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 تقرير حول أنشطة المجلس األعلى للحسابات 
 2020و 2019 تيبرسم سن

 

 حضرة صاحب الجاللة نصره هللاإلى  مرفوع

 
 زينب العدوي من طرف 

 الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات 

 

 

 

 موالي صاحب الجاللة،
 

أرفع  أن  الشرف  للفصل  إلى    لي عظيم  طبقا  الدستور  من    148جاللتكم، 

المتعلق بمدونة المحاكم المالية،   62.99من القانون رقم  100وتنفيذا للمادة 

 . 2020و 2019 تيالتقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات برسم سن
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 لمجلس األعلى للحسابات باغرفة المشورة مداولة 

 2020-2019  تي بالمصادقة على التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات برسم سن

 

 منه؛  100و 99و 22المواد أحكام المتعلق بمدونة المحاكم المالية، ال سيما  62.99بناء على القانون رقم 

من طرف لجنة البرامج والتقارير   2020و  2019سنتي  السنوي للمجلس األعلى للحسابات برسم  وتبعا إلعداد مشروع التقرير  

 ؛ 2021 ديسمبر 15المنعقد بتاريخ ها واعتماده في اجتماع

 في مشروع التقرير المذكور؛ التداولقصد  2021 ديسمبر 17وبعد انعقاد اجتماع غرفة المشورة بتاريخ 

.  2020و  2019صادقت الغرفة المذكورة على التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات برسم سنتي  وبعد المناقشة والتداول،  

 وكانت الهيأة مكونة كما يلي:

 رئيسا؛زينب العدوي، الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات،  ذة

 ذ محمد دير، الكاتب العام للمجلس األعلى للحسابات، عضوا؛ 

 ،  عضوا، بالنيابة ، رئيس الغرفة األولىعبد الوهابي قادري ذ. 

 ذ. محمد البسطاوي، رئيس الغرفة الثانية، عضوا؛ 

 الثالثة، عضوا؛ ذ. محمد كمال الداودي، رئيس الغرفة 

 ذ. حسن النمراني، رئيس الغرفة الرابعة، عضوا؛ 

 ذ. بوشعيب بيبط، رئيس الغرفة الخامسة، عضوا؛ 

 ؛ ذ. رشيد اسماعيلي علوي، رئيس الغرفة السادسة، عضوا

 ، عضوا؛ بالنيابة غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية ة، رئيسفاطمة بوزوغ. ةذ

 يس غرفة استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات، عضوا؛ذ. أحمد أمساس، رئ

 ذ. أحمد القاسمي، رئيس غرفة التدقيق والبت في الحسابات، عضوا؛

 ذ. عبد العزيز كلوح، رئيس غرفة التصريح اإلجباري بالممتلكات، المقرر العام للمجلس، عضوا؛ 

 ذ. أحمد أوشن، أقدم مستشار بالغرفة األولى، عضوا؛ 

 ذ. ياسين الناصري بنصغير، أقدم مستشار بالغرفة الثانية، عضوا؛ 

 ذ. سعيد لمرابطي، أقدم مستشار بالغرفة الثالثة، عضوا؛ 

 ذة. عزيزة مساعف، أقدم مستشارة بالغرفة الرابعة، عضوا؛ 

 ذ. عبد الهادي كربوش، أقدم مستشار بالغرفة الخامسة، عضوا؛ 

 ، عضوا؛ السادسةرفة أقدم مستشار بالغذ. عبد هللا بومية، 

 ذ. محمد نحال، أقدم مستشار بغرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، عضوا؛ 

 المجالس الجهوية للحسابات، عضوا؛ استئناف أحكام أقدم مستشار بغرفة ذ. عبد النور عفريط، 

 ذ. محمد أبو طالب، أقدم مستشار بغرفة التدقيق والبت في الحسابات، عضوا؛ 

 . محمد بلحسن، أقدم مستشار بغرفة التصريح اإلجباري بالممتلكات، عضوا ذ.

 

 2021ديسمبر   17وحرر بالرباط بتاريخ 
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   ،موالي صاحب الجاللة

ها  تطبع  ظرفية خاصة ، بجنابكم الشريف املرفوع إلى  ، املعنيتان بهذا التقرير السنوي  2020-2019  ا سنتاتسمت  

هم   متغيرات  السياقين  عدة  ومرتبطة  ت  والوطني،  االقتصــاد    الدولي  على  وتداعياتها  العاملية  الصحية  باألزمة  أساسا 

. كما سجلت السنة ذاتها  %  6,3بما نسبته    2020الوطنــي، حيث عرف الناتج الداخلي اإلجمالي تراجعا كبيرا خالل سنة  

يزيد عن   ما  والخدماألف منصب شغل هم    430فقدان  الفالحة  باألساس قطاعي  ارتفاع نسبة  ت  نتج عنه  مما  ت، 

، اضطرت  1990. أما بالنسبة للمالية العمومية، وألول مرة منذ سنة  2020عند متم سنة    ،في املائة  12البطالة، لتقارب  

هذه  من أجل إعادة النظر في التوجهات العامة لقانون املالية ل  2020الحكومة إلى إعداد قانون مالية معدل برسم سنة  

 والتي صارت متجاوزة نتيجة آثار األزمة الصحية.   ،ت التي أسس عليهالسنة والفرضياا

، في تفادي تدهور أكبر  بتوجيهات سامية من جاللتكمساهمت اإلجراءات والتدابير التي اتخذت،    في هذا الصدد،

للمؤشرات االقتصادية واملالية واالجتماعية، حيث اعتمدت بالدنا مقاربة متعددة األبعاد من أجل تدبير تداعيات جائحة  

بالعمل على  ؛ مقاربة جعلت من حماية املواطن أولويتها األساسية من خالل تعزيز املنظومة الصحية ببالدنا  19كوفيد  

ماية االجتماعية، باملوازاة مع اتخاذ مجموعة من التدابير ذات البعد االقتصادي واالجتماعي، وفي تنزيل ورش تعميم الح

، وكذا  تفعيل آليات الدعم للفئات والقطاعات املتضررة  19مقدمتها إحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد  

 وتعبئة لجنة اليقظة االقتصادية.

ق الكثير من املكاسب في حماية صحة املواطنين ودعم النسيج االقتصادي  مكنت كل هذه اإلجراءات من تحقي وقد

  6,3 تناهز نسبة نمو  2021والعودة تدريجيا إلى الحياة الطبيعية على جميع األصعدة. ولعل توقع تحقيق بالدنا سنة 

 ، وهي من النسب األعلى على الصعيدين الجهوي والقاري، %
م َ
 مل

 
ر التي تم اتخاذها للتصدي  على نجاعة التدابي دال   ر  ؤش 

مليار   120لهذه الجائحة والتخفيف من آثارها السلبية. كما أن إطالق خطة اإلقالع االقتصادي بغالف مالي يصل إلى 

ومباشرة إصالح   والعامدرهم، وتفعيل صندوق محمد السادس لالستثمار ودعم الشراكة بين القطاعين الخاص 

من شأنه   هذا ، كل  وبائيةموازاة مع تخفيف القيود تبعا لتطور الوضعية ال  يةواملقاوالت العمومجوهري للمؤسسات  

 توفير الظروف املواتية الستعادة األنشطة االقتصادية لديناميتها وتحفيز االستثمار وخلق املزيد من فرص الشغل. 

 موالي، 

حدثا متميزا تمثل في تقديم التقرير العام الذي أنجزته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي    2021عرفت بالدنا خالل سنة  

ليشكل مرجعية لتصور جديد ومتجدد للتنمية، ويعكس مدى إدراك متطلبات ورهانات املرحلة   جاللتكمالجديد أمام 

 الحالية واملراحل املقبلة. 

ألهم املؤهالت والفرص املتاحة والتحديات والرهانات املترتبة على الخصوص عن تداعيات    لقد تضمن التقرير رصدا 

األزمة الصحية العاملية الحالية. كما جاء بمقترحات لتبني مقاربات تنموية جديدة تسمح بإحداث تحوالت هيكلية في  

ية والفالحة والسياحة، مع إيالء مجاالت متعددة، تشمل على الخصوص قطاعات التعليم والصحة والحماية االجتماع

فضاءات قادرة على ترسيخ أسس التنمية وبلورة حكامة  إنشاء  للمستويات الترابية قصد  للتحول الرقمي و   عناية خاصة

  
 سواء. ترابية جديدة، ضمانا لظروف عيش كريم لألجيال الحالية واألجيال القادمة على حد 

تنفيذ  على النتائج واألثر على حياة املواطن، مع اعتماد ذلك معيارا لتقييم    ومن هذا املنطلق، فإن إرساء مقاربة مبنية

التنموي الجديدةالسياسات العمومية وملساءلة األطراف املعني النموذج  إذ  ، يشكل ضرورة ملحة في ضوء  تكتس ي  ، 
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املساءل مبادئ  وتكريس  العامة  الحياة  وتخليق  الجيدة  الحكامة  مبادئ  بدعم  املرتبطة  املسؤولية  الجوانب  وربط  ة 

 باملحاسبة أهمية بالغة.

 ، ي مـوال 

اعتمد املجلس  ل  اوفق الظرفية الحالية،  االنطالقة ملرحلة جديدة تتالءم مع خصوصيات  إعطاء  هذا املنظور، وألجل 

روم تحديد وتأطير التوجهات  ( ي2022-2026)  للسنوات الخمس املقبلة  مخططا استراتيجيا   2021األعلى للحسابات سنة  

املعتمدة في  وتوحيد املعايير واملناهج    ها الرقابيةجة أعمال تمحور أساسا حول برم ذي يالكبرى ألعمال املحاكم املالية، وال

وتفعيل الجسور ما بين مختلف االختصاصات القضائية وغير    النتائج التي تسفر عنهاإعداد ونشر  كذا  و هذا املجال،  

 القضائية، فضال عن إرساء ثقافة االنفتاح على املحيط الخارجي.

أن تستجيب برامجها النشغاالت وانتظارات  على  برمجة أعمالها الرقابية،    ، في إطار تحرص املحاكم املاليةوهكذا، س

تعتمد على تحليل املخاطر وعلى    من خالل مقاربة    األطراف املعنية والفاعلين االقتصاديين والرأي العام واملواطنين،

السن ومتعدد  مرن  إطار  في  وذلك  املالية،  املحاكم  وحياد  وموضوعية  استقاللية  يضمن  يراعيمنهاج  التكامل    وات 

بما يضمن تغطية    املجالس الجهوية للحسابات  و وااللتقائية بين املهام املنجزة من طرف غرف املجلس األعلى للحسابات  

واسعة ملجموع األجهزة الخاضعة الختصاصات املحاكم املالية وتحقيق قيمة مضافة، وكذا استهداف املجاالت ذات  

إنجا مدى  تقييم  على  األولوية، السيما  تنزيلها  ومدى  العمومية  واملشاريع  والبرامج  للتنمية  الكبرى  واملشاريع  البرامج  ز 

 املستوى الترابي، وكذا تأثيرها على املستوى املعيش ي للمواطن وعلى إطار االستثمار وخلق الثروة وفرص الشغل. 

واكبة  قاريره حتى تكون أداة للتوجيه واملفإن املجلس يطمح لالرتقاء بوظيفة ت  املحاكم املالية، نشر أعمال    على مستوى أما  

وأيضا آلية فعالة للمساءلة بشأن تدبير الشأن  املحتملة،  املخاطر  تدارك  على اتخاذ القرار وتحسين األداء و   واملساعدة 

تروم توفير املعلومة في الوقت املناسب وبشكل ميسر وفي متناول األطراف    مقاربة جديدة  ، من خالل اعتمادالعمومي

العالقة، السنوي وكذا    ذات  التقرير  وظيفة  في  النظر  خاللإعادة  من  أهم    ،  تستعرض  سنوية  تقارير  من  االنتقال 

م  إطار  في  الصادرة  والتوصيات  إلى    همات املالحظات  معينة  بأجهزة  تتعلق  الخالصات    تقدم  تقارير سنوية رقابية  أهم 

و   بطريقة املقترحة  هادفة  اإلصالح  والتوصيات وسبل  تصنيف قطاعي/موضوعاتي  وفق  تسيير  أكثر شمولية  لتحسين 

تقارير الخاصة  لأما بالنسبة ل  املالية العامة وتدبير املرافق واألجهزة والبرامج واملشاريع التي شملتها املراقبة أو التقييم.

 . نشرها بصفة منتظمة ومسترسلةل على العم، فسيتم  رقابية بكل مهمة 

على تعزيز وظيفة الردع العام والخاص   في ذات السياق، سيتم التركيز في التقرير السنوي وعند نشر القرارات واألحكام،

وتوضيح  املالية  للمحاكم  القضائية  هذه    املدبرين  مسؤولية  قيام  وعناصر   خصائص  لالختصاصات  أمام  العموميين 

تحقيق    شأنه   من   راز القواعد واملمارسات الجيدة في التدبير املستنبطة من هذه األحكام والقرارات مما املحاكم، وكذا إب

 الجيدة.  الحكامة   وقيم مبادئ وتدعيم التدبير  حسن  ثقافة األمن القضائي وإشاعة 

في ذلك   ة الرقابية، مسترشد  اطور من مناهجه ت  املحاكم املالية  ت ، ما فتئوحتى تتسم أعمالها الرقابية باملهنية الالزمة

باملمارسات الفضلى املعمول بها من طرف مختلف األجهزة العليا للرقابة أو املوص ى بها من طرف املنظمات الدولية أو  

قد اتخذ املجلس مجموعة من التدابير تمثلت على  في هذا الصدد، فو  اإلقليمية التي تعنى بالرقابة املالية واملحاسبية.

د دالئل رقابية منسجمة مع مختلف االختصاصات املنوطة باملحاكم املالية، مع تنظيم ورشات عمل  الخصوص في إعدا

ودورات تكوينية بشأنها من أجل ضمان فهم واسع وموحد ملضامينها. كما يعتبر املجلس األعلى للحسابات فاعال رئيسيا  

ملالية العمومية وهو عضو في مجموعة من اللجان  ضمن املنظمات اإلقليمية والدولية التي تعنى بالرقابة العليا على ا

 املنبثقة عن هذه املنظمات التي تتولى تحيين املعايير الدولية ومالءمتها.
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أثر على التدبير العمومي وعلى حياة املواطنين إال من خالل التتبع الوثيق لإلجراءات    الن يكون لهاملحاكم املالية   أعمال إن  

ولهذا الغرض، تحرص هذه املحاكم على  .  اوتوصياته  هاعنية من أجل التنزيل الفعلي ملخرجاتاملتخذة من طرف األجهزة امل

فإن   الغاية،  ولهذه  السنوي.  التقرير  في  نتائجها  أهم  تضمن  بشأنها،  عنها وإعداد خالصات  الصادرة  التوصيات  تتبع 

الخاضعة لرقابته، والتي ستركز    املجلس بصدد إحداث منصة رقمية قصد تيسير عمليات التواصل مع مختلف األجهزة

وطابعها   حدة  على  توصية  كل  أولوية  االعتبار  في  تأخذ  تتبع  وتيرة  اعتماد  مع  عنه،  الصادرة  التوصيات  تتبع  على 

 االستعجالي. 

  زجر املمارسات املخالفة لقواعد التدبير السليم وللقوانين واألنظمةفي إطار    املحاكم املالية،  وباملوازاة مع ذلك، تعمل 

املعمول بها، على مقاربة ترتكز على إعمال منهجية املراقبة املندمجة إلقامة جسور بين مختلف اختصاصات املحاكم  

املالية، من أجل تحقيق التوازن بين االختصاصات القضائية وغير القضائية، وذلك، حتى تمتد املساءلة، ليس فقط  

ك إلى أخطاء التسيير التي تتسم في غالبيتها بخطورة أكبر من  إلى األفعال التي تخالف قواعد قانونية شكلية، بل كذل

 الحصول على منافع غير مبررة أو إلى عرقلة  تنفيذ البرامج واملشاريع تلك التي تفض ي إلى إلحاق خسارة أو إلى  قبيل

 العمومية. على املرافق والتجهيزات واالستثمارات  العمومية أو تلك التي يترتب عنها أثر سلبي

ومن أجل    القضائية،  اتهيئ لببذل املساعدة لفي إطار تنزيل أحكام دستور اململكة في الشق املتعلق  نفس السياق، وفي  

خالل شهر  تم  ،  في تخليق الحياة العامة ومحاربة كل أشكال الفساد وتفعيل مبدأ ربط املسؤولية باملحاسبة  ةهم اسامل

لمجلس األعلى للسلطة القضائية  حكمة النقض، الرئيس املنتدب لالرئيس األول ملبين    تعاون توقيع مذكرة    2021يونيه  

الوكيل  لمجلس األعلى للحسابات و والرئيس األول لالنيابة العامة  الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس  و 

درات قضاة  السيما في مجال التكوين ودعم ق  ،تعزيز التعاون بين األطراف املوقعة  إلىالعام للملك لدى املجلس، تهدف  

بشأن معالجة الشكايات والوشايات    بين هذه األطراف  التنسيق، وكذا إلى تكثيف  املحاكم املالية وقضاة املحاكم الزجرية

 في هذا املجال.  والتقارير ذات الصلة بالجرائم املالية وتبادل الوثائق املتعلقة بها واالجتهادات القضائية املتميزة

 مــوالي، 

لية، ألجل ممارسة مختلف اختصاصاتها، على وسائل مالية ومادية وموارد بشرية فضال عن اعتمادها  تتوفر املحاكم املا

على برامج تكوينية ألجل دعم القدرات املهنية لقضاتها وموظفيها. كما عملت املحاكم املالية، خالل السنين األخيرة، على  

 ات املعتمدة من طرفها. اتخاذ مجموعة من التدابير الرامية لرقمنة املساطر واإلجراء

التكوين، بشقيه األساس ي البشرية، يعتبر املجلس  واملستمر، لبنة أساسية لتطوير الكفاءات املهنية    وارتباطا باملوارد 

لقضاة وأطر وموظفي املحاكم املالية، وتمكينهم من اكتساب املعارف الضرورية واملهارات املناسبة ألداء مهامهم على  

جيا  ، إذ جعل منه هدفا استراتي لدعم الكفاءات، ما فتئ املجلس يولي أهمية بالغة  التوجهأكمل وجه. وانطالقا من هذا  

 . األنظمة املعلوماتيةالرقمنة و  تطور خاصة في بيئة رقابية تتسم ب، حرصا على تثمين وتطوير رأسماله البشري 

مواكبة توجهات بلدنا، يحرص املجلس على  وفي إطار انفتاح املجلس األعلى للحسابات على محيطه الخارجي، وبهدف  

تنظيم    2019حيث تم سنة  لعليا للرقابة املالية بإفريقيا،  تكوين قضاة ومدققي األجهزة ااملساهمة في تقاسم خبرته ب

 ،بمركز التكوين التابع للمحاكم املالية   الخامسة من التكوين في مجال "التأديب املتعلق بامليزانية والشؤون املالية"  الدورة

 باإلضافة إلى اململكة املغربية. ( بلدا إفريقيا 21لواحد وعشرين ) العليا للرقابة املاليةلفائدة قضاة ومراقبين من األجهزة

وفي إطار التنزيل التدريجي ملخططه االستراتيجي والذي جعل من التحول الرقمي أحد أهدافه الرئيسية، قام املجلس  

ففيما يتعلق بنزع    بإنجاز عدة مشاريع من أجل تطوير نظامه املعلوماتي الذي يعتبر دعامة أساسية في العمل الرقابي.

عن عملية تقديم الحسابات، شرع املجلس في هذه العملية مع إدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة، إذ  الطابع املادي  
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من طرف محصلي هذه    2019  املالية   سنةبرسم التقديم الحسابات املتعلقة بالعمليات املنجزة    2020تم خالل سنة  

ا هامة  اإلدارة بطريقة إلكترونية. كما قطع املجلس مع كل من املديرية الع
ً
امة للضرائب والخزينة العامة للمملكة أشواط

، وقد كان هذا املوضوع  من أجل رقمنة الحسابات املقدمة وتحديد الكيفية املالئمة لضمان التوصل بها بطريقة آمنة

. 2021يوليوز    14بتاريخ    بين املجلس األعلى للحسابات ووزارة االقتصاد واملالية املوقع  تفاق  أحد محاور بروتوكول اال

يعمل املعلوميات  كما  مجال  في  التحتية  بنيته  تحديث  على  واقتناء    ،املجلس  تطوير  وكذا  اإللكتروني  األمن  وأنظمة 

 البرمجيات. 

 مــوالي، 

املتعلق بمدونة    62.99من القانون رقم    100، واملادة  2011من دستور اململكة لسنة    148ملقتضيات الفصل    تطبيقا

  املجلس األعلى للحسابات واملجالس الجهوية للحسابات  املحاكم املالية، يتضمن هذا التقرير السنوي بيانا عن أعمال 

 . 2020و 2019برسم سنتي 

 صول، وهي: ف أربعة ويشمل هذا التقرير السنوي 

األول، • األنشطة    الفصل  هذه  عن  بيانا  يقدم  حيث  املالية،  للمحاكم  القضائية  لألنشطة  مخصص 

ألهم املبادئ والقواعد املكرسة في األحكام والقرارات الصادرة عن املحاكم    واإلحصائيات ذات الصلة وخالصة

 املالية في هذا املجال؛ 

  647إنجاز    ، حيث تم وتقييم البرامج واملشاريعواستخدام األموال العمومية    يهم مراقبة التسيير الفصل الثاني،   •

مهمة    558أنجزت على صعيد غرف املجلس األعلى للحسابات و  89مهمة رقابية من طرف املحاكم املالية، منها  

. االثنى عشرة  للحسابات  الجهوية  املجالس  مستوى  تحضير    على  تم  األساس،  هذا  ألبرز    خالصة  35وعلى 

أجوبة   االعتبار  بعين  تأخد  والتوصيات  املعنيةاملالحظات  الفصل    األجهزة  بهذا  تضمينها  هذه  .  و  وتتعلق 

ت بمواضيع متنوعة، حيث هم  والرياضة والصحة    امللخصات  والتكوين  والتربية  املالية واإلدارية  القطاعات 

افة إلى مواضيع ذات بعد ترابي تهم  والعمل االجتماعي، وكذا القطاعات اإلنتاجية والتجهيز واإلسكان، باإلض

التعاون فيما بينها،   أساسا تدبير املشاريع املنجزة بجهات اململكة والتخطيط االستراتيجي للجماعات وآليات 

وكذا تدبير بعض املرافق العمومية املحلية كتدبير النفايات املنزلية وأسواق البيع بالجملة للخضر والفواكه  

 ؛عالم القرويوتدبير توزيع املاء بال

الثالث،   • املاليةالفصل  املحاكم  الختصاصات  ب  يتطرق  و املرتبطة  باملمتلكات،  اإلجباري  مراقبة  بالتصريح 

تدقيق البرامج املمولة من طرف هيئات األمم  كذا ب تتبع تنفيذ التوصيات، و بحسابات األحزاب السياسية، و 

 . املتحدة

، والذين سبق  2019و 2018حول تنفيذ قانوني املالية لسنتي يقدم ملخصا لتقريري املجلس الفصل الرابع،  •

قتضيات املادة  ، طبقا مل 2021أكتوبر   18و    2020يونيو    23للمجلس أن وجههما إلى البرملان على التوالي بتاريخ  

 .2015يونيو  18لقانون املالية الصادر بتاريخ  130.13من القانون التنظيمي رقم   66
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 توجيهات هامة 

 

 2019من الدستور، تم إعداد التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات برسم سنتي  148ملقتضيات الفصل  تطبيقا

وفق املقاربة الجديدة املشار إليها في مقدمة هذا التقرير، مع مراعاة املقتضيات القانونية املتعلقة بإعداد هذا    2020و

 املتعلق بمدونة املحاكم املالية.   62.99من القانون رقم    100و  99و  22التقرير السنوي واملصادقة عليه، وال سيما املواد  

وألجل الرفع من مقروئية هذا التقرير السنوي بما يضمن استفادة مثلى من مضامينه من طرف كل مستعمليه، نورد  

 بعده بعض التوجيهات األساسية. 

ينقسم هذا التقرير السنوي إلى أربعة فصول، بحيث يتضمن كل فصل بيانا عن أنشطة املحاكم املالية )املجلس األعلى  

 واملجالس الجهوية للحسابات( بشأن اختصاص أو أكثر، من االختصاصات املنوطة بها. للحسابات 

، أي التدقيق والبت في الحسابات، والتأديب املتعلق  وهكذا، وبالنسبة للفصل األول املرتبط باالختصاصات القضائية

ين االختصاصين من جهة، وأهم  املحاكم املالية بشأن هذأنشطة  بامليزانية والشؤون املالية، فيشمل إحصائيات حول  

القواعد واملبادئ املستنبطة من خالل األحكام والقرارات الصادرة عنها في هذا اإلطار. وتشكل هذه القواعد دروسا وعبرا  

يمكن ملسؤولي األجهزة املعنية، كل حسب موقعه وصفته، االستفادة منها من أجل تفادي نفس املمارسات التي كانت  

القواعد في تفسير وتوضيح بعض املقتضيات ذات الصلة  موضوع األحكام وا لقرارات الصادرة، كما قد تساهم هذه 

 بالتدبير املالي واملحاسباتي لألجهزة العمومية. 

األموال   استخدام  ومراقبة  واملشاريع،  البرامج  تقييم  ذلك  في  بما  التسيير،  ملراقبة  املخصص  الثاني  الفصل  أما 

أ  35فيتضمن    العمومية، انطالقا من  خالصة  للحسابات  الجهوية  واملجالس  للحسابات  األعلى  املجلس  عدتها غرف 

 مهمات رقابية منجزة. في هذا السياق، تجدر اإلشارة إلى ما يلي: 

املحاكم املالية، والجزء الثاني    ملالحظات وتوصياتتتكون كل خالصة من جزئين اثنين؛ الجزء األول مخصص   •

املجلس على أن تكون هذه الخالصات    ا منحرص  ، وذلكوضوع الخالصةبم  أجوبة األجهزة املعنية يتضمن  

 موضوع مسطرة تواجهية مع كل األجهزة التي لها عالقة بموضوع الخالصة؛ 

 99قتضيات املادتين مل طبقاعالوة على إرفاق كل الخالصات املضمنة في هذا التقرير بأجوبة األجهزة املعنية،  •

في قلب خالصاته، بحيث تم إدراج    إدماج هذه األجوبة عمل املجلس على  من مدونة املحاكم املالية،    100و

 مقاطع من هذه األجوبة مباشرة بعد املالحظات املطابقة لها والتعليق عليها عند االقتضاء؛

" ما عدا إذا  نص الجواب كما وردبالنسبة لألجوبة املتوصل بها، يتم إيرادها كاملة ويشار إلى ذلك بعبارة " •

  . "، حتى ولو تعلق األمر بحذف كلمة واحدةنص مقتضبمنها كلمات أو مقاطع فيشار إلى ذلك بعبارة "حذفت  

 ؛)...( ويشار إلى عملية الحذف بالرمز  
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 من اإلجابة في عدة حاالت منها:  النص املقتضبيتم الحذف واعتماد   •

العناصر التي    إذا كان عدد صفحات األجوبة يتجاوز عدد صفحات املالحظات، ويتم عندئذ حذف ✓

 ليست لها عالقة مباشرة بمضمون املالحظات والتوصيات؛ 

إذا تضمن الجواب اإلشارة إلى بعض املرفقات، حيث تحذف هذه اإلشارة على اعتبار أن املرفقات  ✓

 املدلى بها ال يمكن نشرها ضمن التقرير السنوي؛ 

يث تصبح هذه العناصر،  إذا تم أخذ عناصر الجواب باالعتبار في صياغة مالحظات املجلس، بح ✓

 بعد ذلك، غير ذات موضوع؛

بمالحظات  ✓ مباشرة  املعنية  تلك  غير  أطراف أخرى  بمسؤولية  ترتبط  الجواب  كانت عناصر  إذا 

 وتوصيات املحاكم املالية. 

االعتبار   • بعين  األخذ  تقتض ي  مستعمليه  من طرف  التقرير  هذا  في  املضمنة  للخالصات  املتوازنة  القراءة  إن 

 اردة في األجوبة املتوصل بها؛ العناصر الو 

إن املالحظات التي تم إدراجها في هذه الخالصات تتعلق بصفة حصرية باملالحظات املرتبطة بالتدبير، أما تلك   •

املدبرين   بعض  مسؤولية  إثارة  شأنها  ومن  قانونية،  لقواعد  مخالفات  موضوعها  األفعال  تشكل  قد  التي 

صلة من أجل تحريك املتابعات التي قد تفض ي إلى عقوبات تأديبية، أو  واملسيرين، فيتم تضمينها في تقارير منف

 عقوبات في مجال التأديب املتعلق بامليزانية والشؤون املالية، أو عقوبات جنائية؛

إن تقديم املالحظات ذات العالقة بالتدبير في إطار هذه الخالصات ال يعني أن كل مظاهر التدبير ذات الصلة  •

املجال أو  هذه    بالقطاع  إثارة  من  الرئيس ي  فالهدف  سلبية.  جوانب  على  فقط  تنطوي  الخالصة  موضوع 

 . املالحظات إنما هو تحسين التدبير وتجويده

 األنشطة القضائية للمحاكم المالية الفصل األول: 
المحاكم المالية، بموجب  على غرار األجهزة العليا للرقابة على المالية العامة في الدول التي تعتمد النموذج القضائي، أسند إلى  

المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وهي اختصاصات   62.99دستور المملكة، نوعان من االختصاصات، ينظمها القانون رقم  

التدقيق والبت في حسابات األجهزة العمومية المدلى بها من طرف المحاسبين العموميين أو المحاسبين  قضائية تتجلى في 

ديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، واختصاصات غير قضائية تتمثل في مراقبة تسيير مرافق الدولة  بحكم الواقع، و التأ

والجماعات الترابية والمؤسسات واألجهزة العمومية األخرى ألجل تقديره من حيث الكيف واقتراح الوسائل الكفيلة بتحسين  

و أدائه،  ومستوى  ومردوديته  فعاليته  في  والزيادة  أو  طرقه  المقاوالت  تتلقاها  التي  العمومية  األموال  استخدام  مراقبة  كذا 

 . الجمعيات أو كل جهاز يتلقى مساهمة أو أي مساعدة عمومية

  قصد  ومن أجل تحقيق التكامل بين هذين النوعين من االختصاصات، أرست مدونة المحاكم المالية منهجية المراقبة المندمجة

المحاكم  التوفيق بين المسؤولون في مجال  على  عاقب  كمؤسسات قضائية ت   طبيعة هذه  التي يرتكبها  المالية  تنفيذ  المخالفات 

ووظيفتها في مجال التدقيق ومراقبة التدبير التي تسعى إلى المساهمة، من خالل  ميزانية األجهزة العمومية وتدبير ماليتها،  

. وتنسجم هذه تدبير وأداء األجهزة الخاضعة للمراقبة  تحسين  فيالمالحظات والتوصيات التي تسفر عنها المهمات الرقابية،  

بالقواعد  مقارنة  الفوارق  تسجيل  على"  تنصب  والتي  للرقابة،  العليا  األجهزة  أجلها  أحدثت من  التي  األهداف  مع  المقاربة 

ر المالي بشكل يمكن،  واالختالالت والخروقات بالنظر إلى القوانين واألنظمة، وتقييم الفعالية والكفاءة واالقتصاد في التدبي

بصدد كل حالة، من اتخاذ اإلجراءات التصحيحية وتحديد المسؤوليات أو اتخاذ إجراءات لتفادي أو لجعل تكرار مثل هذه  

 . 1" الممارسات غاية في الصعوبة

 
لمنعقد في أكتوبر  التوجيهات الخاصة بالمبادئ الرقابية التي اعتمدها المؤتمر التاسع للمنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة والمحاسبة )األنتوساي( ا 1

 بالبيرو )إعالن ليما(.  1977
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مبدأ الفصل بين مهام اآلمر بالصرف والمحاسب االختصاصات القضائية الموكولة إلى المحاكم المالية أهمية  ثنائية  وتعكس  

ذا طبيعة  الع اختصاصا رقابيا  يعتبر  الحسابات  في  البت  فإذا كان  العمومية.  المالي والمحاسبي لألجهزة  التنظيم  في  مومي 

يهدف الع  قضائية،  المحاسب  مهام  مبدأ حصرية  العموميةإلى ضمان  األموال  قبض  في مجال  في مومي  البت  ، من خالل 

المسؤولية المالية والشخصية للمحاسبين العموميين، والمحاسبين بحكم الواقع، عند االقتضاء، فإن الوظيفة العقابية للمحاكم 

إل المالية، تسعى  المتعلق بالميزانية والشؤون  التأديب  العام المالية، التي يجسدها بشكل أساسي اختصاص  القانون  ى حماية 

المالي والتسيير الجيد في تدبير الشأن العام، وكذا مصالح الجهاز موضوع المراقبة، من خالل إثارة المسؤولية الشخصية  

لمختلف المتدخلين في تنفيذ العمليات المالية، الذين يرتكبون مخالفات مستوجبة للمسؤولية في هذا المجال، وجبر الضرر الذي  

 لجهاز المعني بسبب ارتكاب هذه المخالفات. قد يلحق ا

وفضال عن وظيفة الردع العام، تسعى المحاكم المالية، من خالل عرض حصيلة ممارستها لالختصاصات القضائية الموكولة 

إلى    ، فيها من خالل  إليها  البت  تم  التي  العملية  الحاالت  العبر والدروس من  قيام استخالص  توضيح خصائص وعناصر 

من    مسؤولية األخرى  األشكال  عن  وتمييزها  عملية،  حاالت  خالل  من  المحاكم،  هذه  أمام  العموميين  المدبرين  مختلف 

المسؤولية، وكذا المساهمة في إرساء قواعد حسن التدبير العمومي، وتوضيح المقتضيات القانونية التي تسري على هذا التدبير 

 .ئ وقيم الحكامة الجيدة وتحقيق األمن القضائيبما من شأنه إشاعة ثقافة حسن التدبير وتدعيم مباد

  2019لذلك، وقبل تناول أهم القواعد والمبادئ المكرسة في األحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم المالية، خالل سنتي  

، في إطار كل اختصاص قضائي على حدة، سنتعرض في نقطة أولى لإلحصائيات التي ترصد نشاط المحاكم المالية  2020و

 في هذا المجال. 

 حصيلة ممارسة المحاكم المالية الختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية  -أوال
المالية، بموجبها يمكنمارس  ت بالميزانية والشؤون  المتعلق  التأديب  المالية مهمة قضائية في مجال في  معاقبة كل   المحاكم 

الخاضعة    مسؤول األجهزة  بأحد  عون  أو  موظف  المجالفي    االختصاصهأو  المخالفات  هذا  إلحدى  ارتكابه  حالة  في   ،

المالية، وبعد    من  56و  55و  54المنصوص عليها في المواد   العامة لدى    متابعتهمدونة المحاكم  النيابة  المحاكم  من طرف 

  138و  57  تينة في المادسواء من تلقاء نفسها أو بناء على الطلبات الصادرة عن السلطات المؤهلة قانونا، والمحدد   المالية،

 من المدونة.

المحاكم  في مسؤولية األشخاص المتابعين أمام  إذ يتم بمقتضاه البت  ،  هذه المحاكمويجسد هذا االختصاص الوظيفة العقابية ل

 للمسؤولية، إما بعدم المؤاخذة في حالة عدم ثبوت ارتكاب المتابع المعني لمخالفة مستوجبة  وأحكام  ، بواسطة قراراتالمالية

الفعل المرتكب في إطار الحدين  أو ب المناسبة حسب ظروف ومالبسات  المنصوص ى واألدنى  األقصالحكم عليه بالغرامة 

مدونة المحاكم المالية. وباإلضافة إلى الغرامة، وفي حالة ما إذا ترتبت عن المخالفة المرتكبة خسارة   من 66 في المادة  عليهما

 بإرجاع األموال المطابقة من رأسمال وفوائد.المحكمة المالية  حكمتللجهاز العام المعني، 

من    المحاكم المالية تعتبر دعوى عمومية تقام أمام  تعلق بالميزانية والشؤون المالية  دعوى التأديب المتجدر اإلشارة إلى أن  

العامة   النيابة  المالية  طرف  المحاكم  الجزاء على  لدى  المطالبة بتوقيع  الذين  لمتابعيناألشخاص امن أجل  إحدى    يرتكبون، 

المجال هذا  في  للمسؤولية  المستوجبة  والمخالفات  العامة.  للنيابة  الرئيسي  الدور  إقامة  يعكس  في  متابعة ومالءمة  ، كسلطة 

الزجري لهذا االختصاص،    الدعوى، الدعوى  التمييز    وهو ما يقتضيالطابع  السلطات  مختلف  بين  في إطار ممارسة هذه 

 سواء في مرحلة المتابعة أو التحقيق أو البت في القضية، إذ يشكل هذا التمييز أحد شروط مسطرة القضائية،  المتدخلة في ال

للمتابعين ضمانات لممارسة حقوق الدفاع المسطرة المتبعة في إطار ممارسة هذا االختصاص  المحاكمة العادلة. كما تمنح  

 .حقوق المكفولة للمتهمين في إطار المسطرة الجنائيةخالل جميع مراحل المسطرة، وتتشابه إلى حد بعيد مع ال

 نشاط المحاكم المالية في إطار ممارسة اختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية .أ

يحتل اختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية حيزا مهما في إطار االختصاصات والمهام الرقابية التي تنجزها 

، والمبين في  2020و 2019المالية، كما تبين وضعية نشاط هذه المحاكم في إطار االختصاص المذكور برسم سنتي المحاكم 

 الجدول التالي: 

 القضايا 
المجلس األعلى  

 للحسابات 

المجالس الجهوية 

 للحسابات 
 المجموع

فاتح  في  الرائجة  والملفات  القضايا 

 2019يناير 

 140 121 19 عدد القضايا

 481 374 107 2الملفاتعدد 

إلى   تبليغها  تم  التي  المتابعات 

النيابة  طرف  من  المالية  المحاكم 

 2020و 2019العامة خالل سنتي 

 78 71 7 عدد القضايا

 207 177 30 عدد الملفات

 
 عدد الملفات = عدد المتابعين في إطار القضية الواحدة. 2
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عدد تقارير التحقيق التي تم إنجازها  

 2020و 2019خالل سنتي 

 68 61 7 القضايا المعنية

 282 258 24 الملفاتعدد 

عدد الملفات الجاهزة للحكم عند متم 

 2020سنة 

 49 42 7 القضايا المعنية

 169 145 24 عدد الملفات

الصادرة   واألحكام  القرارات  عدد 

 2020و 2019خالل سنتي 

 72 57 15 القضايا المعنية

 287 220 67 عدد الملفات

 5.228.700,00 3.911.000,00 1.317.700,00 بالدرهم مبالغ الغرامات المحكوم بها مجموع 

 1.338.237,05 1.338.237,05 - مجموع مبالغ الخسارات المحكوم بإرجاعها بالدرهم 

الرائجة عند   والملفات  القضايا  عدد 

 2020نهاية سنة 

 125 114 11 عدد القضايا

 401 331 70 عدد الملفات

المتعلق بمدونة المحاكم   62.99من القانون رقم    158المجالس الجهوية للحسابات، طبقا للمادة  وفي إطار تعاون المجلس مع  

في    1.16.153الصادر بشأن تنفيذه الظهير الشريف رقم    55.16المالية، كما تم تعديلها بموجب المادة األولى من القانون رقم  

القعدة    21 الثا2016أغسطس    25)  1437من ذي  الفقرة  للرئيس األول، بطلب من أحد رؤساء  (، السيما  نية منها، يمكن 

المجالس الجهوية المعنية، أن يكلف قضاة معينين بالمحاكم المالية بالقيام في عين المكان بالمراقبة أو بالتحقيق أو المشاركة 

 في هيئات البت في ملفات تدخل ضمن اختصاصات المجالس الجهوية. 

ا الجديدة،  المقتضيات  لهذه  للمادة  وتفعيال  إلى هيئة واحدة، طبقا  المالية  المحاكم  انتماء قضاة  المدونة،    165لتي تكرس  من 

وتراعي تكامل مختلف المحاكم المالية حتى ال تشكل محدودية الموارد البشرية عائقا أمام مبدأ البت في القضايا داخل آجال  

، طلبات إلى الرئيس األول للمجلس األعلى 2020و  2019معقولة، وجهت بعض المجالس الجهوية للحسابات، خالل سنتي  

 .للحسابات من أجل تكليف مستشارين مقررين بالمجلس بإجراء التحقيق في بعض القضايا الرائجة أمام هذه المجالس الجهوية

( مستشارين مقررين من غرفة التأديب المتعلق  05وتبعا لذلك، قام الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات بتعيين خمسة )

متابعا، رائجة أمام المجالس الجهوية    156قضية، والتي توبع في إطارها    36بالميزانية والشؤون المالية بالمجلس للتحقيق في  

الرباط   لجهات:  وبنيا  -سال    -للحسابات  ومراكش-لقنيطرة،  خنيفرة،  وطنجة  -مالل  ودرعة  -تطوان  -آسفي،    – الحسيمة، 

 مكناس، وسوس ماسة. -وادنون، والشرق، وفاس -تافياللت، وكلميم

  156، ما مجموعه  2020دجنبر    31وفي هذا اإلطار، فقد أنجز المستشارون المكلفون بالتحقيق في هذه القضايا، إلى حدود  

ء من التحقيق في األفعال المنسوبة إلى المتابعين في إطار مجموع هذه القضايا، إذ عقدوا في هذا الصدد  تقريرا، بعد االنتها

 معاينة ميدانية.  12جلسة استماع وأنجزوا  160

 مصدر طلبات رفع القضايا  .1

حظ أن جميع طلبات رفع بالنظر إلى السلطات المؤهلة لرفع القضايا في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، يال

، سواء أمام المجلس أو المجالس الجهوية للحسابات كان مصدرها سلطات داخلية بالمحاكم  2020و  2019القضايا خالل سنتي  

من مدونة    12المالية، والمتمثلة في الرئيس األول للمجلس، في إطار اختصاص البحث التمهيدي الموكول إليه، طبقا للمادة  

، بشأن تقارير المفتشيات التي يتوصل بها المجلس، وكذا هيئات الغرف على إثر تداولها في نتائج المراقبة المحاكم المالية

من مدونة المحاكم المالية، وكذا في مشاريع التقارير الخاصة    37القضائية في إطار التدقيق والبت في الحسابات، طبقا للمادة  

 من مدونة المحاكم المالية.  84استنادا إلى مقتضيات المادة التي تسفر عنها مهمات مراقبة التسيير، وذلك 

وتعكس هيمنة اإلحاالت الداخلية كمصدر رئيسي إلثارة الدعوى القضائية أمام المحاكم المالية أهمية إعمال منهجية المراقبة  

 منها أو غير القضائية. المندمجة في تحقيق التكامل بين مختلف االختصاصات الموكولة إلى هذه المحاكم سواء القضائية

وكما هو الشأن منذ دخول مدونة المحاكم المالية حيز التنفيذ، فقد ظلت مساهمة السلطات الخارجية عن المحاكم المالية محدودا 

من مجموع الطلبات    %  04في إثارة الدعوى القضائية أمام هذه المحاكم، إذ لم تتجاوز الطلبات الصادرة عن الوزراء نسبة  

المجلس األعلى للحسابات في حين لم يصدر عن السلطات األخرى المؤهلة، والمحددة في    الواردة على النيابة العامة لدى

 من مدونة المحاكم المالية، أي طلب في هذا الشأن.  57المادة 

هذه   لدى  الملك  السادة وكالء  إلى  الموجهة  القضايا  رفع  توزعت طلبات  فقد  للحسابات،  الجهوية  المجالس  أما على صعيد 

الصادرة عن رؤساء المجالس الجهوية للحسابات على إثر مداوالت هيئات هذه المجالس سواء في إطار   المجالس بين تلك

وتلك الصادرة عن وزير الداخلية استنادا إلى تقارير المفتشية   %  68التدقيق والبت في الحسابات أو مراقبة التسيير بنسبة  

 .%  32العامة لإلدارة الترابية بنسبة 
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 متابعين فئات األشخاص ال .2

المتابعين في إطار   المالية، خالل سنتي  فيها    تالتي بت الرائجة أو  القضايا  أما فيما يتعلق بفئات األشخاص    2019المحاكم 

المتعلق بالميزانية والشؤون حدد األشخاص الخاضعين الختصاص التأديب  قد  المشرع المغربي  ، يجدر التذكير بأن  2020و

اآلمر بالصرف  مسؤولين المتدخلين في عمليات تنفيذ المداخيل والنفقات العمومية. فباإلضافة إلى  الفئات الثالث من الفي    المالية

من مدونة   54)المادة  لحسابهم  أو اآلمر المساعد بالصرف أو كل مسؤول، وكذا كل موظف أو عون يعمل تحت سلطتهم أو  

لهذا االختصاص كل مراقب أو محاسب عمومي وكذا كل موظف أو عون يعمل تحت إمرته أو يعمل    ع(، يخضالمحاكم المالية

محاسب عمومي وكذا كل    وكل،  (مدونةنفس المن    55)المادة  ،  لحسابه في إطار مراقبة الوثائق المتعلقة بااللتزام بالنفقات

 .(لمحاكم الماليةمن مدونة ا 56المادة )موظف أو عون يوجد تحت إمرته أو يعمل لحسابه 

المحاكم المالية، خالل سنتي فيها    تالتي بتالرائجة أو  فئات األشخاص المعنيين بالقضايا  بلغت  بيد أنه، ومن الناحية العملية،  

المدراء    %30، نسبة  2020و  2019 أو  بالوزارات  المركزيين  للمدراء  بالنسبة  الشأن  بالنسبة لآلمرين بالصرف، كما هو 

للمؤسسات للوزارات  العامين  الخارجية  المصالح  المساعدين، السيما رؤساء  بالصرف  اآلمرين  في حين العمومية، وكذا   .

المتعلق بالميزانية والشؤون  تشكل المستويات الوظيفية التنفيذية غالبية األشخاص الذين كانوا موضوع متابعة في إطار التأديب  

األقسام والمصالمالية لرؤساء  بالنسبة  الشأن  بنسبة  ، كما هو  بنسبة  يموظفالو  %44الح  تتجاوز   .%23ن واألعوان    كما ال 

 .%3هذا المجال نسبة المحاسبين العموميين في المراقبين أو في مسؤولية  المحاكم الماليةفيها  تالحاالت التي بت

 31%ين نسبة  نفس األمر يتعلق بالمجالس الجهوية للحسابات، إذ شكلت فئة اآلمرين بالصرف واآلمرين بالصرف المساعد

األقسام والمصالح نسبة   فيما شكل رؤساء  المتابعين  لم  %15والموظفون واألعوان نسبة  % 51من األشخاص  في حين   ،

 .%1تتجاوز نسبة المحاسبين والمراقبين 

باأل المالية  العمليات  تنفيذ  في  المتدخلين  إلى مختلف  الموكولة  المهام  الحصيلة مبررها في اختالف طبيعة  جهزة  وتجد هذه 

مسؤولية اآلمر بالصرف والمدبرين  مهام والطابع الرئيسي لالخاضعة الختصاص المحاكم المالية بهذا الخصوص، فبخالف  

الذين يتوفرون على سلطات واسعة في تدبير األجهزة العمومية التي يشرفون عليها، تقتضي اتخاذ العموميين بصفة عامة،  

مسؤولية المراقب أو المحاسب العمومي تثار بشأن أفعال سلبية تتجلى في عدم إعمال  المبادرة وإعمال السلطة التقديرية، فإن 

المراقبات المعهودة إليهم طبقا للقوانين واألنظمة. كما تعتبر هذه الحصيلة من نتائج ثنائية نظام المسؤولية أمام القاضي المالي،  

في إطار اختصاص  لمسؤولية المالية والشخصية  ا  في   ىلمسؤولية يتجلل المحاسب العمومي بشكل مواز لنظام آخر  إذ يخضع  

 التدقيق والبت في الحسابات.

 موضوع المنازعة القضائية .3

المالية، تجدر  بالميزانية والشؤون  المتعلق  التأديب  المالية في مادة  المحاكم  أمام  القضائية  المنازعة  أما من حيث موضوع 

المخالفات الشكلية ذات الطابع العام ومخالفات  اإلشارة إلى أنه يمكن التمييز، في إطار المخالفات المستوجبة للمسؤولية، بين  

  كما إرادة مرتكبيها إلى مخالفات غير عمدية وأخرى عمدية.    حسبكبر، والتي قد تنقسم أيضا  النتيجة التي تتسم بخطورة أ

تستوعب هذه المخالفات، فضال عن حاالت خرق القواعد القانونية، تلك المرتبطة بمنح امتيازات غير مبررة، والتي تمنح  

 .لألخالق والقيم التي يجب أن تسود في الحياة العامة أهمية كبيرة

،  2020و  2019علق أغلب األفعال والمؤاخذات موضوع القضايا الرائجة أو تلك التي بتت فيها المحاكم المالية، خالل سنتي  وتت

المطبقة على  التقيد بعدم    بحاالت القانونية  الموارد والنفقات  تنفيذ  النصوص  العمومية في مختلف مراحل تنفيذها، عمليات 

عمومية، كما هو الشأن بالنسبة لفرض وتحصيل الرسوم الجماعية واللجوء إلى صفقات  سواء في مجال المداخيل أو الصفقات ال

التسوية )استالم أشغال أو خدمات قبل التأشير على الصفقات(، وكذا بحاالت عدم تطبيق غرامات التأخير وتغيير المواصفات  

الصحيح   القانونية واإلشهاد غير  المساطر  اتباع  التنفيذ دون  أثناء  المواد. كما يالحظ  التقنية  أو  تنامي على استالم األشغال 

كانعكاس لتصاعد عدد القضايا  بتدبير الممتلكات والحصول على امتيازات نقدية أو عينية غير مبررة، المخالفات ذات الصلة 

د التدبير المفوض.  العمومية وكذا إبرام وتنفيذ عقووالشركات  والمقاوالت  والمتعلقة بالمؤسسات    حاكم الماليةالرائجة أمام الم

 ويوضح الجدول التالي نسب المخالفات المستوجبة للمسؤولية حسب نوعيتها: 

 المخالفات المستوجبة للمسؤولية
نسب ارتكاب هذه  

 ( %) المخالفات

 44 مخالفة قواعد االلتزام بالنفقات العمومية وتصفيتها واألمر بصرفها 

 16 بالصفقات العموميةعدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة 

 29 اإلدالء إلى المحاكم المالية بأوراق مزورة أو غير صحيحة 

 08 حصول الشخص لنفسه أو لغيره على منفـعة غير مبررة نقدية أو عينية

 01 التقييد غير القانوني لنفقة بهدف التمكن من تجاوز لالعتمادات 

الخطير في المراقبة التي هم ملزمون بممارستها أو من إلحاق ضرر بجـهاز عمومي بسبب اإلخالل  

 خالل اإلغفال أو التقصير المتكرر في القيام بمهامهم اإلشرافية
02 
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تجدر اإلشارة إلى أنه، وسعيا إلى تسريع مسطرة البت في القضايا الرائجة أمام المحاكم المالية، بما في ذلك المجالس الجهوية 

 2021دورية مشتركة في يوليوز    المجلس  الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات والوكيل العام للملك لدى للحسابات، أصدر  

التحقيق   المناسبة إلجراء  التحقيق، وذلك من أجل تذليل الصعوبات وتوفير الظروف  تبسط بتفصيل إجراءات مسطرة تتبع 

 لدفاع ولمبدأ البت في القضايا داخل آجال معقولة. بالفعالية المطلوبة وفي احترام تام لسرية التحقيق ولحقوق ا

 استئناف القرارات واألحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم المالية .4

وطبقا لمبدأ التقاضي على  هو الشأن بالنسبة للقرارات النهائية الصادرة عن المجلس ابتدائيا في إطار البت في الحسابات،  كما  

للطعن   تعلق بالميزانية والشؤون الماليةالتأديب المن المجلس األعلى للحسابات في إطار  الصادرة عقرارات  التخضع  درجتين،  

  .بالمجلسستئناف االباالستئناف أمام هيئة الغرف المشتركة، بينما تستأنف أحكام المجالس الجهوية أمام غرفة  

 :2020و 2019استئنافيا في هذا المجال خالل سنتي ويوضح الجدول التالي وضعية القضايا الرائجة وتلك التي تم البت فيها 

 الملفات 
هيئة الغرف 

 المشتركة 

غرفة استئناف أحكام  

المجالس الجهوية 

 للحسابات 

 المجموع

 21 14 07 2019الملفات الرائجة في فاتح يناير 

 23 16 07 2020و 2019طلبات االستئناف خالل سنتي 

 27 20 07 تقارير التحقيق المنجزة 

 18 13 05 القرارات الصادرة 

 27 17 10 2020دجنبر  31الملفات الرائجة في 

 ويبين الجدول التالي نسبة استئناف قرارات وأحكام المحاكم المالية في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية: 

 المحاكم المالية 
 ةعدد القرارات واألحكام الصادر

 2020و  2019ابتدائيا خالل سنتي 

عدد طلبات االستئناف خالل 

 2020و  2019سنتي  

 النسبة 

 % 10,44 07 67 المجلس األعلى للحسابات 

 % 07,27 16 220 المجالس الجهوية للحسابات 

 % 08 23 287 المجموع

تقديم طلبات النقض أمام محكمة النقض ضد القرارات لها حق  التي لها حق االستئناف    طرافنفس األتجدر اإلشارة إلى أن  

النقض،  وفي حالة اكتشاف عنصر جديد،  كذلك، وعن المجلس.    استئنافياالصادرة   يمكن بعد انصرام األجل المحدد لطلب 

 . المحكمة المالية المعنية تهمراجعة القرار الذي سبق أن أصدر للمحكوم عليه أو لألطراف المعنية األخرى طلب

 االجتهاد القضائي للمحاكم المالية في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية .ب

المحاكم المالية الختصاصها في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية عن استنباط مجموعة من  ممارسةأسفرت 

جهة، لتحليل المخالفات المرتكبة وإبراز قواعد إسناد المسؤولية لألشخاص القائمين   القواعد واالجتهادات التي تعرضت، من

ومن جهة أخرى لطبيعة وخصوصية المسطرة المتبعة في إطار    والخاضعين لهذا االختصاصعلى تدبير األجهزة العمومية  

 االختصاص. هذا 

س من الحاالت العملية التي تم البت فيها حتى تشكل ويسعى المجلس من خالل نشر هذه القواعد إلى استخالص العبر والدرو

مدبري األجهزة العمومية األخرى المماثلة والتي تتشابه مع األجهزة المعنية بالقضايا التي تم البت فيها من  نبراسا لمختلف  

االنتباه إلى الثغرات   حيث خصائص التدبير والقواعد التي تحكمها واإلكراهات التي يواجهها هذا التدبير، وذلك من أجل إثارة

التدبير العمومي، قصد العمل على تجاوزها وتفاديها في المستقبل، بما يعزز الحكامة الجيدة في  واالختالالت التي تشوب 

 مجال التدبير المالي العمومي و يحقق األمن القضائي من خالل توضيح عناصر وأسس إسناد المسؤولية في هذا المجال . 

 المخالفات وقواعد إسناد المسؤوليةحول .1

، في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، مجموعة من  المحاكم الماليةالصادرة عن    واألحكام  تضمنت القرارات

ثارة القواعد والمبادئ التي تروم توضيح المقتضيات السارية في مجال التدبير العمومي وإرساء وإشاعة قواعد حسن التدبير وإ

 التدبير بهدف العمل على تجاوزها في المستقبل.هذا االنتباه إلى الثغرات واالختالالت التي تشوب 
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 بخصوص مبدأ شرعية المخالفة في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية

ان التأديب المتعلق بالميزانية نطاق مبدأ شرعية المخالفة في ميدكرست القرارات الصادرة عن المجلس االتجاه نحو توسيع  

باإلضافة إلى القوانين واألنظمة، إلى " ما يعتبر من المسلمات البديهية )في التدبير( التي ال تحتاج إلى ليمتد،    والشؤون المالية

هذا . في  2001أكتوبر    11المؤرخ في    594تنظيم أو تقعيد"، كما جاء في قرار المجلس األعلى )محكمة النقض حاليا( عدد  

اعتبر المجلس أن المنازعة القضائية المتعلقة بالطلبيات المسندة إلحدى الشركات، والمصاريف التي ترتبت عنها،  االطار،  

ترجع إلى تقصير المتابع في القيام بالواجبات الوظيفية الموكلة إليه، باعتباره صاحب المشروع وآمرا مساعدا بصرف ميزانية 

جراءات السارية في مجال إسناد يع العاملين به، السيما فيما يتعلق بضمان التقيد بالمساطر واإلالجهاز والرئيس التسلسلي لجم

العمومية   النفقات  فعالية  بما يضمن  الداخلية  الرقابة  إرساء نظام  على  والعمل  العمومية،  النفقات  وتنفيذ  العمومية  الطلبيات 

نونبر    26/ت.م.ش.م الصادران بتاريخ  53/2019و  50اران عدد  )القر  المنجزة ويحمي حقوق الجهاز عند تنفيذها وتسويتها

 المتعلقة بالمعهد العالي لإلعالم واالتصال (.  2018/ 102في إطار القضية عدد  2019

قواعد تنفيذ النفقات  ، أن  في إطار القضية المتعلقة بنيابة إقليمية لوزارة الشباب والرياضةفي نفس االتجاه، اعتبر المجلس،  

ال تنحصر في معناها الضيق الذي يحيل على قواعد المحاسبة العمومية، بل تمتد، كذلك، إلى األعمال التي ال يمكن  العمومية

إصدار النائب اإلقليمي لألمر بالشروع في تنفيذ أشغال بناء مركب رياضي فوق أرض في    إذ أنفصلها عن هذه القواعد،  

توفر لعدم  مخالفة لقواعد االلتزام بالنفقات العمومية    يعتبر  بهذا الخصوصملك الغير دون احترام النصوص الجاري بها العمل  

 18الصادر بتاريخ    /ت.م.ش.م01/2020للتنفيذ )القرار عدد  جميع الشروط القانونية والموضوعية لجعل عقد االلتزام قابال  

القضية عدد    2020فبراير   البيضاء    109/2018في إطار  الدار  الشباب والرياضة بعمالة مقاطعات  بنيابة وزارة  المتعلقة 

 أنفا(؛ 

تابعين بأن المخالفات التي ارتكبوها كانت عن حسن مجوابا على دفوعات  و  ،شروط قيام المخالفات الشكليةأما بخصوص  

أي ضرر للجهاز، أوضح المجلس في العديد من قراراته بأن إلحاق ضرر بجهاز عمومي ال يعتبر من  نية ولم يترتب عنها  

أركان قيام المخالفات الشكلية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، التي تتحقق بمجرد ثبوت الركن المادي 

أن حسن نية المتابع وعدم تحقيق كسب مادي أو معنوي من ارتكاب    الذي تجسده مخالفة قاعدة قانونية أو التزام تعاقدي. كما 

المخالفة الثابتة في حقه ال يشكل سببا إلعفائه من المسؤولية، إذ ال يعتبر عنصر القصد الزما لقيام المخالفات الشكلية والمادية  

أكد ذلك قرار المجلس   المالية، كما  بالميزانية والشؤون  المتعلق  التأديب  النقض حاليا( عدد  في مادة    627األعلى )محكمة 

أبريل   3الصادر عن المجلس األعلى للحسابات بتاريخ    43/2000المتعلق بطلب نقض القرار عدد    2001أكتوبر    18بتاريخ  

/ت.م.ش.م الصادر  2019/ 01)القرار عدد    في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية  121/96في الملف رقم    2000

القضية عدد    2019فبراير    14يخ  بتار للتربية والتكوين لجهة مراكش    103/2017في إطار  الجهوية  المتعلقة باألكاديمية 

عدد   والقراران  سابقا  بتاريخ    2019/  47و  44تانسيفت  الصادران  رقم    2019أكتوبر    15/ت.م.ش.م  القضية  إطار  في 

والسياحي  104/2018 الفندقية  التكنولوجيا  بمعهد  عدد  المتعلقة  والقرار  فاس  أنس  حي  المغربي  الطبخ  لفن    50/2019ة 

 في إطار القضية المتعلقة بالمعهد العالي لإلعالم واالتصال(. 2019نونبر  26ت.م.ش.م الصادر بتاريخ /

 بشأن اللجوء إلى سندات وصفقات التسوية  -

ت متواترة  ممارسا  لهذه المخالفة التي همت  تعرضت القرارات الصادرة عن المجلس في القضايا المتعلقة ببعض معاهد التكوين

تتجلى في توريد مواد غذائية وإنجاز  والتي  دأبت عليها هذه األجهزة من أجل تلبية الحاجات العامة التي أحدثت من أجلها،  

إخضاع   ودون التقيد بقواعد تنفيذ النفقات العمومية، ال سيما عدممع الموردين  أشغال وأعمال في غياب أي عالقة تعاقدية  

إنجاز هذه  التعامل،  الذين يقبلون بهذا  الممونين،  إذ يطلب من بعض  بالنفقات،  للمنافسة ولمراقبة االلتزام  المنجزة  األعمال 

)القرارات من    األعمال إلى حين التوصل باالعتمادات المالية وإبرام صفقات أو إصدار سندات الطلب "لتسوية" مستحقاتهم

المذكورتين أعاله    2018/ 104و  102/2018صادرة على التوالي في إطار القضيتين عدد  /ت.م.ش.م ال 53/2019إلى    42

 المتعلقة بمعهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي أطلس فاس(. 105/2018والقضية عدد 

الممارسات بعامل االست القضايا قد برروا هذه  المتابعين في إطار هذه  النظر عن كون  عجال وبعدم مالءمة قواعد  وبغض 

التحقيق لم يسفر عن تفاوتات بين األعمال المنجزة فعليا والمبالغ    السيما وأنالمحاسبة العمومية لطبيعة أنشطة هذه األجهزة  

المؤداة برسم سندات الطلب والصفقات المعنية بالمؤاخذات، فقد أوضح المجلس أن إحداث تحمالت بميزانية هذه المعاهد قبل  

االلتزام المحاسبي بالمبالغ موضوعها يتعارض مع مبادئ وقواعد تنفيذ النفقات العمومية المنصوص عليها في النظام   عملية

العام للمحاسبة العمومية، التي تروم تفادي تراكم ديون األجهزة العمومية وضمان الشفافية والوضوح والشمولية في تسجيل 

المالية والمحاسبية التي ت العمليات  المالية جميع  لتنفيذ االعتمادات  التتبع الجيد والدقيق  نجزها اإلدارات العمومية بما يحقق 

الديون ممارسات غير قانونية أخرى،   وضع واعتماد وثائق  خاصة  المفوضة. وبالنتيجة، كرست مرحلة تصفية وأداء هذه 

 محاسبية ال تعكس حقيقة تنفيذ األعمال موضوعها. 

التوق   - البرنامج  تضمين  والمتوسطةوجوب  الصغرى  المقاوالت  لحصة  للصفقات  البرنامج    :عي  نشر  أن  المجلس  اعتبر 

التوقعي للصفقات دون تحديد الصفقات المزمع تخصيصها للمقاوالت الصغرى والمتوسطة، كما تنص على ذلك المادة السادسة  

المتعلق بالصفقات    2.12.349  رقم  من المرسوم  156بشأن تطبيق المادة    3011.13  من قرار وزير االقتصاد والمالية رقم
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مخالفة للنصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، وإخالال بمبدأ الشفافية وتيسير ولوج هذا النوع من  يعتبر  العمومية، 

الكافي  المقاوالت ومشاركتها في الصفقات العمومية، وذلك بالنظر لما يترتب عن ذلك من حرمان هذه المقاوالت من الوقت  

التي تنص على إلزامية نشر البرنامج سالف الذكر    2.12.349  من المرسوم رقم   14للتحضير للتنافس الذي تضمنه لها المادة  

/ت.م.ش.م بتاريخ 5/2020و 4)القراران عدد التوقعي بداية كل سنة مالية وقبل متم الثالثة أشهر األولى منها على أبعد تقدير

/ت.م.ش.م المتعلقة بمديرية علم األوبئة ومحاربة األمراض  106/2018إطار القضية عدد    الصادران في  2020دجنبر    29

 بوزارة الصحة(. 

 النفقات العمومية واآلثار المترتبة عنها  مظاهر مخالفة قواعد تصفيةحول  -

في    عن المجلسئيا  ابتداشكلت مرحلة تصفية النفقات العمومية مصدر أغلب المخالفات المسجلة في إطار القرارات الصادرة  

في  وترتبط هذه المرحلة بمعاينة تنفيذ األعمال  .2020و 2019خالل سنتي  مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، 

إذ تبين أنه على الرغم من احترام    ،من مطابقتها للكميات وللمواصفات التقنية المتعاقد بشأنها إطار الصفقات العمومية والتأكد

ة العمومية لمبدأ المنافسة من أجل اختيار العرض األفضل نوعيا واقتصاديا، فإنها ال تولي األهمية الالزمة لمرحلة  األجهز

والتتبع أو في عدم اختيار أشخاص مؤهلين يتوفرون على    بعملية المراقبةوتتجلى مظاهر هذه النقائص في اإلخالل    .التنفيذ

التسلم، أو من خالل عدم تمكين أعضاء لجن التسلم من الوثائق المرجعية الالزمة للتأكد الكفاءة التقنية الالزمة للقيام بعملية  

من مطابقة األعمال المنجزة لما تم التعاقد بشأنه، وفي حاالت أخرى يتم تغيير مواصفات األعمال خالل التنفيذ بعلم من اإلدارة  

 المنظمة للصفقات العمومية. صاحبة المشروع دون اتخاذ اإلجراءات المنصوص عليها في النصوص

ويترتب عن هذه الممارسات إفراغ عملية المنافسة من أهدافها التي تتوخى اختيار العرض األفضل اقتصاديا وحسن استعمال  

المال العام، إذ أن التغيير في مواصفات األعمال ال يواكبه التغيير في أثمانها مما يؤدي في غالب األحيان إلى تسلم اإلدارة  

 مال بمواصفات أقل جودة عما تم التعاقد بشأنه مع االحتفاظ بنفس األثمان المضمنة في الصفقة. ألع

هكذا، شملت األفعال موضوع المتابعة في إطار قضايا األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين )مؤسسات عمومية( االختالالت  و

  ، د الديداكتيكي لفائدة المؤسسات التعليمية التابعة لهذه األكاديمياتالتي شابت تنفيذ مجموعة من الصفقات المتعلقة باقتناء العتا

، المدرج ضمن  « E1P8 »مشروع  والتي تم إبرامها بهدف تحسين اآللية البيداغوجية بالمؤسسات التعليمية في إطار تنفيذ  

اق الوطني للتربية والتكوين خالل المخطط االستعجالي الذي أعدّته وزارة التربية الوطنية من أجل تسريع وتيرة تنزيل الميث

 . 2012و 2009بين سنتي   الفترة الممتدة ما

الديداكتيكي الذي تم تسلمه في إطار الصفقات المعنية  العتاد  الثابتة، بشكل خاص، عدم مطابقة  وقد هّمت أغلب المخالفات 

المنسوبة   التحقيق في المؤاخذات  المتعاقد بشأنها، إذ ثبت، من خالل  المتابعين، أن بعض المعدات للمواصفات  إلى مختلف 

الموردة في إطار هذه الصفقات ال تحمل العالمة التجارية التي تعهد بها صاحب الصفقة وأنها غير أصلية أو يدوية الصنع، 

ل أو تحمل عالمات تجارية غير معروفة، كما أنها ال تتطابق مع النماذج المصورة أو الوثائق الوصفية الخاصة بها وال تحم

  14إلى    6)القرارات أرقام    أي رقم تسلسلي يمكن من التعرف عليها، كما ال يتوفر البعض منها على القطع الالزمة لتشغيلها

للتربية والتكوين أرقام    33إلى    23و المتعلقة باألكاديميات الجهوية    109/2017و  106و  105الصادرة في إطار القضايا 

 المشار إليها سلفا(.

أن مصدرها يعود إلى عدم وضع نظام للمراقبة الداخلية كفيل بتمكين   ،التحقيق بخصوص هذه االختالالت  لكما تبين، من خال

أعضاء لجن التسلم من التوفر على المراجع والكفاءة الالزمة للقيام بعملية مراقبة المطابقة، وعدم التقيد بمساطر التسلم المؤقت 

خالل انفراد مدراء األكاديميات باإلعالن عن هذا التسلم دون تكليف لجان بذلك والتسلم النهائي للمعدات الموردة، سواء من  

وفقا لما تقتضيه دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بالصفقات المعنية، أو من خالل اكتفاء اللجن المعينة لهذا الغرض باالعتماد  

التاب اإلقليمية  النيابات  إلى  العتاد  في مرحلة توريد  التسلم  التسلم  على شواهد  أجل اإلعالن عن  المعنية من  لألكاديميات  عة 

المؤقت، وذلك بالرغم من عدم وفاء الشركات المتعاقد معها بالتزاماتها فيما يتعلق بتشغيل وتركيب المعدات والقيام بالتكوين 

رتب عنها ضياع آجال الالزم ألجل استعمال البعض منها. وبالنتيجة، أفرغت عمليات التسلم المذكورة من طابعها الرقابي وت

الضمان بالنسبة لبعض العتاد جراء عدم تشغيله داخل اآلجال المحددة، األمر الذي فّوت على هذه األكاديميات االستفادة من  

الحقوق التي تكفلها دفاتر الشروط الخاصة والنصوص المطبقة في مجال الصفقات العمومية وتدارك حاالت عدم المطابقة  

 لتوريد. التي شابت عمليات ا

،أسفر التحقيق عن كون التغييرات، التي (مركب رياضي)مرفق للدولة مسير بطريقة مستقلة  بتتعلق    ،وفي إطار قضية أخرى

ذلك برر  الذي  المشروع  صاحب  بموافقة  المؤاخذات، كانت  الصفقات موضوع  أشغال  بعامل   "  عرفتها مواصفات بعض 

المعنية والذي حال األشغال  الذي تطلب تحيين مواصفات  الصفقة وتحديد مواصفات جديدة    االستعجال  إلغاء  إمكانية  دون 

لنصوص المنظمة االلتزام بالنفقات العمومية وتصفيتها، وكذا لقواعد  لمخالفة  يشكل    وهو ما،  "وتنظيم طلب عروض جديد

المتعلقة بالمركب    2017/ 102في إطار القضية عدد    2020نونبر    26بتاريخ    07/2020)القرار عدد    للصفقات العمومية

 (. ءالرياضي محمد الخامس بالدار البيضا
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تجلى التقصير في التأكد من صحة إنجاز العمل، كذلك، في إطار القضية المتعلقة بمديرية مركزية لوزارة الصحة، من قد  و

محضر التسلم المؤقت لصفقة اقتناء معدات ومستلزمات طبية، بصفة منفردة،    خالل قيام رئيس المصلحة اإلدارية بالتوقيع على

العناصر   تعتبر من  والتي  المعدات  تلك  استعمال  المستخدمين على  تكوين  لخدمة  الصفقة  الشركة صاحبة  إنجاز  في غياب 

في إطار   2020دجنبر    29  بتاريخ  05/2020القرار عدد  )معها  المحددة لكلفة األعمال المنجزة من طرف الشركة المتعاقد  

 المذكورة أعاله(. 106/2018القضية عدد 

ومن أجل حث المدبرين العموميين على إيالء األهمية الالزمة لمرحلة تنفيذ األعمال موضوع الصفقات باعتبارها األساس  

المبادئ والقواعد  المعتمد لتصفية مستحقات المتعاقد معهم، حرص المجلس من خالل القرارات التي أصدرها على توضيح  

 التي تؤطرها، كالتالي:

كرست المحاكم المالية في القرارات الصادرة عنها،   عمومية:واجبات العضو في لجنة تسلم أعمال موضوع صفقة  بشأن  

)القرارات الصادرة عن المجلس بشأن قضايا األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمنشورة في مارس   2020خالل سنة  

 القواعد التالية:  (،2021

قيام أي عضو في لجنة التسلم، في إطار صفقة عمومية، بالمهام الرقابية الموكلة إليه على أحسن وجه بما  إن   -

يحمي حقوق الجهاز العام المعني، رهين بتأكده قبل توقيعه على شواهد التسلم من مطابقة العتاد المورد لمجموع  

على توفره )أو حصوله( على دفتر الشروط الخاصة والوسائل التزامات الصفقة، وذلك، من خالل الحرص  

الكفيلة بقيامه بالمهمة المنوطة به وإنجاز المراقبات الالزمة في هذا الشأن، وذلك حتى يكون توقيعه على الوثائق 

 بينة بمضمونها وباآلثار المالية والقانونية التي ستترتب عنها؛ قد أنجز وهو على المحاسبية 

م صفقات توريد العتاد، يعتبر التأكد من مطابقة العالمة التجارية للعتاد المورد للعالمة المتعاقد في إطار تسل -

بشأنها عنصرا أساسيا عند فحص المطابقة ومحددا أساسيا للثمن وللجودة، وبالتالي لصحة حسابات التصفية، 

ن بعالمات تجارية مغايرة وبأثمنة مادام أن الشركات الموردة يمكن أن تقدم معدات بنفس الخصائص التقنية لك

بصفقة  المتعلقة  لألثمان  التفصيلي  الجدول  في  الواردة  التقنية  الخصائص  تحديد  عدم  حال  في  وأنه  مختلفة، 

لعالمة التجارية للمعدات المتعّهد بتوريدها، تقتضي عملية تسلم تلك المعدات من أعضاء لجن التسلم  لعمومية  

لمقدمة من طرف نائل الصفقة خالل مرحلة طلب العروض والتقيد بالمواصفات  الرجوع إلى الوثائق الوصفية ا 

المعدات  مطابقة  فحص  بإجراءات  للقيام  ضرورية  ومراجع  تعاقدية  وثائق  باعتبارها  بها،  المضمنة  التقنية 

لعمل الموردة للمواصفات المتعاقد بشأنها. وباإلضافة إلى مراقبة المطابقة يستوجب اإلشهاد على صحة إنجاز ا

التأكد من تنفيذ الشركة لجميع التزاماتها التعاقدية، اعتبارا لكون هذه االلتزامات تعد من عناصر إثبات العمل  

 المنجز، وبالتالي، تشكل شرطا أساسيا لصحة عملية التصفية؛ 

ناء على وجوابا على دفع أحد أعضاء لجنة تسلم العتاد الديداكتيكي بكون توقيعه على شهادة تسلم العتاد تم ب -

توقيعات رئيس مكتب التجهيز التابع للمصلحة التي يشرف عليها ومفتش المادة المعنية بالعتاد، وبأنه لم يباشر  

المعدات  مطابقة  مدى  من  للتأكد  الضرورية  المؤهالت  على  توفره  لعدم  نظرا  المستلمة  للمعدات  معاينة  أي 

أن المجلس  المطلوبة، اعتبر  التقنية  للمواصفات  التسلم بين المستلمة  التمييز داخل لجنة  الممكن  ه إذا كان من 

أدوار مختلفة ألعضائها من أجل إنجاز المهمة الموكلة إلى هذه اللجنة، فإن القيمة القانونية لتوقيع األعضاء 

  ، وذلك اعتبارا لكون هذه التوقيعات تشمل المهمة اإلجمالية للجنة التسلم وال تحدديءغير قابلة، بالمقابل، للتجز

دور أو مجال تدخل كل عضو فيها، وبالتالي، كان يتعين على المعني باألمر، مادام دوره في لجنة التسلم غير  

 طابع شكلي، عدم التوقيع على شهادة تسلم العتاد؛  امجٍد وذ

المنصوص إشهاد رئيس الجماعة بتسلم حافالت النقل العمومي، بالرغم من عدم مطابقتها للمواصفات التقنية   -

عليها في الصفقة، يشكل خرقا لقواعد تنفيذ النفقات العمومية ومنحا لمنفعة غير مبررة للمقاولة لصاحب الصفقة، 

 وال تكون اإلجراءات التي اتخذها الطاعن الحقا كافية إلعفائه من المسؤولية عن المخالفة المرتكبة.

الفرق  بين شهادة    :التمييز بين شهادة التوريد ومحضر التسلم المؤقتبخصوص   حرص المجلس في قراراته على بيان 

ن يوثقان لعمليتين متتاليتين ومتكاملتين، من حيث  ين المستنديأن هذ توريد العتاد ومحضر التسلم المؤقت لهذا العتاد، موضحا

ابقة العتاد المورد  الزمن والنطاق، ومختلفتين من حيث الموضوع والغاية، فإذا كان موضوع شهادة التسلم هو التأكد من مط

للخصائص التقنية والكميات الجزئية الخاصة بكل مصلحة مستفيدة، فإن التسلم المؤقت يتجاوز التأكد من توريد جميع الكميات  

العتاد المورد بعد تركيبه بما يتيح تدارك االختالالت التي تكون قد شابت عمليات  المتعاقد بشأنها إلى مراقبة أداء وظائف 

التأكد من صحة عمليات التسليم التي سبق للجن فحص المطابقة أن أنجزتها، واللجوء، عند االقتضاء، إلى الحلول  التوريد، و

 .التي يتيحها دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة

الصفقة، طبقا لما تشكله عملية التسلم النهائي من أهمية بالغة، باعتبارها نهاية تنفيذ    نظرا:  شروط اإلعالن عن التسلم النهائي

النهائي تقتضي  التسلم  إلى أن عملية  المجلس، في قراراته، االنتباه  أثار  العمومية،  المتعلقة بالصفقات  التنظيمية  للنصوص 

معاينة العتاد المسلم في إطار هذه الصفقات قصد التأكد من تشغيله واستعماله خالل فترة الضمان، ومن عدم وجود عيوب أو 
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لعتاد نتيجة ذلك، وعند االقتضاء، تكليف المتعاقد معه بتدارك هذه العيوب، كشرط لإلعالن عن التسلم  اختالالت شابت هذا ا

النهائي، وهو ما يضفي على هذا األخير طابع العملية الرقابية التي تقوم على أساس المعاينة الميدانية وتقتضي في حالة ما إذا  

الح المتعاقد معه للعيوب وتدارك االختالالت المسجلة قبل اإلعالن عن  أسفرت عن مالحظات التأكد، في فترة الحقة، من إص

اإلعالن  يعني  إطار صفقة عمومية، ال  في  بشأنه،  المتعاقد  الضمان  أجل  انصرام  بأن  المجلس  أوضح  كما  النهائي.  التسلم 

ا هذا التسلم من شأنها أن تؤدي، عند  الضمني عن التسلم النهائي للصفقة، أي بشكل تلقائي، إذ أن القيام بالمراقبة التي يستلزمه

االقتضاء، إلى تمديد أجل الضمان، وهو ما يضفي على محضر التسلم النهائي طابع القرار المنشئ لحالة جديدة وليس القرار  

 . الكاشف لحالة قائمة من قبل

هذه النقطة، كرست  بشأن  :  مسؤولية اآلمر بالصرف بصفته صاحب المشروع في مجال اإلشهاد على العمل المنجزحول  

 القرارات الصادرة عن المجلس مجموعة من القواعد أبرزها: 

يجعله  ، في غياب توقيع رئيس المصلحة المختص،توقيع اآلمر بالصرف بشكل فردي على كشف الحسابإن  -

 على  أّوالا مل  تالممثل الوحيد لصاحب المشروع في عملية اإلشهاد، ويضفي على هذا التوقيع طابعا مزدوجا يش

عنصر تصفية النفقة، إذ يتعلق األمر، أوال باإلشهاد على إنجاز األشغال موضوع كشف الحساب طبقا للبنود  

بالصرف مبلغ الدين موضوع النفقة باعتباره آمرا  على عنصر حصر  التعاقدية بصفته صاحبا للمشروع، وثانيا  

 ؛/ ت.م.ش.م المذكور أعاله( 07/2019القرار عدد )

التأكد من مطابقة العتاد المسلم للمواصفات التقنية الواردة بدفتر الشروط الخاصة المتعلق إذا كانت مسؤولية   -

بصفقة عمومية يتحملها بالدرجة األولى أعضاء لجنة التسلم وليس اآلمر بالصرف، فإن من الواجبات الوظيفية  

رية لتمكين لجن التسلم  التي تقتضيها صفة هذا األخير، باعتباره صاحب المشروع، اتخاذ اإلجراءات الضرو

التحمالت الخاصة، وذلك من قبيل موافاة أعضائها برسائل   المنوطة بها، طبقا لبنود دفتر  القيام بالمهمة  من 

 ؛ (07/2019نفس القرار عدد )إليهم التكليف وبالوثائق المرجعية للقيام بمراقبة المطابقة الموكولة 

الموقعين على صحة إنجاز األشغال المضمنة   الموظفين  إقرار صاحب المشروع بالطابع الشكلي إلشهاد  إن -

بالكشوفات التفصيلية للصفقة يجعله مسؤوال، عند حصره لمبلغ تلك الكشوفات، بصفته آمرا مساعدا بالصرف،  

عن عدم اتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة التي يستوجبها اإلشهاد على اإلنجاز والتي تقتضي معاينة األشغال 

ن أجل التأكد من مطابقة الكميات المضمنة بالكشوفات التفصيلية لتلك المنجزة فعليا، اعتبارا لكون المنجزة م

تلك المطابقة تشكل عنصرا من عناصر إثبات العمل المنجز، وبالتالي، تعد شرطا أساسيا لصحة عملية التصفية 

 2020فبراير    18بتاريخ    01/2020)القرار عدد    التي تهدف إلى التأكد من حقيقة الدين وحصر مبلغ النفقة

 ؛المذكورة أعاله( 109/2018الصادر في إطار القضية عدد 

التعاقد مع مكتب الدراسات والمهندس المعماري، من أجل تتبع أشغال صفقة عمومية، ال يعفي صاحب   إن -

ز األشغال وفقا  بالقيام بالمراقبات الالزمة من أجل التأكد من إنجا  عنهالمشروع من مسؤولية تكليف ممثلين  

 .المشار إليه أعاله( 01/2020نفس القرار عدد ) بشأنها للكميات والمواصفات التقنية المتعاقد 

أثيرت هذه النقطة بصدد حاالت تتعلق بعدم اتخاذ  :  السلطة التقديرية لصاحب المشروع في إعمال االجراءات القسريةبشأن  

صاحب المشروع أي اجراءات من أجل حث المتعاقد معه على تنفيذ التزاماته التعاقدية، بالرغم من انصرام أجل تنفيذها لفترة  

أن   المجلس  اعتبر  اإلطار،  هذا  في  بالقصيرة.  صاحبليست  طرف  من  اتخاذها  الواجب  القسرية/الضاغطة    اإلجراءات 

من دفتر   70المشروع في حالة تقاعس المتعاقد معه عن تنفيذ التزاماته التعاقدية برسم صفقة عمومية، والواردة في المادة  

جراءات تنظيمية، يتعين اتخاذها عند توافر شروط تطبيقها، إذ تندرج ضمن امتيازات السلطة إالشروط اإلدارية العامة، هي 

من طبيعة الصفقات العمومية كعقود إدارية يتمثل الهدف منها في تحقيق المصلحة    العامة التي يستمدها صاحب المشروع

العامة التي أحدث من أجلها الجهاز المعني. وأن عدم اتخاذ هذه اإلجراءات رغم انصرام أجل التنفيذ المتعاقد بشأنه يترتب  

الجهاز من االستفادة منها من أجل تلبية الحاجات  عنه تجميد االعتمادات الملتزم بها في إطار ميزانية جهاز عام وحرمان ذلك  

الصادر في إطار القضية عدد    2019فبراير    14بتاريخ    02/2019القرار رقم  )الصفقة  العامة التي أبرمت من أجلها هذه  

 المذكورة أعاله(. 103/2017

المداخيل،   تحصيل  مجال  في  بالصرف  اآلمر  مسؤولية  مستوى  على  أنأما  المجلس  اعتبر  المجلس   فقد  رئيس  قيام  عدم 

الجماعي باإلجراءات الالزمة من أجل استخالص مداخيل منتوج البنايات المعدة للسكنى ومنتوج كراء محالت تجارية أو 

مخصصة لمزاولة نشاط مهني، يتعارض مع الواجبات الملقاة على عاتقه بمقتضى القوانين واألنظمة الجاري بها العمل، في  

وبالتالي يتحمل المسؤولية في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بسبب مخالفة قواعد  مجال تحصيل الموارد،  

الصادر في    01/2020)القرار عدد    تحصيل الديون العمومية الذي يعهد به إليه عمال بالنصوص التشريعية الجاري بها العمل

 إطار القضية المتعلقة بالجماعة الترابية سبع عيون(. 

أن مراسلة واستدعاء الملزمين الذيم لو يؤدوا ما    لجهة درعة تافياللت  اعتبر المجلس الجهوي للحساباتنفس السياق،    في

من  مداخيلها،  بقبض  اآلمر  الجماعة، بصفته  رئيس  كافيا إلعفاء  إجراءا  يعتبر  المحددة، ال  اآلجال  داخل  ديون  بذمتهم من 
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لف المستحقة  الديون  تقادم  الصلة  المسؤولية بخصوص  ذات  الديون  باستخالص  أوامر  إصدار  عليه  يتعين  إذ  الجماعة،  ائدة 

 .الخازن الجماعي المختص قصد التكفل بها ومباشرة إجراءات التحصيل الجبري إلىوتوجيهها 

: أثيرت هذه المسألة على شراف على تنفيذ عقد التدبير المفوضإعمال سلطة المراقبة واإل  تقصير رئيس الجماعة فيبشأن  

المجلس الجهوي  قضى  إذ  قضية تتعلق بتنفيذ االلتزامات التعاقدية في إطار عقد التدبير المفوض لمرفق جماعي،  إثر النظر في  

السلطة المفوضة، في تفعيل سلطته العامة  ممثل  بأن التقصير المتكرر والجسيم للمتابع، بصفته    للحسابات لجهة فاس مكناس

،التي تخولها له القواعد القانونية المتعلقة بالتدبير المفوض للمرافق العامة وكذا المقتضيات   شراف على تنفيذ العقدإلللمراقبة وا

يرة المتعاقد بشأنها في تنفيذ البرنامج االستثماري ونقص  تالتعاقدية لعقد التدبير المفوض المعني، بشكل نتج عنه عدم التقيد بالو

ن المالي لعقد التدبير المفوض، زخالل بالتواإلالعقد، وأدى في النهاية الى ا  في الخدمات بالكيفيات والجودة المنصوص عليها في

 ي. مسؤولية رئيس مجلسها الجماعاليكون قد ألحق ضررا بالجماعة الترابية التي يتحمل فيها 

 حول تقدير مسؤولية المتابعين   .2

مختلف المدبرين العموميين أمام القاضي المالي باختالف  تتعدد وتتنوع أسباب ومالبسات ارتكاب المخالفات المنشئة لمسؤولية  

األنظمة القانونية لألجهزة الخاضعة لالختصاصات القضائية للمحاكم المالية، واألنشطة والحاجات التي أحدثت هذه األجهزة  

مسؤوليات الموكولة كراهات والمخاطر التي تترتب عن ممارستها، وذلك حسب المهام والمن أجل تحقيقها وتلبيتها، وكذا اإل

 لهؤالء المدبرين وموقعهم في هرم المسؤولية داخل هذه األجهزة. 

  ا على سلطات واسعة في تقدير مسؤولية المدبرين العموميين من خالل أهليتهوتتوفر هيئات المحاكم المالية، في هذا المجال، 

مبلغ الغرامة حسب خطورة وتكرار المخالفات    عند تقدير  لمراعاة الظروف والعوامل التي تسببت في المخالفات المرتكبة

 من مدونة المحاكم المالية.  66المعنية، طبقا للمادة 

أكد المجلس على    ،عند مخالفة قواعد تنفيذ النفقات العمومية  الدفع بمبدأ استمرارية المرفق العامجوابا على  في هذا اإلطار، و

التشريعية والتنظيمية  أن تطبيق هذا المبدأ يقتضي تقيّد المسؤولين المتعا المعني بالنصوص  قبين على تدبير شؤون الجهاز 

تراكم  العامة بما يوثق ويضمن حقوق والتزامات األطراف، ويمنع  الحاجات  تلبية  العمل من أجل  الجاري بها  وبالمساطر 

تغ األخير والمتعاقدين معه، خاصة عند  بين هذا  منازعات  العام، ويجنب نشوء  الجهاز  المسؤولين الديون على    يير هؤالء 

الصادران عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية في    2019نونبر    26بتاريخ    53/2019و  50)القراران عدد  

الصادر في    2020يوليوز    21/ت.م.ش.م بتاريخ  2020/  06المذكورة أعاله والقرار عدد    102/2018إطار القضية عدد  

 ماعة الترابية بوعرفة(.إطار القضية المتعلقة بالج

، وإن اعتبر بأعمال التدبير التي يقوم بها وباإلكراهات التي دفع بها الرؤساء اإلداريين التسلسليين للمتابعالدفع بعلم وبشأن 

م أن  من مدونة المحاكم المالية، مادا  53ال ينزل منزلة األمر الكتابي بمدلول المادة  المجلس هذا الدفع ظرفا للتخفيف، إال أنه  

  48و  47القرارات عدد  )المخالفات المخالفات المرتكبة لم تكن موضوع أمر كتابي موجه إلى المعني باألمر قبل ارتكاب هذه  

 المذكورة أعاله(. 104/2018الصادرة في إطار القضية عدد  49و

المجلس أنه إذ اعتبر    يف،تعتبر مساهمة سلطة الوصاية في ارتكاب متابع لمخالفات مستوجبة للمسؤولية ظرفا للتخف  كما

لما كانت المصادقة على الصفقات تكتسي أهمية كبرى، إذ تروم مراقبة المشروعية والمالءمة وتضفي على الصفقات طابعا  

نهائيا يجعلها قابلة للتنفيذ، فقد ساهمت اإلدارة المركزية، كذلك، في الضرر المالي الذي لحق بالجهاز، جراء هدم المشروع 

، بسبب مصادقتها على الصفقة موضوع المشروع دون التسوية المسبقة للوضعية القانونية للوعاء العقاري الذي  برمته، وذلك

أقيم عليه، باعتبارها الجهة المؤهلة لذلك، وكذا رغم علمها المسبق برفع دعوى قضائية من طرف مالكي العقار في مواجهة  

)القرار   ا إلى نائب الوزارة، موكلة إليه اتخاذ القرار المناسب في الموضوعاإلخبار التي وجهته  الوزارة، كما تفيد بذلك رسالة

 /ت.م.ش.م سالف الذكر(.01/2020عدد 

العامل يعتبر المجلس أن  ، اعتبرحدود سلطة الوصاية على الجماعاتوبخصوص   الحكومية على   ممثل السلطة  ه لئن كان 

ت التي تتخذها المجالس الجماعية أو يتخذها رؤساء هذه الجماعات،  يمارس الرقابة القبلية على القراراوالمستوى المحلي،  

التنفيذي بالجماعةفإنه   من شأن األوامر التي يصدرها أن تعفي هؤالء من  وليس    ال يعتبر رئيسا تسلسليا ألعضاء الجهاز 

لصادر في إطار القضية  ا   2020نونبر    11/ت.م.ش.م بتاريخ  08/2020)القرار عدد    المسؤولية عن األفعال المنسوبة إليهم

 المتعلقة بالجماعة الترابية الهرهورة(.
 

اعتبر المجلس أن الدفع بكون سلطة الوصاية لعبت دورا محوريا في إبرام وتنفيذ وتتبع الصفقة وأن دور الجماعة  تبعا لذلك،  و

المشروع من المسؤولية، بالنظر لما يتمتع  اقتصر على توقيع وثائق تصفية النفقة، ال يعفي رئيس الجماعة باعتباره صاحب  

أن الدفع بتأشير . كما  به هذا األخير من استقاللية في اتخاذ قرارات التسيير الالزمة، طبقا للقانون المتعلق بالميثاق الجماعي

ادقة سلطة  سلطة الوصاية القبلي على األفعال موضوع المؤاخذة، ال تأثير له على مسؤولية المستأنف، بالنظر إلى أن مص

يرتكبه من  أن  يمكن  المسؤولية عما  األخير من  هذا  تبرئ  بالصرف ال  آمرا  الجماعة بصفته  رئيس  أعمال  على  الوصاية 

 الصادر في إطار نفس القضية أعاله(.  2020نونبر  11/ت.م.ش.م بتاريخ  10/2020مخالفات )القرار عدد 
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الما  أما بشأن تطبيق التأديب  المعفية في مادة  التأديب   فقد،  لياألعذار  لما كان اختصاص  أنه  المجلس في قراراته  أوضح 

معاقبة  وإلى  العمومي  المالي  التدبير  على  السارية  القانونية  القواعد  حماية  إلى  يهدف  المالية  والشؤون  بالميزانية  المتعلق 

عفية من العقوبة، إذ حددّت المادة الشخص المرتكب للمخالفة لصفته ال لذاته، لم تنص مدونة المحاكم المالية على األعذار الم

من المدونة سالفة الذكر، في هذه الحالة، حدّا أدنى للغرامة ال يجوز الحكم بأقل منه في حالة ثبوت ارتكاب المتابع لمخالفة    66

الصادر في إطار القضية عدد    2019ماي    07بتاريخ    28/2019)القرار عدد  تستوجب المساءلة، رغم تعدد ظروف التخفيف  

 المذكورة أعاله(. 106/2017

 في مرحلتي المتابعة والتحقيق   المسطرةحول المسائل والقواعد المتعلقة ب .3

، مرحلة طلب رفع القضية من طرف  2020و  2019هّمت المسائل المسطرية التي بتت فيها المحاكم المالية، خالل سنتي  

ذه السلطات، ونطاق قرارات المتابعة الصادرة عن النيابة  السلطات المؤهلة، السيما طبيعة األعمال الرقابية التي تنجزها ه

العامة وحدود التحقيق في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، وكذا مدى تطبيق قواعد المسطرة المدنية في هذا  

 المجال: 

إنجازه   - وقواعد  التمهيدي  البحث  بإجرا:  طبيعة  األمر  المشرع  األعلى  ء  أوكل  للمجلس  األول  للرئيس  التمهيدي  البحث 

من مدونة المحاكم المالية، وذلك على إثر المعلومات والوثائق والشكايات التي يتوصل بها،    12للحسابات، بناء على المادة  

تبيّنت فائدة   مدونة، وذلك كلمانفس المن  109أو بعد االطالع على تقارير التفتيش التي يتوصل بها المجلس، في إطار المادة 

اإلحاطة بها بشكل يؤهله التخاذ القرار المناسب    قصدفي التحري حول مالحظات أو مسائل ذات عالقة بمهام المجلس الرقابية  

 . بشأنها

وفي جوابها على بعض الدفوعات، أوضحت هيئة الحكم أنه ليس ملزما خالل إنجاز البحث التمهيدي استدعاء المسؤول عن 

الفترة المعنية بالبحث لالستماع إليه، بل يخضع اللجوء إلى هذا اإلجراء لتقدير اللجنة التي أنجزت البحث، الجهاز المعني في 

. المذكورة أعاله  12وذلك حسب طبيعة األفعال موضوع البحث والتحري والمستندات المتوفرة، تطبيقا للفقرة الثانية من المادة  

لذلك المسؤولين وا  ، فإنوتبعا  إلى  التمهيدي  االستماع  البحث  المعنية بموضوع  ضمن  يندرج  لموظفين واألعوان باألجهزة 

  03القراران عدد  )التواجهية  لمبدأ    طبيقاالوسائل التي يمكن للجن البحث اللجوء إليها إذا اقتضت مصلحة البحث ذلك، وليس ت 

في إطار    2019فبراير    21بتاريخ    /ت.م.ش.م الصادران عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية07/2019و

 المتعلقة باألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس بولمان سابقا(.  105/2017القضية عدد 

خصوص الدفع : بوزير لتقارير الرقابة والتفتيش على المجلس األعلى للحساباتالتي يقوم بها الحالة  القانونية لل   طبيعةال  -

ت الفترة المحددة في رسالة  أال يتجاوز المدة الزمنية لعملية التفتيش العام للصفقات وسندات الطلب التي همّ بأن التحقيق يجب 

تقرير   بتبليغ  قام  الذي  مادة    لجنةالوزير  في  للمسطرة والمتابعة  المحرك  باعتباره  للحسابات،  األعلى  المجلس  إلى  التفتيش 

لمسطرة، ال تعتبر طلبا  للى كون رسالة الوزير التي تم اعتبارها بمثابة تحريك  وبالنظر إ  ،التأديب المالي، اعتبر المجلس أنه

من مدونة المحاكم المالية، وجهها الوزير    109من أجل رفع قضية، برسم هذا االختصاص، بل هي رسالة إخبار تطبيقا للمادة  

للم العام  الوكيل  إلى  للحسابات وليس  األعلى  للمجلس  األول  الرئيس  إلى  المجلسالمعني  لدى  في هذه    . لك  تنتفي  وبالتالي، 

من مدونة    57الرسالة شروط طلب رفع القضية في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، وفقا لما تقتضيه المادة  

 . المحاكم المالية

ي اعتمدت عليه النيابة العامة في  وباإلضافة إلى ذلك، فإن تقارير المفتشية العامة للوزارة المعنية لم تكن المصدر الوحيد الذ

تحريك المتابعات برسم تلك القضايا، بل استندت كذلك إلى تقارير البحث التمهيدي المنجزة في هذا اإلطار بأمر من الرئيس 

المعنية، بل   لألفعال  تحديد زمني  أي  المتابعين  إلى  المنسوبة  المؤاخذات  لم تتضمن  للحسابات، كما  األعلى  للمجلس  األول 

طت النيابة العامة، في قرارات المتابعة، األفعال موضوع المؤاخذات بصفقات محددة دون أي إشارة إلى فترة زمنية أو  رب

 . سنوات مالية معينة

،  سالفة الذكر  109وزير بإحالة تقارير الرقابة والتفتيش على المجلس األعلى للحسابات، في إطار المادة  الرسالة  فإن  وبالتالي،  

  57ا من أجل رفع قضية التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أمام المجلس األعلى للحسابات بمدلول المادة  ال تعتبر طلب

في إطار   2019ماي    07/ت.م.ش.م الصادر عن نفس الغرفة المذكورة أعاله بتاريخ  2019/ 33القرار عدد  )المدونة  من هذه  

 هوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان سابقا(. المتعلقة باألكاديمية الج 106/2017القضية عدد 

بخصوص الدفع بكون بعض الموظفين الذين كانوا  :  في مرحلة المتابعةمن طرف النيابة العامة  طبيعة القرائن المعتمدة    -

المنجزة ضمن لجن المعاينة في إطار البحث التمهيدي تجمعهم عالقة متوترة بالمتابع، اعتبر المجلس بأن محاضر المعاينة  

في إطار البحث التمهيدي ال تشكل سوى قرائن تعتمد عليها النيابة العامة عند اتخاذ قرار المتابعة، وال تعتبر سندا كافيا إلثبات  

المؤاخذة المنسوبة للمتابعين، وبغض النظر عن المعاينات المنجزة في إطار البحث التمهيدي، فإن إثبات المؤاخذات المنسوبة  

، في إطار مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، يتم من خالل النتائج التي يسفر عنها التحقيق في إلى المتابعين

القضية والمالحظات والتعقيبات التي يقدمها المتابعون بشأن هذه النتائج سواء أمام المستشار المقرر أو في مذكراتهم الكتابية 

شابت تكوين لجن المعاينة في مرحلة قد  من شأن العيوب التي تكون  تبعا لذلك، ليس  لحكم. وأو خالل مناقشة القضية أمام هيئة ا
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هذه   إطار  في  المنجز  التحقيق  لنتائج  القانونية  القيمة  حول  آثار  ترتيب  التمهيدي،  القرار  )القضية  البحث 

المذكورة   105/2017عدد  في إطار القضية    2019فبراير    21/ت.م.ش.م الصادر عن نفس الغرفة بتاريخ  07/2019عدد

 أعاله(.

المالية  - والشؤون  بالميزانية  المتعلق  التأديب  مجال  في  المدنية  المسطرة  قواعد  في :  تطبيق  المقدمة  الوسائل  ارتكزت 

المذكرات الدفاعية، المدلى بها في إطار بعض القضايا، حول عدم استدعاء األشخاص المتابعين لحضور إجراءات التحقيق 

ا المدنية  والمعاينة  المسطرة  قانون  لمقتضيات  المقرر، وذلك خالفا  المستشار  قام بها  التحقيق والتي المتعلقة بلتي  إجراءات 

 .تنص على أن كل إجراء يتعلق بتحقيق الدعوى يجب أن يكون بحضور جميع األطراف وأن تكون مسطرته تواجهية

ة تعتبر الشريعة العامة إلجراءات التقاضي كيفما كان نوع هذا  قواعد المسطرة المدني  توقد خلصت هيئة الحكم إلى أنه إذا كان

مدنيا أو جنائيا أو إداريا أو تجاريا أو غيره، وذلك حسب ما أكد عليه الفصل الثالث من الظهير الشريف بمثابة قانون   ،التقاضي

نص صراحة على أنه "تطبق بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، الذي ي 1974شتنبر  18بتاريخ  1.74.447رقم 

مقتضيات هذا القانون حتى في القضايا التي تنظمها نصوص تشريعية وتنظيمية خاصة إذا لم يرد في هذه القوانين نص صريح 

أو   المسطرية  القوانين  لم تتعارض مع  التطبيق متى  العامة واجبة  الشريعة  المدنية تعتبر  فإن قواعد المسطرة  خاص بها"، 

فإن البت في القضايا التي تخضع الختصاص المحاكم المالية في مادة  ،  وفي هذا اإلطار  .ة بالمجال المعنيالموضوعية الخاص

التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية تؤطره قواعد خاصة منصوص عليها في الفرع الثالث من الفصل الثاني من الباب 

  المتعلق بمدونة المحاكم المالية. فرغم أن   62.99  ألول من القانون رقمالثاني المتعلق باالختصاصات والمساطر من الكتاب ا

جراءات  ، في بعض مقتضياتها على قواعد منصوص عليها في قانون المسطرة المدنية )تبليغ اإلأحالت مدونة المحاكم المالية

لم تنص صراحة على كون قانون  إال أنها المالية(،  والشؤونواللجوء إلى الخبرة في إطار مسطرة التأديب المتعلق بالميزانية 

 المسطرة المدنية هو الشريعة العامة. 

ة( في رأيها من مدونة المحاكم المالي  20ورقم    19سبق لهيئة الغرف المجتمعة بالمجلس )المادتان رقم  بشأن هذه المسألة،  

حول مدى جواز تطبيق قانون المسطرة المدنية أمام المحاكم المالية، وبعد التذكير بمقتضيات الفصل   2016نونبر    17بتاريخ  

المذكور أعاله، أن أجازت تطبيق قواعد قانون المسطرة المدنية أمام   1.74.447الثالث من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  

المتعلق    62.99لم يرد نص خاص في القانون رقم    المحاكم وماالختصاصات القضائية لهذه  لكانت مالئمة    المحاكم المالية متى

في إطار القضية عدد    2019ماي    07/ت.م.ش.م الصادران بتاريخ  26/2019و  24بمدونة المحاكم المالية )القراران عدد  

 المذكورة أعاله(. 2017/ 106

بخصوص الدفع بعدم اقتران تولي  :  مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون الماليةسلطة تحديد إجراءات التحقيق في    -

المتابع مهمة اإلشراف على الجهاز المعني وقت إنجاز التحقيق، اعتبر المجلس بأنه، لما كانت الرقابة التي يمارسها المجلس 

بعد   تتم  الرقابية  تدخالته  مختلف  فإن  بعدية،  رقابة  للحسابات  العموميةاألعلى  األجهزة  طرف  من  المالية  العمليات  .  تنفيذ 

وبالتالي، فإن تزامن مغادرة المتابع للجهاز المعني مع إنجاز التحقيق في القضية ال يشكل عيبا في مسطرة التحقيق في مادة 

 المالية. التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون 

للسلطة التقديرية للمستشار المقرر، وذلك حسب طبيعة األفعال المجال  هذا  جراءات التحقيق المناسبة، في  إتحديد  كذلك، يخضع  

استدعاء المسؤول عن الجهاز المعني في الفترة المعنية بالتحقيق لحضور ب، تبعا لذلك،  و ال يعتبر ملزماموضوع المتابعة،  

/ت.م.ش.م 26/2019و  24اران عدد  القر)المعنية  لم يعد مسؤوال بالمؤسسة    سواء كان في وضعية مزاولة النشاط أومعاينات،  

 المذكوران أعاله(. 

فإن المستشار المقرر المكلف بالتحقيق في مادة التأديب    ،من مدونة المحاكم المالية  59طبقا للمادة  تجدر اإلشارة إلى أنه، وو

عمومية أو الخاصة واالطالع المتعلق بالميزانية والشؤون المالية يؤهل للقيام بجميع التحقيقات والتحريات لدى جميع األجهزة ال

إلى جميع   واالستماع  الوثائق  اليمين طبقا    األشخاصعلى  أداء  بعد  الشهود  وإلى جميع  قائمة،  أن مسؤوليتهم  يظهر  الذين 

 .للكيفيات والشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية. وتدون جلسات االستماع في محاضر يضبطها كاتب الضبط

خلصت هيئة الحكم في  :  والبت في األفعال المرتكبة في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية حدود التحقيق    -

لمؤاخذة التي توبع من  ال يتطابق مع االقضايا التي تم البت فيها إلى كون الفعل المرتكب من طرف الشخص المتابع    بعض

ن سلطة المتابعة وسلطة الحكم، أكدت هيئة الحكم في العديد من قراراتها  أجلها من طرف النيابة العامة. وتطبيقا لمبدأ الفصل بي

على أنه ال تجوز معاقبة شخص عن فعل لم تتابعه من أجله النيابة العامة لدى المجلس األعلى للحسابات في إطار قضية في  

ماي    07ت.م.ش.م الصادرة بتاريخ  /38/2019و  37و  36القرارات عدد )المالية  ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون  

 المتعلقة باألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تادلة أزيالل سابقا(. 108/2017في إطار القضية عدد  2019

 التدقيق والبت في الحساباتحصيلة الرقابة القضائية للمحاكم المالية في إطار اختصاص  -ثانيا
المحاكم المالية، في إطار دعوى تلقائية بحكم القانون، التدقيق والتحقيق والبت في حسابات األجهزة العمومية الخاضعة    تتولى

لهذا االختصاص التي يدلي بها المحاسبون العموميون عن عمليات المداخيل والنفقات، وكذا عمليات الصندوق المنجزة من  

 ية تثبت ما إذا كان المحاسب العمومي بريء الذمة أو في حسابه عجز أو فائض. طرفهم، وذلك بواسطة أحكام وقرارات نهائ
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 نشاط المحاكم المالية في مادة التدقيق والبت في الحسابات  .أ

لزم محاسبو مرافق الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية من مدونة المحاكم المالية، ي    126و  25طبقا للمادتين  

، التي تتوفر على محاسب عمومي، بتقديم الحسابات أو البيانات المحاسبية والمستندات المثبتة إلى المجلس  الوطنية أو المحلية

األعلى للحسابات أو المجلس الجهوي للحسابات، حسب الحالة، داخل اآلجال ووفق األشكال المقررة في النصوص التشريعية  

 والتنظيمية الجاري بها العمل.

العمومي الحسابات أو البيانات المحاسبية أو المستندات المثبتة إلى المحاكم المالية في اآلجال المقررة، وإذا لم يقدم المحاسب 

جاز للرئيس األول أو رئيس المجلس الجهوي للحسابات بالتماس، على التوالي، من الوكيل العام للملك أو وكيل الملك، بموجب  

يوجه إلى المحاسب العمومي أوامر بتقديم الوثائق المشار إليها أعاله وأن    من مدونة المحاكم المالية أن  128و  29المادتين  

يحكم عليه في حالة عدم تقديم تلك الوثائق بغرامة قد يبلغ حدها األقصى ألف درهم. كما يجوز للرئيس األول أو رئيس المجلس 

 عن كل شهر من التأخير.الجهوي باإلضافة إلى ذلك أن يحكم عليه بغرامة تهديدية أقصاها خمسمائة درهم 

 وضعية اإلدالء بالحسابات  .1

والمقدمة على   2020و  2019يوضح الجدول التالي وضعية اإلدالء بالحسابات إلى المجلس األعلى للحسابات خالل سنتي  

 المعنية:   المحاسبية المراكز، بحسب أصناف 2019و 2018التوالي برسم سنتي 

 أصناف المراكز المحاسبية 
المراكز  عدد 

 المحاسبية 

عدد الحسابات المقدمة  

 برسم سنة 

نسبة تقديم الحسابات  

 برسم سنة 

2018 2019 2018 2019 

 % 98 % 99 185 187 189 القباضات 

 % 81 % 89 75 82 92 قباضات إدارة الضرائب 

 % 99 % 96 130 126 131 الوكاالت المحاسبية للبعثات الدبلوماسية والقنصلية 

 % 100 % 98 54 53 54 اإلقليميون الخزنة 

 % 97 % 100 33 34 34 محصلو إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة 

 % 100 % 82 17 14 17 الخزنة الوزاريون 

 % 43 % 45 81 85 190 كتاب الضبط لدى محاكم المملكة 

 % 100 % 100 4 4 4 الخزينة العامة للمملكة 

 % 100 % 100 4 4 4 الهيئات الدستورية 

 % 82 % 82 583 589 715 المجموع 
 

ا حساب  2.723ما مجموعه  المجالس  هذه  الحسابات المدلى بها إلى    عدد  بلغأما على صعيد المجالس الجهوية للحسابات، فقد  

 الجدول التالي:  ذلك ، كما يبين2019برسم سنة  1.578و 2018 برسم سنة 1.145منها ، 2020و 2019خالل سنتي 

للحسابات  المجلس الجهوي 

 لجهة

عدد  

 الخاضعين  

 2019برسم سنة  2018برسم سنة 

عدد الحسابات  

 المدلى بها 
نسبة تقديم  

 الحسابات 

عدد الحسابات  

 المدلى بها 
نسبة تقديم  

 الحسابات 

 %97 172 %79 140 177 الحسيمة-تطوان-طنجة

 %93 132 %77 110 142 الشرق

 %91 205 %73 164 224 مكناس -فاس

 %98 133 %80 108 135 القنيطرة -سال-الرباط 

 %87 130 %59 88 148 خنيفرة -بني مالل

 %95 184 %64 125 194 سطات -الدار البيضاء 

 %79 218 %56 157 276 آسفي-مراكش

 %97 141 %49 72 145 تافياللت -درعة

 %97 188 %56 109 194 ماسة-سوس
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 %100 59 %50 30 59 واد نون -كلميم

 %92 26 %92 26 28 الساقية الحمراء-العيون

 %100 16 %100 16 16 وادي الذهب-الداخلة

 90% 1.578 %65 1.145 1.738 المجموع

العموميين   المحاسبين  طرف  من  المحاسبية  والبيانات  الحسابات  تقديم  في  االنتظام  ضمان  أجل  المقررةومن  اآلجال  ،  في 

للمحاسبين المعنيين  الجهويين  و  ينيتنظيم اجتماعات مع المسؤولين اإلقليم اعتمدت المحاكم المالية مقاربة تواصلية من خالل  

عمليات   تعيق  التي  العراقيل  دراسة  وكذا  قصد  بتجاوزها،  الكفيلة  الحلول  وإيجاد  بالحسابات  مراسالتاإلدالء  في   توجيه 

بالتأخير أو إلى رؤسائهم التسلسليين. وتبعا لذلك، لم يتجاوز عدد الحاالت التي تم اللجوء  ين  يمعنى المحاسبين اللالموضوع إ

ه، خمس حاالت هّمت المجلسين الجهويين للحسابات  من المدونة المذكورة أعال  29فيها إلى تطبيق العقوبات المقررة في المادة  

 لجهتي الشرق وسوس ماسة. 

 والبت في الحسابات  التدقيق والتحقيق .2

الحسابات    في  التحقيق التدقيق وب  نون المقرروالمستشار  من مدونة المحاكم المالية، يقوم  128و  30طبقا لمقتضيات المادتين  

ار البرامج السنوية المعتمدة من طرف المجلس األعلى للحسابات والمجالس الجهوية  المسندة إليهم في إط  والبيانات المحاسبية

 للحسابات.

كتابية التحقيق  مسطرة  بالتحقيقوتواجهية  وتكون  المعنية  األطراف  مشاركة  فيها  ويتحتم  ذلك  ،  في  بما  بالصرف  ،  اآلمر 

يم جميع التوضيحات أو التبريرات التي يراها تقد  ، والذين يتوجب عليهموالمراقب والمحاسب العمومي أو أي مسؤول آخر

التي هم ملزمون بحفظها   إلى كل واحد منهم، والوثائق  المخولة  المقرر ضرورية، وذلك في حدود الصالحيات  المستشار 

القيام في عين المكان بجميع التحريات التي يراها  كما يمكن في إطار التحقيق   تطبيقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.

 لمستشار المقرر ضرورية إلنجاز مهمته.ا

نتائج التحقيق المتعلقة األول  يتضمن  اثنين،  المستشار المقرر تقريرين  وبعد االنتهاء من التدقيق والتحقيق في الحسابات، يعد  

ي، ويبرز، عند االقتضاء، المالحظات المتعلقة بالوقائع التي  بالحساب أو البيان المحاسبي المقدم من طرف المحاسب العموم

فيما من شأنها أن تثبت مسؤولية اآلمر بالصرف والمراقب والمحاسب العمومي في نطاق االختصاصات القضائية للمجلس،  

أو المرفق  بتسيير  المتعلقة  المالحظات  الثاني  تقريره  في  المقرر  المستشار  أو  يعرض  المعنية المقاولة    المؤسسة  العمومية 

 .والخاضعة الختصاص المجلس في مجال مراقبة التسيير

وسرية   كتابية  بكونها  تتسم  قضائية  لمسطرة  المالية  المحاكم  طرف  من  العموميين  المحاسبين  حسابات  في  البت  ويخضع 

على  ية، البت في الحساب  من مدونة المحاكم المال  37وتواجهية على أساس قاعدة القرار المزدوج التي تقتضي، طبقا للمادة  

ما إذا ثبت للمجلس أو المجلس الجهوي المختص وجود مخالفات ناتجة عن عدم اتخاذ  في حالة    ،مرحلتين تمهيدية ونهائية

اإلجراءات التي يتوجب على المحاسب العمومي القيام بها في مجال تحصيل الموارد أو عدم قيامه بأعمال مراقبة صحة النفقة 

 واألنظمة الجاري بها العمل.   عمال بالقوانين

وفي هذه الحالة، توجه المحكمة المالية المختصة أمرا للمحاسب العمومي بواسطة قرار/حكم تمهيدي بتقديم تبريراته كتابة، 

المبالغ التي يصرح بها المجلس كمستحقات للجهاز العمومي المعني، وذلك داخل أجل تحدده  أو عند عدم تقديمها بإرجاع 

لى أال يقل عن ثالثة أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ القرار التمهيدي. وعند انصرام هذا األجل، يتخذ المجلس كل إجراء الهيئة ع

القرار/الحكم   ابتداء من تاريخ صدور  أقصاه سنة  القضية بقرار/حكم نهائي داخل أجل  انتظار أن يبت في  يراه مناسبا في 

يق في الحساب عن ارتكاب أية مخالفة، يتم البت في الحساب أو الوضعية المحاسبية  التمهيدي. أما إذا لم يسفر التدقيق والتحق

 .  بقرار/حكم نهائي

من مدونة المحاكم المالية، تثبت القرارات واألحكام النهائية الصادرة عن المحاكم المالية في مادة التدقيق   40وطبقا للمادة  

 بريء الذمة أو في حسابه عجز أو فائض.  والبت في الحسابات، ما إذا كان المحاسب العمومي  

قرارات نهائية،   108قرارا تمهيديا و  12، ما مجموعه  2019خالل سنة    أصدر المجلس األعلى للحساباتفي هذا اإلطار،  

  27ما مجموعه    2020دراهم، في حين أصدر خالل سنة    6.623.803,71بمقتضاها تم التصريح بعجز بمبلغ إجمالي قدره  

درهما، كما   425.451,20قرارا نهائيا صرح بموجبها بعجز في الحسابات المعنية بمبلغ إجمالي قدره    95و  قرار تمهيديا

 يوضح ذلك الجدول التالي: 
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 أصناف المراكز المحاسبية

2019 2020 

عدد  

القرارات 

 التمهيدية

عدد  

القرارات 

 النهائية 

مبلغ العجز  

 بالدرهم

عدد  

القرارات 

 التمهيدية

عدد  

القرارات 

 النهائية 

مبلغ العجز  

 بالدرهم

 425.451,20 64 20 2.830.810,51 88 11 القباضات 

 - 11 07 - - - قباضات إدارة الضرائب 

للبعثات   المحاسبية  الوكاالت 

 الدبلوماسية والقنصلية 
- 03 - - 07 - 

الجمارك   إدارة  محصلو 

 والضرائب غير المباشرة 
- - - - - - 

 - 06 - 1.997.493,20 14 01 اإلقليميون الخزنة 

 - 07  -   الخزنة الوزاريون 

 425.451,20 95 27 303,71. 828 .4 108 12 المجموع

حكما    344، ما مجموعه  2020و  2019  تيسن  لت هذه األخيرة، خالأصدرأما على مستوى المجالس الجهوية للحسابات، فقد  

درهما، كما    22.480.240,76حكما نهائيا بالتصريح بوجود عجز في الحسابات المعنية بمبلغ إجمالي قدره    235تمهيديا و

 يوضح الجدول التالي: 

 المجلس الجهوي للحسابات  

عدد الحسابات التي  

توجد في طور البت  

 2020عند نهاية 

عدد األحكام  

التمهيدية 

 ( 2020و 2019)

 2020و 2019عدد األحكام النهائية برسم سنتي  

بإبراء  

 الذمة 

بالعجز       

 في الحساب 

مبلغ العجز المحكوم به  

 بالدرهم

 1.053.417,79 21 400 46 77 الحسيمة -تطوان -جهة طنجة

 413.191,72 43 261 66 93 جهة الشرق

 5.875.225,03 30 825 27 8 مكناس  -فاس

 1.818.439,01 35 224 35 392 القنيطرة  -سال -جهة الرباط 

 473.183,75 13 97 13 86 خنيفرة -جهة بني مالل

 5.136.212,37 15 258 28 0 سطات  -جهة الدار البيضاء 

 - - - - 339 أسفي  -جهة مراكش 

 5.846.621,83 19 418 36 128 تافياللت  -جهة درعة 

 0 0 226 24 164 ماسة  -جهة سوس 

 1.584.904,20 45 27 32 0 واد نون  -جهة كلميم 

 279.045,06 14 84 28 12 الساقية الحمراء -جهة العيون

 - - 38 9 42 وادي الذهب -جهة الداخلة

 22.480.240,76 235 2858 344 1341 المجموع 
 

المخالفات التي شكلت موضوع أحكام وقرارات بالعجز، خالل الفترة  وقد أبانت الممارسة القضائية للمحاكم المالية على أن  

، والمنصوص عليها  المداخيل  المعنية، تتعلق بحاالت عدم اتخاذ المحاسبين العموميين لإلجراءات الواجبة في مجال تحصيل

ذه الديون أو عدم قابليتها ، وترتب عن هذا اإلغفال تقادم هالمتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية  15.97  القانون رقم  في

 للتحصيل. 

أما في مجال أداء النفقات، فإن أغلب الحاالت التي تم الحكم في إطارها بالعجز في حسابات المحاسبين العموميين تتعلق بشكل  

المهندس   أتعاب  بالنسبة الحتساب  الشأن  كما هو  المؤداة،  النفقات  مبالغ بعض  مراقبة صحة حسابات تصفية  بعدم  أساسي 
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لمعماري في إطار صفقات األشغال أو عدم خصم غرامات التأخير أو أخطاء مرتبطة بعدم احتساب النسبة الصحيحة المطبقة  ا

 برسم الضريبة على القيمة المضافة.  

 بحكم الواقع  التسيير .3

لهذه األخيرة، بواسطة أحكام ، يمكن  اإللزام التشريعي للمحاسبين العموميين باإلدالء بحساباتهم للمحاكم الماليةباإلضافة إلى  

باإلدالء  ها في إطار التدقيق والبت في الحسابات  إلزام أشخاص آخرين غير خاضعين مبدئيا الختصاص  وقرارات قضائية،

دون   الخاضعة لرقابتها  بحسابات استعمالهم لألموال العمومية في حال ثبوت تدخلهم في العمليات المالية لألجهزة العمومية

 من مدونة المحاكم المالية.  41، وفقا للتعريف الوارد في المادة ر على األهلية لذلكالتوف

وبالرغم من أن دعوى التسيير بحكم الواقع تندرج في إطار البت في الحسابات، إال أنها ليست دعوى تلقائية، بل تتم إحالتها  

سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب  مقرر إحالة  بواسطة  على المحكمة المالية المختصة من طرف النيابة العامة، وذلك  

من نفس   132)بالنسبة للمجلس األعلى للحسابات( وفي المادة   من مدونة المحاكم المالية  42إحدى السلطات الواردة في المادة  

للحسابات(،   الجهوية  للمجالس  )بالنسبة  النظر عن حق  المدونة  المختصة  بصرف  المالية  التصدي  المحكمة  فيها  في  للنظر 

. وفي هذا الصدد، يخضع بصفة مباشرة، استنادا إلى اإلثباتات المنجزة بمناسبة التدقيق في الحسابات أو البيانات المحاسبية

 األشخاص المصرح بهم محاسبين بحكم الواقع لنفس االلتزامات والمسؤوليات التي يتحملها المحاسبون العموميون النظاميون.

ا الرائجة أمام المجالس الجهوية للحسابات، في إطار هذا االختصاص، والتي بلغت ما مجموعه سبع وباإلضافة إلى القضاي

بالتصريح   2021مارس    08بتاريخ    126/2019(، أصدرت غرفة التدقيق والبت في الحسابات القرار النهائي عدد  07حاالت )

 درهم.  500 795 1 المالي لدار الصانع بمبلغ قدرهبحالة التسيير بحكم الواقع بشأن بعض العمليات المتعلقة بالتسيير 

، والذي  2019مارس    12بتاريخ    01/2019الحكم النهائي عدد    تافياللت-المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعةكما أصدر  

ي سبق درهم، الت  76.000,00صرح بمقتضاه بحالة التسيير بحكم الواقع في إطار اإلعانة الممنوحة لجمعية "أ.أ" بمبلغ قدره  

. 2018للنيابة العامة لدى المجلس الجهوي للحسابات المذكور أن أحالتها عليه خالل سنة 

جمعية صالحيته دون عقد الجمع العام لتجديد هياكل الجمعية كما ينص على ذلك لالمكتب المسير ل  داستنفاالحالة بوتتعلق هذه  

و التصريح بعدم وقوع التغيير المذكور في  أو اإلدارة  أعدم التصريح بكل تغيير يطرأ على التسيير  كذا بقانونها األساسي، و

القانون األساسي له بموجب  المقرر  الفصل    ،التاريخ  الشريف رقم  5عمال بمقتضيات  الظهير  بتنظيم حق    1.58.376  من 

نات العمومية، طبقا ألحكام  اعإلاالتصرف في عية أهلية رئيس الجم األمر الذي أفقدتأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه، 

 من الظهير الشريف سالف الذكر.   6الفصل 

حيازة واستعمال رئيس الجمعية ألموال متأتية من الدعم العمومي الممنوح من طرف   نأ وعلى هذا األساس، اعتبرت الهيئة  

وال الجماعة(  تالجماعة،  )أي  رئيسها  الوقت  نفس  في  الدعم ب  واآلمري هو  المتوخى من  الهدف  تنفيذ  دون  نفقاتها،  صرف 

العمومي )الهدف المتعاقد بشأنه مع الجمعية(، إضافة إلى فقدانه لصفة التمثيل القانوني للجمعية بعد انقضاء صالحية مكتبها  

مدونة المحاكم    من  41المسير دون تجديد هياكلها، تجعله مستوفيا لشروط تعريف المحاسب بحكم الواقع الواردة في المادة  

 . المالية

 استئناف األحكام والقرارات النهائية الصادرة عن المحاكم المالية .4

غرف أو فروع الغرف  عن    بالنظر في الطلبات الرامية إلى استئناف القرارات الصادرة ابتدائيا  ختص هيئة الغرف المشتركةت

،  المجالس الجهوية للحساباتالنهائية الصادرة عن  حكام  األف  طلبات استئناأما بالنسبة لبالمجلس في ميدان البت في الحسابات.  

 .بالمجلس هي الجهة المختصة للبت في هذه الطلباتستئناف الغرفة افإن 

ملفات،   7، ما مجموعه  2020و  2019بلغ عدد الملفات المعروضة أمام هيئة الغرف المشتركة، خالل سنتي  في هذا اإلطار،  

 وأصبحت جاهزة لإلدراج في جدول الجلسات:  ق ووضع مستنتجات النيابة العامةالتحقي استنفدت بشأنها مرحلتا

 وضعية ملفات هيئة الغرف المشتركة في ميدان البت في الحسابات

 00 2019الملفات الرائجة في فاتح يناير 

 07 2019الملفات الموجهة إلى الهيئة خالل سنة 

 07 العامةالتقارير المنجزة والمحالة على النيابة 

 00 القرارات الصادرة 

 07 31/12/2020الملفات الرائجة في 
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نفس  كما عرض على    .ملفا  30ما مجموعه    2019في فاتح يناير    ، فقد بلغعدد الملفات الرائجة أمام غرفة االستئناف  أما

التقارير بشأن    قد تمملفا. و  74ما مجموعه    ،2020و  2019خالل سنتي    الغرفة التحقيق وإنجاز  ملفا من   64االنتهاء من 

  أحكام ابتدائية   7، وإلغاء  حكما مستأنفا  23تأييد  ب قرارا نهائيا  32خالل نفس الفترة  أصدرت ذات الغرفة  كما  الملفات الرائجة.  

 .برسم قضيتينوعدم قبول طلب االستئناف 

 الحسابات غرفة االستئناف في ميدان البت في ملفات وضعية 

 30 2019الملفات الرائجة في فاتح يناير 

 74 2020و 2019تي سنطلبات االستئناف خالل 

 64 التقارير المنجزة والمحالة على النيابة العامة

 32 القرارات الصادرة 

 72 31/12/2020الملفات الرائجة في 
 

تقديم طلبات النقض أمام محكمة النقض ضد القرارات لها حق  التي لها حق االستئناف    طرافنفس األتجدر اإلشارة إلى أن  

بعد انصرام األجل المحدد لطلب النقض،  وفي حالة اكتشاف عنصر جديد،  كذلك، وعن المجلس.    النهائية الصادرة استئنافيا

 . المجلس أن أصدرهمراجعة القرار الذي سبق  يمكن للمحكوم عليه أو لألطراف المعنية األخرى طلب

 المبادئ والقواعد المكرسة في األحكام والقرارات النهائية الصادرة عن المحاكم المالية .ب

أسفرت ممارسة المحاكم المالية الختصاصاتها القضائية، من خالل البت ابتدائيا في حسابات األجهزة العمومية من طرف 

لجهوية للحسابات، وكذا من خالل نظر هيئة الغرف المشتركة وغرفة  غرفة التدقيق والبت في الحسابات بالمجلس والمجالس ا

استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات في طلبات االستئناف المرفوعة أمامها ضد القرارات واألحكام النهائية الصادرة، 

القضائي سواء على مست العمل  في ممارسة  المحاكم  لدى هذه  الذي أصبح مكرسا  التوجه  المبادئ والقواعد  عن بروز  وى 

بعض المسائل  أو على مستوى     المكرسة في إثبات المخالفات وقواعد إسناد المسؤولية المالية والشخصية للمحاسبين العموميين

 المسطرية.

إلى توضيح  ويسعى المجلس من خالل نشر هذه القواعد إلى استخالص العبر والدروس من الحاالت العملية التي تم البت فيها  

التدقيق والبت في الحسابات وقواعد إسنادها   المالية والشخصية في مادة  يحقق األمن القضائي، من  بما  عناصر المسؤولية 

 خالل إثارة االنتباه إلى المخالفات التي قد تثير المسؤولية في هذا المجال، السيما األركان المشكلة لها.

 والشخصية للمحاسبين العموميينبشأن قواعد إسناد المسؤولية المالية -1

  2019قبل تناول أهم المبادئ والقواعد المكرسة في األحكام والقرارات النهائية الصادرة عن المحاكم المالية، برسم سنتي  

، في مجال تحصيل المداخيل وأداء النفقات، تجدر اإلشارة إلى أن المسؤولية المالية والشخصية للمحاسب العمومي 2020و

البت في الحسابات تعتبر مسؤولية موضوعية تنحصر في العناصر المادية للحساب المدلى به وترتكز على الخطأ   في مادة

 المفترض في إثبات المخالفة. 

وقد كرست المحاكم المالية في جميع أحكامها وقراراتها النهائية هذه الطبيعة الموضوعية بصدد الرد على دفوعات المحاسبين 

المداخيل بمجموعة من اإلكراهات التي تعترض العموميين الذين   برروا عدم اتخاذ اإلجراءات الالزمة في مجال تحصيل 

عملهم من قبيل محدودية الموارد البشرية وعدم التوفر على سيارة المصلحة من أجل القيام بالمهام المنوطة بهم، زيادة على 

من أجل متابعتهم والقيام باإلجراءات الالزمة للتحصيل وقطع  غياب المعلومات الكافية لضبط عناوين الملزمين بشكل دقيق  

 التقادم. 

وعليه، تقتصر والية القاضي المالي في مجال التدقيق والبت في الحسابات على تقدير المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسب 

بظروف اشتغال المحاسب. فهذا األخير  العمومي بالنظر لما قام به من إجراءات لتحصيل الديون العمومية، دون إمكانية أخذه  

مطالب بالقيام بإجراءات تحصيل الديون التي تكفل بها هو شخصيا أو تكفل بها سلفه، وبالتالي، فإن مسؤوليته تظل قائمة في 

هذه   إسناد  عند  العمومي  المحاسب  مهام  بممارسة  المرتبطة  للظروف  تأثير  الديون، وال  هذه  إجراءات تحصيل  تقادم  حالة 

سؤولية التي تتميز بكونها مسؤولية موضوعية، بحيث تتم إثارتها بمجرد ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في الم

المتعلق بحساب الجماعة الترابية بني   21/2020من مدونة المحاكم المالية )على سبيل المثال القرار النهائي عدد    37المادة  

عن غرفة استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات، والقرار النهائي الصادر  ، الصادر  2013شيكر، برسم السنة المالية  

 (. 2019ماي  09بتاريخ  197/2019عن غرفة التدقيق والبت في الحسابات عدد 

  



 
 

 (2022 مارس  14) 1443 شعبان   11 –مكرر   7073عدد  الجريدة الرسمية  1268

 
 في مجال تحصيل المداخيل  1.1

من مدونة المحاكم المالية مخالفة واحدة يمكن أن تثير المسؤولية المالية والشخصية للمحاسب العمومي في   37حددت المادة  

القيام بها  العمومي  أنه، في حالة ما إذا ثبت "عدم اتخاذ اإلجراءات التي يتوجب على المحاسب  تنص على  مجال المداخيل، إذ  

لس المحاسب العمومي بواسطة قرار تمهيدي بتقديم تبريراته كتابة أو عند عدم تقديمها  الموارد، أمر المجتحصيل  في مجال  

 المعني". العمومي بإرجاع المبالغ التي يصرح بها المجلس كمستحقات للجهاز 

 لية: ، القواعد والمبادئ التا2020و 2019وقد كرست األحكام والقرارات النهائية الصادرة عن المحاكم المالية، خالل سنتي 

: في هذا االطار، عن المخالفات التي ترتكب بعد تسليم السلط بينه وبين القابض السابق  الخلف  المحاسب  مسؤولية  بشأن

اعتبرت غرفة استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات أنه في غياب التحفظ على الديون التي يرى المحاسب العمومي 

من   10للتحصيل، فإن الدفع بكون األوامر باالستخالص التي تكفل بها سلفه تتنافى مع الفصل الخلف أنها أصبحت غير قابلة  

، بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، والذي ينص على أنه يتحتم على  1387محرم    10بتاريخ    330.66المرسوم الملكي رقم  

حله وكذا بالتحقق من األوراق المثبتة«، ال يعتبر  المحاسبين العموميين المعنيين » مراقبة صحة االستخالص وإدراجه في م

مبررا إلعفاء المستأنف من المسؤولية بسبب تركه أجل التقادم يمر من غير أن يتخذ اإلجراءات التي هو ملزم بها في مجال 

ل المستدل التحصيل، خاصة أنه لم يبين أوجه التعارض بين األوامر بالتحصيل موضوع الحكم المستأنف وبين مقتضيات الفص

 به، وكذا التقصير المنسوب إلى المحاسب السابق في مراقبة مدى قانونية األوامر التي تكفل بها ومدى قابليتها للتحصيل.

وهو ما سارت عليه أيضا غرفة التدقيق والبت في الحسابات عندما اعتبرت قبول المحاسب الخلف، عند تسلم المهام، لالئحة 

اقي استخالصه، والتي كانت على وشك التقادم، دون إبداء أي تحفظ بشأنها، بمثابة قبول ضمني  الديون المضمنة بقائمة الب

 بتحمل المسؤولية في حالة تقادم تلك الديون. 

لرسم المفروض على محال بيع المشروبات،  لكما هو الشأن بالنسبة: اإلقرارية  الرسوم   تحصيل  عن  المسؤوليةبخصوص   

رارية، فإن إصدار اآلمر بالصرف ألوامر باستخالص هذه الرسوم، انسجاما مع المسطرة القانونية الذي وإن كانت له طبيعة إق

تََكِفَل نفسه، أو من يخلفه، بالقيام بجميع إجراءات   المتعلقة بتنفيذ المداخيل، وتكفل المحاسب العمومي بها، يلزم المحاسب الم 

نتج عنه   أو تقصير  والمالية  التحصيل ومواصلتها، وأن كل إخالل  الشخصية  المسؤولية  إثارة  الديون، من شأنه  تقادم هذه 

المتعلق بحساب الجماعة   21/2020للمحاسب الذي ساهم بشكل مباشر في سقوط هذا الدخل في التقادم )القرار النهائي عدد  

 ..(2013الترابية بني شيكر برسم السنة المالية 

القانون رقم  اعتبالكراء  مداخيل  تحصيل  جراءاتإ  طبيعةحول المتعلق بمدونة تحصيل   15.97ر المجلس أن مقتضيات 

من القانون المذكور لم   2الديون العمومية تطبق على جميع الديون المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، على اعتبار أن المادة 

ومية. وبالتالي، فإن جميع الديون  تستثن من نطاق تطبيقه سوى الديون ذات الطابع التجاري المستحقة لفائدة المؤسسات العم

التي يكلف المحاسب العمومي قانونيا بتحصيلها تكون خاضعة إلجراءات التحصيل الجبري. فالمستأنف، لما قَبِل بتحمل الدين 

المترتب عن كراء محالت الجماعة، أصبح ملزما باستخالص المداخيل التي تحملها، وفق الطرق المحددة في مدونة تحصيل 

 العمومية. الديون

أما اإلجراءات التي يتعين على رئيس الجماعة اتخاذها في حالة امتناع المكتري عن أداء ما بذمته، فتعتبر مستقلة عن واجب 

المحاسب في اتخاذ إجراءات التحصيل الجبري بغرض استخالص المبلغ الذي تضمنه األمر بالدخل. ففي مجال كراء أمالك  

يز بين البنود التعاقدية المتعلقة باستغالل المحالت المكراة وبين الديون العمومية الناتجة عن هذا الجماعة الخاصة، يتعين التمي 

االستغالل. أما فيما يتعلق بتنفيذ عقود الكراء، فإن رئيس الجماعة يعمل على اتخاذ اإلجراءات التي تقتضيها المحافظة على  

  .الة إخالل المكتري ببنوده أو للرفع من السومة الكرائية أو لإلفراغحقوق الجماعة، كاللجوء إلى القضاء لفسخ العقد في ح

وفيما يتعلق بتنفيذ الجانب المالي للعقد، فإن دور اآلمر بالصرف يتمثل في إصدار األمر بالمداخيل لتحصيل مستحقات الجماعة  

المتعلق بحساب الجماعة الترابية سيدي    03/2019التي لم يدفعها المدين بشكل تلقائي )على سبيل المثال القرار النهائي عدد  

 (.  2006و 2004رضوان برسم السنتين الماليتين 

من قانون االلتزامات    387تخضع، تبعا لذلك، لمقتضيات الفصل   وال :االلتزام  عن   ناشئة  ديونا  الجماعية  الرسوم  تعتبر   ال

أن هذه الديون العمومية   ذلك( سنة،  15والعقود، الذي ينص على أن الدعاوى الناشئة عن االلتزام تتقادم بمضي خمسة عشر )

  30بتاريخ    47.06ون رقم  تندرج ضمن الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات المحلية، استنادا إلى مواد الباب الثامن من القان

من قانون االلتزامات والعقود، مادام أن هذا    387المتعلق بالجبايات المحلية، و ال تخضع لمقتضيات الفصل    2007نونبر  

األخير ينص على القاعدة العامة لتقادم الديون الخاضعة للقانون الخاص، وال يمكن تطبيقه على الضرائب المستحقة لألجهزة 

وا للقانون  العمومية،  تحصيلها طبقا  يتم  التي  الديون  تعتبر من  وتتقادم    15.97لتي  العمومية  الديون  تحصيل  مدونة  بمثابة 

من نفس القانون    123إجراءات تحصيلها بمرور أربع سنوات على تاريخ الشروع في تحصيلها، كما تنص على ذلك المادة  

(.2012رابية أهل أنكاد برسم السنة المالية المتعلق بحساب الجماعة الت  05/2020)القرار النهائي عدد 
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المجلس أن  إصدار األمر   :المتعلقة باألكرية  العمومية  الديون  تقادم   أجل  سريان  بدايةبشأن  النقطة، اعتبر  بشأن هذه 

يخ التكفل  بتحصيل هذا الصنف من الديون يعتبر إجراءا قاطعا للتقادم يبتدئ معه أجل جديد من نفس المدة. وبالتالي، فإن تار

باألمر بالمداخيل، باعتباره تاريخ الشروع في التحصيل، هو تاريخ بداية احتساب أجل تقادم إجراءات التحصيل الجبري في 

من ظهير االلتزامات والعقود )القرار النهائي    391مواجهة المحاسب العمومي، وليس تاريخ حلول األقساط الوارد في الفصل  

 (.2004الجماعة الترابية الصباح برسم السنة المالية  المتعلق بحساب 08/2019عدد 

يعتبر عدم إدالء المحاسب العمومي بما يفيد اتخاذه اإلجراءات التي كان يتوجب عليه   :للتقادم  القاطعة  اإلجراءاتحول    –

القانون رقم   التقادم، والمنصوص عليها في  لقطع  العمومية، مخالفة تثير    15.97القيام بها  الديون  المتعلق بمدونة تحصيل 

 رفة التدقيق والبت في الحسابات بالمجلس(.  الصادر عن غ 008/2021القرار النهائي عدد )مسؤوليته المالية والشخصية 

وبشأن نطاق إجراءات التحصيل الجبري، لم تعتبر نفس الغرفة مجموعة من اإلجراءات ضمن إجراءات التحصيل الجبري،  

ين  كما هو الشأن بالنسبة القتراح إلغاء الديون ورسائل طلب معلومات موجهة إلى ممثلي السلطة المحلية لتحديد عناوين الملزم

آنف الذكر، بل ال   15.97وهوياتهم، على اعتبار أن هذه االجراءات لم ترد ضمن تلك القاطعة للتقادم كما حددها القانون رقم  

 تعدو أن تكون إجراءات داخلية عديمة األثر على الملزمين. 

 ،الوطني  نمألإلى عميد ا  اعتبر المجلس الجهوي للحسابات لجهة الشرق أن الطلب الموجه من طرف القابضفي نفس االتجاه،  

ليها إ الجهة التي وجه  ألنقاطعا للتقادم   إجراءال يعد  بهدف حجز عربة المدين، شراف وكيل الملك بالمحكمة االبتدائيةإتحت 

العربات ورفعها أل لتثبيت  قانونا  العمومية غير مؤهلة  للديون  الجبري  التحصيل  العربات في ميدان  يتعلق بحجز  ن كل ما 

من مدونة تحصيل الديون العمومية،    72و  71و  70مأموري التبليغ والتنفيذ للخزينة، كما تنص على ذلك الفصول  محصور في  

معها  مبرمة  طار اتفاقيات  إبشركات خاصة تعمل في     ،عمال هذه المسطرةإعوان االستعانة، بخصوص  األ  لهؤالء ويمكن  

الفقرة    ،لتقديم هاته الخدمات للقيام    باألشخاصقة  المتعل  12.1.2وهو ما أكدته  من    12العربات من الباب    بتثبيت المؤهلين 

 .تحصيل الديون العمومية، والمتعلقة ب2001الصادرة في مايو  الخازن العام للمملكة،تعليمية 

في هذا اإلطار، وإن كانت اإلنذارات والحجز لدى الغير الحائز تعتبر من إجراءات   :الدين  تقادم  بعد  المتخذة  اإلجراءات  -

التحصيل الجبري، فإن القيام بهذه اإلجراءات بعد سقوط الديون المعنية في التقادم يظل عديم األثر على المسؤولية المالية 

النقطة القاعدة التي تفيد بأن اإلجراءات التي يتخذها والشخصية للمحاسب العمومي. وبالتالي، كرست المحاكم المالية بشأن هذه  

المحاسب العمومي لتحصيل الديون التي طالها التقادم تبقى عديمة األثر على المسؤولية المالية والشخصية التي يتحملها في 

اعة الترابية أهل أنكاد المتعلق بحساب الجم 05/2020هذا المجال، ما لم يثبت تحصيل هذه الديون فعليا )القرار النهائي عدد 

 (. 2012برسم السنة المالية 

 في مجال أداء النفقات  2.1

تثار المسؤولية المالية والشخصية للمحاسب العمومي في مجال النفقات، في إطار اختصاص التدقيق والبت في الحسابات، 

ى القوانين واألنظمة الجاري بها العمل، طبقا في حالة ثبوت عدم قيامه بأعمال مراقبة صحة النفقة التي يتعين القيام بها بمقتض

أصبحت،    37للمادة   والتي  المالية،  المحاكم  مدونة  المحاسبين من  لمسؤولية  القانوني  النظام  له  خضع  الذي  للتطور  تبعا 

دولة نحصر في مراقبة صحة حسابات التصفية والطابع اإلبرائي للتسديد مع إضافة عنصر آخر يتعلق بمحاسبي التالعموميين،  

 ن مطلوبين. ايهم التأكد من وجود التصديق أو التأشيرة المسبقة لاللتزام عندما تكون التأشيرة أو التصديق المذكور

، مجموعة من  2020و  2019في هذا اإلطار، كرست األحكام والقرارات النهائية الصادرة عن المحاكم المالية، برسم سنتي  

 ى أهمها كالتالي:القواعد في إثبات هذه المخالفة نشير إل

ال يقتصر هذا المفهوم على مراقبة مدى صحة العمليات الحسابية ومقارنة المبلغ الواجب   :مفهوم صحة حسابات التصفية   -

النفقة  لمبلغ  المحددة  التصفية  للنفقة، بل يقتضي األخذ بعين االعتبار جميع أسس  المثبتة  بالوثائق  المضمن  المبلغ  أداؤه مع 

خاصة تلك المنصوص عليها في القوانين واألنظمة المطبقة على النفقات المعنية أو تلك المتفق عليها بمقتضى  الواجب أداؤها، و

المتعلق   13/2020العقود أو االتفاقيات التي يبرمها الجهاز المعني مع المقاولين أو مقدمي التوريدات )القرار النهائي عدد  

 (. 2013الية بحساب الجماعة الترابية دبدو برسم السنة الم

اعتبر المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة تافياللت عدم مراقبة توفر العناصر   :التصفية  عناصر  توفر  من  التأكد  واجب  -

خالال من طرف المحاسب العمومي بواجبه المتعلق بالقيام بمراقبة صحة النفقة،  إكد من صحة حسابات التصفية،  أاألساسية للت

المتعلق   10/2019)الحكم النهائي عدد  من مدونة المحاكم المالية    37وفق مدلول المادة    الماليةويثير مسؤوليته الشخصية  

 (.2015بحساب الجماعة الترابية أغبالو نكردوس برسم السنة المالية 

بالمجلس، بشأن هذه المسألة، أن المراقبة    اعتبرت غرفة االستئناف  : الصفقة  أثمان  مراجعة  إطار   في  المحاسب  مسؤولية  -

التي يجريها المحاسب للتأكد من صحة حسابات التصفية، تتمثل في مراقبة مدى احترام صيغة مراجعة األثمان المنصوص 

ة عليها في الصفقة واعتمادها لمؤشرات األثمان الصادرة عن الوزير المكلف بالتجهيز، استنادا إلى مذكرة العمليات الحسابي

التي يعدها صاحب المشروع، والتي يجب أن ترفق بكشوف الحسابات المؤقتة، لتبرير القيم المحصل عليها تبعا لتطبيق صيغ 

للمادة   بتحديد قواعد   2008مارس    10صادر في    3.14.08من قرار الوزير األول رقم    12مراجعة األثمان، وذلك طبقا 
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. وبالتالي، ونظرا لكون  ات المتعلقة بأعمال الدراسات المبرمة لحساب الدولةوشروط مراجعة أثمان صفقات األشغال أو الخدم

مراجعة األثمان تتم بمبادرة من صاحب المشروع، بعد توصله بلوائح المؤشرات التي يجب أن تدرج ضمن صيغ مراجعة 

لرفض   مؤهال  يكون  ال  العمومي  المحاسب  فإن  بالتجهيز،  المكلف  الوزير  يحصرها  التي  اآلمر  األثمان  أن  بمبرر  األداء 

بالصرف لم يقم بتضمين الكشوف التفصيلية مراجعة األثمان، على اعتبار أن المراقبة التي يجريها المحاسب على األوامر  

المثبتة  الوثائق  المثبتة، التي يتعين عليه طلبها من اآلمر بالصرف، كما هي محددة في قائمة  الوثائق  باألداء تتم في حدود 

قات الجماعات المحلية، وال تشمل هذه الوثائق تلك المتعلقة بمراجعة األثمان )وضعية مراجعة األثمان ومذكرة  لمداخيل ونف

أثمان مختلفة عن األثمان  النفقة بناء على  إلى تصفية  إذا كانت مصالح اآلمر بالصرف قد عمدت  الحسابية(، إال  العمليات 

ئق ضرورية لتبرير القيم الجديدة المحصل عليها كنتيجة لمراجعة األثمان، األصلية. ففي هذه الحالة وحدها، تصبح هذه الوثا 

 01/2019ويتعين على المحاسب طلبها للتأكد من صحة حسابات التصفية قبل التأشير على أداء النفقة )القرار نهائي عدد  

 (.2010المتعلق بحساب الجماعة الترابية الدار البيضاء برسم السنة المالية  

اعتبر المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة تافياللت، أن ر أمر التسخير على مسؤولية المحاسب العمومي:أث  حدود  -

مر بالصرف، ال يسقط مسؤولية المحاسب العمومي عن المخالفة المتعلقة بعدم التأكد من  آلدالء بأمر بالتسخير صادر عن اإلا

محرم    17الصادر بتاريخ    2.09.441من المرسوم رقم    75يات المادة  ، وذلك تطبيقا لمقتضالتأشيرة المسبقة لاللتزاموجود  

ومجموعاتها  2010يناير  03)  1431 المحلية  للجماعات  العمومية  للمحاسبة  نظام  بسن   19/2019عدد  النهائي  حكم  ال)(، 

 .( 2015متعلق بحساب الجماعة الترابية السيفا برسم السنة المالية ال

بشأن عدم أخذ المجلس الجهوي للحسابات بعين االعتبار تحصيل المبالغ المؤداة    :المخالفة  امقي على  العجز  مبلغ  إرجاع  أثر  -

بشكل زائد، بعد أن قام اآلمر بالصرف بإصدار األوامر بالمداخيل إزاء المستفيدين من النفقات موضوع الحكم المستأنف،  

جعة أثمان الصفقات على أساس مؤشرات األثمان بغرض استرجاع المبالغ المؤداة للمقاوالت بشكل غير مستحق، بعد مرا

الواجبة التطبيق، وبعد تكفل المحاسب بها وتحصيلها لفائدة الجماعة، بحجة أن األثمان تكون غير قابلة للمراجعة بعد موافقة 

المادة   إلى  استنادا  النهائي،  التفصيلي  الكشف  على  العامة  62المقاول  اإلدارية  الشروط  دفتر  اع  -من  غرفة  أشغال،  تبرت 

إليه المحاسب  المقاول وال يمكن أن يستند  التعليل بني على مقتضى تعاقدي يطبق في مواجهة  بالمجلس أن هذا  االستئناف 

العمومي لرفض تحمل األوامر الصادرة إزاء صاحب الصفقة. وبالتالي، فإن قيام هذا المحاسب بتحمل األوامر بالتحصيل  

تم على أساسها تحديد المبلغ اإلجمالي للعجز المصرح به ابتدائيا، يعتبر تنفيذا سليما    المذكورة واستخالص مبالغها، والتي

لألمر الموجه له، ما دام أن الحكم المستأنف لم يؤسس رفضه للمبالغ التي تم دفعها إلى صندوق الجهاز العمومي على عيب  

النهائي عدد   )القرار  أن يمس بصحتها  التحصيل من شأنه  الدار    01/2019في مسطرة  الترابية  الجماعة  المتعلق بحساب 

 (.2010البيضاء برسم السنة المالية 

بالمإلا  - بأمر  للمخالفة  اخيلددالء  السياق،    :كتسوية  لجهة درعةفي نفس  للحسابات  الجهوي  المجلس  أن  -اعتبر  تافياللت 

دالء بأمر بالمداخيل صادر عن اآلمر بالصرف، بخصوص المبلغ الذي يكون المجلس الجهوي للحسابات قد أمر المحاسب إلا

لى خزينة الجماعة، ال يعد كافيا إلبراء ذمة إ العمومي، بموجب حكم تمهيدي، بتقديم التبريرات الكتابية بشأنه، أو بإرجاعه  

يحتمل التنفيذ وعدم التنفيذ في نفس   هبمثابة تحصيل فعلي للمبلغ المذكور، ما دام أن  المحاسب العمومي، ألن هذا األمر ال يعتبر

 (.2017المتعلق بحساب الجماعة الترابية أموكر برسم السنة المالية  2020/ 186)الحكم النهائي عدد  الوقت

 المثارة في إطار مسطرة التدقيق والبت في الحسابات  بشأن النقط المسطرية -2

التدقيق  المالية في إطار اختصاص  النهائية الصادرة عن المحاكم  المثارة في األحكام والقرارات  تتعلق المسائل المسطرية 

 37مادتين  ، بتشكيل هيئات الحكم وآجال البت في الحسابات المحددة في ال2020و  2019والبت في الحسابات، خالل سنتي  

 من مدونة المحاكم المالية. 107و

المتعلق بحساب الجماعة الترابية الدار    01/2019في هذا اإلطار، اعتبر المجلس األعلى للحسابات في القرار النهائي عدد  

لحاكمة، ، أن إغفال ذكر الحكم للمستشار المقرر والمستشار المراجع ضمن أعضاء الهيئة ا2010البيضاء برسم السنة المالية  

يدخل ضمن األخطاء المادية التي ال تبرر إلغاء الحكم المستأنف، مادام أن محضر الجلسة يشير إلى أن المداولة في الملف  

تمت بحضور سبعة قضاة بمن فيهم المستشار المقرر والمستشار المراجع، اللذان شاركا في المداولة بصوت استشاري، طبقا  

 من نفس القانون.   128مالية، التي تحيل عليها المادة من مدونة المحاكم ال 36للمادة 

أما فيما يتعلق بإصدار األحكام والقرارات النهائية في مادة التدقيق والبت في الحسابات خارج األجل المنصوص عليه في  

الجماعة الترابية  المتعلق بحساب    08/2019من مدونة المحاكم المالية، اعتبر المجلس، في القرار النهائي عدد    107المادة  

المذكورة تنص فعال على عدم قابلية الحكم أو القرار النهائي   107، أنه لئن كانت المادة  2004الصباح برسم السنة المالية  

الذي يثبت عجزا في حساب المحاسب العمومي للتنفيذ، إذا لم يكن مسبوقا بحكم أو قرار تمهيدي، صادر داخل أجل خمس  

اريخ تقديم الحساب إلى المحكمة المالية، فإن عدم التقيد بهذا األجل ال يحول دون بت المحكمة في  ( سنوات، يبتدئ من ت5)

الحساب، على اعتبار أن التدقيق والبت في حسابات األجهزة العمومية من النظام العام، إذ يتعين على القاضي المالي البت في 

األجل الذي يكون فاصال بين تاريخ تقديمها وتاريخ الحكم فيها    الحسابات التي يقدمها المحاسب العمومي، بغض النظر عن
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تمهيديا. وبالتالي، فإن الحكم الذي يكون صادرا عن المجلس الجهوي للحسابات بعد فوات األجل المشار إليه، ال يكون مشوبا  

 بأي عيب من شأنه تبرير طلب إلغائه بغض النظر عن مدى قابليته للتنفيذ. 

 ات القضائية نشر المقرر -ثالثا
الفصل   الرابعة من  الفقرة  لمقتضيات  للحسابات منذ سنة    148تفعيال  المجلس األعلى  الدستور، دأب  على نشر   2015من 

إليه. الموكولة  القضائية  االختصاصات  إطار  في  ابتدائيا واستئنافيا  الصادرة عنه  القضائية  قام    المقررات  اإلطار،  في هذا 

( من القرارات الصادرة عنه ابتدائيا عن 2021( والمجموعة الخامسة )مارس  2019)أبريل    المجلس بنشر المجموعة الرابعة

غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، وكذا الجزء الثالث من القرارات الصادرة عن غرفة استئناف أحكام المجالس 

 (.2021مارس )الجهوية للحسابات 

، ومن أجل تسهيل 2018و   2015ات واألجزاء التي سبق نشرها في الفترة ما بين سنتي  وكما هو الشأن بالنسبة للمجموع 

االطالع على مضمون القرارات المنشورة، وإضفاء الطابع البيداغوجي على هذه العملية، تم استخراج أهم القواعد والمبادئ  

إثارة   أجل  وذلك من  المعنية وتصنيفها حسب موضوعها،  القرارات  التي التي تتضمنها  الثغرات واالختالالت  إلى  االنتباه 

تشوب التدبير العمومي، قصد العمل على تجاوزها وتفاديها في المستقبل، السيما في الحاالت التي تنتج فيها هذه المخالفات  

  . عن ممارسات متواترة أو اختالالت في تنظيم المرفق المعني أو ضعف في نظام المراقبة الداخلية

فات الوظيفية للمسؤولين المعنيين بهذه القرارات، نظرا لألهمية القصوى التي تكتسيها هذه الصفة، وبصفة كما تم إبراز الص

عامة، دور المتابع وموقعه في هرم التسلسل اإلداري بالنسبة لهيئات الحكم سواء عند إسناد المسؤولية عن المخالفات الثابتة 

عد تمتد، بالتبعية، إلى مدبري أجهزة عمومية أخرى مماثلة وتتشابه مع األجهزة  أو عند تقدير الغرامة عن ارتكابها، وألن القوا

 . المعنية من حيث خصائص التدبير والقواعد التي تحكمها واإلكراهات التي يواجهها هذا التدبير

  لقضايا ذات الصبغة الجنائيةإحالة بعض ا -رابعا
المالية قد تندرج أيضا ضمن جرائم االعتداء على المال  أمام المحاكم  بعض األفعال التي تكون موضوع متابعات  لكون  اعتبارا  

المالية ال تحول دون ممارسة الدعوى    111العام، نصت المادة   المالية على أن المتابعات أمام المحاكم  من مدونة المحاكم 

 الجنائية.

سه في كون عناصر المسؤولية في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية تختلف ويجد مبدأ قابلية تراكم العقوبات أسا

عن تلك المتعلقة بالمسؤولية الجنائية، إذ تتجاوز هذه األخيرة وظيفة تدبير المال العام لكونها تهدف إلى معاقبة اإلخالل بواجب  

التأديب المالي بطبيعة إدارية وعقابية ال يشترط لقيامها توفر الركن   االستقامة وحفظ األمانة، في حين تتسم المسؤولية في مادة

ترتكز على وظيفة المسؤول المتابع ومدى قيامه بالمهام المنوطة به طبقا للقوانين واألنظمة السارية على الجهاز  المعنوي، و

حماية النظام العام المالي الذي تحكمه ، كما تهدف من خالل العقوبات المالية إلى  العمومي الذي يتولى داخله مهام وظيفية

 .  قواعد قانونية خاصة

ملفا تتضمن (  28ثمانية وعشرون )  المجلس  لدى  العامة  النيابة  على  ، عرض2020و  9201تي  خالل سنفي هذا اإلطار، و

صبغة   تكتسي  قد  مأفعاال  )  بينها  نجنائية،  ملفا  طرف  (  20عشرون  من  عليها  الملكأحيل  المجالس    وكالء  الجهوية لدى 

 .المحاكم المالية من مدونة162وفقا لمقتضيات المادة   ،للحسابات

، اثني وعشرين 2020و  9201تي  سن  لالعامة، خال  من مدونة المحاكم المالية، أحالت النيابة  111وطبقا لمقتضيات المادة  

  فيما اتخذت   بشأنها،  قصد اتخاذ المتعينوذلك    ،-العامة  النيابة  رئيس –محكمة النقض    لدى  لملكل  العام  الوكيل  إلى  ملفا (  22)

 ملفات لعدم كفاية القرائن واإلثباتات الالزمة إلثارة هذه الدعوى. ستمقررات بعدم إثارة الدعوى العمومية بخصوص 

خالل  تم    القضائية،  ات هيئلببذل المساعدة لفي إطار تنزيل أحكام دستور المملكة في الشق المتعلق  تجدر اإلشارة إلى أنه، و

لمجلس األعلى للسلطة القضائية الرئيس األول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب لبين    تعاونتوقيع مذكرة    2021شهر يونيو  

الوكيل العام للملك  لمجلس األعلى للحسابات ووالرئيس األول لالنيابة العامة  الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس  و

 لدى المجلس. 

السيما في مجال التكوين ودعم قدرات قضاة   ،تعزيز التعاون بين األطراف الموقعة عليها  جانب   ىإل  تعاونوتهدف مذكرة ال

بشأن معالجة الشكايات والوشايات والتقارير    بين هذه األطراف  التنسيق، إلى تكثيف  المحاكم المالية وقضاة المحاكم الزجرية

في تخليق    ةهماس، وذلك في أفق المواالجتهادات القضائية المتميزةذات الصلة بالجرائم المالية وتبادل الوثائق المتعلقة بها  

 الحياة العامة ومحاربة كل أشكال الفساد وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
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الثاني:   والفصل  التسيير  العمومية مراقبة  والمشاريع  البرامج  تقييم 

 األموال العمومية  ومراقبة استخدام
. ويمارس االختصاص األول، الذي يمتد قضائيين غير اختصاصين العمومية األموال استخدام ومراقبة التسيير مراقبةتعتبر  

من القانون   85إلى    75إلى تقييم البرامج والمشاريع العمومية، على مستوى المجلس األعلى للحسابات بمقتضى المواد من  

إلى   86ع اختصاص مراقبة استخدام األموال العمومية للمواد من  المتعلق بمدونة المحاكم المالية في حين يخض  62.99رقم  

 من نفس القانون.  88

ف للحسابات،  الجهوية  للمجالس  بالنسبة  للمواد من  أما  الذكر طبقا  االختصاصان سالفي  القانون   153إلى    147يمارس  من 

 قبة استعمال األموال العمومية.بالنسبة لمرا 156إلى  154المذكور بالنسبة لمراقبة التسيير والمواد من  62.99

التي يتكون أغلب رأسمالها من مساهمات عمومية أو  الشركات  ، واألجهزة العموميةويهم اختصاص مراقبة التسيير مختلف  

المخولة االمتياز في مرفق عمومي أو المعهود لها    المقاوالتتملك فيها األجهزة العمومية سلطة مرجحة في اتخاذ القرار، و

 إضافة إلى أجهزة الضمان االجتماعي التي تتلقى مساهمات أو إعانات من األجهزة سالفة الذكر. تسييره، 

وتشمل هذه المراقبة كافة أوجه التسيير داخل الجهاز المراقب، بما في ذلك مدى تحقيق األهداف المتوخاة من الجهاز والنتائج 

اقتناء واستخدام الوسائل المستعملة؛ وكذ التسيير  المحققة وتكاليف  ا األنظمة واإلجراءات المطبقة داخل الجهاز بما يضمن 

األمثل لموارده وحماية ممتلكاته وتسجيل كافة العمليات المنجزة. وتشمل مراقبة التسيير كذلك مشروعية وصدق العمليات 

 المشاريع والبرامج العمومية. المنجزة وحقيقة الخدمات المقدمة والتوريدات المسلمة واألشغال المنجزة، إضافة إلى مهام تقييم  

استخدام   مراقبة  إلى  أما  المجلس  لرقابة  الخاضعة  األجهزة  طرف  من  المقدمة،  األموال  على  فتنصب  العمومية،  األموال 

 من وتهدف إلى التأكد  لمراقبة التسيير، على شكل مساعدة أو مساهمة في الرأسمال،  غير الخاضعة  الجمعيات أو المقاوالت

 المساعدة.  أو من المساهمة المتوخاة األهداف يطابق تلقيها تم التي األموال هذه استخدام أن

دخول   المجلس والمجالس الجهوية للحسابات منذ  من أهم أنشطة  واستخدام األموال العمومية  مراقبة التسيير  ايعتبر اختصاصو

التنفيذ حيز  المالية  المحاكم  للح  2003سنة    ،مدونة  األعلى  للمجلس  وبالنسبة  الجهوية   2004سنة  سابات  للمجالس  بالنسبة 

 للحسابات، بحيث تحتل حيزا هاما في إطار أنشطة المحاكم المالية. 

ونظرا للطابع الشمولي لهذه المهمات الرقابية وما تتيحه من إمكانية الوقوف على جميع أوجه القصور الذي يعتري التدبير  

المقت التوصيات  في  تتجلى  أهميتها  فإن  المعنية وعلى العمومي،  المرافق  أثره على تسيير  التدبير والرفع من  لتحسين  رحة 

الخدمات المقدمة للمواطنين. بذلك، أصبح هذا االختصاص يكتسي أهمية متزايدة بالنظر لهدفه الرامي إلى تحسين جودة التدبير 

و على المستوى المحلي، بالنسبة  العمومي سواء على المستوى الوطني، بالنسبة لمجال تدخل المجلس األعلى للحسابات، أ

 جهوي للحسابات.  كل مجلسللتدخل الجغرافي المجال 

 حصيلة أنشطة المجلس األعلى للحسابات  .1

إليهما أعاله ببرمجة   المشار  للحسابات في إطار االختصاصين  المجلس األعلى   2019مهمة رقابية خالل سنتي    144قام 

المتعلقة    107، أنجزت منها  2020و تسيير    ةبمراقب  (1)مهمة رقابية في المجموع. ويمكن تصنيف هذه المهمات إلى تلك 

 البرامج والمشاريع العمومية.  متقيي  (4) المراقبة األفقية، و  ع مواضي  (3) استخدام األموال العمومية، و  ةمراقب  (2) األجهزة، و

  ذات االختصاص القطاعي،س  لالمج  ففيما يخص الصنف األول من المراقبات المتمثل في مراقبة تسيير األجهزة، قامت غرف

مهمة رقابية أنجزتها غرفة التدقيق والبت   11، تضاف إليها  قابيةمهمة ر  41تين سالفتي الذكر بإنجاز ما مجموعه  سنالخالل  

( ولعشرة  واحد  وزاري  لقطاع  العموميين  المحاسبين  حسابات  لتدقيق  تبعا  الحسابات  وإقليمية 10في  جهوية  مديريات   )

 وتقسيميات الضرائب. 

لى مستوى ثالث جمعيات استفادت من دعم ( مهمات ع3أما ميدان مراقبة استخدام األموال العمومية، فقد عرف إنجاز ثالث )

 مالي عمومي.
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 :  فيما يخص الصنفين األولين حسب اختصاص كل غرفة المنجزة ماتبين الجدول التالي توزيع المهيو

 لرقابة غرف المجلس األعلى للحسابات ومراقبة استخدام األموال العمومية   جدول مهام مراقبة تسيير األجهزة الخاضعة

 االختصاص القطاعي  المعنية الغرفة 
 األجهزة المعنية بمراقبة التسيير أو 

 بمراقبة استخدام األموال العمومية 

 الغرفة األولى 

والهيئات   اإلدارية  القطاعات 

الطابع   وذات  الدستورية 

إلى   )إضافة  الخاص 

أسندت   التي  القطاعات 

مؤقت   بشكل  للغرفة 

 والمرتبطة بقطاع التجهيز(  

 المدرسة الحسنية لألشغال العمومية 

 ميناء أكادير 

 -الموارد البشرية - الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك 

 االجتماعية لوزارة الثقافة جمعية األعمال 

 جمعية األعمال االجتماعية للوزارة المكلفة بالعالقة مع البرلمان

 جمعية األعمال االجتماعية للمركز السينمائي المغربي 

 المالية االقتصاد و قطاع الغرفة الثانية

 الشركة المركزية إلعادة التأمين

 واللوجستيكالشركة الوطنية للنقل  

 الهيئة المغربية لسوق الرساميل 

 الصندوق المغربي للتقاعد )تدبير المحفظة( 

 القطاعات اإلنتاجية  الغرفة الرابعة 

 الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات واألركان 

 شركة االنتاجات البيولوجية والصيدلية البيطرية )بيوفارما( 

 للتقييسالمعهد المغربي 

 الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات 

 معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة 

 المدرسة الوطنية للفالحة بمكناس 

 المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين

( جهات:  7سبع  )غرف  والخدمات  والصناعة  للتجارة  غرف   )

-سال - الحسيمة، والشرق، والرباط - تطوان- وطنجةآسفي،  - مراكش

والدارالبيضاء مالل- القنيطرة،  وبني  وسوس - سطات،  -خنيفرة، 

 ماسة(. 

 الغرفة الخامسة 
والتكوين   التعليم  قطاع 

 المهني والشباب والرياضة 

( زهر  4أربع  وابن  بسطات،  األول  الحسن  )جامعات:  ( جامعات 

 وشعيب الدكالي بالجديدة(. بأكادير، وموالي إسماعيل بمكناس، 

مركز البيوتكنولوجيا الحيوية لكلية الطب والصيدلة بجامعة محمد  

 الرباط  -الخامس

 الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي والتنمية التكنولوجية 

 الغرفة السادسة 
قطاع الصحة والحماية  

 االجتماعية 

 مؤسسة التعاون الوطني

استشفائية جهوية وإقليمية )مراكز: وجدة واكادير ( مراكز  9تسع)

وكلميم  والقنيطرة  وورزازات  وخريبكة  والداخلة  والراشيدية 

 والعرائش( 

 المركز االستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس

 مركز تحاقن الدم بطنجة 

 وزارة الشغل واإلدماج المهني

 المعهد الوطني للعمل االجتماعي

التدقيق  غرفة 

 والبت في الحسابات 

التدقيق والبت في حسابات  

 مرافق الدولة 

الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة  

 بالماء )التدبير المحاسبي والمالي(. 

 مديريات إقليمية وجهوية وتقسيميات الضرائب   10

مهمات مراقبة تسيير األجهزة العمومية ومراقبة استخدام األموال العمومية، وفي إطار نفس االختصاص، وعالوة على إنجاز  

انصبت على مواضيع ذات بعد أفقي وتكتسي أهمية بالنسبة    للحسابات، بتنفيذ مهمات موضوعاتية المجالس األعلى  غرف  قامت

بني التوصيات التي يتم إصدارها عقب لتحسين جودة التدبير العمومي والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين من خالل ت
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اإلنتهاء من هذه المهام الرقابية. هذا باإلضافة إلى المهمات المتعلقة بتقييم تنفيذ المشاريع والبرامج العمومية والتي تهدف إلى  

 تقييم مدى تحقيق األهداف المحددة لكل مشروع انطالقا مما تم إنجازه وبالنظر إلى الوسائل المستعملة. 

المهمات  وقد   النوع من  التالي    52بلغ عدد هذا  الجدول  المهمهمة رقابية، ويبين  تقييم  توزيع  الموضوعاتية ومهمات  مات 

 : البرامج والمشاريع العمومية حسب غرف المجلس

 االختصاص القطاعي  الغرفة المعنية 
 المهمات الموضوعاتية  

 أو المتعلقة بتقييم البرامج والمشاريع

 األولى الغرفة 

القطاعات اإلدارية والهيئات  

الطابع   وذات  الدستورية 

إلى   )إضافة  الخاص 

لها   أسندت  التي  القطاعات 

والمرتبطة   مؤقت  بشكل 

 بقطاع التجهيز( 

 التدبير اإلداري والمالي لكتاب الضبط بالمحاكم 

الطابع  ذات  أو  الدستورية  للهيئات  والمحاسبي  المالي  التدبير 

 الخاص 

 االستراتيجية الوطنية لمحاربة األمية 

 نظام تدبير البطاقات الرمادية ورخص السياقة 

 تنفيذ مشروع بناء وتدبير سد "بوغالية" 

 منظومة تدبير المساعدات المقدمة للجمعيات

 األعمال االجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الدولة 

 المقيمين بالخارجالخدمات القنصلية لفائدة المغاربة  

 البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة 

 المالية االقتصاد و قطاع الغرفة الثانية

 الحسابات الخصوصية للخزينة 

   2018تنفيذ ميزانية سنة 

 2019تنفيذ ميزانية سنة 

 أنظمة المراقبة والتدقيق الداخليين للوزارات 

 البنايات اإلدارية

 نظام المعلومات بوزارة االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة 

 نفقات االستثمار بالميزانية العامة للدولة 

 االستعدادات لتطبيق المحاسبة العامة من طرف الدولة 

والنظام   للتقاعد  المغربي  )الصندوق  العام  بالقطاع  التقاعد  نظام 

 رواتب التقاعد(.الجماعي لمنح 

نفوذ  بدائرة  الجماعات  لفائدة  الدولة  طرف  من  المدبرة  الرسوم 

 المديرية الجهوية للضرائب بطنجة 

 الغرفة الثالثة 
قطاعات اإلسكان والتجهيز  

 والنقل والماء  

 ميناء آسفي: رصيف الفحم  

 قطاع الماء بالمغرب: الحالة الراهنة واآلفاق 

 صفيح برنامج مدن بدون 

 الدور اآليلة للسقوط 

 نموذج األعمال للخطوط الملكية المغربية

 االستراتيجية الوطنية للوجستيك

 السياسة اللوجستيكية لطنجة المتوسط 

 القطاعات االنتاجية  الغرفة الرابعة 

 تدبير المنتزهات الوطنية 

 نظام البنية التحية للجودة في المغرب 

 الدواجن قطاع 

 "تنمية التجارة والتوزيع"   2020برنامج رواج 

 البرنامج الوطني القتصاد مياه الري 

 الغرفة الخامسة 
قطاع التعليم والتكوين  

 المهني والشباب والرياضة 

لوزارة   التابعة  مستقلة  بصورة  المسيرة  الدولة  مرافق  تدبير 

 الشباب والرياضة 



 
 

 

 (2022 مارس  14) 1443 شعبان   11 –مكرر   7073عدد  الجريدة الرسمية 

 

1275 

 االختصاص القطاعي  الغرفة المعنية 
 المهمات الموضوعاتية  

 أو المتعلقة بتقييم البرامج والمشاريع

 التمدرس بالعالم القروي 

 نظام توجيه التالميذ 

 نظام إدماج التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة 

 حكامة الجامعات 

 نظام تكوين المهندسين 

 برنامج إنجاز 

 نظام التكوين المهني في صناعة السيارات

 عالقة وزارة الشباب والرياضة بالجامعات الرياضية 

 تنظيم التظاهرات الرياضية القارية  

 الغرفة السادسة 
قطاع الصحة والحماية  

 االجتماعية 

 نظام المستعجالت الطبية 

 نظام المساعدة الطبية )راميد( 

 بناء وتجهيز المستشفيات

 نظام المعلومات الخاص بوزارة الصحة 

 منظومة تحاقن الدم 

 الصحة استراتيجية وحكامة وزارة 

 التغطية الصحية األساسية اإلجبارية 

 نظام التقاعد األساسي 

 القطب االجتماعي

 برنامج "دعم"

 البرنامج الوطني لمكافحة داء السل 

 حصيلة أنشطة المجالس الجهوية للحسابات  .2

برمجت في إطار ممارسة اختصاصاتها في مجال مراقبة التسيير، بما في ذلك تسيير األجهزة والمهام األفقية والموضوعاتية،  

  .%77، أي ما يعادل  551منها   أنجز  مهمة رقابية  718  ، ما مجموعه2020و  2019  تيخالل سن  للحسابات  المجالس الجهوية

مهمات من أصل   (7سبع )ومية، فقد أنجزت بعض المجالس الجهوية للحسابات  أما في مجال مراقبة استخدام األموال العم

 تمت برمجتها برسم السنتين سالفتي الذكر. 10

 : حسب الميادين المذكورة المنجزة ماتبين الجدول التالي توزيع المهيو

 ية للحسابات  ومراقبة استخدام األموال العمومية المنجزة من طرف المجالس الجهوتسيير المراقبة  مهمات

 األجهزة 
 2020عدد المهام برسم سنة  2019عدد المهام برسم سنة 

 المنجزة **  المبرمجة *  المنجزة **  المبرمجة * 

 4 9 1 3 مهام مراقبة تسيير الجهات 

 30 40 - - مهام مراقبة تسيير األقاليم والعماالت 

 177 211 212 294 مهام مراقبة تسيير الجماعات 

مراقبة تسيير مؤسسات التعاون ومجموعات  مهام 

 الجماعات 
48 36 19 19 

 3 4 1 2 مهام مراقبة تسيير المؤسسات العمومية المحلية 

 17 12 15 29 مهام مراقبة تسيير شركات التدبير المفوض 

 18 25 18 22 المهام األفقية أو الموضوعاتية 

 5 6 2 4 العمومية المهام المرتبطة بمراقبة استخدام األموال 

 273 326 285 402 المجموع 
 

ويتبين من خالل الجدول أعاله، أن مهام مراقبة تسيير الجماعات الترابية ومجموعاتها تستأثر بالحصة الكبرى من حصيلة  

لمراقبة المجالس  أنشطة المجالس الجهوية للحسابات، بالنظر إلى أن هذه األجهزة تشكل الحصة الكبرى من األجهزة الخاضعة  

 .2020و 2019الجهوية خالل سنتي 

مهمة رقابية    345، تم تخصيص  2019مهمة رقابية مبرمجة خالل سنة    402ففيما يخص برمجة المهام الرقابية، ومن أصل  

بمعدل   أي  الترابية ومجموعاتها،  المسجلة سنة    86للجماعات  النسبة  المهمات 2020بالمائة، وهي نفس  أن  ، على اعتبار 

 مهمة رقابية.   326مهمة رقابية من أصل برنامج إجمالي يتضمن    279المبرمجة المتعلقة بهذا الصنف من األجهزة بلغ عددها  
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المنجزة، فقد عرفت سنتي   التسيير  التوالي، تنفيذ  2020و  2019أما بالنسبة لمهام مراقبة  مهمة رقابية تخص    479، على 

 بالمائة. 86أنجزتها المجالس الجهوية للحسابات، أي بمعدل إجمالي بلغ  مهمة رقابية 558األجهزة المذكورة من أصل 

وموازاة مع تنفيذ المهمات الرقابية المتعلقة بمراقبة التسيير ومراقبة استخدام األموال العمومية، المبرمجة على مستوى كل 

ركة، بشكل أفقي أو عمودي، وذلك  للحسابات، بتدقيق بعض المحاور المشت مجلس جهوي على حدة، قامت المجالس الجهوية

لما تنطوي عليه من مخاطر أو ما تكتسيه من أهمية آنية أو استراتيجية سواء بالنسبة للمواطن أو بالنسبة للتنمية المحلية بشكل 

للحسابات   الجهوية  المجالس  أنجزت  اإلطار  هذا  وفي  بين سنتي    36عام.  ما  بالتساوي    2019مهمة موضوعاتية موزعة 

 .2020و

المهام  وغالبا ما تهم كل مهمة موضوعاتية أفقية عدة أجهزة خاضعة لمراقبة المجالس الجهوية للحسابات. وتتعلق أهم هذه  

األفقية أو المهام الموضوعاتية بتدبير مرفق الماء الصالح للشرب من طرف الجمعيات وبمراقبة تدبير مجموعات الجماعات 

 .ق اللوجستيكية وتدبير المقالعومؤسسات التعاون وبمواضيع تدبير المناط

بشراكة مع غرف المجلس حسب االختصاصات  رقابية    مهماتوقد ساهمت المجالس الجهوية للحسابات، أيضا، في تنفيذ  

مهمة خالل   20و  2019مهمة بشراكة مع غرف المجلس خالل سنة    13القطاعية لكل غرفة. وقد تم بهذا الخصوص إنجاز  

 .2020سنة 

تسيير عينة من المراكز االستشفائية اإلقليمية والجهوية، ومراقبة تسيير بعض غرف التجارة   المهمات بمراقبةوتتعلق أهم هذه  

والصناعة والخدمات، ومراقبة تدبير كلية الطب بوجدة، ومراقبة تدبير الكلية متعددة االختصاصات بالعرائش، ومراقبة تسيير 

النفايات الصلبة الماء الشروب بالجماعات ، وتقييم عمل  ميناء أكادير، ومراقبة تدبير  الجمعيات المنخرطة في تدبير مرفق 

 ذات الطابع القروي. 

 خالصات المهمات الرقابية المدرجة في هذا التقرير  .3

تم إنجازها   558مهمة منها  665، والتي بلغت في مجملها 2020و 2019انطالقا من المهمات الرقابية المنجزة خالل سنتي 

 خالصة أدرجت في هذا التقرير. 35بتحضير المجلس األعلى للحسابات للحسابات، قام  المجالس الجهويةمن طرف 

وتعالج كل خالصة على حدة موضوعا أفقيا معينا من خالل استغالل التقارير الخاصة للمهمات الرقابية التي تطرقت إلى نفس  

مع تدخالت المجالس الجهوية للحسابات المثال األبرز للخالصات المستخلصة من    الموضوع. وتشكل المواضيع ذات العالقة

وقد همت   الجهوية  المجالس  منجزة من طرف مختلف  األخيرة  هذه  تكون  ما  غالبا  الخاصة، حيث  التقارير  كبير من  عدد 

 مجموعة كبيرة من األجهزة على مستوى كل مجلس جهوي. 

 100و  99نة في هذا التقرير بأجوبة األجهزة المعنية، عمال بمقتضيات المادتين  وعالوة على إرفاق كل الخالصات المضم

من مدونة المحاكم المالية، عمل المجلس على أخذ هذه األجوبة بعين االعتبار في قلب خالصاته، بحيث تم إدراج مقاطع من 

 .هذه األجوبة مباشرة بعد المالحظات المطابقة لها والتعليق عليها عند االقتضاء

 وفيما يلي الئحة الخالصات المدرجة في هذا التقرير، موزعة حسب القطاعات المعنية:

 القطاعات المالية واإلدارية 

 2020و 2019برسم سنتي  ميزانية الدولة .1

 أنظمة التقاعد .2

 الضرائبقباضات إدارة تدبير  .3

 الشركة المركزية إلعادة التأمين  .4

 العالم الخدمات القنصلية المقدمة لمغاربة  .1

 التدبير اإلداري والمالي لكتابة الضبط بالمحاكم  .2

 قطاعات التجهيز واإلسكان 

 قطاع الماء .3

 ميدان اللوجستيك .4

 تدخالت الدولة في مجال محاربة السكن غير الالئق آليات  .5

 مشروع بناء رصيف الفحم للميناء الجديد آلسفي .6
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 القطاعات اإلنتاجية 

 سلسلة الدواجن  .1

 التجارة والتوزيع )رواج(مخطط تنمية  .2

 منظومة البنية التحتية للجودة وتسيير المعهد المغربي للتقييس  .3

 الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات  .4

 قطاعات التربية والتكوين والرياضة

 التمدرس بالوسط القروي .1

 التربية الدامجة  .2

 آليات توجيه التالميذ  .3

 مؤسسات التعليم العالي الفالحي .4

 ير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجي حكامة وتدب .5

 التكوين المهني الموجه لقطاع السيارات .6

 الرياضة بالجامعات الرياضية  قطاع عالقة .7

 قطاعات الصحة والعمل االجتماعي 

 ة يالصح قطاع الصحة: الحكامة وتدبير وسائل الدعم وبعض مجاالت المنظومة .8

 التابعة لوزارة الصحة تدبير بعض المراكز االستشفائية  .9

 التغطية الصحية األساسية  .10

 االجتماعي القطب .11

 تدبير اإلعانات الممنوحة للجمعيات من طرف القطاعات الوزارية  .12

 الحكامة الترابية وتدبير المشاريع والمرافق والتجهيزات العمومية المحلية 

 تدبير المشاريع المنجزة على مستوى جهات المملكة  .13

 النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لهاتدبير  .14

 آليات التعاون بين الجماعات الترابية .15

 إعداد وتنفيذ المخططات االستراتيجية للجماعات .16

 تسيير العماالت واألقاليم  .17

 تدبير أسواق البيع بالجملة للخضر والفواكه .18

 تدبير الجمعيات لمرافق توزيع الماء الصالح للشرب في الوسط القروي .19

 سطات -ومراقبة المقالع بجهة الدار البيضاءتدبير  .20

 2020-2015مخطط تنمية جهة الدار البيضاء الكبرى  .21
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 القطاعات المالية واإلدارية

 2020و  2019برسم سنتي  ميزانية الدولة

التنظيمي القانون  المالية العمومية بتسجيل تقدم ملحوظ خالل السنوات األخيرة، بحيث كرس  لقانون    130.13رقم    تميزت 

 :والمبادئ أهمها المالية مجموعة من األهداف

 تحسين استدامة المالية العمومية والمقروئية الميزانياتية وتعزيز الشفافية؛ -

 تعزيز دور قانون المالية ليشكل األداة الرئيسية لتنفيذ السياسات العمومية واالستراتيجيات القطاعية؛ -

لسياسات العمومية لتحسين جودة الخدمة العمومية المقدمة للمواطن ومساءلة تقوية الفعالية والنجاعة واتساق ا -

  المدبرين العموميين.

وتعزيز    نشر نظام شمولية االعتمادات  على الخصوص  وترتكز هذه المنظومة المندمجة على مجموعة من الركائز نذكر منها

تصميم منظومة مراقبة النفقة العمومية. هذه األخيرة تمت    ةمراجع و تمركز الميزانياتي وتحسين البرمجة المتعددة السنواتالال

الذي يجسد إطار منهجية نجاعة األداء في تدبير الشأن العمومي  إعادة هيكلتها مالءمة مع تكريس التدبير المرتكز على النتائج

  والمشاريع العمومية. ، ال سيما فيما يخص مراقبة التسيير وتقييم البرامجوكذا تدعيم دور المجلس األعلى للحسابات

استكمال تنفيذ بعض أحكام القانون التنظيمي سالف الذكر والمتعلقة أساسا بالبرمجة الميزانياتية   2019وقد عرفت السنة المالية  

وحذف مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وكذا الحسابات المرصدة ألمور خصوصية المحدثة ابتداء  على ثالث سنوات

كما تميزت سنة  .سالف الذكر  130.13رقم    في القانون التنظيمي  والتي ال تستوفي الشروط المنصوص عليها  2016من سنة  

بمواصلة الجهود المبذولة في إطار وضع نظام للمحاسبة العامة للدولة من خالل إعداد حسابات الدولة برسم السنة    2019

 . 2020المالية 

بقانون المالية، قام المجلس بمجموعة من األعمال والمهام الرقابية بهدف تتبع وتقييم  ومنذ صدور القانون التنظيمي المتعلق  

 تطبيق المقتضيات المنصوص عليها في القانون سالف الذكر.  

I. على للحسابات  المجلس األ وتوصيات مالحظات 

ون التنظيمي المتعلق بقانون وتقديم توصيات تخص تنفيذ مقتضيات القان مكنت هذه المهام من تسجيل مجموعة من المالحظات

وضعية تقدم األشغال التحضيرية للتصديق على حسابات الدولة والتي   وكذا  2019المالية ونتائج تنفيذ الميزانية برسم سنة  

 ا كالتالي: هنستعرض األكثر أهمية من

 المقتضيات المتعلقة بمنهجية نجاعة األداء   أوال. تنفيذ
إال أن هذه الدينامية ال   .منهجية نجاعة األداء في تدبير المالية العامة وخلق دينامية إيجابيةتسجيل تقدم مهم في تنزيل   لقد تم

  :ذكرمنها، ونخص بال المنتظرة تزال تعرف عدة نقائص تحدّ من نتائجها ومن المكتسبات 

االستراتيجيات - بين  االتساق  ه محدودية  من  مجموعة  أن  حيث  الميزانياتية  البرامج  وبعض  ذه القطاعية 

ثر فيه بشكل كبير مقاربة  ؤليست نتاجا لتنزيل االستراتيجيات القطاعية، بقدر ما هي تقطيع ميزانياتي ت  البرامج

والتي تظل مرتبطة إلى حد كبير بالهياكل التنظيمية للقطاعات الوزارية المعنية. وهو ما يجعل  التسيير اإلداري

طاع خاضعة للمنطق اإلداري مما يجعله غير قادر  في بعض األحيان، تخصيص االعتمادات المرصودة لكل ق

 على تحقيق االتساق مع مضمون وأهداف مشروع نجاعة األداء.

  2021/12منشور رئيس الحكومة رقم    في معرض جوابها على هذه المالحظة، أوضحت وزارة االقتصاد والمالية "أن
قد  المتعلق بالمعايير المرجعية للميزانية المهيكلة حول البرامج والمرتكزة على نجاعة األداء    2021يوليوز  26بتاريخ  

على أنه يتوجب على القطاعات الوزارية والمؤسسات، حسب الحالة، مراجعة هيكلة ميزانياتها والحرص على  نص  
العمومية المنوطة بالقطاع الوزاري أو المؤسسة وعلى انبثاق البرامج الميزانياتية عن االستراتيجية   توافقها مع السياسة

 . "القطاعية، خصوصا، في ظل اعتماد عدد من القطاعات الستراتيجيات جديدة

القطاعات الوزارية، مما يحد من تجميع   تعيين مسؤولين عن برامج دون - تحديد مهامهم على مستوى بعض 

نجاعة األداء، خاصة أن بعض البرامج   والمشاريع وفق منهجية إنجاز البرامج س البيانات الالزمة لتتبعوتقيي
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مسؤول التلك الخاصة ب  غير تدخل ضمن اختصاصات مؤسسات أو شركات عمومية أو قطاعات وزارية أخرى

 عن البرنامج. 

لطابع الرسمي بخصوص مسطرة تعيين وتحديد وعيا بانتفاء اوأوضحت وزارة االقتصاد والمالية بهذا الخصوص أنه "
أدوار ومهام مسؤولي البرامج على مستوى عدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات، أصدر رئيس الحكومة منشور  

المتعلق بدور ومهام مسؤول البرنامج المنصوص عليه في القانون التنظيمي    2021أبريل    15بتاريخ    2021/09رقم  
الية. ويروم هذا المنشور تحديد دور ومهام مسؤول البرنامج وكيفية تعيينه من طرف رئيس لقانون الم  130.13رقم  

 ."اإلدارة المعنية بواسطة رسالة تكليف بمهمة

اعتماد عدد كبير من األهداف والمؤشرات ينبثق جلها عن سياسات قطاعية مندمجة يصعب في بعض األحيان  -

قطاعا وزاريا ومؤسسة،   36، تم على مستوى  2019فبرسم سنة  تتبعها من طرف وزارة واحدة أو قطاع معين،  

 مؤشرا. 889هدفا يتم قياسها بواسطة  422برنامجا لتحقيق  121تحديد 

دعا القطاعات قد    2021/12منشور رئيس الحكومة رقم    أضافت وزارة االقتصاد والمالية " أن   في هذا اإلطار،و
إلى اختيار عدد محدود من البرامج بين هدف   الوزارية والمؤسسات  الوجيهة والمنسجمة، يتراوح حسب  األهداف 

  3إلى    1وثالثة أهداف لكل برنامج كحد أقصى وأن يكون عدد المؤشرات محدودا لتسهيل مقروئيتها، بحيث تحدد من  
مؤشرات نجاعة األداء بالنسبة لكل هدف، إضافة إلى االستعاضة و/أو حذف مؤشرات األنشطة أو الوسائل، وكذا  

مؤشرات التي ال تتيح قياس اإلنجازات أو ال تتوفر على توقعات سنوية وقيمة مستهدفة. وتجدر اإلشارة أن كل قطاع  ال
 . "أو مؤسسة يتتبع األهداف والمؤشرات الخاصة به فحسب

غياب نظام معلوماتي يمكن من تتبع نجاعة األداء حيث ال تتوفر بعض القطاعات الوزارية على نظام يمكنها   -

ع إنجاز البرامج والمشاريع المحددة، ناهيك عن عدم توفر أغلب القطاعات الوزارية على بنية لمراقبة من تتب

 .لقيادة نجاعة األداء التسيير تمكنها من توفير بيانات موثوقة

أن التدبير قد أكد على    2021/12منشور رئيس الحكومة رقم    وبهذا الخصوص، أبرزت وزارة االقتصاد والمالية أن "
القائم على النتائج يستوجب تكفل نظم معلوماتية خاصة بإنتاج مؤشرات نجاعة األداء، بالنظر إلى ما تتيحه من مزايا 

المؤشرات موثوقية  بضمان  القط)...(    تتعلق  تدعو  تعليمات  المذكور  المنشور  تضمن  المزايا،  لهذه  اعات اعتبارا 
القائم   التدبير  الوزارية والمؤسسات إلى العمل على إرساء نظم معلوماتية توفر كافة المعطيات الضرورية إلرساء 

 . "على النتائج وكذا إنتاج لوحات قيادة نجاعة األداء

البرلمان: إذ أن هذه   - التقارير السنوية حول نجاعة األداء على مستوى  التأخير المسجل على مستوى مناقشة 

تقارير ال تتم مناقشتها مباشرة بعد انتهاء السنة المالية المعنية، وهو ما يحد من إمكانية تقييم االستراتيجيات  ال

 القطاعية والبرامج المدرجة في قانون المالية المتعلقة بها في وقتها من قبل جميع المتدخلين. 

لقانون المالية   130.13ضى القانون التنظيمي رقم  منذ دخول مقت وفي هذا الصدد، أكدت وزارة االقتصاد والمالية أنه "
ذي الصلة حيز التنفيذ، حرصت الحكومة على التقيد باآلجال القانونية إليداع مشروع قانون التصفية والوثائق المرافقة 

 . "بالبرلمان، خاصة التقرير السنوي حول نجاعة األداء

 32019ثانيا. نتائج تنفيذ قانون المالية لسنة  

 من حيث عجز الميزانية والدين  فيما يتعلق بنتائج السنة المالية .1

  فاق التوقعات  الميزانيةفي عجز 

% من الناتج الداخلي الخام(، بزيادة   3,6مليون درهم )أي ما يعادل    41.517عجزا في الميزانية بلغ    2019سجلت سنة  

درهم( لم    مليون  6.875  زائد رتفاع المداخيل العادية )ا  أن حجممليون درهم(. إذ    38.384% مقارنة مع التوقعات )  8نسبتها  

للخزينة    الحسابات الخصوصية نخفاض رصيد  امليون درهم( و  14.659  زائد)االستثمار  في نفقات    رتفاع الملحوظغط االي

 درهم(.مليون  3.712ناقص)

مليون   141قدره  بما  ا طفيفا  استقرارا نسبيا، حيث سجل انخفاض  2019ميزانية سنة  ، عرف عجز  2018مقارنة مع سنة  و

 . درهم

  تزايد دين الخزينة نتيجة لالستدانة من الخارج 

على   %53، منها  2018مليار درهم مقارنة بسنة    25,4  هقدر  بتزايدواصل الدين المستحق على الخزينة مساره التصاعدي  

مليار درهم   345,2، إذ انتقل من  2009شكل دين خارجي. وبذلك يكون الدين المستحق على الخزينة قد تضاعف، منذ سنة  

 
 2019المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية  23.21التصفية رقم مشروع قانون بناء على  3
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الفترة. وبذلك،  %8مليار درهم مسجالا نسبة نمو سنوي متوسط قدره    748إلى   فقد شكل معدل الدين العمومي   خالل هذه 

 من الناتج الداخلي الخام.  65,4%

من مجموع الدين المستحق على الخزينة. في حين، بلغ الدين  %78,4مليار درهم، مما يشكل  586,5لدين الداخلي وقد بلغ ا

 . %21,6مليار درهم أي بنسبة  161,5الخارجي 

دولي )يوروبوند(    بقرض  2019 نونبر  21ويرجع تطور مستوى الدين الخارجي للخزينة إلى ارتفاع السحب تبعا لإلصدار في  

 شكل أفضل سعر فائدة حصل عليه المغرب في السوق الدولية. ي،  %1,5سنة وبسعر فائدة    12يار يورو، مدة استحقاقه  بمبلغ مل

، حيث 2018-2016ارتفعت تكلفة الدين بشكل ملحوظ بعد أن ظلت في منحى تنازلي خالل الفترة   وبموازاة هذا التطور،

. وتعود هذه الزيادة إلى ارتفاع 2018مقارنة مع سنة    %9,2  مليار درهم بزيادة  136,1مجموعه   ما  2019بلغت في سنة  

 مليار درهم.  30,5تكاليف الفوائد التي بلغت ومليار درهم  105,6تكاليف استهالك أصل الدين التي بلغت 

  بفضل الحفاظ على المنحى التنازلي ألسعار الفائدة؛ حيث   2019يجابية في سنة  إومع ذلك فقد ظلت شروط تمويل الخزينة  

ا بالنسبة لجميع فترات االستحقاق  عرف متوسط المعدل المرجح ألسعار سندات الخزينة على مستوى السوق األولية انخفاضا

 مجتمعة مع تسجيل انخفاض مهم بالنسبة آلجال خمس سنوات فما فوق.

مليار   160,2لغت من إجمالي الديون الخارجية المستحقة والتي ب %70,1من جانب آخر، منحت الدولة ضمان قروض مثل 

في ست مقاوالت عمومية. ويتعلق األمر بالمكتب الوطني للكهرباء    %92,4درهم. ويظل هذا الضمان، متركزا في حدود  

مليار درهم( والشركة الوطنية للطرق   24مليار درهم( والمكتب الوطني للسكك الحديدية )  42,8والماء الصالح للشرب )

  7,4وق تمويل الطرق )مليار درهم( وصند 18,6مليار درهم( والوكالة المغربية للطاقات المستدامة ) 19السيارة بالمغرب )

 مليار درهم(.   3,9المتوسط )-مليار درهم( والوكالة الخاصة طنجة

 فيما يتعلق بالمداخيل  .2

الدولة، برسم سنة   مليار درهم كمداخيل    365,9مليار درهم من بينها    475,7، ما مجموعه  2019بلغت مداخيل ميزانية 

مليار درهم لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.   8,4مليار درهم للحسابات الخصوصية للخزينة و  101,4لميزانية العامة ول

مليار   105,1مليار درهم وموارد االقتراض بمبلغ    260,8المداخيل العادية بمبلغ    وتتكون موارد الميزانية العامة للدولة من 

 درهم. 

، مشكلة بذلك ما 2018مليار درهم وهو نفس مستوى سنة    220,5ما مجموعه    2019وقد بلغت الموارد الجبائية برسم سنة  

ذا للمداخيل بارتفاع الضرائب غير المباشرة من مجموع الموارد العادية لميزانية الدولة. ويفسر شبه الركود ه  %85نسبته  

مليار درهم ورسوم التسجيل والتمبر   1,9مليار درهم وانخفاض عائدات الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ب    2,2بمبلغ  

  مليون درهم. 90بقيمة 

   مداخيل جبائية مركزة على عدد محدود من الملزمين بالضريبة وعلى بعض الجهات 

خاصة فيما يتعلق بالحث على احترام االلتزامات  الجهود التي بذلتها اإلدارة الضريبية طيلة السنوات األخيرة،  على الرغم من

والتحول الرقمي واالنفتاح على فاعلين آخرين عموميين وخواص، التي مكنتها من الولوج إلى قواعد   باإلقرارات الضريبية

ية، ال يزال انخراط بعض الملزمين غير كاف.  فمن مجموع الخاضعين بيانات متعددة الستغالل أفضل لإلمكانات الضريب

 . %50مليون شخص ال يتعدى النشطون  2,2للضريبة البالغ عددهم 

، ال يتجاوز عدد اإلقرارات المقدمة 493.617وفيما يتعلق بالضريبة على الشركات، فمن مجموع الخاضعين البالغ عددهم  

 % تتضمن نتائج صافية مربحة. 32إقرارا، منها  241.776خالل السنة المالية األخيرة 

من مجموع الخاضعين الذي يناهز   281.793أما فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة، يمثل عدد الملزمين النشيطين  

 قرارات المقدمة.من مجموع اإل  %42. كما أن االقرارات المدينة لم تتجاوز نسبة 833.181

 من الخاضعين للضريبة.  %8منها متأتية من  %90تحليل بنية المداخيل المحصلة أن وقد تبين من خالل 

من مجموع المداخيل الجبائية. ويرتفع   81,7% القنيطرة نسبة-سال -سطات والرباط-الدار البيضاء اجهت  تستأثرمن جانب آخر،  

يمة. إال أن إجراء تقييم أكثر موضوعية الحس-تطوان-طنجة إذا أضفنا اليها مداخيل جهة  %86,4مستوى هذا التركيز إلى  

المجالية، التفاوتات  واالستهالك   لدرجة  اإلنتاج  مثل  الحقيقي  االقتصاد  جهة، مؤشرات  االعتبار، من  بعين  األخذ  يستوجب 

المقرات الرئيسية للشركات في عدد محدود من الجهات، رغم امتداد أنشطتها   واالستثمار والدخل، ومن جهة أخرى، تمركز

 سائر التراب الوطني، وكذا تسجيل اإليرادات الجمركية في بعض المناطق التي تتوفر على موانئ. فوق

اإليرادات الضريبية على    تتركز  على الصعيد الدولي"أنه  بخصوص هذه النقطة، أوضحت وزارة االقتصاد والمالية  
رباح الخاضعة للضريبة المصرح تحقق الجزء األكبر من حجم رقم المعامالت واأل  التيعدد محدود من الشركات  
التركيز الجغرافي  أما  % من إجمالي اإليرادات الضريبية.70% من الشركات بأكثر من 5بها، حيث تساهم، أقل من 

 :عاملين أساسيين، فيعزى إلى  للمداخيل الضريبية
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كيات االقتصادية للنظم تركيز األنشطة االقتصادية نتيجة وفورات الحجم باإلضافة إلى إمكانيات السوق والدينامي ▪
-القنيطرة وطنجة-سال-سطات والرباط-في هذا الصدد، ساهمت كل من جهات الدار البيضاء :المنطقةالبيئية في  

  .% على التوالي 10.9% و15.3% و31.8% من الثروة الوطنية، بنسبة بلغت  58الحسيمة في خلق  -طوانت
( أكثر من نصف  الجهات  فقد سجلت هذه  المستوى (  %51.5وبالمثل،  النهائي لألسر على  االستهالك  نفقات 

 .الوطني

أثر المقر االجتماعي: من المعلوم أن اإلقرارات الضريبة يتم إيداعها لدى المديريات الجهوية للضرائب التي   ▪
تضم المقرات االجتماعية للشركات. وهكذا يتم احتساب المداخيل الجبائية للشركات المتوفرة على فروع بسائر  

لتراب الوطني لفائدة المديرية الجهوية للضرائب التي يتواجد بها المقر االجتماعي. فعلى سبيل المثال أرجاء ا
يتم احتساب االيرادات التي حققتها مجموعة من كبريات الشركات التي تمارسها أنشطتها في ربوع المغرب،  

 . "لفائدة المديرية الجهوية للضرائب بالدار البيضاء أو الرباط

  جبائية  الالمداخيل غير 

، أي بنسبة 2018مليار درهم مقارنة بسنة    10,6انخفاضا قدره    2019سجلت المداخيل غير الجبائية المحصلة برسم سنة  

وي عزى هذا   المسجلة خالل السنة الفارطة.  %18,8مقابل    %15(، مساهمة بذلك في مجموع المداخيل العادية بنسبة  21%)

مليار درهم   3,7فرق ما بين ارتفاع عائدات االحتكار واالستغالالت والمساهمات المالية للدولة بمبلغ  االنخفاض من جهة إلى ال

مليار درهم    19,7مليار درهم واالنخفاض المسجل في المداخيل األخرى بمبلغ    5,3وموارد تفويت مساهمات الدولة بمبلغ  

 من جهة أخرى. 

 طاعات النفقات الجبائية مركزة في عدد محدود من الق 

من المداخيل   %12,9مليار درهم، أي بنسبة    28,4ما مجموعه    2019بلغت النفقات الجبائية الممنوحة من طرف الدولة سنة  

 الجبائية. 

قطاعات وهي العقار والكهرباء والغاز والضمان واالحتياط    ةوتظل هذه النفقات مركزة في عدد محدود من القطاعات إذ أن ثالث

سنة   برسم  المسجلة  الجبائية  النفقات  نصف  من  أكثر  تقريبا،  مماثلة  بنسب  تشكل  هذه    2019االجتماعي،  استفادت  حيث 

النفقات تلك التي تستفيد منها الصأمليار درهم. أما إذا    14,3القطاعات من مبلغ إجمالي بلغ   ادرات وقطاع ضفنا إلى هذه 

إلى   سيرتفع  القطاعي  التركيز  مستوى  فإن  البحري،  والصيد  قدره   %70الفالحة  الضريبية  النفقات  من  إجمالي  بمبلغ 

 مليار درهم. 19,9

يبلغ   إجمالي  بمبلغ  الممنوحة  الجبائية  النفقات  نصف  من  بأكثر  المضافة  القيمة  على  الضريبة  درهم   14,5وتساهم  مليار 

 .2019من إجمالي مبلغ النفقات الجبائية برسم سنة  %17,6مليار درهم، أي  5ات بمبلغ والضريبة على الشرك

 فيما يتعلق بالنفقات  .3

 مليار درهم، موزعة على الشكل التالي:   459,8، ما مجموعه 2019بلغت النفقات اإلجمالية برسم ميزانية الدولة لسنة 

 مليار درهم 365,7:       الميزانية العامة -

 مليار درهم 90,9:    الحسابات الخصوصية للخزينة -

 مليار درهم. 3,3:  مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة -

 وتتوزع نفقات الميزانية العامة على النحو التالي: 

 مليار درهم 215,6:        نفقات التسيير  -

 مليار درهم 70,6:           نفقات االستثمار  -

 مليار درهم. 79,5:      نفقات الدين العمومي  -

  مخرجات الحوار االجتماعي ل  تبعانفقات الموظفين في تزايد 

مليار درهم مقارنة   5,5اإلجمالية، أي بزيادة قدرها   من النفقات  %37,9مليار درهم مشكلة    111,8بلغت نفقات الموظفين  

في إطار الحوار    2019أبريل    25في  . ويرجع هذا االرتفاع باألساس إلى الزيادة العامة في األجور التي تقررت  2018بسنة  

مليار درهم، مسجلة بذلك زيادة   19,9الثالثي المبرم ما بين الحكومة وأرباب العمل والنقابات. وقد بلغت التكاليف االجتماعية  

للتقاعد  1,2قدرها   المغربي  الصندوق  في  للمساهمات  بالنسبة  درهم  االحتياط    97و مليار  في  للمساهمات  درهم  مليون 

 تماعي.االج

  124,8 مليار درهم مقارنة ب  131,6، ما مجموعه  2019وباحتساب التكاليف االجتماعية، فقد بلغت نفقات الموظفين سنة  

 من الناتج الداخلي الخام.  % 11,4مليار درهم، لتمثل بذلك  6,8مليار درهم س جلت في السنة الماضية، أي بزيادة قدرها 
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  ي ارتفاع مستمرف نفقات المعدات والنفقات المختلفة  

المختلفة والنفقات  المعدات  نفقات  تلك    47,6ما مجموعه    2019برسم سنة   بلغت  النفقات  مليار درهم حيث تجاوزت هذه 

 %.  9,6مليار درهم، أي بزيادة نسبتها  4,2بمبلغ  2018المسجلة سنة 

من جهة أخرى، بلغت االعتمادات المخصصة للنفقات المعنية بتدابير الترشيد المنصوص عليها في دورية رئيس الحكومة  

 مليار درهم.  3,5ما مجموعه  2021-2019ميزانياتية للفترة المتعلقة بالبرمجة ال

وفي هذا الصدد، لوحظ أن الجهد المبذول لترشيد مستوى نفقات اإلدارة لم يهم سوى مبلغ محدود من االعتمادات المفتوحة 

هذ يشمل  لم  ذلك،  المختلفة. عالوة على  والنفقات  المعدات  النفقات خوجهمال  النفقات  الفئات من  المتعلقة د بعض  تلك  اصة 

 . 2018% مقارنة بسنة 20بالدراسات واستئجار معدات النقل التي استمرت في منحاها التصاعدي بزيادة متوالية بلغت 

فإنه من الصعب  تروم تحديد سقف نفقات المعدات والنفقات المختلفة،  وبهذا، وفي غياب معايير للنفقات، ملزمة للوزارات،  

 . هذا النوع من النفقاتة بالشكل الذي يضمن تحقيق المبادئ التوجيهية المتفق عليها لترشيد تأطير البرمجة الميزانياتي

   نفقات االستثمار 

مليار درهم، مسجلة   70,6ما مجموعه    2019بلغت اإلصدارات المتعلقة بنفقات االستثمار برسم الميزانية العامة للدولة لسنة  

 .2018% مقارنة بسنة 4,1 بذلك ارتفاعا بـنسبة

في    2019من جانب آخر، استقرت حصة التكاليف المشتركة المخصصة لالستثمار من مجموع نفقات االستثمار خالل سنة  

الجهد المبذول لتقليص الغالف المالي المخصص لفصل  يلزم مواصلة  (. وبالتالي،  %28)  2018نفس المستوى المسجل في  

المفترض أن يتضمن حصريا النفقات التي ال يمكن إدراجها ضمن فصول االستثمار  التكاليف المشتركة لالستثمار، والذي من  

 للوزارات. 

ولضمان نجاعة أفضل في نفقات االستثمار، يتوجب تصنيف المشاريع حسب األولوية لتعزيز الصلة بين التخطيط االستراتيجي  

طار قانوني إلضع الحكومة  كما يلزم وتخاذها.  وتنفيذه من خالل تبرير موضوعي لترتيب األولويات والخيارات التي يتم ا

القطاعات  العمومي حسب منهجية موحدة تستجيب لخصوصيات تسيير  االستثمار  لمشاريع  المسبق  المنتظم  للتقييم  يؤسس 

  .المنتجة

 ترحيل االعتمادات في طور الضبط 

ما    2019ت نسبة االعتمادات المرحلة سنة  مقارنة باعتمادات األداء، دون احتساب فصل التكاليف المشتركة لالستثمار، بلغ 

 %.  22مليار درهم بنسبة  11,6مجموعه 

حدود   في  المرحلة  االعتمادات  تسقيف  قاعدة  أن  لوحظ  ذلك،  من  المفتوحة 30وبالرغم  السنوية  األداء  اعتمادات  من   %

يرجع  . وت حيز التنفيذ لسنتها الثانيةمن القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية، التي دخل  63المنصوص عليها في المادة  

 تحويل جزء مهم منها إلى اعتمادات جديدة.أساسا إلى   التحكم في االعتمادات المرحلة

وبالرغم من التراجع المسجل على مستوى حجم االعتمادات المرحلة تطبيقا لقاعدة التسقيف، فقد تجاوزت بعض القطاعات 

 الوزارية هذه النسبة.

اعتمادات األداء المفتوحة برسم   ال يطبق علىسقف  ال  هذا  االقتصاد والمالية بهذا الخصوص أن "  وقد أوضحت وزارة
نفقات االستثمار للميزانية العامة وااللتزامات المتبقية المؤشر عليها، والتي لم يصدر األمر بصرفها لفائدة البرامج  

 ."والمشاريع المستفيدة من اموال المساعدة

 ات الخصوصية للخزينة  فيما يتعلق بالحساب  .4

مليار درهم    84,4و  85بلغت توقعات موارد ونفقات الحسابات الخصوصية للخزينة المحددة في قانون المالية على التوالي  

 . 2019% من مجموع مداخيل ونفقات الدولة برسم السنة المالية 20% و21مما ي شكل على التوالي 

، حيث انتقل من 2019و  2016انخفاضا خالل الفترة الممتدة ما بين    وقد عرف عدد الحسابات المرصدة ألمور خصوصية

 حسابا.  52إلى  57

مما يؤثر    ،يتوصل المجلس بالمعطيات اإلجمالية لتنفيذ مداخيل ونفقات هذه الحسابات دون المعطيات التفصيلية المتعلقة بهاو

وبالتالي،   مراقبة المجلس لهذه الحسابات التي تعتبر مكونا مهما من ميزانية الدولة.  فعالية  على مقروئية تنفيذ الميزانية ويحد من

تبيان العمليات المنجزة  يلزم    تظل التقارير المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة التي تهم نفقات التسيير واالستثمار غير مكتملة، حيث

استثمار(  )تسيير،  طبيعتها  حسب  نتائج    بالتفصيل  تقديم  في عوض  كرصيد  متضمن  للخزينة  الخصوصية  الحسابات  تنفيذ 

 .فقط وضعية التكاليف والموارد
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 فيما يتعلق بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة .5

. وتتدخل هذه المرافق بشكل رئيسي في القطاع  2019مرفقا في سنة    204بلغ عدد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة  

الممتدة ما بين  االجتماعي وخصوصا في مجاالت   الفترة  ، 2019و  2016الصحة والتعليم والتكوين المهني. وقد تم خالل 

 .27مرفقا وحذف  13إحداث 

مليار    1,2مليار درهم كنفقات تسيير و  2,1مليار درهم منها    3,3مليار درهم والنفقات    8,4وقد بلغت مداخيل هذه المرافق  

 %.33% و83لتوالي درهم كنفقات استثمار، أي بمعدالت تنفيذ على ا

بضعف مستوى تنفيذ ميزانيات هذه المرافق، خاصة فيما يتعلق بنفقات االستثمار.    أيضا  2019سنة    تتسموفي هذا اإلطار  

 %.41، بلغ، في المتوسط، مستوى تنفيذ أسقف التكاليف النهائية 2019و 2015فخالل الفترة الممتدة ما بين 

 19-في ظل األزمة الصحية كوفيد 2020برسم سنة   4ثالثا. نتائج تنفيذ الميزانية 

  اتساع عجز الميزانية في ظروف استثنائية مرتبطة بالجائحة 

وفي ظل سنة تميزت بالجفاف مع كل التأثيرات   19  السياق االستثنائي لجائحة كوفيد  في  2020لسـنة   تم تنفيذ قانون المالية

 الناتجة عنها بالنسبة لالقتصاد الوطني.

االقتصادية   العواقب  من  للتخفيف  والميزانياتية  الظرفية  التدابير  من  ترسانة  تبني  تم  العـالم،  دول  معظـم  غـرار  وعـلى 

لتموين وكذا دعم القطاعات المتأثرة باألزمة الصحية  واالجتماعية لالزمة وضمـان اسـتقرار االقتصـاد والتحكم في مصادر ا

والطبقات االجتماعية الهشة. وبالرغم من الجهود المبذولة والتدابير المتخذة، فإن االنعكاسات االقتصـادية واالجتماعية لهـذه 

 .االزمة أدت إلى اختالالت مهمة على مستوى توازن المالية العمومية، مقارنـة بالمنحى المتوقع

متجـاوزة بشدة، ما دفع الحكومة إلى   2020نتيجة لذلك، أصبحت الفرضيات التي أعد على أساسها قـانون الماليـة لسـنة  و

متوقعة في قـانون الماليـة لسـنة    % 3,7% )مقابل  5إعداد قانون المالية المعدل الذي توقـع تسـجيل نسبة نمو سلبي قدره  

 (. 2020متوقع في قـانون الماليـة لسـنة  %3,5% من الناتج الداخلي الخام )مقابل 7,5( وعجز متوقع للميزانية نسبته 2020

مليار درهم سجلت في السنة الفارطة.    41,6مليار درهم، مقابل    82,4عن عجز قدره    2020وقد أسفر تنفيذ ميزانية سنة  

. ويرجع  19-الخاص بتدبير جائحة كوفيد مليار درهم إذا لم يتم احتساب موارد الصندوق  87,7ويتفاقم هذا العجز ليصل إلى

( وتداعياته، باألساس إلى انخفاض المداخيل 19-، في ظل األزمة الناجمة عن فيروس )كوفيد2020عجز الميزانية في  تفاقم

 وارتفاع نفقات االستثمار.

 الضريبية انخفاض المداخيل  

الدولة، خالل سنة   الجبائية في خزينة  الموارد  يمثل    198,8جموعه  ، بما م2020ساهمت  من    87%مليار درهم وهو ما 

% من مجموع الموارد الجبائية، تليها  89مجموع المداخيل العادية لميزانية الدولة. وتشكل الضرائب المباشرة وغير المباشرة  

 %.5% والرسوم الجمركية بنسبة 7رسوم التسجيل والتمبر بنسبة 

بفعل غياب مداخيل الخوصصة    2019% مقارنة مع سنة  30ت انخفاضا ناهز  فقد سجل وفيما يتعلق بالمداخيل غير الجبائية،

المداخيل األخرى وتلك   وانخفاض تراجع  العمومية وكذا  والمقاوالت  المؤسسات  المتأتية من  بيع األصول  مداخيل وعوائد 

 المتأتية من التمويالت المبتكرة.  

إنجاز   نسبة  بلغت  المداخيل،  بعض  تحقيق  عدم  من  الرغم  العادية  وعلى  من   %103المداخيل  صافية  قاعدة  أساس  على 

بالتوقعات مقارنة  الضريبية  واإلرجاعات  والتخفيضات  للمداخيل  التسديدات  الجيد  األداء  إلى  االداء  هذا  ويعزى  المعدلة. 

القيمة بمبلغ   يل غير مليار درهم، ما مكن من تعويض االنخفاض الذي سجلته المداخ  13الضريبية، التي انتجت زيادة في 

الضريبية، إضافة إلى مجهود الدولة المتواصل فيما يتعلق بتسديد الديون المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة التي بلغت  

 . 2020مليار درهم نهاية  10,4

ا بما يناهز 2019ومقارنةا مع سنة  اس مليار درهم، ويرجع ذلك باألس 31,8 % أي بمبلغ12، سجلت المداخيل العادية تراجعا

 مليار درهم.  9,2الضريبية بمبلغ  مليار درهم، والمداخيل غير 21,7إلى انخفاض المداخيل الضريبية بمبلغ 

الذي تم تسجيله خالل السنوات   نجاز هو األضعف من نوعهيبقى هذا اإل،  19وتحت تأثير ظروف الجفاف وجائحة كوفيد  

ا سنويا ال  األخيرة حيث مليار درهم. وبهذا، فإن نسبة ارتفاعه لهذه السنة استقرت   6يقل عن شهدت المداخيل الجبائية ارتفاعا

إضافة إلى االنعكاسات االقتصادية   2017في مستواها األكثر انخفاضا مما يؤكد تباطؤ منحى تطور هذه المداخيل منذ سنة  

 واآلثار السلبية للجفاف.  19-التي خلفتها جائحة كوفيد

 
 2020دجنبر  - بناء على المعطيات األولية وفقا للبيانات الواردة في وضعية تحمالت وموارد الخزينة لمديرية الخزينة والمالية الخارجية  4
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على مستوى مداخيل الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم الجمركية  ى تراجع مهمالجبائية إل المداخيل ويعزى انخفاض

 . %7ورسوم التسجيل والتمبر، حيث سجلت هذه المداخيل نسبة انخفاض متوسطة تتجاوز 

الجبائية على الرغم من األزمة الصحية، حققت المداخيل  أوضحت وزارة االقتصاد والمالية بشأن هذه النقطة أنه "
 :% ويعود ذلك إلى عاملين داخليين5مستوى عال من اإليرادات، حيث انخفضت بنسبة أقل من  2020خالل سنة 

 تعميم التصريح واألداء اإللكتروني، مما ساهم في تسهيل إجراءات التصريح والدفع للملزمين؛ ▪

أ ▪ التي سجلت  باإليرادات اإلضافية  يتعلق  فيما  الضريبية  اإلدارة  مليار درهم خالل سنة   10كثر من  مجهودات 
2020". 

   التحكم في النفقات العادية 

من فوائد الدين   % 9من نفقات السلع والخدمات و% 18و من نفقات األعوان والموظفين % 42بنسبة   النفقات العادية تتشكل

 .من نفقات المقاصة  %4العمومي و

واآلثار السلبية للجفاف، فقد تم    19-االنعكاسات االقتصادية ألزمة كوفيد وعلى الرغم من ارتفاع تكاليف التعويضات جراء

العادية في حدود   النفقات   مليار درهم، 6,2 مليار درهم، وذلك بفضل عقلنة نفقات السلع والخدمات بمبلغ  231,9احتواء 

  من تقليص الرصيد العادي إلى حوالي مليار درهم. وقد مكن تطور المداخيل والنفقات   1,1 بملغ والفوائد الصافية على الديون

 .2019مليار درهم سجل سنة  28,5مليار درهم مقابل زائد  2,8 ناقص

 األزمة  ارتفاع نفقات االستثمار رغم 

مليار   85,9ببذل جهد استثماري مهم بلغ  2020بالرغم من تسجيل رصيد عادي سلبي، تميز تنفيذ قانون المالية المعدل لسنة 

ويغطي هذا المبلغ باإلضافة إلى االستثمارات التقليدية للدولة، المخصصات   .2019مقارنة مع سنة    %22ا  درهم، بزيادة قدره

مليار درهم لصالح صندوق االستثمار االستراتيجي والذي ينتظر منه القيام بدور المحرك األساسي في   15االحتياطية بمبلغ  

 استراتيجية تمويل االنعاش االقتصادي. 

 ض في الحسابات الخصوصية للخزينة تسجيل رصيد فائ 

  5,3مليار درهم ي عزى باألساس إلى رصيد إيجابي بمبلغ    6,3سجلت الحسابات الخصوصية بالخزينة رصيدا فائضا قدره  

الخاص بتدبير جائحة كوفيد بالنفقات االستثنائية  19-مليار درهم سجله الصندوق  التكفل  ودعم   المحدث خصيصا من أجل 

زمة. ويهدف هذا الصندوق إلى التكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل اآلليات والوسائل الصحية ودعم  المتضررة من األالقطاعات  

لمواجهة الصدمات الناتجة عن هذه الجائحة والحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات االجتماعية  االقتصاد الوطني

 .لهذه األزمة الصحية

مليار درهم، بما في ذلك مساهمة من الميزانية العامة قدرها    34,6تعبئة موارد مهمة بلغت ما مجموعه  وقد أتاح هذا الصندوق  

مليارات درهم    3مليار درهم لفائدة األسر و  23مليار درهم منها    29,3مليار درهم. وبلغت مصاريف هذا الصندوق    10

ي لضمان القروض التي منحتها مؤسسات االئتمان  مليار درهم لصالح صندوق الضمان المركز  3لتأهيل النظام الصحي و

 .وللمقاوالت للشركات

 رابعا. التصديق على حسابات الدولة 
يناير   فاتح  ابتداء من  الدولة  التصديق على حسابات  تنفيذ  لعملية  التحضير  إطار  باتخاذ عدد من  2020في  المجلس  بادر   ،

لممارسات الدولية وتوزيع المهام داخل أجهزته ودعم الكفاءات المهنية  خذ بعين االعتبار أفضل االتدابير تهم على حد سواء األ

   .2019-2017خالل الفترة  في إطار مشروع توأمة مع محكمة الحسابات الفرنسية

المجلس الداخليين داخل اإلدارة   2019سنة    وقد أنجز  المتعلقة بالرقابة والتدقيق  المنظومة  إلى تقييم  مهمتين تهدف األولى 

مهمة استكشافية    2020كما أنجز المجلس سنة    .األنظمة المعلوماتية بوزارة االقتصاد والمالية  خصتفقد    ية، أما الثانيةالعموم

شغال إرساء اإلجراءات المتخذة من أجل تطبيق المقتضيات القانونية الخاصة بوضع نظام للمحاسبة  أتروم تقييم وضعية تقدم  

 العامة للمملكة، بصفتها الجهاز الموكول إليه القيام بإنجاز الحسابات السنوية.  العامة الخاص بالدولة من طرف الخزينة

 فيما يخص الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي .1

تم تقييم أنظمة الرقابة الداخلية على مستوى القطاعات الوزارية من خالل إجراء تقييم للممارسات المتبعة داخلها وذلك على  

وتوجيهات المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة    (COSO)الدولية المتعارف عليها في هذا المجال  ضوء المعايير والمراجع  

 على المالية العمومية )اإلنتوساي( حول الرقابة الداخلية في القطاع الحكومي. وقد أسفرت هذه العملية على الخالصات التالية: 

  يةإلى أهداف عمليات  يلزم ترجمتهامخططات استراتيجية 

على الرغم من أن أغلبية القطاعات الوزارية تتوفر على استراتيجيات قطاعية، فإن البرامج المسطرة في الميزانية ال تعكس 

في غالب األحيان األهداف المتوخاة تحقيقها مما يصعب تتبع مستويات إنجازها. ومع ذلك، رصد المجلس بعض الممارسات  
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 سيما على مستوى وزارة االقتصاد والمالية، حيث ت تَرَجم  استراتيجيتها ضمن خطط الجيدة التي اعتمدتها بعض اإلدارات ال

 .ةعمل تهم كل مديرية مركزية على حد

إليها وضع إطار مرجعي   وضع  ت ضرورةوفي نفس الموضوع، لوحظ هيئة معنية على مستوى كل قطاع وزاري يوكل 

 كد من أجرأته.للرقابة الداخلية وتحديد الطرق العملية لتنزيله والتأ

  التدريجي لمخاطر في طور التنزيلل تدبير 

ضبط المخاطر، خاصة ل  يلزم المزيد من العمل يعتبر "تقييم المخاطر" من المكونات المهمة للرقابة الداخلية. وفي هذا اإلطار  

فيها   يتم  التي  الحاالت  في  وحتى  الوزارية،  للقطاعات  "الوظيفية"  بالنشاطات  المتعلقة  وضبط  تلك  لتحديد  منهجية  اعتماد 

 المخاطر، فإن أهداف القطاع الوزاري ال تكون مرتبطة دائما بالمخاطر المحددة. 

الخرائط   وكذا عدم تحديث وتتبع  ،كما يالحظ غياب آليات إلدارة المخاطر بالنسبة لبعض الوزارات، ال سيما خرائط المخاطر

 . (وزارة االقتصاد والمالية  التي وضعتها بعض القطاعات )باستثناء بعض مديريات

تظل   ذلك،  إلى  الضرورية  اآلباإلضافة  المخاطر محدودة  و والتأكد من موثوقيتها   البيانات جمعلليات  تدبير  منظومة  تفعيل 

التطور بالنسبة لغالبية القطاعات الوزارية في غياب تام إلعداد تقارير دورية حول الرقابة الداخلية وأنظمة التتبع الخاصة  

 بها. 

 تحديد وإبراز وظيفة التدقيق الداخلي على مستوى المفتشيات العامة للوزارات  ضرورة 

المرسوم رقم الرغم من دخول أحكام  التنفيذ منذ سنة    2.11.112 على  للوزارات حيز  العامة  بالمفتشيات  ،  2012المتعلق 

يث تركز باألساس على أنشطة التفتيش  اليزال من الصعب تحديد وظيفة التدقيق الداخلي على مستوى معظم هذه الهيئات، ح

 وال تبرمج إال بشكل استثنائي مهام التدقيق التي تخص مرافق الوزارة.

ضمن هياكل المديريات   وذلكوقد لوحظ، لجوء بعض الوزارات إلى إحداث بنيات للتدقيق الداخلي خارج مفتشياتها العامة.  

 يد من تموقع مناسب يسمح لها بالقيام بعملها بكل استقاللية وموضوعية. ال تستف ، بحيث"الوظيفية" أو تلك المكلفة بـ"الدعم"

 يستلزم المزيد من المواكبة والتدرج ورش: تنزيل المحاسبة العامة .2

  2020إعداد القوائم المالية لسنة 

و بالرغم من التقدم الحاصل في مجال تنزيل أحكام القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية في شقه المتعلق بالمحاسبة العامة  

المالية لسنة   القوائم  التنسيق    مزيد منخطة عمل واضحة و  مازال في حاجة إلى اعتماد، فإن هذا المشروع  2020وإعداد 

عض العمليات المحاسباتية ذات األولوية دون جدول زمني محدد؛ ويتعلق األمر أساسا  وإشراك كافة المتدخلين، حيث تظل ب

وكذا   االلتزامات خارج الميزانيةبإحصاء وتثمين األصول الثابتة والمخزونات واحتساب الديون المنبثقة من عقود االقتراض و

 معالجة المبالغ المسجلة ضمن الباقي استخالصه.  

بيانات المباني المخصصة لإلدارات الوزارية المنبثقة من نظام المعلومات المتعلق بتسيير الملك  وفي هذا الصدد، أظهر تحليل  

دارات المعنية، فوارق على مستوى العدد والمساحة، حيث تبين أن الخاص للدولة والبيانات المتعلقة بالجرد الذي قدمته اإل

ئم الجرد التي أدلت بها القطاعات الوزارية. وبهذا، وعلى هكتارا مسجال غير مدرجة في قوا  18.984وحدة عقارية و  2.172

الرغم من توفر معلومات مهمة ووفيرة في النظام المعلوماتي لمديرية أمالك الدولة، الحظ المجلس أن البيانات المتوفرة عن 

 .وتستلزم التحيين شاملةالمباني واألراضي المخصصة لإلدارات العامة غير 

من طرف اللجنة الوطنية للمحاسبة    2008سنة    المعتمدة المعايير المحاسبية للدولة   عد تحيين مرجعمن جانب آخر، لم يتم ب

 المحاسبية   والمعايير   (IPSAS)العام  العامة للمملكة والتي تستند إلى المعايير المحاسبية الدولية للقطاع  الخزينة  من  باقتراح

 . (CGNC)الوطنية 

  خصوصيات وتعريف  صادقةال  صورةضيحات لبعض المفاهيم من قبيل تعريف مبدأ الوهكذا، فاإلطار المفاهيمي يتطلب تو

العمومي   علىالفعل  العامة ونتائجها  عناصر   المحاسبة  وتصنيف  العناصر   وترتيب  بين  ما  والتمييز  والخصوم  األصول 

 ( لتفادي حاالت التنافي.CGNCو  IPSASتوضيح المطابقة فيما يخص المعايير المرجعية ) وكذا  الجارية الجارية وغير

وتصحيح  المحاسبية  والتقديرات  المحاسبة  ط رق  تغيير  مثل  معينة  أحداث  بمعالجة  الخاصة  التفاصيل  إلى  المعايير  وتفتقر 

 .لإلقفال المحاسبياألخطاء واألحداث الالحقة 

كل الفاعلين المعنيين بالمسلسل وفي معرض جوابها على هذه النقطة، أوضحت وزارة االقتصاد والمالية على أن "
ناسبة عمليات المحاسباتي قد ساهموا منذ بداية إطالق اإلصالح عبر األنظمة المعلوماتية الداعمة لهذه المحاسبة أو بم

 خاصة ترتبط بجرد وتقييم أصول وخصوم الدولة وكذا بمناسبة العمليات المتعلقة بااللتزامات خارج البيان.

يحدث على المستوى الدولي    على غرار ما ،  من الطبيعيفيما يتعلق بالجرد والتقييم الشامل لعناصر البيان، فإنه  أما  
المعمول بها على المستوى الدولي  (IPSASالمحاسباتية ) ا وأن المعايير في هذا المجال، أن يمتد لعدة سنوات، السيم

 في هذا الميدان تسمح بذلك.

https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A9+%D8%B9%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9+%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9+%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%87%D8%A9
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9+%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9+%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%87%D8%A9
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9+%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9+%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%87%D8%A9
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9+%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9+%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%87%D8%A9
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D9%88%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%87%D8%A7+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D9%87%D8%AF%D9%81
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%81%D8%A7%D9%84%27+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%8A
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%81%D8%A7%D9%84%27+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%8A
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%81%D8%A7%D9%84%27+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%8A
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التي تم االعتماد عليها على مستوى البيان الختامي قد تم أخذها المعطيات  فإن  للمباني المخصصة للوزارات،    وبالنسبة
لجنة ثالثية محلية مكونة من ممثلين   تم تقييمها في إطارومن قاعدة المعطيات الشاملة لمديرية أمالك الدولة  انطالقا  

 الضرائب والخزينة العامة للمملكة. العامة مديريةالعن مديرية أمالك الدولة و

مع ،  هذا االتجاهالخزينة العامة للمملكة مشروعا في    اعتمدتمعايير محاسباتية جديدة، فقد    وتبنيبخصوص تحيين    أما
  ، التي تم تبنيها مسبقامعايير ال تنزيل في البداية، إنجاحاإلصالح المحاسباتي للدولة تتطلب  ل تنزيستراتيجية ان العلم أ

 وذلك قبل تحيينها أو تبني معايير جديدة".

 جهود التكامل والرقابة  النظام المعلوماتي الداعم للصالح المحاسبي بحاجة إلى تعزيز 

حل   للمملكة  العامة  الخزينة  "تبنت  يسمى  البرامج  حزمة  نوع  من  المعلومات  لتجميع SI-PCE Progicielتكنولوجيا   "

الدولة. غير أنه، وبعد مرور أكثر من عشر سنوات على إجراء عملية االقتناء والعمل على نشر   وتدبير مكونات محاسبة 

تلك   قبيل  وذلك من  بعد  إنجازها  استكمال  يتم  لم  الوحدات  فإن بعض  المعلوماتي،  وبإدارة النظام  الثابتة  المتعلقة باألصول 

الخزينة   وبتدبير  الميزانية  خارج  وبااللتزامات  الخارجية  وبالديون  المؤقت  التبويب  حسابات  وبإدارة  وبالترقين  المخزون 

 .وبإعداد القوائم المالية

ة للتأكد من موثوقيته. كما عدادات التي تهم هذا الحل التكنولوجي، فإنه من الضروري إجراء اختبارات للمطابقاإل  صوفيما يخ

. على العكس من ذلك، لم يتم SI-PCEمن حسابات جدول الحسابات لم يتم إدراجها في النظام المعلوماتي    %44لوحظ أن  

 خير لجدول الحسابات. صدار األوحساباا فرعياا تم إعدادها في هذا النظام ضمن اإل رئيسيا حساباا 78إدراج 

غير مكتملة، حيث لم تتطرق إلى    2021وأبريل    2019يات المحاسبية المعتمدة ما بين نونبر  وفي نفس السياق، تظل التعليم 

 العمليات الخاصة بالمحاسبة العامة، كتلك المتعلقة بأشغال نهاية السنة ودمج بعض المحاسبين العموميين.   بعض

المالية لسنة   القوائم  فإن إعداد  التي ال زالت تتخلله بعض اإلكراه  2020وبالتالي،  المعلوماتي  النظام  التقنية تماما مثل  ات 

"التنبيه" وعدم صدق التسجيالت المحاسبية خاصة    إشاراتتستمر في الحد من األداء، كما يشهد على ذلك العدد الكبير من  

 .BADRو  SITو GIRو  GIDالمعلومات المتأتية من األنظمة المندمجة 

والما  االقتصاد  اعتبرت وزارة  الصدد،  هذا  "أنوفي  النظام    لية  على مستوى  المكونات  إدماج بعض  أشغال  إتمام 
ستراتيجية الشاملة لإلصالح وللمسار المحدد من أجل تنفيذه، يرتبط باال  العامة للدولة  المعلوماتي المخصص للمحاسبة

  مختلف مكونات   استيعابمن  الفاعلين  اإلعداد التدريجي لهذه المكونات، من أجل تمكين كافة    والذي يأخذ بعين االعتبار
 )...(  .بصفة تدريجية اإلصالح

إلى   الوزارة  أشارت  فقد  المحاسباتية،  للتعليميات  تتوفر على   أنوبالنسبة  العموميين  المحاسبين  فئة من   يةتعليم  كل 
 . )...(" تعليميات( "10")عشرخاصة بها 

 التوصياتخامسا. 
 االقتصاد والمالية بما يلي:يوصي المجلس األعلى للحسابات وزارة 

 بالنسبة للمكونات الميزانياتية -

على ✓ من  السهر  والحسابات    المزيد  العامة  )الميزانية  الميزانية  مكونات  مختلف  بين  أكبر  تكامل 

للحسابات   أفضل  مقروئية  لضمان  مستقلة(  بصورة  المسيرة  الدولة  ومصالح  للخزينة  الخصوصية 

اتي القائم على النتائج الذي يجسد إطار منهجية نجاعة األداء في العمومية وتكريس التسيير الميزاني

 تدبير الشأن العام. 

 لمداخيل: ل  النسبةب -

مواصلة الجهود المبذولة لتوسيع الوعاء الضريبي، للحد من مخاطر تركيز المداخيل الضريبية على   ✓

 عدد محدود من الملزمين؛ 

وخا ✓ الضريبية،  غير  المداخيل  تطوير  سبل  في  والمقاوالت التفكير  المؤسسات  من  المتأتية  منها  صة 

 العمومية وإتاوات الدولة.

 لنفقات: ل  بالنسبة -

مواصلة التقليص التدريجي لغالف فصل التكاليف المشتركة لالستثمار ليقتصر فقط على النفقات التي ال  ✓

 يمكن إدراجها ضمن الميزانيات القطاعية؛

المتعت ✓ المعلومات  القطاعية  األداء  تقارير  من ضمن  استفادت  التي  والمشاريع  البرامج  بتنفيذ  لقة 

 التحويالت من الميزانية العامة لفائدة المؤسسات والمقاوالت العمومية والحسابات الخصوصية للخزينة.
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 لحسابات الخصوصية للخزينة: ل  بالنسبة -

 الحسابات المرصدة ألمور خصوصية؛  مواصلة الجهود المبذولة لتقليص عدد ✓

حول تخصيص بعض مداخيل الحسابات المرصدة ألمور خصوصية، والعمل على احترام إنجاز دراسة   ✓

 تسقيف االعتمادات المرحلة المتراكمة. 

 مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة:  بخصوص -

 تعزيز القدرات التدبيرية لهذه المصالح لتحسين تنفيذ ميزانيتها خاصة تلك المتعلقة باالستثمار.  ✓

 داخلية  فيما يخص الرقابة ال -

الوزارية يغطي مجموع  ✓ القطاعات  المخاطر داخل  الداخلية وإدارة  بالرقابة  وضع إطار مرجعي يتعلق 

 العمليات التي تقوم بها األجهزة العمومية؛ 

تطوير نظام للرقابة الداخلية المحاسبية والميزانياتية بشكل يسمح بضبط المخاطر المالية وتحقيق جودة   ✓

 الحسابات العمومية؛

 :يخص تنزيل المحاسبة العامةفيما  -

 ؛ وضمان انخراطهم الفعال السهر على إشراك مختلف المتدخلين في مشروع اإلصالح المحاسبي ✓

 مع مراعاة الخصوصيات الوطنية. ،الشروع في مالءمة معايير المحاسبة المعتمدة مع المعايير الدولية ✓

 

II. متعلقة بميزانية الدولة جواب وزيرة االقتصاد والمالية حول المالحظات والتوصيات ال 

 )نص الجواب كما ورد( 

 تنفيذ المقتضيات المتعلقة بمنهجية نجاعة األداء أوال. 

  الميزانياتية محدودية االتساق بين االستراتيجيات القطاعية وبعض البرامج 

وفقا لإلطار المرجعي لمنهجية نجاعة األداء الذي أعدته وأصدرته وزارة االقتصاد والمالية، يتعين على القطاعات الوزارية  

والمؤسسات المنخرطة في مقاربة نجاعة األداء تنزيل البرامج الميزانياتية انطالقا من االستراتيجية القطاعية، وعند االقتضاء، 

القطاعا افتقار بعض  القطاعي متعدد  وفي ظل  ت الوزارية والمؤسسات إلى استراتيجية قطاعية خاصة، من مخطط العمل 

رئيس   منشور  نص  القطاعية،  واالستراتيجيات  الميزانياتية  البرامج  بين  االتساق  مراعاة  ضرورة  على  وتأكيدا  السنوات. 

للميز  2021يوليوز  26بتاريخ    2021/12الحكومة رقم   بالمعايير المرجعية  البرامج والمرتكزة  المتعلق  المهيكلة حول  انية 

على القطاعات الوزارية والمؤسسات، حسب الحالة، مراجعة هيكلة ميزانياتها والحرص   أنه يتوجبعلى نجاعة األداء على  

ية  على توافقها مع السياسة العمومية المنوطة بالقطاع الوزاري أو المؤسسة وعلى انبثاق البرامج الميزانياتية عن االستراتيج

 .القطاعية، خصوصا، في ظل اعتماد عدد من القطاعات الستراتيجيات جديدة

  2018من جانب آخر، فقد مكنت أشغال افتحاص نجاعة األداء التي قامت بها المفتشية العامة للمالية برسم السنتين الماليتين  

استراتيجيات أو خطط عمل القطاعات الوزارية  من الوقوف على عدة نقاط إيجابية من بينها انبثاق أغلب البرامج من    ،2019و

 والمؤسسات. 

 تعيين مسؤولين عن برامج دون تحديد مهامهم على مستوى بعض القطاعات الوزارية 

اء الطابع الرسمي بخصوص مسطرة تعيين وتحديد أدوار ومهام مسؤولي البرامج على مستوى عدد من القطاعات فوعيا بانت 

المتعلق بدور ومهام مسؤول    2021أبريل    15بتاريخ    09/ 2021يس الحكومة منشور رقم  الوزارية والمؤسسات، أصدر رئ

. ويروم هذا المنشور تحديد دور ومهام مسؤول  5لقانون المالية   130.13البرنامج المنصوص عليه في القانون التنظيمي رقم  

المعنية بواسطة رسالة تكليف   الرسالة  البرنامج وكيفية تعيينه من طرف رئيس اإلدارة  لهذه  إرفاقه بنموذج  تم  بمهمة. كما 

 .بغرض توحيد الممارسات في هذا المجال

من القانون التنظيمي لقانون المالية، يحصر ارتباط كل برنامج ميزانياتي في قطاع    39وتجدر اإلشارة، أنه وفقا ألحكام المادة  

ميزانياتية في مجال اختصاص قطاعات وزارية أخرى.  وزاري واحد أو مؤسسة واحدة، وبالتالي انتفاء دخول بعض البرامج ال

االقتصار على األهداف التي    ،في نفس االتجاه، يشترط عند اختيار أهداف البرامج الميزانياتية للقطاع الوزاري أو المؤسسة

 
5 http://lof.finances.gov.ma/sites/default/files/circulaire_09_2021_role_et_et_attribution_du_rprog.pdf   
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ير العوامل  تدخل في نطاق اختصاصات القطاع المعني و/أو الهيئات التابعة له أو الخاضعة لوصايته بما يضمن تقليص تأث 

 الخارجية في بلوغ هذه األهداف. 

  اعتماد عدد كبير من األهداف والمؤشرات 

،  مؤشرا   889هدفا و  422برنامجا ميزانياتيا و  121سجلت الوزارات والمؤسسات التي أعدت وقدمت تقارير نجاعة األداء  

نما بلغ متوسط المؤشرات حسب األهداف أهداف، بي  3علما أن العدد المرجعي هو    3,48بمتوسط األهداف حسب البرامج يبلغ  

 .مؤشرات 3علما أن العدد المرجعي هو   2,1

الحكومة رقم   إلى اختيار عدد محدود من   2021/12في هذا اإلطار، دعا منشور رئيس  الوزارية والمؤسسات  القطاعات 

وثالثة   هدف  بين  البرامج  حسب  يتراوح  والمنسجمة،  الوجيهة  لكلاألهداف  كح   أهداف  عدد  برنامج  يكون  وأن  أقصى  د 

من   تحدد  بحيث  مقروئيتها،  لتسهيل  محدودا  إلى    3إلى    1المؤشرات  إضافة  هدف،  لكل  بالنسبة  األداء  نجاعة  مؤشرات 

االستعاضة و/أو حذف مؤشرات األنشطة أو الوسائل، وكذا المؤشرات التي ال تتيح قياس اإلنجازات أو ال تتوفر على توقعات 

 جدر اإلشارة أن كل قطاع أو مؤسسة يتتبع األهداف والمؤشرات الخاصة به فحسب.سنوية وقيمة مستهدفة. وت

 غياب نظام معلوماتي يمكن من تتبع نجاعة األداء 

أن التدبير القائم على النتائج يستوجب تكفل نظم معلوماتية خاصة بإنتاج مؤشرات     2021/12أكد منشور رئيس الحكومة رقم  

و  ضمان موثوقية المؤشرات باستخالصها انطالقا من النظم المعلوماتية،  ب مزايا تتعلقتتيحه من  نجاعة األداء، بالنظر إلى ما  

إنتاج  ذلك   كلفة  وتقليص  للمؤشرات،  اليدوي  والحساب  والتوثيق  التجميع  عمليات  تعتري  أن  يمكن  التي  األخطاء  لتجنب 

الحفاظ على  كذا متدخلين في سلسلة نجاعة األداء، والمؤشرات وتوفير وتبادل معلومات موحدة ومشتركة بين كافة الفاعلين ال

اعتبارا لهذه المزايا،    .بيانات ومعطيات المؤشرات قصد االستعماالت الالحقة السيما ألغراض المراقبة والتقييم واالفتحاص

توفر كافة    تضمن المنشور المذكور تعليمات تدعوا القطاعات الوزارية والمؤسسات إلى العمل على إرساء نظم معلوماتية

 المعطيات الضرورية إلرساء التدبير القائم على النتائج وكذا إنتاج لوحات قيادة نجاعة األداء.

  التأخير المسجل على مستوى مناقشة التقارير السنوية حول نجاعة األداء على مستوى البرلمان 

ع مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون لقانون المالية، يود  130.13من القانون التنظيمي رقم    66و  65طبقا للمادتين  

المالية سنويا باألسبقية بمكتب مجلس النواب، في أجل أقصاه نهاية الربع األول من السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ قانون  

قتضى القانون التنظيمي  المالية المعني، ويتم إرفاقه بعدد من الوثائق من بينها التقرير السنوي حول نجاعة األداء. ومنذ دخول م

قانون   130.13رقم   القانونية إليداع مشروع  باآلجال  التقيد  الحكومة على  التنفيذ، حرصت  الصلة حيز  المالية ذي  لقانون 

 لتقرير السنوي حول نجاعة األداء. خاصة االمرافقة بالبرلمان،  والوثائقالتصفية 

 2019ثانيا. نتائج تنفيذ قانون المالية لسنة  

 فيما يتعلق بالمداخيل  .3

 مداخيل جبائية مركزة على عدد محدود من الملزمين بالضريبة وعلى بعض الجهات  

الملزمين   - من  محدود  عدد  على  مركزة  جبائية  تتركز بالضريبة:  مداخيل  الدولي،  الصعيد  على  أنه  إلى  اإلشارة  من  البد 

الجزء   تحقق  الشركات،  أقلية من  الضريبية حول  للضريبة  اإليرادات  الخاضعة  واألرباح  المعامالت  رقم  األكبر من حجم 

 % من إجمالي اإليرادات الضريبية. 70% من الشركات بأكثر من 5المصرح بها، حيث تساهم، أقل من 

 :يعزى التركيز الجغرافي للمداخيل الضريبية إلى عاملين أساسيينمداخيل جبائية مركزة على بعض الجهات:   -

ادية نتيجة وفورات الحجم باإلضافة إلى إمكانيات السوق والديناميكيات االقتصادية للنظم البيئية  تركيز األنشطة االقتص ▪

المنطقة البيضاء :في  الدار  جهات  من  كل  ساهمت  الصدد،  هذا  والرباط-في  وطنجة-سال -سطات  -تطوان-القنيطرة 

 .لى التوالي% ع10.9% و15.3% و31.8% من الثروة الوطنية، بنسبة بلغت 58لحسيمة في خلق ا

 .( نفقات االستهالك النهائي لألسر على المستوى الوطني%51.5وبالمثل، فقد سجلت هذه الجهات أكثر من نصف )

االجتماعي:   ▪ المقر  التي تضم أثر  للضرائب  الجهوية  المديريات  لدى  إيداعها  يتم  الضريبة  اإلقرارات  أن  المعلوم  من 

احتساب المداخيل الجبائية للشركات المتوفرة على فروع بسائر أرجاء التراب المقرات االجتماعية للشركات. وهكذا يتم  

الوطني لفائدة المديرية الجهوية للضرائب التي يتواجد بها المقر االجتماعي. فعلى سبيل المثال يتم احتساب االيرادات  

ائدة المديرية الجهوية للضرائب التي حققتها مجموعة من كبريات الشركات التي تمارسها أنشطتها في ربوع المغرب، لف

 بالدار البيضاء أو الرباط. 

  النفقات الجبائية مركزة في عدد محدود من القطاعات 

 :تتركز النفقات الجبائية في المغرب حول بعض االنشطة االقتصادية وبعض الضرائب والرسوم ،على غرار باقي الدول
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 ولي أمثلة على نوع التركيز على المستوى الد  نوع التركيز 

التركيز حول ضرائب  

 معينة

 ؛ 2020% من النفقات الجبائية سنة 40في فرنسا، تمثل حصة الضريبة على الدخل   -

% من النفقات الجبائية 81في السنغال، تمثل حصة الضريبة على القيمة المضافة  -

 ؛ 2019خالل سنة 

النفقات الجبائية  % من 68في الكاميرون، تمثل حصة الضريبة على القيمة المضافة  -

 . 2019برسم سنة 

في تونس، استفاد "القطاع االجتماعي" و "الصناعة" و " وكالء السيارات" من   - التركز القطاعي 

 .2019من النفقات الجبائية سنة  69%

والمعادن"   في الكاميرون، استفاد قطاع »صناعة األغذية الزراعية" و "النفط والغاز -

 . 2019من النفقات الجبائية في عام % 54و"الصناعة المعدنية" من 

 فيما يتعلق بالنفقات  .4

  ترحيل االعتمادات في طور الضبط 

% من أرصدة االستثمار المرّحلة على مستوى بعض القطاعات الوزارية، تجدر اإلشارة إلى أن  30بالنسبة لتجاوز سقف  

 .لهذا السقفوزارة االقتصاد والمالية تسهر على التطبيق الصارم 

اعتمادات األداء المفتوحة برسم نفقات االستثمار للميزانية    ال يطبق علىسقف  ال  هذافي نفس االتجاه، من المهم اإلشارة إلى أن  

األمر   يصدر  لم  والتي  عليها،  المؤشر  المتبقية  وااللتزامات  لفائدة العامة  اموال   بصرفها  من  المستفيدة  والمشاريع  البرامج 

 .المساعدة

   19-في ظل األزمة الصحية كوفيد 2020ثالثا. نتائج تنفيذ الميزانية برسم سنة  

 فاض المداخيل الضريبيةانخ 

مستوى عال من اإليرادات، حيث انخفضت بنسبة   2020على الرغم من األزمة الصحية، حققت المداخيل الجبائية خالل سنة  

 :% ويعود ذلك إلى عاملين داخليين5أقل من 

 تعميم التصريح واألداء اإللكتروني، مما ساهم في تسهيل إجراءات التصريح والدفع للملزمين؛ ▪

 .2020مليار درهم خالل سنة  10ودات اإلدارة الضريبية فيما يتعلق باإليرادات اإلضافية التي سجلت أكثر من مجه ▪

وتجدر اإلشارة إلى أنه تبعا لمرونة االيرادات الضريبية بالنسبة للنمو االقتصادي، فإن إجمالي اإليرادات قد نما مرتين أسرع  

 (. 2020-2016من الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة )

 

نظرا لما أبانت عنه التمويالت المبتكرة من مزايا تتيح تعبئة موارد إضافية بمساعدة شركاء جدد، وكذا تحسين كفاءة التدفقات  و

  2,3بإنجاز عملية جديدة بعائد مالي إجمالي يقارب    2020المالية عن طريق التقليص من اآلجال و/ أو التكاليف، تميزت سنة  

 .مليار درهم

األصول العقارية إلى مستثمر مؤسساتي)الصندوق المغربي للتقاعد(، مع   مجموعة منوتقوم هذه العملية على تفويت ملكية  

 .الحفاظ على استغاللها من طرف الدولة
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ربي للتقاعد من خالل توقيع بروتوكول اتفاق بين الدولة من جهة، والصندوق المغ  الذكر من  العملية سالفةهذا، وقد تم تنفيذ  

( كليات للطب والصيدلة متواجدة بمدن أكادير، فاس، العيون،  6، يقضي بتفويت ستة )2020ديسمبر    9جهة أخرى، بتاريخ  

 .وجدة، مراكش وطنجة، باإلضافة إلى المركز االستشفائي الجامعي للعيون

 .2022و  2021سنتي المتوقع إنجاز مجموعة من العمليات المماثلة خالل  ومن

  التصديق على حسابات الدولة .رابعا

  فيما يخص الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي .5

رنسا،  بفاتي  محاسبالإلصالح  لالذي تم تبنيه بالنسبة    على المنظور  نقطة المتعلقة بالرقابة الداخلية والتدقيق الداخليترتكز ال

بالصرف والمحاسبين ين  اآلمر   بين  (tenue partagée de la comptabilité)قوم على المسك المشترك للمحاسبة  ي  والذي

المحاسبة العامة للدولة يتم مسكها حصريا اتي ببلدنا، ذلك أن  محاسبالإلصالح  لبالنسبة    لم يتم اعتمادهالعموميين، األمر الذي  

  خاص على نظام للرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي   أن الخزينة العامة للمملكة تتوفر  علمامن طرف المحاسبين العموميين،  

 الدولة.  العامة لمحاسبةبا

  ورش تنزيل المحاسبة العامة .6

  2020إعداد القوائم المالية لسنة 

محددين بشكل دقيق تم استيحاؤهما من التجارب التي تمت    لقد تم إعداد وتنزيل اإلصالح المحاسباتي للدولة وفق رؤية ومسار 

بالمسلسل   المعنيين  الفاعلين  جميع  بإشراك  وذلك  الوطنية  للخصوصيات  االعتبار  بعين  األخذ  مع  الدولي،  المستوى  على 

 :نالمحاسباتي. أما فيما يتعلق بتنزيل هذا اإلصالح، فإن االستراتيجية التي تم تبنيها تنصب على محورين أساسي

الذي يتطلب إنجاح االنتقال إلى المحاسبة العامة الجديدة للدولة من خالل تهييئ وإعداد جميع حسابات  :  المحور األول -

 البيان الختامي بشكل صحيح، مع الحرص على تجنب خطر ضياع معطيات المحاسبة القديمة للدولة؛ 

الختامي )المستعقرات والديون( والتأكد من موثوقيتها، يتطلب استكمال المعطيات المتعلقة بأعلى البيان    :الثاني  المحور -

  (engagements hors bilan) البيان.وكذلك االلتزامات خارج 

قد ساهموا منذ بداية إطالق اإلصالح عبر األنظمة المعلوماتية الداعمة   لذلك، فإن كل الفاعلين المعنيين بالمسلسل المحاسباتي

لهذه المحاسبة أو بمناسبة عمليات خاصة ترتبط بجرد وتقييم أصول وخصوم الدولة وكذا بمناسبة العمليات المتعلقة بااللتزامات  

 خارج البيان.

يحدث على المستوى الدولي في هذا    على غرار ما،  الطبيعي  منفيما يتعلق بالجرد والتقييم الشامل لعناصر البيان، فإنه  أما  

المعمول بها على المستوى الدولي في هذا الميدان    (IPSAS)المحاسباتية    المجال، أن يمتد لعدة سنوات، السيما وأن المعايير

 تسمح بذلك.

وى البيان الختامي قد تم أخذها انطالقا التي تم االعتماد عليها على مستالمعطيات  فإن  للمباني المخصصة للوزارات،    وبالنسبة

لجنة ثالثية محلية مكونة من ممثلين عن مديرية أمالك   وتم تقييمها في إطارمن قاعدة المعطيات الشاملة لمديرية أمالك الدولة  

 الضرائب والخزينة العامة للمملكة.  العامة مديريةالالدولة و 

مع العلم ،  هذا االتجاهالخزينة العامة للمملكة مشروعا في    اعتمدت، فقد  معايير محاسباتية جديدة  وتبنيبخصوص تحيين    أما

وذلك قبل   ،التي تم تبنيها مسبقامعايير  ال  تنزيل  في البداية، إنجاحاإلصالح المحاسباتي للدولة تتطلب    تنزيلستراتيجية  ان  أ

 تحيينها أو تبني معايير جديدة. 

  بحاجة إلى تعزيز جهود التكامل والرقابة النظام المعلوماتي الداعم للصالح المحاسبي 

ستراتيجية ، يرتبط باالالعامة للدولة  إن إتمام أشغال إدماج بعض المكونات على مستوى النظام المعلوماتي المخصص للمحاسبة

اإلعداد التدريجي لهذه المكونات، من أجل تمكين    والذي يأخذ بعين االعتبارالشاملة لإلصالح وللمسار المحدد من أجل تنفيذه،  

 .بصفة تدريجية اإلصالح مختلف مكونات من استيعابالفاعلين كافة 

إعداد هذا المخطط تم من خالل رؤية تأخذ بعين    نفوجبت اإلشارة إلى أبالنسبة للمالحظات ذات الصلة بمخطط الحسابات،  

 :االعتبار

ضمن رغم برمجتها  حسابات غير مفعلة    وجودإمكانية  يؤدي حتما إلى    ة، وهو ماتغطية الحد األقصى للعمليات الممكن -

 كلما دعت الحاجة إليها.والتي سيتم تفعيلها  المنظومة

 طور وتنوع.  من أجل جعله أكثر انفتاحا على ما قد تعرفه أنشطة الدولة من ت مخطط الحسابات  ضرورة مرونة -
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خاصة    يةتعليم  كل فئة من المحاسبين العموميين تتوفر على  تجدر اإلشارة إلى أنوبالنسبة للتعليميات المحاسباتية، فإنه   -

األخذ  "10")عشربها   أجل  ومن  السنة،  آخر  بأشغال  المتعلقة  التعليمية  بخصوص  أما  االعتبار    تعليميات(.  بعين 

 نهاية هذه األشغال.  بعدعتمادها االسنة المالية األولى، فإنه سيتم  (clôture)بختم  خصوصيات المرتبطةلل

ستفادة من التسيير العملياتي تحقيق أقصى امن أجل  ها  تمادعأما بالنسبة للتحذيرات والطلبات، فإن الخزينة العامة للمملكة عملت على ا

دولة  اتي للمحاسبالصالح  ومستمر لمنظومة اإللواقع، من أجل تجويد دائم  المعمول به من طرف المحاسبين العموميين على أرض ا

   تعلقة بالمحاسبة العامة(.وتلك الم  « systèmes métiers » لمهناألنظمة المتعلقة با) المرتبطة بها واألنظمة المعلوماتية

 التوصيات

  فيما يخص الرقابة الداخلية 

تجاوبا مع التوصيتين المقدمتين من طرف المجلس األعلى للحسابات فيما يخص الرقابة الداخلية، تقود المفتشية العامة للمالية 

يندرج في إطار البرنامج الخامس المنبثق  مشروع يروم "وضع إطار مرجعي للمراقبة الداخلية بالقطاعات الوزارية"، والذي  

هذا المشروع المستوحى من    .2025-2015من االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المسمى" الرقابة والمساءلة" لسنوات  

الميزانية والمهن، ويشكل   ومن COSO» 2013» مبادئ الدولية الجيدة في المجال، يغطي وظائف المحاسبة  الممارسات 

إشراك المجلس األعلى للحسابات. كما يستفيد من  بوار مع كل األطراف المعنية بتفعيله وموضوع تشاور موسع  موضوع ح 

 .الدعم التقني لكل من صندوق النقد الدولي واالتحاد األوروبي ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية

 ل التالية: هذه السيرورة إلى إعداد خريطة الطريق للمشروع تضمنت أهم المراح وخلصت

 تأطير وتحليل أولي؛ -

استغالل تقارير افتحاص نجاعة األداء المنجزة  من خالل    2016المفتشية العامة للمالية سنة    الذي أنجزته تحيين التشخيص   -

 ؛ 2019و 2018برسم سنتي 

 المقارنات الدولية؛ -

 تنظيم لقاءات تحسيسية؛ -

 عليه؛   والمصادقةارية تحضير اإلطار المرجعي للمراقبة الداخلية بالقطاعات الوز -

 في مسطرة التشريع؛ ووضعهالتأطير القانوني لإلطار المرجعي للمراقبة الداخلية بالقطاعات الوزارية  -

 إحداث لجان للمواءمة والتتبع وقيادة للمراقبة واالفتحاص الداخليين؛  -

إطارين مرجعين  في  تكوين(، والشروع    وبرنامجدليل منهجي  الذكر )  المرجعي سالفإعداد استراتيجية لتنزيل اإلطار   -

 .خاصين بقطاعين وزاريين رائدين

مديرية الشؤون  و مديرية الميزانيةو  الخزينة العامة للمملكةو  تقوم حاليا لجنة قيادة المشروع المكونة من المفتشية العامة للماليةو ،هذا

شروع اإلطار المرجعي وتأطيره القانوني، وستتم إحالتهما في  اإلدارية والعامة وقطاع االنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة، بمناقشة م

 األعلى للحسابات إلبداء الرأي وتقديم المالحظات.  والمجلس أقرب اآلجال على كل من القطاعات الوزارية 

 أنظمة التقاعد 

لمعاشات وديمومتها  ظهرت محدودية نظام التقاعد السائد في المغرب منذ عدة سنوات. وإدراكا منها لمشكلة توازن أنظمة ا

 االقتصادية والمالية واالجتماعية، انخرطت السلطات العمومية منذ عدة سنوات، في منظومة من اإلصالحات. هاوآثار

رقابية في المؤسسات الثالث    مهمات وقد قام المجلس األعلى للحسابات بصفته المؤسسة العليا للرقابة على المالية العامة، بعدة  

 ظمة التقاعد: الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي والصندوق الوطني للضمان االجتماعي.المكلفة بتدبير أن

خلصت إلى تحديد الخصائص الرئيسية   تقييم توازن واستدامة أنظمة التقاعد اإلجباريةحول  ، قام المجلس بمهمة  2013في سنة  

المغرب التقاعد في  تتلخص أساسا   لنظام  تنوع األنظمة  والتي  وعدم تقاربها وانخفاض معدل تغطية األصول واختالل في 

 . حكامتهاالتوازن الهيكلي وعدم استدامة بعض األنظمة وغياب الجسور فيما بينها وكذا تنوع أنماط 

للبعض منها، وال سيما نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، أوصى المجلس بضرورة   الصعبضوء الوضع    في

الشروع وعلى وجه السرعة في عمليات إصالح عميقة وشاملة. وبسبب الخطر الذي تمثله أنظمة التقاعد وتوازنها على المالية 

 تمرة تطور وضعية هذه األنظمة خاصة العمومية منها. العامة، أصبح المجلس ومنذ ذلك الحين، يراقب عن كثب وبصفة مس
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ووضعية الهيكلي  بشأن أنظمة التقاعد، ارتكزت على تقييم تطور أعمال اإلصالح    ةرقابي  ةالمجلس مهم  أنجز،  2020ي سنة  ف

 على تغطية المعاشات األساسية.بالقطاع العام وكذلك أنظمة التقاعد 

  الرئيسية منها، تقييم الوضع الحالي لألنظمة    ،2020إلى    2012  الممتدة من  الفترةمن هذه المهمة التي همت  وقد كان الهدف  

وهو نظام المعاشات المدنية للصندوق الوطني للتقاعد والنظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والنظام العام للصندوق  

إلى نظام تقاعد  التدريجي سبل االنتقال سبرح وكذلك في أعمال اإلصالما تم إحرازه من تقدم الوطني للضمان االجتماعي، و

 مستدام يتم تعميمه على جميع الفئات النشطة. كما شملت نظام التقاعد الخاص بالعاملين غير األجراء.

خارطة  والمتعلقة بضرورة وضع    2013توصيته الرئيسية والتي اعتمدها في إطار العملية الرقابية لسنة    علىؤكد المجلس  وي  

تحدد بنية النظام المستهدف واإلطار المؤسساتي والحكاماتي والتدابير التي يتعين اعتمادها والجدول الزمني لتفعيل    طريق

 وتنفيذ ذلك.

I.  مالحظات وتوصيات المجلس األعلى للحسابات 

  وص الخصوعلى    الهيكليالرقابية إلى مالحظات وتوصيات بشأن منظومة اإلصالح    المهماتخلص المجلس في إطار هذه  

 القطب العمومي، وكذلك وضعية األنظمة األساسية الحالية وتعميم التقاعد لغير األجراء. إحداث

 وضعية أهم أنظمة التقاعدأوال. 
 لقد تم فحص أنظمة التقاعد الرئيسية التالية: 

بالموظفين  - أساسي  بشكل  والمتعلق  للتقاعد  المغربي  الصندوق  بتدبيره  يقوم  الذي  المدنية  المعاشات  نظام 

للنظام األساسي العام للوظيفة العمومية، والقضاة، والمتصرفين والمتصرفين المساعدين بوزارة  الخاضعين 

 ة.الداخلية، ومستخدمي الجماعات الترابية وبعض مستخدمي المؤسسات العمومي

العام،   - القانون  بموجب  المتعاقدين  بالموظفين  يتعلق  الذي  التقاعد  رواتب  لمنح  الجماعي  للنظام  العام  النظام 

والمؤقتين والمياومين والعرضيين في أسالك الدولة أو الجماعات الترابية وكذلك موظفي الهيئات الخاضعة  

 ن المساعدة المالية التي تمنحها الدولة.للمراقبة المالية للدولة وكذا الشركات والهيئات المستفيدة م

 أجراء القطاع الخاص. ستفيد منه نظام التقاعد للصندوق الوطني للضمان االجتماعي الذي ي -

 أهم مميزات الوضع العام ألنظمة التقاعد األساسية .1

 التالية:تتميز وضعية أنظمة التقاعد األساسية بالسمات البارزة 

  بالرغم من تطورها محدودة تبقى تغطية 

، ال 2019نهاية سنة  مع    مليون شخص  4.4  فمن بينال تزال تغطية التقاعد اإلجمالية للسكان النشيطين بالمغرب محدودة.  

التغطية   الكب%42يتجاوز معدل هذه  التقدم  الصندوق ، على الرغم من  الذي لوحظ في السنوات األخيرة، على مستوى  ير 

نسبة   التقاعد  بتغطية  المشمولون  النشيطون  يتجاوز  لم  حيث  االجتماعي،  للضمان  النشيطين.   %33الوطني  مجموع  من 

ال غير وتتكون أساسا من العم .2019مليون عامل بنهاية    6.3وبالتالي، بلغ عدد النشيطين غير المشمولين بتغطية التقاعد  

من إجمالي الساكنة النشيطة، باإلضافة إلى نسبة كبيرة من العمال األجراء غير المصرح    %50األجراء الذين يمثلون حوالي  

بهم لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي )بسبب ظاهرة عدم أو ضعف التصريح(، والتي قدّرت هيئة مراقبة التأمينات  

االجتماعي   عددACAPS) واالحتياط  بـ  (  سنة    830.000ها  معاشات  2019في  نظام  تطوير  في  التأخر  فإن  وبالتالي،   .

النشيطين غير األجراء هو السبب الرئيسي الذي يفسر مستوى تغطية معاشات التقاعد الحالية ويشكل عامالا من عوامل تفاقم  

 شخاص المسنين في المستقبل.األالهشاشة بين 

ام أساسي للتقاعد ال يضمن بالضرورة الحصول على معاش عند سن التقاعد. وينطبق  شارة إلى أن االنخراط في نظوتجدر اإل

هذا جليا على نظام تقاعد األجراء للصندوق الوطني للضمان االجتماعي، الذي يسجل سنوياا نسبة عالية من المؤمنين )حوالي 

 الحق في المعاش. ولتخ( الذين ال يتوفرون على أقدمية في االنخراط تناهز المدة الدنيا التي 70%

 وتستلزم تقاربها تعدد تتسم األنظمة بال 

بتعددها األساسية  التقاعد  أنظمة  بلورتها، تتميز  في  اختالف  إلى  باإلضافة  تقاربها  القانوني، وعدم  إطارها  وحكامتها   وفي 

 وقواعد للتسيير غير منسجمة. لمحددات وتخضع هذه األنظمة مجزأة كما أن .وقيادتها

والذي يخص    99-15استمرت مع إنشاء نظام جديد للتقاعد بموجب القانون رقم  حيث  لم تشهد هذه الوضعية تغييرا ملحوظا،  و

 العمال غير األجراء. 

  معدل تعويض متفاوت 

التعويض )النسبة بين مستوى المعاش وآخر راتب للمرحلة النشيطة( الذي توفره أنظمة المعاشات األساسية  يختلف معدل 

ا بين هذه األنظمة ويمكن أن يختلف بشكل كبير عن مستوى األجر المحصل عليه في نهاية المسار المهني. ويرجع اختال فاا كبيرا
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هذا التفاوت بشكل أساسي إلى االختالفات في مقاييس أنظمة معاشات التقاعد )مستوى سقف النظام زيادة على مستوى القسط  

 (. عاشالمالسنوي لتصفية الحقوق ووعاء احتساب 

 مالي وخاصة بالنسبة لنظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد التوازن ضرورة االنتباه إلى ال 

تعاني أنظمة المعاشات األساسية من اختالل على مستوى التوازنات المالية يتفاوت مستواها بين األنظمة، مما يؤثر سلباا على 

 بالتزاماتها تجاه المتقاعدين المستقبليين.ديمومتها وبالتالي على قدرتها على الوفاء 

على الرغم من التعديالت المهمة لمقاييس النظام   صعبةوال تزال وضعية نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد   

ماليا ، مما أمكن من تقويم التوازن بشكل ملحوظ في كلفة الخدمات. ويعرف هذا النظام عجزا إج2016التي جاء بها إصالح  

 .2026ومن المنتظر أن يستنزف احتياطياته في أفق 

أما النظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، فيعرف عجزا تقنيا منذ عدة سنوات، ومن المتوقع أن يواجه أول عجز 

ا لحجم االحتياطيات  وذلك نظرا   2051أفق  قبل  . ومع ذلك، ال ي توقع استنفاد إجمالي االحتياطيات  2028إجمالي له في أفق  

 المالية التي يتوفر عليها.

ا، فإنه من المتوقع ان يواجه نظام تقاعد األجراء الذي يدبره الصندوق الوطني للضمان االجتماعي أول عجز تقني له   وأخيرا

 ، على الرغم من وجود رافعة ديموغرافية مواتية.2046واستنزاف احتياطاته في افق  2029في أفق 

 نظام المعاشات المدنيةل صعبةوضعية  .2

سنة ليعاني نظام المعاشات المدنية من اختالالت عميقة تهم توازنه المالي وديمومته. وعلى الرغم من اإلصالح المعياري  

للتوقعات    2016 فوفقاا  الطويل.  المدى  على  النظام  مؤشرات  مختلف  تصحيح  يترقب  فإنه  المتخذة،  اإلجراءات  وسلسلة 

ا من سنة االكتوارية، سيواجه الن . ومع ذلك،  2027وستستهلك احتياطاته المالية بحلول سنة   2023ظام خاطر السيولة اعتبارا

وتقليص العجز التراكمي إلى    2027إلى سنة    2021كانت لحزمة اإلصالحات المتخذة الفضل في تمديد أفق ديمومته من سنة  

 .2078لول سنة توازن بحالإلى   هتقريباا، مع إمكانية رجوع  %57بنسبة  2065سنة 

خالل العقد الماضي، سجلت المعاشات المؤداة نسبة ارتفاع تضاعف نسبة تطور اقتطاعات المنخرطين ومساهمات الهيئات  

سنة  والمشغلة.   ما2020في  المؤداة  المعاشات  إجمالي  بلغ  االقتطاعات    32.744مجموعه    ،  بلغت  حين  في  درهم  مليون 

مليون درهم، مسجال بذلك تطورا بنسبة   7.486ونتج عن ذلك عجز تقني بمبلغ  مليون درهم. 25.258والمساهمات ما قدره 

 . 2078. كما تشير التوقعات إلى استمرار تسجيل العجز إلى غاية سنة 2014% منذ تسجيل أول رصيد سلبي سنة 700

قتطاعات التي ستعرفها لتغطية العجز  مليار درهم ويتوقع استمرار تقلصها نتيجة لال  71من جهتها، بلغت احتياطات النظام  

 المالي للنظام. 

يمثل   مليار درهم وهو ما  415، ما قدره  2019نتيجة لما سبق، بلغت االلتزامات الصافية غير المغطاة للنظام، نهاية سنة  

ال يزال ثقل التزامات  و  % بعد اإلصالح المعياري.44% من الناتج الداخلي الخام لنفس السنة، وذلك رغم تراجعه بنسبة  36

 .هيكلياإصالح  مما يستدعيالنظام فيما يتعلق بالحقوق المكتسبة يلقي بثقله على وضعه المالي  

استنفا 2027وبحلول سنة   أفق  المغطاة مبلغ  مجموع    د،  االلتزامات غير  مليار درهم، وبالتالي    723االحتياطات، ستصل 

 .مع مخاطر على استدامتهوفاء بالتزاماته اتجاه المتقاعدين سيصبح نظام المعاشات المدنية غير قادر على ال

. ووفقا للتوقعات االكتوارية،  %29% إلى  13، انخفضت نسبة االشتراك الضامنة لتوازن النظام من  2020و  2010بين سنتي  

النسبة في االرتفاع لتصل إلى   التمويلية    2043بحلول سنة    %58,3ستستمر هذه  المستقبلية من  وبذلك ستزيد االحتياجات 

 الضغط على جهود المساهمات سواء منها اإلدارات المشغلة أو المنخرطين النشطين. 

  2034سنة    1,36إلى    2020سنة    1,73أما المعدل الديموغرافي للنظام المبني على مبدأ التوزيع، فسيستمر في التراجع من  

 (.2079-2069ات االكتوارية )خالل العقد األخير من أفق االسقاط  1,65قبل أن يستقر في متوسط 

 %72,8إلى    %80فيما يتعلق بالمؤشرات الفردية، فقد أتاح اإلصالح المعياري خفض معدل االستبدال الفردي للدخل من  

. كما سمح بتمديد أجل %99إلى    %200ومعدل االسترداد من    %4إلى    %7,2وتقليص معدل العائد الداخلي من    2020سنة  

وإن كانت المؤشرات سالفة الذكر تشير إلى كون النظام قد أضحى متوازنا تقنيا،   سنوات.  8,5ت إلى  سنوا  4،3االسترداد من  

 وزن الحقوق المكتسبة. بسببخاصة  على المدى القصير أو المتوسط لن يتأتىفإن األثر الحقيقي لإلصالح على وضعيته 

 االحتياطات المالية  ريحة ناتجة عن، وضعية مالية مالنظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد .3

  2020كتوارية لسنة  بحسب الحصيلة االو   ر صندوق اإليداع والتدبير على تدبير النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.هيس

 . %46السنة نسبة تغطية الموارد لاللتزامات في حدود    نفس سجلت. في حين  2051فإن أفق ديمومة هذا األخير متوقعة لسنة  
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-2011مليار درهم خالل الفترة    2,2، حيث سجل متوسطا سنويا بمبلغ  2004ويعرف النظام وبشكل منتظم عجزا تقنيا منذ  

سيعرف النظام  2028مليار درهم في أفق الستين سنة القادمة. وابتداء من سنة  53,6. وسيتفاقم هذا العجز ليصل إلى 2020

 تمويل التزاماته. خفاض ألجل ستبدأ معه االحتياطات في االنأول عجز مالي 

. وقد ارتفع حجم  %3من جهة أخرى، يتميز النظام بتطبيق مبدأ إعادة تقييم المعاشات وذلك منذ إحداثه، بنسبة متوسطة قدرها  

. وهي بذلك تمثل نسبة متوسطة قدرها  2020مليار درهم سنة   172إلى    2011مليار درهم سنة    94,7مبالغ إعادة التقييم من  

 . 2020و 2011مبلغ العجز التقني عن الفترة بين  من % 6

سنة بعين    60مع عدم أخذ التزامات ما بعد أفق    2019مليار درهم سنة    184  بـلنظام  ل  ديون الضمنية  تقدرباإلضافة إلى ذلك،  

 مليار درهم.  116فإن هذه الديون انخفضت إلى  2021كما أنه وبعد اإلصالح الذي عرفه النظام سنة  .االعتبار

وتعكس المؤشرات الخاصة بالنظام نوعا من سخائه بالنظر إلى أهمية معدل التعويض الذي يمنحه، حيث إن المعاش يقارب  

يسترد المنخرطون مساهماتهم المقتطعة من األجور بعد أربع سنوات    ،في المتوسط ثالث أرباع آخر راتب. فضال عن ذلك

 تساب مساهمات المشغل. سنة إذا ما تم اح  11في حين تصل هذه المدة إلى 

وعلى الرغم من أن النظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ال يعرف مشاكل متعلقة بديمومته على المدى القصير،  

. وساهمت بشكل كبير األموال المحصل عليها من خالل عمليات دمج الصناديق الداخلية  2004إال أنه يسجل عجزا تقنيا منذ 

 .2051المؤسسات والشركات العمومية في إنشاء احتياطات مهمة يتوقع نفاذها بحلول سنة للتقاعد لبعض 

وأفاد صندوق التدبير واإليداع في معرض جوابه أن العجز التقني للنظام ال يعني عدم توازنه تقنيا. ويعزى هذا العجز 
 م مقابل دفع تذاكر الدمج.التي رفعت من مستوى خدمات النظا أساسا إلى عمليات دمج الصناديق الداخلية

عجز تقني يجب استباقه على المدى    االجتماعي:النظام العام للضمان االجتماعي للصندوق الوطني للضمان   .4

 القصير 

إن نظام الضمان االجتماعي للصندوق الوطني للضمان االجتماعي نظام إلزامي ألجراء القطاع الخاص. وهو يضمن، في  

الشهرية  عاء المساهمةكو(. ولهذا النظام سقف  األمدالخدمات، وال سيما التقاعد )فرع طويل  إطار واحد، إدارة مجموعة من 

 .درهم من إجمالي األجر الشهري 6.000إلى مبلغ  2002وصل منذ 

، وذلك على الخصوص بسبب توفره على عامل ديمغرافي  المقدمة  ويعرف النظام فائضا سنويا بين االشتراكات والخدمات

  2012سنة    ا مليون  2,7حيث انتقل عددهم من   فقد عرف عدد األجراء الذين تمت تغطيتهم نموا ملحوظا، تالي،ايجابي. وبال

 .. ومع ذلك، فان الفارق بين المساهمات والخدمات يميل إلى التقلص في السنوات األخيرة2019سنة  امليون 3,5إلى 

يوم من االشتراكات،   3.240ويسجل نظام التقاعد نسبة عالية من المؤمنين الذين لم يتمكنوا من إكمال الفترة الالزمة، أي  

فقط من المؤمنين من إكمال فترة    %30حالي، ال يتمكن سوى  حتى يتمكنوا من االستفادة من معاش التقاعد. وفي الوقت ال

االشتراكات الالزمة للحصول على حقوق التقاعد في سن الستين. وتجدر اإلشارة إلى أن نسبة كبيرة من العاملين األجراء ال  

اط االجتماعي عددهم  يتم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، حيث قدرت هيئة مراقبة التأمينات واالحتي

 .2019في عام  830.000بـ 

تسلط الدراسات االكتوارية الضوء على التباطؤ المستقبلي للمحرك الديموغرافي، والذي يشكل دعامة رئيسية للنظام، وعلى و

يث من المنتظر زيادة الخدمات المتعلقة بأداء المعاشات والتي من المتوقع أن يكون لها تأثير على النظام على المدى القصير ح

، وفقاا لـهيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي، 2029( في أفق  األمدأن يتم تسجيل العجز التقني للنظام )فرع طويل  

. وستصل االلتزامات غير المغطاة المحينة 2046وفي حالة عدم وجود تدابير تصحيحية، سيتم استنفاد االحتياطيات في أفق  

ا، ما يقارب مبلغ   60للنظام، على مدى   .مليار درهم 364عاما

 إصالح أنظمة التقاعدثانيا. 
إدراكاا منها لالختالالت التي تعاني منها أنظمة المعاشات، بدأت الحكومة في التفكير في مشكلة هذه األخيرة، وفقاا لنهج توافقي، 

إنشاء اللجنة الوطنية إلصالح   2004تلتها في سنة    ،2003موضوع التقاعد في سنة    حول  المناظرة الوطنيةبدءا من تنظيم  

 فضي إلى مقترحات اإلصالح.أمكلفة بإجراء تشخيص للوضعية  نيةتق نظام التقاعد معززة بلجنة 

البدء بإصالحات معيارية عاجلة مع إعطاء   ؛اقترحت الدراسة التي أجريت حول موضوع اإلصالح القيام بذلك على مرحلتين

والمرتكز على    الحاليةة  جميع األنظمسيشمل  الشروع في تحديد بنية النظام المستهدف الذي  و  األولوية لنظام المعاشات المدنية

 والقطب الخاص.  العموميوأنظمة تكميلية مع المرور بمرحلة التنظيم وفق قطبين، وهما القطب  موحدنظام أساسي 

توصيات   تمحورت  الوطنيةوقد  المقدمة  اللجنة  يناير  ،  في  الحكومة  رئيس  وتوجهات 2013إلى  أهداف  أربعة  حول   ،

 استراتيجية:

 القصير؛ ألنظمة القائمة على المدى تنفيذ إصالحات معيارية ل -
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 المأجورين؛إنشاء نظام معاشات للعاملين غير  -

لجميع  - واحد  أساسي  نظام  على  مبني  تقاعد  نظام  إنشاء  يليه  عام وخاص  قطبين  في  األنظمة  تجميع مختلف 

 الشغيلة.

تفعيال لهذه جراءات إصالحية  وعلى الرغم من توقف أشغال اللجنة الوطنية، اتخذت السلطات العمومية إ  ،منذ ذلك الحينو

المدنية، والثاني    التوصيات، المعاشات  المتعلق بنظام  للقانون  قانونين: األول، معدل ومكمل  كمل  م عدل ومال سيما إصدار 

 .لقانون المحدد لسن اإلحالة على التقاعد بالنسبة للموظفين واألشخاص المنخرطين في نظام المعاشات المدنيةل

بشأن إنشاء نظام للتقاعد لصالح العاملين غير   99.15، القانون رقم  2017دجنبر من سنة    5السياق، صدر في  وفي نفس  

 األجراء والذي ال تزال مقتضياته قيد التنفيذ. 

 محدودية اإلصالح المعياري .1

اإلصالح الشامل لنظام    كخطوة أولى في  2016يعتبر اإلصالح المعياري لنظام المعاشات المدنية الذي نفذته الحكومة في عام  

للنظام منذ سن التقني  المتوقع االستنفاد   2014ة  التقاعد الوطني. وقد جاءت هذه اإلجراءات بعد تسجيل العجز  وأصبح من 

 .2022الكلي الحتياطياته في عام 

وتخفيض    (،%20من  )بدالا    %28وتتمثل اإلجراءات الرئيسية التي أحدثها هذا اإلصالح المعياري زيادة معدل المساهمة إلى  

سنوات  الاحتساب المعاشات إلى متوسط أجر    وعاء   وتعديل  %2  عن كل سنة عمل إلى  %  2,5المعاش السنوي من  نسبة  

 )بدالا من آخر أجر((.الثمانية األخيرة 

على تحسين توازنه. ومع ذلك، ظل تأثيره    تقويموقد استطاع اإلصالح المعياري إلى حد كبير، تصحيح تسعيرة النظام وبالتالي  

 لنظام.ل ديون الضمنيةالسنوات لعدم كفاية التدابير المعيارية الستيعاب  5بحوالي ها ديمومة النظام محدوداا بتمديد

 2021يونيو    24في    المعتمد مؤخرابالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، تمت الموافقة على اإلصالح المعياري  و

. ويشمل التعديل كل من النظام العام والتكميلي. وتتعلق التعديالت بمعدل إعادة 2019و  2017بعد تقديم مشروعين خالل  

  (Coefficient d’anticipation et d’ajournement)والتأجيل  سبيق  تقييم المعاشات ومعدل تطور السقف ومعامل الت

السن القانوني لإلحالة على التقاعد مع نظيره  لم ينص اإلصالح على مواءمة    ذلك،للنظام التكميلي. ومع    ةنسبة المردودية التقني

 . موميفي نظام المعاشات المدنية على ضوء االندماج المستقبلي في إطار القطب الع

 مقياسي.صالح أي إ منبعد في حين، لم يستفد نظام التقاعد للصندوق الوطني للضمان االجتماعي 

  ويستدعي إتمامه اإلصالح الهيكلي: مسلسل انطلق منذ سنوات 

بعد اعتماد اإلصالحات المعيارية، كان من المتوقع أن تستمر عملية إصالح منظومة التقاعد وذلك نظرا لكون التدابير المتخذة 

ن  أرغم    عميق،اعتماد إصالح هيكلي  بعد  للحفاظ على استدامة أنظمة المعاشات األساسية غير كافية. لكن لوحظ أنه لم يتم  

ا تم  إلمبدأ  السلطات  عدة سنوات   ذ إرساءه منصالح  الشامل    ووعي  اإلصالح  بأهمية  المعنية  األطراف  العمومية ومختلف 

 لمنظومة التقاعد.

كتوارية جديدة تهدف إلى تحسين التصميم  ا، شرعت وزارة االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة في دراسة  2019خالل سنة و

 يير التقنية لكل من القطبين العمومي والخاص. التقني للنظام المستهدف والتحديد المفصل للمعا

تهدف هذه الدراسة إلى إجراء تشخيص وتحليل لواقع الحال وتحديد التصميم التقني للنظام المستهدف وحكامته وكيفية تدبيره  و

للتقاعد   المغربي  للصندوق  المدنية  المعاشات  نظام  الدراسة كال من  نطاق  االنتقالية. حيث شمل  الطريق  والنظام وخارطة 

 الجماعي لمنح رواتب التقاعد والنظام األساسي للصندوق الوطني للضمان االجتماعي. 

تم التصديق على نتائج الدراسة من قبل اللجنة التوجيهية برئاسة وزارة االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة وتم تقديمها  كما  

 .2021إلى رئيس الحكومة في يونيو 

  مؤطر  ، يحتاج إلى مسارإصالح مستعجل :المدنيةنظام المعاشات 

المعالم في غياب خارطة طريق محددة من قبل الحكومة وبعد ثمان سنوات من قرارات اللجنة الوطنية، لم يتم بعد تحديد  

 ا. لإلصالح على الرغم من كون استنفاد احتياطات نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد بات وشيك الرئيسية

وكان من الواجب أن تحدد خارطة الطريق المبادئ التوجيهية التي يستند عليها اإلصالح )معدل االستبدال المستهدف والتسعير 

وتنظيم التضامن والهيكلة الشاملة للنظام ومدة تنزيل اإلصالح...(، وأن تتضمن اقتراحا آلليات تمويل الديون الضمنية وتحدد 

 جسور االنتقال من اإلصالحات المعيارية نحو المنهجية. كذاوالتزامات األطراف المعنية 

وتعتبر الصعوبات التي تواجه نظام المعاشات المدنية ذات طبيعة هيكلية لدرجة أن التوحيد االفتراضي للنظام لن يوفر حال  

ة إلى مكتب استشارات(، سيسجل دائما ومستداما. فوفقا للدراسة التي أجرتها وزارة االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة )الموكل
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( ضمنية  ديونا  المعاشات  صناديق  لجميع  الدامج  المالية   582النظام  الحتياطاته  المتوقع  المبلغ  تفوق  درهم(  مليار 

 درهم(. مليار 299)

البحث عن طرق اخمفي ظل  و الديون الضمنية ستتطلب حتما  المساهمين والمتقاعدين، فإن تصفية  العبء على  طر زيادة 

 . لوحدها ل مبتكرة تتجاوز مساهمة ميزانية الدولةتموي

وحتى مع خيار تمويل الدين من خالل الدينامية الديموغرافية، ال سيما من خالل التضامن بين األجيال عبر تفعيل التآزر مع  

يجب إعادة   بذلكو  يؤثر بشكل كبير على هذا االختيار.قد  القطاع الخاص، فإن التأخير المسجل في تنزيل القطب العمومي  

التفكير في تمويل العجز بهدف ضمان استدامة النظام على المدى الطويل وباعتماد آليات توجيه مالئمة تندرج في إطار تمويل  

 اإلصالح االجتماعي ككل. 

في   الحالية، يتوجب إعادة التفكير  لألنظمةة  يعلى المدى القصير، وفي انتظار تنزيل اإلصالح الهيكلي وتقليص الديون الضمن

المكتسبة  خطر السيولة المحذق بنظام المعاشات المدنية والذي سيكون غير قادر في حالة إغالق األنظمة القائمة وتجميد الحقوق  

 .2023الوفاء بالتزاماته ابتداء من سنة  على

  النظام المستهدف  الحاجة إلى مزيد من الوضوح في 

األطراف المعنية فإن كيفية االشتغال والسقف   يتطلب انخراط جميعدعامات    ثالثإذا كان إنشاء النظام المستهدف المعتمد على  

أبانت محدودية المخطط   2019باإلضافة إلى ذلك، فإن الدراسة المنجزة سنة   موضع اختالف.  نظاليحسب كل ركيزة إجبارية  

ية خاصة المواضيع المتعلقة بمبدأ الخدمات المحددة في أفق تعميم التغطية على غير من قبل اللجنة الوطن  األصلي المعتمد

 األجراء وبالنظر إلى المنحى المتبع على المستوى العالمي في السنوات األخيرة. 

المرتبطة  مبدأ األنظمة التكميلية المبنية على الرسملة ال يتماشى واإلكراهات    االستشارات، فإنإضافة إلى ذلك، فحسب مكتب  

 بتمويل الديون الضمنية.

العناصر التقنية والعملياتية للنظام المستهدف السيما تلك    اعتمادتحديد االختيارات االستراتيجية سيساعد على    ولهذا فمجهود

تنفي غاية  إلى  المكتسبة  الحقوق  على  )مقتصرة  المكتسبة  الحقوق  ومدى  الحقوق  الحالية وتجميد  األنظمة  بإغالق  ذ  المتعلقة 

تثير اختالفا في شأنها، فإنه من   االختيارية الاإلصالح أو كل الحقوق المستقبلية(. وعلى الرغم من كون الركيزة األخيرة  

للنظام  التكميلي  والنظام  للتقاعد  المغربي  للصندوق  التكميلي  )نظام  الحالية  التكميلية  األنظمة  مآل  في  التفكير  الضروري 

 ركور" للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين(. الجماعي لمنح رواتب التقاعد و" 

  شروط مسبقة للصالح البنيوي وجب أخذها بعين االعتبار 

في السنوات األخيرة لتحديد المعايير التقنية لنظام التقاعد المستهدف، والذي يشكل أساس  الجهود المبذولة    بغض النظر عن

التآزر بين مختلف  النظر في عدة شروط م  من الضروري إعادةاإلصالح، ال يزال   فيما يتعلق بإيجاد أوجه  سبقة ال سيما 

 وتقريب قواعد التدبير والحكامة التي تنظمها.  األنظمة )القطب العمومي كأولوية(

بمجرد اعتماد مختلف جوانبه، باالنتقال السلس إلى الهيكلة المستهدفة بجانبيها التقني    البنيوي،ويتوقع أن يسمح تنفيذ اإلصالح  

من شأن اإلعداد المسبق أن يساعد  إن  ف  والمنظومات،مراجعة لحكامة األنظمة وتكييفا للموارد    ذا كان ذلك يتطلب. وإوالتدبيري

 ضمان استمرارية الخدمة. والسلس للقواعد الجديدة  على االعتماد

مختلف مكوناته الحصول  تتيح للنظام ب  دللتغيير قمن شأن تنفيذ اإلصالح، بمجرد االتفاق عليه، أن يستفيد من خالل إدارة  و

 على المهلة الالزمة لتحقيق آثار اإلصالح.

 صعوبات تعميم تغطية التقاعد  .2

تتضمن المرحلة األولى من اإلصالح، التي صادقت الحكومة على منهجيتها، باإلضافة إلى اإلصالح المقياسي لنظام المعاشات  

 ة العاملين غير األجراء.المدنية لـلصندوق المغربي للتقاعد، إنشاء تغطية تقاعد لفائد

  تعميم التقاعد على العاملين غير األجراء: نتائج محدودة 

إطار نظام التقاعد لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين    2017الذي تمت المصادقة عليه سنة    99.15وضع القانون رقم  

وأمام صعوبة تحديد دخل النشطين غير األجراء، اعتمد القانون مبدأ   .األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا  واألشخاص غير

نظام التقاعد الخاص مقارنة مع  وضوح  الالدخل الجزافي المحدد بطريقة تنظيمية لكل فئة من النشطين. ويتميز هذا النظام ب

تكليف الصندوق الوطني للضمان االجتماعي بتدبير هذا النظام وذلك    جراء سواء من حيث التصميم أو المقاييس. وقد تمألبا

 الخدمات األخرى. بشكل مستقل عن األنظمة أو

ا، سواء من حيث   ا كبيرا القانونية التي تؤطر  بلورةإال أن تنفيذ هذه التغطية عرف تأخرا تحدد و   هالنظام واعتماد النصوص 

ال بالنسبة  تدبيره وقيادته وحكامته، وكذلك على مستوى  التقاعد  لتغطية  الفعلي  أربع ينالمعني  لألشخاصتنزيل  فبعد مرور   .

النتائج المحصل عليها غير تبقى  حيز التنفيذ، تم إحراز تقدم ضئيل في هذا الشأن و  99.15سنوات من دخول القانون رقم  

 كافية.
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 كبير التحدي ال :تعميم نظام التقاعد على العاملين غير األجراء 

ويتعلق األمر بالنشطين غير   ، ال تتمتع باالنخراط في نظام للتقاعد  للفئات التيظام التقاعد وضع تغطية تدريجية  يتطلب تعميم ن

ا لتعميم تغطية الساكنة النشيطة.  األجراء. وطالما مثلت هذه المرحلة تحدياا كبيرا

ي الذي يحكم نظام التقاعد لفائدة النشطين  وعلى الرغم من المجهودات المبذولة، ال سيما فيما يتعلق باعتماد اإلطار التنظيم

ا للصعوبات العديدة المطروحة والتي ظلت   غير األجراء، فإن النتائج التي تم الحصول عليها ال تزال غير كافية وذلك نظرا

 الحلول المقدمة بشأنها غير كافية وغير فعالة. 

الملكية أكتوبر    9و  2020يوليو    29السامية التي وجهها صاحب الجاللة الملك محمد السادس بتاريخ   وقد أعطت الخطب 

يعد    2020 الشاملة، والتي  االجتماعية  التغطية  لتعميم  قوية  التقاعد  ديناميكية  أحد مكوناتها  تعميم  الساكنة  فئات  على جميع 

على وجه الخصوص    2021مارس    23بتاريخ    09.21رقم  الرئيسية. وأعطى ذلك دفعة قوية لهذا الملف )مكن القانون اإلطار  

 .من وضع خارطة طريق وجدول زمني لتنفيذ تعميم التغطية االجتماعية وفقاا للتوجيهات الملكية(

ذ أن هذه الساكنة  إتتميز الساكنة النشيطة غير األجيرة بخصائص وصعوبات خاصة من أجل تمكينها من تغطية التقاعد.  و

من حيث النشاط، واالستقرار، والديموغرافيا، والدخل، والقدرة على المساهمة. وباإلضافة إلى ذلك،    تتميز بضعف تجانسها

 .مهيكلالفإن جزءا كبيرا من النشطين غير األجراء يعمل في القطاع غير 

لتي غالباا ما تكون  )وا  هذه الفئةشكالية تحديد  إتطرح تغطية نظام التقاعد للنشطين غير األجراء تحديات معقدة، من بينها  كما  

 ..التحصيل والتمويلكذا (، وفئةعلى أساس فردي(، واالنخراط )الذي يتطلب إثارة اهتمام هذه ال

 التوصياتثالثا. 
تنفيذ اإلصالحات التي قررتها اللجنة الوطنية وصادقت عليها الحكومة، والتي تهدف في نهاية  في أفق  ضوء ما سبق، و   في

على للحسابات  تقاعد أساسي شامل ومعمم على جميع المواطنين النشيطين، يوصي المجلس األالمطاف إلى اعتماد نظام  

 الحكومة بما يلي:

 غته الحالية: يبخصوص منظومة التقاعد األساسي في ص -

في انتظار اعتماد التصميم النهائي للصالح الهيكلي، االستمرار في مراجعة ومالءمة مقاييس أنظمة  ✓

األساسي، ووضع تسهيل   التقاعد  بهدف  األنظمة وذلك  وقيادة  مناسبة، وإصالح حكامة  تمويل  حلول 

 تقاربها؛ 

 ؛عدم التصريح أو ضعف التصريح آليات فعالة للحد من حاالتتطوير  ✓

 ، يوصي المجلس بما يلي: الهيكليةبخصوص اإلصالحات  -

ات المعيارية  عن طريق تسريع وتيرة اإلصالح   البنيويالشروع، في أقرب اآلجال، في عملية اإلصالح   ✓

 ؛بهدف تقريب األنظمة القائمة من نظام مستهدف ومحدد مسبقا

تصميم اإلصالح وفقا للمبادئ التوجيهية المرتبطة على وجه التحديد بالتضامن بين األجيال والحفاظ   ✓

على الحقوق المكتسبة والتدرج في التنزيل بهدف ضمان استدامة نظام التعاقد، فضال عن إعادة توزيع  

 ؛وعادلةشفافة 

اإلصالح،   ✓ لمنظومة  طريق  خارطة  التوجيهية بواسطة  تحديد  والمبادئ  األهداف  يحدد  إطار  قانون 

 المعنية؛ والحكامة والجدول الزمني للتنفيذ واالنتقال إلى النظام المستهدف وكذا التزامات األطراف 

على ضمان أمن األصول   النظر في مراجعة اإلطار الحالي لحكامة أنظمة التقاعد بهدف إنشاء نظام قادر ✓

 ؛للوفاء بالتزاماتها

موضوع تغطية الديون الضمنية وفقا لألهداف والمبادئ التوجيهية لمنظومة اإلصالح ل  الدراسة المعمقة ✓

 االجتماعي؛ وفي إطار التمويل الشامل للصالح 

المدنية على إجراء دراسة مستعجلة للشكالية المتعلقة بخطر السيولة التي سيواجهها نظام المعاشات   ✓

 ؛ المدى القصير من خالل استهداف آلية تمويل مبتكرة تحد من التأثير المرتقب على ميزانية الدولة

 دراسة جدوى إنشاء صندوق مخصص للتعويضات العائلية لمتقاعدي نظام المعاشات المدنية،  ✓

 ؛النظر في وضع آلية لتمويل العبء المالي المرتبط بالحد األدنى للمعاشات ✓

مة التدريجية للسن القانوني للتقاعد المطبق بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد مع ذلك المطبق المواء ✓

 بنظام المعاشات المدنية.
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 بخصوص تعميم نظام التقاعد على النشطين غير األجراء -

 األخذ بعين االعتبار العوامل الرئيسية التالية لتعميم التقاعد على فئة األشخاص غير األجراء:  ✓

o  ومقاييسه األساسية،  ببنيته  يتعلق  فيما  سيما  ال  التقاعد،  نظام  يؤطر  الذي  التنظيمي  اإلطار  مراجعة 

 الرئيسية، وكيفية عمله وحكامته؛

o  من يمكن  للدخل  معقول  تعويض  معدل  ضمان  خالل  من  وذلك  األجراء  غير  النشطين  انخراط  تحفيز 

عبر تحديد آليات التضامن التي يجب أن   الحصول على معاش معقول حين بلوغ سن التقاعد. ويمر ذلك

محفزة   تدابير  إمكانية وضع  ودراسة  العمومية،  السلطات  ستوفرها  التي  وتلك  التقاعد  نظام  يضمنها 

 لتسهيل انخراط النشطين غير األجراء والحفاظ على مساهماتهم في النظام؛ 

o   تعميم اجباريتها في المستقبل على  الحفاظ مؤقتًا على الطابع االختياري لالنخراط في نظام التقاعد قبل

  جميع النشطين غير األجراء؛

o   االستمرار في اعتماد نهج تدريجي بالبدء، على المدى القصير، بإدماج الفئات التي يسهل تحديدها وتلك

 التي تتمتع بدرجة معينة من التجانس والتنظيم والقدرة المالية؛

o   زيادة الوعي بأهمية تغطية التقاعد وانشاء دخل يستفاد  اعتماد تواصل مناسب مع الفئة المستهدفة بهدف

 .منه عند الشيخوخة

o :األجراء غير  النشطين  لصالح  المساهمات،  غير  أخرى،  تمويل  آليات  الضريبية،  فحص  التحفيزات 

 الضرائب المخصصة، وغيرها؛ 

o  ا أعباء  وضع خطط تحصيل فعالة لضمان دفع االشتراكات بطريقة سلسة ومتواصلة ودون أن ينتج عنه

 .إضافية قد تؤدي إلى عدم التوازن في كلفة الخدمات

 

II. حول المالحظات والتوصيات المتعلقة بأنظمة التقاعد   جواب وزيرة االقتصاد والمالية 

 )نص الجواب كما ورد( 

بأنظمة   المتعلقة  المالحظات والتوصيات  وافيتمونا من خاللها بمشروع  )...( والتي  التقاعد، والمزمع  جوابا على رسالتكم 

إدراجها ضمن التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات، يشرفني أن أخبركم أن مضمون هذا المشروع ال يثير أي مالحظات  

 من طرف هذه الوزارة. 

III.   المالحظات والتوصيات المتعلقة بأنظمة  مدير الصندوق المغربي للتقاعد حول  جواب

   التقاعد

 كما ورد(  الجواب)نص 

الع على هذه المالحظات والتوصيات التي كان للصندوق فرصة للتفاعل معها خالل مرحلة إعدادها، يشرفني أن  بعد االط

أخبركم أن مالحظات المجلس الموقر تعكس بشكل جلي الوضعية المقلقة لنظام المعاشات المدنية الذي سيصبح، في حالة عدم  

التزاماته حيال المتقاعدين وستكون استدامته معرضة للخطر على ، على الوفاء ب2027اتخاذ أي إجراء، غير قادر، بحلول  

 الذي ساهم في تصحيح تسعيرة النظام وتقويم توازنه. 2016الرغم من أهمية اإلصالح المقياسي لسنة 

كما يسجل الصندوق وجاهة توصيات المجلس سيما فيما يتعلق بالعمل على تجاوز خطر السيولة على المدى القصير وبإعادة 

 لتفكير في تمويل عجز النظام بهدف ضمان استدامته على المدى الطويل.ا

IV. ل العام  المدير  والتدبير  جواب  اإليداع  المتعلقة  حول  صندوق  والتوصيات  المالحظات 

 بأنظمة التقاعد 

 مقتضب(  نص)

هذا   )...(ال يعني تسجيل رصيد سلبي خلالا تقنياا للنظام. في الواقع،    ،دلتقاعرواتب ا  لمنح  لجماعيا  ماظلنا)...( فيما يخص  

مما أدى إلى ارتفاع في حجم المعاشات    الداخلية،نظام صناديق التقاعد  العمليات الدمج في  ب العجز يتم تفسيره بشكل أساسي  
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اكمها النظام والتي تم دعمها من خالل هذه  من النظام مقابل دفع تذاكر الدمج لصالحه. وهكذا، فإن االحتياطيات التي ر  لمؤداةا

 التذاكر، تجعل من الممكن تغطية هذا العجز؛ 

 )...( 

فيما يتعلق باإلصالح الهيكلي ألنظمة التقاعد، فإننا نؤيد جميع التوجيهات الصادرة عن المجلس األعلى للحسابات والتي تتوافق 

 ومقترحات صندوق اإليداع والتدبير حول هذا الموضوع.

وفقاا للتوصية بتسريع وتيرة اإلصالحات المعيارية، بنتائج المرحلة األولى من اإلصالح    والتدبير،رحب صندوق اإليداع    وقد

مليار درهم.   85والذي كان له أثره في خفض ديون النظام الضمنية بمقدار    دلتقاعرواتب ا  لمنح  لجماعيا  ماظللنالمعياري  

عن   اإليداع والتدبير   وبهذا الصدد، أعرب صندوق  مليار درهم للنظام التكميلي(.  20و  لعاما  بالنسبة للنظاممليار درهم    65)

 د،لتقاعرواتب ا  لمنح  لجماعيا  ماظللنلدعم السلطات العمومية في تنفيذ المرحلة الثانية من اإلصالح المعياري    التاماستعداده  

مليار    30مما من شأنه أن يقلص الدين الضمني بمقدار  سنة(    60سنة بدالا من    63والتي ستتعلق بشكل أساسي بسن التقاعد )

 درهم إضافية. 

ا اقتراح صندوق اإليداع والتدبير مع الحاجة إلى حل ملموس لتدبير مخاطر السيولة التي   نظام المعاشات    سيواجههاتوافق أيضا

ا    FINACTUحل كان قد أوصى به    ،المدنية للصندوق المغربي للتقاعد على المدى القصير المرحلة الثانية    في إطارأيضا

صندوق على استعداد لمساعدة السلطات العمومية في هيكلة فال  ،بهذاوالمتعلقة ببنية النظام الجديد المستهدف.  ومن الدراسة  

 مثل هذا الحل. 

  ي األصول. وهإلى ذلك، أدخل صندوق اإليداع والتدبير تحسينات جوهرية على نظام حكامة أنظمة التقاعد وتأمين  باإلضافة

النظام المستهدف الجديد.  للحسابات ضروريةمجاالت يعتبرها تقرير المجلس األعلى   التزامات  حددت قد  و لضمان تغطية 

)النظام العام والنظام التكميلي( الطبيعة التنظيمية للجان التوجيه    دلتقاعتب اروا  لمنح  لجماعيا  ماظلنالمراسيم الجديدة المتعلقة با

واالستثمار الخاصة به، والتي تعزز تكوينها من قبل أعضاء خبراء مستقلين. كما أن عملية االستثمار ونظام إدارة المخاطر 

 المالي.  تأمين األصول في مركز االهتمامات والموارد المخصصة لتدبيره ضعانالمطبق ي

تعبئته الشاملة لهيئاته وموارده وخبراته في مجال االدخار لمساعدة السلطات العمومية   والتدبيرأخيراا، يؤكد صندوق اإليداع  

 ا في تصميم وتنزيل اإلصالح الهيكلي للتقاعد. وفي هذا السياق، سيعمل وفقاا لصفته كطرف ثالث موثوق به للدولة ومزود

 شروع االستراتيجي للغاية لبلدنا.للحلول المفيدة لهذا الم

V.  لل العام  المدير  االجتماعي  صندوق  جواب  للضمان  والتوصيات  الوطني  المالحظات 

   المتعلقة بأنظمة التقاعد

 نص الجواب كما ورد( )

التقاعد تم  أخبركم بأن أجوبة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، المرسلة سابقا، على التقرير التمهيدي المتعلق بمنظومة  

 أخذها بعين االعتبار في التقرير المزمع نشره. 

 إدارة الضرائبتدبير قباضات 

في إطار المراقبة المندمجة وانطالقا من تدقيق حسابات بعض المديريات الجهوية واإلقليمية وتقسيميات الضرائب، قام المجلس  

المتعلق  62.99من القانون رقم  32بمقتضيات المادة  مهمات لمراقبة التسيير عمال 10األعلى للحسابات المنصوص بإنجاز 

ووجدة، وأكادير  بمدونة المحاكم المالية. ويتعلق األمر بالمديريات الجهوية واإلقليمية للضرائب بكل من مراكش وفاس وطنجة  

الممتدة ما بين سنتي آسفي والجديدة. وقد شملت عمليات التدقيق الفترة  ووكذا تقسيمات الضرائب بكل من تمارة وتيفلت وسال  

 ، حيث جرى االنتقال إلى عين المكان للقيام بالتحريات الضرورية إلنجاز المهمات المذكورة. 2018و 2009

وفي إطار هذه العمليات الرقابية لمصالح المحاسب واآلمر بالصرف، على حد سواء، تم القيام بفحص أوجه التسيير، وذلك 

احترام مختل التحقق من مدى  العمل ولمبادئ من خالل  بها  الجاري  للقوانين واألنظمة  الضريبية  العمليات واإلجراءات  ف 

 الحكامة الجيدة. 

( والتكفل والتبليغ  2واالتفاقات )(  1)الضريبي  على المحاور التالية: تدبير الوعاء    ،من خالل هذه المهمات  ،تم التركيز  وقد

( )3والتحصيل  واإللغاءات  واإلبراءات  استخ4(  والباقي   )( والمحاسبة )5الصه   )6( الضريبية  والمنازعات  والنظام 7(   )

 (.  8المندمج للتضريب )
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I. للحسابات  األعلى المجلس وتوصيات مالحظات 

وإصدار مجموعة    مالحظات  تسجيل عدة  ، عن2018-2009  لفترةدقيق الحسابات المشار إليها أعاله، المتعلقة باأسفرت مهمة ت

 لي:من أهمها ما ي من التوصيات

 تدبير الوعاء الضريبي  .أوال
الضريبي"تعتبر مصلحة   المهام  "الوعاء  ب، حيث  متعددة  وإحصاء  تتكلف  معنويين  تحديد  أشخاص   وذاتيين،الملزمين من 

الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة والمساهمة  والضريبة على الدخل    كما تقوم بتدبير خواص ومهنيين.  

تلقى الشكايات الضريبية. وفي هذا  تكما    ،الرسم على السكن والرسم المهني واإلرجاعات الضريبيةواالجتماعية للتضامن  

 المهمة التالية: النطاق، أسفرت عملية التدقيق عن تسجيل المالحظات

 إحصاء الملزمين  .1

 تم رصد المالحظات التالية: ، في هذا الصدد 

 م بعمليات اإلحصاء السنوي رورة القياض 

المتعلق بجبايات    47.06  من القانون رقم  17  ةمنصوص عليه في المادطبقا لما هو  اإلحصاء السنوي  ب  القيامتبين أنه ال يتم  

، مما يؤدي اولين لنشاط مهنيوذلك قصد تحديد أساس وسعر فرض الرسم المهني الخاص بالملزمين المز  ،الجماعات المحلية

 ، اإلعفاءات غير المستحقة  ورصد  استغالل اإلمكانيات المتاحة من خالل هذه اآللية لتوسيع قاعدة الوعاء الضريبيإلى عدم  

 استمرار أو توقف األنشطة المهنية.  بخصوصتحيين المعلومات عدم باإلضافة إلى  

فإلى جانب المعلومات التي تتزود بها اإلدارة الجبائية من الجماعات الترابية، لإلحصاء الضريبي عدة وظائف أخرى، من  

الضريبي  رصد  بينها   التهرب  لألنشطة  لها  التصدي  وظاهرة  الضريبة وضمها  تقع خارج حيز  أنشطة غير معلنة  وكشف 

بعض المديريات اإلقليمية باالعتماد على إقرارات  التابعة لالوعاء    الخاضعة للضريبة. وفي ظل هذه الوضعية، تكتفي مصلحة 

 . الضريبي  الملزمين فيما يخص العناصر الخاضعة للرسم

عملية اإلحصاء في ضبط جوانب من المادة الخاضعة للضريبة، إال   أهمية  وزارة االقتصاد والمالية  جواب  أظهر  لقد
 جميع األطراف. تطلب انخراطي  المجال هذا في الجهود تكثيفأن 

تصال  اال  على  لإلدارة العامة للضرائب  مصالح الجهويةال  حرص   الوزارة  أكدتتماشيا مع ما أبرزته مالحظة المجلس  و
دائم بمصالح الوعاء الضريبي للجماعات المحلية المنضوية داخل دائرة نفوذ اختصاصها وذلك قصد اإلعداد لعمليات  ال

 تعيين أعضاء اللجان، إخبار السلطة ...( والبحث عن موارد مالية. اإلحصاء )تحديد المناطق المستهدفة،

  غير النشيطة الشركاتضرورة العمل على التأكد من حقيقة 

)المشطب عليها وغير    غير النشيطةلحل إشكالية الشركات    ةفعال  خطةال تقوم بوضع    المذكورة  لوحظ أن معظم المديريات

ذلك يتم  إن والتي لم تعد تزاول نشاطا مهنيا لعدة سنوات(. ففي حال اختيار المديرية عدم تطبيق التضريب، ف ،المشطب عليها

ذلك   في  بما  المختصة  الجهات  لدى  أو  الميدانية،  التحريات  الشركات من خالل  التأكد من عدم استمرارية وجود هذه  دون 

لالستفسار عما إذا كانت الشركات المعنية قد شطب عليها من السجالت التجارية أو هي قيد التصفية القضائية.  المحاكم التجارية  

النشيطة غير موجودة ألنها ال تزال تتمتع بوجود قانوني، ويمكنها  غير  وفي غياب هذه التحريات ال يمكن اعتبار الشركات  

فاستمرار التضريب    ،ها لفترة طويلة من عدم التضريب. ومن جهة أخرىبعد ذلك أن تشرع في تقديم إقراراتها بعد استفادت

 .فرص تحصيل هذه الفئة من الديونأو انعدام التلقائي لهذه الشركات من شأنه أن يضخم من الباقي استخالصه مع ضآلة 

على مستوى نظامها    إمكانية تعليق الحساب الجبائي للملزمين غير النشيطين  بإضافة  أنها قامت  الوزارة  تعقيب  في  جاء
 باإلضافة وشركائها.    العامة للضرائب  المعلوماتي، وذلك في حالة عدم وجود أي نشاط في إطار عالقاتهم مع المديرية

تعميق البحث على مستوى قواعد بيانات الشركاء، وبناء على نتائج البحث، يتم تحميل قائمة  بالمديرية  قامتإلى ذلك 
 (.Etat en suspensيسجلوا أي نشاط من أجل "تعليق" حسابهم الجبائي ) الملزمين الذين تبين أنهم لم

  التنسيق مع المحافظات العقاريةضرورة تفعيل 

جدير بالذكر أنه تم توقيع اتفاقية شراكة بين المديرية العامة للضرائب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الطبوغرافي  

تمكين  . وتضم هذه االتفاقية تبادل المعلومات المتعلقة بالممتلكات العقارية الضرورية ل07/06/2016دخلت حيز التنفيذ بتاريخ  

 .بصفة أنجع قيام باستخالص الضرائب والرسومال من اإلدارة العامة للضرائب

ذلك لوحظ أنه ال يتم طلب إرسال الوضعيات الشهرية للرسوم العقارية موضوع تقييدات ورهون لدى المحافظة العقارية.    لكن

 هذه الوضعيات من شأنها أن تساعد إدارة الضرائب في اتخاذ اإلجراءات االحترازية إزاء كل متخلف عن أداء ديونه.أن 

االتفاقية  بتفعيل المديرية العامة للضرائب قامتقتصاد والمالية أنها وزارة اال أكدت ،على المالحظة جوابهاإطار  في
 كمااألمثل للمعلومات المحصل عليها من طرف الوكالة.  وباالستغاللالمبرمة مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية 
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من أجل التحيين وتوسيع    من االستغالل األمثل للمعلومات المتضمنة في العقود  هان رقمنة تسجيل العقود مكن أ  أوضحت
 القاعدة الجبائية عبر إدماج ملزمين جدد. 

 الملزمين إقرارات .2

 تسجيل المالحظات التالية: ، في هذا اإلطار،تم

 الضريبية تأخر في المطالبة بتقديم اإلقرارات 

بالنسبة للعديد من الملزمين إال عندما توشك   المنصوص عليها  رسائل التذكير بضرورة تقديم اإلقرارات   اتال ترسل المديري

السيما في   ، كخطر إغفال اإلصدار  ،هذا الوضع مخاطر مختلفة  وتنتج عنعلى التقادم.    المرتبطة بالرسوم والجبايات  الديون

معلوماتي موثوق ومتكامل احتمال خضوع وضعية  عالوة على    ،إطار غياب نظام  التحصيل بسبب  خطر تضاؤل فرص 

 الخاضعين للضرائب المعنيين لتغييرات خالل السنوات األربع المنقضية.

ارة االقتصاد والمالية أكدت وز  الضريبية،  اإلقرارات  بتقديم  المطالبة  في  التأخرمن تداعيات    وللحدمعرض جوابها،    في
النظا على    ستحرصأنها   للضرائب  المعلوماتي  متطوير  العامة  أمثل لإلقرارات    للمديرية  من أجل تدبير واستغالل 

من خالل تطوير وإدماج وحدة تدبير إلكترونية   وذلكالمودعة وتتبع الملزمين المتخلفين عن القيام بواجباتهم الجبائية.  
 بريديا عبر رسائل التبليغ.  شعارهمالمتخلفين عن إيداع اإلقرارات وإ خاصة بكشف وتتبع الملزمين

 مسطرة تفعيل  في  بإقراراتهم    نقص  اإلدالء  عن  المتخلفين  الملزمين  حق  في  للضريبة  التلقائي  الفرض 

 الضريبية

ال سيما تلك المتعلقة    ،بيةمن المدونة العامة للضرائب، عندما ال يقدم الخاضع للضريبة إقراراته الضري   228وفقا ألحكام المادة  

إزاءه. بصورة تلقائية  لضريبة  ايتوجب تحريك مسطرة فرض  فإنه  بالحصيلة الجبائية وبرقم المعامالت داخل اآلجال المحددة،  

 الرقابية كشفت قصورا في تطبيق هذه اإلجراءات فيما يخص عدة ملزمين.  اتبيد أن المهم

المسطرة تفعيل  المسجل في  للنقص  لكون بعض   ،بالنسبة  النقص يعزى  أوضحت وزارة االقتصاد والمالية أن هذا 
مسطرة أو توقفوا عن مزاولة أنشطتهم المهنية موضوع ال  حيالهم،  التواجهيةالملزمين الذين تم الشروع في المسطرة  

لمسطرة الفرض التلقائي من تسهيل تتبع جميع    اإللكترونيمكن التدبير    وقدأنهم قاموا بتسوية ودية لوضعيتهم الجبائية.  
  مراحلها عبر النظام المعلوماتي...

  اإلقرار الضريبي مسك مصالح الوعاء لوضعية شاملة للملزمين المتخلفين عن ضرورة الحرص على 

 أن ، حيث لوحظ  الضريبي  اإلقراروضعية شاملة لتتبع الملزمين المتخلفين عن  لالوعاء    ضبط مصالحعدم  على    تم الوقوف

التقسيمات  االمص  ؤساءر رؤساء  أو  يتوفرون    المعنيينلح  المتعلقةال  المعطيات  الضريبي  الملزمينب  على  اإلقرار   بوضع 

ن تتبع وضعية هؤالء من طرف مسؤولي مديريات  بخصوص السنوات المالية موضوع المهمة الرقابية، األمر الذي يحول دو

ن االنتقاالت التي جرت في صفوف بعض الموظفين حالت دون توفر المعطيات لدى الموظفين فضال عن ذلك، فإ الضرائب.

 الجدد، إذ أن هذه المعطيات ال تكون موضوع تسليم المهام بينهم. 

، حيث أنه  تتبع وضعية الملزمينال يساعد على   "S.I.T" ج للتضريب المتعلق بالنظام المندم أن النظام المعلوماتيلوحظ كما 

 وضع إقرارتهم الضريبيةإضافة خاصية تسجيل الملزمين المتخلفين عن    ت، فقد تمسالفة الذكر  إلى حدود إجراء المهام الرقابية

، إال أنه ال يسمح باالطالع على من أجل اإلقرار الضريبي  الذين تم توجيه الرسالة األولى لهم من طرف اإلدارة المركزيةو

إليهم الالحقة  باقي المراحل   الثانية، أو الملزمين الذين بلغت  إليهم الرسالة  الملزمين الذين لم تبلغ  من قبيل استخراج الئحة 

 الرسالة الثانية ولم يتم فرض الضريبة في حقهم نتيجة عدم وضع إقرارهم الضريبي.

الملزمين   ،المالحظة  مع  تماشيا كشف  من  تمكن  إلكترونية  تدبير  وحدة  بتطوير  للضرائب  العامة  المديرية  قامت 
ابتداء من إعداد رسائل   التلقائي  الفرض  إلى غاية    األولى  التذكيرالمتخلفين عن إيداع اإلقرارات ومباشرة مسطرة 

عن حركية الموارد    رطة بهذه المسطرة بغض النظمثل للعمليات المرتب األتتبع  اليتيح    مماإصدار الواجبات الضريبية.  
بالتعريف   كماالبشرية.   يقوموا  لم  الذين  الملزميــن  الكشف عن  قصد  معلوماتها  تنويع مصادر  إلى  المديرية  تسعى 
 إدارة الضرائب من جهة، وكذا تعزيز االمتثال الضريبي الطوعي من جهة أخرى.  ىبهويتهم لد

 إلقرار مع رقم المعامالت الخاضع للضريبة مالءمة دورية اإلدالء با ضرورة 

بالنسبة للسنوات    ،قرارات الملزمين الخاضعين للضريبة على القيمة المضافةإبعد تحليل قاعدة البيانات التي تخص    ،لوحظ

اإلقرار الربع السنوي عوض اإلقرار الشهري رغم أن رقم المعامالت الخاضع اعتماد أنه يتم  ،2013إلى  2011 من المالية

يتعين تصحيحه بناء على مما  ،  والمحقق خالل السنة المنصرمة يساوي مليون درهم أو يتجاوزه  المعنيين  للضريبة للملزمين

  .من المدونة العامة للضرائب  108مقتضيات المادة 

بالحق في مراقبة مدى احترام    احتفاظ المديرية العامة للضرائباد والمالية  معرض جوابها، أكدت وزارة االقتص  في
برسم  السنوي  ربع  للنظام  بالنسبة  األهلية  لشروط  باالمتثال  يتعلق  فيما  سيما  وال  الضريبية،  اللتزاماتهم  الملزمين 

 الضريبة على القيمة المضافة. 
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 بما يلي:  األعلى للحسابات تبعا لما سلف، يوصي المجلس

 النشيطة؛ حلول قانونية لمعالجة وضعية الشركات غير  ضعو -

 أهمية اإلحصاء السنوي وضرورة القيام به. -

 المراقبة الضريبية واالتفاقات  ا.ثاني
مكرر من مدونة الضرائب   221و  221و  220و  219المواد    ت أناطكما  تشكل المراقبة الضريبية صلب عمل اإلدارة الضريبية  

. لالزمة بهدف التأكد من مدى صحة البيانات المحاسبية واإلقرارات التي يدلي بها الخاضعون للضريبةمهمة القيام بالمراقبات ا

 تسجيل المالحظات التالية: تموفي هذا اإلطار، 

 المراقبة الضريبية .1

 في هذا الصدد، لوحظ ما يلي:

  توثيق اإلجراءات والتدابير المتخذة في إطار المراجعات الضريبيةضرورة 

أنه غالبا ما ال يتم توثيق اإلجراءات المطبقة من طرف   ،المنجزة  الضريبية  من خالل االطالع على ملفات المراجعات  ،لوحظ

. أما بخصوص المراقبة الميدانية، فقد تم  المراقبةالمفتشين وبيان المنهجية والمقاربات المعتمدة، وكذا المخاطر المكتشفة أثناء  

مقرات  ب بالوثائق المتعلقة بالتحريات المنجزة    اإلقليمية للضرائب وأالمديريات الجهوية  في  الوقوف على أنه نادرا ما يحتفظ  

المحاضر( بعض  )باستثناء  المراقبة  موضوع  اإلجراءات   ،الملزمين  فعالية  ومدى  طبيعة  وتقييم  بتحديد  يسمح  ال  ما  وهو 

 والمجهودات المبذولة في كشف االغفاالت والمخالفات الضريبية. 

ه الوضعية، تبقى رسائل اإلشعار بنتائج المراقبة المبلغة إلى الملزمين هي المصدر الرئيسي لعرض المعلومات  في ظل هذ

 ، و هي غير كافية.  حول اإلجراءات والتدابير المعتمدة من طرف المفتشين أثناء عملية المراقبة 

  كما السابق في بها  معموال كان التي التقارير نماذج  تبسيط علىأنها عملت  جوابها فيوزارة االقتصاد والمالية  أكدت
المعنويون    بصددأنها   واألشخاص  الكبرى  )المقاوالت  الملزم  وطبيعة  الفحص  نوعية  بحسب  جديدة  نماذج  تعميم 

دراسة إمكانية دمج هذه التقارير في النظام المعلوماتي، وذلك من أجل تسهيل عملية   وكذاواألشخاص الطبيعيون(.  
 تقارير من طرف المفتشين.صياغة ال

 الضريبية قبةارممعايير برمجة مهام ال مراجعة ضرورة 

، على نظام لتحليل المخاطر يقوم بتحديد الملزمين ذوي المخاطر العالية 2016تستند برمجة المراقبات الضريبية منذ سنة  

وفعاليت قدراته  تعزيز  أجل  ومن  الضريبي.  معينة حول سلوكهم  ومؤشرات  معايير  الممارسات وفق  واكتشاف  في رصد    ه 

النظام، الذي الزال في مراحله األولى، إلى تزويده الخطيرة   العالية بشكل أكثر دقة، يحتاج هذا  والملزمين ذوي المخاطر 

باستمرار بمعلومات جديدة لتحيين وتحسين قاعدة معطياته. وال يمكن أن يتحقق هذا األمر عمليا إال بتفاعل المفتشين ومصالح  

التجربة حول مدى    نتائجاقبة المحلية واإلقليمية من خالل عرضهم للدروس المستفادة من البرمجة ومد اإلدارة المركزية بالمر

أنه    ،من خالل التحريات  ،نظام تحليل المخاطر الختيار الملزمين. إال أنه تبين  اعتمدهاالفرضيات واألسس التي    صحةدقة و

أ المكلفة بالمراقبة  المنبثقة عن نظام تحليل  بن قامت  لم يسبق للمصالح  البرمجة  إبالغ المصالح المركزية بخصوص جودة 

المخاطر   مقارنة معالمخاطر المستند عليها خالل البرمجة  دقة تقييم    لضعفالمخاطر، السيما وأنه يسجل سنويا حاالت عديدة  

 المراقبة الضريبية. عندالمكتشفة 

في    أكدت والمالية  االقتصاد  للضرائب    المديرية  أن  جوابهاوزارة    دراسة   إليها  عهد  مصلحة  بإحداث  قامتالعامة 
 .المبرمج  االستهداف  فعالية  وكذا  الضريبي  التدقيق  لعمليات  البرمجة  مالءمة  مدى  وتقييم  القطاعية  االقتصادية  النشاطات

  ة مراقبة اإلقرارات باألرباح العقاريضرورة مراجعة طرق 

على باالعتماد أساسا  تدخله على مراقبة اإلقرار التلقائي باألرباح العقارية    لضرائبالمديريات  التابع    يركز مكتب المراقبة

مراقبة عقود تفويت الملكية. وتتميز مراقبة اإلقرارات باألرباح العقارية باقتران المراقبة "باتفاقات وتنازالت" بدون ضوابط. 

إلى   إلى تحرير جداول أو قوائم اإليرادات أو المحلية للضرائب أن تفضي مسطرة التصحيح التي تقوم بها المديرية ويفترض

حيث أن    ، حصيل الواجبات اإلضافية بصورة تلقائية. غير أن واقع األمر يشير إلى غير ذلكأوامر االستخالص لت  إصدار 

 جوانبها عن األسس التي انطلق منها التصحيح.  مجملمعظم التصحيحات تنتهي باتفاقات تختلف في 

التصحيحات التي   خصت  باإلضافة إلى عيوب أخرى   سالف الذكر،  مكتب المراقبة  على العمل الذي يقوم بههذا األمر  نطبق  يو

 نذكر أهمها فيما يلي: ،يقوم بها هذا المكتب

 ؛أو لجان يتم اتخاذ القرارات بصورة فردية وليس في إطار هيئات -

تتم التصحيحات بطريقة جزافية ال تحكمها ضوابط موضوعية. حيت تنطلق من فرضية أن الخاضع للضريبة   -

النتيجة خالل التصحيح رفع األثمان وتخفيض   يقر بثمن أقل من الحقيقة وبنفقات استثمار مبالغ فيها. فتكون 

 نفقات االستثمار بصورة تلقائية. مما يفضي إلى "التفاوض" والتراجع عن األسس المصححة في جل الحاالت؛ 



 
 

 

 (2022 مارس  14) 1443 شعبان   11 –مكرر   7073عدد  الجريدة الرسمية 

 

1303 

بحيث ال يتم تحرير مذكرات توضيحية وال محاضر وال صياغة قرارات   ،ال يتم االلتزام بأية إجراءات شكلية  -

 لة؛ مكتوبة ومعل

وزارة االقتصاد والمالية ما يلي: "يخضع التصحيح إلى مسطرة تواجهية تضمن    المالحظة، أوردت  هذه  على  جوابا
مع العلم أن تنفيذ هذه المسطرة يخضع، في نفس الوقت، لتتبع إداري    المراجعة،للملزم حق الدفاع خالل جميع مراحل  

مكتب   )رئيس  المتخذة  القرارات  على  اإلداري  السلم  تأشير  خالل  من  عليه  المصادقة  يتطلب  الذي  األمر  صارم، 
 المراقبة(، وفي بعض األحيان يتطلب األمر موافقة رئيس المصلحة أو المدير الجهوي/اإلقليمي المعني".  

الوطنية حول الجبايات  موضوع توصية خالل المناظرة  هذه المالحظة، وكانتما أكدت وزارة االقتصاد والمالية  ك
فيما يتعلق بإبرام االتفاقات وتأطير مسطرة    وخاصةمن أجل وضع إطار قانوني للتسويات الودية    2019المنعقدة سنة  

 تصحيح األرباح العقارية. 

 االتفاقات  .2

عقب القيام بمراقبة المحاسبة أو   الضرائب إذا ما الحظت ما يستوجب القيام بذلك بتصحيحواالقليمية  تقوم المديريات الجهوية  

للملزم العامة  التفويتات .  الوضعية  أثمان  مراقبة  بعد  أو  الضريبية  المراقبة  بعد  المهنيين  مع  تبرم  باتفاقيات  األمر  .  ويتعلق 

مبلغه مؤسسة ومثبتة من قبل المديريات. كما   وتفاصيل وكذا طبيعته به القيام المزمع حيحالتص ويفترض أن تكون أسباب

 اإلضافية الواجبات لتحصيل االستخالص أوامر أو اإليرادات قوائم أو يفترض أن تفضي مسطرة التصحيح إلى تحرير جداول

تنتهي باتفاقات متباعدة عن الغايات واألسس التي بصورة تلقائية، غير أن واقع األمر يشير إلى غير ذلك، فمعظم التصحيحات  

 انطلق منها التصحيح. وفي هذا الجانب، تم مالحظة ما يلي:

 ؛رغم انها ذات طبيعة استثنائية ،صلاألاالتفاقات تشكل  -

التنازل عن مبالغ مهمة   - التخفيضات غالبا طابعا  لذا  تفضي هذه االتفاقات إلى    استثنائيا ينبغي أن تكتسي هذه 

 ؛بحكم مبالغها الكبيرة

وفي بعض األحيان ال تلتزم بالمساطر   ،تتمتع إدارة الضرائب بسلطة تقديرية واسعة أثناء إبرام هذه االتفاقات -

 االتفاقات؛ هالداخلية التي تؤطر هذ

من لدن أفراد بدال عن هيئات يفترض أن تؤسس لهذا و  لفةعلى مستويات إدارية مختأحيانا تبرم هذه االتفاقات  -

 وذلك من أجل ضمان قرارات صائبة وجماعية. الغرض

 ، لوحظ ما يلي:الضريبية بالمديريات المذكورة أعاله من االتفاقات التي أبرمتها مصالح المراجعة ملفات  وبعد افتحاص 

 نقائص تشوب إبرام االتفاقات 

االتفاقات    إبرام من أجل   DCF/2016 )/  6والمذكرة رقم    DCF/2016/2المذكرة رقم  )متبعة  يجب التذكير أن المساطر ال

لوحظ بخصوص تلك المبرمة عقب القيام بمراقبة للمحاسبة أو للوضعية العامة للملزم. وقد  ب  ،على وجه الخصوصتتعلق،  

حيث ال يتم اإلشارة    ،المذكرتين سالفتي الذكراالتفاقات أنه ال يتم إقرارها مع الملزمين وفق معايير محددة كما تنص على ذلك  

، على إثر  ال يتم تعليله بوقائع موضوعية. ويتمالضريبية  ، كما أن التخلي عن مبالغ الزيادات  االتفاق  إلى المراجع وأسباب

 هذه المبالغ بصورة تلقائية بعد حصر مبلغ االتفاق.  ن أداءزم بالتخلي عتمتيع المل ذلك،

بعض  وفي    ،ملفات لهذه االتفاقات، بل يتم فقط إضافتها إلى ملفات المراقبة الضريبية  عدم تخصيص  ،حفظالبشأن   ،كما لوحظ

ة الضريبية ال تتضمن نسخة من االتفاق  لمراقبالمتعلقة باملفات ال كما أن. المصلحةحيان يتم االحتفاظ بها في مكتب رئيس األ

والمذكرة رقم   DCF/2016/2المذكرة رقم  )ال تحترم المساطر المتبعة    الضريبية  أن اإلدارةبلوحظ كذلك  والمبرم مع الملزم.  

6  / (DCF/2016وكذا الحصول    ،فيما يخص الحصول على إقرار من طرف الملزم بالتخلي عن حقوقه في متابعة النزاع

لوحظ غياب الوثائق المثبتة لهذه العمليات في كثير  كما ء للذمة أو رسالة مضمونة من أجل تبليغ االتفاق إلى الملزم. براإعلى 

 من الملفات.

  تحصيل تتبع الكذا طرق  و  ،مجموع االتفاقات ومراحلها المختلفةتتضمن    للبياناتكما أن المصالح المختصة ال تتوفر على قاعدة  

 الذي يعتبر شرطا ملغيا لالتفاق إذا لم يتم احترامه. 

اإلدارة تسعى جاهدة إلى تأطير   أنوزارة االقتصاد والمالية بهذا الخصوص    جواب  أوضح  االختالالت  هذه  من  للحد
مقترحات التصحيحات التي تعتزم إبالغها للملزم وذلك عبر مبادراتها على المستوى التشريعي التي أفضت إلى إدراج 

تحث على إجراء محاورة شفوية وتواجهية مع الملزم لتمكينه من إبداء   2020مقتضيات بموجب قانون المالية لسنة  
 .أنها تستند إلى أساس صحيح ثبتمالحظاته وأخدها بعين االعتبار إذا 
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  التفويتات العقارية المسؤول عن مكتب مراقبةمن طرف الجمع بين مهام متنافية 

في مراقبة اإلقرارات الناقصة أو غير    لضرائبالمديريات  التابع  التفويتات العقارية    المسؤول عن مكتب مراقبةتتمثل مهام  

بين مهام   بالجمع  المذكوريقوم المسؤول    ، المودعة وتصحيح أساس الضريبة وتصفية المبالغ المطابقة لها. باإلضافة إلى هذا

األوامر باالستخالص وتدبير ملفات المنازعات اإلدارية  عداد  اخلية وتتمثل في إنظام المراقبة الدمعايير  متنافية بالنظر إلى  

 . %30والقضائية وإبرام اتفاقات مع الملزمين قد تفضي إلى تخفيض جزافي في حدود 

باستخالص الديون العمومية وفق المساطر المعمول بها وعدم اللجوء  األعلى للحسابات  وبهذا الخصوص، يوصي المجلس  

قات إال استثناء، مع تأطير وتقييد هذا اللجوء بما يحد من السلطة التقديرية للدارة الضريبية ويحفظ حقوق خزينة  لالتفا

 الدولة.

 التكفل والتبليغ والتحصيل  ا.ثالث
تبتدئ من مراقبة مشروعيتها    ،مجموعة من الضوابط مرحلة تحصيل الموارد بالنسبة للشق المتعلق بالمحاسب العموميتؤطر  

الم الترخيص  وجود  من  التأكد  فبعد  لها.  المادي  بالتحصيل  أوامر  يزانياتيوتنتهي  صحة  على  العمومي  المحاسب  يركز   ،

سندت المادة  أومذيلة بصيغة القوة التنفيذية. وفي هذا الصدد،  ،عن الجهات التي يؤهلها القانون لذلك وكونها صادرة المداخيل

 مر بالصرف. بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، اختصاص إصدار أوامر المداخيل إلى اآل  15.97ن القانون رقم  الرابعة م

ويتوجب على مصالح الوعاء إرسال الجداول والقوائم إلى المحاسب المكلف بالتحصيل خمسة عشر يوما على األقل قبل تاريخ 

الديون العمومية موضوع   ل  ،الجداول والقوائمالشروع في تحصيل  اوذلك طبقا  القانون رقم  5لمادة  مقتضيات    15.97  من 

 ،. كما يجب على المحاسب المكلف بالتحصيل القيام بالمراقبات الالزمة طبقا للقوانين واألنظمة الجاري بها العملسالف الذكر

الذي ينص على أنه يتعين على  و  ،يةبسن نظام عام للمحاسبة العموم  330.66رقم    الملكي  المرسوممن    10ال سيما الفصل  

التأكد من صحة االستخالص وإدراجه في محله وكذا التحقق من األوراق ب  يقوموا  أن  المداخيل  يخص  فيما  المكلفين  المحاسبين

 المثبتة. 

 :، من أهمها ما يلي عن تسجيل مجموعة من المالحظاتبهذا الخصوص،  ،وقد أسفرت عملية التدقيق

 التكفل  .1

 :يلي ما لوحظ الصدد، هذا في

 عدم القيام بالمراقبات الالزمة قبل التكفل بالديون العمومية 

لوحظ أن القابض يتكفل باستخالص ديون عمومية دون القيام بالمراقبات الملزم بها طبقا للقوانين واألنظمة الجاري بها العمل  

، الديون لمصلحة الوعاءلوائح  رجاع  إو  عمومية،بسن نظام للمحاسبة ال  330.66  الملكي رقم  المرسوممن    10خاصة الفصل  

)عناوين ناقصة أو أرقام بطائق التعريف الوطنية غير متوفرة( تفاديا لتراكم هذه بشأنها  في حالة عدم توفر معلومات كافية  

 تقادمها.  وبالتاليالديون في الباقي استخالصه 

من مراقبة التكفالت الضريبية    يمكن  اليالنظام المعلوماتي الح  أنوزارة االقتصاد والمالية    أكدت  المالحظة،   على  جوابا
التعريفية( مع إمكانية رفضها من المحاسب المكلف في حالة عدم استيفائها للشروط إ) العنوان والمعلومات  جبارية 

 المطلوبة.

 المعلومات في  رغم نقصالمرسلة من طرف اآلمر بالصرف  أوامر التحصيلبل كفالت 

، من أجل استخالصها  النظام المندمج للتضريب  عن طريقلقابض إدارة الضرائب  إرسالها  لوحظ أن األوامر بالتحصيل يتم  

 لألشخاص المعنيين.  كالعناوين وأرقام بطائق التعريف الوطنيةرغم نقصان المعلومات الالزمة للقيام بذلك 

العامة للضرائب بصدد العمل على تعديل   المديرية  أن قتصاد والمالية  أكدت وزارة اال  ،المجلس  مالحظة  على  جوابا
لتوافق وذلك  المعلوماتي  التقرير   ه النظام  على  المصادقة  يشترط  الذي  للدولة  الجديد  المحاسباتي  النظام  قواعد  مع 

 قداالختالالت التي  لضبط النواقص أو قبليةالمحاسباتي اليومي، كما أن النظام المعلوماتي الحالي يشكل أداة مساعدة 
 جبارية العنوان والمعلومات التعريفية...(. إتشوب اإلصدارات الضريبية )

 التبليغ  .2

 لوحظ، في هذا اإلطار، ما يلي: 

 البريد المضمون في تبليغ اإلجراءات اإلعالم عن طريق محدودية فعالية 

تلجأ مصالح القباضة إلى كل من أعوان التبليغ والتنفيذ واألعوان القضائيين والبريد المضمون لتبليغ إجراءات التحصيل. وال  

وذلك بالرغم من ضعف فرص التبليغ بواسطته،   ،البريد المضمون يستعمل كآلية أساسية لعملية التبليغ  طريق  عن  اإلعالميزال  

الشيء    ،بالعناوين أو عدم العثور على الملزمين  الخاصة  أخطاء أو نقص بعض المعلوماتوالذي يعزى باألساس إلى تواجد  

 مضاعفة إكراهات التحصيل وتضخم الباقي استخالصه.  فيوبالتالي  ،معدل التبليغ تدنييساهم في قد الذي 
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وزارة االقتصاد والمالية أن الكم الهائل من التكفالت بالديون العمومية الواجب استخالصها    أكدت  جوابها،  معرض  في
 يجعل من البريد المضمون آلية ال يمكن االستغناء عنها. 

  إجراءات التبليغ من طرف المفوضين القضائيينتنفيذ تتبع ضرورة 

اإل تبليغ  مسطرة  تعتري  التي  والصعوبات  لإلكراهات  اتفاقية  نظرا  للضرائب  العامة  المديرية  عقدت  هيئة مع  جراءات، 

لوحظ    غير أنهلرفع من وتيرة التبليغ والتنفيذ.  بهدف اوذلك   ،2015يونيو    24المفوضين القضائيين دخلت حيز التنفيذ بتاريخ  

الديون التي جرى  وكذا    ،كل مفوضالخاصة بأن القباضات ال تتوفر على وسائل لتتبع ورصد عدد التبليغات واإلرجاعات  

تحصيلها عن طريق التبليغات المنفذة بواسطة المفوضين القضائيين. وبالتالي، فعملية تقييم وقياس مردودية المفوضين تبقى  

 نظرا لصعوبة إيجاد رابط بين المصاريف المؤداة لهم نظير تبليغاتهم وحجم المداخيل المستخلصة سنويا. غير مفعلة

ن القباضات ال تتوفر على سجل خاص بها يمكنها من احتساب آجال قيام المفوضين القضائيين باإلضافة إلى ذلك، لوحظ أ 

ال فحسب  بهم.  المنوطة  و  7بند  بالتبليغات  للضرائب  العامة  المديرية  بين  المبرمة  االتفاقية  لمفوضين  ل  الوطنية  هيئةالمن 

  10قائمة التحصيل الجماعية المسلمة لهم داخل أجل نذارات المضمنة بالشروع في تبليغ اإل المفوضينالقضائيين، يجب على 

المؤرخة   المصلحة  االتفاقية سالفة    ،2015يوليوز    08  في أيام. عالوة على ذلك، تنص مذكرة  بتطبيق مضمون  والمتعلقة 

على أنه يتم مسك سجل لدى مصالح الوعاء الضريبي أو القباضة يمكن من تتبع سرعة تنفيذ االجراءات وتبادل الوثائق    ،الذكر

 مع المفوضين القضائيين.

المنجزة من طرف المفوضين القضائيين لدى قابض إدارة الضرائبإعالوة على ذلك، ال يتم،     ،يداع محاضر اإلجراءات 

من االتفاقية المشار إليها أعاله، والتي تنص على أن محاضر اإلجراءات تودع داخل أجل    10  دبنوذلك خالفا لمقتضيات ال

 جراء.أيام من تاريخ اإل (03) ثالثة أقصاه

وال يتم مواجهتهم بالمسؤولية التقصيرية في    ،عدة شهورتستغرق  عملية التبليغ من قبل المفوضين القضائيين  كما لوحظ، أن  

 من االتفاقية المذكورة.  8بند نص عليه اليا ، خالفا لمالحالة هذه 

التتبع  إلى قسم  القضائيون  المفوضون  قام بها  التي  إلى ذلك، ال يتم إرسال وضعية شهرية عن مجموع اإلجراءات  إضافة 

 خالفا لما تنص عليه مذكرة المصلحة سالفة الذكر.  ،والتحصيل باإلدارة المركزية

بين المديرية العامة للضرائب والهيئة الوطنية  2016-06-07ية المبرمة بتاريخ أن االتفاق الوزارة  جاء في جواب لقد
أن اإلجراءات  وللمفوضين القضائيين تشكل أداة مهمة وفعالة، مكنت اإلدارة من الرفع من فعالية التبليغات والتنفيذات  

وماتي يمكن القباض والقائمين  المفوضة تحظى بتتبع دقيق على المستويين الجهوي والمركزي، حيث أن النظام المعل
 على ملفات التحصيل من حصر الديون المفوضة، كما يمكن من تتبع مآل التبليغات والتنفيذيات. 

 التحصيل  .3

 تم، بهذا الخصوص، تسجيل ما يلي:

  ممارسة حق االطالع محدود إلى لجوء 

المحاسب من ممارسة حق االطالع على الوثائق    130و  129و  128مكنت مدونة تحصيل الديون العمومية بموجب المواد  

بالمدينين المتعلقة  أجل  ،والمعلومات  العمومية.    تسهيل  وذلك من  الديون  عدم  تحصيل  لوحظ  أنه  إلى    لجوءغير  المحاسب 

 . االطالع في حاالت تستوجب ذلك 

ل بها وصعوبة  فلتحمالت المتكنظرا للعدد الكبير والمتزايد ل  أنهأوضحت وزارة االقتصاد والمالية    ،معرض جوابها  في
المعطيات مع األغيار حال  العادية، يبقى خيار رقمنة تبادل  الطلبات  المعلومات الضرورية عن طريق  إلى  الولوج 

 ناجعا وفعاال لنجاعة التحصيل.  

   لجوء محدود إلى اتخاذ اإلجراءات االحترازية والتحفظية 

في حالة إذا ما كان الملزم موضع   ه،والتي تنص في فقرتها الثانية على أن  ،العموميةمن مدونة تحصيل الديون   29تبعا للمادة  

الرهون العقارية والرهون ) المحاسب المكلف بالتحصيل مؤهل التخاذ كل اإلجراءات التحفظية ، فإنمسطرة تصحيح جبائي

ب  (التحفظية إعالم  إلى  استنادا  الخزينة  المحافظة على ضمان حق  الوعاء  التي من شأنها  تصحيح جار صادر عن مصالح 

  .الضريبي

والمتعلقة بآليات تنشيط وتقوية إجراءات التحصيل،   ،2015شتنبر    30  فيتوضح مذكرة المصلحة المؤرخة  في هذا الصدد،  و

التحفظيةكابأنه يجب تطبيق مجموع اإلجراءات االحترازية   العقارية والرهون  امتياز    لرهون  الحفاظ على  التي تمكن من 

لا تطبيقا  وذلك  بها،  الخاصة  التنفيذية  السندات  صدور  قبل  المدينين  ديون  الخزينة ضمن  الذكر،    29لمادة  مقتضيات  سالفة 

ها مهمة. وحسب نفس المذكرة، فإن المحاسب مطالب بالشروع  األمر بتحصيل  خصوصا إذا كانت المبالغ التي سوف يتم إصدار

 التحفظية في غضون ستة أشهر ابتداء من تاريخ إعالمه. في إجراءات تطبيق الرهون العقارية والرهون 
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إال أنه لوحظ نقص في تطبيق اإلجراءات التحفظية واالحترازية من طرف المحاسبين ضد الملزمين موضوع مسطرة تصحيح  

بالشركات  األخير  هذا  إلعالم  والمحاسب  بالصرف  اآلمر  مصالح  بين  التنسيق  ضعف  إلى  هذا  ويعزى  جار.  ضريبي 

 خاص موضوع تصحيح ضريبي. واألش

من مدونة تحصيل الديون   29"تطبيقا لمقتضيات المادة    أنهوزارة االقتصاد والمالية    أكدت  المالحظة،  على  جوابا
مر بالصرف  العمومية، يلجأ القابض المكلف بالتحصيل التخاذ كافة اإلجراءات التحفظية فور توصله من طرف اآل

 ذ مسطرة التحصيل الجبري".  باإلعالم بتصحيح جار أو خالل تنفي

 بما يلي:  األعلى للحسابات تبعا لما سلف، يوصي المجلس

ضرورة القيام بالمراقبات الضرورية من طرف القابض قبل التكفل بالجداول وقوائم اإليرادات المرسلة إليه،   -

 والتحسيس بأهمية اإلدالء بالمعلومات الكاملة للملزمين لتسهيل عملية التحصيل؛ 

، والمتعلقة بإجراءات التبليغ تتبع تفعيل االتفاقية الموقعة مع هيئة المفوضين القضائيينضرورة السهر على   -

 والتنفيذ والمعاينة المتطلبة لفرض وتحصيل الضرائب والمستحقات الجبائية. 

 اإلبراءات واإللغاءات  ا.رابع
لهذا  لوزير المكلف بالمالية أو الشخص المفوض من لدنهعلى اب من المدونة العامة للضرائب على أنه يج 236تنص المادة 

إسقاط الضريبة جميعها أو بعضها إذا   من نفس المدونة،  232الغرض أن يقرر، داخل أجل التقادم المنصوص عليه في المادة  

تنص  ح. كما  ثبت أنها زائدة على المبلغ المستحق، أو أن األمر يتعلق بضريبة فرضت مرتين أو فرضت بغير موجب صحي

ومراعاة للظروف المستند إليها باإلبراء أو التخفيف من الزيادات   الملزمعلى طلب    يجوز له أن يسمح بناءنفس المادة على أنه  

أسفرت عملية التدقيق عن تسجيل   ،والغرامات والذعائر المقررة في النصوص التشريعية الجاري بها العمل. وفي هذا النطاق

 نذكر أهمها كالتالي:  ،مجموعة من المالحظات

 اإلبراءات   .1

المقتضيات المنصوص عليها أعاله     اإلبراءات التي تقوم بها بعض المديريات الجهوية   بخصوصلوحظ أنه ال يتم احترام 

 بصورة عامة: أنه  تبين بحيث واإلقليمية،

 تحول اإلبراء إلى ما يشبه حقا مكتسبا بالنسبة للمدينين؛  -

في دليل اإلجراء ات الخاص بمعالجة    ،على وجه الخصوص  ،المنصوص عليهاال تحترم القواعد والشكليات   -

 الشكايات؛

تمس الطريقة التي تتم بها اإلبراءات بمبدأ المساواة أمام الضريبة، إذ تحرم من هذه االمكانية الفئات التي ال  -

ه األداء. بينما تستفيد  والتي قد ينطبق عليها بالفعل شرط الظرف الذي يستعصي مع  ،تعلم بها أو ال تطالب بها

 قد ال تستوفي شروط اإلبراء. منها بالمقابل فئات 

التدبير  وزارة االقتصاد والمالية  جوابا على المالحظة أوردت   ما يلي: "...فيما يتعلق بعدم احترام قواعد وشكليات 
تم تضمين وحدة  أنه  الصدد  هذا  في  اإلشارة  الشكايات، وجبت  بمعالجة  الخاصة  اإلجراءات  دليل  في  إليها  المشار 

المندمج   المعلوماتي  النظام  المذكور، مع   (SIT)متكاملة ضمن  دليل اإلجراءات    وذلك في تطابق تام مع توجيهات 
إحداث لوحات قيادة مفصلة وهي حاليا في طور تدقيق معطياتها وذلك من أجل مواكبة أمثل لتدبير هذه اآللية على  

 المستوى المركزي وتوحيد الممارسة العملية بشأنه على المستوى الوطني.

ت والذعائر المنصوص أنه وجب التذكير في األخير أن اإلبراء من الزيادات والغراماوزارة االقتصاد والمالية  وأكدت  
العامة للضرائب نص عليها المشرع كآلية استعطاف مخولة لإلدارة بناء على طلب   ةمن المدون  236عليه في المادة  

يقدمه الملزم وليس حقا مكتسبا لهذا األخير، وهي تختلف تماما مع اآلليات الملغية للغرامات والفوائد والذعائر التي  
في النصوص التشريعية ذات الطابع العام وبموجب قواعد قانونية آمرة يتم تضمينها في يتم التنصيص عليها تلقائيا  

 إطار قوانين المالية.  

 اإللغاءات .2

  ، إذا لم تفض جميع طرق التنفيذ على أموال المدين  فإنه،  من مدونة تحصيل الديون العمومية،   126  ةلمادمقتضيات اطبقا ل

يون العمومية، يقترح إلغاء هذه األخيرة بمبادرة من المحاسب المكلف بالتحصيل.  إلى تحصيل الد  ،وعند االقتضاء على شخصه

، يمكن يتم اقتراح إلغاء الديون غير القابلة للتحصيل بواسطة قوائم معززة بالتبريرات الضروريةكما تنص هذه المادة على أنه  

التي من المفروض   الغياب  شهادةد من بينها  أن تكون على شكل بعض الوثائق المنصوص عليها في نفس المادة، والتي يوج

من نفس المدونة على    127بينما تنص المادة  .  إيجادهم  يتعذر  اللذين  المدينين  تهم  التي  لإللغاء  المقترحة  الديون  إرفاقها بملف

 يترتب عن قبول اإللغاء إبراء مسؤولية المحاسب المكلف بالتحصيل دون أن يؤدي ذلك إلى انقضاء دين المدين.  أنه 
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 :، من أبرزها ما يليوفي هذا النطاق، تم تسجيل مجموعة من المالحظات

 بخصوص جميع اإللغاءات الضريبية محاضر عدم وجود ما يحجز ومحاضر التفتيش ضرورة االستناد على 

من مدونة تحصيل    126و   56و  54تنص عليه المواد    لمايتوجب على القابض إثبات استحالة تحصيل الدين العمومي، طبقا  

. إذ يتعين ذي الصلة  ساطرودليل الم  2015يوليوز    29بتاريخ  إدارة الضرائب  مذكرة    مقتضياتلالديون العمومية، وكذلك  

 إنشاء "قائمة تخص الديون غير القابلة للتحصيل" مدعمة بالوثائق المثبتة التالية: 

عدم وجود ما يحجز، مدعم بجميع الوثائق المثبتة، وهذا في حالة ما إذا كانت جميع اإلجراءات لم تمكن   محضر -

 من استخالص الدين من الملزم؛ 

وذلك في حالة مغادرة أو اختفاء الملزم دون العثور على عنوانه الجديد أو في غياب أمالك    ،تفتيشالمحضر   -

التفتيش    .للحجز بحضور السلطات اإلدارية المحلية التي تسلم على إثر ذلك إشهادا المذكور  وينجز محضر 

 بغياب الملزم يدعم به المحضر؛ 

 . العوز ةشهادأو  الغياب ةشهاد -

بإعداد   فقط  القباضات. ويكتفي القابضبعض  يتم احترام هذه المقتضيات من طرف    الأنه    الصدد،  ، في هذالوحظ  غير أنه

كون أكثر من وثيقة مثبتة تدعم محضر تي ال ينبغي مبدئيا أن  تصدر عموما عن السلطة المحلية، والتي  تالغياب، ال  ةشهاد

بأن الملزم ال يوجد في العنوان   ضمنها   المحلية باإلشهاد التفتيش. وغالبا ما تكون هذه الشهادات غير مؤرخة وتكتفي السلطة  

بمؤسسات كبيرة يستحيل عمليا أن يتعذر تحديد مقراتها وأماكن أحيانا  يتعلق األمر  أنه  المدلى به من طرف اإلدارة. كما  

 .تواجدها

 ةرير تحليلي اتق ب التحصيل متعذرة الديون  ضرورة دعم جميع قوائم  

آنفة الذكر إلى أن تكون قوائم الديون متعذرة التحصيل مدعومة بتقارير    2015يوليوز    29المصلحة بتاريخ  تدعو مذكرة  

تدعم هذه التقارير على أن  تم القيام بها، وكذا نتائجها واألسباب وراء عدم نجاحها،   التيتسرد اإلجراءات    ،تحليلية لكل مدين

 قارير في بعض األحيان. غياب هذه الت لوحظباألوراق المثبتة. إال أنه 

 آليات تتبع الملزمين الذين تم قبول إلغاء ديونهم   ضرورة وضع 

من مدونة تحصيل الديون   127ال تتوفر المديريات على آليات لتتبع الملزمين الذين تم قبول إلغاء ديونهم، علما أن المادة  

تبقى هذه الديون بمثابة الديون الملغاة نهائيا في    ،وبهذاالعمومية توضح أنه ال يترتب عن قبول اإللغاء انقضاء دين المدين.  

وفي غياب وحدة معلوماتية مكتملة متضمنة لوظائف التنبيه التي من شأنها إعالم العاملين   ،عمومها في ظل المنظومة الحالية 

معلوماتي( بشأن حال  بالوعاء والتحصيل بحدوث مستجدات )مرصودة من خالل البيانات الوطنية المتاحة من طرف النظام ال

 المدينين.

 تجميع المعلومات  ضرورة تحسين عملية 

عنوان توصلت به. غير    إلى آخر  مديريات الضرائب  تلجأ بعضالملزمين،    أماكن وجودمن أجل تعريف وتحديد    ،لوحظ أنه

مدونة تحصيل الديون العمومية، خول المشرع   من  129و  128  تينفي إطار حق االطالع المنصوص عليه في الماد  ،أنه

وكذلك   ،العموميةالسلطة    أو مراقبة  وصايةل  الخاضعةلدى كل األجهزة    ات ذات الصلةللقابض الحق في البحث عن المعلوم

عد وب ،. )شركات االتصاالت و/أو وكالء توزيع الماء والكهرباء، الخ(. في حينوالمعنويين الطبيعيين   األشخاصمن فئة لدى 

، اتضح أن إلغاءات الديون أصبحت تعتمد على محضر المفوضين القضائيين الذي  ببعض المديريات  ملفاتالاالطالع على  

 يقر بغياب الملزمين. 

أكدت   المالحظة،  التحصيل جوابا على  اإللغاء يشترط صحة مسطرة  اقتراحات  قبول  أن  االقتصاد والمالية  وزارة 
يتم قبول طلبات اإللغاء التي تشوبها حالة التقادم، أو عدم التصريح بالدين في  وخلوها من كل عيب مسطري، حيث ال 

 المساطر الجماعية داخل اآلجال القانونية. 

أما فيما يخص عملية التتبع، فقد وضعت المديرية العامة للضرائب، رهن إشارة المحاسبين المختصين، نظاما معلوماتيا  
 التي تم إلغاؤها من خالل ما يلي: يمكن من التتبع الدقيق لمختلف الديون

 في الطلبات؛  تتأطير النظام المعلوماتي لعملية االقتراح والب -

 مطالعة الئحة الديون الملغاة؛  -

وضع نظام تنبيهي يمكن المحاسب من التوصل بإشعارات تخص العمليات المنجزة من طرف المدين موضوع   -
 عقار...(؛ مسطرة اإللغاء )أداء، تسجيل عربات، تسجيل 

تمكين المحاسب من اتخاذ كافة اإلجراءات ومساطر التحصيل الجبري على مستوى النظام المعلوماتي، في حالة  -
 تحسن الحالة المادية للمدين.
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 بما يلي:  للحسابات األعلى في هذا الباب، يوصي المجلس

والشكليات  إ - القواعد  واإلسقاطات  لحترام  عليهاولبراءات  وجه    ،المنصوص  دليل    في  ،الخصوصعلى 

 ؛ اإلجراءات الخاص بمعالجة الشكايات

لغاء الديون العمومية بناء على استحالة تحصيلها الفعلية والمثبتة وذلك بعد القيام بكل اإلجراءات الجاري  إ -

 بها العمل دون التمكن من استخالصها؛ 

عمل لجنة إلغاء الديون ومعرفة إجراءات  توفر ملفات الديون المقترحة لللغاء على التقارير التحليلية لتسهيل   -

 التحصيل التي تم القيام بها قبل إلغاء هذه الديون؛ 

 تعزيز التواصل وجمع ومطابقة المعلومات حول الملزمين حتى يتم إثبات استحالة تحصيل الدين العمومي.  -

 الباقي استخالصه ا.خامس
 :ا كالتالي، نذكر أهمهتم تسجيل مجموعة من المالحظاتفي هذا اإلطار، 

 صدقية قوائم الباقي استخالصه المستخرجة من النظام المندمج للتضريب  نقص في 

بأ المتخذة لوحظ  اإلجراءات  معرفة كل  تمكن من  للتضريب ال  المندمج  النظام  المستخرجة من  استخالصه  الباقي  قوائم  ن 

المعلوماتي تعرف بعض النقص وتبقى غير    لتحصيل الديون. فالمعلومات الخاصة بإجراءات التحصيل المضمنة بهذا النظام

 2015ما قبل    المتعلقة بالسنوات  ملفاتال، إذ تم تضمين  2015صحيحة، بحيث أن كل اإلجراءات تحمل تاريخا الحقا لسنة  

في  م  بالنظام المندمج للتضريب وإعطائها تاريخا أوتوماتيكيا ابتداء من تاريخ ترقينها، أي ابتداء من تاريخ اعتماد هذا النظا

 . 2015سنة 

  الباقي استخالصه"ر المعلومات الضرورية لتحصيل يتوف ضرورة العمل على"   

لغ  ا، تبين أن نسبة مهمة من مبالمذكور  الباقي استخالصه المستخرجة من النظام المعلوماتيقاعدة بيانات  من خالل دراسة  

الشيء    ،التعريف وعناوين أصحاب الديون المعنية  مثل أرقام  ، ضرورية للتحصيلالمعلومات  تقترن بالالباقي استخالصه ال  

حد من قابلية استغالل البيانات المعلوماتية المتوفرة في يتقدمها ونجاعتها من جهة، و  يعطلصعب عملية التحصيل ويالذي  

 إطار مختلف عمليات البحث والتقاطع األوتوماتيكية من جهة أخرى.

 اقي استخالصه استمرار إدراج الديون الملغاة في قائمة الب 

رغم استفادة العديد من الديون من مسطرة اإللغاء، إال أن بعضها مازال مقيدا بقوائم الباقي استخالصه. األمر الذي يؤثر سلبا 

 على صدقية رصيد الباقي استخالصه. 

إلى  في معرض جوابها، أشارت   المنجزة بعد    أنوزارة االقتصاد والمالية  النظام هي تلك  التي يشملها  اإلجراءات 
ضبطها طبقا لما كان معموال  اعتماد النظام الجديد، أما اإلجراءات السابقة والمنجزة قبل العمل بالنظام المندمج فيتم  

إلجراءات ، يتم العمل على توفير خاصية تمكن المحاسبين من تحميل المعلومات حول اولتجاوز هذا اإلكراه  .به من قبل
 التي تمت مباشرتها قبل البدء في استعمال النظام المعلوماتي المندمج، والذي سيمكن من تتبع جميع اإلجراءات المنجزة. 

قصد تحيين المعلومات الخاصة بالملزمين والديون موضوع مسطرة التحصيل، تعمل المديرية العامة للضرائب من 
طبقا للتصريحات المقدمة من طرف    اأوتوماتيكييتم تحيينها    وبعد ذلك ها،  خالل مراقبة معطيات الديون عند التكفل ب

 الملزمين.

يمكن النظام المعلوماتي من مراجعة الديون الملغاة واالطالع عليها، وذلك لتمكين المحاسب المكلف ،  2016ومنذ سنة  
 ين أو تحسن حالته المادية. شعارات في حالة العثور على المدرسال اإلإبالتحصيل من اتخاذ كافة اإلجراءات و

الديون حسب   بالتحصيل من مراجعة  المكلف  المسير  أو  للمحاسب  يسمح  المعلوماتي  النظام  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
 تصنيفها، وبالتالي ال يمكن أن يؤثر هذا التصنيف على صدقية قوائم ورصيد الباقي استخالصه. 

 : ليللحسابات بما ي األعلى في هذا الصدد، يوصي المجلس

الفصل ما بين الديون الملغاة والباقي استخالصه إلعطاء صورة واضحة عن الديون الممكن استخالصها من  -

 تلك التي يتعذر استخالصها؛ 

 ضرورة رقن كل إجراءات التحصيل التي تم القيام بها بالنظام المندمج للتضريب؛  -

، ات التعريف الوطنية والعناوين المضبوطةإدراج البيانات الصحيحة والكاملة لكل ملزم بما فيها أرقام بطاق -

 . واالستعانة في ذلك، عند االقتضاء، بالسلطات المختصة

 المحاسبينمحاسبة  سادسا.
 :، من أبرزها ما يليعن تسجيل مجموعة من المالحظات المحاسبين أسفرت عملية تدقيق محاسبة
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  عدم تطابق األرصدة الختامية واألرصدة االفتتاحية 

من خالل مراقبة صحة نقل األرصدة للسنوات المالية موضوع عمليات التدقيق بالنسبة لبعض القباضات الجبائية،   ،يتضح

منة  وجود فوارق بين األرصدة الختامية واألرصدة االفتتاحية، الواردة بكل من ميزان الحسابات ووضعيات الحساب المض

صدقية ب  مسيقد  ميزان االفتتاح المستخرج من النظام المعلوماتي، مما  كذا  ، والمدلى به للمجلس األعلى للحساباتحساب  الب

 البيانات المحاسبية.

القيام، في إطار  أنه  وزارة االقتصاد والمالية  في هذا اإلطار جاء في تعقيب   المحاسب  محاسبي اليوم  اليتعين على 
بتعديال ال الحساب تكميلي،  على  بالمصادقة  األحيان  غالب  في  تتعلق  التعديالت  هذه  المحاسبية.  السنة  اختتام  بعد  ت 

، قد تتطلب المصادقة وقتا قد يتجاوز األجل المنصوص عليه، مما وبناء على هذا المعطى  الخاص بالتسوية.  82.04
ام المحاسبي الجديد للدولة حيز التطبيق إال أن دخول النظ  يؤدي ببعض المحاسبين إلى تقديم وضعيات محاسبية مؤقتة.

 ، سيمكن من تجاوز حاالت عدم التطابق المشار إليها.2020منذ 

  للحسابات  األعلىعدم احترام اآلجال المحددة بخصوص تقديم الوثائق العامة إلى المجلس 

من مدونة المحاكم المالية التي    25في المادة    أنه ال يتم احترام اآلجال المنصوص  ،من خالل تواريخ تقديم الحسابات  ،لوحظ

  المجلس إلى    سنويا  المصالح  هذه  حسابات   بتقديم  الدولة  لمرافق  العموميون  المحاسبون  يلزمتنص في فقرتها الثانية على أنه  
عدد    3و  2  ينرتالفق  وحسب  العمل  بها  الجاري  التنظيمية  النصوص  في  المقررة  الكيفيات  حسب المالية  وزير  قرار  من 

128/DCP  1982أكتوبر  4بتاريخ. 

فإن  وزارة االقتصاد والماليةحسب جواب   المادة  ،  المحاكم   25عدم احترام األجل المنصوص عليه في  من مدونة 
قباض    نإوعليه، ف  الخاص بالتسوية.  82.04المصادقة على الحساب    ارتباطه بمسطرةالمالية، راجع باألساس إلى  

   .مصادقةهذه الاإلدارة الجبائية يرون أنفسهم مضطرين لتعليق تقديم الوثائق العامة في انتظار 

اإلشارة جهودها    تجدر  تواصل  للضرائب  العامة  المديرية  أن  إلى  وتتابعلكذلك  المعلوماتية  أنظمتها  بلورة   تطوير 
،  خاصة في إطار المشروع المتعلق بتقديم حسابات التسيير من طرف القباض بشكل إلكتروني  استراتيجية الرقمنة

للمملكة.   العامة  للحسابات والخزينة  المجلس األعلى  إنجازه حاليا بشراكة وثيقة مع  فالمشروع   ،وبالتاليوالذي يتم 
 سابات. المادي على عملية تقديم الح طابعسيمكن من احترام األجل القانوني ورفع ال

  للمجلس والنظام المندمج للتضريب  دلى بهحساب المالعدم تطابق المعطيات الواردة بكل من 

في العمل بنظام معلوماتي لتدبير الملفات الضريبية، أطلق عليه اسم النظام    2014شرعت المديرية العامة للضرائب منذ سنة  

ين العمليات الحسابية واستخراج الوضعيات والقوائم المالية، بما  بالنسبة للقباضة، تدو  ،المندمج للتضريب. ويتيح هذا النظام

النظام المندمج والمستخرج من    الحسابات للسنوات المعنية بالتدقيق  فحص ميزانمن خالل    ،فيها ميزان الحسابات. إال أنه تبين

 حساب. المنة بالوثائق العامة المضالمضمنة فيه مع المبالغ المقيدة في للتضريب، عدم تطابق المبالغ 

ن التقارير المحررة من طرف المجلس تتعلق بسنوات محاسبية تم تدبيرها على  أوزارة االقتصاد والمالية  أوضحت  
 2018إلى  2014(، والثاني امتد من  SIA) 2013إلى   2009السنوات من  شملمستوي نظامين معلوماتيين، األول 

(SIT.)    موضوع تجديد    والتي كانتوبالتالي، فإن الفوارق التي أثيرت تعزى عموما إلى االنتقال بين النظم المعلوماتية
 سيما بمناسبة دمج المحاسبة العامة في إطار النظام المحاسبي الجديد للدولة. ال والتي تم تجاوزها وتعديل

تدارك نقائص النظام المندمج للتضريب وتجاوز اختالالته التي تؤثر  ب  للحسابات  األعلى  وتبعا لما سبق، يوصي المجلس 

 المستخرجة.المالية والمحاسبية على صدقية المعطيات والوضعيات 

 المنازعات الضريبية  سابعا.
 بخصوص هذا المحور، تم تسجيل المالحظات التالية: 

  بسبب التقادم  ائب والمستحقات الجبائيةالضراسترجاع بعض ضياع 

إلغاء  إظ أن بعض الديون تم  لوح التعليل الذي تم بسببه  لغاؤها على مستوى المحاكم اإلدارية في مرحلة االستئناف. وكان 

 هو اإلدارة الجبائية. يكون تقادم إجراءات التحصيل رغم أن المستأنف  وه  المعنيين الديون بالنسبة للملزمين

  إعفاء قانوني وجود يوب شكلية أو لمشروعية أو عالبسبب غياب  ائبالضراستخالص بعض ضياع 

مستوى المحاكم اإلدارية في مرحلة االستئناف. وكان   صدرت على قضائية أحكامبموجب  إلغاؤها لوحظ أن بعض الديون تم 

أو وجود عيوب  الضريبة  هو ثبوت غياب مشروعية فرض    المعنيين  إلغاء الديون بالنسبة للملزمين  على أساسهالتعليل الذي تم  

 أن المستأنف هو اإلدارة الجبائية.مع العلم  ،شكلية أو نظرا لوجود إعفاء قانوني للتحصيل

  قصور النظام المندمج للتضريب في تتبع الملفات المتعلقة بالمنازعات القضائية 

ة رغم االنطالق لوحظ أن النظام المندمج للتضريب ال يتوفر على أي قاعدة للبيانات المتعلقة بالمنازعات الضريبية القضائي

 "إكسيلتطبيق "االكتفاء بتتبع هذه الملفات عبر مسك قاعدة للبيانات على  ، حيث يتم  2014الفعلي بالعمل بهذا النظام منذ يونيو  

 من طرف مصلحة الشؤون القضائية بالمديريات الجهوية للضرائب. 
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  ،إليرادات وأوامر االستخالص "بصورة جزافية"يعود إلى إصدار قوائم ا ،في حاالت كثيرة ، وقد لوحظ أن أصل المنازعات

، مما يؤدي إلى  اإلدارة  أقرتهوتكون النتيجة في كثير من األحوال رفض المدين لما    العكس،إثبات  ب  الخاضع للضريبةومطالبة  

 النزاع. نشأة

  تثبت التي    راءاتباإلج عدم إدالء اإلدارة أمام القضاء  أن  وزارة االقتصاد والمالية  فيما يخص المنازعات، أوردت  
العمل القضائي لمحكمة   اراستقرك  لوجود إكراهات واقعية وقانونية، يرجع  القاطعة للتقادم  لمسطرةمباشرة القابض ل

باطلة   ....وذلك تحت طائلة اعتبار اإلجراءات الالحقة    ...النقض على أن اإلدارة ملزمة بتبليغ آخر إشعار بدون صائر  
الحرص على تبليغ آخر  بهدف  وفي هذا اإلطار تم إصدار مذكرة مصلحية    سريان التقادم.ترتب أثرها في قطع  ي وال  

 إشعار بدون صائر تفاديا إللغاء هذه المساطر من طرف القضاء. 

إحجام الملزمين عن إخبار اإلدارة بالتغيرات الطارئة على مقراتهم االجتماعية أو مكان إقامتهم وعدم توفر وكذلك  
الجبائية   عناويناإلدارة  للتقادم.  همعلى  القاطعة  باإلجراءات  تبليغهم  دون  يحول  للمزيد    المحينة  الفعاليةتوخيا  ،  من 

 .في مختلف مراحل الدفاع جميع المتدخلين في الملفوتفعيال لهذه التوصية، تم الحرص على إشراك 

إعفاء  وجود  و لمشروعية أو عيوب شكلية أالبسبب غياب    ائبالضراستخالص بعض  ضياع  كما أضافت بخصوص  
يتم الحرص على تحسين وتوجيه الممارسة اإلدارية من خالل إصدار مذكرات مصلحية توضح كيفيات ، فإنه  قانوني
لمقتضيات القانونية وذلك تفاديا ألي تأويل خاطئ وبشكل ينسجم مع إرادة المشرع وعلى ضوء التوجهات  اتطبيق  

 القضائية الصادرة بهذا الخصوص.

لية اليقظة القانونية من خالل تجميع وتبويب القرارات القضائية ودراستها قبل تعميم كيفية تأويل القاضي تفعيل آكما يتم  
للمخاطر تفاديا  وذلك  الجبائية  للمقتضيات  للقانون.   اإلداري  السليم  التطبيق  عدم  عن  تترتب  قد  التي   القانونية 

  الفرض الضريبيلعملية إصدار    وأنجعن أجل تدبير أمثل  إعطاء أولوية خاصة لعملية التكوين المستمر م  أيضا  ما يتمك
 وتحصيله.

أنه تم   أوضحت  فقد  ،يخص قصور النظام المندمج للتضريب في تتبع الملفات المتعلقة بالمنازعات القضائية  فيما  أما
لقد  بالمنازعات القضائية ضمن النظام المندمج للتضريب و  خاصة  وحدةتجاوز هذا الوضع وذلك من خالل إحداث  

 . 2021/11/15إجراء قضائي وذلك إلى غاية  45.814سفرت هذه العملية، على تسجيل أزيد من أ

 بما يلي:  للحسابات األعلى في هذا اإلطار، يوصي المجلس

استخالص الديون العمومية لتفادي خسارة الدعاوى القضائية بسبب في  أسس مثبتة ومطابقة للواقع  اعتماد   -

 الضريبة أو التصحيح؛األخطاء في تقدير 

 ؛الملفات المتعلقة بالمنازعات القضائيةإضافية بالنظام المندمج للتضريب تأخذ بعين االعتبار  إنشاء وحدات -

 لتضريب لالنظام المندمج  ثامنا.
 تم بشأنه تسجيل المالحظات التالية: وقد ،من أهم البرامج المعلوماتية التي تتوفر عليها إدارة الضرائبيعتبر هذا النظام 

  اإلجراءات االحترازية والمواكبة الستعمال النظام المعلوماتي الجديد  نقص في 

النظام المندمج تحت اسم إلى نظام معلوماتي جديد   "SIA"، تم االنتقال من العمل بالنظام المعلوماتي 2014ابتداء من شتنبر 

 ،ملية تمت دون اتخاذ اإلجراءات المواكبة واالحترازية الالزمة خالل الفترة االنتقالية(. وقد لوحظ أن هذه العSITلتضريب )ل

إلى    ،أدى هذا  كمامن أجل التأكد من فعالية التطبيق الجديد.    (test de migration)  لترحيل"دون إجراء "تجارب اكذا  و

عدم شموليتها وتطابقها مع الملفات الفعلية المدبرة  كذا  و  ،من النظام المعلوماتي الجديد  صدقية المعلومات المستخرجةب  المس

 من طرف إدارة الضرائب.

وقد جاء في جواب اإلدارة العامة للضرائب أنه تم اعتماد مبدأ التدرج بخصوص عملية ترحيل المعطيات من النظام 
السابق   الجديد  SIAالمعلوماتي  المعلوماتي  النظام  التجارSIT إلى  مسطرة  بتتبع  وذلك  طرف  ،  من  والمصادقة  ب 

 المستعملين لهذا النظام. كما تم توفير تكوينات لمستخدمي النظام بخصوص مختلف الوحدات المضمنة فيه.

 وظائف التنبيه الذاتي للتذكير باإلدالء بالتصريحات الجبائية  ضرورة وضع 

المندمج للتضريب التنبيه بالنظام  العاملين ب والتي من شأنها تذكير وتنبي  ،لوحظ غياب وظائف  الوعاء قصد القيام مصالح  ه 

باإلجراءات الالزمة قبل انقضاء اآلجال. فعلى سبيل المثال ال الحصر، يتطلب تدبير محفظة الملزمين غير المدلين بتصريحاتهم 

يبية المهمة  الجبائية، إدراج وظيفة التنبيه الذاتي بالنظام المندمج للتضريب من أجل تذكير مفتشي مصلحة الوعاء باآلجال الضر

 وهو ما ال يتوفر عليه هذا النظام.   لنهج مسطرة الفرض التلقائي في حق الملزمين المتقاعسين عن وضع إقراراتهم الضريبية.

للكشف التلقائي عن العيوب في    ا وظائفيوفر    في جوابها أن النظام المندمج للتضريبوزارة االقتصاد والمالية  أكدت  
بالضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات والضريبة على الدخل. وبذلك،    التصريحات الضريبية المتعلقة
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رسائل تذكير تلقائية وشاملة مع إصدار  يمكن النظام المعلوماتي من  وبعد فحص ومصادقة من طرف مسيري الوعاء،  
 . واإلرسال من قبل اإلدارة أو عن طريق بريد المغرب النسختوفر إمكانية 

  آلية تسمح بتجميع المعطيات وإنجاز التقاطعات  إلى اعتمادالحاجة 

ال المحدوديةبوابتعرف  بعض  والجبايات  الضرائب  بتدبير  المتعلقة  المعلوماتية  بتجميع    ،ات  األخيرة  هذه  تسمح  ال  بحيث 

لح اص، الشيء الذي يحول دون تمكين العاملين بمبخصوص الملزمين  المعطيات والحصول على وضعيات موحدة وشاملة

من إنجاز التقاطعات الضرورية لتحديد ومراقبة الوعاء الضريبي، وذلك من خالل استغالل قواعد البيانات    والمراجعة الوعاء  

 .  ذي الصلة المتاحة في نظام المعلومات

  النظام المعلوماتي صمم بطريقة مندمجة بين مختلف مكوناتهأن  وزارة االقتصاد والمالية  في معرض جوابها، أوضحت  
الضرائب.  وموحدة  رؤية شاملة  الحصول علىمن أجل   دافعي  إلى    لوضعية  الولوج  الوعاء من  كما يمكن مسيري 

 المعلومة وإجراء التقاطعات مع المعطيات المستخرجة من األنظمة المعلوماتية الخاصة بالشركاء، ومثال ذلك: 

لزمين التي ألغيت ديونهم بعد استيفاء مسطرة التحصيل المواكبة اليومية للنشاطات أو العمليات المحتملة الخاصة بالم   -
على   الضريبة  نظام  اختيار  أو  اليد  رفع  أو  إعفاء  أو  استرجاع  عقود، طلب  تسجيل  تصريحات،  نفقات،  )مداخيل، 

 الشركات...(.

 إدماج الضوابط المتعلقة بمشروعية تنفيذ النفقات )وجود مبالغ مستحقة(؛   -

 صيل الجبري )مثال: تنفيذ األحكام(؛ربط وحدات التقاضي والتح  -

كال    - في  استخالصه  الباقي  لمراقبة  المباشرة  غير  والضرائب  الجمارك  إدارة  مع  الفورية  التقنية  التبادالت  تنفيذ 
 االتجاهين؛

ل التبادل اآلني للمعلومات مع الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية من أجل تزويد النظام المعلوماتي المندمج بأسطو   -
المركبات والقيام، عند االقتضاء، باإلجراءات   الخاصة على  السنوية  الضريبة  أداء  المركبات في سياق مراقبة 

 المتعلقة بمسطرة التعرض على تفويت المركبات. 

  وأكدت كذلك انه من جهتها، تقوم المديرية العامة للضرائب بتبادل المعلومات المتعلقة بتغيير أو تجديد البطاقة الرمادية 
إعادة تصميم النظام المعلوماتي المساعد على اتخاذ القرار  من أجل تأمين ومراقبة األداءات. كل ذلك باإلضافة إلى  

SID الستغالل ومعالجة المعلومات وكذا إنجاز التقاطعات . 

 الوظيفة الخاصة بالمراقبة الضريبية  الحاجة إلى تعزيز 

تسمح  حيث  ،  2016على وظيفة خاصة بالمراقبة الضريبية، بدأ العمل بها منذ سنة    (SIT)يحتوي النظام المندمج للتضريب  

بتدوين وتتبع اإلجراءات المتخذة في إطار المراقبات. إال أنه تبين أن هذه الوظيفة المعلوماتية ال تتيح إمكانية تدوين بعض  

لمفتشين المكلفين بالمراقبة الضريبية، مثل طلب المعطيات والتقاطعات واألجوبة المتوصل اإلجراءات المهمة المطبقة من قبل ا

بها والتصحيحات واالتفاقات والمبالغ المستخلصة على إثر االتفاقات واإلشعارات واإلحاالت على اللجان الضريبية )المحلية  

لمراقبة ومجهود المفتشين إال بالرجوع إلى الوثائق المضمنة والوطنية(، وقراراتها. ونتيجة لذلك، فإنه ال يمكن تقييم وظيفة ا

 بملفات المراقبة. 

أن الوحدة المعنية بالمراقبة الضريبية تغطي وزارة االقتصاد والمالية  على مستوى النظام المندمج للتضريب، أوردت  
اللجنة المحلية للتضريب واللجنة بطريقة آلية المسطرة في جميع المراحل المتعلقة بإجراءات الطعن واالستئناف أمام 

 الوطنية للنظر في الطعون الضريبية: اتخاذ القرارات، رسالة اإلخبار، جواب الملزم، االتفاقات، المواعيد...

  بسبب األعطال التقنية إعادة تضريب بعض الملزمين 

في الشروع  من  األولى  السنوات  خالل  الوعاء  مصلحة  عمل  اعترضت  التي  اإلكراهات  بين  المندمج    من  بالنظام  العمل 

إعادة تضريب  تسجيل  الضريبية، هو  واجباتهم  أداء  المتخلفين عن  الملزمين  على  الضريبة  فيما يخص فرض  للتضريب، 

الملزمين بخصوص مستحقات قاموا بأدائها، وذلك بسبب أعطال تقنية صاحبت بداية العمل بهذا النظام. وقد أدى هذا األمر  

 .إلى نشوء منازعات إدارية

 لتقادم القاطعة ل  اإلجراءاتير دب عدم تضمن النظام المعلوماتي لوحدة ت 

حيث    ،ال يتضمن وال يدبر جميع اإلجراءات القاطعة للتقادم الخاصة بالديون المتكفل بهاالمندمج للتضريب  لوحظ أن النظام  

إلنذار"، وبذلك ال يمكن من جرد ير اإلجراءات المتعلقة ببالغات "آخر إشعار بدون صوائر" و"ادبيقتصر التطبيق على ت

 الديون التي تم قطع تقادمها من التي طالها التقادم.

إطار حر للضرائب  صفي  العامة  بالتقادم،  المديرية  المهددة  للديون  والمستمر  الدقيق  التتبع  وزارة   أوضحت  على 
للتضريب  في جوابها أن    االقتصاد والمالية المندمج  الجبري باإلجراءات  إو  هم تطويرتالنظام  التحصيل  غناء وحدة 

 التالية:  
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 ؛ الرهن الجبري  -

 ؛مسطرة تحقيق الرهن الجبري  -

 ؛ الحجز التحفظي والتنفيذي على األصل التجاري  -

 ؛ الحجز التحفظي والتنفيذي على المنقوالت  -

 ؛الحجز التحفظي والتنفيذي على العقارات  -

 ؛بيع الممتلكات المنقولة  -

 ؛ بيع العقارات  -

 ؛بيع األصول التجارية  -

 ؛ التعرض على بيع العربات  -

 . شعار لغير الحائزاإل  -

أخرى، انه    من جهة  بالتقادم  أكدت  المهددة  للديون  المعلوماتي وبصفة دورية حصر الئحة  النظام  تم على مستوى 
 . رسال من طرف المحاسبين المكلفين بالتحصيلقاطعة للتقادم بعد تأكيد اإلوتوماتيكي لإلشعارات الاألنسخ لبرمجة ال

 في حاجة للتجويد  النظام المعلوماتي المتعلق بالتسجيل 

 ، والتمبررغم أن إدارة الضرائب قامت بمجهود من أجل تطوير النظام المعلوماتي المعمول به على مستوى مكتب التسجيل  

، إال أنه 2014بداية من يونيو من سنة    ،وذلك من خالل استبدالها للنظام القديم بنظام جديد مدمج في النظام المندمج للتضريب

 طرحها هذا األخير نذكر منها: ي  صعوباتلوحظ أن هناك مجموعة من ال

 بالنظام؛  ، والمضمنةعدم إمكانية تصفح الوثائق المرفقة بالعقود المسجلة من طرف الموثقين -

 عدم إمكانية تعديل أمر بالتحصيل التكميلي المنجز بطريقة أتوماتيكية من طرف النظام بعد تأكيده؛  -

 عقود؛ مئوية خاطئة عند تسجيل بعض ال نسبتطبق   -

الملتزمين بإيداع سجالتهم في العاشر من كل شهر من أجل   - الموثقين غير  عدم إمكانية االطالع على الئحة 

 المراقبة؛ 

بالتنبيه األوتوماتيكي للحاالت المستفيدة من النسب المخفضة في حالة انقضاء اآلجال    المذكور  ال يسمح النظام -

 تتبعها. ل يسهك من أجل توذل ،القانونية

 ما يلي: وزارة االقتصاد والمالية  أوضحتعلى المالحظة  جوابا

أكدت  - بالنظام،  والمضمنة  الموثقين  المسجلة من طرف  بالعقود  المرفقة  الوثائق  إمكانية تصفح  عدم  بخصوص 
العامة للضرائب ان   المعلوماتيالمديرية  المتعلقة بالعقود يتيح من خالل تصميمه إمكانية إرفاق الو  النظام  ثائق 

المسجلة من طرف الموثقين والعدول. ويمكن النظام أيضا من استرداد هذه الوثائق ومراجعتها كلما دعت الضرورة 
المعلومات   إلى  بالوصول  الوعاء  لمسيري  تسمح  المعايير،  متعدد  البحث  مثل  المتاحة،  الوظائف  أن  كما  لذلك. 

 تجارية ومحاضر جل الشركات. المطلوبة، مثل عمليات تفويت األصول ال

النظام بعد تأكيده،   - أتوماتيكية من طرف  المنجز بطريقة  التكميلي  بخصوص عدم إمكانية تعديل أمر بالتحصيل 
يمكن من تعديل أوامر التحصيل التي تم إصدارها في نفس   النظام المعلوماتيأكدت المديرية العامة للضرائب ان 

 قة بالتكفالت اليومية المسطرة في النظام المحاسباتي للدولة. اليوم وذلك الحترام القيود المتعل

ندمج الم  بخصوص تسجيل نسب مئوية خاطئة عند تسجيل بعض العقود، أكدت المديرية العامة للضرائب أن النظام -
للتضريب يشتمل على آليات تربط نسب التسجيل بنوعية العقود مع منح المفتش المكلف بالتسجيل إمكانية التقدير 

 وتأويل العقود. وفي حالة حدوث خطأ مادي، يمكن للمفتش تداركه عن طريق اإللغاء أو اإلصدار التكميلي.

بخصوص عدم سماح النظام المذكور بالتنبيه األوتوماتيكي للحاالت المستفيدة من النسب المخفضة في حالة انقضاء  -
النظام  معني، اكدت المديرية العامة للضرائب ان  وذلك من أجل تسهيل تتبعها من طرف المدبر ال اآلجال القانونية،

 الحالي يمنح للمفتش المكلف بالتسجيل إمكانية مراقبة العقود المستفيدة من النسب المخفضة.  المعلوماتي

في جوابها أنه تجدر اإلشارة إلى أن المميزات الجديدة للنظام المعلوماتي قد تم تصميمها بالتعاون وزارة  وأضافت ال
تفعيلها،   أثناء  المراسالت  طريق  وعن  النظام  ومستخدمي  للضرائب  العامة  للمديرية  الوظيفي  الجانب  مع  الوثيق 

 باإلضافة إلى تطوير دالئل المستخدم وإجراءات االستعمال وتقديم المساعدة من أجل ضبط هذه الوظائف.
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لم تكن متاحة   المعلوماتي والتي وردت في جواب المديرية العامة للضرائبيؤكد المجلس أن اإلمكانيات التي يتيحها النظام  

 أثناء إنجاز المهمات الرقابية.

 بما يلي:  للحسابات األعلى وتبعا لذلك، يوصي المجلس

 آلية تسمح بتجميع المعطيات وإنجاز التقاطعات؛  للتضريب  المندمجالنظام  تضمين -

 مركزية لتدارس نقائص النظام المندمج للتضريب وإيجاد الحلول؛ التنسيق الدوري والمنتظم مع المصالح ال -

 فيما يخص المراقبة والتتبع والتنبيه.  للتضريب المندمجمعالجة النواقص المتعلقة بالنظام  -

 

II.   بتدبير قباضات جواب وزيرة االقتصاد والمالية حول المالحظات والتوصيات المتعلقة 

 الضرائبإدارة 

 ( مقتضب)نص 

مضمون التقارير التي أسفرت عنها المهمات الرقابية من طرف المجلس  إبداء رأي المديرية العامة للضرائب حول في سياق 

للحسابات في حسابات    ،األعلى  والتحقيق  التدقيق  اختصاص  ممارسة  الدولةالناتجة عن  المديريات مصالح  ، والتي شملت 

 تقديمهذه البطاقة إلى    تهدفأكادير وتمارة وتيفلت وسال وآسفي والجديدة،  الجهوية واإلقليمية بمراكش وفاس وطنجة ووجدة و

، علما أن  2018إلى    2009أهم عناصر اإلجابة على المالحظات المترتبة عن عمليات التدقيق، برسم السنوات المالية من  

 هذه المدة غير الوجيزة عرفت تحوال عميقا على مستوى أداء و نجاعة اإلدارة الجبائية.

 تدبير الوعاء الضريبي . أوال

 إحصاء الملزمين  .1

  ضرورة القيام بعمليات اإلحصاء السنوي 

تطلب ي  تكثيف الجهود في هذا المجالعملية اإلحصاء دورا مهما في ضبط جوانب من المادة الخاضعة للضريبة، إال أن    تلعب

 .انخراط جميع األطراف

تحرص  اإلطار،  هذا  الجهوية    وفي  للضرائب  لالمصالح  العامة  الضريبي التصال  اال  علىلمديرية  الوعاء  بمصالح  دائم 

للجماعات المحلية المنضوية داخل دائرة نفوذ اختصاصها وذلك قصد اإلعداد لعمليات اإلحصاء )تحديد المناطق المستهدفة، 

  . تعيين أعضاء اللجان، إخبار السلطة ...( والبحث عن موارد مالية

 إلضافة إلى ذلك تساهم مجموعة من اإلجراءات األخرى في ضبط المادة الجبائية، منها: با

، فإن الخاضعين للرسوم المحلية المدبرة من طرف  الترابيةالمتعلق بجبايات الجماعات    07.20تطبيقا لمقتضيات القانون   ▪

قرارات سنويا عن العمليات المتعلقة باألرصدة العقارية ومختلف األصول  المديرية العامة للضرائب ملزمون بإيداع اإل

و إنجازها من طرفهم أو تلك التي لم تبق ضمن أصولهم بسبب تفويتها أو لعدم استعمالها أو استغاللها  أالتي تمت حيازتها  

 من تداركها؛ مهنيا، وهذه اإلقرارات تساهم في ضبط المادة الجبائية التي لم تتمكن عمليات اإلحصاء

مصالح    توفر ▪ لدى  الموجودة  والمستندات  الوثائق  من  مجموعة  في  للضريبة  الخاضعة  بالمادة  المتعلقة  المعلومات 

الجهوية للضرائب )مختلف العقود المقدمة لمكاتب التسجيل، رخص السكنى وشهادات المطابقة التي توفرها  ات  المديري

المتعلقة  الجماعات، اإل الذاتيقرارات  التي يقوم بها األشخاص  البناء  المترتبة عن عمليات  ن، وبالمساهمة االجتماعية 

 الخاصة بالتفويتات، الوثائق المرتبطة باألنشطة المهنية التي تقتضي مزاولتها الحصول على رخص …(.  تاإلقرارا

والشراكات التي أبرمتها مع مختلف المؤسسات    غير أن االستراتيجية الرقمية التي نهجتها اإلدارة الجبائية في السنوات األخيرة

 بهدف تبادل المعلومات والمعطيات مكنتها من تطوير مفهوم جديد إلحصاء المادة الجبائية.

 ضرورة العمل على التأكد من حقيقة الشركات غير النشيطة 

العامة   المديرية  للملزمي2019منذ سنة  للضرائب  أضافت  الجبائي  الحساب  تعليق  إمكانية  النشيطين على مستوى  ،  ن غير 

نظامها المعلوماتي، وذلك في حالة عدم وجود أي نشاط في إطار عالقاتهم مع المديرية وشركائها. يتيح هذا اإلجراء الكشف 

  ب مؤقتاا. ويترت)األشخاص المتوفون أو الشركات المغلقة على سبيل المثال( وتعليقها    فعلياعن جميع الملفات غير النشيطة  

طين يإيقاف التذكيرات واإلشعارات الضريبية والتدابير األخرى المتعلقة بالملزمين المعتبرين في حكم غير النش  لتعليقهذا ا  عن

 مؤقتاا. 
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الواجبات المتعلقة بهذه الفئة من الملزمين وتجنب    يهدف هذا اإلجراء إلى خفض تكاليف التدبير الجبائي وعدم إصداركما  

 استخالصه. ارتفاع حجم الباقي 

قائمة الملزمين ذوي الحسابات المعلقة )بما في ذلك الشركات غير النشيطة( بادئ األمر،  من أجل ذلك، يهيئ النظام المعلوماتي  

عدم ورودهم   ؤكدي   ذلك مماإثر    على  الذين تمت مطالبتهم بإيداع إقراراتهم برسم السنوات األربع الماضية والذين لم يمتثلوا

 .الجبائية اإلدارة ضمن قواعد بيانات

أي نشاط بالنسبة للملزمين الذين ال تتوفر بشأنهم معلومات    مزاولة، ومن أجل التحقق من ممارسة أو عدم  وفي مرحلة ثانية

على مستوى قواعد بيانات الشركاء، وبناء على نتائج    حسب قواعد البيانات الداخلية لإلدارة الجبائية، فإنه يتم تعميق البحث

 (. Etat en suspensتحميل قائمة الملزمين الذين تبين أنهم لم يسجلوا أي نشاط من أجل "تعليق" حسابهم الجبائي )البحث، يتم  

أو نتيجة ألية عملية للملزم رصدتها مصالح    ممارسته لنشاط مهني   يتبينيتم إعادة تفعيل حساب أي ملزم    ويجب التنبيه على أنه

وعليه تقوم المديرية بمراجعة وضعيته الجبائية لفترة قد تمتد   مع الشركاء  بادل والتحييننتيجة لعمليات الت  اإلدارة الجبائية أو

 ، طبقا للمقتضيات القانونية المؤطرة لذلك.للسنوات العشر األخيرة

 ضرورة تفعيل التنسيق مع المحافظات العقارية 

طنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية تقوم المديرية العامة للضرائب في إطار االتفاقية المبرمة مع الوكالة الو

فعلى سبيل المثال تمكنت المديرية العامة للضرائب برسـم   .باالستغالل األمثل للمعلومات المحصل عليها من طرف الوكالة

 رسما عقاريا، مكنت من تحقيــق عائـدات إضافية مهمة.  29675، من تجميع 2020سنة 

ن المعطيات المحصل عليها من خالل التبادل المشار إليه ال تشكل بديال عن اإلقرارات التي يتوجب أإلى    كما تجدر اإلشارة

على الملزمين إيداعها، خاصة المعلومات المتعلقة بتخصيص الملك العقاري للسكن أو لالستعمال المهني، أو أي تغيير يهم  

  .العقار

المدي العقود مكنت  ذلك فإن رقمنة تسجيل  أجل  عالوة على  العقود من  في  المتضمنة  للمعلومات  األمثل  االستغالل  رية من 

 التحيين وتوسيع القاعدة الجبائية عبر إدماج ملزمين جدد.

 إقرارات الملزمين .2

 تأخر في المطالبة بتقديم اإلقرارات الضريبية 

واستغالل أمثل لإلقرارات المودعة وتتبع الملزمين قامت المديرية العامة للضرائب بتطوير نظامها المعلوماتي من أجل تدبير  

المتخلفين عن القيام بواجباتهم الجبائية. فقد تم تطوير وإدماج وحدة تدبير إلكترونية خاصة بكشف وتتبع الملزمين المتخلفين 

 بريديا عبر رسائل التبليغ.  شعارهمعن إيداع اإلقرارات وإ

ماتي في تتبع الملزمين الذين لم يقدموا تصريحاتهم في اآلجال القانونية. وفي هذا وقد ساهم التطوير المتواصل للنظام المعلو

المخالفين حيث بلغت نسبة معدل   للملزمين  الممنهج والمنتظم  للضرائــب عملية اإلشعار  العامــة  المديريــة  السياق واكبت 

 إقرارا.  470.272ما يناهز  تمثلت في إيداع والتي 2020% برسم سنة 36االمتثال الضريبي عقب اإلشعار  

مفتشي  طرف  من  يدوي  بشكل  تتم  كانت  اإلقرارية  بواجباتهم  المخلين  الملزمين  عن  الكشف  عملية  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 

، وانطالقا من المعطيات التعريفية للملزمين، 2017الضرائب، غير أنه ومنذ إطالق الوحدة اإللكترونية سالفة الذكر في أكتوبر  

 الئحة االلتزامات الضريبية وبكشف الملزمين المخلين بواجباتهم.  حصرالمعلوماتي يقوم حاليا ب فإن النظام

 وعليه، تمكن هذه الوحدة من:

 تجنب التأخر في الـمطالبة بإيداع اإلقرارات؛  ▪

 تسهيل التتبع من طرف اإلدارة؛ ▪

 الضريبية؛تسجيل التفاعل الفوري للمديرية حيال اإلخالل باإلقرارات  ▪

 يرة المطالبة بإيداع اإلقرارات.تالرفع من و ▪

، إلى المصالح الجهوية بهدف ضبطها 2021منذ يونيو  ،هاإسنادقد تم  فوفي إطار تجويد التفعيل اإللكتروني لهذه المسطرة،  

 وتتبعها، بعد أن كان تدبيرها يتم على المستوى المركزي.  

 للضريب التلقائي  الفرض  مسطرة  تفعيل  في  اإلنقص  عن  المتخلفين  الملزمين  حق  في  بإقراراتهم  ة  دالء 

 الضريبية

التدبير   المعلوماتي انطالقا من إعداد    اإللكترونيمكن  النظام  التلقائي من تسهيل تتبع جميع مراحلها عبر  لمسطرة الفرض 

 رسائل التذكير األولى إلى غاية إصدار الواجبات الضريبية.
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التواجهية فإنه يعزى لكون بعض الملزمين الذين تم الشروع في المسطرة  ،  في تفعيل المسطرة  المسجل أحيانا  وبالنسبة للنقص

 توقفوا عن مزاولة أنشطتهم المهنية موضوع المسطرة أو أنهم قاموا بتسوية ودية لوضعيتهم الجبائية. حيالهم

 خلفين عن اإلقرار الضريبي ضرورة الحرص على مسك مصالح الوعاء لوضعية شاملة للملزمين المت 

اإلقرارات   إيداع  عن  المتخلفين  الملزمين  كشف  من  تمكن  إلكترونية  تدبير  وحدة  بتطوير  للضرائب  العامة  المديرية  قامت 

إلى غاية إصدار الواجبات الضريبية. الشيء الذي    ىالتذكير األولومباشرة مسطرة الفرض التلقائي ابتداء من إعداد رسائل  

   عن حركية الموارد البشرية. رمثل للعمليات المرتبطة بهذه المسطرة بغض النظأ  ايتيح تتبع

فيما يخص توسيع الوعاء الضريبي، تسعى المديرية إلى تنويع مصادر معلوماتها قصد الكشف عن الملزميــن الذين لم يقوموا 

 طوعي من جهة أخرى.إدارة الضرائب من جهة، وكذا تعزيز االمتثال الضريبي ال ىبالتعريف بهويتهم لد

وقد ساهم اعتماد رقــم التعريــف الموحد للمقاولة، كأداة لتعريــف متجانــس ونظامـي ووسـيلة لتبسـيط اإلجراءات اإلدارية، 

 .دراج أعداد كبيرة ومتزايدة في قوائم الملزمينإبشكل كبير في 

ــ  دد الملزميــن الجــدد. يعود ذلك إلى المساطر المبسطة فيما  كما ساهم االنخراط المتزايد في نظام المقاول الذاتي في زيادة ع

 يخص التأسيس أو التشطيب، باإلضافة إلى نظام جبائي محفز يأخذ بعين االعتبار حتى األنشطة التي تمارس في مقر السكن. 

 دالء باإلقرار مع رقم المعامالت الخاضع للضريبة ضرورة مالءمة دورية اإل 

الجب النظام  لكون  ا  تنظرا إقرارية،  طبيعة  ذو  نظام  هو  المغربي  الملزمين   حتفظائي  احترام  مدى  مراقبة  في  بالحق  اإلدارة 

اللتزاماتهم الضريبية، وال سيما فيما يتعلق باالمتثال لشروط األهلية بالنسبة للنظام ربع السنوي برسم الضريبة على القيمة  

 . المفروضلجبائية إذا تبين لها عدم االنتقال للنظام المضافة، حيث يمكن لإلدارة اللجوء إلى تسوية وضعيتهم ا

 المراقبة الضريبية واالتفاقات . ثانيا

 المراقبة الضريبية .1

كما هو شأن النظام الجبائي المغربي فهي تعتبر في   تمثل المراقبة عملية مالزمة ألي نظام جبائي يعتمد على مبدأ اإلقرار

جميع أنواعها )المراقبة في عين المكان، الفحص من خالل المستندات أو الوثائق( من أهم وظائف المديرية العامة للضرائب، 

 مما يستدعي تحسينا مستمرا لمنظومتها وأساليبها.  

الجبائي، وال سيم االلتزام  تعزيز  المراقبة  بين  ويبقى هدف  الضريبي  اإلنصاف  بلوغ  أجل ضمان  الطوعي، من  االلتزام  ا 

 الملزمين وتوخي المنافسة العادلة بين الفاعلين االقتصاديين.  

خالل السنوات الماضية بعمليات مراقبة في عين المكان لعدد  للضرائب  قامت مصالح التحقيقات التابعة للمديرية العامة  وقد  

 الماضية:للمراقبة في عين المكان خالل السنوات  من الملزمين. ويبين الجدول أسفله عدد الملفات التي خضعت مهم

 2019 2018 2017 2016 2015 السنوات

 7481 7622 3977 3258 2167 في عين المكانعدد الملفات التي خضعت للمراقبة 

  2167حيث انتقل هذا العدد من    2019و  2015هكذا، فقد عرف عدد الملفات التي خضعت للمراقبة ارتفاعا مهما ما بين  و

 .%245، أي بزيادة 2019سنة خالل  7481إلى  2015 سنة خالل

تمكنت المديرية العامة للضرائب   ،المحققينأنه نتيجة الرتفاع عدد ملفات المراقبة وكذلك الرتفاع عدد  إلى    تجدر اإلشارةو

 هو مبين في الجدول أسفله:  كما  ناالمكمن الرفع من مداخيل المراقبة الجبائية في عين 

 ( بماليين الدرهم 2019-2015تطور مداخيل المراقبة الجبائية خالل الفترة )

 2019 2018 2017 2016 2015 السنوات

 7.969 8.647 6.749 6.210 4.383 عين المكانمداخيل المراقبة للمراقبة في 

(…) 

 ضرورة تقوية توثيق اإلجراءات والتدابير المتخذة في إطار المراجعات الضريبية 

وعيا منها بأهمية توثيق اإلجراءات المتخذة في إطار عمليات المراقبة، فإن مديرية المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب 

عملت على تبسيط نماذج التقارير التي كان معموال بها في السابق، وهي بصدد تعميم نماذج جديدة بحسب نوعية الفحص 

األشخاص المعنويون واألشخاص الطبيعيون(. كما أن هذه المديرية بصدد دراسة إمكانية وطبيعة الملزم )المقاوالت الكبرى و

دمج هذه التقارير في النظام المعلوماتي، وذلك من أجل تسهيل عملية صياغة التقارير من طرف المفتشين، بحيث أن النظام 

بالم المتعلقة  المخزنة  المعطيات  باستخراج  تلقائي  بشكل  سيقوم  المالحظات المعلوماتي  بإبداء  المفتش  يقوم  حين  في  لزم 
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والخالصات التي توصل إليها بخصوص المحاسبة موضوع الفحص. كما ستضم هذه التقارير أيضا جميع اإلجراءات التي 

قام بها المفتش والتي أفضت إلى تصحيحات والمضمنة في رسائل التبليغ الموجهة من طرف اإلدارة إلى الملزم، وكذلك تلك  

 م تفض إلى تصحيحات.التي ل

  ضرورة القيام بمراجعة دقة معايير برمجة المهام الرقابية 

إثر إنهاء عمليات الفحص خصوصا تلك المتعلقة ققين  حأهمية التعليقات الواردة من الموعيا من المديرية العامة للضرائب ب

قامت المديرية المخاطر وتحديث القواعد لتحليل المخاطر الكامنة في السلوك الضريبي لدافعي الضرائب، فقد  خارطةإثراء ب

وكذا    تقييم مدى مالءمة البرمجة لعمليات التدقيق الضريبيبإحداث مصلحة عهد إليها دراسة النشاطات االقتصادية القطاعية و

 .فعالية االستهداف المبرمج

م هذه المصلحة بإيفاء المحققين بأوراق الصلة تحتوي على المخاطر المبرمجة لكل ملف خاضع للرقابة،  وفي هذا اإلطار تقو

 بعد ذلك يقوم المفتشون بتقييم مدى صحة المخاطر المعتمدة لبرمجة المراقبة مع صياغة مالحظاتهم الفنية، إذا لزم األمر.

المدققين   تعليقات  المصلحة على مركزة  هذه  تعمل  ذلك  تحقق  إثر  لمدى  وتقييم مفصل  لتحليل  سنوياا متضمنا  ا  تقريرا وتعد 

المعتمدة   البرامج  مالءمة  على  بناءا  المخاطر  تحليل  نظام  لتحسين  توصيات  تقديم  مع  المبرمجة  للمخاطر  النتائج  وموافقة 

 .والتعليقات الصادرة عن المحققين

 قرارات باألرباح العقارية ضرورة مراقبة اإل 

هذا األخير، .  أسعار العقار  رجعخص األرباح العقارية، بالنسبة للفترة التي خضعت للتدقيق، إلى متتي  التصحيحات التستند   ▪

 آنذاك. لزم إلدارة الضرائب، يعتبر المرجع الوحيد المعتمد عند تعديل األثمنة المصرح بهام  باعتباره 

لوثائق    الملزم المبيعة. أما في حالة تقديم لألمالك التجاريةلذلك، يطبق مفتش الضرائب هذا المرجع كأساس لتحديد القيمة 

 .بعد التحري أو القيام ببحث ميداني تخفيضثبوتية تبرر ثمن البيع المصرح به، قد يخضع هذا الثمن ل

نفقاته   لتبرير  بفواتير  باإلدالء  الملزم  قيام  حالة  في  للتخفيض  ا  أيضا الضريبة  أساس  يخضع  قد  ذلك،  إلى  باإلضافة 

 .ستثمارية، وذلك في أي مرحلة من مراحل المسطرةاال

 ثمن تقدير أو التصحيحات ببعض من المدونة العامة للضرائب على أنه يجوز لمفتش الضرائب القيام  224تنص المادة   ▪

  المبيعة. لألمالك التجارية القيمة أو هما معا أو المبررة غير االستثمار نفقات أو التملك

المصرح به، فإنه يخضع للتصحيح إذا كان ال يتوافق مع القيمة التجارية للعقار عند تاريخ البيع. وفقاا    فيما يتعلق بثمن البيع

 لما جرى عليه االجتهاد القضائي والفقه اإلداري، فإن القيمة التجارية تحدد وفق عناصر المقارنة المتوفرة لدى اإلدارة. 

تصحيح يتعلق بها يعتمد على وجود أو غياب وثائق ثبوتية )الفواتير( من أجل  أما فيما يتعلق بنفقات االستثمار، فإن أي  

ا إلى أنه من أجل تحديد الربح الخاضع للضريبة، تتم إعادة تقييم نفقات االستثمار وفقاا  قبول خصمها. وتجدر اإلشارة أيضا

 .لتكلفة المعيشة

التواجهية، طبقا  وليست معنية بالمحاورة الشفوية    ، فمسطرة تصحيح األرباح العقاريةةعلى عكس مسطرة فحص المحاسب ▪

 .من المدونة العامة للضرائب 212للمادة 

من ناحية أخرى، وفي حالة اعتراض الملزم على التصحيحات التي أدخلتها اإلدارة، فيجوز له الطعن أمام اللجنة المحلية  

 .من المدونة العامة للضرائب( 225الضريبية )المادة  للطعون

من المدونة العامة للضرائب تحمل بشكل مباشر، مسؤولية تصحيح األرباح العقارية  224اإلشارة، إلى أن المادة وتجدر 

لمفتش الضرائب. وعالوة على ذلك، يخضع التصحيح إلى مسطرة تواجهية تضمن للملزم حق الدفاع خالل جميع مراحل 

وقت، لتتبع إداري صارم، األمر الذي يتطلب المصادقة عليه  مع العلم أن تنفيذ هذه المسطرة يخضع، في نفس ال  المراجعة،

لقرارات المتخذة )رئيس مكتب المراقبة(، وفي بعض األحيان يتطلب األمر موافقة السلم اإلداري على امن خالل تأشير  

  .رئيس المصلحة أو المدير الجهوي/اإلقليمي المعني

ي تؤطر مسطرة تصحيح األرباح العقارية، على أي شكليات )محضر من المدونة العامة للضرائب، الت  224ال تنص المادة   ▪

الوطنية  فيما يتعلق بإبرام االتفاقات الودية. وتجدر اإلشارة إلى أن هذه النقطة قد أثيرت خالل المناظرة) أو مذكرة توضيحية

 الودية. ، وكانت موضوع توصية من أجل وضع إطار قانوني للتسويات 2019حول الجبايات المنعقدة سنة 

  االتفاقات المبرمة .2

 من تحصيل مبلغ  2019مكنت عمليات المراقبة الجبائية في عين المكان خالل سنة  بداية، وكما هو مبين في الجدول أعاله،  

وتجدر اإلشارة إلى أن القسط األكبر من هذه    .2015عن المبلغ المحصل خالل سنة    %82مليون درهم أي بزيادة    7.969

 المداخيل تم تحصيلها من خالل االتفاقات المبرمة مع الملزمين. 
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المادة   التي نصت عليها  الحاالت  الودية ضمن  التسويات  إلى  VI-220 وتدخل  للضرائب حيث أشارت  العامة  المدونة  من 

دارة الضرائب خالل إجراءات التصحيح. ومن هذا المنطلق تنهج اإلدارة كتابة بين الملزم وإ كلي أو إمكانية إبرام اتفاق جزئي

سياسة التفاوض واإلقناع قصد تفادي المنازعات الضريبية وتضخم الباقي استخالصه قدر اإلمكان ومن تم بناء أسس الثقة  

  مع الملزمين كما كرستها مقتضيات قانون اإلطار المتعلق باإلصالح الضريبي.

اإلطا هذا  لمقتضيات    ر،وفي  التام  التطبيق  على  اإلدارة  للضرائبتحرص  العامة  اإلدارية   المدونة  المذكرات  ومقتضيات 

وللتذكير فان اتفاقات الصلح المبرمة مع الملزمين   تنجز االتفاقات حسب أهمية مبلغ الضريبة في كل قضية،الداخلية، حيت  

 ب: تم تأطيرها بموجب مذكرات إدارية داخلية، ويتعلق األمر 

، والتي يتمثل هدفها في تأطير االتفاقات الودية، بإنشاء  01/02/2016بتاريخ    DCF / 2016/    2مذكرة مصلحية رقم   ▪

محلية   كل  لجنة  مستوى  جهوية  على  إقليمية  مديرية  وأو  االتفاقات  يترأسهاكذا  إلبرام  مركزية  المراقبة   لجنة  مدير 

)مجاالت التطبيق والتحقق والتنفيذ  المبرمة  إضفاء الطابع الرسمي على االتفاقات الودية  . وتتوخى هذه المذكرة  الضريبية

عليها من طرف أعضاء اللجنة    المصادقة  ارير تقلو  ة الودي  اتاالتفاقموحدة إلبرام  نماذج  تم اعتماد  كذلك  و  ،والمتابعة(

قة على االتفاق ويتم توقيعه من طرف جميع أعضاء اللجنة، وعلى  تحرير محضر المصاد   المعنية. وفي هذا اإلطار يتم

 .ضوء هذا المحضر يتم التوقيع على االتفاق النهائي من طرف ذوي االختصاص

 . مذكرة مصلحية خاصة بالتسويات الودية في القضايا المعروضة أمام القضاء ▪
 

 بتاريخ   DC /1م تتميمها بالمذكرة المصلحية عدد  سالفة الذكر ت  DCF / 2016 /  2أن المذكرة رقم  إلى    وتجدر اإلشارة

اللج  23/07/2018 للتحقيقات رئاسة  الجهوية  المصالح  المختصة بالمصادقة  اوالتي خولت لرؤساء  أو اإلقليمية  ن الجهوية 

 .  التسويات الوديةعلى 

وجوابا على مالحظة مجلسكم الموقر "أصبحت االتفاقات أصال بينما يفترض أن تكون استثناء "، يجب التذكير أنه في إطار  

على  موافقتهم  عدم  حالة  في  الطعن  حق  على  يتوفرون  الملزمين  فإن  للضرائب  العامة  المدونة  تخولها  التي  الضمانات 

 الصدد، فإن التصحيحات التي تقترحها اإلدارة تتم ضمن مسطرة تواجهية   و في هذا التصحيحيات المقترحة من طرف اإلدارة.  

تليها ،  )رسالة التصحيح األولى، جواب الملزم، رسالة التصحيح الثانية، جواب الملزم المتضمن للطعن أمام اللجنة المختصة(

اللجان   اللجنالمحلية    الضريبية )اللجانمسطرة أمام  ا  للنظر فيالوطنية    ةأو  وكذا ) حسب الحالة  لمتعلقة بالضريبةالطعون 

المحاكم اإلدارية بكافة مستوياتها أمام  اإلدارية االبتدائية ،المحاكم اإلدارية  (  مسطرة قضائية  و محكمة   االستئنافيةالمحاكم 

 .)ضالنق

التفاقات الودية، وللتذكير، وفي الوقت الذي يفضل فيه عدد كبير من الملزمين إنهاء عملية المراقبة عن طريق اللجوء إلى ا

المتعلقة بفحص المحاسبة   الملفات  اللجان المختصة. وتجدون فيما يلي أعداد  فإن عددا مهما منهم يلجؤون إلى الطعن أمام 

 المعروضة على هذه اللجان خالل السنوات الماضية: 

 لتقدير الضريبة   عدد ملفات فحص المحاسبة المعروضة على اللجان المحليةتطور  

 2019 2018 2017 2016 2015 السنوات

 373 459 717 999 497 فحص المحاسبة 

 المتعلقة بالضريبة   المعروضة على اللجنة الوطنية للنظر في الطعون فحص المحاسبة تطور عدد ملفات

 2019 2018 2017 2016 2015 السنوات

 753 756 817 325 221 فحص المحاسبة 

لتصحيحات التي تقوم بها اإلدارة تنقسم إلى قسمين: تصحيحات  لإلدارة، ينبغي التذكير على أن اأما فيما يخص السلطة التقديرية  

الربح كهامش  التقديرية  السلطة  على  لتصحيح   تعتمد  وأخرى  المقتضيات  إوالمردودية،  لبعض  مباشرة وصريحة  خالالت 

 القانونية. 

ة على حدة واالعتماد على بعض العناصر والمعطيات المدلى في الحالة األولى، وفي إطار مسطرة الصلح، يتم مناقشة كل حال

بها من طرف الملزم. وبعد دراسة وتقييم كل ملف، يتم التداول فيه وبالتالي إعادة النظر أو اإلبقاء على التصحيحات المبلغة. 

 سة لكل حالة.  لذلك، فإن التخلي عن التصحيحات في إطار مسطرة الصلح ليس قاعدة عامة بل هو نتيجة تحليل ودرا

وبهذا الخصوص تسعى اإلدارة جاهدة إلى تأطير مقترحات التصحيحات التي تعتزم إبالغها للملزم وذلك عبر مبادراتها على 

المالية لسنة   التشريعي التي أفضت إلى إدراج مقتضيات بموجب قانون  تحث على إجراء محاورة شفوية    2020المستوى 

 .أنها تستند إلى أساس صحيح ثبتبداء مالحظاته وأخدها بعين االعتبار إذا وتواجهية مع الملزم لتمكينه من إ

 أما فيما يخص تصحيح اإلخالالت المرتبطة بعدم تطبيق بعض المقتضيات القانونية فال يمكن التخلي أو التنازل عنها.
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  بعدم إثبات تخلي الملزم عن وفيما يتعلق ببعض المالحظات المرتبطة بإبرام االتفاقات، وعلى الخصوص تلك التي تتعلق  

المبرمة تنص في بنودها على ضرورة تخلي الملزم عن مباشرة  حقوقه في الطعن، تجدر اإلشارة إلى أن جميع االتفاقات 

الطعن، وفي هذا اإلطار وبحسب المعلومات المتوفرة لدى المديرية العامة للضرائب فلم يثبت خالل السنوات األخيرة أن قام  

 إلى الطعن بعد إبرامه لالتفاق مع اإلدارة.  أحد الملزمين باإلخالل بالتزامه واللجوء
 

 التكفل والتبليغ والتحصيل  . ثالثا

 التكفل  .1

 عدم القيام بالمراقبات الالزمة قبل التكفل بالديون العمومية 

رفضها  جبارية العنوان والمعلومات التعريفية( مع إمكانية  إ يمكن النظام المعلوماتي الحالي من مراقبة التكفالت الضريبية )

من طرف المحاسبين  لإلشارة، بلغ عدد التكفالت المرفوضة. من المحاسب المكلف في حالة عدم استيفائها للشروط المطلوبة

 المكلفين بالتحصيل في السنوات األخيرة: 

 ؛امرفوض تكفال 3564: 2018 ▪

 ؛امرفوض تكفال 3802: 9201 ▪

 ؛امرفوض تكفال 2007: 2020 ▪

 .امرفوض  تكفال 1755إلى حدود أكتوبر:  2021 ▪

  التكفل بأوامر التحصيل المرسلة من طرف اآلمر بالصرف رغم نقص في المعلومات 

  تسهيال مهما للملزمين لألداء التلقائي. ومن أجل  االستخالص الصادرة عن اآلمر بالصرف  ربأوام  األتوماتيكي  شكل التكفلي

تمكين المحاسب المكلف بالتحصيل من مراقبة اإلصدارات مع إمكانية رفضها خالل نفس اليوم، يتم العمل على تعديل النظام 

الغرضذله  المعلوماتي للتوافق،  ا  للدولة  وذلك  الجديد  المحاسباتي  النظام  قواعد  التقرير   مع  على  المصادقة  يشترط  الذي 

تشوب  قد  لضبط النواقص أو االختالالت التي  قبلية  علوماتي الحالي يشكل أداة مساعدة  ، كما أن النظام المالمحاسباتي اليومي

 جبارية العنوان والمعلومات التعريفية...(. إاإلصدارات الضريبية )

 التبليغ  .2

 عالم عن طريق البريد المضمون في تبليغ اإلجراءاتمحدودية فعالية اإل 

ت بالديون العمومية الواجب استخالصها يجعل من البريد المضمون آلية ال يمكن تجدر اإلشارة إلى أن الكم الهائل من التكفال

  ر التبليغ أو استدعت ذوكلما تعبالنسبة للديون المهمة    بصفة دائمة  ليهاإ، في حين أن الوسائل األخرى يتم اللجوء  االستغناء عنها

 القضائيين وأعوان التبليغ والتنفيذ.  نعبر المفوضيالضرورة ذلك  

  ضرورة تتبع تنفيذ إجراءات التبليغ من طرف المفوضين القضائيين المتفق عليها 

بين المديرية العامة للضرائب والهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين أداة مهمة  2016-06-07بتاريخ  تشكل االتفاقية المبرمة

إلجراءات المفوضة تحظى بتتبع دقيق على المستويين  كما أن ا.  وفعالة، مكنت اإلدارة من الرفع من فعالية التبليغات والتنفيذات

الجهوي والمركزي، حيث أن النظام المعلوماتي يمكن القباض والقائمين على ملفات التحصيل من حصر الديون المفوضة،  

 كما يمكن من تتبع مآل التبليغات والتنفيذيات. 

التبليغ الفعلي والمبالغ المحصلة مقارنة بالمصاريف من جهة أخرى، يتم تقييم عمل المفوضين بصفة دورية من خالل نسبة  

 المتحملة.

 التحصيل  .3

  لجوء محدود إلى ممارسة حق االطالع 

من أجل   بصفة دائمةاالطالع  في إطار مباشرة عملية تحصيل الديون العمومية، يلجأ المحاسبون العموميون إلى تفعيل حق  

 لغائها إذا استعصى تحصيلها.إحفظها من التقادم أو طلب  أو ديونالحصول على كل المعلومات المجدية لتسريع تحصيل ال

ل بها وصعوبة الولوج إلى المعلومات الضرورية عن طريق الطلبات العادية،  فونظرا للعدد الكبير والمتزايد للتحمالت المتك

 يبقى خيار رقمنة تبادل المعطيات مع األغيار حال ناجعا وفعاال لنجاعة التحصيل. 

لدى بعض  المعلومات  المركزية بطلب  المصالح  تقوم  الجبائية،  اإلدارة  قباضات  بها  تقوم  التي  المجهودات  أجل دعم  ومن 

العمومية،   الوطني والمحافظة  المؤسسات واإلدارات  العامة لألمن  المديرية  المغرب،  المتوفرة لدى بنك  المعلومات  خاصة 

 و مستعصية االستخالص. العقارية، وذلك فيما يتعلق بالديون المهمة أ
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  لجوء محدود إلى اتخاذ اإلجراءات االحترازية والتحفظية 

المادة   لمقتضيات  كافة اإلجراءات   29تطبيقا  بالتحصيل التخاذ  المكلف  القابض  يلجأ  العمومية،  الديون  من مدونة تحصيل 

 تنفيذ مسطرة التحصيل الجبري. مر بالصرف باإلعالم بتصحيح جار أو خالل التحفظية فور توصله من طرف اآل

 لغاءاتاإلبراءات واإل. رابعا

 براءات اإل .1

المدون  236يعتبر اإلبراء من الزيادات والغرامات والذعائر، المنصوص عليه في المادة   آلية تمنح    ةمن  العامة للضرائب 

لإلدارة الجبائية السلطة التقديرية في التخفيض أو اإلبراء الكلي من الزيادات والغرامات المنصوص عليها أعاله، والمترتبة 

 على الفرض الضريبي.

كما   قرب اآلجال.وتسمح هذه اآللية لإلدارة بفض النزاعات القائمة مع الملزمين وحثهم على أداء ما بذمتهم من ضرائب في أ

 تمكن اإلدارة من الرفع من اإليرادات الجبائية للدولة قصد تحقيق األهداف المالية المسطرة من طرف قوانين المالية. 

المؤرخة في      DCF/2016/2كما يلجأ إليها في حاالت التسوية الحبية لملفات المراقبة الضريبية )المذكرة المصلحية عدد  

1/2/2016.) 

رة في األخير إلى أن المديرية العامة تلجأ إلى هذا اإلجراء في إطار التسوية الحبية للمنازعات القضائية التي وتجدر اإلشا

 يبقى مآلها غير مؤكد.  

المديريات تجد تفسيرها في   العملية لبعض  الممارسة  الفروق المالحظة في  فإن  الوبناء عليه،  الذي يميز مختلف هذا  تنوع 

 وء فيها إلى هذه اآللية. الحاالت التي يتم اللج

فيما يتعلق بعدم احترام قواعد وشكليات التدبير المشار إليها في دليل اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكايات، وجبت اإلشارة  

توجيهات دليل  وذلك في تطابق تام مع    (SIT)في هذا الصدد أنه تم تضمين وحدة متكاملة ضمن النظام المعلوماتي المندمج  

ت المذكور، مع إحداث لوحات قيادة مفصلة وهي حاليا في طور تدقيق معطياتها وذلك من أجل مواكبة أمثل لتدبير  اإلجراءا

 هذه اآللية على المستوى المركزي وتوحيد الممارسة العملية بشأنه على المستوى الوطني.

العامة    ةمن المدون  236يه في المادة  وجب التذكير في األخير أن اإلبراء من الزيادات والغرامات والذعائر المنصوص عل

للضرائب نص عليها المشرع كآلية استعطاف مخولة لإلدارة بناء على طلب يقدمه الملزم وليس حقا مكتسبا لهذا األخير، وهي  

ات تختلف تماما مع اآلليات الملغية للغرامات والفوائد والذعائر التي يتم التنصيص عليها تلقائيا في النصوص التشريعية ذ

 الطابع العام وبموجب قواعد قانونية آمرة يتم تضمينها في إطار قوانين المالية.

 لغاءاتاإل .2

اتباع  على  للضرائب  العامة  المديرية  العمومية، عملت  الديون  إلغاء  بمسطرة  المتعلقة  للمقتضيات  السليم  التنزيل  إطار  في 

ه لتنفيذ  ومؤطرة  واضحة  المادة    ذهمسطرة  بمقتضيات  وعمال  يستند   126العملية،  العمومية،  الديون  تحصيل  قانون  من 

 المحاسب المكلف بالتحصيل على مجموعة من الوثائق والشهادات التي تمكنه من تبرير اقتراح الملفات لمسطرة اإللغاء. 

 بري، كما يتحرى: من أجل ذلك، يعتمد المحاسب أوال على مآل اإلشعارات والمساطر موضوع التحصيل الج

 غياب إمكانية التبليغ؛ ▪

 عدم إمكانية إنجاز حجوزات من أعوان اإلدارة والمفوضين. ▪

من جهة أخرى، يستند المحاسب لمآل طلبات المعلومات المرسلة لإلدارات والمؤسسات األخرى )المحافظة العقارية، األمن 

السلبية وثائق معتمدة ومعززة القتراح المحاسب، لينتقل المحاسب أخيرا  الوطني، إدارة التجهيز...(، حيث تعتبر اإلجابات  

 الستيفاء مسطرة االقتراح، إلنجاز المحاضر الضرورية حسب الحالة: 

 محضر عدم وجود ما يحجز؛ ▪

 محضر التفتيش؛  ▪

 شهادة العوز. ▪

كل عيب مسطري، حيث ال يتم    كما تجدر اإلشارة إلى أن قبول اقتراحات اإللغاء يشترط صحة مسطرة التحصيل وخلوها من

 قبول طلبات اإللغاء التي تشوبها حالة التقادم، أو عدم التصريح بالدين في المساطر الجماعية داخل اآلجال القانونية.

أما فيما يخص عملية التتبع، فقد وضعت المديرية العامة للضرائب، رهن إشارة المحاسبين المختصين، نظاما معلوماتيا يمكن  

 ع الدقيق لمختلف الديون التي تم إلغاؤها من خالل ما يلي:من التتب

 في الطلبات؛  تتأطير النظام المعلوماتي لعملية االقتراح والب ▪
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 مطالعة الئحة الديون الملغاة؛  ▪

وضع نظام تنبيهي يمكن المحاسب من التوصل بإشعارات تخص العمليات المنجزة من طرف المدين موضوع مسطرة   ▪

 جيل عربات، تسجيل عقار...(؛اإللغاء )أداء، تس

تمكين المحاسب من اتخاذ كافة اإلجراءات ومساطر التحصيل الجبري على مستوى النظام المعلوماتي، في حالة تحسن   ▪

 الحالة المادية للمدين.

 الباقي استخالصه. خامسا

  نقص في صدقية قوائم الباقي استخالصه المستخرجة من النظام المندمج للتضريب 

يشمل النظام المعلوماتي الحالي مجموعة من الوحدات التي تمكن المحاسب المكلف بالتحصيل والقائمين على التحصيل من 

تتبع جميع التبليغات واإلجراءات التحفظية والتنفيذية منذ تاريخ العمل بالنظام المندمج. وعليه، فان اإلجراءات التي يشملها  

ضبطها  النظام الجديد، أما اإلجراءات السابقة والمنجزة قبل العمل بالنظام المندمج فيتم    النظام هي تلك المنجزة بعد اعتماد

 .طبقا لما كان معموال به من قبل

على توفير خاصية تمكن المحاسبين من تحميل المعلومات حول اإلجراءات التي تمت مباشرتها ، يتم العمل  ولتجاوز هذا اإلكراه

 والذي سيمكن من تتبع جميع اإلجراءات المنجزة.  المعلوماتي المندمج،قبل البدء في استعمال النظام 

  ضرورة العمل على توفر الباقي استخالصه على المعلومات الضرورية للتحصيل 

قصد تحيين المعلومات الخاصة بالملزمين والديون موضوع مسطرة التحصيل، تعمل المديرية العامة للضرائب من خالل  

 طبقا للتصريحات المقدمة من طرف الملزمين. اأوتوماتيكييتم تحيينها  وبعد ذلكعند التكفل بها،  مراقبة معطيات الديون

  دراج الديون الملغاة في قائمة الباقي استخالصهإاستمرار 

ل يمكن النظام المعلوماتي من مراجعة الديون الملغاة واالطالع عليها، وذلك لتمكين المحاسب المكلف بالتحصي،  2016منذ سنة  

 شعارات في حالة العثور على المدين أو تحسن حالته المادية. رسال اإلإمن اتخاذ كافة اإلجراءات و

أن النظام المعلوماتي يسمح للمحاسب أو المسير المكلف بالتحصيل من مراجعة الديون حسب تصنيفها، إلى    تجدر اإلشارة

  د الباقي استخالصهعلى صدقية قوائم ورصي هذا التصنيف وبالتالي ال يمكن أن يؤثر

 محاسبة المحاسبينسادسا. 
 التوضيحات التالية: نعرضعالقة بمالحظات المجلس المتعلقة بمسك المحاسبة من طرف قباض إدارة الضرائب، 

 عدم تطابق األرصدة االفتتاحية والختامية 

إطار   في  القيام،  المحاسب  على  يتعين  عامة،  هذه  المحاسبي  اليوم  البصفة  المحاسبية.  السنة  اختتام  بعد  بتعديالت  تكميلي، 

 .الخاص بالتسوية 82.04المصادقة على الحساب التعديالت تتعلق في غالب األحيان ب

المنصوص عليه، مما يؤدي ببعض المحاسبين إلى تقديم ، قد تتطلب المصادقة وقتا قد يتجاوز األجل  وبناء على هذا المعطى

 .وضعيات محاسبية مؤقتة

 ، سيمكن من تجاوز حاالت عدم التطابق المشار إليها.2020إال أن دخول النظام المحاسبي الجديد للدولة حيز التطبيق منذ 

 ابات عدم احترام اآلجال المحددة بخصوص تقديم الوثائق العامة إلى المجلس األعلى للحس 

أنه راجع باألساس إلى    من مدونة المحاكم المالية، يجدر الذكر  25بالنسبة إلى عدم احترام األجل المنصوص عليه في المادة  

 .الخاص بالتسوية 82.04المصادقة على الحساب  ارتباطه بمسطرة

   .مصادقةهذه الي انتظار ن قباض اإلدارة الجبائية يرون أنفسهم مضطرين لتعليق تقديم الوثائق العامة فإوعليه، ف

استراتيجية  بلورة   تطوير أنظمتها المعلوماتية وتتابعلكذلك إلى أن المديرية العامة للضرائب تواصل جهودها    تجدر اإلشارة

، والذي يتم إنجازه حاليا  الرقمنة خاصة في إطار المشروع المتعلق بتقديم حسابات التسيير من طرف القباض بشكل إلكتروني

فالمشروع سيمكن من احترام األجل القانوني   ،وبالتالي  ثيقة مع المجلس األعلى للحسابات والخزينة العامة للمملكة.  بشراكة و

 .المادي على عملية تقديم الحسابات طابعورفع ال

  عدم تطابق المعطيات الواردة بكل من الحساب المدلى به للمجلس والنظام المندمج للتضريب 

أن التقارير المحررة من طرف المجلس تتعلق بسنوات محاسبية تم تدبيرها على إلى    جدر اإلشارةفيما يخص هذه النقطة، ت

 (. SIT)  2018إلى    2014، والثاني امتد من  (SIA)  2013إلى    2009السنوات من    شملمستوي نظامين معلوماتيين، األول  

والتي  موضوع تجديد وتعديل والتي كانتوبالتالي، فإن الفوارق التي أثيرت تعزى عموما إلى االنتقال بين النظم المعلوماتية 

 . سيما بمناسبة دمج المحاسبة العامة في إطار النظام المحاسبي الجديد للدولةال تم تجاوزها
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 المنازعات الضريبية سابعا. 

 مستحقات الجبائية بسبب التقادم ضياع استرجاع بعض الضرائب وال 

القاطعة للتقادم لوجود إكراهات واقعية   لمسطرةمباشرة القابض ل تثبتالتي  باإلجراءاتعدم إدالء اإلدارة أمام القضاء يرجع 

 وقانونية أهمها: 

من    36العمل القضائي لمحكمة النقض على أن اإلدارة ملزمة بتبليغ آخر إشعار بدون صائر )رغم أن المادة    اراستقر ▪

مدونة تحصيل الديون العمومية ال تشترط حصول التبليغ( وذلك تحت طائلة اعتبار اإلجراءات الالحقة المبنية على 

 قطع سريان التقادم. ترتب أثرها في يرسال آخر إشعار بدون صائر باطلة وال إمجرد 

الحرص على تبليغ آخر إشعار بدون صائر تفاديا إللغاء هذه المساطر من بهدف  وفي هذا اإلطار تم إصدار مذكرة مصلحية  

 . طرف القضاء

إقامتهم وعدم توفر اإلدارة    إحجام ▪ الطارئة على مقراتهم االجتماعية أو مكان  بالتغيرات  الملزمين عن إخبار اإلدارة 

 .المحينة يحول دون تبليغهم باإلجراءات القاطعة للتقادم همى عناوينالجبائية عل

  .في مختلف مراحل الدفاع  جميع المتدخلين في الملف، وتفعيال لهذه التوصية، تم الحرص على إشراك  من الفعاليةتوخيا للمزيد  

  إعفاء قانونيضياع استخالص بعض الضرائب بسبب غياب المشروعية أو عيوب شكلية أو لوجود 

لمقتضيات  ايتم الحرص على تحسين وتوجيه الممارسة اإلدارية من خالل إصدار مذكرات مصلحية توضح كيفيات تطبيق  

بهذا   الصادرة  القضائية  التوجهات  ضوء  وعلى  المشرع  إرادة  مع  ينسجم  وبشكل  خاطئ  تأويل  ألي  تفاديا  وذلك  القانونية 

 الخصوص. 

يتم   آلية  كما  القاضي تفعيل  تأويل  تعميم كيفية  قبل  القضائية ودراستها  القرارات  القانونية من خالل تجميع وتبويب  اليقظة 

للمخاطر تفاديا  وذلك  الجبائية  للمقتضيات  للقانون.   اإلداري  السليم  التطبيق  عدم  عن  تترتب  قد  التي   القانونية 

يتمك أج  أيضا  ما  المستمر من  التكوين  لعملية  أولوية خاصة  إصدار  إعطاء  لعملية  أنجع  أمثل و  تدبير  الضريبي ل  الفرض 

 وتحصيله.

 قصور النظام المندمج للتضريب في تتبع الملفات المتعلقة بالمنازعات القضائية 

سفرت أبالمنازعات القضائية ضمن النظام المندمج للتضريب ولقد    وحدة خاصةتم تجاوز هذا الوضع وذلك من خالل إحداث  

 . 2021/11/15إجراء قضائي وذلك إلى غاية  45.814هذه العملية، على تسجيل أزيد من 

 النظام المندمج للتضريب ثامنا. 

 نقص في اتخاذ إدارة الضرائب اإلجراءات االحترازية والمواكبة الستعمال النظام المعلوماتي الجديد 

 النظام المعلوماتي الجديدإلى    SIAتم اعتماد مبدأ التدرج بخصوص عملية ترحيل المعطيات من النظام المعلوماتي السابق  

SIT  وذلك بتتبع مسطرة التجارب والمصادقة من طرف المستعملين لهذا النظام. كما تم توفير تكوينات لمستخدمي النظام ،

 بخصوص مختلف الوحدات المضمنة فيه.

  غياب وظائف التنبيه الذاتي للتذكير باإلدالء بالتصريحات الجبائية 

للكشف التلقائي عن العيوب في التصريحات الضريبية المتعلقة بالضريبة على القيمة   اوظائف  يوفر النظام المندمج للتضريب

يمكن  يري الوعاء،  وبعد فحص ومصادقة من طرف مسالمضافة والضريبة على الشركات والضريبة على الدخل. وبذلك،  

واإلرسال من قبل اإلدارة أو عن طريق    النسخرسائل تذكير تلقائية وشاملة مع توفر إمكانية  إصدار  النظام المعلوماتي من  

 . بريد المغرب

  عدم توفر آلية تسمح بتجميع المعطيات وإنجاز التقاطعات 

لوضعية دافعي   وموحدة  رؤية شاملة   حصول علىالصمم النظام المعلوماتي بطريقة مندمجة بين مختلف مكوناته من أجل  

األنظمة   الضرائب. المستخرجة من  المعطيات  مع  التقاطعات  وإجراء  المعلومة  إلى  الولوج  الوعاء من  يمكن مسيري  كما 

 المعلوماتية الخاصة بالشركاء، ومثال ذلك: 

غيت ديونهم بعد استيفاء مسطرة التحصيل اليومية للنشاطات أو العمليات المحتملة الخاصة بالملزمين التي أل  المواكبة ▪

على   الضريبة  نظام  اختيار  أو  اليد  رفع  أو  إعفاء  أو  استرجاع  طلب  عقود،  تسجيل  تصريحات،  نفقات،  )مداخيل، 

 الشركات...(.

 المتعلقة بمشروعية تنفيذ النفقات )وجود مبالغ مستحقة(؛ الضوابطإدماج  ▪

 وحدات التقاضي والتحصيل الجبري )مثال: تنفيذ األحكام(؛  ربط ▪

 ؛مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لمراقبة الباقي استخالصه في كال االتجاهينالتقنية الفورية    التبادالتتنفيذ   ▪
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الوكا ▪ مع  للمعلومات  اآلني  بأسطول التبادل  المندمج  المعلوماتي  النظام  تزويد  أجل  من  الطرقية  للسالمة  الوطنية  لة 

المركبات في سياق مراقبة أداء الضريبة السنوية الخاصة على المركبات والقيام، عند االقتضاء، باإلجراءات المتعلقة  

 بمسطرة التعرض على تفويت المركبات. 

بادل المعلومات المتعلقة بتغيير أو تجديد البطاقة الرمادية من أجل تأمين ومراقبة من جهتها، تقوم المديرية العامة للضرائب بت

 األداءات.

وكذا الستغالل ومعالجة المعلومات    SIDإعادة تصميم النظام المعلوماتي المساعد على اتخاذ القرار  كل ذلك باإلضافة إلى  

 . إنجاز التقاطعات

  الضريبيةقصور الوظيفة الخاصة بالمراقبة 

بالمراقبة الضريبية بطريقة آلية المسطرة في جميع المراحل   على مستوى النظام المندمج للتضريب، تغطي الوحدة المعنية

اتخاذ  الضريبية:  الطعون  في  للنظر  الوطنية  واللجنة  للتضريب  المحلية  اللجنة  أمام  واالستئناف  الطعن  بإجراءات  المتعلقة 

 اب الملزم، االتفاقات، المواعيد... القرارات، رسالة اإلخبار، جو

  عدم تضمن النظام المعلوماتي لوحدة تدبير اإلجراءات القاطعة للتقادم 

م تطوير النظام المندمج تفي إطار حرص المديرية العامة للضرائب على التتبع الدقيق والمستمر للديون المهددة بالتقادم، فقد  

 غناء وحدة التحصيل الجبري باإلجراءات التالية:  إللتضريب و

 ؛ الرهن الجبري ▪

 ؛ مسطرة تحقيق الرهن الجبري ▪

 ؛ التجاريالحجز التحفظي والتنفيذي على األصل  ▪

 ؛ الحجز التحفظي والتنفيذي على المنقوالت ▪

 ؛الحجز التحفظي والتنفيذي على العقارات ▪

 ؛بيع الممتلكات المنقولة ▪

 ؛ بيع العقارات ▪

 ؛بيع األصول التجارية ▪

 ؛التعرض على بيع العربات ▪

 .شعار لغير الحائزاإل ▪
 

الئح حصر  دورية  وبصفة  المعلوماتي  النظام  مستوى  على  يتم  أخرى،  جهة  المن  لبرمجة  بالتقادم  المهددة  للديون  نسخ ة 

 .رسال من طرف المحاسبين المكلفين بالتحصيلوتوماتيكي لإلشعارات القاطعة للتقادم بعد تأكيد اإلاأل

  قصور النظام المعلوماتي المتعلق بالتسجيل 

 بالنظام عدم إمكانية تصفح الوثائق المرفقة بالعقود المسجلة من طرف الموثقين والمضمنة  -

المعلوماتييتيح    الموثقين    النظام  المسجلة من طرف  بالعقود  المتعلقة  الوثائق  إرفاق  إمكانية  والعدول. من خالل تصميمه 

ويمكن النظام أيضا من استرداد هذه الوثائق ومراجعتها كلما دعت الضرورة لذلك. كما أن الوظائف المتاحة، مثل البحث  

لوعاء بالوصول إلى المعلومات المطلوبة، مثل عمليات تفويت األصول التجارية ومحاضر  متعدد المعايير، تسمح لمسيري ا

 جل الشركات.

 عدم إمكانية تعديل أمر بالتحصيل التكميلي المنجز بطريقة أتوماتيكية من طرف النظام بعد تأكيده  -

وذلك الحترام القيود المتعلقة بالتكفالت  تعديل أوامر التحصيل التي تم إصدارها في نفس اليوم  من    النظام المعلوماتييمكن   

 اليومية المسطرة في النظام المحاسباتي للدولة. 

 تسجيل نسب مئوية خاطئة عند تسجيل بعض العقود  -

الميشتمل   إمكانية النظام  المكلف بالتسجيل  المفتش  العقود مع منح  التسجيل بنوعية  آليات تربط نسب  للتضريب على  ندمج 

 العقود. وفي حالة حدوث خطأ مادي، يمكن للمفتش تداركه عن طريق اإللغاء أو اإلصدار التكميلي. التقدير وتأويل 

ال يسمح النظام المذكور بالتنبيه األوتوماتيكي للحاالت المستفيدة من النسب المخفضة في حالة انقضاء اآلجال   -

 وذلك من أجل تسهيل تتبعها من طرف المدبر المعني القانونية،

 الحالي للمفتش المكلف بالتسجيل إمكانية مراقبة العقود المستفيدة من النسب المخفضة.  النظام المعلوماتييمنح 
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الجانب  الوثيق مع  بالتعاون  قد تم تصميمها  المعلوماتي  للنظام  الجديدة  المميزات  إلى أن  إلى ذلك، تجدر اإلشارة  باإلضافة 

راسالت أثناء تفعيلها، باإلضافة إلى تطوير دالئل المستخدم وإجراءات  الوظيفي للمديرية ومستخدمي النظام وعن طريق الم

 االستعمال وتقديم المساعدة من أجل ضبط هذه الوظائف.

 الشركة المركزية إلعادة التأمين 

بموجب االتفاقية المصادق عليها بالظهير رقم  كشركة مجهولة االسم  تم إحداث الشركة المركزية إلعادة التأمين )الشركة(

الدولة وصندوق اإليداع 2018دجنبر    21، والتي تم تجديدها بتاريخ  1960أبريل    20بتاريخ    1.60.085 ، والموقعة بين 

 ويتجلى غرض الشركة بشكل حصري في إعادة التأمين حيث تتبوأ الريادة في هذه السوق. والتدبير. 

. وحققت الشركة برسم سنة %94والتدبير بنسبة    مليون درهم تقدر فيه حصة صندوق اإليداع  2.200يبلغ رأس مال الشركة  

 مليون درهم. 318مليون درهم ونتيجة صافية قدرها   2.633رقم معامالت بلغ  2020

بمقتضى هذا الظهير، تخول الدولة للشركة وبشكل حصري إعادة التأمين القانونية لمؤسسات التأمين المغربية واألجنبية لجميع  

بالمغرب لفائدة  بالمقابل  .عملياتهم  العمليات  بهذه  المرتبطة  األقساط  تتخلى عن حصة من  أن  المؤسسات  هذه  على  يتعين   ،

 الشركة. 

مع دخول اتفاقية التبادل الحر مع الواليات المتحدة    2013و   2006وقد تم بشكل تدريجي حذف هذا التخلي القانوني بين سنتي  

 .2006في سنة  األمريكية حيز التنفيذ

أي قبل سنة فقط من نهاية التاريخ المحدد لحذف   2013في    "Strong I"ت الشركة مخططها األول  في هذا اإلطار، أطلق

 .2018-2016للفترة  Strong II""التخلي القانوني، كما تم إطالق المخطط الثاني 

تقييم   في  التأمين  إلعادة  المركزية  الشركة  تسيير  لمراقبة  األساسي  الهدف    ن ياللذ  االقتصادينموذج  والستراتيجية  االتمثل 

 .تنافسية أكثرو منفتح محيط  لمواجهةوضعتهما الشركة 

I.  مالحظات وتوصيات المجلس األعلى للحسابات 

 ت وأصدر مجموعة من التوصيات، من أهمها ما يلي:سجل المجلس األعلى للحسابات في إطار هذه المهمة عدة مالحظا

 أوال. تنفيذ مشاريع المخططات

 أداة إدارة المخاطر غير مفعلة بالشكل الكافي 

ولم يتم حصر   2013في الهيكل التنظيمي للشركة إال في سنة    Strong Iلم يتم إدراج إدارة المخاطر التي تضمنها المخطط  

 . 2014حدود تحمل المخاطر على مستوى القدرة على تسديد الديون والمردودية إال في سنة 

عنها وتقديمها لوكاالت التنقيط العالمية، لم تعرض على أنظار  باإلضافة إلى ذلك، هذه القابلية لتحمل المخاطر كما تم التعبير

 جلس اإلداري للمصادقة عليها.الم

 24برنامجا لهذا الغرض حدد أجل انطالق العمل به في    2017في سنة  الشركة  وألجل التزود بأداة إلدارة المخاطر، اقتنت  

 ، لم يتم تشغيله بعد. 2019شهرا. لكن، وإلى حدود متم أكتوبر 

تدبير المخاطر مفعلة وقابلة للتشغيل   أداة  ERM SASالترسانة الجديدة المسماة  في معرض جوابها، أكدت الشركة أن   
تمت المصادقة عليها من طرف المجلس اإلداري بتاريخ   2021استراتيجية المخاطر لسنة  كما أن    .ماتيكيواآللي االوت

 .2021مارس  18

 رؤية غير واضحة بخصوص تنمية األنشطة على صعيد الخارج 

المنطقة. لكن وبعد خروج الشركة من ا  2013قرر المجلس اإلداري سنة   لسوق األسيوية وذلك إثر الحوادث التي شهدتها 

إطالق المخطط االستراتيجي األول، استأنفت الشركة االكتتاب في بعض الدول األسيوية كالصين وباكستان، وهو ما يعني أن  

 نذ ذلك التاريخ.من المجلس اإلداري م صريحوتنميتها في هذه المنطقة غير واضحة في غياب توجيه الشركة تموقع 

على استئناف النشاط بالصين، الهند وكوريا   19/9/2017أشارت الشركة في جوابها أن المجلس اإلداري وافق بتاريخ  
 الجنوبية في إطار مقاربة نفعية.
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، يتضح أن استئناف نشاط الشركة في كل من  19/9/2017غير أنه وبالرجوع إلى محضر اجتماع المجلس اإلداري بتاريخ  

مجرد اقتراح من طرف أحد أعضاء المجلس اإلداري. وبالتالي  الصين والهند وكوريا الجنوبية في إطار مقاربة نفعية، كان  

 طرف المجلس اإلداري كقرار.ال يمكن اعتباره موافقة ألنه لم يتم تبنيه من 

 ثانيا. إنجاز األنشطة  

 االكتتاب .1

إلعادة تأمين العمليات الواردة عليها من شركات التأمين، وكذا عمليات إعادة اإلحالة  الشركة  تشمل عمليات االكتتاب قبول  

 التي تقوم بها بدورها لدى شركات أخرى إلعادة التأمين، وذلك مقابل أداء أقساط. 

 الئم لقدرات االكتتاب المحلية في إعادة التأمين االختيارية غياب إطار م 

العالمية. ويقوم الرئيسيون بتحديد   التأمين على مستوى السوق  التأمين الستشارات مباشرة لدى معيدي  تلجأ بعض شركات 

ما يحد من قدرات الحصص القصوى التي يمكن أن تكتتب فيها الشركة في إطار نماذج جاهزة للتغطية بإعادة التأمين. وهو  

 الشركة رغم قابليتها لتحمل أكبر للمخاطر المرتبطة بالعمليات المعنية.

معيدي التأمين األجانب يجد تفسيره أساسا في غياب إطار تنظيمي مناسب لتزويد القدرات االكتتابية    ىإن اللجوء المباشر إل

 ق المغربية. مشروط إلى السو-المحلية والحد تدريجيا من ولوجهم المباشر والال

تسهل  وقد أسفرت بعض المقارنات أن مجموعة من الدول المتقدمة )االتحاد األوروبي واليابان وكوريا الجنوبية والصين(  

 معيدي التأمين المعتمدين إلى أسواقها وتفرض شروطا خاصة على معيدي التأمين غير المعتمدين.   ولوج

يرة أقساط لفائدة معيدي التأمين األجانب، مما يؤدي إلى تحويل للعملة ، تفوت على هذه األخالشركةوكنتيجة لتحديد حصص  

الصعبة. باإلضافة إلى ذلك، تبقى الشركة ملزمة قانونا أمام مقاوالت التأمين ومعرضة لخطر عدم وفاء معيدي التأمين ألداء  

 "مخاطر ائتمانية".  ىالحوادث أو ما يسم

تؤكد المالحظة،  هذه  عن  المرك  جوابا  التأمين  الشركة  إلعادة  تشبتها  زية  إطار عن  بإنشاء  المتعلقة  بالتوصية  بقوة 
السلطات  دعم  على  التأمين  إلعادة  المركزية  الشركة  وتعتمد  المحلية.  للقدرات  األفضل  االستخدام  يعزز  تنظيمي 

 األسواق الدولية األخرى. العمومية من أجل رسم استراتيجية عامة لفائدة معيدي التأمين المعتمدين بالمغرب على غرار  

  اكتتاب يفتقد الستراتيجية تؤطره 

فهو غير مؤطر بسياسة اكتتاب ذات طابع رسمي، من شأنها أن تشكل اإلطار شركة  رغم كون االكتتاب من صلب عمل ال

 المرجعي لممارسة هذا النشاط. 

 .15/12/2020المجلس اإلداري بتاريخ قد تمت صياغة سياسة االكتتاب واعتمادها من طرف أشارت الشركة أنه 

 تركيز على معيدي الـتأمين يضعف من قدرة الشركة على التفاوض 

على كون نفس معيدي التأمين يستحوذون بصفة    2018و  2014برامج إعادة اإلحالة على الفترة الممتدة بين    مراقبةأسفرت  

على التفاوض بشأن حدود الحوادث التي تحتفظ الشركة  رة  إن هذا التركيز من شأنه إضعاف قد  عامة على اتفاقيات التغطية.

 بها الشركة والتسعيرات. 

أبان تحليل تسوية األقساط المدفوعة لمعيدي التأمين أن الشركة لم تضبط تقديراتها لوعاء األقساط بالشكل   من جهة أخرى،

 التبعات المالية بهذا الخصوص.  تكبدتالكافي وبالتالي 

سوق إعادة اإلحالة الذي يوفر القدرة الكافية على تغطية مخاطر مهمة لمعيد تامين  ها أن  أوضحت الشركة في جواب
 جهوي مثل الشركة المركزية إلعادة التأمين مع تنقيط جيد يبقى ضيقا جدا. 

ببرنامج  بين األقساط المحققة والتوقعات المحددة    الفارق الذي يمكن مالحظته على المدى القصيروأضافت أيضا أن  
 أساسا إلى التأخير في استالم الحسابات. وهو ما يعتبر نشاطا طبيعيا بالنسبة لشركة إعادة التأمين.   ، يرجعادة اإلحالةإع

 لقبول اتفاقيات إعادة التأمين   المقتناةقدرات غير كاف لل استغالل 

متوسطا سنويا يقدر   2018-2013في الفترة    الشركة المركزية إلعادة التأمينبلغ عدد اتفاقيات إعادة التأمين التي اكتتبتها  

. وأسفر تحليل التزامات الشركة أن معظم  %87اتفاقية، باستثناء التامين على الحياة، تشكل فيها االتفاقيات الخارجية  575 بـ

من  %97من االتفاقيات بالمغرب و    %65رتها االكتتابية الخاصة. ويتعلق األمر على التوالي بـ  هذه االتفاقيات تندرج في قد

 تلك المكتتبة بالخارج.

ويرجع ذلك    .وهذا يعني أن قدرات االكتتاب اإلضافية والمكتسبة في إطار برامج إعادة التأمين ال يتم استخدامها بشكل كاف

ي تحتفظ بها الشركة والمحددة من طرف معيدي التأمين، ومن جهة أخرى لكون رفع من جهة إلى ارتفاع حدود الحوادث الت

قدرة االكتتاب عبر تجميع التغطية لفائدة السوق المغربية والخارجية، لم يأخذ بعين االعتبار أن الشركة تساهم في اتفاقيات 

 إعادة التأمين الخارجية بحصص ضئيلة.
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 ... ستجيب شراء تغطية إعادة التامين أيضا إلى القضايا المتعلقة بتراكم األحداثيجب أن ي  جاء في جواب الشركة أنه: " 
في مرحلة التنمية على المستوى الدولي وبغرض إحداث التنويع الضروري لمهنة إعادة التأمين، من الطبيعي التوفر 

النقصا في  الظاهرة  هذه  ستبدأ  الشركة  تنامي محفظة  كافية. وفي خضم  اكتتاب  قدرات  " ن.على  أن:  وأضافت   "..  
 ".استغالل القدرات يتم حسب توجهات وسياق السوق وكذا طبيعة المخاطر

  قبول عمليات ذات مردودية غير كافية 

تمثل النسبة المجمعة لربحية العمليات خارج قسمة مجموع تكاليف الحوادث والعموالت والنفقات العامة على األقساط. وقد  

 . %95مقابل هدف    2018و  2017و  2016للسنوات    %107,4و  %109,5و  %108,8ب  سجل هذا المؤشر على التوالي نس

متأثرة في ذلك بصفة سلبية من نتائج   2016إن اتفاقيات إعادة التأمين المكتتبة بالمغرب اتسمت وبشكل بنيوي بالعجز منذ سنة  

 اتفاقيات "التعاقد التوافقي".  

  2017سنة    %87وبخصوص إعادة التأمين االختيارية في السوق الداخلية فقد عرفت منحى تنازليا حيث سجل هذا المؤشر

فإن النسبة    2017. فيما اتسمت مردودية العمليات الخارجية بالعجز، إذ أنه وباستثناء سنة  2018سنة    %100إلى  وارتفع  

 . % 100المجمعة تجاوزت 

وفي هذا اإلطار فقد تم قبول اتفاقيات إعادة التأمين الخارجية ذات ربحية غير كافية بحسب الرأي التقني للمصلحة االكتوارية.  

 كتتابات في الصين وإيران والهند والمملكة العربية السعودية.ويتعلق األمر با

أن   في جوابها  الشركة  آفاق واعدة منذ سنة  أوضحت  لها  السيارات تحسنت وأصبحت  التأمين على  نتيجة عمليات 
 مجموعة من التدابير التي اتخذتها شركات التامين للحد من تفاقم نسبة الحوادث المصرح بها في  ، وذلك بفضل2018

إضافة إلى ذلك، فإن النتائج التقنية لهذه العمليات التي تتميز  .  السوق المغربي للتأمينات من بينها محاربة ظاهرة الغش
 .السادسةبتطورها البطيء استمرت في التحسن ابتداء من السنة 

حيث أن سنتي   أشارت بخصوص عمليات إعادة التأمين االختيارية في السوق المغربي، أنه تالحظ دورية النتائجو
على مستوى السوق الدولي إلعادة التأمين يجب األخذ بعين االعتبار  . وعرفت نسب تقنية مريحة جدا  2020و  2019

فترة "اقتناء" العمليات الخارجية الجديدة التي تنتج نوعا من التقلب خالل السنوات األولى من االكتتاب في انتظار  
 .المخاطراستقرار محفظة 

إن القيام باكتتاب عمليات في جهة معينة تكون فيها الشركة في بداية دخولها رض جواب الشركة: "..كما جاء في مع
و امتالكها لحصص في هذا السوق، مثال : الصين، إيران، الهند، و المملكة العربية السعودية يمكن أن يكون سببا في 

 . "نتائج في هذه الجهةقبول الشركة اكتتاب عمليات ذات ربحية محدودة مع مراقبة معدل ال

احتاللها   يوضح  بجدول  الشركة  التقنية  وأدلت  النسب  حيث  من  األولى  التأمين  مقالمرتبة  إعادة  شركات  مع  ارنة 
 .إفريقيا وشمالالمتواجدة في جهة الشرق األوسط 

  آليات غير مالئمة لتتبع مخاطر تراكم االلتزام 

خالل اكتتاب نفس العملية عبر نيل حصص، في إطار عدة اتفاقيات إعادة   يتعرض معيدو التأمين لمخاطر لتراكم االلتزام من

 التأمين قد تتضمن هذه العملية السيما في االكتتاب في العمليات الخارجية. 

غير أن الشركة ال تقوم بالتتبع المالئم لمخاطر تراكم االلتزام في إطار قبول عمليات إعادة التأمين الخارجية. حيث أن الملفات 

لممسوكة من طرف مكتتبي السوق الخارجية ال تخص سوى اتفاقيات إعادة التأمين دون عمليات إعادة التأمين االختيارية، ا

 وال تأخذ بعين االعتبار حدود التزام الشركة بخصوص جميع األحداث المتوقعة في عقود إعادة التأمين.

محفظتها للمخاطر الكارثية بمساعدة من المكاتب الدولية  بنمذجة تعرض    2020منذ سنة  أكدت الشركة على كونها تقوم  
 وأسست لتتبع تراكماتها المتعلقة بالعمليات المكتتبة عن اتفاقيات إعادة التأمين وعمليات إعادة التأمين االختيارية.

 ضرورة تحسين احتساب األقساط وتتبع حسابات شركات التأمين 

إعادة التأمين في المحاسبة وتحصيلها، يجب على مقاوالت التأمين تقديم حساباتها للشركة حتى يتسنى تقييد أقساط اتفاقيات  

 بصفة دورية أي سنوية أو نصف سنوية أو ربع سنوية. 

تسجل مستويات ضعيفة غير أن عددا من المقاوالت المحيلة السيما الخارجية منها ترسل حساباتها بشكل متأخر. وكنتيجة لذلك  

ألقساط في المحاسبة المرتبط بكل سنة اكتتاب، والذي يتم احتسابه بقسمة األقساط الواردة بالحسابات على  معدالت تقييد ال

 2018بالنسبة لسنة  %46و  2017بخصوص سنة االكتتاب    %65األقساط المقدرة. فعلى سبيل المثال، سجلت هذه المؤشرات  

 ات السيما من طرف المقاوالت المحيلة األجنبية. فضال عن ذلك، ال تمسك الشركة تتبعا منتظما لإلدالء بالحساب

المسجلة   تم تسديدها على األقساط  التي  األقساط  يمثل خارج قسمة  الذي  األقساط،  أخرى، عرف معدل تحصيل  ناحية  من 

سجل   حيث  نسبيا  ضعيفا  مستوى  بـ    %62بالمحاسبة،  مقارنة  الخارجية  التأمين  إعادة  التفاقيات  لالتفاقيات   %92بالنسبة 

 المحلية. 
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  ، تحسين عملية االحتسابعلى  عملت  فقد  ،  2020يونيو    في  ةالجديد  الهيكلةمنذ تأسيس  وحسب جواب الشركة، فإنه  

من جهة    أسباب عدم احتساب الحسابات المدلى بهامن جهة وبتتبع    بتتبع الحسابات المفقودة المغربية واألجنبيةوذلك  
 .  أخرى

 ثتدبير الحواد .2

 معلوماتي لضمان صدقية القوائم المالية وتجنب مخاطر تأخير التسديد والتحمالتضرورة تطوير النظام ال 

 غير المستحقة

التي يتم   الحوادث  الشركة في معالجة إشعارات  الت  تبليغهاتتأخر  لَّد آجاال أن    وهو ما من شأنهمين.  أمن طرف شركات  يو 

ل الحوادثإضافية  إلى    .تسديد  يؤدي  أن  يمكن  أداؤها  لحوادثاعلى    حتياطياتاال  تقليصكما  النظام    المضمنة الواجب  في 

     . المعلوماتي

ذلك ويفسر   .إعادة التأمين  ودعق  استيفاء آجالبعد    وقعتباإلضافة إلى ذلك، قامت الشركة بقبول والمصادقة على حوادث  

صرح  وإشعارات الحوادث الم  الشروط التعاقديةبمقارنة منتظمة بين    أساسا بعدم توفر معطيات من النظام المعلوماتي تسمح

 .بها

والتقارير الداخلية التي تسمح بتدبير    DTSتدبير إشعارات الحوادث عبر األداة الرقمية  أكدت الشركة في جوابها أن  
   دقيق وتحسين آجال معالجة طلبات المصادقة والتسوية في طور التنفيذ.

يتم إجراء مراجعة دورية وسنوية من طرف مكاتب االكتوارية المستقلين وتنتج احتياطات    كما أوضحت الشركة أنه
 (. IBNR) كافية

، والمصادقة على الحوادث التي وقعت بعد استيفاء آجال عقود التأمين  قبولوأشارت الشركة أيضا أنه لم يعد ممكنا  
 .النظام المعلوماتي الحاليالذي خضع له  تطويروذلك بفضل ال

 حوادث وتسديد الالمصادقة الداخلية على مستوى مراقبة ال ضرورة تعزيز 

متعلقة باتفاقيات إعادة التأمين غير التناسبية  وال  ،التكفل والمصادقة من قبل المديرية المعنية على الحوادث المنفردة  يقتصر

ا من   2الخاصة بالسوق المحلية، التي يتجاوز مبلغها عتبة   مليون درهم. وبتحديد هذه العتبة المرتفعة نسبيا، فإن عددا كبيرا

 الحوادث المصرح بها في الحسابات الدورية ال تشملها المراقبة.

مدير قطب تدبير العمليات سقف المليون درهم المحدد له.  كما أنه يجمع بين    وبخصوص المصادقة على الحوادث، ال يحترم

 مهام متعارضة، وهي المصادقة التقنية على الحوادث وتسجيلها بالمحاسبة.

وعلى عكس ما تنص علية المساطر المعمول بها لمعالجة وتدبير الحوادث، قامت الشركة بالتسجيل في المحاسبة وتسديد مبالغ  

 متعلقة بعمليات إعادة التأمين االختيارية دون إخضاعها لمصادقة مديرية تدبير الحوادث. 

موافقة مس على  الحصول  دون  بالمحاسبة  على حوادث وسجلتها  صادقت  في  كما  الريادة  ذوي  التأمين  معيدي  قبل  بقة من 

 العمليات المعنية. مما قد يؤدي إلى فقدان الشركة لحقها في استرداد الحصص المعاد إحالتها.

ذكرت الشركة في معرض جوابها أن معالجة الحوادث المتعلقة باالتفاقيات غير التناسبية تتم طبقا للمقتضيات التعاقدية 
التامين وإعادة  التي تنص فقط على حق ا الطالع على ملفات الحوادث وفقا لمبدأ حسن النية بين مهنيين في مجال 

 التأمين.

 ، فقد تم فصل مهمة تدبير الحوادث عن مهمة المحاسبة التقنية.  2020كما أكدت أنه وطبقا للنظام المعمول به منذ سنة  

والمصادقة عليها يتم على مستوى النظام المعلوماتي بشكل حصري. وبالتالي    أن إدراج الحوادثوأضافت الشركة  
فإن المحاسب ليست له إمكانية احتساب الحوادث المتعلقة بالعمليات االختيارية غير المصادق عليها من طرف مدبري  

 الحوادث. 

لتي ال تتبوأ فيها هي المكانة الريادية  المصادقة على العمليات المتعلقة بالحوادث ا يمكن مستقبالوأكدت الشركة أنه ال 
أو تسجليها بالمحاسبة دون الموافقة المسبقة من قبل معيدي التأمين ذوي الريادة في العمليات المعنية من اجل تعزيز 

 المقتضيات المتعلقة بإجراءات التدبير المعمول بها. 

 تحسين وثوقية مصادر المعلومات لضمان صدقية الحساباتإلى  الحاجة   

، غير أن النظام المعمول به لهذا الغرض تسجيلها في المحاسبة  أجلمن    الخاصة بشركائها  يةالشركة الوضعيات المالترد على  

احتساب الحوادث لهؤالء الشركاء. وكنتيجة لذلك ال يتم    األرصدةتأكيد  ال يسمح بتسوية جميع الوضعيات المالية وبتسريع  

 ة. لشركخالل حصر حسابات االمعنية 

وثائق  ألية    وذلك في غياب  محاسبيتين  سنتينخالل    ئها وإلغافي المحاسبة    من ناحية أخرى، قامت الشركة بتسجيل حوادث

 .لشركةل انتظام وصدقية القوائم المالية أن تؤثر على العملياتومن شأن هذه  بتة.مث
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ل احتساب الحوادث المصادق تم العمل على وضع برنامج تتبع منتظم من اجأفادت الشركة في معرض جوابها أنه  
المغربية وكذا تصفية كما أن  عليها.   القانونية واالتفاقيات  التفويت  المبذولة من أجل تسوية أرصدة  المجهودات  كل 

وأضافت الشركة أن    في تجويد عملية معالجة الوضعيات المالية.  ت الحوادث المصادق عليها والتي تم احتسابها ساهم
 التشغيل اآللي لهذه العملية. المهني ستسمح بلمعلوماتي رقمنة وتطوير البرنامج ا

  ات الحوادث  ي احتياطضرورة مراجعة نظام المعلومات بخصوص 

دبرو الحوادث  ، يقوم ممينأإشعارات الحوادث المصرح بها من طرف شركات التفي  حتياطيات  توفر تقديرات لالفي حالة عدم  

 تعزيزها بوثائق مثبتة.   المعلوماتي دون إدراجها في النظاموتقديرات بوضع 

 .مينأقبل شركات التلم تقم الشركة باحتساب احتياطيات متعلقة بحوادث مصرح بها من ، باإلضافة إلى ذلك

التي  على الحوادث  تحديث االحتياطيات    يقتصرالشركة،   الحوادث التي يتم تلقيها بشكل دوري من قبل   حساباتفيما يخص  

للفروع األخرى(  100.000ضرار و درهم لفرع األ  500.000بة معينة )عت  مبالغها  تتجاوز الحوادث وبالتالي فإن   .درهم 

 وال تشملها حسابات الشركة.المعلوماتي  النظام تدرج فيهذه العتبات ال  ذات المبالغ دون حديثاا  صرح بهاالم

التقنية المتعلقة    حصر الحسابات  جلأاعتماده من  باإلضافة إلى ذلك، فإن مبلغ احتياطيات الحوادث الواجب أداؤها، الذي تم  

 عن المبلغ المسجل في النظامبشكل كبير    ، يقل2019  سنةول من  والنصف األ  2018و  2017و  2016بالسنوات المالية  

الفارقهذويؤثر     المعلوماتي. يجب    ا  التي  الحوادث  فيما يخص  بالمحاسبة  المسجلة  بالخصومات  المتعلقة  الحسابات  على 

 دها.تسدي

آليا على جدول بيانات وبالتالي فإن   ا تشغيلهحصر الحسابات التقنية تم  جوابا على هذه المالحظات، أشارت الشركة أن  
دفتر التحمالت  البدء في إعداد  مجموع المداخيل والمصاريف تم التحكم فيها. وموازاة مع ذلك، فقد بادرت الشركة إلى  

 الحسابات التقنية.   حساب وحصرحلول بخصوص  أجل تطويرمن 

المعلوماتي  ن االحتياطي المسجل في النظام  بيالذي كان يحصل  التفاوت  باإلضافة إلى ذلك، أكدت الشركة على أن  
صادرة كذلك. فالمعطيات المستعملة هي المعطيات الالمأخوذ بعين االعتبار في البيانات السنوية لم يعد    واالحتياطي

 الخبراء المحاسبين.من طرف النظام المعلوماتي والمصادق عليها عن 

  المصرح بها من قبل شركات التأمين  بشأن الحوادث تحصيلاإلشعارات والتتبع ضرورة تعزيز 

، وكنتيجة لذلك، قد مينأالتمعيدي مين إلى أإشعارات الحوادث التي تتوصل بها من طرف شركات التتبليغ  في تتأخر الشركة

 مين.أتسوية الحوادث لفائدة شركات التتمديد أجل ، فضالا عن إحالتهافي استرداد الحصص المعاد  هاحقتفقد 

خفض معدل استرجاع موضوع إعادة اإلحالة. مما يؤدي إلى  وتحصيل الحصص  لإلشعارات    بتتبع دقيق  تقومن الشركة الأكما  

 . مينأالت تكاليف الحوادث من معيدي

التنفيذ يفرض التصريح والذي دخل حيز    جراء الجديد المتعلق بالتدبيراإلفي معرض جوابها، أوضحت الشركة أن  
المبلغ من طرف   باإلشعارالمصادقة على الحادث وذلك بمجرد التوصل  تزامنا مع  بالحادث لشركات إعادة التأمين  

 شركات التأمين. 

على تحسين عملية تتبع الحوادث   أنها عملت ،  2020منذ التنظيم المعمول به ابتداء من يونيو  وأوضحت الشركة أيضا  
 لألقساط وكذا استرجاع تكاليف األحداث االختيارية المعاد إحالتها. اآلليةقب يومي للتبليغات وذلك بوضع نظام تع

 ثالثا. توصيات المجلس األعلى للحسابات 
 : التأمين بما يلي إلعادة المركزية الشركة للحسابات األعلى المجلس يوصي على مالحظاته، بناء

 اقتصادي يأخذ بعين االعتبار محيطا أكثر انفتاحا وتنافسية؛ تنموي متعدد السنوات ونموذج  مخطط اعتماد -

االكتتاب  تحديد - وأسواق  ووفق  الدولي  المستوى  على  المخاطر  انتقائية  مقاربة  على  استراتيجية   اعتمادا 

 االكتتاب وفي حدود قدراتها؛ 

 المرتبطة بتدبير المخاطر؛ سياستها تنزيل ألجل وذلك المخاطر إدارة آلية تشغيل تسريع -

 اإلحالة؛ إعادة لبرامج أفضل ترشيد أجل من العمل -

  معقول  مستوى في ،ثللمصادقة من طرف مديرية تدبير الحواد الموجهةعتبة الحوادث المصرح بها  تحديد -

 المغربية؛تناسبية المتعلقة بالسوق  التفاقيات غير  لال  بالنسبة  وذلك  واألعباء،  األخطار  بين  أمثل  باختيار  يسمح

 .المراقبة الداخليةيها المعلوماتي وتعزيز نظام -
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II. المجلس  حول مالحظات وتوصيات   جواب المدير العام للشركة المركزية إلعادة التأمين

 األعلى للحسابات 

 )نص الجواب كما ورد( 

  306حققت الشركة المركزية إلعادة التأمين نتيجة صافية متوسطة وصلت إلى    2020و  2015خالل الفترة الممتدة ما بين  

 . %12,5يقدر ب   (ROE) ون درهم ومعدل نتيجة االستثمارات المتوسطملي

ومع االخذ بعين االعتبار سياق التطور الحالي للشركة المركزية    « STRONG II »بالموازاة مع تثمين مخطط التحول  

  « We transforme tomorrow togetherتحت اسم "   2021-2023إلعادة التأمين، تم إطالق مخطط استراتيجي للفترة  

 "لنغير الغد معا". 

ع االستراتيجية المتعلقة بمستقبل يعتمد هذا المخطط التشاركي على مقاربة متعددة االختصاصات للتطرق لمختلف المواضي

الشركة المركزية إلعادة التأمين وسيكون لهذا المخطط وقع إيجابي على تطور الشركة من حيث النمو، تسهيل التحول الرقمي، 

 ترسيخ وتفعيل ثقافة المقاولة.  ،توضيح رؤيتها المستقبلية

تقوية حكامتها من خالل تعيينها لمتصرفين مستقلين سبق  ومن جهة أخرى، فقد عملت الشركة المركزية إلعادة التامين على  

 .لهما أن تقلدا مناصب عليا في اإلدارة لدى شركات دولية إلعادة التأمين

 مشاريع المخططات   تنفيذ أوال.

  اداة ادارة المخاطر غير مفعلة بالشكل الكافي 

للتشغيل اآللي االوتوماتيكي حسب األبعاد   أداة تدبير المخاطر مفعلة   ERM SASتعتبر الترسانة الجديدة المسماة   وقابلة 

المالية، األصول، تكوين االحتياطيات      2021ومخطط االعمال. وبهذا، فإن استراتيجية المخاطر لسنة  ،  المتعلقة بالمالءة 

خاطر . توفر هذه االستراتيجية وصفا دقيقا للم2021مارس    18تمت المصادقة عليها من طرف المجلس اإلداري بتاريخ  

" وكذا المخاطر المرتبطة بنشاط   Solvabilité IIالمحتمل ان تصيب الشركة المركزية إلعادة التأمين وذلك حسب المرجع "

 الشركة المركزية إلعادة التامين. 

 رؤية غير واضحة بخصوص تنمية االنشطة على صعيد الخارج 

بالصين، الهند وكوريا الجنوبية في إطار مقاربة نفعية،  على استئناف النشاط 19/9/2017وافق المجلس اإلداري بتاريخ  لقد

 حيث استهدفت الشركة المركزية إلعادة التامين فئة من شركات التأمين ذات الحجم المتوسط. 

تتجلى هذه االستراتيجية في التطور بالبلدان الناشئة والتي تسمح قوانينها الداخلية باستقبال الشركة المركزية إلعادة التأمين  

 علما أن بعض األسواق تعتبر مغلقة حيث تؤدي حواجز الدخول إلى ظهور أشكال من الحمائية الوطنية. 

 إن النمو الجغرافي يأخذ بعين االعتبار تغطية إعادة التامين للشركة ومعرفتها بالسوق بهدف البحث عن التنوع والمردودية. 

 األنشطة ثانيا إنجاز 

 االكتتاب .1

   غياب إطار مالئم لقدرات االكتتاب المحلية في اعادة التامين االختيارية 

تلتزم الشركة المركزية إلعادة التأمين بقوة بالتوصية المتعلقة بإنشاء إطار تنظيمي يعزز االستخدام األفضل للقدرات المحلية.  

رسم استراتيجية عامة لفائدة معيدي التأمين    وتعتمد الشركة المركزية إلعادة التأمين على دعم السلطات العمومية من أجل

 المعتمدين بالمغرب على غرار األسواق الدولية األخرى. 

تعتبر الظرفية الحالية الوقت المناسب من اجل تعزيز مصالح إعادة التامين المحلية نظرا للخدمات والقضايا الرئيسية التي  

تقوم بها هذه األخيرة من أجل األمة. )االحتفاظ بالعملة في السوق المغربية في ظرفية اقتصادية صعبة، جلب هوامش مناورات  

شركات التأمين والدخول التدريجي حيز التنفيذ للمالءة المؤسسة على المخاطر، دعم  مالية في سياق يتسم بضعف حصيلة  

السيبرانية،   المخاطر  الطبيعية،  )الكوارث  الناشئة  الجديدة  المخاطر  تغطية  المقاولة،  بمخاطر  يتعلق  فيما  السيما  التنويع 

الكبرى بشكل مس المحلية  المشارع  المقدرة على تغطية  الخ......(  للطموحاإلرهاب،  الشامل  الدعم  االستراتيجي    تقل ومنح 

لصاحب الجاللة بإفريقيا(. وبالمناسبة، فقد أبانت الشركة المركزية إلعادة التأمين كفاعل رئيسي في إعادة التامين المحلي عن  

 صمودها خالل هذه األزمة.

التها وكذا الحفاظ على مكانتها كشركة  األصيلة أن تحافظ على تحقيق تطور على مستوى رقم معام اوقد سمحت لها إمكانياته

 رائدة في مجال إعادة التامين بالمغرب. 

  سياسة االكتتاب غير مؤطرة 

 15/12/2020لقد تمت صياغة سياسة االكتتاب واعتمادها من طرف المجلس اإلداري بتاريخ 
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 تركيز على معيدي التامين يضعف من قدرة الشركة على التفاوض 

الذي  المركزية إلعادة    سوق إعادة اإلحالة  الشركة  لمعيد تامين جهوي مثل  الكافية على تغطية مخاطر مهمة  القدرة  يوفر 

 التأمين مع تنقيط جيد يبقى ضيقا جدا. وبالتالي فإن خطر المقابل هو المعيار الرئيسي في اختيار معيدي التأمين.

لدولي إلعادة التأمين ويتم إنجاز دفاتر التحمالت وإرسالها يتم تجديد البرامج السنوية إلعادة اإلحالة وفق عملية مراقبة السوق ا

ألكبر وسطاء التأمين الدوليين والمحليين المنظمين من قبل هيئات المراقبة من أجل طلبات التسعيرة   وقد تم إعداد أداة لتسجيل  

 ن.النقط والتي تشتمل على معايير محددة مسبقا من أجل ضمان االختيار األفضل لمعيد التأمي

 يؤدي تحليل تعديالت األقساط مع مرور الوقت إلى تحقيق التوقعات التي تم تحديدها في البداية ببرنامج إعادة اإلحالة. 

يرجع الفارق الذي يمكن مالحظته على المدى القصير أساسا إلى التأخير في استالم الحسابات. وهو ما يعتبر نشاطا طبيعيا  

 بالنسبة لشركة إعادة التأمين. 

 غالل غير كاف للقدرات المقتناة لقبول اتفاقيات اعادة التامين  است 

 بتراكم األحداث. يجب أن يستجيب شراء تغطية إعادة التامين أيضا إلى القضايا المتعلقة

يجب إضافة برنامج اتفاقية إعادة التأمين الذي يشتمل على عدة أجزاء من أجل تحديد العرض النهائي وبالتالي استخدام قدرة 

 كتتاب. اال

في مرحلة التنمية على المستوى الدولي وبغرض إحداث التنويع الضروري لمهنة إعادة التأمين، من الطبيعي التوفر على 

 قدرات اكتتاب كافية. وفي خضم تنامي محفظة الشركة ستبدأ هذه الظاهرة في النقصان. 

لشركة المركزية إلعادة التأمين تتم سنويا على أساس المخاطر تحديد البنيات وقدرات اتفاقيات التأمين المتعلقة بإعادة اإلحالة ل 

 المقبولة وكذا استراتيجية التنمية برسم السنة المرجعية والتي تليها. 

 استغالل القدرات يتم حسب توجهات وسياق السوق وكذا طبيعة المخاطر.

  ات مردودية غير كافية ذقبول عمليات 

، لكن  2017مع ذروة في نسبة الحوادث في سنة    2015  سنة  رات تراجعا ملحوظا منذعرفت نتيجة عمليات التأمين على السيا

مجموعة من  يرجع هذا التحسن إلى  .  2018  سنة  نتيجة عمليات التامين على السيارات تحسنت وأصبحت لها آفاق واعدة منذ

السوق المغربي للتأمينات من بينها محاربة التدابير التي اتخذتها شركات التامين للحد من تفاقم نسبة الحوادث المصرح بها في  

           .ظاهرة الغش أو التزوير في التصريحات بالحوادث

 .السنة السادسة ابتداء من التحسن استمرت فيفإن النتائج التقنية لهذه العمليات التي تتميز بتطورها البطيء  ،إضافة إلى ذلك

كتتابات "األخطار الكبرى" المتعلقة باألوراش  توظيف اها دورا رياديا في  لعبت الشركة المركزية إلعادة التأمين منذ إنشائ

 إعادة التأمين.   في إطار بوليصات  والتعاقدبير الحــوادث إلى تحصيل األقســـاط  دالكبرى التي تم إنجازها بالمملكة. بداية من ت

إلى   2020إلى  2016ت خالل الخمس سنوات من تبقى النتيجة الصافية لعمليات إعادة اإلحالة االختيارية إيجابية حيث وصل

 درهم.مليون  80

عرفت  2020و 2019تالحظ دورية النتائج حيث أن سنتي  المغربي،بخصوص عمليات إعادة التأمين االختيارية في السوق 

التأمين االختيارية في السوق المغربي مغرية ألهم أسواق    وهكذانسب تقنية مريحة جدا   التأمين تبقى عمليات إعادة  إعادة 

 السويسري.العالمية "كاللويدز" أو السوق األلماني أو السوق 

علما أنه يجب األخذ بعين    إيجابية.يمكن اعتبار كل المؤشرات    2017على مستوى السوق الدولي إلعادة التأمين باستثناء سنة  

االعتبار فترة "اقتناء" العمليات الخارجية الجديدة التي تنتج نوعا من التقلب خالل السنوات األولى من االكتتاب في انتظار 

 المخاطر.استقرار محفظة 

عمليات    أخيرا، ربحية  لمعرفة مدى  اعتمادها  يمكن  أخرى  بين محاور  التقنية محورا من  المؤشرات   التأمين.إعادة  تعتبر 

 الربحية.إلى رؤوس األموال كلها يمكنها أن تكون معايير لتقييم هذه    والحاجة العالقة الشاملة مع العمالء    وإدارةفالربحية المالية  

إضافة إلى ذلك فإن عمليات إعادة التأمين موضوع إعادة اإلحالة تمت إعادة إحالتها لدى شركات إعادة التأمين يتمتعن بتنقيط  

 المحفظة.من هذه  %86ي من طراز "أ ناقص" و "أ زائد" بالنسبة ل دول

الصين،   مثال:معينة تكون فيها الشركة في بداية دخولها و امتالكها لحصص في هذا السوق،    جهةإن القيام باكتتاب عمليات في  

مليات ذات ربحية محدودة مع مراقبة إيران، الهند، و المملكة العربية السعودية يمكن أن يكون سببا في قبول الشركة اكتتاب ع

 الجهة. معدل النتائج في هذه 
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المتواجدة في جهة الشرق األوسط   التأمين  التأمين   وشمالمقارنة مع شركات إعادة  إفريقيا تحتل الشركة المركزية إلعادة 

الكتتاب الحذرة المتبعة من المرتبة األولى من حيث النسب التقنية )نسبة الحوادث على األقساط( الشيء الذي يعزز سياسة ا

 طرف الشركة المركزية إلعادة التأمين رغم تواجدها في سوق إعادة التأمين يعرف نسبة حوادث مرتفعة.

Source : A/M- B ES T  

 دوات تتبع مخاطر تراكم االلتزام غير مالئمة  أ 

يحظى تراكم االلتزام باهتمام كبير حسب طبيعته. المحفظة المتعلقة باتفاقية إعادة التامين وعمليات إعادة التامين االختيارية  

اجل حماية تكون سنويا موضوع نمذجة من طرف مكتبين دوليين والذين يبينان في كل مرة عن اتقان التعرض للمخاطر من 

 إعادة التامين المناسبة للشركة. 

تقوم الشركة المركزية إلعادة التأمين بنمذجة تعرض محفظتها للمخاطر الكارثية بمساعدة من المكاتب الدولية   2020منذ سنة  

التأمين وعمليات إعادة   اتفاقيات إعادة  المكتتبة عن  المتعلقة بالعمليات  التأمين االختيارية. يتم تنفيذ وأسست لتتبع تراكماتها 

النمذجة من خالل المخاطر مع األخذ بعين االعتبار الموقع الجغرافي للمخاطر، التعرض للمخاطر الكارثية، تمركز المخاطر  

 في منطقة جغرافية/بلد/جهة وكذا طبيعة المخاطر األساسية. 

 حسابات شركات التامين  وتتبعقساط ضرورة تحسين احتساب األ 

، عملت الشركة المركزية إلعادة التأمين على جانبين من أجل تحسين عملية  2020سيس التنظيم الجديد بشهر يونيو  منذ تأ

االحتساب. الجانب األول يتعلق بتتبع الحسابات المفقودة المغربية واألجنبية والجانب الثاني يخص تتبع أسباب عدم احتساب  

 عداد مجموعة من لوائح المتابعة المالية مع لقاءات دورية. الحسابات المدلى بها. وفي هذا اإلطار، تم إ

 .2018سنة    %94و  2017سنة  %96 لقد ساهمت المجهودات المبذولة بشكل كبير في تحسين نسبة االحتساب الذي وصل إلى  

 تدبير الحوادث .2

   والتحمالت مخاطر تأخير التسديد وتجنبضرورة تطوير النظام المعلوماتي لضمان صدقية القوائم المالية  

والتقارير الداخلية التي تسمح بتدبير دقيق وتحسين آجال معالجة طلبات   DTSإن تدبير إشعارات الحوادث عبر األداة الرقمية  

المصادقة والتسوية في طور التنفيذ. وفيما يتعلق بتقليص االحتياطيات المرتبطة بتأخير شركات التامين عن تبليغ إشعارات  

 . IBNRموازنة المحاسباتية يشير إلى الحوادث التي وقعت ولم يتم التصريح بها  الحوادث، فإعداد ال

 وتنتج احتياطات كافية.  يتم إجراء مراجعة دورية وسنوية من طرف مكاتب االكتوارية المستقلين

 Solvabilité)، وصل هامش المالءة الذي تم احتسابه من طرف مكتب االكتوارية حسب المرجع األوروبي2020عند نهاية  

II)   175,9%إلى 

النظام المعلوماتي الحالي كما تم تطويره ال يسمح بقبول والمصادقة على الحوادث التي وقعت بعد استيفاء آجال عقود  إن 

 التأمين.

  

Compagnie Pays 

Ratio sinistres à 

primes non vie en 

% 2019 

Moyenne 

2017-2019 

Ratio combiné 

non vie en % 

2019 

Société Centrale de 

Réassurance 
Maroc 35,1 49,4 81,8 

Compagnie Centrale de 

Réassurance 
Algérie 59,47 54,4 85,25 

Saudi Re Arabie Saoudite 63,6 64,7 95,4 

Arab Insurance Group Bahreïn 59,5 70,9 96,4 

Kuwait Re Koweït 65,9 65,7 96,5 

Tunis Re Tunisie 62,8 65,6 99,6 

Oman Re Oman 66,5 61,3 101,7 

Hannover Re Takaful Bahreïn 63,7 64,6 102,7 

Arab Re Liban 71,1 72,5 105,7 

Milli Re Turquie 89,2 86,3 122,4 

Trust Re Bahreïn - 71 - 
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  الحوادث  وتسديدضرورة تعزيز المراقبة الداخلية على مستوى المصادقة 

د التأمين من الناحية التعاقدية إال في الحوادث التي تصل إلى حدود عتبة  في نظام إعادة التأمين غير التناسبي، ال يتدخل معي

معينة او في حالة خسارة شركة التامين وبالتالي فإن المؤمن ينخرط بقوة في عملية تدبير الحوادث نظرا لنسبة احتفاظه التي 

 تكون عادة مهمة. 

طبقا للمقتضيات التعاقدية التي تنص فقط على حق االطالع على إن معالجة الحوادث المتعلقة باالتفاقيات غير التناسبية تتم  

 ملفات الحوادث وفقا لمبدأ حسن النية بين مهنيين في مجال التامين وإعادة التأمين. 

 تتم معالجة ملفات اتفاقيات إعادة التامين غير التناسبية كل على حدة في احترام تام لمساطر التدبير المعمول بها، 

 ، فقد تم فصل مهمة تدبير الحوادث عن مهمة المحاسبة التقنية. 2020المعمول به منذ سنة  طبقا للنظام 

طبقا لمساطر تدبير الحوادث المعمول    RMSان إدراج الحوادث والمصادقة عليها يتم فقط على مستوى النظام المعلوماتي  

انية المحاسب احتساب الحوادث المتعلقة . كما انه ليس في إمك2015منذ    RMSبها وحسب عتبات المصادقة المحددة في  

 بالعمليات االختيارية غير المصادق عليها من طرف مدبري الحوادث.

المكانة الريادية أو  التامين  المتعلقة بالحوادث التي ال تتبوأ فيها الشركة المركزية إلعادة  ال يمكن المصادقة على العمليات 

المسبقة من قبل معيدي التأمين ذوي الريادة في العمليات المعنية من اجل تعزيز المقتضيات  تسجليها بالمحاسبة دون الموافقة 

 المتعلقة بإجراءات التدبير المعمول بها.

  الحاجة إلى تحسين وثوقية مصادر المعلومات لضمان صدقية الحسابات 

لتقنية تم إلحاقها بفرع المالية والمحاسبة، لهذا  ، فإن المحاسبة ا2020منذ دخول نظام التدبير الجديد حيز التنفيذ بشهر يونيو  

فإنه تم العمل على وضع برنامج تتبع منتظم من اجل احتساب الحوادث المصادق عليها. كل المجهودات المبذولة من أجل 

اهم في تجويد  تسوية أرصدة التفويت القانونية واالتفاقيات المغربية وكذا تصفية الحوادث المصادق عليها والتي تم احتسابها س

 عملية معالجة الوضعيات المالية. 

 في التشغيل اآللي لهذه العملية.  RMSكما ستسمح رقمنة وتطوير البرنامج المعلوماتي المهني 

  ضرورة مراجعة نظام المعلومات بخصوص احتياطيات الحوادث 

آليا على جدول بيانات وبالتالي فإن   اله، فإن حصر الحسابات التقنية تم تشغي2020منذ التنظيم المعمول به في شهر يونيو  

مجموع المداخيل والمصاريف تم التحكم فيها. التفاوت الحاصل بين االحتياطي المسجل في النظام المعلوماتي واالحتياطي  

نظام  مديرية  صادر عن  حاليا  به  المعمول  الوحيد  فالمصدر  له وجود،  يعد  لم  السنوية  البيانات  في  االعتبار  بعين    المأخوذ 

 المعلوميات تأسيسا على معطيات واقعية صادرة عن نظام مهني ومعتمد من طرف مراقبي الحسابات.

وموازاة مع ذلك، فقد بادرت الشركة المركزية إلعادة التأمين إلى تحرير دفتر التحمالت من أجل تطوير حلول بخصوص 

 حساب وحصر الحسابات التقنية. وكل ذلك يدخل في إطار ورش الرقمنة.

  الحوادث المصرح بها من قبل شركات التامين  بشأن والتحصيلضرورة تعزيز تتبع االشعارات 

سوية هذه المالحظة ودخول االجراء الجديد المتعلق بالتدبير حيز التنفيذ يفرض التصريح بالحادث لشركات إعادة تحسبا لت

 التأمين في الوقت ذاته الذي يجب المصادقة على الحادث وذلك بمجرد التوصل باإلشعار المبلغ من طرف شركات التأمين. 

، فإن الشركة المركزية إلعادة التأمين 2020ظيم المعمول به ابتداء من يونيو  بخصوص الفقرة الثانية، يجدر التوضيح أنه منذ التن 

عملت على تحسين عملية تتبع الحوادث وذلك بوضع نظام تعقب يومي للتبليغات االتوماتيكية لألقساط وكذا استرجاع تكاليف األحداث  

 االختيارية المعاد إحالتها. 

 مين في الخارج الخدمات القنصلية المقدمة للمغاربة المقي

(، ويعتبر تجويد الخدمات 6بالخارج  ونماليين مغربي يعيش  5من مجموع سكان المغرب )حوالي   %10يشكل مغاربة العالم 

للس األساسية  التوجهات  بين  من  المغاربة  من  الفئة  لهذه  المقدمة  العموميةالقنصلية  السامية ياسات  للتوجيهات  وفقاا  وذلك   ،

التواصل والتعامل مع أفراد الجالية بالخارج، وتقريب الخدمات  لصاحب الجاللة   الملك محمد السادس، في مجال "تحسين 

 ."7منهم، وتبسيط وتحديث المساطر، واحترام كرامتهم وصيانة حقوقهم

 
، حسب معطيات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج/ مديرية  2020عدد المغاربة المقيمين بالخارج في سنة    6

 . واالجتماعية الشؤون القنصلية
 تالء جاللته عرش المملكة. ، بمناسبة الذكرى السادسة عشرة الع2015يوليوز  30صاحب الجاللة الملك محمد السادس، يوم الخميس خطاب  7
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ات مصلحة قنصلية على مستوى سفار  100قنصلية عامة و  57وفي هذا اإلطار، يبلغ مجموع القنصليات المغربية بالخارج  

 المملكة.

مهمة تقييم الخدمات القنصلية المقدمة للمغاربة المقيمين في الخارج المحاور المتعلقة بتقييم التنظيم والتمويل وجودة    تضمنت

الخدمات القنصلية المقدمة ألفراد الجالية. ولهذا الغرض، تم إرسال استبيان إلى جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية المغربية 

ج، والذي ركز على مجموعة من الجوانب، من بينها استخدام الموارد والخدمات المقدمة والتدابير المتخذة فيما يتعلق في الخار

البيانات التي تم جمعها من   المقدمة ألفراد الجالية والتتبع والتقييم. وقد تم استكمال تحليل  بالتواصل واالستقبال والمساعدة 

ء مقابالت مع عدة مسؤولين بكل من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة  خالل االستبيان المذكور عبر إجرا

 .والوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج 8المقيمين بالخارج 

I.  مالحظات وتوصيات المجلس األعلى للحسابات 

الخارج عن تسجيل عدة مالحظات وإصدار توصيات،   أسفرت مهمة تقييم الخدمات القنصلية المقدمة للمغاربة المقيمين في

 أبرزها ما يلي:

 أوال. ضرورة الرفع من جودة الخدمات القنصلية

 تستوجب التأطيررؤية استراتيجية  .1

القنصلية مجموعة من االتفاقيات والنصوص   التطبيق األمثل لهذا 9والتنظيمية   التشريعيةتؤطر الخدمات والشؤون  ، إال أن 

بالتوفر على رؤية استراتيجية شاملة ومندمجة تحدد بشكل واضح األهداف واإلجراءات التي يتعين تنفيذها   ايبقى رهيناإلطار  

 على مستوى البعثات القنصلية المغربية بالخارج. 

تحتاج  وفي هذا اإلطار، تم بذل مجهودات لتقديم خدمات ذات جودة للمغاربة المقيمين في الخارج، غير أن هذه المجهودات  

تندرج ضمن رؤية استراتيجية شاملة، بتنسيق بين اإلدارات والمؤسسات المعنية بالخدمات القنصلية، وذلك من خالل   إلى أن

 .توقعة والمسؤوليات ووضع آلية لرصد وتقييم النتائج المحصل عليهاتحديد األهداف واإلجراءات والنتائج الم

وتجدر اإلشارة إلى أن الوثيقة الوحيدة التي تؤطر جودة عمل القنصليات هو مشروع نجاعة األداء الخاص بالوزارة، والذي 

ى برنامج أو مخطط يسطر  توفر علويستدعي هذا األمر اليتضمن من بين مكوناته برنامج الشؤون القنصلية واالجتماعية.  

الموارد  تبدو الحاجة إلى ضبط  ها لتحقيق هذه األهداف. باإلضافة إلى ذلك  ذاألهداف الموضوعة واإلجراءات المزمع اتخا

 آليات التتبع والتقييم. تحديد المالية والبشرية وكذا 

في    أشارت إلى  معرض  الوزارة  يتمحور حول رؤي  إطالقجوابها  قنصلي  عدة استراتيج  ةإصالح  تنزيل  تروم  ية 
أوراش بغية تجويد الخدمات القنصلية. وتتعلق هذه األوراش أساسا بتأهيل مقرات المراكز القنصلية وتدعيمها بالموارد  
المقيمة   المغربية  الجالية  ألفراد  االجتماعية  الحقوق  على  المحافظة  وتدعيم  المساطر  وتوحيد  الضرورية،  البشرية 

 جراءاتهم لدى سلطات دول االستقبال، باإلضافة إلى تحسين التواصل والتفاعل معهم. بالخارج ومواكبتهم للقيام بإ

وراش المتعلقة بتجويد الخدمات القنصلية التي أطلقتها األ  بضرورة إدراجالمجلس األعلى للحسابات  في هذا اإلطار، يذكر  

ء والمسؤوليات، باإلضافة إلى آلية رصد  داومؤشرات األ  الوزارة ضمن رؤية استراتيجية شاملة وتشاركية، تحدد األهداف

 وتقييم النتائج المحصل عليها.

 ضرورة تطوير الموارد المالية والبشرية المخصصة للخدمات القنصلية .2

 غير كافية للرفع من جودة الخدمات  تبقى موارد مالية 

مليون درهم، تمت برمجتها    470، لم يتجاوز المتوسط السنوي للميزانية المخصصة للقنصليات  2019-2015خالل الفترة  

تم استخدام الموارد  وقد مليون درهم في إطار ميزانية مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة.  34في إطار الميزانية العامة و

مليون درهم(، ونفقات المعدات والنفقات المختلفة بنسبة    342)  %  73المرصودة لتغطية نفقات الموظفين القنصليين بنسبة  

 مليون درهم(. 26)  %  5فلم تتجاوز  االستثمارمليون درهم(، أما نسبة الموارد المرصودة لتغطية نفقات  102) % 22

المالية    غير أن هذه القنصلية.    تحتاج إلى دعمالموارد  الفترة  لتحقيق أهداف تحديث الخدمات  ، بلغت  2019-2018فخالل 

مليون درهم )تم رصد    48,98مراكز قنصلية    6االستثمارية المتعلقة ببناء وإصالح  الميزانية المرصودة لتمويل المشاريع  

 (.2019مليون درهم سنة  22,69و 2018مليون درهم سنة  26,29

 
 ومديرية الشؤون المالية ونظم المعلومات واللوجستيك.  ومديرية الموارد البشرية ال سيما مديرية الشؤون القنصلية واالجتماعية 8
المغرب ودول االعتماد. باإلضافة  (، والتي تكملها االتفاقيات الثنائية الموقعة بين 1963أبريل  24يشمل هذا اإلطار اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية ) 9

( المتعلق باختصاصات 1969أكتوبر    20)  1389شعبان    8المؤرخ في   421  –  66 إلى النصوص المنظمة للشؤون القنصلية، بما في ذلك الظهير رقم

المتعلق بصالحيات وتنظيم وزارة   2011سبتمبر   6بتاريخ  2-11-428المبعوثين الدبلوماسيين والقناصل في الخارج، وكذلك المرسوم التطبيقي رقم 

 الشؤون الخارجية والتعاون. 
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تقييم مدى صالحية المباني والمكاتب المخصصة للبعثات القنصلية، الذي أنجزته وزارة الخارجية خالل  في هذا الصدد، كشف  

تتطلب تعبئة موارد   التي تم احصاؤها(  من المباني  %47  بناية )أي  18  ( دول اعتماد، أن4ى أربع ) على مستو  2019سنة  

 مالية مهمة من أجل مباشرة عملية إصالحها وصيانتها، أو تغيير مقر هذه البعثات في الحاالت التي تستدعي ذلك.  

رصت بشكل مستمر على تنزيل برنامجها  وقد أبرزت الوزارة في جوابها على أنه رغم محدودية الموارد، فإنها ح
المتعلق بتحديث وعصرنة العمل القنصلي، وكذلك المتعلق بإصالح وصيانة المباني القنصلية حيث تم في هذا اإلطار، 

، إصالح أكثر من سبعة مبان قنصلية واقتناء خمسة مبان أخرى. وابتداء من سنة  2019و  2017خالل الفترة ما بين  
 ة في إنجاز وتنزيل برنامج مكثف إلصالح تسعة مبان قنصلية واقتناء تسعة مبان جديدة أخرى.، شرعت الوزار2020

 االحتياجات  والموارد البشرية المخصصة بين تطابق الحاجة إلى مزيد من ال 

ين. في هذا  ن على مستوى البعثات القنصلية المغربية بالخارج بأداء مهام متعددة لصالح فئات مختلفة من المرتفقويقوم العامل

  مالءمة المواصفات المهنية للعاملين بالبعثات القنصلية مع االحتياجات الفعلية من الموارد البشرية   ظهرت الحاجة إلى اإلطار  

 معايير االنتقاء والتخصيص المعتمدة.  ضبطباإلضافة إلى  ،األهداف المسطرةمع 

للتكوين تقوم على استعمال آليات للتكوين عن بعد، وتحويل وأوضحت الوزارة في جوابها على أنها حددت خطة عمل  
( ومواصلة الدورات التكوينية المنظمة في إطار  e-Learningالعديد من البرامج التدريبية نحو التعليم االلكتروني ) 

   .موظفالتعاون الدولي، كما عملت على إعداد دليل تكويني بهدف تسهيل اختيار الدورات التي تستجيب لحاجيات كل  

  تعميم التكوين المستمر على جميع العاملين بالبعثات القنصلية الحاجة إلى 

 2019سنة سجل المجلس أن عدد العاملين على مستوى البعثات القنصلية المغربية الذين استفادوا من التكوين المستمر خالل 

، حيث يبقى هذا العدد محدوداا إذا ما قورن بإجمالي عدد الموظفين واألعوان بالبعثات القنصلية الذي  فقط  مستفيداا   284  بلغ

لتنسيق مع المسؤولين  لذلك، يبدو مهما إرساء آليات ل% من هذه الفئة(.    20موظفا وعونا )وهو ما يعادل    1449يصل إلى  

خذ بعين االعتبار أولويات وخصوصيات هذه البعثات )األولويات  األ  قصدعن البعثات القنصلية لتحديد الحاجيات من التدريب ل

 االقتصادية والسياسية واالجتماعية وخصائص أو سمات المغاربة المقيمين بالخارج، إلخ.(. 

ة على مدار السنة تتسم بالتنوع الموضوعاتي، وتستجيب  يتدريبتنظيم دورات  الوزارة في جوابها إلى    وقد أشارت
الفعلي المكثفة للحاجيات  القنصلية المطلوبة ومستجداتها، من بينها الدورات السنوية  ة التي تقتضيها طبيعة الخدمات 

 ية بالسفارات لفائدة كل األعوان القنصليين المعينين بمناسبة الحركة السنوية للعمل بالمراكز القنصلية أو باألقسام القنصل
، مع تقييم وقياس المكتسبات المعرفية للمعنيين 2019-2015ن  مستفيدا(، وذلك خالل الفترة الممتدة م  669بالخارج )

 باألمر عقب نهاية الدورات التكوينية.

  إطار تنظيمي لتوظيف األعوان المحليين وتأطير التزاماتهم وحقوقهم  ضرورة وضع 

الفئة من الموظفين حي ث تظل الدوريات  يتسم تدبير األعوان المحليين بغياب نص تنظيمي يحدد شروط تعيين وتدبير هذه 

إجراءات االختيار   هو ما يستدعي تحديدوالقرارات المشتركة للوزراء المعنيين الوسيلة التي يتم اعتمادها في هذا اإلطار. و

 . وطرق التقييم

مما يستلزم   ،صبغة عامة  يباإلضافة إلى ذلك، تقوم المصالح القنصلية بتوظيف األعوان المحليين على أساس عقد نموذجي ذ

نزاعات  من  ينتج عنه  قد    ، ضمانا لتوازن العقد وتفاديا لماذ بمجمل األحكام القانونية التي تؤطر العمل داخل البلد المضيفاألخ

 بين الطرفين مرتبطة بتطبيق قانون الشغل. 

ليين وقد أخذ المجلس علما بسعي الوزارة، وفق ما جاء في جوابها، إلعداد تصور شامل لملف إصالح وتدبير األعوان المح

بالبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية، حيث شرعت بشكل تدريجي في تسوية شاملة لوضعيتهم وفق القوانين واألنظمة 

 الجاري بها العمل ببلدان االعتماد.

 الرفع من جودة الخدمات القنصلية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج  .3

للمغاربة المقيمين في الخارج تتعلق بالشؤون المدنية وبالتوثيق وتقديم وثائق  تعمل البعثات القنصلية على تقديم خدمات قنصلية  

السفر. وقد استند تقييم جودة هذه الخدمات على عدة معايير، بما في ذلك التواصل وجودة االستقبال واحترام اآلجال وكذلك  

 تقييم مدى رضا المرتفقين.

 وضع استراتيجية رسمية للتواصل  الحاجة إلى 

خاص حسب التمثيليات القنصلية،   ،وضع استراتيجية واضحة للتواصل تندرج في إطار مخطط عمل مفصلإلى  الوزارة    تحتاج

 وذلك بهدف الرفع من جودة الخدمات وضمان مطابقتها لتك المقدمة داخل البلد المضيف.

 يسمح بإرساء  لتقدير المسؤول عن البعثة القنصلية  وعدم ترك ذلك  رسمية للتواصل  وتجدر اإلشارة إلى أن اعتماد استراتيجية

 في اختيار وسائل تواصل فعالة ومناسبة. ، كما يساهم ممارسات متجانسة
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ولندن  ليون  قنصليات  )باستثناء  بها  إلكتروني خاص  إنشاء موقع  إلى  المغربية  القنصليات  ذلك، تحتاج غالبية  عالوة على 

نصلية تتم أساسا من خالل االتصال المباشر، كما تتم تعبئة المغاربة المقيمين بالخارج  وأورليان(. وحري بالذكر أن األنشطة الق

 بمساعدة النسيج الجمعوي، أو من خالل لقاءات مع الجالية المغربية )مؤتمرات، مناظرات، عطل وطنية، يوم المرأة، إلخ.(.

أشارت   أنها    الوزارةوقد  والتفاعل  إلى  التواصل  لضمان  إجراءات  في  اتخذت  المقيمين  للمغاربة  الدائم  واالستماع 
سيما   وال  خالل  الخارج،  بوابةمن  القنصلية   "consulat.ma"إلكترونية    إنشاء  والخدمات  باإلجراءات  المتعلقة 

المختلفة، فضالا عن إنشاء مركز اتصال قنصلي متعددة اللغات )سبع لغات( للرد على الطلبات وطلبات المعلومات  
 ستخدمين ومعالجة طلباتهم ".من المواطنين / الم

  للتشجيع على التسجيل القنصلي الحاجة إلى تعزيز اإلجراءات المتخذة 

الترابي لمحل   النفوذ  التي توجد داخل  القنصلية  المصالح  بالخارج لدى  المقيمين  المغاربة  القنصلي تسجيل  يقصد بالتسجيل 

الي االستفادة من الخدمات القنصلية. في هذا اإلطار، لوحظ من  إقامتهم، بهدف تمكينهم من الحصول على شهادة التسجيل وبالت

من المغاربة المقيمين على مستوى الدائرة فقط    %41  تبلغقنصلية أن نسبة المغاربة المسجلين    27خالل تحليل عينة تتكون من  

ج سواء على التسجيل أو إعادة  اإلجراءات المتخذة لتشجيع المغاربة المقيمين بالخارتعزيز  هذه الوضعية  وتستدعي  القنصلية.  

 التسجيل القنصلي عند كل تغيير لمحل إقامتهم.

وقد أوضحت الوزارة في جوابها أنها عملت على تنظيم حمالت تحسيسية عبر النسيج الجمعوي موجهة ألفراد الجالية  
لحصول على الخدمات المغربية بصفة عامة وفئة الشباب والطلبة على وجه الخصوص بغية حثهم على أهمية التسجيل ل

 القنصلية والمحافظة على ارتباطهم ببلدهم األم.

   ضرورة الرفع من جودة استقبال المرتفقين 

  ضعف بتشخيص حالة المباني المخصصة للبعثات القنصلية، وقد كشفت هذه الدراسة عن    2019قامت الوزارة خالل سنة   

فقط منها كان الئقا لتقديم    20مبنى    38قين. حيث أنه من أصل  ة مجموعة منها الستقبال وتقديم خدمات جيدة للمرتف ءممال

بنظام معلومات لتدبير المواعيد يسمح للمرتفقين باختيار   تحتاج إلى التجهيزالخدمات. باإلضافة إلى ذلك، فإن البعثات القنصلية  

 الفترات الزمنية المتاحة وحجزها.

أنها أطلقت الوزارة في جوابها  المواعيد في مارس    في هذا الصدد، أبرزت  لتحديد  ، من أجل  2021منصة رقمية 
 االنخراط في دينامية تحديث اإلدارة ورقمنة العرض القنصلي. 

  إصدار وثائق الهوية والسفر 

بالخارج   المقيمين  المغاربة  لفائدة  السفر  الفردية ووثائق  الوثائق  للسفارات بإصدار  القنصلية  القنصليات والمصالح  تختص 

المرور(، )بطاقة   السفر وجواز  القضائية وجواز  السوابق  القنصلي وبطاقة  التسجيل  اإللكترونية وشهادة  الوطنية  التعريف 

 ووثائق الحالة المدنية.

قانوني  ال  هاإطاروتحيين  بعض الوثائق،    ضرورة اتخاذ التدابير الالزمة لتسريع عمليات إصدارنجاز هذه المهمة  إوأبرز تقييم  

 تها. جود  ، وضمانتحديث الخدمات القنصليةمتعلقة بالهداف لتحقيق األ

 عدم تحقيق بعض األهداف المنصوص عليها في مشاريع األداء •

كشفت مقارنة آجال إصدار الوثائق المنصوص عليها في مشروع نجاعة األداء الخاص بالوزارة مع تلك التي تم تنفيذها من 

تعلق بإصدار البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونيةـ في هذا الصدد،  طرف المراكز القنصلية عن تباين مهم، ال سيما فيما ي

، تجاوز المتوسط السنوي آلجال معالجة طلبات البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية أجل شهر  2019-2015خالل الفترة  

 .أجل إلصدار هذه الوثيقة( أيام ك 10من المراكز القنصلية، مع العلم أن مشروع نجاعة األداء حدد عشرة )  %49على مستوى  

ومن أجل إيجاد حل لهذه الوضعية، أوضحت الوزارة في جوابها أنها اعتمدت منظومة إلكترونية لتدبير طلبات البطاقة  
قنصليين  بمركزين  تجريبية  مرحلة  في  الوطني،  لألمن  العامة  اإلدارة  مع  بتنسيق  االلكترونية،  للتعريف  الوطنية 

مركزا قنصليا في متم    20صيغة جديدة لهذه المنظومة في مرحلة أولى من طرف  )بروكسيل وأورلي(. وستعتمد  
بهدف تقليص بشكل ملحوظ آجال تسليم    2022وذلك في أفق تعميمها على باقي المراكز القنصلية في غضون    2021

 هذه الوثيقة التعريفية األساسية.

 تعبئة سجالت الحالة المدنية  ضرورة تسريع مسطرة •

المتعلقة بالحالة المدنية لنفس القوانين والنصوص التنظيمية المطبقة على المستوى الوطني. وتسجل في بعض    تخضع الخدمات

أن  كما  القنصلية.  البعثات  المقدمة من طرف  الخدمات  أداء  في  التأخر  في  تتسبب  التي  الصعوبات  األحيان، مجموعة من 

لمدنية، حيث يتم تسجيل الوالدات الجديدة يدوياا بسجل الحالة المدنية،  التشريع المغربي ال يسمح بتحديث ورقمنة وثائق الحالة ا

تعبأة نظيرين    يتم الحقا(، كما  E-ZDIYADقبل إدراجه إلكترونيا على مستوى البرنامج المعلوماتي المخصص لهذه الخدمة )

 . للسجل المذكور
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ه العمل يبقى أمرا ضروريا للسماح بإدراج وأوضحت الوزارة في جوابها أن تحيين وتطوير اإلطار القانوني الجاري ب
 مجموعة من اإلصالحات من بينها رقمنة تدبير الحالة المدنية.

 صعوبات فيما يتعلق بتصحيح وثائق الحالة المدنية  •

تتضمن وثائق الحالة المدنية في العديد من الحاالت أخطاء مادية أو جوهرية. ويقتضي تفعيل مسطرة تصحيح هذه األخطاء  

10ل على إذن أو ترخيص وكيل الملكالحصو
. غير أن 11أو التوفر على حكم تصحيحي صادر عن المحكمة االبتدائية بالرباط  

العديد من المغاربة المقيمين بالخارج ال يستطيعون مباشرة هذه اإلجراءات، التي يعتبرونها معقدة، مع العلم أن بعض األخطاء 

 و أحد معاونيه. أيتم ارتكابها من طرف ضابط الحالة المدنية 

الدبلوماسية   البعثات  تقوم  المساطر  لتبسيط  توخيا  أنه  جوابها  في  الوزارة  بالنسبة  وأوضحت  القنصلية،  والمراكز 
للمواطنين اللذين يتعذر عليهم القيام مباشرة بإيداع طلباتهم لتصحيح األخطاء المادية الواردة في رسومهم لدى المحكمة 
االبتدائية بالرباط، بإحالة طلباتهم قصد معالجتها من طرف المحكمة المختصة وهو ما يؤثر على آجال تسليم الوثائق  

تصحيحها. لذلك، أضحى إصالح اإلطار القانوني الجاري به العمل أمرا ضروريا في إطار مشروع   المطلوبة بعد
 تحديث ورقمنة اإلدارة.

 لزامية الحضور لوضع الطلبات وتسلم الوثائق إ •

لمعني باألمر لوضع الطلبات أو لتسلم  ل  يشخصالتتطلب اإلجراءات المعمول بها على مستوى المراكز القنصلية الحضور  

مساطر وإجراءات مبسطة ورسمية تمكن المصالح القنصلية من تقديم   تبدو الحاجة إلى اعتمادو  .وثائق الشخصية الخاصة بهال

المرتفق إلى التنقل لمسافات طويلة لوضع طلبه أو سحب الوثائق الخاصة به )الواليات    حتى ال يضطرالخدمات عن ب عد،  

المتحدة، المملكة  إقامة    .إلخ(  المتحدة األمريكية، كندا،  كما أنه في بعض الحاالت، يضطر الموظف إلى االنتقال إلى مكان 

 المعني باألمر لمباشرة اإلجراءات الالزمة.

ولتجاوز هذه اإلكراهات القانونية، أوضحت الوزارة في جوابها بأن القنصليات المتنقلة تعتبر من بين البدائل التي تتيح 
 ر عليهم التنقل إلى القنصلية نظرا اللتزامات مهنية أو لصعوبات مادية أو صحية.تسليم الوثائق لألشخاص اللذين يتعذ

في هذا الصدد، يذكر المجلس األعلى للحسابات بضرورة التكثيف من القنصليات المتنقلة التي تساعد على تقديم خدمات القرب  

قنصلية متنقلة من طرف مختلف القنصليات    510تم تنظيم    2019إلى    2015لتجاوز الطابع الدوري )خالل الفترة الممتدة من  

 العامة بالخارج(. 

 وضع نظام مراقبة وتقييم الخدمات القنصلية  ل الحاجة •

سواء    يسمح بتتبع مؤشرات األداء وتوثيقه بتقارير،نظام تتبع وتقييم الخدمات القنصلية  تفعيل    ضرورةبينت التحريات المنجزة  

 مستوى وزارة الخارجية )مديرية الخدمات القنصلية واالجتماعية(.على مستوى المراكز القنصلية أو على 

وأبرزت الوزارة في جوابها أن مختلف األنظمة المعلوماتية لتدبير الخدمات القنصلية المعدة من طرفها، تتيح للمراكز  
ختلف المصالح التابعة إمكانية تتبع معالجة مختلف الخدمات المقدمة للجالية المغربية المقيمة بالخارج وتقييم أداء م
 لها. كما تمكن اإلدارة المركزية من التوفر على رؤية شاملة ألداء مختلف مراكزها بالخارج. 

 ثانيا. المساعدة المقدمة للمغاربة المقيمين في الخارج وإدارة األزمات 

 اعتماد بروتوكول خاص بإدارة األزمات .1

  األزمات  إطار محكم لتدبير ضرورة وضع 

باألزمات الحاالت االستثنائية وغير المتوقعة التي يمكن أن تعرض المواطنين المغاربة أو الموظفين القنصليين للخطر  يقصد  

 أو تعطل المسار الطبيعي ألنشطتهم كالكوارث الطبيعية أو الحروب أو األوبئة. 

خطة لتدبير األزمات تسمح لها بالتدخل االستباقي خالل وضعيات استثنائية. كما    وضع  لىإ  تحتاج القنصليات في هذا الصدد،  

)المخاطر   اعتماد  بلد  المحتملة على مستوى كل  المخاطر  تحليل  تتطلب  القبيل  اعتماد خطة من هذا  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 

السال تعليمات  ...(، بهدف وضع  األمنية،  الصناعية،  الطبيعية،  السياسية،  لكل مستوى من مستويات  الصحية،  المناسبة  مة 

المخاطر، ولتحديد طريقة تنظيم وتكوين خلية تدبير األزمة والموارد التي يجب أن تخصص لها. ومن بين مزايا هذه الخطة  

تها من أجل ضمان ايصال المعلومات ومساعدة ئ كذلك تحديد وسائل التواصل والتدابير الواجب اتخاذها والوسائل التي يجب تعب

  .مغاربة في وضعية صعبةال

 
  يختص وكيل الملك لدى المحكمة االبتدائية بالرباط بمنح أو رفض اإلذن المتعلق بتصحيح األخطاء المادية بقرار معلل. وفي حالة رفض وكيل  10

 الملك يجوز تقديم الطلب لرئيس المحكمة.
مدنية المسجلة بسفارات وقنصليات المملكة  تختص المحكمة االبتدائية بالرباط بالتصدي لطلبات تصحيح األخطاء الجوهرية في وثائق األحوال ال 11

 المغربية بالخارج.



 
 

 (2022 مارس  14) 1443 شعبان   11 –مكرر   7073عدد  الجريدة الرسمية  1336

 
على   أزمة  خلية  األزمات  ظروف  في  تلقائي  بشكل  تحدث  أنها  إلى  جوابها  في  الوزارة  أوضحت  اإلطار،  هذا  في 
المستوى المركزي وكذا خاليا أزمة على مستوى التمثيليات الديبلوماسية والمراكز القنصلية في الدول المعنية. وتقوم  

عية األزمة وتحديد أصولها وتفرعاتها وكذا تداعياتها اآلنية والمحتملة على أفراد  خلية األزمة المركزية بتقييم وض
 الجالية المقيمة بالخارج. 

 إنشاء منصة رقمية لتسهيل التعرف على المواطنين المغاربة أثناء األزمات 

د سجالت التسجيل القنصلي قاعدة ببيانات المغاربة المسافرين إلى الخارج. في هذا الصدد، تحد  وضع  لىإالقنصليات    تحتاج 

منصة رقمية   عدم اعتماد. ويرجع هذا الوضع، بشكل أساسي، إلى  فقط  المواطنين المغاربة الذين يقطنون بالدائرة القنصلية

تسمح للمغاربة المسافرين إلى الخارج بإدخال البيانات الخاصة بهم، والمعلومات المتعلقة باألشخاص الممكن االتصال بهم 

 الت طارئة، والسماح للقنصليات بالرجوع إلى هذه القاعدة في حالة حدوث أزمات.عند حدوث حا

 دورات تدريبية حول تدبير األزمات  الحاجة إلى إجراء 

خالل الخمس سنوات الماضية، لم يستفد العاملون على مستوى البعثات القنصلية من دورات تدريبية في إدارة األزمات. كما 

محتوى برامج التكوين مع احتياجات الموظفين القنصليين في   مالءمةألزمات يحد من إمكانيات  أن عدم وجود خطة لتدبير ا

 .هذا المجال

تعزيز نظامها  إمكانية  أنها تدرس  في جوابها  الوزارة  برامج   وأبرزت  األزمات ووضع  بتدبير  يعنى  بقسم  الهيكلي 
الد البعثات  إشارة  رهن  الدولية  المعايير  وفق  استعجالية  دورات استجابة  تنظيم  وكذا  القنصلية،  والمراكز  بلوماسية 

تدريبية لألعوان القنصليين تتالءم مضامينها مع احتياجاتهم في مجال تدبير األزمات، باإلضافة إلى تبادل التجارب 
 والخبرات في هذا المجال مع دول أخرى في إطار عالقات الشراكة الثنائية.

 قيمين بالخارجتقديم المساعدة القانونية للمغاربة الم .2

بالبعثات   المنوطة  المهام  بين  من  بالخارج  صعوبات  يواجهون  الذين  المغاربة  للمواطنين  والحماية  المساعدة  تقديم  يعتبر 

القانونية وتوجيه   2014لمساعدة القانونية سنة  لالدبلوماسية والقنصلية. في هذا اإلطار، تم إنشاء نظام   يتيح تقديم المشورة 

اجتماعية. وقد تم إنجاز هذه العملية من خالل إبرام اتفاقيات ثنائية بين    صعوباتفي الخارج عند مواجهة    المغاربة المقيمين

 .ن على مستوى بلدان اإلقامةيالقنصليات أو السفارات المعنية ومحام

ا من نهاية سنة  وقد توقف العمل ب ، بسبب عدم تجديد 2019المساعدة القانونية المقدمة للمغاربة المقيمين في الخارج اعتبارا

. وتجدر اإلشارة إلى أن المراكز القنصلية أعربت في أجوبتها بتوفر االعتمادات الماليةاالتفاقيات مع المحامين ألسباب تتعلق  

على االستبيان عن عدم قدرتها على تقديم هذا النوع من المساعدة بشكل مباشر، خاصة في ظل غياب مستشارين قانونيين  

 .مستوى البعثاتمعينين على 

محاميا    56وقد أشارت الوزارة في معرض جوابها إلى إطالق فضاء رقمي للمساعدة القانونية والقضائية، متكون من  
من أصول مغربية يزاولون بأربعة عشر بلد إقامة، من أجل االستجابة لطلبات االستشارات القانونية عبر نظام التناظر 

 عن بعد.

 المجلس األعلى للحسابات إلى ضرورة إعطاء المنصة الرقمية المذكورة طابعا دائما. في هذا اإلطار، يشير 

التي تبذلها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي المتواصلة والفعالة  يسجل المجلس األعلى للحسابات الجهود    وإذ

  :نصلية، ويوصي بما يليوالمغاربة المقيمين بالخارج لتحسين جودة الخدمات الق

 وضع استراتيجية قنصلية مندمجة ومتكاملة، وتطوير نظام لتتبع وتقييم أداء الخدمات القنصلية؛ -

تعزيز التواصل مع المرتفقين وتفعيل مشروع رقمنة الخدمات القنصلية وبرنامج تحديث المباني القنصلية،  -

 ت المقدمة؛ بهدف تبسيط اإلجراءات اإلدارية والرفع من جودة الخدما

 وضع إطار مرجعي للوظائف والمهارات وضمان التوزيع المناسب والعادل للموارد البشرية؛  -

وضع إطار تنظيمي لتأطير إجراءات التوظيف وحقوق وواجبات األعوان المحليين ومعايير مراقبة وتقييم   -

 أدائهم؛

في حالة نشوء أزمات كبرى،    وضع خطة إلدارة األزمات، تسمح للمراكز القنصلية باعتماد نهج استباقي -

 .الحماية والمساعدة االجتماعية والقانونية لفائدة المغاربة في الخارج تقويةوالعمل على 
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II.   بالخارج   يروزجواب المقيمين  والمغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  حول    الشؤون 

ب المتعلقة  والتوصيات  المقيمالمالحظات  للمغاربة  المقدمة  القنصلية  في  الخدمات  ين 

 الخارج

 )نص الجواب كما ورد( 

 أوال. ضرورة الرفع من جودة الخدمات القنصلية

 استراتيجية قنصلية غير رسمية .1

 قامت الوزارة باعتماد إصالح قنصلي يتمحور حول رؤيا استراتيجية تروم تنزيل عدة اوراش بغية تجويد الخدمات القنصلية.

 تتعلق هذه األوراش بما يلي: 

 مقرات المراكز القنصلية )اقتناء وترميم البنايات القنصلية(؛تأهيل  -

 تدعيم المراكز القنصلية بالموارد البشرية الضرورية؛  -

توحيد المساطر من أجل إسداء خدمات ذات جودة عالية بجميع المراكز القنصلية المغربية بالخارج )وذلك من   -

وافت اللغات،  متعدد  إليكتروني  قنصلي  دليل  إنجاز  المغربية خالل  للجالية  مخصص  قنصلي  نداء  مركز  تاح 

 المقيمة بالخارج، ووضع صيغ جديدة لتطبيقات التسيير القنصلي...(

تدعيم المحافظة على الحقوق االجتماعية ألفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومواكبتهم للقيام بإجراءاتهم  -

 ة اجتماعية للمواطنين في وضعية هشاشة؛ لدى سلطات دول االستقبال باإلضافة إلى توفير مساعد

 عبر: بالخارجتحسين التواصل والتفاعل مع أفراد الجالية المغربية المقيمة  -

" تتيح للزائرين االطالع على شروط الولوج إلى مختلف الخدمات   consulat.maإنشاء بوابة إليكترونية "   -

 القنصلية؛ 

 خلق مركز نداء قنصلي. -

 ضرورة تطوير الموارد المالية والبشرية المخصصة للخدمات القنصلية .2

  موارد مالية غير كافية للرفع من جودة الخدمات 

 2015مليون درهم خالل الفترة الممتدة ما بين سنة    470لم يتجاوز متوسط الموارد المالية المخصصة للمراكز القنصلية  

، لكون االعتمادات المالية السنوية المخصصة لهذه الوزارة تضل غير كافية لالستجابة لمتطلبات برامج اشتغالها،  2019و

 قنصليات جديدة؛ 3سفارة و 17وأنه قد تم خالل نفس الفترة فتح  خصوصا

ة قد حرصت بشكل مستمر على تنزيل برنامجها المتعلق بتحديث وعصرنة العمل فان هذه الوزاررغم محدودية الموارد،  

،  2019و  2017القنصلي، وكذلك المتعلق بإصالح وصيانة المباني القنصلية حيث تم في هذا اإلطار، خالل الفترة ما بين  

ة لجودة المباني القنصلية تم إصالح أكثر من سبع مباني قنصلية واقتناء خمس مباني أخرى، وذلك بناء على دراسة تقييمي 

 .2016سنة  إنجازها

على مستوى الدول التي تعرف أكبر عدد من الجالية المغربية )أربعة   2019أنجزت سنة  بناء على دراسة من نفس النوع  

، في إنجاز وتنزيل برنامج مكثف إلصالح تسع مباني قنصلية واقتناء تسع  2020الوزارة، ابتداء من سنة  دول(، شرعت  

 نايات جديدة أخرى بهدف الرفع من جودة االستقبال والخدمات المقدمة.ب

  عدم تطابق الموارد البشيرة المخصصة مع االحتياجات 

للرفع من مؤهالت وكفاءات موظفي الوزارة، حددت مديرية الموارد البشرية خطة عمل للتكوين تقوم على استعمال آليات  

وندوات     Video-learningو   e-Learningمج التدريبية نحو التعليم االلكتروني للتكوين عن بعد، وتحويل العديد من البرا

webinaires    ومواصلة الدورات التكوينية المنظمة في إطار التعاون الدولي؛ 

  .إعداد دليل تكويني بهدف تسهيل اختيار الدورات التي تستجيب لحاجيات كل موظف

  العاملين بالبعثات القنصليةعدم تعميم التكوين المستمر على جميع 

تنظم الوزارة على مدار السنة دورات تدريبة تتسم بالتنوع الموضوعاتي، وتستجيب للحاجيات الفعلية التي تقتضيها طبيعة 

الخدمات القنصلية المطلوبة ومستجداتها، من اجل تكييف االختصاص المهني مع االحتياجات الفعلية للرأسمال القنصلي، لذا  

 ة عدد من: يتم برمج
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بالمراكز   - للعمل  السنوية  الحركة  بمناسبة  المعينين  القنصليين  األعوان  كل  لفائدة  المكثفة  السنوية  الدورات 

، 2019-2015مستفيدا(، وذلك خالل الفترة الممتدة من    669القنصلية أو باألقسام القنصلية بسفاراتنا بالخارج )

األمر عقب نهاية الدورات التكوينية، وكذا ربط االلتحاق بمركز  مع تقييم وقياس المكتسبات المعرفية للمعنيين ب

 التعيين بالنجاح في عملية تقييم التكوين؛  

 الدورات التكوينية المستمرة على مدار السنة في مجال بناء القدرات، والتأهيل المتخصص؛ -

 الدورات التكوينية السنوية لفائدة القناصل المعينين كرؤساء للمراكز القنصلية؛  -

 التكوين المصاحب لشغل منصب المسؤولية؛ -

 التكوين الفردي، لفائدة المسؤولين والمسيرين باإلدارة المركزية؛  -

 التكوين بالخارج، في إطار العالقات الثنائية؛  -

 . (%52) 2021بلغت نسبة مؤشر الولوج إلى التكوين برسم سنة  -

   مستفيدين من تكوين أو تدريب واحد خالل السنة(.توضيح منهجي: )عدد المستفيدين من التكوين هو عدد االفراد ال

  غياب إطار تنظيمي لتوظيف االعوان المحليين وتأطير التزاماتهم وحقوقهم 

الوزارة بصدد إعداد تصور شامل لملف إصالح وتدبير االعوان المحليين بالبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية، حيث   

 شاملة لوضعيتهم وفق القوانين واألنظمة الجاري بها العمل ببلدان االعتماد؛شرعت بشكل تدريجي في تسوية 

فيما يخص تدبير الملفات اإلدارية لألعوان المحليين، شرعت الوزارة في وضع أسس برنامج معلوماتي لرقمنة عملية تدبير  

 ملفات هذه الفئة من األعوان.  

 المقيمين بالخارجالرفع من جودة الخدمات القنصلية لفائدة المغاربة  .3

 عدم وضع استراتيجية رسمية للتواصل 

 بغية التواصل والتفاعل واالنصات ألفراد الجالية المغربية قامت الوزارة بما يلي:

" تتيح للزائرين االطالع على شروط الولوج إلى مختلف الخدمات  consulat.ma " إنشاء بوابة اإلليكترونية -

 مليون زائرا؛ 5,7، 2018بوابة المذكورة منذ نونبر القنصلية حيث بلغ عدد الزائرين لل

لغات( لإلجابة على طلب المعلومات وتساؤالت افراد الجالية. منذ   7خلق مركز نداء قنصلي متعدد اللغات ) -

مكالمة إلى غاية    2.00.200 انشائه، ومن خالل تفاعله مع مواطنينا بالخارج، استقبل مركز النداء القنصلي 

 ؛ 2021أكتوبر  31

االعتماد على دور القنصليات المتنقلة واألبواب المفتوحة لتدعيم الجهود المتواصلة للتواصل واإلرشاد والتوجيه  -

 واالستماع ألفراد الجالية المغربية على وجه الخصوص والمترفقين بصفة عامة؛ 

بغية سحبها من المراكز من أجل إخبار أفراد الجالية بجاهزية وثائقهم التعريفية     SMSلرسائلاستعمال الوزارة   -

القنصلية التابعين لها كما تم استعمالها من أجل إعالمهم بانطالق المنظومة االليكترونية لتحديد الموعد. وفي  

 . 2021أكتوبر  31رسالة من فاتح يناير إلى غاية  700.000هذا الصدد تم بعث ازيد من 

  عدم اتخاذ إجراءات للتشجيع على التسجيل القنصلي 

رغم كون التسجيل القنصلي من بين الشروط الضرورية للولوج للخدمات القنصلية إال أن المرتفق يمكن أن يقوم بهذه العملية  

 بصفة تلقائية عند طلب أي خدمة بالقنصلية التي تقوم بتسجيله أوتوماتيكيا.   

النسيج الجمعوي موجهة ألفراد الجالية المغربية بصف ة عامة وفئة الشباب والطلبة على وجه  تنظيم حمالت تحسيسية عبر 

 الخصوص بغية حثهم على أهمية التسجيل للحصول على الخدمات القنصلية والمحافظة على ارتباطهم ببلدهم األم. 

 تعتبر القنصليات المتنقلة واألبواب المفتوحة مناسبة من أجل إبراز أهمية التسجيل القنصلي. 

 ين ضرورة الرفع من جودة استقبال المرتفق 

المخصص للمرتفقين أعدت الوزارة، سنة   القنصلية في جودة االستقبال  البنايات  برنامجا    2019وعيا منها بأهمية وظيفية 

القتناء بنايات جديدة لفائدة قنصليات ال تتوفر على مقرات وظيفية. كما خصص برنامج إلعادة تأهيل بنايات وظيفية تحتاج  

 للتجديد.    

نامية تحديث اإلدارة وفي أفق تعميم رقمنة العرض القنصلي، أطلقت الوزارة منصة رقمية لتحديد من أجل االنخراط في دي

مركزا قنصليا، تم تسجيل نتائج تبعث على   18وخالل الفترة التجريبية لهذا النظام المعتمد لدى    2021المواعيد في مارس  

 31نصلية. وهكذا، في الفترة الممتدة من فاتح مارس إلى  االرتياح فيما يخص مدة انتظار المرتفقين ومرورهم بالمصالح الق
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 150.000موعد للحصول على ازيد من    72.000زائر حيث تم تخويل    942.719، تمت زيارة الموقع من قبل  2021أكتوبر  

 خدمة قنصلية. تمكن هذه المنظومة من تحقيق ثالثة مكتسبات: 

والحد   - القنصلية  المراكز  امام  االنتظار  والتي تشكل تقليص مدة  امام مقراتها  االكتظاظ وطوابير  من ظاهرة 

 مساسا بالمرتفقين وبجهة صورة القنصليات وبجودة الخدمات المقدمة؛

 اتاحة امكانية تتبع وتقييم مختلف مؤشرات أداء المصالح القنصلية وتدبير أمثل للموارد البشرية والمالية؛  -

و - متاح  القنصلية  للبيانات  الكتروني  أرشيف  للمملكة  تشكيل  والقنصلية  الدبلوماسية  التمثيليات  لمختلف  لوجه 

القنصلية  للملفات  المادي  األرشيف  تدريجيا عن  التخلي  افق  في  المركزية وذلك  بالخارج ولإلدارة  المغربية 

 لفضاء البناية القنصلية.  أمثلواستغالل 

 عدم تحقيق بعض األهداف المنصوص عليها في مشاريع األداء •

قنصلية بإعداد طلبات البطاقة الوطنية للتعريف االلكترونية واحالتها، عبر الحقيبة الدبلوماسية، على مصالح  تقوم المراكز ال

اإلدارة العامة لألمن الوطني من اجل معالجتها واستصدار البطاقات. تحال هذه الوثائق التعريفية على المراكز القنصلية عبر  

 ة، مما يؤثر على آجال تسليمها للمرتفقين؛ نفس القناة، أي بواسطة الحقيبة الدبلوماسي

إليجاد حل لهذه الوضعية، تم اعتماد منظومة الكترونية لتدبير طلبات البطاقة الوطنية للتعريف االلكترونية، بتنسيق مع اإلدارة  

العامة لألمن الوطني، في مرحلة تجريبية بمركزين قنصليين )بروكسيل وأورلي(. هذا وستعتمد صيغة جديدة لهذه المنظومة  

وذلك في افق تعميمها على باقي المراكز القنصلية في غضون    2021ا قنصليا في متم  مركز  20في مرحلة أولى من طرف  

 بهدف تقليص بشكل ملحوظ آجال تسليم هذه الوثيقة التعريفية األساسية. 2022

 الزامية تعبئة سجالت الحالة المدنية يدويا  •

بشكل متوازي بالسجل االصلي ونظيريه حيث يتم ال يرهن تسليم رسوم الحالة المدنية )الوالدات والوفيات( بتضمينها يدويا و

تسليم الوثيقة المطلوبة بعد تضمين بياناتها في السجل األصلي وادراجها الكترونيا على مستوى البرنامج المعلوماتي ازدياد  

E-Zdiyad  .مرا ضروريا تحيين وتطوير اإلطار القانوني الجاري به العمل ا  ويبقىهذا،  ، على ان يتم تعبأة النظيرين الحقا

 للسماح بإدراج مجموعة من اإلصالحات من بينها رقمنة تدبير الحالة المدنية؛ 

من تسريع وتيرة تسليم رسوم الحالة المدنية. حيث    E-Zdiyadتسهم قاعدة البيانات المتاحة بالمنظومة المعلوماتية ازدياد  

 رسم وفاة. 88.268ورسم ازدياد  1.919.601عن   قامت في هذا الصدد بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية برقمنة ما يزيد

 صعوبات فيما يتعلق بتصحيح وثائق الحالة المدنية •

يتطلب تصحيح األخطاء المادية الواردة في رسوم الحالة المدنية استصدار اذن لوكيل الملك لدى المحكمة االبتدائية بالرباط  

 ؛ كما ينص على ذلك اإلطار القانوني المنظم للحالة المدنية

توخيا لتبسيط المساطر تقوم البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية، بالنسبة للمواطنين اللذين يتعذر عليهم القيام مباشرة بإيداع  

بالرباط، بإحالة طلباتهم قصد معالجتها من   المحكمة االبتدائية  الواردة في رسومهم لدى  المادية  طلباتهم لتصحيح األخطاء 

لقد اضحى اصالح اإلطار القانوني  وهو ما يؤثر على آجال تسليم الوثائق المطلوبة بعد تصحيحها. طرف المحكمة المختصة

 المتعلق بالحالة المدنية(.   36.21الجاري به العمل امرا ضروريا في إطار مشروع تحديث ورقمنة اإلدارة )مشروع قانون رقم  

 الزامية الحضور لوضع الطلبات وتسلم الوثائق  •

لقانوني الجاري به العمل إلزامية التسليم المباشر لوثائق التعريف والهوية للمعنيين باألمر شخصيا او لنوائبهم  يوجب اإلطار ا

 الشرعيين وذلك العتبارات امنية وحفاظا على المعطيات الشخصية لألفراد؛ 

ليم الوثائق لألشخاص اللذين يتعذر لتجاوز هذه اإلكراهات القانونية، تعتبر القنصليات المتنقلة من بين البدائل التي تتيح تس

 عليهم التنقل إلى القنصلية نظرا اللتزامات مهنية او لصعوبات مادية او صحية؛ 

 تتنقل المصلحة االجتماعية من اجل تسليم الوثائق للمرضى والسجناء وذوي االحتياجات الخاصة.

 عدم وضع نظام مراقبة وتقييم الخدمات القنصلية 

لمعلوماتية لتدبير الخدمات القنصلية، المعدة من طرف الوزارة، للمراكز إمكانية تتبع معالجة مختلف تتيح مختلف األنظمة ا

الخدمات المقدمة للجالية المغربية المقيمة بالخارج وتقييم أداء مختلف المصالح التابعة لها. ذات األنظمة تمكن اإلدارة المركزية  

هذا وتبقى من اختصاص المراكز القنصلية القيام بتتبع وتقييم   زها بالخارج.من التوفر على رؤية شاملة ألداء مختلف مراك

 أداء مختلف مصالحها، انسجاما مع توجيهات الوزارة )مديرية الشؤون القنصلية واالجتماعية( ذات الصلة؛ 

التصويبات الالزمة من  عندما تسجل الوزارة اختالال على مستوى مركز قنصلي ما تقوم بدعوة هذا األخير للقيام بالتدابير و

 أجل تصحيح وضعية المركز.

 ثانيا. المساعدة المقدمة للمغاربة المقيمين بالخارج وإدارة االزمات 
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 اعتماد بروتوكول خاص بإدارة االزمات .1

 ضرورة وضع خطة لتدبير االزمات 

وكذا خاليا ازمة على مستوى في ظروف االزمات، تحدث الوزارة بشكل اوتوماتيكي خلية ازمة على المستوى المركزي  

التمثيليات الديبلوماسية والمراكز القنصلية في الدول المعنية. تقوم خلية االزمة المركزية بتقييم وضعية االزمة وتحديد أصولها  

 وتفرعاتها وكذا تداعياتها االنية والمحتملة على افراد الجالية المقيمة بالخارج؛

زارة بإخبار واشراك الجهات المعنية من اجل وضع خطة عمل مشتركة لتقديم المساعدة بالنظر إلى طبيعة االزمة، تقوم الو

 والدعم لمواطنينا المتضررين من االزمة؛

المختصة  المغربية  السلطات  توجيهات  بتنزيل  القنصلية  والمراكز  الديبلوماسية  التمثيليات  على مستوى  االزمة  تقوم خاليا 

 كية الموضوعة رهن اشارتها؛وتدبير الموارد المالية واللوجستي

، تم احداث خلية يقظة وتتبع ميداني بالوزارة مؤطرة من طرف مدراء مركزيين تنكب على تنسيق  2020منذ شهر مارس  

)انظر النقطة  اعمال التمثيليات الديبلوماسية والمراكز القنصلية وذلك في افق ادراج هذه الخلية في الهيكل التنظيمي للوزارة

 الموالية(.

 عدم اجراء دورات تدريبية حول تدبير االزمات 

إطار   وفي  معينة،  أزمة  خلية مخصصة إلدارة  في كل ظرفية  تحدث  إذ  الوزارة،  صلب مخطط  في  األزمات  إدارة  تعتبر 

 التحوالت التي يعرفها العالم، بحيث أصبحت األزمات تتوالى أحداثها بشكل شبه دوري، فإنه تتم دراسة إمكانية: 

 م الهيكلي للوزارة بإحداث قسم يعنى بتدبير األزمات؛ تعزيز النظا -

ومراكزنا   - الدبلوماسية  بعثاتنا  إشارة  رهن  توضع  الدولية،  المعايير  وفق  استعجالية  استجابة  برامج  وضع 

 القنصلية؛ 

 تنظيم دورات تدريبية لألعوان القنصليين، تتالءم مضامينها مع احتياجاتهم في مجال تدبير االزمات؛ -

 ارب والخبرات في مجال تدبير االزمات مع دول أخرى، في إطار عالقات الشراكة الثنائية.تبادل التج -

 تقديم المساعدة القانونية للمغاربة المقيمين بالخارج .2

في إطار ترشيد الموارد وبعد موافقة اإلدارة، يتم تقديم المساعدة القانونية للمغاربة المقيمين بالخارج في حالة هشاشة، خاصة  

ال تتيح أو تنعدم فيها االستفادة من تلك المساعدة. وفي هذا الشأن استفاد أفراد الجالية المقيمين بكل من الجزائر والمملكة    بالدول

 العربية السعودية والبنين من المساعدة القانونية من أجل الحصول على حقوقهم والمحافظة على مصالحهم؛

والبعثات الدبلوماسية أيضا باإلنصات وإسداء النصح والتوجيه في المجال  تضطلع المصالح االجتماعية بالمراكز القنصلية  

 القانوني؛

محاميا من   56إطالق فضاء رقمي للمساعدة القانونية والقضائية من طرف الوزارة المكلفة بالجالية. يتيح هذا الفضاء، المتكون من 

 ة عير نظام التناظر عن بعد. أصول مغربية يزاولون بأربع عشر بلد إقامة، طلب استشارات قانوني 

 التدبير اإلداري والمالي لكتابة الضبط بالمحاكم 

الذي نص على استقاللية السلطة القضائية، تم فتح حوار وطني خلص إلى إصدار ميثاق إصالح    2011بعد صدور دستور  

. وقد حظيت كتابة الضبط باهتمام هذا الميثاق، السيما فيما يخص تطوير قدرات العاملين بها. وتعتبر كتابة  منظومة العدالة

يالضبط   مصلحة  المحاكم  ت مر  لجهاأول  األوفقو  بتبليغ  تتكلف  مصلحة  تنفيذهاآخر  على  والسهر  إلى  حكام  باإلضافة   ،

ة وتوجيه استدعاءات الحضور وإجراء التبليغات وتصنيف  تسجيل الدعاوى المرفوعة إلى المحكم  اختصاصات أخرى من قبيل

 . االختصاصاتإلى غير ذلك من  ،وى وحفظ الوثائقاملفات الدع

I. للحسابات  األعلى المجلس وتوصيات مالحظات 

 مجموعة من المالحظات همت على وجه الخصوص االختصاصاتأداء كتابة الضبط بمحاكم المملكة عن تسجيل  تقييم  أسفر  

المقدمة إلى    وكذا  البشرية،  هاوتدبير موارد  هاوتنظيم المنوطة بها   المالية االخدمات  لمرتفقين، باإلضافة إلى تدبير الموارد 

 . ة المتعلقة بهاسباحمالمسك والمصاريف القضائية و
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 التدبير اإلداري لكتابة الضبطالتأطير القانوني و. أوال

 ختصاصات كتابة الضبط بالمحاكم تجميع النصوص المحددة ال 

بين مجموعة من القوانين    وتفرقهايتسم التأطير القانوني الختصاصات كتابة الضبط بالمحاكم بتعدد النصوص المحددة لها  

 .12واألنظمة 

تأويل واالختالف في    مدونة جامعة للنصوص القانونية المؤطرة للعمل المالي والمحاسباتي لكتابة الضبطلذلك، فإن غياب  

)كما هو الشأن بالنسبة    توحيد اإلجراءات المطبقة من طرف كتاب الضبط من محكمة الى أخرى  قد يعيق  لنصوص التنظيميةا

باإلضافة إلى تداخل المهام اإلدارية والقضائية (،  دون أخرى  رسم اإليداع على مبلغ الكفالة من قبل بعض المحاكمالحتساب  

  مع المستجدات المتعلق بالتنظيم الهيكلي لمصلحة كتابة الضبط  مة منشور وزير العدل  ءمال، وعدم   واإلجرائية والمحاسباتية

 . إحداث المحاكم اإلدارية والمحاكم التجارية وأقسام قضاء األسرة وأقسام قضاء القربالمتعلقة ب

وزارة العدل أنها قامت بإعداد مشروع قانون بمثابة مدونة الرسوم والمصاريف القضائية استكماال لمجموعة  وقد أكدت
من المشاريع المرتبطة بتطوير الجانب التشريعي لميدان التحصيل بكتابة الضبط، وتم عرضه على مسطرة المصادقة  

 لدى األمانة العامة للحكومة. 

  ية لكتابة الضبط  تدبير الموارد البشر 

% من مجموع موظفي وزارة  83وهو ما يمثل    ،2019خالل سنة    موظفا   12.354  محاكم المملكةب كتاب الضبط  بلغ عدد  

وتشكل  العدل الموظف.  الذين  ينسبة  أعمارهمن  الموارد  %35  حواليسنة    50  تفوق  في  المسجل  الخصاص  وبالرغم من   .

كما تقوم وزارة العدل   .2010منصبا ماليا منذ سنة    3500المملكة، ألغت وزارة العدل    محاكممختلف    مستوىالبشرية على  

  عوض (  ، إلخالشريعةو  قتصادواال  قانونال)  التي تم توظيفهاالخصاص في الموارد البشرية على أساس التخصصات  تحديد  ب

 الطلبات الموجهة للوزارة من قبل المحاكم ال تتضمن ، علما بأن  ن يقوم بها الموظفونأالمهام الفعلية التي يجب  ناد إلى  االست

 ة. المطلوب طبيعة الكفاءات عموما

المتبعة    والمسطرةتحديد الخصاص داخل المحاكم    المعتمدة فيإلى وجود تباين بين الكيفية  تجدر اإلشارة    وفي نفس السياق،

الوطني    المعدل  على  اعتمادامديرية، باحتساب الخصاص  الحيث تقوم مصلحة التدبير التوقعي بب  ،يرية الموارد البشريةبمد

يأخذ بعين    ، لكونه الخصوصية كل محكمةهذا المعيار وحده ال يتالءم مع  فيما يعتبر رؤساء كتابة الضبط    ،للقضايا الرائجة

التي تستدعي تدبيرا مواكبا لها وطاقة بشرية مؤهلة وصدور األحكام  ل االعتبار باقي اإلجراءات اإلدارية والقضائية الالحقة  

 تهم أساسا نوعية  رؤساء كتابة الضبط الخصاص بناء على معطياتلذلك، يحدد    الستقبال اليومي للمرتفقين.ا  إلى جانبلذلك،  

المرتبطة   حتياجاتواال  باإلضافة للتغيرات المستقبلية للموارد البشرية  ،بها  ةالمرتبط  ةالمسطري  اتجراءوحجم القضايا ومدة اال

مؤهالت    إشكالية المالئمة بين االحتياجات الفعلية للمحاكم مع. هذه الوضعية، تثير  مكاتب جديدة ضمن الهيكل التنظيمي  إحداثب

 البشرية   هامواردلعلى مستوى التدبير التوقعي    للوزارة  اوهو ما يشكل تحدي  ،بكتابة الضبطالمتاحة  الموارد البشرية  وعدد  

 وتجويد منظومتها المعلوماتية من أجل تحسين المردودية. 

عملت خالل السنوات الثالث األخيرة على التقليص بشكل كبير من عدد المناصب   اوقد أشارت وزارة العدل إلى أنه
المالية المحذوفة، وذلك باستغالل كافة المناصب المالية المتاحة في اإلعالن عن فتح مباريات التوظيف وبرمجتها بما  

 يتيح استغالل هذه المناصب داخل اآلجال المحددة لذلك. 

ظار استكمال مشروع مرجعية الوظائف والكفاءات، والذي يعتبر اللبنة األساسية للتدبير أنه في انت ، وأضافت الوزارة
وتوزيع  الخصاص  تتبع  عبر  والوظائف  للموظفين  التوقعي  للتدبير  آلية  بوضع  قامت  البشرية،  للموارد  التوقعي 

من موظفي المحاكم هو ، مع التأكيد على كون تحديد الخصاص  الموظفين حسب الوظائف النوعية المحددة بالمحاكم
 اختصاص أصيل للوزارة ومصالحها المركزية.

خالل األربع سنوات األخيرة على    أنها عملت  إلى  فيما يخص الموارد البشرية  وزارة االقتصاد والمالية  تشاركما أ
العدل على االستع  212منصبا ماليا أي بمعدل حوالي    846إحداث   فتئت تحث وزارة  مال  منصبا ماليا سنويا وما 

األمثل للمناصب المالية علما أن هذه الوزارة تستفيد من إمكانية استعمال المناصب المالية الشاغرة على إثر إحالة  
 .موظفيها على التقاعد

  سد الخصاص لموظفي الجماعات الترابية و والمتدربين لمتطوعينل  المحاكملجوء 

  س  005بالتذكير بمنع العمل بالتطوع في مرافق العدل" رقم  "تم منع اللجوء لخدمات المتطوعين بموجب المنشور المتعلق  

الى المتطوعين والمتدربين باإلضافة  ب  تستعين بعض المحاكم  . غير أن  2002فبراير   4بتاريخ    الصادر  لوزير العدل  4/1

 
علق قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية وقانون التنظيم القضائي والقانون المحدث للمحاكم اإلدارية والتجارية والقانون المتنذكر:   12

والقانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية والقانون المتعلق بمدونة تحصيل الديون  بتحديد مسؤولية اآلمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين  

الخاص بتنظيم المصاريف    1984العمومية والقانون المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي والقانون المتعلق بمدونة التجارة وظهير  

 مناشير وزارة العدل... القضائية في الميدان المدني ومراسيم وقرارات و
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لمحكمة التجارية  ا  المتطوعين في عدد  . فعلى سبيل المثال، بلغالموارد البشرية  في الخصاصلسد  موظفي الجماعات الترابية

.  اختصاصات كتابة الضبط، وذلك في إطار أو متعلقة بالجلساتمؤقتة مهام إدارية أسندت إليهم متطوعا،  36بالدار البيضاء 

تتم السياق،  نفس  األرشيف    في  في مجال  بمتطوعين  واالستعانة  ورقمنةالورقي   وأعمالاالستعجالية   األوامر اإللكتروني 

والمحكمة   (متطوعا  12)لمحكمة االبتدائية بالدار البيضاء  لتدبير األرشيف الورقي بكل من ابالنسبة  كما هو الشأن  الطباعة،  

  .(متطوعين 4)التجارية بالرباط 

لوزير العدل   4/1س   005وقد أشارت الوزارة أنها تؤكد دائما على ضرورة االلتزام بتطبيق مقتضيات المنشور رقم  
المتعلق "بالتذكير بمنع التطوع في مرافق العدل"، وتؤكد أن الحاالت المسجلة في    2002فبراير    04الصادر بتاريخ  

 هذا اإلطارة محصورة واستثنائية.

 الضبط كتابة بموظفي  الخاص التكوين تنظيم وكيفيات شروط تحديد وجوب 

، كما تم تغييره وتتميمه  بشأن النظام األساسي الخاص بكتابة الضبط  2.11.473مكررة من المرسوم رقم    35المادة    تنص

تؤشر عليه السلطة  ،  بقرار لوزير العدل  هعلى أن التكوين الذي يخضع له موظفو هيئة كتابة الضبط تحدد شروطه وكيفيات

 مؤسساتي للتكوين   بسبب غياب فضاء  وزارة العدل لم تقم بإصدار هذا القرار  أن  غيربالوظيفة العمومية.    المكلفةالحكومية  

 .شريكةبخيار إحداث المدرسة الوطنية لكتابة الضبط وبآفاق المعهد العالي للقضاء كمؤسسة  تبطروالذي ي

وقد أجابت وزارة العدل أنه تم إرجاء إصدار القرار المشار إليه، إلى أن يتم تعديل ومالءمة القوانين المنظمة للمعهد  
المست بالتكوين  المتعلقة  المقتضيات  مع  للقضاء  وأنها العالي  الضبط،  لكتابة  األساسي  بالنظام  عليها  المنصوص  مر 

 مشروع القرار على إثر ذلك. ستعمل على إعداد

المالية القانون رقم  ب  في حين ذكرت وزارة  الثانية من  أنه تناط    09.01المادة  للقضاء على  العالي  المتعلق بالمعهد 
ئيين والتكوين األساسي والمستمر في ميدان كتابة الضبط بالمعهد المهام المتعلقة بالتكوين األساسي للملحقين القضا

وتنظيم دورات للتكوين األساسي والمستمر والمتخصص لفائدة مساعدي القضاء وممارسي المهن القانونية بطلب من 
 . الهيئات المهنية المعنية. لذلك فإن المعهد العالي للقضاء يمكن أن يضطلع بمهمة تكوين موظفي كتابة الضبط

 ألرشيفاة تحديث تدبير ضرور 

 والمشاكل  ن تدبير أرشيف كتابة الضبط يواجه مجموعة من االكراهاتأ ال  إوزارة،  البالرغم من المجهودات المبذولة من طرف  

الرقمنة  المرتبطة السجالت  و  البشرية  المواردوقلة    بضعف  إلى جانب كثرة  المتخصصة،  الملفاتوالتقنية   ما  وهو  ،تراكم 

 كبيرا من أجل جردها وتسجيلها قبل إحالتها على مركز الحفظ الجهوي. جهدا يتطلب

ال  يتسم في فضاءات غير مالئمة. وتتمورقيبكونه  محاكم  الأغلب  في    تدبيرهذا  تخزينه  المكاتب    ا وتقليديا مع  إحالة ملفات 

تباين في كيفية    يوجد  كما  .ورقمها التسلسلي   يةالقض  حسب نوعلى األرشيف بواسطة سجل التداول، ويتم ترتيبها  والشعب ع

 .لهذا الغرضاختالف الفضاءات المخصصة  من محكمة ألخرى بحسباألرشيف الورقي  هذا تدبير

القيام   اللوجيستيكية من أجل  الوسائل  للمحاكم جميع  أنها توفر  الوزارة  الشاحنات  وقد أكدت  التحويل وتوفير  بعملية 
وعلب األرشيف. وتعمل الوزارة على توفير أماكن في البنايات الجديدة للمحاكم خاصة بالحفظ، مجهزة بنظام التهوية 
سيتم   أنه  الوزارة  أضافت  أخرى،  جيدة ومالئمة. ومن جهة  في ظروف  األرشفة  عملية  في  يساعد  الذي  والتكييف 

 السجالت الورقية وتغييرها بأخرى رقمية. االستغناء عن عدد كبير من

فيما يخص تحديث اإلدارة القضائية، وفي إطار مواكبة ورش تحديث المحاكم عبر وضع مقومات المحكمة الرقمية،  أما  
نه يتعين على وزارة العدل أن تتدارك النقائص المتراكمة التي تم تسجيلها على مستوى الموارد  أشارت وزارة المالية أ

البشرية واستغالل اإلمكانيات المرصودة لفائدة االستخدام األفضل للتكنولوجيا الحديثة في مجال اإلدارة القضائية علما 
مليون   125على مستوى الصندوق الخاص لدعم المحاكم    2021أن وزارة االقتصاد والمالية قد برمجت برسم سنة  

 .درهم لمشروع المحكمة الرقمية

 تحسين يستدعي المزيد من ال والوسائل اللوجستيكية بالمعدات المحاكم تجهيز مستوى 

المملكة   محاكم  تتوفر  ال  المبذولة،  المجهودات  من  )بالرغم  المنتقاة  العينة  الوسائل    علىمحاكم(    9موضوع 

التبليغ    بإجراءاتلقيام  لواألموال المخصصة لنقل    للسيارات  كما هو الشأن بالنسبة  للقيام بمهامها،  الكافيةاللوجستيكية  

آالت لعد    ، معلوماتية )حواسيب، آالت النسخ، طابعاتالمعدات  الدوات وتجهيزات المكاتب و والتحصيل، باإلضافة أل 

   النقود وفرز األوراق النقدية المزيفة...(.

كتبية الكافية  وقد أجابت وزارة العدل بأن كل المحاكم بالمملكة تتوفر على آالت التسفير وكل األدوات والتجهيزات الم
عنه المحاكم في مجال    لحسن سير العمل بالمحاكم، ويتم التدخل في أقل اآلجال من أجل سد أي خصاص أو طلب تعبر

تم توزيعها في   والتينه تم إنجاز صفقة تهم اقتناء آالت عد النقود وفرز األوراق النقدية المزيفة  أ  أكدت  وقدالتجهيز.  
مماث  وصفقة  2021بداية سنة   اإلنجاز.أخرى  في طور  أملة  للسيارات  ا.    وللقيام  األموال  لنقل  المخصصة  بالنسبة 
 أنها بصدد اعداد برنامج من أجل اقتناء سيارات جديدة. وزارة العدل والتحصيل أكدت التبليغ بإجراءات
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 : يلي بما للحسابات األعلى المجلس يوصي اإلطار، هذا في

  اعتماد العمل على  و  رقمنتها،وبما يتيح تجميعها وتبسيطها    ،المنظومة القانونية المؤطرة لكتابة الضبط  تجويد -

 والمحاسباتية؛ اإلدارية والمالية الشؤون يهم  كتابة الضبط مساطرهيكل تنظيمي ودليل 

مستعمليه من أجل   اعتماد نظام معلوماتي يساهم في تنظيم المهام الموكولة لكتابة الضبط والعمل على تكوين -

 تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين. 

إطار مرجعي  استنادا إلى    للوزارة،استغالل أمثل للمناصب المالية المتاحة  اتخاذ اإلجراءات الضرورية من أجل   -

 القضايا الرائجة؛  وعددطبيعة وحجم ل لوظائف ولتوصيف ا

 . فضاءات لألرشيف الورقي والرقمي بالمحاكم تستجيب للمعايير المعمول بها تهيئةعلى  عملال -

 بالمحاكم المرتفقين استقبالثانيا. 

  ضرورة تعميم مكاتب الواجهة 

، من  بإحداث مكاتب الواجهة في بعض المحاكمل  صالح منظومة العدالة، قامت وزارة العدإتوصيات ميثاق  تطبيق    في إطار

تعميم المعلومة القانونية والقضائية وتيسير الحصول  و استقبال المرتفقين وتوفير وسائل التواصل معهم    بظروفاالرتقاء  أجل  

.  2015تعتبر المحكمة االبتدائية بالقنيطرة أول محكمة بالمملكة قامت باعتماد مكاتب الواجهة مند سنة  في هذا اإلطار،    عليها.

 فتح عدة شبابيك الستقبال المحامين والمتقاضين حسب نوع الخدمةب   قامتالتي    ،تدائية بوجدةللمحكمة االبنفس األمر بالنسبة  

مكتب  )  طار مرجعي لهذه المكاتبإمن خالل توفير  المحاكم، علىالتجربة  هذهوزارة العدل إلى تعميم  كما تسعى  .المطلوبة

 (. 2016عداده سنة إتم  الذي الواجهة النموذجي

وزارة العدل بأنها    أفادتال تتوفر على مكاتب الواجهة، فقد  المشكلة للعينة المنتقاة  محاكم  اللب  وبالرغم من كون أغ
% بالنسبة   70% بالنسبة لمحاكم االستئناف و 90% بالنسبة للمحاكم المختصة و99قامت بتعميم هذه المكاتب بنسبة  

سبة للمراكز القضائية. كما أضافت الوزارة إلى % بالن  36% بالنسبة ألقسام قضاء األسرة و  66للمحاكم االبتدائية و
قيامها بـ"دمج مكاتب االستقبال والواجهة بجميع المرافق القضائية الحديثة البناء بدون استثناء، وفي بعض الحاالت  

 يتم اعتماد مكاتب استقبال مؤقتة في انتظار إنجاز بناية جديدة مبرمجة". 

 تفعيل مركز النداء ضرورة 

المركزية   باإلدارة  النداء  بإعداد مركز  العدل  أجل  علالتنقل  تخفيف عبء  لقامت وزارة  المرتفقين من  المعلومات  ى  طلب 

القانونية أو    تقديم المشورةيقتصر دور مركز النداء على ما هو إداري دون  و  مآل الملفات ووضع الشكايات.تتبع  و   والوثائق

 على يتوفرون  النداء، مركز في لعملل  مت مديرية الموارد البشرية بانتقاء موظفينقا  ،في هذا اإلطار  .القضائية للمرتفقين

 اإلدارةفي   عن خمس سنوات تقل ال  والمحاسباتي، باإلضافة إلى تجربة الماليو اإلداري التدبيرو القانوني المجال في   تكوين

خالل  أيام    ثمانيةن من دورة تكوينية أولى دامت  ووقد استفاد هؤالء الموظف  .بالمحاكم أو الالممركزة الوحدات أو المركزية

  .2019 سنة

حيث توفير كل التجهيزات من  رغم المجهودات المبذولة من طرف اإلدارة المركزية من أجل إطالق العمل بهذا المركز،  لكن  

 . بعدوالموارد الالزمة لعمله، إال أنه لم يتم تفعيله 

ن الشركة صاحبة المشروع في المراحل األخيرة لتطوير الخدمات، وأنه سيتم تفعيل مركز النداء  أ كدت الوزارة أوقد 
 بعد االنتهاء منها. 

، خاصة على مستوى  الواجهة  لعمل على تعميم مكاتبمن أجل ذلك، يوصي المجلس األعلى للحسابات بالسهر على مواصلة ا

تحسين  لتزويد المحاكم بالتجهيزات والوسائل الضرورية  ، وتفعيل مركز النداءالمحاكم االبتدائية وأقسام قضاء األسرة، و

 .العالقة مع المرتفق من قبيل آليات التواصل الرقمية

 لكتابة الضبط الموارد الماليةتدبير ثالثا. 
قضائية الرسوم  ، كما هو الشأن بالنسبة للخزينة الدولة  التي يتم تحصيلها لفائدةعمومية  ال  المداخيل  منموارد المحاكم    تتكون

وال  داناتاإلوغرامات  الو القضائيةالمصاربف  النقدية  المداخيل  إلى  باإلضافة  المحكمة  المودعةخصوصية  ،  ، بصندوق 

 . ويمكن إجمال هذه الموارد كالتالي: ئتماناتاإلو يداعاتكاإل

 واإلدارية؛  والتجاريةالرسوم القضائية والحقوق المفروضة في الميادين المدنية  -

 الجنائي؛القضائية في الميدان  المصاريف -

 الغرامات والمصاريف القضائية المحكوم بها من طرف المحاكم؛  -

 العمومية؛بمثابة مدونة تحصيل الديون  15.97رقم الديون المستحقة للدولة طبقا لمقتضيات القانون  -
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اإلئتمانات والكفاالت المأمور بها بناء على قرار أو حكم المحكمة أو مقررات قضائية أو أوامر صادرة والودائع   -

 عن قاضي التحقيق أو النيابة العامة؛

 رة الجنائية؛من قانون المسط 530الودائع الواجبة في حالة طلب النقض طبقا لمقتضيات الفصل  -

 القضائية؛ مصاريف المساعدة  -

 المبالغ المتعلقة بمستندات االقتناع والمحجوزات الثمينة المودعة بالمحاكم؛ -

 جميع الرسوم والحقوق المستحقة بموجب قوانين خاصة. -

على تقارير التفتيش التي قامت بها وزارة    االطالعاالستبيانات وكذا  معطيات  تحليل  و  غير أن التحريات المنجزة بعين المكان

 :إجمالها فيما يليأوجه القصور والتي يمكن  أثارت بعض العدل

  التنظيم المالي لكتابة الضبط 

 :في الضبط لكتابة المالي بالتنظيم  الخاصة المالحظات أهم تتلخص

 ؛ قيام رئيس كتابة الضبط بمهام اآلمر بالصرف والمحاسب العمومي في آن واحد -

 ؛لتحديد عدد نواب المحاسب ومعاييرغياب دليل مساطر يهم الميدان المالي والمحاسباتي لكتابة الضبط   -

 .ممارسة بعض المحاسبين لمهامهم قبل أدائهم لليمين -

  العمومي   والمحاسب  بالصرف  اآلمر  اختصاصات  بين  الفصل   مبدأ  دعم  بمواصلة  أنها تلتزم   الوزارة،  أوضحت  وقد
 المحاسبة  مبادئ  من  أساسي  كمبدأ  القضائية،  والمصاريف  والصوائر  النقدية  واإلدانات  ماتالغرا  تحصيل  مجال  في

 بهدف   المحاكم،  لصناديق   والمحاسبية  المساطر المالية  دليل  إعداد  مشروع   ببرمجة  كما أنها قامت.  السليمة  العمومية
 في  العمومية  للمحاسبة  العامة  للضوابط  مراعيا  المحاسباتية،  العمليات  لتنفيذ  وموحد  واضح  مرجعي  كإطار  تثبيته

 .2022 سنة غايةإلى  تمتد زمنية بجدولة إنجازه،

ستعمل  الوزارة،  وأضافت   العدد  لتحديد  محكمة  كل  خصوصيات  تراعي  ومعممة  محددة  معايير  إرساء  على  أنها 
 بمراسلة   وقامت.  أخرى  جهة  من  النواب  مختلف  بين  العمل  تقسيم  تهم  ومعايير  جهة،  من  المحاسب  لنواب   المناسب
 .أشغالهم تسلم قبل القانونية لليمين  الجدد المحاسبين أداء على   الحرص على لحثها المحاكم

   آليات تنفيذ الملفات المتعلقة بالمصادرة 

الفصول   لمقتضيات  الجنائي،  من    44و  43و   36طبقا  تحكم    كمةللمح  يمكنالقانون  األموال  أن  المنقولة  بمصادرة  والقيم 

 والممتلكات والعائدات المتحصلة من ارتكاب الجريمة، لفائدة الدولة.

للحسابات أن أصدر توصية للمجلس األعلى  المداخيل   الحرصضرورة  بتتعلق      13في هذا اإلطار، سبق  على استخالص 

  3و 2لنقدية الخاضعة لمقتضيات المادتين المحكوم عليهم، وذلك اعتبارا لكونها تعد من اإلدانات ا أموالالمتأتية من مصادرة 

 غير أن الوزارة لم تتخذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ هذه التوصية.من مدونة تحصيل الديون العمومية. 

لألم  أما اإلجراءات    بيعها،عملية    المخزنيةمالك  األإدارة  تتولى  التي  و  المصادرة،  والمنقوالتالعقارية    كالبالنسبة  حسب 

 اإلجراءات  توضح  ةمسطر  غيابفقد الحظ المجلس    ،من القانون الجنائي(  46المقررة بخصوص بيع أمالك الدولة )المادة  

ال  إلخبار  العملية العقاري والخرائطية    الوطنية  والوكالة   دولةإدارة أمالك  العقارية والمسح    والمصالح   واإلداراتللمحافظة 

األحكام  ب  وتبليغها  ،(المثال  سبيل  على  الترابية  والجماعات  والجمارك  الضرائب)كإدارة    بالموضوع  عالقة  لها  التي  األخرى

في هذا المجال، األمر الذي يحول دون   األجهزة القضائية واإلدارية  لتنسيق بينل  كما تبين غياب آليات  .النهائية  والقرارات

علما   ت الضبط على إحصائيات مضبوطة بشأن ملفات المصادرة،األموال المصادرة. في نفس السياق، ال تتوفر كتابا  تحصيل

 المحاكم.  مواردضمن ها يصنف   الالمعلوماتي  هانظام بأن

وقي هذا اإلطار، أشارت وزارة العدل إلى أنها قدمت مشروع قانون بإحداث الوكالة الوطنية لتدبير وتحصيل األموال  
 على مسطرة المصادقة لدى األمانة العامة للحكومة.والممتلكات المحجوزة والمصادرة، وتم عرضه 

  تصفيتها واختالف في طريقة احتساب الرسوم القضائية التكميلية 

رقم    ظهيرالينص   في    1-84-54الشريف  لسنة   1984أبريل    27الصادر  للمالية  قانون  لمنظم ا   هفصلي  ف  1984بمثابة 

للمصاريف القضائية في الميدان المدني والتجاري واإلداري، كما تم تغييره وتتميمه، على أنه »إذا لم تحصل الخزينة على 

مبلغ من الرسم القضائي المستحق إما الرتكاب غلط في تطبيق التعريفة وإما لسبب آخر، وجب على مأموري كتابات الضبط  

 
والمتعلقة بتحصيل الغرامات واإلدانات   2018يوليوز  13بتاريخ   المذكرة االستعجالية للسيد الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات موضوع  13

 .النقدية والصوائر والمصاريف القضائية 
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بمثابة مدونة تحصيل الديون   15.81ملكة، متابعة استيفاء المبلغ المستحق طبقا للقانون رقم  بمحاكم االستئناف والمحاكم في الم

 العمومية". 

 للتصفية بحيث أن بعض المحاكم تعتمد المبلغ المطلوب كأساس مختلفة،   بطرق  يتماحتساب الرسم القضائي التكميلي غير أن 

تحديد الطرف الذي يتحمل يلف أحيانا  ن بعض الغموض  أبه. كما    في حين أن محاكم أخرى تحتسبه على أساس المبلغ المحكوم

 .كتابة الضبط طبقا لإلجراءات القانونية المعمول بها من طرف تصفيتهاعدم حفظ الملفات ول  ، باإلضافةالصائر

لذي  إعداد، مشروع دليل تحديد وتصفية الرسوم والصوائر والمصاريف القضائية، ا  أنها بصددوقد اكدت وزارة العدل  
التنميط بالوزارة، والذي سيتم االنتهاء من إعداد مسودته األولى خالل سنة   تم الشروع في إنجازه من طرف لجنة 

2022. 

  اشكالية تصفية كفالة الحضور 

، ضمان حضور المتهم في جميع إجراءات التحقيق وتنفيذ الحكم، تودع كفالة الحضور بصندوق المحكمة مقابل وصلمن أجل  

في حالة حضوره لجميع ،  لمتهم. ويسترد امن قانون المسطرة الجنائية  188إلى    184من    الموادبموجب مقتضيات  وذلك  

كما يمكن لقاضي التحقيق في حالة   في هذا الشأن.الجزء المرتبط بمبلغ الكفالة المقدم   ،إجراءات المسطرة وقيامه بتنفيذ الحكم

 .حكم في حالة إعفاء المتهم أو الحكم ببراءته، أن يأمروا برد هذا الجزء من الكفالةإصدار أمر بعدم المتابعة، ولهيئة ال

حسابات في  يتم االحتفاظ به  يها، بحيث  الجزء المصادر من الكفالة المالية المودع لدغير أن كتابات الضبط ال تقوم بتصفية  

التقادم الخمس   ،ي انتظار تصفيتهف  14يتم تدبيره كحساب خصوصييجب أن    الكفالةأن مبلغ  بعلما    ،المحاكم ويسري عليه 

 عشري. 

وتحويل الجزء المصادر من الكفالة المالية المودع لدى كتابات    ةوقد اجابت الوزارة أن جل المحاكم شرعت في تصفي
الضبط إلى مصالح الخزينة العامة، مع اإلشارة إلى نوع المصروف بالورقة المحاسبية المرتبطة به، وذلك بتضمينها  

المبالغ، أكدت الوزارة ان تحديث ورقمن الخزينة". وبخصوص تقادم هاته  ة العمل  عبارة: "كفاالت مصادرة لفائدة 
 بالمحاكم سيتيح إمكانية تتبع مآل الملفات بكيفية دقيقة وسليمة وتحديد آجال التقادم.  

 الحسابات الخصوصية بالمتقادمة المودعة  لمبالغل عدم تطبيق المسطرة بالنسبة 

المودعة. اإلئتمانات  الخصوصية،  الحسابات  و  تضم  اإلطار،  هذا  األول من ظهير  وفي  الفصل  لمقتضيات  يونيو    23طبقا 

  15مضي  باإلئتمانات والودائع المودعة ملكا لخزينة الدولة  على الودائع لدى المحاكم، تصبح  المتعلق بتطبيق التقادم    1936

عليه   تتوصل كتابة الضبط بشأنها خالل األمد المذكور بطلب يستهدف استرجاعها او اجراء ما هو منصوصسنة من دون أن  

الستة أشهر السابقة لحلول األجل بإعالم ذوي الحقوق  خالل  ن  و. كما أن كتاب الضبط مطالب في ظهير العقود وااللتزامات

المحاكم لم يسبق لها تطبيق  غير أن     سالف الذكر.الالظهير    كما جاء في  المعروفين بزوال وسقوط حقوقهم في المبالغ المذكورة

 .هذه المسطرة

  كان إلي كونها قد أصدرت في أكثر من مناسبة توجيهات بشأن التقادم بصناديق المحاكم،    لوزارة العدفي هذا الصدد، أشارت  

  غياب آلية تسهل عملية ضبط اآلجال باإلشكاالت التي تعيق تدبير هذا الملف أساسا  وترتبط    .2012دجنبر    6  بتاريخآخرها  

مرتبط بخصوصية القانوني الشكال ، باإلضافة إلى اإلاإلشهار بالجريدة الرسميةك ،دمتغطية الصوائر المرتبطة بتطبيق التقاو

 .سنة )ملفات العقار، الشفعة( 15ملفات قد يطول أمدها ألكثر من  في ظل وجودالملفات القضائية،  بقدم الودائع وارتباطها 

الخصوصية، ع للحسابات  الجيد  "التدبير  أجل  أنها ستعمل من  الوزارة  اإلجراءات أكدت  تحديث ورقمنة جميع  لى 
بالمحاكم، مما سيمكن من التتبع الدقيق للملفات". كما ستعمل على" معالجة اإلشكال المرتبط بتحديد الجهة التي تتحمل 

 تغطية صوائر اإلشهار بالجريدة الرسمية في مسطرة تدبير التقادم".

 في الميدان الجنائي  القضائية المصاريف تقادم 

القضا  تعتبر أهم  ئيةالمصاريف  بين  بالمحاكم  من  الضبط  لها  تدفعو   ،مصاريف كتابات  المقابلة  الخزينة  المبالغ  العامة    إلى 

فيه الحكم    أصبحجل سنتين يبتدئ من اليوم الذي  أبها خالل    يطالب المبالغ التي لم    ذه الخزينةكسبا نهائيا له   للمملكة. كما تصبح

القأ القانون رقم  57المادة  ، وذلك وفق مقتضيات  رار نهائياو  الميدان    23.86  من  المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في 

 . الجنائي

لعدم توفرهم على المعلومات الكافية    نظرااإلطار، لوحظ عدم تمكن رؤساء كتابة الضبط من تصفية هذه المصاريف،    هذا  في

والمفصلة حول المبالغ المصروفة التي تم تسبيقها من طرف الخزينة العامة للمملكة، والتي يتعين استرجاعها فيما بعد من  

نة العامة غياب آلية تنسيق مع الخزيوتجدر اإلشارة إلى    المحكوم عليهم بأدائها ما لم تكن ملقاة بحكم طبيعتها على كاهل الدولة.

 
 الحسابات الخصوصية للمحاكم تضم: اإلئتمانات، التسييرات القضائية والمختلفة  14
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من أجل توفير المعلومات الضرورية لتصفية وتحصيل وتتبع المبالغ المتعلقة بالمصاريف القضائية من قبل كتاب  للمملكة  

  طبقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل.الضبط، 

ووزير االقتصاد  المشترك لوزير العدل  بإعداد المسودة األولى للقرار"قامت أكدت وزارة العدل أنها  في هذا الصدد،
والمالية المحدد لشروط وأشكال تحصيل الصوائر والمصاريف القضائية" لتمكين كتابة الضبط بالمحاكم من االطالع  

 على التسبيقات الممنوحة من لدن مصالح المالية، والتي يتعين استرجاعها من المحكوم عليهم بأدائها. 

  تدبير المحجوزاتضعف في تأطير 

  ة تنقسم إلى ثالثمناشير خاصة بكل نوع من المحجوزات التي  وفق   زات من طرف كتابة الضبط بالمحاكميتم تدبير المحجو

النقدية. العادية والمحجوزات  الثمينة والمحجوزات  المحجوزات  اإلطار،    أنواع رئيسية وهي:  غياب مسطرة  تبين  في هذا 

الثمينةبخاصة   المحجوزات  وتصفية  مالئمة  ،  فضاءات  العاديةغياب  المحجوزات  تصفية    ،لتدبير  عدم  إلى  باإلضافة 

 المحجوزات النقدية للعمالت األجنبية التي ال تقبل التحويل إلى العملة المغربية.

األموال   وتحصيل  لتدبير  الوطنية  الوكالة  بإحداث  قانون  مشروع  تقديم  على  عملت  أنها  العدل  وزارة  أشارت  وقد 
 وتم عرضه على مسطرة المصادقة لدى األمانة العامة للحكومة.والممتلكات المحجوزة والمصادرة، 

المالية على   أكدت وزارة  الشؤون كما  المحجوزات وكذا  بتدبير  يتعلق  فيما  ضرورة وضع مساطر ودالئل خاصة 
 اإلدارية والمالية من أجل الرفع من نجاعة أداء المحاكم. 

 : يلي بما للحسابات األعلى المجلس يوصي اإلطار، هذا في

السيما فيما يتعلق    ،الضبط  بكتابات  المالية  الموارد  تدبيراإلجراءات الضرورية لتحسين األداء في مجال    اتخاذ -

 ؛ بالمصادرة المتعلقة الملفات وتنفيذ ،وتصفيتها التكميلية الرسوم احتساب طريقة  بتوحيد

 ؛احترام مسطرة تقادم الحسابات الخصوصية وتصفيتها في آجالها القانونية  -

 المصاريف القضائية؛ وضع ألية معلوماتية تمكن من تتبع آجال تقادم عمل علىال  -

غير  من العملة  المحجوزات    تصفيةعلى    العملخاص، و   مساطر  ديل   تحسين تدبير المحجوزات من خالل اعتماد -

 . المحجوزاتمالئمة لحفظ  فضاءات، وكذا تهيئة درهمالقابلة للتحويل إلى ال

 

II.   وزير المتعلقةجواب  والتوصيات  المالحظات  حول  والمالي  ب  العدل  اإلداري  التدبير 

   لكتابة الضبط بالمحاكم 

 )نص الجواب كما ورد( 

 أوال. التأطير القانوني والتدبير اإلداري لكتابة الضبط

  تجميع النصوص المحددة الختصاصات كتابة الضبط بالمحاكم 

على أنه "يمارس الموظفون    2011شتنبر    14بهيئة كتابة الضبط الصادر في  نص المرسوم بشأن النظام األساسي الخاص  

المنتمون لهيئة كتابة الضبط، تحت سلطة رئيس اإلدارة، المهام التي تدخل في مجال اختصاصهم بموجب النصوص التشريعية  

 والتنظيمية الجاري بها العمل، ويساعدون القضاء على أداء رسالته" 

ص القانونية المرتبطة بالجانب المحاسباتي لكتابة الضبط، قامت وزارة العدل بإعداد مشروع قانون وفي إطار تجميع النصو

لميدان   التشريعي  بتطويرالجانب  المرتبطة  المشاريع  من  لمجموعة  استكماال  القضائية  والمصاريف  الرسوم  مدونة  بمثابة 

 ة العامة للحكومة. التحصيل بكتابة الضبط، وتم عرضه على مسطرة المصادقة لدى األمان

  تدبير الموارد البشرية لكتابة الضبط 

لقد عملت وزارة العدل خالل السنوات الثالث األخيرة على تدارك اإلشكاليات المرتبطة بتدبير المناصب المالية والتقليص 

متاحة في اإلعالن عن  بشكل كبير من عدد المناصب المالية المحذوفة برسم السنة، وذلك باستغالل كافة المناصب المالية ال

فتح مباريات التوظيف وبرمجتها بما يتيح استغالل هذه المناصب داخل اآلجال المحددة لذلك من أجل تلبية حاجيات اإلدارة  

 .القضائية من الموارد البشرية

، هو اختصاص  من جهة أخرى، تجدر اإلشارة إلى أن تحديد الخصاص من الموارد البشرية بالمحاكم، وبالتحديد من الموظفين

أصيل لوزارة العدل ومصالحها المركزية، حيث تقوم بمركزة المعطيات المتعلقة بالتعبير عن الحاجيات من الموارد البشرية 

المتوصل بها من لدن مصالحها الخارجية أو من محاكم المملكة. وتقوم الوزارة بوضع برمجة لمباريات التوظيف برسم السنة 
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ب االنتقاالت  دورات  الموارد  وفتح  بنية  في  الكمي والنوعي  التوازن  بالقطاع مع مراعاة  الموظفين  توزيع  على خريطة  ناء 

 .البشرية بين مختلف المحاكم

للموارد   التوقعي  للتدبير  األساسية  اللبنة  يعتبر  والذي  والكفاءات،  الوظائف  مرجعية  مشروع  استكمال  انتظار  وفي  عمليا، 

لل آلية  بوضع  الوزارة  قامت  حسب  البشرية،  الموظفين  وتوزيع  الخصاص  تتبع  عبر  والوظائف  للموظفين  التوقعي  تدبير 

 .الوظائف النوعية المحددة بالمحاكم

هذه العملية تتم من خالل مؤشر لتحديد الخصاص من الموظفين مستند أساسا إلى توصيات اللجنة األوروبية لفعالية العدالة  

ايا كمعيار أساسي لتحديد الخصاص أو الفائض من الموظفين والوظائف. ويعد  والتي تأخذ بعين االعتبار المعدل الوطني للقض

هذا المعيار األكثر داللة والذي يعطي كذلك صورة أقرب لواقع الخصاص وعبء العمل بمحاكم المملكة مع إمكانية المقارنة  

 .بين المحاكم من نفس الصنف وتحديد تلك التي تعرف خصاصا أو فائضا أو توازنا

رة فإن الوزارة تعكف على استكمال مشروع مرجعية الوظائف والكفاءات الخاصة بموظفي وزارة العدل والتي تحدد ولإلشا

المتعلق بالتنظيم   القانون  توصيفا لكافة مواقع العمل بمصالحها المركزية والالممركزة وبالمحاكم والمرتبط إتمامه بصدور 

 القوانين المؤطرة ذات الصلة بعمل المحاكم وجهاز كتابة الضبط.  القضائي الجديد للمملكة وكذا مجموعة من مشاريع

  لجوء المحاكم للمتطوعين والمتدربين وموظفي الجماعات الترابية لسد الخصاص 

لوزير العدل الصادر بتاريخ  4/1س  005إن وزارة العدل تؤكد دائما على ضرورة االلتزام بتطبيق مقتضيات المنشور رقم 

تعلق "بالتذكير بمنع التطوع في مرافق العدل"، وتؤكد أن الحاالت المسجلة في هذا اإلطارة محصورة  الم   2002فبراير    04

واستثنائية. وإذ تأخذ الوزارة بعين االعتبار هذه المالحظة فإنها ستسهر على مراقبة احترام تطبيق مقتضيات المنشور  سالف  

ذلك بالتنسيق مع المجلس األعلى للسلطة القضائية سيما وأن الوزارة الذكر  من خالل المصالح المركزية للوزارة المخول لها  

قد فتحت أبواب المحاكم في وجه الطلبة الراغبين في إجراء فترات التدريب المتعلقة بالدراسة بمصالح كتابة الضبط بالمحاكم  

 م. وفق شروط محددة ولفترة ال تتجاوز بالغالب ثالث أشهر لتفادي إشكالية التطوع بالمحاك

 وجوب تحديد شروط وكيفيات تنظيم التكوين الخاص بموظفي كتابة الضبط 

فيما يتعلق بالتكوين فقد جاء التعديل األخير للنظام األساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط للتأكيد على إلزامية التكوين ونص  

العالي للقضا المعهد  العدل. ولكون  الشريك األساسي في تنفيذ  على أن تحدد شروط وكيفيات تنظيمه بقرار لوزير  ء يعتبر 

التكوينية وتنفيذها بالتنسيق مع   القانون خول له عدة صالحيات في مجال إعداد البرامج  التكوين بالقطاع وحيث أن  برامج 

مة مصالح الوزارة، فإنه من الطبيعي أن يتم إرجاء إصدار القرار المشار إليه أعاله إلى أن يتم تعديل ومالءمة القوانين المنظ 

للمعهد العالي للقضاء مع المقتضيات المتعلقة بالتكوين المستمر المنصوص عليها بالنظام األساسي لكتابة الضبط، وستعمل  

 مشروع القرار على إثر ذلك. الوزارة على إعداد

 ضرورة تحديث تدبير األرشيف 

ت من المحاكم إلى المراكز الجهوية للحفظ، لقد قامت الوزارة والمحاكم بمجهودات جبارة من أجل االنخراط في تحويل الملفا

، والوزارة توفر للمحاكم جميع الوسائل اللوجيستيكية من أجل القيام  2019في سنة    100%حيث أن نسبة االنخراط بلغت  

بعملية التحويل وتوفير الشاحنات وعلب األرشيف، وفي بعض الحاالت المستعصية تقوم المديريات الفرعية بتوفير شركات 

صصة للتغلب على هذه الحاالت، أما بالنسبة للفضاءات، فإن الوزارة تعمل على توفير أماكن في البنايات الجديدة خاصة  متخ

 بالحفظ، مجهزة بنظام التهوية والتكييف الذي يساعد في عملية األرشفة في ظروف جيدة ومالئمة. 

مؤسسة أرشيف المغرب وتمت إحالته على المجلس األعلى  كما قامت الوزارة بإعداد الجدول الزمني لحفظ الوثائق بتنسيق مع  

 للسلطة القضائية من أجل إبداء الرأي )في انتظار صدور هذا القرار(.

سيم االستغناء عن عدد كبير من السجالت الورقية وتغييرها بأخرى رقمية مما من شأنه أن يخفف العبء ،  وفي إطار الرقمنة

 المحاكم. على المواطنين وعلى فضاءات الحفظ ب

كما أن الوزارة في طور إنشاء مركزين جهويين للحفظ، مركز تزنيت في طور اإلنجاز، ومركز العيون في مرحلة التجهيزات 

النهائية للشروع في استغالله خالل األشهر القليلة القادمة، ويأتي بناء هذين المركزين في سياق تخفيف الضغط على المحاكم  

 المسافة بين المحاكم والمراكز.وبغية حل مشكل بعد 

 وتعمل الوزارة على مشروع يتعلق ب "إعادة هيكلة المراكز الجهوية للحفظ واألرشيف" من خالل اإلجراءات التالية: 

 حل مشكل نسبة ملء المراكز الجهوية للحفظ؛ -

 تقليص المسافة بين الدوائر القضائية والمراكز؛  -

 المتعلقة بصيانة الوثائق المحفوظة بمختلف محاكم المملكة؛تحيين النصوص القانونية  -

 اإلدارة المعلوماتية لمحفوظات وأرشيف المحاكم؛ -

 اعتماد ميثاق إلدارة وحفظ أرشيف المحاكم. -
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ومن بين أهم األهداف التي وضعتها الوزارة تأهيل العنصر البشري وتعيين أطر متخصصة في مجال األرشيف والمعلوميات  

العالي  وشبكات اال المعهد  العاملين في مجال األرشيف، بتنسيق مع  للموظفين  المستمر  التكوين  تأمين  تصال، مع ضرورة 

 للقضاء.

 تحسين مستوى تجهيز المحاكم بالمعدات والوسائل اللوجستيكية 

ل بالمحاكم، ويتم  كل المحاكم بالمملكة تتوفر على آالت التسفير وكل األدوات والتجهيزات المكتبية الكافية لحسن سير العم

 التدخل في أقل اآلجال من أجل سد أي خصاص أو طلب تعبرعنه المحاكم في مجال التجهيز. 

آلة عد النقود   200بالنسبة آلالت عد النقود وفرز األوراق النقدية المزيفة، فقد أنجزت الوزارة صفقة عمومية من أجل اقتناء 

على مجموع    2021م من هذه األخيرة، وقد تم توزيعها في بداية سنة  كشطر أول، من أجل تغطية حاجيات صناديق المحاك

آلة عد النقود كشطر ثاني، بهدف تعميمها    300المحاكم المستفيدة، باإلضافة إلى ذلك أعدت الوزارة مشروع صفقة القتناء  

 على باقي المحاكم، حيث أن هذه اآلالت معتمدة من طرف بنك المغرب.  

را لتزويد المحاكم بوسائل النقل الضرورية، فباإلضافة إلى سيارات المصلحة المقتناة في السنوات  وتبذل الوزارة جهدا كبي

األخيرة، فإن الوزارة بصدد إعداد برنامج جديد من أجل اقتناء سيارات جديدة من أجل تحصيل الغرامات واإلدانات النقدية 

المودعة بالمحكمة من صناديق المحاكم إلى مصالح الخزينة  والصوائر والمصاريف القضائية، ونقل األموال المستخلصة أو  

 . 2022المعنية، ونقل المساعدات االجتماعيات وتنقل قضاة النيابة العامة لزيارة أماكن االعتقال، وذلك برسم السنة المالية 

 ثانيا. استقبال المرتفقين بالمحاكم

  ضرورة تعميم مكاتب الواجهة 

أهمية بالغة في عالقة اإلدارة بالمواطن، ولتحسين جودة استقبال الوافدين على المحاكم، فإن    نظرا لما يكتسيه االستقبال من

الوزارة تعمل على تعميم مكاتب الواجهة على صعيد جل المحاكم، قصد توفيرها لمختلف الخدمات القضائية للمرتفقين وتلبية 

المناسبة لخدمة االستقبال من خالل  حاجياتهم دون الحاجة إلى الولوج إلى المكاتب الخلفية، مع الح البيئة  رص على توفير 

  توفيرالوسائل اللوجيستيكية إلنجاح هذه الخدمة، دون إغفال إقامة ولوجيات لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة والمسنين.

بعض الحاالت  استثناء، وفيولهذا الغرض، يتم دمج مكاتب االستقبال والواجهة بجميع المرافق القضائية الحديثة البناء بدون 

 يتم اعتماد مكاتب استقبال مؤقتة في انتظار إنجاز بناية جديدة مبرمجة. 

% بالنسبة للمحاكم  99، وبفضل مجهودات الوزارة فقد تم تعميم هذه المكاتب بنسبة  2011ومنذ اعتماد مكاتب الواجهة سنة  

%  36% بالنسبة ألقسام قضاء األسرة و  66اكم االبتدائية و% بالنسبة للمح70% بالنسبة لمحاكم االستئناف و90المختصة و

 .بالنسبة للمراكز القضائية

 ضرورة تفعيل مركز النداء 

بخصوص هذا الموضوع، فالشركة صاحبة المشروع في المراحل األخيرة لتطوير الخدمات، وسيتم تفعيل مركز النداء بعد 

 االنتهاء منها. 

 ة الضبطثالثا. تدبير الموارد المالية لكتاب

  التنظيم المالي لكتابة الضبط 

 قيام رئيس كتابة الضبط بمهام اآلمر بالصرف والمحاسب العمومي في آن واحد:  -

تحصيل   مجال  في  العمومي  والمحاسب  بالصرف  اآلمر  اختصاصات  بين  الفصل  مبدأ  دعم  بمواصلة  العدل  وزارة  تلتزم 

والمصاريف القضائية، كمبدأ أساسي من مبادئ المحاسبة العمومية السليمة، لما يتيحه الغرامات واإلدانات النقدية والصوائر  

من رقابة متبادلة وتحديد للمسؤوليات، وذلك من خالل إسناد مهمة إصدار سندات المداخيل ومهمة تحصيلها لوحدتين منفصلتين  

القضائي، وتحديد الهيكلة اإلدارية للمحاكم بموجب   المتعلق بالتنظيم  38.15بالمحاكم بعد المصادقة على مشروع القانون رقم  

النص التنظيمي المشار إليه في المشروع، باإلضافة إلى مواصلة التنسيق مع مصالح وزارة اإلقتصاد والمالية )الخزينة العامة 

حول تحصيل الغرامات للمملكة( من أجل المصادقة على مشروع التعليمية المشتركة بين وزير العدل ووزير االقتصاد والمالية  

 واإلدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية. 

 غياب دليل مساطر يهم الميدان المالي والمحاسباتي لكتابة الضبط ومعيار لتحديد عدد نواب المحاسب •

ستعملين في العمل بتطبيقية تدبير الصندوق، والتي تتضمن محورا يقدم دليال مصغرا للم  2018شرعت محاكم المملكة سنة  

مكن المحاسبين من االستئناس بخدمات التطبيقية، كما أن الوزارة قامت ببرمجة مشروع إعداد دليل المساطرالمالية والمحاسبية 

لصناديق المحاكم، بهدف تثبيته كإطار مرجعي واضح وموحد لتنفيذ العمليات المحاسباتية، مراعيا للضوابط العامة للمحاسبة  

 .2022جدولة زمنية تمتد إلى غاية سنة العمومية في إنجازه، ب
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أما فيما يخص المالحظة المرتبطة بغياب معيار لتحديد عدد نواب المحاسب، فإن وزارة العدل، قد تبنت منذ سنوات مبدأ  

وسيتم العمل على معالجة هذه المالحظة من خالل إرساء معايير محددة ومعممة تراعي خصوصيات كل  التوظيف النوعي،  

محكمة لتحديد العدد المناسب لنواب المحاسب من جهة، ومعايير تهم تقسيم العمل بين مختلف النواب من جهة أخرى، بناء 

على متوسط عدد الملفات التي يتم فتحها سنويا وحجم المبالغ المالية المستخلصة بمكاتب الحسابات والصندوق بالمحاكم، مع  

 بات مرافق الدولة من طرف كتاب الضبط لدى محاكم المملكة.مراعاة حجم المخلف المرتبط بتقديم حسا

 ممارسة بعض المحاسبين لمهامهم قبل أدائهم لليمين  •

 قامت الوزارة بمكاتبة المحاكم لحثها على الحرص على أداء المحاسبين الجدد لليمين القانونية قبل تسلم أشغالهم.

   آليات تنفيذ الملفات المتعلقة بالمصادرة 
وز الفراغ القانوني المرتبط باإلجراءات العملية المرتبطة بتصفية األموال المحكوم بمصادرتها، قدمت الوزارة  من أجل تجا

مشروع قانون بإحداث الوكالة الوطنية لتدبير وتحصيل األموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة، وتم عرضه على مسطرة 

انتظار للحكومة. وفي  العامة  للتوافق    المصادقة لدى األمانة  التنسيق مع وزارة االقتصاد والمالية،  الوزارة  ذلك، ستواصل 

 بشأن مسطرة تنفيذ األموال الصادرة بشأنها أحكام بالمصادرة، ووضع دعامة وترميز محاسباتي لهذا النوع من المداخيل. 

  اختالف في طريقة احتساب الرسوم القضائية التكميلية وتصفيتها 

عمليات المحاسبية المرتبطة بتحديد الرسم القضائي، سواء تعلق األمر بالرسم المقدم أو الرسم  في هذا الصدد، فإن ضبط ال

المؤجل، وتصفية صوائر المساعدة القضائية والمصاريف القضائية في الميدان الجنائي، إضافة إلى الحسم في االختالفات 

سوم، تعد من بين األهداف األساسية لمشروع دليل تحديد  التي تم تسجيلها بين كتابات الضبط بالمحاكم في طريقة احتساب الر

وتصفية الرسوم والصوائر والمصاريف القضائية، الذي تم الشروع في إنجازه من طرف لجنة التنميط بالوزارة، والذي سيتم  

 .2022االنتهاء من إعداد مسودته األولى خالل سنة 

  إشكالية تصفية كفالة الحضور 
الم الجزء  تصفية  أجل  بالمصادرة،  من  الصادر  الحكم  أن  باعتبار  الضبط،  كتابات  لدى  المودع  المالية  الكفالة  من  صادر 

يعتبرعقوبة مالية محكوم بها، شرعت جل المحاكم في تصفيتها وتحويلها إلى مصالح الخزينة العامة، مع اإلشارة إلى نوع  

االت مصادرة لفائدة الخزينة"، على أساس أن تعمل المصروف بالورقة المحاسبية المرتبطة به، وذلك بتضمينها عبارة: "كف

 الوزارة بالتنسيق مع الخزينة العامة للمملكة العتماد الدعامة المحاسباتية ووضع الرمز الضابط لهذا النوع من المداخيل. 

بع مآل الملفات بكيفية وبخصوص تقادم المبالغ المرتبطة بالكفاالت المالية، فإن تحديث ورقمنة العمل بالمحاكم سيتيح إمكانية تت

 دقيقة وسليمة وتحديد آجال التقادم. 

  تقادم المبالغ المودعة بالحسابات الخصوصية 
اإلجراءات   جميع  ورقمنة  تحديث  على  الخصوصية،  للحسابات  الجيد  التدبير  أجل  من  الوزارة  ستعمل  الخصوص،  بهذا 

معالجة اإلشكال المرتبط بتحديد الجهة التي تتحمل تغطية   بالمحاكم، مما سيمكن من التتبع الدقيق للملفات. كما ستعمل على

 .صوائر اإلشهار بالجريدة الرسمية في مسطرة تدبير التقادم

   المصاريف القضائية في الميدان الجنائي 
المحدد  االقتصاد والمالية  العدل ووزير  لوزير  للقرارالمشترك  األولى  المسودة  بإعداد  العدل  قامت وزارة  الصدد،    في هذا 

من مدونة تحصيل الديون العمومية،   16لشروط وأشكال تحصيل الصوائر والمصاريف القضائية، المنصوص عليه بالمادة  

المالية، والتي يتعين استرجاعها من  لدن مصالح  الممنوحة من  التسبيقات  الضبط بالمحاكم من االطالع على  لتمكين كتابة 

 طبيعتها على كاهل الدولة. المحكوم عليهم بأدائها ما لم تكن ملقاة بحكم 

  تدبير المحجوزات 

تقديم   على  العدل  وزارة  المحجوزة  عملت  والممتلكات  األموال  وتحصيل  لتدبير  الوطنية  الوكالة  بإحداث  قانون  مشروع 

 والمصادرة، وتم عرضه على مسطرة المصادقة لدى األمانة العامة للحكومة.

المحاكم المحدثة في السنوات األخيرة )بنايات جديدة( على فضاءات مالئمة ومخصصة وعالقة بهذا الموضوع، تتوفر كل  

لتدبير المحجوزات العادية بكيفية تسمح بالحفاظ على قيمتها المادية أو المعنوية باعتبارها أدوات اقتناع، وتعمل الوزارة جاهدة  

عض المحاكم تعاني ضيق المساحة المخصصة  على تخصيص فضاءات مالئمة بالمحاكم القديمة، للمحجوزات، حيث أن ب

 لهذا الغرض، كونها بنايات قديمة، في انتظار أن تتم توسعة المحكمة أو تخصيص بناية جديدة لها. 

 :وفي انتظار إحداث الوكالة المشار إليها اعاله، فإن الوزارة تعتزم القيام بمجموعة من اإلجراءات، نذكر منها

يوحد   - مسطري  دليل  تدبير  إصدار  عمليات  ويؤطر  المملكة،  محاكم  بمختلف  المحجوزات  شعب  عمل 

 المحجوزات بجميع أصنافها )حفظ، إيداع وتصفية(؛ 

تنميط الفضاءات المخصصة لحفظ وإيداع المحجوزات بإعادة هيكلتها بما يتوافق مع حجم المحكمة ونوعية  -

 المحجوزات التي تحال عليها؛
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 مستوى االتالف؛تبسيط مساطر التصفية والسيما على  -

قابلة  - الغير  األجنبية  النقدية  المحجوزات  لتصفية  المناسبة  الصيغة  وضع  أجل  من  المغرب  بنك  مع  التنسيق 

 للتحويل.

 

III. حول المالحظات والتوصيات المتعلقة بالتدبير اإلداري   االقتصاد والمالية  ةجواب وزير

 والمالي لكتابة الضبط بالمحاكم  

 )نص الجواب كما ورد( 

قد عملت خالل األربع    -مديرية الميزانية  -يخص الموارد البشرية، فينبغي اإلشارة إلى أن وزارة االقتصاد والمالية  فيما  -

منصبا ماليا سنويا وما فتئت تحث وزارة العدل على    212منصبا ماليا أي بمعدل حوالي    846سنوات األخيرة على إحداث  

ه الوزارة تستفيد من إمكانية استعمال المناصب المالية الشاغرة على إثر إحالة  االستعمال األمثل للمناصب المالية علما أن هذ

 . موظفيها على التقاعد

فيما يخص تحديث اإلدارة القضائية، وفي إطار مواكبة ورش تحديث المحاكم عبر وضع مقومات المحكمة الرقمية، فإنه    -

تم تسجيلها على مستوى الموارد البشرية واستغالل اإلمكانيات  يتعين على وزارة العدل أن تتدارك النقائص المتراكمة التي  

مديرية    –المرصودة لفائدة االستخدام األفضل للتكنولوجيا الحديثة في مجال اإلدارة القضائية علما أن وزارة االقتصاد والمالية  

درهم لمشروع المحكمة    مليون   125على مستوى الصندوق الخاص لدعم المحاكم    2021قد برمجت برسم سنة    -الميزانية

 . الرقمية

المتعلق بالمعهد العالي للقضاء على أنه تناط بالمعهد المهام المتعلقة بالتكوين    09.01نصت المادة الثانية من القانون رقم    -

تمر  األساسي والمستمر في ميدان كتابة الضبط وتنظيم دورات للتكوين األساسي والمس  القضائيين والتكويناألساسي للملحقين  

العالي  المعنية. لذلك فإن المعهد  المهنية  الهيئات  القانونية بطلب من  والمتخصص لفائدة مساعدي القضاء وممارسي المهن 

 .للقضاء يمكن أن يضطلع بمهمة تكوين موظفي كتابة الضبط

أجل الرفع من   ضرورة وضع مساطر ودالئل خاصة فيما يتعلق بتدبير المحجوزات وكذا الشؤون اإلدارية والمالية من  -

 نجاعة أداء المحاكم.

 

 

 قطاعات التجهيز واإلسكان

 قطاع الماء 

مليار متر مكعب في السنة، وهو بذلك يصنف من بين العشرين دولة األكثر   22بنحو    تقدرموارد مائية    يتوفر المغرب على

. 16متر مكعب   620الموارد المائية حوالي  من  ، إذ يبلغ النصيب السنوي للفرد  15من حيث توفر هذه المواردفي العالم  "إجهادا"  

 17عتبة الندرة المطلقةل  لتصل  2050  والتي قد تتدهور في أفق سنةتحت عتبة الندرة المزمنة،  تضع المغرب    وهذه الوضعية

 .مكعب للفردمتر  500المتمثلة في 

 ستينيات القرن الماضي سياسة إنشاء البنى التحتية المائية، حيث يتوفر المغربلمعالجة هذه اإلشكالية، نهجت المملكة منذ  و

تلية امليار متر مكعب، فضال عن حوالي م  19.1بسعة تخزينية تناهز  18سدا كبيرا 149 حاليا على ئة سد صغير وبحيرة 

 
 . 2017تقرير البنك الدولي حول "كلفة تدهور البيئة بالمغرب"،  15
   .2020المديرية العامة للمياه: " قطاع الماء بالمغرب، حقائق وأرقام"،  16
 ي السنة هي نقطة الفصل بين إنتاج الماء واستهالكه. متر مكعب للفرد ف  500عتبة الندرة المطلقة المتمثلة في  17
 حسب تصنيف اللجنة الدولية للسدود الكبرى. 18
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%(، 88بشكل أساسي في السقي )حوالي    ت ستخدم المياه السطحية والجوفية المعبأةوالثقوب. و  اآلالف من اآلبارباإلضافة إلى  

المياه  سياسة تعبئة  وقد مكنت  .  %(12  وتلبية احتياجات القطاعات االقتصادية األخرى )حوالي الصالح للشرب  بالماءواإلمداد  

 من توسيع المساحات المسقية وتحسين مؤشرات البالد من حيث تزويد سكان المدن والبوادي بمياه الشرب.

عدد من أوجه القصور من أجل   تجاوز   يتطلب اإلنجازات المهمة التي تم تحقيقها، إال أن تدبير قطاع الماء    على الرغم منلكن  

وتنظيم قطاع   التخطيط (3) الموارد،الحفاظ على هذه   (2) ،( تعبئة الموارد المائية وتثمينها1مواجهة التحديات المتعلقة ب )

 .وكذا تمويله (4) ،الماء

I. لس األعلى للحسابات مالحظات وتوصيات المج 

األعلى  المجلس  توصيات  أبرز  وكذا  تواجهه،  التي  والتحديات  بالمغرب  الماء  لقطاع  الراهنة  للوضعية  ملخص  يلي  فيما 

 للحسابات:

 تعبئة الموارد المائية وتنميتها  .1

  بين األحواض المائية توزيع بنيوي غير متوازن للموارد المالية 

باإلضافة بين األحواض المائية من حيث اإلمدادات السنوية بالمياه،  غير متوازن  بنيوي    بتوزيعالوضع المائي في المغرب    يتسم

تتراوح هذه اإلمدادات بين بضعة ماليين متر مكعب في األحواض   وكذا بين المناطق. في هذا الصدد،  زمنال  لتفاوتات كبيرة في

ينجم عن ذلك وجود فائض في بعض األحواض يتم  ومكعبة في األحواض األكثر رطوبة.  األكثر جفافا ومليارات األمتار ال

من األخرى  كما هو الشأن بالنسبة لسد الوحدة. بالمقابل تعاني بعض المناطق    ،عدم االستفادة منهمع  أحياناا تصريفه في البحر  

المخطط   لمواجهة هذا الوضع، نص مشروعولشرب.  من أجل السقي وفي بعض الحاالت  من أجل اصعوبة توفير موارد مائية  

للماء المائية الوطني  للربط بين األحواض  إنجاز مشروعين رئيسيين  من أجل االستفادة من جزء من ماليين األمتار   على 

غير أن هذه المشاريع تواجهها عقبة  .المكعبة من المياه التي تصب سنوياا في البحر ولتحسين إمدادات األحواض المستقبلة

 .تمويل ويطرح بشأنها سؤال االستدامة في ظل ظرفية يسودها التغير المناخيال

وقد أشارت وزارة التجهيز والماء في جوابها بأن المرحلة األولى من مشروع الربط بين األحواض المائية لسبو وأبو  
. فيما يتم إجراء 2027-2020البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي  رقراق وأم ربيع قد تم إدراجها في  

 دراسات الجدوى التقنية واالقتصادية بالنسبة لمشروع الربط بين حوضي الو وملوية. 

 بين العرض والطلب   تفاوتات 

مليار متر مكعب سنويا،    14.5الموارد المائية المتاحة والقابلة لالستغالل المستدام    كمية  في سياق يتسم باإلجهاد المائي، تبلغ

حيث  بغير أن المياه الجوفية يتم استغاللها بشكل مفرط،  .مليار متر مكعب سنويا  13.8 كمية الموارد المستعملة لغفي حين تب

مليار متر    1.7في السنة، مقابل كمية تناهز    مليار متر مكعب  1.1الموارد المائية المستنزفة وغير القابلة للتجديد    تبلغ كمية

 . دون أن يتم استعمالهابواسطة السدود مسبقا  مكعب سنويا من المياه السطحية المعبأة  

المعطيات المتعلقة بتلبية االحتياجات المائية الفالحية خالل العشرين سنة الماضية، وجود فوارق   تحليل  بينمن جهة أخرى  

والكميات التي كانت مخصصة لهذا الغرض حسب المخططات    ،السدودمن  فعليا  مهمة بين إمدادات مياه السقي التي يتم ضخها  

المائية، والتي تمثل احتياجات الري   المندمجة للموارد  للتنمية  الفوارق في    وقد  عادي.  خالل موسمالتوجيهية  لوحظت هذه 

ألحواض المائية تواجه بعض اوبهت( واللوكوس.  حوض  جميع مدارات السقي الكبرى تقريباا، باستثناء سهل الغرب )عدا  

بعض القطاعات الزراعية والتي تعتبر استراتيجية بالنسبة    لفائدةمستويات من اإلجهاد المائي تهدد استمرارية إمدادات الماء  

تزويد المدن الكبرى بمياه الشرب التي كانت في األصل  الحاجة المتزايدة لؤدي كما تلألمن الغذائي والنمو االقتصادي للبالد. 

أحواض سوس ماسة وأم الربيع السفلى ، السيما على مستوى ي، إلى خسائر كبيرة خالل بعض المواسم الفالحيةموجهة للسق

 وتانسيفت ومولوية السفلى.

 المياه الجوفية  نزافاست 

الالمياه  نقص    يؤدي  المغرب  أنإلى    الصددفي هذا  وتجدر اإلشارة  لمياه الجوفية.  ل   مفرط  إلى استغالل  مائيةفي األحواض 

هذه المياه يؤدي إلى عجز تراكمي  ل الستغالل المفرطاة، غير أن فرشة مائية عميقا  32ومائية سطحية  ةفرش 130 فر علىيتو

 19من إبرام عقود للمياه الجوفية   المتدخلين العموميين  في هذا اإلطار، لوحظ عدم تمكن.  امليار متر مكعب سنوي  1.1يقدر بنحو  

 .20من أجل ضمان االستخدام المستدام للمياه والحفاظ عليها

 
زء من  عقود التدبير التشاركي للفرشات المائية أو أجزاء منها أو المجاري المائية أو مقاطع منها أو البحيرات أو أجزاء من البحيرات أو أي ج 19

 الملك العمومي المائي. 
 فرشة مائية معنية، لم يتم إبرام سوى عقد الفرشة المائية لسوس.  116من بين  20
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في هذا اإلطار، أشارت وزارة التجهيز والماء في جوابها إلى إعداد مشروع مرسوم يتعلق بالتدبير التشاركي. غير  

ف المعنية، فعالية هذه العقود لبلوغ تدبير عقالني ومستدام للموارد المائية الجوفية رهينة بانخراط جميع األطراأن  
 ومدى االلتزام بتطبيق اإلجراءات المنصوص عليها في هذه العقود والسيما المتعلقة بالحد من جلب المياه. 

 الشبكات  وقصور في مردوديةالسدود  وحلتأثير ت 

  75  در با يقبمللسدود  السعة التخزينية اإلجمالية    تناقصإلى    تؤدي  التي  السدود  وحلت  ظاهرةتواجه تعبئة الموارد المائية  

، وذلك حسب سنةفي المليون متر مكعب    18مليون إلى  حوالي  السدود من  توحل  يتراوح معدل  و .  سنويامليون متر مكعب  

 الغطاء النباتي. و لألحواض المائيةالمورفولوجية الطبيعة 

إال أن هذه    ،21ائيةالم  األحواض  هيئةالوطني لت   طخطمفي إطار ال  المشاريع المنجزة  مهمة عن طريقمكاسب    ورغم تحقيق

  % فقط من المساحة المبرمجة خالل الفترة المخطط لها50معالجة    تمتحيث    سطرة،اإلنجازات تظل أقل من األهداف الم

تكامل المكونات    . ومن شأن هذه المقاربة ضمانالنظام اإليكولوجي  مقاربةيرجع هذا الوضع إلى عدم تعميم  و.  (1996-2016)

التوافقية لتجنب  المختلفة للمشاريع المائ ال  ناحيةالمنشآت التي يتم تنفيذها    بين  عدم  جهة    منبالحماية    متعلقةالمصب وتلك 

يضاف .  ألف هكتار  950  المساحة المهيئةحالياا    بحيث بلغتفي السنوات األخيرة،  تهيئة األحواض  قد تسارعت وتيرة  و  .المنبع

 تجاوزاء، تالوطني للم  طخطممشروع الرقام  لتوزيع. فوفقاا ألكفاءة شبكات النقل وا  نقص  السدود،   سعة  إلى ظاهرة تناقص

نسبة ضياع  و  ،%10تقدر ب  قنوات النقل  نسبة ضياع على مستوى    اضاف إليهتن  %،30في أنظمة الري    اءلما  نسبة ضياع

شبكات توزيع مياه    على مستوى  نسبة ضياع الماء . أما  قنوات لنقل المياهفي األودية المستخدمة ك  %20% إلى  15تقدر ب  

 معدل الوطني(. ك % )24تجاوز فتالشرب 

 االعتيادية  غيرالمياه لتأخر في تعبئة مصادر ا 

إمكانات  إتاحة    االعتياديةاللجوء إلى المصادر غير    من شأن  االعتيادية،في تعبئة موارد المياه  أمام تناقص هامش المرونة  

  المالحة، وإزالة المعادن من المياه    البحر،تحلية مياه  لذلك تعتبر    اٍف.  غير مستغلة بشكل ك، غير أن هذه المصادر تبقى  مهمة

سيما    ال  المياه،ندرة    تسارع  للتكيف مع  مكنةمالجابات  اإل  من بين  األمطار،واستخدام مياه    المعالجة،إعادة استخدام المياه  كذا  و

فإن   اإلطار،الرغم من اإلجراءات المتخذة في هذا  غير أنه ب.  االعتيادية  هاموارد  تعبئة كل  التي تمت في األحواض المائية  

يرجع  و% من إجمالي الموارد المائية المعبأة.  0.9  حيث ال تمثل هذه المياه سوى  ،محدودةال تزال    االعتياديةالمياه غير  تعبئة  

 الطاقة الالزمة لتشغيلها.كذا و  المنشآت الالزمة لهذا الغرض إنجاز تكلفةذلك جزئياا إلى ارتفاع 

يتضمن    2050-2020  المخطط الوطني للماءهذا اإلطار، أوضحت وزارة التجهيز والماء في جوابها بأن مشروع    في
المتجددة، مما سيمكن من تخفيف الضغط على موارد  من بين أولوياته   تطوير تحلية مياه البحر باستعمال الطاقات 

 . 2050متر مكعب من المياه المحالة بحلول عام  المياه القارية )الداخلية(، بهدف الوصول إلى ما يزيد عن مليار

  من السدود القابلة للري انطالقا  ساحاتوالمالمنجزة  الهيدرو فالحية المنشآتبين فوارق 

من السدود. فبعد    القابلة للري انطالقا  ساحاتوالم  الهيدرو فالحية  المنشآتتوجد فجوة بين    المعبأة،ستخدام المياه  ال  بالنسبة

  20.000  عدل سنوي يبلغمن م  الهيدرو فالحيةالمنشآت    تشييديرة  تو   انخفضت  ،200022  سنة  سقيمليون هكتار مالبلوغ هدف  

خالل العقدين الماضيين. وقد أدى ذلك إلى فجوة    في السنة  هكتار  4.000رب  ايقمعدل  إلى    ،2000-1960هكتار خالل الفترة  

  158.000 ما يقارب 2018 سنة  فجوةال ههذ فعليا، حيث بلغت هزة ريها من السدود والمناطق المج مكنبين المساحات التي ي

 حوضي سبو ولوكوس. كل من في دوائر السقي الكبرىهكتار في  116.000بما في ذلك  هكتار،

في   الهيدرو فالحية المرتبطة بالسدود  البرامجوقد أشارت الوزارة المكلفة بالفالحة في جوابها إلى أنه منذ انطالق  
 منجزة أو قيد اإلنجاز، وثالثةهكتار    82.280  ا على مساحة إجمالية تبلغمشروع  17ز ما يزيد على  ، تم إنجا2008

ة الغرب مرتبطة بسد كودي  بسهلهكتار    30.000هكتار )بما في ذلك    35.000مشاريع على مساحة إجمالية تبلغ  
من  في حين تم تأجيل تجهيز ما تبقي    األخضر.( تمت برمجتها في إطار الجيل  الذي تمت برمجته هذه السنة  بورناال

أي  سهل   المتعلقة   42000الغرب  والمخاطر  الجدوى  العتبارات   ، الوسطى(  والمنطقة  الساحلية  )المنطقة  هكتار 
 بالطلب.

  لتحول إلى الري الموضعي في مجال ا نتائج متباينة 

وضعي على نطاق واسع وذلك بهدف االقتصاد تم بذل جهود مهمة في إطار مخطط المغرب األخضر ألجل اعتماد الري الم

المعبأة وتثمينها المياه  استعمال  بل    .في  السقي،  الطلب على مياه  احتواء زيادة  في  تنجح  لم  الجهود  أن هذه  أغير  ن  لوحظ 

 االستغالل المفرط للمياه الجوفية قد تفاقم بسبب توسع المساحات المسقية بهذه المياه. 

المتعلقة   تحقيقلم يتم  في هذا الصدد،   البرنامج الوطني القتصاد مياه السقي، ال سيما تلك  كل األهداف المسطرة في إطار 

 75.771ففيما يتعلق بهذه الدوائر، لم تتجاوز المساحات التي تم بها التحويل الفردي إلى الري الموضعي    .الكبيرةبدوائر السقي  

 
  22( على مستوى 1996-2016سنة ) 20هكتار على األقل في مدة  1.500.000حواض المائية كهدف تهيئة حدد المخطط الوطني لتهيئة األ 21

 حوض مائي ذي أولوية. 
 . 2000و 1965مليار درهم بين سنتي  30بلغت االستثمارات العمومية في مجال التجهيز الهيدرو فالحي نحو  22
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هكتار    217.900هكتار مقابل هدف    26.200%(، و43دل  هكتار )أي بمع  177.150مقابل هدف حدد في    2018هكتار سنة  

%(. أما فيما يتعلق بالري الخاص، فقد تجاوزت التحويالت الفردية الهدف المحدد  12بالنسبة للتحويل الجماعي )أي بمعدل  

ما  غير أن جزء مه وجود.نظام الدعم الم   بسبب%( وذلك  145هكتار )أي حوالي    232.004هكتار لتصل إلى    160.000في  

 من الري الخاص يعتمد باألساس على المياه الجوفية. 

مليار متر مكعب سنة   14.53إلى    2010مليار متر مكعب سنة    12.04وسجل بشكل عام ارتفاع الطلب على مياه الري من  

تر مكعب،  مليار م  12,38، والبالغ  2030البرنامج الوطني للماء لسنة    مشروع  . وبالتالي، فإن تحقيق الهدف الذي حدده2020

 .المناليعد بعيد 

%    40المساحة المجهزة بالري الموضعي تمثل  في هذا الصدد، أوضحت وزارة الفالحة في معرض جوابها إلى أن  
هذه المجهودات مكنت،    . 2008% في سنة   9  في حين لم تكن تتعدىمن إجمالي المساحة المسقية على الصعيد الوطني  

 من المياه المعبئة( ومضاعفة  % 10حسب الوزارة، من ضبط الطلب على مياه الري.)من خالل تقليل الخسائر ألقل من  
 . الماء من المكعب المتر مردودية

 المزروعات المقتصدة في استهالك الماء  االعتماد على  أهمية 

الوحيد الخيار  الري  لمياه  المستدام  التدبير  المناخية )  يمثل  التغيرات  التكيف مع  درجة ارتفاع  التساقطات و  شحلدعم جهود 

الحرارة(. في هذا السياق، وضع مخطط المغرب األخضر في صميم أولوياته قضية ترشيد الموارد المائية وتطوير زراعة 

 .مرنة ذات قيمة مضافة عالية

من بين الوسائل البحث الزراعي    لذلك، يعتبر نباتي أمرا حتميا.  جهة التناقص المتواصل للموارد المائية، أصبح االنتقاء الالمو

 .إجابات حول الطرق والوسائل التقنية الكفيلة بتكييف الطلب على المياه الزراعية حسب المياه المتوفرة الكفيلة بتقديم

فيما يتعلق بين البحث الزراعي واالختيارات المعتمدة في المجال الزراعي، وذلك    في االندماجفي هذا الصدد، لوحظ نقص  

لماء وأكثر قدرة على لأقل استهالكا  تكون  تطوير تقنيات زراعية جديدة أو إنشاء بذور وأصناف تناسب البيئات المعنية، وب

 مقاومة التغيرات المناخية.

 وحمايتها  المائية الموارد على المحافظة .2

تحليل    بينا. وقد  هوتأمين  ءهاوإحصا  هاجردبها وكذا  إدارة الموارد المائية وحمايتها والمحافظة عليها معرفة مسبقة  تتطلب  

 .المرجوةتحقيق األهداف ل المزيد من الجهودبذل  ضرورةهذه الجوانب 

  تحديد الملك العام المائي 

  األحواض كاالت  العلم بأنها تدخل ضمن المسؤولية المشتركة لوبالضعف، مع   الملك العام المائيتتسم وضعية جرد وتأمين  

(  7سبعة )  23حافاتها وضفافها   التي تم تحديد  يةئ  المجاري الما. في هذا الصدد، بلغ عدد أجزاء  العامة للمياه  ة والمديريةالمائي

ما يشكل نسبة ضئيلة للغاية.   ، وهو(1ومرسوم تحديد واحد ) وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماءعن  قرارات صادرة  

% محدد نهائياا. أما بالنسبة للملك 65%، منها  96على سبيل المقارنة، يبلغ معدل التحديد التقني للملك المائي البحري حوالي  و

 %.98بنسبة  2016نهائي منذ سنة  شبه الغابوي، فقد تم تحديده بشكل

كما هو الشأن بالنسبة لمدارات الحماية ،  محدودا  للموارد المائية  لقانونيةال يزال اللجوء إلى آليات الحماية ا عالوة على ذلك،  

 بشأنها همت تحديد مدارات الحماية. ( مراسيم3ثالثة ) سوى إصدارالتي لم يتم  والمحافظة والمنع

إ بأن  التجهيز والماء في جوابها  قليل من  نجاز  أشارت وزارة  المائية  عدد  العمومية  مشاريع تحديد حافات األمالك 
 المطلوبة. اآلجال طول مسطرة البحث العمومي ويرجع إلى التعقيدات التي تكتسي  وضفافها الحرة 

  المياه  مصادرأثر تلوث 

. 24ي للمياه% مرتبطة بالتلوث الصناع18.5منها    الداخلي الخام،% من الناتج  26.1  حواليتقدر تكلفة تدهور الموارد المائية بـ

من   مكعبر  مت  685.000و  ،لمصانع التحويليةمن مخلفات ا  في السنة  مليون متر مكعب  51حجم هذا التلوث إلى    ويصل

  مخلفات مليون متر مكعب من    2وحوالي    ،المجازر  مخلفاتمليون متر مكعب من    9وأزيد من    ،مصانع الزيوت  مخلفات

للصرف الصحي تأثر تحترم الحدود القصوى  السائلة التي من المفترض أن  كما أن هذه المخلفات  المدابغ وصناعة النحاس.  

المنتظرة من   النتائج  المتعلقة بسلبا على  النفايات   والتطهير  اء الصالح للشربمبالتزويد  الالبرامج الوطنية  السائل ومعالجة 

 المنزلية.

 
 . القناة  وأ النهر  طول وعلى الحافة علىمتروكة  خالية مساحات 23

 . 2017 المغرب، تقرير البنك الدولي عن تكلفة التدهور البيئي في   24
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في  للصرف السائل  لحدود القصوى  لقيم العامة  الالتنظيمية المتعلقة بتجدر اإلشارة إلى أن التأخر في نشر وتطبيق النصوص  و

، يتم حاليا التخلص من  . ونتيجة لذلكالتطهير السائلتعميم رخص  حد من الجهود المبذولة من أجل  المياه السطحية أو الجوفية  

 األحواض المائية. وكاالت م بها تقويجب أن المطابقة التي دون ترخيص مسبق وفي غياب مراقبة   المياه العادمة الصناعية

ت كمياتها  حيث ارتفعبخالل العقود الماضية،  أما فيما يتعلق بالمياه العادمة المنزلية، فقد تم تسجيل ارتفاع كبير في حجمها  

مليار    1.2تصل إلى  بأن    توقعال)مع    2020سنة    في  مليون متر مكعب  674إلى    1960سنة    في  مليون متر مكعب  48من  

  لكن رغم الطبيعي دون معالجة.    المجال  فيالعادمة    المياه% من هذه  40  التخلص من(. ويتم  2050بحلول سنة  متر مكعب  

، إذ ارتفع  المخلفاتمن الحد من التلوث الناتج عن هذه    العادمةمياه  الومعالجة    للتطهير السائلذلك، مكن البرنامج الوطني  

%  7انتقل معدل مكافحة التلوث من  كما    ،2020% سنة  82لى  إ  2005% سنة  76معدل الربط بشبكة الصرف الصحي من  

 منافذ في البحر. (8ثمان )محطة معالجة و 145إنشاء ، باإلضافة إلى  2020% سنة 56إلى  2005سنة 

تلوث  المخاطر  بالنظر الرتفاع    في المغربجودة الموارد المائية  تمارس األنشطة الفالحية ضغطا كبيرا على  في نفس السياق،  

سبو ل  المائية  حواضاأل  مناطق سقوية. فعلى سبيل المثال، تسجلتبطة باستخدام األسمدة في األحواض المائية التي تضم  المر

  أنجزت في. ووفقاا لدراسة النباتات منتجات وقاية% من 51و% من االستهالك الوطني لألسمدة 54ماسة وأم الربيع وسوس 

 الموجودة في هذه المناطق   الفرشات المائيةالعديد من  نسبة النيترات في  تجاوز  تمن طرف المديرية العامة للمياه،    2017سنة  

. وبالرغم  منظمة الصحة العالميةالصالحة للشرب المحددة من طرف  مياه  الجودة  ل  الحد األقصىوهو    ،لترال  في  ملغرام  50

 آثار هذا التلوث. جراءت للحد من اتخاذ أي إلم يتم  من هذه الوضعية،

  التحكم   السقي  مياه  القتصاد   الوطني  للبرنامج  األساسية  األهداف   بين  من   أنإلى    بالفالحة  المكلفة  الوزارة  وقد أشارت
 .والتربة المياه تلوث من الحد في المساهمة وبالتالي األسمدة استخدام في

تم نشر النص التنظيمي المتعلق بالقيم العامة للحدود القصوى للصرف    من جهتها أشارت وزارة التجهيز والماء بأنه قد
 .  2013سنة خالل السائل 

  ضرورة تعزيز شرطة المياه 

من    52.557  مقابـل  102.264أزيد من    2017سنة    تجاوز خاللحيث  ب،  امرتفع  بدون ترخيص  مستغلي المياه عدد    يعتبر

 مرخص لهم. المياه مستغلي ال

 المراقبةشرطة  تقوم بمهام  أجهزة    عدة  ومكافحة تدهور الموارد المائية، أنشأ المشرع  العمومي المائي  الملكلضمان حماية  و

حد من فعاليتها.  ي  دون تنسيق فيما بينهاوعملها  جهزةتعدد هذه األ هيئة التابعة لها. غير أنأو النشاط أو ال يبيئوسط الحسب ال

المعينين من قبل المديرية   عوانلم يتجاوز عدد األ  ، فمثالموارد البشرية والماديةالعالوة على ذلك، تعاني هذه األجهزة من قلة  

مهام ب  األعوانهؤالء    تكليفأنه يتم  ، مع العلم ب2017سنة  عونا    134  المياه  في شرطة  المائية  األحواضالعامة للماء ووكاالت  

ي إلى رفض المحاكم لمعظم تقاريرهم بسبب وجود عيوب  كافي، مما يؤد ال  التكوين القانونيال يتلقون  كما أنهم    موازية.  أخرى

 . في الشكل

  متقدم تعتريه صعوبات في التطبيق قانوني إطار 

المغربي المنظم  قانوني  ال  طاركما يعتبر اإل  .25والحفاظ على الموارد المائية  اءعلى الحق في الحصول على الم  ينص الدستور

الماء متقدما إلى حد ما المتعلقة  تطبيقه تعتريه    ، إال أنلقطاع  ، وعدم  بين عدة نصوص  مضامينه  بتشتتبعض الصعوبات 

  .عدم اكتمال هذا اإلطارتحديثها، فضالا عن 

، ال سيما  يق تطبيق هذا القانون بشكل جيدقانون الماء يعلنصوص التنفيذية  الفي هذا السياق، فإن التأخير المسجل في اعتماد  

وإعادة   لعادمةمياه االالتشاركي للمياه الجوفية، وتطوير خدمات الصرف الصحي، ومعالجة التدبير  بإبرام عقود  ما يتعلق منه

 استخدام المياه المعالجة. 

  استخدام   إعداد واعتماد نصوص تنظم إعادةإلى    وأشار المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى الحاجة
 . الخضراء والمساحات الكولف مالعب لري وكذلك الزراعي  في المجال المعالجة المياه

  العقار تعبئة   مساطرتعقيد 

ا في تعبئته    األنظمة القانونية الخاصة بالعقاريمثل تنوع   ا رئيسيا غالباا ما    ، إذاالستثمار في البنية التحتية المائية  لغرضعائقا

إلى   اللجوء  إلى  اإلدارة  تنفيذتكثيرا ما  ، وقانونية معقدة  مساطرتضطر  المساطره  واجه    مرتبطة بمالك هذه   صعوبات  ذه 

طول التكاليف و  ، السيما من حيث ارتفاعتداعياتعدة    تترتب عليهاتحريك دعاوى قضائية  ل  فضال عن تعرضهااألراضي،  

 إنجاز المشاريع. آجال 

  هذه   على  للتغلب  الجهود  من  العديد  بذل   تم  أنه  على  جوابه  في  والماء  للكهرباء  الوطني  المكتب  أكد  الصدد،   هذا  وفي
 . 09-40 رقم القانون ويكمل يعدل مشروع  من خالل إعداد  سيما وال القيود،

 
 . 2011من دستور  35و 31المادتان  25
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 7-81رقم    مسطرة نزع الملكية، كما أقرها القانونأما فيما يخص وزارة التجهيز والماء فقد أشارت إلى أن تطبيق  
اإلدارية والقضائية، بعض منها محدد بقانون  بعض اإلكراهات والصعوبات مرتبطة أساسا بطول آجال مراحلها  تعرف  

تشمل  التي  السدود  لمشاريع  بالنسبة  أشهر( خصوصا  لمدة ستة  التعويضات  إشهار  لمدة شهرين،  اإلداري  )البحث 
 مساحات مهمة من األراضي إضافة إلى عدم توفر أغلب المالكين على وثائق إثبات الملكية. 

 تخطيط وتنظيم قطاع الماء  .3

 مصادقة على الوثائق الرئيسية للتخطيط  الحاجة إلى ال 

الماء قانون  و  أقر  للتخطيط  رئيسيتين  والمخططات  لوثيقتين  للماء  الوطني  بالمخطط  األمر  ويتعلق  المائية،  الموارد  تدبير 

 المندمجة للموارد المائية. للتهيئة توجيهيةال

االعتبار   بعينقة أساسية العتماد سياسة استشرافية تأخذ  وثي  بالرغم من كونهغير أنه لم يتم بعد اعتماد المخطط الوطني للماء،  

بهذا الخصوص بالرغم    مشروع مخططإعداد  اإلشارة إلى    وتجدرتطور الموارد واالحتياجات الوطنية من الموارد المائية.  

دون التوفر  ا  ة حاليالمائي  األحواض، تشتغل معظم وكاالت  وفي نفس السياق.  2017منذ سنة    الدراسة  قيدال يزال    من كونه

يعزى هذا الوضع  ، وزارة التجهيز وحسبمعتمدة بصفة رسمية.  "المندمجة للموارد المائية للتهيئة توجيهيةمخططات "على 

  .بشكل أساسي إلى صعوبة انعقاد المجلس األعلى للماء والمناخ

والمخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة  إعداد مشاريع المخطط الوطني للماء،  وقد أجابت وزارة التجهيز والماء أن  
والمناخ،   للماء  األعلى  المجلس  أنظار  على  للماء  الوطني  )المخطط  المعنية  للمجالس  تقديمها  قبل  المائية  للموارد 
يتطلب  فيه،  رأيها  إلبداء  المائية(  األحواض  مجالس  على  المائية  للموارد  المندمجة  للتهيئة  التوجيهية  والمخططات 

 .فة وتنسيقاا مع مختلف هؤالء المتدخلين، وهو ما يطيل فترة إعداد نسخته النهائيةمشاورات مكث

 تنمية الترابط بين "الماء والطاقة والفالحة" من خالل مقاربة نيكسوس 

رغم اإلرادة المعلنة لكن  بين قطاعات الماء والطاقة والفالحة.   وااللتقائية  الترابطفي تشجيع    2011المغرب منذ سنة  انخرط  

غياب في  القطاعية    الزالت تطغى عليه المقاربة  ها ، فمن الواضح أن تدبيرالمجاالتالمعنية بهذه    العموميةلهيئات  من قبل ا

 واالتساق بين مختلف المكونات.  المجاليمنطق االندماج 

الصدد، ينص القانون    في هذاوالماء والكهرباء.    يإحداث المكتب الوطني للكهرباء والماء في إطار التقريب بين قطاع  ويندرج

  وترابط   سيسمح بتنسيقالصالح للشرب  على أن جمع أنشطة المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء    40-09رقم  

 الرئيسيين. القطاعيناالستراتيجيات الوطنية في هذين 

حيث أن انسجام بلم يتم بعد بلوغ الهدف المتوقع من عملية جمع األنشطة،    االلتزام،سنوات من هذا    10  مرور وبعدإال أنه،  

  استراتيجيات قطاعي الماء والكهرباء ما زال متأخرا.

وتفعيل  مشروع تعديل الهيكل التنظيمي للمكتب  وقد أجاب المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بأنه اقترح  
السابقين في إط  عملية المكتبين  الداخلي مع جمع  الحالي  الهيكل  القيام بتشخيص  ار هيكلة تنظيمية موحدة، حيث تم 

أنه  وأشار إلى لتنزيلها.  الشامل والتصورالماكروهيكلة المقترحة  والكهرباء وكذا وضعتحليل توجهات قطاعي الماء 
ا إعادة فحص الهيكلة التنظيمية المستهدفة  .قد تمت مؤخرا

  في قطاع الماء   متدخلينالبين  فعالالحاجة إلى تنسيق 

الم قطاع  والخاص.    من  المتدخلينبتعدد    اءيتميز  العام  احتياجات هؤالء    والتنسيق  التوفيقعملية    وتعترضالقطاعين  بين 

 مشاكل، خاصة في ظل عدم تفعيل أجهزة التوجيه والتنسيق الرئيسية. المتدخلين عدة

التوجهات العامة للسياسة    يعتمد  من المفترض أن   الذي  والمناخ  األعلى للماءالمجلس    لم ينعقد،  2001منذ سنة  والسياق،    هذا في  

إلى جانب  .  المائيةالوطنية   يفسر،  أن  الوضع  لهذا  أخرىويمكن  اعتماد  عوامل  في  الحاصل  التأخر  التخطيط مثل ،  وثائق 

بين السياسات  فة إلى غياب االلتقائية  باإلضاللتهيئة المندمجة للموارد المائية،    توجيهيةوالمخططات الالمخطط الوطني للماء  

المسؤولة عن ضمان  ،  الوزارية للماء  هذا الوضع كذلك على اللجنة   وينسحبالرئيسيين في مجال الماء.    للمتدخلينالقطاعية  

 .2014سنة مأسستها مرتين منذ  والتي لم تجتمع سوىالمعنية بتدبير الماء،  التنسيق االستراتيجي بين القطاعات الحكومية

التخطيط بالنسبة لكل حوض مائي على حدة بصفته وحدة مندمجة  على المستوى المحلي، ينص قانون الماء على إنجاز عملية

الغير أن  للحكامة.   التنظيم  المواردترابي  هذا  التأخر في تكوين مجالس يواجه  المائية   إلدارة  التطبيق بسبب  صعوبات في 

 . ةالمائي األحواضالموارد المالية والبشرية على مستوى وكاالت  لى قلةء، فضالا عواللجان اإلقليمية للما األحواض المائية

إعداد وتطبيق المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية على    وقد أجابت الوزارة المكلفة بالتجهيز أن"
صعيد األحواض المائية يتطلب التنسيق والتشاور مع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية والجماعات  

 ".الترابية على الصعيدين الوطني والمحلي وهو ما يأخذ حيزا كبيرا من الوقت

 تغيير السلوك والتوعية من أجل ي اتتواصل المؤسسلاتحسين رورة ض 
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ويهدف هذا التحسيس إلى رفع مستوى    . يهاوالحفاظ عل  تهاالموارد المائية وحماي   ثمينتلالتدابير  بين أهم    من  تحسيس اليعتبر  

  للتحسيس   ية وطنيةاستراتيج  على وجوب اعتماد  المخطط الوطني للماءمشروع    أكد  اإلطار،. في هذا  ءبقيمة الما  إدراك الفاعلين

بين  المسؤولية المشتركة في ظل  هذه االستراتيجية يتم تصميم وتنفيذ، على أن تغيير السلوكومن أجل  ي اتالمؤسس  التواصلو

 .مختلف المتدخلين

المائية  تثمينمرتبطة ب  اتمامتكاملة ومتعددة الدع  تواصلاستراتيجية  غياب  غير أن المالحظ هو   وإشاعة    وحماية الموارد 

الماء.   استهالك  في  االقتصاد  المثال،ثقافة  الماء  فعلى سبيل  اقتصاد  الوطني    أثارت مهمتا مراقبة تسيير مخطط  والمخطط 

البحر  تسرب مياه  لغرب بخطر  بمنطقة افي المناطق الساحلية  القتصاد الماء في المجال الفالحي قصورا في تحسيس الفالحين  

التحسيس التي تقوم  إجراءات  ونفس األمر لوحظ بالنسبة لضعف    االستغالل المفرط للمياه الجوفية.  فرشة المائية نتيجةالإلى  

المائية في إطار   التشاركيتنفيذ عقود  بها وكاالت األحواض  المناطق  ل  التدبير  الجوفية في  المياه  كما    .ةولويالمعتبرة ذات 

زها حسيس، بحيث لم يتم إنجاوالت  لتواصلاستراتيجية اهير السائل التأخر في اعتماد  أثارت مهمة تقييم المخطط الوطني للتط

 .(2006 سنةفي الشروع في تنفيذ هذا البرنامج )( سنوات من 9تسع )، أي بعد 2015سوى في سنة 

جل تغير  وقد أكدت الوزارة المكلفة بالفالحة في معرض جوابها أهمية اإلعالم والتواصل والتحسيس والتكوين من أ
السلوكيات اتجاه طريقة استهالك واستعمال المياه. وفي نفس السياق، أشارت إلى تخصيص محور خاص بالتواصل 

مليون    50بتكلفة إجمالية تبلغ  ،  2027-2020بالماء الشروب ومياه السقي    الوطني للتزويدالبرنامج  والتحسيس في  
 التابعة  الهياكل  جميع  صعيد  على   عمل  خطة   المتدخلين،  جميع  مع  بتنسيق  الوزارة،  وضعت  اإلطار  هذ  وفي درهم.  

 عبر  وتثمينه،  إنتاجيته  مستوى  من  والرفع  الماء  في  االقتصاد  بضرورة  الفالحين  وتوعية  تحسيس  أجل  من  للوزارة،
 ."التوعية وحمالت المباشرة وغير المباشرة التواصل قنوات

   اء لملونظام معلومات وطني  محاسبي للماءإعداد نظام ضرورة 

تتم إدارة موارد المياه في غياب محاسبة للماء تسمح بمعرفة دقيقة للتكاليف. في هذا اإلطار، أكد مشروع المخطط الوطني  

للماء على وجوب اعتماد مرجع وطني لمحاسبة الماء يعكس التكاليف الحقيقية على مستوى كل جهة. كما تجدر اإلشارة إلى 

الم القانون رقم  أن نظام  بالماء لم يتم وضعه بعد، كما لم تتم المصادقة على    36.15علومات المنصوص عليه في  المتعلق 

 النصوص التطبيقية المتعلقة به. 

التجهيز وزارة  أجابت  اإلطار،  هذا  للنظام    في  التطبيقي  المرسوم  مشروع  إعداد  على  العمل  حاليا  يتم  أنه  والماء 
 المتعلق بالماء.  36-15القانون رقم المعلوماتي حول الماء بموجب 

 تمويل القطاع الماء .4

غياب نظام  في ظل  و  للجميع.من أجل توفير الماء    أمام المجهودات المبذولةالتحديات    أهم  من بين  تمويل قطاع الماء   يعتبر

ت المنجزة من طرف  ال تتوفر المديرية العامة للمياه على وضعية شاملة تسمح باالطالع على االستثمارا  مندمج،معلوماتي  

 . سنويا همرمليار د 11تقدر ب أن هذه االستثمارات بلم عال ، معفي القطاع المتدخلينمختلف 

  ضرورة مراجعة النموذج االقتصادي والمالي 

تشكل ندرة الموارد المائية حاجزا أمام المنطق االقتصادي الربحي للفاعلين في قطاع الماء، بحيث يضطرون إلى عدم تشجيع 

 هلكين على زيادة استهالكهم، بالرغم من كون تغطية االستثمارات تعتمد أساسا على هذا االستهالك. المست

باإلضافة إلى ذلك، تحد اإلكراهات ذات الطابع االجتماعي من إمكانية تعديل أنظمة التعريفة المعتمدة الستغالل الموارد المائية 

 تغطية تكاليف اإلنتاج والتعبئة. والتي ال تسمح برفع سعر المتر المكعب من أجل 

% من إيراداته تبقى  80%، في حين أن  80أمام هذه اإلكراهات، يتسم تمويل قطاع الماء بارتفاع التكاليف الثابتة التي تمثل  

 - ماءقطاع ال  -المكتب الوطني للماء والكهرباء  )متغيرة. وقد أدت هذه الوضعية إلى إضعاف القدرة المالية للفاعلين الرئيسيين  

لتمويل   ومستدامة  متنوعة  مصادر  إلى  وصولهم  إمكانيات  من  الحد  عن  فضال   ،)... الفالحي  لالستثمار  الجهوية  المكاتب 

اقتصادية )الماء الصالح للشرب، ومعالجة -المشاريع المهيكلة، في أفق تلبية الطلبات المتزايدة لمختلف القطاعات السوسيو

 والسياحة، والصناعة، والصيد البحري، إلخ(. المياه العادمة، والفالحة، والطاقة،

  تجويد استراتيجيات التمويل 

االحتياجات   األحيان على وضع  في غالب  اقتصارها  الماء  بقطاع  المتعلقة  المعتمدة  للبرامج والخطط  المقارن  التحليل  بين 

الت المتوقعة بكونه إعالنا للنوايا وال االستثمارية دون تحديد كيفيات وآليات التمويل. ففي غالب األحيان يتسم تحديد التموي

يحترم مبدأ الفعالية. كما يتم إشراك بعض األطراف في تعبئة التمويل دون األخذ بعين االعتبار إمكانياتهم المالية والقدرة على  

 رب(.استدامة مساهماتهم )كما هو الشأن بالنسبة للجماعات الترابية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للش
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( على مستوى تعبئة الموارد المالية المتوقعة، بالرغم  2030- 2010في هذا اإلطار، لم يتم تقييم االستراتيجية الوطنية للماء )

إلى جانب تكلفة باقي العمليات المدرجة في البرامج القطاعية ذات   26مليار درهم  82من ارتفاع تكلفتها والتي قدرت بحوالي  

 .27ليار درهمم 69الصلة والمقدرة ب 

مليار درهم )دون تكاليف االستغالل(   383( الذي قدرت تكلفته ب  2050إلى    2020كما أن مشروع البرنامج الوطني للماء )

لم يكن مصحوباا بمالحق أو تقارير تحدد مصادر وآليات تعبئة الموارد المالية لتمويل المشاريع والعمليات المخطط لها. وهكذا  

 المشروع المذكور على بعض التوجيهات العامة فيما يتعلق بالتمويل.اقتصر 

  العمل على تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

تشجع الدولة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الماء وذلك بغية تخفيف العبء على الميزانية العامة وتحسين 

ة لتدبير القطاعات ذات الصلة بالماء. غير أن هذا النمط من التمويل والتدبير لم يعرف إلى  الشروط التقنية واالقتصادية والمالي

حدود الساعة تطورا ملموسا، بحيث اقتصر على أربع عقود للتدبير المفوض لخدمات توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب 

بمنطقتي الكردان والبئر )اعين العام والخاص في مجال الري  ومعالجة المياه العادمة، باإلضافة إلى اتفاقيتين للشراكة بين القط

القطاع العام والخاص، من بينهما مشروع تحلية   تم الشروع في إنجاز مشروعين في إطار اتفاقيات شراكة بين  االجديد(. كم

 .للشرب الصالح والماء للكهرباءالمياه باشتوكة بشراكة بين وزارة الفالحة والمكتب الوطني 

في  وقد   والمرونة  الفعالية  وتحسين  التمويل  استراتيجية  بتغيير  الذكر  سالفة  للمشاريع  بالنسبة  الخاص  للقطاع  اللجوء  سمح 

المخاطر والتحديات  للعديد من  بالنظر  أساسيا  العام  القطاع  في  الفاعلة  ذلك، يظل دور األطراف  بالرغم من  لكن  التسيير. 

 خبرة )السلطة المفوضة والهيئات التنظيمية والرقابية(.المتصلة بالتمويل والمنافسة والتنظيم وال

التكلفة   كل مشروع  يتطلبباإلضافة إلى ذلك،   العام والخاص هيكلة مالئمة وآليات مناسبة السترداد  القطاعين  شراكة بين 

الوطني   المكتب  الصدد، أكد  على كون    بللشر  الصالح  والماء  للكهرباءوتغطية مصاريف االستغالل واالستثمار. في هذا 

تمويل بعض المشاريع في إطار الشراكة، مثل مشاريع تحلية المياه، ال يشكل حال مستداما إلشكالية التوازن المالي بالنظر إلى  

الفرق الكبير بين التكلفة الحقيقية وسعر بيع الماء. لذلك يجب حسب المكتب المذكور، سن آليات للتعويض )اعانات االستغالل(، 

 صندوق لهذه الغاية يروم استدامة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. من خالل إنشاء 

وقد أكد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على أهمية المجهودات المبذولة لتطوير الشراكة بين القطاعين  
الماء الصالح للشرب في الوسط  العام والخاص، مذكرا باعتماده نموذجا آخرا للشراكة من خالل إحالة تدبير منشآت  

 القروي على القطاع الخاص.  

 ضرورة إصالح أنظمة تعريفة المياه 

وتطوير إمكانيات    تنمية  من أجل  المهمة  تعتبر من بين اآلليات  تيالو  بنظام التعريفة،وثيقا    الماء ارتباطا يرتبط تمويل قطاع  

 قبل.في المستته الموارد المالية الالزمة لتنمي  القطاع وتخصيص

العادمة   المياه  للشرب ومعالجة  الصالح  الري والماء  المعتمدة حاليا في مياه  التعريفة  أنظمة  أن  في هذا اإلطار، بين تحليل 

 .لم تعد مالئمة للتدبير المعقلن للموارد المائية ةالحالي األنظمة

 انخفاض تعريفة مياه الري   •

فمبدئيا يجب على المستفيدين من مياه الري أن يساهموا في استرداد تكلفة التعبئة، أهدافه،  مياه الري  عريفة  يحقق نظام تلم  

الجهوية  المكاتب  طرف  من  المستردة  المياه  تعريفة  في  االعتبار  بعين  تؤخذ  بالسدود  المرتبطة  االستثمارات  حصة  لكون 

تكلفة باسترداد  ال  يسمح  ال  الري  مياه  تعريفة  نظام  أن  غير  الفالحي.  المتعلقة    لالستثمار  التكاليف  بتغطية  وال  التجهيزات 

 باستمرارية مرفق تدبير مياه الري.

الوزارة إلى    المكلفة  وقد أشارت  المياه.  أل  إدراكهابالفالحة  المستدامة لخدمة  التكلفة  على الرغم من  وهمية استرداد 
 الري   بدوائرتعريفة مياه الري  استرداد تكاليف خدمة مياه الري، تجدر اإلشارة إلى أن    لتحسينالهوامش المحتملة  

 مهما. تقدماا  تقد أحرز الكبير

 
مليار درهم(، وتوفير المياه في    01في هذا اإلطار، تضم االستراتيجية الوطنية للماء العمليات التالية: توفير مياه الشرب والمياه الصناعية )أقل من  26

مليار   12ها من المعادن )مليار درهم(، تحلية المياه وتنقيت  28مليار درهم(، السدود بما في ذلك الصيانة )  20مليار درهم(، نقل الماء الخام )  03الري )

مليار درهم(، التطهير السائل في المناطق    01مليار درهم(، استكشاف المياه الجوفية العميقة )أقل من    01درهم(، مستجمعات مياه األمطار )أقل من  

مليار درهم(، الملء غير    01أقل من  مليار درهم(، حماية البحيرات الطبيعية )   6الحضرية والقروية من خالل البرنامج الوطني للتطهير السائل )

مليار   04مليار درهم(، الحماية من الفيضانات خارج السدود )  03مليار درهم(، إعادة استخدام المياه المعالجة )  01الطبيعي للفرشات المائية )أقل من  

 مليار درهم(. 05درهم(، وتحديث شبكات القياس وتطوير نظم المعلومات وتقوية القدرات )
مليار درهم( التطهير السائل   5مليار درهم(، التزويد بمياه الشرب في المناطق القروية )  30لق األمر بالعمليات التالية: االقتصاد في مياه الري )تعي 27

 مليار درهم(. 34في الوسط الحضري والقروي، في إطار البرنامج الوطني للتطهير السائل )
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 والماء   ضعف األثر المالي لمراجعات تعريفة الماء الصالح للشرب على مستوى المكتب الوطني للكهرباء •

 قطاع الماء – للشرب الصالح

في هذا الصدد، بعد الجمود الذي  منحنى تنازليا.    1990عرفت المراجعات المطبقة على تعريفة الماء الصالح للشرب منذ سنة  

الماء 2006عرفته منذ سنة   التعديالت على تسعيرة  الماء، بعض  ـقطاع  والمكتب  الدولة  بين  المبرم  البرنامج  أدخل عقد   ،

سنتي   في  المقررة  الزيادات  وباستثناء  أنه،  غير  العادمة.  المياه  ومعالجة  للشرب  تطبيق  2015و  2014الصالح  يتم  لم   ،

(، وهو ما أدى إلى خسارة في األرباح  %6زيادة  )  2017و   %( 6زيادة  )  2016التعريفة المقررة في سنتي    المراجعات في

للمكتب بالنسبة  األخير ب  –المتوقعة  قدرها هذا  الماء،  الدرهم سنة    210قطاع  في سنة   350و  2016مليون  مليون درهم 

استهالك الشريحة االجتماعية غير قابل لالستدامة لكونه ال يساهم . باإلضافة إلى ذلك يبقى نظام التعريفة المطبق على  2017

 حتى في تغطية سعر اقتناء الماء عند اإلنتاج. 

وفي جوابها أشارت وزارة الداخلية بأن مراجعة تعريفة الماء والتطهير السائل يجب أن تتم في إطار من التنسيق بين  
 وية المتعددة الخدمات.الفاعلين المعنيين بعد إتمام إنشاء الشركات الجه

 محدودية التعريفة المطبقة في التطهير السائل  •

في إطار المراجعة االستراتيجية للبرنامج الوطني للتطهير السائل، تم تطبيق زيادة متوسطة لتعريفة معالجة التطهير السائل 

من هذه المراجعات، استمرت    ملرغدرهم للمتر المكعب في السنة. لكن با  0,10ثم    2014درهم للمتر المكعب في غشت    0,60

الوضعية المالية للتطهير السائل في تسجيل العجز، وذلك بسبب المتطلبات الكبيرة لتمويل هذا القطاع الذي يمر بمرحلة تطور  

متسارعة. في هذا الصدد، تظل التعريفة المطبقة حاليا أقل بكثير من تكلفة خدمة التطهير السائل بحيث تغطي بالكاد تكلفة  

 استغالل شبكة التجميع. 

المستفيدين على  األخذ بعين االعتبار قدرة وإرادة    وقد أشار المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بضرورة
دراج آليات من اجل تفادي العجز عن  فمن المستحب إ  كلفة الخدمةاألداء، كما أضاف بأنه في حالة تعذر استخالص  

 دراج صندوق تكميلي لتفادي عجز النشاط.طريق منحات االستثمار وكذا إ

 توصيات المجلس األعلى للحسابات .5

يعاني المغرب من تراجع متزايد في موارده المائية. ووعيا منها بهذه الظاهرة، شرعت السلطات العمومية منذ االستقالل 

تسارع التقلبات المرتبطة بالتغير المناخي، في سياسة مبنية على االستباقية والتخطيط مما أثمر نتائج ملموسة. إال أنه وأمام  

فقد صار من الضروري مضاعفة هذه المجهودات. ومن أجل تجاوز النقائص المسجلة ورفع التحديات المرتبطة بتنظيم  

 وتدبير وتمويل قطاع الماء يوصي المجلس:

 في مجال تهيئة وتثمين الموارد المائية: .أ

 وزارة التجهيز والماء:  -

ال ✓ التدبير  تفضيل تعزيز  وعبر  الجوفية  للمياه  أكبر  حماية  على  الحرص  عبر  المائية  للموارد  مندمج 

تعبئة  على  العمل  يجب  ذلك،  ولتحقيق  االعتيادية.  غير  والموارد  السطحية  للمياه  المعقلن  االستعمال 

 التمويالت الضرورية من أجل إنجاز برامج إرادية تعكس ما يلي: 

o ير االعتيادية والسيما تحلية المياه، وإعادة استعمال المياه العادمة  تشجيع اللجوء إلى الموارد المائية غ

 وتجميع مياه األمطار.

o   تحقيق األهداف المسطرة في مجال تقليص كميات التسربات في شبكات النقل والتوزيع وكذا تطوير

 تدبير إيكوسيتيمي من أجل حماية أفضل للسدود ضد ظاهرة التوحل.

o .القيام بإنجاز المشاريع المكتملة النضج المتعلقة بالربط بين األحواض المائية 

 :القروية والمياه والغابات  الفالحة والصيد البحري والتنميةوزارة  -

 تسريع برامج التحول إلى الري الموضعي. ✓

العمل على تزامن إنجاز المنشآت الهيدروفالحية في سافلة السدود الجديدة مع بناء هذه األخيرة، وكذا  ✓

 تدارك التأخر المسجل في إنجاز المنشآت الفالحية في سافلة السدود القائمة.

 س وزارة التجهيز والماء: يوصي المجل في مجال التمويل،  .ب

ترشيد تخصيص الموارد المالية المتعلقة بقطاع الماء، والحرص على تحسين فعالية االستثمارات، خاصة  -

عبر اعتماد آليات تمويل مبتكرة )على غرار الشراكة بين القطاع العام والخاص(، والتي تحقق أفضل عائد  

 عن االستثمار بالنظر إلى األهداف المرجوة.
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 يوصي المجلس وزارة التجهيز والماء:جال التنسيق والمالءمة، في م .ج

"الماء   - مثلث  عناصر  بين  التكامل  الثالث    –الطاقة    –تطوير  القطاعات  بالتقائية  يسمح  بشكل  الفالحة" 

 واندماجها الترابي والتالؤم بين استراتيجياتها.  

االستراتيجي - والتوجيه  والتنسيق  التشاور  هيئات  دور  وتقوية  والجهوي    تفعيل  الوطني  المستوى  على 

وزارية للماء، ومجالس األحواض المائية، - والمحلي، السيما المجلس األعلى للماء والمناخ، واللجنة البين

 وكذا لجان الماء على مستوى العماالت واألقاليم.  

والفالحة  - بالبيئة  المتعلقة  تلك  وخاصة  القطاعية  السياسات  وباقي  المائية  السياسة  بين  المالءمة  تعزيز 

 والصناعة والتطهير الصلب والسائل والطاقة والصحة وإعداد التراب واختيار الزراعات واستعمال األراضي.  

 :في مجال المنظومة القانونية والتنظيمية .د

 وزارة التجهيز والماء:  -

 اء مسار اعتماد المخطط الوطني للماء والمخططات المديرية للعداد المندمج للموارد المائية.إحي ✓

المنصوص  ✓ التنظيمية  النصوص  اعتماد  وتفعيل  بالماء،  المتعلقة  القانونية  الترسانة  ومواءمة  تدوين 

 حول الماء أو في القوانين األخرى ذات الصلة. 36-15عليها في القانون رقم 

راءات الضرورية الكفيلة بتحسين عملية تحديد وحماية الملك العمومي المائي )مناطق الحماية اتخاذ اإلج ✓

 والمحافظة والمنع، إبرام اتفاقيات التدبير التشاركي ...(. 

المؤدي" خاصة عبر تفعيل اآلليات القانونية  -وضع الشروط الضرورية لتفعيل مبدأ المسؤولية "الملوث ✓

 طة الماء. المتوفرة، وكذا بتقوية شر

 وزارة الداخلية، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب: -

اعتماد مساطر خاصة ومالئمة في مجال نزع الملكية للمنفعة العمومية، في حاالت مشاريع البنية التحتية  ✓

 المائية، بشكل يسمح بتقليص اآلجال والتكاليف المرتبطة بتعبئة العقار.  

المجلس وزارة الداخلية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب   يوصيفي مجال التعرفة،   .ه

 : )قطاع الماء(

إعداد دراسة حول االستهداف األنجع وعند االقتضاء، مراجعة منظومة تعرفة الماء والتطهير، بشكل يسمح  -

المائ التحتية  والبنيات  التمويالت  باستدامة  تسمح  عدال  أكثر  لتعرفة  التدريجي  بضمان  بالتطبيق  وكذا  ية، 

 التوازن المالي للمؤسسات المسيرة، مع األخذ بعين االعتبار الفئات الهشة.

للشرب،   .و الصالح  والماء  للكهرباء  الوطني  المكتب  قطاعي  تجميع  مجال  المكتب  في  المجلس  يوصي 

 :  الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب

ء على مستوى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح  تقييم التجربة المتعلقة بتجميع قطاعي الماء والكهربا -

التسيير   تراكم عجز  الناتجة عن  الحرجة  المالية  لتحسين وضعيته  الضرورية  اإلجراءات  واتخاذ  للشرب، 

 المنبثق من فارق االستغالل المرتبط بتدخل المكتب في عمليات التسيير الخاصة بالماء والتطهير. 

 : وصي المجلس وزارة التجهيز والماءي  في مجال التواصل والتحسيس، .ز

وضع استراتيجية شاملة للتواصل والتحسيس بشكل يسمح بتحفيز تغييرات في سلوك مختلف مستعملي الماء  -

 الفاعلين في قطاع الصناعة والسياحة ...(. –الفالحين  –)األسر 

 : يوصي المجلس وزارة التجهيز والماءفي مجال أنظمة المعلومات،  .ح

المشروع الحالي المتعلق بنظام المعلومات المندمج حول الماء وذلك من أجل تسهيل تجميع ومعالجة تسريع   -

 وتبادل المعلومات بين مختلف الفاعلين وبالتالي تيسير تتبع وتقييم السياسات المرتبطة بحكامة الماء.
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II.  جواب وزير التجهيز والماء حول المالحظات والتوصيات المتعلقة بقطاع الماء 

 )نص مقتضب( 

 تعبئة الموارد المائية وتنميتها  .1

  توزيع بنيوي غير متوازن للموارد المالية بين األحواض المائية 

، الذي يعتبر كمرحلة أولى من تنزيل توجهات  2027-2020أعطى البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي  

يناير    13االتفاقية اإلطار المتعلقة بتنزيله أمام جاللة اللك نصره هللا بتاريخ  المخطط الوطني للماء، والذي تم التوقيع على  

 .، زخما جديدا لجهود المملكة من أجل تأمين تزويد البالد بالماء2020

للماء، على   المائية الذي نص عليهما مشروع المخطط الوطني  وقد تم اقتراح المشروعين الرئيسيين للربط بين األحواض 

التغيرات  أساس الطل المتاحة وأخذا بعين االعتبار تأثير  المائية  المتعلقة بالموارد  المتزايد على الماء، وتحيين المعطيات  ب 

 المناخية، ويهم هذين المشروعين:

الربط بين أحواض الو وملوية عبر إنجاز ثالث منشآت للتخزين )وهي السدود الثالثة بني منصور ودار ميمون  -

. 3مليون م  500ربط بين الحوضين والتي ستمكن من تحويل حجم سنوي يصل إلى  وبوحمد( وكذا منشآت ال

المياه   استعماالت  وأفضل  تصميمه،  لتحديد  للمشروع  واالقتصادية  التقنية  الجدوى  دراسات  حاليا  وتجرى 

 المحولة، وطرق التدبير وكذا التركيبة المؤسساتية والمالية؛ 

 800و  500بيع لتحويل حجم إجمالي من المياه سنويا يتراوح بين  الربط بين أحواض سبو وأبي رقراق وأم الر -

، وتخص المرحلة األولى من المشروع الربط بين سد المنع بحوض سبو وسد سيدي محمد بن عبد  3مليون م

خالل اجتماع لجنة قيادة البرنامج.   2027-2020هللا بحوض أبي رقراق والتي تم إدماجها في البرنامج الوطني  

المسيرة بحوض أم الربيع.   أما المرحلة الثانية فتخص الربط بين سد سيدي محمد بن عبد هللا بسد إمفوت او سد

الدراسات الجارية والتي هي في طور االنهاء ستمكن من تصميم المشروع، وتحديد أفضل استعماالت المياه  

 المحولة، وطرق التدبير وكذا التركيبة المؤسساتية والمالية.

إنجاز العديد من المشاريع   2020  ورغم ذلك ونظرا لفترة الجفاف التي عاشتها بالدنا خالل الثالث سنوات األخيرة، تم سنة

 الخاصة بالربط بين المنظومات المائية لتأمين التزويد بالماء الشروب مدن طنجة، وتاركيست، وأكادير، وكذا الدار البيضاء.

   تفاوتات بين العرض والطلب 

شكل مستدام بواسطة البنى التحتية  بالفعل، ذكر مشروع المخطط الوطني للماء أن الموارد المائية المتاحة والقابلة لالستغالل ب

مليار متر مكعب   14إلى   13,8مليار متر مكعب / سنة، بينما تتراوح الكميات المستخدمة فعلياا من  14,5المائية الحالية تبلغ 

 )...(سنة.  /

  استنزاف المياه الجوفية 

- 15لفرشات المائية، فقد خصص قانون الماء  فيما يخص الحفاظ على المياه الجوفية، ومن أجل إرساء األسس القانونية لعقد ا

فصال كامال لعقد التدبير التشاركي. وقد تم إعداد الصيغة النهائية للنص التطبيقي الخاص بهذا العقد وهو جاهز لإلحالة    36

 على مسار التوقيع.

- ثنين منها بسوس ماسة والحوزفرشاة مائية تستوجب إبرام عقود لتدبيرها. تم التوقيع على إ  34وانطالقا من ذلك، تم تحديد  

ماسة، كما تم إصدار  -مكناس، تادلة، الداخلة، سوس-جاط، كما توجد خمسة عقود جاهزة للتوقيع تخص فرشات برشيد، فاسم

 مرسوم يحدد منطقة حماية فرشاة اشتوكة وإعالنها في حالة ندرة المياه، لتسهيل تدبيرها المندمج. 

ير عقالني ومستدام للموارد المائية الجوفية رهينة بانخراط جميع األطراف المعنية، ومدى وتبقى فعالية هذه العقود لبلوغ تدب 

 االلتزام بتطبيق اإلجراءات المنصوص عليها في هذه العقود والسيما المتعلقة بالحد من جلب المياه.

  تأثير توحل السدود وقصور في مردودية الشبكات 

المفقودة سنوياا بسبب التوحل ال تعتبر المؤشر األنسب لقياس خطورة هذه الظاهرة،  فيما يخص توحل السدود، فإن السعة  )...(  

ألنها تزداد مع تشييد سدود جديدة. في الواقع، تعرف حقينات السدود معدالت مختلفة من التوحل تتراوح بين أقل من مليون  

األحواض المائية وطبيعتها المورفولوجية مليون متر مكعب في السنة بحسب المناطق ومساحة  18متر مكعب في السنة إلى 

 باإلضافة إلى غطائها النباتي.  

إن التوصية المتعلقة بتعميم مقاربة النظام البيئي إلدماج مختلف مكونات المشاريع المائية تعد في نظرنا جديرة باالهتمام وتتفق  

 ئة األحواض المائية قبل انطالق أشغال بناء السدود.المديرية العامة للمياه مع هذه التوصية كما تقترح أن يتم الشروع في تهي
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  التأخر في تعبئة مصادر المياه غير االعتيادية 

يعتبر تطوير تحلية مياه البحر أولوية وطنية ضمن مشروع المخطط الوطني للماء. حيث ينص هذا المخطط على العمل على  

تحلية مياه البحر باستعمال الطاقات المتجددة، مما سيمكن من  تأمين إمداد المناطق الساحلية بمياه الشرب من خالل تطوير  

المياه المحالة   القارية )الداخلية(، بهدف الوصول إلى ما يزيد عن مليار متر مكعب من  المياه  تخفيف الضغط على موارد 

ات النموذج التنموي . كما تم التأكيد على هذا التوجه الذي سطره مشروع المخطط الوطني للماء ضمن توصي2050بحلول عام  

 )...( الجديد.

 المحافظة على الموارد المائية وحمايتها  .2

  تحديد الملك العام المائي 

يرجع إنهاء إنجاز عدد قليل من مشاريع تحديد حافات األمالك العمومية المائية وضفافها الحرة التي تقوم بها المديرية العامة  

التعقيدات التي تكتسي مسطرة البحث العمومي واآلجال الطويلة التي تقتضيها مسطرة  للمياه ووكاالت األحواض المائية إلى  

التشاور واستطالع رأي األطراف المتدخلة المعنية والمنصوص عليهما في قانون الماء والمرسوم التطبيقي الذي يحدد مسطرة  

 )...( تحديد األمالك العمومية المائية.

الصعوبات فإن وكاالت األحواض المائية تعمل جاهدة بمعية المديرية العامة للمياه على هذا، وتجدر اإلشارة أنه رغم هذه  

المائي،   العمومي  الملك  لتحديد  على مدى ثالث سنوات  تمتد  برامج  إعداد  أهمية قصوى من خالل  الموضوع  هذا  إعطاء 

 وخاصة المناطق األكثر تعرضا لضغط االستغالل ومخاطر االحتالل العشوائي.

 وث مصادر المياه أثر تل 

العامة للحدود القصوى للصرف السائل سنة   المتعلق بالقيم  الفوري بالنسبة   2013لقد تم نشر النص التنظيمي  التطبيق  مع 

للوحدات الصناعية الجديدة وإعطاء مهلة خمس سنوات للوحدات الصناعية المزاولة قبل إصدار المرسوم وذلك حتى تتمكن  

ب لوحداتها من أجل االمتثال للمقتضيات القانونية مع وضع آليات المواكبة المالية والتقنية االزمة من  من القيام بالتأهيل المناس 

طرف الدولة رهن اشارتها. كما أن النصوص المتعلقة بالقيم الخاصة للحدود القصوى للصرف السائل قد تم إصدارها لمختلف 

 انواع الصناعات.

السلطات الوصية على قطاع التطهير السائل هي التي تتكلف بإعداد النصوص التطبيقية كما تجدر االشارة إلى أنه يستحسن أن  

وهو ما سيمكن من مراقبة جيدة للمقذوفات السائلة في شبكات التطهير    36-15من قانون الماء    109المشار اليها في المادة  

 اعادة استعمالها.  والتشغيل الجيد لمحطات المعالجة مع تثمين المياه العادمة المعالجة عبر 

نجاز( عدة دراسات تهم تحديد خاصيات مصادر التلوث لمختلف  كما أن المديرية العامة للمياه قامت بإنجاز )أو في طور اإل

 ، الزيتون، الصناعة، مطارح النفايات الصلبة، المبيدات(. )المعادنالقطاعات 

  ضرورة تعزيز شرطة المياه 

توقيع اتفاقية    2018اتخاذ العديد من اإلجراءات لتعزيز وتفعيل جهاز شرطة المياه، حيث تم سنة خالل السنوات األخيرة، تم 

 173عونا من شرطة المياه. ويصل عدد أعوان شرطة المياه حاليا    60مع المعهد العالي للقضاء لتنظيم دورات تكوينية لفائدة  

 في المجال التقني. 9التشريع والمساطر القانونية وفي مجاالت  86منهم تكوينا مالئما منهم  95فردا. وقد تلقى 

  إطار قانوني متقدم تعتريه صعوبات في التطبيق 

المتعلق بالماء لتجميع المقتضيات المتعلقة    36-15والقانون    10-95قانون الماء    رغم المجهودات التي بذلت من خالل إصدار

  36-15إن عددا من هذه المقتضيات تبقى غير مدمجة في القانون بتدبير الموارد المائية بصفة عامة في نص قانوني واحد، ف

ويجب إدراجها فيه. فبفضل هذا القانون تم مراجعة وعصرنة جزء مهم من الترسانة القانونية على مستوى اإلطار المؤسساتي  

تعرفها البالد ومواجهة وكذلك على مستوى تدبير الموارد المائية من أجل مسايرة وتيرة التحوالت السوسيو اقتصادية التي  

 التحديات التي يطرحها التغير المناخي.

للقانون   التطبيقية  النسبي في إصدار النصوص  ، فإن تدبير الموارد 36-15هذا، وتجب اإلشارة كذلك إلى أنه رغم التأخر 

ا القانون قابلة للتطبيق دون المائية ال يشكو من أي فراغ قانوني نظرا لكون عدد مهم من المبادئ والمقتضيات التي جاء بها هذ

رقم   للقانون  والقرارات(  )المراسيم  التطبيقية  النصوص  أن  كما  تطبيقية،  نصوص  إلصدار  سارية    10-95حاجة  الزالت 

وذلك إلى حين إصدار النصوص التطبيقية الجديدة. وهو ما ينطبق على   36-15من القانون    162المفعول بمقتضى المادة  

 )...( استعمال المياه العادمة المعالجة.  سبيل المثال على إعادة

  تعقيد مساطر تعبئة العقار 

ببالدنا، حيث  تبذل وزارة التجهيز والماء مجهودات حثيثة لتسوية الوضعية القانونية للعقارات التي تتطلبها المشاريع المائية  

القانون   في  عليها  المنصوص  الملكية  نزع  مسطرة  تطبيق  إلى  بن  7-  81تلجأ  العامة  المتعلق  المنفعة  أجل  من  الملكية  زع 

وباالحتالل المؤقت. وتتوفر الوزارة على تجربة مهمة ورائدة في مجال تعبئة العقارات الالزمة إلنجاز السدود، تمكنها من 
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المرتبطة   واآلجال  واإلجرائية  المسطرية  الصعوبات  إلى  بالنظر  معقولة،  آجال  داخل  عليها  تشرف  التي  المشاريع  إنجاز 

 )...( ة نزع الملكية وكذا تعدد المتدخلين على مستوى هذه المسطرة. بمسطر

القانون   الملكية، كما أقرها  ، بعض اإلكراهات والصعوبات مرتبطة أساسا بطول آجال  7-81ويعرف تطبيق مسطرة نزع 

الت عويضات لمدة ستة مختلف مراحلها اإلدارية والقضائية، بعض منها محدد بقانون )البحث اإلداري لمدة شهرين، إشهار 

أشهر( خصوصا بالنسبة لمشاريع السدود التي تشمل مساحات مهمة من األراضي إضافة إلى عدم توفر أغلب المالكين على  

 وثائق إثبات الملكية. 

 تخطيط وتنظيم قطاع الماء  .3

   الحاجة إلى المصادقة على الوثائق الرئيسية للتخطيط 

ا لكون قطاع الماء يعرف تدخل مختلف ال قطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على الصعيدين نظرا

المائية قبل  للموارد  المندمجة  للتهيئة  التوجيهية  للماء، والمخططات  الوطني  المخطط  فإن إعداد مشاريع  الوطني والمحلي، 

مناخ، والمخططات التوجيهية للتهيئة  تقديمها للمجالس المعنية )المخطط الوطني للماء على أنظار المجلس األعلى للماء وال

المندمجة للموارد المائية على مجالس األحواض المائية( إلبداء رأيها فيه، يتطلب مشاورات مكثفة وتنسيقاا مع مختلف هؤالء  

 المتدخلين، وهو ما يطيل فترة إعداد نسخته النهائية.

  نيكسوستنمية الترابط بين "الماء والطاقة والفالحة" من خالل مقاربة 

 تحرص قطاعات الماء والطاقة والفالحة على استمرار الترابط والتنسيق فيم بينها. 

فقبل االستقالل، كانت أولى مشاريع التجهيزات المائية الكبيرة التي تم إنجازها تهدف إلى إنتاج الطاقة الكهرومائية وتطوير   

( المحرك الفعلي لسياسة السدود الكبرى التي  2020أفق سنة  السقي. كما شكل تطوير الزراعة المسقية )سقي مليون هكتار في  

 أطلقها المغفور له جاللة الملك الحسن الثاني، طيب هللا ثراه، نهاية ستينيات القرن الماضي. 

وحاليا، وفي خضم محدودية الموارد المائية والمهددة كذلك بآثار التغير المناخي، ونظرا للضغط القوي الممارس عليها من 

 طرف مختلف المستعملين )مياه الشرب والسقي وإنتاج الطاقة الكهرومائية(، يتحتم اللجوء إلى التحكيم لتحديد األولويات.  

الم لقطاع  المتزايدة  االحتياجات  وعرة  إن  تضاريس  وعبر  طويلة  مسافات  على  المياه  إمدادات  تزايد  بسبب  الطاقة  من  اء 

بعين   األخذ  الثالث، مع  القطاعات  بين  والتآزر  التنسيق  مزيداا من  يفرض  أصبح  البحر،  مياه  تحلية  نسبة  لتزايد  باإلضافة 

 االعتبار اإلكراهات المتعلقة بالماء.

على أن جميع المخططات الجهوية أو القطاعية يجب أن تأخذ بعين االعتبار توجهات    المتعلق بالماء  36-15ولهذا نص القانون  

 )...( المخطط الوطني للماء وكذا المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة لموارد المياه على صعيد األحواض المائية.

  الحاجة إلى تنسيق فعال بين المتدخلين في قطاع الماء 

 ق الفعال بين مختلف المتدخلين، تجدر اإلشارة إلى أنه البد من اإلشارة إلى ما يلي:عالقة بالحاجة إلى التنسي

 إن المجلس األعلى للماء والمناخ هي مؤسسة استشارية وليست توجيهية؛  -

إن إعداد وتطبيق المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية على صعيد األحواض المائية يتطلب   -

ور مع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية والجماعات الترابية على الصعيدين التنسيق والتشا

الوطني والمحلي وهو ما يأخذ حيزا كبيرا من الوقت. كما تجدر اإلشارة كذلك لتنصيب وتشكيل خمسة مجالس 

 ، من بين عشرة المنصوص عليها في القانون. 2021أحواض مائية، خالل بداية سنة 

 تحسين التواصل المؤسساتي والتوعية من أجل تغيير السلوك  ضرورة 

يعتبر اإلعالم والتواصل والتحسيس عناصر أساسية إلحداث تغيير في العقليات وبالتالي إحداث تغيير في الممارسات   )...(

 والسلوكيات إزاء استهالك واستغالل الماء.

 2027-2020الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي  ومن هذا المنطلق، تم تخصيص المحور الخامس من البرنامج  

 )...( للتواصل والتحسيس.

  ونظام معلومات وطني للماء  محاسبي للماءضرورة إعداد نظام 

القانون رقم   الماء بموجب  المعلوماتي حول  للنظام  التطبيقي  المرسوم  العمل على إعداد مشروع  المتعلق   36-15يتم حاليا 

بالماء. وبالموازاة لذلك، تنجز المديرية العامة للمياه دراسة إلنشاء النظام الوطني المعلوماتي حول الماء لتمكين المتدخلين من 

مراحل، وهي حالياا في طور إنجاز المرحلة الخامسة    5بيانات والمعلومات. تتكون الدراسة من  منصة تفاعلية تضمن تشارك ال

من هذه المرحلة هو اختبار النظام المعلوماتي المنجز    والهدفاالختبار النظام ونشر ونقل المهارات"،  »ب  واألخيرة والمتعلقة  

التقنية والوظيفية من خالل إ شراك فاعلين نموذجيين إثنين على األقل بما في ذلك إحدى  بصفة شمولية ومن جميع جوانبه 
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وكاالت األحواض المائية. وفي نهاية مرحلة االختبار، سيتم وضع النظام المعلوماتي المنجز، رهن إشارة مختلف المتدخلين 

 والشركاء في المشروع.

 تمويل القطاع الماء .4

العاشر على وضع وكاالت األحواض المائية لنظام معلوماتي مندمج  لقد تم التنصيص بموجب القانون المتعلق بالماء في بابه 

حول الماء. وهكذا، ستتوفر وكاالت األحواض على أنظمة معلوماتية مندمج حول الماء خاصة بها سيتم على أساسها بلورة  

المرسوم   مشروع  إعداد  على  العمل  حاليا  ويتم  الوطني.  الصعيد  على  الماء  حول  مندمج  معلوماتي  للنظام  نظام  التطبيقي 

 المعلوماتي المتعلق بالماء. 

  ضرورة مراجعة النموذج االقتصادي والمالي 

أضحت هشاشة الوضع المالي للفاعلين الرئيسيين في مجال الماء هي حقيقة ثابتة، بالنظر إلى أهمية االستثمارات المنجزة في  

 د التكاليف المتعلقة بها. هذا القطاع الماء والتي هي في تزايد مستمر وصعوبة مسايرة استردا

المياه المعبأة. وعالوة على ذلك، سترتفع  ا حسب حجم  لبناء المنشآت والمعدات تتفاوت أيضا كما أن االستثمارات الموجهة 

 أيضا تكاليف التشغيل خاصة مع اللجوء المضطرد إلى تحلية مياه البحر كحل بديل.

  تجويد استراتيجيات التمويل 

ا اقتصر مشروع  المادة  بالفعل،  وفقاا ألحكام  للماء،  الوطني  القانون  90لمخطط  إعطاء    36-  15-من  على  بالماء،  المتعلق 

 توجيهات عامة فيما يتعلق بالتمويل ولم يحدد مصادر وآليات تعبئة التمويل لإلجراءات المبرمجة.

د األولويات الوطنية. والتي يجب  ويمكن اعتبار مشروع المخطط الوطني للماء كوثيقة للسياسة المائية تقدم التوجهات وتحد

 التفصيل فيها بتحديد سبل التمويل عند الشروع في تنزيلها. 

  العمل على تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

( والحصول على رؤية أشمل لإلطار المؤسساتي والقانوني PPPمن أجل تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص )

، إنجاز دراسة لتحديد وتقييم  2016والتنظيمي إلنشاء مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الماء، تم سنة  

سة إلى أن المشاريع المشاريع المحتمل تمويلها وإنجازها في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص. وقد خلصت هذه الدرا

القابلة لتمويل من خالل هذه الشراكة هي بشكل أساسي تلك المتعلقة بتحلية مياه البحر، وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة،  

والربط بين األحواض المائية، ومشاريع تعلية السدود. ويعتبر مشروع تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، من أهم المشاريع ا  

تي سيتم إنجازها في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويتم حاليا دراسة مختلف الجوانب التقنية واللوجيستيكية  ال

والمالية إلنجازه من طرف الوزارة. كما يتم حاليا، إطالق إنجاز مشروع تحلية مياه البحر بالداخلة من طرف وزارة الفالحة 

 لك.في إطار الشراكة بين القطاعين كذ

 ضرورة إصالح أنظمة تعريفة المياه 

ستزداد هشاشة النظام الحالي السترداد تكلفة الماء المحدود فعليا، أكثر مع زيادة التكاليف، بسبب استنفاد المواقع األكثر مالءمة 

البحر. وهو ما  لبناء السدود، وإمدادات المياه على مسافات أطول مع وعورة التضاريس وزيادة نسبة اللجوء إلى تحلية مياه  

كافية  مالية  ا على ضخ موارد  المائية وقادرا للموارد  لتدبير عقالني  ا  لجعله حافزا الماء  تكلفة  استرداد  نظام  يتطلب إصالح 

للتمويل لضمان استدامة تزويد البالد بالماء. وهو ما يحتم قبل كل شيء، معرفة التكاليف الحقيقية للماء وتطورها المستقبلي 

 ويات وحسب مصادرها. على جميع المست

ومن هذا المنطلق، أطلقت المديرية العامة للمياه إعداد الشروط المرجعية لدراسة تكاليف الماء والتي سيتم إنجازها بالتنسيق  

 مع وزارة االقتصاد والمالية والقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية. 

 )...( 

III.   والتنمية  جواب البحري  والصيد  الفالحة  والغاباتوزير  والمياه  حول    القروية 

 المالحظات والتوصيات المتعلقة بقطاع الماء 

 )نص الجواب كما ورد( 

 تعبئة الموارد المائية وتنميتها  .1

 المياه الجوفية  نزافاست 

ال    عليها،في جميع المبادرات الهادفة إلى ضمان االستخدام المستدام للمياه والمحافظة    مكثفبشكل  الفالحة  رك وزارة  تشا

والذي    ماسة،سوس  بمياه الجوفية  للساهمت الوزارة في إعداد وتنفيذ العقد التجريبي األول    حيثسيما في عقود المياه الجوفية.  

الدعم والتنسيق مع    الموضعي،لري  با  التجهيزاللتزاماتها ). وتميزت مساهمة الوزارة بالتنفيذ الكامل  2006  سنةتم توقيعه  

 الشركاء(.
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. واستمرت هذه 2013في   ةالمشترك الدورية الوزاريةكما ساهمت الوزارة في عملية صياغة عقود المياه الجوفية منذ توقيع  

القانون   لى المجهودات التي تقوم بها  أهم مثال علنحافظ جميعا على اشتوكة  حملة    ، وتعد15-36المساهمة في إطار تنفيذ 

 .المياه الجوفيةالوزارة للحفاض على 

 الشبكات  وقصور في مردوديةالسدود  وحلتأثير ت 

هكتار قد    950.000وأن "أكثر من    2016  سنةإلى    ترجع  % من المساحة المبرمجة50نسبة    معالجة أنتجدر اإلشارة إلى  

موارد  ال  فيزيادة  العن طريق أعمال التصحيح الميكانيكي والبيولوجي مع    ائيةالم  في عالية األحواضتمت معالجتها حالياا  

 . "المعبئة مالية

 المعالجة،المياه والغابات، بينما تشير خطة التنمية الوطنية إلى جميع إجراءات  تخص فقط قطاع  نجازات  ولإلشارة فإن هذه اإل

 .......(.ية شجيرات العلفال الفاكهة،)زراعة أشجار  الفالحةبما في ذلك إجراءات وزارة 

تهم يحتوي على إجراءات  ، غير دقيق، العتبار المخطط الوطني للماء  عدم تعميم مقاربة النظام اإليكولوجيكما أن الحكم ب

بشأنها  عدد من السدود )والتي يتم تنفيذ إجراءات  عاليةالمياه والغابات من حيث المعالجات البيولوجية والميكانيكية في  قطاع

 . (والمياه والفالحةالمياه والغابات  قطاعتطار اتفاقات تضم إ في

  قنوات ال سيما من خالل تحويل شبكات    األخضر،مخطط المغرب    إطالقشبكات الري منذ    لعصرنة شملت الجهود التي بذلت  

المخصصة لصيانة   الموارد المالية  ةضاعفتمت م  كماألف هكتار.    150لجاذبية إلى شبكات أنابيب مضغوطة، أكثر من  المياه با

 في شبكات الري المعصرنة.  %10من تقليص نسبة ضياع الماء إلى أقل من  مكنت هذه المجهودات وقدشبكات الري. 

 هكتار. ألف    200  من  أكثر 2008-2020 الفترةخالل    السواقي بدوائر الري الصغير والمتوسطإعادة تأهيل    كما شملت أشغال

 .2027-2020مياه الشرب والري للتزويد بيجية الجيل األخضر والبرنامج الوطني وتتواصل هذه الجهود في إطار استرات

  من السدود القابلة للري انطالقا  ساحاتوالمالمنجزة  الهيدرو فالحية المنشآتبين فوارق 

إلى أن   الهيدرو الفجوة  تقليصتجدر اإلشارة  المنشآت  السدود    بين  انطالقا من  للري  القابلة  تقدما    حققفالحية والمساحات 

مكنت من تحيق اإلنجازات   2008-2020 الفترةالهيدرو فالحية المرتبطة بالسدود خالل    البرامج   إنجازات، حيث أن  كبيرا

 التالية: 

 منجزة أو قيد اإلنجاز،هكتار   82.280 على مساحة إجمالية تبلغ مشروع 17 -

الغرب مرتبطة بسد    بسهلهكتار    30.000هكتار )بما في ذلك    35.000مشاريع على مساحة إجمالية تبلغ    3 -

 ( تمت برمجتها في إطار الجيل األخضر. الذي تمت برمجته هذه السنة بورناة الكودي

العتبارات    (،هكتار )المنطقة الساحلية والمنطقة الوسطى  42000الغرب أي  سهل  من  تجهيز ما تبقي  تم تأجيل   -

 الجدوى والمخاطر المتعلقة بالطلب.

  لتحول إلى الري الموضعي في مجال ا نتائج متباينة 

مخطط المغرب األخضر هو   كما تمت مراجعته بعد إدماجه في إطارلبرنامج الوطني القتصاد مياه السقي  لالهدف النهائي    إن

هكتار بحلول   550.000مساحة تبلغ على    الموضعيير الري  تطو   عبر  وتوفير المياه ترشيد استعمال الماء في الري وتثمينه

ساب تحوبالتالي فإن االجماعي.    والتحويللتحويل الفردي  ا :ملتيناكتحفيزيتين ومت   آليتينوذلك من خالل تفعيل    2020عام  

 .النهائيتحقيق الهدف  عبر اآلليتين المعتمدتين لاإلنجازات يجب أن يأخذ بعين االعتبار هدف لانسبة تحقيق 

  118هكتار، أي    650.000، بلغت المساحة المجهزة بالري الموضعي إلى ما يقرب  2020فمع نهاية سنة  المنطلق،من هذا 

في % من إجمالي المساحة المسقية على الصعيد الوطني    40. وتمثل هذه المساحة  2020% من المساحة المستهدفة خالل  

 .2008% في سنة   9 حين لم تكن تتعدى

 المزروعات المقتصدة في استهالك الماء  االعتماد على  ةأهمي 

ل الوطني  المعهد  الزراعييعمل  الوراثيمجال  في  التي يقوم بها  األبحاث    ، في إطارلبحث  على تطوير أصناف    ،التحسين 

قيق العديد  تم تح  حيث إلخ(.    األسمدة،  الماء،مقاومة للجفاف ودرجات الحرارة المرتفعة وتحسين كفاءة استخدام المدخالت )

الزيادة في  ال سيما من حيث    كبير،تم إحراز تقدم    الحبوب،نذكر منها على سبيل المثال في قطاع  و  االتجاه،من النتائج في هذا  

تحسين  وتحسين مقاومة األمراض الرئيسية و  الواسع،من التكيف    ،2017حتى    1980% منذ عام    40إلى    10بنسبة    المردودية

 .نوعية الحبوب

ا  األبحاثتمكنت العديد من    الري، مياه  استعمال  كفاءة  الرفع من  من أجل ترشيد و  ذلك،إلى    باإلضافة همت مختلف   ،مؤخرا

من تحقيق نتائج واعدة من حيث تقنيات الزراعة التي تستهلك كميات أقل من المياه وتكون قادرة على    المحاصيل المسقية،

    التكيف مع تغير المناخ.
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في مجاالت والتجارب  األبحاث  العديد من  إنجاز  تم  الري   كما  "تقنية  التكميلي   "irrigation déficitaireالمقنن  والري 

"irrigation d’appoint"  ،( للزيتون ونخيل التمر والكليمنتين ت إلى إمكانية تقليص كميات المياه المستعملة )حيث خلص  

 .اإلنتاجنفس المستوى مع المحافظة على 

 وحمايتها  المائية الموارد على المحافظة .2

  المياه  مصادرأثر تلوث 

داف األساسية للبرنامج الوطني أن من بين األه ، فيجب التذكيراألنشطة الفالحيةفيما يخص مخاطر تلوث المياه المرتبطة ب

 .في الحد من تلوث المياه والتربة المساهمة استخدام األسمدة وبالتاليالتحكم في  القتصاد مياه السقي

المستدامة، تعمل تعزيز ممارسات الزراعة    المجهودات التي تقوم بها مصالح وزارة الفالحة من أجلباإلضافة إلى  أنه    كما

بما في ذلك مستوى النترات في المياه الجوفية    والجوفية،مراقبة جودة التربة والمياه السطحية  على    بشكل منتظمهذه المصالح  

 . في إطار المراصد البيئية بمناطق نفوذها

 تغيير السلوك والتوعية من أجل ي اتتواصل المؤسسالتحسين رورة ض 

بتكلفة    لتواصل والتحسيسمحورا خاصا ل  2027-2020السقي  بالماء الشروب ومياه    الوطني للتزويدالبرنامج  لقد خصص  

 مليون درهم. 50إجمالية تبلغ 

من أجل  ،  وزارةلجميع الهياكل التابعة لعلى صعيد    جميع المتدخلين، خطة عمل  مع وضعت الوزارة، بتنسيق  وفي هذ اإلطار  

عبر قنوات التواصل المباشرة الرفع من مستوى إنتاجيته وتثمينه،  تحسيس وتوعية الفالحين بضرورة االقتصاد في الماء و

 .وغير المباشرة وحمالت التوعية

كجزء من خطة العمل هذه ما    ،2021  سنةالنصف األول من    خالل  الفالحةالتي اتخذتها وزارة    ويمكن تلخيص اإلجراءات

 بثاا إذاعياا. 25ومقاالا صحفياا  54و صحفياا،بياناا  37و تلفزيونياة،نشرة   43و، والتأطيرتوعية  للزيارة  1500يقرب من 

 تمويل القطاع الماء.  4

 ضرورة إصالح أنظمة تعريفة المياه 

بدوائر تجدر اإلشارة إلى أن تعريفة مياه الري    الري،استرداد تكاليف خدمة مياه  لتحسين  على الرغم من الهوامش المحتملة  

ا    تقد أحرز  الري الكبير % في المتوسط من تكاليف التشغيل  70تغطية أكثر من  من  تتيح التعريفات المطبقة  مهما، إذ  تقدما

ال.  لشبكات السقيوالصيانة   المياه وستواصل الجهود على هذا  كما أن  التكلفة المستدامة لخدمة  وزارة تدرك أهمية استرداد 

 . السداد  على الفالحينالمستوى مع مراعاة قدرة 

 جلسفيما يخص توصيات الم
لتسريع برنامج التحول إلى الري الموضعي في  (i)مخطط المغرب االخضر    إطاربدلت وزارة الفالحة مجهودات كبيرة في  

( وتدارك الفارق الحاصل بين السدود القائمة وتجهيز المدارات السقوية iiإطار البرنامج الوطني لالقتصاد في الماء من جهة )

 جهيزات الهيدروفالحية من جهة اخرى. ومواكبة السدود الجديدة بإنجاز الت

هكتار في السنة    ألف   50، بوتيرة تفوق  2020-2008هكتار بالري الموضعي خالل الفترة    ألف  650  ما يناهزاذ تم تجهيز  

اآلف هكتار سنويا قبل إطالق مخطط المغرب االخضر. كما تمت تهيئة المدارات السقوية المرتبطة بالسدود   3مقارنة بوتيرة  

ألف هكتار خالل نفس الفترة، مما مكن من مواكبة كل    38هكتار ومواصلة األشغال على مساحة    ألف  33ساحة تناهز  على م

 مدارات الري.  السدود الجديدة وتقليص الفارق بين السدود القائمة وتجهيز

األخضر عبر تحويل    في إطار االستراتيجية الفالحية الجيل  2030-2020وستواصل الوزارة هذه المجهودات خالل الفترة  

 هكتار. ألف 72هكتار اضافية إلى الري الموضعي وتجهيز مساحات جديدة مرتبطة بالسدود تصل إلى  ألف 350

 

IV.  حول المالحظات والتوصيات المتعلقة بقطاع الماء  جواب وزير الداخلية 

 )نص الجواب كما ورد( 

 والتنظيميةالمنظومة القانونية فيما يخص التوصية المتعلقة ب 

 : ختصاصات وزارة الداخلية في قطاع الماءباالتذكير  أوال يجب 

للماء   عمومية المحليةوالشبكات ال  بنيات التحتيةتخطيط وتنفيذ وتطوير المجال    فيجماعات الترابية  ال  مواكبة -

  الصالح للشرب والتطهير السائل؛ 

 المسطرة؛ألهداف وااللتزامات  احترام اضمان  الخدمات و  جودة  تدبير وتحسينمن أجل تحديث    الفاعلين  متابعة -
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وتنسيق في    المساهمة - لقطاع  اتخططمالتتبع  و  بلورة  الوطنية  لو  يوالبرامج  الصالح  والتطهير    لشرب الماء 

)برنامج التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي، البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج وإعادة   السائل

والسقي  استعمال   للشرب  الصالح  بالماء  للتزود  الوطني  البرنامج  المعالجة،  العادمة  ، 2027-2020المياه 

 المخطط الوطني للماء والمخططات المديرية للتهيئة المندمجة للموارد المائية(

 للماء الصالح للشرب والتطهير السائل. المحلية العمومية مرافقفي تنظيم ومراقبة ال المساهمة -

الملكية، فإنلذا، فبالن القانون رقم    سبة العتماد مساطر خاصة ومالئمة في مجال نزع  المتعلق    81-7الشروع في مراجعة 

 .في إطار لجنة مشتركة بين الوزارات تضم جميع اإلدارات المعنية أن يتم بنزع الملكية للمنفعة العامة، ينبغي

  فيما يخص التوصية المتعلقة في مجال التعرفة 

إصالح قطاع توزيع الكهرباء    جزء منمنظومة تعريفة الماء والتطهير السائل، فإن هذا الورش باعتباره  اجعة فيما يتعلق بمر

لو الصالح  السائل،لشرب  الماء  المعنيين،  يمكن  والتطهير  الفاعلين  بتنسيق مع  تفعيله  في  شركات ال  إنشاءإتمام  بعد    التفكير 

 في إطار هذا اإلصالح. الذي يتم حاليا وضعه  متعددة الخدماتالجهوية ال

 

V. للشرب الصالح  والماء  للكهرباء  الوطني  للمكتب  العام  المدير  المالحظات    جواب  حول 

 والتوصيات المتعلقة بقطاع الماء 

 )نص الجواب كما ورد( 

 تعبئة الموارد المائية وتنميتها  .1

 بين العرض والطلب   تفاوتات 

وبصفة إ فقط  تهم  للشرب  الصالح  الماء  على  الطلب  لتغطية  للفالحة  أساسا  المرصودة  المائية  الموارد  تخصيص  إعادة  ن 

تعويض المائية موجه لسيدي إدريس، وموالي يوسف. جزء من هذه األحجام -استثنائية، مياه سدود عبد المؤمن، حسن األول

 الجوفية جراء استغاللها المكثف ألغراض فالحية. فقدان حصص الماء الصالح للشرب المعبأة من المياه

  .بالنسبة للسدود األخرى في جميع األحواض المائية األخرى، لم يتم تسجيل تجاوز للحصص المرصودة للماء الصالح للشرب

ر اإلشارة  وتجد  كما ان الجفاف وضعف الواردات المائية للسدود هي السبب الرئيسي للعجز المسجل في المياه الموجهة للسقي.

 أن قانون الماء يعطي األولوية لمياه الشرب في حال تسجيل عجز في الموارد المائية. 

 تخطيط وتنظيم قطاع الماء .  3

 تنمية الترابط بين "الماء والطاقة والفالحة" من خالل مقاربة نيكسوس 

بقين في إطار هيكلة تنظيمية موحدة، حيث  جمع المكتبين السا  وتفعيل عمليةالتقدم في مشروع تعديل الهيكل التنظيمي للمكتب 

الماء   تحليل توجهات قطاعي  الداخلي مع  الحالي  الهيكل  بتشخيص  القيام  المقترحة    والكهرباء وكذا وضع تم  الماكروهيكلة 

 لتنزيلها.  الشامل التصورو

 وقد قام المكتب بمشاركة نتائج المشروع مع القطاعات الوزارية الوصية.

ا إعادة فحص إال أنه قد  اإلشارةوتجذر   ضوء:  على ةالمستهدف الهيكلة التنظيميةتمت مؤخرا

 ،التنموي الجديد تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج مقترحات ▪

 ،مشروع القانون المتعلق بإصالح المؤسسات والمقاوالت العمومية ▪

 .والتطهير السائل للشرب  والماء الصالحمتعددة الخدمات للكهرباء الجهوية الشركات النشاء مشروع إ ▪

بتعيين خبير مستقل للبت في مبالغ العجز بموجب اتفاقيات إدارة    29/12/2020أوصى مجلس اإلدارة خالل جلسته بتاريخ  

تجدر اإلشارة إلى أن عملية اإلصالح لتوزيع الخدمات   ذلك،مياه الشرب واتفاقيات خدمات الصرف الصحي. باإلضافة إلى  

 المتعددة جارية.

 تمويل القطاع الماء.  4

 ل على تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص العم 

اعتمد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب نموذجا آخرا للشراكة مع القطاع الخاص تعزيزا منه للمجهودات التي  

يبذلها في هذا اإلطار، من خالل إحالة مهمة تدبير منشآت الماء الصالح للشرب في الوسط القروي على القطاع الخاص. حيث 

صفقة حاليا تهم    31الخاص؛ أولهما " المناولة دون تحمل المخاطر التجارية " في إطار  تم اعتماد شكلين لإلحالة على القطاع  
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مليون درهم. الشكل الثاني إلحالة التدبير على القطاع    138مليون فرد وبغالف مالي إجمالي سنوي يناهز    3.6ساكنة تفوق  

ات مع اعتماد مقاربة "الدعم حسب النتائج الخاص هو " المناولة مع تحمل المخاطر التجارية" عبر صفقة لمدة عشر سنو

 المحققة" بناء على النتائج المتعاقد عيلها. 

نسمة وأكثر  140.000هذا الشكل األخير من اإلحالة على القطاع الخاص تم عبر صفقة شملت عشر جماعات بساكنة تناهز 

قاسم. وفي إطار هذا    200من   التابعة إلقليم سيدي  الملحة  الشركة من خالل  دوار بدائرة جرف  أداء مستحقات  العقد، يتم 

المداخيل المستخلصة من األسر المستفيدة من التزويد بالماء الصالح الشرب بواسطة الربط الفردي من جهة، وعلى أساس  

ك حجم الماء "بالمتر المكتب" المستهلك والمستخلص من المنخرطين من جهة أخرى. أما التعرفة المطبقة بالنسبة لكلفة استهال

الماء من طرف المنخرطين فتظل نفسها المعتمدة من طرف المكتب في جميع المراكز الصغرى.  كما تم اعتماد آلية جديدة  

لمساعدة الشركة على ضمان التوازن المالي للعقد خالل سنواته األولى عبر دعم مالي حسب النائح المحققة والمتعاقد عليها.  

الث صفقات أخرى بدعم من الممولين الدوليين )البنك اإلفريقي للتنمية والوكالة الفرنسية وفي نفس اإلطار، يتم حاليا إعداد ث

 مليون درهم. 600نسمة وبكلفة إجمالية تناهز  500.000للتنمية( لساكنة إجمالية تقدر بـ 

الماء الصالح للشرب بالوسط القروي هو قرار استراتيجي للمكتب ، يندرج في إطار إن اعتماد خيار مناولة تدبير منشآت 

النظرة الشمولية المرتكزة على ترشيد وعقلنة نفقات االستغالل للحد من التأثير السلبي على التوازن المالي للمكتب، مع ضمان 

 تدبير مستدام ومرشد لمنشآت الماء الصالح للشرب.   

 ضرورة إصالح أنظمة تعريفة المياه 
الدفع للمستفيدين. إذا كانت كلفة الخدمة لم يتم استخالصها بالتعرفة فمن المستحب ادراج  يجب األخذ بعين االعتبار القدرة واإلرادة على  

 ط. جل تفادي العجز عن طريق منحات االستثمار وكذا إدراج صندوق تكميلي لتفادي عجز النشا أآليات من 

 اللوجستيك ميدان 

مستوى   حسنبموقعه الجغرافي وت  ، أساسا،مرتبطة  اللوجستيك، على مجموعة من المقوماتميدان  يتوفر المغرب، فيما يتعلق ب 

فيما يتعلق بالبنية التحتية )الطرق السيارة والسكك الحديدية والموانئ على غرار    إحرازه  تمالتقدم الذي  وكذا    ،ربطه البحري

 الجدير بالذكر، في نفس السياق، أن المغرب قد تمكن من تطوير الخدمات اللوجستيكية من خالل   ومنميناء طنجة المتوسط(.  

ع العام كالشركة الوطنية للنقل واللوجستيك الفاعلين اللوجستيكيين سواء من القطاع الخاص أو من القطا  بعض  دعم وتشجيع

 اللوجستيكية الدولية. القيمة  في سالسل ، بشكل أفضل،من االندماج  البالدمكن هو ما والمكتب الوطني للسكك الحديدية. و

فقد  و الوطنيعليه،  السوق  با  قدر  والخاص  اللوجستيكية  سنة  الخدمات  للبضائع،  الطرقي  بحوالي 2018لنقل   ،

المتعلقة بالقطاع بما قدره   445.000ما قدره  وهو ما يوفر    ،درهم مليار 26,5 منصب شغل. في حين قدرت االستثمارات 

 .28مليار درهم 25,8

. وتعتبر هذه النسبة مرتفعة  2018سنة  لمن الناتج الداخلي الخام    19,6%  حوالي   قد مثلتف  ،التكاليف اللوجستيكيةوفيما يخص  

مع مجموعة من  نسبيا   األمريكيةبالمقارنة  المتحدة  والواليات  والصين  فرنسا  مثل  تمثل  ،الدول  على   ،التكاليف  هذه  حيث 

 .سنةخالل نفس ال 8%و  14,6%و 10% ، حواليالتوالي

التي   تاموبالنظر إلى التحديات المطروحة فيما يتعلق بقطاع اللوجستيك، فقد قام المجلس األعلى للحسابات بمجموعة من المه

ما   تاموكذا سبل التطوير. وقد شملت هذه المه  ،القطاع على المستوى الوطني بغية تحديد نقط القوة  وضعية  تهدف إلى تحليل

 يلي:

 تقييم االستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجستيكية؛ -

 ؛29لزناتة(سطات )السيما المنطقة اللوجستيكية -تقييم اللوجستيك على مستوى جهة الدار البيضاء -

 تقييم السياسة اللوجيستيكية للوكالة الخاصة طنجة المتوسط؛  -

 تقييم تسيير ميناء أكادير؛  -

 تقييم تسيير الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك.  -

  

 
 المصدر: معطيات المرصد المغربي للتنافسية اللوجستيكية.  28
 سطات.-مهمة منجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء  29
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I.  مالحظات وتوصيات المجلس األعلى للحسابات 

 . بهذا الشأن وأهم توصيات المجلس تامفيما يلي خالصة للمالحظات المنبثقة عن هذه المه

 أوال. تقييم االستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجستيكية 

 والتوجيه والتخطيط  والحكامة اإلنجازاتحصيلة  .1

  تقرير عن اإلنجازات 

التنافسية اللوجستيكية التجهيز والنقل واللوجستيك، وذلك من خالل    تم إطالق ورش تطوير  في المغرب من طرف وزارة 

بالقطاع استراتيجية خاصة  اللوجستيكية"  ، تحت عنوان2010سنة  ،  وضع  التنافسية  لتنمية  الوطنية  والتي   ،"االستراتيجية 

 . 2030-2010تشمل الفترة 

-2010الدولة واالتحاد العام لمقاوالت المغرب يشمل الفترة  وقد تم توثيق االستراتيجية اللوجستيكية عبر توقيع عقد إطار بين  

 وكذا عبر تأسيس الوكالة المغربية لتطوير األنشطة اللوجستيكية والمرصد المغربي للتنافسية اللوجستيكية. ،2015

تنظيمي من  و  قانوني  لم يرفق بوضع إطار  المذكورة  لوحظ أن إطالق االستراتيجية اللوجستيكية الوطنية  في هذا اإلطار،و

أماكن التخزين واستغاللها. وال توجد، إضافة إلى ذلك، أي مقتضيات توجه تهيئة  أجل تأطير مزاولة األنشطة اللوجستيكية و

  ال تدرج   المتعلقة بالتعمير وبإعداد التراب الوطني  القانونية  النصوص  أنمزاولة األنشطة اللوجستيكية إلى مناطق معينة. كما  

 كما هو الشأن بالنسبة لقطاعات الصناعة أو الفالحة.  ،ئم بذاتهاللوجستيك كقطاع قا

أطلقت عدة مشاريع بهدف كونها قد  إلى    "  الوكالة المغربية لتنمية األنشطة اللوجيستيكيةوفي هذا الصدد، أشارت  
من أجل تأطير تنمية قطاع    يمشروع قانون أولعداد  إمن بينها  ،  اللوجستيكتنظيمي مالئم لتطور قطاع    إطاربلورة  

في المغرب يغطي على   اللوجستيكيمقترح إلطار تقني وقانوني خاص بتطوير العقار  وكذا    ،في المغرب  اللوجستيك
والسالمة، والذي  وجه الخصوص الجوانب التعاقدية والعقارية والعمرانية وكذا الجوانب المعمارية والتقنية والبيئية  

 . "في طور اإلنهاءيوجد 

اإلنجازات التي حققتها االستراتيجية اللوجستيكية بخصوص  حصيلةأول   عدادإ ،2019في أكتوبر  ،قد تمنفس السياق، ف فيو

في   وبالتالي  ،عن تأخر في تنزيل االستراتيجيةه الحصيلة  هذ  تكشفإذ  .  هاأي بعد مرور تسع سنوات على انطالق  المذكورة،

الكلية، التي    التكاليف اللوجستيكيةمن جهة أخرى، فإن  . و14%  حوالياتيجية بتحقيق أهدافها، حيث قدر مستوى تنزيل االستر

مقابل هدف حدد في  في    ،2018من الناتج الداخلي الخام سنة    19,6%  ، قد بلغت ما يناهز2010سنة    %20كانت في حدود  

  ، من الناتج الداخلي الخام  2,63%سوى    لم تبلغ  للوجستيكخدمات ا القيمة المضافة المباشرة ل  كما أن.  2015سنة    في  %15

 حسب ما هو مسطر في هذه االستراتيجية. ،2015ابتداء من  5,4%في حين كان متوقعا أن تصل إلى 

اللوجستيكية االستراتيجية  إنجازات  بتقييم  يتعلق  فيما  المسجل  التأخير  عن  لتنمية    وجوابا  المغربية  الوكالة  أشارت 
إلى كونها قد "عملت اللوجستيكية  العقد   األنشطة  المتعلقة بإجراءات  على إعداد مصفوفة تجمع حصيلة اإلنجازات 

 البرنامج بين الدولة واالتحاد العام لمقاوالت المغرب في إطار االستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجيستيكية.
، 2015-2010ذلك، قامت الوكالة بإعداد تقرير مرحلي حول االستراتيجية اللوجيستيكية خالل الفترة  باإلضافة إلى  

 . "2016تم تقديمه خالل مؤتمر صحفي في يونيو  الذيو

غير أن التتبع المشار إليه من طرف الوكالة ال يتعلق سوى باإلجراءات المرتبطة بالعقود المتفرعة عن العقد اإلطار  
يمثل، ع مع  وال  بالمقارنة  اإلنجازات  بحساب  يقم  لم  اللوجستيكية حيث  لالستراتيجية  عاما  تقييما  االعتبار،  هذا  لى 

 .2019األهداف االستراتيجية، الشيء الذي لم يتم إال سنة 

  إلى كون  كبير  حد إلى  االنتظارات، يرجع  مستوى  إلى  يرقى  ال  والذي  االستراتيجية  تفعيل   تقدم  أوضحت أن معدل كما
 للمناطق  المحدود  التطوير   انعكس  وبالتالي.  اللوجيستيكية  المناطق  تطوير  على  تعتمد  االستراتيجية  إجراءات  نم  75%

 . االستراتيجية تفعيل تقدم معدل على اللوجيستيكية

 الحكامة 

اللوجستيكأمن   قطاع  لحكامة  مناسب  إطار  وضع  والمرصد    ،جل  اللوجستيكية  األنشطة  لتنمية  المغربية  الوكالة  إنشاء  تم 

 . المغربي للتنافسية اللوجستيكية

 الوكالة المغربية لتنمية األنشطة اللوجستيكية  •

التي تم    (، دورا هاما في تنزيل االستراتيجية اللوجستيكية الوطنية59.09  تلعب الوكالة، وفقا لقانونها المؤسس )قانون رقم

 .2014الوكالة لم ينطلق بشكل فعلي إال ابتداء من سنة هذه فإن عمل   الهام، هاغير أنه، رغم دور ،2010ها سنة إطالق

ها. ويبرز ذلك، من خالل الصعوبات التي بعض منب  ها، لم تستطع ضمان القيامتعدد مهام   ، بسببالوكالةفضال عن ذلك، فإن  و

ضعف  على مستوى. وتسجل نفس المالحظة متدخلين في قطاع اللوجستيكالتوحيد جميع الفاعلين وتواجهها الوكالة من أجل 
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فيما يخص  المرتبطة باللوجستيك. و  من طرف الفاعلين العموميين في المجاالت  الوكالة في عمليات اتخاذ القرارات  مساهمة

منذ إنشائها. ويعود    القيام بذلك  الوكالة لم تستطعقد تبين أن  ، فالقيام باقتناء األراضي وإنشاء المناطق اللوجستيكيةدورها في  

أن ميزانية الوكالة تتكون من دعم الدولة،    ، أيضا، ذلك، حسب الوكالة، إلى ضعف مواردها المادية والبشرية. وجدير بالذكر

االلتزامات   من هذا الدعم دون تحديد  كما أنها تستفيد  ،2019-2013الفترة  خالل  سنوي  كمعدل  مليون درهم    80بما يقارب  

 أو األهداف المراد تحقيقها.

كأداة لتنفيذ االستراتيجية اللوجستيكية الوطنية، وضع إطار تعاقدي يربطها بالدولة   ،من جهة أخرى، لم يواكب إنشاء الوكالةو

 ويحدد مسؤوليات مختلف األطراف.

اطق اللوجستيكية إال جزئيا وذلك سنة وتجدر اإلشارة إلى كون الوكالة لم تستطع تفعيل مهامها المرتبط بتطوير المن
لتهيئة   2020تم إطالق طلب عروض خالل شهر أكتوبر  مالية، بعد الموافقة على تخصيص اعتمادات "حيث  2020

الشطر األول من المنطقة اللوجيستيكية جنوب آيت ملول وإعداد مراحل التراخيص المتعلقة بتجزئة األشطر األولى  
هكتار(،    9هكتار( بمراكش، وبني مالل )  37هكتار( بفاس، وتامنصورت )  32س الماء )للمناطق اللوجيستيكية برأ

ا( بميدلت في انتظار المصادقة على الميزانية من أجل إطالق األشغال. باإلضافة إلى ذلك، قدمت   5وزايدة ) هكتارا
متدة على خمس سنوات خالل الفترة  مقترح برمجة مالية م الوكالة المغربية لتنمية األنشطة اللوجيستيكية في هذا الصدد

من أجل تطوير األشطر األولى لست مناطق لوجيستيكية )رس الماء، القنيطرة، زايدة، بني مالل، أوالد    2022-2026
 صالح، تمنصورت(".

 المرصد المغربي للتنافسية اللوجستيكية •

يتوفر ال  المرصد  فإن  باللوجستيك،  المتعلقة  المعطيات  وتحليل  جمع  يخص  جمع   فيما  من  يمكن  معلوماتي  نظام  على  بعد 

األساسية   المعطيات  أجل جمع  من  المحاوالت  من  بمجموعة  المرصد  قام  اإلطار،  هذا  وفي  المعطيات.  وتخزين  ومعالجة 

لم تمكن بعد من توفير معلومات    محاوالتإال أن هذه ال  .30اللوجستيكي  يالعقارالعرض  المرتبطة بالقطاع السيما تلك المتعلقة ب

 .حول العرض الموجود المتعلق بهذا العقارمة منظ

ي اتوذلك في ظل غياب تبادل ذي طابع مؤسس  ،كما لم يتمكن المرصد بعد من القيام بتجميع دوري وأوتوماتيكي للمعطيات

 ....(األخرى  ومختلف المراصد المندوبية السامية للتخطيطكمع مختلف منتجي هذه المعطيات )

مؤشرا، غير أن إنتاج   145ضم  يللمؤشرات    يليفصت  تصميمأما فيما يتعلق بإنتاج مؤشرات األداء، فقد قام المرصد بوضع  

المؤشرات ال يتم  باإلضافة إلى كون هذه    ،مؤشرا منها  52هذه المؤشرات يظل ضعيفا، حيث لم يقم المرصد بإنتاج سوى  

  ،دوريمنتظم و إنتاجها بشكل

ن الالفت أن المرصد المغربي للتنافسية اللوجستيكية ال يتوفر على موقع إلكتروني لتمكينه من التواصل  وعلى صعيد آخر، فم

 حول خدماته وإنتاجاته.

 التوجيه والتخطيط المالي لالستراتيجية 

تضاء.  بشكل تدريجي مع تصحيحها وتحيينها عند االق  المذكورة  كان من المفترض أن يتم تنزيل االستراتيجية اللوجستيكية

، أي بعد تسع سنوات من 2019لم تعقد سوى سنة    ذات الصلة   بالمقابل، فإن أولى االجتماعات الوطنية لتتبع االستراتيجية

 بإجراء أي تصحيح أو تحيين لهذه االستراتيجية. يتم القيام لم  هو ما نتج عنه أنهانطالق االستراتيجية. و

 ،2019سنة  إلى غاية نهاية    ،ة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء لم يتضمنوفي سياق آخر، لوحظ أن الهيكل التنظيمي لوزار

، لم يخصص هيكلها 2013سنة    31اللوجستيك ضمن مهام الوزارة   قطاع  وحدة مسؤولة عن قطاع اللوجستيك. فمنذ إدراج

 رقم   من خالل المرسوم  2020نة  سفي  ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة إال    هإدراجقم بالتنظيمي وحدة مكلفة بهذا القطاع. ولم ت

 . الوصية الذي يحدد مهام وتنظيم الوزارة 2.19.1094

على مستوى العقد اإلطار،  فقد تم تحديدها،  ،  المعنية  الالزمة إلنجاز مجموع أوراش االستراتيجيةفيما يخص االستثمارات  و

. غير أن هذه المبالغ لم  2015-2010الفترة   خاللمليار درهم  63 ما يعادل ، منها2030مليار درهم في أفق  116 حدود  في

  تعبئة مستوى    تقييم  إضافة إلى ذلك فإنترفق بتفصيل يحدد توزيعها حسب الجهة الممولة وكذا حسب أوراش االستراتيجية.  

 د دقيق لألهداف الواجب تحقيقها. تحدي في ظل غيابيضل صعبا  الفاعلينمساهمة مختلف 

 أوراش  مجموع  إنجاز  لتمويل  عاماا   إطاراا   البرنامج يحدد  أوضحت وزارة النقل واللوجستيك أن العقد في هذا الصدد
 مقاربة  عبر  وذلك  والجهوية،  القطاعية  التنفيذية  العقود  مستوى  على  يتم  المعنية  األطراف  التزام  لكن  االستراتيجية،

 اللوجيستيكية.   االستراتيجية  لتنزيل  عليها  المتفق  لإلجراءات  والمالية  المؤسساتية  والتركيبات  الميزانيات  تحدد  تشاركية

 
المتعلقة   12/2019مليون درهم، والصفقة رقم    3المتعلقة بإنجاز بحث حول العقارات اللوجستيكية في المغرب، بمبلغ قدره    3/2016الصفقة رقم   30

 مليون درهم. 4,26از بحث حول العقارات اللوجستيكية في المغرب، بقيمة تناهز بإنج
 . 2.13.828 رقم عبر المرسوم 2013تم إدراج إعداد وتتبع االستراتيجية اللوجستيكية ضمن مهام الوزارة إال ابتداء من سنة لم ي 31
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 المناطق اللوجستيكية  .2

وفق مخطط   (multi-fluxمتعددة التدفق )  إلى تطوير شبكة وطنية من المناطق اللوجستيكية  المذكورة  ترمي االستراتيجية

تعبئتها لتنزيل  جمالية المتوقع  مترجم إلى مخططات توجيهية جهوية. وتبلغ المساحة اإل  اللوجستيكية  للمناطق  توجيهي وطني 

هكتار    3.300، وحوالي  2015  سنة  هكتارا في أفق  2.080الجهوية للمناطق اللوجيستيكية ما يناهز    التوجيهية  المخططات

حيث    إلى المستوى المتوخى، التدفق  متعددة رق اإلنجازات فيما يخص المناطق اللوجستيكيةلم ت . غير أنه  2030 سنة  في أفق

االستراتيجية إطار  في  يتم،  واللوجستيك  32المذكورة   لم  للنقل  الوطنية  للشركة  التابعة  اللوجستيكية  المنطقة  سوى  تطوير   ،

(SNTL) لزناتة. التدفق متعددةستيكية هكتارا على مستوى المنطقة اللوج 28، والتي تغطي مساحة تقارب 

التعاقد كذا  و  اللوجيستيكية  للمناطققد لوحظ تأخر كبير في عملية إعداد المخططات التوجيهية الجهوية  من جهة أخرى، فو

  ستة، بعد عشر سنوات من بدء تنفيذ االستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكية، لم يتم إعداد سوى  أنه  . حيثبشأنها

 .المتبقية قيد التحيين الستة بينما ال تزال المخططات جهوية، مخططات

ططات التوجيهية لمخلالقانوني للمخطط التوجيهي الوطني ووجب اإلنفاذ  عالوة على ذلك، وفي غياب مقتضيات تشريعية ت

التخصيص  هو السبيل الوحيد للحفاظ على    عميرمناطق على مستوى وثائق التال  إدراج هذهالجهوية للمناطق اللوجستيكية، يظل  

 للتهـيئة  التوجيهي  ير )المخططعمتعلى مستوى وثائق ال  إدراج،لها. بيد أن هذا اإلدراج لم يتحقق إال جزئيا، حيث لم يتم  حدد  الم

التوجيهية   51,6%سوى  ،  33( (PA)  التهيئة  وتصميم(  SDAU)  العمرانية المخططات  في  المبرمجة  المساحات  من  فقط 

 . الجهوية للمناطق اللوجستيكية

 والتي   تحديدها،  تم  التي  األراضي  إدماج  أجل  من  كبيراا   في هذا الصدد ذكرت وزارة النقل واللوجستيك أنها بذلت جهداا
 التعمير، السيما عن طريق استدعاء ممثلي  وثائق  في  اللوجيستيكية،  للمناطق   الجهوية  التوجيهية  المخططات  تشملها
  الوزارة   مستوى  على   للتتبع  المركزية  اللجنة   اجتماعات  في   اللوجيستيكية للمشاركة  األنشطة  لتنمية  المغربية  الوكالة
 مركزية أو في اللجنة المحلية التابعة لها.بالتعمير، خاصة وأن الوكالة ليست عضوا في هاته اللجنة ال المكلفة

للمناطق الصناعية على الرغم من االختالف   ةالمناطق اللوجستيكية مماثلوثائق التعمير تعتبر  وفي هذا اإلطار، لوحظ أن  

بين وب هماالموجود  عليه.  رقم    فإن،  ناء  بالتعمير  12.90القانون  يدرج  المتعلق  ضمن    ال  اللوجستيكية"  األنشطة  "مناطق 

مثل   بخصوص هذه المناطق،  األغراض العامة المخصصة لها األراضي. وبالتالي، يتم استعمال عدة تسميات غير رسمية

والتي ال تعبر   "، المناطق الصناعية"  وأ  "المنصات اللوجستيكية"   وأ  "مناطق األنشطة االقتصادية"  و" أالمناطق اللوجستيكية"

  يح على هذا النوع من األنشطة. هذا الوضع يؤثر سلبا على مدى التحكم في استعمال األراضي، ويساهم في انتشاربشكل صح

 . غير منظمةالتي تضم أنشطة لوجستيكية  حالتوالم  السرية المستودعات أنشطة

اللوجستيكية، فقد لوحظ ضعف في  المناطق    تطوير وتنميةأما فيما يتعلق بوسائل التنسيق والتعاون بين الفاعلين المتدخلين في  

 والسيما:  ،هذا التنسيق

واللوجستيك،   - للنقل  الوطنية  والشركة  الحديدية  للسكك  الوطني  علىوالمكتب  يتوفران  من  اللذان   احتياطي 

 إلنشاء المناطق اللوجستيكية؛ يراضاأل

رض أن تشتمل على التي من المفت  (Agropoles)الفالحية  قطاب  واأل  " P2I"المنصات الصناعية المندمجة   -

 مكونات لوجستيكية. 

تعتبر المنطقة اللوجستيكية لزناتة المحاولة الوحيدة إلحداث شكل من أشكال التعاون والتنسيق بين الوكالة في هذا الصدد،  و

ل الوطنية  والشركة  الحديدية  للسكك  الوطني  والمكتب  للموانئ  الوطنية  والوكالة  اللوجستيكية  األنشطة  لتنمية  لنقل  المغربية 

 لمنطقةالمشترك لتسيير التطوير ويهم الواللوجستيك. إال أن هذه المحاولة لم تؤد إلى اتفاق مختلف هاته الجهات حول نموذج 

 . المعنية

الفالحة فيما   ةتنسيق بين الوكالة المغربية لتنمية األنشطة اللوجستيكية ووزارال  قويةتوجود حاجة ل، لوحظ  في نفس السياقو

الفالحية، وما بين الوكالة المذكورة ووزارة الصناعة بخصوص إنشاء   المستقبلة لألقطاب  اطق اللوجستيكيةإنشاء المن  يخص

جدوى   من أجل دراسة  يتم اتخاذ أي إجراءلم  من جهة أخرى،  . و"P2I"  المنصات الصناعية المندمجةنفس المناطق المتعلقة ب

الفالحية التي جرى تهيئتها والتي لم   األقطاب  على مستوى المنصات الصناعية أو  وإطالقها  إنشاء مناطق لوجستيكيةمشاريع  

 .34هكتار 600 حوالييتم تثمينها بعد، والتي تقدر مساحتها ب

 
" التي  Medhubفي إطار االستراتيجية الوطنية المذكورة، مثل منطقة "توجد مناطق لوجستية أخرى على المستوى الوطني، ولكن لم يتم تطويرها   32

( ويتعين اإلشارة إلى أنه تم  ONCF" التي طورها المكتب الوطني للسكك الحديدية )MITA( أو منطقة "TMSAطورتها وكالة طنجة المتوسط )

 (. SDRZLجيستكية )دمج هذه المناطق الحقا على مستوى المخططات التوجيهية الجهوية للمناطق اللو
 هكتارا )باستثناء المناطق القروية(.  3.066مساحة إجمالية محددة في  هكتارا من أ 1.582تبلغ المساحات المدرجة ضمن وثائق التعمير حوالي  33
 . 2017يونيو  21وفق محضر مجلس إدارة الوكالة المغربية لتنمية األنشطة اللوجستيكية بتاريخ  34
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  الواجب اعتماده من أجل تطوير وتسيير المناطق اللوجستيكية. حيث لم تتضمن   يتم تحديد النموذجوباإلضافة إلى ذلك، لم  

 أو لمستوى  ،في هذا اإلطار المعنية أي إشارة لبنية المسؤوليات واألدوار اللوجستيكية التنافسية لتطوير نيةالوط االستراتيجية

 تدخل الدولة أو للموارد المالية الالزمة.  ومدى

  بتحديد  رهينا  ليس اللوجيستيكية  المناطق  تطوير  ورش  إطالق  وفي هذا الصدد، أوضحت وزارة النقل واللوجستيك إن
 األنشطة   لتنمية  المغربية  الوكالة   صالحيات  إطار  في  يدخل  هذا  ألن  اللوجيستيكية،  المناطق  هذه  وتسيير  ويرلتط  نموذج

 . منها  المالية  وخصوصا  الالزمة  الموارد  تعبئة  على  بالقدرة  باألحرى  يرتبط  وانما   إحداثها،  قانون  بموجب  اللوجيستيكية

قطاع  لخاصة    يةز يحفإجراءات ت  ي الحاليطار االستثماراإل  ال يمنح  وخالفا لقطاعات اقتصادية أخرى،  ،على صعيد آخرو

صندوق ك)  االقتصادية  كما هو الشأن بالنسبة لباقي القطاعات  خاصة،  تمويلآليات    على  اللوجستيك. حيث ال يتوفر القطاع

 ، الفالحية  قطاب فيما يتعلق باأل  ( FDA)وصندوق التنمية الفالحية  ،  فيما يخص المناطق الصناعية  (FDI)التنمية الصناعية  

 . 35( ...وصندوق الحسن الثاني فيما يتعلق بباقي القطاعات المنتجة

 سطات: حالة المنطقة اللوجستيكية لزناتة-المناطق اللوجستيكية بجهة الدار البيضاء .3

التنافسية  الوطنية  نصت االستراتيجية ال  36مناطق لوجستيكية  (08)  اللوجستيكية على إنشاء ثمان  لتطوير  على    تدفقمتعددة 

حيث يتركز بها جزء   ،اللوجستيكخدمات مستوى منطقة الدار البيضاء الكبرى. وتتميز هذه الجهة بأهمية خاصة فيما يتعلق ب

 ة المجالية للمناطق اللوجستية بالجهة إلى الوقوف على ما يلي: . وقد مكن تحليل مظاهر التهيئالسلع تدفقات نسبة هام من

للمناطق   - الجهوي  التوجيهي  المخطط  في  المبرمجة  اللوجستيكية  المناطق  ومواقع  خصائص  بأن  تبين 

 تختلف فيما بينها في كثير من األحيان؛ ،من جهة أخرى ،وفي وثائق التعمير ،من جهة ،اللوجستيكية

لتهيئة العمرانية للدار البيضاء الكبرى، لي  يهتوجالمخطط  تي يشملها اليم التهيئة التصام  قواعدبالتمحيص في   -

 المناطق اللوجستيكية؛  تهيئةالتنظيمية المتعلقة ب بنودقليل من ال على ملتتبين بأنها تش 

حداث المناطق  إل  اللوجستيكية،  للمناطق  الجهوي  التوجيهي  أن المواقع المستهدفة، على مستوى المخططلوحظ   -

)استهداف األمالك  ذات الصلة  صعوبة تعبئة األراضي  غالبا ما تكون غير مناسبة، وذلك بسبب  اللوجستيكية،  

واستهداف ،  واستهداف أراضي الجموع الساللية،  وتشتت القطع المكونة لوعاء المناطق اللوجستيكية  ،الخاصة

 قات(.رتفااأراضي موضوع مشاريع تجهيزات عمومية أو مشمولة ب

 وقد فسرت الوكالة المغربية لتنمية األنشطة اللوجستيكية هذا التباين بما يلي:

اللوج - وثائق    المرتقبةستيكية  يالمناطق  يتم    التعميرفي  لم  المخطط  إدماجهاوالتي   ةالجهوي  ةالتوجيهي   اتفي 

اللوج ذات محيط  يللمناطق  مناطق  يتجاوز    تأثيرستيكية هي  تقع  الحضري    المدارال  ت  فيهالذي    ستجيب وال 

 ؛ المتعددة األروجةستيكية يللمعايير التي تميز المناطق اللوج

ستيكية والتي لم  يللمناطق اللوج  ةالجهوي  ةالتوجيهي  اتفي المخطط  المرتقبةستيكية  يأما بالنسبة للمناطق اللوج -

في وثائق   العقارات التي يتم تحديدها ج ادمالوكالة إلتعمل الوزارة بالتنسيق مع ،  التعميرفي وثائق  إدماجهايتم 

 طيط الحضاري.تخبال  المكلفةاللجان مع مديرياتها الجهوية في إطار بالتنسيق   التعمير

فيما يخص   لزناتةأما  اللوجستيكية  تعتبرالمنطقة  فهي  إنشاءها على مساحة   ،  المفترض  كان من  رائدة    323  تناهز  منطقة 

هكتارا( والشركة الوطنية   94المكتب الوطني للسكك الحديدية )وهكتار(،    200نئ )من طرف الوكالة الوطنية للموا  ،هكتارا

  تم تطوير   هكتارا، فإنه  323  غير أنه، من أصل إجمالي المساحة المشار إليها سلفا والبالغةهكتارا(.    28للنقل واللوجستيك )

، أي ما يمثل نسبة  ية للنقل واللوجستيكالشركة الوطنمن طرف  هكتارا    28  تقارب   مساحةفقط جزء من تلك المنطقة على  

 . مما كان متوقعا 8,6%

قد أوصت بإنشاء   لتطوير المنطقة،  مشروع  تحديد  أجل  ، منقد لوحظ أن جميع الدراسات التقنية المنجزةفضال عن ذلك، ف

فق بين مختلف وتة مكلفة بتطوير وتسيير المنطقة. غير أن تأسيس هذه الشركة لم يكلل بالنجاح في ظل غياب  شتركشركة م

وت الوضعية   رجعالمتدخلين.  باألساس،هذه  غياب    ،  المنطقة  اتفاقإلى  وتسيير  تطوير  نموذج  إلى  حول  بالنظر  اختالف  ، 

لمختلف الفاعلين. حيث يسعى المكتب الوطني للسكك الحديدية والوكالة الوطنية للموانئ،   األعمال  ونموذج   المقاربات التجارية

 التابعة لهم. وعية العقاريةاصة، إلى تطوير مشاريع أخرى على مستوى األكل حسب استراتيجيته الخ

هكتار، أشارت الوكالة الوطنية  200وارتباطا بالوعاء العقاري المخصص إلنجاز الميناء الجاف والذي تبلغ مساحته 
)إنشاء محطة ثالثة للحاويات، الرفع من    لميناء الدار البيضاء  بفضل تحسين فعالية الخدمات المينائيةللموانئ إلى أنه "

مردودية المناولة، تقليص مدة مكوث الحاويات بالميناء، رقمنة وإزالة الطابع المادي عن مختلف اإلجراءات، الخ.(،  

 
 يق المذكورة إعانات لدعم اقتناء األراضي.تخصص مجموع الصناد 35
لزناتة، وأوالد حادة، والذروة، والنواصر، وأوالد صالح، وبوسكورة، ولخيايطة، و  36 الجديدة  المدينة  اللوجيستيكية:  بالمناطق  المدينة  يتعلق األمر 

 الجديدة لساحل الخيايطة.
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التخزين البيضاء حاليا يعاني من خصاص في سعة  وبالتالي، فإن الحاجة إلى ميناء جاف على  .لم يعد ميناء الدار 

من أجل االستفادة من الوعاء العقاري التي تمت تعبئته في جلب أروجة جديدة بميناء  و  .ة لم يعد مبررامساحة كبير
الدار البيضاء، أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ دراسة جدوى إلنشاء منطقة لوجستية صناعية على الوعاء العقاري  

 ".المذكور، تكون مرتبطة بالميناء

ابتداء    واللوجستيك  للنقل  الوطنية   للشركة  التابعةالمنطقة    على مستوىتحسن معدالت التسويق    وفي سياق آخر، فعلى الرغم من

المنطقة تظل ذات جاذبية محدودة بالنسبة  هذه  ، فإن  2019- 2015خالل الفترة    70%   يقاربلكي تبلغ معدال  ،2014من سنة  

ة اللوجستيكيفي مجال الخدمات ن ان اثنفاعالتقر فقط اس ،2020، إلى نهاية يوليوز أنه. حيث ةاللوجستيكيمتعهدي الخدمات ل

 الوطنية   من طرف الشركةالتي تم تسويقها    المغطاة  من المساحات  56%أن  ، تجدر اإلشارة إلى  إلى ذلك  ة ضافإ.  بهذه المنطقة

 . "SNTL Supply Chainتحت اسم " فرعها الخاص من طرف لهاستغالواللوجستيك يتم ا للنقل

فقد عرف هذا المشروع تأخرا ملحوظا. حيث لم يتم   ،أما فيما يتعلق بربط المنطقة اللوجستيكية لزناتة بميناء الدار البيضاء

إمكانية نقل البضائع   ةاللوجستيكيلمتعهدي الخدمات  والذي كان من المفترض أن يوفر    ،إنجاز الشق المعتمد على النقل السككي

 .  على السواء ديدية والطرقالسكك الح التنقل بين باعتماد

بين ميناء الدار البيضاء   يلربط السككوقد أشارت الوزارة المكلفة بالنقل واللوجستيك، في هذا الصدد، إلى كون "ا 
، كما هو منصوص  بهذا المحور  حركية الحاويات حول  رؤية  السيكون موضوع اتفاقية خاصة عندما يتم تأكيد    وزناتة

 . "جهة الدار البيضاءبالمتعلق بتنمية المناطق اللوجستيكية  التنفيذي العقدمن  9عليه في المادة 

المنطقة  الميناء و  بينالذي يعد مشروعا ذا أهمية كبرى يروم تسهيل حركية وتنقل الحاويات  الطرقي،  ربط  أما فيما يتعلق بال

يتكون  علما أن هذا الربط. 2018ه مع متم في حين كان من المفترض إنهاؤ ،جزئياإال تم إنجازه ي إنه لمف لزناتة، اللوجستيكية

   .هألشغال اتوقف يعرف وجزء بري ،2020 سنة نهاية حتى 90% بنسبةأشغاله  من جزء بحري تم إنجاز

عدم رفع اإلكراهات المرتبطة بالوعاء العقاري للمشروع  ويرجع هذا التوقف، حسب الوكالة الوطنية للموانئ، "إلى  
 ". وكذا تحويل الشبكات

 تطور النقل الطرقي للبضائع  .4

، مكن هذا اإلصالح 2019-2010وخالل الفترة    .، أطلق المغرب ورشا إلصالح قطاع النقل الطرقي للبضائع2003سنة    في

بموازاة و  .2019مقاولة سنة    90.522إلى    2010سنة  مقاولة    32.571  من النقل الطرقي للبضائع من الرفع من عدد مقاوالت

مركبة خالل    131.099إلى    2007سنة  مركبة    56.587  مركبات الناقلين نموا هاما، حيث انتقلت من  ، عرفت حظيرةمع ذلك

 .2020شهر يونيو من سنة 

 مركبات  من حظيرة%  33,6  حوالي  سنة،  15  عن  عمرها  يزيد   ، التي، فقد مثلت المركباتعمر األسطول  قدمأما فيما يتعلق بت 

، أطلق المغرب حالة تقادم األسطول المذكور. ونظرا ل2007( خالل سنة  TMCA) لحساب الغير النقل الطرقي للبضائع

. ومع ذلك، يظهر تحليل عمر حظيرة المركبات،  37مهب  خاصةاالستفادة من منح لتجديد المركبات ال  لمهنيينبرنامجا يتيح ل

سنة أصبحت تشكل   15د عمرها عن  إن نسبة المركبات التي يزي ، حيثهاتقادم  حدة، تفاقم  2020شهر يونيو من سنة  حتى متم  

 إلى نسبة   2007سنة    4,12نسبة  من    لمركبات. كما ارتفع متوسط عمر هاته ااألسطول  من إجمالي مركبات  38%حوالي  

 .202038 سنة 7,13

بتكلفة مركبة من السير  2.713 من سحب للبضائع الطرقي مركبات النقل تجديد حظيرة، مكن برنامج 2018 سنة نهاية وفي

. 2018-2006خالل الفترة  مليون درهم 7,355درهم لكل مركبة، أي بمبلغ إجمالي قدره  131.110حوالي متوسطة تقدر ب

سنة   15من مجموع المركبات التي يزيد عمرها عن    8%سوى حوالي    ، عمليا،يمثل  مغير أن عدد المركبات المسحوبة ل

 .(2020سنة  34.031)والتي يصل عددها إلى 

نواع المنح توسيعا أل ، شهد هذا األخير  المذكور  البرنامج  في  النقل الطرقي للبضائع مهنيي قطاع  انخراطأجل ضمان  ومن  

خالل الفترة   ،، حيث بلغتاستمرت في االرتفاعالميزانية المرصودة للبرنامج    إنف  ،قيمتها. وبالتاليالزيادة في  المخصصة و 

يقارب   ،2019-2023 لميزانية    250  ما يمثل  درهم، أيمليار    25,1ما  إمكانية مساهمة إضافية  مليون درهم سنويا، مع 

تدعو هذه الوضعية إلى إعادة النظر في االستدامة المالية للبرنامج، الذي كان من المفترض أن  ربما،  عند االقتضاء. و  ،الدولة 

 م. هبة خاص بهدف تحديث حظيرة المركبات ال ،يدعم المهنيين خالل فترة محدودة 

وقد أضافت الوزارة المكلفة بالنقل واللوجستيك "أن برنامج التجديد والكسر ال يهدف إلى تحسين حالة القدم لألسطول 
فحسب، بل هو جزء من مخطط عمل شامل للوزارة يهدف إلى مكافحة بعض العوامل الخارجية السلبية للنقل المهني  

 
 . 2023-2019، و2020- 2018، و2016-2014، و2013-2011و ، 1020-2008والذي تم تمديده ليشمل الفترات  2008-2006 برنامج 37
 . سنوات 7,7في الدول األوروبية، يبلغ متوسط عمر حظيرة مركبات النقل الطرقي للبضائع حوالي  38
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  مشروع)...(    واللوجستيك  البري  النقل  مديرية  أطلقت  الصدد،  اهذ  وفي)...(  مثل تدهور السالمة الطرقية والتلوث  
 . " المناخ صندوق من للتمويل مؤهال جعله بهدف للمشروع تصورية مذكرة إعداد

 الطرقي  النقل  من مقاوالت  70%. حيث إن حوالي  حالة قوية من التشتت  النقل الطرقي للبضائع قطاع  شهدي  ومن جهة أخرى،

أ  93%  ، ال تتوفرذاتيونأشخاص  هم    للبضائع إلى  ،  39من مركبتين  كثرمنها على  الم   أنإضافة  التي تمثل    هنيةالجمعيات 

وفقا لالتحاد العام    2018وقد مثَّلت حصة النشاط غير النظامي خالل سنة    .جمعية  56قد وصلت إلى ما مجموعه  القطاع  

 .40الطرقي للبضائع من الناتج الداخلي الخام لقطاع النقل  32% حواليلمقاوالت المغرب 

الطرقي للبضائعفضال عن ذلك، فو النقل  التسجيل في  قد أحدث ورش إصالح قطاع    النقل   سجل خاص بمقاوالت  إلزامية 

المأذون به  للبضائع  الطرقي التي يفوق وزنها اإلجمالي  المركبات  أكثر من  أو  التي تستخدم واحدة  بالنسبة   3,5،  أما  طن. 

طن، فلم يتم    3,5من فئة الوزن الخفيف، والتي يقل وزنها اإلجمالي المأذون به عن  بواسطة مركبات  لمقاوالت نقل البضائع  

 وبالتالي، ال زال القطاع يعرف غيابا لتنظيم هاته الفئة من الناقلين.  تحديد الشروط المطلوبة لممارسة هذا النوع من النقل.

المعمول بها أي آلية لتفعيل المراقبة الالحقة لمهنيي القطاع، وذلك للتحقق من   ومن جهة أخرى، ال تحدد النصوص القانونية

 استدامة شروط القدرة المالية واألهلية المهنية المطلوبة لولوج المهنة.

 اللوجستيكية تدفقاتال كثيفوتحسين ت .5

السيما منها وسائل الربط    الرامية إلى االستخدام األمثل،  اللوجستيكية على وضع مجموعة من الحلول  التدفقات  تكثيفيعتمد  

 ( اللوجستيكية.    ،(Intermodalitéالمتعددة  الممرات  إنشاء  حيث  وإنشاء  المناطق  هذه  يرتبط  بإنشاء  كبير  بشكل  الممرات 

 41لموانئ الجافة ل  الحديدية  للسكك  الوطني  تطوير المكتبمن شأن  جهة أخرى، ف. وفيما بينهاترابط  الالتي تمثل نقط    اللوجستيكية

حيث يمكن أن تشكل شبكة الموانئ الجافة ممرات   ،ومناطق األنشطة اللوجستيكية أن يحدث نقطا لترابط الممرات اللوجستيكية

وهي: الميناء   ،موانئ جافة  ةثالث  قد أنشأ  المكتب الوطني للسكك الحديديةصدد، أن  وجدير بالذكر، في هذا اللتنقل الحاويات.  

 الميناء الجاف لمراكش سيدي غانم، والميناء الجاف لفاس بنسودة.و، (MITA)ميتا -الجاف للدار البيضاء

في  فإنه لم يمكن، ،الحاويات وتدفق  وإذا كان إنشاء هذه الشبكة من الموانئ الجافة يمكن من إحداث ممرات لوجستيكية لعبور

مختلفة على مستوى نفس المنطقة. ويرجع ذلك إلى عدم إنشاء باقي مناطق األنشطة تدفقات إال بشكل أقل، من تجميع   المقابل

وكذلك    ،الوحيد المتوفر على منطقة أنشطة لوجستيكية تابعة له(  ميتا-)يعتبر الميناء الجاف للدار البيضاء  المبرمجة  اللوجستيكية

من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية أو من طرف فرعه  تقدم فقط  الخدمات المتوفرة على مستوى هذه الموانئ    كونإلى  

متعددة   االستراتيجية،  إطار  في  إنجازها  المتوقع  اللوجستيكية  المناطق  تكون  أن  يفترض  حين  في  كاري"،  "لوجستيك 

 ..المستخدمين

  تنظيم تدفقات السلع والبضائع في مختلف   وإعادة  لتكثيف  الوسائط   متعددة  مناطق إنشاء  ة  تمت برمجقد  من جهة أخرى، فو

. ومن الجدير بشأن إنجاز تلك المناطق  ملحوظ  تأخره تبين وجود  ، غير أناللوجستيكية  للمناطق  الجهوية  التوجيهية  المخططات

الحديدية، كما هو الحال    ة لى ربط عبر الطرق والسكأن مجموعة من المناطق اللوجستيكية المتواجدة تتوفر ع  ، أيضا،بالذكر

 بالنسبة للموانئ الجافة التابعة للمكتب الوطني للسكك الحديدية.

  مجموع تدفقات السلع والبضائع عبر فيما يتعلق ب  للربط بين وسائط النقل المختلطةالحديدية مكونا هاما    ةويمثل النقل عبر السك

يعد   في حين  والتصدير.  بين  الربطاالستيراد  السككي  وسائط  فيما  إلى مزيد من    ورشاالبحري  و  النقل  في حاجة  يزال  ال 

 التطوير.

فإن عدم  مجموعة من العراقيل على مستويات مختلفة. فمن جهة، اللوجستيكية  إضافة إلى ذلك، يواجه التنسيق بين الممراتو

من صعوبات من أجل يجعل هذه األخيرة الزالت تعاني  الوكالة المغربية لتنمية األنشطة اللوجستيكية    بدور  يتعلق  فيما  الدقة

فبالرغم من توفر بعض المتدخلين وفي هذا السياق،  .  اللوجستية  المناطق  في مجال تطوير  توحيد مختلف الفاعلين المتدخلين

طنجة المتوسط...( على كامل الصالحيات   وكالةو   ،واللوجستيكوالشركة الوطنية للنقل    ،)كالمكتب الوطني للسكك الحديدية

تأطير من    ، لحد اآلن،فإن الوكالة المغربية لتنمية األنشطة اللوجستيكية لم تتمكن  الخاصة بها،  لتطوير المناطق اللوجستيكية

باإلضافة إلى  عن ذلك، فوفضال  .  ذات الصلةهذه المناطق ضمن إطار توجهات االستراتيجية الوطنية  هذا العرض المتعلق ب

اللوجستيكية الممرات  اللوجستيكية، يستدعي نشاط  المناطق  الجمارك  آخرين  متدخلين  مطوري ومسيري  شركة  و،  )كإدارة 

السيارة بالمغرب السفن والمستوردون والمصدرون  ،الطرق  المحطاتوأصحاب  سالفة   (. غير أن االستراتيجية، ومشغلي 

 خاصة بالتنسيق بين مختلف المتدخلين على مستوى الممرات اللوجستيكية.  محددة اتلم تضع أي آلية أو هيئ الذكر

 

 
  يقدر على سبيل المثال،   .ئعالنقل الطرقي للبضا  حد أدنى من المركبات لولوج قطاعالتوفر على  على الصعيد الدولي، تلزم بعض البلدان المقاوالت ب 39
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 . 2018المصدر: "تأثير االقتصاد غير المنظم على القدرة التنافسية للمقاوالت". االتحاد العام لمقاوالت المغرب،  40
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 وزارة النقل واللوجستيك، بما يلي:  ،وبصفة خاصة حكومة،ال األعلى للحسابات وبناء على كل ما سبق، يوصي المجلس

في تحقيق  أخير الكبير  ألخذ بعين االعتبار التلاللوجستيكية    التنافسية  لتطوير  الوطنيةمراجعة االستراتيجية   -

 المعنيين؛ األساسيين الفاعلينبتشاور مع وذلك  األهداف األساسية وكذا التطورات التي عرفها القطاع،

السيما الدور المنوط    )السيما الجوانب المؤسسية والتنظيمية(  اللوجستيك   مراجعة اإلطار العام لحكامة قطاع -

 ؛ يةاللوجستيكالوكالة المغربية لتنمية األنشطة ب

  ، )الشركة الوطنية للنقل واللوجستيكالعموميين  الحرص على تناسق االستراتيجيات الفردية ألهم الفاعلين   -

والمكتب الوطني للسكك الحديدية....( مع االستراتيجية   ، طنجة المتوسط  وكالةو،  والوكالة الوطنية للموانئ

 اللوجستيكية؛ التنافسية لتطوير الوطنية

آليات    التفكير فيأكبر للجهات ودور  تسريع وضع نموذج لتطوير وتسيير المناطق اللوجستيكية مع إعطاء   -

 القطاع الخاص؛ مع ة يركاش تتحفيزية وحلول 

السلع إعطاء األولوية ألهداف تحسين وتجميع   - اللوجستيكية من أجل تسريع  عبر    تدفقات  الممرات  إنشاء 

ل األمثل  ت  تدفقات،لاالستعمال  الوكذا  مستوى  على  االزدحام  التنسيق    يستلزممما    مدن،خفيف  من  مزيدا 

وذلك بهدف    ،والوكالة الوطنية للموانئ...(،  والتعاون بين مختلف الفاعلين )المكتب الوطني للسكك الحديدية

 (؛Solutions d’intermodalitéالمتعددة ) نقلال طوسائ ب جديدة تتعلق  ير حلولف تو

وكذا القطاع    له  لوحدات المكونةا  تشتتاستهداف طابع  من خالل  لطرقي للبضائع  تسريع هيكلة قطاع النقل ا  -

 استعمال آليات التحفيز والمراقبة.عبر  مهيكلغير ال

  التكامل بين المركب المينائي   :(TMSA)ثانيا. السياسة اللوجيستيكية للوكالة الخاصة طنجة المتوسط  

 طنجة المتوسط ومناطقه الخلفية الموسعة 
يهدف برنامج تنمية طنجة المتوسط، الذي يشمل المركب المينائي والمنصة الصناعية، إلى تحقيق التوازن في تنمية التراب 

 وسطالوطني من خالل تزويد شمال المغرب بقطب رائد للتنمية االقتصادية. وقد ع هد بتنفيذه إلى الوكالة الخاصة طنجة المت

(TMSA)  وتتمحور المخططات اإلستراتيجية لهاته الوكالة حول ثالثة أهداف رئيسية، وهي    .2002، والتي تم إنشاؤها سنة

الدولية ومتصلة بالمنطقة، )1) المعايير  للموانئ، تلبي  التنافسية اللوجستيكية 2( تطوير بنية تحتية وأنشطة فعالة  ( وتعزيز 

( باإلضافة إلى تنمية النشاط االقتصادي في شمال المغرب وجميع  3ميناء ومنطقته الخلفية، )الوطنية من خالل التكامل بين ال

 .أنحاء المملكة، وخاصة في مجالي الصناعة والخدمات

، في إنشاء شركات 2007، منذ سنة  TMSA، شرعت  42وقصد تحسين الفعالية التشغيلية لمهنها وتلبية احتياجاتها التمويلية 

 فاعلين من القطاعين العام والخاص. فرعية بشراكة مع 

 تطور مشروع طنجة المتوسط .1

ويشمل هذا المركب   .هكتار  1.000ا عالميا يمتد على مساحة قدرها  كيويعتبر المركب المينائي طنجة المتوسط مركزا لوجستي

ل ميناء طنجة المتوسط  . ويشك2، وميناء طنجة المتوسط للركاب والشاحنات، وميناء طنجة المتوسط  143ميناء طنجة المتوسط  

الثالثة متواجدة كلها بميناء طنجة   حيث أن في المغرب،  44منصة استراتيجية للمسافنة  العالمية الرئيسية  البحرية  التحالفات 

عبر االستثمارات المباشرة لمشغلي المحطات الخاصة بهم أو عبر دمج طنجة المتوسط في شبكة النقل الخاصة    المتوسط سواء

  %92،  2019إلى غاية سنة    2010خالل الفترة الممتدة من سنة    ، ويمثل نشاط المسافنةلشحن البحري العالميةبأهم شركات ا

 من نشاط الحاويات. 

المتوسط من احتالل المرتبة   المينائي طنجـة  التوجه المركب  عالمياا والرابعة على صعيد البحر األبيض   35وقد مكن هذا 

. وعلى الرغم من كون الميناء قد حّسن نسبياا حصته من نشاط  2019ذلك خالل سنة  المتوسط، من حيث رواج الحاويات، و

 .2019سنة  7,8%إلى  2010سنة  2,6%االستيراد والتصدير، حيث ارتفعت من 

ا مقارنة ببعض موانئ البحر األبيض المتوسط )ميناءي بيرايوس  الجزيرة  ميناء  اليونان و ب  غير أن هذا المعدل يبقى منخفضا

المسافنة واالستيرادبالخضراء   بين نشاطي  استراتيجيا يجمع  تعتمد توجها  الخصوص(، والتي  التصدير -إسبانيا على وجه 

"Mixed Hub." 

 
 خاص.  %62عمومي و %38 مليار درهم، منها 98، بلغ الغالف االستثماري اإلجمالي ما مجموعه 2019إلى غاية نهاية سنة  42
 ، ومحطة للسـيارات، ومحطة للمحروقات، ومحطة للبضائع المتنوعة. (TC2) و (TC1يضم هذا الميناء محطتين للحاويات ) 43
44Transbordement.  



 
 

 

 (2022 مارس  14) 1443 شعبان   11 –مكرر   7073عدد  الجريدة الرسمية 

 

1375 

ة بالنسبة للمنطقة الخلفية للميناء، حيث ال يساهم هذا النشاط بشكل هام في تأثير المركب المينائي  ويعد رواج المسافنة أقل هيكل

طنجة المتوسط على مناطقه الخلفية القريبة والموسعة. وبالتالي، ال تزال هناك إمكانيات هامة للتحسين في هذا الصدد، وبشكل 

 عام فيما يتعلق بالتنافسية اللوجيستيكية الوطنية.

ومن جانبها، تضم المنصة الصناعية طنجة المتوسط خمس مناطق لألنشطة وهي المنطقة الحرة طنجة، ومنطقة رونو طنجة 

وتهدف هذه المنصة الصناعية إلى تحسين  .، وتطوان شور، وتطوان بارك"TAC"المتوسط، ومنطقة صناعة السيارات  

وقد عرفت هذه المنصة تطورا تدريجيا حيث    .لى المدى الطويلاإلمكانيات التي يوفرها المركب المينائي وضمان تنميته ع

منصب    70.000شركة موجهة بالخصوص نحو االستيراد و  700حوالي   هكتارا وتشمل  1.070أصبحت تمتد على مساحة  

 شغل محدث. 

من    31بة  المرت احتل  حيث   (وقد نجح ميناء طنجة المتوسط في توسيع نطاق الموانئ الموصولة بشبكة ربط بحري مباشرة

المغرب من  45( 2019سنة    ميناء  900أصل   ترتيب  انتقل  العالمية )حيث  اللوجيستيكية  باألروجة  المغرب  ، وبالتالي ربط 

(. وبالرغم من ذلك، ال يستفيد المستوردون والمصدرون بشكل كاف من  2019سنة    22إلى المركز   2006سنة    81المركز  

ال لميناء طنجة  البحري  الربط  والمركب    متوسط،مميزات شبكة  الفاعلين  إنتاج هؤالء  بين وحدات  النقل  تكلفة  وذلك بسبب 

 المينائي. ويرجع ارتفاع هذه التكلفة على وجه الخصوص إلى محدودية التكامل بين الميناء وبقية التراب الوطني.

 المنطقة الحرة اللوجستيكية  .2

طنجة المتوسط، وتضم األنشطة اللوجستيكية ذات القيمة  داخل المركب المينائي    46( ZFLتقع المنطقة الحرة اللوجستيكية ) 

المضافة المتعلقة بالتجميع واإلمداد والتوزيع. وقد تميز مستوى تنمية هذه المنطقة بنسق محدود، ال سيما خالل الفترة الممتدة  

ة المحدود لهاته المنطقة . وال يرقى مستوى التنمي2017، قبل تحقيق دفعة جديدة ابتداء من سنة  2016إلى سنة    2011من سنة  

المتوسط، وال سيما  TMSAلمستوى األهداف اإلستراتيجية ل المينائي طنجة  للمركب  الملحوظ  التطور  ، كما يتناقض مع 

ويرجع هذا الوضع إلى غياب استراتيجية تسويقية تضمن فرص نجاح هاته المنطقة، خصوصا بعد إنهاء  نشاط الحاويات.

 .2008سنة  47Jebel Ali Free Zone  ((JAFZAوشركة   TMSAالشراكة بين 

ا في  98( تراجعا على مستوى سقف أهداف تنميتها، والذي انخفض من ZFLكما عرفت المنطقة الحرة اللوجستيكية ) هكتارا

ا في أفق سنة    68إلى    2015أفق سنة   منطقة، . بيد أن هذا التراجع ال يتناسب مع اإلمكانيات الكبيرة المتاحة لهذه ال2030هكتارا

. 48وال سيما موقعها االستراتيجي داخل المركب المينائي طنجة المتوسط وحجم رواج الحاويات التي يتم معالجته بهذا المركب 

يتميز    ZFLلتبرير هذا الوضع، أن جزء من الوعاء العقاري المخصص لـ    TMSAومن بين الصعوبات التي أثارها مسؤولو  

عرف هذا الوعاء تغييرا على مستوى أهداف استخدامه، وذلك من أجل تلبية االحتياجات  بصعوبة تهيئته. باإلضافة إلى ذلك،

كانت تقريبية وأن إعدادها لم يأخذ بعين االعتبار   ZFLالمتعلقة بالمراقبة الجمركية. وي ظهر هذا الوضع أن مخططات تنمية  

 الصعوبات المحتملة.

اللوجستيكي بنهج تسويقي متكامل. حيث لوحظ، من ناحية، عدم وجود مخطط   Medhubباإلضافة إلى ذلك، ال يتميز عرض  

 الستقطاب الزبناء، ومن ناحية أخرى، أن هذا النهج التسويقي ليس استباقياا بما فيه الكفاية.

نهج   "علىتعتمد  تجارية لطنجة المتوسط  االستراتيجية الأن  لوكالة الخاصة طنجة المتوسط  في هذا الصدد، أشارت ا 
الجنسيات. وعلى هذا  لللوجستيكيين والشركات متعددة  النوعية  تلبية االحتياجات  إلى  الذي يهدف  المناسب"  "البناء 
اللوجيستيكية في  الخدمات  الفاعلين في مجال  األساس يتم وضع مستودعات لوجستيكية بمعايير دولية رهن إشارة 

المستودعات، ولكن إطار زمني مقبول.   المعتمدة على توفير مخزون كبير من  السبب، ال تستند االستراتيجية  لهذا 
مع   والمتوازية  لالستخدام  الجاهزة  المعيارية  المستودعات  من  المخزون  من  المالئم  الحد  على  الحفاظ  على  تعتمد 

  ."الطلب

عدم االستجابة بشكل فوري لطلبات الزبناء المتعلقة وكذا    Medhubالملء شبه الكلي لعرض  تجدر اإلشارة إلى أن    ذلك،ومع  

 لزبناء وقد يؤدي ذلك إلى انتقال بعض ا.  في الوقت المحدد  الم يتم تلبيته  اتيشير إلى وجود طلببالرفع من المساحة المكتراة،  

 إلى مناطق لوجستية أجنبية أخرى منافسة.

 المتوسطالخدمات اللوجستيكية الموجهة للقطب الصناعي لميناء طنجة  .3

بالنظر إلى أهمية األنشطة المرتبطة بالمنصة الصناعية وبالموازاة مع التوجهات االستراتيجية للوكالة، تحرص هذه المنصة  

في هذا الصدد، لوحظ غياب مقاربة  على تلبية احتياجات الفاعلين المتواجدين بها والسيما تلك المتعلقة بالخدمات اللوجستيكية.

 
 (. LSCI: Liner Shipping Connectivity Indexوفقا لمؤشر الربط بخطوط النقل البحري المنتظمة ) 45
 . TMSA، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لMedhubهاته المنطقة من طرف شركة يتم إدارة   46
 .ة لميناء جبل علي بدولة اإلمارات العربية المتحدةالمسؤولة عن إدارة المنطقة الحرة الدولية التابع يتعلق األمر بالشركة 47
ا في   148و  73ما بين    ZFL، والتي استندت إلى نسب مرجعية، إمكانية تطوير مساحة2018خالل سنة    TMSAتوقعت دراسة أنجزتها 48 هكتارا

 .2030هكتارا في أفق سنة  180و 90، وما بين 2025أفق سنة 



 
 

 (2022 مارس  14) 1443 شعبان   11 –مكرر   7073عدد  الجريدة الرسمية  1376

 
تدعيم جاذبية هاته المناطق وكذا تعزيز تهدف إلى  يكي على مستوى مناطق األنشطة أو بالقرب منها،  خاصة بالعرض اللوجست

وجدير  هذا الوضع من خالل محدودية المساحات وعدد الفاعلين في مجال اللوجستيك بهذه المناطق.    ويتجلى بها. االستثمارات

أنشطت الصناعيين يمارسون  الفاعلين  أن عددا هاما من  بفاعلين  بالذكر  االستعانة  أن  في حين  داخلي  اللوجستيكية بشكل  هم 

على سبيل المثال(، ومتواجدين على مقربة من الفاعلين الصناعيين من شأنه تقليص    3PLمتخصصين في مجال اللوجستيك )

 تكاليفهم.

تطوير مناطق األنشطة  أما فيما يتعلق باإلستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكية، والتي يتطرق محورها األول إلى  

 ( األروجة  متعددة  شرعت(ZLMFاللوجستيكية  فقد   ، ( اللوجستيكية  األنشطة  لتنمية  المغربية  الوكالة  من  (  AMDLكل 

تجميع األروجة اللوجستيكية بمنطقة شمال المغرب. إال أن هذا التنسيق لم   ، في التنسيق بهدف البحث عن إمكانيةTMSAو

 يسمح بتقارب أعمال الوكالتين من أجل تلبية االحتياجات اللوجستيكية لألنشطة الصناعية المتواجدة بالمنطقة الشمالية للمملكة.

  طنجة   الخاصة  الوكالة  منتظم  بشكل  اكهاإلشر  اللوجيستيكية  األنشطة  لتنمية  المغربية  في هذا الصدد، أشارت الوكالة
 شاركت  حيث  الحسيمة،  –  تطوان  –  طنجة  بجهة  اللوجيستيكية   للمناطق  الجهوي  المخطط  تحيين  عملية  في  المتوسط

 تقييم  أجل  من  2020  وفبراير  يناير  شهري  خالل  انعقدت  التي  العمل  وورشات  التشاورية  االجتماعات  مختلف  في
  وبنية  تدفقاتها،   طبيعة  فهم  أجل  من  وكذا  الرئيسية  والقطاعات  المقاوالت  طرف   من  عنها  المعبر   اللوجيستيكية  الحاجيات
  اللوجستيكي  التوجيهي المخطط تحيين من األعمال هذه ستمكن حيث. عنها المنبثقة والحاجيات اللوجيستيكية سالسلها

  األطراف  مختلف مع بالتشاور  وذلك  الجهة  في  تطويرها سيتم  التي  اللوجيستيكية  المناطق  مشاريع   أولى  وتحديد  للجهة
 . المتوسط طنجة  الخاصة الوكالة وخاصة المعنية

 ربط المركب المينائي طنجة المتوسط بمناطقه الخلفية الموسعة .4

الربط البحري الواسعة لهذا   ال تستفيد المناطق الخلفية الموسعة للمركب المينائي طنجة المتوسط بشكل كاف من مزايا شبكة

المركب، وكذا من أداءه. حيث ال يزال نشاط االستيراد والتصدير عبر هذا الميناء مرتبطا بشكل أساسي بالمنصة الصناعية 

 من رواج الحاويات المرتبط بهذا النشاط مخصصة لالحتياجات الصناعية بالمنطقة(.  %80طنجة المتوسط )حوالي 

لرغم من التطور الملحوظ لشبكة الربط البحري للمركب المينائي طنجة المتوسط، فإن القدرة التنافسية باإلضافة إلى ذلك، وبا

للشحن عبر الميناء تبقى محدودة نظرا الرتفاع التكلفة مقارنة بميناء الدار البيضاء، وخاصة بالنسبة للمستوردين والمصدرين 

ربط المركب المينائي طنجة المتوسط بمناطقه الخلفية الموسعة، رغم أن  المستقرين بهذه المدينة. ويهيمن النمط الطرقي على  

توفير العديد من المزايا من    50، في حين يمكن للشحن عبر الربط السككي أو عبر المساحلة 49هذا النمط يتميز بتكلفته العالية 

غير مستغلة بشكل    أنها تظل  للتحسين، إالمة  حيث القدرة االستيعابية والتكلفة واألثر البيئي. وتمثل هذه األنماط إمكانيات ها

 بسبب:  وذلكجيد 

غياب حلول فعالة للشحن عبر الربط السككي: تميز استخدام خدمات الربط السككي بالمركب المينائي طنجة  -

، بضعف رواج الحاويات المنقولة. ويرجع هذا الوضع بشكل أساسي إلى 2019-2010المتوسط، خالل الفترة  

وقدرتها التنافسية من حيث التكلفة.  الخدمات المقدمة مع حاجيات الزبناء، فضالا عن عدم موثوقيتها عدم تكييف

تصدير    / استيراد  رواج  جذب  المتوسط  طنجة  المينائي  للمركب  ي مكن  فعال،  سككي  ربط  توفير  حالة  وفي 

 ألف حاوية سنوياا؛ 145للحاويات يقارب 

نئ الدار البيضاء / أكادير وطنجة المتوسط: تتم مسافنة جزء هام من  االستغالل غير الكافي للمساحلة بين موا -

، في الموانئ 2018ألف حاوية سنة    300رواج استيراد / تصدير الحاويات في الدار البيضاء، والمقدر بنحو  

ا إلى توافر عدد أكبر من خطوط  األجنبية )خصوصا الجزيرة الخضراء ومالطا(. ويرجع هذا الوضع جزئيا

التواجد  الشحن   عن  فضالا  األجنبية،  الموانئ  هذه  مستوى  على  وأكادير  البيضاء  الدار  موانئ  إلى  المنتظمة 

المتزايد لمقدمي خدمات السفن. وباإلضافة إلى ذلك، يتميز عرض المساحلة الوطنية بصعوبات على مستوى 

اء لألسطول الوطني. حيث  الحفاظ على حجم األسطول المشغل وكذا توسيع نطاقه بسبب القيود الملزمة لالنتم

يعاني هذا القطاع من غياب إطار تنظيمي وضريبي وتجاري وتشغيلي يسمح للشركات المغربية بالمنافسة، بما 

 في ذلك في نشاط المساحلة. 

ا  أشارت  اإلطار،  المتوسط  في هذا  الخاصة طنجة  "لوكالة  بأن  المتعلقة  أالقيود  المالحة  مزاولة  الساحلية من  نشطة 
لين البحريين المغاربة تدفع هذه الشركات األجنبية للشحن البحري إلى اختيار الموانئ األوروبية إلعادة المشغ  طرف

 ."الشحن رغبة منها لتفادي هذه القيود

اشغال الخط فائق  "  عبر الربط السككي هو قلة استخدام الشحن  كما أوضحت وزارة النقل واللوجستيك أن السبب وراء  
ومنذ ذلك التاريخ، تم القيام بعمل جبار الستئناف هذه الحركة التي  حيث ". "2018ر نبه في نوالسرعة الذي تم افتتاح

 
 .إلى الصين شحنمن إجمالي تكلفة ال 40%حوالي  بين الدار البيضاء والمركب المينائي طنجة المتوسط  بالشاحناتتمثل تكلفة الشحن  49
 يضم نشاط المساحلة كل نقل بحري بين ميناءين من نفس البلد. بالنسبة للمغرب، هذا النشاط مخصص للسفن المنتمية لألسطول الوطني.  50
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ا في    15شحن الحاويات أسبوعياا ولكنها ال تزال بعيدة عن الهدف المتمثل في  لقطارات    3وصلت ذروتها إلى   قطارا
داخل ميناء  نقل عبر الربط السككي  الالمفروضة على تنظيم حركة    كما أوضحت أن "اإلكراهات الحالية.  "األسبوع

إلى التكاليف المرتفعة لمرور الحاويات المنقولة بالقطار )المناولة اإلضافية، التحويل إلى الماسح   ؤديطنجة المتوسط ت
 . "الضوئي، رسوم الميناء، إلخ(

أحد المعايير التي يعتمدها البنك الدولي في تقييم ربط الموانئ بمناطقها    ، ت عد حكامتها51أما فيما يتعلق بالمسالك اللوجستيكية

  – طنجة المتوسط    –الخلفية الموسعة. وفي هذا السياق، لوحظ غياب هيئات حكامة، بالنسبة للمسلك اللوجستيكي "المغرب  

عام والخاص. وتؤكد التجارب الناجحة  والفاعلين المعنيين بسلسلة االستيراد / التصدير، من القطاعين ال  TMSAالعالم"، تضم  

العام والخاص لتخطيط وبناء وتنسيق   القطاعين  في أوروبا وإفريقيا الجنوبية أهمية إنشاء هيئات مخصصة وشراكات بين 

 المسالك اللوجستيكية، وال سيما تلك التي تشمل الموانئ.

 سابات بما يلي: في ضوء المالحظات الواردة في هذا التقييم، يوصي المجلس األعلى للح

 فيما يخص الوكالة الخاصة طنجة المتوسط: .أ

هذا الصدد، ينبغي    وفي.  Medhubإعداد استراتيجية تسويق متكاملة للعرض اللوجستيكي لشركة ميدهوب   -

 إيالء اهتمام خاص لما يلي: 

المحتملين ✓ الزبناء  الجاهزة لتلبية احتياجات  للمستودعات  الكم   ، ضمان توفر عرض مناسب من حيث 

 وذلك بأسعار تنافسية؛ 

 مالئمة؛ ضمان احترافية عمليات التنقيب عن الزبناء المستهدفين وإمكانية تتبعها عن طريق أدوات  ✓

تعزيز القدرة التنافسية للمنطقة الحرة اللوجستيكية من خالل توضيح الوضع القانوني للمناطق الحرة   ✓

 اللوجستيكية وتسهيل اإلجراءات الجمركية.

اال - بعين  لتطوير األخذ  مخطط  تحديد  خالل  من  األراضي،  ندرة  لسياق  أفضل  بشكل  الحرة   عتبار  المنطقة 

 بشكل أكثر انتقائية، وذلك عن طريق:  (ZFL)اللوجستيكية 

- إعطاء األولوية على مستوى المنطقة الحرة اللوجستيكية لمعالجة التدفقات المتعلقة بالمحور "عالم ✓

ختصين بمعالجة التدفقات المتعلقة بالمناطق الصناعية المجاورة  الم"، باإلضافة إلى توجيه الزبناء المع

(TMZ إلى االستقرار بجانب هاته المناطق؛ ،) 

الذين يوفرون حجما معينا  التركيز، على مستوى المنطقة الحرة اللوجستيكية، على استقطاب الزبناء  ✓

 من التدفقات يمّكن من خلق حركية في القطاعات التي يشتغلون بها؛

مشاريع الموانئ الجافة والمراقبة الجمركية خارج الميناء بالتنسيق مع إدارة الجمارك والضرائب   تنفيذ ✓

 غير المباشرة، وذلك بجوار المناطق الصناعية للوكالة الخاصة طنجة المتوسط.

 واللوجستيك:  النقلبفيما يخص الوزارة المكلفة  .ب

العالم "، مع وضع هيكل   –طنجة المتوسط-رب  الشروع في إنشاء ممرات لوجستيكية، وخاصة الممر " المغ -

حكامة فعال لهذا الممر بمشاركة الفاعلين الرئيسيين )وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والوكالة الخاصة  

اللوجيستيكية وإدارة  المغربية لتنمية األنشطة  الحديدية والوكالة  الوطني للسكك  المتوسط والمكتب  طنجة 

 لمباشرة واالتحاد العام لمقاوالت المغرب، إلخ(؛الجمارك والضرائب غير ا

التعاون مع الفاعلين المعنيين )الوكالة الخاصة طنجة المتوسط ووزارة االقتصاد والمالية والرابطة المهنية   -

، وكذا تطوير قدرات المساحلةلمجهزي السفن، إلخ( لوضع التدابير الالزمة لتحسين عرض وظروف نشاط  

 لمدى المتوسط والطويل. األسطول الوطني على ا

 :2040فيما يخص المكتب الوطني للسكك الحديدية، المنخرط في تنفيذ مخطط المغرب للسكك الحديدية  .ج

تسريع وضع عرض تنافسي للربط السككي يتناسب مع احتياجات الزبناء من حيث القدرة االستيعابية والبنية  -

ين حصة الربط السككي في حركة استيراد وتصدير  التحتية والوتيرة والوجهات والمواعيد، وذلك بهدف تحس

 الحاويات بالمركب المينائي طنجة المتوسط؛ 

تعزيز القدرة التنافسية للربط السككي مقارنة باألنماط األخرى من خالل اإلسراع بتنفيذ مشروع توسيع نطاق   -

 طنجة.- لمحور القنيطرة شبكة السكك الحديدية إلى المحور االقتصادي ألكادير وتعزيز القدرة االستيعابية

 
ا في مساحة جغرافية معينةرابط بري أو بحري بين نقاط مترابط 51  .ة تماما
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 فيما يخص الوكالة المغربية لتنمية األنشطة اللوجيستيكية، المكلفة بتنفيذ االستراتيجية اللوجستيكية الوطنية: .د

تطوان، وذلك  -يرة تطوير مناطق األنشطة اللوجستيكية متعددة التدفقات على مستوى جهة طنجةتتسريع و -

 متوسط.بتنسيق وتعاون مع الوكالة الخاصة طنجة ال

 تسيير ميناء أكادير   مراقبةثالثا. 
 ميناء أكادير مرفقا رئيسيا في سلسلة الخدمات اللوجستيكية بالمغرب، حيث بلغ الرواج التجاري السنوي بهذا الميناء   شكلي

 .%3,82، واحتل بذلك المرتبة الخامسة في حركة الرواج التجاري الوطني بنسبة  2018سنة    نهاية  مليون طن  5,25  حوالي

 .52وميناء الترفيه  ،الميناء التجاري، وميناء الصيد :وهي ،ويضم المركب المينائي ألكادير ثالثة موانئ

شركات كذا  السلطة المينائية، و  اتتمارس اختصاص  ومن أهم الفاعلين في هذا الميناء نجد الوكالة الوطنية للموانئ بصفتها

المخازن    وهي شركات "مرسى المغرب" و"شركة المناولة أكادير" و"شركة  ،استغالل الموانئ المكلفة باألنشطة التجارية

 .53المينائية" 

 ما يلي.كقائص يمكن إدراج أهمها لنيعرف الميناء مجموعة من ا اللوجستيك،بمجال وفيما يتعلق 

 ل المينائي تهيئة وتدبير المجا .1

وال تمكن من تحسين قدرته التنافسية، حيث لم يعد بإمكان بوابتيه   ،ال تزال خدمة الولوج األرضي إلى ميناء أكادير محدودة

وبالتالي عملية   ،الحفاظ على سالسة تدفق حركة المرور، خاصة خالل ساعات الذروة، مما يؤخر حركة مرور الشاحنات

شكاالت المرتبطة بالمنفذ األرضي للميناء ال يمكن معالجتها من طرف الوكالة الوطنية للموانئ اإل  ونظرا لكون  مناولة البضائع.

الحاجة إلى تهيئة طريق    أنها أثارت   ،هذا الخصوصب  ،الوكالة  هذه   إال في إطار التشاور مع السلطات المختصة، فقد أكدت

تم أخذ هذا الطلب بعين االعتبار في مخطط التنقل الجهوي   حيث   مخصص لربط المنفذ الثالث للميناء بالشبكة الطرقية المحلية.

- الذي تم اعتماده في إطار برنامج التنمية الجهوية. غير أن إخراج هذا المشروع لحيز الوجود، حسب مسؤولي جهة سوس

 ماسة، يستوجب دراسة مختلف الحلول التقنية الممكنة قصد تحديد الخيار األمثل إلنجازه. 

، ظلت وسيلة النقل المعتمدة مقتصرة على شبكة الطرق فقط، في ظل عدم ربط الميناء بالطريق السيار  باإلضافة إلى ذلك

 مراكش. -أكادير

( من أجل  ...بإنجاز الدراسات التقنية الالزمة )وردا عن هذه النقائص، أوردت الوكالة الوطنية للموانئ أنها "قد قامت  
مع الميناء. وفي إطار برمجة األشغال، قامت الوكالة بتخصيص غالف   استباق مشروع الربط بين الطريق المشار إليه

 ".2024-2022مليون درهم للمشروع ضمن برنامجها االستثماري للفترة  160مالي يقدر ب 

 ومعالجة البضائع تدفقات تدبير وقوف السفن البحرية وال .2

على الميناء االلتزام بمعايير جودة الخدمات   من أجل تمكينه من التموقع بشكل جيد وسط محيط ذي تنافسية مرتفعة، يجب

 مناولة وتدبير وقوف السفن البحرية.التعلق بعمليات ، وخاصة قيما يوكذا احترام اآلجال تدفقات،الحركة وسالسة 

تطور حجم هذه األخيرة بشكل  حيث  رواج الحاويات المخصصة للتصدير،    حركة  ويمثل ميناء أكادير التجاري منصة لمعالجة

تمثل العمليات التجارية المتعلقة كما  .  2017حاوية سنة    66.246إلى    2012حاوية سنة    37.937واضح بعد أن انتقل من  

يتم إنجاز  فضال على أنه  ج التي تمر عبر ميناء أكادير التجاري.  االرو  حركة   من إجمالي   40%نسبة    رواج الحاوياتحركة  ب

 ( من طرف المستغل "مرسى المغرب". 98%لكامل تقريبا )هذه العمليات با

أهم مؤشرات األنشطة بميناء أكادير ت ظهر أنه منذ بدء المتدخل الثاني غير أن الوكالة الوطنية للموانئ قد وضحت "أن  
(SMA)  ،الشمالية المحطة  الذي يمر عبر هذا  في استغالل  الرواج  الشركة موقعها في مجال معالجة  عززت هذه 

من نشاط الميناء وحوالي   %40( حوالي  2021تعالج حالياا )حتى متم شهر شتنبر  SMAوقد أصبحت شركة   .لميناءا
 . "من رواج الحاويات على وجه الخصوص 47%

أن   للحساباتذلك،  األعلى  لمردودية    الحظ  المجلس  األدنى  الحد  تحديد  العدم  ب  مناولةنشاط  يجب  المتعلق  التي  الحاويات 

بممارسة دورها في   للموانئ  الوطنية  لوكالةل ال يسمح هذا الوضع  بالتالي،  . و"مرسى المغرب"رف المستغل  مراعاتها من ط

التي حققها المستغل    بالحاويات  المتعلق  ، كشف التحليل المقارن لمردودية نشاط المناولةفبالمناسبةالتتبع والتقييم بشكل صحيح.  

وهو ما يظل أقل بكثير   ،صندوقا لكل يد وفي الساعة  13,81"مرسى المغرب" أن المتوسط السنوي لهذه األخيرة لم يتجاوز  

 . صندوقا لكل يد وفي الساعة 18من المتوسط المطلوب في عقود امتياز مماثلة والمحدد في 

 
خطيا، ومنشآت رسو السفن بطول يقارب   مترا  5.891تضم البنية التحتية للميناء عدة منشآت منها منشآت وقائية )العوارض والحواجز( بطول   52

هكتار، ومسطحات مائية بمساحة   123,5مترا )بالنسبة للميناء التجاري(، وأراضي مسطحة على مساحة    15خطيا وعمق يصل إلى   مترا  6.206

 هكتارا. 114,5
 شركة فرعية للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني.  53
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  وخاصة   الرواج،  هذا  معالجة  ظروف  لتحسين  االمتياز  صاحب  ةبمواكب  وقد أوضحت الوكالة الوطنية للموانئ قيامها
 مردودية   تحسن  في  ساهم  مما  ،(بالحاويات  خاصة  وحماالت  جسرية  رافعات)  المناسبة  التجهيزات  وضع  طريق  عن

  بزيادة  ،2020  عام  في  ساعة/    صندوق  16,5  إلى  2017  عام  في  ساعة/    صندوق  13,6  من  انتقلت  التي  المناولة
 %.21 قدرها

لهذا الغرض.    تدبير أوتوماتيكي مخصصنظام    بسبب غياب  وفي نفس اإلطار، لوحظ غياب تحسين نظام تخزين الحاويات

 الحاويات في مختلف مناطق التخزين. في تحديد مواقع تواجد تأخر اليؤدي إلى هو ما و

بإنجاز   2019قامت في دجنبر    دوقد أشارت الوكالة الوطنية للموانئ، في هذا اإلطار، إلى "كون مرسى المغرب ق
( يسمح بتحديد الموقع الجغرافي للحاويات وتدبيرها بمناطق التخزين أو  TOS"نظام تشغيلي أتوماتيكي للمحطة" )

بإنجاز نظام مماثل سيتم الشروع في استغالله في غضون    SMAحتى على ظهر البواخر. من جهتها، تقوم شركة  
 ."2022شهر يناير 

عملية  برمجة  وضح مسلسل  يتعلق بتدبير وقوف السفن البحرية، فقد سجل غياب مسطرة رسمية ومصادق عليها تأما فيما  

شركة   أن  لوحظ  حيث  للحاويات.  الحاملة  السفن  المغرب"رسو  ت  "مرسى  بالئحة  تتوصل  المخصصة    عاقبال  الحاويات 

بتحديد وإعداد الميدان  للوكالء في  قبل رسوها على    ، مسبقا،للتصدير، مما ال يسمح  السفينة  المراد شحنها على  الحاويات 

كراهات  ويرجع ذلك بصفة رئيسية لإل  ،54لوحظ كذلك عدم احترام األجل المتعلق بإرسال برامج شحن السفنكما   الرصيف.

 وقيما يتعلق بالحوامض والبواكر. .وصيل البضائع والسلعتاللوجستيكية المرتبطة ب 

ن يخضعون إلكراهات احترام مدة صالحية المنتوج التي تحتسب ما  يالشاحنفقد وضحت الوكالة الوطنية للموانئ "أن  
التي  من نظام استغالل الميناء،    76بين تاريخ قطف المنتوج وتاريخ تسليمه للمستهلك. وفي هذا الشأن، ووفقا للمادة  

تنص على أنه يجوز لصاحب االمتياز منح استثناءات للحاويات المبردة وللسلع االستثنائية التي تتطلب الصعود المباشر 
على الباخرة، فإن الموعد النهائي إلرسال برنامج شحن الحاويات المحملة بالحوامض والبواكر تستفيد من هذا التيسير  

 .  "المنتجات وذلك لمصلحة الصادرات المغربية من هذه

السفينة أو وكيله   فإن  وعلى صعيد آخر، التي يتم إرسالها عبر منصة "بورتنيت" من قبل مالك  السفن،  إشعارات وصول 

التابعة ل الميناء والمكلفة ببرمجة وقوف السفن، ال تتضمن  مكتب  البحري إلى المصالح  مقاييس  ب  ةتعلقالممعلومات  القبطان 

 مسلسل  ينعكس بشكل سلبي علىهو ما  ميناء. والمن نظام استغالل    22المادة  ليه في  ، كما هو منصوص عالسفن  وأحجام

 تنافسية الميناء. يمكن أن يعرقل فعالية و ، معالجة البضائع والسفن الراسية

خصصة لوضع  المساحة الم  محدودية  ، تم التوقف على طول مدة مقام الحاويات داخل الميناء على الرغم منسياقوفي نفس ال

  عرفت ارتفاعا "  لمستغل "مرسى المغربل  التابعة  تخزينالمدة مكوث الحاويات في مناطق    حيث لوحظ أن.  وتخزين الحاويات

 .  2017يوما سنة  11إلى أكثر من  2012سنة  اأيام 8,6من 

ا حيث انتقلر  مدة مكوث الحاويات بميناء أكاد  حسب الوكالة الوطنية للموانئ، "عرفت    11معدل  من    تيتحسناا كبيرا
التي  2020أيام في عام    8إلى معدل    2017يوماا في عام   المختلفة  ا بفضل اإلجراءات  القفزة  . وقد تم تحقيق هذه 

اتخذتها الوكالة الوطنية للموانئ، بما في ذلك على وجه الخصوص نزع الطابع المادي عن مختلف التبادالت الوثائقية  
 ". PORTNETعبر 

انتظار السفن في حوض الميناء في محيط يمتاز بكثافة حركة السفن. فعلى سبيل   أحداثر  ا، تكرلوحظ، باإلضافة إلى ذلككما  

، تراوح المعدل الشهري للسفن التي انتظرت في حوض  2017سفينة مرت عبر ميناء أكادير في سنة    1.016المثال، من بين  

   لى مشارف الميناء قبل الرسو.ر عانتظا كمدةيوما   1,47وبمعدل سنوي قدره   ،68%و 35%بين   ما الميناء

، فإن ميناء أكادير  وعلى الرغم من الطبيعة الموسمية لنشاطوبهذا الخصوص أضافت الوكالة الوطنية للموانئ "أنه  
يوم فقط تتعلق بأسباب مينائية، وهو ما    0,3، منها  2020يوم في عام    0,7متوسط مدة انتظار البواخر ال يتجاوز  

الدولية.(Shift) يوازي وردية واحدة المعايير  انتظار   ، وهو ما يتماشى مع  على صعيد آخر، وبهدف تحسين مدة 
ت الوكالة الوطنية للموانئ بعدة إجراءات، تهم على وجه الخصوص:  السفن بميناء أكادير وزيادة طاقته االستيعابية، قام

، (PORTNET)( مواصلة تنزيل نظام المعلومات المجتمعي  2للخدمات التجارية، )  3x8( تبني العمل المتواصل  1)
فن ( اعتماد نظام النوافذ لتنظيم حركة س4( تعزيز عرض الميناء من خالل إنجاز محطة البضائع المختلفة، و )3)

 ."الحاويات

كذا ومن أجل تحسين تسيير تدفقات السلع، فقد أوردت الوكالة الوطنية للموانئ مجموعة من اإلجراءات التي قامت  
 بها بشكل بعدي، والتي تتمثل في: 

 
باستعمال منصة "بورتنيت"، إلى مكتب قبطان الميناء    من نظام استغالل الميناء، يلزم المالك أو الوكيل البحري للسفينة بإرسال،   24وفقا للمادة   54

 ساعة على األقل قبل وصولها إلى حوض الميناء.  48شحن السفينة التي في طريقها إلى الميناء، وذلك وإلى المستغل المعني، برنامج 
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 تعزيز عرض ميناء أكادير من خالل إنشاء محطة جديدة متعددة االختصاصات؛" -

 الل؛ لعمليات االستغ 24/24تنفيذ العمل المستمر  -

لموانئ )مستندات وقوف البواخر، اإلجراءات الجمركية، شهادات الصحة  انزع الطابع المادي عن إجراءات عبور   -
 النباتية، شهادات التفتيش(. 

الجمارك،   - االمتياز،  أصحاب  )الوكالة،  الفاعلة  الجهات  للميناء مكونة من مختلف  فنية  لجنة  ،  ONSSAتشكيل 
Portnetمصدرين...(، تهدف إلى التحسين المستمر لعمليات عبور البضائع في الميناء  ، ممثلو المستوردين / ال

 ".عبر مالئمة وعصرنة اإلجراءات المينائية

مستوى اللوجستيك بميناء أكادير، يوصي المجلس األعلى للحسابات الوكالة الوطنية    تحسينوبناء على ما سبق، ومن أجل  

 للموانئ بما يلي: 

جهة السيما  وذلك بالشراكة مع األطراف المعنية )  لتحسين الولوج لميناء أكادير، ةاتخاذ اإلجراءات المناسب -

 السيارة بالمغرب، إلخ(؛  الشركة الوطنية للطرقوماسة، -سوس

ة، والتخزين، والمناولة(، يوالصح  يةمراقبة الجمركال، وصيلالسهر على تحسين تدبير تدفق البضائع )التو -

توفير البضائع بشكل من    مكناعتماد إجراءات تيكون من المناسب    ،ذلكلاالنتظار، وبهدف التقليل من أوقات  

 الحاويات بالميناء؛  كوثمسبق وتقليل مدة م

طلبات تخصيص    المناسب،  الوقت  ، فيتحسين ظروف رسو السفن البحرية داخل الميناء، عبر ضمان تلقي -

 مراكز الرسو وبرامج شحن السفن؛

مع   - لمردوديةاالتفاق  األدنى  الحد  المغرب"، على  المعنيين، والسيما شركة "مرسى  الخدمات   المتعهدين 

 .مناولة الحاويات، والحرص على تحقيق األهداف المحددةالمرتبطة ب

 . مراقبة تسيير الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية رابعا
للنقل والوسائل اللوجستيكية العميل في مجال نقل البضائع وإنشاء واستغالل    55تتمثل مهام الشركة الوطنية  القيام بدور  في 

 المنصات اللوجستيكية. 

 تشخيص عام لوضعية الشركة   .1

لتنفيذ نشاطها كعميل في مجال النقل الطرقي، اعتمدت الشركة استراتيجية نقل تستند على سياسة تجارية لتنويع زبنائها من  

ا جهة واستراتيجية لتحسين شراء خدمات الن ا قائما قل من جهة أخرى. وبالنسبة لمهامها اللوجستيكية، اعتمدت الشركة نموذجا

على الفصل بين وظائف االستثمارات وتلك المتعلقة باالستغالل من خالل إنشاء شركتين فرعيتين تتفرع عنهما شركتان لكل  

 اختصاص.

الخطط االستراتيجية ال تتماشى بشكل   المسجلة لمختلف  النتائج  أن  القيادة،غير  أن  المسطرة، كما  على   كامل مع األهداف 

 تشكو من بعض النواقص. المستوى االستراتيجي والعملي وكذلك على مستوى تنزيل وتنفيذ االستراتيجيات المختلفة،

من طرف مجلس إدارة الشركة    2018و  2017و  2016كما لم يتم حصر الحسابات الخاصة بالشركة المتعلقة بالسنوات المالية  

وفي هذا اإلطار، يعرف  .56المعطيات من قبل مسيري الشركة وعدم موافقة مدقق الحسابات الخارجي   موثوقيةد إعالن عدم  بع

الوضع المالي للمجموعة )الشركة األم والفروع( تدهورا ملحوظا على مستوي نشاطي النقل واللوجستيك. ويتمثل هذا الوضع  

، باإلضافة إلى عجز متراكم لشركتها  2018مليون درهم سنة    (-537.4يبلغ )  SNTLناتج صافي لـ  بشكل واضح من خالل  

برسم نفس السنة، مقابل    مليون درهم   102  (، والمقدر بحواليSSCالفرعية المخصصة الستغالل المنصات اللوجستيكية )

 مليون درهم. 49رأسمال يبلغ 

 نشاط النقل  .2

رقم معامالت الشركة. ولتطوير هذا النشاط، اعتمدت الشركة استراتيجية تجارية وأخرى  من 94%يساهم نشاط النقل بنسبة 

القتناء الخدمات لدى الناقلين تهدفان إلى تحسين الربحية من خالل دمج وتنويع محفظة عمالئها من جهة، وترشيد تكاليف  

 للزبناء من جهة أخرى.  المقدمةالنقل وتحسين جودة الخدمات 

 
 بعد تحرير قطاع النقل الطرقي للبضائع. 2007شركة مملوكة للدولة، تم إحداثها سنة  55
المتعلقين بالسنتين الماليتين     L Supply Chain) (SNTكما لم يتم حصر حسابي الشركة المكلفة بإدارة الخدمات واستغالل المنصات اللوجستيكية 56

 .2018و  2017
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وبالتالي عدم تحقيق هدف تنويع العمالء لتقليص اعتماد   المرتجىأن تنزيل االستراتيجية التجارية لم يتم بالشكل  لوحظ    أنهغير  

القطاع الخاص  من  عمالء  التوسيع قاعدتها من  وكذا ل،  57الحسابات العمومية الكبرىالمتعاملين معها من ذوي    تجاهالشركة  

نظرا للخسائر الكبيرة    ،تدبير العمالء من القطاع الخاص  على مستوىتجارية جليا  تنزيل االستراتيجية ال  فشل. كما يظهر  عاموال

 والمستحقات العالقة المرتبطة بهذه الفئة.

النقل. حيث إن الشركة لم تستطع ترشيد    إضافة إلى ذلك، اقتناء خدمات  المكتمل الستراتيجية  التنفيذ غير  تم الوقوف على 

من تحسين مردودية أسطول مركباتها الخاص )كالعمل على   أمثل للتدفقات،  راءات ترشيدفي غياب إج  ،ولم تتمكن  ،مشترياتها

تجاوز العودة بشحنات فارغة(. وفي هذا اإلطار، تلجأ الشركة إلى التعاقد من الباطن عن طريق شركات النقل المعتمدة لديها  

 إجمالي  قد بلغلعدم التحكم في جودة الخدمات. وأو عن طريق ناقلين غير معتمدين إلنجاز طلبيات عمالئها، مما يؤدي إلى  

 .2018خالل سنة  مليون درهم 739ي خدمات النقل حوالي تعهدديون الشركة اتجاه م

بيع خدماتها بالخسارة، وذلك  سياسة  ب  ، كذلك،الشركة  تدبيرتميز  يمجال شراء خدمات النقل،  سياستها في قصور    موازاة معبو

-2010الفترة    ، خاللفي غياب قائمة لألسعار مدروسة ومحينة وفقا لموسمية وحجم البضائع المنقولة. كما راكمت الشركة

مليون درهم في. ويرجع هذا العجز إلى عدم ترشيد تكاليف   150بنشاط أسطولها الخاص، بلغ حوالي    امتعلق  ، عجزا 2017

الخدمات المقدمة    في تقدير قيمة مداخيل وتكاليف المبيعات )أيوكذا عدم الدقة    ،وعدم إعطائه األولوية  ،استغالل األسطول

 .58( للزبناء

 نشاط اللوجستيك  .3

الوطني في مجال   الصعيد  إلى مستوى فاعل مرجعي على  الرفع بها  إلى  الشركة  التي اعتمدتها  التنويع  تهدف استراتيجية 

 . %10و %8بين  بذلك نيل حصة من السوق تتراوحالخدمات اللوجستيكية مستهدفة 

. وفي هذا اإلطار، لوحظ 2018مليون درهم نهاية سنة    90، راكمت األنشطة اللوجستيكية عجزا تجاوز  2011لكن ومنذ سنة  

جيستيكية  أن الشركة لم تحترم نماذج األعمال المحددة في مراسيم إنشاء الشركتين الفرعيتين، والقائمة على بناء المنصات اللو

من طرف شركة االستغالل مقابل إيجار لذلك.   استغالل هذه المنصات في خدمات لوجستيكيةمن طرف الشركة العقارية ثم  

(، وهو  LOGDEVولم يتم نقلها إلى الشركة الفرعية العقارية )  ،احتفظت الشركة األم باالستثمارات اللوجيستيكية  ذلك أنه

 المرسوم المتعلق بإنشاء هذه األخيرة.  مقتضيات ما يتعارض مع

نصة اللوجستيكية المتواجدة  أصال باستغالل الم  المكلفالفاعل    النموذج اللوجستيكي المعتمد، وبعد انسحاب  هذا  وفي إطار

في اإلدارة المباشرة للمنصة دون استراتيجية   هذه األخيرةشرعت  ،  SSC)الشركة الفرعية )مع  كة  اشر  في إطار  بالمحمدية

 . هاته الشركة الفرعية عجز تجاوز ضعف رأسمال. األمر الذي أدى إلى تسجيل اضحةو

معسرين، وإطالق أنشطة   آخرين  ، والتعامل مع عمالءعمالءوجاءت هذه الوضعية نتيجة إلبرام عقود غير مربحة مع بعض ال

  . كما أن ديون الشركة الفرعية59ستغالل لنفقات االمهم  العبء الباإلضافة إلى  ،  حتى سلبيةو  منخفضةقيمة مضافة    ذاتموازية  

((SSC  ،مليون درهم 150حيث تتجاوز  ،مرتفعةتعد وخدمات النقل،  المستودعات تعلق بإيجارفيما يتجاه الشركة األم. 

ها  على إعادة هيكلة مجموع فروع  إلى أنها تعمل  الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكيةفي هذا اإلطار، أشارت  
 . وميةالعم  المؤسسات والمقاوالت تماشيا مع استراتيجية الحكومة إلعادة هيكلة قطاع

 القيادة والحكامة  .4

العملي وكذا   القيادة  الحكامة، وضعف نظام  لهيئات  الناجع  بالدور غير  الشركة  استراتيجية  تنزيل  الرقابة    نقصتأثر  آليات 

 والتتبع والتقييم. 

الحظ المجلس األعلى في هذا الصدد،  الشركة وفي مراقبة وتتبع فروعها. و  تأطير لم يكن دور هيئات الحكامة فعاال في    ذلك أنه

مهامها الرئيسية المحددة   اهتماماتها حول  مركزفي العمل على تجلس إدارة الشركة لم يقم بدوره بشكل كامل  للحسابات أن م

الخسائر التي سجلتها كل من الشركة الوطنية   معالجةباإلجراءات الالزمة ل  مذكوردارة الاإلالقانون. كما لم يقم مجلس  بموجب  

 .المساهمة بشركات ، كما ينص على ذلك القانون المتعلقSSC))  لوجيستيكيللنقل والشركة الفرعية المكلفة باالستغالل ال

أنه   أشارت وزارة النقل واللوجستيكوفيما يخص الوضعية المالية للشركة، وخصوصا حساباتها الخاصة والمجمعة،  
تالي  وبال  2018و  2017،  2016نظرا لرفض مراقب الحسابات المصادقة على حسابات الشركة للسنوات المالية  "

، على إطالق  2018رفض مجلس إدارتها اعتماد الحسابات المذكورة، فقد عملت الشركة، ابتداء من شهر يوليوز  

 
 . 2018% من إجمالي مستحقات الشركة التي تم حصرها نهاية سنة 70المستحقات المتعلقة بهذه الحسابات تمثل أكثر من  57
درهم/كم كمتوسط التكاليف. في حين    5,60كم كمتوسط المداخيل، و/رهمد  7,82، تم احتساب المبيعات على أساس  2017-2010بالنسبة للفترة   58

 درهم/كم، وذلك خالل نفس الفترة. 7,84الفعلي للنفقات يعادل  درهم/كم، وأن المتوسط 6,15يعادل الفعلي للمداخيل  أظهر هذا التقييم أن المتوسط
)بلغت   59 الفرعية  الشركة  بين سنتي    SNTL Supply Chain)نفقات  أكتوبر(    2018و   2014ما  منها   435حوالي  )نهاية شهر  درهم،  مليون 

 ، تتعلق بنفقات االستغالل.%96، أي مليون درهم 420
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الممتدة من   الفترة  النقل بين  المتعلق بنشاط  ، وذلك اعتمادا على  2018إلى    2010ورش إعادة بناء رقم معامالتها 

 ."على الصعيد الوطنيالسجالت المادية للفواتير والمتواجدة بجميع وكاالتها 

بحضور كل من السيد وزير التجهيز    2019يوليوز   22تم عقد اجتماع في  "أنه  أضافت وزارة النقل واللوجستيك  كما  
والنقل واللوجستيك والماء وكذا السيد وزير االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة لتحديد التوجهات العامة التي من شأنها  

 ."لية للشركة وكذا مراجعة تموقعها االستراتيجيإعادة تعديل الوضعية الما

تمكين مراقب الحسابات من ساهمت في "  نتائج الورش المذكوروزارة النقل واللوجستيك أن    وفي هذا الصدد، أكدت
وبالتالي اعتمادها من طرف مجلس إدارة الشركة    2018و  2017،  2016المصادقة على الحسابات الخاصة بسنوات  

 ."2021أبريل  21انعقاده يوم الذي تم 

 بناء على ما سبق، يوصي المجلس األعلى للحسابات بما يلي: 

 :مجلس إدارة الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكيةل بالنسبة .أ

الوطنية - االستراتيجية  مع  ومتناسقة  مواكبة  استراتيجية  من  الشركة  اللوجستيكية  لتنمية تمكين  التنافسية 

 يات الفاعلين اللوجستيكيين العمومين؛وكذا مع استراتج

 تفعيل دوره في مراقبة وتقييم تنفيذ االستراتيجية اللوجستيكية؛ -

  ؛إعادة النظر في الجوانب المؤسساتية واإلدارية للشركة -

 :الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية بالنسبة .ب

 ؛ ومجاالت نشاطهااعتماد استراتيجية مالئمة ألنشطة النقل تتماشى مع مواردها  -

العمل على تكريس تدبير أكثر احترافية إلدارة األسطول الخاص مع إعطاء األولوية في استغاللها لصالح   -

 ؛ الزبناء االستراتيجيين

 .ةكيمراجعة نموذج تنزيل الشركة الستراتيجيتها اللوجستي -

 

II. التجهيز والماء  أجوبة الوطنية    وزارة  )الوكالة  العمومية تحت وصايتها  والمؤسسات 

المتوسط( حول المالحظات والتوصيات المتعلقة بميدان  الخاصة طنجة    للموانئ والوكالة 

 اللوجيستيك 

 )نص الجواب كما ورد( 

 أوال. تقييم االستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجستيكية 

 سطات: حالة المنطقة اللوجستيكية لزناتة-المناطق اللوجستيكية بجهة الدار البيضاء .3

هكتار(   200وفقا لالستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجستيكية، قامت الوكالة الوطنية للموانئ بتعبئة وعاء عقاري )

ناتة من أجل تهيئة ميناء جاف لتخزين الحاويات التي تمر عبر ميناء الدار البيضاء. لكن، وبفضل تحسين فعالية الخدمات بز

المينائية )إنشاء محطة ثالثة للحاويات، الرفع من مردودية المناولة، تقليص مدة مكوث الحاويات بالميناء، رقمنة وإزالة الطابع  

الخ.(، لم يعد ميناء الدار البيضاء حاليا يعاني من خصاص في سعة التخزين. وبالتالي، فإن  المادي عن مختلف اإلجراءات،  

 الحاجة إلى ميناء جاف على مساحة كبيرة لم يعد مبررا.

من أجل االستفادة من الوعاء العقاري التي تمت تعبئته في جلب أروجة جديدة بميناء الدار البيضاء، أطلقت الوكالة الوطنية 

دراسة جدوى إلنشاء منطقة لوجستية صناعية على الوعاء العقاري المذكور، تكون مرتبطة بالميناء. ويتمثل الهدف    للموانئ

هكتار(، وذلك من خالل تحديد    200من هذه الدراسة، التي توجد قيد اإلنجاز، في وضع تصور جديد لتهيئة الوعاء العقاري )

بالمن تطويرها  يمكن  ولوجيستيكية  الرؤية  أنشطة صناعية  هذه  فإن  ولإلشارة،  بالميناء.  جديدة  أروجة  تمكن من خلق  طقة، 

تتماشى مع التوجهات العالمية الجديدة التي تعتبر الموانئ أدوات في إعادة التصنيع ورافعة لجاذبية االستثمار األجنبي. فالموانئ  

 أصبحت تتموقع، ليس فقط كأدوات لوجيستيكية، بل كمواقع صناعية حقيقية. 

الوطنية  فيما   الوكالة  أن  إلى  اإلشارة  تجدر  لزناتة،  اللوجيستيكية  والمنطقة  البيضاء  الدار  ميناء  بين  الطرقي  بالربط  يتعلق 

للموانئ قامت بإنجاز الجزء البحري من هذا الربط )حواجز الحماية وأشغال الردم، تمديد منشئات الصرف الصحي، تبليط 

نجاز الربط بين الجزء البحري والجزء البري من هذه الطريق، فإنه يرجع إلى المسالك(. أما بخصوص التأخير المسجل في إ

عدم رفع اإلكراهات المرتبطة بالوعاء العقاري للمشروع وكذا تحويل الشبكات، والتي ليست من مسؤولية الوكالة الوطنية  

 للموانئ.
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امل بين المركب المينائي  : التك(TMSA)ثانيا. السياسة اللوجيستيكية للوكالة الخاصة طنجة المتوسط  

 طنجة المتوسط ومناطقه الخلفية الموسعة 

 تطور مشروع طنجة المتوسط .1

% من األسطول العالمي للشحن البحري، ويعزى هذا األمر لتزايد ظاهرة الدمج   60تتحكم أكبر خمس شركات المالحة بنسبة  

% من األسطول   80المي، والتي تمثل مجتمعة  األفقي لألسطول حيث تهيمن ثالثة تحالفات شحن رئيسية على الشحن الع

 العالمي.

كما تتحكم هذه التحالفات في الشحن البحري العالمي بشكل مباشر من خالل شركاتها للشحن البحري وبشكل غير مباشر أو  

( الرئيسية  الموانئ  محطات  تشغيل  في  فاعلين  ألهم  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  امتالكها  ،  APM Terminalsعبر 

Terminal Link.)إلخ ، 

المتوسط سواء عبر  الثالثة متواجدة كلها بميناء طنجة  الرئيسية  العالمية  البحرية  التحالفات  أن  إلى  هذا وال بد من اإلشارة 

االستثمارات المباشرة لمشغلي المحطات الخاصة بهم أو عبر دمج طنجة المتوسط في شبكة النقل الخاصة بأهم شركات الشحن  

 ية. البحري العالم

المتوسط كمركز ميناء طنجة  ودمج  البحري  الشحن  أهم شركات  استقطاب  أن  األهداف  كما  أحد  يعد  شبكاتهم  في  رئيسي 

 األساسية واالستراتيجية لتموقع ميناء طنجة المتوسط. 

 المالئمة الظروف توفير من الشحن، إعادة حركة بفضل العالمي الربط تطوير من للميناء التحتية البنى تطوير مكن لقدو

 المتوسط.  طنجة بميناء والمتصلة الممتدة بالمناطق والصناعي االقتصادي النشاط لتطوير

 المناطق باقي استفادة مع والتصدير لالستيراد اللوجيستيكية للتدفقات تحسن عنه يترتب الديناميكية هذه استمرار إنهذا، و

 العالمي. ربطه بشبكة المتوسط طنجة بميناء المتصلة

حول الحجم المناسب والمطلوب ألسطول الشحن    2018قامت الوكالة الخاصة طنجة البحر األبيض المتوسط بدراسة سنة  

المتوقع في حركة المرور )الزراعي والصناعي، إلخ( وقد تطرقت هذه   النمو  التحتية لمواكبة  البنية  للبوغاز وكذا  البحري 

حري المطابق للتوقعات المتعلقة بتدفق العربات والركاب عبر المعبر. فعلى سبيل المثال، الدراسة أيضا إلى مالئمة النموذج الب

، يحتاجون إلى مغادرات متكررة وأوقات انتظار  TIRنموذجهم االقتصادي على    في  فإن الفاعلين الصناعيين الذين يعتمدون

 أقل. 

 . TIRوحدة  550.000تبلغ حوالي س 2025كما خلصت الدراسة إلى أن حركة المرور المحتملة بحلول عام 

الصيف ذروتها، ال سيما خالل عملية مرحبا مع حركة مرور يومية يمكن أن تتجاوز  هذا وتبلغ حركة الركاب في فصل 

 مركبة. 9000راكب و 36000

في حين بينت هذه الدراسة من مراجعة كافة االحتماالت التي ستمكن من االستجابة لحجم أسطول البوغاز والتي ستمكن أيضا 

 من التحكم في كل من االَجال وكذلك التكاليف المترتبة التي تطبقها شركات الشحن البحري. 

ا مع مديرية المالحة الوطنية، الت ي تشرف على منح تراخيص وتصاريح الشحن البحري.  وقد تمت مشاركة هذه الدراسة أيضا

تعمل الوكالة الخاصة طنجة البحر األبيض المتوسط مع هذه األخيرة لتنفيذ توصيات الدراسة وتحديد المراحل ذات الصلة  و

 والظروف التشغيلية المطلوبة.

 المنطقة الحرة اللوجستيكية  .2

من   ²م120.000تطوير    2021إلى غاية سنة    2016الممتدة من سنة    على مستوى المنطقة الحرة اللوجيستيكية، شهدت الفترة

يجعل من الممكن تحقيق مستوى تسويق ثابت للمستودعات   Medhubالمستودعات وعليه فإن النهج التجاري الحالي لشركة  

 %.  95يقدر ب + 

اللوجيستيكية   الحرة  المنطقة  استقبلت  وقد  جديدا،    50هذا  األ  10فاعال  ضمن  يعدون  )منهم  العالم  في  ، DHLفضل 

CEVA،Dachser ،Bollore ،Nippon Express   ،GEFCO    منصب شغل مباشر    1000، إلخ( مع توفير أكثر من

 وحدة شحن سنوياا )دخول + خروج من المنطقة(.  100000في مجال الخدمات اللوجيستيكية وما يقرب من 

توسط على نهج "البناء المناسب" الذي يهدف إلى تلبية االحتياجات  باإلضافة إلى ذلك، تعتمد االستراتيجية التجارية لطنجة الم

النوعية لللوجستيكيين والشركات متعددة الجنسيات. وعلى هذا األساس يتم وضع مستودعات لوجستيكية بمعايير دولية رهن 

ستراتيجية المعتمدة على توفير إشارة الفاعلين في مجال الخدمات اللوجيستيكية في إطار زمني مقبول. لهذا السبب، ال تستند اال

مخزون كبير من المستودعات، ولكن تعتمد على الحفاظ على الحد المالئم من المخزون من المستودعات المعيارية الجاهزة  

 لالستخدام والمتوازية مع الطلب.
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 الخدمات اللوجستيكية الموجهة للقطب الصناعي لميناء طنجة المتوسط .3

عال لوجستي  إنشاء عرض  ا من عوامل يشكل  هاما المتوسط عامالا  في مناطق منصة طنجة  المتوقعين  للمصنعين  األداء  ي 

الجاذبية. سيمكن هذا العرض من االستجابة لقضية رئيسية لهؤالء المصنعين من خالل تحسين سلسلة التوريد الخاصة بهم  

 وبالتالي العمل على تحسين أدائهم.

مناطق المراقبة والتخزين محاذية للمناطق الصناعية من أجل تلبية االحتياجات  قامت طنجة المتوسط بدراسة إمكانية تطوير  

 اللوجستية للمصنعين. 

حول فرص تحسين تدفقات المناطق    2019وقد تمت التوصية بهذا الحل من خالل دراسة أجرتها طنجة المتوسط في سنة  

إنشاء موانئ جافة على أطراف المناطق الصناعية من  الصناعية من وإلى ميناء طنجة المتوسط. ووفقاا لهذه الدراسة، فإن  

 شأنه أن يجعل من الممكن االستجابة لعدة أهداف: 

االستجابة الحتياجات المصنعين من حيث الخدمات اللوجيستيكية، خاصة وأنه كان هناك نقص في هذه الخدمات  -

 في مناطق طنجة المتوسط؛ 

 مناطق الصناعية؛ توحيد التدفقات العابرة بين الميناء البحري وال -

ا؛  -  السماح للعمالء في المناطق الصناعية باالستفادة من تجنب االختالط بتدفقات أقل تنظيما

 تقصير فترات االنتظار في مناطق اإلجراءات )الجمارك(. -

 Tanger)منصة لوجستية السيارات( تم تطويره على مستوى منطقة    ALPقامت طنجة المتوسط بتزيل مشروع مبتكر يدعى  

Automotive City" ." 

إدارة قطع غيار السيارات  في  مخصصة    تر مربعم  20000حيث تم تطوير هذه المنصة اللوجيستيكية على مساحة تزيد عن 

غيار السيارات من موردي شركة  «. كما ستمكن هذه المنصة أيضا من إدارة قطع  Rالقادمة من الخارج إلنتاج سيارات »

«R.الذين تم توطينهم في المنطقة الشمالية وفي جميع أنحاء المغرب » 

حري بالذكر أن هذه المنصة اللوجيستيكية الجديدة تندرج ضمن خطة تطوير الخدمات اللوجيستيكية متعددة التدفق المحسنة  

تيكي مع مختلف مصنعي وموردي المعدات الموطنين في « مع تعزيز القرب اللوجسRإذ ستزيد من سعة التخزين لمصنع »

 كم من ميناء طنجة المتوسط(.  35، وحوالي TACكم من  4 -دقائق  7المنطقة الشمالية )

 ربط المركب المينائي طنجة المتوسط بمناطقه الخلفية الموسعة .4

المغاربة، تدفع هذه الشركات األجنبية للشحن   إن القيود المتعلقة بمزاولة أنشطة المالحة الساحلية من طرف المشغلين البحريين

 البحري إلى اختيار الموانئ األوروبية إلعادة الشحن رغبة منها لتفادي هذه القيود.

طنجة    -حتى يتسنى االستجابة ألبعاد عدة، ينبغي إيالء اهتمام خاص وذلك عبر إنشاء وتسيير ممرات لوجيستيكية المغرب  

 لقواعد التالية: بقية العالم وفق ا –المتوسط 

تجويد العرض اللوجيستيكي الموضوع رهن إشارة المستوردين والمصدرين، سواء تم توطينهم في المنصة  -

 أو في المناطق الممتدة والمتصلة بميناء طنجة المتوسط.  المتوسط،الصناعية طنجة 

الدوليين ) - البحريين  المشغلين  التح  ،Maersk  ،CMA-CGMتطوير  في  قوية  لمكانة  التدفقات إلخ(  في  كم 

 الشحن المطبقة.  وأسعارال سيما عبر التحالفات البحرية العالمية  الدولية،اللوجيستيكية 

حيث أنه وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، قام المشغلون على المستوى الدولي بوضع أسس اشتغال عبر تنفيذ إستراتيجية 

االستر إذ تهدف هذه  الشاملة.  اللوجيستيكية  والتخزين الحلول  )الشحن  المختلفة  الروابط  كافة  تدمج  إلى وضع حلول  اتيجية 

 والنقل وما إلى ذلك( بشكل مباشر أو من خالل شراكات مع مشغلين محليين أقوياء.

 تتمتع طنجة المتوسط بمكانة قوية بفضل موقعه و:

استقطابه ألهم المشغلين العالمين في المجالين البحري والمينائي مع تواجدهم المباشر وغير المباشر في المركب  .  1

 المينائي عبر استثمارات خاصة هامة.

،  DB Schenker،Nippon Express   ،XPO Logisticsشركات لوجيستيكية في العالم )    10استقطابه ألكبر  .  2

DHL   و ،CEVA  .)وما إلى ذلك( الذين ينشرون مراكز التوزيع اإلقليمية بفضل الربط العالمي للميناء ) 

لرصد تدفقات االستيراد / التصدير، خصوصا عبر التعاون القوي الذي يربطها    ومبسطةتطويره لمقاربة موحدة  .  3

الوطني   والمكتب  Morocco Foodexمع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، المديرية العامة لألمن الوطني،  

للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية. حيث مكنت هذه االتفاقيات من رقمنة عمليات المراقبة، وإعادة دراسة عمليات 
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المراقبة المادية للبضائع، مع جعل تبادل المعطيات يمر بشكل آلي، وكذا المساهمة بشكل مباشر في خفض التكاليف  

 واآلجال اللوجيستيكية. 

منطقة  .  4 إدارة  في  وضع    SASخبرته  مع  الجافة  لموانئها  اإلدارية  الهياكل  إنشاء  من  مكنته  الشحن  ومحطات 

 اإلجراءات والموارد الكافية للسماح للزبناء من االستفادة من جميع خدمات منصة النقل من الباب إلى الباب.

المغرب   بين  فعالة  عالمية  لوجستية  تنظيم ممرات  المتوسط  -إن  تنظيم حلول  -  طنجة  تمكن من  أن  شأنها  العالم من  وبقية 

المناسب  البحري  العرض  الطلب، وتنظيم  المغاربة، خصوصا خالل زيادة  المصدرين  لوجيستيكية كاملة ومتكاملة لصالح 

 والضروري، وتحسين التدفقات من حيث سرعة المعالجة وجودة الخدمة.

استمرارية هذه الممرات ويمكن أن تنسق بين مختلف الفاعلين لتحقيق وتتوفر طنجة المتوسط على جميع اإلمكانيات لضمان  

 األهداف الموضوعة حتى يتسنى تطوير القدرة التنافسية اللوجيستيكية المغربية. 

 تسيير ميناء أكادير   مراقبةثالثا. 
أكادير بتحوال المتعلقة بتسيير ميناء  للحسابات  المجلس األعلى  التي شملتها مهمة  الفترة  لنظم  تميزت  ت جذرية ومحورية  

كمتدخل ثان يقوم بتشغيل المحطة الشمالية للميناء،  SMA االستغالل بهذا الميناء، شملت على الخصوص )أ( تعيين شركة

)ب( إرساء أحادية المناولة عبر وضع حد الزدواجية التدخل )المناولة على ظهر البواخر و المناولة على الرصيف(، )ت( 

ال الشيالةإلغاء مركز توظيف  المستفيدة من عقود   (centre d’embauche) عمال  الشركات  وإدماجهم ضمن مستخدمي 

امتياز استغالل المحطات المينائية، وبالتالي وضع حد لعدم استقرار الوضع االجتماعي وهشاشة الوظائف، و)ج( تبسيط نظام  

الرفع من تكلفة   الذي كان يتسبب في  الوسطاء  إلغاء تعدد  الغير  الفوترة عبر  الممارسات  بالميناء واستئصال جميع  العبور 

المهيكلة التي كانت تهم باألخص المناولة على ظهر البواخر. ويتيح نظام االستغالل الجديد للميناء، إمكانية اللجوء إلى خدمات 

ن القدرة التنافسية محطتين مشغلتين من طرف فاعلين مختلفين، مما يساهم في تعزيز المنافسة بين المتدخلين في خدمة تحسي

 .للميناء

وقد نجحت الوكالة الوطنية للموانئ في رفع هذا التحدي رغم اإلكراهات العديدة المرتبطة أساسا ب )أ( ضمان استمرارية 

ا(، )ت( تدبير المرحلة االنتقالية، إلخ.  284أنشطة الميناء )ب( الحفاظ على مناصب شغل العمال الشيالة )  شخصا

 ال المينائي تهيئة وتدبير المج  .1

 في إطار تحسين ولولجية ميناء أكادير، توجد جهة سوس ماسة في طور إنجاز طريق جديد لربط البوابة الثالثة لميناء أكادير.  

من جهتها، قامت الوكالة الوطنية للموانئ بإنجاز الدراسات التقنية الالزمة )الدراسة المعمارية للبوابة الثالثة، حملة االستطالع  

ي، الدراسة الفنية للمسارات، تحديث مخطط السير بالميناء، دراسة األثر البيئي( من أجل استباق مشروع الربط بين  الجيوتقن

مليون درهم    160الطريق المشار إليه مع الميناء. وفي إطار برمجة األشغال، قامت الوكالة بتخصيص غالف مالي يقدر ب  

 .  2024-2022للمشروع ضمن برنامجها االستثماري للفترة 

الداخلية   التصاميم  المتعلقة بوضع ومراجعة واعتماد  اإلجراءات  أن  إلى  اإلشارة  الميناء، وجبت  تهيئة  بتصميم  يتعلق  فيما 

. استباقا لهذا  30/09/2021بتاريخ    7026الصادر بالجريدة الرسمية عدد    2.21.307للموانئ، تم تحديدها وفقا للمرسوم رقم  

بإنجاز دراسة لتحديث تصميم تهيئة ميناء أكادير وإعادة هيكلة   2011لة الوطنية للموانئ منذ عام  اإلطار القانوني، قامت الوكا

 .  2020فضاءاته. وقد تم تحيين هذه الدراسة في 

بالموازاة مع هذه اإلجراءات المتخذة من طرف الوكالة، ومن أجل ضمان استمرارية األنشطة، كان تدبير فضاءات الميناء  

اليوم، وبعد يتم وفقا لتصمي الهيكلية المحددة في التصميم الجديد الذي أعدته الوكالة.  التهيئة السابق مع مراعاة التوجهات  م 

ا لمقتضيات    الذكر،  المرسوم سالف اعتماد   توجد الوكالة الوطنية للموانئ بصدد تقديم تصميم التهيئة الجديد للمصادقة عليه وفقا

 المرسوم المذكور.

 ومعالجة البضائع تدفقات السفن البحرية والتدبير وقوف  .2

( في استغالل المحطة الشمالية، عززت هذه SMAت ظهر أهم مؤشرات األنشطة بميناء أكادير أنه منذ بدء المتدخل الثاني )

تعالج حالياا )حتى متم شهر   SMAالشركة موقعها في مجال معالجة الرواج الذي يمر عبر هذا الميناء. وقد أصبحت شركة  

 % من رواج الحاويات على وجه الخصوص. 47% من نشاط الميناء وحوالي  40( حوالي 2021شتنبر

فيما يتعلق بعدم تحديد الحد األدنى لمردودية مناولة الحاويات التي يجب أن تحترمها شركة مرسى المغرب، تجدر اإلشارة 

، كان نشاط الحاويات في ميناء أكادير في مستوى  2007م  إلى أنه عندما تم التوقيع على وثائق االمتياز مع هذه الشركة في عا

( لكن في    74.738محدود  الحاويات.   قدما( ولم يكن ضروريا وضع مؤشر محدد إلنتاجية مناولة  قياسية عشرين  حاوية 

بتشغيل  على ما يلي ")...( يتعهد صاحب االمتياز  2-7المقابل، تنص مقتضيات وثائق االمتياز مع مرسى المغرب في المادة 

المحطات المينائية، وفقاا للقواعد الفنية والمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال. )...( ". وهو التزام يبين مدى االهتمام 

 بالفعالية الميدانية.
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االمتي صاحب  بمواكبة  الوكالة  قامت  أكادير،  بميناء  الحاويات  لنشاط  بالنسبة  الواقع  أرض  على  المقتضى  هذا  از  ولترجمة 

خاصة  وحماالت  جسرية  )رافعات  المناسبة  التجهيزات  وضع  طريق  عن  وخاصة  الرواج،  هذا  معالجة  ظروف  لتحسين 

صندوق   16,5إلى    2017صندوق / ساعة في عام    13,6بالحاويات(، مما ساهم في تحسن مردودية المناولة التي انتقلت من 

 %.21، بزيادة قدرها 2020ساعة في عام  /

حاوية قياسية عشرين قدما(، والتي يتم مناولتها بمحطتي    173.775لرواج الحالي للحاويات بميناء أكادير )هذا، وبالنظر ل

الميناء، تسجل الوكالة الوطنية للموانئ توصية المجلس األعلى للحسابات وستعمل على تحيين ملحق االمتياز لتحديد المردودية 

 حب االمتياز. الدنيا لمناولة الحاويات، وذلك بالتنسيق مع صا

أما فيما يتعلق بغياب نظام معلوماتي آلي خاص بتخزين الحاويات لدى المشغل مرسى المغرب، تجدر اإلشارة إلى أن هذه 

( يسمح بتحديد الموقع الجغرافي للحاويات TOSبإنجاز "نظام تشغيلي أتوماتيكي للمحطة" ) 2019الشركة قامت في دجنبر 

بإنجاز نظام مماثل سيتم الشروع في   SMAى على ظهر البواخر. من جهتها، تقوم شركة  وتدبيرها بمناطق التخزين أو حت 

 .2022استغالله في غضون شهر يناير 

وفيما يخص برمجة وقوف السفن بالميناء، تجدر اإلشارة إلى أنه خالل فترة إنجاز مهمة المجلس األعلى للحسابات، كانت 

،  2018واإلجراءات المعمول بها في عهد مكتب استغالل الموانئ السابق. لكن، ومنذ دجنبر هذه العملية تتم وفقا للممارسات 

للموانئ بوضع مسطرة محددة خاصة ببرمجة وقوف السفن، مما مكن من ( إزالة الطابع المادي  1)  قامت الوكالة الوطنية 

( تنظيم أفضل لمعالجة وقوف البواخر )برنامج 3( اعتماد نظام النوافذ بالنسبة لسفن الحاويات و)2لوثائق وقوف البواخر، )

 ، إلخ.(.والبواكراألولوية لبواخر الحوامض  السياحية،سنوي للسفن 

أما بخصوص اإلرسال المسبق لبرنامج الشحن، تجدر اإلشارة إلى أنه بالنسبة للحاويات المحملة بالحوامض والبواكر، فإن  

صالحية   مدة  احترام  إلكراهات  يخضعون  تسليمه الشاحنون  وتاريخ  المنتوج  قطف  تاريخ  بين  ما  تحتسب  التي  المنتوج 

للمادة   ووفقا  الشأن،  هذا  وفي  منح    76للمستهلك.  االمتياز  لصاحب  يجوز  أنه  على  تنص  التي  الميناء،  استغالل  نظام  من 

موعد النهائي إلرسال برنامج  استثناءات للحاويات المبردة وللسلع االستثنائية التي تتطلب الصعود المباشر على الباخرة، فإن ال

شحن الحاويات المحملة بالحوامض والبواكر تستفيد من هذا التيسير وذلك لمصلحة الصادرات المغربية من هذه المنتجات.  

إن هذه الممارسة المعمول بها بميناء أكادير، ال تعطل عمليات المناولة حيث ال يوجد توقف بين عمليات االستيراد وعمليات  

 التصدير. 

فيما يتعلق باألنواع األخرى من الحاويات، ومن أجل تحسين االستعدادات قبل رسو البواخر، تقرر منذ نهاية الربع الثاني من  

 ، إغالق قائمة تسلسل الحاويات المجمدة والجافة وذلك قبل رسو السفينة.2018سنة 

" من قبل مالكي السفن أو  PortNetسالها عبر "أما بخصوص عدم اإلشارة إلى أبعاد السفن في إشارات الوصول التي يتم إر

الوكالء البحريين، تجب اإلشارة إلى أن هذه المعلومات يتم طلبها فقط خالل وقوف الباخرة ألول مرة بالميناء، حيث تقوم  

شعار الوصول  قبطانية الميناء حينها بتسجيل هذه المعلومات بقاعدة بيانات الوكالة الوطنية للموانئ. وبالتالي، عند إدخال إ

أخرى ألنها متاحة بالفعل   الذكر مرة   المعلومات سالفة" من قبل مالك السفينة أو الوكيل البحري، ال يتم طلب  PortNetعلى " 

 في قاعدة البيانات لدى الوكالة الوطنية للموانئ.

ا، حيث انتقل من معدل  فيما يخص مدة مكوث الحاويات بميناء أكادير، تجدر اإلشارة إلى أن هذا المؤشر شهد تحسناا    11كبيرا

ا في عام   . وقد تم تحقيق هذه القفزة النوعية بفضل اإلجراءات المختلفة التي اتخذتها  2020أيام في عام    8إلى معدل    2017يوما

 . PortNetالوكالة الوطنية للموانئ، بما في ذلك على وجه الخصوص نزع الطابع المادي عن مختلف التبادالت الوثائقية عبر  

فيما يتعلق بتكرار حاالت انتظار البواخر قبل ولوج الميناء، تجدر اإلشارة إلى أن هذه الظاهرة مرتبطة بالطبيعة الموسمية   

لنشاط ميناء أكادير وبشكل خاص بحمالت تصدير الحوامض والبواكر، وكذا استقبال الرحالت السياحية، وواردات الحبوب. 

ينائية، وفقاا للمعايير الدولية، ال يتم على أساس نشاط الذروة، فإنه يتم اعتبار مستوى مقبول علما بأن تصميم البنيات التحتية الم

 من انتظار البواخر.

بالنسبة لميناء أكادير على وجه التحديد، وعلى الرغم من الطبيعة الموسمية لنشاطه، فإن متوسط مدة انتظار البواخر ال يتجاوز  

(، وهو ما يتماشى مع  Shiftوم فقط تتعلق بأسباب مينائية، وهو ما يوازي وردية واحدة )ي  0,3، منها  2020يوم في عام    0,7

 المعايير الدولية.

على صعيد آخر، وبهدف تحسين مدة انتظار السفن بميناء أكادير وزيادة طاقته االستيعابية، قامت الوكالة الوطنية للموانئ  

الخصوص: ) الع1بعدة إجراءات، تهم على وجه  المتواصل  ( تبني  التجارية، )   3x8مل  ( مواصلة تنزيل نظام 2للخدمات 

( اعتماد نظام 4( تعزيز عرض الميناء من خالل إنجاز محطة البضائع المختلفة، و )3، )(Portnet)المعلومات المجتمعي  

 النوافذ لتنظيم حركة سفن الحاويات.
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 أكادير توصيات المجلس األعلى للحسابات حول مراقبة تسيير ميناء 
بميناء   الوكالة في إطار برنامجها االستثماري  أنه في إطار برمجة األشغال، خصصت  إلى  للموانئ  الوطنية  الوكالة  تشير 

للفترة   للميناء والطريق    160غالفا ماليا قدره    2024-2022أكادير  الثالثة  البوابة  مليون درهم إلنجاز مشروع الربط بين 

 سوس ماسة.السريع قيد اإلنجاز من طرف جهة 

إلى   للموانئ  الوطنية  الوكالة  قامت تشير  للميناء منذ عام    أنها  الجديد  الداخلي  التصميم  بتحيينه سنة 2011بإعداد  ، وقامت 

، المنشور بالجريدة الرسمية  2.21.307. وسيتم إدراج التصميم الجديد ضمن مسطرة المصادقة عليه وفقاا للمرسوم رقم2020

 .يحدد إجراءات إنشاء ومراجعة والمصادقة على تصاميم التهيئة الداخلية للموانئ ، والذي30/09/2021بتاريخ 

  :في هذا الصدد، قامت الوكالة الوطنية للموانئ بعدة إجراءات تماشيا مع هذه التوصية، وهي

 تعزيز عرض ميناء أكادير من خالل إنشاء محطة جديدة متعددة االختصاصات؛ -

 ليات االستغالل؛ لعم 24/24تنفيذ العمل المستمر  -

المادي عن إجراءات عبور   - البواخر، اإلجراءات الجمركية، شهادات انزع الطابع  لموانئ )مستندات وقوف 

 الصحة النباتية، شهادات التفتيش(.

، ONSSAتشكيل لجنة فنية للميناء مكونة من مختلف الجهات الفاعلة )الوكالة، أصحاب االمتياز، الجمارك،  -

Portnetتوردين / المصدرين...(، تهدف إلى التحسين المستمر لعمليات عبور البضائع في الميناء ، ممثلو المس

 .عبر مالئمة وعصرنة اإلجراءات المينائية

تحيين نظام استغالل   إطارجال المرتبطة بوقوف البواخر، سيتم تحيينها في  تشير الوكالة الوطنية للموانئ إلى أن مختلف اآل

 .(2021ماي    26بتاريخ    1.21.49الصادر بالظهير رقم    71.18الجديد لشرطة الموانئ )القانون رقم  الميناء لمراعاة القانون  

بعد تطور حركة الحاويات بميناء أكادير، وتدعيم التجهيزات الخاصة بهذا الرواج بالميناء الذي تتم معالجته من طرف متدخلين 

 شركة مرسى المغرب لوضع حد أدنى لمردودية مناولة الحاويات.اثنين، ستقوم الوكالة الوطنية للموانئ على دعوة 

 

III. ال وزارة  )الوكالة  أجوبة  وصايتها  تحت  العمومية  والمؤسسات  واللوجستيك  نقل 

المغربية لتنمية األنشطة اللوجستيكية، الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية  

الحديدية(  للسكك  الوطني  والتوص والمكتب  المالحظات  بميدان  حول  المتعلقة  يات 

 اللوجيستيك 

 )نص مقتضب( 

 ستيكية يأوال. تقييم االستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوج

 والحكامة والتوجيه والتخطيط تقرير عن اإلنجازات  .1

  تقرير عن اإلنجازات 

  وتنظيمي   قانوني  إطار  وضع  بضرورة  يتعلق  فيما  للحسابات  األعلى  المجلس  مالحظة  واللوجستيك  النقل  وزارة  )...( تؤيد

الوكالة المغربية لتنمية األنشطة اللوجيستيكية  تجدر اإلشارة إلى أن  اللوجيستيكية. وفي هذا الخصوص،    األنشطة  ممارسة  يوجه

من أجل    يمشروع قانون أولعداد  إمن بينها  تنظيمي مالئم لتطور قطاع اللوجيستيك،    إطارأطلقت عدة مشاريع بهدف بلورة  

ستيكي في المغرب يمقترح إلطار تقني وقانوني خاص بتطوير العقار اللوجوكذا  ،طير تنمية قطاع اللوجيستيك في المغربتأ

والسالمة، والذي  يغطي على وجه الخصوص الجوانب التعاقدية والعقارية والعمرانية وكذا الجوانب المعمارية والتقنية والبيئية  

 في طور اإلنهاء. يوجد 

ا إلى أن الوزارة تحرص، في إطار مساهمتهوتجدر اإلشار في إعداد المخططات الجهوية للتهيئة الحضرية، أن يتم    اة أيضا

 دائما حجز الوعاء العقاري المخصص للمحطات اللوجيستيكية على النحو المحدد في المخططات الجهوية. 

ار على إعداد مصفوفة تجمع حصيلة اإلنجازات  منذ إحداثها، عملت الوكالة المغربية لتنمية األنشطة اللوجيستيكية باستمر

االستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية    في إطار  المتعلقة بإجراءات العقد البرنامج بين الدولة واالتحاد العام لمقاوالت المغرب

 اللوجيستيكية. 

مرحلي حول االستراتيجية اللوجيستيكية    باإلضافة إلى ذلك، قامت الوكالة المغربية لتنمية األنشطة اللوجيستيكية بإعداد تقرير

 . 2016تم تقديمه خالل مؤتمر صحفي في يونيو  يذ ال، و2015-2010خالل الفترة 
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، تم إعداد مصفوفة أخرى من طرف المرصد المغربي للتنافسية 2019وبمناسبة تنظيم اليوم المغربي للوجيستيك في أكتوبر  

نشطة اللوجيستيكية باالشتراك مع لجنة اللوجيستيك لالتحاد العام لمقاوالت المغرب  اللوجيستيكية والوكالة المغربية لتنمية األ

إجراءات العقد البرنامج بين الدولة واالتحاد العام لمقاوالت المغرب  جميع  تقدم    مراحلتجمع  وجامعة النقل واللوجيستيك،  

مقارنة باألهداف    %14يكية والذي تم تقديره بمعدل  حالة تقدم االستراتيجية اللوجيستلمع تقدير كمي    2015-2010خالل الفترة  

 . 2030في أفق 

ا إلى أن الوكالة المغربية لتنمية األنشطة اللوجيستيكية تقدم بشكل من وأثناء اجتماعات مجلس إدارتها،    تظموتجدر اإلشارة أيضا

 الذي يسبق انعقاد المجلس. األسدسحصيلة ألهم اإلنجازات حسب المحاور االستراتيجية خالل العام أو 

لتقديم عروض   لقاءات سنوية  استغالل تنظيم  منذ إحداث الوكالة المغربية لتنمية األنشطة اللوجيستيكية، تموباإلضافة إلى ذلك،  

(. وخالل سنة  2018)سنة    Eurologوكذا    Logismedبمناسبة التنظيم السنوي لـمعرض    السيما  تيجيةتقدم االسترا  حول

 ، اختارت الوكالة المغربية لتنمية األنشطة اللوجيستيكية شكالا جديداا للقاء السنوي وهو اليوم المغربي للوجيستيك. 2019

 : السيما ،في عدة مناسبات ة شاملة لالستراتيجيةحصيلهذا وقد تم إنجاز 

 بمناسبة افتتاح المنطقة اللوجيستيكية زناتة؛  2014سنة  (1

 ؛ 2015-2010مع إعداد حصيلة مرحلية لإلنجازات خالل الفترة  2016سنة  (2

 بمناسبة تنظيم اليوم المغربي للوجيستيك.  2019سنة  (3

إلى   يرقى  والذي ال  االستراتيجية  تفعيل  تقدم  االنتظاراتيرجع معدل  كبير  مستوى  إلى حد  أن  ،  إجراءات   %75إلى  من 

على معدل   لمناطق اللوجيستيكيةوبالتالي انعكس التطوير المحدود لاالستراتيجية تعتمد على تطوير المناطق اللوجيستيكية.  

 تفعيل االستراتيجية.تقدم 

الثانية    سياق، وفي  من جهة اخرى النسخة  ، تواصلت الوكالة المغربية لتنمية األنشطة  اليوم المغربي للوجيستيكمن  تنظيم 

 .2020اللوجيستيكية مع جميع أطراف العقد البرنامج من أجل إنجاز حصيلة تقدم االستراتيجية إلى نهاية سنة 

 الحكامة 

 ( AMDL) اللوجيستيكيةالوكالة المغربية لتنمية األنشطة   •

على تنفيذ مختلف مهامها وتمكنت    اللوجيستيكيةاألنشطة    نميةالمغربية لتالوكالة  عملت    ،2014  سنةالفعلي    إحداثهامنذ  )...(  

 . تهاوهيكل اللوجيستيكيةطق المشاريع المن والتنزيل الترابي من تحقيق مجموعة من اإلنجازات، ال سيما فيما يتعلق بالتخطيط

بين الدولة والقطاع   متشاور بشأنهامل  ع  اتخططمتم تحديد    الوطنية،  اللوجيستيكيةاالستراتيجية  وبالفعل وفي إطار تنزيل  

 التصدير. وسالسل اللوجيستيكية المتعلقة بتدفقات التوزيع الداخلي ومواد البناء واالستيراد التحسين من أجل الخاص 

 يةاللوجيستيك األنشطة    نميةالوكالة المغربية لتأطلقت    وفعالين،  مندمجين  لوجيستيكيينفاعلين    نسيج  وفيما يتعلق بتشجيع بروز

للمقاوالت    لالنتظارات الكبيرةاستجابة  )...(  (  PMELogisبرنامج التأهيل اللوجيستيكي للمقاوالت الصغرى والمتوسطة )

ا حقيقياا  الب  وقد عرف  )...( جوانب    في عدة  ةوالمالي  المواكبة التقنيةالصغرى والمتوسطة من حيث   لدى الفاعلين رنامج نجاحا

 اللوجيستيكيين.

إشراك    اللوجيستيكية علىاألنشطة    نميةالوكالة المغربية لت  عملت   اللوجيستيك،  كوين في مجالت والتكفاءا ال  طويرفيما يتعلق بت 

 ديدها من خالل إنجازحتم تالتي    الحاجياتلبي  الذي ي  2024-2020للفترة  كوين  الت  مخطط  في إعداد   األطراف المعنية  جميع

 . اللوجيستيكبقطاع  ةالخاص   يةقطاعال دراسةلا

ة  نوطتنفيذ المهام الممن أجل  الوكالة    المنجز من طرفنتيجة للعمل    أخرى،من بين أمور    أعاله،  المشار إليها كل العناصر  تش

 . اعلى الرغم من تعدده اللوجيستيكيةاالستراتيجية  بتفعيلاألطراف المعنية  على توحيد واشراك جميع الحرصمع  بها

، وبعد ا اإلطارذوفي هالمالية الالزمة.    برمجة الموارد  أوالا رط  تشت  العقار  اقتناءتجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أن عملية  

من بدء مهامها من   اللوجيستيكيةاألنشطة    نميةتمكنت الوكالة المغربية لت  الغرض،لتخصيص موارد مالية لهذا   ملتمسات عدة

 التي تم إطالقها في هذا االتجاه:المتعلقة باألوراش تقدم وفيما يلي حالة ال اللوجيستيكية،ناطق مال حداثوإ العقار اقتناءحيث 

 الوطني. المستوى على هكتار 3000 من  أكثر العقار: تحديد -

 :العقاراقتناء  -

  تمويل   طريق  عن(  ماسة  سوس   بجهة  هكتار  45)  ملول  اللوجيستيكية آليت  المنطقة  لعقار الفعلي  قتناء  تم اال -

 ؛ 2021الدولة خالل سنة  أمالك مديرية عبر اللوجيستيكيةاألنشطة  نميةالمغربية لت الوكالة
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 الماء  اللوجيستيكية رأس  للمنطقة  األول  عقار الشطر  اقتناء   2022ومن المرتقب في ميزانية الوكالة برسم سنة   -

ا 32)  مكناس(.  فاس بجهة هكتارا

 اللوجيستيكية: المناطق تهيئة -

  2020  أكتوبر  شهر  خالل  عروض  طلبتم إطالق    ،2020  فقة على تخصيص اعتمادات مالية سنةالموابعد   -

 ملول؛  آيت اللوجيستيكية جنوب من المنطقة األول الشطر لتهيئة

  بفاس،(  هكتار  32)  الماء  اللوجيستيكية برأس  للمناطق  األولى  األشطر  بتجزئة  المتعلقة  التراخيص  مراحل  إعداد -

ا  5)  وزايدة  ،(هكتار   9)  مالل  وبني  بمراكش،(  هكتار  37)  وتامنصورت   المصادقة   انتظار  في  بميدلت(  هكتارا

 .األشغال إطالق  من أجل الميزانية على

خمس  ممتدة على  ماليةمقترح برمجة  في هذا الصدد اللوجيستيكيةاألنشطة  نميةالمغربية لت الوكالةباإلضافة إلى ذلك، قدمت 

زايدة،   القنيطرة،  الماء،ة )رس  كيستييمناطق لوج  لستاألولى    شطرتطوير األمن أجل    2026-2022لفترة  ا  خالل  سنوات

 ورت(. صبني مالل، أوالد صالح، تمن

ا مع الوكالة عدد مستخدمي يرتفع أن المتوقع قد كان منلو   المناطق تطوير  سيما ورش ال، االستراتيجية أوراش إطالق تزامنا

 . اللوجيستيكية

ة  عمل مع برمج خطةتتم على أساس   اللوجيستيكيةاألنشطة  نميةالمغربية لت للوكالةتجدر اإلشارة إلى أن اإلعانات الممنوحة 

برمجة  الو  خطة العمل  والمصادقة على  . تتم مناقشةيتم إعدادها من طرف الوكالةثالث سنوات    تمتد على األقل على  مالية

مجلس  الو  ،وهي: لجنة االستراتيجية واالستثمار  للوكالة،  الحكامةهيئات    دوراتخالل    قها،المراد تحقيباألهداف  مرفوقة    المالية

 للوكالة.  ةوالمالي تقنيةال الوصاية وزارتي بحضور ياإلدار

اليا بنحو  م  تمويال  2018في سنة    اللوجيستيكيةاألنشطة    نميةالمغربية لت  الوكالة لبت  اط  المثال،على سبيل  و  من جهة اخرى،

 اللوجيستيكية.طق ااألولى من مشاريع المن شطرتطوير األل من اجل اقتناء الوعاء العقاري الالزم االسيم ،مليون درهم 276

 المرصد المغربي للتنافسية اللوجيستيكية •

لمرصد المغربي للتنافسية لالمالية والتقنية    لتوفر الوسائ  اللوجيستيكيةاألنشطة    نميةالمغربية لت  الوكالةتجدر اإلشارة إلى أن  

قطاع  اليقظة حول  مهامه، ال سيما فيما يتعلق بجمع ومعالجة وتحليل المعلومات و  من أجل أن يتمكن من إنجاز  اللوجيستيكية

 بما في ذلك: اإلجراءات،من  مجموعةلمرصد المغربي للتنافسية اللوجيستيكية من إطالق ا ، تمكنهذاوب. اللوجستيك

)سوق الخدمات اللوجيستيكية، استثمار    اللوجستيكوتحليل مجموعة من المؤشرات المتعلقة بأداء قطاع    تحديد -

 كوين ، التواللوجستيك، عدد الشركات المحدثة، خلق فرص الشغل في قطاع النقل  واللوجستيكشركات النقل  

 ، إلخ.(اللوجستيكفي مهن 

 اللوجستيكي،العقار  حولات إحصائية معطيإنتاج من أجل  بحث ميدانيإطالق  -

 اللوجستيك،لقطاع  استراتيجية يقظةنظام  وضعتصميم ومن أجل ة تقنية مواكبإطالق  -

في    اللوجستيكلقطاع    استراتيجية  يقظةنظام    معلوماتية مختصة من أجل وضع  اقتناء اشتراكات في أدوات -

 المغرب.

 التوجيه والتخطيط المالي لالستراتيجية 

  عداد من خالل إ  تنزيلها فقد كان من الضروري مواصلة عملية    االستراتيجية )...(هذه    بتفعيل  عنيينالم  يند الفاعلتعدل  اا نظر

التعديالت الالزمة فيما يتعلق    نفيذيةمن المفترض أن تجري هذه العقود التو  والقطاعية.  الجهوية  نفيذيةعقود التالمجموعة من  

 . ستيكيةياللوجلمناطق ل مندمجةشبكة وطنية  وتفعيلال سيما فيما يتعلق بتطوير  والمؤسساتي،المالي  تدبيرهاب

 حكامة هذه العقود. هيئاتجراءات من قبل لإلالمستمر  يينالتحالمنهجية في التنزيل من  كما تمكن هذه

قام  الصدد،  هذا  ل  تفي  التوجيهية  التلاللجان  السالسل    نفيذيةعقود  بتحسين  الداخلي    ستيكيةياللوجالمتعلقة  التوزيع  لتدفقات 

 .الوطني والقطاعي تطور السياق بهدف األخذ بعين االعتبارمحتواها  مراجعةو مواءمةالتصدير ومواد البناء بوواالستيراد 

كلما    تقوم  ،التي تم توقيعها  للعقود التنفيذية  الحكامة  هيئاتغير أن    ،2019سنة    لللوجستيكيوم مغربي    أول  لقد تم بالفعل تنظيم

 عقد.العمل المتعلقة بكل  برامجبتعديالت وتحيينات ل ،الضرورة دعت

لحاجيات، على األقل على  ا تأكيد  من أجل  إطالق أي ورش من أوراش االستراتيجية تسبقه دراسات    وتجدر اإلشارة إلى أن

القريب والمتوسط، والتي   اتخاذها  من  مكن  تالمدى  الالزم  التدابير  يتعلقتحديد  فيما  التي يجب  ب  خاصة  االستثمارات  عقلنة 

 .إنجازها
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ا عام  اا برنامج إطارالعقد اليحدد  )...(   مستوى يتم على    المعنيةاألطراف    التزاماالستراتيجية. لكن    مجموع أوراشلتمويل إنجاز    ا

تحدد الميزانيات والتركيبات المؤسساتية والمالية لإلجراءات   عبر مقاربة تشاركيةوذلك  ،  نفيذية القطاعية والجهويةعقود التال

 المتفق عليها لتنزيل االستراتيجية اللوجيستيكية. 

 المناطق اللوجستيكية  .2

  إيواءطرف مهيئين عموميين وخواص من أجل  من المساحات من    هكتاراا   130  تهيئة أكثر منتمت  ه  أن  على  يجدر التأكيد

بزناتة من  تطويرها  التي تمت    اا هكتار  28ها فعليا بما في ذلك  ثمينمن هذه المساحة تم ت   تهكتارا  105،  لوجستيكيةمناطق  

 .واللوجستيكطرف الشركة الوطنية للنقل 

  الجهوية للمناطق اللوجيستيكية   التوجيهيةفي مختلف المخططات    أ دمجتأخرى    لوجستيكيةمشاريع منصات    إحداثتم  هذا وقد  

 )...( طار المنصات الصناعية المندمجة واألقطاب الفالحيةإفي 

الوطني للسكك    في إطار مساهمته في االستراتيجية الوطنية لتطوير القدرة التنافسية اللوجيستيكية، أنشأ المكتبومن جهته، و

ويعتمد حجم هذه .  ، مراكش، وفاسميتا-: الدار البيضاء  شرع فعليا في استغاللها وهيكية والحديدية ثالث منصات لوجستي

 سوق.الاإلنجازات على تطور طلب 

 حيث ستقبال القطارات،  من أجل ا شهدت تنفيذ البنية التحتية للسكك الحديدية  قد  فيما يتعلق بمنطقة زناتة، فهي قيد التطوير و 

 .إجراء دراسات السوق لهذه المنطقة وتم توقيع اتفاقيات مع بعض الشركاءتم كم ، سكة حديدية 11تم وضع 

تقني  قد تم القيام بعمل  إال أنه    الماضية،خالل السنوات العشر    الجهوية  نفيذيةعقود التالتوقيع على مشاريع  ال  بالرغم من عدم

 من حيث:  ، وذلكالوكالة حداثمنذ إ مهم

 ستيكية؛ يها من حيث تطوير المناطق اللوجحاجيات و جهاتاقتصادي للالماكرو التحليل  -

 المناطق؛ وتعيين حدودها إليواء هذه  األوعية العقارية المناسبة وتحديد بحثال -

 في وثائق التخطيط العمراني؛  ستيكيةيالمناطق اللوجإدماج  -

يع المخططــات الجهويــة  مشار  إعداد من إتمام    2015  خالل سنةإلى أن هذا المجهود مكن    االتجاهتجدر اإلشارة في هذا  و

اللوجيستيكيةل السابق  لمناطق  الترابي  التقسيم  الست عشر حسب  لكن وبللجهات  التقني،    الرغم من.  العمل  إبرام   واجههذا 

القانون المتعلق   اعتماد)فترة ما قبل    غير مالئمةظرفيات سياسية    ةاللوجيستيكيتخطيط المناطق    لتفعيلجهوية  التفاقيات  اال

 .الخ(واالنتخابات،  بالجهوية،

 :ةاللوجيستيكيبعد ذلك، شرعت الوكالة الوطنية لتنمية األنشطة اللوجيستيكية في تحيين المخططات التوجيهية للمناطق 

تماشيا مع السياق الجديد للجهوية المتقدمة بتقسيمها اإلداري الجديد، مع الصالحيات الجديدة الممنوحة للجهات  -

تهيئة   الترابإع) الترابفيما يخص  لتهيئة  الجهوية  المخططات  المثال  داد  مناطق    وكذا تطوير  (على سبيل 

 ؛ لألنشطة االقتصادية

بعاد  األالبنيات التحتية الجديدة ذات    السيما تطورالجديدة لكل جهة    المعطيات اللوجيستيكية  االعتبار بعين    وأخذا -

الرؤية الجديدة   أطلنتيك، الناظور وسط ميد،-الداخلة ،  أطلنتيك-بالقنيطرةجديدة    موانئوطنية )إنجاز  الجهوية وال

 .لألقطاب اللوجيستيكية للطيران بطنجة والدار البيضاء، إلخ(

 )...( مخططات توجيهية للمناطق اللوجيستيكية  7، تم تحديد 2020برسم سنة 

 .2021ي تم تحديده خالل سنة هكتار( الذ 55باإلضافة إلى المخطط التوجيهي للمناطق اللوجيستيكية للداخلة واد الذهب )

فإن الوكالة المغربية لتنمية األنشطة اللوجيستيكية ليست    التنفيذي،ومرسومه    بالتعميرالمتعلق    90-12القانون رقم  بالنظر إلى  

الوزارة،  غير أن  . التابعة لهاأو اللجنة المحلية لتتبع إعداد المخططات التوجيهية للتهيئة العمرانية ة كزيلجنة المرال فيعضوا  

التي تم تحديدها ج األراضي  ادممن أجل إ  الوكالةاا بالتنسيق مع  بذلت جهداا كبير  عبر تمثيليتها في اللجنة المركزية المذكورة قد

 . التعميرفي وثائق  ،المخططات التوجيهية الجهوية للمناطق اللوجيستيكية التي تشملهاو

اللوجيستيكية، كما  الوكالة المغربية لتنمية األنشطة  ارك خاللها ممثلوا  تقوم الوزارة باجتماعات تنسيقية يش،  هذا الصددفي  

 بالتعمير  المكلفةعلى مستوى الوزارة    للتتبع  لجنة المركزيةال اجتماعات  تستدعي الوزارة ممثلوا هذه الوكالة للمشاركة كذلك في  

 .المخططات التوجيهية للتهيئة العمرانيةطق اللوجيستيكية في اإدماج مشاريع المن وذلك من أجالل الحرص على

ا إلى القانون رقم   فإن الوكالة المغربية لتنمية األنشطة اللوجيستيكية    التنفيذي،ومرسومه    بالتعميرالمتعلق    90-12وبالنظر أيضا

وبناءا على   تها، دعوإذا تمت    ،أن تشاركها  يمكن بإعداد تصميم التهيئة، لكن  ة  كلفالمحلية الم  التقنية  ليست عضوا في اللجنة

المعنيةطلب بعض   المالعلى    األطراف  وأحليمستوى  اجتماعات  في مختلف  بإعداد  شغا،  المكلفة  المحلية  التقنية  اللجنة  ل 

مكن للوكالة المغربية لتنمية األنشطة اللوجيستيكية أن تشارك، إذا تمت دعوتها، وبناءا  ي  االتجاه،نفس  في  و  ميم التهيئة.اتص
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اللجعلى طلب بعض األطر المحلي، في مختلف اجتماعات وأشغال  المستوى  المعنية على  التصااف  المكلفة بإعداد  ميم ان 

 أو مخططات التنمية الجهوية.  إلعداد التراب ةالجهوي

يتبع وتيرة إعداد وثائق التعمير والتي تتطلب الكثير من الوقت    ها ديحدت  مساحات التي تموتجدر اإلشارة إلى أن تخصيص ال

 ن إلزامية.بحيث تكو المراسيم المتعلقة بها بالجريدة الرسمية نشرو الموافقةإلى مرحلة   تحديثها واالنتقالها أو قبل أجرأت

تشاور مع مختلف الفاعلين الالجهوية للمناطق اللوجيستيكية مقاربة تشاركية ب  ةمختلف المخططات التوجيهي  عدادمنهجية إ  عتمدت

المناطق اللوجيستيكية على غرار القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المذكورة    طويرالمعنيين بت المحليين والمركزيين  

 .جانبه

مكونات   اللوجيستيكية  للمناطق  جهوي  توجيهي  مخطط  كل  األقطاب    لوجستيكيةيتضمن  وداخل  الصناعية  المناطق  داخل 

  االعتبار تم األخذ بعين  وقد  للسكك الحديدية ولطنجة المتوسط.  الفالحية وكذا المنصات اللوجيستيكية التابعة للمكتب الوطني  

العقار   للمناطق اللوجيستيكية( التي    اللوجستيكي هذه المكونات في تقدير الحاجيات من  التوجيهي الجهوي  )ضمن المخطط 

  العمومية في  ياتواالستراتيجوالبعيد؛ وذلك من أجل ضمان توافق اإلجراءات    المتوسط ويجب تنميتها على المدى القصير  

 .كل جهة وبذلك في مجموع تراب المملكة

  ق طور التسوي في  هي    األراضي المهيأة على مستوى المنصات الصناعية المندمجة واألقطاب الفالحية  نإوعلى صعيد اخر، ف

 لدى المستثمرين الخواص بواسطة إعانات ممنوحة من طرف الوزارات الوصية والجهات المعنية. 

هذا   ألن  ستيكيةياللوج  المناطق  هذهوتسيير  لتطوير    نموذج   بتحديدليس رهينا    ستيكيةياللوجطق  اطوير المنت   ورشإطالق  ن  إ

القدرة بباألحرى  يرتبط    انماو  ؛هاحداثبموجب قانون إ  ستيكيةياألنشطة اللوج  نميةالوكالة المغربية لت  يدخل في إطار صالحيات

 .وخصوصا المالية منها الالزمةرد المواتعبئة على 

هذا  و أول  تشرع  السياق،في  تطوير  في  اللوجيستيكية  األنشطة  لتنمية  المغربية  اللوجيستيكية، من خالل ال  ىالوكالة  مناطق 

 ال سيما فيما يتعلق بالتمويل.   منها،مع تحديد التزامات كل  المعنية،االتفاقات المبرمة والموقعة باالشتراك مع األطراف 

مجلس إدارتها خالل اجتماعه   طرفلوكالة المغربية لتنمية األنشطة اللوجيستيكية من ل إعطاء الموافقة تم ذلك،ى باإلضافة إل

أجل    ،2019  سنة الالزمة إلمن  التحضيرية  الخطوات  لـ  حداثبدء  تابعة  فرعية  تطوير مشاريع  ب  لفكتوالتي ست  هاشركة 

مديرية المنشآت   مصالحات مع  حادثبعد عدة مشاورات وملكن    .التراب الوطني  على مستوى مجموعالمناطق اللوجيستيكية  

ها مخصصة فقط لمشروع حداثتم االتفاق على أن تكون الشركة الفرعية التي سيتم إ  للوزارة،العامة والخوصصة وتلك التابعة  

جنوب   اللوجيستيكية  الهدفملولآيت  المنطقة  هذا  تحقيق  أجل  ومن  لتنمية .  المغربية  الوكالة  إدارة  مجلس  اجتماع  وبعد   ،

شركة فرعية مملوكة للوكالة بنسبة   حداثلوكالة بإل  موافقته  األخير  أعطى هذا  ،2021  زيوليو  خاللاألنشطة اللوجيستيكية  

 ملول. آيت بالمنطقة اللوجيستيكية  تسييرستتكلف بتطوير ووالتي مجهولة االسم  ةشركلالقانوني  وضع، لها ال100%

 ستيكية لزناتةيسطات: حالة المنطقة اللوج-المناطق اللوجستيكية بجهة الدار البيضاء .3

 :بالنقطتين التاليتين التعميرستيكية ووثائق يللمناطق اللوج ةالجهوي ةالتوجيهي اتبين المخطط  ختالفيمكن تفسير اال)...( و

اللوج - وثائق    المرتقبةستيكية  يالمناطق  ي  التعميرفي  لم  المخطط  إدماجهاتم  والتي   ةالجهوي  ةالتوجيهي   اتفي 

اللوج ذات محيط  يللمناطق  مناطق  يتجاوز    تأثيرستيكية هي  فيهالحضري    المدارال  تقع  ت  الذي    ستجيب وال 

 ؛ المتعددة األروجةستيكية يللمعايير التي تميز المناطق اللوج

ستيكية والتي لم  يللمناطق اللوج  ةالجهوي  ةالتوجيهي  اتفي المخطط  المرتقبةستيكية  يأما بالنسبة للمناطق اللوج -

العقارات ج  ادمالوكالة إلبالتنسيق مع  تبذل جهوداا كبيرة  يجب التذكير أن الوزارة  ، فالتعميرفي وثائق    إدماجهايتم  

 ضاري. طيط الحتخبال  المكلفةاللجان  مع مديرياتها الجهوية في إطار  بالتنسيق    التعمير في وثائق    التي يتم تحديدها

 : السيمان المعايير، لمجموعة مستيكية ي تطوير المناطق اللوجمواقع اختيار  ستجيبيجب أن يمع العلم أنه 

 ؛ إلخ( الميناء، الحديدية،، السكك سيارطريق الال)ربط مالئم  -

 ؛ موقع مناسب )بالقرب من أحواض اإلنتاج واالستهالك( -

 . كلفة مناسبةت ب وفرمت عقار -

 .صعوبة تعبئة الموارد المالية الالزمةباألساس إلى  يةعقاراألوعية الصعوبة تعبئة  رجعوت

سعة  المنطقة اللوجستيكية زناتة تتوفر حالياا على محطة قطار شحن مفتوحة لخدمات البضائع ولديها  إلى أن    ةتجدر اإلشار

انجز المكتب الوطني  كما  ند المغادرة والوصول.  حجم كبير من البضائع ع  لمعالجةمنشآت السكك الحديدية،  الكافية، من حيث  

محطة ب هكتارات    8متر لكل منها، على مساحة    900سكة حديدية جديدة بطول    11  هما مجموع  2018للسكك الحديدية في عام  

 .لبضائعبمعالجة شحن مهمة من امليون درهم، مما يعزز هذه السعة ويسمح  100قدره  الشحن بمبلغ
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حركية حول  رؤية  البين ميناء الدار البيضاء وزناتة، فسيكون موضوع اتفاقية خاصة عندما يتم تأكيد    يلسككأما بالنسبة للربط ا

جهة الدار بالمتعلق بتنمية المناطق اللوجستيكية    العقد التنفيذيمن    9، كما هو منصوص عليه في المادة  بهذا المحور  الحاويات

 البيضاء.

 تطور النقل الطرقي للبضائع  .4

هذا البرنامج االستباقي تطورات عديدة من حيث شروط األهلية التي حددها قانون المالية من أجل االستجابة النتظارات  شهد 

ا لمبالغ مكافئات التكسير الت كافية وكذا شروط    راعتبرت غي  يالمهنيين، حيث لم تعرف النسخ األولى لهذا البرنامج نجاحا نظرا

جهة أخرى، ال يهدف برنامج التجديد والكسر إلى تحسين حالة القدم لألسطول فحسب، بل  . من  ةاالستحقاق التي اعتبرت مقيد

هو جزء من مخطط عمل شامل للوزارة يهدف إلى مكافحة بعض العوامل الخارجية السلبية للنقل المهني مثل تدهور السالمة 

 الطرقية والتلوث. 

مات المغرب )المشروطة( في المساهمات المحددة وطنيا التي تم وتجدر اإلشارة إلى أن تجديد األسطول يشكل جزءا من التزا

في عام   واللوجستيك بشراكة مع  2021تحديثها  البري  النقل  أطلقت مديرية  الصدد،  إعداد مذكرة   4C. وفي هذا  مشروع 

 تصورية للمشروع بهدف جعله مؤهال للتمويل من صندوق المناخ. 

أفقية وذا وقع هام على تطور وتسيير جميع فروع   البري يعتبر قطاعاا حيوياا ذا طبيعة  النقل  التذكير هنا أن قطاع  ويجدر 

 مالية، يجب أن يشكل محور اهتمام دائم.  تحفيزاتاالقتصاد الوطني. لذا فإن تأهيله، الذي يتطلب 

 ية اللوجستيكية الوطنية توصيات المجلس األعلى للحسابات المتعلقة بتقييم االستراتيج
، إال إن تنفيذها سجل تأخرا نظرا  2012شرعت الوزارة في تنفيذ االستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجيستيكية سنة     -

لمجموعة من األسباب سبق التطرق إليها في النقاط المذكور فيما سبق، مما حال دون تحقيق األهداف المنشودة من حيث 

 طوير قطاع اللوجستيك والرفع من األداء اللوجستيكي للبالد على المستويين الوطني والدولي.الوقع على ت

ولذلك، ارتأت الوزارة أنه من الضروري إطالق دراسة لتعديل االستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجيستيكية ووضع 

 خطة عمل الستدراك أهدافها. 

جديد مخطط  تحديد  من  الخطة  هذه  القيادة    ستمكن  في  الملحوظة  القصور  أوجه  لمعالجة  للوجستيك  الشاملة  للحكامة 

اللوجيستيكية والتتبع خاصة وضعها المؤسساتي الذي ال يسمح لها   والتنشيط على مستوى الوكالة المغربية لتنمية األنشطة 

 بتوحيد مختلف المتدخلين في قطاع اللوجستيك. 

على هذه المواءمة على   لة المغربية لتنمية األنشطة اللوجيستيكيةالوكا التنسيق مع  ستحرص الوزارة من خالل -

مستوى العقود التطبيقية القطاعية، وكذا خالل إعداد المخططات الجهوية للمناطق اللوجيستيكية المقررة وأيضا 

 عند وضع برامج ومشاريع االستثمار للمؤسسات العمومية المعنية.

لمجلس األعلى للحسابات وستعمل على اقتراح ووضع آليات تحفيزية وزارة النقل واللوجستيك توصية ا تؤيد -

 .لالستثمار في القطاع

 وزارة النقل واللوجستيك توصية المجلس األعلى للحسابات بشأن تجميع التدفقات، وفي هذا اإلطار، أطلقت تؤيد -

 .ائط للبضائع في المغربدراسة تهدف إلى تحديد استراتيجية لتطوير وتعزيز النقل المتعدد الوس الوزارةهذه 

بالفعل فشلت عدة محاوالت في إطار مشروعي البرنامجين   الوزارة توصية المجلس األعلى للحسابات.   تؤيد -

 التعاقديين وذلك بسبب تعدد التمثيالت المهنية التي جعلت من الصعب تنفيذ إجراءات التأطير في هذا االتجاه.

وذلك    ،ات مع مهنيي القطاع لمراجعة شروط ولوج المهنة بخصوص الوافدين الجددكما تعمل الوزارة حاليا على إجراء مناقش

من أجل الحد من تزايد عدد المقاوالت الجد صغيرة والضعيفة وتحديد آليات فعالة للتحكم في المحافظة على هذه الشروط 

 طن. 3,5ت الوزن األقل من في إدماج فئة الشاحنات ذاكذلك طوال حياة شركات النقل الجديدة. كما ترغب الوزارة 

التكامل بين المركب المينائي طنجة المتوسط   (:TMSAثانيا. السياسة اللوجيستيكية للوكالة الخاصة طنجة المتوسط ) 

 ومناطقه الخلفية الموسعة

 الموجهة للقطب الصناعي لميناء طنجة المتوسط ستيكيةيالخدمات اللوج .1

التشاورية مع    )...( الم  مجموعقامت الوكالة بعقد مجموعة من االجتماعات  لوكالة  بما في ذلك ا  ينالجهويويين  حلالفاعلين 

 .2015سنة   في نهايةالجهوي  اللوجستيكي وتحديد المخططف تخطيط دالخاصة طنجة المتوسط، وذلك به

الدفع   أجل  اللوجيستيكية سنة  ومن  األنشطة  لتنمية  المغربية  الوكالة  أطلقت  عملية2019بدينامية جديدة،  المخطط  ،  تحيين 

الوكالة الخاصة   الحسيمة، حيث أشركت بشكل منتظم في هذه العملية –تطوان   –الجهوي للمناطق اللوجيستيكية بجهة طنجة 

التشاوري المتوسط التي شاركت في مختلف االجتماعات  ة وورشات العمل التي انعقدت خالل شهري يناير وفبراير  طنجة 
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ت والقطاعات الرئيسية وكذا من أجل فهم  مقاوالمن أجل تقييم الحاجيات اللوجيستيكية المعبر عنها )طلب( من طرف ال  2020

 طبيعة تدفقاتها، وبنية سالسلها اللوجيستيكية والحاجيات المنبثقة عنها. 

المخطط التوجيهي اللوجستيكي للجهة وتحديد أولى مشاريع المناطق اللوجيستيكية التي سيتم   وستمكن هذه األعمال من تحيين

 تطويرها في الجهة وذلك بالتشاور مع مختلف األطراف المعنية وخاصة الوكالة الخاصة طنجة المتوسط.

 طنجة المتوسط بمناطقه الخلفية الموسعة ربط المركب المينائي .2

. ومنذ ذلك 2018ر  نبإلى اشغال الخط فائق السرعة الذي تم افتتاحه في نو  عبر الربط السككييرجع قلة استخدام الشحن  

شحن الحاويات أسبوعياا ولكنها ال  لقطارات    3التاريخ، تم القيام بعمل جبار الستئناف هذه الحركة التي وصلت ذروتها إلى  

ا في األسبوع.   15تزال بعيدة عن الهدف المتمثل في   قطارا

إلى التكاليف   ؤديميناء طنجة المتوسط تداخل  النقل عبر الربط السككي  المفروضة على تنظيم حركة    اإلكراهات الحالية إن  

 المرتفعة لمرور الحاويات المنقولة بالقطار )المناولة اإلضافية، التحويل إلى الماسح الضوئي، رسوم الميناء، إلخ(.

التنافسية ألسعار  الرواج السككي المحقق حاليا يباإلضافة إلى ذلك، فان   القدرة  النمطعزز  س يتم تدار، كما  النقل عبر هذا 

 له.  وبالتالي تحقيق الهدف المخططرواج أكبر جذب إمكانية ابرام اتفاقيات شراكة بغية 

استعمال   مراكش / أكادير ''، هناك إمكانية"انتظار إنجاز خط السكك الحديدية  في  فيما يتعلق بحركة الحاويات في أكادير، و

والذي مراكش  بميناء الجاف للمكتب الوطني للسكك الحديدية  المع العبور بالسكك الحديدية / الطريق ''  "الربط متعدد الوسائط  

الجاف،  وانطالقا  . حالياا،  2015يتم استغالله منذ سنة   الميناء  الحديدية قطار   يشغلمن هذا  للسكك  الوطني  ا واحدا  المكتب 

 الدار البيضاء. معميناء طنجة المتوسط، وعدة قطارات مع حاويات في األسبوع  لل

 رابعا. مراقبة تسيير الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية

 تشخيص عام لوضعية الشركة  .1

وكذلك حصر والمصادقة على    2018و  2017من حصر حساباتها لسنتي   تمكنت الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية

 2018إلى سنة    2010قم معامالتها من سنة  ، من خالل ورش إعادة بناء ر2020و  2019- 2018حساباتها المالية لسنوات  

 .شامل ذلك من إصالح مع ما تطلبه

 نشاط اللوجستيك  .3

الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية تعمل على إعادة هيكلة مجموع فروعها تماشيا مع مقتضيات الخطاب السامي 

 .كلة القطاع العامالحكومة إلعادة هي واستراتيجيةلجاللة الملك محمد السادس أيده هللا 

 القيادة والحكامة .4

والمتعلق بإحداث الشركة الوطنية للنقل   25.02وبموجب القانون رقم    2005منذ اإلصالح المؤسساتي لقطاع اللوجستيك سنة  

وفق  تدخلها  للشركة ومجاالت  الجديدة  المهام  تحديد  تم  فقد  للنقل،  الوطني  المكتب  التي حلت محل  اللوجيستيكية  والوسائل 

 اكلها التنظيمية.هي

كما ساهم إطالق االستراتيجية الوطنية للتنافسية اللوجستيكية وإحداث الوكالة المغربية لتنمية األنشطة اللوجستيكية، في تعزيز 

تموقع الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية كفاعل وطني لوجيستي رائد بين مختلف الفاعلين في المجال وكقاطرة 

 لوجستيك تعمل بانسجام تام مع الوكالة المذكورة.في قطاع ال

وفي هذا اإلطار، فقد شكل تكامل األدوار ومستويات تدخل الفاعلين في تنزيل االستراتيجية الوطنية للتنافسية اللوجستيكية،  

حال بالنسبة لفروع  سواء تعلق األمر بمطورين أو مهيئين أو عاملين لوجيستيين، هاجسا دائما لمجلس إدارة الشركة. كما هو ال

 الشركة التي يتم تتبع ومراقبة أنشطتها من طرق هيآتها التداولية.

وفيما يخص الوضعية المالية للشركة، وخصوصا حساباتها الخاصة والمجمعة، فقد وجب التذكير أنه نظرا لرفض مراقب 

المالية   للسنوات  الشركة  المصادقة على حسابات  إدارتها اعتماد وبال  2018و  2017،  2016الحسابات  تالي رفض مجلس 

، على إطالق ورش إعادة بناء رقم معامالتها المتعلق  2018الحسابات المذكورة، فقد عملت الشركة، ابتداء من شهر يوليوز 

، وذلك اعتمادا على السجالت المادية للفواتير والمتواجدة بجميع وكاالتها  2018إلى    2010بنشاط النقل بين الفترة الممتدة من  

 على الصعيد الوطني.

بحضور كل من السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك    2019يوليوز    22كما تجدر اإلشارة إلى أنه تم عقد اجتماع في  

العامة التي من شأنها إعادة تعديل الوضعية   التوجهات  لتحديد  السيد وزير االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة  والماء وكذا 

 ا مراجعة تموقعها االستراتيجي. المالية للشركة وكذ
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وفي هذا الصدد، فقد ساهمت نتائج الورش المذكور من تمكين مراقب الحسابات من المصادقة على الحسابات الخاصة بسنوات  

وبالمقابل،    .2021أبريل    21وبالتالي اعتمادها من طرف مجلس إدارة الشركة الذي تم انعقاده يوم    2018و  2017،  2016

أن هنالك مشروع عقد برنامج، قيد اإلنجاز، سيربط الدولة بالشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية خالل وجب التذكير  

. ويندرج هذا العقد في إطار تسريع تحول الشركة بغية تحسين جودة الخدمات التي تقدمها لزبنائها.  2024-2021الفترة ما بين  

شركة من تحقيق تنمية دائمة من خالل تكريس مكتسبات اإلصالح وتحديث  ويرتكز هذا العقد على خارطة طريق ستمكن ال

 أنظمتها الوظيفية والتقليص من محفظة فروعها وتعزيز حكامتها.

وفي األخير، فإن مجلس إدارة الشركة يؤكد على متابعته للتوصيات الصادرة في التقرير المتعلق بقطاع اللوجستيك وسيعمل  

لكل األوراش المؤسساتية والتنظيمية للشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية في إطار نظرة  جاهدا على التنزيل األمثل 

 شمولية وأهداف متجددة في خدمة تنافسية االقتصاد الوطني.

 

 في مجال محاربة السكن غير الالئق تدخالت الدولةآليات و

أدى التطور الديموغرافي والنمو الحضري المتسارع، في ظل غياب عرض كاف ومتنوع يستجيب للحاجيات المختلفة في  

مجال السكن، إلى حدوث اختالل في سوق العقار بالمغرب وتطور أشكال مختلفة من السكن غير الالئق. وينتشر هذا األخير 

غير القانونية والنسيج   حياء السكنيةوالمباني السكنية اآليلة للسقوط واألمختلفة ال سيما دور الصفيح    عمرانيةفي عدة أنماط  

 العتيق وكذا األحياء الهامشية في المناطق الحضرية. 

ووسائل مختلفة للتدخل من أجل الحد من السكن غير الالئق، نذكر    ووعيا بحجم هذه الظاهرة، اعتمدت الدولة عدة أساليب

النا األحياء  إعادة هيكلة  للسقوط  التجهيز،قصة  منها  اآليلة  السكنية  المباني  الصفيح وتطوير   ومعالجة  أحياء  والقضاء على 

 عرض السكن االجتماعي.

وفي هذا الصدد، أنجز المجلس األعلى للحسابات خالل السنوات األخيرة مجموعة من المهمات الرقابية كان الهدف منها تقييم 

 لالئق وكذا الوسائل المبذولة من أجل هاته الغاية. ويتعلق األمر بالمهمات التالية: تدخالت الدولة في مجال محاربة السكن غير ا

 ؛2013مراقبة تدبير صندوق التضامن للسكن واالندماج الحضري، سنة  -

ألف درهم(، سنة    250ألف درهم وآخر بقيمة    140تقييم آليات إنتاج السكن االجتماعي )عرض سكني بقيمة   -

 ؛2017

 ؛2019ن بدون صفيح"، سنة تقييم برنامج "مد -

 . 2020تقييم تدخالت معالجة المباني السكنية اآليلة للسقوط، سنة  -

I.  مالحظات وتوصيات المجلس األعلى للحسابات 

 يورد المجلس أدناه، خالصة ألهم المالحظات والتوصيات التي أسفرت عنها هذه المهمات الرقابية.

 أوال. تقييم البرنامج الوطني "مدن بدون صفيح" 
. في إطار سياسة الدولة في مجال محاربة السكن الغير الالئق، وكان الهدف 2004تم إطالق برنامج "مدن بدون صفيح" سنة  

 مدينة ومركز حضري.  70أسرة قاطنة بمختلف مدن الصفيح في  270.000المعلن لهذا البرنامج هو معالجة 

  مدن الصفيح: ظاهرة راسخة ويصعب استئصالها 

  270.000، لوحظ أن عدد األسر استمر في االرتفاع، فانطالقا من هدف 2004ج "مدن بدون صفيح" سنة منذ إطالق برنام

% مقارنة بالهدف األولي، وبمتوسط زيادة سنوي يزيد  75، أي بزيادة  2018في سنة  472.723أسرة، وصل هذا العدد إلى 

أسرة بين عامي   280.000والتي مكنت من معالجة  أسرة. وهكذا، وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلت    10.669عن  

من القضاء   والتمكن، ال يزال البرنامج يواجه صعوبة في المضي بالسرعة المطلوبة لتحقيق األهداف المحددة  2018و  2004

   النهائي على أحياء الصفيح.

العائق األكثر  وقد أورد القطاع المكلف بالسكنى   البرمجة    شيوعاا،"أن الزيادة في عدد األسر تشكل  مما يؤثر على 
واالتفاقيات   التعديالت واعتماد ((avenantsاألولية وفي بعض الحاالت يشكل مصدرا إلضافة ملحقات لالتفاقيات  

صفيح، كما يتسبب أيضا في التكميلية لعقود المدينة واتفاقيات التمويل وإنجاز المشاريع في إطار برنامج مدن بدون  
 ".صفيح إعالنها بدونالتأخيرات التي تعرفها العديد من المدن المبرمجة وتأجيل مواعيد 
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  ظاهرة االنزالق 

تتجلى ظاهرة االنزالق في إعادة بيع البقعة أو السكن بعد االستفادة من البرنامج، إلى طرف آخر. ووفقا لدراسة تقييم الدينامية  

،  2013ماعية وظاهرة االنزالق في عمليات محاربة مدن الصفيح، والتي قامت بها وزارة اإلسكان سنة  االقتصادية واالجت

 .%19,3فإن المعدل الوطني لالنزالق هو  

وقد أكدت الدراسة المتعلقة بالبحث الوطني لتقييم أثر برامج مكافحة السكن غير الالئق على الظروف المعيشية لألسرة، التي 

من األسر فقط هم المستفيدون األصليون   %78,4، هذه النتيجة والتي من خاللها يظهر أن  2015إلسكان سنة  أنجزتها وزارة ا

  الذين يقيمون في مساكنهم )قطع أو شقق سكنية( كمالك.

أن البحث الوطني لتقييم أثر برامج محاربة السكن غير الالئق   ، ")...(في هذا الصدد  القطاع المكلف بالسكنى أشار  وقد  
الوزارة سنة  ا التي   2015لمنجز من طرف  والتدابير  اإلجراءات  انخفاضا بفضل  االنزالق عرف  أن معدل  أظهر 

%  11.1% من األسر المستفيدة )9.7حيث أظهر هذا البحث أن معدل االنزالق يبلغ حوالي    ،اتخذتها السلطات العمومية
 "..(ن ).% بخصوص إعادة اإلسكا3.1بالنسبة لبرنامج إعادة اإليواء و

إعادة االيواء  لبقع  السوقية  القيمة  تنتج عن  أن  يمكن  التي  المكاسب  في  الدراسة،  لنفس  ا  تفسيرها، وفقا الممارسة  وتجد هذه 

المدعومة مقارنة بمساهمة المستفيد. باإلضافة إلى ذلك فإن الدافع األساسي الستقرار األسر غير المستفيدة في مناطق عمليات  

%، هو المكاسب العقارية التي توفرها هذه العمليات، ومستوى أسعار األراضي المنخفض نسبيا  37.9إعادة االيواء، بنسبة  

 مقارنة بالمناطق األخرى.

إن ب  إعادة اإلسكان وإعادة اإليواء،  تإطار عملياالوحدات المدعمة في    "بخصوص  القطاع المكلف بالسكنى  وقد أفاد
هذه الوحدات المدعمة لمدة    المعمول بها تحظر على المستفيدين بيع أو نقل ملكيةأحكام ميثاق التسويق واإلجراءات  

من مفاتيح المسكن، وخمس سنوات من تاريخ االستفادة    ثالث سنوات للمستفيدين من السكن، ابتداء من تاريخ تسليم
المبيعات بمفردها، لمواكبة    ونتيجة لذلك، ال تملك الوزارة الوسائل الالزمة   .اإليواء  المخصصة إلعادة األراضي    قطع

بيع خاصة، وهو أمر    خاصة وأن بعض المعامالت العقارية تتم بين المستفيدين والمشترين الجدد، من خالل آليات
 ."يصعب رصده في حينه

  مشاكل وصعوبات في البناء الذاتي لبقع إعادة االيواء 
ومع ذلك، فإن هذا المعدل يخفي   .%70ي تم فحصها، حوالي  يبلغ معدل تهيئة عمليات إعادة اإليواء المختارة في العينة الت

. ويرتبط التباين في نسب البناء باالعتبارات المتعلقة بالموقع  %100و  25تفاوتات كبيرة من عملية إلى أخرى ويتراوح بين  

 الجغرافي للتجزئة السكنية، وبالوضعية االقتصادية واالجتماعية لألسر المستفيدة.  

العديد من المستفيدين ببناء البقع الممنوحة لهم، إما بتعبئة أموالهم الخاصة في سياق البناء الذاتي، أو باللجوء وبوجه عام، قام 

من الطرق %72.2إلى ممارسة االرتباط مع شخص آخر، من خالل إبرام ما يسمى "عقود" الجمعية. وتشكل هاتان الوسيلتان  

يدين إلعادة االيواء. ومع ذلك، تجدر اإلشارة إلى أن فئة كبيرة من المستفيدين  األكثر اعتمادا في بناء البقع المخصصة للمستف

 حالة هشاشة اجتماعية، تواجه صعوبات في تثمين البقع الفتقارها إلى الوسائل والمساعدات المالئمة. هم فيالذين 

حيان في االلتجاء إلى القروض  كما يصعب الحصول على التمويل البنكي، بسبب عسر بعض المستفيدين، والتردد في بعض األ

 البنكية، بسبب عدم توفر شواهد ملكية األراضي وعدم فعالية تدابير التمويل. 

الذاتي في إطار عمليات إعادة    القطاع المكلف بالسكنى  وقد أكد للبناء  البنكية الالزمة  أن "الحصول على القروض 
)...(. ومن أجل السماح لهؤالء المستفيدين بالحصول ةستفيداإليواء، أحد المعيقات الرئيسية التي تواجهها األسر الم

على قروض بنكية، يتم وضع تدابير مصاحبة بالتنسيق مع األبناك المعنية، وتتمثل في منح الفاعلين التقنيين لطلبات  
 البيع النهائية."  التزام بالتسجيل الرهني العقاري لصالح البنوك، عند إعداد رسوم الملكية العقارية الفردية وإبرام عقود

  تأخر في تحقيق كل األهداف المتوخاة من عمليات إعادة الهيكلة 
إن الغرض من إعادة الهيكلة هو توفير البنيات التحتية والمرافق التي تفتقر إليها مناطق أحياء الصفيح، وتصفية الوضعية 

مليات التي تم تنفيذها في إطار إعادة الهيكلة، مكنت أن الع  ورغم العقارية من أجل تشجيع المستفيدين على البناء الذاتي. لكن، 

 من تحسن طفيف في الظروف المعيشية للمستفيدين، إال أنها   لم تستطع تحقيق كل األهداف المتوخاة منها. 

أقل عرضة لظاهرة العمومية، وبالتالي فهي  المساعدة  المقيمين مباشرة من  السكان  باستفادة  العمليات  ا، تتميز هذه    وعموما

االنزالق. ومع ذلك، فإن الطرق الضيقة، وكثافة األحياء، والتأخير في تصفية العقار وطرق البناء يجعل هذا النسيج يحتفظ 

ا بمظهر أحياء الصفيح.  دائما

")...( أن هذه العملية تواجه عدة عراقيل مرتبطة بالتأخير في الموافقة على تصاميم  القطاع المكلف بالسكنى  وقد أكد
هيكلة وقرارات التصفيف وبكثافة األحياء المعنية وصعوبات هدم المباني التي تعرقل إنجاز الطرق، وبتعقيد  إعادة ال

بالعراقيل   وكذا  األراضي،  ملكية  على  يتوفرون  ال  المستفيدين  السكان  لكون  التسوية  وإجراءات  العقارية  األنظمة 
 ثائق التعمير للترخيص بالتسوية المذكورة." المرتبطة بالحد األدنى لمساحة البقع األرضية الذي تشترطه و
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  عمليات إعادة اإلسكان: ثغرات في تدبير مرحلة ما بعد الترحيل 
ا لطريقة إعادة اإلسكان،   إلى العائد االقتصادي للعقار مقارنة مع الطرق األخرى،   وباإلضافةمن مزايا العمليات التي تتم وفقا

 فإنها تؤدي إلى إنتاج جودة حضرية مقبولة جمالياا بفضل التصاميم التي تمكن من تجانس البنايات وتنسيق الواجهات. 

ون اللجوء  من مجموع عمليات البرنامج. ويفسر المسؤول  %8ومع ذلك، ال يتجاوز اللجوء إلى طريقة إعادة اإلسكان نسبة  

 المحدود لهذه الطريقة برفض األسر لهذا الحل وتفضيلها للبقع االرضية. 

أكد بالسكنى  وقد  المكلف  السكن    القطاع  أبعاد اجتماعية، وال سيما برنامج معالجة  الغرض من أي برنامج ذو  "أن 
ولهذا الغرض، فقد تم    المعيشية.األسر المعنية ومن تم تحسين ظروفهم   هو التحسين المستدام إلطار سكن  الصفيحي،

المواكبة االجتماعية لألسر المعنية كشرط لنجاح برامج معالجة السكن الصفيحي، بهدف ضمان نجاح   اعتماد مقاربة
االنصياع   الجديدة، وعدم  السكنية  تملك مجاالتها  المعنية من  لألسر  وتمكين  الصفيحية  األحياء  لعملية محاربة  دائم 

 باب اقتصادية أو لصعوبة االندماج الحضري."إلغراء االنزالق ألس 

  اختالالت في آلية إبرام عقود المدينة 

تمكن من جهة، وضع رؤية كفيلة بضبط  2005  إعداد برامج محلية سنة  " علىنصت خطة تنفيذ برنامج "مدن بدون صفيح

لمدن. وكان من المفترض أن تتوفر  ، ومن جهة أخرى، جعل عملية البرمجة أكثر دقة حسب ا60تنفيذ مقتضيات عقود المدينة 

 .هاته البرامج المحلية على مجموعة من المعطيات الضرورية

ولم يتم إعداد البرامج المحلية لبرنامج "مدن بدون صفيح" وال تتوفر الجهات الفاعلة على المستوى المركزي والمحلي، على  

م اتخاذها أو التي سيتم اتخاذها إلبرام أو/ وتنفيذ بنود عقد وثيقة تصف، حسب المدينة، اإلجراءات والتدابير الرئيسية التي ت

 المدينة.

ا نهجا دقيقا، يتبع المدن عقود إعداد يكن المحلية، لم البرامج وفي غياب هذه حيث ضبط المعطيات األساسية،   من سيما ال دائما

 المحليين والساكنة المعنية بهذه البرامج.والقيام بالدراسات والتحقيقات القبلية وكذا التنسيق مع الفاعلين 

 تروم:بصدد إطالق مخططات جهوية للسكن، والتي    ه"فيما يتعلق بهذه النقطة، إلى أن  القطاع المكلف بالسكنى  وقد أكد

استنباط رؤية استراتيجية متوافق عليها للتدخل في مجال السكن، تتالءم مع الجهة موضوع الدراسة، بناء على    -
للمعطيات التي سيتم تجميعها )الطلب حول السكن، اإلحصائيات المتاحة حول السكن غير الالئق،   حليلتقاطع وت

 الفرص العقارية...(.

يجب أن تترجم هذه الرؤية إلى برامج ومشاريع تدخل ملموسة، بإتباع خطة عمل مرحلية محددة بعناية، مع تحديد    -
اآلليات الالزمة لهذا الغرض. وبالتالي يمكن أن يشكل هذا المخطط الموارد التقنية والمالية وترتيب الشراكات و

 أرضية للتعاقد مع الفاعلين المحليين. "

 األسر موجز وسطحي لعدد تحديد 

للساكنة المعنية،  واالقتصادية البشرية البيئة يالحظ أن معظم عقود المدينة واتفاقيات التمويل لم تسبقها دراسات تشخيصية حول

االست تم  رسميبل  إحصاء  إلى  وليس  البرنامج  من  للمستفيدين  مؤقتة  سطحية  تقديرات  إلى  تنفيذ   ناد  خطة  لتوصيات  وفقا 

 338.519البرنامج. وهكذا، فقد أدى عدم ضبط اللوائح التقديرية للمستفيدين إلى زيادة مستمرة في عدد األسر، حيث ارتفع من  

 رنة مع عدد األسر األولي. % مقا 40، أي بزيادة 2018أسرة في سنة  472.723إلى 

( لعدد sommaireوقد أشار القطاع المكلف بالسكنى " إلى أن الزيادة في عدد األسر ال تعزى فقط إلى تحديد أولي )
المدارات   في  والتوسع  المركبة  والعائالت  الديموغرافي  النمو  منها:  أخرى  عوامل  بعدة  أيضا  ترتبط  بل  األسر، 

التدخل بالمدن والتي    الحضرية، وبرمجة مواقع  المحيطة  الالئق، بالضواحي  السكن غير  في إطار برنامج معالجة 
 يغلب عليها الطابع القروي. " 

  صعوبات في مختلف أشكال إدارة المشروع وعدم وضوح المسؤولية المشتركة للفاعلين 

حي ومدى اإلحاطة بمختلف أوجه  تعزى صعوبة تدبير العمليات إلى ارتباطها باإلشكاليات المتشعبة للقضاء على السكن الصفي

(. ويتطلب ذلك تحديدا واضحا لصاحب  …وأبعاد إدارة هذه العمليات )االستراتيجية والسياسية واالجتماعية والتقنية والمالية

المحلية والجماعات  )الدولة  الفاعلين  مختلف  صالحيات  بين  الفصل  مع  البرنامج  والفاعلين  مشروع  المحليين  والمسيرين 

 والفاعلين االجتماعيين(. ولكن إدارة المشاريع المرتبطة بالبرنامج قد كشفت واقعا آخر. العموميين

يعد برنامج "مدن بدون صفيح" برنامجا حكوميا وضعته وزارة اإلسكان رغم أن مجموعة من   فعلى المستوى اإلستراتيجي،

العمليات التي تسعى إلى الحد من انتش ار ظاهرة السكن الصفيحي منذ بدايته. إال أنه  القطاعات الوزارية تشارك في تدبير 

 لوحظ، أن اإلطار الذي أنشئ لتنسيق عمليات وجهود مجمل الجهات الفاعلة المعنية )خاصة اللجنة الوطنية( يبقى غير مفعل. 

 
صاغ من طرف الجهات المحلية وتصادق عليه الدولة )وزارات الداخلية واإلسكان  ت هو وثيقة تعاقدية بين الدولة والجهات المحلية،    مدينة:العقد   60

 المعنية بتنفيذ مشاريع الحد من مدن الصفيح داخل المدينة نفسها. والمالية(، تحدد التزامات مختلف األطراف 
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بحكم الترابية،  الجماعات  تضطلع  واالجتماعي،  السياسي  المستوى  اجتماعية وعلى  بمسؤوليات  التمثيلية،   جاهت شرعيتها 

 التسهيالت توفير على البرامج تنفيذ في مشاركتها حيث ومن المدن دورها في عقود اقتصر المعنيين. ومع ذلك، فقد السكان

  التصاريح الضرورية.  اإلدارية وذلك من خالل منح

 اجتماعية أدوار بأداء ملزمين أنفسهم للعمليات والمالية التقنية الجوانب عن ولمواجهة هذا الوضع، يجد الفاعلون المسؤولون

 مسؤوليتهم.   من ليست

وزارة اإلسكان بالدور الرئيسي، سواء على المستوى المركزي أو المحلي، في دعم تنفيذ  وإذا كان من الطبيعي أن تضطلع

تضامن للسكن  البرنامج وتنسيقه وتنظيمه، إال أن دورها اقتصر على التتبع المالي لعمليات الدعم المقدمة من طرف صندوق ال

 واالندماج الحضري.

 نقائص على مستوى تتبع وتقييم البرنامج  

نصت خطة تنفيذ برنامج "مدن بدون صفيح" على إدخال مجموعة من المعايير تمكن من التتبع التقني والمالي واالجتماعي 

إال   بي  أنها اصطدمتللعمليات،  قاعدة  على  اإلسكان  توفر وزارة  كعدم  المشاكل  للمستفيدين من  بمجموعة من  انات وطنية 

البرنامج والذي من شأنه أن يحرم المسيرين من األدوات الضرورية التي تمكنهم من تقييم مدى أهلية االستفادة من برنامج  

"مدن بدون صفيح"، خاصة فيما يخص التأكد من عدم استفادتهم مسبقا من أي منتوج سكني دعمته الدولة. ومع ذلك، تجدر 

 أنها المجموعة العمران قد قامت بتطوير قاعدة خاصة للمستفيدين من العمليات المتعلقة بهذا البرنامج إال    اإلشارة إلى أن

 %من مجموع المستفيدين منه.  80تغطي سوى 

 ومن جهة أخرى، فقد نصت خطة تنفيذ البرنامج على القيام بتقييمات مرحلية بصفة دورية ومنتظمة. وقد كان من المقرر

تعزيزها بتقارير دورية منجزة على الصعيد الجهوي. إال أنه ومنذ   سنة، ويتم تشمل كل البرنامج كل التقييمات التي هذه إجراء

  2010، لم تركز عمليات التقييم سوى على الجانب الكمي له، إلى أن أجريت دراسة تقييمية سنة  2004بداية البرنامج سنة  

 .2015من طرف وزارة اإلسكان تلتها أخرى سنة 

بالسكنى "إلى أن   المكلف  القطاع  إلى  81وقد أشار  قد أوكلت  القضاء على السكن الصفيحي  إنجاز مشاريع  % من 
بيانات   قاعدة  العمران بتطوير  أن تقوم  العمران، في إطار برنامج مدن بدون صفيح. فمن الطبيعي تماماا  مجموعة 

، المتعلقة بمختلف موثوقية للمعلوماتاألكثر    مصدربذلك المدن بدون صفيح وتمثل   إطار برنامجاألسر المستفيدة في  
وكذا بخصوص األسر المستفيدة من هذه العمليات التي   األوجه المرتبطة بالعمليات )التقنية و المالية والتجارية... (

 تنجز في هذا السياق. 

ين س القنيطرة(، تطبيق )تح  - الس  – الجهوية لإلسكان وسياسة المدينة )الرباط    الوزارة بالمديريةإضافة إلى ذلك، أعدت  
استفادتي( لرصد ومراقبة األسر المستفيدة من برنامج مدن بدون صفيح، في أفق تعميمه على المستوى الوطني، من  

 المستفيدين من هذا البرنامج."  وفعالة لجميعأجل ضمان متابعة شاملة 

 المالي للعملياتتدبير ال   

ا.  ولكن   متوازنة العمليات وتكون النفقات التمويل جميع موارد لعمليات بحيث تغطيتم تصميم التركيبات التقنية والمالية ل ماليا

المالية   المعطيات  المالية األولية. وقد أوضح تحليل  التصميمات  العمليات تختلف بشكل واضح عن  المالية لبعض  التركيبة 

% من    45ملية( أظهرت عجزا مقارنة مع  ع  162من إجمالي    74% من العمليات )أي حوالي    46للعمليات المنجزة أن  

 العمليات أظهرت فائضا في أرصدتها المالية.

إلى   أنها تستندومن شأن هذا الوضع أن يثير التساؤل حول جدوى التركيبة المالية للعمليات والتي أثبتت في معظم الحاالت،  

واإلقبال   العقارات ووضعية سوق المساهمة المالية علىوقدرة األسر   غير مبنية على أسس سليمة )كتكاليف االستثمار، معايير

المحلية  بالخصائص  الضئيلة  والمعرفة  للمشاريع  القبلية  المعطيات  ضبط  عدم  عن  نجم  وقد  الموازنة...(.  منتوجات  على 

 مجموعة من المشاكل كسوء تقدير عائدات الموازنة وتجاوز التكاليف المتوقعة وما إلى ذلك.

مكلف بالسكنى )...( "أن التأخير في اإلجراءات المصاحبة والدعم المرتبط بتمديد اآلجال المحددة وقد أفاد القطاع ال
لإلنجاز، له تأثير على جاذبية العمليات المنجزة وبالتالي على انخفاض أسعار البيع واختالل في التركيبات األولية 

 المعتمدة." 

 لسكن واالندماج الحضري ضبط الدعم المقدم من طرف صندوق التضامن ل  نقائص في 

إن االستخدام األمثل للمجهود المالي للدولة رهين بآليات تخصيص الموارد المعبئة بواسطة صندوق التضامن للسكن واالندماج 

 إذا تم الحضري. وبعبارة أخرى، فإن وسيلة الدعم هاته ال يمكن لها أن تحقق األهداف االقتصادية واالجتماعية المتوخاة إال

 ترام كيفية تخصيصها. ضبط واح

 التدخل. فإعادة لنوع وقد اعتمد دليل إجراءات برنامج "مدن بدون صفيح" على تقديم إعانات الدولة لألسر المستفيدة وفقاا

)  30.000الهيكلة ) اإليواء  لكل سكن صفيحي( وإعادة  أقصى  السكنية   25.000درهم كحد  للبقع  بالنسبة  أسرة  لكل  درهم 
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  40.000درهم لكل أسرة بالنسبة للبقع السكنية المخصصة ألسرتين( وإعادة اإلسكان )  20.000دة والمخصصة لألسرة الواح

 درهم لكل سكن(.

وبالرغم من أن صندوق التضامن للسكن واالندماج الحضري ليس سوى آلية دعم لتمويل البرامج، فإن سقف التمويل المحدد 

اقع، لوحظ أن بعض العمليات تم تمويلها إلى حد كبير أو بالكامل بواسطة  في دليل اإلجراءات لم يتم احترامه دائما. ففي الو

 الصندوق.

إن دليل اإلجراءات هو مجرد وثيقة مرجعية أعدتها الوزارة بهدف تحسين  )...(  وقد أورد القطاع المكلف بالسكنى "
 )...("يبات المالية. الجهد المالي للدولة وتوفير إطار للدعم الممنوح والذي يتم على أساسه إعداد الترك

  عدم كفاية تعبئة الوعاء العقاري أمام حجم االحتياجات 

أسرة من برنامج "مدن بدون صفيح"، الحاجة    270.000أظهرت التقديرات المتعلقة بحجم األراضي الالزمة من أجل استفادة  

ا. وأوصت خطة تنفيذ البرنامج بإجراء د  5  255إلى تعبئة وعاء عقاري يقدر ب   راسات عقارية استقصائية، في المراحل  هكتارا

 التمهيدية، يتم إدراجها في الخطط المحلية لتنفيذ هذا البرنامج. 

وأمام الزيادة المستمرة في عدد األسر وتوسيع نطاق البرنامج ليشمل مدنا ومراكز حضرية جديدة، تبين أن هذه التقديرات أقل  

  29.555تقدر مساحة الوعاء العقاري المخصص للبرنامج بأكثر من    2018نة  من االحتياجات الحقيقية للبرنامج. فحتى نهاية س

 هكتارا تمت تعبئتها إلنتاج للوحدات. 4.990هكتارا منها 

هكتارا لفائدة    10  500وعلى الرغم من التعبئة الكبيرة للوعاء العقاري العمومي القابل للتوسع الحضري، وذلك بأكثر من  

بين لإلسكان  الوطنية  العمومي، 2010و  2003سنتي    البرامج  العقاري  الوعاء  فحصة  كافية.  تبقى غير  التعبئة  هذه  فإن   ،

% من حاجيات البرنامج 34المخصص لبرنامج "مدن بدون صفيح"، والمعبأ في إطار اتفاقيات التعبئة العقارية، تغطي فقط  

 عاء عقاري آخر في إطار المشاورات المحلية. العقارية. أما الباقي، فقد تم خارج إطار االتفاقيات، وذلك بشراء وتعبئة و

الدولة، وال سيما في بعض المدن الكبيرة )مراكش   وأدى االستخدام المكثف للوعاء العقاري العمومي إلى استنفاد أراضي 

معه الفاعلون المحليون إلى اللجوء إلى أراض تنظمها قوانين خاصة تجعل    والدار البيضاء والرباط وطنجة، إلخ(، مما اضطر

 عملية معقدة. من حيازتها 

هكتار من الملك    8720تمت تعبئة حوالي    2009و   2003وأشار القطاع المكلف بالسكنى " )...( خالل الفترة بين  
الخاص للدولة وفق عدة أشطر في إطار تعاقدي بين الوزارة ووزارة االقتصاد والمالية ومجموعة العمران، يحدد  

 أهداف التعبئة العقارية وتناسق البرامج المعنية وكذا شروط وأنماط التحويل.

سكن خاص ببرنامج السكن    2381ويواء قاطني دور الصفيح،  وحدة خاصة بإعادة إ  1889)...( وقد مكنت من إنجاز  
درهم،    250.000سكن مندرج في إطار برنامج السكن االجتماعي    2886و،  140.000ذي القيمة العقارية المنخفضة  

 وهو ما مكن من التجاوب مع حاجيات برنامج مدن بدون صفيح وتوفير عرض مهم من السكن الالئق.

فمن الضروري استكمال   المبرمة،لتوزيع غير المتكافئ للعقار العمومي موضوع االتفاقيات ومع ذلك، وبالنظر إلى ا
عملية تعبئة العقار العمومي في إطار معالجة إشكاالت السكن غير الالئق، من خالل عمليات جرد وتفويت تتم في  

 .إطار تدبير المركزي لالستثمار

مواجهة التحديات التي تطرحها اليوم دور الصفيح، من المهم اليوم من اجل تنويع العرض العقاري وتلبية الحاجيات و
رابح(، وذلك من أجل تجاوز العراقيل -االنفتاح على العقار الخاص في ّإطار شراكة بين الدولة والقطاع الخاص )رابح

 التي تطرحها تعبئة العقار العمومي الذي تقلص بشكل كبير." 

 التغييرات المتكررة ألهداف البرنامج 

هذه األهداف، التي تم تحديدها في بداية البرنامج، أصبحت متجاوزة    .كثيرا ما تمت مراجعة أهداف برنامج "مدن بدون صفيح"

أسرة موزعة   472.723أمام الزيادة المستمرة في عدد األسر القاطنة في أحياء الصفيح. ويستهدف البرنامج حالياا معالجة  

. أي بزيادة قدرها 2004مدينة ومركز حضري في سنة    70أسرة ب    270.000  مدينة ومركز حضري، بدالا من  85على  

 أسرة. 10.669، ومتوسط زيادة سنوي يتجاوز 75%

ويواجه البرنامج مجموعة من التعقيدات، ال سيما على مستوى المدن الكبرى. ولمواجهة التحديات، يتم حالياا اعتماد مقاربة  

البيضاء ومراكش( جديدة ترتكز على إدماج البرامج المحل ية وفق منطق شمولي ورؤية جهوية )خاصة في الرباط والدار 

 وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية. وتسمح هذه المقاربة الجديدة بمراجعة برنامج مدن بدون صفيح وفق منظور جهوي. 

مية وليست قطاعية،  "كون مشاريع محاربة السكن غير الالئق، مشاريع حكوإلى    القطاع المكلف بالسكنىار  وقد أش
هي مشاريع معقدة تجمع بين أربعة عناصر على األقل )تقني، اجتماعي، سياسي، عناصر متعلقة بالتجهيزات السوسيو  

 تربوية(. 
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)...( وبناء على ذلك، فليس من السهل تدبير كل هذه الجوانب من قبل قطاع وزاري واحد، إذ يتطلب األمر تكتيفا  
 لين من أجل التغلب على جميع العراقيل. للجهود من طرف جميع المتدخ

إلى ذلك، كلما تقدم إنجاز برنامج "مدن بدون صفيح"، كلما واجه تحديات كبرى في مناطق تزداد صعوبة    وباإلضافة
متزايدا، وخاصة بالمدن الكبيرة، األمر الذي يتطلب تكييفات مستمرة، حسب خصوصية كل سياق. )...( وقد   وتعقيدا

 " بمعية وزارة الداخلية. وذلكالرباط والدار البيضاء(  حدة )مثالجديدة على مستوى كل جهة على  تم تبني مقاربات

قصد    اإلسكانضوء نتائج تقييم برنامج "مدن بدون صفيح"، يوصي المجلس الحكومة وخاصة الوزارة المكلفة بقطاع    في

 تحسين األداء بما يلي:

 وضبط برنامج "مدن بدون صفيح"، من خالل ضمان: معالجة بعض النواقص المتعلقة بالتحكم الجيد  -

 ضبط عدد المستفيدين، مع تحديد معايير أهلية موحدة وقاعدة بيانات موثوقة؛  ✓

 مخطط تمويل واقعي مع احترامه؛ ✓

 تصفية العقار وعقلنة استغالله؛  ✓

 ؛ جال تنفيذ العمليات، مع تنسيق أفضل وشاملآاحترام   ✓

البشرية يتجاوز »اإلسكان" كهدف ليشمل األبعاد االقتصادية واالجتماعية في  اعتماد نهج متكامل للتنمية   -

 مواقع االستقبال الجديدة من خالل:

 توفير األنشطة المدرة للدخل )التجارة، مناطق النشاط الصناعي، إلخ(؛ ✓

 دمج الخدمات العامة األساسية في أقرب اآلجال، بما في ذلك التعليم والصحة والنقل واألمن.  ✓

آليات  الت ✓ تعزيز  الالئق عن طريق  السكن غير  أحياء  انتشار  مكافحة  الصرامة في  أكبر من  بقدر  عامل 

 المراقبة والردع، من الناحية القانونية والتكنولوجية.

")...(أن وزارة اإلسكان وسياسة المدينة تتجه نحو اعتماد مقاربات    ا الصددبالسكنى في هذأضاف القطاع المكلف  قد  و
 البرنامج بناءا على الدراسات والتقييمات المختلفة التي تم إنجازها، وذلك من خالل اعتماد: إلعادة توجيه

ن الغياب الفعلي في السوق لمنتجات السكنية المالئمة لألسر ذات الدخل المنخفض يعني أن  إ  استباقية )...(   مراقبة   -
الشيء الذي    خاص:األحياء الصفيحية بشكل  هؤالء السكان مضطرين لالنزالق نحو السكن غير الالئق بشكل عام، و

 يستدعي تنويعا في منتجات السكنية المالئمة لجميع الميزانيات: مفهوم السكن الميسر؛

 ؛ بذل جهد في العالم القروي لضمان ظروف معيشية تمنع الهجرة القروية نحو المدن  -

جميع األبعاد: السكن والصحة والتوظيف   برنامج جهوي ومتعدد السنوات يشمل جميع القطاعات المعنية ويغطي   -
 ؛ والتعليم )...(

مساعدة مالية على مستوى الجهة: يجب أن تتوفر كل جهة على إستراتيجية متعددة السنوات، وخاصة تلك المبنية     -
ا حاسماا لتخصيص ومنح االعتمادات  ؛ )...( على شراكة )مركزيا ومحليا( تهم مجالها الترابي، مما سيشكل معيارا

  ".إعادة اإلسكان بدالا من إعادة اإليواء )...(  -

 ثانيا. تقييم تدخالت معالجة المباني السكنية اآليلة للسقوط

، بدءا باألنسجة العتيقة قبل أن يشمل  1980  منذ سنواتبدأ اهتمام السلطات العمومية بظاهرة المباني السكنية اآليلة للسقوط  

مجموعة من مدن المملكة. وتشمل المباني السكنية اآليلة للسقوط، بموازاة مع األنسجة العتيقة، أنماطا عمرانية أخرى السيما  

 مباني القديمة. القصور والقصبات واألحياء السكنية غير القانونية واألحياء المبنية في مناطق عالية المخاطر وكذا حظيرة ال

 بحظيرة    منهجيات المتعلقة  المعطيات  في  التحكم  إلى عدم  أدت  موحدة  اآليلة  تحديد غير  السكنية  المباني 

  للسقوط

أجل تحديد مفهوم المباني السكنية اآليلة للسقوط وكذا المنهجيات المتبعة من أجل إيجاد  موحدة من  مقاربات  عدم اعتماد  أدى  

 الحصول على أرقام متفاوتة ومختلفة بين قطاعي اإلسكان والداخلية. هذه المباني وتصنيفها إلى 

من إجمالي   % 0.5تمثل   بناية آيلة للسقوط  43.734، عن وجود  2012وزارة الداخلية سنة   فقد أسفر آخر إحصاء أجرته

للسكن.   الوطنية  بحواليالحظيرة  العتيقة  المدن  في  األولى  بالدرجة  البنايات  هذه  يقارب    18.619 وتتركز  ما  أي  مسكنا، 

أسفرت نتائج "البحث الوطني حول السكن بالوسط الحضري" الذي أجراه القطاع  من إجمالي الحظيرة. وبالمقابل، % 42.5
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مسكنا. وهو ما يشكل رقما يتجاوز    381.641بحوالي    المكلف باإلسكان، عن وجود حظيرة للمباني السكنية اآليلة للسقوط تقدر

 أكثر من ثمان مرات الرقم الذي أعلن عنه قطاع الداخلية. 

، ومع صدور الدورية المشتركة مع وزارة الداخلية، كان  1999أنه "في سنة  إلى    القطاع المكلف بالسكنىر  وقد أشا
 م تحديد هذا النوع من السكن بواسطة العين المجردة. يت  الغموض، بحيثمصطلح المبنى اآليل للسقوط يشوبه شيء من  

الدراسة االستقصائية للسكن اتي تم إجراؤها سنة   للمبنى   2012لكن  التقنية  قامت بتحديد وبشكل مدقق الخصائص 
تم تحديد تعريف    94-12ومع صدور القانون    2016المهدّد باالنهيار )حجم وعمق التصدعات،....(، كما أنه في سنة  

 "من هذا القانون )...(. 2ى اآليل للسقوط حسب المادة المبن

 جهود مبذولة لمعالجة حظيرة المباني السكنية اآليلة للسقوط دون إطار عام أو اتساق شامل 

إن التزام القطاع المكلف باإلسكان بمعالجة حظيرة المباني السكنية اآليلة للسقوط ينبثق عن منطق ورؤية قطاعية خاصة به.  

يندرج الفاعلين    وال  مختلف  يشمل  بشكل  األبعاد  ومتعددة  وطني  نطاق  ذات  عامة  استراتيجية  رؤية  ضمن  االلتزام  هذا 

 .المؤسساتيين

وقد عبر مسؤولو القطاع المكلف باإلسكان على أن التدخل ال يتم وفق برنامج حقيقي، وإنما بواسطة مجموعة من التدخالت  

 .يساهم فيها القطاع كشريك مثل باقي الشركاء

في حظيرة المباني اآليلة للسقوط لم يكن يوما ما جزءاا من برنامج محدد   هالقطاع المكلف بالسكنى "بأن تدخلر  وذك
بشكل جيد في المكان والزمان مع تحديد هدف شامل من طرف الحكومة )أو أعلى السلطات( مع تخصيص الهياكل 

اإلدارات المعنية، وذلك على غرار "برنامج مدن بدون اإلدارية المشرفة عليه وحجز الميزانية الخاصة به من قبل  
صفيح. ذلك أن إسناد مهمة معالجة المباني اآليلة للسقوط لهذه الوزارة يدخل ضمن ما تفرضه معالجة أي شكل من  

الذي يحدد صالحيات وزارة السكنى وسياسة المدينة.   2.14.196أشكال السكن غير الالئق وذلك بموجب المرسوم  
اتخذ الشراكة   كما  اتفاقيات  إطار  في  وذلك  اإلقليم  أو  المدينة  أو  الجماعة  نطاق  على  محليا  جانباا  دائماا  التدخل  هذا 

 والتمويل."  

 ضعف استفادة األسر المعنية بعمليات المباني السكنية اآليلة للسقوط من منتجات السكن االجتماعي 

للسقوط، في إطار إعادة    3693، تم تخصيص  2020إلى غاية شهر دجنبر من سنة   السكنية اآليلة  المباني  لمعالجة  وحدة 

درهم(، أي ما يعادل   250.000درهم و  140.000وحدة سكنية للسكن االجتماعي )بقيمة    545.254، من أصل  61اإلسكان

  فقط من إجمالي الوحدات المنتجة. % 1

بالنسبة إلعادة اإليواء ب62أما  فيما يخص  فلم يتم اعتماده إال  للسقوط. وحسب ،  السكنية اآليلة  المباني  عض عمليات معالجة 

. 2012و  1999أسرة بين عامي    3.086بيانات القطاع المكلف باإلسكان، فقد بلغ عدد المستفيدين من عمليات إعادة اإليواء  

عالجة )التدعيم وإعادة  ، وذلك لفائدة أنماط أخرى من الم2012إال أن طريقة التدخل هاته قد تم التخلي عنها، ابتداء من سنة  

 اإلسكان(.

المكلف بالسكنى إلى أن "السكن االجتماعي مخصص في المقام األول لألسر التي ال تملك سكنا. وتظل   عوأشار القطا
منهجية التدخل األكثر اعتماداا فيما يتعلق بالتعامل مع المباني اآليلة للسقوط هو تدعيم هذه المباني وتقديم اإلعانات  

ا ألن األسر المستفيدة في إطار هذه التدخالت ال تملك بشكل عام اإلمكانيات المادية المباشرة   لألسر المعنية وذلك نظرا
 التي تمكنها من االستفادة من برامج السكن االجتماعي الذي يستلزم مساهمة مالية من طرف األسر المستفيدة. 

جتماعي يختلف من جهة ألخرى ويعتمد على بعض وتجب اإلشارة كذلك إلى أن انخراط األسر في منتوج السكن اال
 المعايير نذكر منها على الخصوص قبول مبدأ الملكية المشتركة وكذا االنتقال للموقع الجغرافي للمشروع."  

   والممارسات المعمول بها لمعالجة   94-12فوارق بين اآلليات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم

 للسقوط    المباني السكنية اآليلة

القانون رقم   التجديد الحضري الصادر في    94.12جاء  ، 2016أبريل    27المتعلق بالمباني اآليلة للسقوط وتنظيم عمليات 

 كإطار خاص لمعالجة إشكالية المباني السكنية اآليلة للسقوط، وذلك بتحديد مفهومها وكذا طرق التدخل في هذا المجال. 

بها فيما يتعلق بمعالجة المباني   المعمول مع الممارسات تتماشى ليها في هذا القانون الع المنصوص ومع ذلك، فإن التدابير

 السكنية اآليلة للسقوط.

 
درهم. تقدر اإلعانة   120.000يعتمد هذا النمط من التدخل على توزيع سكن ذي قيمة عقارية منخفضة معفي تماما من الضرائب وال يتجاوز عموما   61

درهم في إعادة إسكان األسر القاطنة في المباني السكنية    250.000ذات    درهم/لألسرة. وقد ساهمت منتوجات السكن االجتماعي  40.000العمومية بـ  

 اآليلة للسقوط على مستوى الدار البيضاء.
متر    80متر مربع فيما يتعلق بالبقع المخصصة لألسرة الواحدة و  70توزيع بقع مهيئة )ذات مساحة تتراوح بين  يعتمد هذا النمط من التدخل على   62

للهدم. وتتراوح مربع بالنسبة   للسقوط المخصصة  المباني اآليلة  للبقع ذات األسرتين( والتي يتم بناءها من طرف المستفيدين المندرجين ضمن فئة 

درهم لألسرة. غير أن هذا النمط من التدخل يضل قليال المقارنة مع النمطين اآلخرين المعتمدين في معالجة    25.000و   20.000اإلعانة العمومية بين  

 وإعادة اإلسكان(. اني السكنية اآليلة للسقوط )التدعيمالمب
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وحمل   .النص القانوني إلى أساليب تمويل التدخل في حالة هشاشة وضعية شاغلي هذه المباني  لم يتطرقوفي هذا الصدد،  

القيام بأشغال الصيانة، نص القانون على غرامات مالية وعقوبات سالبة القانون صراحة المسؤولية للمالك. وفي حال رفضه  

ومع ذلك، فإن هذه التدابير ال تساهم في حل مشاكل تمويل العمليات المرتبطة بمعالجة المباني السكنية اآليلة للسقوط  .للحرية

 وخاصة في حالة عوز قاطنيها. 

الناحية العملية، ت منح إعانات مباشرة للمعنيي اتفاقيات تمويل  من  ن لتمويل أشغال تدعيم وصيانة مساكنهم، وذلك من خالل 

 .عمليات معالجة المباني السكنية اآليلة للسقوط

ال باإلضافة إلى ذلك، ي تقررها مصالح  تورغم أن القانون ينص على عقوبات ضد المالك الذين يرفضون القيام باألشغال 

تنص   االتفاقيات  بعض  فإن  المختصة،  لألسر،اإلدارة  إعانات  منح  السكنية على  المباني  وشيكاا   إلفراغ  ا  خطرا تشكل  التي 

 .سواء كانوا مالكا أو مكترين باالنهيار،

كون هذه المرحلة هي فقط مرحلة انتقالية ريثما يتم تفعيل خطة ب"  وقد برر القطاع المكلف بالسكنى هذه المالحظة
المباني اآليلة للسقوط وتطوير رؤية شاملة لمختلف مهامها. كما وجبت    وتأهيلعمل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري  

التدخل في المباني اآليلة للسقوط كان يتسم دائما باالستعجالية درئا للخطر. )...( وفي هذا الصدد،    اإلشارة إلى أن 
 سكت النص القانوني عن تحديد أساليب تمويل التدخل في حالة هشاشة وضعية شاغلي هذه المباني.

)...( المالك  القانوني وهو مسؤولية  إلى أصلها  المباني  تعهد  أرجع مسؤولية  أقر هذا    القانون  الوقت  في نفس  .لكن 
 تكزين:القانون طريقة تدخل لفائدة محدودي الدخل على أساس مر

عادية    - مسطرتين  وفق  للسقوط  اآليلة  بناياتهم  وإصالح  تعهد  في  المواطنين  بمواكبة  الفاعلين  من  عدد  تكليف 
 واستعجالية )...(؛ 

اإليواء المؤقت بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني اآليلة للسقوط، عندما يتوفر شرطان   -
 يستوجب اإلفراغ من جهة وعجز المعني باألمر عن الولوج إلى سكن ذاتي)...(. هما وجود خطر حال وداهم 

وبهذا يكون القانون قد استشرف مرحلة جديدة في مقاربة الدعم العمومي للقطاع، ألن دعم العرض سوف ينتهي في  
ينتظر ان ينخرط  ، على أساس االنخراط في منظومة جديدة للدعم العمومي موجه للطلب بتقديم دعم مباشر  2020متم  

 "فيه القطاع في استراتيجيته المقبلة.

  الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني اآليلة للسقوط مع فاعلين أخرين وتموقع   تداخل صالحيات

 يتطلب التوضيح 

اعل وطني مختص في وذلك بتحديدها كف  94.12أحد أهم اإلسهامات التي أتى بها القانون رقم    2016شكَّل إنشاء الوكالة سنة  

 معالجة إشكالية المباني السكنية اآليلة للسقوط.

غير أن تحليل "اإلطار النظري" لمجال تدخلها وفقا للقانون المذكور سابقا، كشف عن تداخل بين اختصاصات الوكالة من  

الق الترابية،  الجماعات  العموميون،  )الفاعلون  المجال  في  الفاعلين  العديد من  واختصاصات  هذا  جهة  في  المتدخلة  طاعات 

المجال( من جهة أخرى. كما أبان عن غموض يكتنف قدرتها على قيامها بمختلف مهامها العملية كما يحددها القانون ويتعلق  

كذلك بتموقعها في مختلف مستويات التدخل )تحديد المباني السكنية اآليلة للسقوط، برمجة التدخالت، تأطير وتتبع العمليات،  

 جازات،( المتعلقة بالمباني السكنية اآليلة للسقوط.تقييم اإلن

المعلومة بشكل مباشر والتتبع   وباإلضافة إلى ذلك، فإن غياب وجود تمثيليات محلية للوكالة أدى إلى تعذر الحصول على 

 المنتظم لحالة تدهور المباني اآليلة للسقوط.

ت بينها وبين الفاعلين العموميين الحاليين. حيث لوحظ أنه، وعليه، فإن مجال تدخل الوكالة قد يخلق تداخال في االختصاصا

وبعد أربع سنوات من إنشائها، ال تزال الرؤية غير واضحة حول ما إذا كان ينبغي لها أن تحل محل هؤالء الفاعلين أو أن  

 تتعايش معهم في ظل المشاكل المرتبطة بتداخل االختصاصات.

ع الوكالة داخل نظام الفاعلين في إشكالية المباني السكنية اآليلة للسقوط وكذا عدم وبالتالي، فإن الغموض الذي يكتسي تموق

وضوح إطار تدخلها )االستراتيجي والعملي( من شأنهما الحد من قدرتها على خلق قيمة مضافة حقيقية في معالجة إشكالية 

 المباني السكنية اآليلة للسقوط. 

ل االختصاصات بين الفاعلين، بأن موضوع التدخل في المباني اآليلة بخصوص تداخ "وذكر القطاع المكلف بالسكنى
للسقوط يعود االختصاص فيه إلى رئيس المجلس الجماعي كشرطة إدارية أوال وإلى المجلس ككل عندما يتعلق االمر  

اعس  بتفعيل االختصاصات المشتركة.)...( في حين أن العامل يتصرف باعتباره سلطة وصاية ويتدخل في حالة تق
 رئيس المجلس الجماعي في أداء مهامه أو تعذر عليه القام بها وفق الشكليات واآلجال المحددة بموجب القانون.

إن تعدد المتدخلين ليس مشكلة في حد ذاته، بل يكمن المشكل في ضعف التنسيق وغياب التكاملية وهذا ما حذا بالمشرع  
ثل فيها جميع الفاعلين تحت رئاسة العامل لتعزيز التنسيق وااللتقائية إلى معالجة ضعف التنسيق بإحداث لجنة إقليمية يم
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، فضال عن إحداث آلية مؤسساتية متخصصة ممثلة في الوكالة الوطنية للتجديد الحضري  ، )...(والتدخل التشاركي

 وتأهيل المباني اآليلة للسقوط، مهمتها اإلشراف على هذا المسلسل وتوفير الخبرة التقنية )...(. 

، وما 94.12)...( إن إحداث ملحقات جهوية للوكالة عند الحاجة إليها يستدعي أيضا مراعاة التنزيل التدريجي للقانون  
الملحقات، حتى   المؤهلة إلحداث هذه  البشرية  الكافية والموارد  المالية  المخصصات  لها من  يستتبع ذلك من تمكين 

 "باشر ومخاطبة المنظومة المحلية بشكل أفضل. )...(يتسنى لها الحصول على المعلومات الضرورية بشكل م

  سلبيا على التتبع  ويؤثرإطار مؤسسي يرتكز بشكل أساسي على االتفاقيات 

يرتكز اإلطار المؤسسي للتدخالت في المباني السكنية اآليلة للسقوط بشكل أساسي على اتفاقيات الشراكة والتمويل المتعلقة 

للتتبع" والتي بها. ويعتمد هذا اإلطار المؤسس اتفاقية. ويتعلق األمر "باللجنة المركزية  ي على هيئتين للحكامة بموجب كل 

 و" لجنة التتبع والتنسيق" التي يترأسها الوالي أو العامل.سكنى  القطاع المكلف بال يترأسها

أن لوحظ  أنه  سوى  غالبية    غير  اجتماعاتها  تعقد  ال  المركزية  االتفاقية، أو واحدة مرةاللجان  مدة  طوال  ظل  مرتين  في 

 .سيرورة العمليات  وهذا من شأنه أن ينعكس سلبيا على لعقد اجتماعاتها. تحديد لوتيرة منتظمة غياب

للسقوط يعتمد  أما فيما يتعلق بلجنة التتبع والتنسيق، فقد الحظ المجلس أن مستوى تقدم وتيرة عمليات معالجة المباني السكنية اآليلة  

 والمواكبة لهذه اللجنة المحلية.  بشكل وثيق على انتظام اجتماعات التتبع

المتزايدة التي تعترض برمجة اجتماعات لجان   القطاع المكلف بالسكنى في هذا السياق" إلى الصعوبات  وقد أشار 
ولكن واعتبارا للطبيعة االستعجالية  المراقبة المركزية في ضوء جدول أعمال والتزامات األطراف المعنية باالتفاقيات.  

لهذه البرامج فقد تم، من خالل االتفاقيات المبرمة تفويض اتخاذ القرارات الالزمة إلى لجان التتبع المحلية وذلك تفاديا  
 ألي تأخير في تنفيذ االتفاقيات. 

فيها إلى اإلدارة المركزية تعرض  الالزمة  التقارير  المحلية  التتبع  التي تعترض مواصلة    )...(وتقدم لجان  العراقيل 
المشروع والحلول المقترحة لتجاوز ذلك، وعلى أساس هذه التقارير تقوم الوزارة بإبداء الرأي أو التدخل لدى الشركاء  

 " إلخ(.)...( الجماعات،)قطاعات وزارية أخرى، رؤساء 

  تفرق المسؤوليات أمام تعدد الفاعلين 

، إال أن  سكنىلمباني السكنية اآليلة للسقوط تتم تحت اإلشراف التقني للقطاع المكلف بالعلى الرغم من أن التدخالت المتعلقة با

 مشاركة بعض القطاعات الوزارية األخرى على غرار وزارة الداخلية تظل مهمة. 

لذي تم  إال أنه ال يوجد إطار لقيادة وتنسيق مختلف تدخالت الشركاء، كما هو الشأن بالنسبة لبرنامج "مدن بدون صفيح "وا

 من خالله إحداث لجنة وطنية للتتبع برئاسة رئيس الحكومة، مما ساعد على رؤية شمولية للبرنامج.

ويقتصر اإلطار التعاقدي الوحيد الذي يحدد مهام والتزامات مختلف الفاعلين المعنيين على اتفاقيات الشراكة والتمويل. وإذا 

عنيين وكدا المهام الموكولة إليهم، فإن نطاق هذا التدخل يبقى عاما وغير  كان هذا اإلطار يحدد طبيعة تدخالت الفاعلين الم

ا احترام االلتزامات التعاقدية للفاعلين.   دقيق وال يتم دائما

وخلق إطار قيادي يقوم بتنسيق    94-12)...( وفي انتظار تفعيل إجراءات القانون  "  بالسكنى أنهالقطاع المكلف    وأورد
ن مهمة التنسيق واإلشراف على المشروع المحددة على مستوى االتفاقيات ترجع إلى اللجان  جميع تدخالت الشركاء، فإ

 "المحلية تحت إشراف السلطات المحلية.

 حصيلة إنجازات متباينة 

اتفاقية تمويل وشراكة متعلقة بالمباني السكنية اآليلة   59  ما يفوق  ، أبرمت الوزارة المكلفة باإلسكان2020و  2012بين عامي  

مليون درهم من صندوق التضامن للسكن    1.910مليون درهم مدعومة بما يقدر بـ    5.780سقوط، بتكلفة إجمالية قدرها  لل

% من التكلفة اإلجمالية لالتفاقيات.   33,8مليون درهم كمساهمة للميزانية العامة للدولة أي بمعدل إجمالي قدره  110وبمبلغ 

اآلخري الشركاء  قبل  من  الباقي  تمويل  العامة وتم  اإلدارة  )المستفيدون،  للسقوط  اآليلة  السكنية  المباني  بمعالجة  المعنيين  ن 

 للجماعات الترابية، الجماعات المحلية، الشركاء من القطاع الخاص، إلخ.(. 

، أي ما  2020و  2012مليون درهم من قبل الوزارة المكلفة باإلسكان بين عامي    919,66وقد تم صرف مبلغ إجمالي قدره  

% من المبلغ اإلجمالي للدعم المزمع صرفه من صندوق التضامن للسكن. وتجدر اإلشارة إلى أن الوزارة المكلفة  51  يعادل

 باإلسكان ال تتوفر على معلومات بخصوص المبالغ التي تم صرفها من قبل الشركاء اآلخرين.

تهدف إلى   2020و  2012تفاقيات المبرمة بين عامي فيما يتعلق باإلنجازات، ووفقاا لبيانات الوزارة المكلفة باإلسكان، فإن اال

 أسرة. 69.037بناية سكنية آيلة للسقوط تأوي  36.423معالجة 

% من المباني السكنية. كما   29، أي بنسبة 10.657، بلغ عدد المباني المعالجة بموجب هذه االتفاقيات 2020وإلى غاية متم 

 الذكر. باالتفاقيات سالفة% من إجمالي األسر المستهدفة 44أسرة أي  30.598بلغ عدد األسر المستفيدة 
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ومن أجل التواصل بشأن معدل اإلنجاز، تعتمد الوزارة المكلفة باإلسكان على اإلحصاء الذي أجرته وزارة الداخلية في سنة  

قد ارتفع من  (  بناية  43.734الي، فإن معدل المباني التي أبرمت اتفاقيات بشأنها، مقارنة بتلك التي تم إحصاؤها ). وبالت2012

مقارنة مع بناية(    22.000)  %  50% إلى  23  ارتفعت مننسبة المباني المعالجة  كما أن  ،  بناية(  37.004)  %85إلى    %  69

 .63المباني التي تم إحصاؤها

 اإلحصاء سالف غير أن معدل المباني المعالجة يبقى تقريبيا وال يعكس صورة حقيقية للواقع. فحسابه يتم على أساس نتائج  

ا للطبيعة الدينامية إلشكالية المباني السكنية اآلية للسقوط خالل الفترة الممتدة من  الذكر،  2012والتي أصبحت متجاوزة نظرا

 . 2020إلى 

 ل التعاقديةعدم االلتزام باآلجا 

إن اآلجال التعاقدية التي تحددها اتفاقيات التمويل والشراكة، والتي يلتزم الفاعلون العموميون باحترامها، ال تتعلق إال بإنجاز  

 الدراسات واألشغال المادية. 

بعين االعتبار   فبسبب غياب دراسات تشخيص وخبرة أولية، فإن تقدير اآلجال غالباا ما يكون تقريبيا وغير واقعي وال يأخذ

مختلف اإلكراهات القانونية، االجتماعية والتقنية المتعلقة بالتدخالت على مستوى المباني السكنية اآليلة للسقوط )تعدد أنظمة 

الغير متحكم فيها لعدد األسر وضعف إمكانياتها المادية وغياب الخبرة وندرة   والزيادةانضمام الساكنة للعمليات    وعدمالحيازة  

 الت المتخصصة في مجال معالجة المباني السكنية اآليلة للسقوط(.  المقاو

يتسبب ضعف التحكم في المعطيات المتعلقة باالتفاقيات في تقليص الرؤية بالنسبة لآلجال التوقعية إلنجاز العمليات. غالباا ما  

 من أجل تدارك التناقضات. يكون هذا النقص في الرؤية هو السبب في إبرام العقود الملحقة أو البرامج التكميلية

كما أنه لم يتم حصر حساب أي برنامج لعمليات معالجة المباني السكنية اآليلة للسقوط المكتملة اإلنجاز كما نصت على ذلك 

 مختلف االتفاقيات. 

أنه من بين  باإلضافة إلى ذلك، كشف تحليل البيانات المتعلقة بصرف المساهمات المالية المعبأة بموجب اتفاقيات التمويل،  

)أي   2019اتفاقية على األقل قيد التنفيذ وذلك إلى غاية نهاية سنة  36اتفاقية تجاوزت األجل التعاقدي إلنجازها، ال تزال  39

 % من االتفاقيات التي كان ينبغي إتمامها(. 92

للسقوط لم يشكل يوما ما برنامجا  " تدخل قطاع السكنى في حظيرة المباني اآليلة    وذكر القطاع المكلف بالسكنى بأن
بشكل تام في المكان والزمان مع التحديد المسبق لهدف شامل، وإنما يرتكز تدخل الوزارة على مجموعة   اومحدد  مكتمال

 من العمليات في إطار تعاقدي مع الشركاء المعنيين، بحيث أن مدة اإلنجاز ال تكون سوى مرتقبة وتوقعية.)...("   

ا عقلنة  أجل  وجه  ومن  وعلى  الحكومة،  المجلس  يوصي  للسقوط،  اآليلة  السكنية  المباني  لمعالجة  المبذولة  لمجهودات 

 بما يلي:  اإلسكانالمكلفة بقطاع  الوزارةالخصوص 

إرساء منهج تدخل شامل لمعالجة المباني السكنية اآليلة للسقوط، يسمح بضبط أفضل للتدخالت وتجانس  -

 :إجراءاتها من خالل

ة تدخل رسمية ومنسقة قصد معالجة المباني السكنية اآليلة للسقوط بشكل شامل، تتكون وضع استراتيجي ✓

 من برامج وخطط عمل، وتأخذ بعين االعتبار الجانب الوقائي المرتبط بها؛ 

إجراء تمييز في مقاربة التدخل بشأن المباني العادية التي ال تتميز بأية خصوصية وتلك المتعلقة بالمباني  ✓

 لتراثية التي تتطلب خبرة خاصة؛ذات القيمة ا

تنشيط دور اإلشراف التقني للوزارة المكلفة بقطاع اإلسكان فيما يخص تحديد وتصنيف المباني السكنية  ✓

 اآليلة للسقوط ووضع معايير فنية متفق عليها من طرف مختلف الفاعلين المعنيين؛ 

عنيين، قصد تتبع ومراقبة حظيرة  وضع وتحديث خريطة وقاعدة بيانات مشتركة مع مختلف الفاعلين الم ✓

 المباني السكنية اآليلة للسقوط بشكل منتظم؛

العالية   ✓ المناطق  السكنية اآليلة للسقوط، ال سيما فوق  المباني  الوقاية من نشأة وانتشار  آليات  تعزيز 

 المخاطر، واألحياء غير القانونية، والمواقع غير المناسبة للبناء؛

 ؛ اني السكنية اآليلة للسقوط من حيث التكوين والتقنينتطوير المهن المرتبطة بالمب ✓

 :إعادة تحديد الدعم المؤسساتي وأشكال حكامة التدخالت المتعلقة بالمباني السكنية اآليلة للسقوط من خالل -

إعادة تحديد موقع القطاع المكلف باإلسكان والجهات الفاعلة المؤسساتية األخرى في عملية معالجة   ✓

 السكنية اآليلة للسقوط وتجنب تفرق المسؤوليات وتداخل المهام؛المباني 

 
 . 2021وذلك حسب آخر المعطيات المدلى بها من طرف القطاع المكلف بالسكنى إلى غاية نهاية نونبر  63
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 إنشاء هيئة مركزية للقيادة العامة لمختلف التدخالت المتعلقة بالمباني السكنية اآليلة للسقوط؛  ✓

وضع آليات تضمن احتراًما أكبر اللتزامات األطراف المعنية باالتفاقيات المتعلقة بالمباني السكنية اآليلة  ✓

 وال سيما الشركاء العموميين المحليين، من أجل تقليص التأخير في تنفيذها؛  للسقوط،

 ؛تنشيط دور مختلف اللجان المحدثة لضمان سرعة وفعالية التدخالت ✓

توضيح دور ومكانة الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني اآليلة للسقوط بين مختلف الفاعلين   -

 :نية اآليلة للسقوط وذلك من خاللالمعنيين بمعالجة المباني السك

 ضمان التناسق بين المهام القانونية للوكالة ومواردها المالية والبشرية والتقنية؛ ✓

 تحديد إطار تدخل الوكالة وطبيعة التزاماتها قصد الحد من تداخل مهامها مع الفاعلين اآلخرين.  ✓

تعم  اإلكراهات  لتجاوز هذه   " أنه  بالسكنى  المكلف  القطاع  المعطيات  وأورد  للوزارة على جمع  التابعة  المصالح  ل 
 الكاملة المتعلقة بهذا البرنامج من خالل العمل على: 

 لديناميتها؛ التوفر على إحصاء شامل ودوري لهذا النوع من المباني وذلك   -

 ي؛ المتعلق بالسكن اآليل للسقوط وعمليات التجديد الحضر 94-12العمل على تنزيل مضامين القانون رقم   -

 للسقوط؛تفعيل دور الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني اآليلة   -

 إرساء مقاربة استباقية وتعزيز دور اليقظة؛   -

 .رصد االعتمادات الالزمة إلنجاز الخبرات المتخصصة لهذه المباني لضبط وضعيتها ودرجة خطورتها )...("  -

 واالندماج الحضري ثالثا. صندوق التضامن للسكن 

. وتعد وزارة  2002تم إحداث صندوق التضامن للسكن واالندماج الحضري كحساب خصوصي بمقتضى قانون المالية لسنة 

الحساب. لهذا  بالصرف  آمرا  المدينة  وسياسة  البرامج   وتتمثل السكنى  تمويل  في  المساهمة  في  للصندوق  الرئيسية  المهمة 

 ير الالئق وإنتاج السكن االجتماعي. المتعلقة بمحاربة محاربة السكن غ

بمهمة تتبع للتوصيات المتعلقة بمهمة مراقبة صندوق التضامن للسكن واالندماج    2021قام المجلس األعلى للحسابات سنة  

غياب استراتيجيات  أسفرت هذه األخيرة عن مجموعة من المالحظات همت أساسا    وقد(.  2013الحضري المنجزة سابقا )سنة  

وأيضا عدم تتبع    الدعم،الجهوية الهامة في منح    والفوارقلعمل واالعتماد الكلي للمشاريع على دعم الصندوق  ومخططات ا

 األراضي. من أجل تجهيز وتهيئ تسديد التسبيقات القابلة لالسترداد للفاعلين 

واالندما  وكشفت  للسكن  التضامن  صندوق  تدبير  مجال  في  المجلس  الصادرة عن  التوصيات  تتبع  الحضري،  مهمة  أن  ج 

 .فقط من مجمل التوصيات الصادرة قد تم تنفيذها بالكامل  % 22

بالسكنىوفي جواب   المكلف  الذكر، أشارت    القطاع  المالحظات األساسية سالفة  الوطني على  التراب  وزارة إعداد 
 الى:  والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة

إن العمل باالستراتيجيات المسطرة من طرف الوزارة في مجال محاربة السكن غياب استراتيجيات ومخططات: "  -
بدون  مدن  برنامج  البرامج، خاصة  هذه  لتمويل  قارة  مالية  البحث عن موارد  أصبح معه ضروريا  الالئق،  غير 

 تنفذ   التي  والشروط  الطريقة  بنفس  الحضري  واالندماج  للسكن  التضامن  صندوق  عمليات  تنفيذ  يتم  حيثصفيح)...(  
 برمجة  ويتم  المالية،  قوانين  إطار  في  سنويا  االعتمادات  سقف  تحديد  يتم  حيث  للدولة،  العامة  الميزانية  عمليات  بها

 المدينة، )...(" وسياسة السكنى قطاع طرف من إعدادها يتم االستعمال برامج طريق عن االعتمادات هذه

إن برامج محاربة السكن غير الالئق تعتمد غالبا في تركيبتها  : ")...( دوقاالعتماد الكلي للمشاريع على دعم الصن  -
ونادرا على مساهمة الجماعات الترابية والتي في    الموازنة،المالية على دعم الصندوق للفئات الهشة وعلى عائدات  

أج من  وذلك  المالي  والعجز  الفارق  لتحمل  مضطرة  الوزارة  تكون  بالتزامها،  الوفاء  عدم  األهداف  حالة  بلوغ  ل 
 "(السكان. )...المتوخاة وضمان إطار العيش الكريم لهذه الفئة من 

بلغ الغالف المالي  األراضي: ")...(  عدم تتبع تسديد التسبيقات القابلة لالسترداد للفاعلين من أجل تجهيز وتهييئ   -
المعنيين،   الفاعلين  لفائدة  تم تحويله  االتفاق    2.232,34مليون درهم من أصل    1.314,80الذي  تم  مليون درهم 

 ."%51مليون درهم، أي بنسبة  670,80بشأنها، بحيث تم استرجاع ما مجموعه 

في هذا اإلطار، تجدر اإلشارة إلى أنه ال يمكننا الحديث عن فوارق جهوية بالنسبة  : "الفوارق الجهوية في منح الدعم -
لبرنامج القضاء على السكن الصفيحي وعمليات التدخل في السكن المهدد باالنهيار، ذلك أن التوزيع الجهوي للدعم  
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ن حجم الدعم يرتبط نسبيا بعدد  الممنوح يمليه ويفرضه الموقع الجغرافي النتشار هذه األنواع من السكن، مع العلم أ
 "األسر المعنية.

بعض الجهات عرفت نفس عدد المستفيدين   أن عدد المستفيدين ال يرتبط ضرورة بالجهد المالي للصندوق، إذ أنويذكر المجلس  

مقارنة بجهة نفس الدعم من الصندوق، كما هو الشأن بالنسبة لجهة الدار البيضاء  أنها تلقت  أو أقل من أخرى، على الرغم من  

طنجة    -مراكش جهة  وكذا  الحوز،  ماسة  -تانسيفت  سوس  بجهة  مقارنة  قبل    درعة   –تطوان  لما  اإلداري  التقسيم  حسب 

 .2016 سنة

 ألف درهم  250و  140رابعا. آليات السكن االجتماعي: بقيمة  

المالية لسنة   قانون  مخصصة لتطوير عرض  آلية    2008بغية تطوير عرض السكن االجتماعي، أحدثت الحكومة بموجب 

، ثم تاله إحداث آلية أخرى لدعم إنتاج سكن  2012و  2008ألف درهم خالل الفترة الممتدة ما بين سنتي    140سكني بقيمة  

، وذلك للفترة الممتدة ما بين  2010قانون المالية لسنة    درهم، بموجبألف    250اجتماعي بمواصفات مختلفة ال تتجاوز قيمته  

 . 2020و 2010سنتي 

اتفاقيات الشراكة للسكن المدعوم    الذكر وكذا  االجتماعي سالفةقد أنهى العمل بآليات السكن    2021م أن قانون المالية لسنة  ورغ

من طرف الدولة، فإن هذه اآلليات قد شكلت، زهاء عقد من الزمن، أحد أهم الحلول المعتمدة من أجل محاربة السكن غير 

 سر ذات الدخل المحدود وغير المنتظم.الالئق وتطوير منتوج سكني لفائدة األ

القطاع المكلف باإلسكان، وفي إطار جوابه عن طلب تحيين معلومات موجه إليه من طرف المجلس،   وتجدر اإلشارة إلى أن

 أفاد أنه قيد بلورة رؤية جديدة تستند أساسا على استهداف أدق للفئات المعنية وتطوير أفضل لوسائل اقتناء السكن.

في إطار توفير العرض السكني للشرائح االجتماعية الهشة وذات الدخل    القطاع المكلف بالسكنى إلى أنه "وقد أفاد  
أليتين لدعم وتوفير السكن لهذه الشرائح االجتماعية )المنتوج   2008المحدود أحدثت الحكومة كما هو معلوم منذ سنة 

إال مجموعة من اإلكراهات  )...(  الف درهم(،    250ي  الف درهم والسكن االجتماع  140السكني ذي التكلفة المنخفضة  
منها نفاذ العقار العمومي في المراكز الحضرية بالخصوص واكراهات اخرى، عالوة على بلوغ آجال العمل بهذه 

، وتوجهات النموذج التنموي الجديد الذي يوصي الدولة بالتحول إلى المساعدة  2020اآلليات مع نهاية شهر دجنبر  
لألسر في هذا المجال، تتجه الوزارة بالتنسيق مع كافة القطاعات المعنية إلى التفكير في صياغة استراتيجية  المباشرة 

 ". )...(جديد تروم تحسين ظروف السكن والبيئة المعيشية للمواطنين

 السكن االجتماعي: منتوج معرف فقط من خالل آليات ضريبية 

السكن االجتماعي، عمدت   امتيازات ضريبية، وذلك منذ ظهور مفهوم  إلى تحديده كمنتوج يستفيد من  الحكومية  السياسات 

 اعتمادا على قيمته العقارية أو سعر بيعه أو مساحته. 

كما لوحظ أن تعريف السكن االجتماعي يتم في إطار قوانين المالية، وأنه ال يوجد أي إطار تنظيمي من شأنه تحديد مفهوم هذا 

 .، وهو ما يشكل مصدر غموض بالنسبة لماهية هذا المنتوجالنوع من السكن بشكل دقيق

  19ففي الواقع، ميز طابع الظرفية مجال تطور آليات السكن االجتماعي، ذلك أنه منذ أن تمت اإلشارة إليه في إطار المادة  

المالية   المقتضيات المرتبطة بمجال السكن االجتماعي عدة تعديالت  2000-1999من قانون  إطار    وتغييرات في، عرفت 

قوانين المالية المتعاقبة، حيث همت هذه التعديالت مختلف جوانبه )طبيعة الحوافز الضريبية، عدد الوحدات المزمع إنجازها، 

 .ر متناسقة في كثير من األحيان...إلخ(، كما أدت، مع مرور السنين، إلى خلق آليات غير مستقرة من وغي

ألف درهم دون    250منتوج سكني ال تتجاوز قيمته    2010ولمواجهة هذا التراجع، تم إحداث، بموجب قانون المالية لسنة  

في اإلعفاء  المذكورة أعاله، والمتمثل  19احتساب الرسم على القيمة المضافة، والذي أعيد بشأنه اعتماد نفس منطق المادة  

 .2008الضرائب الرئيسية عوضا من اإلعفاء الجزئي الذي تم اعتماده سنة  الكلي من

ألف    140ألف درهم، تداعيات سلبية على المنتوج السكني بقيمة    250غير أنه كان إلحداث منتوج سكني بقيمة ال تتجاوز  

وذلك مقارنة مع    ألف درهم  250لفائدة المنتوج السكني بقيمة    2010درهم، حيث عرف إنتاج هذا األخير تراجعا كبيرا سنة  

 .% من الهدف المسطر له  53الثالث سنوات األولى إلحداثه، والتي شهدت تحقيق أكثر من 

هو معطى إيجابي بحكم أنه مكن  "تعريف السكن االجتماعي في إطار قوانين المالية  القطاع المكلف بالسكنى    وقد أشار
البرنامج تماشياا مع العراقيل السكن ذي برنامج  تجدر اإلشارة إلى أن    التي اعترضت تنزيله.  من تعديل مقتضيات 

جذب المنعشين الصغار بالنظر للعقار العمومي الذي يتم منحه في إطار   درهم   140.000القيمة العقارية المنخفضة  
 " هذا البرنامج.

 غياب دراسات قبلية إلحداث آليات إنتاج السكن االجتماعي 

األول ذي القيمة العقارية المنخفضة، والذي ال تتجاوز    2010و  2008اعي على التوالي سنتي  منذ إحداث آليات السكن االجتم

ألف   250ألف درهم، بالنسبة لألسر التي ال تستطيع اقتناء سكن متوفر بالسوق العقاري والثاني ال تتجاوز قيمته   140 قيمته
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 ذه المنتوجات، وتحديد خصائصها من حيث االحتياجاتدرهم، لم تتم مواكبة هذه اآلليات أية دراسة قبلية من أجل ضبط ه

 .والعجز وطبيعة مواصفاتها التقنية غير تلك المتعلقة بالمساحة والثمن

في   2008إلسكان، تم إحداث هاته اآلليات كوسيلة لمواجهة تفاقم العجز في السكن، والذي حدد سنة افحسب القطاع المكلف ب

 ه بطريقة غير معمقة ومختصرة.ألف وحدة. وهذا الرقم تم تحديد 900

استقصاء  "  لكي تقوم الوزارة الوصية على القطاع بإطالق دراسة شاملة حول السكن  2012بيد أنه كان يجب انتظار سنة  

، والتي ركزت في مرحلتها الرابعة على تحديد العجز السكني على المستوى الوطني، وكذا وضع منهجية من "2012السكن 

 .في هذا المجال أجل تقييم الحاجيات

الجهات   وحدة حسب مكوناتها المختلفة وتوزيعها على مستوى  588.088وقد مكنت هذه الدراسة من تحديد عجز السكن في  

من بيانات، األخذ   والمدن المختلفة، وذلك من خالل ضبط جميع جوانب ومكونات هذا العجز، حيث تم، باإلضافة إلى ما سبق

 .البنايات اآليلة للسقوط بالمدن القديمة والمساكن الغير الصحية بالمدن والمساكن المكتظة باألسربعين االعتبار معطيات حول  

 عدم توضيح الغايات من إحداث آليات إنتاج السكن االجتماعي وضعف تكاملها مع برامج السكن األخرى  

فإنه يصبح من   إنتاج السكن االجتماعي،في ظل غياب تحديد دقيق، من طرف السلطات، للغايات التي أحدثت من أجلها آليات  

 .الصعب تحديد موقع هذه اآلليات على مستوى السياسات الحكومية في مجال السكن

قبيل، هل تم إحداث هذه اآلليات من أجل استيعاب    السكن )خاصة   وهنا تطرح عالمات استفهام، من  العجز في وحدات 

كآليات استباقية ووقائية   أنها أنشئت ية اآليلة للسقوط والسكن المشترك(، أم  لمعالجة إشكاليات مدن بدون صفيح والمباني السكن

 من أجل تلبية احتياجات السكن في المستقبل.

وتبقى مساهمة آليات إنتاج السكن االجتماعي في الرفع من عرض السكن كبيرة، وذلك من حيث تسريع وتيرة اإلنتاج، وبالتالي 

وحدة من صنف السكن    517.201مجموعه   ، ما2020حيث بلغ اإلنتاج، حتى نهاية سنة  الرفع من كمية المساكن المحدثة.  

غير أن هذا اإلنتاج لم تستفد منه األسر التي    .ألف درهم  140وحدة من صنف السكن بقيمة    28.053ألف درهم، و  250بقيمة  

 فيح والمساكن اآليلة للسقوط.تدخل في إحصائيات العجز السكني إال جزئيا، وال سيما تلك التي تعيش في دور الص

فاإلنجازات بدون    وهكذا  برنامجي "مدن  فيما يخص  السكني  العجز  اإلسهام في خفض  اآلليات من حيث  هذه  التي حققتها 

المنتوجين السكنيين المحددة  المبذولة. فبخصوص  الجهود  صفيح" و "المباني السكنية اآليلة للسقوط"، ال تبدو في مستوى 

تم تخصيص إال ما  ي، لم  2020وحدة منجزة إلى متم سنة    545.254ألف درهم، ومن بين    250لف درهم وأ  140قيمتهما في  

 % من الوحدات المنتجة. 2أي ما يعادل نسبة  البرنامجين،وحدة لهذين  9251مجموعه 

حدة منجزة إلى و  28.053ألف درهم، حيث إنه من بين    140وتتركز هذه المساهمة في المنتوج السكني المحددة قيمته في  

وحدة لبرنامجي "مدن بدون صفيح" و "المساكن اآليلة للسقوط"، أي ما    9004، تم تخصيص ما مجموعه  2020متم سنة  

 تبقىألف درهم، فإن مساهمته في البرنامجين المذكورين    250%. أما فيما يخص المنتوج المحددة قيمته في    32يعادل نسبة  

 هزيلة. عموما

"ينبغي التأكيد على أن السكن االجتماعي لم يستهدف القضاء على السكن أنه    بالسكنى إلىمكلف  وقد أشار القطاع ال
، في حين يتوخى 2004الغير الئق، بحيث أن البرنامج الخاص بمحاربة السكن غير الالئق تمت برمجته منذ سنة  

 برنامج السكن االجتماعي أساسا استشراف الحاجيات المستقبلية من السكن. 

درهم الذي يهدف إلى اإلنعاش العقاري عن برنامج السكن ذي    250.000المهم تمييز تحليل السكن االجتماعي  من  
 القيمة العقارية المنخفضة الذي يهدف للقضاء على السكن الغير الئق.

تقييم  ضمن هذا السياق وفي إطار هذا التقييم الخاص بتدخالت الدولة في محاربة السكن الغير الئق، من الضروري  
 االعتماد حيث تم الشروع في    2021تأثير برنامج السكن ذي القيمة العقارية المنخفضة فقط، على األقل حتى سنة  

منتوج   السكن    250.000على  إنتاج  بين  الرقمية  فالمقارنة  وبالتالي  الصفيح،  دور  قاطني  إيواء  إعادة  في  درهم 
والسكن ذي القيمة العقارية المنخفضة في عالقته مع برنامج مدن بدون صفيح غير متناسبة، على اعتبار    االجتماعي

المنخفضة  العقارية  القيمة  فالسكن ذي  المقابل  السكن، في  المستقبلية من  الحاجيات  السكن االجتماعي يستشرف  أن 
 موجه باألساس لبرنامج مدن بدون صفيح." 

 س آليات السكن االجتماعي سالفة الذكر، باإلضافة إلى آليات أخرى، من طرف الدولة، يهدف باألساويذكر المجلس بأن إحداث  

إلى تقليص العجز في السكن ومالءمة العرض للشرائح االجتماعية الهشة والمحدودة الدخل. وقد تم تقدير هذا العجز بناء على  

والتي تعتبر أنماط السكن غير الالئق    2012محينة سنة  وال  2000دراسة استقصاء السكن المنجزة من طرف الوزارة سنة  

 كمكونات رئيسية تدخل في تقدير حجم العجز في السكن. 

  



 
 

 

 (2022 مارس  14) 1443 شعبان   11 –مكرر   7073عدد  الجريدة الرسمية 

 

1407 

  ضعف انسجام آليات إنتاج السكن االجتماعي فيما بينها 
طبيعة  يثمن خالل تحليل مختلف آليات إنتاج السكن االجتماعي التي أطلقتها الدولة، تبين أن هناك تشابها فيما بينها من ح

آليات تواجد  إلى  أدى  األمر  اإلطار. هذا  في هذا  المتبعة  التدخل  أدوات  إلى  المنتوجات وخصائصها، وكذا من حيث  تفتقد 

 .التكامل والتناسق فيما بينها

 250صنف المنتوج بقيمة   ألف درهم، لوحظ أن مقدار خلق الثروة أقل بكثير مقارنة مع  140فبالنسبة لصنف المنتوج بقيمة  

الناحية التقنية، فإنه ال توجد اختالفات كبيرة بين الخصائص الفنية والمعمارية للمنتوجين المذكورين، والتي ففي   لف درهم.أ

تم تحديدها في دفاتر التحمالت، بل أكثر من ذلك هناك تداخل بين المنتوجين من حيث المساحات. وهكذا، ونتيجة لما ذكر،  

ألف   250ألف درهم مقارنة مع صنف المنتوج بقيمة    140بالنسبة لصنف المنتوج بقيمة    فإن مقدار خلق الثروة أقل بكثير 

 درهم. 

وبناء عليه، فإن هذه الفوارق في مقدار خلق الثروة وهامش الربح الخام تفسر، إلى حد ما، مدى ضعف انخراط المنعشين 

بقيمة   إنتاج شقق  المالحظ بخصوص  االمتياز  140العقاريين  درهم، رغم  في ألف  والمتمثلة  األخرى،  الضريبية  ات غير 

االستفادة من أراضي الدولة بأثمنة تفضيلية في إطار اتفاقيات الشراكة المبرمة بين شركات العمران والقطاع الخاص، والتي  

إنتاج منتوج سكني بقيمة   الدولة من طرف   ألف درهم  140استهدفت تشجيع هذا األخير على  التكلفة ألراضي  )بيع بثمن 

 .) كات العمران لفائدة القطاع الخاصشر

ألف درهم، إذ تم إبرام   250فقد لوحظ توجه المنعشين العقاريين، بمنطق اقتصادي خالص، نحو إنتاج السكن بقيمة    ،ولهذا

  140، وذلك على حساب إنتاج شقق بقيمة  2020وحدة، في متم سنة    2.107.243اتفاقيات، بهذا الخصوص، من أجل إنجاز  

 بحيث بقي إنتاج هذا الصنف من السكن دون األهداف المسطرة. ألف درهم،

برنامج السكن ذي القيمة العقارية المنخفضة قد ساعد على خلق قيمة مضافة    "   أن  القطاع المكلف بالسكنى  وقد أفاد
النسيج   ضمن  استقرارهم  وتأمين  الصغار  العقاريين  المنعشين  إدماج  في  ساهم  بحيث  االقتصادي،  المستوى  على 

 االقتصادي باإلضافة لمساهمته في خلق فرص الشغل وتنشيط تجارة مواد البناء. 

درهم على حساب برنامج السكن المنخفض التكلفة،    250000بخصوص توجه المنعشين العقاريين نحو برنامج السكن  
وتجهيزه بأثمنة مناسبة في إطار فالبد من اإلشارة كذلك أنه و بالرغم من الجهود المبذولة من تعبئة العقار العمومي   

برنامج السكن المخفض التكلفة، واستثمار مجموعة من المنعشين العقاريين الخواص بهذا البرنامج في إطار شراكة  
مع مؤسسة العمران، فإن إنجاز هذا البرنامج عرف ركودا  نظرا  ألسباب مختلفة )ندرة توفر عقار بثمن مناسب،  

يات، رفض األسر هذا النوع من السكن، عدم تمكن الفئات المستفيدة من تمويل السكن، عزوف التراجع عن تنفيذ االتفاق
 ".المنعشين العقاريين خاصة الخواص عن االستثمار في هذا البرنامج( )...(

 صعوبة اإلدماج المجالي لمشاريع السكن االجتماعي  

المستوى  ألف درهم على  250تماعي الذي ال تتعدى قيمته  يتبين، من خالل مراجعة المواقع الجغرافية لمشاريع السكن االج

مسجلة على سبيل  % منها متواجدة في المناطق المحيطة بالجماعات وتتغير هذه النسبة من جهة إلى أخرى،  83الوطني، أن  

 .% بجهة بني مالل خنيفرة 31سطات، و-% على صعيد جهة الدار البيضاء 71المثال 

مستوى  ن هذه الحصيلة، بكون إكراهات التعمير ال تسمح بإمكانية إنجاز هذه الوحدات إال علىويفسر مسؤولو قطاع اإلسكا

طريق االستثناءات   الوعاء العقاري الذي يسمح بتحقيق التوازن المالي لعمليات السكن االجتماعي، حيث يتم ذلك، أحيانا، عن

 لوثائق التعمير. 

الوعاء العقاري للعمليات المبرمجة في إطار برامج السكن االجتماعي، أن "تحديد    القطاع المكلف بالسكنى  وقد أضافت
استثماراته. وبالفعل، فإن   جدوى يعود مباشرة وحصرياا للمنعش العقاري وذلك بالرجوع إلى عدة جوانب للتحقق من 

حتى يضمن شروط تسويق    مسبقة للمشروعتركيبة مالية    لبرامجه بوضعالمنعش العقاري، يحدد الفرص االستثمارية  
 منتوجه. 

السكن  على  الطلب  بوجود  األولى  بالدرجة  مرتبط  المنعش  قبل  من  العقاري  الوعاء  اختيار  فإن  العموم،  وعلى 
 . تماعي.)...("االج

  صعوبات استغالل الوعاء العقاري المعبأ 
المعبأ في إطار االتفاقيات  العقاري  الوعاء  نظرا   هكتارا غير مستغلة  3.547بشكل كامل حيث ال تزال مساحة   لم يستغل 

يقع هذا الوعاء ألسباب مختلفة، معظمها عبارة عن إشكاليات، يتطلب حلها المزيد من الوقت ومشاركة العديد من المتدخلين. و

أصل    المثال: منالعقاري العمومي غير المستغل أساسا على مستوى المدن الجديدة واألقطاب العمرانية الجديدة )فعلى سبيل  

هكتارا تقع في المدينة الجديدة    923هكتارا في طور فتحها للتوسع العمراني، منها  1.898يوجد  هكتار غير مستغلة،    3547

 أقطاب عمرانية جديدة كإيسلي، وبوسكورة(.  الخيايطة، والبقية في 

https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%89+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9
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وحسب ما أكدته مديرية أمالك الدولة، بكون معظم العقار العمومي المعبأ يتواجد في األقطاب الحضرية الجديدة، وأن مخزون  

ستثمار في مجال  هذه العقارات داخل المدن قد تم استنفاده تقريبا، يتبين أن المكون العقاري قد بلغ محدوديته كوسيلة لتشجيع اال

 السكن االجتماعي.

أنه "في إطار تتبع عملية تعبئة العقار العمومي المتعاقد بشأنه مع مجموعة العمران،    القطاع المكلف بالسكنى  وقد أورد
% منها، إما جهزت   62(، فنسبة  2009و    2003المعبأة )بالنسبة لألشطر الثالث بين    هكتار  8720نشير إلى أن  

% منه خاص 80استغالله ) % لم يتم بعد    38بالكامل أو في طور التجهيز أو الدراسة، في حين أن الجزء المتبقي  
(، بالنظر لعراقيل مختلفة ترتبط إما بكون العقار غير مشمل بوثائق التعمير أو غياب الطلب بمناطق  2009باتفاقية  

معينة أو بحكم تعبئته بعض األراضي من طرف الدولة ألغراض أخرى أو العتبارات ترتبط بالولوجية والبعد عن  
 شبكات الكهرباء والتطهير. 

ل تجاوز هاته العراقيل وتعبئة األراضي المتبقية، قامت الوزارة بالتنسيق مع مجموعة العمران بوضع مشروع  ومن أج
   .)...(" اتفاقية جديدة إلعادة استغالل األراضي غير المستغلة من الشطر الثالث

  مستوى الشراكات بين القطاعين العام والخاص  علىنواقص 
العام والخاص على تفويت شركة العمران لبقعة أو مجموعة من البقع مجهزة بالبنيات    تنص اتفاقية الشراكة بين القطاعين

التحتية وبشروط تحفيزية للمنعش العقاري، تجعله يستفيد من رهن عقاري من الدرجة األولى يخول له الولوج إلى السوق  

تحدد التزامات األطراف المتعاقدة، وخاصة  المالي والحصول على قروض بنكية. كما تنص هذه االتفاقية على إبرام اتفاقيات 

 تلك المتعلقة بتحديد محتوى برنامج السكن االجتماعي المزمع إنجازه.

فعلى المستوى التنظيمي، ال تستند اتفاقيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص على أي إطار معياري أو قانوني، بل هناك  

النوع من الشراكات. ويعتبر غياب هذا اإلطار مصدرا لمجموعة من دوريتان ذات محتوى عام تم اعتمادهما لتأطي ر هذا 

العمران،  للحسابات حول مراقبة تسيير شركات  األعلى  المجلس  تقارير  إثارتها سابقا على مستوى  التي تمت  االختالالت 

 :ويتعلق األمر، على سبيل المثال، بما يلي

لب عمليات التفويت، دون اللجوء للمنافسة عن طريق تفويت أراضي بشكل ودي للمنعشين العقارين، في أغ -

 طلبات إبداء االهتمام؛ 

إبرام اتفاقيات الشراكة بأثمنة تفضيلية وتسهيالت في األداء مقابل التزام المنعشين الخواص بإنجاز العمليات   -

العقاريي المنعشين  أداء  قبل  أراضي  تفويت  لوحظ  في حين  المحددة.  اآلجال  داخل  الشراكة  لثمن موضوع  ن 

 التفويت كامال، وفي غياب تقييد رهن لفائدة الدولة على هذه األراضي. 

المساكن  - بإنجاز  المتعلقة  الشراكة تم استخدامها ألهداف غير تلك  في إطار  التي تم تفويتها  بعض األراضي 

 االجتماعية والمرافق العامة.

 بما يلي: اإلسكانالوزارة المكلفة بقطاع وعليه، يوصي المجلس األعلى للحسابات الحكومة، وعلى وجه الخصوص 

إعادة تأطير األهداف المسطرة آلليات إنتاج السكن االجتماعي وفقا لالحتياجات المحددة من خالل مختلف  -

 الدراسات المنجزة في هذا الصدد؛

 تعديل آليات السكن االجتماعي من أجل مالءمتها مع طبيعة وحجم االحتياجات من السكن؛  -

 يقة تسمح باستهداف أحسن لألسر المستفيدة وإرساء شروط واضحة لالستفادة؛ وضع آليات دق  -

آليات خاصة تتضمن وسائل   - السكن االجتماعي بواسطة  التي تم إقصاؤها من االستفادة من  الفئات  إدماج 

 تمويل وفق تصنيفها االجتماعي )األسر المعوزة أو ذات الدخل المحدود وغير المنتظم(؛ 

ت المختصة في عملية إنجاز المرافق األساسية وذلك لمواكبة إحداث المدن واألقطاب إشراك جميع القطاعا -

 الحضرية الجديدة بغية ضمان إطار معيشي الئق لسكان هذه المدن المكونة أساسا من السكن االجتماعي؛

لك  العمل على وضع ميكانيزمات أخرى تسمح بإنجاز السكن االجتماعي من خالل إدخال عناصر أخرى غير ت -

 المتعلقة بالوعاء العقاري العمومي؛

عن  - كبديل  وقانوني  معياري  مرجع  على  يستند  الشراكة  باتفاقيات  خاص  تنظيمي  إطار  وضع  على  العمل 

 الدوريات الموجودة حاليا. 

 بأنه تم اتخاذ العديد من اإلجراءات أهمها: أفاد القطاع المكلف بالسكنى " ومن أجل تنفيذ هذه التوصيات، 

 ؛ 2019إطالق برنامج السكن االجتماعي المعد للكراء، والسكن االجتماعي بالوسط القروي سنة   -
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بالسكن  أجل إحداث منظومة لتدبير ومراقبة مشاريع    التحمالت منتمت صياغة دفتر   المعلومات:إعداد منظومة     -
 منذ عقد االتفاقية إلى الحصول على شهادة المطابقة؛ درهم( 250.000  درهم، 140.000عليه ) المتعاقد

  500درهم عن طريق مراجعة عدد الوحدات التي سيتم تنفيذها من    250.000تعديل برنامج السكن االجتماعي ب     -
وحدة في المجال القروي، مراجعة المواصفات المتضمنة بدفتر التحمالت، وتمكين المغاربة المقيمين في    100إلى  

 األجانب في وضعية قانونية من االستفادة من هذا البرنامج وكذلك األسر التي تتوفر على ملكية مشتركة.  كذا  الخارج

تتبع وضعية تقدم برنامج المدن الجديدة، الذي خصص له جزء من العقار العمومي إلنجاز السكن االجتماعي: ويتم     -
عل سيما  ال  المحلية،  المراقبة  لجان  زيارات  خالل  من  تامسنا  ذلك  في  الجديدة  الحضرية  المراكز  مستوى  ى 

 وتامنصورت في إطار مشاريع عمرانية متقدمة. 

باستثناء النقطة الخاصة بمراجعة المساحة    ،2019تعديل مجموعة من المواصفات المتضمنة في دفتر التحمالت سنة     -
 والتي تتطلب تعديل على مستوى قانون المالية، 

ات   - العمران  العلمية والتقنيةتوقيع مجموعة  للبحوث  الوطني  المركز  إلى 2019في سنة   فاقية شراكة مع  ، ترمي 
 تطوير وتعزيز االبحاث. 

، 2020تم توقيع اتفاقية إطار بين مجموعة العمران ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة في فبراير  -
مواد طرق البناء. من أجل تطوير سكن اجتماعي   تؤسس لشراكة في مجال تحسين العمليات وتعزيز االبتكار في

 " مستدام وذو نجاعة طاقية.

 

II.   حول المالحظات    رة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة يوزجواب

 تدخالت الدولة في مجال محاربة السكن غير الالئق والتوصيات المتعلقة ب

 ( مقتضب )جواب 

 الوطني "مدن بدون صفيح" أوال. تقييم البرنامج 

  مدن الصفيح: ظاهرة راسخة ويصعب استئصالها 

 وترجع أسباب هذا التزايد في عدد األسر إلى: )...( 

أجل  - فقيرة جديدة من  أسر  تدفق  أحيانا  الصفيح مع،  بدور  القاطنة  األسر  للسكان وعدد  الديموغرافي  التزايد 

 االستفادة من البرنامج، 

تواجد عائالت مركبة تقطن نفس الوحدة الصفيحية )آباء مع أبناءهم المتزوجين( وتوسيع قاعدة معايير االستفادة  -

 لضمان استفادة جميع األسر المعنية، حسب خصوصية كل سياق.

والسيما   الحضرية،بعد توسيع المدارات  المدن،  المتواجدة بضواحيإدماج الدواوير شبه الحضرية أو القروية  -

 د كل تقسيم إداري جديد.عن

  ظاهرة االنزالق 

، دون 2013على الدراسة التي أنجزتها الوزارة سنة    االنزالق، أكد التقرير على أهميتها، بناءا  وفيما يتعلق بمعدالت ظاهرة 

ئق، المنجز من األخذ بعين االعتبار المعدالت المحينة التي أبان عليها البحث الوطني لتقييم أثر برامج محاربة السكن غير الال

والتي تؤكد  بأن هذا المعدل عرف فعال انخفاضا بفضل اإلجراءات والتدابير التي اتخذتها السلطات   2015طرف الوزارة سنة  

% بالنسبة لبرنامج إعادة 11.1% من األسر المستفيدة )9.7العمومية، حيث أظهر هذا البحث أن معدل االنزالق يبلغ حوالي 

 .)...( 64% )المدلى به في التقرير( 21.6عادة اإلسكان( وليس معدل % بخصوص إ3.1اإليواء و

  مشاكل وصعوبات في البناء الذاتي لبقع إعادة االيواء 

يعد الحصول على القروض البنكية الالزمة للبناء الذاتي في إطار عمليات إعادة اإليواء، أحد المعيقات الرئيسية التي تواجهها  

 وهكذا:األسر المستفيدة 

للسماح للمستفيدين من الحصول على قروض السكن، تطلب للجان المحلية للتتبع من الفاعلين التقنيين، تسليم قطع األرضية  

 إلى المستفيدين قبل االنتهاء من التجهيزات؛ 

 
ي مشروع إدراج  ٪ في تقريرالمجلس األعلى للحسابات المتعلق بتقييم برنامج"مدن بدون صفيح" وال ف21.6لم يتم ذكر معدل لإلنزالق مقدر ب  64

٪ وذلك حسب  دراسة "تقييم الدينامية االقتصادية   19.6هذا التقرير. ويذكر المجلس األعلى للحسابات بأن المعدل الذي تطرق له التقرير يقدر ب 

 . 2013واالجتماعية وظاهرة االنزالق في عمليات محاربة مدن الصفيح"، والتي قامت بها وزارة السكنى سنة 
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 يسمح بأعمال البناء الذاتي قبل تسليم أشغال التجهيز وقبل إعداد الرسوم العقارية الفردية. 

ى ذلك، ومن أجل السماح لهؤالء المستفيدين بالحصول على قروض بنكية، يتم وضع تدابير مصاحبة بالتنسيق مع  باإلضافة إل

األبناك المعنية، وتتمثل في منح الفاعلين التقنيين لطلبات التزام بالتسجيل الرهني العقاري لصالح البنوك، عند إعداد رسوم  

 النهائية. الملكية العقارية الفردية وإبرام عقود البيع

  تأخر في تحقيق كل األهداف المتوخاة من عمليات إعادة الهيكلة 

يتم التدخل في سياق عمليات إعادة الهيكلة وفقاا لمقتضيات دليل إجراءات برنامج "مدن بدون صفيح" من خالل إنجاز أشغال  

السلطات   قبل  عليه من  المصادق  الهيكلة  إعادة  بناء على تصميم  الصحي  قرارات  الطرق والصرف  المختصة وبناء على 

وشركات  التصفيف. وتقع مسؤولية األشغال التكميلية، وال سيما تلك المتعلقة بالشبكات األخرى، على عاتق السكان الجماعة

 التدبير المفوض. التسوية العقارية وتتبع عملية البناء الذاتي والمجال المبني لألحياء ليست من مسؤولية الفاعل التقني.

 مالي للعمليات ال تدبيرال  

التركيبات التقنية األولية التي تم إعدادها من طرف الفاعلين التقنيين المعنيين بإنجاز برنامج "مدن بدون صفيح"، والتي تم  

االرتكاز عليها في إعداد االتفاقيات، هي تركيبات أولية تم إعدادها وفق المعايير المعمول بها و / أو دراسات الجدوى المسبقة 

 مراعاة الفرضيات )االجتماعية واالقتصادية وتلك المرتبطة بخصوصية الظرفية ...( األنسب وقت اعتمادها.مع 

كما تأخذ هذه التركيبات في االعتبار، عند تحديد أسعار بيع الوحدات المنجزة في إطار عملية الموازنة، باإلضافة إلى الظروف  

  إدارية وشبكات النقل الضرورية.-رامج، من خالل إنجاز التجهيزات السوسيواالقتصادية لتلك الظرفية ودعم الدولة لهذه الب

 )...( 

 ضبط الدعم المقدم من طرف صندوق التضامن للسكن واالندماج الحضري   نقائص في 

 )...( 

االعتبار  غالباا ما يتم التفاوض على مساهمة الدولة في إطار التركيبة المالية الخاصة بكل عملية على حدا، والتي تأخذ في  

ا إلى ضمان توازن   مساهمة األطراف األخرى المعنية )المستفيدون والجماعات...(. والواقع أن دعم الدولة كان يهدف دائما

التضامن لإلسكان واالندماج   المتعلق بمراقبة تدبير صندوق  المالحظات  عليه في "تقرير  التأكيد  العمليات: وهو موقف تم 

 مجلس األعلى للحسابات." الذي أعده 2013-2002الحضري 

  عدم كفاية تعبئة الوعاء العقاري أمام حجم االحتياجات 

مكنت تعبئة العقار العمومي والمشكل على الخصوص من العقار الخاص للدولة، وهو ما مكن من إطالق العديد من البرامج 

هاته المقاربة األولوية لبرنامج مدن   الغير مسبوقة، والمحددة على المستوى الترابي وفق أهداف خاصة ومتكاملة، وقد أولت

بدون صفيح وبرنامج السكن ذي القيمة العقارية المنخفضة وبرامج السكن االجتماعي، من أجل االستجابة للضغط الديمغرافي 

 والهجرة القروية، باإلضافة للمجاالت الحضرية الجديدة ومجاالت األنشطة...

)...( . 

وحدة   1889هكتار، وقد مكنت من إنجاز    3853وتهم تعبئة    2009لملك نصره هللا سنة  تم توقيع آخر اتفاقية أمام جاللة ا 

الصفيح،   إيواء قاطني دور  المنخفضة    2381وخاصة بإعادة  العقارية  القيمة  السكن ذي  ، 140.000سكن خاص ببرنامج 

وب مع حاجيات برنامج  درهم، وهو ما مكن من التجا  250.000سكن مندرج في إطار برنامج السكن االجتماعي    2886و

 . )...( مدن بدون صفيح وتوفير عرض مهم من السكن الالئق

 توصيات المجلس االعلى للحسابات
إن تحليل وفحص تقرير تقييم برنامج "مدن بدون صفيح" الذي أعده المجلس األعلى للحسابات يؤكد موقف هذه الوزارة من  

 احتواء والقضاء على ظاهرة السكن الصفيحي من خالل قطاع وزاري بمفرده. حيث صعوبة

المدينة نحو اعتماد   البرنامج بناءا على الدراسات   عادةمقاربات إلباإلضافة إلى ذلك، تتجه وزارة اإلسكان وسياسة  توجيه 

 والتقييمات المختلفة التي تم إنجازها، وذلك من خالل اعتماد: 

 استباقية: )...( مقاربة 

 الجهة كوحدة للبرمجة 

من خالل اعتماد برنامج جهوي ومتعدد السنوات يشمل جميع القطاعات المعنية ويغطي    الجهة:عبر أعداد برنامج على مستوى  

 جميع األبعاد: السكن والصحة والتوظيف والتعليم ...

إن نجاح هذا النوع من البرامج يعتمد على توفر بيانات موثوقة )إحصاءات شاملة ودقيقة( وأعمال المراقبة والتقييم المستمرة  

 لمطلوبة والمقنعة. لتحقيق النتائج ا
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 مساعدة مالية على مستوى الجهة:

المبنية على شراكة )مركزيا ومحليا( تهم مجالها   السنوات، وخاصة تلك  يجب أن تتوفر كل جهة على إستراتيجية متعددة 

ا لتخصيص ومنح االعتمادات.  ا حاسما  الترابي، مما سيشكل معيارا

مع الظروف المحلية. يتم تحديد الحلول وفقاا للخصوصيات المحلية ووفقاا  كما يجب أن يتكيف البرنامج على مستوى كل جهة،  

لألوضاع االجتماعية المختلفة لألسر. يجب أن يأخذ دعم الدولة في االعتبار القدرات المالية لألسر المعنية )خريطة الفقر(.  

 .2004نة وللتذكير، فإن المعايير المعتمدة لم تشهد أي تعديالت منذ إطالق البرنامج في س

 قواعد جديدة للتدخل 

 إعادة اإلسكان بدالا من إعادة اإليواء )عند اإلمكان( ألن: 

 %، تستهلك العقار الذي أصبح نادرا؛ 72إعادة اإليواء، هو طريقة عملية للتدخل استخدمت بنسبة  ▪

يطرح مشكلة   ا%، مم70بلغ معدل بناء القطع األرضية الممنوحة في إطار هذا النوع من العمليات في المتوسط   ▪

 استمرار العمليات غير المكتملة التي تضر بالمظهر الحضري.

 ثانيا. تقييم تدخالت معالجة المباني السكنية اآليلة للسقوط

 بحظيرة    منهجيات المتعلقة  المعطيات  في  التحكم  إلى عدم  أدت  موحدة  اآليلة  تحديد غير  السكنية  المباني 

     للسقوط

تم تحديد المبنى اآليل للسقوط كما يلي: "هو كل بناية أو منشأة كيفما    94-12ومع صدور القانون    2016كما أنه في سنة    )...(

يترتب عنه مساس بسالمة شاغليها أو مستغليها أو المارة أو البنايات المجاورة    كان نوعها يمكن النهيارها الكلي أو الجزئي، أن

وإن كانت غير متصلة بها. ويراد به كذلك، كل بناية أو منشأة لم تعد تتوفر فيها ضمانات المتانة الضرورية بسبب ظهور 

على   تشييدها  بسبب  أو  الخارجية  أو  الداخلية  األساسية  مكوناتها  بأحد  للمخاطر"  اختالالت  التعرض  من  آمنة  غير  أرض 

 .2 المادة

)...( . 

   والممارسات المعمول بها لمعالجة   94-12فوارق بين اآلليات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم

 المباني السكنية اآليلة للسقوط   

)...( . 

القيام بدراسة تتعلق بتحديد استراتيجية تدخل ، تم  2019باإلضافة إلى ذلك، ووفقاا لتوجيهات مجلس إدارة الوكالة المنعقد سنة  

الوكالة وهي في مرحلتها النهائية. مما سيمكن من تحديد أولويات العمل والخطوط االستراتيجية للتدخل ناهيك عن التدابير 

وكالة من  المصاحبة لذلك باإلضافة إلى اقتراح آلية للتمويل في إطار مشاورات تشاركية وذلك لضمان استدامتها وتمكين ال

 تنفيذ مهامها بالشكل المناسب. 

)...( . 

القانون أرجع مسؤولية تعهد المباني إلى أصلها القانوني وهو مسؤولية المالك، حيث ال تتدخل الدولة سوى في نطاق ضيق  

موارده يتمثل في وجود حالة خطر قصوى تستوجب اإلفراغ مع عدم توفر المعني باألمر على إمكانية للولوج إلى سكن الئق ب

 الذاتية على أن يكون األمر مؤقتا أي في شكل إعادة إيواء لمدة زمنية محدودة.

الدولة لمسؤولية إعادة إسكان قاطني السكن غير الالئق من خالل عدة برامج منها  ذلك أنه وبعد سنوات طويلة من تحمل 

المتعلق بالمباني اآليلة للسقوط وتنظيم عمليات    94.  12برنامج مدن بدون صفيح ومعالجة السكن المهدد باالنهيار، جاء القانون  

على أساس تحميل المالك مسؤولية صيانة المباني كقاعدة عامة سواء   للتدخل تقومالتجديد الحضري إلرساء مقاربة جديدة  

ينص عليه  من القانون ما يتناغم مع    3خواص. حسب ما نصت عليه المادة    وأكانوا أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، عموميين  

من قانون االلتزامات والعقود "يسأل مالك المبنى عن الضرر الذي يحدثه انهياره أو تهدمه الجزئي، إذا وقع هذا    89الفصل  

 أو ذاك بسبب القدم أو عدم الصيانة أو عيب في البناء....". 

 ين:لكن في نفس الوقت أقر هذا القانون طريقة تدخل لفائدة محدودي الدخل على أساس مرتكز

األول يتمثل في تكليف عدد من الفاعلين بمواكبة المواطنين في تعهد وإصالح بناياتهم اآليلة للسقوط وفق مسطرتين   ▪

عادية واستعجالية توضح مسؤولية كل االطراف المعنية من مالك ورئيس مجلس جماعي وسلطة محلية ووكالة 

 وإدارة؛ 

ويتمثل المرتكز الثاني في التدخل االجتماعي لمساعدة المالك المعوزين عندما يتوفر شرطان هما وجود خطر حال  ▪

ألزم  المالية، حيث  إلى سكن ذاتي بإمكانياته  الولوج  المعني باألمر عن  وداهم يستوجب اإلفراغ من جهة وعجز 
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ة إليوائهم مؤقتا بتنسيق مع الوكالة الوطنية للتجديد  السلطة اإلدارية المحلية المختصة باتخاذ اإلجراءات الضروري

الحضري وتأهيل المباني اآليلة للسقوط، مع اشتراط أن يكون هذا اإليواء المؤقت مراعيا للشروط الصحية والبيئية 

 الضرورية.  

 .)...( 

  أخرين وتموقع    الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني اآليلة للسقوط مع فاعلين تداخل صالحيات

   يتطلب التوضيح

بخصوص المالحظة المتعلقة بتداخل االختصاصات بين الفاعلين، يجدر التذكير بأن موضوع التدخل في المباني اآليلة للسقوط  

بتفعيل  االمر  يتعلق  عندما  ككل  المجلس  وإلى  أوال  إدارية  كشرطة  الجماعي  المجلس  رئيس  إلى  فيه  االختصاص  يعود 

 شتركة.االختصاصات الم

القانون   إلى  قد  94.12وبالعودة  المادة    المذكور نجده  التنظيمي رقم    100حافظ على توجهات  القانون  يتعلق   113.14من 

 بالجماعات والذي أوكلت هذا االختصاص لرئيس المجلس الجماعي في هذا الميدان ومن بينها:  

التدابير الضرورية في شأنها بواسطة قرارات   ▪ المهملة أو المهجورة أو اآليلة للسقوط واتخاذ  البنايات  مراقبة 

 فردية أو تنظيمية وذلك في حدود صالحياته وطبقا للقوانين واألنظمة الجاري بها العمل. 

إنارتها، ورفع معرقالت السير اتخاذ التدابير الرامية إلى ضمان سالمة المرور في الطرق العمومية وتنظيفها و ▪

عنها، وإتالف البنايات اآليلة للسقوط أو الخراب، ومنع الناس أن يعرضوا في النوافذ أو في األقسام األخرى من 

الصروح أو من أن يلقوا في الطرق العمومية أيا كان من األشياء التي من شأن سقوطها أو رميها أن يشكل خطرا 

 مضرة بالصحة". على المارة أو يسبب رائحة 

( من القانون المذكور التي أقرت  7قد عمل على قراراته بقوة تنفيذية تظهر من خالل المادة السابعة )  94.12وكما أن القانون  

ضمانة التنفيذ الفوري لقراراته، حيث نصت على ما يلي: "يجوز لرئيس مجلس الجماعة أن يطلب كتابة من عامل العمالة أو 

بيا، استخدام القوة العمومية، عند االقتضاء، لضمان التنفيذ الفوري لقراراته وسالمة األشخاص المكلفين  االقليم المختص ترا

 بتنفيذ األشغال المقررة." 

ومن خالل ما سبق يتضح أن رئيس المجلس الجماعي يتدخل باعتباره شرطة إدارية في حين أن العامل يتصرف باعتباره  

رئيس المجلس الجماعي في أداء مهامه أو تعذر عليه القام بها وفق الشكليات واآلجال  سلطة وصاية ويتدخل في حالة تقاعس

 المحددة بموجب القانون. 

إن تعدد المتدخلين ليس مشكلة في حد ذاته، بل يكمن المشكل في ضعف التنسيق وغياب التكاملية وهذا ما حذا بالمشرع إلى  

فيها جميع الفاعلين تحت رئاسة العامل لتعزيز التنسيق وااللتقائية والتدخل معالجة ضعف التنسيق بإحداث لجنة إقليمية يمثل  

التشاركي، كما احدث آلية عملياتية جديدة تتمثل في تصميم التجديد الحضري الذي ال يقتصر على التدبير بل يعتمد نوعا جديدا 

للمشاريع، فضال عن إحداث التقنية والمالية  البرمجة  القائم على  التخطيط  الوكالة    من  آلية مؤسساتية متخصصة ممثلة في 

الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني اآليلة للسقوط، مهمتها اإلشراف على هذا المسلسل وتوفير الخبرة التقنية للتدخل 

ؤسساتية المحدثة سواء في الحاالت الفردية أو في المعالجة الجماعية لألحياء المعنية بالمباني اآليلة للسقوط.   أما البنية الم

 المذكور، فإن تدخالتها تتميز بالتمايز والتكامل. 94.12بموجب القانون 

  غياب وجود تمثيليات محلية للوكالة أدى إلى تعذر الحصول على المعلومة بشكل مباشر والتتبع المنتظم

 لحالة تدهور المباني اآليلة للسقوط.

ون سمح للمجلس اإلداري بإحداث تمثيليات ترابية مهمتها تتبع االوراش على خالف االنطباع الذي يسجله كثيرون فإن القان

 في حالة وجودها، تفاديا لكثرة المؤسسات واقتصادا للجهد والمال. 

وبخصوص المعطيات المتعلقة بحالة المباني اآليلة للسقوط فإن االمر يستدعي استراتيجية وطنية حول الظاهرة مع إرساء 

 تشارها المجالي وعلى مستوى درجة الخطورة.قاعدة معطيات لتشخيص ان

 ومن شأن التوفر على القاعدة اإلحصائية وتعميمها أن يوفر المعلومات دون الحاجة إلى تمثيليات إدارية دائمة. 

، وما يستتبع  94.12علما بان إحداث ملحقات جهوية للوكالة عند الحاجة إليها يستدعي أيضا مراعاة التنزيل التدريجي للقانون  

ذلك من تمكين لها من المخصصات المالية الكافية والموارد البشرية المؤهلة إلحداث هذه الملحقات، حتى يتسنى لها الحصول 

 باشر ومخاطبة المنظومة المحلية بشكل أفضل.  على المعلومات الضرورية بشكل م

، مما يعطي صعوبة في إصدار  2019يناير  30حيث تجدر اإلشارة إلى أن الوكالة عقدت الدورة األولى لمجلس إدارتها يوم 

جميع  تقييم شامل وهي ال زالت في طور التنزيل. كما أن نجاحها معلق على انخراط المنظومة المحلية وتيسير عملها من قبل  

 المعنيين والفاعلين.
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فإنه لم يتم تفعيل دور وكالة التجديد الحضري وتأهيل المباني اآليلة للسقوط لم يتم تفعيلها إال بعد انعقاد الدورة االولى    لإلشارة

. حيث لم تكن تتوفر آنذاك على رؤية واضحة وخارطة طريق. وأنها  2016وليس سنة    2019يناير    30لمجلسها االداري في  

، في انتظار مصادقة المجلي االداري عليها، 2030دد إنجاز دراسة متعلقة باستراتيجية تدخلها في هذا المجال في أفق  بص

 :يما يلوتدور اهم خالصات الدراسة حول تفعيل دور الوكالة بطريقة تدريجية وفق 

 ؛ وممول مالي خبيرستلعب الوكالة دور  على المدى القصير: •

ا  وممول مالي، خبيرغل الوكالة دور ستش  على المدى المتوسط: •  مطور مشاريع؛ولكن أيضا

 مطور مشاريع ومستثمر عقاري.  -ممول مالي  -على المدى الطويل: ستشغل الوكالة دور خبير  •

 حاليا قامت الوكالة بإعداد برنامج عمل على المدى القريب، يتمحور حول اإلجراءات التالية: 

 إجراءات وقائية عالجيةإجراءات  أولوية  إجراءات

تعيين وتدريب مراقبي المباني اآليلة  •

 للسقوط

من  • تزويده  يتم  رصد  نظام  إنشاء 

بالمعلومات  المراقبين  طرف 

 المتعلقة بالمباني الهشة  

للسقوط  • اآليلة  المباني  إحصاء 

سنة  المنجز  اإلحصاء  وتحيين 

2012 

 

المتعلقة   • الالزمة  الخبرات  إنجاز 

)التقنية   اآليلةبالمباني   للسقوط 

المناطق   في  والعقارية(  واالجتماعية 

 ذات األولوية في إطار تعاقدي 

القانون   • المواقع 12-94تفعيل  في 

 النموذجية 

مالي  • تعويض  أو  مؤقت  سكن  توفير 

 لألسر المعنية

 المواكبة االجتماعية لألسر المعنية  •

التدعيم أو الهدم على نفقة  القيام بأعمال   •

 المالك

التسربات  • وموانع  الواجهات  تجديد 

 المائية في المباني المتردية؛

جميع  • تحسيس  في  المشاركة 

وخصوصا  المعنيين،  الفاعلين 

شاغلي المباني اآليلة للسقوط )عبر 

أبيض،  كتاب  فيديو،  كبسولة 

 منشورات، إلخ(

 

الوكالة بالموارد المالية والبشرية من أجل تنفيذ استراتيجية التدخل في هذا المجال، وال سيما  باإلضافة إلى ذلك، يجب تزويد  

 إحداث فروع لضمان تمثيلية الوكالة على المستوى المحلي والتمكن من الحصول على المعلومات في الوقت المالئم.

  سلبيا على التتبع  ويؤثرإطار مؤسسي يرتكز بشكل أساسي على االتفاقيات 

تعتبر لجان التتبع المحلية أكثر قدرة على اتخاذ القرارات بشأن المشاكل المحلية )لعملها في الميدان( وهكذا فإنها تقدم   )...(

التقارير الالزمة إلى اإلدارة المركزية تعرض فيها العراقيل التي تعترض مواصلة المشروع والحلول المقترحة لتجاوز ذلك،  

 الجماعات،قوم الوزارة بإبداء الرأي أو التدخل لدى الشركاء )قطاعات وزارية أخرى، رؤساء  وعلى أساس هذه التقارير ت

 إلخ(. 

 إال أن تدخل لجان التتبع المركزية يكون في حالة المشاكل والعراقيل المستعصية التي تحول دون متابعة أشغال المشروع. 

  تفرق المسؤوليات أمام تعدد الفاعلين 

يد استراتيجية التدخل لمعالجة أي شكل من أشكال السكن غير الالئق، فإن الوزارة تقوم بمساهمات  باإلضافة إلى مهمة تحد

مالية لتمويل برامج معالجة المباني اآليلة للسقوط، وذلك في إطار تشاركي يحدد منهجية التدخل والمهام المنوطة بكل طرف 

 متعاقد.  

 )...( 

 حصيلة إنجازات متباينة 

، فإن البنايات التي كانت موضوع  2012بناية آيلة للسقوط المحصاة من طرف وزارة الداخلية سنة    43734على أساس ال  

مليار درهم مدعم بمساهمات مالية من   5,78بمبلغ مالي إجمالي يصل إلى    37004اتفاقيات التمويل واإلنجاز كان عددها  

 بناية.  22000يات التي تم التدخل فيها مليار درهم. وخاليا بلغ عدد البنا 1,91طرف قطاع اإلسكان في حدود 

 عدم االلتزام باآلجال التعاقدية 

التقليص من حجم ومخاطر  )...(   الهادفة إلى  البرامج  المهدد باالنهيار تصطدم بإكراهات تعرقل  إن معالجة ظاهرة السكن 

نهيار والذي يصعب التنبِؤ به، ومعه  الظاهرة، وتتمثل هذه اإلكراهات باألساس في الطابع التطوري لظاهرة السكن المهدد باال

والمنشآت،   البنايات  لتقادم  نظرا  والمكان  الزمان  في  تطورية  الظاهرة  هذه  كون  الخصوص،  بهذا  المسبقة  البرمجة  تحديد 

وتعقيد   وتنوع  العموميين  المنعشين  تدخل  المجال، وصعوبة  هذا  في  التقنية  الخبرة  بنقص  إكراهات مرتبطة  إلى  باإلضافة 

 لعقارية للبنايات موضوع التدخل، ومحدودية دخل األسر المعنية وضعف انخراطها في مبادرات التدخل.  الصبغة ا

 توصيات المجلس األعلى للحسابات
الوزارية  )...(   والقطاعات  المحلية  المنظومة  مع  إطار شراكة  في  الوزارة  فقد ساهمت  العتيقة،  بالمدن  التدخل  بخصوص 

 عتبار وإنقاذ المدن العتيقة. ويكمن الهدف األساسي من هذه التدخالت في:األخرى، في مشاريع تروم رد اال
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 تأهيل حظيرة المساكن ودرء األخطار المحدقة بالساكنة؛  ▪

 تقوية مؤهالتها بهدف تأهيلها لكي تقوم بدورها التنموي في محيطها المجالي. ▪

 . صندوق التضامن للسكن واالندماج الحضري لثاثا

  استراتيجيات ومخططات غياب 

تغيير تسميته إلى »صندوق    2012إحداث صندوق التضامن للسكن والذي تم في سنة    2002تم برسم القانون المالي لسنة    )...(

 التضامن للسكن واالندماج الحضري«.

رغبة في التمكن ويندرج صندوق التضامن للسكن واالندماج الحضري في خانة الحسابات الخصوصية للخزينة، وقد تم إحداثه  

في ضبط حسابات العمليات المتعلقة بمشاريع السكن االجتماعي والقضاء على السكن غير الالئق، بعمليات تجهيز وتهييئ  

سياسة  إطار  في  المندرجة  وتلك  الحضري  التأهيل  مشاريع  إلى  إضافة  االجتماعي،  السكن  إلنعاش  المخصصة  األراضي 

 المدينة.

لتضامن للسكن واالندماج الحضري بنفس الطريقة والشروط التي تنفد بها عمليات الميزانية العامة  عمليات صندوق ا  تنفيذويتم  

برامج   طريق  عن  االعتمادات  هذه  برمجة  ويتم  المالية،  قوانين  إطار  في  سنويا  االعتمادات  سقف  تحديد  يتم  حيث  للدولة 

 ها على وزارة االقتصاد المالية قصد التأشير عليها.االستعمال يتم إعدادها من طرف قطاع السكنى وسياسة المدينة، وعرض

أما استعماالت الصندوق فيتم االلتزام بها في إطار تعاقدي عن طريق اتفاقيات تحدد مبلغ مساهمة الوزارة في تمويل المشاريع، 

 ويتم صرف هذه المساهمات حسب نسبة تقدم البرامج الممولة.

 وق االعتماد الكلي للمشاريع على دعم الصند 

في البداية يجب التأكيد على أن برامج القضاء على السكن غير الالئق برامج تكتسي طابعا اجتماعيا هدفها الرئيسي هو تحسين 

ظروف عيش األسر المعوزة، ومن هنا يبرز الهدف األساسي من إحداث صندوق التضامن للسكن واالندماج الحضري، وذلك  

في إطار الميزانية    لقطاع اإلسكانيل هذه البرامج باإلضافة لالعتمادات المخصصة  لضمان موارد مالية قارة ومستدامة لتمو

 العامة.

الرئيسي على وضع 1972منذ سنة    )...( المسؤول  المكلف باإلسكان  القطاع  له، يعتبر  المخولة  ، وبالنظر لالختصاصات 

 وتنفيذ استراتيجيات محاربة السكن غير الالئق.

  القابلة لالسترداد للفاعلين من أجل تجهيز وتهييئ األراضيعدم تتبع تسديد التسبيقات 

والهادفة إلى   في إطار السياسة الحكومية الرامية إلى تنويع العرض السكني من أجل االستجابة لحاجيات جميع فئات السكان،

العقاريين العموميين، خاصة مجموعة   المنعشين  العمران، على منحهم خلق االختالط والتمازج االجتماعي، تم االتفاق مع 

 .)...( تسبيقات قابلة لالسترداد، وذلك لتمكينهم من تمويل أشغال تجهيز وتهييئ األراضي المخصصة لهذا الغرض

 ألف درهم  250و  140رابعا. آليات السكن االجتماعي: بقيمة  
للشرائح االجتماعية الهشة وذات الدخل المحدود أحدثت   الحكومة كما هو معلوم منذ سنة  في إطار توفير العرض السكني 

الف درهم والسكن    140أليتين لدعم وتوفير السكن لهذه الشرائح االجتماعية )المنتوج السكني ذي التكلفة المنخفضة    2008

الف درهم(، وقد ساهم هاذين المنتوجين في توفير السكن الالئق وتمكين نسبة مهمة من االسر المغربية من  250االجتماعي 

واكراهات الولوج   بالخصوص  الحضرية  المراكز  في  العمومي  العقار  نفاذ  منها  اإلكراهات  إال مجموعة من  الملكية،  إلى 

العمل بهذه اآلليات مع نهاية شهر دجنبر   الذي  2020اخرى، عالوة على بلوغ آجال  الجديد  التنموي  النموذج  ، وتوجهات 

ذا المجال، تتجه الوزارة بالتنسيق مع كافة القطاعات المعنية إلى  يوصي الدولة بالتحول إلى المساعدة المباشرة لألسر في ه

التفكير في صياغة استراتيجية جديد تروم تحسين ظروف السكن والبيئة المعيشية للمواطنين، والمساهمة في دعم االستثمار،  

 وخلق فرص الشغل وذلك بغية التوفيق بين العرض والطلب في المناطق المستهدفة.

 )...( 

  دراسات قبلية إلحداث آليات إنتاج السكن االجتماعيغياب 

اآليلة  بالمباني  القاطنة  واألسر  مبرمجة،  الغير  الصفيح  بدور  القاطنة  األسر  على عدد  اعتمادا  السكني  العجز  احتساب  يتم 

 مع أسر أخرى. للسقوط، باإلضافة لألسر التي تقطن باألحياء غير القانونية الغير مبرمجة واألسر التي تقطن بشكل مشترك 

 )...( 

  ضعف انسجام آليات إنتاج السكن االجتماعي فيما بينها 

 إن إنجاز هذا البرنامج عرف ركودا نظرا لألسباب التالية: )...(

 ندرة توفر عقار بثمن مناسب،  ▪



 
 

 

 (2022 مارس  14) 1443 شعبان   11 –مكرر   7073عدد  الجريدة الرسمية 

 

1415 

بالنسبة للمنعشين الذين أبرموا شراكة مع العمران فقد تراجعوا عن تنفيذ االتفاقيات أو البرامج لكون عملية تسويق    ▪

المخفض التكلفة تبقى رهينة المسطرة المتعلقة بإعطاء أولوية االستفادة لألسر    برنامج السكنالوحدات التي تدخل في  

 التي قد تأخذ وقتا طويال، المحصية التي تسهر عليها السلطات المحلية و

 رفض األسر المحصية العرض المتوفر من هذا النوع من السكن لكونهم يفضلون البقع ▪

 عدم تمكن الفئات المستفيدة من تمويل السكن   ▪

وهذه األسباب هي التي تفسر عزوف المنعشين العقاريين خاصة الخواص عن االستثمار في هذا البرنامج وبالتالي   ▪

 امج السكن االجتماعي.توجههم نحو برن

 صعوبة اإلدماج المجالي لمشاريع السكن االجتماعي  

)...( . 

إضافة إلى ذلك، ولضمان تسويق المشروع، فإن المنعش العقاري يقوم بعملية تقييم لمزايا الوعاء العقاري من حيث الموقع  

الضرورية، هذه األخيرة تحدد بشكل أساسي مدى قابلية تسويق الوحدات   والخدماتوضمان الولوج، والقرب من التجهيزات 

 السكنية المنجزة في نهاية المطاف.

وفي حالة وجود العقار بضواحي المدن، فإن منظومة السكن االجتماعي تبقى رهينة دفتر التحمالت الذي يحدد المواصفات 

حيث يبقى المنعش العقاري مطالبا باالمتثال لألحكام المتضمنة  الهندسية والعمرانية الالزمة للحصول على رخصة البناء،  

 بوثائق التعمير التي تضمن الشروط الضرورية لالندماج العمراني. 

  صعوبات استغالل الوعاء العقاري المعبأ 

)...( . 

بوضع مشروع اتفاقية  ومن أجل تجاوز هاته العراقيل وتعبئة األراضي المتبقية، قامت الوزارة بالتنسيق مع مجموعة العمران  

هـ( تركز على المبادئ التالية: دينامية جديدة إلنجاز   2639جديدة إلعادة استغالل األراضي غير المستغلة من الشطر الثالث ) 

تحديد  المحليين،  الفاعلين  بمعية  ومنسجمة  متكاملة  برمجة  لألراضي،  الرشيد  لالستخدام  مشتركة  رؤية  الهيكلة،  مشاريع 

 غير المستغلة والتخلي عن األراضي غير الصالحة لالستخدام.  األراضي المعبأة

 سفيآلميناء الجديد لمشروع بناء رصيف الفحم ل

لميناء  ا  هذا  ويعتبر  ،2030- 2010االستراتيجية الوطنية للموانئ  إطار    فيآسفي  -جهة مراكشب  الجديد  آسفيبناء ميناء    يندرج

  هذه سيتم تشييد  مواكبة قطاع الطاقة والصناعة الثقيلة.    فيمهمته الرئيسية  تتمثل  دكالة الذي  -المينائي عبدةالقطب    منجزء  

ا  15البنية التحتية المينائية على بعد   إلى:  ا، وذلك على ثالث مراحل تهدفجنوبمن مدينة آسفي كيلومترا

للشرب  - الصالح  والماء  للكهرباء  الوطني  المكتب  احتياجات  الالزمة من حيث    تلبية  المينائية  التحتية  البنيات 

 ؛ )المرحلة األولى والثانية( بالفحم لتزويد المحطة الحرارية الجديدة آلسفي

لالستيراد والتصدير، ال سيما تلك   المستقبلية االحتياجات  تغطية بهدف  للتوسيعوقابلة  مهمة مينائيةتوفير سعة  -

 ؛ للفوسفاط )المرحلة الثالثة( الشريف كتبالملمجموعة المتعلقة بالصناعة الكيميائية 

 المدينة؛- السماح بإعادة تأهيل ميناء آسفي -

 لجهة.لدعم دينامية التنمية االقتصادية واالجتماعية  -

 بناءتزامن مع  ب إنجازهاتم  التي    ،بتزويد المحطة الحرارية  يسمح للفحم  رصيف ىيتوفر عل  بناء ميناء األولى  المرحلة    تهم

 مليون طن سنوياا.   3.5بوتيرة  ،الميناء

هذه المحطة   تستغل.  2018أكتوبر    25  في  هاتم تشغيلوقد    ،ميغاوات  1.386  آلسفي  الكهربائية  للمحطة  سعة اإلجماليةال  تبلغ

من قبل المكتب الوطني للكهرباء والماء    2010تم اختيارها نهاية عام   وهي شركة،  65(SAFIEC)سافييك شركة   طرف  من

 طاقةوتصميم وتطوير وتشغيل وصيانة المحطة المذكورة وبيع ال طلب عروض دولية لتمويل  بعد عمليةالصالح للشرب،  

  كيلومترين على بعد    الجديدميناء آسفي  تقع هذه المحطة جنوب    .سنة  30المنتجة للمكتب بشكل حصري على مدى    الكهربائية

 الكهربائية. الطاقة من البالد من حاجيات 25 %منه وتغطي حاليا 

 
 . ()اليابان يميتسووه الشركة من قبل مجموعة مكونة من ناريفا )المغرب( وإنجي )فرنسا( تم إنشاء هذ  65
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رصيف الفحم.   إلنجازمليون درهم    179  منها  خصصت  66مليار درهم  18,3بلغت تكلفة تنفيذ المرحلة األولى من المشروع  

ا  تكليف مديرية يتم أن  قبل العمومي البحري والملك الموانئ في بدايته مديرية المشروع  على  وقد أشرفت   تم إنشاؤها خصيصا

من قبل المجموعة المغربية   2013بر  ن تم البدء الفعلي في أعمال بناء الميناء في نو. وقد  2013في أكتوبر    67ض رالغ  ذاله

 .SGTM / STFA68التركية 

لبداية  السابقة    المراحل  عرفت كما  ،أثناء بنائهفي رصيف الفحم  مهمة    تصدعاتالجديد ظهور    آسفيمشروع بناء ميناء    عرف

ا  26فاق  رصيف الفحم    أشغال  في  كبيرإلى تأخر    مجتمعة  هذه العوامل  . وقد أدتصئ اقالن ا منددع لميناءبا  األشغال ، شهرا

الذي كان محددا كأجل النتهاء األشغال. وأدى   2016  دجنبر  31  تاريخ  بدالا من  2019مارس    12  األشغال بتاريخ  انتهت  حيث

إلى   التأخر  مؤقتهذا  أخرى    االلجوء  موانئ  األصفر و كميناءإلى  لوجستية    كذاالجرف   على  باألساس  معتمدة إلى خدمات 

.  متم الشروع في تشغيلها قبل انتهاء أشغال رصيف الفح  ، إذ أن هذه المحطةالشاحنات لتزويد محطة الطاقة الحرارية بالفحم

تسليم رصيف    في   الحاصلالتأخير  الناتج عن  تأثير  ال  بشكل أساسي  المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب  تحملوقد  

 الفحم. 

I.  مالحظات وتوصيات المجلس األعلى للحسابات 

 : التالية الرقابية المحاور المهمة ههات إطار المالحظات الرئيسية المسجلة في همت

 المشروع؛ التخطيط والبرمجة ووثائق  -

 نجاز؛اإل آجال شغال وتمديدتنفيذ األ -

 . الميناء تسليم في التأخر على المترتبة اآلثار -

 التخطيط والبرمجة ووثائق المشروع .أوال

 آلسفي محطة الحراريةومشروع ال بناء رصيف الفحم لمشروع المتزامنة باالنطالقة تتعلق مخاطر  

لبناء محطة   2008  سنة  منذ عنها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب  التي عبر  المستعجلة   الحاجةعلى الرغم من  

والمكتب   المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب  وال سيما  ،المعنية  األطرافبين    باحثاتالم  أن  لوحظ  بالجهة،حرارية  

 الطرفين، باختيار موقع يلبي احتياجات فيما يتعلق  وخاصة  القرار  اتخاد  في  التردد  من  طويلة  بفترة  للفوسفاط، تميزت   الشريف

 . مسألة تمويل المشروع وكذا

( بفارق زمني  2014( وأشغال بناء المحطة الحرارية )نونبر  2013أدى هذا التأخر إلى انطالق أشغال بناء الميناء )مارس  

التأخر في إنجاز أشغال الميناء خاصة أن المكتب الوطني للماء والكهرباء ملزم  ضيق، وهو أمر ينطوي على مخاطر في حالة  

تعاقديا بضمان توفير الفحم لشريكه من القطاع الخاص فور إنهاء هذا األخير ألشغال المحطة الحرارية. وقد تحققت بالفعل 

 .69هذه المخاطر

 صعوبات في توفير الوعاء العقاري المخصص لتجهيزات الورش 

غاية انطالق الصفقة المتعلقة باألشغال، لم يقم صاحب المشروع بتوفير العقار المخصص لتجهيز الورش، وهو عقار إلى  

تابع في جزء منه للخواص يلزم لتحريره سلك مسطرة نزع الملكية وفي جزء آخر تابع للملك الغابوي مما يستدعي فصله عن  

 هذا الملك. 

وعاء العقاري الخاص بتجهيز الورش إلى الشركة المكلفة باألشغال، غير أن هذه  وقد أسند صاحب المشروع مهمة توفير ال

األخيرة واجهت مجموعة من الصعوبات جراء رفض المالكين، مما أجبر صاحب المشروع على سلك اإلجراءات القانونية 

 وتمديد اآلجال المحددة للشركة بخمسة أشهر. 70الضرورية من أجل تعبئة هذه األراضي 

 د حل تقني ينطوي على مخاطر اعتما 

، وهي تقنية تعتمد على بناء  Stabloc، باعتماد تقنية ستابلوك 2017تم بناء رصيف الفحم الذي عرف تصدعات في يوليوز 

األرصفة باستعمال كتل مجوفة مسبقة الصنع. وتم اختيار هذه التقنية بالنظر إلى إيجابياتها من حيث الكلفة بعد اقتراحها من  

 (.Caissonsطرف الشركة كعرض بديل للعرض الرئيسي المعتمد على بناء الرصيف باستعمال صناديق إسمنتية )

 
 (، والتي2والشبكات المختلفة للميناء )الشطر هاته التكلفة الطرق تشمل ال والردم. والجرف الخدمة ورصيف الفحم ورصيف الحماية منشآت تكلفة 66

 .درهم( مليون 237 بـ الميناء )المقدرة منطقة في األراضي نزع ملكية تكاليف تشمل ال يتحملها )الوكالة الوطنية للموانئ(، كما
 مديرية تهيئة ميناء آسفي الجديد.   67
68SGTM  90هذا التجمع بحصة قدرها  الشركة التي تقود هي% . 
، علما  2019يونيو  26، أما عملية التسليم الخاصة به فقد تمت بتاريخ 2019مارس  12بتاريخ  الفحم رصيفنجاز هذا تم االنتهاء من أشغال إ  69

 . أشغال الميناء الجديد آلسفي  صفقةانطالق  عند، 2016دجنبر  31أن انتهاء األشغال كان مقررا في 
 . الخاصة األمالك من هكتارا  3,16 لـمساحة المؤقت  واالحتالل الغابوي الملك  عن هكتارا 13  فصل 70
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المواكبة التقنية للجنة طلب العروض قد أشار خالل مرحلة دراسة العروض إلى صعوبة تطبيق هذه وكان تقرير للخبرة و

مترا( ولقلة التجارب   23التقنية البديلة رغم مزاياها من حيث الكلفة واالستدامة، وذلك نظرا لالرتفاع الكبير لبنية الرصيف )

 مماثل. السابقة فيما يتعلق ببناء رصيف ذي كتل مكدسة ذات ارتفاع

أشارت وزارة التجهيز والماء إلى أن الخبراء الذين أشاروا إلى صعوبة تنفيذ التقنية البديلة للعرض الرئيسي المعتمدة  
لبناء رصيف الفحم، قد صادقوا ووافقوا على هذا الحل البديل اعتمادا على فحص مفصل للوثائق التقنية ذات الصلة،  

                        وهو ما مكن اإلدارة من اعتماده.

   نقائص في دفتر التحمالت تتعلق بحاالت تناف وعدم الدقة 

تحملت الشركة المنجزة ألشغال الميناء الجديد آلسفي مصاريف اللوجستيك المتعلقة بفريق التهيئة التابع لصاحب المشروع  

اء موظفي مديرية التهيئة، وهو ما من وذلك وفقا ألحد بنود دفتر الشروط الخاصة. شملت هذه المصاريف إطعام ونقل وإيو

 شأنه أن يؤثر على استقاللية وحياد فريق صاحب المشروع، علما أن هذه الخدمات اللوجستيكية لم تحدد إال بشكل مقتضب. 

أشارت وزارة التجهيز والماء إلى أن الصعوبات التي واجهت صاحب المشروع من أجل التكفل بنفقات اللوجستيك  
إطار ميزانية التسيير، جعلته يقرر إدراج أداء هذه النفقات، وبكل شفافية، في إطار صفقة االشغال سالفة الذكر في  

المتعلقة بإنجاز الميناء الجديد آلسفي، بحيث يتم التكفل بها من طرف الشركة المكلفة باألشغال على أن يؤدي عنها 
 الورش. صاحب المشروع لفائدة هذه الشركة في إطار الثمن الخاص بتجهيزات

الهفوات في تحديد االحتياجات، حيث كانت   باإلضافة إلى ما سبق، تميز دفتر الشروط الخاصة بعدم الدقة وبمجموعة من 

 تتضمن تصحيح أخطاء أو إضافة توضيحات أو تغيير شروط.  6عقدا ملحقا، منها  11الصفقة موضوع 

  نجازاإل آجال شغال وتمديدتنفيذ األثانيا. 

  رصيف الفحم خالل بنائهظهور تصدعات في 

كان من األسباب الرئيسية لتأخر تسليم رصيف الفحم ظهور تشققات على مستوى الكتل االسمنتية المشكلة لهيكل هذا الرصيف،  

)بنسبة   في مراحل متقدمة  األشغال  لمدة  59%بينما كانت  األشغال  توقيف  ذلك  نتج عن  إنجاز    8(. وقد  انتظار  في  أشهر 

اعتماد حل تقني مناسب لمعالجة الوضع. وكان القرار المتخذ بعد إنجاز الخبرات هو إعادة بناء رصيف الخبرات الضرورية و 

 الفحم مع إدخال بعض التغييرات على تصميمه. 

وتجدر اإلشارة بهذا الصدد، إلى أن إحدى الخبرات الست المنجزة كشفت أن تصميم الرصيف لم يكن لوحده المسؤول عن  

إل المشار  الخبرات التشققات  إنجاز األشغال ومراقبتها. وخلصت  إلى ذلك، نقائص تتعلق بكيفية  يها، بل كان هناك، إضافة 

الخمس األخرى إلى أن سبب الحادث المذكور يرجع إلى نقائص في التصميم المقترح من طرف الشركة المكلفة باألشغال 

 إلنجاز الرصيف.

، وذلك SGTM/STFAفيما يتعلق بالمصاريف اإلضافية الناجمة عن إعادة بناء المحطة فقد تم تحملها من طرف التجمع  

 وفقا لدفتر الشروط الخاصة الذي ينص على أن الشركة تتحمل مسؤولية مصمم المشروع.  

 للتنفيذ  النهائية اآلجال تمديد 

تاريخ الجديد آلسفي  الميناء  إنجاز  صفقة  األشغال،  نهائي  كأجل  31/05/2017  حددت    نهائية  مواعيد  حددت  كما  النتهاء 

 . الفحم بمحطة األشغال كموعد الستكمال 31/12/2016 مرحلية، منها تاريخ

 التي   واألحداث  لعدد من المتغيرات  مراعاة  عقود ملحقة  خالل  من  مرات  عدة  الحقاا  التواريخ  هذه  مراجعة  غير أنه قد تمت

إليها  ألشغال  وكذلك اعتبارا  األشغال،   تنفيذ  فترة  خالل  وقعت اللجوء  إليها  ونتج  .إضافية تم  المشار  المراجعات    تمديد   عن 

ا، 26  من ألكثر النهائية للتنفيذ اآلجال  .باألجل التقديري في مدة اإلنجاز مقارنة %47 بزيادة أي شهرا

تم قد  التمديدات  الالزمة  كإجراء)  استثنائية  ألحداث  منحها نظرا  وإذا كانت بعض هذه    في   تصدعات  حدوث  بعد  الخبرات 

الوعاء   تعبئة  عدم  بسبب  فإن البعض اآلخر منها كان باإلمكان تجنبها، كما هو الشأن بالنسبة لتمديد اآلجال  ،(الفحم  رصيف

 احتياجات المشروع.  تحديد في  قصور الناتج عن العقاري الالزم أو التمديد

الميناء  في جوابها، أشارت وزارة   المتعلقة بإنجاز  للصفقة  الملحقة  العقود  إبرام  إلى  اللجوء  أن  إلى  التجهيز والماء 
الجديد آلسفي كانت له دوافع وأسباب بررتها بالخصوص ضرورة التكيف مع احتياجات صاحب االمتياز )الشركة 

 االستثنائية. المستغلة لرصيف الفحم(، وكذا السلطة المسيرة للميناء باإلضافة إلى بعض الحاالت

 السالمة نظامفي  نواقص 

  الميناء   موقع بناءثمانية أشخاص، منهم خمسة ب  وفاةتسجيل خمس حوادث مميتة تسببت في    الميناء الجديد أشغال بناء  خالل  تم  

 بجروح خطيرة. أشخاص آخرين  أربعةإصابة س ّجلت  . كما71غود يفي مقلع إ وثالثة

 
 كم من ميناء آسفي الجديد.  64موقع استخراج مواد البناء، ويقع على بعد  71
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لحالة الميكانيكية للشاحنات والحمولة كذا لقواعد المرور وحترام  غود بشكل رئيسي إلى عدم ايإ  قلعالحوادث في م  تعود أسباب

  مالبساته   وهو حادث يتبين من  عمال،  أربعةوفاة  بناء الميناء حادثا مرتبطا بأمواج البحر أدى إلى  موقع  شهد    من جهته،  .الزائدة

 . البحر بجنبتبطة بالعمل المخاطر المر ه تم التقليل من شأنأن

في تقدير وزارة التجهيز والماء، تبقى الحوادث المشار إليها حوادث معزولة، منها ما هو مرتبط أساسا بالعامل البشري  
 ومنها ما سببته األمواج االستثنائية الغير متوقعة.

 الميناء تسليم في التأخير ثالثا. تداعيات
الصالح للشرب    والماء  للكهرباء  الوطني  للمكتب  المؤكدة  وااللتزامات  الفحم،  رصيف  تسليم  في  بالنظر إلى التأخير الذي حصل

(ONEEتجاه شركة )    سافييكSAFIEC حيث شرع في 2017  مايو   ابتداء من  بديلة  اللجوء لحلولإلى    ، اضطر المكتب ،

براا إلى المحطة   ثم نقله  البيضاء   اروالد  المدينة-وآسفي  األصفر  الجرف  موانئ   عبر  تزويد المحطة الحرارية آلسفي بالفحم

 . مليون درهم 517 الذي تحمل مصاريفها، ما مجموعه بلغت كلفة هذه العملية حسب المكتب، وقد  المذكورة.

  أكتوبرإلى    2018  من نونبر )  واحد  عام  مدار  والماء الصالح للشرب على  للكهرباء  تحمل المكتب الوطني  ذلك،إلى    باإلضافة

  التكاليف  هذه  وترتبط.  الفحم  إمدادات  استمرارية  عدم  بسبب آلسفي  الحرارية  المحطة  باستبدال  تتعلق  إضافية  تكاليف  (2019

 درهم.  مليون 171 بمبلغ المكتب وهي تكاليف قدّرها الكهرباء، واستيراد وقود "الفيول" بفاتورة أساسي بشكل

للشرب  للكهرباء   الوطني  لمكتبا  تحملها   التي  اإلجمالية  اإلضافية  التكلفة  تقدر  وبذلك الصالح    تسليم   في  التأخر  بعد   والماء 

 .درهم مليون 688 بـ الفحم رصيف

التي   المفصلة  المعطيات  تتوفر على  أنها ال  إلى  التجهيز والماء  أشارت وزارة  التكاليف اإلضافية،  بخصوص هذه 
الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، لكن بشأن تعويض  تمكنها من التعقيب على مبلغ التكاليف التي أثارها المكتب  

المحطة الحرارية بمصادر بديلة إلنتاج الطاقة الكهربائية، اعتبرت الوزارة أنه من غير المنطقي ربطها بالتأخير في  
تموين   انطالق استغالل رصيف الفحم، إذ أنه من المفترض أن العجز المرتبط بهذا التأخير قد تمت موازنته من خالل

 المحطة الحرارية بالفحم عبر النقل الطرقي. 

المشروع  تحّمل  جانبه  من التجهيز والماء( تكلفة   صاحب   لتكييف  خ ّصصت  درهم  مليون  12,75  تقدر ب  إضافية  )وزارة 

  تحمل أيضا   كما.  بالفحم، وهو حل تقني لم يتم استعماله في نهاية المطاف  المؤقت  التزّود  ضمان  أجل  من  الخدمات  رصيف

 .األشغال مدة  تمديد بعد والتتبع إضافية تتعلق بالمراقبة خدمات لتوفير درهم مليون 17,68 قدرها إضافية تكلفة

  تصدعات، عليه   ظهور  بعد  الفحم،  رصيف  تفكيك  تكاليف  جانبه  تحمل من  ، فقدSGTM / STFA صاحب الصفقة  التجمع  أما

 .الجديد التصميم أساس على بنائه وكذا تكاليف إعادة

 . الميناء الجديدإلى  أول شحنة وصول مع 2020 مارس  الفحم انطلق في لرصيف الفعلي االستغالل وتجدر اإلشارة إلى أن

المكتب الوطني للكهرباء والماء    والتزام   الجديد آلسفي  والميناء  الحرارية   اإلطالق المتزامن لمشروعي المحطة   فإن  ختاما،

الرصيف بستة وعشرين شهرا،   إنجاز  قد أسفر عن تأّخر  مباشرة بعد إنجاز المحطة الحرارية،  بتوفير الفحم  الصالح للشرب

 718,43 بمبلغ تقدر مالية هذا التأخير خسارة عن  وقد نتج  األصلي. النهائي بالموعد في مدة اإلنجاز مقارنة %47 بزيادة أي

 . في حد ذاتهالفحم  رصيف بناء تكلفة أضعاف أربعة وهو ما يعادل درهم، مليون

 التوصيات
حيز    المنشأتين  كلتا   دخلت  وقد  ،الميناء الجديد والمحطة الحرارية آلسفي  من  كال   يضم  الذيإنجاز المشروع    سلالمج  يسجل

مشاريع مستقبلية   إنجازفي حالة  منهااالستفادة  يمكن التيهذه التجربة استخالص مجموعة من الدروس  وتتيحالتشغيل. 

 . عقدةم ةتتعلق ببنيات تحتي

مراقبة مشروع رصيف الفحم الحجري بآسفي، فإن المجلس    إطار   في  مسجلةانطالقا من المالحظات الو  السياق،   هذا  في

 : األعلى للحسابات يوصي بما يلي 

 : الوزارة المكلفة بالتجهيز يخص فيما

 :من خالل وذلك عقدة،تسبق إطالق أشغال البنيات التحتية الم تيإيالء أهمية خاصة للمراحل ال -

عند تحديد    المناسبفي الوقت    رارالق  باتخاذيسمح   بمامع األطراف المعنية    بتوافق  فعالتخطيط قبلي    ✓

 ؛...(إلخ التمويل، طريقة الموقع، اختيار) المشاريع النطالق ةالمتطلبات السابق

 ؛ بالقدر الالزم ودقيقة واضحة تحمالت دفاتر نجازبإ كفيلةللمشاريع  أولية دراسات  ✓

 شغال؛األ سير لحسن  الالزم العقاري الوعاء تصفية  ✓

 .دقيقة  تقنية  حلول اعتماد  عند  لألشغال وخاصة التي تخص المراقبة التقنية بشأن الجوانب التزام اليقظة -
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مع السهر   الشأن،  بهذابها عالميا    المعمول  الفضلى  الممارسات  يراعي والبيئة  والسالمة   للنظافة   نظام اشتراط -

 تفعيله؛ على 

  على  الحرص  مع وشفاف   مالئم  بشكل   شغالاأل  بمواقع   المعينة و  لإلدارة  التابعة  البشرية   الموارد  نفقات  تحمل -

 المقاولين؛ عن ستقالليتهاا  ضمان

 تستدعي  مماثلة   مركبة   مشاريع  على  المشتغلة  وصايتها،  تحت  وكذا الهيئات العمومية  ،الوزارة المكلفة بالتجهيز  يخص  فيما

 : األطراف  من مجموعة تدخل

 المترابطة،  المشاريع   من   لمجموعة  المتزامن  باإلطالق  المرتبطة  لمخاطرا تجاه اليقظة  من مزيد عل الحرص -

 كبيرة؛ مالية  داعيات بت ولكن وتقنية قانونيةطبيعة  ذات  المخاطر هذه  تكون  ما  غالبًاحيث 

  مشاريع  حالة  في  خاصة  ،المعنية  األطراف  بين  المرتبطة بالمشاريع  للمخاطر   متوازن   اقتسام  على  الحرص -
 . والخاص العام القطاعين بين الشراكة

 

II.   والماء التجهيز  وزير  بناء    حول جواب  بمشروع  المتعلقة  والتوصيات  المالحظات 

 رصيف الفحم للميناء الجديد آلسفي

 )نص مقتضب( 

 )...( 

 أوال. التخطيط والبرمجة ووثائق المشروع
 )...( 

 صعوبات في توفير الوعاء العقاري المخصص لتجهيزات الورش 

المينائية   للمنطقة  المشكلة  االراضي  ملكية  نزع  إجراءات  في  الوزارة  االجمالية  شرعت  تبلغ مساحتها  هكتارا    273والتي 

في مارس  به  المرتبطة  االشغال  انطالق  قبل  الجديد آلسفي، وذلك  الميناء  بناء  لموقع مشروع  النهائي  التحديد  بعد  مباشرة 

2013. 

  اعتماد حل ينطوي على مخاطر 

الفحم،   لبناء رصيف  المعتمدة  الرئيسي  للعرض  البديلة  بالتقنية  إلى  فيما يتعلق  الذين أشاروا  الخبراء  إلى أن  تجدر اإلشارة 

صعوبة تنفيذها، قد صادقوا ووافقوا على هذا الحل البديل اعتمادا على فحص مفصل للوثائق التقنية ذات الصلة، وهو ما مكن 

 اإلدارة من اعتماده.

  نقائص في دفتر التحمالت تتعلق بحاالت تناف وعدم الدقة 

اثلة لمشروع بناء الميناء الجديد آلسفي، من حيث الحجم والتعقيدات وكذا البعد عن المناطق على غرار باقي المشاريع المم

الحضرية، لجأ صاحب المشروع إلى اعتماد نفقات اللوجستيك الخاصة بفريق التهيئة المكلف بتتبع المشروع وذلك حتى يتسنى  

 لهذا األخير تأدية مهامه على الوجه االكمل ليال ونهارا. 

ين االعتبار الصعوبات التي واجهت صاحب المشروع من أجل التكفل بنفقات اللوجستيك سالفة الذكر في إطار ميزانية  أخذا بع

، بحيث يتم التكفل 2012/م.م.م.ع.ب/ 16التسيير، تقرر إدراج أداء هذه النفقات، وبكل شفافية، في إطار صفقة االشغال رقم  

  101لفائدة هذه الشركة في إطار السعر رقم    يؤدي عنها صاحب المشروع  بها من طرف الشركة المكلفة باألشغال على أن

 الخاص بتجهيزات الورش.

كانت ضرورية قصد تجنب أي  2012/م.م.م.ع.ب/16التغييرات والتوضيحات التي تضمنتها العقود الملحقة لصفقة االشغال 

ر أن التوضيحات التي تضمنتها العقود الملحقة سوء فهم أو شكوى محتملة من طرف الشركة المكلفة باألشغال. جدير بالذك

 (، لم يكن لها أي تأثير ال على اآلجال التعاقدية للصفقة وال على كلفتها. 06الستة )

 ثانيا. تنفيذ االشغال وتمديد آجال اإلنجاز

 ظهور تصدعات في رصيف الفحم خالل بنائه 

( خبرات تقنية  06ة األولية لرصيف الفحم )...(، تم إنجاز ست )عقب الحادث الذي أصاب الكتل االسمنتية المشكلة لهيكل البني

وذلك قصد    نموذج رقمي ثالثي االبعاد،وكلت إلى خبراء مستقلين وذوي صيت كل في مجال اختصاصه، وباالعتماد على  

 تشخيص الحادث وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجته. 
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سبب الحادث المذكور يرجع إلى نقائص في  جة والتي مفادها أن  ( من بين الخبرات المنجزة خلصت إلى نفس النتي05خمس )

جديد    تصميمإلنجاز الرصيف. وبناءا على ذلك، تم اإلقرار باعتماد    التصميم المقترح من طرف الشركة المكلفة باألشغال 

لرصيف او جودة لرصيف الفحم دون احداث تغييرات ال على مستوى إجراءات اإلنجاز والمراقبة، وال على مستوى اساسات ا

 المواد المكونة له. 

، تجدر اإلشارة إلى أنه أثناء إنجاز الخبرات سالفة الذكر، تم تركيب جزء من حائط الميناء بوضع الكتل  سبقعطفا على ما  

كنموذج اختبار حقيقي حتى يتسنى للخبراء دراسة سلوك هيكل الرصيف.    في ظروف مثلى للنجازاالسمنتية خارج الماء  

ه الكتل لنفس ما تعرضت له مثيالتها خالل الحادث المذكور، إذ ظهرت عليها نفس أنواع التصدعات المسجلة  تعرضت هذ

 خالل هذا الحادث، مما يعطي دليال آخر على نقائص التصميم االولي وتسببه في وقوع الحادث المذكور 

  تمديد اآلجال النهائية للتنفيذ 

ال  اإلشارةتجدر   إبرام  إلى  اللجوء  أن  رقم  إلى  للصفقة  الملحقة  بررتها    2012/م.م.م.ع.ب/16عقود  وأسباب  دوافع  له  كان 

ضرورة التكيف مع احتياجات صاحب االمتياز )الشركة المستغلة لرصيف الفحم(، وكذا السلطة المسيرة للميناء   بالخصوص

 باإلضافة إلى بعض الحاالت االستثنائية. 

 نواقص في نظام السالمة 

وكثرة ورشات اإلنتاج المرتبطة به وكذا مدى تعقيدات المهام المنوطة بإنجاز االشغال، فقد تم صياغة  اعتبارا لحجم المشروع  

المخاطر المرتبطة بإنجاز    االعتبارنظام للصحة والسالمة والبيئة على مستوى ورش إنجاز الميناء الجديد آلسفي أخذا بعين  

اء الجديد آلسفي مكلفة حصريا بتدبير نظام الصحة والسالمة  االشغال. كما تم تخصيص مصلحة داخل مديرية إعداد المين

 والبيئة عبر السهر على احترام تدابير الصحة والسالمة والبيئة داخل الورش. 

غير ان ورش بناء الميناء الجديد آلسفي سجل وقوع بعض الحوادث المعزولة والمتباعدة زمنيا، منها ما هو مرتبط أساسا  

 ا سببته األمواج االستثنائية الغير متوقعة. بالعامل البشري ومنها م

 ثالثا. تداعيات التأخير في تسليم الميناء
التي تمكنها من التعقيب على مبلغ التكاليف التي أثارها المكتب الوطني للكهرباء    ال تتوفر على المعطيات المفصلةالوزارة  

 والماء الصالح للشرب بشأن التداعيات المالية المرتبطة بتأخر تسليم الميناء على تكلفة استغالل المحطة الحرارية. 

الح للشرب بشأن تعويض المحطة الحرارية  فيما يخص التكاليف اإلضافية التي أثارها المكتب الوطني للكهرباء والماء الص

الفحم، إذ أنه من   المنطقي ربطها بالتأخير في انطالق استغالل رصيف  بمصادر بديلة إلنتاج الطاقة الكهربائية، فليس من 

 المفترض أن العجز المرتبط بهذا التأخير قد تمت موازنته من خالل تموين المحطة الحرارية بالفحم عبر النقل الطرقي. 

جدر اإلشارة إلى أن الوزارة قد بادرت بصياغة خارطة طريق قصد تزويد المحطة الحرارية بالفحم عبر البحر مؤقتا عن ت

طريق تكييف رصيف الخدمات لهذا الغرض. هذه الخارطة التي تمت المصادقة عليها من طرف جميع المتدخلين بمن فيهم  

 الح للشرب، قد تم التخلي عنها من طرف هذا األخير. المكتب الوطني المكتب الوطني للكهرباء والماء الص

على مستوى الخاتمة، يرجى االخذ بعين االعتبار كون االلتزام التعاقدي لصاحب المشروع يخص تسليم رصيف الفحم في  

 أجل محدد وليس تزويد المحطة الحرارية بالفحم فور انتهاء االشغال بها.

 التوصيات
 الصادرة عن المجلس األعلى للحسابات وستعمل على تطبيقها في إطار المشاريع المستقبلية. تأخذ الوزارة علما بالتوصيات 

تقترح الوزارة تعميم التوصيتين األخيرتين على جميع الهيئات العمومية المعنية بالمشاريع المركبة المستقبلية وليس فقط على  

 الهيئات العمومية التي توجد تحت وصايتها. 
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 القطاعات اإلنتاجية 

 سلسلة الدواجن

وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه   وحسب  الرئيسية للفالحة الوطنية.  المكونات  من بينقطاع الدواجن    ديع

 القطاع  فيها  )بما  طن  ألف  685و  ألف طن  782  التوالي،  على  ،2020و  2019  سنتي  خالل  الدواجن   لحوم  إنتاج  بلغ  ،والغابات

حاجيات   جميعاإلنتاج يغطي هذا و .وحدة مليار 6,3 و مليار 6,9 الفترة، نفس عن االستهالك، بيض انتاج بلغ فيما(. التقليدي

( الدواجن  لحوم  من  و  بالمائة  55المغرب  أصنافها(  بجميع  اللحوم  استهالك  إجمالي  بيض    بالمائة  100من  حاجيات  من 

 . االستهالك

األول    البرنامج )المشار إليه بالعقد(-عقدوقد تم توقيع  برنامج.  -في إطار عقدي  لتأهيلهاعرفت سلسلة الدواجن برنامجا    وقد

مليار درهم. أما العقد الثاني فقد    4,5  ه بمبلغ إجمالي قدر  2013إلى    2008الممتدة من  فترة  بين الحكومة والفيدرالية ويخص ال

بكلفة   2020إلى    2011تدة من  ملحكومة والقرض الفالحي للمغرب والفيدرالية ويهم الفترة المبين ا  2011تم إبرامه في أبريل  

 مليار درهم.   3,76استثمار إجمالية تبلغ 

I.  للحسابات  األعلىمالحظات وتوصيات المجلس 

ل مجموعة عن تسجي  2019و  2018خالل سنتي    األعلى للحسابات  أسفرت مهمة تقييم سلسلة الدواجن التي قام بها المجلس

 المحاور التالية. وإصدار توصيات، نورد أهمها في المالحظاتمن 

 تنظيم سلسلة الدواجنأوال. 
 المالحظات التالية.  تسجيل أسفر تقييم هذا المحور عن

  سلسلة الدواجن  الفالحة في  لمصالح الالممركزة لوزارةا انخراطالحاجة إلى تعزيز 

لوحظ أن المديريات اإلقليمية للفالحة بصفتها مصالح الممركزة لوزارة الفالحة منخرطة بشكل ضعيف في سلسلة الدواجن.  

ففي الواقع، يعتبر المسؤولون عن المديريات التي تمت زيارتها أن هذه السلسلة تدخل أكثر ضمن اختصاصات المكتب الوطني 

 . للمهنيين في هذا القطاع التراخيص منحيللسالمة الصحية للمنتجات الغذائية الذي 

حصائيات المرتبطة بقطاع  إللجمع وتحيين ا  آليات وأدواتاإلشارة كذلك إلى أن هذه المديريات اإلقليمية ال تتوفر على    روتجد

بإالدواجن. حيث   المتعلقة  المعطيات  الدواجن وقدرإن  المكتب    اإلنتاجية  تهاعداد وحدات  استيفائها من مصالح  الوطني يتم 

للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية. كما ال تتوفر المديريات اإلقليمية للفالحة على معطيات تخص اإلنتاج الفعلي من منتجات  

 الترابي. االدواجن في دائرة اختصاصه

  تشاركي  الفالح  لالستثمارالجهوية    للفالحة والمكاتبالمديريات اإلقليمية    أن"  جوابها  في   الفالحة  وزارة  أفادت  وقد
األخرى  بقوة السالسل  على غرار  الدواجن،  في سلسلة  المشاريع  وإنجاز  بلورة  إلى  ،  "في  تدخلها مشيرة    مجاالت 

يتم    المختلفة. لم  أنه  تبرير  غير  أو  فإإلشارةل.   اإلطار  اذه  في  فعلي  بشكل  إنجازها  تم  التي  األنشطةتقديم    ه ذه  ن، 
  ه ذه نأ ونعتبري والذين المجلس  زيارات شملتها  التي اإلقليميةمن طرف مسؤولي المديريات  تأكيدها   سبق ةظالمالح

 تربية  لوحدات  الترخيص  منحيقوم ب  يذال   الصحية  للسالمة  الوطني  المكتب  اختصاصات  ضمنأكثر    تدخل  السلسلة
 .  الدواجن

  النصوص التنظيمية المنظمة للقطاع تحتاج إلى استكمالها 

القانون رقم   الفعلي لمقتضيات  التطبيق  الغذائية رهينا بإصدار النصوص    28.07يبقى  للمنتجات  المتعلق بالسالمة الصحية 

التطبيقية الخاصة به. في هذا الصدد، قامت وزارة الفالحة بنشر المرسوم التطبيقي لبعض مقتضيات هذا القانون والقرارات 

القرارات التي يجب وضعها بصفة مشتركة بين  لم يتم، بعد، إصدار  حين  في   المرتبطة به التي تدخل ضمن اختصاصها.  

 وزارتي الفالحة والداخلية. ويتعلق األمر بالقرارات التالية:

بالتقسيط   - البيع  ومقاوالت  لمؤسسات  بالنسبة  الصحي  المستوى  على  االعتماد  أو  الترخيص  طلب  نموذج 

 والمطاعم الجماعية؛ 

 رات الصحية المنتظمة؛ نموذج السجل الخاص بالزيا -

 كيفيات تسليم الترخيص واالعتماد على المستوى الصحي أو تعليقه أو سحبه أو تحيينه؛ -
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المتطلبات الخاصة الالزمة للتنفيذ الكامل للمقتضيات الخاصة بشروط النظافة الصحية والسالمة المطبقة على  -

الحيو تغذية  قطاع  وفي  الغذائي  القطاع  في  والمقاوالت  بالمطاعم   انات،المؤسسات  المتعلقة  األنشطة  السيما 

 .الجماعية والبيع بالتقسيط

غير  الجماعية  والمطاعم  بالتقسيط  البيع  ومقاوالت  لمؤسسات  الصحية  بالسالمة  المتعلقة  القانونية  الترسانة  تبقى  وبالتالي، 

 كر، ومرسومه التطبيقي. ، سالف الذ28.07مكتملة، مما يحد من التطبيق السليم والكامل لمقتضيات القانون رقم 

 قوي للوسطاء في القطاع التواجد ضرورة العمل على الحد من ال 

يلعبون دورا مهما    الذينمع المهنيين، أن قطاع الدواجن يعرف تواجدا قويا للوسطاء    المقابالت التي أجريتمن خالل  تبين  

 . وغير منظم في التسويق وتحديد أثمنة بيع منتجات الدواجن. ويبقى تدخل هؤالء الوسطاء في إطار غير رسمي

 إلى ضعف التكامل والتنظيم في القطاع.  ،قنوات توزيع منتجات الدواجن على مستوى معظمالمالحظ  ،ويعزى هذا التواجد

الد تربية  الصغيرة )كذلك، ال تسمح طبيعة نشاط  الضيعات  بهيمنة  يتميز  الذي  الضيعات    بالمائة  64واجن،  طاقة    ذاتمن 

عن   تقل  أو  تساوي  هذه   10استيعابية  أصحاب  أن  حيث  الدواجن.  محاضن  من  مباشرة  بالتزود  للمربين  كتكوت(،  آالف 

ء إلى الوسطاء الذين يلعبون المحاضن يشترطون برنامجا هاما ومنتظما للتزود بالكتاكيت، مما يضطر المنتجين الصغار للجو

 دور "المجمعين".

 كنتيجة لذلك، يشجع تدخل الوسطاء نشاط تربية الدواجن بدون ترخيص ويقلص من إمكانية تعقب المنتجات. و

  ، مبرزة أنه قوي للوسطاء في القطاعالتواجد  حول الوزارة الفالحة ما جاء في مالحظة المجلس    ها، أكدت جوابوفي  
ي للوسطاء إلى عدم مشاركة البنوك في تمويل قطاع الدواجن، حيث يلعب الوسطاء الذين يبيعون يرجع الحضور القو"

 ". الدواجن دور االبناك بالنسبة لغالبية مربيي الدواجن

  استمرار تواجد وحدات تربية الدواجن غير مرخص لها 

الصحية لتربية الطيور الداجنة ومراقبة إنتاج  المتعلق بالوقاية 49.99بالرغم من المجهودات المبذولة منذ دخول القانون رقم 

، إال أنه لوحظ استمرار تواجد وحدات لتربية الدواجن تمارس نشاطها دون ترخيص 2006حيز التنفيذ سنة    وتسويق منتوجاتها

. وبالنظر لما تشكله هذه الوحدات من مخاطر صحية، المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائيةصحي من طرف  

يعد تدخل السلطات العمومية من أجل إحصاء والحد من هذه الوحدات غير القانونية غير كاف. ففي الواقع، لم يتم إحداث 

ومصالح   المحلية  السلطات  بين  المعلومات  لتبادل  رسمية  الغذائيآليات  للمنتجات  الصحية  للسالمة  الوطني  حول    ةالمكتب 

   .الوحدات غير المرخصة

  150،  المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائيةمن طرف مفتشي    2008وفقد بلغ عدد المحاضر المحررة منذ سنة  

 محضرا في السنة على صعيد التراب الوطني. 13محضرا يتعلق بممارسة تربية الدواجن بدون ترخيص، أي بمعدل 

أنه في حالة معاينة، من طرف السلطات المحلية، لوحدة لتربية الدواجن غير مرخصة،   "أبرزت الوزارة في جوابها 
البيطرية   المصلحة  إعالم  للمكتبيتم  ميدانية    التابعة  بزيارة  تقوم  التي  الغذائية  للمنتجات  الصحية  للسالمة  الوطني 

طبقا للقوانين الجاري بها العمل،  خالفةتقرير المللضيعة المعنية في إطار لجنة مختلطة مع السلطات المحلية، وإعداد 
  ".49.99رقم من القانون  22و 20خاصة المادتين 

فيما يتعلق بممارسة نشاط  ويأخذ المجلس علما بالخطوة المزمع القيام بها من طرف الوزارة التي اشارت إلى أنه "
ا لعدم وجود آلية لتبادل المعلومات الخاصة    لها،تربية الدواجن بشكل غير قانوني من قبل الوحدات غير المرخص   نظرا

النوع من   لتعزيز    النشاط،بهذا  الترابية  للجماعات  العامة  المديرية  إلى  الموضوع  سيتم إرسال مراسالت حول هذا 
القانونية لنشاط الدواجن على المستوى الوطني، بدعم من السلطات المحلية على مستوى   الرقابة على الممارسة غير

 . واإلقليم"العمالة 

 ثانيا. تعزيز تحديث قطاع الدواجن
الفيدرالية و  كل من الدولة  بأسعار معقولة في السوق، تعهدت و القدرة التنافسية وتقديم منتجات عالية الجودة من أجل تحسين

 تسجيل تم    اإلطارهذا    هذا القطاع. وفيبتطوير وتحديث    ،2020-2011البرنامج  -قطاع الدواجن، بموجب عقدمهنية لالبين  

 .المالحظات التالية

   األخضرمخطط المغرب لفي إطار الدعامة األولى  درجةالمشاريع المات إنجازضرورة تحسين   

تطوير سالسل   إلى  األخضر  المغرب  خالل  نتاجاإل هدف مخطط  باعتباره    من  السوق وتحسين جودة  آالتجميع  لتنظيم  لية 

عقد المتعلق بسلسلة الدواجن. غير الشكل تطوير نماذج التجميع أحد األهداف الرئيسية التي سطرها    بحيثمنتجات الدواجن.  

اريع التجميع التي تم تنفيذها ال يزال ضعيفا، بحيث تم تنفيذ مشروع واحد فقط  لوحظ أن عدد مش  األخير،  ة هذامنذ انطالقو  أنه

خنيفرة،    -  بني مالل  اتجه. ويهم هذا المشروع  مليون درهم بتمويل من القطاع الخاص  541بقيمة إجمالية قدرها  للتجميع  

 . سطات -القنيطرة، والدار البيضاء  -سال  -آسفي، والرباط  -مكناس، ومراكش   -وفاس
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الستثمار العمومي وتشجيع  ا  تنفيذوذلك بغية    ،كان من بين أهداف العقد، تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاصكما أنه  

 مشروعاا بتمويل إجمالي قدره  69ما مجموعه    المخططات الفالحية الجهوية إنجاز  برمجت،  وفي هذا اإلطارسلسلة الدواجن.  

بمبلغ   062, الدولة  تساهم  بحيث  درهم،  بـمبلغ  165مليار  الخاص  القطاع  ويساهم  درهم  درهم.    1,9مليون  أنه،  مليار  إال 

ب  التي حققت معدالتقاليم  بعض األاستثناء  وب الجديدة وسطات وبن سليمان  أقاليم    بالمائة   150  نسبإنجاز مهمة، ال سيما 

مشروعاا    69من أصل    إذ أنهيزال العدد اإلجمالي للمشاريع التي تم تنفيذها ضعيفا،    ، البالمائة على التوالي 75و  بالمائة 83و

  المخططات الفالحية الجهوية.المبرمجة في  من المشاريع    فقط  بالمائة  32  ما يمثل  أي  ،مشروعاا  22، تم تنفيذ  المتوقع إنجازها

دون  اإلكراهات التي تحول    قدمةم  ،التجميع الفالحيرورة دينامية  ضالوزارة في جوابها مالحظة المجلس بشأن    أكدت
الجديد    الجيل  من  للتجميعإلى إنجاز مشاريع    الوزارة  تطمح  كمادماج.  الفاعلين من تطوير مشاريع التجميع أو اإل  تمكين

األخضر   الجيل  استراتيجية  إطار  حملة  2020-2030في  وتنظيم  القانونية  المقتضيات  مراجعة  خالل  من  وذلك   ،
 ية في هذا اإلطار.تحسيس

 :، فإن اإلنجازات كانت كما يلييتعلق بمشاريع الدعامة األولى فيما " الوزارة أنه أكدت كما

  في  مشروعا  22  منها  مشروع   23  إنجاز   تم  فقد  والخاص،  العام  القطاع  بين  والشراكة  التجميع  لمشاريع  بالنسبة   -
 درهم  مليون  1.229 بلغ  إجمالي  باستثمار  وذلك  التجميع  مجال  في  واحد ومشروع  والخاص  العام  القطاع  بين  الشراكة

من    حيثمن    %65و   المشاريعحيث عدد    منمن توقعات المخطط الجهوي للفالحة    %  33  بلغت  إنجاز  بنسبة  أي
 حيث االستثمار. 

للفالحة    مستوى  على  توقعات  بشأنها  توجد  ال  والتي  الفردية  للمشاريع  بالنسبة   - الجهوي  ا المخطط   يتم  لدعم لكون 
 استثمار  من  مكن  مشروع  108  تمويل  تم  فقد  الوحيد،  الشباك  مستوى  على  الفالحية  التنمية  صندوق  إطار  في  إعطاؤه

 درهم".  مليون 128.7 ب قدر

 التأطير الصحي العمل على تجاوز نقائص   

المتعلقة بالحصول على تصريح    DE/    7135ومدونة المساطر رقم    ، المذكور أعاله49.99تنص مقتضيات القانون رقم  

  الطيور   تربية  لممارسة نشاط تربية الدواجن والتفقيص، على ضرورة توقيع عقد من أجل التأطير الصحي البيطري لضيعات

إجبارية ضمن ملف    بين الطبيب البيطري الخاص الذي يقوم بالتأطير والمربي، بحيث يعتبر هذا العقد بمثابة وثيقة  ةالداجن

التابعة للمكتب   البيطرية  المتعلق بالدواجن التي يتم تقديمها من طرف المربي إلى المصلحة  النشاط  طلب ترخيص مزاولة 

 الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

جن ال يزال يعاني من  وبناء على مختلف التحريات والمقابالت التي أجراها المجلس، لوحظ بأن التأطير الصحي لقطاع الدوا

بعقدة بين البيطري والمربي. حيث يرتبط أول عائق لهذا التأطير بالعالقة غير  تنظيمهالقصور على الرغم من    أوجه بعض

المتوازنة بين المربي والبيطري الصحي المفوض، لكون هذا األخير يمارس مهمة التأطير الصحي بمقتضى التفويض الممنوح  

 مع المربي من جهة ثانية. تربطه التي والعالقة التجاريةله من جهة، 

وحدات تربية الدواجن المرخصة مؤطرة من طرف األطباء البياطرة الخواص تعتبر وزارة الفالحة في جوابها أن  
 .  لضوابط المهنيةلزاماتهم القانونية ولتالمعتمدين في احترام ال

الت التي قام بها المجلس أبرزت وجود مخاطر مرتبطة بكون المربين هم من غير أنه تجدر اإلشارة إلى أن التحريات والمقاب

 . البيطري يدفعون مقابل الخدمات المقدمة من طرف

، تشكل الوحدات  2020عالوة على ذلك، لوحظ تأخر في تحيين عقود التأطير الصحي. فحسب وزارة الفالحة، وإلى غاية يناير  

بالمائة، وذلك بالرغم من اإلجراءات التحسيسية    57الصحي وفقا للنموذج القديم نسبة    التي الزالت تتوفر على عقود التأطير

 والتواصلية التي تم القيام بها لفائدة المربيين والبياطرة، إلخ. 

العملية المتعلقة بتحيين عقود التأطير الصحي تقدم بها المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات كما تعتبر الوزارة أن  
ذائية في إطار مبادرة منه في حين أن القوانين الجاري بها العمل تفرض فقط وجود عقدة تأطير صحي بدون تحديد الغ

  شكل ومضمون العقد.

 وحدات تستدعي تعزيز المراقبة  المرخصة  ضيعات الدواجن ووسائل نقل الطيور الداجنة وبيض االستهالك : 

ضعيفة حيث لم تتجاوز   تظل لوحظ أن مراقبة قطاع الدواجن من طرف المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية   

، مما يعني أن العديد من الوحدات لم تشملها هذه المراقبة وأنه من الصعب  2018-2011في الفترة  بالمائة    15في المتوسط  

المدى   على  الوحدات  هذه  مراقبة  تدوير  للسالمة  ضمان  الوطني  المكتب  الوضعية حسب  هذه  وتعزى  والمتوسط.  القصير 

 الصحية للمنتجات الغذائية إلى ضعف الموارد التي يتوفر عليها هذا المكتب.

عالوة على ذلك، تنص المقتضيات القانونية الجاري بها العمل على المعايير الصحية التي يجب احترامها لنقل الطيور الداجنة  

، سالف الذكر، على أنه "يجب أن تهيأ وسائل 49.99من القانون رقم    14ومنع النقل في األقفاص الخشبية، بحيث تنص المادة  
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يتالءم وهذا النوع من النشاط وأن تغسل وتطهر بشكل منتظم". إال أنه، في الواقع وكما نقل الطيور الداجنة والبيض بشكل  

يؤكد ذلك المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية، ال تحترم العديد من وسائل النقل القواعد الصحية المطلوبة عبر  

دواجن على عدم احترام القواعد الصحية بحيث الزال يتم نقل مختلف جهات البالد. كما أكدت الفيديرالية بين المهنية لقطاع ال

المذابح   الجملة، على غرار  إلى عدم خضوع أسواق  القطاع  الوضع حسب مهني  أقفاص خشبية. ويعزى هذا  الدواجن في 

 . المذكورالتقليدية )الرياشات(، لمراقبة المكتب 

بالتتبع و  المتعلقة  التحكم في  وتجدر اإلشارة إلى أن أوجه الضعف هذه،  الدواجن، تحد من إمكانية  بالظروف الصحية لنقل 

مراقبة بؤر األمراض المعدية وفي انتشارها، مع ما يمكن أن يترتب عن ذلك من تبعات سلبية على المستويات االقتصادية 

 والصحية والبيئية. 

  أكدت  كما .  2021و   2020  سني  في  الصحية  المراقبة  لتعزيز  بذلها  تم   التي  المجهودات  الوزارة  عرضت  جوابها،  في
  قصدسنة ببرنامج لمراقبة وحدات تربية الدواجن    كلالمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية    يقوم"    أنه

  التي   واللوجستيكية  البشرية  اإلمكانيات  حدود  في  المراقبة  هذه  وتتم.  والصحية  التقنية للشروط  مطابقتها  مدى  من  التأكد
 تب". المك عليها يتوفر

 الحاجة إلى وضع نظام معلومات جغرافية مندمج 

بيانات   قاعدة  الدواجن تصميم وتنفيذ نظام معلومات    9000أزيد من  تخص  يتطلب تسيير  في قطاع  وحدة ومؤسسة تعمل 

جغرافية مندمج يربط بين مختلف الشركاء. غير أنه لوحظ غياب هذا النظام على مستوى هياكل ومؤسسات وزارة الفالحة. 

 الطيور  تربية  تالوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية إال على قائمة لإلحداثيات الجغرافية لضيعا  ب ث ال يتوفر المكتحي

رقمية وخرائطية تسمح بتسيير أمثل ألنشطة -المرخصة، في غياب أية صلة بين هذه القائمة وقاعدة بيانات أبجدية  ة الداجن

 ظهور وباء الطيور. الدواجن والتدخل الفعال في حال  

إلى سوء تخطيط    الشركاء، باإلضافة  البيانات واإلحصائيات وتناقضها بين مختلف  النظام تعدد  وقد ترتب عن غياب هذا 

 وتسيير نشاط الدواجن. كما يمكن أن يترتب عنه ضعف فعالية التدخل في حال ظهور وباء خطير.   

مالحظات المجلس فيما يخص نظام المعلومات الجغرافية    عتباراالالمكتب" أخذ بعين    أن   جوابها  في   الوزارة  أفادت
(SIG  وذلك بهدف تحسين استغالل المعلومات الخاصة بوحدات تربية الدواجن المرخصة. وفي هذا اإلطار، لقد تم )

% من وحدات تربية الدواجن المرخصة في هذا  83إدخال اإلحداثيات الجغرافية ل   2021إلى حدود متم شهر شتنبر 
 لنظام".ا

 ن وتسويق منتجات الدواج الثا. تثمينث
  شار إليهملا، 49.99لقانون رقم ل بتأهيلها وفقا  خاصة فيما يتعلق عرفت تطورا ي الت الدواجن سلسلة amont)) بعالية مقارنة

ملحوظا. وقد تم بهذا الخصوص تعرف تأخرا    وتسويقها،منتجات الدواجن  ( السلسلة المتعلقة بتثمين  avalأعاله، الزالت سافلة )

 تسجيل المالحظات التالية.

  التقليدية مذابحالة والحي  الدواجنسوق وجوب تنظيم 

  بعض حاالت االندماج النادرة،  فباستثناء. أمام اندماج حلقات سلسلة القيمة المتعلقة بالدواجن عائقاة الحي واجنسوق الديشكل 

مؤسسات تحضين البيض وضيعات تربية الطيور  )  بالتحضين حلقتين من السلسلة تتعلقانعملية دمج الوحدات همت فقط    فإن

 لحوم  بالمائة من  92  حوالي  . ويتم تسويق (الدواجن  وضيعات  األعالف  تصنيع)  المركبة  واألعالف  الداجنة المخصصة للتوالد(

وكذا في غياب الرقابة    النظافة  شروط  احترام  دون  الذبح  تتم عملية   التقليدية )الرياشات(، حيث  المذابح  عبر  الدواجن الحية

 البيطرية.الصحية 

 قيام مديرية تربية المواشي  فالمجهودات التي بذلت منذ  .السلسلة  في  االضعف  الدواجن الحلقة  لحوم  وإعداد  وتشكل عملية ذبح

  رقم   القانون  تلك التي تلت دخولوكذا    للدواجن،   الصناعية   للمجازر   الوطني  المديري  بصياغة المخطط  1998  عام   في   السابقة

، 2010و  2006  الغذائية حيز التنفيذ تباعا في  للمنتجات  الصحية  المتعلق بالسالمة  28.07  ، سالف الذكر، والقانون رقم49.99

 لم يكن لها أثر حقيقي على هذا المستوى.  

ي محل واحد بين نشاطي االتجار في الجمع ف  يمنع  أعاله  المشار إليه  49.99  رقم  القانون  من  17الفصل    وبالرغم من أن 

إال أن تأهيل الرياشات لم يرق إلى ما جاء به هذا القانون وذلك بالنظر    ولحومها من جهة أخرى،  الطيور الدجنة الحية من جهة 

 الجمع بين النشاطين المذكورين.  حالة في العقوبات بتطبيق إلى غياب المقتضيات المتعلقة

  2019مايو    3بتاريخ    128إعداد الدورية المشتركة بين وزارتي الداخلية والفالحة عدد  ب  الوزارة  ذكرتجوابها،    في
المتعلقة بشروط نقل وتسويق الطيور الداجنة والشروط الواجب توفرها بوحدات القرب لذبح الطيور الداجنة المعدة  

  والرياشات، والتدبير(    والمراقبة  الترخيص" أسواق الجملة )أن  تعتبر  كمار كما تعرض أهدافها.  حصريا لحاجيات األس
 ليست من اختصاص المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية".
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 ضرورة تحديث سافلة سلسلة الدواجن 

 الدواجن  منتجات  لتثمين  حو خلق وحداتن  االستثمار   التزمت األطراف المعنية بتوجيه  ،2020-2011  البرنامج-عقد  إطار  في

 . 2010سنة  طن 400 عوض 2020 في أفق طن 4400 والتكامل بالقطاع، وكذا تصدير حوالي التجميع نماذج  وتطوير

المعنية  التزامات  من   الرغم  وعلى   في دفتر   عليها  وتلك المنصوص  الدواجن  قطاع  على   السارية  القواعد  بتطبيق  األطراف 

القنوات التقليدية لذبح وتسويق الدواجن، لم تتطور هذه األنشطة بالشكل المطلوب،   الخاصة، التي من شأنها تحديث التحمالت  

 صحية.   رقابة ألي تخضع ال عبر الرياشات التي الدجاج وتسويق لحومه معظم ذبح حيث يتم

 2014  سنة  بالمائة  13  تتجاوز  لم  حيث  ،تقريباا  ضعيفة ومستقرة  الصناعية  بالمجازر  المنتجة  الدواجن  لحوم  حصة  وقد ظلت

 المراقبة التي  وغير  التقليدية  الذبح  قنوات  وهو ما يفسر هيمنة.  من مجموع لحوم الدواجن المنتجة  2018  سنة  بالمائة  10و

على بمعدل    العاملة  الصناعية  المجازر   تحتم  العادية  اإلنتاجية  طاقتها  تحت   2013  بين  المتوسط  في  بالمائة  64االشتغال 

 .2018و

القطاع يلحون على استعجالية تطهير قنوات  جميع  كان  هذا، وإذا للمجازر    الحالية  الذبح  سعة  فإن  التسويق،  المتدخلين في 

  عند   ال تسمح، حاليا، حتى(  صناعية  مجزرة  27)  لمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائيةالمرخصة من طرف ا

 سوى جزء من هذا اإلنتاج.  طاقتها االستيعابية، باستيعاب فرضية اشتغالها بكامل

 : الدواجن  سلسلة سافلة تحديثالتي تم اتخادها من أجل  اإلجراءات جوابها في الوزارة أبرزت

 (؛2021شتنبر  نهاية حدودمجزرة )الى  29يبلغ عدد المجازر الصناعية   -

 ؛ 2019مايو  3بتاريخ  128إعداد ونشر الدورية المشتركة بين وزارتي الداخلية والفالحة عدد   -

 في تطوير طاقة اضافية للمجازر يبقى رهينا بتحسين قنوات التسويق".  االستثمارتعتبر الوزارة أن"  كما

 ندماج العمودي لسلسلة الدواجن يحتاج إلى الدعم تطوير اال 

البرنامج على  -قابل للتعقب، نص عقد وتنظيم السوق وكذا تأمين منتوج ذي جودة من أجل ضمان تنافسية قطاع تربية الدواجن

ن تسجيل  تطوير االندماج على كافة مستويات سلسلة الدواجن. غير أن هذا االندماج لم يأخذ بعد مساره الصحيح، بالرغم م

محدودة  تظلالطاقة االستيعابية العالية. إال أن هذه الحاالت   ذاتالحديثة  ضيعاتال العمودي في بعض بعض حاالت االندماج

 .ذبح وتوزيع المنتجات الطازجةنظرا للتأخر الحاصل في تحويل سوق الدجاج الحي إلى قنوات ل

سلسلة التزويد وللتنسيق بين مختلف مكونات سلسلة الدواجن وكذا لتوزيع أفضل  هذا االندماج العمودي آلية مهمة لتحسين   يعدو

بالمائة، من ضيعات صغيرة   64إال أنه في غياب هذا االندماج، وبالنظر إلى أن أغلب الضيعات تتشكل، في حدود  .للمخاطر

وإدارة تقلبات األسعار عن طريق  رأس، يصعب توقع مستويات الطلب    10000أو تقل عن   تعادلتتوفر على طاقة استيعابية  

 تفادي اإلفراط في اإلنتاج.  المناسب على

قد شراكات بين مختلف مكونات  ع  دون  تحول هيمنة سوق الدجاج الحي و"الرياشات" باإلضافة إلى تدخل العديد من الوسطاء

 ا. عمودي مندمجنظام إطار داخل السلسلة عوض مركز واحد في مراكز صنع القرار  تعددسلسلة اإلنتاج. ويترتب عن ذلك 

أن   إال.  صائبةندماج العمودي للقطاع  االعلى للحسابات بشأن  األمجلس  المالحظة    أنتعتبر الوزارة "    جوابها،  في
مشاريع   تطوير  تسويق    االندماج تشجيع  توسيع  وبالتالي  الرياشات  في  التقليدي  الذبح  حصة  بتقليص  أوالا  رهين 

 .معتمدةالمنتوجات الواردة عن المجازر ال

على    يتوفرون  والذينالعالم، ال يمكن تحقيق االندماج إال من طرف المهنيين الكبار في القطاع    دول  باقيعلى غرار  
 موارد مالية مهمة".

 رابعا. التوصيات
 بناء على ما سبق، يوصي المجلس بما يلي: 

  28.07  رقم  القانون  المتعلقة بتطبيق مقتضياتإصدار القرارات المشتركة لوزارة الفالحة ووزارة الداخلية   -

 الغذائية وكذا مرسومه التطبيقي؛ للمنتجات الصحية بالسالمة المتعلق

ويدمج  - بالقطاع،  المتعلقة  والمعلومات  اإلحصاءات  جميع  يشمل  مندمج  جغرافية  معلومات  نظام  وضع 

المتوفرة ) الجهAdminPoussinو  SIPSالتطبيقات  إشراك  في ( وذلك، من خالل  الفاعلة  الرئيسية  ات 

الغذائية و للمنتجات  الصحية  للسالمة  الوطني  الفالحة والمكتب  لقطاع  الالفيدرالية  القطاع )وزارة  بيمهنية 

 (؛ الدواجن

( المتعلق بالتمثيل المكاني لوحدات SIG"بدأ بالفعل وضع نظام المعلومات الجغرافية ) أنهجوابها، أكدت الوزارة   في
 ومنلتحسين استخدام هذا النوع من المعلومات منذ تلقي مالحظات المجلس األعلى للحسابات.  الدواجن المصرح بها

 وحدات الدواجن المعتمدة الجديدة". ل بالنسبةسيستمر العمل به  كما. 2022أن يكتمل هذا النظام في مارس  المتوقع
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بين   - والسيما  عام،  بشكل  الدواجن  قيمة  سلسلة  مستوى  على  االندماج  األعالف تطوير  ومصانع  المجازر 

 والمحاضن وضيعات تربية الدواجن؛

 تنفيذ مشاريع التجميع المتعلقة بسلسلة الدواجن؛ وتيرةتسريع  -

التسريع،    لمواكبة  أنه   الوزارة  أفادت  جوابها،  في النموذج   تمهذا  تعبئة المستثمرين المحتملين وتوعية المربين بهذا 
 الشروع به من خالل:  بدأ وقدالمبتكر، 

  الفالحي؛إصدار المراسيم التنفيذية الجديدة لقانون التجميع   -

   ؛2021بين نونبر ونهاية دجنبر  كبيرة،تنظيم حملة توعية   -

الجيل    - البرنامج في إطار استراتيجية  المهنية من خالل االلتزامات باألرقام على مستوى عقد  المنظمات  إشراك 
 ؛ األخضر

 خاصة بالمجّمعين المحتملين لمواكبتهم مع استمرار هذه العملية التي تم اطالقها سابقا. إنشاء قاعدة بيانات   -

 تعزيز المراقبة على وسائل نقل الدواجن ومنتجاتها بهدف ضمان التتبع األمثل لها والحد من عوامل المخاطر -

 الصحية؛

الغذائية    "  أنه   الوزارة  أكدت  جوابها،  في المواد  نقل  اعتماد وسائل  الدواجن    للتلف،القابلة  سيتم  لحوم  ذلك  في  بما 
 ".2021 غشت31شهادة االعتماد إلى غاية  11672تم تسليم  اإلطار،في هذا ووالمنتجات المشتقة. 

تقتضيها    - التي  الصحية  المعايير  مع  لتتوافق  تحويلها  أو  و/  )الرياشات(  التقليدي  الذبح  وحدات  تأهيل 

 .الجاري بها العملالنصوص التشريعية والتنظيمية 

 

II. والغابات حول المالحظات    والمياه  القروية  والصيد البحري والتنمية  الفالحةر  يجواب وز

 والتوصيات المتعلقة بسلسلة الدواجن 

 )مقتضب نص(

)...( 

II  1.  للحسابات  األعلى المجلسمالحظات ب فيما يتعلق 

 أوال. تنظيم سلسلة الدواجن

  الفالحة المتدخلة في قطاع الدواجن المصالح الالممركزة لوزارة 

الجهوية   والمكاتب  للفالحة  اإلقليمية  المديريات  تشارك    لالستثمارإن  سلسلة    بقوةالفالحي  في  المشاريع  وإنجاز  بلورة  في 

 خالل: الدواجن، على غرار السالسل األخرى، وال سيما من 

ومع   وذلك بتشاور مع مختلف الفاعلين  نفوذهاالدعامة األولى والثانية على مستوى مناطق    مشاريع  اقتراح  -

  مراعاة توجهات وأهداف المخططات الفالحية الجهوية؛

 مختلف الجهات المعنية؛ بالتشاور مع تعبئة وتحسيس وتنظيم الفالحين -

 ؛(الشراكة ائق المشاريع واتفاقياتبط)للدراسة والمصادقة على المشاريع  تنظيم اجتماعات اللجن التقنية -

 تنفيذ وتتبع إنجازات مشاريع الدعامة الثانية المدرجة في الميزانية والمتعاقد عليها؛ -

 تنظيماتهم المهنية؛ /وتسليمها إلى الفالحين  األشغال المنجزة استالم -

 المنجزة؛ الحرص على استدامة االستثمارات  -

 مواكبة مشاريع الدعامة األولى؛ -

 .لفات طلب الدعم لمشاريع الدعامة األولى في إطار صندوق التنمية الفالحيةم دراسة -

 التواجد القوي للوسطاء في القطاع الحد من  

حيث يلعب الوسطاء الذين يبيعون الدواجن   الدواجن،يرجع الحضور القوي للوسطاء إلى عدم مشاركة البنوك في تمويل قطاع   

 دور االبناك بالنسبة لغالبية مربيي الدواجن. لقد فرض نظام الوساطة وإعادة البيع نفسه نظرا لعدم وجود وسائل تمويل أخرى.
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غرار  يمكن ألي مربي، كيفما كانت الطاقة االستيعابية للضيعة، التزود مباشرة من المحضن أو من وحدة األعالف. وعلى  

نشاء برنامج مع المحاضن لبيع الكتاكيت، لتمكينهم من مطابقة إنتاجهم من الكتاكيت مع  إباقي دول العالم، يجب على المربين 

 .برامج تحضين البيض

(…) 

يتم ضمان إمكانية تتبع المنتوجات بشكل صحيح في سافلة السلسلة، أي بين المربي ومزوديهم بالكتاكيت واألعالف والمواد 

ن مربي الدواجن يتوفر على  إطرية، وذلك من خالل الفواتير وإيصاالت التسليم وإيصاالت االستالم. باإلضافة إلى ذلك، ف البي

حيث يتم تسجيل جميع المعطيات المتعلقة بكل دفعة من الدواجن طبقا    ،شراف الطبيب البيطري المؤطرإسجل الضيعة تحت  

تبع على جميع حلقات السلسلة إلى المستهلك عندما يتم تسويق المنتجات وتوزيعها  يستمر هذا التوللقوانين الجاري بها العمل. 

الدواجن، مركز    )مجازرمن خالل المصالح المعتمدة والمراقبة من طرف المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية  

ان إمكانية التتبع عند المستهلك عندما يتم تلفيف البيض، مركز تحويل البيض(. وقد يتم فقد  التحويل، مراكزالتقطيع، مركز  

للسالمة  الوطني  المكتب  المرخصة من طرف  أو  المعتمدة  الهياكل والوحدات غير  المنتجات وتوزيعها عن طريق  تسويق 

 القروية  والتنميةوزارة الفالحة  بين  المشتركة    فإن الدورية  ،لإلشارةالرياشات(.    الجملة،الصحية للمنتجات الغذائية )سوق  

المتعلقة بشروط نقل وتسويق الدواجن الحية وكتلك الدوريات   2019مايو    3بتاريخ    128ووزارة الداخلية رقم    والغابات  والمياه

التي تخضع لها وحدات ذبح القرب للدواجن المخصصة لالحتياجات الحصرية لألسر تلزم وضع ايصاالت التسليم للدواجن  

  مسبقا التقسيط لضمان إمكانية تتبع منتوجات الدواجن. ومع ذلك، تتطلب هذه المسطرة  الحية بين المربي وتاجر الجملة وتاجر  

وفقاا لدفتر التحمالت والتراخيص للمكتب الوطني للسالمة الصحية    لذبح الدواجنهيل الرياشات إلى وحدات القرب  أإعادة ت

 للمنتجات الغذائية. 

  استمرار تواجد وحدات تربية الدواجن الغير المرخص لها 

إن مراقبة وحدات تربية الدواجن غير المرخصة ال تندرج ضمن المهام المسندة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات 

الدواجن غير مرخصة، يتم إعالم المصلحة   الغدائية. غير أنه في حالة معاينة، من طرف السلطات المحلية، لوحدة لتربية 

الصحية للمنتجات الغذائية التي تقوم بزيارة ميدانية للضيعة المعنية في إطار لجنة  الوطني للسالمة    التابعة للمكتبالبيطرية  

من القانون    22و  20المخالفة طبقا للقوانين الجاري بها العمل، خاصة المادتين    مختلطة مع السلطات المحلية، وإعداد تقرير

  49.99. رقم

 ن القانومن    2تجدر اإلشارة إلى أنه وفقاا للقوانين الجاري بها العمل )المادة    أعاله،جوبة المذكورة  باإلضافة إلى عناصر األ

من  ،  49.99 األولى  التطبيقيوالمادة  ل  (،المرسوم  الطلب(  مقدم  طرف  )من  دواجن  وحدة  ترخيص  طلب  إيداع  ى ديجب 

 المصالح البيطرية المحلية التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية. 

ا لعدم وجود آلية فإنه  يما يتعلق بممارسة نشاط تربية الدواجن بشكل غير قانوني من قبل الوحدات غير المرخص لها،  ف نظرا

سيتم إرسال مراسالت حول هذا الموضوع إلى المديرية العامة للجماعات    النشاط،لتبادل المعلومات الخاصة بهذا النوع من  

غير القانونية لنشاط الدواجن على المستوى الوطني، بدعم من السلطات المحلية على    الترابية لتعزيز الرقابة على الممارسة

 .واالقليممستوى العمالة 

(…) 

 ثانيا. تعزيز تحديث قطاع الدواجن

  إنجازات المشاريع المدرجة في إطار الدعامة األولى لمخطط المغرب األخضر 

وتشجيع المهنيين على تطوير أنظمة شراكة فيما بينهم في إطار مشاريع تعمل الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن على تحسيس  

التجميع. ومع ذلك، فإن قرار اعتماد هذه األشكال من الشراكات يرجع إلى المهنيين وحدهم وفقا الستراتيجياتهم ومصالحهم  

من الدواجن في السوق المحلي،  التجارية. إن هيمنة سوق الدواجن الحية والرياشات، والتي ال تسمح بضبط الطلب الحقيقي  

 تشكل عائقا رئيسيا للمهنيين من أجل تطوير مشاريع التجميع أو االندماج. 

 يتعلق بمشاريع الدعامة األولى فإن اإلنجازات كانت كما يلي فيما

مشروعا في    22مشروع منها    23تم إنجاز    فقد  والخاصلمشاريع التجميع والشراكة بين القطاع العام    بالنسبة -

مليون    1.229إجمالي بلغ    باستثمار  وذلكفي مجال التجميع    واحد  ومشروع   والخاصشراكة بين القطاع العام  ال

من   %65و المشاريعمن توقعات المخطط الجهوي للفالحة من حيث عدد  %  33درهم أي بنسبة إنجاز بلغت 

 حيث من حيث االستثمار. 

يتم  الدعم لكونتوجد بشأنها توقعات على مستوى المخطط الجهوي للفالحة  ال  والتيللمشاريع الفردية  بالنسبة -

مشروع مكن من   108إعطاءه في إطار صندوق التنمية الفالحية على مستوى الشباك الوحيد فقد تم تمويل  

 مليون درهم.  128.7استثمار قدر ب 
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"  2030-2020في إطار استراتيجية "الجيل األخضر    وسيعتمد تسريع وتيرة إرساء مشاريع التجميع الفالحي من الجيل الجديد

والتي   2021ماي    في شهرالمتعلقة بالتجميع الفالحي والتي أصدرت    04.12أساسا على النصوص التطبيقية الجديدة للقانون

ر  تهدف بشكل أساسي إلى تبسيط مساطر المصادقة ومنح إعانات الدولة الخاصة بالتجميع الفالحي ومراجعة شروط ومعايي

األهلية، وكذلك دمج نماذج وسالسل جديدة للتجميع وإدراج معدات تربية الماشية في الئحة المعدات المستفيدة من اإلعانات  

 بنسب تفضيلية. 

عين المتعلق بنموذج تجميع البيض حول  و  ،اإلطار  هذا  وفي بالنسبة لسلسلة الدواجن، فقد تم خفض الحد األدنى لعدد المجمَّ

ع 8إلى  15من وحدة تعبئة البيض   إدراج نموذج جديد لتجميع البيض حول وحدة للتحويل. كما تم، مجمَّ

قبلحملة تحسسية   وستنظم التنظيمي، حول  2021نهاية سنة    واسعة،  الفالحي  اإلطار  للتجميع  ستهم جميع جهات   الجديد 

وذلك  الستهدافالمملكة   التثمين،  وحدات  حول  الفاعلين  وخصوصا  المحتملين  عين  الفيدراليات    المجّمِ جميع  مع  بالتشاور 

 البيمهنية بما في ذلك الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن.

   العوائق التي يتعين تجاوزها في التأطير الصحي 

طبقا للقوانين الجاري بها العمل، فإن وحدات تربية الدواجن المرخصة مؤطرة من طرف األطباء البياطرة الخواص المعتمدين 

تزاماتهم القانونية والضوابط المهنية المتعلقة بمزوالة الطب والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة. ويتعلق  لفي احترام ال

 األمر أساسا ب:

االعتماد الصحي الممنوح لألطباء البياطرة بقرار من الوزير المكلف بالفالحة لتمكينهم من ممارسة مهامهم   -

في مجال األمراض المعدية. هذا االعتماد الصحي يمكن أن يتم   الصحي والتأطيرالتنظيمية في مجال المراقبة 

القانونية وذلك طبقا    احترامتعليقه أو سحبه من أي طبيب بيطري خاص في حالة عدم   هذا األخير لواجباته 

 .حرةالمتعلق بممارسة الطب والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة  80-21للقانون رقم 

لتنفيذ مدونة األخالقيات المتعلقة بااللتزامات المهنية    2010مارس    22خ  بتاري   1332-07-2 المرسوم رقم -

 للبياطرة، الذي يفرض على البياطرة االلتزام بواجباتهم التي تنص عليها القوانين الجاري بها العمل.

بالنسبة للمالحظة المتعلقة بتحيين عقود التأطير الصحي، تجدر االشارة إلى أن هذه العملية تقدم بها المكتب الوطني للسالمة 

الدواجن   تربية  لوحدات  الصحي  التأطير  إلى تحسين جودة خدمات  إطار مبادرة منه تهدف  في  الغذائية  للمنتجات  الصحية 

البيطري والمربي، في حين أن القوانين الجاري بها العمل تفرض فقط وجود عقدة  التعاقدي بين الطبيب  وتعزيز التعاون  

 تأطير صحي بدون تحديد شكل ومضمون العقد.

   وحدات تستدعي تعزيز المراقبة  المرخصة  االستهالكضيعات الدواجن ووسائل نقل الطيور الداجنة وبيض : 

 مدى  من  التأكد  قصدسنة ببرنامج لمراقبة وحدات تربية الدواجن    كل  المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية  يقوم

التي يتوفر عليها المكتب.    واللوجستيكية. وتتم هذه المراقبة في حدود اإلمكانيات البشرية  والصحية  التقنية  للشروط  مطابقتها

ث أن معدل المراقبة وصل إلى  حي  ،2020وفي هذا اإلطار، لقد تم تعزيز مراقبة هذه الوحدات من طرف هذا المكتب سنة  

النتائج المجهودات التي    هذهوتظهر    )إلى غاية متم شتنبر(.  2021سنة    %28إلى    المعدل  هذا  ارتفع  حين  في  ، 18%نسبة  

 في استدامة القطاع. يبذلها المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية

  وضع نظام معلومات جغرافية مندمج 

( وذلك بهدف SIGمالحظات المجلس األعلى للحسابات فيما يخص نظام المعلومات الجغرافية )  االعتبارين  لقد أخذ المكتب بع 

تحسين استغالل المعلومات الخاصة بوحدات تربية الدواجن المرخصة. وفي هذا اإلطار، لقد تم إلى حدود متم شهر شتنبر 

 تربية الدواجن المرخصة في هذا النظام. % من وحدات 83إدخال اإلحداثيات الجغرافية ل  2021

 الثا. تثمين وتسويق منتجات الدواجن ث

 سوق الدواجن الحية والمذابح التقليدية في حاجة إلى تنظيمه 

القانون أحكام  على  منتوجاتها،     49.99  رقم  بناءا  وتسويق  إنتاج  الداجنة ومراقبة  الطيور  لتربية  الصحية  بالوقاية  المتعلق 

التطبيق إمداد  والنصوص  ضمان  أجل  ومن  ومنتجاتها،  ولحومها  الحية  الدواجن  لتسويق  الوطني  السياق  مراعاة  مع  له،  ية 

المستهلك بلحوم دواجن ذات جودة صحية جيدة ولضمان سيطرة أفضل على أي مخاطر صحية )حالة أنفلونزا الطيور شديدة  

المتعلقة بشروط نقل    2019مايو    3بتاريخ    128فالحة عدد  العدوى(، فقد تم إعداد الدورية المشتركة بين وزارتي الداخلية وال

وتسويق الطيور الداجنة والشروط الواجب توفرها بوحدات القرب لذبح الطيور الداجنة المعدة حصريا لحاجيات األسر والتي  

 تحدد:

 كيفية تسويق الدواجن الحية من طرف المربين؛ -

 ن الحية؛ الشروط التي يجب أن تستجيب لها وسائل نقل الدواج -

 شروط ولوج الدواجن الحية ألسواق البيع بالجملة وكيفية اشتغال هذه األسواق؛ -
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المعتمدة  ك - الدواجن الواردة من المجازر أو المؤسسات   للشروط يفية تحويل "الرياشات" إلى نقاط بيع لحوم 

لذبح الدواجن    الصحية من طرف المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الفالحية أو إلى وحدات القرب

 محلية مخصصة لالحتياجات الحصرية لألسر. 

ال سيما فيما    التطبيقية(ونصوصه    49.99  رقممقتضيات القوانين الجاري بها العمل )قانون  لفي حالة معاينة مخالفة بالنسبة  

لمخالفات )حالة وحدات  تقوم المصالح البيطرية بتحرير محاضر ا  الدواجن،يتعلق بمراقبة مطابقة وحدات الدواجن ووسائل نقل  

 الدواجن أو وسائل النقل المرخص لها(.  )وحداتالدواجن غير المرخصة( وتعليق أو سحب الرخصة لمزاولة تربية الدواجن  

ليست من اختصاص المكتب الوطني للسالمة الصحية   نهاإف   ،والرياشاتالمراقبة والتدبير(  و  بالنسبة ألسواق الجملة )الترخيص

 للمنتجات الغذائية. 

   تحديث سافلة سلسلة الدواجن 

 .(2021شتنبر  حدود نهاية )الىمجزرة   29يبلغ عدد المجازر الصناعية  -

المشار إليها   2019مايو    3بتاريخ    128إعداد ونشر الدورية المشتركة بين وزارتي الداخلية والفالحة عدد  لقد تم   -

 .(…)أعاله 

 ضافية للمجازر رهينا بتحسين قنوات التسويق. إفي تطوير طاقة  االستثماريبقى و -

  تطوير االندماج العمودي لسلسلة الدواجن 

ال أن تشجيع تطوير مشاريع االندماج رهين إبشأن االندماج العمودي للقطاع صائبة.  على للحسابات  مجلس األالتعتبر مالحظة  

 .أوالا بتقليص حصة الذبح التقليدي في الرياشات وبالتالي توسيع تسويق المنتوجات الواردة عن المجازر المعتمدة

في القطاع والذين يتوفرون على موارد العالم، ال يمكن تحقيق االندماج إال من طرف المهنيين الكبار    باقي دولعلى غرار  

 . مالية مهمة

II 2. لها  فيما يتعلق بالتوصيات المتعلقة مباشرة بقطاع الفالحة والمؤسسات التابعة 

المتعلقة   ▪ والمعلومات  اإلحصاءات  جميع  على  يحتوي  مندمج  جغرافية  معلومات  نظام  دمج   بالقطاع،وضع  مع 

( مع إشراك أهم المتدخلين في القطاع )وزارة الفالحة Admin-Poussinو    SIPSالتطبيقات المعمول بها سابقا )

سالمة الصحية للمنتجات الغذائية والفدرالية  الوطني لل  والغابات والمكتبوالصيد البحري والتنمية القروية والمياه  

 الدواجن(. البين مهنية لقطاع 

( المتعلق بالتمثيل المكاني لوحدات الدواجن المصرح بها  SIGوضع نظام المعلومات الجغرافية )في  بالفعل  تم الشروع  لقد  

ومن المتوقع أن يكتمل هذا النظام   .للحساباتلتحسين استخدام هذا النوع من المعلومات منذ تلقي مالحظات المجلس األعلى  

 وحدات الدواجن المعتمدة الجديدة. ل بالنسبةسيستمر العمل به كما  .2022في مارس 

    .تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع تجميع الدواجن ▪

 من خالل:  الشروع به بدأقد و تعبئة المستثمرين المحتملين وتوعية المربين بهذا النموذج المبتكر، تمهذا التسريع،  لمواكبة

 ؛ (...) الجديدة لقانون التجميع الفالحي طبيقيةإصدار المراسيم الت -

 ؛ (...) 2021تنظيم حملة توعية كبيرة، بين نونبر ونهاية دجنبر  -

الجيل  - استراتيجية  إطار  في  البرنامج  عقد  مستوى  على  باألرقام  االلتزامات  خالل  من  المهنية  المنظمات  إشراك 

 ؛ األخضر

 طالقها سابقا. إإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمجّمعين المحتملين لمواكبتهم مع استمرار هذه العملية التي تم  -

على وسائل نقل منتجات الدواجن ومنتجاتها الثانوية لضمان تتبع أفضل لهذه المنتجات والحد من    المراقبةتعزيز   ▪

 . عوامل االخطار على الصحة والنظافة

في هذا  وعلى هذا النحو، سيتم اعتماد وسائل نقل المواد الغذائية القابلة للتلف، بما في ذلك لحوم الدواجن والمنتجات المشتقة. 

 .2021 غشت31شهادة اعتماد إلى غاية  11672م ، تم تسلياإلطار
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 مخطط تنمية التجارة والتوزيع "رواج"

ا في خلق الثروة في االقتصاد الوطني. وباعتباره ثالث مساهم في   ،  الناتج الداخلي الخاميساهم قطاع التجارة والتوزيع سنويا

بالمائة  13، وتمكن من تشغيل ما يقارب من  201772  نةمليار درهم في س  84,2فقد حقق هذا القطاع قيمة مضافة بلغت حوالي  

مليون نسمة. ويشكل هذا القطاع رافعة أساسية لالستثمار كما يساهم    1,56من الساكنة النشيطة في المملكة، أي ما يعادل  

 .بشكل فعال في تنظيم وخلق دينامية في المدن وكذا تنميتها السوسيو اقتصادية

أول  ك"  2020رؤية    -رواج    ططخم، "بالوزارة(  إليها  الصناعة والتجارة )المشارب  المكلفة  وزارةالأطلقت    ،2008  سنةفي  

ما يناهز    2020إلى    2008الممتدة من    الفترةله برسم    ةوقد بلغت الميزانية المرصودقطاع التجارة والتوزيع.    نميةط لتمخط

 مليون درهم. 803

،  2020  في أفق  ، ار درهمملي  180إلى    ليصلهدف إلى مضاعفة الناتج الداخلي الخام للتجارة ثالث مرات  المخطط ي  اهذكان  و

إال أن    ألف فرصة عمل.  450وخلق أكثر من    بالمائة،  15زيادة مساهمة التجارة في الناتج الداخلي الخام الوطني إلى  وكذا  

 . 2015 سنةتوقف  هتنفيذ

I.  مالحظات وتوصيات المجلس األعلى للحسابات 

 قيادتهو  طخطمالمتعلقة بتصميم الالمحاور    ،على الخصوص  ، رواج همت  طخطم  لتقييمقام المجلس األعلى للحسابات بمهمة  

مختلف    ،وتنفيذه إلى  وقد  إنجازاتباإلضافة  عن  أسفرت  ه.  المهمة  وإصدارهاته  المالحظات  من  مجموعة  بعض   تسجيل 

 توصيات، يتمثل أهمها فيما يلي. ال

 مخطط رواج  قيادةأوال. تصميم و 
 المالحظات التالية.تسجيل ن مرواج  وقيادة مخططتصميم  مكن تحليل مرحلتي

 ط طخمتصميم ال .1

 :لوحظ ما يلي الجانب،في هذا 

 مخطط رواج محتوى ستقرار على مستوى العدم ا 

  .همت أفقه الزمني وكذا التوجهات واألنشطة المسطرة من أجل تحقيق أهدافه  رئيسية  مراجعاتمخطط رواج ثالث    عرف

لتمتد إلى    2008فخالل الخمس سنوات األولى من وضعه، تم إعداد ثالث وثائق. نسخة أولى من المخطط تم وضعها سنة  

الفترة الممتدة   هم ثالث جراء تعديل بعد ذلك تم إو. 2012 هذا األفق إلى سنة قلصتعداد وثيقة ثانية ، ثم تم إ2020غاية سنة 

 . 2020إلى  األخير حددت أفقاا زمنياا لها يمتد التعديلعلى أساسها  أن الدراسة التي تمرغم  2015-2013 نما بي

  الداخلية   لتجارةا  يةنموذج تنمبخصوص  طويل  المتوسط وعلى المديين ال   واضحة   هذا الوضع مدى االفتقار إلى رؤيةز  يبرو

تعبئة الموارد المالية الالزمة لتنفيذ مختلف  الجانب الميزانياتي والمالي، وذلك لعدم  على  مما انعكس سلبا  اده.  اعتم  المطلوب

 (. 2020-2008)  مخططالالتي من المفترض أن يغطيها  وراش على مدى الفترةاأل

بها وزارة الصناعة    قامتالتي   األنشطة  وذلك لكون  المنفذة،على استدامة المشاريع    يةالوضعفقد أثرت هذه ،  من جهة أخرى

مبدأ االستمرارية على المدى المتوسط تندرج ضمن منطق يخضع لال    شركاءبقية الوالتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي و

  ومختلف التعديالت التي عرفها، إعداد مخطط رواج في إطار لدراسات المنجزة ل المهمة تكلفةهذا، باإلضافة إلى الوالطويل. 

 . 2015و 2008 سنتيمليون درهم، بين   30,97مبلغها اإلجمالي إلى ما يقارب  وصلوالتي 

أن  إلى  الوزارة  أشارت  المالحظة،  هذه  عن  رؤية    جوابا  "رواج  حدد2020مخطط  والتوجهات   "  االختيارات 
تم إعداد برنامج   ه. ومن أجل تفعيل2020إلى    2008االستراتيجية لتنمية قطاع التجارة الداخلية خالل الفترة الممتدة من  

( المتوسط  المدى  على  لو .  (2012-2008عمل  والتجربة  نظرا  البرامج الصعوبات  المتراكمة  بمختلف  لمتعلقة 
إصالح مكامن ، كان من الضروري  2012-2008خالل فترة تفعيل برنامج عمل    والمشاريع التي باشرتها الوزارة

 تدابير لتحسين إدارة المشاريع.النقص واتخاذ 

وفي هذا السياق،   برنامج عمل يقتضي الحفاظ وتقوية دعائم تفعيله ال سيما الموارد المالية. الأن أي  وأضافت الوزارة  
، رصدت 2008قية المتعلقة بصندوق رواج لتطوير التجارة، الموقعة سنة  البد من التذكير بأن بالرغم من أن االتفا

قدره   تمويال  المشروع  صرف    900لهذا  أن  إال  محدد،  سنوي  توزيع  مع  سنوات  خمس  مدى  على  درهم  مليون 
المبالغ المخصصة. وقد أثرت هذه الوضعية على    االعتمادات السنوية شهدت تأجيالت وفي بعض األحيان تقليص 

 
 . 2017آخر األرقام المتوفرة تلك المتعلقة بسنة   72
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ية بعض المشاريع رغم المجهودات المبذولة من أجل تحقيق األهداف )مثال: عصرنة تجارة القرب ودعم  استمرار
  المستثمرين المتميزين على المستوى الوطني(.

جدير بالذكر أن المراجعات المختلفة لمخطط رواج تمت بطريقة منفصلة عن بعضها البعض، ويتبين ذلك من  غير أنه، من ال

االستراتيجية التي تم تبنيها خالل المرحلة األولى لم يتم تضمينها في المراجعات المتوالية، رغم أهمية   خالل كون المحاور

 وتتبع البرنامج. تنفيذعملية ذلك في الحفاظ على منطق االستمرارية لتسهيل 

 تصميم المخطط في  الشركاء انخراطتعزيز الحاجة ل 

ا العديد من  التجارة والتوزيع تدخل  إلى  يعرف قطاع  الوزارية باإلضافة  الترابيةلقطاعات  تحليل وثائق    إال أن.  الجماعات 

 أبرز   المراقبة،لجان    وتقاريرضر استالم مخرجات الدراسات  اوخاصة مح  رواج، الدراسات المتعلقة بمرحلة إعداد مخطط  

ط  خطمالمشاورات خالل مرحلة تصميم التعمل على توسيع  أن وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي لم  

وقطاع   واإلسكان،التعمير  والقطاع المكلف بالصناعة والخدمات،  و  غرفة التجارةكفي القطاع  األساسيين    الشركاءبعض    لتشمل

إطار    الشركاءجميع    انخراط  ضمان  حال دون  مماإلخ(.    التقليدية،الصناعة  وقطاع    النقل، في  المحددة  المشاريع  بمختلف 

 .طخطمال

المتدخلين في  "  أكدت الوزارة في معرض جوابها أنها كانت قد باشرت مشوارا طويال من المشاورات مع مختلف 
نفس قد تمت مواصلة . و2000منذ القطاع، قبل انطالق الدراسة، وذلك من خالل تنظيم يوم التجارة الداخلية السنوي 

 ."التشاور خالل إعداد مخطط رواجنسق 

 .تجدر اإلشارة إلى أن الوثائق المرفقة بالدراسة ال تشير إلى المشاورات المختلفة التي أجريت في هذا السياق

  إطار منطقي ومؤشرات واضحة يتعين وضعها 

ا منطقياا  لم يضع    . غير أنه2020  في أفقرواج األهداف العامة التي يتعين تحقيقها    طخطمحدد     األهداف العامة   يترجمإطارا

للنتائج تحدد بشكل حدد سلسلة منطقية  يط لم  مخطن البمعنى أ  محور استراتيجي.حسب كل  تحقيقها  خاصة يتعين  أهداف  إلى  

كما لم يحدد الوسائل التي سيتم تسخيرها  في تحقيقه،    تمكنالتي    األنشطةه وبين الهدف العام الذي يتعين تحقيقواضح العالقة  

 .لتحقيق هذا الهدف

اتخاذ   يتم  لم  إنجازه،  التي سبقت  الدراسات  أثارتها مختلف  التي  اإلشكاليات،  أن بعض  المخطط  تحليل  تبين من خالل  كما 

 بشكل عام.  الداخلية قطاع التجارةإجراءات ملموسة لحلها، السيما إشكالية العقار التي يعاني منها 

من جانب آخر، فإذا كانت قيادة استراتيجية ما تعتمد على تتبع مؤشرات األداء المحددة من أجل توفير معلومات مالئمة حول 

وضعية تقدم مختلف المشاريع / اإلجراءات التي تم وضعها وذلك بغية إدخال التعديالت الالزمة، فإن فحص الوثائق الثالث  

متعلقة بمخطط رواج أبان عن غياب مؤشرات للتتبع قادرة على توفير المعلومات حول وضعية تقدم في مختلف األوراش  ال

 .المقترحة والتعديالت المزمع اتخادها

أن   إلى  جوابها  معرض  في  الوزارة  رؤية  أشارت  امخطط  ك"  2020"رواج  حدد  البعيد،  المدى  لتوجهات على 
ال لتنمية قطاع  الداخلية  االستراتيجية  أفق  تجارة  اقتصادي  2020في  أساس    ةوفق مؤشرات ماكرو  تم وضعها على 

فيه   احترم  اقتصادي  بيننموذج  المنطقي  في   التسلسل  لكل صنف  المقترحة  والتدابير  والمؤشرات  العامة  األهداف 
تي تم تقييمها وفق  المؤشرات المرحلية وال  2012-2008القطاع التجاري. لتنزيل هاته التوجهات، حدد برنامج العمل  

مواكبة   وبرنامج  القرب  تجارة  عصرنة  كبرنامج  إطالقها  تم  التي  البرامج  لتقييم  ومؤشرات  مرقمة  تتبع  مؤشرات 
 المقاوالت الرائدة. 

بين الهدف  للنتائج تحدد بشكل واضح العالقة  سلسلة منطقية  غير أن وثائق المخطط األصلية أو المعدلة ال تبين ما يفيد وضع  

كما ال    .وكذا تحديد الوسائل التي سيتم تسخيرها لتحقيق هذا الهدفتحقيقه،    من  تمكنالتي    األنشطةالعام الذي يتعين تحقيقه و

 تحتوي على مؤشرات للتتبع قادرة على توفير المعلومات حول وضعية تقدم في مختلف األوراش.

 قيادة المخطط وتمويله  .2

 مكن تحليل وثائق قيادة المخطط وتمويله من تسجيل ما يلي. 

 ترابيعلى المستوى المركزي وال للقيادةهيئات  ضرورة وضع 

يرأسهالجنة  إحداث    صندوق رواج  73اتفاقيات تم في إطار   الوطنية للوزارة  العام    الكاتب  للتتبع  الوكالة  وتضم ممثلين عن 

  المصغرة للتتبع   لجنةاإلدارة.  غير أن هذه الوزارة االقتصاد والمالية وإصالح  والمتوسطة وعن    ىلصغراقاوالت  الم  عاشنإل

، قطاع التعمير، والفالحةوال سيما وزارة الداخلية، ووزارة    الرئيسيين،  الشركاءمة وطنية تضم  اال يمكن أن تحل محل هيئة حك

 
 .، باإلضافة إلى تعديلين2013سبتمبر  19، ووقعت االتفاقية الثانية في 2008يونيو   11تم التوقيع على االتفاقية األولى في   73
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م بشكل رواج تتطلب مشاركته  ططخمهيكلة الرئيسية لممشاريع الالإلى أن  بالنظر    الخاص،أو حتى الجهات الفاعلة في القطاع  

 مباشر. 

انخرطت فيها  التي  نشطة  ألا  ففيما يخص  .الجهويعلى المستوى  لتنزيله  مة  احكللرواج آلية    طخطم  يحدد  لم،  من جهة أخرى

جهوية  هيئة  إال أنه سجل بالمقابل غياب    التي تهمهم،  مشاريعبال  خاصةاتفاقيات    أبرمت الوزارة  بعض األطراف الجهوية،

 الصعيد الجهوي.   على طخطمومنظم لل سقتنزيل متناضمان  وتمكن من ،ين على المستوى الترابيتضم جميع الفاعلللحكامة 

بمخطط رواج  المتعلقة    74وهكذا، فقد شكلت مسألة الحكامة عائقا حقيقيا أمام تنفيذ مخطط رواج، حيث أبرزت نتائج الدراسة 

، أن أهم المعوقات التي حالت دون التنفيذ السليم لمشاريع المخطط تكمن في عدم تحديد المسؤوليات  2011التي تم إنجازها سنة  

في القطاع، وعدم انخراط مختلف الفاعلين العموميين الرئيسيين وتباين أولوياتهم والمسؤوليات الواسعة للوزارة في تدبير 

 .ن تصميمه حتى تنفيذهمخطط رواج ابتداء م

أكدت الوزارة في جوابها، أن لجنة تتبع صندوق رواج، كانت مهمتها حسب مقتضيات االتفاقية المحدثة لصندوق 
أن تلعب دور هيئة وطنية موسعة لقيادة االوراش الكبرى والهيكلة للقطاع، كما أضافت أ نه   ا رواج، وبالتالي ال يمكنه

من أجل ضمان تنزيل أفضل وانخراط مختلف الفاعلين في هذه االوراش، عملت الوزارة على اقتراح في إطار برنامج 
لى إعطاء تصور جديد لقيادة ع ،2013فبراير    14، الذي تم تقديمه للمجلس الحكومي بتاريخ  2013-2020العمل  

 للحكامة على المستوى المركزي والمحلي.  تالمشاريع عبر هيئا

  تمويل جزئي ومحدود لمكونات مخطط رواج 

سنوات   5لمدة  2008يونيو  11استند تنفيذ األنشطة التي تم حصرها في إطار مخطط رواج إلى االتفاقية األولى الموقعة في 

وقد نصت    .والمتوسطة  ىلصغرقاوالت االم  عاشن الوكالة الوطنية إلو  اإلدارةد والمالية وإصالح  وزارة االقتصاالوزارة و بين

بمبلغ   إنشاء صندوق يسمى "صندوق رواج"  االتفاقية على  الفترة    900هذه  إلى   2012-2008مليون درهم خالل  وعهد 

 بتدبيره المالي والمحاسبي. الوكالة

بما في ذلك  تطوير التجارة والتوزيع، تتطلب االلتزام بإجراءات ملموسة لتنفيذها  لمهمة  مشاريع    ةرواج عشر  طخطوقد حدد م

  الخطة، أنه من بين المشاريع العشرة المنصوص عليها في  ية، سالفة الذكر، أبرز  تحليل االتفاقإال أن  .  هلتمويلالموارد الالزمة  

 75"ألبطال الوطنيينقرب ومواكبة "اتحديث تجارة الاألمر بويتعلق  صندوق رواج،  في إطار  للتمويل    فقط كانت مؤهلةأربعة  

 التجارة والتوزيع.  الجهوية لتنمية  اتخططالمطوير مناطق النشاط التجاري والدراسات المتعلقة بوت

 خصصت حصة إجمالية بمبلغميزانية الدولة التي  مساهمة    حصريا علىتمويل مختلف المشاريع  اعتمد    ذلك،باإلضافة إلى  

لم يتم   االلتزاماته  اته  إال أن.  وملحقاتها  في إطار اتفاقيات صندوق رواج  ،2015-2008ليون درهم خالل الفترة  م 1.102

 بفارقمليون درهم، أي  666رواج لم تتجاوز سقف  لصندوق فعليا تحويلهان مخصصات الميزانية التي تم احترامها، حيث إ

 . مقارنة بالتوقعات بالمائة 40

رت الوزارة ذلك بأنه وفي انتظار الدراسات الهيكلية للقطاع، تعلقت التوقعات المالية بالمشاريع في معرض جوابها، بر
األربعة الواردة في المالحظة وأنه بناءا على هذه الدراسات، امتد نطاق تمويل الصندوق ليشمل مشاريع أخرى، مثل:  

الفواكه وا الحضرية، وأسواق  التجارية  المتجولة والمراكز  بالجملة، والتواصل وحوسبة  التجارة  تجارة  لخضروات 
 مؤسسة األعمال االجتماعية للتجار. قرب ودعم تأسيسال

، مما أثر على تنفيذ عدة مكونات، كما  ةيشير المجلس في هذا الصدد إلى أن التركيبة المالية للمخطط تفتقر إلى الرؤية الشمولي

المذكورة في الجواب، مثل أسواق الجملة للفواكه والخضروات التواصل والمراكز يتضح من اإلنجازات المحدودة لإلجراءات  

ا ال يتجزأ من محور  .القربتحديث تجارة  التجارية الحضرية. أما حوسبة تجارة القرب فتعد جزءا

 مخطط رواج   نزيلثانيا. ت
 .التالية تقييم تنزيل مخطط رواج من الوقوف على المالحظات مكن

  ى استغالل الدراسات المنجزة  ضرورة العمل عل 

التي تم إوصل   للدراسات  مليون  83حوالي    صندوق رواجالمبرمة بخصوص    تفاقياتاالبموجب    نجازهاالمبلغ اإلجمالي 

المبلغ ما يقو.  المذكور  صندوقالمليون درهم ممول من    75  ما يزيد عن  منها  درهم، نفقات  من    بالمائة 10رب  ا يمثل هذا 

تتبع مآل الدراسات التي تم إنجازها بين أنها ظلت في غالب األحيان بدون نتيجة ولم يتم استغاللها على إال أن  الصندوق.  

 أرض الواقع. 

 
 .مليون درهم 17,97بمبلغ " توفير خدمات التخطيط والتوجيه والمتابعة والمساعدة لتنفيذ خطط العمل المحددة "دراسة تتعلق بـ  74
مقاوالت رائدة في هذا  محور مخصص للشركات المغربية الصغيرة والمتوسطة الراغبة في تطوير مفاهيم االمتياز الخاصة بها لتعزيز ظهور  75

 "األبطال الوطنيين". ب  الميدان والملقبة 
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أشارت الوزارة بهذا الخصوص إلى أن الدراسات المنجزة، مكنت من وضع أوراش مهيكلة للقطاع وإنجاز دراسات 
ومن أجل تفعيل هاته الدراسات، قامت الوزارة باتخاذ    جدوى لمشاريع نموذجية جديدة وتحسين تسيير صندوق رواج.

للخضر   الجملة  أسواق  لورش  بالنسبة  الحال  هو  كما  المعنية،  القطاعات  مع  بشراكة  اإلجراءات  من  مجموعة 
ورش هيكلة التجارة المتجولة، بشراكة مع وزارة الداخلية. ومن جهة أخرى، أكدت الوزارة على أن   وكذا والفواكه

 ع عرفت عدة معيقات حالت دون تنزيلها وقدمت بعض األمثلة على ذلك. بعض المشاري

بـ   تتعلق  المالحظة  أن  إلى  اإلشارة  من صندوق رواج    11دراسة،    25تجدر  وتمويلها  تنفيذها  تم  اتفاقيات  موضوع  منها 

 .الواردة في الجواب ممولة من قبل الوزارة، ولم يتم استغالل إال البعض منها كتلك 14بالشراكة مع جهات فاعلة أخرى و

 القرب تحديث تجارة  إطارفي   الحاجة لتحديد أدق لألنشطة التي يجب تمويلها 

يعتبر تحديث تجارة القرب من بين المحاور الرئيسية في إطار تنفيذ مخطط رواج، حيث استفاد هذا المحور من أكثر من  

ومرافقة مشاريع التحديث التي تم وضعها وتطويرها من  بالمائة من الغالف المالي للمخطط. ويهدف هذا المحور إلى دعم   80

 طرف العاملين في قطاع التجارة والتوزيع. 

ا المحور أن تأخذ شكل عمليات لمشاريع المؤهلة للتمويل في إطار هذ فحسب اتفاقيات صندوق رواج المشار إليها أعاله، يمكن ل

( العالمات  وإنشlabellisationوضع  التواصل  شبكات  وإحداث  التجارية،  (،  الفضاءات  تأهيل  وإعادة  الشراء  مراكز  اء 

 وحوسبة النشاط، أو أي مشروع آخر لتحديث تجارة القرب.  

والتي   تحديث تجارة القربمحور في إطار  تمويلللتفاصيل طبيعة األنشطة أو النفقات المؤهلة  لم تحددات يأن هذه االتفاق إال

  م الراغبين في االستفادة من المخطط عبر تقدي  للفاعلينوال سيما بالنسبة    محتواها،وضح  ت مكن من التمييز بينها ونها أن تأشن  م

 مشاريع لتمويل عمليات التحديث. 

مضمون   بدورها  لم تحدد  قرب التيجارة التمع متعهدي مشاريع تحديث    وينطبق هذا األمر على االتفاقيات الخاصة الموقعة

 .بشكل دقيق  التحديث ومحتوى أنشطة

الوزارة بخصوص هذا الموضوع أن المقاربة التي اعتمدت في تنزيل برنامج عصرنة تجارة القرب، كانت   أفادت
الفضاءات   تأهيل  إعادة  حظيت  الذي  لالهتمام  نظرا  أنه  وأشارت  الفاعلين.  مقترحات  على  ترتكز  تطوعية  مقاربة 

يع المقترحة تنكب في مجملها في هذا والتجمعات التجارية من طرف التجار والفاعلين المحليين، جعلت جل المشار
النوع من نماذج العصرنة.  هذا ال يمنع من اإلشارة إال أنه تمت مواكبة نماذج أخرى للعصرنة كمشروع خلق شبكات  

البناء لمواد  التجارة  (Batiprodis) تجارية  غرفة  مع  بشراكة  المنجز  التقليدية  الصناعة  لتجار  للمطابقة  ونظام 
 ألكادير.   والصناعة والخدمات

   ضرورة تحقيق التوافق بين المخطط واتفاقيات تدبير صندوق رواج 

ال تتوافق مع البرامج المدرجة بالمخطط الذي يشكل اإلطار المرجعي لمرحلة التنزيل.    رواج  مخططاتفاقيات تنفيذ  لوحظ أن  

، ويتعلق  فقطبرامج  على أربعة    التركيز  مت  إذ لم تتضمن االتفاقيات نفس البرامج التي تم تحديدها عند تصميم المخطط. حيث 

  ات خططمدراسات والتجارية وكذا تمويل  مناطق األنشطة  ين، ودعم  ومرافقة األبطال الوطني  تجارة القرب،تحديث  األمر ب

مخطط  عديالت المتعددة لأن الت كذلك إلى  وتجدر اإلشارة    برامج.  10حين تضمن مخطط رواج أكثر من    الجهوية. فيالتنمية  

جزئياا،   ،منفصلةهذه األخيرة  ظلت    وهكذا،والممولة بموجب اتفاقيات صندوق رواج.    توقعةالم  األنشطة  تأثر علىرواج لم  

ا مرجعياا خالل مرحلة التنفيذتلم  للمخطط والتيعن الوثائق االستراتيجية المختلفة   .شكل إطارا

ة التي تستلزمه الدراسات المتعلقة باألوراش المهيكلة، فإن  في جوابها، أوضحت الوزارة أنه "بالنظر إلى المدة الزمني
تجارة القرب، مواكبة المقاوالت الرائدة، تطوير    ةصندوق رواج اعتمد في البداية على تمويل أربعة برامج )عصرن

، عمدت  بعد ذلك وانطالقا من الدراسات سالفة الذكر مناطق األنشطة التجارية والمخططات الجهوية لتطوير التجارة(.
على توسيع مجال تدخل الصندوق عبر تمويل برامج أخرى كتنظيم الباعة المتجولين،    2013-2014  ةاالتفاقية االنتقالي

االقطاب التجارية الحضرية، أسواق الجملة للخضر والفواكه، التواصل، تجهيز تجارة القرب بالتكنولوجيات الحديثة، 
 لتجار".  االجتماعية ل لمواكبة إحداث مؤسسة األعما

  ضرورة تحديد األولويات حسب نوع النشاط والمنطقة 

 المنطقة،  حسب  أو  النشاط  نوع  حسب  المستفيدين  باستهداف  تسمح  معايير  غياب  في   القرب  تجارة   تأهيل  إعادة  أنشطة  تنفيذ  تم

تحديد أهداف تأخذ بعين االعتبار القطاعات   عدمهذا الصدد، لوحظ    وفي.  التحديث  ألنشطة  أكبر  أثر  ضمان  أجل  من  وذلك

  بتحديد   وذلك  القرب،  تجارة  تحديث  برنامج  تنفيذ  عند  االعتبار  في  الترابي  البعد  أخذ  يتم  لم  كما.  تحديثها  معذات األولوية  

ال  تحديثها  المراد  المحالت  لمواقع  مناسب  استهداف  على  بناءا   األولويات  سط و  أو  الحضريشبه    أو  حضريعلى المستوى 

 ..  إلخ المدينة،

 التجارة التقليديةأو التغذية العامة على  متاجر البقالة  هيمنة  أن  جوابها إلى   هذا الصدد، أشارت الوزارة في معرض  في
ا مربعاا  50تقل عن    بمتاجر ذات مساحات هذا النوع العصرنة في  مشاريع    وتوجه غالبية  تركز  ى، هو ما يفسر مدمترا

النشاط. للبعد  أم  من  بالنسبة  فالجهويا  أنت،  إلى  اإلشارة  المرحلة  األتم    هجدر  المكون خالل  هذا  االعتبار  بعين  خذ 
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االعتماد   معالعصرنة  مشاريع  قيادة  ، من خالل اللجان المحلية المسؤولة عن  قربتجارة العصرنة  االنتقالية لبرنامج  

 .الجهاتحسب  البرنامج توزيع أهداف على

 ن مدينة الدار البيضاءنجد أ  ،باإلمكانيات التجارية لكل منطقة  هاحديثتي تم تالنقط البيع  إذا ما قورن عدد    هأنتجدر اإلشارة إلى  

ها.  حديثتي تم تالنقط البيع  % فقط من  14الصغيرة، مثلت    للمحالت التجارية% من العدد اإلجمالي  45، التي تمثل وحدها  مثال

دن ذات إمكانات تجارية عالية، لكنها لم تستفد من البرنامج المذكور بما متصنف كمدن أخرى مثل مراكش وطنجة  كذلك،  

 .يتناسب مع وزنها التجاري

 تركيز الجهود على مشاريع تجهيز المحالت التجارية 

ركزت جهود برنامج تحديث تجارة القرب على مشاريع إعادة تأهيل المحالت التجارية من خالل اقتناء المعدات. بينما لم تحظ  

اريع األخرى، وال سيما إنشاء شبكات تجارية ووضع العالمات وما إلى ذلك، بنفس االهتمام من المتدخلين ولم يتم اتخاذ المش

 أية تدابير اتجاهها. 

نقاط البيع أو المحالت التجارية بالمعدات الالزمة. وعالوة    تجهيزتجدر اإلشارة إلى أن مشاريع إعادة التأهيل تتمثل أساساا في  

على محدودية هذه العمليات، لم يتم القيام بها في إطار شمولي يهدف إلى تحديث التجارة في مختلف تجلياتها. حيث استفادت  

 من معدات جديدة. 76محالت في وضعية مهترئة 

يعتمد على تحديد بشكل قطعي نماذج  لم    العصرنةمشاريع  فعيل  تالنهج المتبع لأشارت الوزارة في جوابها "إلى أن  
من قبل لجنتين )لجنة االختيار للعصرنة تتم دراستها  مبتكرة  نماذج  ص القتراح  واالخ  للفاعلين ترك المجال  العصرنة بل  

مع كل فاعل في  خاصة موقعة  كل اتفاقية  كما أن  األولي ولجنة االختيار( واللجان المحلية خالل المرحلة االنتقالية.  
وتجدر اإلشارة إلى أنه في إطار تحسين عملية  .مفصل عن نموذج العصرنة المقترحعرض  ها بيتم إلحاقالعصرنة  

 التقنية مراجعها  كذلك  رواج و  ة من طرف صندوقدعمالمتم توحيد المعدات    القرب،تجارة  عصرنة  تنفيذ مشاريع  
 ."وأسعارها

 قضرورة تحديد البنود التعاقدية بشكل أد  

لكل   بالمائة  70نسبة  في    ،مشاريع مواكبة األبطال الوطنيينلخبرات في أطار  امكاتب    أتعابحددت مساهمة صندوق رواج  

حسب مراحل تقدم المشروع لم    دعمال  ا غير أن التوزيع التقديري لتخصيص هذ  ماليين درهم.  4  حدودفي  ذلك  ومشروع،  

   .يحدد على مستوى االتفاقيات

دقيق طبيعة الخبرة التي    بشكلاتفاقيات الصندوق وتلك الموقعة مع الشركات المؤهلة للتمويل    صف لم ت  ذلك، باإلضافة إلى  

أن المجاالت    البرنامج،  اذ ه  في إطار  هاليموتي تم تمختلف الخدمات ال  تحليل  من خاللتبين  ،  الصدد  ا ذيتعين إجراؤها.  وفي ه

المساطر،وتشمل    تي تم دعمها مختلفة،ال يجعل من الصعب تقييم مدى   مماإلخ.    البشرية، الموارد  وكذا    والتواصل،  دالئل 

من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في االستفادة من التمويل  المصرح بهاهداف النمو ألالخبرة المطلوبة  مالءمة

 لنوع من المشاريع. ا ا ذالمخصص له

أفادت الوزارة في جوابها بهذا الخصوص " أن العالمات التجارية تتوفر فقط على فكرة ظاهرية عن مجال الخبرة  
الذي تحتاجه دون أن تكون ملمة ومحيطة بشكل أدق وكامل لكل متطلباتها لتوسيع شبكاتها. ويعتبر هذا النقص في 

امج. إن الغرض من اتفاقيات مواكبة المقاوالت الرائدة الخبرة هو بالضبط الدافع الرئيسي النضمامهم إلى هذا البرن
هذا البرنامج    وقد أتاحهو تحديد مجاالت الخبرة التي تحتاجها المقاولة مع تقدير تكلفتها ووصف موجز لكل خبرة.  

تجدر فرصة لهذه العالمات للتوفر على رؤية أكثر وضوحا للتطور كما مكنها من إعادة تقييم متطلباتها من الخبرات. و
اإلشارة على سبيل المثال، أنه تمت إعادة توجيه بعض الشركات نحو إعداد مخطط استراتيجي لتطوير للمقاولة بدال 
من إنجاز خبرات قد ال تفديها حتما في تطورها. مما مكن مجموعة من المقاوالت من تحديد مكامن الضعف وكذا  

 احتياجاتها من الخبرات الضرورية لتطورها".

 تجاريةال اتعالمالمؤشرات الختيار   ضرورة وضع 

يتم اتخاذ قرار انتقاء عالمة تجارية ذات إمكانات تطوير عالية بشكل جماعي من قبل لجنة اختيار تضم مختلف األطراف  

المقاولة إلنعاش  الوكالة الوطنية  الموقعة على اتفاقية صندوق رواج )وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي،  

  والمتوسطة، وزارة االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة(. وقد تم تعيين مكلفين بالمشاريع من طرف الوزارة والوكالة صغرى  ال

  وذلك لضمان تتبع تنفيذ البرنامج. والمتوسطةالمقاولة الصغرى إلنعاش الوطنية 

البرنامج  المتعلقة بختيار  االإجراءات    حيث إن  غير مبررة بشكل كاف،أنه لوحظ أن قرارات االختيار التي اتخذتها اللجنة    غير

وتواجدها على المستوى   مقاولةال سيما من حيث حجم ال  موضوعي لعروض المرشحين،معايير واضحة تسمح بتقييم    دال تحد

 مالها، ووضعيتها المالية وعدد الموظفين والقطاع المعني، إلخ.ورأسالترابي 

 
 . 2018ج سنة التقرير أنجزته المفتشية العامة للمالية عن مخطط روا ا76
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خبرة المسؤول عن تقديم الخدمات للمقاولة التي تتلقى الدعم يتم بشكل مباشر من قبل باإلضافة إلى ذلك، فإن اختيار مكتب ال

هذه األخيرة. وقد لوحظ في هذا الصدد أن اتفاقيات الدعم ال تضع شروط قبلية ملزمة للمقاولة عند اختيار مقدم الخدمة، السيما 

 لملف اإلداري، مراجع الشهادات...(.ما يتعلق باحترام المنافسة وكفاءة مقدمي الخدمة )العرض الفني، ا 

تتميز بأهداف ونتائج محددة مسبقاا من خالل مؤشرات مواكبة المقاوالت الرائدة  اتفاقيات  أبرزت الوزارة في جوابها أن  
إلخ(.    ...  كمية و / أو نوعية يمكن التحقق منها بشكل موضوعي )مثل رقم المعامالت ومناصب الشغل واالستثمار،

 خالل فترة التمويل استنادا على نماذج تم تحضيرها لهذا الغرض. أثر مواكبة هذا البرنامجوفي هذا الصدد، تم تقييم 

توجيه إذا دعت الضرورة بإجراء تقييم وإعادة    ملف،كل  المصادقة على  قبل    ،، تقوم لجنة االختيارمن جهة أخرى 
ا  للخبرات  .المقاولةلتطور  حتياجات الحقيقيةاالالمطلوبة وفقا

موضوعي لعروض  تقييم  هذه ال يمكن من تعامل مبني على    ختياراالإجراءات  غير أنه تجدر اإلشارة إلى أن عدم ترسيم  

 المرشحين.

   ضرورة تفعيل خطة التواصل 

)التجار    نيالمعني  الشركاءرواج، وذلك لضمان مشاركة واسعة لمختلف    ططخ منجاح  صل أحد العناصر الرئيسية إلواالتعتبر  ي

بين    2008أبريل   28ا في  توقع  ناتفاقيتيصل في  واعلى عنصر الت  يصنصتم التوقد    .والمؤسسات والمشغلين، وما إلى ذلك(

اتان  نصت هقد  و .النقابة الوطنية للتجار والمهنيين في المغربكذا  والصناعة والخدمات و  ةالوزارة وفدرالية غرف التجار

لم يتم تحديد    كما   .رواج  طخط ممحور تجارة القرب دون تغطية البرامج األخرى ل  تهمعلى تنظيم حمالت توعية    تاناالتفاقي

 من حيث المحتوى والفئة المستهدفة والميزانية والجدول الزمني.  من أجل تنفيذها  خطة  ولم يتم وضعحمالت  كيفية تنظيم هذه ال

بعض وباستثناء  آخر،  جانب  وا  أنشطة من  )التواصل  تنظمها    التحسيسيةيام  األلترويج  اإلقليميةالتي  لتجارة ل  المندوبيات 

 ، سجل غياب خطة هيكلية للتواصل خاصة ببرنامج مخطط رواج.وما إلى ذلك( ،لتجارةل الوطنيةيام األوالصناعة،  

نها تلبية  بخصوص هذه النقطة، أشارت الوزارة في جوابها أنه نظرا ألن البرامج المدرجة في مخطط رواج ال يمك
 هادفة همت أنشطة بعينها. تواصل  اعتماد استراتيجيةاختار القطاع  مطالب جميع الفاعلين )محدودية الميزانية(، فقد

 نجازات مخطط رواج إثالثا. 
 .المالحظات التاليةمن تسجيل حصيلة إنجازات مخطط رواج مكن تحليل 

  القرب: إنجازات يتعين تحسينها  ةبرنامج تحديث تجار 

من المبالغ المرصودة لصندوق  مليون درهم    605,51ميزانية إجمالية قدرها  تمت تعبئة  برنامج تحديث تجارة القرب    في إطار

أهداف  بمقارنة    بالمائة  10,74  إنجاز بلغأي بمعدل    ،2015و  2008نقطة بيع بين عامي    25.785رواج من أجل تحديث  

(. ومقارنة 2015  في أفقنقطة بيع    240.000  بما يقار  )أيألف نقطة بيع سنوياا    30رة والمتمثلة في تحديث  البرنامج المسط

 .بالمائة 3فإن نسبة اإلنجاز ال تتجاوز  تجاري(،ألف محل  850نقاط البيع في هذه الفئة )حوالي اإلجمالي لعدد بال

  ا محورالقرب ظل محدودا، بالرغم من اعتبارها  تجارة    تحديث  نامجبر  التحديث التي تم تنفيذها في إطار   أنشطة  كما أن تأثير

الذي   بعملية التحديث،  المستفيدين  التزام  وبخصوص  ه.ثالثة أرباع الميزانية المخصصة للكت  استهطط، حيث  خمللا  رئيسي

المتاجر  عملية  نفإ  البرنامج،ا  ذه  وأثرشرط أساسي لضمان استدامة فوائد    يعد الواقع،تنفيذهتم  كما    تحديث    ا على أرض 

 .هذه األنشطةواستدامة  تحسين أثرشمولي للتحديث من شأنه  تندرج في إطارولم  اقتناء المعدات علىت اقتصر

  ..." أن  إلى  الوزارة  أشارت  القرب  تجارة  تحديث  برنامج  بإنجازات  يتعلق  المخصصة  فيما  الميزانيات  كفاية  عدم 
كما أضاف في معرض جوابه: "... على   ."جميع نقاط البيع ةتغطيالبرنامج  لم يستطع لبرنامج عصرنة تجارة القرب

العصرنة من أجل تحسين جودة في  من هذا البرنامج هو خلق دينامية تشجع التجار على االستثمار  خى  الهدف المتوأن  
أجل بهم، وذلك من  الخاصة  البيع  نقاط  للمستهلكين وتطوير جاذبية  المقدمة  تعزيز مردودية   المنتوجات والخدمات 

 ."من خالل دراسة تأثير مشاريع العصرنةه ثباتهذا ما تم إوتنافسية هذا النوع من التجارة. و

 دعم األبطال الوطنيين: نتائج متباينة 

، في حين أن الهدف المتوقع 2012و  2009عامي    شركة بين  11  مواكبة األبطال الوطنيين، تمت مواكبةبالنسبة لمشروع  

 .2012بحلول عام  شركة 25 مواكبةيروم 

بالمائة من الهدف المحدد مسبقا في االتفاقية. هذا المعدل بقي في    40,3بلغ معدل اإلنجاز اإلجمالي  وفيما يخص التوظيف،  

بالمائة بالنسبة للنقط المفتوحة   53,6وفي حدود    بالنسبة لفتح نقط البيع على المستوى الدولي  من الهدف المحددبالمائة    20حدود  

  على المستوى الوطني.

حيث لم يساهم   ضئيلة،ال تزال    ات المتوخاة،من حيث التوظيف  رواج،  طلمخطبرنامج في األهداف العامة  هذا المساهمة  إن  

 2012و  2009فرصة عمل فقط بين عامي    566خلق  من خالل    ،2012حلول عام  من الهدف العام ب  بالمائة  0,28بنسبة  سوى  

 خالل هذه الفترة.  منصب شغل 200.000ما مجموعه من أصل 
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 مليون درهم.  265,84  قدره  إجماليبمبلغ    من الهدف المحدد  بالمائة  65أما فيما يخص االستثمارات المنجزة، فقد وصلت إلى  

بررت الوزارة قلة عدد األبطال الوطنيين الذين تمت مواكبتهم بظهور األزمة االقتصادية   ،فيما يتعلق بهذا البرنامج
العالمية، والتي لم تستثني العالمات التجارية الوطنية، التي اضطر معظمها إلى تقليل توقعاتها فيما يخص االستثمار  

، قامت بشراكة مع باقي  هذا البرنامج  نتائج تقييمعلى    كما أفادت الوزارة على أنها وبناءا   والتوظيف وإنشاء نقاط البيع.
المتدخلين، بإعداد عرض جديد لهذا البرنامج مع دعم يغطي العملية بأكملها )من الخبرة إلى االستثمار( باإلضافة إلى  

، إال أن تدابير التقشف قد وضعت حدا لمشروع تعزيز برنامج المقاوالت الرائدة. نظام تصنيف وتتبع تحقيق األهداف
 ( مع تحديد األهداف من حيث الدعم والميزانية الالزمة لتنفيذه. 2020-2013على الرغم من أنه مدرج في الخطة )

 المخطط المديري للتكوين تفعيل  ضرورة 

هذا .  كويني مالئمعرض تمخطط رواج، وذلك لضمان  في إطار  محورا للتدخل    في مجال التجارة والتوزيع  يعتبر التكوين 

دراسة بمبلغ  وذلك من خالل إطالق صفقة    ،2009  جنبرد  إال في  المتعلقة بها المحور   األولىاألنشطة    ع فييتم الشروولم  

. وتجدر كوينتلل  مخطط رئيسيوضع  (، من أجل  مليون درهم  0,46بقيمة    ملحق إضافيمليون درهم )باإلضافة إلى    4,63

كما هو منصوص  المختلفة    المتدخلةمسؤوليات الجهات    حددذي يبرنامج العقد التوقيع  ه لم يتم أنفي هذا اإلطار، إلى  اإلشارة  

 . المخطط افي هذ  عليه

التجارة مهن  تنفيذ مخطط التكوين الخاص بلأنه تم وضع مشروع اتفاقية  أشارت الوزارة في جوابها عن هذه المالحظة   
ي إطار  ت أنه فضافكما أ   .االتوقيع عليه  ولم يتمبشراكة مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل،  . وذلك  والتوزيع

المهني   للتكوين  الوطنية  المغرب  2021االستراتيجية  لمقاوالت  العام  واالتحاد  الوزارة  هذه  بين  اتفاقية  توقيع  تم   ،
لتكوين  امهني وإنعاش الشغل( فيما يتعلق بتطوير  ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني )إشراف مكتب التكوين ال

 المهني في قطاعات الصناعة والتجارة واالقتصاد الرقمي.  

 هاتفعيل مشاريع يتعين :ةالتجاري األنشطة ناطقم   

وفي هذا  التراب الوطني.  صعيد  على    ةتجاريال  لألنشطةمنطقة    12  إحداث  ،2012-2008للفترة    ،مخطط رواج كهدفحدد  

درهم. وتهدف هذه الدراسة إلى  مليون    10بمبلغ  مجاالت النشاط التجاري وذلك  دراسة لتطوير  قامت الوزارة بإعداد    اإلطار،

غالبا  فضاءات تجارية حديثة، منظمة مع توفير عروض تتوافق مع الساكنة ذوي الدخل المحدود  النموذج األنسب لخلق  تحديد  

 يجرون مشترياتهم في القطاع الغير المنظم.ما 

تم    دقو التي  الدراسة  هذه  سنة  المصادقةحددت  لم2011  عليها  رئيسياا  مخططاا  الحضري،  التجاري  النشاط  على    جاالت 

  .مرحلتين

 Retail)للتجزئة    إحداث سبعة مجمعاتكان الهدف األول هو  ،  2012إلى    2010من  ففيما يتعلق بالمرحلة األولى الممتدة  

Parks  )  2013تغطي الفترة    ، والتيالمرحلة الثانيةالمسطر في    الهدفبينما كان    بع،متر مر  175.000على مساحة قدرها-  

مشروعين    قطالبإ  . بعد ذلك، قامت الوزارة،متر مربع  88.000مجمعات تجارية على مساحة    خمس  إحداث  هو  ،2015

دراستي جدوى    إعدادتم    د وقالفاعلين المحليين.    مجموعة من  بشراكة معوذلك    ،وجدة والدار البيضاء  كل من  تجريبيين في

 التخلي عن هذه المشاريع بسبب إكراهات متعلقة بالعقار.  تم  غير أنه درهم،مليون  3,44المناطق بمبلغ  إلحداث هذه

هذه المشاريع، لم  مثل  العقار إلنجاح  الوعاء    هميةتوضيحا بخصوص هذا الموضوع، أكدت الوزارة أنها، نظرا أل
الوالة ووزارتي   مراسلةتي تستجيب لمعايير مناطق األنشطة التجارية بسعر مناسب )تدخر أي جهد لتعبئة األراضي ال

من أجل منطقة األنشطة التجارية    Medzكذاالجماعات المحلية ووأراضي الدولة    توفير  المالية والداخلية من أجل
 لوجدة(.

 تنمية التجارةل لجهويةمخططات اوجوب استغالل التخطيط التجاري: ال    

قد أظهر تحليل حصيلة المخطط أن التدابير  والتجاري.  للتخطيط    سلوضع إطار يؤسرواج على اتخاذ إجراءات    طمخط  نص

وزارة إعداد    عن المقابالت التي أجريت مع مسؤولين  التي قامت بها الوزارة في هذا الصدد بقيت بدون مآل. حيث أكدت  

المدينة الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة  "  على وجود  التراب  أجل  اتفاقية من  تنفيذ    مشروع  إنجاز    وتتبعوضع طرق 
إال أنه نجاح أي إصالح لقطاع التجارة والتوزيع،  إفي    من أهمية هذا المشروع  الرغمغير أنه وب"،  التجاريعمير  التإصالح  

ون تمكين هذا القطاع من آلية ، مما حال دون إنجاز أي نشاط يتعلق بهذا المشروع، وداالتفاقية  هذهعلى  لم يتم التوقيع بعد  

 مهمة لتنظيمه.  

التجارة،ل  لجهويةا  اتخططوفيما يخص الم مخططات في مجموعة من    وضع  2008  القيام سنةرواج    طمخطبرمج    تنمية 

قد كان  تيل وجهة الشرق. ورم-تطوانو  وسطات،  الغرب،جهة و  مالل،بني  و  البيضاء،الدار  المناطق، ونخص بالذكر كل من  

القرار    اتخاذ  علىساعد  ت  ليةأ  باعتبارها  للتجارة،تنمية    من مخططات  جميع مناطق المملكة  ذه العملية هو تمكين من هالهدف  

بقيمة إجمالية قدرها   2009، تم إبرام عقدين في عام  من أجل إعداد هذه المخططاتو  ي.تخطيط التجاروتسهيل عمليات ال

وبالرغم من    ،ير أنه غالشرقية.  والجهة    بإعداد مخططين على مستوى إقليم تطوانلتنفيذ دراستين تتعلقان    ،مليون درهم  10,3
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الشركاء الرئيسيين في هذا المجال، ال سيما  هذين المخططين، لعدم انخراطاعتماد  ملم يتاإلجراءات العملية التي تم اتخادها، 

 الفاعلين المحليين.

الو أفادت  أفي معرض جوابها  على  المحليينزارة  الفاعلين  وانخراط  نقص مشاركة  في  ن  المهمين  تفعيل سياسة ، 
لم يسمح للجهات النموذجية باستغالل المخططات الجهوية لتطوير التجارة واالستفادة منها من أجل التخطيط   ،التعمير

إنجاز  محاولة  المقاربة من خالل  تغيير  على  الوزارة  عملت    . باإلضافة إلى ذلك "لتنمية التجارة على المستوى الجهوي
المخططات الجهوية لتطوير التجارة بشراكة مع الوكاالت الحضرية من أجل ضمان إدماج أفضل لنتائج وتوصيات  

لم يمكن من نقص الموارد المالية لصندوق رواج  لكن  المخططات الجهوية لتطوير التجارة في مخططات تهيئة المدن.  
 ."هذه المقاربة الجديدةتنزيل 

   أسواق الجملة: مشاريع وجب تفعيلها 

من خالله الوزارة  والتي تهدف    رواج،لفواكه والخضر أحد المحاور الرئيسية لمخطط  لبالجملة    البيع  يشكل إصالح أسواق

بشراكة  وذلك    ،2010  سنةمليون درهم في    8,76دراسة بمبلغ    الوزارة . وقد أعدت  الطريةتحسين سلسلة توريد المنتجات  إلى  

 وفي هذا اإلطار، تملفواكه والخضر. لبالجملة  البيع أسواق إلحداث وضع مخطط والفالحة، وذلك قصدالداخلية  تيمع وزار

 . غير أن تفعيل هذه المشاريع واستغاللها لم يتم بعد  ،بركان ومكناس والرباطتجريبية في كل من اختيار ثالثة مشاريع 

 ق الجملة بالرباط بتغيير موقع المشروع والتقييم المالي وكذا األطراف المعنية،عللت الوزارة تأخر تفعيل مشروع سو
( تتعلق بإحداث سوق للجملة 2017على اتفاقية جديدة )تلغي االتفاقية الموقعة في    2021حيث تم التوقيع في يناير  

لتوجيهي ألسواق الجملة، على مستوى عماالت الرباط سال الصخيرات تمارة. وأضافت أنه في إطار تفعيل المخطط ا
من قبل الوزارات المكلفة بالفالحة والداخلية والمالية والتجارة، من أجل  2021تم التوقيع على اتفاقية إطار في يناير 

تنفيذا  وذلك  بالجملة،  والغذائية  الفالحية  والمنتجات  والخضر  الفواكه  لتسويق  الجديد"  "الجيل  من  منصات  خلق 
 ".2030-2020الجيل األخضر  لالستراتيجية الجديدة "

 رابعا. التوصيات
مستقبلية    ات خططمالتي أعاقت تحقيق أهداف مخطط رواج، وذلك عند تنفيذ استراتيجيات أو    الصعوبات   تفاديأفق    في

 :  يلي  بما وزارة الصناعة والتجارة المجلس األعلى للحسابات يصيوالتوزيع، ومتعلقة بقطاع التجارة 

المستقبلية لقطاع التجارة والتوزيع على مراعاة    التنمية  مخططاتالحرص عند تصميم االستراتيجيات أو   -

 العناصر التالية: 

التوزيع، مع تحديد  ومحاور تشكل استجابة حقيقية لمشاكل قطاع التجارة  بتحديد إطار منطقي واضح،   ✓

 األولويات على أساس متطلبات واحتياجات القطاع؛ 

 اإلنجازات؛األهداف التي يجب تحقيقها بشكل محدد مرفقة بمؤشرات واضحة ومالئمة تسمح بتتبع    تحديد  ✓

 تفعيل التدابير التي يتعين اتخاذها في إطار المخطط؛  أجل من الالزمة المالية الموارد تأمين ✓

سيين، سواء الرئي  للشركاءالفعال    االنخراطمراعاة شمولية قطاع التجارة والتوزيع من خالل الحرص على   -

أجل تحسين تملكها من طرف مختلف الفاعلين    وذلك من  ،تنفيذه  عندأو    المخططكان ذلك أثناء مرحلة تصميم  

 ؛برمجةفي تنفيذ األنشطة الم هموانخراط

عمل تمكن من تنزيل جميع محاور االستراتيجية   طاعتماد خطو  األولوية  حسب  األنشطةترتيب    على  الحرص -

 ؛ هاأن تعيق تنفيذ شأنها مناعاة اإلكراهات التي مع مر اعتمادهاالتي تم 

إنجاز   - اتفاقيات تنفيذ االستراتيجية، وذلك لتجنب توقف  التزامات كل طرف من األطراف عند توقيع  تحديد 

 . عنها التخلي أوالمشاريع 

تطوير استراتيجية تأخذ في االعتبار بخصوص تعقيب الوزارة على التوصيات الموجهة لها، أشارت أنها   تسعى إلى  
ا تشاركياا قائماا على    كل األطراف المعنية،وبهدف جمع مقترحات    جهةاحتياجات وخصوصية كل   ع  ي جمتاعتمدت نهجا

 .في القطاعالفاعلين من قبل جميع اقتراحها وبلورتها األفكار التي تم 

  12  المحلية،الوزارة والسلطات  هذه  بتعاون مع    ،2019  غرف التجارة والصناعة والخدمات سنة  تنظم  الغاية،لهذه  
تحت شعار "مشاورة    للتجارة،  المغربي المنتدى    بمراكش،  2019  سنة  الوزارة،كما نظمت هذه  ،  منتدى جهوي للتجارة

  ."وطنية من أجل تنمية تجارة منسجمة وشاملة

للنهوض   2025-2020التجارة    تسريع  طخطمعملت هذه الوزارة على وضع    التظاهرات،  لتوصيات هاته  وتفعيال
المعنية القطاعات  بتشاور مع  التجارة والتوزيع  الداخلية والوزارة  ك  بقطاع  المكلفة  المالية والوزارة  المكلفة بوزارة 

المهنية وبالفالحة   والنقابات  الكبرى والمتوسطة  والجمعيات  في  والمساحات  اإللكترونية وجمعيالعملين    ات التجارة 
 لخ ...إ المستهلك،حماية 
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في  المجلس األعلى للحسابات  هات الواردة في تقرير  يالتوصيات والتوج  جاهدة باألخذ بعين االعتبارلوزارة  وستعمل ا

  .إطار وضع خطط التنمية المستقبلية للقطاع

 

II. حول المالحظات والتوصيات المتعلقة بمخطط "رواج" والتجارة الصناعة ريوز جواب 

 )نص مقتضب(  

 )...( 

 مخطط رواج  ةأوال. تصميم وقياد

 المخطط تصميم  .1

  مخطط رواجعدم االستقرار على مستوى محتوى 

، االختيارات والتوجهات االستراتيجية لتنمية قطاع  2007يونيو    26"، المعلن عنه بتاريخ  2020حدد مخطط "رواج رؤية  

 المدى  على عمل برنامج إعداد تم المخطط،  هذا تفعيل أجل ومن .2020إلى  2008التجارة الداخلية خالل الفترة الممتدة من 

 الرؤية  هذه  تنفيذ   بهدف  2008  يونيو  24  في  المنظمة  الداخلية  للتجارة  الوطني  اليوم  خالل  عنه  أعلن(  2012-2008)  المتوسط

 . 2012 سنة حدودإلى  تمتد ومؤشرات أهداف تحديد عبر

  برنامج   تفعيل  فترة  خالل  الوزارة  باشرتها  التي  والمشاريع  البرامج  بمختلف  المتعلقة  والصعوبات  المتراكمة  للتجربة  ونظرا

 .المشاريع إدارة لتحسين تدابير واتخاذ النقص مكامن إصالح الضروري من كان ،2012-2008 عمل

المنجزة سنة    فإنوفي هذا الصدد،   التفعيل 2011الدراسة  التخطيط واإلشراف والتتبع ومواكبة  ، والمتعلقة بإنجاز خدمات 

واستمرارية أي  نجاحإال أن  )...(  ".2020مخطط "رواج رؤية وتنزيل  تقوية أدوات تفعيل إلى  ستهدف باألسا )...(، كانت

وفي هذا السياق، البد من التذكير بأن بالرغم من أن   برنامج عمل يقتضي الحفاظ وتقوية دعائم تفعيله ال سيما الموارد المالية.

مليون درهم    900، رصدت لهذا المشروع تمويال قدره  2008االتفاقية المتعلقة بصندوق رواج لتطوير التجارة، الموقعة سنة  

تأجيالت وفي بعض األحيان على مدى خمس س السنوية شهدت  نوات مع توزيع سنوي محدد، إال أن صرف االعتمادات 

 تقليص المبالغ المخصصة. 

وقد أثرت هذه الوضعية على استمرارية بعض المشاريع رغم المجهودات المبذولة من أجل تحقيق األهداف )مثال: عصرنة  

المتعلق بالتقشف   2013أثر القرار الحكومي لسنة  كما    مستوى الوطني(.القرب ودعم المستثمرين المتميزين على ال  تجارة

 .2020- 2013تفعيل برنامج عمل  ىاالستثمار علالمالي بالنسبة لميزانية 

 مخطط  الحاجة لتعزيز انخراط الشركاء أثناء تصميم ال 

القطاع، قبل انطالق الدراسة، وذلك  كما ذكر سابقا، باشرت الوزارة مشوارا طويال من المشاورات مع مختلف المتدخلين في 

  رواج،   مخطط  إعداد  خالل  التشاور  نسق  نفس  مواصلة  تمت  وقد  .2000  منذمن خالل تنظيم يوم التجارة الداخلية السنوي  

  مغرب   ووكالة   بالفالحة  المكلفة  والوزارة  الداخلية  ووزارة  الحكومة  ورئاسة  الوزارة  هذه  من  تتكون  إشراف،  لجنة  أن  حيث

  والنقابة   التجارية  األسماء  الستغالل  المغربية  والفيدرالية   العصري  للتوزيع  المغربية  والجمعية  والمتوسطة  الصغرى  المقاوالت

 إجراءها  في  الشروع  تم  التي  االستراتيجية  الدراسة  توجهات  على  والمصادقة  التتبع  على  تسهر  كانت  والمهنيين،  للتجار  الوطنية

 .2006 سنة

لسياق، تنظيم اجتماعات تشاورية على مستوى ثالث جهات نموذجية، وقع اختيارها من طرف لجنة اإلشراف  هذا ا  في  تم  حيث

ودراسة سناريوهات    هدف تعميق تشخيص القطاع على الصعيد الجهويذلك بالمذكورة سالفا )الدار البيضاء، وجدة وطنجة(. و

 .تنمية القطاع مع الفاعلين المحليين

  (…)منطقي ومؤشرات واضحة يتعين وضعها   رإطا 

  2020في أفق  لتوجهات االستراتيجية لتنمية قطاع التجارة الداخلية  على المدى البعيد، حدد امخطط  هو  "  2020"رواج رؤية  

  العامة   األهداف  بين  المنطقي  التسلسل   فيه  احترم   اقتصادي  نموذج  أساس  على  وضعها  تم  اقتصادية  ماكرو  مؤشرات  وفق

 . التجاري القطاع في صنف لكل المقترحة والتدابير والمؤشرات

.  مرقمة  مؤشرات  وفق  وتتبعها  تقييمها  تم  والتي  المرحلية  المؤشرات  2012-2008  العمل  برنامج  حدد  التوجهات،  هاته  لتنزيل 

  االخذ  مع   المشاريع  أولوية  في  النظر  وإعادة  بمؤشرات  المنطقي  التوجه  نفس   في  انخرطت  ،2011  سنة  المعلنة  الدراسة  أن  كما

المحددة في   ىاألول  المؤشرات  مع  قطيعة  وبدون  المخصصة  والموارد  التفعيل  مرحلة  عرفتها  التي  الصعوبات  االعتبار  بعين

 المخطط.
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كبرى لتنمية القطاع تحتاج    عراقيل  المتدخلينإلى كثرة واختالف    إضافةوصعوبة مشاكل القطاع    تعدد  يشكل  أخرى،من جهة  

" وتم تشخيصها  2020. ويعد الوعاء العقاري أحد هاته العراقيل التي أشار إليها مخطط "رواج رؤية  معمقة  دراسات  حتما

 .ووجدةمن تطوان  لكلعبر الدراسات المتعلقة بالتعمير التجاري وفضاءات األنشطة التجارية والمخططات الجهوية للتجارة 

 العقاري  الوعاء  تأمين  بينها  من.  الدراسات  هاته  مخرجات  تنزيل  لضمان  مجهودات  عدة  بذل  على  ارةالوز  سهرت  وقد

  طريق  عن  وذلك  بالتعمير،  المكلفة  الوزارة  مع  بشراكة  البيضاء،  بالدار   التجارية  لألنشطة  منطقة  مشروع  إلنجاز  المخصص

  (…) المشروع في مخطط التهيئة الحضري لمدينة الدار البيضاء.  إدراج

  التجاري للكراء المنظم القانون بتعديل المهنية والجمعيات  العدل وزارة مع بشراكة الوزارة قامت التدابير، هذهإلى  باإلضافة

( التجارية  والمراكز  المحالت  الكيم  تجار،)  المتعاقدة  األطراف  كل   مصالح  على   الحفاظإلى    يهدف  الذي (  49-16  رقم  القانون)

 . العقاري للوعاء المهنيين ولوج وتيسير المضاربة لمحاربة وأليات قواعد ووضع

مؤشرات لتقييم البرامج التي تم إطالقها كبرنامج عصرنة تجارة القرب    2012-2008، حدد برنامج عمل  أخرى  جهة  من

من وضع أليات لتقييم مراحل إنجاز المشاريع    2011الدراسة المنجزة في سنة  وبرنامج مواكبة المقاوالت الرائدة. كما مكنت  

 بما فيها المشاريع المهيكلة.

 قيادة المخطط وتمويله .2

 .ضرورة وضع هيئات للقيادة على المستوى المركزي والترابي 

الحاجة إلى هيئة وطنية    إن صعوبة وتشعب مشاكل القطاع وتعدد واختالف الفاعلين والمتدخلين، كلها عوامل توضح بجالء

  من   المكونة  رواج،  صندوق  تتبع  لجنة  أن  التوضيح  يجب  المنطلق،  هذا  ومن.  للقطاع  والمهيكلة  الكبرى  االوراش  لقيادة  موسعة

. االوراش  هاته  كل  قيادة  مهمتها  تكن  لم  والمتوسطة،  الصغرى  المقاوالت  مغرب  ووكالة  بالمالية  المكلفة  والوزارة  الوزارة  هذه

  تتبع   خالل  من  للصندوق  السنوي   البرنامج  تسيير  في  رواج،  لصندوق  المحدثة  االتفاقية  مقتضيات  حسب  يكمن،  دورها  إن  بل

 .إلخ... واإلكراهات التمويل ومراحل الصندوق طرف من الممولة المشاريع إنجاز مراحل

 قيادتها،  تمت،  2012إلى    2008إطالقها خالل الفترة الممتدة من    تم التي    الدراساتفإن كل    المهيكلة،  األوراش  يخص  فيما  أما

حدة،   على  واحدة   التوجهات  إعطاء  على  تسهر  كانت  والتي(  ةوخاص  ة)عام  المعنية  األطراف  تضم  لجنة  طرف   منكل 

 برنامجار  اقتراح في إط  تمتنزيل أفضل وانخراط مختلف الفاعلين في هذه االوراش،    ولضمان  هذا  . للدارسة  االستراتيجية

  ت ، تصور جديد لقيادة المشاريع عبر هيئا2013فبراير    14، الذي تم تقديمه للمجلس الحكومي بتاريخ  2013-2020العمل  

لم تقتصر على الدراسات بل شملت أيضا   نللحكامة على المستوى المركزي والمحلي. كما أن جهود التشاور واشراك الفاعلي

الفاعلين المحليين )جهة الدار  التنزيل الجهوي لالستراتيجية من خ النموذجية واالتفاقيات اإلطار الموقعة مع  الل المشاريع 

 البيضاء الكبرى، الجهة الشرقية، ...(. 

  .تمويل جزئي ومحدود لمكونات مخطط رواج 

اعتمد في البداية على تمويل بالنظر إلى المدة الزمنية التي تستلزمه الدراسات المتعلقة باألوراش المهيكلة، فإن صندوق رواج  

)عصرن برامج  الجهوية   ةأربعة  والمخططات  التجارية  األنشطة  مناطق  تطوير  الرائدة،  المقاوالت  مواكبة  القرب،  تجارة 

 لتطوير التجارة(. 

على توسيع مجال تدخل الصندوق   2013-2014  ةمن نتائج الدراسات سالفة الذكر، عمدت االتفاقية االنتقالي  وانطالقابعد ذلك  

عبر تمويل برامج أخرى كتنظيم الباعة المتجولين، االقطاب التجارية الحضرية، أسواق الجملة للخضر والفواكه، التواصل،  

 االجتماعية للتجار....   لتجهيز تجارة القرب بالتكنولوجيات الحديثة، مواكبة إحداث مؤسسة األعما

 ط رواج  ثانيا. تنفيذ مخط

  .ضرورة العمل على استغالل الدراسات المنجزة 

)...( ومن أجل تفعيل هاته الدراسات، قامت الوزارة باتخاذ مجموعة من اإلجراءات بشراكة مع القطاعات المعنية. على سبيل  

 المثال:

األ - مع  بشراكة  نموذجية  مشاريع  إطالق  تم  والفواكه،  للخضر  الجملة  أسواق  لورش  العملي  طراف  للتنزيل 

 المعنية. حيث تم لهذا الغرض: 

مليون درهما دون    550على اتفاقية شراكة إلنجاز سوق الجملة بالرباط باستثمار يقدر ب   2017التوقيع سنة   -

 جماعة وشركة "الرباط الجهة للتهيئة".   20الوعاء العقاري، بين قطاعات الفالحة والتجارة والداخلية و

، )...( نظرا لتغيير موقع إنجاز المشروع. وتهدف إلى تحديد شروط 2021ناير  التوقيع على اتفاقية جديدة، في ي -

 واألليات العملية إلنجاز المشروع خاصة فيما يتعلق بالتصميم والتركيبة المالية ومساهمات االطراف الموقعة.

يدة توجد  مشاريع أخرى نموذجية توجد في طور التنزيل كمشروع سوق الجملة لبركان )...( وفق اتفاقية جد -

 من المشروع.  MEDZقيد التوقيع نتيجة انسحاب
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 )...( من جهة أخرى، لتنزيل توصيات ورش التجارة المتجولة، تم القيام بمجموعة من التدابير: -

، بشراكة مع وزارة الداخلية، البرنامج الوطني لتنظيم الباعة المتجولين في إطار المبادرة 2015إطالق سنة   -

 رية وبقيادة السادة الوالة والعمال.الوطنية للتنمية البش

مليون درهما من مبلغ   100تاجر متجول بمساهمة مالية للوزارة تقدر ب    60000نموذجية همت    ةإنجاز عملي -

 مليون درهما. 550إجمالي للعملية يقدر 

 .2016تعميم هذه المقاربة الجديدة على مختلف أرجاء المملكة ابتداء من أبريل  -

 124000مستفيد على المستوى الوطني من بين    86443،  2021عملية إلى غاية شتنبر  شملت تعميم هذه ال -

 تاجرا تم احصائهم من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

إلى ما سبق، اتخذت الوزارة عدة تدابير وإجراءات لتفعيل دراسات أخرى كدراسات جدوى لبعض المشاريع ومواكبة    ةباإلضاف

 ية المنبثقة عن االوراش المهيكلة وخير دليل على ذلك المشاريع التي توجد حاليا قيد اإلنجاز.النموذج المشاريع

في نفس الوقت عرفت مشاريع أخرى عدة معيقات حالت دون تنزيلها )...( كما وجب التذكير بإجراءات تفعيل الدراسات 

لحكامة جيدة وتدبير صندوق رواج: دليل المساطر،    المتعلقة بتحسين حكامة االستراتيجية عبر وضع أليات القيادة الالزمة

 نظام المعلومات، التواصل، إدارة المشاريع، دراسة التأثير، ...إلخ. 

  .الحاجة لتحديد أدق لألنشطة التي يجب تمويلها في إطار تحديث تجارة القرب 
بعض المشاريع كالمطابقة، التجمع في )...( من هذا المنطلق، فإن اتفاقية صندوق رواج حددت على سبيل المثال ال الحصر  

شبكات تجارية، خلق مراكز للشراء المشترك، إعادة تأهيل الفضاءات التجارية، اعتماد التكنولوجيات الحديثة في نقاط البيع، 

نة  مع ترك المجال مفتوح لكل فكرة جديدة لتطوير تجارة القرب. وبالتالي فإن المقاربة التي اعتمدت في تنزيل برنامج عصر

 تجارة القرب، كانت مقاربة تطوعية ترتكز على مقترحات الفاعلين.

إال أنه نظرا لالهتمام الذي حظيت إعادة تأهيل الفضاءات والتجمعات التجارية من طرف التجار والفاعلين المحليين، جعلت 

  نماذج اإلشارة إال أنه تمت مواكبة  جل المشاريع المقترحة تنكب في مجملها في هذا النوع من نماذج العصرنة. هذا ال يمنع من  

ونظام للمطابقة لتجار الصناعة التقليدية المنجز  (Batiprodis) أخرى للعصرنة كمشروع خلق شبكات تجارية لمواد البناء

 بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات ألكادير.  

 .ضرورة تحقيق التوافق بين المخطط واتفاقيات تدبير صندوق رواج 
 تمويل ظر إلى المدة الزمنية التي تستلزمه الدراسات المتعلقة باألوراش المهيكلة، فإن صندوق رواج اعتمد في البداية على  بالن

)عصرن برامج  الجهوية   ةأربعة  والمخططات  التجارية  األنشطة  مناطق  تطوير  الرائدة،  المقاوالت  مواكبة  القرب،  تجارة 

على توسيع مجال   2013- 2014  ةلدراسات سالفة الذكر، عمدت االتفاقية االنتقاليلتطوير التجارة(. بعد ذلك وانطالقا من ا

للخضر   الجملة  أسواق  الحضرية،  التجارية  االقطاب  المتجولين،  الباعة  كتنظيم  أخرى  برامج  تمويل  الصندوق عبر  تدخل 

 االجتماعية للتجار.   لوالفواكه، التواصل، تجهيز تجارة القرب بالتكنولوجيات الحديثة، مواكبة إحداث مؤسسة األعما

 األولويات حسب نوع النشاط والمنطقة.  ضرورة اعتماد تحديد 
  نماذج االعتبار البعد القطاعي عند تطوير    بعينخذ  األتجدر اإلشارة إلى أنه تم    النشاط،فيما يتعلق باالستهداف حسب نوع  

  ية التغذ  أو  البقالة  متاجر  هيمنة  لكن  كل نشاط على حدة.  يةحسب نوع  هاتم إعداد  التيالمعدات    دالئل  دليل  وخير.  العصرنة

ا 50 عن تقل مساحات ذات بمتاجر التقليدية التجارة على العامة العصرنة مشاريع  وتوجه غالبية تركز مدى يفسر مربعاا مترا

 هذا النوع من النشاط. في 

عصرنة  خذ بعين االعتبار هذا المكون خالل المرحلة االنتقالية لبرنامج  األتم    هجدر اإلشارة إلى أنت، فالجهويأما بالنسبة للبعد  

حسب   البرنامج  توزيع أهداف  االعتماد على  معالعصرنة  مشاريع  قيادة  ، من خالل اللجان المحلية المسؤولة عن  قربتجارة ال

 .الجهات

 تركيز الجهود على مشاريع تجهيز المحالت 
من خالل  للعصرنة    جديدةنماذج  الراغبين في اقتراح  تحفيزية للفاعين  تدابير  وضع  و  الغرض من اتفاقيات صندوق رواج هإن  

 يعتمد  لم  العصرنة  مشاريع  لتفعيل  المتبع  النهج  فإن  وهكذا،  . الضروريةوالمساهمة في تمويل المعدات    والتكوينتمويل الخبرة  

 من  دراستها  تتم  للعصرنة  مبتكرة  نماذج  القتراح  الخواص للفاعلين  المجال  ترك  بل  العصرنة  نماذج  قطعي  بشكل  تحديد  على

  موقعة   خاصة  اتفاقية  كل أن  كما.  االنتقالية  المرحلة  خالل  المحلية   واللجان(  االختيار  ولجنة  األولي   االختيار  لجنة)  لجنتين  قبل

 . المقترح العصرنة نموذج عن مفصل بعرض إلحاقها يتم العصرنة في فاعل كل مع

  طرف   من  ةدعمالمتم توحيد المعدات    القرب،تجارة    عصرنةى أنه في إطار تحسين عملية تنفيذ مشاريع  وتجدر اإلشارة إل

الموقعة مع  ، بخصوص  تم  كما  وأسعارها.  التقنيةمراجعها    كذلكرواج و  صندوق إجراء    وأكادير،آسفي  غرف  االتفاقيات 

 .العصرنةر برنامج ا ثأوتحسين النتائج ونماذج العصرنة دراسات جدوى مسبقاا لتحديد 
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 .ضرورة تحديد البنود التعاقدية بشكل أدق 

ووصف    تكلفتها  تقديرمع    المقاولةمجاالت الخبرة التي تحتاجها    تحديدالغرض من اتفاقيات مواكبة المقاوالت الرائدة هو  إن  

 في  المنخرطة  للمقاوالت بالنسبة  صعبة  مسألة  هي  حدة  على  خبرة  كل  تكلفة  تحديد  أن  التوضيح  وجب  وهنا  موجز لكل خبرة.

 وتجربة   خبرة   لها   ليس  المنشأ  حديثة مغربية  تجارية  عالمات  الغالب   في  هي  المقاوالت   هاته  لكون  بالنظر   وذلك  البرنامج  هذا

 . الدولي أو الوطني المستوى على  سواء شبكاتها بتطوير يتعلق فيما

 ملمة   تكون  أن  دون  تحتاجه الذي  الخبرة  مجال  عن  هريةظا  فكرة  على  فقط  تتوفر  التجارية  العالمات  هذه  كانت  ما  غالبا  حيث

الرئيسي النضمامهم  هو بالضبط الدافع  الخبرة  في  نقص  لكل متطلباتها لتوسيع شبكاتها. ويعتبر هذا الكامل  ومحيطة بشكل أدق و 

 البرنامج.هذا  إلى 

متطلباتها من  تقييم للتطور كما مكنها من إعادة  رؤية أكثر وضوحاللتوفر على لهذه العالمات فرصة   أتاح هذا البرنامجحيث 

لتطوير    استراتيجي مخطط    إعدادإعادة توجيه بعض الشركات نحو    تتم أنه    المثال،على سبيل  وتجدر اإلشارة  .  الخبرات

وكذا    للمقاولة بدال من إنجاز خبرات قد ال تفديها حتما في تطورها. مما مكن مجموعة من المقاوالت من تحديد مكامن الضعف

 .الخبرات الضرورية لتطورها ناحتياجاتها م

 .ضرورة وضع مؤشرات الختيار العالمات التجارية 

  منها   التحققبأهداف ونتائج محددة مسبقاا من خالل مؤشرات كمية و / أو نوعية يمكن  مواكبة المقاوالت الرائدة  تتميز اتفاقيات  

 البرنامج   هذا  مواكبة  أثر  تقييم  تم  الصدد،  هذا  وفي(.  إلخ...    واالستثمار،  الشغل  ومناصب  المعامالت  رقم  مثل)  موضوعي  بشكل

 . الغرض لهذا تحضيرها تم نماذج على استنادا التمويل فترة خالل

  ، %x  بنسبة  المعامالت  رقم  ارتفاع:  المثال  سبيل  على)  إطالقها  تم  خبرة  لكل  المراقبة  مؤشرات  تحديد  تم  ذلك،إلى    باإلضافة

 معدل  تقليص  الساعة،  في  المعالجة  الكميات   زيادة   ،%x  التسليم  أجال  تقليل  ،%x  التخزين  سعة  زيادة   ،%x  السلة  متوسط  زيادة

 (.إلخ...  ،%x بنسبة المبيعات زيادة ،%x مباعة الغير السلع

  للخبرات  لضرورةا  دعت  إذا  توجيهبإجراء تقييم وإعادة    ملف، على كل    المصادقةقبل    ،، تقوم لجنة االختيارأخرى  جهة  من

التذكير أنه تم،  االخير  وفي  . المقاولةحتياجات الحقيقية لتطور  االالمطلوبة وفقاا   يتضمن   مسودة دليل للخبرات  إعداد  وجب 

(  2012  سنةبعد  )ما  لمرحلة جديدة  مجموعة من الخبرات الضرورية لتنمية العالمات التجارية المغربية وذلك في إطار االعداد  

 .مواكبة المقاوالت الرائدة من برنامج

   خطة التواصل ضرورة تنفيذ 
  جميعال يمكنها تلبية مطالب  2020اختارت الوزارة استراتيجية تواصل هادفة نظرا ألن البرامج المدرجة في مخطط رواج 

 (.الميزانية محدودية) الفاعلين

  تنظيم إلى    والمهنيين  للتجار  الوطنية  والنقابة  والخدمات  والصناعة  التجارة  غرف  فيديرالية  مع  المبرمة  االتفاقيات  تطرقت

 .التجارة من الجزء لهذا التمثيلي الطابع ضوء في القرب تجارة محور حول توجيهية توعية حمالت

على سبيل  التواصلية والتوعوية. مما مكن،    ا( ألنشطتهmarché cadre)أخرى، أعلنت الوزارة عن عقد إطار    ناحية  من

 من تنفيذ اإلجراءات التالية: المثال ال الحصر، 

 تطوير ميثاق مرئي خاص بمخطط رواج. -

 تنظيم أيام التجارة الوطنية. -

 تعزيز رؤية المخطط من خالل: -

)الملصق  يةتواصلوأدوات    موادتوزيع   - العصرية  البيع  نقط  التي  اتفي  إلخ(  البلوزات،  القبعات،  الكتيبات،   ،

 ، تحمل ميثاق رواج

توزيع شهادات التكوين على التجار المستفيدين من برنامج عصرنة تجارة القرب )عرض بعض التجار هذه  -

 ، الشهادات في محالتهم(

م - على  رواج  بميثاق  المتعلقة  الالفتات  القديمة عرض  )المدينة  تأهيلها  أعيد  التي  التجارية  الفضاءات  ستوى 

 آلسفي، الدار البيضاء، تطوان، سوق مليلية في وجدة، سوق االحد في أكادير، إلخ.(

 . منتسبيهاالجمعيات المهنية وكذلك غرف التجارة والصناعة والخدمات بدورها بأنشطة التواصل والتحسيس لصالح    قامتكما  
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 إنجازات مخطط رواج ثالثا. 

  ها  تحسينإنجازات يتعين تجارة القرب:  تحديثبرنامج 

  أن  إال درهم، مليون 750 ب تقدر سنوية بميزانية سنة كل بيع نقطة 30000 عصرنةإلى   2020-2008 رواج مخطط طمح

  في   النظر  إعادة  تمت  االساس،  هذا   على .  فقط  درهم  مليون  900  بلغت  رواج  مخطط  برامج  لجل   رصدها   تم  التي  الميزانية

 بيع  نقطة  25000  في  تحديده  تم  الذي   العصرنة  هدف  السيما  المرصودة،  المالية   الموارد  على  باالرتكاز  2020-2008  أهداف

 . التهيئة إعادة إطار في 15000و  المتكامل العرض إطار في بيع نقطة 10500) 2012 نهاية عند

  40000  لمواكبة  مليارإلى    القرب  تجارة  عصرنة   لبرنامج  التمويل  حاجة  قدرت  ،2017-2013  للفترة  بالنسبة  أخرى،   جهة  من

عام في  الحكومة  سنتها  التي  التقشف  تدابير  ضوء  في  ذلك،  ومع  بيع.  مع 2013  نقطة  السنوية  األهداف  هذه  تكييف  تم   ،

الميزانيات المخصصة لبرنامج  لذلك فإن    الميزانيات المخصصة.  من   البرنامج  يستطعلم    عصرنة تجارة القربعدم كفاية 

 . البيع نقاط جميع تغطية

  في  االستثمار  على  التجار  تشجع  دينامية  خلق  هو  البرنامج  هذا  من  المتوخى  الهدف  أن  التذكير  يجب  سبق،  ما  كلإلى    إضافة 

من   وذلك  بهم،  الخاصة  لبيعا  نقاط  جاذبية  وتطوير  للمستهلكين  المقدمة  والخدمات  المنتوجات   جودة  تحسين  أجل  من  العصرنة

 من خالل دراسة تأثير مشاريع العصرنة. ه ثباتهذا ما تم إأجل تعزيز مردودية وتنافسية هذا النوع من التجارة. و

  نتائج متباينة برنامج دعم االبطال الوطنيين : 

. ومع ذلك، شهدت 2012-2008عالمة تجارية وطنية خالل الفترة    25حدد برنامج " دعم المقاوالت الرائدة " هدف دعم  

فترة تفعيل مشروع دعم المقاوالت الرائدة ظهور األزمة االقتصادية العالمية، والتي لم تستثني العالمات التجارية الوطنية، 

 باإلضافة  التي اضطر معظمها إلى مراجعة خطتها التنموية وتقليل توقعاتها فيما يخص االستثمار والتوظيف وإنشاء نقاط البيع.

  استغالل  لشبكات  المغربية  والفيديرالية  المقاوالت  مع  2012  عام  في  عمل  ورشة  تنظيم  تم  البرنامج،  لهذا  وكتقييم  ذلكلى  إ

  على   أكد  أخرى،  ناحية  ومن .  الوطنية  التجارية  للعالمات  بالنسبة  البرنامج  هذا  جاذبية  ناحية،  من  أثبت  التجارية،  العالمات

 .البرنامج هذا وقيادة دعم آليات تعزيز ضرورة

 يغطي   دعم  مع  البرنامج  لهذا  جديد  عرض  بإعداد  المتدخلين،  باقي  مع  بشراكة  الوزارة،  قامت  التقييم،  هذا  نتائج  على  بناءا 

 العملية بأكملها )من الخبرة إلى االستثمار( باإلضافة إلى نظام تصنيف وتتبع تحقيق األهداف.

في    مدرجد وضعت حدا لمشروع تعزيز برنامج المقاوالت الرائدة، على الرغم من أنه  إال أن تدابير التقشف المذكورة أعاله ق

 ( مع تحديد األهداف من حيث الدعم والميزانية الالزمة لتنفيذه.2020-2013الخطة )

   ضرورة تفعيل المخطط المديري للتكوين 

قطاع    الشغل،عليم )مكتب التكوين المهني وإنعاش  تجدر اإلشارة إلى أن مخطط التكوين قد مكن العاملين في مجال التكوين والت

 ذلكالتكوين المهني والجامعات العامة والخاصة( من تكييف عروضهم مع احتياجات سوق العمل في مجال التجارة والتوزيع.  

  الشغل مع مكتب التكوين المهني وإنعاش    اإلجراءات  من  مجموعة إطار تعاقدي، اتخذت الوزارة    غيابأنه على الرغم من  

المديري   المخطط  المؤسسة إلعداد والمصادقة على    للتكوين،لدمج  التي عقدت مع مسؤولي هذه  العمل  من خالل جلسات 

التكوين. ا  اإلشارة   وتجدر وحدات    والتوزيع   بالتجارة  الخاص  التكوين  مخطط  تنفيذ  اتفاقية  مشروع  وضع  تم  أنهإلى    أيضا

 . عليه التوقيع أجل من المكتب هذا قبل من إجراء أي  اتخاذ دون الشغل، وإنعاش المهني التكوين مكتب مع بشراكة،

  العام   واالتحاد  الوزارة  هذه  بين  اتفاقية  توقيع  تم  ،2021  المهني  للتكوين  الوطنية  االستراتيجية  إطار  وفي  ذلك، إلى    باإلضافة

المغرب ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني )إشراف مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل( فيما يتعلق بتطوير    لمقاوالت

 لتكوين المهني في قطاعات الصناعة والتجارة واالقتصاد الرقمي. ا

 يتعين تفعيلها  مناطق األنشطة التجارية: مشاريع 

األنسب لخلق فضاءات تجارية حديثة، منظمة مع توفير    النموذجلى تحديد  هدف المخطط الوطني لمناطق األنشطة التجارية إي

  هذه   مثل  تفعيل  يتطلب  ما يجرون مشترياتهم في القطاع الغير المنظم.  غالباعروض تتوافق مع الساكنة ذوي الدخل المحدود 

 . البيضاء والدار وجدة في إطالقهما تم نموذجيين مشروعين عبر تجريبية مرحلة بالضرورة، جديدة بنماذج المشاريع

  لمعايير   تستجيب  التي  األراضي  لتعبئة  جهد  أي   الوزارة  تدخر  لم  المشاريع،  هذه  مثل  إلنجاح  العقار  الوعاء  ألهمية  ونظرا

  والجماعات  الدولة   أراضي  توفير  أجل  من  والداخلية  المالية  ووزارتي  الوالة  مراسلة)  مناسب  بسعر  التجارية  األنشطة  مناطق

 (.لوجدة التجارية األنشطة منطقة أجل من  Medzوكذا المحلية

  مع   ومشاورات  لقاءات  عدة  خالل  من  اهتماماتها،  صميم  في   الخاصين  الفاعلين  تعبئة  الوزارة  جعلت  ذلك، إلى    باإلضافة

 التجارية والجمعيات المهنية. والعالمات التجارية المراكز تطوير مجال في الفاعلين
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 التجارة   لتنميةاستغالل المخططات الجهوية وجوب التجاري: خطيط الت 

  وبالفعل،.  المحليين  الفاعلين  سيما  وال  المشروع،  هذا  في  المعنية  األطراف   انخراط  على   التجاري  التعمير  سياسة  تفعيل  يعتمد

  التجارة   لتطوير  الجهوية  المخططات   باستغالل  النموذجية  للجهات  يسمح  لم  المحليين  الفاعلين  وانخراط  مشاركة  نقص  فإن

 .الجهوي المستوى على التجارة لتنمية التخطيط أجل من  منها واالستفادة

  بشراكة   التجارة  لتطوير  الجهوية  المخططات  إنجاز  محاولة  خالل  من  المقاربة  تغيير   على  الوزارة  عملت  الوضعية،  هذه  وأمام

  مخططات   في  التجارة  لتطوير  الجهوية  المخططات  وتوصيات  لنتائج  أفضل  إدماج  ضمان  أجل  من  الحضرية  الوكاالت  مع

 .الجديدة المقاربة هذه تنزيل من يمكن لم رواج لصندوق المالية الموارد نقص لكن. المدن تهيئة

 وجب تفعيلها   : مشاريعأسواق الجملة 

على اتفاقية جديدة تتعلق بإحداث    2021موقع المشروع والتقييم المالي وكذا األطراف المعنية، تم التوقيع في يناير    لتغييرتبعا  

. وتهدف  2017سوق الجملة على مستوى عماالت الرباط سال الصخيرات تمارة، وهي تلغي االتفاقية الموقعة في دجنبر  

 تتضمن  التي  الموقعةالمشروع كالمفاهيم والبرنامج المالي ومساهمات الجهات    االتفاقية الجديدة إلى تحديد شروط وكيفية تفعيل

 اإلشارة  وتجدر .  األولى  االتفاقية  إطار في  منها  درهم  مليون  60  صرف   تم   درهم  مليون  194  قدره  مالي  بمبلغ  الوزارة   إسهام

 .للتهيئة الجهة الرباط شركة طرف من اإلنجاز طور في الموقع تثبيت أشغال  أنإلى 

 المكلفة  الوزارات  قبل  من  2021  يناير  في  إطار  اتفاقية  على  التوقيع  تم  الجملة،  ألسواق   التوجيهي  المخطط  تفعيل  إطار  وفي

والداخلية والمالية والتجارة، من أجل خلق منصات من "الجيل الجديد" لتسويق الفواكه والخضر والمنتجات الفالحية    بالفالحة

 ."2030-2020والغذائية بالجملة، وذلك تنفيذا لالستراتيجية الجديدة " الجيل األخضر 

 رابعا. توصيات المجلس األعلى للحسابات  
 المعنية، كل األطراف  وبهدف جمع مقترحات    جهةمن أجل تطوير استراتيجية تأخذ في االعتبار احتياجات وخصوصية كل  

ا الوزارة هذه اعتمدت ا تشاركياا نهجا  .القطاع  في الفاعلين جميع قبل من وبلورتها اقتراحها تم التي األفكار تجميع على قائما

  منتدى   12  المحلية،  والسلطات  الوزارة  هذه  مع  بتعاون  ،2019  والصناعة والخدمات سنةغرف التجارة    نظمت  الغاية،  لهذه

 وكذا  الترابي  مجالها  مستوى  على  النشيطة  المهنية  والنقابات  الجمعيات  ومقترحات  توصيات استقبال  من  مكن  للتجارة،  جهوي

 .الفاعلين جميع مع موحد تشاوري إطار  في الرئيسية القضايا مناقشة

 المنتدى  بمراكش،  2019  أبريل  25و  24  يومي  هللا،  حفظه  الملك،   لجاللة  السامية  الرعاية  تحت  الوزارة،  هذه  نظمت  كما

  ."وشاملة منسجمة تجارة تنمية أجل من وطنية مشاورة" شعار تحت للتجارة، المغربي

 مساحة   وشكل  وخبراء،  اريينتج  وخبراء  إقليميين  ممثلين  من  مشارك،  1600  عن  يزيد  ما  مشاركة  المنتدى  هذا  عرف  وقد

 .)..( المحاور من مجموعة همت توصية 1500 صياغة من مكن حيث والشامل، التشاركي والتبادل للنقاش

  والتوزيع   التجارة  بقطاع  للنهوض   2025-2020  التجارة  تسريع  مخطط  وضع  على  الوزارة  هذه  عملت  التوصيات  لهاته  وتفعيال

 المهنية والجمعيات والنقابات  المكلفة بالفالحة  المالية والوزارة  المكلفة بوزارة الداخلية والوزارة  ك  مع القطاعات المعنية  بتشاور

 إلخ ... المستهلك،حماية  اتالتجارة اإللكترونية وجمعيالعملين في والمساحات الكبرى والمتوسطة  و

في  المجلس األعلى للحسابات  هات الواردة في تقرير  يالتوصيات والتوج  االعتبارجاهدة باألخذ بعين    لوزارةاوستعمل    (…)

  .إطار وضع خطط التنمية المستقبلية للقطاع

 

 المنظومة الوطنية للبنية التحتية للجودة 

 وتسيير المعهد المغربي للتقييس 

الجو بتسيير  المتعلقة  األنشطة  إلى مجموع  للجودة  التحتية  البنية  )المترولوجيا( تشير منظومة  القياس  دة والمتكونة من علم 

 وتقييم المطابقة، بما فيها اإلشهاد بالمطابقة واالعتماد، باإلضافة إلى التقييس. 

المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة واالعتماد، الذي ينظم   2010فبراير    11، الصادر بتاريخ  06.12القانون رقم    وعرف

ية التحتية للجودة، أهم المفاهيم والفاعلين في المنظومة. ويتعلق األمر بالمجلس األعلى للتقييس مكونات المنظومة الوطنية للبن

واالعتماد   بالمطابقة  لالعتماد  (CSNCA)واإلشهاد  المغربية  واللجنة   ،(COMAC)  للتقييس المغربي  المعهد  وكذا   ،

(IMANOR) رة واالقتصاد األخضر والرقمي.  الذي يعتبر مؤسسة عمومية، تحت وصاية وزارة الصناعة والتجا 
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I.   مالحظات وتوصيات المجلس األعلى للحسابات 

المجلس على  للتقييس، وقف  المغربي  المعهد  للجودة ومراقبة تسيير  التحتية  للبنية  الوطنية  المنظومة  من خالل مهمة تقييم 

 مجموعة من المالحظات وأصدر توصيات، يتمثل أهمها فيما يلي.

 البنية التحتية للجودة في المغرب  أوال. تقييم منظومة 

 اإلطار االستراتيجي والمؤسساتي  .1

السيما فيما يتعلق بتعريف الجوانب المؤسسة    ،عرف اإلطار العام للبنية التحتية الوطنية للجودة مجموعة من التطورات المهمة

 حاجة إلى بعض التحسينات. بله، لكن اإلطار االستراتيجي والمؤسساتي والقانوني  

  ألجل تطوير البنية التحتية للجودة   عموميةالحاجة إلى سياسة 

قيام الحكومة والمجلس األعلى  وعدم للجودة، التحتية البنية تطوير ألجلغياب سياسة وطنية رسمية ومندمجة  المجلس سجل

أنه من الضروري أن تعتمد المنظومة الوطنية للبنية    حيثفي هذا اإلطار.    بمبادراتللتقييس واإلشهاد بالمطابقة واالعتماد  

 التحتية للجودة على سياسة بعيدة المدى تتالءم بصفة مستمرة مع التطور االقتصادي والتكنولوجي الوطني والدولي.

في نونبر    انعقد الجتماع الثالث للمجلس األعلى للتقييس واالشهاد بالمطابقة واالعتماد  ا "    أنارة في جوابها  الوز  أشارت
إلى إجراء تحليل للبنية التحتية    هاوالتي أدى عمل  ،لجنة مكلفة بإعداد السياسة الوطنية للجودة  أنشأوأن المجلس    2020

محاور تطوير مكونات البنية التحتية    وتعريفعلى الرؤية واألهداف االستراتيجية للسياسة    والمصادقةالقائمة للجودة  
جميع    تشملالوطنية للجودة. وأضافت الوزارة إلى أنه سيتم توسيع المشاورات حول مشروع السياسة الوطنية للجودة ل

 ". أصحاب المصلحة

  الحكامة أجهزةضرورة تفعيل 

يتكون المجلس األعلى للتقييس من ممثلي الجهات المعنية العمومية والخاصة والجمعوية، وتناط به مهمة مساعدة الحكومة 

، لم يجتمع هذا المجلس سوى مرتين عوض سبع  2018في تحديد السياسة الوطنية في ميدان الجودة. إال أنه وإلى متم سنة  

وتجدر اإلشارة إلى أن مدة صالحية تعيين أعضاء المجلس قد انقضت قبل   .  2013يوليوز    15خرها اجتماع  مرات. كان آ

 (. 2015آخر قرار تعيين في نونبر  صدرأزيد من سنتين )

، بعد تجديد تعيين أعضاءه الستة  2020" نظمت االجتماع الثالث للمجلس في نونبر  الوزارة بأنهاجوابها، أكدت    في
 ".2019في يوليوز  12.06يهم في المرسوم بتنفيذ القانون رقم المنصوص عل

تعقد أي اجتماع خالل أزيد من ثالث سنوات متتالية )من فبراير    أنها لمفيما يخص اللجنة المغربية لالعتماد،    تبين،  لذلك  إضافة

 .2016سنة ( علما أن الوزارة الوصية لم تقم بتجديد تعيين أعضاءها منذ 2018إلى غاية أبريل  2015

حلها في إطار مشروع اإلصالح المؤسساتي    يتمبأن " المسائل المتعلقة باللجنة المغربية لالعتماد س  الوزارة  أجابت  وقد
 " تعمل على تجديد عضوية خمسة ممثلي اللجنة".  بأنهاللبنية التحتية للجودة " و

 سلطة االعتماد  استقالليةتقوية  ضرورة 

، يتم اعتماد الهيئات من قبل الوزارة المكلفة بالصناعة والتجارة بعد استطالع رأي اللجنة  06.12حسب مقتضيات القانون رقم  

 .(SEMACغربية لالعتماد )المصلحة الم طرف منمعالجة ملفات الطلبات   تتمالمغربية لالعتماد و

، وذلك بالنظر إلى مختلف مهام ضمان استقالل وحياد هذه العملية  يؤثر على  أنتسليم االعتماد من طرف الوزارة    شأن  ومن

الوزارة، التي قد تنبثق عنها مخاطر تتعلق بتضارب المصالح بالنظر لصالحياتها فيما يخص تقنين قطاعات الصناعة والتجارة  

وحماية   السوق  ومراقبة  بالمقاولة  والسالمة  والجودة  واالعتماد  الميترولوجيا  مجاالت  مراقبة  وفي  الحديثة  والتكنولوجيات 

 هذه المخاطر، تسند مجموعة من الدول مهام االعتماد إلى هيئات مستقلة عن اإلدارة. أمامتهلك. والمس

" وعيا  وأنه    .  الوزارة لالعتماد ال يؤثر على استقاللية ونزاهة عملية االعتماد"  »إصدارالوزارة في جوابها أن    أكدت
مجال االعتماد ويشكل عقبة أمام االعتراف الدولي به أعدت  منها بان نمط العمل الحالي ال يفي بالمتطلبات الدولية في  

. اال ان هذا المشروع لم يحصل 2018وزارة الصناعة والتجارة مشروع قانون إلنشاء معهد مستقل لالعتماد سنة  
 خر في مسطرة المصادقة.  آ على الموافقة" وأنه تم وضع مشروع قانون

رسمية    شكليا كهيئةمؤهلة قانونيا وال    أنها غير  علماجهاز االعتماد    أنشطة( بSEMACغربية لالعتماد )المصلحة الم  تقومو

 تتم اإلشارة إليها بهذه الصفة على مستوى الهيكل التنظيمي للوزارة.  ولم بالمغربلالعتماد 

لالعتماد    أنهإلى    الوزارة  أشارت  جوابها  في المغربي  النظام  تسجيل  تم  مرئية  بهوية  االعتماد  نشاط  لتزويد   "
(SEMAC ."كعالمة تجارية لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ) 
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 مكونات منظومة البنية التحتية للجودة   .2

تتكون منظومة البنية التحتية للجودة من عدة عناصر تتفاعل فيما بينها، وهي كالتالي: علم القياس )المترولوجيا( واالعتماد  

 ومراقبة السوق والتقييس. 

 القياس )المترولوجيا( علم  .أ

( موثوقية القياسات على المستوى الوطني وقابليتها لالعتماد على المستوى الدولي. وقد أسند يضمن علم القياس )المترولوجيا

 تدبير هذه المهمة لقسم المترولوجيا بالوزارة المكلفة بالصناعة والتجارة. 

   الحاجة لتحيين وتنظيم ومعايرة بعض أجهزة القياس 

رقم   لقانون  القانونية  المترولوجيا  ب  2.79تخضع  بتاريخ  المتعلق  الصادر  القياس  تغييره    1986دجنبر    31وحدات  تم  كما 

المتعلق بمراقبة أجهزة القياس،    813.05.02، وكذا المرسوم رقم  2003نونبر   11المؤرخ في    03.22وتتميمه بالقانون رقم  

مختلف أجهزة    تهمقرارا لوزير الصناعة والتجارة    19تم إصدار أكثر من    وقد.  347.10.2والذي تم تتميمه بالمرسوم رقم  

 .القياس وطريقة مراقبتها

مجاالت جديدة مثل المترولوجيا الكيميائية. وقد   وظهوريتطور ليواكب التطور التكنولوجي المستمر    القانوني لماإلطار    هذا

 تم تسجيل نفس المالحظة بالنسبة للمواصفات القياسية المتعلقة بها. 

  النظام  يحددالمتعلق بالتقييس واالعتماد الذي    12.06مراجعة القانون    عأعدت مشرو"    اأنه  الوزارة  أكدت  جوابها،  في
قرارا المنظمة 19  عرف أي تطور طيلة العقد الماضي وأن  ي" وأكدت كذلك بأن تنظيم المقاييس لم  .لقياسلالوطني  
 المفعول.  ةالقياس ال تزال ساري ألجهزة

الرغم من    هذا فإنهوعلى  يتم    أهميتها،  ب  القراراتإصدار  لم  الحمولة وموازين    خمسالمتعلقة  قياس  )أجهزة  قياس  أجهزة 

 813.05.02والصوت والسكر( رغم تضمينها بالئحة أجهزة القياس المنظمة في إطار المرسوم رقم    والرطوبةالحرارة الطبية  

 . 2010الذكر، وذلك منذ سنة  سالف

إلى    وأشارت في جوابها  للرا"  أنهالوزارة  األسبقية  نشر أعطيت  تم  المتوسطة حيث  السرعة  قياس  وأنظمة  دارات 
تمت مراجعة القرار المتعلق بأجهزة قياس السرعة وزمن السياقة. أما القرارات   2020. وفي  2019قراريهما سنة  

 .  "بمعدل طلبين في السنة المتبقية فهي مبرمجة خالل السنوات الثالث المقبلة

لتي يتوفر عليها قسم المترولوجيا يعرف تأخرا كبيرا، إذ تم إجراء آخر عملية  اتضح أن تحيين معايرة أجهزة القياس ا  كما

 أن يؤثر على جودة وموثوقية عمليات المراقبة التي تقوم بها الوزارة.  شأنه  من ما وهو ،2005معايرة سنة 

وكذلك   المترولوجية.  للمراقبة  جديدة  تقنية  وسيلة  367  أنها "قامت باقتناءأكدت الوزارة    المالحظة  هذه  على  وجوابا
 ".الموجودة للوسائل معايرة عملية 2892 أنجزت

   انخفاض عدد عمليات المراقبة القياسية المنجزة وقلة الموارد البشرية المؤهلة في مجال المترولوجيا 

بالمائة بين سنتي   38حيث انخفض عدد عمليات المراقبة القياسية بنسبة    تراجعا،   المراقبة  عمليات  عرفت،  2016منذ سنة  

انخفاضا بنسبة   ا. أما عدد عمليات المراقبة المتعلقة بقبول النموذج وعدد عمليات مراقبة قياس الحمولة فقد عرف2017و  2016

 . 2018و 2016بين سنتي  بالمائة تواليا 52وبالمائة  43

وأن وفق منطق    أهداف  تحديد  مع لها    التخطيط  يتمالوزارة بأن عمليات المراقبة المترولوجية ليست عمليات    أجابت
 الموافقة على النموذج والفحوصات األولية تنجز بناءا على الطلبات المقدمة من المعنيين.  وأناألهداف المراد تحقيقها  

في هذا   ةإال أنه يجدر التأكيد على أنه بالرغم من أن المراقبة تتم بناء على طلبات المعنيين، فعلى الوزارة وضع استراتيجي

المجال من أجل تشجيع الفاعلين االقتصاديين وغيرهم للقيام بمراقبة أجهزتهم وبالتالي المساهمة في تعزيز الثقة في المنتوج  

 الوطني.

  95( موظفين ينتمون لقسم المترولوجيا إضافة إلى  7في سبعة )  المراقبة تنحصرعمليات  ب  تقوم  التيالبشرية    المواردأن  كما  

 الوطني.  التراب لتغطيةموارد غير كافية  وهي على المندوبيات الجهوية المكلفة بالصناعة والتجارة. موظفا موزعين

اإلدارات بصفة عامة، تمضي  أنه  الوزارة  أجابت  وقد تعاني منه  الذي  البشرية  الموارد  أجل مواجهة نقص  " ومن 
 الوزارة قدما في عملية تفويض الفحوصات للخواص". 

 المغربي.  ينظام التعليمالمجال في الشبه غياب لعروض التكوين في وفي علم القياس  ةمؤهل أطرغياب  على عالوة 

" أسفرت تجربة نموذجية عن إدماج المترولوجيا ببرنامج المدرسة الحسنية لألشغال أنهإلى    جوابها  في  الوزارة  أشارت
، تم إعداد كتاب للتدريس  وفي هذا الصددوتزعم الوزارة تعميمها بالتعاون مع الوزارة المكلفة بالتعليم العالي.   العمومية

للمترولوجبا   الوطني  المختبر  التعليمبشراكة مع  الشعب   وقطاع  ببرنامج  المترولوجيا  إدماج  إدماج  أجل  العالي من 
 ."للتعليم العالي التقنية
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 االعتماد .ب

 ب المتعلقة باالعتماد إلى الوقوف على ما يلي.أفضى فحص الجوان

 المصلحة المغربية لالعتماد إلى مستوى المعايير الدولية تنظيمالرفع من  ضرورة 

  القياسية  المواصفة   عليها  نصت  التي  المتطلبات  من  العديد (  SEMAC)  لالعتماد  المغربية  المصلحة  تستوف  لم

"ISO/IEC.17.011  (2006  ")تقارير  وإعداد  الجودة،  إدارة  نظام   على  كالحفاظ  االعتماد  لهيئات  العامة  بالمتطلبات   المتعلقة 

 لالعتماد  المغربية بالمصلحة الدولي الوضعية باالعتراف هذه تسمح ولم. اإلدارة بها تقوم التي والمراجعات الداخلي، التدقيق

 .  بالمغرب لالعتماد الرسمية الهيئة بصفتها

لدى قسم االعتماد نظام إدارة الجودة ودليل الجودة واإلجراءات المتعلقة بجوانب    بأن  جوابها  في  الوزارة  أكدت  وقد
بمجرد   ا لالعتراف الدولي بأنشطته  اقدم طلبهتالعتماد ساوبأن مصلحة    .  ISO / IEC 17011  (2006)المواصفة  

 . 06- 12الموافقة على مشروع القانون الذي يعدل ويكمل القانون رقم 

  لالعتراف شكل عائقا    ماتستوفي الشروط المطلوبة وهو    ال  (SEMACالمجلس يؤكد بأن المصلحة المغربية لالعتماد )  أنإال  

 تم  الذي"  السوق  ومراقبة  والمترولوجيا  واالعتماد  التقييس  هيكلة  إعادة  دعم"  تقرير  فإن  التوضيح،  سبيل  على  .بها  ليالدو

 الذي يعد)  داخلي  تدقيق  أي  تنفذ  لم  SEMAC  أن  أشار  األوروبي  واالتحاد  المغرب  عمل  خطة  دعم  برنامج  إطار  إنجازه في

 (.ISO / IEC 17011 من مكونات المواصفة

األجنبية تخضع    المطابقة  تقييم  المطابقة من طرف هيئات  اإلشهاد على  أنشطة  فإن ممارسة  للمغرب،  أنه خالفا  العلم  مع 

 العتماد مسبق من قبل هيئات االعتماد الوطنية في العديد من البلدان.

ريا في غياب نصوص قانونية  " بالنسبة لممارسة أنشطة اإلشهاد على المطابقة يبقى اعتمادها اختيابأنه  الوزارة  وأجابت
 توجب االعتماد المسبق من قبل القطاعات الوزارية المختصة". 

 المعتمدة   المطابقة  على  اإلشهاد  لهيئات  يؤدي ضياع فرص  SEMAC  بـ  االعتراف الدولي عدم  تجب اإلشارة إلى أن  إال أنه

ا  قبله،  من  االعتراف   ذات  األجنبية  اللجوء للمؤسسات   يفضلون(  أساسي  بشكل  المصدرة  الشركات)  الزبناء المحتملين  ألن  نظرا

 . الدولي

 عمليات االعتماد التي تقوم بها المصلحة المغربية لالعتماد   تكثيف ضرورة 

على الرغم من أهمية نطاق تدخل االعتماد الذي يهم مختبرات التجارب والمعايرة، وهيئات المراقبة، ومختبرات التحليالت  

البيولوجية الطبية، وهيئات التفتيش، وهيئات اإلشهاد على المصادقة والتأهيل وغيرها، اتضح أن عدد االعتمادات الصادرة  

 . محتشمال عن المصلحة المغربية لالعتماد ال يزا

فقط اعتماد مختبر واحد للتحليالت البيولوجية والطبية، وهيئة تفتيش واحدة، وهيئة إشهاد   تم ،  2018نهاية سنة    عندإذ أنه  

 مختبرا للتجارب واالختبارات والمعايرة. 130على المصادقة واحدة، و

لطلبات االعتماد، وبالتالي فان حصيلة  المهام المنوطة بمصلحة االعتماد المغربي هي االستجابة    أن  "  الوزارة  أكدت
االعتمادات مرتبطة بعدد الطلبات الواردة. ويتسم أسلوب عمل مصلحة االعتماد المغربي بالفعالية والمصداقية، لذا  

 فقد شهد عدد هيئات تقييم المطابقة المعتمدة تطوراا هاماا". 

 .2020اعتماداا حتى سنة  137جوابها أن مصلحة االعتماد المغربي سلمت   فيالوزارة  وأشارت

غير أنه، بالرغم من النتائج المحققة، يبقى دور وجاذبية مصلحة االعتماد محدودا بسبب غياب االعتراف الدولي، علما بأن 

 السوق يوفر إمكانات للطلب على عمليات االعتماد. 

 مراقبة السوق "مراقبة المطابقة" .ج

تم تنفيذها والتدابير التي يتم اتخاذها من طرف السلطات العمومية لضمان تضم أنشطة مراقبة السوق جميع العمليات التي ي

المتعلق بسالمة   24.09من القانون رقم    5طبقا للمادة    وذلكسالمة المنتوجات والخدمات المستعملة من طرف المستهلكين  

 المنتوجات والخدمات. وفي هذا الصدد، سجل المجلس بعض المالحظات تم تلخيصها فيما يلي. 

  عمليات المراقبة مضاعفةوجوب 

، اتضح أن عدد المراقبين المسؤولين 2018سنة  ب  والمتعلقةوفقا للبيانات المقدمة من طرف الوزارة المكلفة بالصناعة والتجارة  

 مراقبا. 106عن مراقبة السوق التابعين للمصالح الالممركزة للوزارة يبقى محدودا، بحيث لم يتجاوز ما مجموعه 

، تم تنفيذ 2017  سنة  ففيوقد ترتب عن هذا النقص في الموارد تعزيز المراقبة على الواردات على حساب المراقبة المحلية. 

 عملية مراقبة للمؤسسات المحلية.  8.740عملية مراقبة على الواردات مقابل  245.753
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يتمحور حول مقاربة قطاعية    ةللمراقب  برنامجا وطنيا  2018منذ عام    إلى أنها " اعتمدت  الوزارة  أشارت  جوابها  في
تهدف إلى تعزيز المراقبة المحلية من أجل معاينة سالمة المنتجات وكذلك الممارسات التجارية. ويتم من خالله تحديد  
المنتجات المستهدفة للمراقبة خالل السنة، مع منح هامشا من الحرية في ذلك للمندوبيات من أجل مراعاة الخصوصيات 

إلى ارتفاع   ،هذه المقاربة الجديدة أدت، إلى جانب تعزيز عدد المراقبين العاملين  أن الوزارة    أشارتكل جهة. والمحلية ل
 .2020و 2019كبير في عدد عمليات المراقبة التي أجريت خالل سنتي 

المنجزة،  برنامج وطني للمراقبغير أنه تجدر اإلشارة إلى أن وضع   ولكنه لم يمكن من تجاوز ة مكن من تحسين المراقبة 

 النقائص المتعلقة بالموارد البشرية وبتكثيف مراقبة الواردات على حساب تقليص مراقبة المؤسسات المحلية.

  إحداث لجنة التنسيق ألجل مراقبة السوق 

  .ق بنص تنظيميمكلفة بتنظيم ومراقبة السو  تعيين إدارةالمتعلق بسالمة المنتوجات والخدمات على    24.09ينص القانون رقم  

(، على 10، في مادته العاشرة )2013ماي  13الصادر في  2.12.502يحمل رقم  الذينص المرسوم التطبيقي لهذا القانون 

 لجنة لتنسيق مراقبة السوق.  إحداث

لعمومية  تنسيق بين القطاعات والمؤسسات اال، لم يتم إحداث اللجنة المذكورة وهو ما أثر على  2019متم سنة    عند  ،غير أنه

 وجمعيات حماية المستهلك والمهنيين في مجال سالمة المنتوجات والخدمات الصناعية. 

، حيث تم في البداية وضع  2018انطلق اإلعداد إلحداث لجنة التنسيق لمراقبة السوق في عام    "بأنه  الوزارة  أجابت  وقد
 ".2019قائمة بممثلي أعضائها وعقد االجتماع األول في يوليوز 

 التقييس  .د

 في حماية المستهلك وفتح األسواق األجنبية أمام المنتوج الوطني. وفي هذا الصدد، لوحظ ما يلي. امهم االتقييس دور يلعب

  نشاط التقييس في القطاعات الوزارية  ترسيخوجوب 

ال تتوفر على الموارد   هالكن  ،تقييسل  مخصصةاالستبيانات توفر كافة القطاعات الوزارية على مصالح    استغاللتبين من خالل  

الضرورية للقيام بالتشجيع والتوعية بأهمية التقييس في مجاالت تدخلها. فعلى سبيل المثال، أحدثت الوزارة المكلفة بالطاقة  

( مديريات تتدخل في قطاعات 6والمعادن مصلحة تقييس ومراقبة الجودة تضم موظفين فقط، في حين تتكون الوزارة من ست )

 وزارة المكلفة باإلسكان.التجهيز والنقل وعلى الق نفس المالحظة على الوزارة المكلفة بمختلفة. وتنطب

وبالمقابل، فقد سجل المجلس استثناءين في هذا المجال ويتعلق األمر بكل من وزارة الصحة التي أحدثت هيئة جديدة مسؤولة 

 ،وكذلك المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية  األداء وتدبير المخاطر تابعة للكتابة العامة للوزارة،عن الجودة و

 . 2016سنة  النباتية منذتدابير الصحة الو قسم التقييس بها يتكلف التيو 2010التقييس منذ سنة  مهمة اعتماد تمحيث 

 ثانيا. تسيير المعهد المغربي للتقييس 

المادة العاشرة منه، يدير المعهد المغربي للتقييس مجلس إدارة يتكون من  المشار إليه أعاله، ال سيما    12.06وفقا للقانون رقم  

  ممثلي الدولة والجامعات والجمعيات المهنية والمدنية والمختبرات. 

 االستراتيجية والحكامة  .1

امة المعهد،  ، وكذا تقييم إطار حك2018إلى سنة    2015مكن تقييم إنجازات مخطط التنمية االستراتيجي للفترة الممتدة من سنة  

  من تسجيل ما يلي.

 البرنامج المتوقع   وفقالتقييس  إحداث لجان ضرورة 

يخص المصادقة على    فيما  2018و  2015حقق المعهد أغلب التوقعات المسطرة في مخطط تنميته للفترة الممتدة ما بين سنتي  

 المواصفات المغربية وإدراج المواصفات األوروبية.  

بالمقابل، لم يتمكن من إحداث عدد لجان التقييس المتوقعة في المخطط المذكور. فعلى سبيل المثال، لم يتم إحداث أي لجنة  

 ، بالرغم من توقع المخطط إحداث ست لجان.2017تقييس خالل سنة 

تضمين عدد لجان التقييس في خطة العمل السنوية كمؤشر للتقييم، علما بأن هذه األخيرة يتم   " بأن  الوزارة  وأجابت
إنشاؤها بناء على طلب الفاعلين االقتصاديين، أو كلما دعت الضرورة لذلك. وفي معظم الحاالت، وبالنظر إلى ضعف 

 ". رة من المعهد المغربي للتقييسمشاركة القطاع الخاص في أعمال التقييس، فإن إنشاء اللجان يتم بمباد

 وتنزيلهاوضع استراتيجية تجارية وتواصلية  ضرورة   

الترويج لألنشطة المختلفة التي يقوم بها المعهد المغربي   يعتبر عنصر االستراتيجية التجارية والتواصل عامال رئيسيا في 

هداف محددة مع تنزيلها في إطار مخططات عملية في للتقييس. غير أنه لوحظ أن هذا األخير ال يتوفر على أي استراتيجية بأ

، إلى أهمية وضع هذه  عديدة  مراتمع العلم أن أعضاء مجلس اإلدارة قد أشاروا، في    ،مجال الترويج التجاري والتواصل

 على سبيل المثال(.  2018يوليوز  6و 2016يوليوز  12االستراتيجية )اجتماعات 
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روع للتعاون مع االتحاد األوربي فقد ارتأينا إدراج تطوير االستراتيجية المذكورة  مع انطالق مش  "أنه    الوزارة  وأجابت

ل". وأضافت  ضمن هذا المشروع الذي هو حاليا في طور التنفيذ وذلك لالستفادة من الخبرة األوربية في هذا المجا
اعتماد هيكل  2021ي يناير جل سد الخصاص التنظيمي وتعزيز المكتسبات، فقد تم فالوزارة بأنه "وأضافت بأنه "أل

 ".تنظيمي جديد لـلمعهد، حيث تم بموجبه إحداث قسم للتواصل والتدريب واألنشطة التجارية

 تقييم مهام المعهد المغربي للتقييس .2

 خلصت عملية تقييم المهام التي يقوم بها المعهد إلى االستنتاجات التالية.

 التقييس  .أ

مواصفة قياسية    14.500إنتاج المواصفات القياسية، حيث وصل عددها اإلجمالي إلى  منذ بداية عمل المعهد، سجل تحسن في  

لجنة تقييس. وقد مكن تقييم هذه المهمة من تسجيل المالحظات    115. وتعزى هذه الحصيلة لعمل  2018مغربية نهاية سنة  

 التالية: 

 الجهات المعنية بالتقييس  التزام ترجمة  ضرورة 

على    كما القانونينص  إعداد  ،12.06رقم    ذلك  التقييس    يتم  ألشغال  السنوي  على    للتقييس  المغربي  للمعهدالبرنامج  بناء 

  المعهد المغربي للتقييس   عتمديتوجيهات الحكومة ورأي المجلس األعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة واالعتماد. لكن عمليا،  

 يضمن  ال  ما  وهوضافة إلى اليقظة الدولية.  باإلالتقييس،    اجتماعات لجان  مخرجاتفي غياب هذه التوجيهات وهذا الرأي، على  

 . التقييس من الحقيقية الحاجيات تعكس المتخذة اإلجراءات بأن

ذات  بالقطاعات  المتعلقة  األوروبية  التوجيهات  إطار  في  عليها  المنصوص  المواصفات  إلى مالءمة  أيضا  المعهد  يلجأ  كما 

 األولوية بالنسبة للمغرب. 

، أن حضور ومساهمة القطاع الخاص 2018-2014اتضح، من خالل فحص محاضر اجتماعات لجان التقييس خالل الفترة  و

في أعمال التقييس الوطنية غير كاف. فبالرغم من المجهودات المبذولة لتوعية الجمعيات المهنية لتولي كتابة لجان التقييس،  

 منها في هذا الصدد.   أي اهتمامبد يلم 

 المراجعةستقصاء الحاجيات المتعلقة بالمواصفات تستوجب ا طريقة 

إعداد المواصفات القياسية مطالبة بتقديم مقترحاتها  ب  معنيةإن القطاعات الوزارية أو كل هيئة أخرى  ف،  12.06طبقا للقانون رقم  

 يلها في البرنامج السنوي للتقييس.  ، إذا اقتضى األمر، على تسجويعملإلى معهد التقييس. هذا األخير يقوم بتقييم هذه المقترحات  

مجال  في  وحاجياتهم  مقترحاتهم  استقصاء  بهدف  الفاعلين  مختلف  سنويا  للتقييس  المغربي  المعهد  يراسل  الغرض،  لهذا 

المواصفات القياسية. غير أنه لوحظ أن معدل اإلجابة عن هذه الطلبات يبقى ضعيفا، وال يمكن من التوفر على إحصاء دقيق  

 للحاجيات.

الهيئات التي تم استجوابها    ودغير أن رد  مراسلة،  270، وجه هذا األخير  2020-2018عداد برنامج المعهد للفترة  إفخالل  

(.  بالمائة 3)أي بنسبة    31( ومختبر تقني واحد فقط من بين  بالمائة  4)أي بنسبة    154( مقاوالت من أصل  6في ست )  تانحصر

التشاور معها    حين  في المهنية التي تم  الهيئات  مستوى تفاعل    أن. بالمقابل، لوحظ  هيئة  43البالغ عددها  ولم تجب أي من 

 (. بالمائة 62المؤسسات والمقاوالت العمومية يبقى مرضيا )حيث بلغت نسبة التجاوب حوالي 

بها    "أنه    الوزارة   أشارت  جوابها  في يقوم  التي  االستشارات  إلى  الفاعلين  باإلضافة  لدى  للتقييس  المغربي  المعهد 
االقتصاديين عند إعداد البرنامج السنوي للتقييس، يتم استغالل مصادر معلومات أخرى لتحديد االحتياجات الحقيقية 
والمحتملة من المواصفات، كالمنتديات والملتقيات المهنية والصحافة المتخصصة واالجتماعات مع المنظمات المهنية. 

إ لتحديد  باإلضافة  األحيان  في غالب  التقييس تخصص  للجان  السنوية  االجتماعات  األولى من  الدورة  فإن  ذلك،  لى 
 االحتياجات واألولويات القطاعية من مواصفات قياسية بشكل تشاركي".

تأخذ بعين    غير أنه تجدر اإلشارة إلى أنه، في غياب أجوبة المهنيين، فال يمكن للحاجيات المحددة والمتعلقة بالمواصفات أن

أو   بوضع مواصفات جديدة  المرتبطة  والضرورات  والدولي  الوطني  قتصاد  االا يعرفه  الذي  التطور  كاف  وبشكل  االعتبار 

 تحديثها.  

 لتقييس ا انتفعيل لج ضرورة 

  بناء على محاضر لجان التقييس، تبين عدم تفعيل لجنتين بالرغم من وجود قرارات إحداثها )لجنة تقييس منتجات الزراعة

(، والتي يتولى كتابتهما، على 2005، ولجنة تقييس فضاءات االستقبال المنشأة سنة  2001البيولوجية، التي تم إحداثها سنة  

 التوالي، معهد التقييس، والوزارة المكلفة بالصناعة والتجارة. 

المتعلق   12-39نون  بعد نشر القا  لجنة تقييس منتجات الزراعة البيولوجية أنه  بخصوصجوابها أشارت الوزارة    في
باإلنتاج العضوي للمنتجات الزراعية والمائية، أصبحت األهداف المتوخاة من المقاربة  سالفة الذكر  غير ذي أهمية، 
خاصة بعدما طلبت المصالح المعنية في وزارة الفالحة أنداك تعليق عمل اللجنة المذكورة وتوجيه المجهودات لدعم  
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 أنه   الوزارة  أشارت  ،زراعة البيولوجية". وبخصوص لجنة تقييس فضاءات االستقبالاإلطار القانوني الذي يأطر ال
"يمكن إعادة تشغيل اللجنة المعنية بمجرد أن ترى المصالح المختصة في الوزارة المعنية ضرورة لذلك. كما يمكن 

 حل هذه اللجنة إذا ما تبين أنه ال فائدة من بقاءها".  

لم تتمكن من عقد    ،115لجنة من أصل    19فحص محاضر اجتماعات لجان التقييس، أن  عالوة على ذلك، لوحظ، من خالل  

. ويتعلق األمر، على سبيل المثال، باللجان التي تعمل في تقييس مجاالت مهمة كالحبوب  2018و  2014اجتماعاتها بين سنتي  

 اه الصالحة للشرب.والخضروات وتغدية األطفال وإنتاج الدواجن واللحوم والصرف الصحي وإمدادات المي

 بالمطابقة اإلشهاد .ب

للقانون رقم  المعتمدة وفقا  للتقييس باإلشهاد بالمطابقة مع المواصفات أو المرجعيات المعترف بها أو  يقوم المعهد المغربي 

 التالية:المشار إليه سابقا. وفي هذا اإلطار، أسفر تقييم مهمة اإلشهاد بالمطابقة عن تسجيل المالحظات  12.06

  االعتراف الدولي بشهادة المطابقة التي يمنحها المعهد   مسطرة مباشرةوجوب 

ي ال تتوفر على اعتراف دولي. لهذا، فإن شهادات تتم اعتماد المعهد المغربي للتقييس من قبل المصلحة المغربية لالعتماد ال

 عترف بها دوليا.  المطابقة للمواصفات وللمرجعيات المغربية التي يمنحها المعهد غير م

أيضا ولوج   هترتب عن  وقد  ،إلى المعهد مفضلين اللجوء لمؤسسات خارجية معتمدة دوليا  الزبناء للجوءال يشجع    الوضع  هذا

معترف بها    اتأسعار مغرية وعالم  نظير  م خدماته  ونقدمي  والذينالمطابقة  ب  لإلشهاد  المغربي  للسوقلفاعلين دوليين    قوي

 دوليا.

عالوة    مهمة  لمكاسبتفويت المعهد وشركات اإلشهاد على المطابقة المعتمدة من طرف المصلحة المذكورة    وقد نتج عن ذلك،

 من إعاقة لتطور هذا النشاط في المغرب. ذلكعلى ما يشكله 

أما    .المالحظة "تخص في المقام األول منظومة منح شهادة المطابقة لنظم تدبير الجودة  بأن  جوابها  في  الوزارة  وأكدت
الحالل على وجه الخصوص فهي تحظى باعتراف  بالمنتجات وبقطاع  المتعلقة  المطابقة األخرى  بالنسبة لشهادات 

 دولي واسع وسمعة طيبة لدى مختلف الشركاء التجاريين للمغرب".

هذه المالحظة تخص أيضا الشهادات األخرى والحالل. إضافة لذلك فشهادة المطابقة الحالل ذكر أن  غير أنه من الجدير بال

التي يمنحها المعهد غير معترف بها على الصعيد الدولي، مما يحد من دخول المنتوجات المغربية لبعض األسواق المهمة 

 والتي تتميز بوجود جالية مسلمة. 

  المؤسسات الصغيرة  دمة معالمقأسعار الخدمات  مالءمةوجوب 

يبلغ   المعهد  لزبناء  المفوترة  المبالغ  المطابقة، أن متوسط  المتعلقة بإصدار شهادات  الخدمات  تبين، من خالل تحليل أسعار 

حيث تتراوح مدة التدقيق المتعلقة باإلشهاد بالمطابقة بين يومين وثالثة ودرهم لليوم الواحد )دون احتساب الرسوم(.    5.500

غير مناسبة   التكاليف ذهه .عن كل عملية تدقيق درهم )دون احتساب الرسوم( 16.500إلى   المتوسطة تصل التكلفة فإنأيام، 

 للمؤسسات الصغيرة كالمقاوالت الصغيرة والصغيرة جدا أو التعاونيات الصغيرة. 

درهم في   4000"يمنح المعهد تحت الطلب خصماا على التكلفة اليومية للتدقيق لتصل إلى   جوابها في الوزارة أشارت
ظل الشروط المنصوص عليها في وثيقة تحديد أسعار خدمات المعهد المعتمدة من طرف مجلس إدارته. وفي أقصى  

 رهم".د 7000الحاالت فإن تكلفة الحصول على شهادة المطابقة بالنسبة لمؤسسة صغرى ال تتجاوز 

درهم   2.750التكوين إلى    كلفةمتوسط    يصلالتكوين التي يوفرها المعهد إذ    دوراتفيما يخص    تم الوقوف عليهانفس المالحظة  

لكل يوم ولكل مشارك )دون احتساب الرسوم( بالنسبة للتكوينات المتعلقة بالمشاركين الذين ينتمون لشركات مختلفة، وإلى 

 اب الرسوم( بالنسبة للتكوينات المتعلقة بالمشاركين الذين ينتمون لنفس الشركة.درهم لكل يوم )دون احتس 8.000

في جوابها أكدت الوزارة بأن "متوسط سعر التكوين بين الشركات كما هو موضح في التقرير هو معدل بين الحد 
  2000اوز السعر المطبق  األقصى واألدنى للسعر وليس المبالغ التي يتم استخالصها، حيث أنه في واقع األمر، لم يتج

 درهم".   2000درهم لكل يوم من التكوين بين الشركات. ويكون السعر المفوتر على الشركات الصغيرة دائما أقل من  

وضرورة  اشتغالها  ظروف  كاف  بشكل  تأخذ  ال  الصغرى  للمؤسسات  المقدمة  الخدمات  أسعار  بأن  الذكر  يجدر  أنه،  غير 

للمطابقة. هذا المعطى يشمل كذلك أسعار التكوين المقترحة والتي تتجاوز إمكانيات هذه المؤسسات وهو  تشجيعها على اللجوء  

  ما ينتج عنه عزوفها عن اللجوء لهذه الخدمات.

 ثالثا. التوصيات
 السالفة، يوصي المجلس األعلى للحسابات وزارة الصناعة والتجارة بما يلي: على المالحظات بناء

  أجهزة لتطوير منظومة البنية التحتية للجودة تجمع كل أصحاب المصلحة وعلى تفعيل    ةعموميوضع سياسة   -

 السيما المجلس األعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة واالعتماد؛ ،دور الفاعلين األساسيينو الحكامة
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 تحديث وتعزيز اإلطار القانوني المتعلق بالتقييس والمترولوجيا القانونية؛  -

لالعتماد،    اللبسرفع   - المغربية  بالمصلحة  المتعلق  مكلفة    واالتجاهالمؤسساتي  مستقلة  هيئة  إحداث  إلى 

 باالعتماد معترف بها دوليا؛

 البشرية؛ تعزيزها بالمواردضمان التغطية الكافية لمهام مراقبة السوق والرقابة المترولوجية وعلى  -

لتأكد من اإلشارة إلى المعايير في اللوائح القانونية الزيادة في تطوير نشاط التقييس في القطاعات الوزارية وا -

 .المغربية

 كما يوصي المجلس المعهد المغربي للتقييس بما يلي: 

وضع استراتيجية تجارية وتواصلية عبر اللجوء لمقاربات مبتكرة ألجل ضمان تعزيز جاذبية التقييس بين   -

 أصحاب المصلحة؛ 

تخاذ اإلجراءات الضرورية لضمان االعتراف الدولي بالمعهد  اة والرفع من حصيلة مجال اإلشهاد على المطابق -

 كهيئة للشهاد على المطابقة. 

 

II. المنظومة الوطنية  حول المالحظات والتوصيات المتعلقة بر الصناعة والتجارة  يجواب وز

 للبنية التحتية للجودة وتسيير المعهد المغربي للتقييس 

 )نص مقتضب( 

 تحتية للجودة في المغرب أوال. تقييم منظومة البنية ال

 اإلطار االستراتيجي والمؤسساتي .1

 للجودة  التحتية البنية تطوير ألجل مندمجة وطنية سياسةإلى  الحاجة 

)...(   

ا موضوع    (مكونات البنية التحتية للجودة التي تعنى بكل مكون من) وتجدر اإلشارة إلى أن تطوير هذه النصوص كان دائما

تشاور بين الوزارة وشركائها من القطاعين العام والخاص، وذلك لتطوير مختلف مكونات البنية التحتية للجودة بانسجام حتى 

 تكون قادرة على دعم سياسة رسمية ومتكاملة.

صادقة عليها في االجتماع للم  مصالح رئيس الحكومةفي هذا الصدد، تمت إحالة عملية اعداد السياسة الوطنية للجودة إلى  

 . للمجلس األعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة واالعتمادالقادم 

، ترأسه وزير الصناعة  2020في نونبر    للمجلس األعلى للتقييس واالشهاد بالمطابقة واالعتمادعقد االجتماع الثالث  هذا وقد تم  

 حكومة. والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي بتفويض من السيد رئيس ال

التجهيز  للجودة، تتكون من ممثلين عن وزارة  الوطنية  السياسة  المجلس بإنشاء لجنة مكلفة بإعداد  قام  وفي هذا االجتماع، 

واتحاد غرف التجارة والصناعة والخدمات المغربية المعهد المغربي للتقييس، واالتحاد المغربي للجودة، والجامعة الوطنية  

 هيئات االشهاد بالمطابقة بالمغرب، ورؤساء اللجان المتخصصة الخمس للمجلس. لجمعيات المستهلكين، وجمعية

شريكا من    60وذلك بالتعاون مع أكثر من    المتخصصة،وأدى عمل اللجنة المكلفة بإعداد السياسة الوطنية للجودة واللجان  

 القطاعات الخاصة والعامة والجمعوية إلى ما يلي:

 لقائمة للجودة • إجراء تحليل للبنية التحتية ا

 الرؤية واألهداف االستراتيجية للسياسة   المصادقة على• 

 • تعريف محاور تطوير مكونات البنية التحتية الوطنية للجودة

وسيتم توسيع المشاورات حول مشروع السياسة الوطنية للجودة لجميع أصحاب المصلحة، خالل ندوة من المزمع عقدها خالل  

 .قبل اعتمادها من قبل المجلس 2021دجنبر النصف الثاني من شهر 

 الميدان  في األساسيين الفاعلين دور تفعيل ضرورة 

ا لمهام مديرية   قامت اللجان المنبثقة عن المجلس المذكور أعاله بعقد اجتماعاتها بصفة منتظمة، حيث تم تنفيذ توصياتها وفقا

 قييس.حماية المستهلك ومراقبة السوق والجودة والمعهد المغربي للت
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ونظمت وزارة الصناعة، بصفتها مكلفة بأمانة المجلس األعلى للتقييس واالشهاد بالمطابقة واالعتماد، االجتماع الثالث للمجلس  

 .2019في يوليوز    12.06الستة المنصوص عليهم في المرسوم بتنفيذ القانون رقم    تعيين أعضاءها ، بعد تجديد  2020في نونبر  

اإلصالح المؤسساتي للبنية التحتية للجودة المتمثل في مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون رقم    مشروعتجدر اإلشارة إلى  و

12-06. 

االسدس األول   في انتظار هذا اإلصالح، تعمل الوزارة على تجديد عضوية خمسة ممثلي اللجنة من اجل عقد اجتماعها خالل

 .2022سنة  من

 لالعتماد المغربي للنظام المؤسساتي الوضع وتوضيح باالعتماد مكلفة مستقلة هيئة احداث وجوب 

( عن 2010أبريل    2-10- 252من المرسوم عدد    7اختصاصاتها مسؤولة )المادة    إطارتعتبر الوزارة المكلفة بالصناعة في  

  اتخاذ جميع التدابير الالزمة لتطوير وتعزيز النظام المغربي لالعتماد 

الذي يحدد صالحيات وتنظيم    2.16.533اعتماد وطنية. وتم إنشاء هذا القسم بموجب المرسوم رقم    ويعمل قسم االعتماد كهيئة 

 الوزارة.  

كعالمة تجارية لدى المكتب المغربي   (SEMAC)ولتزويد نشاط االعتماد بهوية مرئية تم تسجيل النظام المغربي لالعتماد   

 للملكية الصناعية والتجارية

اللجنة المغربية لالعتماد، وعلى يتم اتخاذ قرارات اع  كما المنبثقة عن  تقييم المطابقة وفقاا لرأي لجان االعتماد  تماد هيئات 

 أساس تقارير التقييم التي يعدها فريق التقييم المكون من مقيمي الجودة والخبراء الفنيين.  

العديد من البلدان، يتم إصدار االعتماد من   إن إصدار الوزارة لالعتماد ال يؤثر على استقاللية ونزاهة عملية االعتماد. إذ في

قبل هيآت مستقلة تعمل تحت إشراف اإلدارة، وفي دول أخرى، يتم إدارة هذا النشاط من قبل السلطات الحكومية مثل لكسمبورغ  

 وبلجيكا وغيرها. 

الذي يحدد صالحيات   2.16.533حيث تم إنشاء هذا القسم بموجب المرسوم رقم    ،قسم االعتماد بعمله كهيئة لالعتمادويقوم  

لدى المكتب الوطني للملكية الصناعية والتجارية كعالمة تعريفية   «SEMAC»وقد تم تسجيل المصطلح   .وتنظيم الوزارة

 نشاط االعتماد.على إلطفاء هوية مرئية 

االعتراف الدولي به، أعدت ووعيا منها بان نمط العمل الحالي ال يفي بالمتطلبات الدولية في مجال االعتماد ويشكل عقبة أمام  

لالعتماد سنة   قانون إلنشاء معهد مستقل  والتجارة مشروع  الصناعة  على  2018وزارة  لم يحصل  المشروع  هذا  ان  اال   .

 مما لم يمكن من تحقيقه.  المبدئية،الموافقة 

 )...( 

 مكونات منظومة البنية التحتية للجودة   .2

 علم القياس )المترولوجيا(  .أ

 القياس  أجهزة بعض ومعايرة وتنظيم لتحيين الحاجة 

 )...( 

لم تعرف  . ),..( وتجدر اإلشارة إلى أن هذه التوصيات  توصيات المنظمة الدولية للقياسة القانونيةعلى  تنظيم المقاييس  يعتمد  

 أي تطور طيلة العقد الماضي. ومن بين هذه التوصيات ما يزال ساري المفعول منذ السبعينيات. 

 قرارا ساري المفعول.19  نصوص التشريعية المتعلقة بالمقاييس المنظمة يبلغ عدد ال

بمق المتعلقين  القرارين  إلى  المستعملة اي باإلضافة  والخزانات  والحاويات  الصهاريج  ومقاييس  اإلطارات  لنفخ  الضغط  يس 

في سنة   اعتمادهما  تم  اللذين  السرعة2014كوعاء،  قياس  وأنظمة  للرادارات  األسبقية  أعطيت  نشر    ،  تم  المتوسطة حيث 

تمت مراجعة القرار المتعلق بأجهزة قياس السرعة وزمن السياقة. أما القرارات المتبقية    2020. وفي  2019قراريهما سنة  

 بمعدل طلبين في السنة. فهي مبرمجة خالل السنوات الثالث المقبلة

المترولوجية ووسيلة    367قامت الوزارة باقتناء   لوسائل الموجودة  لعملية معايرة  2892كذلك معايرة  تقنية جديدة للمراقبة 

  .2019لفائدة المندوبيات اإلقليمية من خالل صفقتين تم إبرامهما سنة 

وعموما يمكن لمصالح الدولة استعمال وسائل موثوقة توضع رهن إشارتهم من طرف مقدم طلب الفحص وذلك طبقا للمادتين  

 .813-05-2من المرسوم رقم  26و 14

 المترولوجيا  مجال في المؤهلة البشرية الموارد وقلة المنجزة القياسية المراقبة عمليات عدد انخفاض 

إن عمليات المراقبة المترولوجية ليست عمليات تخطط لها اإلدارة وفق منطق األهداف المراد تحقيقها، حيث أن الموافقة على  

 .الطلبات المقدمة من المعنيين تنجز بناءا على النموذج والفحوصات األولية
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تواتر   المنظمة ألن مدة  للمقاييس  الدوري  الفحص  لعمليات  أن نالحظ تطورا غير منتظم  الطبيعي  ذلك، من  إلى  باإلضافة 

 .الفحص الدوري تختلف من فئة ألخرى حسب ما يحدده القرار المنظم لكل فئة، حيث تمتد من سنة إلى عشر سنوات

وزارة بتكليف هيئات مؤهلة إلنجاز عمليات المراقبة المترولوجية، من أجل ضمان التغطية الكاملة  لل  79-2ويسمح القانون  

 .للمقاييس المنظمة في جميع أنحاء التراب الوطني

تفويض   في عملية  قدما  الوزارة  اإلدارات بصفة عامة، تمضي  تعاني منه  الذي  البشرية  الموارد  أجل مواجهة نقص  ومن 

 .ترخيصا 20ث تم منح الفحوصات للخواص حي

 .تخصيص الموارد لعمليات المراقبةوبذلك يتم 

العمومية الحسنية لألشغال  المدرسة  ببرنامج  المترولوجيا  إدماج  أسفرت تجربة نموذجية عن  التكوين،  وتزعم  فيما يخص 

تم إعداد كتاب للتدريس بشراكة مع المختبر ،  وفي هذا الصددالوزارة تعميمها بالتعاون مع الوزارة المكلفة بالتعليم العالي.  

 للتعليم العالي التقنيةإدماج المترولوجيا ببرنامج الشعب العالي من أجل إدماج  وقطاع التعليمالوطني للمترولوجبا 

 االعتماد .ب

 ظيم المصلحة المغربية لالعتماد إلى مستوى المعايير الدوليةضرورة الرفع من تن 

ISO / IEC 17011  (2006  )لدى قسم االعتماد نظام إدارة الجودة ودليل الجودة واإلجراءات المتعلقة بجوانب المواصفة  

 ويتم إجراء تحديث منتظم لنظام إدارة الجودة بهدف التحسين المستمر لهذا النظام.

 NMISOباإلضافة إلى ذلك، وفي إطار مواكبة ودعم قسم االعتماد تم تعديل جميع اإلجراءات لتتوافق مع المواصفة الدولية  

الجديدة والتي تخص متطلبات أنشطة االعتماد. ومن المقرر عقد اجتماع لجنة الحياد واجراء تدقيق داخلي   17011-2018

 مام هذه المواكبة. بعد إت 2022ومراجعة اإلدارة في أوائل عام 

سيقدم المركز الجديد لالعتماد طلبه لالعتراف  06-12وبمجرد الموافقة على مشروع القانون الذي يعدل ويكمل القانون رقم 

 الدولي بأنشطته.

وبالنسبة لممارسة أنشطة اإلشهاد على المطابقة يبقى اعتمادها اختياريا في غياب نصوص قانونية توجب االعتماد المسبق  

 قبل القطاعات الوزارية المختصة.  من

 لالعتماد  المغربية المصلحة بها تقوم التي  االعتماد ضرورة تكثيف عمليات 

ان المهام المنوطة بمصلحة االعتماد المغربي هي االستجابة لطلبات االعتماد، وبالتالي فان حصيلة االعتمادات مرتبطة بعدد  

 الطلبات الواردة. 

ويتسم أسلوب عمل مصلحة االعتماد المغربي بالفعالية والمصداقية، لذا فقد شهد عدد هيئات تقييم المطابقة المعتمدة تطوراا 

 سحب لالعتماد.  15بما في ذلك    2019هيئة سنة    140إلى أكثر من    2010هيئة معتمدة سنة    40هاماا حيث ارتفع هذا العدد من  

 اعتماداا فعلياا.   137طلباا جديداا، مما رفع عدد االعتمادات إلى    20العتماد المغربي ألكثر من  ، استجابت مصلحة ا 2020وخالل سنة  

 )...( .مختبرات جديدة مختصة بالتحاليل البيولوجية الطبية 5، تم اعتماد 2020و 2018وبين سنتي 

 مراقبة السوق )مراقبة المطابقة( .ج

  عمليات المراقبة مضاعفةوجوب 

المستوى المحلي تكامال مع المراقبة عند االستيراد. بحيث تهدف إلى القيام بالمراقبة في المراحل المبكرة تشكل المراقبة على  

 من سلسلة التوريد.

، خاصة ما يتعلق بمراقبة أجهزة الغاز )سخانات  2017وقد تم وضع نظام المراقبة المحلية وفقا لألولويات التي تم تحديدها سنة  

 المياه وصفائح الطبخ( 

، برنامجا وطنيا للمراقبة. يتمحور هذا البرنامج الوطني 2018عتمدت الوزارة بالتعاون مع جميع المندوبيات الجهوية منذ عام  ا

حول مقاربة قطاعية تهدف إلى تعزيز المراقبة المحلية من أجل معاينة سالمة المنتجات وكذلك الممارسات التجارية. ويتم من  

المستهد المنتجات  تحديد  مراعاة خالله  أجل  من  للمندوبيات  ذلك  في  الحرية  من  هامشا  منح  مع  السنة،  خالل  للمراقبة  فة 

 الخصوصيات المحلية لكل جهة. 

 )...( 

وباإلضافة إلى ذلك، فقد عرف البرنامج الوطني للمراقبة عمليات مراقبة محددة ذات طابع وطني همت شواحن وبطاريات  

 .2020ة لالستخدام غير الطبي سنة ، والكمامات الوقي2019الهاتف النقال سنة 
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والممارسات   المنتجات  مراقبة سالمة  في مجال  العاملين  المراقبين  عدد  تعزيز  جانب  إلى  الجديدة،  المقاربة  هذه  أدت  وقد 

التجارية، وخاصة بعد اسناد عمليات المراقبة عند االستيراد لمؤسسات خارجية، إلى ارتفاع كبير في عدد عمليات المراقبة  

أجريت خالل سنتي   والمتوسطة    سساتللمؤ  2020و  2019التي  الكبرى  الجملة والمتاجر  المصنعون وتجار  ذلك  في  بما 

 عملية مراقبة على التوالي.   19400و 14000تم تسجيل  التقسيط حيثوتجار 

 ),,,( 

 إحداث لجنة التنسيق ألجل مراقبة السوق 

ا وذلك من خالل التركيز منذ بداية سنة   ستهداف منتجين يشكالن خطرا جسيما  على ا  2017لقد تم تفعيل تنسيق المراقبة تدريجيا

على المستهلك وهما سخانات الماء الغازية وشواحن الهواتف النقالة. مما أتاح التنسيق مع جميع المتدخلين بهدف تنفيذ إجراءات 

   . )...(هامة لفائدة المستهلك

، حيث تم في البداية وضع قائمة  2018وموازاة مع ذلك، فقد انطلق اإلعداد إلحداث لجنة التنسيق لمراقبة السوق في عام  

. وركز هذا االجتماع على النقاط التالية: حصيلة عمليات التنسيق  2019بممثلي أعضائها وعقد االجتماع األول في يوليوز  

 . ، وطريقة عمل اللجنة2020-2019، آفاق التنسيق لسنة 2018خالل سنة 

 .)...( 

 تسيير المعهد المغربي للتقييس .ثانيا

 االستراتيجية والحكامة .1

 البرنامج المتوقع   وفقالتقييس  إحداث لجان ضرورة 

بناء على طلب   إنشاؤها  يتم  بأن هذه األخيرة  للتقييم، علما  السنوية كمؤشر  العمل  التقييس في خطة  يتم تضمين عدد لجان 

لذلك. وفي معظم الحاالت، وبالنظر إلى ضعف مشاركة القطاع الخاص في  الفاعلين االقتصاديين، أو كلما دعت الضرورة  

أعمال التقييس، فإن إنشاء اللجان يتم بمبادرة من المعهد المغربي للتقييس. ولإلشارة فإن إحداث لجنة للتقييس ليس غاية في  

عتماد مواصفات قياسية وطنية مالئمة حد ذاته، بل الهدف من ورائه خلق إطار للتبادل بين مختلف الفرقاء من أجل اختيار وا 

لمتطلباتهم، مع العلم أنه عند الحاجة لمواصفة قياسية لمنتج معين وفي غياب لجنة تقييس متخصصة، يعرض األمر للقيام  

 بالالزم على أي لجنة أخرى موجودة يكون مجال اختصاصها متقارب مع المنتج المذكور. 

 وتنزيلها  وتواصلية تجارية ضرورة وضع استراتيجية 

على الرغم من أن هذه الجوانب قد أخدت بعين االعتبار ولو جزئياا في خطة التنمية االستراتيجية الخماسية للمعهد المغربي  

، إال أنه ومع انطالق مشروع للتعاون مع االتحاد 2016للتقييس وتم إدراجها في مخططات العمل السنوية لهذا األخير مند سنة  

إدراج تطوير االستراتيجية المذكورة ضمن هذا المشروع الذي هو حاليا في طور التنفيذ وذلك لالستفادة  األوربي فقد ارتأينا  

 من الخبرة األوربية في هذا المجال.

 )...( 

اعتماد هيكل تنظيمي    2021وباإلضافة إلى ما سبق، ومن أجل سد الخصاص التنظيمي وتعزيز المكتسبات، فقد تم في يناير  

 .يث تم بموجبه إحداث قسم للتواصل والتدريب واألنشطة التجاريةجديد لـلمعهد، ح

 )...( 

 تقييم مهام المعهد المغربي للتقييس .2

 التقييس  .أ

 المراجعة تستوجب بالمواصفات المتعلقة الحاجيات استقصاء طريقة 

االقتصاديين عند  الفاعلين  لدى  للتقييس  المغربي  المعهد  بها  يقوم  التي  االستشارات  إلى  السنوي    باإلضافة  البرنامج  إعداد 

للتقييس، يتم استغالل مصادر معلومات أخرى لتحديد االحتياجات الحقيقية والمحتملة من المواصفات، كالمنتديات والملتقيات  

المهنية والصحافة المتخصصة واالجتماعات مع المنظمات المهنية. باإلضافة إلى ذلك، فإن الدورة األولى من االجتماعات  

للج بشكل  السنوية  قياسية  مواصفات  من  القطاعية  واألولويات  االحتياجات  لتحديد  األحيان  غالب  في  تخصص  التقييس  ان 

 تشاركي.  

 التقييس  لجان  تفعيل عدم 

هو خلق إطار عملي لوضع   2001لقد كان الدافع األساسي من وراء إحداث لجنة تقييس منتجات الزراعة البيولوجية في عام  

نظام مرجعي لإلشهاد على منتجات الزراعة البيولوجية. ولهذا الغرض تم إعداد مشروع مواصفة قياسية خاصة بهذا المجال  

المتعلق باإلنتاج العضوي للمنتجات الزراعية   12-39كن وبعد نشر القانون  وتم في حينه تدريب المدققين لنفس الغرض. ل
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ذي أهمية، خاصة بعدما طلبت المصالح المعنية في وزارة    الذكر غير   المقاربة سالفةوالمائية، أصبحت األهداف المتوخاة من  

 ي الذي يأطر الزراعة البيولوجية.الفالحة أنداك تعليق عمل اللجنة المذكورة وتوجيه المجهودات لدعم اإلطار القانون

تم بناء على طلب المصالح   2005أما فيما يتعلق بالتقييس في مجاالت فضاءات االستقبال، فإن تشكيل لجنة خاصة بذلك سنة 

القياسية من شأنها تنسيق وتوحيد الخدمات والممارسات المختلفة   المعنية بوزارة الصناعة، وذلك بهدف اعتماد مواصفات 

ضاءات االستقبال لألنشطة الصناعية والتجارية. ويمكن إعادة تشغيل اللجنة المعنية بمجرد أن ترى المصالح المختصة  داخل ف 

 في الوزارة المعنية ضرورة لذلك. كما يمكن حل هذه اللجنة إذا ما تبين أنه ال فائدة من بقاءها. 

نتي اللجنتين المذكورتين أعاله، تم االتفاق على حل هاتين  وفي هذا الصدد وبعد التشاور مع القطاعات الوزارية المكلفة بأما

 اللجنتين على اعتبار استنفاذ المهام التي أحدثتا من أجلها. 

 )...( 

 اإلشهاد بالمطابقة .ب

  االعتراف الدولي بشهادة المطابقة التي يمنحها المعهد مسطرة مباشرةوجوب   

األول منظومة منح   المقام  المالحظة في  المنظمة تخص هذه  القانونية  النصوص  الجودة بسبب  تدبير  لنظم  المطابقة  شهادة 

ألنشطة االعتماد بالمغرب والتي ال تساعد على الحصول على هذا االعتراف. أما بالنسبة لشهادات المطابقة األخرى المتعلقة  

مختلف الشركاء التجاريين   بالمنتجات وبقطاع الحالل على وجه الخصوص فهي تحظى باعتراف دولي واسع وسمعة طيبة لدى

 .للمغرب

  المؤسسات الصغيرة  المقدمة معأسعار الخدمات  مالءمةوجوب 

تختلف مدة التدقيق تبعا لحجم المؤسسة. فبالنسبة للمؤسسات الصغرى، تحدد هذه المدة في يوم واحد للحصول على عالمة  

ا على التكلفة اليومية للتدقيق "حالل" التي تطلبها التعاونيات بصفة خاصة. باإلضافة إلى ذلك، يمن ح المعهد تحت الطلب خصما

درهم في ظل الشروط المنصوص عليها في وثيقة تحديد أسعار خدمات المعهد المعتمدة من طرف مجلس    4000لتصل إلى  

 درهم.  7000إدارته. وفي أقصى الحاالت فإن تكلفة الحصول على شهادة المطابقة بالنسبة لمؤسسة صغرى ال تتجاوز 

المعتمد من طرف المعهد لتدبير منح شهادات المطابقة يعتمد على عدد مهم   وتجدر اإلشارة في هذا السياق إلى أن النموذج

من المدققين المستقلين والذين يتقاضون أتعابهم من المعهد بحسب األسعار المعمول بها في مجال التدقيق، وعليه فإن أي جهد  

 .تكلفة منح شهادات المطابقة سيكون على حساب توازنه المالي إضافي قد يبذله المعهد للتخفيض من

ولتشجيع المؤسسات الصغرى على الحصول على شهادة المطابقة لتسهيل اندماجها في سالسل القيمة على المستويين الوطني  

الصغرى على شهادة  والدولي، قد يكون من المفيد التفكير في رصد بنود في ميزانية المعهد لتحمل تكاليف حصول المؤسسات  

ا لتحقيق نفس األهداف  .المطابقة، علما بأن الوكالة الوطنية إلنعاش المقاولة الصغرى والمتوسطة تتيح فرصا

 )...( 

ومن جهة أخرى، فيما يخص أسعار الدورات التكوينية، إن متوسط سعر التكوين بين الشركات كما هو موضح في التقرير  

ى للسعر وليس المبالغ التي يتم استخالصها، حيث أنه في واقع األمر، لم يتجاوز السعر  هو معدل بين الحد األقصى واألدن

 درهم لكل يوم من التكوين بين الشركات.   2.000المطبق 

درهم. فعلى سبيل المثال قام المعهد بتدريب حوالي ستين مقاولة    2000على الشركات الصغيرة دائما أقل من    ويكون السعر المفوتر

مختصة في مجال طفايات الحريق لمدة ثالثة أيام من قبل خبير خارجي مؤهل من طرف المعهد، واستخلص مقابل ذلك ما مجموعه  

 درهم لكل فرد عن مدة الدورة التكوينية كاملة.  5000

 الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات 

تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل    عمومية  مؤسسة(  بالوكالة  إليها  المشار)  تعتبر الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات

غيل وتخضع . توجد تحت وصاية الوزارة المكلفة بالتش2000يونيو    5بتاريخ    51-99المالي. أحدثت بموجب القانون رقم  

 . 69-00للمراقبة المالية للدولة المنصوص عليها في القانون رقم 

أنيطت بالوكالة مهمة المساهمة في تنظيم وتنفيذ برامج إنعاش التشغيل المؤهل التي تقررها السلطات العمومية. فهي تلعب  

ظيفات وإدماج الباحثين عن الشغل دور الوساطة في سوق الشغل، عن طريق المساهمة في تلبية حاجيات المشغلين من التو

 المسجلين لديها في سوق الشغل. 
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مليون     449,80الوكالة )ميزانية االستثمار والتسيير وميزانية برامج مبادرات التشغيل(بلغت ميزانية    ،2020برسم سنة  و

درهم، خالل   مليون  84,83األموال المحولة إليها، في إطار التدابير الجهوية إلنعاش التشغيل،    مبلغ وصلحين    في  درهم،

 .2020إلى  2016الفترة الممتدة من 

I. على للحسابات  مالحظات وتوصيات المجلس األ 

 وإصدارمجموعة من المالحظات    تسجيل  عن  ،المجلس األعلى للحساباتبها  قام  الوكالة، التي  سفرت مهمة مراقبة تسيير  أ

 ، يتمثل أهمها فيما يلي.توصيات

 ي ونظام الحكامة للوكالة ستراتيج التموقع اال. أوال
 .على المالحظات التالية الوقوفمن للوكالة ونظام حكامتها  االستراتيجي  التموقع فحصمكن 

 التموقع االستراتيجي للوكالة .1

 للوكالة ما يلي. االستراتيجي  اتضح من خالل فحص التموقع

 تركيز نشاط الوكالة على الباحثين عن أول فرصة عمل 

دورها في الوساطة على التشغيل المؤهل. فبرامج إنعاش التشغيل التي تسهر على تدبيرها، تستهدف الباحثين  تركز الوكالة  

 خصوصا أولئك الباحثين عن أول فرصة عمل. وعن الشغل حاملي الشواهد، 

في المقابل، يبقى دور الوكالة في تنشيط سوق الشغل محدودا، حيث بلغ العدد التراكمي للمسجلين لديها من الباحثين عن الشغل  

حاصلون   بالمائة  18سنة، و  35و  20بالمائة منهم شباب تتراوح أعمارهم ما بين    65،  2019إلى غاية متم سنة    1.655.462

بالمائة على دبلومات التعليم العالي، وال يمثل الذين ال    22على شواهد التكوين المهني و بالمائة    37على شهادة البكالوريا، و

بالمائة )يتعلق األمر بالخصوص بأولئك المسجلين في إطار معالجة عروض اإلدماج بالخارج   6,42يتوفرون على شواهد إال  

 المتعلقة بالطلب على اليد العاملة الفالحية الموسمية(.

بالمائة، في المعدل، من مجموع المسجلين في قاعدة المعطيات للوكالة، نظرا للتراكم    14نسبة    كل سنة  سجلونكما يمثل الم

  600.000السنوي لعدد مهم من المسجلين غير المدمجين. فيما يقدر عدد الشباب الذين يلجون سنويا إلى سوق الشغل بحوالي  

 .77لعالي والتكوين المهني من خريجي أسالك التعليم ا 300.000من بينهم حوالي 

للتشغيل يقدم خدماته ألي باحث عن الشغل، بما في ذلك فئة غير   وبالتالي، ال تزال الوكالة غير متموقعة كمرفق عمومي 

الحاملين للشواهد أو المؤهلين في وضعية بطالة، مع توفير برامج إلنعاش التشغيل تستجيب لحاجيات كل فئة من الباحثين عن 

 .2015أن ذلك كان مسطرا ضمن استراتيجية التشغيل لسنة  الشغل، علما

العمومية )إدماج،   التمييز بين تنفيذ برامج إنعاش التشغيل المقررة من طرف السلطاتفي جوابها، أكدت الوكالة على  
ات  تأهيل، تحفيز، إلخ( والخدمات التي تقدمها. في الواقع، برامج إنعاش التشغيل مخصصة حصرياا لحاملي الشهاد

)جميع الفئات مستهدفة:   المواطنين)الباحثون المؤهلون(، فيما تعمل الوكالة من جهة أخرى، على تقديم خدماتها لجميع  
الباحثون   ، إلخ(  ذوي االحتياجات الخاصةعلى شهادات، المهاجرون، األشخاص    غير الحاصلينحاملو الشهادات، 

 ولجميع فئات المشغلين.

ضاا بمعالجة عروض العمل التي ال تتطلب مرشحين مؤهلين أو حاملين لشهادة، معتمدة في وبذلك، فإن الوكالة تقوم أي
على شهادات والذي تم تطويره واختباره من    غير الحاصلينذلك على عرض الخدمة الذي توفره للباحثين عن شغل  

المملكة   الوكاالت عبر  البشرية قبل الوكاالت التجريبية، والذي سيتم توسيع نطاقه ليشمل جميع  حين توفر الموارد 
الالزمة.   لمواكبة  والمالية  بها  قامت  التي  بالمجهودات  الوكالة  ذكرت  كبرىكما  توظيف  القطاعات    مشاريع  )مثال 

فيما يتعلق بالباحثين عن شغل ذوي    "كفاءات"وبالتحسينات التي أدخلت على عقود االدماج وبإطالق بوابة   الواعدة(
 .الكفاءات العالية

 ادة النظر في نطاق مهام الوكالة في مجال التكوين التأهيلي  ضرورة إع 

، سالف الذكر، تناط بالوكالة مهمة إعداد برامج التكييف المهني والتكوين ألجل اإلدماج في الحياة  51-99حسب القانون رقم  

)المادة   التكوين  المشغلين ومؤسسات  باتصال مع  الفقرة  3النشطة  اتضح (.  5،  تواجه صع  لكن  تدبير برامج  أنها  في  وبات 

تحسين قابلية التشغيل من خالل التكوين )التكوين التعاقدي للتشغيل والتكوين التأهيلي(. فهي، لعدم كونها جهازا متخصصا 

. وبالتالي، تحتاج هذه المهمة 78في مجال التكوين، ال تتوفر على القدرات واألدوات الالزمة من أجل ضمان فعالية هذه البرامج 

 إلعادة النظر في نطاقها.   

 
 . 10، صفحة 2015حسب معطيات الوثيقة التركيبية لالستراتيجية الوطنية للتشغيل لسنة  77
نظر أنظر المحور المتعلق بتحسين قابلية التشغيل. لإلشارة، فنفس هذه المالحظات تمت إثارتها في المهمة األولى للمجلس األعلى للحسابات )أ 78

 ). 2010الذي تم اعتماده في يونيو   CH3/42التقرير الخاص رقم  
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  " إلى  تعمد  أنها  الوكالة  أشارت  المعلنة حيث  وفي ردها،  لالحتياجات  ا  وفقا التكوينات  يمكنها تصميم    أنها الشراء 

اص،  تتكيف مع جميع القطاعات التي تواكبها )نذكر على وجه الخصوص الطيران، السيارات، التعليم الخ تكوينات
 الخدمات، وما إلى ذلك(. 

عن اللجنة الجهوية   منبثقةفيما يخص التكوين التأهيلي، يتم اختيار مجاالت التدريب ومراكز التكوين من طرف لجنة  
الجهوي للتكوين المهني بمعية ثالث    المديرلتحسين قابلية التشغيل، حيث يتم تمثيل جميع الفاعلين المعنيين. كما يقوم  

شركات معنية بالمهنة موضوع التكوين، بالمصادقة على برنامج التكوين المقترح لكل مجال )المحتوى والمتطلبات  
 تم اكتسابها في نهاية التكوين(. األساسية والمهارات التي سي

التدريب،   محتوى  محددا  مالئم،  تكوين  برنامج  باقتراح  يقوم  التكوين  مركز  فإن  التعاقدي،  التكوين  وبخصوص 
ومتطلبات الوظيفة والمهارات التي سيتم اكتسابها في نهاية التدريب، فيما يقوم المشغل المعني بالمصادقة على هذا  

  ."البرنامج

 ططات تنمية الوكالة مع االستراتيجيات القطاعية بحاجة للتحسين مخ لتقائيةا 

(.  2020-2016و  2013-2016و  2012-2009 (خالل الفترة التي شملتها المراقبة، اعتمدت الوكالة ثالثة مخططات للتنمية

، عن الفترة  2005شتنبر وتعتبر هذه المخططات استمرارية للبرامج المقررة في العقد اإلطار المبرم بين الدولة والوكالة في 

2006-2008. 

الوطني، االقتصاد  أن  إلى  اإلشارة  من   وتجدر  مجموعة  بوضع  اتسمت  التحوالت  من  مجموعة  التاريخ  ذلك  منذ  عرف 

الصناعة   واستراتيجية  أليوتيس  ومخطط  الصناعي  اإلقالع  مخطط  األخضر،  المغرب  )مخطط  القطاعية  االستراتيجيات 

ا  2020التقليدية ورؤية   الحماية االجتماعية وإلخ(. غير أن  حول  البشرية واستراتيجيات  للتنمية  الوطنية  لسياحة والمبادرة 

فيمايتعلق بإنعاش    محددة  وإجراءات  أهداف  خالل  من  االستراتيجيات  هذه  مع  التوافق  بوضوح  تعكس  المخططات التنمية هذه  

 التشغيل.

نهجا قائما  معتمدة إجراءات وآليات دعم  من خالل  االستراتيجيات القطاعية  وفي جوابها، أوضحت الوكالة أنها تترجم  
في تحديد وتطوير   القطاعية  المهنية  المجموعات  إشراك  العام والخاص، هدفه  القطاعين  بين  الشراكة  على تطوير 

نتائج من حيث اإلدماج وتحسين قابلية تشغيل الاقعية لتحقيق  إجراءات المواكبة وصنع القرار، واستناداا إلى بيانات و
الشراكات. والباحثين عن عمل امثلة من هذه  إلى  للتشغيل،  ، مع االشارة  الوطنية  أشارت فيما يتعلق باالستراتيجية 

الوكالة  الوكالة   تنمية  لمخطط  الخمسة  التنمية  محاور  هذه    2020-2016أن  توجهات  االعتبار  في  أخذت  قد 
 ستراتيجية.  اال

 الحكامة ونظام تدبير الوكالة  .2

 أسفر تحليل سير المجلس اإلداري ونظام تدبير الوكالة عن المالحظات التالية.

  تشكيلة المجلس اإلداري تستوجب التعزيز 

  14يتكون مجلس إدارة الوكالة من سالف الذكر،  ،51-99  رقم القانون لتطبيق 2-99-822  رقم المرسوم من 3 للفصل طبقا 

عضوا ممثلين لإلدارة، غير أن الفرقاء االجتماعيين )ممثلو المشغلين وممثلو العمال( غير ممثلين داخل هذا المجلس، بالرغم  

بتاريخ   اإلداري  المجلس  توصية  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر  الوكالة.  تدخل  مجال  إلى  بالنظر  أهميتهم  ،  2004يوليو    29من 

 اري بممثلين عن الفرقاء االجتماعيين لم يتم تفعيلها. والمتعلقة بدعم تمثيلية المجلس اإلد

 بحاجة للتحسين  األهداف التعاقد على نظام 

اعتمدت الوكالة نظام تدبير مبني على نظام التعاقد على األهداف الواجب تحقيقها عبر توقيع عقود برامج مع مختلف المديريات  

 الجهوية والوكاالت المحلية التابعة لها.

بالمائة كل سنة، دون مراعاة اإلنجازات    15إلى    10من    ها األهداف تم تحديدها بشكل عمودي، على أساس رفعإال أن هذه   

التي تمت خالل السنة المنصرمة، ودون األخذ بعين االعتبار خصوصيات كل جهة )قطاع اقتصادي في أزمة، قطاع اقتصادي  

( والموارد البشرية المتوفرة لدى مختلف الوكاالت، ودون إدماج  ال يوفر فرص إضافية للتشغيل، اإلمكانات االقتصادية للجهة

 مؤشرات نوعية. وتؤثر هذه الوضعية سلبا على جودة الخدمات المقدمة من طرف الوكالة.   

التعاقد على األهداف مع الوكاالت الجهوية واإلقليمية هو تنزيل لاللتزامات التي في جوابها، أشارت الوكالة "   إن 
الوكا الوسائل  تعهدت  تطور  مع  بالتوازي  مستداماا،  سنوياا  ا  تطورا شهدت  والتي  إدارتها،  مجلس  أمام  بتنفيذها  لة 

الممنوحة، والمعززة بالمنحى التصاعدي لإلنجازات التي تحققت وكذا المتوقعة مستقبال بالنظر إلى السياق العام لسوق 
 الشغل في المغرب.

ت الجهوية قابلة للتفاوض في جلسات التعاقد حيث تم إجراء عدة تعديالت  طالما كانت التطورات المقترحة على الوكاال
بناء على الدراسات اإلقليمية التي قدمتها الوكاالت الجهوية والمحلية من أجل التوافق مع إمكانات وخصوصيات كل 

ت االستشرافية جهة مثل: معدل البطالة، خلق وخسارة فرص العمل في الجهة، فاق خلق فرص العمل، نتائج الدراسا
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المبادرات التشغيل)توقعات   الواعدة،  والقطاعات  الكبرى،  والمشاريع  االستثمارات  طلباا،  واألقل  األكثر  المهن   ،)
 ."المحلية وبرامج الشراكة الجهوية

والقطاعية والمؤشرات  غير أنه، يجدر التأكيد على أن الموارد التي يجب توفيرها واألهداف المرتبطة بالخصوصيات الترابية  

 النوعية غير مبينة في عقود البرامج المشار إليها.

 لوكالة ومخططاتها التنموية  انظام معلومات  ضرورة تعزيز التوافق بين 

، اعتمدت الوكالة في إطار مخططاتها التنموية، المشار إليها أعاله، توجهات استراتيجية جديدة 2020-2009خالل الفترة  

تطوير الخدمات عن بعد. لكن لم تتم، في ذلك، مراعاة التوافق الكافي لنظامها المعلوماتي مع هذه المخططات  تروم الرقمنة و

أن قواعد المعطيات التي يعتمد عليها هذا    (، خاصةاالستراتيجي  المعلوماتي  بالنظام  المتعلقة األهداف  تحديد  في  التأخر  )مثال،

 لة. النظام، تشكل المادة األساسية لنشاط الوكا

يتم تحديد األهداف االستراتيجية بشكل قبلي )المرحلة األولى( لكل مخطط تنموي. في ردها، أوضحت الوكالة أنه "  
 وي فسر عدم وجود توافق كافي بين نظام معلومات الوكالة مع هذه األهداف بشكل رئيسي من خالل:

 الهيكلية؛ميزانية غير كافية إلطالق بعض مشاريع نظم المعلومات  -

عاماا( وتعقيد نظام معلومات الذي يتطلب موارد بشرية كبيرة    11إلى أكثر من    SIGECاألقدمية )يعود تاريخ   -
لـنظام   االستراتيجي  التوافق  أساس  سيكون  شامل  إصالح  إلجراء  متخصصة  التقنية  الخبرة  إلى  باإلضافة 

 المعلومات؛ 

ا يعتمد التوافق االستراتيجي لـنظام معلومات الوكا - لة على تنفيذ منظومة جديدة للهندسة التقنية والتي تتطلب إصالحا
 –  MCAبرعاية  (  SIGECجوهريا على المدى الطويل. حالياا، هناك مشروع إلعادة تصميم نظام المعلومات )

 ." وكالة تحدي األلفية، والذي سوف يمكن من إنشاء ركائز نظام معلومات يتماشى مع استراتيجية الوكالة

  المعلومات لنظامالمديرية  المخططات إلى تسريع تنزيلالحاجة   

، قامت الوكالة بإعداد مخططين مديريين لنظام المعلومات. وقد لوحظ بخصوص المخطط األول 2020-2008خالل الفترة  

لم يتم تفعيلها، كما هو الشأن بالنسبة للتطبيق المعلوماتي   مقررة  19، أن خمس مشاريع من أصل  2008الذي تم إطالقه سنة  

منها. وتجدر اإلشارة    3مشروعا لم يتم إنجاز سوى    14الثاني، تم إطالق  المخطط  المتعلق برصد فرص التشغيل. وفيما يخص  

وجه القوة والقصور التي  دون تقييم المخطط األول، الشيء الذي حال دون االستفادة من أ  2015أن هذا األخير تم إعداده سنة  

الورش. حيث إن هناك   إنجاح هذا  الوكالة تواجه صعوبات في  المبالغ    10اعترته. كما لوحظ أن  مشاريع متعثرة وصلت 

 مليون درهم.   10,19الملتزم بشأنها إلى

خيصية بمرحلة تش  2020-2015بدأت المخططات المديرية لنظام المعلومات  وردا على ذلك، بينت الوكالة أنها   "
للوضع الحالي مما أتاح تقييم نظام المعلومات الحالي في تاريخ بدء هذا المشروع. كما مكن هذا الجرد من إجراء تقييم 

السابقة   المعلومات  لنظام  المديرية  المخططات  المنبثقة عن    .2014-2008نتائج  المشاريع  ي عزى عدم تنزيل جميع 
 ."بشكل أساسي إلى األسباب المذكورة أعاله 2020-2015المخططات المديرية لنظام المعلومات 

 إنعاش التشغيل المأجور  .نياثا
من أجل تشجيع المشغلين على إدماج الباحثين عن الشغل المسجلين لدى الوكالة وتلبية حاجياتهم من الكفاءات، عهدت السلطات 

البرامج الرامية إلى الدعم المباشر لإلدماج.   ويتعلق األمر بعقود اإلدماج المنصوص عليها في  العمومية إلى الوكالة تدبير 

 بعض   على  الحاصلين  بتدريب  تقوم  التي  المقوالت  لتشجيع تدابير  بتحديد  يتعلق  1-93-16مقتضيات الظهير بمثابة قانون رقم  

 .2015تكوينهم وإدماجهم وكذا برنامج تحفيز المنصوص عليه في قانون المالية لسنة  قصد الشهادات

 اإلنجازات المتعلقة باإلدماج   .1

، لوحظ أن اإلدماجات عرفت ارتفاعا مستمرا، بفضل اإلنجازات  2019-2009من خالل تحليل منجزات الوكالة خالل الفترة  

 المتعلقة بعقود االدماج وبالعقود المحددة المدة.

وقد   . 2019سنة   108.800إلى   2009سنة  52.257 ، ليرتفع من2019و 2009وهكذا، تضاعف عدد اإلدماجات ما بين 

بالمائة من مجموع اإلدماجات    30بالمائة و  66العقود المحددة المدة، على التوالي، حوالي  وكذا   بلغ مجموع عقود االدماج

 بالمائة. 4(. أما العقود غير المحددة المدة، فلم تشكل سوى إدماج 788522مجموعه  المسجلة خالل هذه الفترة )ما

ترتبط النتائج المحققة فيما يخص العقود المحددة المدة، بالخصوص، باإلدماجات بالخارج )بنسبة تراوحت  عالوة على ذلك،  

البيضاء سطات من حوالي   61و  13بين   الدار  استفادت جهة  الجهوي،  التوزيع  وفيما يخص  الفترة(.  هذه  وبالمائة خالل 

 14بالمائة، ثم جهة طنجة تطوان الحسيمة ب  23قنيطرة ب بالمائة من مجموع اإلدماجات، متبوعة بجهة الرباط سال ال  29

 بالمائة.
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النساء المستفيدات من االدماج   النوع، فقد بلغت نسبة  التوزيع حسب  الفترة.  وبالنسبة   51,6ومن حيث  بالمائة خالل نفس 

التكوين المهني من   الكفاءات، استفاد خريجو  البكالوريا   بالمائة من اإلدماجات، متبوعين  33للتوزيع حسب  بحاملي شهادة 

 بالمائة.    16بالمائة، وبخريجي التعليم العالي بنسبة  27بنسبة 

فيما يتعلق بتدفقات التوظيف في القطاع الخاص، فإن حصة العقود محددة المدة مقنعة أكدت الوكالة في جوابها أنه "
ا لجوء المشغلين الستخدام هذا النوع من العقود. أما بالن فهو مستمر  (،  CDIسبة الستخدام العقود الدائمة )تماماا نظرا

على    2019من التوظيفات في عام    %87في التراجع في المغرب والعالم. في فرنسا، على سبيل المثال، تم إنجاز  
لطالما اعتمدت الوكالة على نهج مقاربة   .CDIعلى شكل العقود الدائمة    %13و(  CDDشكل عقود محددة المدة )

 .  "والخدمات ذات الصلة التشغيلفي تنفيذ برامج   النوع االجتماعي

  التشغيل إنعاش برامج وفعالية محتوى .2

 أبان تحليل مكونات عقود االدماج وبرنامج تحفيز عن ما يلي.

 متباينة   تفسيرات يثير االدماج بشكل عقود أنواع تعدد 

التغطية االجتماعية، تم إدخال مجموعة من التحسينات ابتداء  من أجل تجاوز النقائص التي عرفتها عقود االدماج، فيما يخص  

المرض؛ 201579من   االجباري عن  التأمين  لمصاريف  الدولة  بتحمل  األمر  المحسن". ويتعلق  اإلدماج  ، من خالل "عقد 

 يتم   أنلى  ع  ،(شهرا  24)  التدريب  مدة  والضريبة على الدخل طوال  االجتماعيةالتغطية    باإلضافة إلى االعفاء من مصاريف

التدريب. إال أن فحص هذه العقود أبان عما    نهاية  عند  المستفيدين  من  األقل  على  بالمائة  60  مع  المدة  محددة  غير  عقود  ابرام

 يلي:

تم التنصيص على ثالث أنواع من عقود االدماج بامتيازات وشروط مختلفة تجعل تطبيقها صعبا على المشغلين  -

  6000و 1600درهم، النموذج الثاني: إذا كان االجر بين  3125و 1600)النموذج األول: إذا كان األجر بين 

بيل المثال، ال يستفيد الصنف الثالث درهم(. فعلى س 6000و 3125درهم، النموذج الثالث: إذا كان األجر بين 

 من اإلعفاء من الضريبة على الدخل كما هو الحال بالنسبة للصنفين اآلخرين؛  

الشروط المحددة لتطبيق العقوبات معقدة وتثير تفسيرات مختلفة، خصوصا في حالة إنهاء عقود االدماج قبل  -

 اآلجال المحددة له؛  

المشغل   لمساهمةالدولة    تحمل)أشهر  ستة    مرور  إنهاء عقد االدماج قبل  عدم االستفادة من التحفيزات في حالة -

بالمائة    60غير محددة المدة مع    عقود  إبرامالتكوين المهني لمدة سنة في حالة    رسم  فيو  التغطية االجتماعية  في

 ؛ (االدماج عقود من المستفيدين  األقل من على

 بقية إذا تم إنهاء عقد االدماج بعد مرور ستة أشهر؛عدم إمكانية إبرام عقد إدماج جديد عن المدة المت -

تباين التفسيرات فيما يخص احترام شروط االستفادة، خصوصا طبيعة الشواهد المحصل عليها. فهناك بعض  -

الوكاالت تشترط المعادلة للشواهد المحصل عليها من مؤسسات التكوين الخاصة أو بالخارج، وهناك بعض  

 الوكاالت ال تشترط ذلك.  

اإلجراء الوحيد المقتضيات الجبائية واالجتماعية، مشيرة أن  المبذولة لمواءمة  في جوابها، ذكرت الوكالة بالمجهودات  
لعق واحد  نموذج  وتوفير  كامل  بشكل  األحكام  هذه  لمواءمة  ي اإلد  والمتبقي  ب دماج  المادة  تعلق  ب من    16-57تعديل 

من    4المدونة العامة للضرائب "ال يجوز للمتدرب نفسه االستفادة مرتين من هذا اإلعفاء" لمواءمته مع أحكام المادة  
الذي ينص، في حالة الفسخ خالل األشهر الستة األولى من عقد ادماج األول، إمكانية توقيع عقد    14-101القانون رقم  

ا. 24آخر، ومدته هي الفترة المتبقية حتى نهاية الـ  مشغلادماج نهائي مع     شهرا

معدالت  فيما يخص كيفية احتساب    14-101للقانون رقم    906-15-2رقم  التطبيقي  المرسوم  كما ذكرت بمقتضيات  
   .دماجاإلمتدربين المستفيدين من عقود النهائي للتوظيف ال

  ير متوقع استعمال عقد االدماج كعقد شغل مرن ترتب عنه تأثير غ 

، سالف الذكر، كعقود للتكوين من أجل اإلدماج يسمح 1-93-16لقد تم تنظيم عقود االدماج بمقتضى الظهير بمثابة قانون رقم  

  غير أن الممارسة كشفت عن لجوء .للباحثين عن أول شغل المسجلين لدى الوكالة من اكتساب أول تجربة مهنية داخل المقاولة

وذلك من أجل تلبية حاجياتهم من اليد العاملة واالستفادة من التحفيزات المتاحة   ،لهذه العقود  مستمر  المشغلين بشكل  بعض

  24مدة هذه العقود هي    وأن  خاصةوخفض كلفة األجور وإضفاء المرونة على عملية التشغيل لتفادي تطبيق مدونة الشغل،  

 شهرا.
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.  الشغل  عن  الباحثين  عوض  المشغلين  باألساس  أصبحت تستهدف  إذ  متوقع،  غير  تأثير  التحفيزات  هذه  عن  نتج  وبالتالي،

المترتبة   اإلدماج  عقود  أهمية  بين،  2019-2014  الفترة  خاللإلى أن تحليل عروض الشغل التي تلقتها الوكالة    اإلشارة  وتجدر

ل هذه الفترة )يتعلق  بالمائة من مجموع عقود االدماج المسجلة خال  56شكلت أكثر من    والتي  التلقائية،  التشغيل  عروضعن  

  توظيف   يتم  حيث  المباشر،  التوظيف  بعملية  المشغل  فيها  يقوم  والتي  ، األمر بعروض التشغيل التي لم تشرف عليها الوكالة

 من عقد االدماج(.  أجل االستفادة منالوكالة  لدى تسجيله تأكيدأو  تسجيلهثم  مسبقا الشغل عن الباحث

- 2010دماج التي أجرتها وزارة الشغل واإلدماج المهني في  اإلدراسة التأثير لعقد  في جوابها، ذكرت الوكالة بنتائج  
 العناصر المتعلقة بثالثة تأثيرات للبرنامج على قرارات التوظيف: ، حيث تم تحديدعبر مجموعة من الخبراء 2011

سيفعلونه في غياب  % من المشغلين أن برنامج ادماج شجعهم على توظيف مرشحين أكثر مما كانوا  24صرح   -
 هذا البرنامج )تأثير التوظيف(؛ 

% من المشغلين أنه في حالة عدم وجود برنامج ادماج، كان من الممكن أن يركز التوظيف على مرشحين  10أعلن   -
 أخرين بدالا من األشخاص الذين تم توظيفهم )تأثير الملف الشخصي(؛

نبؤ باحتياجاتهم من التشغيل أكثر مما كان متوقعا )تأثير  % من المشغلين أن برنامج ادماج مكنهم من الت 31يعتقد   -
 الترقب(.

ن،  لوالدراسة المذكورة أنه من الصعب التحقق مما إذا كان المشغ  للتأثير غير المتوقع، كشفتبالنسبة لـ "  وأضافت، أنه  
 هذا البرنامج.  الذين استفادوا بالفعل بشكل كبير من برنامج ادماج، كانوا يعتزمون التوظيف حتى في غياب 

  :تستوجب التحسين   جاذبيةعقد االندماج المهني 

 صعوبة  يواجهون  الذين   الشغل  عن  الباحثينإلى    موجه  لإلدماج  عقد  وهو،  2011  سنة  من  ابتداء  المهني  االندماج  عقد  اعتماد  تم

في    المشغل  إبرامحال    وفيأشهر.    9إلى    6من    تمتدلمدة    المشغلمن خالل بروتوكول للتأطير والتكوين يلتزم به    االدماج،  في

  المنجزات   تحليل  أن  إال.  درهما   25.000منحة إدماج بقيمة   من  يستفيد  فإنه  المتدرب،نهاية التدريب عقدا لمدة غير محددة مع  

المبرمة، خالل الفترة   االندماج عقود عدد بلغ حيث المشغلين، طرف من كافية ذبيةبجا تحض لمأنها  بين العقود بهذه المتعلقة

  119مشغل فقط. أما العقود غير المحددة المدة المترتبة عنها فلم تتعد    147عقد، تم إبرامها من طرف    323،  2011-2019

 عقدا. 

هني على نطاق واسع لجعله معروفا بشكل  سيتم إطالق برنامج عقد االندماج المأجابت الوكالة أنه  وفي هذا الصدد،  
العقود إ ا  نأفضل بالنسبة للمشغلين، وخاصة أولئك الذين يشغلون خريجي الجامعات، في انتظار مراجعة بنود هذه 

 .جاذبية اقتضى االمر، لجعله أكثر 

  عن المقاوالت المستهدفة  الكافية  في غياب المعلوماتمتوازن، لكن  برنامج: تحفيز 

، لتشمل الفترة 2015تم التنصيص على التدابير المضمنة في هذا البرنامج في مقتضيات الفصل السابع من قانون المالية لسنة  

. ويستهدف هذا البرنامج دعم إحداث المقاوالت الصغرى والمتوسطة 2022دجنبر    31إلى غاية    2015ابتداء من فاتح يناير  

 ات، وذلك من أجل تلبية حاجياتها من الكفاءات وتشجيع التشغيل القار.  وكذا الجمعي

جمعية. ويعتبر    51مشغل و  7.872أجير و  21.282إلى    2019وقد وصل عدد المستفيدين، منذ إطالق البرنامج عند متم  

ل، حظي بجاذبية لدى المشغلين. درهم في المعد  8.150مسؤولو الوكالة أن هذا البرنامج، الذي تقدر تكلفة كل إدماج فيه بحوالي  

لكن، ينبغي التذكير بأن هذا البرنامج تم إطالقه دون دراسة للجدوى أو تشخيص قبلي. كما سجل غياب المعلومات عن عدد 

 المقاوالت والجمعيات الحديثة التي شرعت في مزاولة نشاطها، األمر الذي لم يمكن من تقييم فعالية هذا البرنامج.

من قبل مديرية المرصد الوطني لسوق   2021سنة  في  تقييم  في صدد البرنامج تحفيز  رت الوكالة أن  في جوابها، أشا
تاريخ كما أوضحت أن    .Lab de l'Emploiالمغرب ومعهد أبحاث  - MCAالعمل بالشراكة مع وكالة تحدي األلفية  

دجنبر    31إلى    2015يناير    1ممتدة من  إنشاء الشركة أو الجمعية أو التعاونية يقتصر في الوقت الحالي على الفترة ال
ا ابتداء من تاريخ االنطالق الفعلي لعمل الشركة أو  24ولكن المشغلين المعنيين بهذا البرنامج لديهم فترة  2022 شهرا

الجمعية أو التعاونية.  وتجدر اإلشارة هنا إلى أن تاريخ االنطالق الفعلي للعمل يطابق تاريخ أول عقد تجاري الذي  
ن مع تاريخ أول عملية استيراد المواد األولية أو تاريخ بداية تقديم الخدمات دون اعتبار تكاليف تأسيس الشركة يتزام

 أو الجمعية أو التعاونية.   

  ثالثا. تحسين قابلية التشغيل ودعم التشغيل الذاتي
ها في دليل المساطر "تأهيل"، في التكوين تتمثل التدابير المتخذة من طرف الوكالة لتحسين قابلية التشغيل، كما هو منوص علي

 . التأهيليالتعاقدي للتشغيل وفي التكوين 
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 برامج التكوين التأهيلي  تفعيل شروط .1

التي تدخل ضمن   التكوين، خاصة تلك  التشغيل عن طريق  قابلية  المتبعة في تدبير برامج تحسين  أسفر فحص اإلجراءات 

 المالحظات التالية.برنامج "تأهيل" عن تسجيل 

 الجهوية اللجن  وتنشيطالوطنية لتحسين قابلية التشغيل  ضرورة إحداث اللجنة 

، على إحداث لجنة وطنية لتحسين قابلية التشغيل، بواسطة دورية 2006نص دليل المساطر "تأهيل"، الذي تم اعتماده سنة  

 ، هذه اللجنة لم تحدث بعد.2021شتنبر لرئيس الحكومة، وذلك من أجل حكامة البرنامج.  إلى غاية 

وعالوة على ذلك، تم إحداث اللجن الجهوية لتحسين قابلية التشغيل، بموجب مقرر مشترك للوزير المكلف بالداخلية والوزير 

، أنيطت بها اختصاصات هامة، نذكر منها التنقيب عن فرص الشغل وإعداد دفاتر 2006يونيو    08المكلف بالتشغيل بتاريخ  

تحمالت واإلعالن عن طلبات العروض والسهر على عملية انتقاء مؤسسات التكوين وتتبع برامج التكوين.  غير أن هذه  ال

 اللجن لم تنعقد طوال الفترة المعنية بالمراقبة. وبالتالي، فإن جميع المهام المنوطة بها غير مفعلة. 

ع في الوقت الراهن إلى مرحلة التقييم لمراجعة دور دليل مساطر برنامج تأهيل يخضفي جوابها، أشارت الوكالة ان "
 . "هيئات ولجان الحكامة لهذا البرنامج، وذلك من أجل تفعيل البعد اإلقليمي وبلورة دور الجهة في دينامية التشغيل

 يتعين اعتمادها مرجعية لتدبير التكوين  دالئل 

ينص    ر التكوين التأهيلي. وإذا كان دليل المساطر تأهيل، مكلفة بتدبي2006أصبحت الوكالة، منذ إطالق برنامج تأهيل سنة  

على اللجوء إلى مؤسسات التكوين لتأمين هذه الخدمة، إما عبر طلبات العروض أو طلبات المشاريع أو التعاقد المباشر في  

تمكنهم من التقييم   إطار التكوين التعاقدي للتشغيل، فإن مستشاري التشغيل ومسؤولي الوكالة ال يتوفرون على دالئل مرجعية

 من  والتأكد  شعبة،  ولكل  مهنة  لكل  بالنسبة  المستفيدين  في  توفرها  الواجب  المؤهالت  ومعرفةاألولي لبرامج التكوين المقترحة،  

التكوينات  في غياب مراجع بيداغوجية وتقنية وتقييمية. وبالتالي فإن عملية تتبع ومراقبة وتقييم  التكوين، وذلك    برامج  مواءمة

 التأهيلية، تقتصر على الجوانب الشكلية. يضاف إلى ذلك غياب تقييم للمؤهالت المكتسبة خالل أو عند نهاية التكوين.

مسطرة انطالق، متابعة التكوين ومتابعة اإلدماج  وبهذا الخصوص، أشارت الوكالة، في جوابها إلى أنه "تحدد كل من  
مجموعة من اإلجراءات التي  ومسطرة تنفيذ التكوين التعاقدي، تحددان    لتحويليالمهني لخريجي التكوين التأهيلي أو ا

 تهم باألساس ضمان التكوين في الظروف المواتية، نذكر منها: 

 القيام بزيارات المتابعة والتأكد من إمكانية الحصول على فرص التدريب؛  -

 تعزيز حضور الوكالة خالل زيارات المتابعة والتأكيد على دورها؛ -

عية المشاركين بضرورة االنضباط والنتائج المترتبة عن عدم االلتزام طيلة فترة التكوين )الحرمان من التدريب تو -
 والشهادة(؛ 

   ؛تذكير المستفيدين بأهداف التكوين وفرص الشغل المتاحة -

 التحقق من احترام برنامج التكوين وتوافر المدربين؛  -

   ؛ضمان توفر الوسائل اللوجستية والتعليمية -

 تشجيع المشاركين على البحث عن فرص التشغيل؛  -

 % من مدة التكوين لكل مشارك؛70لفت انتباه مؤسسة التكوين أن التسديد مشروط بتحقيق حجم زمني ال يقل عن   -

 . "تقييم الدورة التكوينية -

  ضرورة تعزيز إشراك مؤسسات التكوين العمومية في برامج التكوين التأهيلي 

، عدم اللجوء إلى  2019- 2009تبين من خالل فحص وضعية تنفيذ عمليات التكوين المتعلقة ببرنامج "تأهيل" خالل الفترة  

ص التكوين التأهيلي، فقد تم خالل  التعاقد مع مؤسسات التكوين العمومي فيما يخص التكوين التعاقدي للتشغيل، أما فيما يخ

 باحث عن شغل. 595اتفاقية فقط همت تكوين  26نفس الفترة إبرام 

وتجدر اإلشارة إلى أن مؤسسات التكوين العمومية التي تساهم في برامج التكوين الممولة من طرف الوكالة، هي مؤسسات 

التأهيلي التكوين  السيما  المفوض،  التدبير  ذات  المهني  مواكبة    التكوين  أجل  من  التكوين  دعم  منحة  إطار  في  يدخل  الذي 

 . ويتعلق األمر بمعهد مهن الطيران ومعاهد التكوين في مهن صناعة السيارات. 80القطاعات الواعدة

 
المتعلقة بتفعيل عرض المغرب في ترحيل الخدمات. القطاعات المعنية هي: ترحيل الخدمات،    2007ماي    07انظر دورية رئيس الحكومة بتاريخ      80

 والطاقات المتجددة.  كصناعة السيارات، الطيران، اإللكتروني 
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أنه "   الوكالة، في جوابها،  الوكالة وبهذا الخصوص، أوضحت  التأهيلي بين  التكوين  تهم  اتفاقيات شراكة  توقيع  تم 
. لكن لم تتم تسوية تكاليف هذه  2007إلنعاش التشغيل والكفاءات ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سنة الوطنية 

مليون درهم، نظرا لكون إنجازات هذه االتفاقيات ال تتطابق مع مساطر    100االتفاقيات حتى اآلن والتي تصل إلى  
ع المؤسسات التكوين العمومية، إال أن الصعوبات المتعلقة  لقد دأبت الوكالة على االشتغال والتنسيق م  .األداء المعتمدة

ا لدليل مساطر برنامج تأهيل، تحول دون ذلك نظرا لإلشكاليات المطروحة  . "بالجانب اإلداري لملفات التكوين، وفقا

 للتشغيل والتكوين التأهيلي  التعاقديالتكوين  تدبير .2

 التكوين التأهيلي عن المالحظات التالية.  أسفر فحص طرق تدبير التكوين التعاقدي للتشغيل وكذا

 للتشغيل التعاقدي التكوينتستلزم المواءمة مع شروط تنفيذ  احتساب عدد اإلدماجات طريقة   

اتفاقية ثالثية األطراف، بين   التوقيع على  للتشغيل تكوينا من أجل توظيف محدد، يتم االلتزام به بعد  التعاقدي  التكوين  يعد 

ؤسسة للتكوين؛ يتم اختيارها من طرف المشغل. وحسب المعطيات المدلى بها من طرف الوكالة، بلغ عدد  الوكالة والمشغل وم

، أي بنسبة 2019-2009باحث عن شغل تم التعاقد بشأنهم خالل الفترة    32.829من بين    21.474المستفيدين من هذا التكوين  

 الثة أشهر. بالمائة رغم قصر مدة التكوين، والتي لم تتعد ث 35هدر وصلت 

بالمائة خالل هذه الفترة. غير أنه تبين أن هذه   78كما أنه، وحسب األرقام المعلنة من طرف الوكالة، بلغت نسبة االدماج  

النتائج ال يتم احتسابها على أساس االدماجات الملتزم بها مع المشغلين الموقعين على اتفاقيات التكوين التعاقدي للتشغيل سالفة  

بالمائة من كلفة التكوين عند نهاية عملية التكوين   80تم أداء فاتورة التكوين على شطرين: الشطر األول يتعلق ب  الذكر. حيث ي

 بالمائة من الكلفة عند االدالء بعقود التوظيف من طرف المشغل الموقع على االتفاقية.   20و

تم تبرير توظيفهم    21.474شغل فقط من مجموع  باحث عن    6.923غير أن تحليل وضعية أداء االتفاقيات المبرمة، أبرز أن  

اتفاقية   943بالمائة. كما أن    32في هذا اإلطار، مع االدالء بعقود التوظيف. مما يجعل نسبة االدماج الحقيقية منحصرة فقط في  

  14.541دد  االدماجات المتعلقة بها، )أي بعمؤسسات التكوين  اتفاقية مبرمة خالل هذه الفترة، لم تبرر    1871من مجموع  

وتتعلق جل هذه االتفاقيات ببرنامج "أكاديمية التدريس" وبمراكز النداء وبالتعليم   .مليون درهم(  81,6باحث عن شغل بكلفة  

 األولي وبالخدمات. 

%، تعتبر هذه النسبة مرضية 78فيما يتعلق بالنسبة المتوسطة لإلدماج البالغة أنه " إلى  وفي جوابها، أشارت الوكالة
%، وتجدر اإلشارة هنا إلى أن العديد 70بالنظر إلى ما تنص عليه المساطر الداخلية للوكالة: نسبة إدماج ال تقل عن  

 المرشحين يفضلون اختياريا مواصلة دراستهم. 

اإلدماج على أساس ملفات األداء المقدمة بسبب ما هو مذكور أعاله. كما تجدر اإلشارة  ال يمكن للوكالة حساب نسبة  
مع  االتصال  فقدان  ضوء  في  اإلدماج  مرحلة  تبرير  في  صعوبات  تجد  التكوين  مؤسسات  أن  إلى  الصدد،  هذا  في 

 المستفيدين بعد التكوين. 

اجتماعيا، فإمكانية التخلي عن التكوين أو االمتناع  وعالقة مع فقدان المستفيدين أيضا، وإلن األمر يتعلق بفئة هشة  
 عنه تظل واردة. 

عندما يتعلق األمر بالتشغيل من خالل عقد إدماج، فإن الوكالة تعتبر مصدر المعلومة باعتبارها الطرف الرئيسي، أما 
 فيما يخض العقود العمل االخرى، فالمعلومات المتوفرة تكتسي طابع تصريحي. 

بار اجال تقديم ملفات األداء المتعلقة باإلدماج البالغة ثالثة أشهر، سبباا وراء العدد المحدود من الملفات كما أنه يمكن اعت
 المقدمة.

لتقييم تأثير التكوين على اندماج المستفيدين، قامت الوكالة باعتماد "استبيان مرحلة لإلدماج"، وهو مستند يتم ملؤه  
 ."قبل مدير وكالة المحلية أو اإلقليميةمباشرة من قبل المشغل ومصادق عليه من 

أن التكوين التأهيلي للتشغيل موجه للباحثين عن شغل المسجلين لدى الوكالة، الذين تم انتقاءهم من أجل   في هذا الصدد يؤكد المجلس 

يه في دليل المساطر  توظيفات معبر عنها من طرف المشغل الموقع على االتفاقية ثالثية األطراف المشار إليها، كما هو منصوص عل

 "تأهيل". 

 التعاقدي للتشغيل   التكوين إنعاشإلى مؤسسات التكوين من أجل  التوجه 

من خالل التحريات التي تم القيام بها، لوحظ أن الوكاالت المحلية، ومن أجل بلوغ األهداف المسطرة في عقود البرامج المبرمة  

ص لتسويق التكوين التعاقدي للتشغيل عن طريق التنقيب عن مشغلين وعن مع اإلدارة العامة، تلجأ إلى مؤسسات التكوين الخا

مرشحين والبحث عن فرص إلجراء تكوينات في هذا اإلطار. هذه الوضعية أدت إلى انحراف التكوين التعاقدي للتشغيل عن  

وتلب الوكالة  لدى  المسجلين  الشغل  عن  الباحثين  إدماج  في  أساسا  والمتمثلة  أهدافه،  وعن  من  مساره  المشغلين  حاجيات  ية 

 الكفاءات.
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للتشغيل من اختصاصات الوكاالت الجهوية وبهذا الخصوص، أجابت الوكالة بأنه " التعاقدي  التكوين  يعتبر ترويج 

والوكاالت التابعة لها من جهة، ومن اختصاصات المصالح المركزية المعنية من جهة أخرى )التنقيب عن المشغلين، 
نقيب، عروض العمل التي الموضوعة من طرف المشغلين لدى الوكاالت أو من خالل الموقع  اليقظة االستشرافية للت

 . الرسمي على االنترنيت(

ويمكن لمؤسسات التكوين، وخاصة المكاتب االستشارية في التكوين المساهمة في الترويج لهذا البرنامج من خالل  
 .خدماتهم االستشارية لفائدة المشغلين

فيد من التكوين التعاقدي، مجموعة صغيرة أو كبيرة، يتم اختيار المرشحين بشكل مشترك من  بغض النظر عن المست
المنشور على موقع الوكالة   الوكالة )عرض العمل  التكوين بناء على االنتقاء األولي من قبل  قبل المشغل ومؤسسة 

 . "النتقاء الباحثين عن العمل المتحفزين والمتاحين فقط(

ن المهمة األساسية للوكالة هي الوساطة في سوق الشغل، فالتحريات التي تم القيام بها أبرزت أن بأغير أنه، ينبغي التذكير  

عملية االنتقاء القبلي للمرشحين نادرا ما تتم انطالقا من قاعدة المعطيات المتوفرة لدى الوكالة. كما لم تتمكن الوكالة من اإلدالء  

 .مها بهذه العمليةبأي وثيقة تثبت قيا

  ضرورة تعزيز أثر التكوين التأهيلي على االدماج 

باحث عن الشغل خالل    24.936حسب المعطيات المدلى بها من طرف الوكالة، بلغ عدد المستفيدين من التكوين التأهيلي  

انطالقه سنة  2019-2009الفترة   التدبير منذ  أثر هذا  أنه، ورغم ضعف  إال  الوكالة  2008.  تقوم  للتكوين ،  بإنجاز برامج 

التأهيلي على صعيد الوكاالت التابعة لها وبالرفع سنويا من األهداف الكمية المسطرة. ففي غياب دراسات لتتبع االدماجات  

 40السنوية المحققة، من شأنها ضبط نسبة االدماج الحقيقية وقياس األثر، لم تتعد نسبة االدماج المصرح به من طرف الوكالة  

علما أن تتبع اإلدماجات يظل تصريحيا. ويتم التتبع بالهاتف من لدن مستشاري التشغيل المسؤولين عن تتبع ومراقبة  بالمائة، 

عمليات التكوين التأهيلي المكلفين بها، ويقتصر هذا التتبع على تسجيل نوعية العقود المصرح بها من طرف المستفيدين، في 

 تدريب.حالة استجابتهم للنداء، بما فيهم عقود ال

ال يمكنها منع المرشحين للتكوين التأهيلي من بناء مشروعهم المهني  أكدت الوكالة، في جوابها عن هذه المالحظة، أنه  
وقد أفادت التجربة أن مجال خبرة مؤسسات التكوين تتمثل في تأهيل   أو القيام بتحويالت مهنية إذا أبدوا رغبتهم بذلك.

هنية وليس في إدماجهم في سوق الشغل. ومطابقة مع اإلطار المرجعي لبرنامج الباحثين عن شغل الكتساب مهارات م 
التكوين التأهيلي والتحويلي، فإن مجهودات المواكبة التي تقوم بها مؤسسة التكوين والتي تمكن من اإلدماج في المقاولة 

يبقى الولوج لهذه النسخ صعبا   تستوجب تعليال عن طريق نسخة من عقد الشغل بين المستفيد من التكوين والمشغل. لكن
 على المستفيدين وعلى مؤسسات التكوين.

 غير أنه يجدر التذكير بأن الهدف األساسي للتكوين التأهيلي أو التحويلي هو اإلدماج تلبية لحاجيات سوق الشغل من الكفاءات. 

 لمسطرةاللجوء إلى التكوين التأهيلي المقترح من طرف مؤسسات التكوين لتحقيق األهداف ا 

ب(، على إجراء برامج التكوين التأهيلي المقررة عن طريق مسطرة طلب العروض  5نص دليل المساطر "تأهيل" )المادة  

المفتوح أو طلب المشاريع المفتوح، واستثناء، يمكن إجراء تكوين تأهيلي بناء على مقترح من إحدى مؤسسات التكوين، يتم  

المعلومات المستقاة من مختلف المديريات الجهوية، لوحظ أنه، منذ  دراسته والموافقة عليه من طرف الوكالة . ومن خالل 

، كثفت المديريات الجهوية من هذا النمط، تفاديا لتعقد مسطرة طلب العروض المفتوح، وبغية  2018اعتماد الالتمركز سنة  

مليات التكوين التأهيلي التي تم إطالقها سنة  بالمائة من ع  100تحقيق األهداف المحددة لها. فعلى سبيل المثال، شكل هذا النمط  

اخنيفرة. وبغض النظر عن غياب المنافسة، تم  -آسفي وبني مالل-سطات ومراكش-على صعيد جهات الدار البيضاء  2020

 تسجيل النقائص التالية:

المحلية  المهن موضوع التكوين التأهيلي المقررة غير مضمنة في خريطة التكوين التأهيلي، وتكتفي الوكالة   -

المعنية بتبرير هذه العمليات بمحضر تشهد فيه بأن هذه المهنة مطلوبة في سوق الشغل أو تتوافق مع عروض  

 التوظيف التي لم تتمكن الوكالة من تلبيتها لغياب المؤهالت؛

على العموم، ال يتم انتقاء المرشحين من طرف الوكالة انطالقا من قاعدة المعطيات المتوفرة لديها، وحسب  -

معايير موضوعية، إذ تقوم مؤسسة التكوين بعملية التنقيب، أو باإلعالن أحيانا عن طلبات الترشيح في مقراتها،  

التكوين المقترح لدى الوكالة المحلية المعنية من   ثم انتقاء المرشحين وإيداع الئحة للمستفيدين مرفوقة ببرنامج

 أجل الموافقة.  

تقوم لجنة تقنية منبثقة من اللجنة الجهوية لتحسين قابلية التشغيل بدراسة العروض وردا على ذلك، أجابت الوكالة بأنه "
طار التكوين التأهيلي المقترح ب من دليل المساطر تأهيل. لذا، فالتكوينات المنجزة في إ8والمشاريع وذلك عمال بالفقرة  

و التي لها    المنبثقة من اللجنة الجهوية لتحسين قابلية التشغيل   تكون موضوع تصديق مسبق من طرف اللجنة التقنية
-136/06مهام محددة على مستوى الدورية المشتركة ما بين وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الداخلية رقم  

112/CAB     و تتجلى في تحديد التوجهات المتعلقة باألهداف الجهوية للتحويل أو تأهيل    2006يونيو     08بتاريخ ،
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دوى المتعلقة بمنافذ التحويل و التأهيل و كذلك تتبع و تقييم عمليات  الخريجين العاطلين، اقتراح إطالق دراسات الج 
 التحويل و التكوين المنجزة من طرف الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل و الكفاءات على مستوى الجهة.

ة. وبعد المرشحون للتكوين التأهيلي لكل مسلك تكوين مدعوون للتسجيل على مستوى رابط بالبوابة اإللكترونية للوكال 
القبلي.  الوكاالت إلنجاز مرحلة االنتقاء  المركزية لشبكة  التي ترسلها اإلدارة  البيانات  قاعدة  التسجيل يتم استخراج 

 ."وتقوم مؤسسة التكوين باالنتقاء النهائي حسب المؤهالت المتطلبة لكل مسلك

لية انتقاء المترشحين تتم من طرف مؤسسات  غير أنه من الجدير بالذكر أن التحريات التي قام بها المجلس أبرزت أن عم

 لم تقدم الوكالة للمجلس ما يبرر قيامها بعمليات االنتقاء هاته. ذلك،  على عالوةالتكوين. 

 بمواكبة حاملي المشاريع من أجل خلق المقاوالت  المتعلق اتخدمالعرض  .3

  المجال،المبذولة في هذا  تالمجهودا على الرغم من و. لمواكبة حاملي المشاريعمخصصة  خدمة 2015طورت الوكالة سنة 

 ال تزال أوجه القصور التالية قائمة.

  األثر على خلق المقاوالت يستوجب التحسين 

 المقاوالت بلغ عدد    ،2019-2015الفترة    من حاملي المشاريع المسجلين لدى الوكالة، خالل 17.212مجموع  من    ،لوحظ أنه

عدد حاملي فقط من    بالمائة  38  لما يعاد  أي  مقاولة،  6582  (األنشطة المدرة للدخللصغرى والمقاوالت ا)  إحداثهاالتي تم  

المستفيدي   48والمسجلين  المشاريع   المشاريع  حاملي  من  المواكبة  نبالمائة  خدمات  إجمالي.  من  بلغ  فقد  الوكالة،    وحسب 

 . مقاولة منشأة لفتين لكوظي بمعدل  الفترة،خالل نفس  14.521بهذا الخصوص  خلقهاالتي تم الوظائف 

من  مقاولة 1133) المقاوالت المحدثةمن إجمالي عدد   بالمائة 55أن ب 2019سنة لإلنجازات  الجهويتحليل التوزيع  وي ظهر

  القنيطرة. -سال-الرباطوجهة  مكناس  -فاسوجهة  سطات  -الدار البيضاء  جهات، ويتعلق األمر بجهةثالث  همت    (2066  أصل

 .بالمائة 9و 2بين  تتراوحنسب بالتسع األخرى  جهاتعلى مستوى ال بالمائة المتبقية 45في حين تمت نسبة 

بصفة عامة، تلمس عمليات التحسيس قاعدة واسعة تتضمن في أشارت الوكالة، في جوابها عن هذه المالحظة، أنه  
اهتمام آني أو غير مستعدين لاللتزام أو بدل   نفس الوقت أشخاصا مهتمين حقيقة بإنشاء المقاوالت وآخرين ليس لهم

لذلك فإن عدد المسجلين الذين ال يكملون في الطريق إلنشاء المقاوالت يبقى   المجهودات الالزمة إلنشاء مقاوالتهم.
 عددا مهما.   

وقت الحالي، وال ي طلب أما فيما يتعلق بالخدمات المتعلقة بمرحلة ما بعد اإلنشاء، فلم يتم تطويرها أو تنظيمها بعد في ال 
ا للمؤشر الذي تم إعداده في عام   (.2020حاليا سوى مراقبة ما بعد اإلنشاء من طرف الوكاالت )وفقا

"  انطالقةمن ناحية أخرى، وبالنظر إلى األهمية المتزايدة لمرحلة ما بعد اإلنشاء وكذلك متطلبات برامج معينة مثل "
السلبية" أو "بطاقة المقاول الذاتي" لمعالجة ملفات طلب التمويل، يمكن للوكالة   التي تتطلب البنوك على األقل "الشهادة

 دعم حاملي المشاريع في هذا الصدد لتطوير خطة أعمالهم إلنشاء المقاولة. 

كما يجري حالياا التفكير في تطوير وتنفيذ عرض مواكبة ما بعد اإلنشاء ويتم تقييم إجراء تجريبي يسمى "مقاول الب" 
 خالص إمكانيات التعميم. الست

 تعزيز المواكبة المقدمة لحاملي المشاريع تستدعي ال آليات 

هذا  حيث خصص    مبسط.  وآخر  مفصل    ، واحدعملالخطة  وضعت الوكالة نموذجين ل  في إطار مواكبة حاملي المشاريع،

من  لوحظ   ذلك،. ومع  االحتياجات الخاصةذوي  الذين ال يتوفرون على شواهد أو من   لحاملي المشاريعاألخير بشكل أساسي  

 جميع أنواع المشاريع. وذلك لفائدة أن غالبية الوكاالت تعمل وفق النموذج المبسط  إجراؤها،التي تم  الميدانية الزيارات خالل

القيام  دون  يع  راالمشحاملي  خطط إلى  هذه الليم  وتس  بملءفقط    التشغيل يقومون  لوحظ أن بعض مستشاري  ذلك،باإلضافة إلى  و

في  بالمواكبة   تطبيقها  المحددة  الواجب  هذا  المسطرة  إلى    المجال،في  تهدف  المشاريعوالتي  حاملي  قدرات  إلنجاح    دعم 

 .مشاريعهم

ع وضع بتطوير أدوات وآليات متنوعة للمواكبة من أجل تكييفها بشكل أفضل م  في جوابها، أكدت الوكالة أنها تقوم
يمكن للمستشار المتخصص في إنشاء المقاوالت من خالل التكوين المستمر والتدريب على كما  وفئة حامل المشروع.  

 المستوى اإلقليمي توفير مجموعة من األدوات واآلليات المناسبة تلبية انتظارات حاملي المشاريع. 

يمية والمقابالت والعروض التقديمية باللغتين الفرنسية  وبهذا المعنى، فإن التمارين والدراسات وكبسوالت الفيديو التعل
 والعربية والمخططات التفصيلية والمبسطة ... متاحة لمستشاري التشغيل الذاتي.

  رابعا. التوصيات
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المكلفة بالتشغيل بتعزيز تموقع الوكالة الوطنية إلنعاش    المجلس األعلى للحسابات الوزارة   بالنظر إلى ما سبق، يوصي

التشغيل والكفاءات، كمرفق عمومي للتشغيل، من خالل برامج إلنعاش التشغيل تتالءم مع كل فئة من الباحثين عن الشغل،  

 مع إعادة النظر في الدور الذي يجب أن تلعبه في تدبير التكوينات التأهيلية. 

 : يلي  الوكالة بما كما يوصي

قد بشأنها مع مصالحها الجهوية والمحلية، مع إدماج تنزيل مخططاتها للتنمية من خالل عقود البرامج المتعا -

 مؤشرات نوعية تأخذ باالعتبار الفئة المستهدفة والخصوصيات الترابية والقطاعية؛

اندماجه    على   الحرص - على  العمل  مع  التنموية،  مخططاتها  مع  بالوكالة  الخاص  المعلومات  نظام  توافق 

 وسالمته؛ 

ل - بالنسبة  المقررة  االلتزامات  إدماج احترام  يضمن  التوظيف،  أجل  من  كتكوين  للتشغيل،  التعاقدي  لتكوين 

 الباحثين عن الشغل المكونين في هذا اإلطار؛

حقيقية   - بفرص  مرتبطة  التكوينات  هذه  تكون  أن  على  والحرص  التأهيلي،  التكوين  برامج  فعالية  تحسين 

 للتشغيل وبتشاور مع الشركاء المعنيين؛

لمسار واآلليات في مجال مواكبة ودعم حاملي المشاريع، ويستجيب وضع وتفعيل عرض للخدمات يوضح ا -

 لخصوصيات كل فئة منه، مع الحرص على دعم قدرات مستشاري التشغيل بهذا الخصوص. 

 

II.   حول مالحظات وتوصيات   وكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءاتمدير العام للالجواب

 المجلس األعلى للحسابات 

 )جواب مقتضب( 

 ي ونظام الحكامة للوكالة ستراتيج التموقع اال. أوال

 التموقع االستراتيجي للوكالة .1

 تركيز نشاط الوكالة على الباحثين عن اول فرصة عمل 

العمومية )إدماج، تأهيل، تحفيز، إلخ( والخدمات  يجب التمييز بين تنفيذ برامج إنعاش التشغيل المقررة من طرف السلطات

قع، برامج إنعاش التشغيل مخصصة حصرياا لحاملي الشهادات )الباحثون المؤهلون(، فيما تعمل  التي تقدمها الوكالة. في الوا

غير   الباحثون  الشهادات،  حاملو  مستهدفة:  الفئات  )جميع  المواطنين  لجميع  خدماتها  تقديم  على  أخرى،  جهة  من  الوكالة 

 ( ولجميع فئات المشغلين. الحاصلين على شهادات، المهاجرون، األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة، إلخ

ا بمعالجة عروض العمل التي ال تتطلب مرشحين مؤهلين أو حاملين لشهادة، معتمدة في ذلك   وبذلك، فإن الوكالة تقوم أيضا

على عرض الخدمة الذي توفره للباحثين عن شغل غير الحاصلين على شهادات والذي تم تطويره واختباره من قبل الوكاالت  

التجريبية، والذي سيتم توسيع نطاقه ليشمل جميع الوكاالت عبر المملكة حين توفر الموارد البشرية والمالية الالزمة. ولقد تم 

 تقديم مشروع في هذا الصدد للوزارة الوصية من أجل تدارس إمكانية تنفيذه. 

الذي أفضى إلى إخراج صيغة جديدة ومحَسنة  تم تشخيص نقص جاذبية عقد التدريب من أجل اإلدماج و باإلضافة إلى ذلك، فقد 

 الذي أصبح يغطي التأمين الصحي اإلجباري على المرض. ( CIAمن عقد إدماج )

التدريب من أجل اإلدماجبخصوص   التشغيل والكفاءات ونفذها عقد  الوكالة الوطنية إلنعاش  التي قادتها  الدراسة  ، أسفرت 

ثين عن شغل المستفيدين من العقد المذكور راضون عنه بشكل عام  على أن الباح  2009مكتب متخصص خارجي في عام  

 يصرحون بأنهم يتفقون تماما مع هذا البيان(.  %70وعلى قدرته على تسهيل االندماج في الشركة )

إجابات ألوجه القصور الرئيسية التي تم تحديدها خالل    2016المطبق منذ أبريل  "  CIAقدمت الصيغة المحسنة من نظام "

 يصات والدراسات المختلفة المتعلقة بعقد اإلدماج )...( التشخ

وبجانب الدعم الذي توفره الوكالة للمشغلين من أجل االستفادة من تدابير دعم العمل المأجور، فإنها تعمل على مواكبتهم خالل 

ال تمكنت  السياق،  هذا  في  للمشغلين.  الموجهة  األساسية  الخدمات  إحدى  تعد  والتي  التشغيل،  نتائج عملية  تسجيل  وكالة من 

 ,Renault Maroc, MoroccoMall, Anfaplace Mall, Tramwayوإنجازات مهمة في مشاريع توظيف كبرى )

Groupe PSA ( القطاعات الواعدة البيع والتوزيع، offshoring...( وفي  ، السيارات، الطيران، اإللكترونيات، سالسل 

عرض عمل من حيث    1.087.360الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات بمعالجة  التعليم الخاص…(. وباألرقام، قامت الوكالة  
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% 58. أما بخصوص الباحثين عن شغل المدمجين، فقد تم إدماج  2019و  2009الوظائف الشاغرة خالل الفترة بين سنتي  

 % عبر عقود تلقائية. 42منهم عبر عروض العمل التي تمت معالجتها و

الحاصلين  ذوي الكفاءات العالية، أنشأت الوكالة خدمة" كفاءات" المخصصة لهذه الفئة )األطر    فيما يتعلق بالباحثين عن شغل

على شواهد من كليات األعمال أو الهندسة وغيرها من مؤسسات التعليم العالي، مع أو بدون خبرة مهنية( لمواكبة الشركات 

التوظيف. الهيكل التجريبي الذي تم إنشاؤه في عام   في البحث وإيجاد أطر قادرة على سد احتياجاتهم في مجال  بعد تفعيل 

بين  )...(،    2014 الفترة  في    1054إدماج    2019و  2016تم خالل  المتخصصين  المستشارين  باحث عن شغل من خالل 

 بإطالق بوابة "كفاءات".  2018تميزت سنة   اكفاءات" كم"

  هيلي ضرورة إعادة النظر في نظام مهام الوكالة في مجال التكوين التأ 

تتكيف مع جميع القطاعات  تعمد الوكالة إلى "شراء" التكوينات وفقاا لالحتياجات المعلنة حيث أنها ال يمكنها تصميم تكوينات

 التي تواكبها )نذكر على وجه الخصوص الطيران، السيارات، التعليم الخاص، الخدمات، وما إلى ذلك(.

لتحسين    لجهويةعن اللجنة ا  منبثقةالتدريب ومراكز التكوين من طرف لجنة    فيما يخص التكوين التأهيلي، يتم اختيار مجاالت 

الجهوي للتكوين المهني بمعية ثالث شركات معنية    المديرقابلية التشغيل، حيث يتم تمثيل جميع الفاعلين المعنيين. كما يقوم  

المقترح لكل مجال )المحتوى والمتطلبات األساسية والمهارات  التكوين  التكوين، بالمصادقة على برنامج  بالمهنة موضوع 

 التي سيتم اكتسابها في نهاية التكوين(.

تك برنامج  باقتراح  يقوم  التكوين  فإن مركز  التعاقدي،  التكوين  التدريب، ومتطلبات  وبخصوص  وين مالئم، محددا محتوى 

 الوظيفة والمهارات التي سيتم اكتسابها في نهاية التدريب، فيما يقوم المشغل المعني بالمصادقة على هذا البرنامج.

 تقائية مخططات تنمية الوكالة مع االستراتيجيات القطاعية بحاجة للتحسين لا 

إل القطاعية  االستراتيجيات  ترجمة  أجل  بين  من  الشراكة  تطوير  على  قائما  نهجا  الوكالة  اعتمدت  دعم  وآليات  إجراءات  ى 

المواكبة وصنع القرار،   القطاعية في تحديد وتطوير إجراءات  المهنية  العام والخاص، هدفه إشراك المجموعات  القطاعين 

البا حثين عن عمل. بناءا على هذا المبدأ، واستناداا إلى بيانات واقعية لتحقيق نتائج من حيث اإلدماج وتحسين قابلية تشغيل 

 عملت الوكالة على تطوير شراكات مع العديد من المجموعات المهنية تمت بعضها تحت رعاية المؤسسات المعنية.

القطاع   العاملة في  المهنية  المجموعات  الشراكات وإطالقها مع  العديد من  المغرب األخضر، تمت دراسة  بالنسبة لمخطط 

 .الفالحي

كفاءات التسريع الصناعي" وقد نجحت في تعزيز  "ص مخطط التسريع الصناعي، تعد الوكالة شريكاا في مشروع  فيما يخ

للتشغيل واآلليات   التوظيف بشكل عام أو من خالل البرامج التحفيزية  دعمها لقطاعات مخطط "إقالع"، سواء فيما يخص 

 الخاصة.  

ليات الشراكة مع الجامعة الوطنية لصناعات تحويل وتثمين السمك، ال  بالنسبة الستراتيجية هاليوتيس، وضعت لوكالة بعض آ

 سيما فيما يتعلق بالتنقيب والتحسيس بخدمات الوكالة.؛

المجوهرات كما  المتخصصين في صناعة  الوكالة ندوات لصالح  التقليدية، نظمت  الصناعة  بخصوص استراتيجية تطوير 

طوير الخطة االستراتيجية لصناعة المجوهرات برعاية كتابة الدولة المكلفة  شاركت في لجنة التوجيه والدراسات المكلفة بت

 بالصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي.

الفندقية  في مجال   للصناعة  الوطنية  الجامعة  الشراكات مع  الوكالة  الشركة    وشركاءالسياحة: طورت  البشرية في  الموارد 

 مشروع تنمية السياحة القروية؛ المغربية للهندسة السياحية لمواكبتها في 

ولقد ساهمت الوكالة بفعالية في مشروع تعميم التعليم األولي الممول بنسبة كبيرة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 

 ومؤسسة زاكورة للتعليم االولي.في مرحلتها الثالثة، بشراكة مع المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم األولي 

ارة إلى أن تصنيف الشراكات في إطار آلية محددة ال يزال يعتمد على النتائج التي المحققة خالل المرحلة التجريبية، وتجدر اإلش

 والتي تعتمد بشكل كبير على المشغلين والشركاء، وكذلك على اإلطار القانوني لإلجراءات التي تم تنفيذها من طرف الوكالة.

  2020-2016تشغيل، تجدر اإلشارة إلى أن محاور التنمية الخمسة لمخطط تنمية الوكالة  فيما يتعلق باالستراتيجية الوطنية لل

قد أخذت في االعتبار توجهات هذه االستراتيجية. على سبيل المثال، يتألف المحور األول لهذا المخطط من "تطوير وإضفاء 

جه االستراتيجي الثالث لالستراتيجية الوطنية الطابع المهني على الوساطة في التشغيل في المغرب"، وهو ما يتوافق والتو

 للتشغيل أال وهو: تكثيف البرامج النشيطة للتشغيل ودعم الوساطة في سوق الشغل. 
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 الحكامة ونظام تدبير الوكالة  .2

  نظام التعاقد على األهداف بحاجة للتحسين 

لاللتزامات التي تعهدت الوكالة بتنفيذها أمام مجلس إدارتها،  إن التعاقد على األهداف مع الوكاالت الجهوية واإلقليمية هو تنزيل  

ا، بالتوازي مع تطور الوسائل الممنوحة، والمعززة بالمنحى التصاعدي لإلنجازات التي  ا سنوياا مستداما والتي شهدت تطورا

 تحققت وكذا المتوقعة مستقبال بالنظر إلى السياق العام لسوق الشغل في المغرب.

تطورات المقترحة على الوكاالت الجهوية قابلة للتفاوض في جلسات التعاقد حيث تم إجراء عدة تعديالت بناء  طالما كانت ال

على الدراسات اإلقليمية التي قدمتها الوكاالت الجهوية والمحلية من أجل التوافق مع إمكانات وخصوصيات كل جهة مثل: 

(، التشغيللق فرص العمل، نتائج الدراسات االستشرافية )توقعات  معدل البطالة، خلق وخسارة فرص العمل في الجهة، فاق خ

 المهن األكثر واألقل طلباا، االستثمارات والمشاريع الكبرى، والقطاعات الواعدة، المبادرات المحلية وبرامج الشراكة الجهوية. 

التحليل الميكرو التعاقد، وهي    المذكرة اإلطار، وعالقة مع  للمجالاقتصادي    بعد هذا  التي أرسلتها اإلدارة العامة في بداية 

جميع اإلرشادات الصادرة عن    لتسطرثم الوطني(   مستوى اإلقليمي، الجهويالعملية تشاور على جميع المستويات )على  

لها )إما كنوع  خطة تنمية الوكالة، بحيث تقترح كل وكالة إقليمية أو جامعية، جميع المشاريع التي سيتم تنفيذها في مجال تدخ

 .من البرامج الوطنية، أو كجزء من التدابير الجهوية أو اإلقليمية(

بالتالي، قد تحافظ بعض الوكاالت على أهداف السنة السابقة أو حتى تخفيضها لفائدة برامج معينة ال يمكن تحقيقها ألسباب   

 مؤسسات التكوين(.  ن أوهيكلية ناتجة عن تحليل الميكرو اقتصادي )مثل نقص الفاعلين االقتصاديي

في نفس منظور التوقعات الواقعية، ي ظهر تحليل اإلنجازات أن أداء الخدمات األساسية )مقابالت التموضع، وأوراش البحث 

المشاريع حاملي  ومواكبة  عمل  السياق الذاتية  عن  أو  العام  االقتصادي  الوضع  عن  النظر  بغض  باستمرار  يتطور  كان   )

ى عكس حجم اإلنجازات في إطار برنامجي ادماج وتأهيل وبرامج ريادة األعمال التي تعتمد على االقتصادي المجالي، عل

 الظرفية االقتصادية والمعطيات الخارجية.

ختاما، هناك حجة أخرى تقضي بتناسق األهداف المقترحة من قبل الجهات والمصادق عليها من قبل اإلدارة العامة وهي أن  

ا اإلمكانات االقتصادية الحقيقية لكل جهة.مساهمة كل جهة في إجمالي    (األهداف الوطنية تظهر نسباا مختلفة جداا تعكس تماما

 من األهداف الوطنية(.  %70جهات تمثل  03بحيث أن 

ا العديد من العناصر النوعية التي تتم مراقبتها خالل السنة من أجل الحفاظ على االتساق  من ناحية أخرى ، يتضمن التعاقد أيضا

ن البرامج والخدمات المختلفة التي تقدمها الوكالة وكذا ضمان كفاءة وأداء عملها )يتم اقتراح أهداف مقابالت التموضع في بي

عالقة  مع عدد المسجلين الجدد ، يتم مقارنة عدد األهداف المحققة مع نتائج اليقظة االستشرافية للتنقيب التي أجرتها الوكالة، 

   نة ما بعد االستفادة من التكوين ، ويتم طرح معدل تحويل عقود ادماج إلى عقود القانون العامكما تشترط نسبة ادماج معي

لتحقيق الهدف النهائي المتمثل في استدامة الوظيفة ،  و فيما يخص فعالية مواكبة حاملي المشاريع،  فيتم تقييمها باحتساب  

 ، ...(.عدد المشاريع المحدثة  بعد االستفادة من برامج المواكبة 

يتم تقديم هذه المؤشرات كعناصر األداء في المذكرة التأطيرية ويتم تقديمها كحجج للتفاوض حول األهداف والموارد خالل  

 جلسات التعاقد.

 )...( 

 إنعاش التشغيل المأجور  .ثانيا

 اإلنجازات المتعلقة باإلدماج  .1

ا لجوء المشغلين الستخدام فيما يتعلق بتدفقات التوظيف في القطاع الخاص، فإن حصة العقود م ا نظرا حددة المدة مقنعة تماما

فهو مستمر في التراجع في المغرب والعالم. في فرنسا،  (،  CDIهذا النوع من العقود. أما بالنسبة الستخدام العقود الدائمة )

على شكل   %13و(  CDDعلى شكل عقود محددة المدة )   2019من التوظيفات في عام    %87على سبيل المثال، تم إنجاز  

 . CDIالعقود الدائمة 

 والخدمات ذات الصلة.   التشغيللطالما اعتمدت الوكالة على نهج مقاربة النوع االجتماعي في تنفيذ برامج 

 محتوى وفعالية برامج إنعاش التشغيل .2

  ثير تفسيرات متباينةي  بشكلتعدد أنواع عقود اإلدماج 

( من حيث اإلعفاء من الضريبة  2006للسماح بإدارة االختالفات بين أحكام قوانين المالية )من  إدماج  تم وضع نماذج عقود  

، كما تم تعديله 93-16المنصوص عليها في القانون رقم    CNSS / TFPعلى الدخل واألحكام المتعلقة بإعفاء مساهمات  

 (.14-101القانون رقم ، 06-39، القانون رقم 98-13واستكماله في مناسبات عديدة )القانون رقم 
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أشهر في    6أدت الجهود المبذولة لمواءمة األحكام المالية واالجتماعية إلى إلغاء شرط الحد األدنى للتسجيل في الوكالة لمدة  

الضريبة على الدخل  ودمج حاملي البكالوريا على مستوى الفئات المؤهلة للحصول على اإلعفاء من    2017قانون المالية لسنة  

المالية لسنة  عن طريق   المتبقي لمواءمة هذه األحكام بشكل كامل وتوفير نموذج واحد لعقد  2020قانون  . اإلجراء الوحيد 

ب( من المدونة العامة للضرائب "ال يجوز للمتدرب نفسه االستفادة مرتين من هذا   16-57ادماج يتكون من تعديل المادة  

الذي ينص، في حالة الفسخ خالل األشهر الستة األولى من    14-101رقم  من القانون    4اإلعفاء" لمواءمته مع أحكام المادة  

ا. 24عقد ادماج األول، إمكانية توقيع عقد ادماج نهائي مع صاحب عمل آخر، ومدته هي الفترة المتبقية حتى نهاية الـ   شهرا

 )....( 

 ترتب عنه تأثير غير متوقععقد ادماج كعقد شغل مرن  استعمال 

عبر مجموعة من الخبراء   2011-2010أثير لعقد ادماج التي أجرتها وزارة الشغل واإلدماج المهني في  استطاعت دراسة الت

 تحديد العناصر المتعلقة بثالثة تأثيرات للبرنامج على قرارات التوظيف:

من المشغلين أن برنامج ادماج شجعهم على توظيف مرشحين أكثر مما كانوا سيفعلونه في غياب    %24صرح   -

 هذا البرنامج )تأثير التوظيف(؛ 

التوظيف على   %10أعلن   - الممكن أن يركز  ادماج، كان من  أنه في حالة عدم وجود برنامج  المشغلين  من 

 ر الملف الشخصي(؛ مرشحين أخرين بدالا من األشخاص الذين تم توظيفهم )تأثي

من المشغلين أن برنامج ادماج مكنهم من التنبؤ باحتياجاتهم من التشغيل أكثر مما كان متوقعا )تأثير    %31يعتقد   -

 الترقب(.

كشفت الدراسة المذكورة أنه من الصعب التحقق مما إذا كان المشغلين، الذين    تأثير غير متوقع"من ناحية أخرى، بالنسبة لـ "  

 لفعل بشكل كبير من برنامج ادماج، كانوا يعتزمون التوظيف حتى في غياب برنامج ادماج. استفادوا با

 )...( 

 جاذبية تستوجب التحسين  :عقد االندماج المهني 

  )...( 

سيتم إطالق برنامج عقد االندماج المهني من طرف الوكالة الوطنية إلنعاش للتشغيل والكفاءات على نطاق واسع لجعله معروفا 

أف إذا بشكل  العقود  بنود هذه  انتظار مراجعة  في  الجامعات،  الذين يشغلون خريجي  أولئك  للمشغلين، وخاصة  بالنسبة  ضل 

 اقتضى االمر، لجعله أكثر تنافسية.

  هدفة غياب المعلومات الكافية عن المقاوالت المستفي تحفيز: برنامج متوازن، لكن 

  )...( 

العديد من الحمالت التوعوية والتحسيسية لمواكبة الوكاالت على الصعيد الجهوي والمحلي، منذ إطالق برنامج تحفيز، تم تنظيم  

 وخاصة لفائدة المستشارين الجهويين المسؤولين عن مواكبة تنفيذ برامج دعم التشغيل.

الة تحدي من قبل مديرية المرصد الوطني لسوق العمل بالشراكة مع وك  2021مرحلة تقييم سنة  لوقد خضع برنامج تحفيز  

 .Lab de l'Emploiالمغرب ومعهد أبحاث - MCAاأللفية 

دجنبر    31إلى    2015يناير    1في الوقت الحالي على الفترة الممتدة من    يقتصر  تاريخ إنشاء الشركة أو الجمعية أو التعاونية

ا ابتداء من تاريخ االنطال  24ولكن المشغلين المعنيين بهذا البرنامج لديهم فترة    2022 ق الفعلي لعمل الشركة أو الجمعية شهرا

تاريخ   الذي يتزامن مع  أو التعاونية.  وتجدر اإلشارة هنا إلى أن تاريخ االنطالق الفعلي للعمل يطابق تاريخ أول عقد تجاري

 تعاونية.   أول عملية استيراد المواد األولية أو تاريخ بداية تقديم الخدمات دون اعتبار تكاليف تأسيس الشركة أو الجمعية أو ال

 تحسين قابلية التشغيل ودعم التشغيل الذاتي .ثالثا

  شروط تفعيل برنامج التكوين التأهيلي .1

 ضرورة إحداث اللجنة الوطنية لتحسين قابلية التشغيل وتنشيط اللجان الجهوية 

كامة لهذا البرنامج،  يخضع دليل مساطر برنامج تأهيل في الوقت الراهن إلى مرحلة التقييم لمراجعة دور هيئات ولجان الح

 وذلك من أجل تفعيل البعد اإلقليمي وبلورة دور الجهة في دينامية التشغيل.

 )...( 
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  ضرورة تعزيز إشراك مؤسسات التكوين العمومية في برامج التكوين التأهيلي 

والكفاءات ومكتب التكوين المهني وإنعاش  تم توقيع اتفاقيات شراكة تهم التكوين التأهيلي بين الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل  

مليون درهم، نظرا لكون إنجازات    100. لكن لم تتم تسوية تكاليف هذه االتفاقيات حتى اآلن والتي تصل إلى  2007الشغل سنة  

   .هذه االتفاقيات ال تتطابق مع مساطر األداء المعتمدة

مع المؤسسات التكوين العمومية، إال أن الصعوبات المتعلقة بالجانب اإلداري لملفات لقد دأبت الوكالة على االشتغال والتنسيق  

 التكوين، وفقاا لدليل مساطر برنامج تأهيل، تحول دون ذلك نظرا لإلشكاليات المطروحة.

 تدبير التكوين التعاقدي للتشغيل والتكوين التأهيلي  .2

 )...( 

 جه إلى مؤسسات التكوين من أجل إنعاش التكوين التعاقدي للتشغيل  التو 

يعتبر ترويج التكوين التعاقدي للتشغيل من اختصاصات الوكاالت الجهوية والوكاالت التابعة لها من جهة، ومن اختصاصات 

عروض العمل التي الموضوعة    المصالح المركزية المعنية من جهة أخرى )التنقيب عن المشغلين، اليقظة االستشرافية للتنقيب،

 من طرف المشغلين لدى الوكاالت أو من خالل الموقع الرسمي على االنترنيت( 

المكاتب االستشارية في التكوين المساهمة في الترويج لهذا البرنامج من خالل خدماتهم  يمكن لمؤسسات التكوين، وخاصة  و

 االستشارية لفائدة المشغلين 

النظر عن المستفيد من   المرشحين بشكل مشترك من قبل  بغض  التعاقدي، مجموعة صغيرة أو كبيرة، يتم اختيار  التكوين 

المشغل ومؤسسة التكوين بناء على االنتقاء األولي من قبل الوكالة )عرض العمل المنشور على موقع الوكالة النتقاء الباحثين 

 والمتاحين فقط(.   المتحفزينعن العمل 

 تأهيلي على اإلدماجضرورة تعزيز أثر التكوين ال 

أسماء المستفيدين حسب القطاع والوكالة ومستشار التشغيل والتي ترفع   يتم تتبع خريجي التكوين التأهيلي انطالقا من قائمة 

إلى المستوى المركزي. تتم هذه المتابعة إما عن طريق الهاتف أو عند توفر عروض شغل، مما يشكل فرصة شغل لهؤالء 

 الخريجين.

المساطر تأهيل عبر برنامج التكوين التأهيلي أو التحويلي إمكانية استباق احتياجات المشغلين المتوقعة، كما يتم    يوفر دليل

المقترحة من قبل مؤسسات  التكوين  التكوين على أساس احتياجات المشغلين. من ناحية أخرى، تأخذ مشاريع  تحديد مجال 

. كما أن مقابلة االنتقاء التي تنظمها الوكالة وتقوم بها مؤسسة التكوين  التكوين بعين االعتبار خصوصيات الباحثين عن شغل

 بحضور مستشار التشغيل، تتيح لها التحقق من مؤهالت المرشح ودوافعه للمشاركة وتتبع التكوين. 

ا للتوظيف على المستوى الوطني أو الدولي مع إمكانيات التطوير الوظي  في، فتجدر  وعالقة بالمهن الواعدة التي تفتح فرصا

اإلشارة إلى أن المرشحين ذوي المؤهالت العالية )مثل الماجستير أو اإلجازة(، يتبعون أحياناا تكوينات تأهيلية لمهن منخفضة  

المهارات مقارنة بملفاتهم الشخصية. على سبيل المثال، نجد حاصال على الماستر في البيولوجيا يتبع تكوينا لمهنة جزار لما 

من فرص شغل أو إنشاء مقاولة بدول الخليج. لذلك فإن الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات ال يمكنها  تتيح هذه المهنة 

 منع المرشحين للتكوين التأهيلي من بناء مشروعهم المهني أو القيام بتحويالت مهنية إذا أبدوا رغبتهم بذلك.

تأهيل الباحثين عن شغل الكتساب مهارات مهنية وليس في وقد أفادت التجربة أن مجال خبرة مؤسسات التكوين تتمثل في  

إدماجهم في سوق الشغل. ومطابقة مع اإلطار المرجعي لبرنامج التكوين التأهيلي والتحويلي، فإن مجهودات المواكبة التي 

ل بين المستفيد  تقوم بها مؤسسة التكوين والتي تمكن من اإلدماج في المقاولة تستوجب تعليال عن طريق نسخة من عقد الشغ

 من التكوين والمشغل. لكن يبقى الولوج لهذه النسخ صعبا على المستفيدين وعلى مؤسسات التكوين. 

 )...( 

  اللجوء إلى التكوين التأهيلي المقترح من طرف مؤسسات التكوين لتحقيق األهداف المسطرة 

ب من دليل  8التشغيل بدراسة العروض والمشاريع وذلك عمال بالفقرة  تقوم لجنة تقنية منبثقة من اللجنة الجهوية لتحسين قابلية  

المساطر تأهيل. لذا، فالتكوينات المنجزة في إطار التكوين التأهيلي المقترح تكون موضوع تصديق مسبق من طرف اللجنة  

توى الدورية المشتركة ما بين وزير  و التي لها مهام محددة على مس   المنبثقة من اللجنة الجهوية لتحسين قابلية التشغيل   التقنية

، و تتجلى في تحديد التوجهات    2006يونيو     08بتاريخ     CAB/112-136/06التشغيل والتكوين المهني ووزير الداخلية رقم  

  المتعلقة باألهداف الجهوية للتحويل أو تأهيل الخريجين العاطلين، اقتراح إطالق دراسات الجدوى المتعلقة بمنافذ التحويل و 

التأهيل و كذلك تتبع و تقييم عمليات التحويل و التكوين المنجزة من طرف الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل و الكفاءات على 

 مستوى الجهة.
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المرشحون للتكوين التأهيلي لكل مسلك تكوين مدعوون للتسجيل على مستوى رابط بالبوابة اإللكترونية للوكالة. وبعد التسجيل   

اعدة البيانات التي ترسلها اإلدارة المركزية لشبكة الوكاالت إلنجاز مرحلة االنتقاء القبلي. وتقوم مؤسسة التكوين يتم استخراج ق

 باالنتقاء النهائي حسب المؤهالت المتطلبة لكل مسلك.

 عرض الخدمات المتعلق بمواكبة حاملي المشاريع من أجل خلق المقاوالت  .3

 حسين ثر على خلق المقاوالت يستوجب التاأل 

بصفة عامة، تلمس عمليات التحسيس قاعدة واسعة تتضمن في نفس الوقت أشخاصا مهتمين حقيقة بإنشاء المقاوالت وآخرين 

لذلك فإن عدد المسجلين الذين ال   ليس لهم اهتمام آني أو غير مستعدين لاللتزام أو بدل المجهودات الالزمة إلنشاء مقاوالتهم.

 اوالت يبقى عددا مهما.    يكملون في الطريق إلنشاء المق

 باإلضافة إلى أن االهتمام لوحده غير كاف للتمكن من إنشاء نشاط خاص، حيث أن ذلك يستوجب التوفر على: 

 البروفايل المقاوالتي  -

 فكرة مشروع مجدية -

 المهارات الالزمة المتعلقة بفكرة المشروع. -

الصعوبات في عملية المواكبة وإنشاء المقاوالت والتي تلزمهم باالتجاه  من ناحية أخرى، يواجه حاملي المشاريع العديد من  

 نحو طرق أخرى، وال سيما التوظيف المأجور.  وتتمثل الصعوبات األكثر شيوعا في:

 صعوبة الحصول على معلومات موثوقة؛ -

 صعوبة الحصول على التمويل؛ -

 المشاكل المتعلقة بالعقار.  -

ص الذين تمت مواكبتهم وعدد المقاوالت المحدثة إيجابية للغاية وتشير إلى الجهود التي  وتظل النسب المتعلقة بعدد األشخا

 تبذلها الوكالة والمستشارون المتخصصون في إنشاء المقاوالت. وبشكل عام فإنه يتم تحقيق األهداف المتعاقد عليها.

ا على بيئتها االجتماعية واالقتصادية ومع اهتمامها  وتعتمد الوكالة في مجال إنشاء المقاوالت على الشراكات تماشيا مع انفتاحه

بالتكامل في تقديم الخدمات بهدف تقديم دعم أفضل لمختلف فئات حاملي المشاريع. وتعمل الوكالة في إطار مختلف الشراكات 

األ أساسي على توجيه ودعم ريادة  الخدمة بشكل  الذاتي. ويرتكز عرض هذه  التشغيل  تقديم خدمة دعم  عمال  على ضمان 

لتطوير خطة العمل والمساعدة على إنشاء المقاوالت الصغيرة جدا وهو موجه لجميع حاملي المشاريع )إناث/ ذكور، الخريجين  

غير الخريجين، األشخاص في وضعية إعاقة، المهاجرين النظاميين ...( بغض النظر عن الشكل القانوني للمقاولة )شركة    /

 اول ذاتي...(. ذات مسؤولية محدودة، تعاونية، مق

العمل. هذا   ذلك دعم تطوير خطة  في  بما  اإلدارية،  اإلجراءات  إلى مرحلة دعم  التحسيس  المواكبة من مرحلة  يمتد مسار 

المسار، على الرغم من كونه موحد فهو ليس متسلسل، مما يجعل من الممكن مراعاة احتياجات حامل المشروع وفقاا لمرحلة 

ا على أدوات ومواكبة تتكيف مع الفئات المختلفة تطوير مشروعه ووضعه )عرض انتق ائي(. ويحتوي عرض الخدمة أيضا

لحاملي المشاريع، وال سيما غير الخريجين، واألشخاص ذوي اإلعاقة )خطط العمل المعدلة، ومقاطع الفيديو، وورش العمل 

النظاميي المهاجرين  لدعم  أخرى  أدوات  ذلك(. ويجري تطوير  إلى  الخريجين، وما  الهجرة  لغير  المستفيدات من  ن والنساء 

 الدائرية مع إسبانيا بشكل أفضل.

 )...( 

  آليات المواكبة المقدمة لحاملي المشاريع تستدعي التعزيز 

المشروع. يمكن  أفضل مع وضع وفئة حامل  تكييفها بشكل  أجل  للمواكبة من  وآليات متنوعة  أدوات  بتطوير  الوكالة  تقوم 

إنشاء المقاوالت من خالل التكوين المستمر والتدريب على المستوى اإلقليمي وتوفير مجموعة من  للمستشار المتخصص في  

 األدوات واآلليات المناسبة تلبية انتظارات حاملي المشاريع. 

العربية وبهذا المعنى، فإن التمارين والدراسات وكبسوالت الفيديو التعليمية والمقابالت والعروض التقديمية باللغتين الفرنسية و

 والمخططات التفصيلية والمبسطة ... متاحة لمستشاري التشغيل الذاتي.

وقد تم تطوير هذه األدوات بمشاركة فريق من الخبراء والمدربين ومستشاري التشغيل الذاتي من شبكة الوكاالت. وفي هذا الصدد   

شخًصا مسؤولة عن تقديم عرض الخدمة الجديد    20من   " مكونةGT20بتعيين مجموعة "  2012/ 152يمكننا االستشهاد بالقرار رقم  

بالمذكرة رقم   االستشهاد  يمكن  المشاريع. كما  بمواكبة حاملي  يتعلق  بالمركزية    2025أكتوبر    30بتاريخ    69/2015فيما  المتعلقة 

قليمية لرصد ودعم مستشاري  الوظائف الهندسية وتنمية المهارات على المستوى المحلي واإلقليمي. وبالمثل، تم تطوير دور المديرية اإل 

 التشغيل الذاتي لتعزيز المواكبة المقدمة لحاملي المشاريع. 
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 قطاعات التربية والتكوين والرياضة 

 التمدرس بالوسط القروي

  في اساسا  والمتمثلة  استراتيجيات التربية والتكوين المعتمدة ببالدنا   أهم  اهتماماتالتمدرس بالوسط القروي في صلب    دخلي

  . 2030-2015الوطني للتربية والتكوين والبرنامج االستعجالي والرؤية االستراتيجية الميثاق 

التربية للجميع  هكذاو  كما   تطلب اهتمام السلطات العمومية بالتمدرس بالوسط القروي تعبئة إمكانيات مهمة من أجل تأمين 

 وكيفا. 

تولي السياسة العمومية الوطنية في مجال التعليم مزيدا من األهمية للوسط القروي بالنظر للمخصصات الميزانياتية لكل تلميذ 

بهذا الوسط، والتي تتجاوز ما هو مخصص لنظيره بالوسط الحضري. ونتيجة لذلك، سجلت مجموعة من مؤشرات التمدرس  

 األخيرة.بالوسط القروي تحسنا ملموسا خالل السنوات 

على مستوى  الضعف، وخاصة  استمرار مجموعة من مواطن  المجلس عن  به  قام  الذي  التشخيص  ذلك، كشف  مع  لكن، 

مستوى التمدرس منخفضا باإلعدادي والتأهيلي وظل مستوى اإلنصاف غير كاف  الزال  الجوانب المرتبطة بالجودة: حيث

عصري، وصعوبة الولوج إلى التعليم عن بعد خالل جائحة كورونا، ضعف التعليم األولي ال )تفاوتات على مستوى الجنس، مع

 فضال عن ضعف المؤشرات الخاصة بالتعلم )التحصيل( وضعف نسبة إتمام األسالك(. 

مجموعة من المالحظات واقتراح بعض السبل الكفيلة بتحسين تسجيل  من    القروي  التمدرس بالوسط  وضعية  وقد مكن تقييم

 .يلي أهمها  فيما تدبير هذا المجال،

I.  مالحظات وتوصيات المجلس األعلى للحسابات 

بعد إبراز المجهود العمومي لفائدة التمدرس بالوسط القروي، تم تشخيص حصيلة نتائج التمدرس بهذا الوسط، األمر الذي  

 بعض جوانب ضعف األداء، مما استدعى البحث عن العوامل الكامنة وراء ذلك. تسجيلتمخض عنه 

 لفائدة التمدرس بالوسط القرويمتواصل ومي مجهود عم . أوال
القروي   بالوسط  التمدرس  مجال  في  العمومي  المجهود  تطور  يتضح  خالل  بالتربية  اميزانية  من  المكلف  الوزاري  لقطاع 

 ميزانية. هذه الأكثر من خالل احتساب ما يؤول لكل متمدرس بالوسط القروي من  يةتحليلصيغة بوالوطنية، 

( بين  بماليين الدراهم )تطور ميزانية القطاع الوزاري المكلف بالتربية الوطنية قياسا مع عدد التالميذ المتمدرسين بالوسط القروي 

2019و  2017  

 
2017 2018 2019 

 قروي حضري  قروي حضري  قروي حضري 

  086 19  074 21  694 18  982 20  503 17  737 19 كتلة األجور 

  023 3  846 1  465 2  515 1    434 2  496 1 العتاد والنفقات المختلفة

  109 22  920 22  159 21  497 22  937 19  233 21 مجموع ميزانية التسيير  (1)

  394 3     896 1     616 2     883 1     239 2     586 1 ميزانية االستثمار  (2) 

(   2( + ) 1( = )3مجموع الميزانية )  22 819  22 176  24 380  23 775  24 816  25 503  

 718 768 2 608 376 3 578 689 2 408 344 3 192 630 2 793 322 3 عدد التالميذ  (4)

حصة كل تلميذ من مجموع الميزانية 

(3(/ّ)4 )  
6 868 8 432 7 290 8 840 7 350 9 211 

 حصة كل تلميذ من ميزانية التسيير 

(1(/)4 )  
6 391 7 580 6 727 7 867 6 788 7 985 

 المصدر: مديرية الشؤون العامة والميزانية والممتلكات بالقطاع الوزاري المكلف بالتربية الوطنية 

الميزانية   اعتمادا  ،ويتضح تلميذ من  الوسط  على حصة كل  القروي قياسا مع  للوسط  بالنسبة  أنها مرتفعة  للتسيير،  السنوية 

سنتي   بين  انتقلت  حيث  مقابل    7  580من    2019و  2017الحضري،  إلى    6  391درهما  الحضري  بالوسط  درهما 

 درهما بالوسط الحضري.  6 788درهما مقابل  7 985
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له نفقات التسيير على مستوى الداخليات والمطاعم المدرسية  وتعزى هذه الوضعية، في جزء كبير منها، إلى الثقل الذي تشك

  مستوى هذا التأطير  بالوسط القروي والمستوى المرتفع نسبيا لتكلفة التأطير البيداغوجي للتالميذ المتمدرسين بهذا الوسط لكون

  (.مقارنة بالوسط الحضري  قلالحضري )عدد التالميذ لكل أستاذ بالوسط القروي أ  وسطعليه بالهو  القروي أفضل مما    بالوسط

ال يعكس بالضرورة   المستوى المرتفع نسبيا لتكلفة كل تلميذ بالوسط القروي، فيما يرجع إلى التأطير البيداغوجي،غير أن  

، ذلك أن هذه الجودة تظل متأثرة سلبا باستمرار بمؤسسات الوسط القرويتوفر ظروف مواتية لتأطير بيداغوجي ذي جودة  

 . )أو األقسام المشتركة( قسام متعددة المستويات''''األ يسمىما 

تتم على مستوى العالم القروي، كما تعليمية  من البنايات وتجهيز المؤسسات ال  %70حوالي    سجل المجلس أنمن جانب آخر،  

 ، على وجه الخصوص، بالوسط القروي.تتركز أن عمليات الربط بشبكات الماء والكهرباء

يوجه إلى العالم القروي، خصوصا من    (مليون درهم  1  470أكثر من  الدعم االجتماعي للتمدرس )أن الجزء األكبر من    كما

   خالل ما يرصد للداخليات والمطاعم المدرسية.

ت  من المتمدرسين بالوسط القروي. وقد كلفهم  مليون محفظة''  ''  من المستفيدين من المبادرة الملكية    %62  أكثر منكما أن  

، ساهم فيها القطاع الوزاري المعني بغالف  2020-2019برسم السنة الدراسية  مليون درهم    484,2هذه العملية ما يقارب  

بأكثر من    ،فإنه يستهدف بالدرجة األولى العالم القروي  ،تيسير''  أما فيما يتعلق ببرنامج ''مليون درهم.   25مالي سنوي قدره  

 الدراسية.  خالل نفس السنة( درهم، 2ملياري )

التمدرس بالوسط القروي أجرأة االستراتيجيات المذكورة    على ضوء  ،في ظل هذه المعطيات، فإن تشخيص حصيلة نتائج 

 جوانب النقصبعض  قد أبان عن مجموعة من أوجه التحسن، لكن أيضا عن استمرار    ،وتعبئة اإلمكانيات لفائدة هذا الوسط

 .يلزم التغلب عليها

في الحاجة إلى المزيد أمام تحديات المجانية واإللزامية    ات التمدرس بالوسط القرويحصيلة إنجاز  .ثانيا

 والمناصفة 
، وتحقيق  (1)  تم حصر هذه الحصيلة بالنظر إلى األهداف الرئيسية الثالثة المتمثلة في توفير تعليم مجاني وإلزامي لكل األطفال

 . (3) وكذا تحسين جودة التربية والتكوين، (2) الحضري والقروي المناصفة ثم المساواة بين الجنسين والوسطين 

 مستوى التعميم: تقدم مهم مع استمرار بعض جوانب الخصاص  .1

 عبر تقدير مستوى التمدرس. وقد سجل، بهذا الخصوص، ما يلي: ، ضمن جوانب أخرى،يمر تقييم مستوى التعميم

 في التعليم الثانوي   غير مثمنم االبتدائي مستوى التمدرس بالوسط القروي: تطور على مستوى التعلي 

، 2019-2018إلى السنة الدراسية    2011-2010، خالل الفترة الممتدة من السنة الدراسية  81فيما يخص النسبة الخام للتمدرس

 لوحظ ما يلي:

نقط بين السنتين الدراسيتين   5، تحسنت النسبة الخام للتمدرس بالوسط القروي بما يقارب  بشأن السلك االبتدائي -

انتقلت من  2019-2018و  2011-2010 المجهودات 122,2%إلى    117,9%82، حيث  إلى  ذلك  . ويعزى 

 المبذولة من أجل تعميم التمدرس، وخاصة لفائدة الفتاة بالوسط القروي.

ستوى الثانوي اإلعدادي بالوسط القروي قد  م إذا كانت النسبة الخام للتمدرس على  فيما يتعلق بالسلك الثانوي:   -

-2018و  2011-2010بين السنتين الدراسيتين    74,1%إلى    42,6%تحسنت، بشكل واضح، حيث انتقلت من  

خالل نفس الفترة.    21,9%إلى    10,5%انتقلت من    ذيما يرجع للثانوي التأهيلي، إف، فإنها تضاعفت  2019

 . غير كافيةإجماال  تظل ر أن هذه المستويات، سواء تعلق األمر باإلعدادي أو التأهيلي،غي

 استمرار التأخر المدرسي بالوسط القروي   

ال المبذولة لتطويقه، يظل التأخر  القروي، وإن    دراسي رغم المجهودات  بحدة أقل خالل   كانحاضرا بشكل واضح بالوسط 

. ويعزى هذا التأخر إلى التسجيل في سن متأخرة في االبتدائي دراسيباإلخفاق ال  تقترناهرة  السنوات األخيرة، علما أن هذه الظ

 أو إلى التكرار، وخاصة في نهاية األسالك، أو إلى العاملين كليهما. 

  وقد ، فيما يرجع إلى التسجيل المتأخر في االبتدائي، كل من السلطات العمومية واألسر.  مدرسيتتقاسم مسؤولية التأخر الو

المتعلق بإلزامية    04.00كان باإلمكان تفادي هذه الوضعية، أو على األقل التقليل من حدتها، لو أن مقتضيات القانون رقم  

 . صيات المجالية والمحليةصارما وأخذت بعين االعتبار الخصو  تطبيقا التعليم األساسي قد عرفت

 
ف النسبة  81 الخام للتمدرس بأنها العدد اإلجمالي للتالميذ المتمدرسين في مستوى تعليمي معين، بغض النظر عن أعمارهم، قياسا بالساكنة  تعرَّ

 .المؤهلة رسميا للتمدرس في نفس المستوى لموسم دراسي معين
ميذ المتمدرسين في سن مبكرة والمتمدرسين في سن يعود إلى كونها تأخذ في االعتبار التال  %100لقيم تتجاوز   إن اتخاذ النسبة الخام للتمدرس   82

 يرة.  متقدمة قياسا مع المستوى الدراسي المعني، فضال عن المكررين، وإن لم يعد للرسوب في المرحلة االبتدائية نفس الثقل خالل السنوات األخ
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 مستوى اإلنصاف: حصيلة بمعطيات متضاربة  .2

 في هذا اإلطار، سجل ما يلي: 

 تحسن تعتريه بعض النقائص المناصفة بين الوسطين الحضري والقروي وبين الجنسين بالوسط القروي : 

الفترة موضوع هذه المهمة الرقابية،  حضري'' قد تحققت على مستوى التعليم االبتدائي منذ بداية  /قروي  إذا كانت المناصفة ''

- 2010بين سنتي  انتقل هذا المؤشر    حيثتضاعف تقريبا بالنسبة للتعليم الثانوي،  قد  فإن مؤشر المناصفة المرتبط بالوسط  

 .التأهيلي، بالنسبة للثانوي اإلعدادي والثانوي  على التوالي ،  0,27إلى    0,13ومن    0,65إلى    0,37من    2019-2018و  2011

'' بالجنس  المرتبطة  بالمناصفة  يتعلق  فيما  التعليم /إناث  أما  التحقق على مستوى  أشرفت على  فقد  القروي،  بالوسط  ذكور'' 

االبتدائي. إال أنه، بالنسبة للتعليم الثانوي، لم يتحسن هذا المؤشر، بشكل ملموس، إال خالل السنوات األخيرة من الفترة موضوع  

لكن   الحضريالتقييم،  بالوسط  المسجل  المستوى  إلى  يرقى  أن  الموسم    0,97مقابل    0,79)  دون  لإلعدادي خالل  بالنسبة 

لتحقيق اإلنصاف والمرتبطة أساسا بعوامل   العوائق. ويمكن تفسير هذه الوضعية باستمرار بعض  (2019-2018الدراسي  

 ذات طبيعة ثقافية وسوسيواقتصادية. 

  اإلنصاف اكتمال : أحد مظاهر عدم التعليم األولي بالوسط القروي 

بخصوص الست سنوات األخيرة، لوحظ ضعف مستوى التعليم األولي بالوسط القروي مقارنة بالوسط الحضري. فإذا كانت 

القروي قد تحسنت  لالنسبة الخصوصية   بالوسط  الدراسية  36,3% منتقلة من    بشكل ملموس،لتمدرس األولي  السنة  خالل 

  79,4%، فإنها ظلت دون ما هو مسجل بالوسط الحضري )2020-2019خالل السنة الدراسية    %  62,4إلى    2014-2015

 (.2020-2019خالل السنة الدراسية 

أخذا بعين االعتبار  يجب أن يتم تناوله   ،مقارنة بالوسط الحضري  مستوى التمدرس األولي بالوسط القروي، وضعفه  كما أن

ال   المؤسسات ب التي تنتشر أكثر بالمناطق القروية، علما أن المضامين التربوية لهذهلمدارس القرآنية العتيقة كالكتاتي ل شموله

 عرضا للتعليم األولي بمفهومه العصري.عموما تشكل 

لتجاوز الوضعية وفي ردها بخصوص التعليم األولي، أفادت مصالح القطاع الوزاري المكلف بالتربية الوطنية بأنه،  
وتحقيقا لمبدأ اإلنصاف وتكافؤ الفرص بين الوسط الحضري الوسط القروي ''بادرت الوزارة، في إطار التقائية   لحالية

اتفاقي إلى عقد  المجال،  العمومية في هذا  للشراكة في شتنبر  السياسات  الداخلية )التنسيقية    2018ة إطار  مع وزارة 
سنوات )من سنة    5الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية( تهدف إلى دعم التعليم األولي بالوسط القروي على مدى  

المساهمة   وحدة للتعليم األولي بالمناطق القروية مع  5000وتأهيل    10000(. من خالل بناء  2023إلى سنة    2018
 . ''في تغطية نفقات تسييرها لمدة سنتين

، ''بعد انطالق البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم األولي تم تسجيل تراجع هذه  وأشارت الوزارة المعنية إلى أنه
يقه. ن في هذا المجال على تحقوالبنيات نتيجة توسيع العرض التربوي العمومي الذي عملت الوزارة والشركاء العامل

التوجيهات   العاملين به لمسايرة  المربيات والمربين  إلى الحرص على تأهيله بيداغوجيا من خالل تكوين  باإلضافة 
الجديدة الواردة باإلطار المنهاجي الجديد للتعليم األولي المعتمد من طرف الوزارة، وكذا إدراج األطفال المسجلين بها  

 مي''.في منظومة مسار بهدف تتبع مسارهم التعلي

وهكذا يكون المجلس قد أخذ علما بالتزام الوزارة ببذل ما يلزم من مجهودات وباتخاذ ما يتعين اتخاذه من إجراءات من أجل  

 تجاوز اإلكراهات التي تعيق النهوض بالتعليم األولي. 

  التمدرس بالوسط القروي في ظل جائحة كورونا: جانب آخر للفوارق بين الوسطين 

خالل    الذي أنجزته المفتشية العامة للشؤون البيداغوجية التابعة للقطاع الوزاري المكلف بالتربية الوطنية  التقييم  يستنتج من

أن مستوى الرضا بشأن  ، ، وإن لم يميز بين الوسط الحضري والوسط القروي 2020ماي  12مارس و 16الفترة الممتدة بين 

 أثر التعليم عن بعد يبقى متواضعا.

للتخطيط بخصوص  وحسب دراسة أجرتها   ''أثر فيروس كورونا على الوضعية االقتصادية واالجتماعية المندوبية السامية 

الدروس عن بعد، مع تسجيل أكبر نسبة على مستوى الوسط القروي   ايتابعو لم  سرمن األ 18%، فإن أطفال والنفسية لألسر''

 بالوسط الحضري.   13%مقابل  29%بحوالي 

في قلة الوسائل  إن الفارق بين الوسط القروي والوسط الحضري في نسب تتبع الدروس عن بعد يجد تفسيره، بشكل أساسي،  

، ال سيما  اإللكترونية الضرورية وعدم تغطية مجموع الوسط القروي بشبكات األنترنيت، بل بالكهرباء في بعض الحاالت

 . بالنظر إلى تشتت الدواوير

''وعياا منه ، أشار القطاع الوزاري للتربية الوطنية إلى أنه،  الفجائي وغير المتوقع لجائحة كورونا  الطابعبعد أن ذكر ب
تنويع آليات ووسائل التدخل وذلك بمنظور في مقاربته للوضعية مبدأ    القطاعبالفوارق االجتماعية والمجالية، اعتمد  

الفروقات التي تؤثر سلباا على تكافؤ  لتقليص ما أمكن من  تكاملي من أجل االستثمار األوفر للزمن المدرسي عن ب عد وا
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الفرص بين التلميذات والتالميذ، حيث شكلت عملية البث التلفزي اآللية األكثر مالءمة إذ يمكن االستفادة منها مجانا  
  ودون الحاجة ألي تجهيز نوعي''.

إعداد ملخصات للدروس وتعميمها على   قبيل  نم  أخرى  تدابير  اتخذت  الجهوية''األكاديميات    أضافت الوزارة أن  كما
التالميذ بالعالم القروي، خصوصا على الفئات من المتمدرسين الذين ال يتواصلون مع مؤسساتهم التعليمية بسبب عدم 

 توفر االنترنيت''. 

ة المستهدفة لكون بعض  غير أن هذه اآلليات تبقى غير كافية لتلبية جميع الحاجيات، ولم يغط البث التلفزي للدروس كل الساكن

 المناطق بالوسط القروي لم تشملها بعد التغطية بشبكة الكهرباء. 

على الخصوص، بحكم أن    2020''بقراءة بسيطة في نتائج امتحانات البكالوريا  وأضافت مصالح الوزارة المعنية أنه  
يمكن إال الجزم باإلسهام الناجع   للدراسة الحضورية انطالقاا من منتصف شهر مارس، الالموسم عرف التعليق التام  

 التحصيل الدراسي''. لهذه اآللية في التخفيف من تأثير تعليق الدراسة على  

وهو األمر الذي يهم -النظر إلى الطابع الفجائي لجائحة كورونا ولعدم تعميم البنية التحتية الحيوية على كافة الوسط القروي  وب

زارة المكلفة بالتربية الوطنية قد بذلت مجهودات يجب اإلقرار بها من أجل تأمين تكون الو  -أيضا قطاعات وزارية أخرى  

 استمرارية الدروس سواء بالوسط الحضري أو بالوسط القروي.

 التعميم ب بالمقارنة الالزم االهتمام لم ينلجودة التعليم بالوسط القروي: جانب  .3

 بهذا الخصوص، تم تسجيل المالحظات التالية:

 تقدم يعرقله الهدر المدرسيبالوسط القروي المردودية الداخلية : 

للتمدرس بالوسط القروي من خالل دراسة المؤشرات المرتبطة باالنقطاع عن الدراسة ومستوى   83تم تقدير المردودية الداخلية 

  .2020-2019و 2019-2018االنتقال من سلك آلخر ومستوى إتمام األسالك بين السنتين الدراسيتين 

ا خالل السنوات بالنسبة لكل أسالك التعليم المدرسي، سجلت نسبة االنقطاع عن الدراسة بالوسط القروي انخفاض -

األخيرة، غير أنها ظلت مرتفعة على األقل مقارنة مع ما هو مسجل بالوسط الحضري. فبالنسبة للسلك االبتدائي، 

إلى   1,6%، علما أنها انتقلت في الوسط الحضري من  2,6%إلى    3,5%تحسنت هذه النسبة بعد أن انتقلت من  

بة االنقطاع عن الدراسة مرتفعة مقارنة مع ما هو مسجل  . أما بالنسبة للثانوي اإلعدادي، فقد ظلت نس%1,4

  مقابل   12,2%وحوالي    2019-2018خالل السنة الدراسية    11,1%مقابل    13,9%بالوسط الحضري بحوالي  

الدراسية    9,3% السنة  بالوسط  2020-2019خالل  االنقطاع  نسبة  انتقلت  التأهيلي،  بالثانوي  يتعلق  وفيما   .

 ؛ %7إلى  %8,4القروي من 

الثانوي اإلعدادي أو من  - إلى  السنوات األخيرة، سواء من االبتدائي  سجلت نسب االنتقال تحسنا مهما خالل 

  ؛الثانوي اإلعدادي إلى الثانوي التأهيلي

إتمام األسالك تحسنا - بالوسط   ،سجلت نسب  التكرار  الذي يعكس حجم ظاهرة  لكن بوتيرة غير كافية، األمر 

 القروي عند نهاية كل سلك.

 كاف غير قدر ب ستوى التعلم لدى المتمدرسين بالوسط القروي: تحسن لكن م 

في  نتائجهم  يتضح من خالل  األخيرة، كما  السنوات  القروي تحسنا خالل  بالوسط  المتمدرسين  التالميذ  تعلم  سجل مستوى 

(. غير أن  المتعلق بالقراءة  85PIRLSوالمتعلق بالرياضيات والعلوم    84TIMSSاالختبارات الدولية لتقييم األداء المدرسي )

فمردودية  يؤكد أن هذا المستوى الزال بعيدا عن الطموحات.    ،ترتيب المغرب، ضمن الدول المشاركة في هذه االختبارات

دورتي  المتمدرسين بين  إجماال  تحسنت  قد  كانت  وإن  الدوليين،  االختبارين  هذين  في  القروي   TIMSS 2011  بالوسط 
فإنه، وعلى ضعف  ،  PIRLSالوسط الحضري. وفيما يتعلق باختبارات  بفإنها تظل دون ما حققه نظراؤهم    ،TIMSS 2015و

بالوسط القروي ونظراؤهم   حققه المتمدرسونالمستوى بالنسبة لبالدنا مقارنة مع الدول األخرى المشاركة، فإن الفارق بين ما  

     نقطة. 33نقطة إلى  41لهذا االختبار، حيث انتقل من  2016و 2011بين دورتي بالوسط الحضري بدأ في التقلص 

أمام هذه الحصيلة، بمنجزاتها المتضاربة، حاول المجلس رصد العوامل الكامنة وراء ضعف أداء التمدرس بالوسط القروي، 

 وذلك من خالل فحص أوجه تدبير العرض المدرسي والدعم االجتماعي لفائدة التمدرس.

 

 
 تقيس المردودية الداخلية العالقة بين النتائج المدرسية والوسائل المعبأة لذلك.   83
84tudyScience Sathematics and Mnternational Irends in T . 
85tudySiteracy Leading Rnternational Irogress in P  
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 العوامل وراء ضعف أداء التمدرس بالوسط القروي .ثالثا

 نقائص في تدبير العرض المدرسي .1

 لتالميذ واألساتذة اتأطير  .أ

 في هذا اإلطار تم تسجيل ما يلي:

 بالنسبة لبعض المواد الرئيسية في السلك الثانوي  تربويينأو عدم توفر المفتشين ال قلة 

، وعلى ضعفه، عددا من االختالالت منها، على وجه الخصوص،  تربويينيخفي مستوى تأطير األساتذة من طرف المفتشين ال 

 .المتوسطضعف نسبة التأطير، في في بعض المواد األساسية و تربويينعدم توفر مفتشين 

 ة بالوسط القروي األساتذتغيب مستوى مرتفع ل 

  2016-2015لكل أستاذ مرتفعة بالوسط القروي خالل الفترة الممتدة من    تغيبال مقارنة بالوسط الحضري، يظل معدل أيام

 8,63، حوالي  2019-2018. فعلى سبيل المثال، بلغ هذا المعدل بالوسط القروي، خالل السنة الدراسية  2019-2018إلى  

مقابل   متغيب،  أستاذ  لكل  المتكررة ألطر    4,24يوم  اإلضرابات  في  تفسيرها  الوضعية  هذه  وتجد  الحضري.  بالوسط  يوم 

 ، خاصة وأن أغلبية هذه األطر تمارس بالوسط القروي. 2019-2018األكاديميات خالل سنة 

والتي  فرعيات المدرسيةالمتعلقة باليشمل المعلومات األساتذة بالوسط القروي، وعلى ارتفاعه، ال  تغيبإال أن هذا المستوى ل

 المعلوماتينظام  اللكون هذه المدارس ال تتوفر على مدير، عالوة على كون  المصالح المركزية  منتظم على    بشكلال ترد  

صعوبة، أو أحيانا، استحالة  الال تتم تعبئته هو اآلخر بشكل منتظم بسبب اإلهمال أو عدم ضبط هذا النظام، إضافة إلى    86مسير

 الولوج إلى األنترنيت بالوسط القروي.

تم تنفيذ عدة دورات تكوينية حول النظام المعلومياتي    2015نه ''منذ سنة  بخصوص تغيب األساتذة، أفادت الوزارة بأ
لتعزيز القدرات التدبيرية لمديرات ومديري المؤسسات التعليمية، كما أن مسطرة التغيب عن العمل بصفة    "مسير"

 المذكور. غير مشروعة كانت ضمن المساطر األولى التي يغطيها النظام 

طار المشروع  أما بالنسبة الستحالة الولوج إلى األنترنيت بالوسط القروي بالنسبة لبعض المؤسسات التعليمية، فيتم في إ
الخاص بتطوير استعماالت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم توسيع نطاق المؤسسات القروية   14رقم  

المرتبطة بشبكة األنترنيت. ومن جهة أخرى، ولتجاوز هذا اإلكراه، تمت دعوة مديرات ومديري المؤسسات التعليمية  
 .''عة بمقرات المديريات اإلقليميةلمسك معطيات التغيب عن العمل بصفة غير مشرو

لكن رغم كل هذه اإلجراءات، فإن عملية ضبط تغيب األساتذة الزالت تعتريها مجموعة من النقائص كما تم الوقوف على ذلك 

    خالل الزيارات الميدانية، األمر الذي يستدعي المزيد من الصرامة في تفعيل اإلجراءات المسطرة بهذا الخصوص.

 المرتبطة باألقسام متعددة المستويات شكاليات اإل 

وتلجأ األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين  .أو أكثر متتاليين بالوسط القروي تالميذ من مستويين دراسيين تضم هذه األقسام

  بالرغم فينتفي مبرر إحداث قسم لمستوى دراسي معين لعدم استكمال الحد األدنى لعدد التالميذ بكل قسم.    إلى هذه الصيغة عندما

صيغة األقسام متعددة المستويات تتيح إمكانية التمدرس ألطفال بأعداد قليلة ومن مناطق قروية متفرقة وذات كثافة    أن   من

)الموارد البشرية، البنيات التحتية، التجهيزات ...(، إال أن الزيارات الموارد المعبأة    سكانية ضعيفة، مما يساهم في ترشيد

من   سلبيةتطرح، على األقل، ثالثة جوانب    المقابالت التي تم إجراؤها مع بعض األساتذة وضحت أن هذه الصيغةوالميدانية  

 شأنها أن تؤثر سلبا على مستوى التعلم لدى التالميذ المعنيين:

بالنسبة لألسا - تذة في تأمين تأطير مناسب وذي جودة، في نفس الوقت، لفائدة تالميذ من مستويات  صعوبات 

 مختلفة؛  مدرست

 عن   صعوبات بالنسبة للتالميذ في التركيز مع أستاذ ال يتوقف، خالل نفس الحصة، على تغيير الدرس، وبالتالي -

 تغيير المستوى الدراسي المستهدف؛

 مستويات المجتمعة في إطار القسم متعدد المستويات. تقليص األزمنة المدرسية بالنسبة لكل ال -

عملت على إعداد عدة بيداغوجية لتعزيز اإلنصاف في التعلمات باألقسام ''  بأنها  الوزارة  بشأن األقسام المشتركة، أفادت
المستوى؛ وسبع ثنائية  المشتركة  باألقسام  التعلمات  لتدبير  دليال منهجيا  المستوى، تتضمن  وحدات   المشتركة ثنائية 

في مجال تدبير    اتجديدي  اوطني  ا مرجعي  اديداكتيكية؛ وتسعة دروس نموذجية مصورة؛ ومجزوءات تكوينية؛ وإطار
للتكوين عن بعد، علما أن المعطيات اإلحصائية التي تتوفر عليها الوزارة تبين أن نسبة   اومساق  ،األقسام المشتركة

من ارتفعت  قد  فقط  مستويين  ذات  المشتركة  الدراسي  72  األقسام  الموسم  خالل  المشتركة  األقسام  من مجموع   %

 
 النظام المعتمد في تدبير الموارد البشرية بالقطاع الوزاري المكلف بالتربية الوطنية.  86
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الموسم  83إلى    2015-2016 خالل  المشترك %2018-2019  القسم  اعتماد  حيث  من  الوزارة  توجه  يدعم  بما   ،
 .''تلميذا 30بمستويين اثنين فقط وبأقل من 

   توجيه التالميذ: انخفاض مستمر لنسبة التأطير 

التالميذ من طرف   تأطير  الحضري والقروي مجتمعين    ن فيمستشاريالبلغت نسبة  بالوسطين  لكل   اتلميذ  914 2التوجيه 

يتراجع منذ ثالث سنوات،   أإلى ذلك كون عدد المستشارين في التوجيه بد  يضاف.  2019-2018مستشار برسم السنة الدراسية  

 .2019-2018، برسم سنة 852، إلى 2017-2016، برسم السنة الدراسية 904حيث انتقل من 

في أعداد تالميذ السلك الثانوي، فإن تراجع عدد المستشارين في التوجيه من شأنه   التطور الحاصل إذا أخذنا بعين االعتبار  و

ا ويجب التذكير بأن توجيها جيد  أن يؤثر سلبا على توجيه التالميذ على المستوى الوطني، ولكن بشكل أكبر بالوسط القروي.

 . الدراسي مسارهنجاح التلميذ في  عوامل من يشكل عامال

بقلة   الوضعية  هذه  الوزارة  المالحظة، ربطت  هذه  على  التوجيه في ردها  في مجال  المتخصصة  البشرية  الموارد 
مواسم متتالية. وقد تم الشروع    ةمستشار في التوجيه التربوي خالل أربع  1400برمجت تكوين  مضيفة أنها ''التربوي،  

مستشارا    350حيث يتابع حاليا الفوج األول المكون من    2020/2021ي تنفيذ هذا اإلجراء ابتداء من الموسم الدراسي  ف
متدربا سنتهم التكوينية الثانية بمركز التوجيه والتخطيط التربوي، وسيتم تعيينهم بالقطاعات المدرسية للتوجيه برسم 

 . 2023/ 2022الدخول المدرسي المقبل 

ممارسة التخصصية في مجال التوجيه المدرسي والمهني، أرست الوزارة مهمة المواكبة التربوية البيداغوجية ودعما لل
 للمشاريع الشخصية للمتعلم بإشراك هيئة التدريس في هذا المجال عبر آلية "األستاذ الرئيس". 

رتها في هذا المجال، يدعو إلى ضرورة إيالء إن المجلس، إذ يأخذ علما بالخطوات التي اتخذتها الوزارة وتلك التي تنوي مباش

 األهمية الالزمة للتوجيه وخاصة بالوسط القروي، وذلك بالنظر إلى دوره المحوري في تحديد المستقبل الدراسي للتالميذ.

 ن االتنظيم والتأطير اإلداري .ب

  لوحظ ما يلي: ،في هذا اإلطار

  لكنها تطول أحيانا وهشة  محددةمديرو مؤسسات بالنيابة: وضعيات غير 

ال  لوحظ المؤسسات  من  عددا  مسؤولي   تعليميةأن  بعض  برر  وقد  طويلة.  لفترات  وذلك  بالنيابة  مديرين  طرف  من  تسير 

والتكوين   للتربية  الجهوية  األمراألكاديميات  ال  هذا  اإلدارة  أطر  تكوين  سلك  خريجي  عدد  مجموع    تربويةبكون  يغطي  ال 

فإنه يتم تكليف مديري مؤسسات باإلشراف على أخرى قريبة منهم   التعيين،الخصاص في هذا المجال، وبالتالي  بهذه    مع 

 . مدير بالنيابة من بين األساتذةل ،األخيرة

 26%إن  ف  ،آسفي-أكاديمية مراكش)وكمثل فقط على مستوى    إن هذه الوضعية، والتي تبرز بشكل كبير في بعض الحاالت

التأهيلي    من مديري الثانوي  المهاممؤسسات  وهشة   غير محددة بالنيابة( قد تستمر لسنوات، وبالتالي، تظل    يمارسون هذه 

 . عهد إليهم بإدارتهارؤيتهم فيما يتعلق بتدبير المؤسسات الملأو    النظاميةبالنسبة لألشخاص المعنيين، سواء بالنسبة لوضعياتهم  

حظة، أشارت الوزارة المعنية إلى أنه ''بالنسبة لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة  وفي ردها على هذه المال
آسفي، فقد تم اتخاذ عدة تدابير من بينها الرفع من عدد المناصب المسندة على المستوى الجهوي دون التقيد -مراكش

الجاري بها العمل، والرفع من الحصيص    بشرطي األقدمية والتدرج في تقلد مهام اإلدارة التربوية وفق المقتضيات
(، وكذا توظيف  2020منصب خالل سنة    340الجهوي من األطر المتدربة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين )

 توظيف جديد(''. 248أطر الدعم اإلداري والتربوي واالجتماعي قصد مؤازرة مدير المؤسسة في مهامه )

 بالوسط القروي   تعليميةالمؤسسات ال بيردنقائص على مستوى عمل مجالس ت 

الجوانب اإلدارية والمالية والمحاسبية، خالفا لما هو منصوص عليه   ةمعالجتتم  ر، ال  دبياجتماعات بعض مجالس الت  خالل

الفصل   رقم    18في  المرسوم  والتعليم    2002يوليوز    17بتاريخ    2.02.376من  التربية  بمؤسسات  الخاص  النظام  بشأن 

ئيسيين )ممثلو  غياب بعض األعضاء الر  التدبير في أغلب مجالس    ذلك، تجتمعالعمومي كما تم تغييره وتتميمه. فضال عن  

ر السلك دبير بالثانوي التأهيلي وممثل المجلس الجماعي والمستشار في التوجيه والتخطيط بمجلس تدبيالتالميذ في مجالس الت

 المرسوم. نفس من 19الثانوي(، خالفا لما تنص عليه مقتضيات الفصل 

توخى بعث دينامية جديدة في الشق المرتبط  ت،  15، على مستوى الرافعة  2030-2015ويجب التذكير بأن الرؤية االستراتيجية  

قابل التعاقد بشأن مبالوسائل البشرية والمادية الالزمة،    تعليميةبالحكامة، وذلك بتقوية التمكين من خالل إمداد المؤسسات ال

 ومضبوطة وقابلة للقياس. أهداف محددة

ية بالوسط القروي من حيث األطر اإلدارية تعليمؤسسات الالتمكين بعيد المنال على مستوى الم   يظلالواقع،    رضأإال أنه على  

التعاقد بشأن أهداف، مما   الدعم. وفي ظل هذه الوضعية، لم يكن ممكنا   شروط الحكامة الجيدةتوفير  معه  يصعب  وأعوان 

 . وتقييمها
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 ظروف التمدرس بالوسط القروي .ج

 ات.مالحظات بشأن البنيات التحتية والتجهيز تسجيل في هذا اإلطار، تم

  غير مرتبطة بشبكات الكهرباء والماء الصالح للشرب تعليميةمؤسسات   

المدرسية    أظهر  المؤسسات  تأهيل  بإعادة  المكلفة  المصالح  عن  الصادرة  اإلحصائية  المعطيات  أصل  تحليل  من  أنه، 

بشبكات الكهرباء    مؤسسة  997 4  ربط   يتم  لم(،  12  943)بما في ذلك الفرعيات البالغ عددها    بالوسط القروي مؤسسة   17.705

 الماء الصالح للشرب. بشبكات 262 7و

احتساب الفرعيات( بشبكات الماء    معللوسط القروي )   تعليميةال  ربط المؤسساتوتجدر اإلشارة إلى أنه، وإن كان مستوى  

، فإن السلك االبتدائي بهذا الوسط يبقى  2019-2018سنة    46%إلى    2015-2014نة  س  41,7%الصالح للشرب قد انتقل من  

 .الخصاص  هذا تضررا مناألكثر 

   عدم تعميم المرافق الصحية 

- 2018برسم الموسم الدراسي    لوحظ، من خالل تحليل اإلحصائيات الواردة من القطاع الوزاري المكلف بالتربية الوطنية

مؤسسة غير مجهزة    744 4  تبقى  )بما في ذلك الفرعيات(،  القروي مؤسسة تعليمية بالوسط  705 17 أنه من أصل    ،2019

حيث أن   ،على مستوى الفرعيات  أكبرمن المجموع. وتبرز هذه الوضعية بشكل    26,79%بالمرافق الصحية، أي ما يمثل  

 وحدة ال تتوفر على هذا النوع من المرافق. 734 4

 من البناء المفككاسية االستمرار في استعمال قاعات در  

الحاجة إلى تعميم العرض المدرسي. وقد هم هذا األمر، بالدرجة األولى،   قد أملته  من البناء المفككاللجوء إلى القاعات    إن

القروي. أنه  الوسط  المفكك مخاطر  ل  تداركا  غير  "األسبستوس"   البناء  لمادة  المتضمن  الصنف  وخاصة  الصحة،  على 

« l’amiante »  من هذا النوع من البناءن القاعات االستغناء ع، انخرط المغرب، منذ سنوات، في مسار. 

ـــددها  ، والتي يبلـــغ عمن البناء المفكك بصنفيه  رغم الجهود المبذولة في هذا المجال، فإن بالدنا الزالت تستعمل القاعـــاتو

 بالوسط الحضري.  973 2وحدة بالوسط القروي، مقابل  042 25حاليا 

  من البناء المفكك أن القاعات الدراسية    ، تبينالزيارات الميدانية لمجموعة من المؤسسات التعليمية بالوسط القروي  ومن خالل

مدارس العمومية بالوسط  ال جاذبية  ، وهو األمر الذي من شأنه أن يسيء إلى  مفرطة حسب الفصولحرارة أو برودة  تعرف  

 القروي.

على مستوى األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم  وقد أفادت الوزارة في ردها على هذه المالحظة أنه '' 
كأفق للقضاء بشكل نهائي عن الحجرات من هذا النوع حيث بقي منها حوالي    2022ددت السنة المالية  ح  ،واد نون

ن تيالزاك تعتبران مديري  أن مديريتي طانطان وأساإلى    العديد منها غير مستعمل في التدريس مع اإلشارةحجرة    60
 ''.2019بدون بناء مفكك بالنسبة لحجرات الدرس مند سنة 

 مسيجة ال  االسوار  مالءمة أو عدم انعدام 

أصل   من  أنه،  الوطنية  بالتربية  المكلف  الوزاري  القطاع  الواردة من  اإلحصائيات  تحليل  تعليمية   705 17أظهر  مؤسسة 

 من المجموع.  36,62%مسيجة، أي ما يمثل  أسوارمؤسسة ال تحيط بها  484 6بالوسط القروي، 

الوضعية، تظل   المؤسسات السالمة  هناك مخاطر بخصوص  أمام هذه  لتخريب والسرقة،  لالمعنية معرضة    تالميذ، وتبقى 

 بالمناطق المعزولة كما هو الشأن بالنسبة للفرعيات. وتتنامى هذه المخاطر، على الخصوص، خالل العطل المدرسية.    وخاصة

  سوار ، فقد أبانت الزيارات الميدانية أن بعض هذه األأسوارمن جانب آخر، وحتى بالنسبة للمؤسسات التعليمية التي تسيجها  

 حالة متردية، بل منها ما هو آيل للسقوط. في

 المؤسسات التعليمية  بعض خصاص في الولوجيات بالنسبة للتالميذ ذوي االحتياجات الخاصة على مستوى

 بالوسط القروي   

طني  ، فقد دعا الميثاق الوذوو االحتياجات الخاصةلما كان الولوج إلى التربية والتكوين حقا كونيا لكل األطفال، بمن فيهم  

إلى ضرورة تجهيز المؤسسات التعليمية بميسرات التحرك من أجل تسهيل وصول التالميذ    142للتربية والتكوين في فصله  

 ذوي االحتياجات الخاصة إلى مختلف الفضاءات وبنيات وتجهيزات المدرسة.  

روي لم تهيأ بشكل يجعلها تستجيب  التي تمت زيارتها بالوسط الق  ؤسساتغير أن المجلس األعلى للحسابات الحظ أن أغلب الم

أو وجود منحدرات جد حادة أو جد ضيقة، فضال عن    "rampes"لكل الحاجيات الخاصة، ذلك أنه لوحظ غياب منحدرات  

 وجود مرافق صحية ال تستجيب للحاجيات الخاصة للفئة المعنية.

الذي يتم بذله سنويا   بأنه، فضال عن المجهود  الوزارة  أفادت  الخصوص  التعليمية بهذا  المؤسسات  من أجل تجهيز 
تحرص األكاديميات الجهوية على جعل جميع مشاريع اإلحداثات الجديدة متضمنة للولوجيات   القائمة بالولوجيات،

 لتسهيل ولوج األطفال المتمدرسين في وضعية إعاقة. 
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  :تأمين الخدمة صعوبات فيتدفئة المؤسسات التعليمية بالوسط القروي  

وخاصة    ،تدفئة المؤسسات التعليمية ضرورة ملحة خالل موجات البرد التي تضرب بعض الجهات في فصل الشتاءتشكل  

  .المناطق الجبلية

قاعة للدروس  049 11 ، مكنت الجهود المبذولة في هذا اإلطار من طرف الوزارة من تغطية 2019-2018وإلى حدود سنة 

  266 365. وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه الخدمة  55%ما نسبته  ، أي  مؤسسة  099 2على مستوى    000 20من أصل  

 تلميذا.

 منها:  صعوباتإال أن تأمين تدفئة المؤسسات التعليمية بالوسط القروي تواجهه 

جودة  عنه تضررعدم احترام بعض الشركاء للتواريخ المحددة لتجهيز بعض المدارس بعتاد التدفئة، مما ينتج  -

المقتنا التدفئة  األنثراسيت  مواد  مادة  وخاصة  والتكوين،  للتربية  الجهوية  األكاديميات  طرف  من  ة 

« anthracite » ؛ 

  المشاكل المرتبطة بتخزين مواد التدفئة وإيصالها انطالقا من نقط التوزيع المحددة لهذا الغرض؛  -

  المؤسسات التعليمية. لالستعمال ببعضوجود عتاد قديم وغير صالح   -

مهما بالمناطق القروية المعنية من أجل تفادي ظاهرة غياب التالميذ،   التدفئة أمرابوسائل  التعليمية    ويظل تجهيز المؤسسات

  هؤالء التالميذ وخاصة الفئات العمرية الصغيرة خالل الفترات الجوية المضطربة، اعتبارا لإلزعاج الذي تسببه برودة الطقس ل

 خالل حصص الدروس.  

 الكيمياء وعلوم الحياة  -بعض المؤسسات التعليمية: حاالت مختبرات الفيزياء  نقص في العتاد الديداكتيكي في

 واألرض

 يلي:ويتجلى هذا النقص فيما 

 مختبرات غير مزودة بالماء رغم توفر نقط ماء بالمؤسسات المعنية؛  -

  ؛عشوائي(ظروف غير مالئمة فيما يتعلق بالتخزين والسالمة )مواد ومحلوالت كيماوية مكدسة بشكل  -

نقص في تجهيز المختبرات بالعتاد العلمي المناسب للبرنامج البيداغوجي، األمر الذي يؤثر سلبا على تأمين  -

الذبذبات   مرسمات  )غياب  التطبيقية  العرض    « oscilloscopes »الحصص  وأجهزة 

« vidéoprojecteurs » ؛) 

 عدم صالحيته؛ل مه أو ازدحام المختبرات بعتاد ديداكتيكي غير قابل لالستعمال لقد  -

 ؛نظافة المختبراتفي  تقصير  -

 لبنايات التي تأوي المختبرات )أسقف آيلة للسقوط، تسربات المياه ...(؛ لعدد من االحالة المتدهورة  -

 لعتاد العلمي بمختبرات المؤسسات التعليمية حديثة النشأة. اغياب  -

 .الديداكتيكي  لعتادلو جرد محين  أومن جهة أخرى، لوحظ أن كل المؤسسات التي تمت زيارتها ال تتوفر على معدي مختبرات  

في إطار حرصها على توفير التأطير اإلداري واإلجرائي الالزم لمجال وقد جاء في رد الوزارة بهذا الخصوص أنه،  
ار ترسانة تنظيمية لمختلف حلقات سلسلة تدبير الوسائل التعليمية،  على إصد  الوزارة  عملت  ،تدبير الوسائل التعليمية

 . توضح بدقة التدابير التي ينبغي التقيد بها

بالمختبرات،   بالتحضير  المكلفين  بأن  وبخصوص  الوزارة  التربوي  أفادت  الدعم  أطر  من  الحاجيات  تقدير  دراسة 
خصص لها حصيص في مباريات  حيث  هذه الفئة،    بعين االعتبار الخصاص المسجل في   أخذت  واإلداري واالجتماعي

 .الجارية حالياالتوظيف 

  أو مغلقة أو مستعملة لغايات أخرى  منعدمةقاعات مكتبات 

أنه،   تبين  فقد  مدرسية.  مكتبات  على  تتوفر  ال  زيارتها  تمت  التي  التعليمية  المؤسسات  أغلب  أن  عينة   على مستوىلوحظ 

، كما هو الشأن 73%ض، تراوحت حصة المؤسسات غير المتوفرة على مكتبات بين األكاديميات التي تم حصرها لهذا الغر

 آسفي. -مراكش جهة بالنسبة ألكاديمية 84%خنيفرة، و - بني مالل جهة بالنسبة ألكاديمية

غير   القروي، تظلمكتبات ببعض المؤسسات التعليمية بالوسط    توفرومن جانب آخر، أظهرت الزيارات المذكورة أنه، ورغم  

  بلة لالستغالل. ويتعلق األمر بالحاالت التالية:قا

 ة؛ تعليميمكتبات تم تحويلها إلى قاعات دروس من أجل تعزيز الطاقة االستيعابية للمؤسسات ال -

 ؛ هامدرسية نظرا لغياب المراجع أو عدم توفر موظفين يعهد إليهم بتدبير  مكتبات إغالق -
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 .'' مليون محفظة''  ببرنامجمكتبات تم تحويلها إلى مستودعات لبعض اللوازم والكتب المدرسية المتعلقة  -

 نقائص في تدبير الدعم االجتماعي لفائدة التمدرس   .2

والمبادرة    ''تيسير''  الداخليات والمطاعم المدرسية والنقل المدرسي وبرنامج  لتقييم هذا الجانب، تم التركيز على خمسة برامج:  

وفي تحسين مؤشرات    االنقطاع عن الدراسة. وقد مكن تقييم هذه البرامج من إبراز أثرها في مكافحة  ''  مليون محفظة''  الملكية  

  لى مستوى تدبير البرامج المذكورة.. كما مكنت هذه العملية التقييمية من تسجيل بعض النقائص عهااالستمرار في

 الداخليات والمطاعم المدرسية  .أ

الداخليات ودور الطالب ودور الطالبة، فضال عن    ءبذلت الوزارة المكلفة بالقطاع ومختلف شركائها مجهودات في مجال بنا

المدرسية، وذلك لالستجابة المطاعم  اإلمكان  ،الرفع من عدد  الخدمات، وخاصة    ،قدر  النوع من  الملحة على هذا  للطلبات 

يضم  ، أصبح الوسط القروي  2019-2018بالنسبة للتالميذ المتمدرسين بالوسط القروي. وهكذا، وإلى حدود السنة الدراسية  

مستفيد من كل هذه    769 108طالبة، بحوالي  دور الطالب ودور الوحدة من    566داخلية، بالنسبة لجميع األسالك، و  539

تتوفر   بالوسط القروي )ابتدائي وإعدادي(   مؤسسة تعليمية  669 5أصبحت    ، . وبرسم نفس السنة الدراسيةمجتمعة  الفضاءات

 على مطاعم مدرسية. 

 المالحظات التالية: تسجيلمكن من  ،توفر، فيما يتعلق باإليواء واإلطعام المدرسي بالوسط القرويغير أن تقييم العرض الم

  :الطلبات  كل غير كاف لتلبية عرضالسكن المدرسي 

فقط من طلبات اإليواء على مستوى   46%  االستجابة لنسبة، تمت  2019-2018و  2018-2017خالل السنتين الدراسيتين  

النظر عن األهلية لالستفادة من السكن المدرسي، انتقل عدد   الثانوي )اإلعدادي والتأهيلي( بالوسط القروي. فبغض  السلك 

- 2018الموسم  ، خالل  559 98، إلى  2018-2017  الموسم الدراسي، خالل  627 93الطلبات التي لم تتم االستجابة إليها من  

من جانب آخر، لوحظ أن نسبة تلبية طلبات السكن المدرسي، وعلى ضعفها، تنطوي على تفاوتات من أكاديمية . و2019

 جهوية إلى أخرى، بل أحيانا داخل نفس األكاديمية.

تساهم  إن   أن  الوضعية  هذه  شأن  الدراسة فمن  عن  االنقطاع  القروي  ي  وأن    بالوسط  خاصة  االبتدائي،  السلك  نهاية  عند 

كلما تجاوزوا هذا السلك إال وواجهتهم مجموعة من اإلكراهات المرتبطة أساسا    ،الفتياتخاصة  الوسط، وهذا  ب  المتمدرسين

 الظروف المناخية.بقساوة عدم الربط بالطرق وببالعزلة و

البشرية سنة   للتنمية  الدراسة التي قام بها المرصد الوطني  التذكير، بهذا الخصوص، بأنه حسب نتائج    حول  2018ويجب 

، والولوج إلى الثانوي 124,7%الدعم االجتماعي لفائدة التمدرس، يحسن السكن المدرسي الولوج إلى الثانوي اإلعدادي بنسبة  

 . 163,7%التأهيلي بنسبة 

ما فتئت ترفع سنويا من أعداد المستفيدات   ،بمعية الشركاء المؤسساتيين  في ردها بأنها،  الوزارةبهذا الخصوص، أفادت  
أن العرض من الداخليات المتواجدة باألوساط شبه الحضرية و  ،من اإليواء بالداخليات ودور الطالب)ة(  والمستفيدين

 ن من الوسط القروي.ون المنحدرووالحضرية يستفيد منها خصوصا التلميذات والتالميذ الممنوح

 السلك االبتدائي بالوسط القروي ذتدبير غير معقلن لعرض السكن المدرسي لفائدة تالمي  

يتشكل عرض السكن لفائدة تالميذ السلك االبتدائي في غالبيته من المدارس الجماعاتية التي جاء بها البرنامج االستعجالي. وقد 

ي هذا اإلطار، بشكل عام، أن السكن بداخليات هذه المدارس الجماعاتية ال يغري التالميذ صغيري السن نظرا لما  فلوحظ  

الخارجي متى كانت سنهم صغيرة. لكل   مهم، فضال عن كون هؤالء يفضلون ألبنائهم النظايظلون يبدونه من حاجة إلى والدي 

 الخامس والسادس ابتدائي. يينمستو الهذه االعتبارات، أصبحت هذه الداخليات مفتوحة فقط في وجه التالميذ من 

لما سبق، ظلت حوالي    الوطن  15%ونتيجة  المستوى  على  الجماعاتية  المدارس  داخليات  السنة من  برسم  ي غير مستغلة 

من المجموع، تأوي داخليات تشتغل تحت طاقتها    23%مدرسة جماعاتية، أي ما يشكل    27. كما أن 2019-2018الدراسية  

عن    وأالجماعاتية    إقامة المدارسالدراسية. وينم هذا األمر عن غياب دراسات قبلية بشأن مكان    ةاالستيعابية، برسم نفس السن

 عايير الموضوعة سلفا بهذا الخصوص من طرف القطاع الوزاري المكلف بالتربية الوطنية. عدم احترام الم

في رد   لداخليات   حالياتعمل  أنها    الوزارةوقد جاء  والقانونية  المفاهيمية والتنظيمية  الجوانب  في  النظر  على إعادة 
 والتالميذ.  تحسيس وتعبئة اآلباء واألمهات وأولياء التلميذات ، مع المدارس الجماعاتية

 لمراقد والمرافق الصحية بعض االبنيات التحتية للداخليات: حالة سيئة ل 

مكناس من تسجيل مجموعة من المالحظات   -آسفي وفاس    -الميدانية لعشر داخليات تابعة لجهتي مراكش    تالزيارامكنت  

 المرتبطة بحالة البنيات التحتية وتجهيزات هذه الداخليات.

راقد مقبولة عموما على مستوى الداخليات حديثة النشأة، فإن األمر على خالف ذلك في أغلب الداخليات  فإذا كانت حالة الم

 األخرى، حيث سجل، بهذا الخصوص، ما يلي:

 نظافة المراقد، األمر الذي من شأنه أن يشكل مخاطر على صحة التالميذ؛في  تقصير  -
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 مراقد وذلك لمواجهة التكدس الذي تعرفه بعض الداخليات؛ تحويل بعض الفضاءات غير المخصصة لإليواء إلى   -

 . أضرار من أحدثه وما  تسرب المياه إلى المراقدحاالت  -

 أخرى غير قابلة لالستعمال. فيما تظل،  الصحية سيئةلوحظ أن وضعية بعض المرافق  ومن جانب آخر،

   التطهير ونقائص على مستوى تجهيزات معدات وتجهيزات الداخليات: مشاكل ناجمة عن عدم الربط بشبكات

 اإليواء والمطابخ

بالنسبة للربط بشبكات التطهير، تفيد اإلحصائيات الواردة من األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، موضوع عينة تم حصرها  

  عض األكاديميات وخاصة في ب  ،مرتفعة جدا  تظلفي هذا اإلطار، أن نسبة عدم ربط داخليات الوسط القروي بهذه الشبكات  

 65%واد نون، بنسب    -كلميم  جهة  تافياللت و  - درعة  خنيفرة وجهة    -بني مالل    جهة  كأكاديميات  الجهوية للتربية والتكوين

 ، على التوالي.90%وأكثر من  89%و

هذه  تهالك بعض  . إال أن الزيارات الميدانية بينت أن  87أمام هذه الوضعية، تم اللجوء إلى حفر الصرف الصحي "جميع المياه"

  إلى تسرب مياه عادمة إلى فضاءات عيش التالميذ بالداخليات. أحيانا حفر أدى ال

أما بخصوص تجهيزات اإليواء )أسرة، أفرشة، أغطية، ...(، وحسب التقرير الصادر عن المفتشية العامة للشؤون اإلدارية  

من الداخليات المشكلة    33%، فإن  2019-2018لدحول المدرسي  التابعة للقطاع الوزاري المكلف بالتربية الوطنية بشأن تقييم ا

ر قابلة لالستعمال. يغ روي( تتوفر على أسرة ذات جودة ضعيفة أوقللعينة موضوع الدراسة )بالنسبة للوسطين الحضري وال

 من هذه الداخليات تتوفر على أغطية غير صالحة لالستعمال.  34%كما أن 

  التأخر فيقد تم الوقوف عليها عن قرب. وتعزى هذه الحالة إلى    إن الحالة المتردية، بشكل عام، للتجهيزات المرتبطة باإليواء

   الداخليات. على مستوى غسل المالبساستعمالها. وينضاف إلى ذلك غياب آالت  طولتجديد هذه التجهيزات بعد 

السياق، الحظ المجلس أن مطابخ الداخليات التي تمت زيارتها تعاني من نقص في تجهيزات الطبخ وفي األدوات    سوفي نف

 .أحيانا معطلةتظل ذات الصلة والموائد والكراسي، فضال عن كون غرف التبريد بهذه الداخليات 

راجع باألساس إلى النقص في    ، أكدت الوزارة في ردها أنهفيما يخص النقص الحاصل في النظافة باألقسام الداخلية 
  بالحراسة بهذه داخلية، وكذلك إلى قلة األعوان المكلفين    االموارد البشرية العاملة بالمؤسسات التعليمية التي تضم أقسام

 المؤسسات، وكذا إلى محدودية االعتمادات المالية المخصصة لصفقات الحراسة والنظافة. 

بسبب النقص  أفادت الوزارة بأنه،  ل بعض الفضاءات بالداخليات غير المخصصة لإليواء إلى مراقد،  وبخصوص تحوي
في الطاقة االستيعابية لألقسام الداخلية، تضطر المديريات اإلقليمية واألكاديميات الجهوية إلى اللجوء إلى هذا الحل 

 ة.والتدبير المؤقت في انتظار إحداث أو توسيع أقسام داخلية جديد

  المطاعم المدرسية: ضعف مستوى تغطية المؤسسات التعليمية 

توفر المطاعم المدرسية نوعين من الخدمات: وجبات خفيفة لفائدة تالميذ السلك االبتدائي ووجبات غذاء كاملة لفائدة تالميذ  

بتمكينهم من   فرصال  كافؤن توتأمي  من االنقطاع عن الدراسة. ويبقى الهدف من ذلك كله هو الوقاية  اإلعدادي  السلك الثانوي

 والتخفيف من الصعوبات المرتبطة بالبعد من المدرسة.  يالدراساليوم مواصلة 

من مجموع المطاعم المدرسية بالنسبة لمجموع    94%في هذا اإلطار، ورغم كون المطاعم المدرسية تشكل بالوسط القروي  

ي بهذا النوع من الخدمات متواضعة عموما، ذلك أنه من أصل  نسبة تغطية المؤسسات التعليمية بالوسط القرو تظلاألسالك، 

تتوفر  لمؤسسة    705 17 القروي،  بالوسط  االبتدائي  - 2018الدراسية  سنة  الفقط على مطعم مدرسي برسم    354 5لسلك 

 .50%، أي ما نسبته 120 026 2من أصل مستفيدا  483 010 1، بما مجموعه 30%، أي ما يشكل 2019

برسم الموسم مدرسية    على مطاعم  بالوسط القروي  872مؤسسة فقط من إجمالي    315  تتوفر،  الثانوي اإلعداديسلك  بالنسبة لل

تلميذاا   50.925فلم يتجاوز عددهم    من هذه المطاعم،  %. أما المستفيدون36  قدره  ، أي بمعدل تغطية2019-2018الدراسي  

 %.9زيد عن ، أي بنسبة ال تبالوسط القرويتلميذاا  571.777من إجمالي 

على جميع التلميذات والتالميذ   خدمة اإلطعام المدرسيتعذر تعميم  في ردها بهذا الخصوص، أكدت الوزارة المعنية أنه ي
 . ''وذلك لمحدودية االعتمادات المالية المخولة''بالسلكين االبتدائي واإلعدادي بالوسط القروي، 

 النقل المدرسي  .ب

 جودة الخدمات.حول إثارة مالحظات حول مستوى التغطية و سط القروي منبالوتقييم خدمة النقل المدرسي  مكن

  

 
 أي التي تستقبل مياه المراحيض والمياه المنزلية  87
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  ضعف مستوى التغطية بالوسط القروي 

تلميذا بهذا  2.026.120فمن أصل  من حيث النقل المدرسي.    ضعيفتغطية  مستوى  ب  بالوسط القروي  االبتدائي  سلكتميز الي

أقل من    ما يمثل  ، أي2019-2018  ةالدراسيبرسم السنة  من هذه الخدمة    فقط  تلميذا   375 17، استفادالسلك بالوسط القروي

 .بهذا السلك بالوسط القرويالمسجلين  تالميذ% من ال1

بالوسط القروي يعود إلى كون هذا األخير تطغى عليه    النقل المدرسي على المستوى االبتدائيبلتغطية  امعدل    انخفاضإذا كان  

ليس كذلك بالنسبة للسلك الثانوي حيث  فإن األمر    ريبة من مقرات سكنى هذه الفئة من التالميذ،الفرعيات التي غالبا ما تكون ق

نسبة المستفيدين ومع ذلك، يبقى مستوى التغطية ضعيفا، ذلك أن  .  المسافة بين المؤسسة ومقرات السكنى غالبا ما تكون أكبر

فيما أما  .  2019-2018  سنة%  23إلى    2015-2014  سنة%  10من  فيما يتعلق باإلعدادي انتقلت  من خدمة النقل المدرسي  

التأهيليي الثانوي  السلك  الخدمة من  خص  المستفيدين من هذه  ارتفعت نسبة  فقد    سنة%  18إلى    2015-2014  سنة%  5، 

2018-2019. 

ت الدراسة التي أظهر  فقدالثانوي.    سلك، خاصة بالنسبة لللم ترق بعد إلى مستوى الحاجيات التغطية هذه    وهكذا، فإن نسب

حاجة    هم في الذين    تالميذ% من ال 63أن    مدرسالدعم االجتماعي للت  حول  2018  سنةالمرصد الوطني لحقوق اإلنسان    أجراها

للنقل المدرسي ال يستفيدون منه، وأن   . عليهايحصلون    هم من  % فقط من المستحقين لالستفادة من هذه الخدمة37حقيقية 

إلى ذلك، ت العديد من   ، منعام  ، بشكلالمدرسي  النقل  خطوط  تشكلباإلضافة  إلى استبعاد  المعبدة فقط، مما يؤدي  الطرق 

 من هذه الخدمة.  قرويةالمناطق ال

  االستدامة على مستوى النقل المدرسي في بعض المناطق القروية غياب 

عدم تفعيل العديد من االتفاقيات المتعلقة    وأإلى االستدامة بسبب إلغاء    ،في بعض األحيان  بالوسط القروي،يفتقر النقل المدرسي  

آسفي    -   الحسيمة ومراكش  - وان  تط  -  طنجة  جهاتال سيما في  و مناطق،  بعض البهذه الخدمة. فقد تم تعليق هذه األخيرة في  

 جهة طنجة   على مستوى  2016  سنةاتفاقية نقل مدرسي تم توقيعها منذ    50  أصل على سبيل المثال، من    ، إذتافياللت  -ة  ودرع

 % من إجمالي هذه االتفاقيات.44 ما يمثل  اتفاقية، أي 22تنفيذ عدم الحسيمة، تم إلغاء أو   - تطوان -

ال السياق، يجد  القروي  يذتالمفي هذا  بالوسط  أحياناا    المتمدرسون  قادرين على    في غيابأنفسهم  نقل غير  االلتحاق  وسيلة 

 لفتيات. في صفوف ا، خاصة االنقطاع عن الدراسةالمدرسة، على األقل بشكل منتظم، مما قد يشجع على ب

  توقف بعض الحافالت عن االشتغال من وقت آلخر في بعض المناطق وقد جاء في رد الوزارة، بهذا الخصوص، أن
إلى الصعوبات التي تواجهها الجهات الموكول لها تسيير هذه الحافالت )المجالس المنتخبة، الجمعيات...(، بسبب    يعود

 .ضعف مساهمة األسر في مصاريف التنقل، وارتفاع كلفة اإلصالح والصيانة والتسيير

هذه الصعوبات، يتعين تكثيف الجهود من طرف كل الجهات المعنية بهدف إيجاد حلول جذرية وذات طابع غير أنه، وفي ظل  

 بنيوي لضمان االستدامة على مستوى خدمة النقل المدرسي. 

  مستوى جودة النقل المدرسي: ازدحام وحالة متردية لبعض المركبات 

يؤثر سلباا على ظروف النقل   مما  ،يتم تجاوزه بشكل عامم  نقلهب   سموحالم  الركاب، في هذا الصدد، أن عدد  المجلسالحظ  

 منهم غير مشمول بتأمين المركبات المعنية. عددا  جعلوي تالميذلل

في الوسط    للنقل المدرسي  ةالسيارات المخصص  حظيرةجزء كبير من  تقادم  باإلضافة إلى ذلك، كشفت الزيارات الميدانية عن  

النقل المدرسي يزيد عمرها عن    %13أن ما يقرب من    حيث اتضح   القروي، سنوات، مما يشكل تهديداا   10من مركبات 

 .شغل فوق طاقتها االستيعابيةالمستفيدين من هذه الخدمة، خاصة وأن هذه المركبات غالباا ما ت لسالمة التالميذ

الحافالت المدرسية  يتم تجديد أسطول النقل المدرسي من  أفادت الوزارة بأنهفيما يخص تجويد خدمة النقل المدرسي، 
في إطار شراكات، وذلك من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرنامج محاربة الفوارق الترابية واالجتماعية  

 بالعالم القروي، وكذلك في إطار الهبات. 

كما تم الوقوف غير أنه، بالرغم من المجهودات المبذولة، تظل إشكالية جودة النقل المدرسي مطروحة على مستوى الواقع،  

 عليه خالل الزيارات الميدانية.

 برنامج '' تيسير'': ابتكار فعال في حاجة إلى تطوير  .ج

ويهدف إلى إحداث أثر على  .  2012-2009  ستعجاليلبرنامج االلللتحويالت النقدية المشروطة هو ابتكار    ''تيسير''  برنامج  

، مثل التكاليف  مدرستخفيف العوامل التي تقلل من الطلب على الت  ،أو على األقل  جاوز،من خالل ت  االنقطاع عن الدراسة

تلميذا برسم   1.940.152بالوسط القروي    ''تيسير''  بلغ عدد المستفيدين من برنامج  وقد  .  لهذه العمليةالمباشرة وغير المباشرة  

 . 2019-2018 السنة الدراسية
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 ع عن الدراسة وعلى مؤشرات االستمرار فيهابرنامج '' تيسير'': اآلثار على االنقطا 

.  االنقطاع عن الدراسة التخفيف من    على، األمر الذي ساعد  تمدرس على اآلباءال  أعباءفي تخفيض    ''تيسير''  يساهم برنامج  

، 2018  سنةالمرصد الوطني لحقوق اإلنسان    اأجراه  تيال  مدرسحول الدعم االجتماعي للت  الدراسةمن خالل  ذلك  تم تأكيد  وقد  

 %.17بنسبة  ة% وحّسن االلتحاق بالمدرس92.5بنسبة   مخاطر االنقطاع عن الدراسةأن البرنامج قلل من  تي أظهرتوال

الدراسةعالوة على ذلك، و بالنسبة لغير    1,6تزيد    السلك االبتدائيأعاله، فإن مخاطر عدم استكمال    ةالمذكور  حسب  مرة 

 مقارنة بالمستفيدين منه.  ''تيسير'' المستفيدين من برنامج 
ا في  لمفارقة لكن  معدل  ال  تكمن  في  مستوىزيادة  على  البرنامج  التكرار  يستهدفها  التي  تحقيق المؤسسات  هدف  أن  ذلك   ،

  خالل الموسم الدراسي ارتفع    تكراردل الأن مع  نفس الدراسة  تأظهر  حيث  تكرار،جزئياا إلى    الدراسة بدأ يتحول  فياالستمرار  

 .االستفادة من برنامج '' تيسير''% بعد 21,3بنسبة  2017-2018

السكن والنقل    بمدى توفر   لكونه يقترنضئياليبقى    ''  تيسير''  ، فإن تأثير برنامج  باإلعدادي والتأهيليفيما يتعلق بااللتحاق  و

 .المعزولة غير المتوفرة على ثانويات إعدادية أو تأهيليةر ويمقيمين في الدوالا التالميذخاصة بالنسبة للفتيات ووالمدرسي، 

. ومع ذلك، فقد  تمدرسفي الاالستمرار  آثار إيجابية مثبتة إحصائياا على مستوى    ''تيسير''  لبرنامج    تبشكل عام، كان  ،لكن

ال يزال يعاني من نقاط ضعف  وتيرة صرف المساعدات، فضال عن كونه قصور من حيث ال أوجه  بعض أظهر هذا البرنامج

 مرتبطة بشكل خاص باالستهداف.

 تأخر في صرف المساعدات بسبب التأخير في التوصل باالعتمادات 

 صرفلم يتم    حيثة.  يسنوات الدراسالتأخيرات خالل بعض    ''تيسير''    وتيرة صرف المساعدات المرتبطة ببرنامج  تشهد

 .أي بتأخر بلغت مدته سنتان، 2017سبتمبر  إال خالل شهر 2016إلى يونيو  2015لفترة من سبتمبر الخاصة باالمنح 

النوع من  ومن شأن ال  الممارسات  هذا  البرنامج، وبالتالي    تالميذالتأثير سلباا على ثقة أولياء أمور  تحقيق األهداف عدم  في 

 .المحددة المتوخاة منه

الوزارة أساسا  وقد بررت  التأخير  لمباشرة عملية   ،هاعدم توصلب  هذا  المناسب، باالعتمادات الضرورية  الوقت  في 
 التحويل المالي. 

صرف    2020/2021خالل الموسم الدراسي  عليها،    تعذر  ،بسبب تداعيات انتشار وباء كوروناكما أقرت الوزارة أنه،  
قامت  حيث    فور توصلها باالعتمادات،  التحويالت هذه  تنفيذ    عملت على  أنهاو  المنح في الوقت المخصص للتحويالت،

 .2021 نونبر   -والتحويل الثاني خالل أكتوبر 2021يونيو   -ماي إنجاز التحويل األول خالل األكاديميات ب

 جتماعي الموحدنقائص في عملية االستهداف تتطلب التسريع بتفعيل السجل اال 

المحددة مسبقاا من قبل المبادرة الوطنية   الجماعاتمجموعة من    ،بشكل منهجي  ''،تيسيربرنامج ''  استهدفت التحويالت المالية ل

تت التي  البشرية  يزيد عن    سم للتنمية  فقر  األسرة،  30بمتوسط  أخرى مثل دخل  معايير  االعتبار  في  لم تؤخذ  وبالتالي،   .%

 وغيرها. هذا األخير الصحي ل وضع، والتلميذإقامة ال سسة التعليمية ومكانبين المؤوالمسافة 

يستوجب  إدراج األسر التي ليست في وضع اجتماعي واقتصادي   مخاطربأكملها يؤدي إلى زيادة  جماعاتاستهداف  غير أن

ا من  المساعدة المنطقة الجغرافية المحددة    قيم خارجت  في حاجة إلى المساعدة فقط لكونهااستبعاد أسر    مخاطر، ويزيد أيضا

 البرنامج المذكور.  لالستفادة منمسبقاا 

  2018  سنةالمرصد الوطني لحقوق اإلنسان    اهاي أجرتال  مدرسالدعم االجتماعي للت  الدراسة حول  ت، أظهرالخصوصوبهذا  

تحقيق أهداف البرنامج. إضافة إلى   يعيق، األمر الذي قد ةالمستهدف اكنة% من الس28,3ال يصل إال إلى  ''تيسير'' أن برنامج 

الدراسةذلك، وحسب   المستفيدين  بلغت،  نتائج نفس  المؤهلين    من  نسبة  طال الهدر، بهذا  %. بمعنى آخر،  47,9  لذلكغير 

   مليار درهم. 3,2 حوالي برنامج، أيللما يقرب من نصف الدعم المخصص  الخصوص،

معيار حيازة بطاقة ليشمل  استهداف األسر المؤهلة    اتسع،  2019-2018  ةالدراسي  سنةبداية ال  منذوتجدر اإلشارة إلى أنه،  

فئة الدخل، ، حيث إنه، حسب  كبير  هدرنفسه من    ''راميد''  يعاني نظام ،  لنتائج نفس الدراسةوفقاا  و،  لكن.  لنظام ''راميد''  صالحة

 . األكثر غنى %20 الفي المقابل، يستفيد منه ربع  .األكثر فقرا هم من يستفيد من ''راميد''% 20من  فقط% 42,9

سيمكن من تسجيل األسر المرشحة وتفييئها حسب  ''السجل االجتماعي الموحد"  " بهذا الخصوص، أكدت الوزارة أن
لألسر المستهدفة توضع رهن إشارة مدبري المشاريع    اقتصادي وتوفير معطيات شاملة دقيقة ومحينة مستواها السوسيو

 .''االجتماعية المعنية

بفضل هذا السجل، سيعرف نمط االستهداف لبرنامج "تيسير" تغييرا هاما حيث  كما أضافت الوزارة المذكورة أنه، ''
الراغبة في االستفادة  سينتقل من االستهداف الجغرافي إلى االستهداف الفردي اعتمادا على تنقيط األسر المستهدفة و

 .''من البرنامج
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 المبادرة الملكية "مليون محفظة" .د

الوسطين في كل من    المسجلين بالسلك االبتدائيواألطقم المدرسية لصالح التالميذ    محفظاتتوزيع ال  فيهذا البرنامج    مثليت

التي وزعتها   محفظاتمالي عدد ال، بلغ إجاإلطار. وفي هذا  الحضري والقروي وبالسلك الثانوي اإلعدادي بالوسط القروي

مليون  '' . ومع ذلك، وعلى الرغم من تعميم المبادرة الملكية  2020-2008مجموعة خالل الفترة   45.527.453هذه المبادرة  

 قصور. الأوجه  بعض عاني منيهذا البرنامج  تدبيروكثرة عدد المستفيدين، ال زال  محفظة ''

  بالنسبة للتالميذ المؤهلين لالستفادة تغطية في حاجة إلى المزيد من الدعم 

العامة للشؤون    المفتشية، الذي أعدته  2019-2018  لسنة  الدخول المدرسي تقييم  المتعلق ب   تقرير المضمنة بالت ظهر البيانات  

%  73تغطي    بالوسط القرويالمدرسية الموزعة    محفظات، أن الللقطاع الوزاري المكلف بالتربية الوطنيةاإلدارية التابعة  

 . تالميذ السلك الثانوي اإلعدادي% من 74و لالستفادة المؤهلينتالميذ السلك االبتدائي فقط من 

،  أقل من المعدل الوطني  المحفظات واللوازم المدرسية، مستويات فاية  جهات، فيما يتعلق بكباإلضافة إلى ذلك، سجلت أربع  

%  64تافياللت بنسب    -ة  آسفي ودرع  -  ماسة ومراكش  -  رة وسوسالقنيط  -  سال  -   الحال بالنسبة لجهات الرباط  كما هو 

سجلت جهة  فقد ، عداديالثانوي اإلسلك لأما فيما يخص ااالبتدائي.  التوالي، فيما يخص السلك على ،%70% و68% و66و

البيضاء %  67% و61آسفي بنسب    -   ماسة ومراكش  - تافياللت وسوس    -ة  درع  جهات سطات أدنى نسبة، تليها    -  الدار 

 . ، على التوالي%69% و68و

عملية التوزيع تعرف أحيانا بعض الصعوبات بفعل البعد والتشتت '' أن  في ردها على هذه المالحظة، أقرت الوزارة ب
الذي يطبع بعض المؤسسات التعليمية وخاصة الفرعيات المدرسية ببعض المناطق القروية النائية، إضافة إلى قلة أو  

النقل بفع المحافظ انعدام وسائل  التأخير في توزيع  الشيء الذي ينتج عنه أحيانا بعض  الطرقية،  المسالك  ل وعورة 
 المدرسية السالف ذكرها. كما أن حركية التالميذ بداية الموسم المدرسي يؤثر سلبا على التوقعات واإلسقاطات وبالتالي

 .''نسبة التغطية على

الجهود من أجل تجاوز كل هذه اإلكراهات، وذلك بشراكة مع كل األطراف إال أن توخي تكافؤ الفرص يقتضي مضاعفة  

 المعنية. 

 توزيع أطقم أدوات غير مكتملة  

التي تم توزيعها على المستوى   طقم% من األ21  ، حيث أنمدرسية غير مكتملة  محفظاتتوزيع  المجلس    سجلفي هذا السياق،  

مسبقاا.    ةالمحدد  المحتوياتوال تحترم    تكن كاملةلم    2019-2018  الدخول المدرسي خالل    بالنسبة للسلك االبتدائيالوطني  

القنيطرة، حيث بلغت نسبة األدوات المدرسية غير    -  سال  -  خنيفرة والرباط  -  بني مالل  جهتيفي    مرتفعةهذه النسبة    وتظل

 % على التوالي.41% و43المكتملة 

الدخول نفس  برسم %29األطقم المدرسية   عدم اكتمالنسبة   تسجل حيث ادي،السلك الثانوي اإلعدنفسه على  مروينطبق األ 

 أهدافه.قل تحقيق ومن المرجح أن يحد هذا الوضع من اآلثار اإليجابية للبرنامج ويعرالمدرسي. 

تعذر تسلم جميع تلك المكونات في نفس  ''ب  ،بعض األحيان  بهذا الخصوص بررت الوزارة في ردها هذا الوضع في
الوقت أو في فترة الدخول المدرسي، حسب المزودين والمناطق وتواريخ تنفيذ الصفقات ذات الصلة، فالعملية تبقى 
جد معقدة نظرا لكون المؤسسات التعليمية مترامية األطراف وتهم مجموع التراب الوطني. وبالتالي من المحتمل أن 

ل متأخر بعد تاريخ انطالق الموسم الدراسي. إال أن هذا  يتوصل بعض التلميذات والتالميذ ببعض مكونات الطقم بشك
 ''. مقارنة مع العملية في شموليتها االمعطى يبقى نسبي

غير أن عدم اكتمال األطقم قد يؤثر على الهدف المأمول من العملية ككل، األمر الذي يستدعي من الوزارة المعنية وكافة 

 ل كل الصعاب المرتبطة بتسليم هذه األطقم. األطراف ذات الصلة مضاعفة الجهود من أجل تذلي

  نقص في جودة اللوازم المدرسية الموزعة 

المفتشية العامة للشؤون اإلدارية التابعة للقطاع الذي أجرته    2019-2018  الدخول المدرسي لسنة، أظهر تقييم  بهذا الخصوص

، فيما يتعلق بالسلك  على المستوى الوطني  لقرويبالوسط االمدرسية الموزعة    طقم% من األ46أن    الوزاري للتربية الوطنية

على مستوى األكاديمية ألطقم المدرسية الموزعة  من ا%  63. وترتفع هذه النسبة إلى  الجودة المطلوبةإلى    تفتقر  االبتدائي،

بالسلك علق  فيما يتأما  آسفي.    -  مراكشجهة    على مستوى أكاديميةتلك الموزعة  من  %  52خنيفرة، و  -بني مالل  الجهوية لجهة  

 .تستجيب للجودة المطلوبة  األدوات المدرسية الموزعة  أطقم% فقط من  49  فحوالي  على المستوى الوطني،  الثانوي اإلعدادي

تم اعتماد مقاربة جديدة منذ الموسم الدراسي  ''  بهذا الشأن أكدت الوزارة أنه، لتجاوز النقص في جودة اللوازم المدرسية،
القتناء المحافظ المدرسية، حيث تقوم وزارة الداخلية "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية" بإبرام  بالنسبة    2020-2021

التقنية  القطاع المكلف بالتجارة والصناعة في إعداد المواصفات  صفقات عمومية على الصعيد الوطني مع إشراك 
التسلم. وتغطي هذه الصفقات جميع   العينات وعملية  العينات ورؤوس  الحاجيات مع اعتماد حجمين حسب  وفحص 

للتلميذات والتالميذ )محفظة من حجم صغير ومحفظة من حجم كبير(، وكذا اللون حسب النوع  الدراسي  المستوى 
 . '')ذكور أو إناث(
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 استهداف يحتاج إلى الدقة والمالءمة في المعايير 

يستفيد منه   الذي  الجزافي ستهدافاال  محفظة"ن  مليو"المبادرة الملكية    عتمدت، ا2010-2009  ةالدراسي  سنةال  اعتبارا من

بالنسبة للوسطين الحضري والقروي والثانوي اإلعدادي بالنسبة للوسط  )االبتدائي  تالميذ المؤسسات التعليمية العموميةجميع  

 التدبيرن  هذا النوع من االستهداف ال يضمإال أن  غض النظر عن المستوى االجتماعي واالقتصادي لألسر.  وذلك ب(،  القروي

 .ةالمستهدف اكنةالرشيد واألمثل للموارد المالية المخصصة، مع مراعاة االحتياجات الحقيقية للس

المرصد الوطني لحقوق   اي أجراهتالمدرس  الدعم االجتماعي للت  الدراسة حول  يتأكد هذا األمر من خالل ما توصلت إليهو

أكثر    ي، أتالميذ% من ال14,7  ، قد بلغبة المستفيدين غير المؤهلينأن معدل الهدر، أي نس، والتي أظهرت  2018  سنةاإلنسان  

 . تلميذ 608.000من 

المقاربة المعتمدة لم تأخذ بعين االعتبار المستوى االجتماعي واالقتصادي  أكدت الوزارة أن ''،  وردا على هذه المالحظة
باالبتدائي   والتالميذ  التلميذات  يستفيد جميع  تلميذات  لألسر، حيث  إلى جميع  إضافة  والحضري  القروي  بالوسطين 

وتالميذ الثانوي اإلعدادي بالوسط القروي. هذه الوضعية تجد تفسيرها في طبيعة القطاع الذي يؤدي رسالة ذات طابع  
اجتماعي لفائدة أطفال صغار في طور التربية والتكوين، قد يكون التمييز بينهم أمر غير تربوي يمكن أن تنتج عنه 

 .''مشاكل نفسية قد تؤثر سلبا على تحصيلهم الدراسي، خالفا لألهداف المتوخاة من المبادرة الملكية

 رابعا. التوصيات
الوزاري   القطاع  المجلس  يوصي  بشكل خاص،  القروي،  بالوسط  والتعليم  بشكل عام،  التعليم،  إشكالية  تعقد  إلى  بالنظر 

 ى ذات طابع منهجي:المكلف بالتربية الوطنية بإجراءات مباشرة وأخر

 والهشاشة   والضعفالتصدي بكل حزم لجل أسباب الضعف المرتبط بالجانب البيداغوجي وخاصة تغيب األساتذة   -

 توجيه التالميذ؛  مستوى وعلىالتأطير اإلداري على مستوى 

  العموميين  والفاعلين  الترابية  والجماعات  بالمالية  المكلف  الوزاري  القطاع  مع  بالتعاون  الجهود،  مضاعفة -

)السلطات المحلية، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ...( من أجل توفير اللوجيستيك   المعنيين

 بالوسط القروي:  التمدرس ظروف تحسين قصدالالزم 

وتحديد األولويات    دقيق للنقط السوداءخالل إحصاء    منالمؤسسات التعليمية:    مستوى  علىبشكل مباشر   ✓

  السالمة و  ،بالربط بشبكات الماء والتطهير الصحي واإلنترنيتوخاصة فيما يتعلق    ،وبرمجة التدخالت

 ؛العتاد الديداكتيكي وعتاد المختبرات واقتناءاألقسام  تدفئة)الحراسة والسياجات(، و

'' سيرتي ''    برنامجالنظر في    إعادة:  بالدعم االجتماعي لفائدة التمدرس يتعلق    فيمابشكل غير مباشر   ✓

بالخدمات   ''محفظة'مليون  '  الملكية   المبادرةتنزيل  ثمين  وت المتعلقة  الجودة  مؤشرات  وتحسين 

 وخاصة المطاعم المدرسية والداخليات والنقل المدرسي. ،المدرسية

بإمكانيات   تعبئتها رهينة  تبقى  التي  المالية  المزيد من الوسائل  اإلجراءات تستدعي  كانت هذه  فإن جودة  وإذا  الحكومة، 

التعليم بالوسط القروي ال ترتبط فقط بالقطاع الوزاري المكلف بالتربية الوطنية وبحجم الوسائل المالية المعبأة، بل تستدعي 

اعتماد استراتيجية على المدى الطويل مع االنخراط الفعلي لمكونات المجتمع بأكمله والوعي بأن الشأن التعليمي مسؤولية  

 الجميع.

العمومية ذات الصلة لهذ السلطات  بتنسيق مع  الوطنية  بالتربية  المكلف  الوزاري  القطاع  المجلس  االعتبارات، يوصي  ه 

 باعتماد إجراءات أكثر ابتكارا وأقل تكلفة قياسا مع األثر المنتظر. ويتعلق األمر، على الخصوص، بما يلي: 

  وتفادي ي من أجل التدبير األمثل للوسائل المتوفرة  من الدعم العموم  المستفيدينالتسريع بتفعيل عملية استهداف   -

 تحديدها؛  تم التي الهدر أشكال

- ( المحليين  الفاعلين  طرف  من  التعليمية  للمؤسسات  مباشر  وتملك  وعي   والجهة   الجماعات  تعبئةإرساء 

والمسؤولية   المجتمع المدني المحلي  وتحفيزالمؤسسات التعليمية    وتنشيط أجهزة حكامة(  المحلية  والسلطات

 المساهمات؛  لهذه  األمثل  التدبيرالتنسيق و  على  الحرص  مع  ،األعمال المواطنة والخيريةواالجتماعية للمقاوالت  

بعد    بتطبيقاإلسراع   - بالتعلم عن  المرتبطة  )الربط    بالتجهيز  يتعلق  فيماال سيما    القروي  العالم   لفائدةالحلول 

 ؛...( لمضمون )البرامج التربوية والمكتبات الرقمية،وتوفير اللوحات اإللكترونية( وا باإلنترنيت

األسر بالوسط    مواصلة توعيةأجل    منالقيام بحمالت تواصلية استباقية وعبر قنوات متنوعة على المدى الطويل   -

 . على أبنائهم التمدرس إيجابياتبالقروي  
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II.   حول والرياضة  األولي  والتعليم  الوطنية  التربية  وزير  والتوصيات  جواب  المالحظات 

 بالتمدرس في الوسط القروي  المتعلقة

 )نص مقتضب( 

 حصيلة إنجازات التمدرس بالوسط القروي .ثانيا

 مستوى اإلنصاف: حصيلة بمعطيات متضاربة  .2

  أحد مظاهر عدم اإلنصافالتعليم األولي بالوسط القروي : 

فرص في التعليم األولي بين الوسط الحضري الوسط القروي  لتجاوز الوضعية المشار إليها وتحقيقا لمبدأ اإلنصاف وتكافؤ ال

مع    2018بادرت الوزارة، في إطار التقائية السياسات العمومية في هذا المجال، إلى عقد اتفاقية إطار للشراكة في شتنبر  

لي بالوسط القروي على مدى وزارة الداخلية )التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية( تهدف إلى دعم التعليم األو

وحدة للتعليم األولي بالمناطق القروية مع    5000وتأهيل    10000(. من خالل بناء  2023إلى سنة    2018سنوات )من سنة    5

 المساهمة في تغطية نفقات تسييرها لمدة سنتين. 

تجدر اإلشارة، بعد انطالق البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم األولي أنه تم تسجيل تراجع هذه البنيات  وبشأن الكتاتيب، 

نتيجة توسيع العرض التربوي العمومي الذي عملت الوزارة والشركاء العاملين في هذا المجال تحقيقه. باإلضافة إلى الحرص  

والمربين العاملين به لمسايرة التوجيهات الجديدة الواردة باإلطار المنهاجي على تأهيله بيداغوجيا من خالل تكوين المربيات  

الجديد للتعليم األولي المعتمد من طرف الوزارة، وكذا إدراج األطفال المسجلين بها في منظومة مسار بهدف تتبع مسارهم  

 التعليمي. 

 لوسطين : جانب آخر للفوارق بين االتمدرس بالوسط القروي في ظل جائحة كورونا 

 من الضروري استحضار الطابع الفجائي والغير المتوقع لجائحة كورونا بمناسبة تناول "التدريس عن بعد" من منظور تقييمي. 

التربية الوطنية في مقاربته للوضعية مبدأ   ا منه بالفوارق االجتماعية والمجالية، اعتمد قطاع  تنويع  وفي هذا الصدد، ووعيا

من   أمكن  ما  والتقليص  ب عد  عن  المدرسي  للزمن  األوفر  االستثمار  أجل  من  تكاملي  بمنظور  وذلك  التدخل  ووسائل  آليات 

ا على تكافؤ   الفرص بين التلميذات والتالميذ، حيث شكلت عملية البث التلفزي اآللية األكثر مالءمة إذ الفروقات التي تؤثر سلبا

يمكن االستفادة منها مجانا ودون الحاجة ألي تجهيز نوعي. وهكذا انطلق بث الدروس المتلفزة كآلية موحدة على المستوى  

ووسائط التواصل االجتماعي(، الستدراك أقصى الوطني لدعم جهود المتدخلين على الصعيدين الجهوي والمحلي )مسطحات  

حصص للدروس وأخرى للدعم والتقوية. كما شكل اإلعداد لالمتحانات بالنسبة ما يمكن من الزمن المدرسي من خالل بث  

ا وافراا من   مل زمن البث على القنوات الوطنية الثالثة التي خصصت فترات بثها بالكاللمستويات الدراسية اإلشهادية، قسطا

ا )العيون:    2753)الثقافية:   أو جزئيا الغاية. وبقراءة بسيطة في نتائج   825حصة، األمازيغية:    1752حصة(  لهذه  حصة( 

ا من منتصف على الخصوص، بحكم أن الموسم عرف التعليق التام    2020امتحانات البكالوريا   للدراسة الحضورية انطالقا

 التحصيل الدراسي.  ناجع لهذه اآللية في التخفيف من تأثير تعليق الدراسة على شهر مارس، ال يمكن إال الجزم باإلسهام ال

المنطلقات المرتبطة بالفوارق بين الوسطين المذكورين قام القطاع بتوفير كراسات للدعم المدرسي كدعامة   وباعتبار نفس 

وذلك من أجل دعم مكتسباتهم وتعلماتهم.    تربوية جديدة وإضافية للمتعلمين الذين وجدوا صعوبة في متابعة الدروس عن بعد

القروي   بالمجال  النائية  بالمناطق  يتابعون دراستهم بالسلك االبتدائي  تلميذاا وتلميذة  العملية حوالي مليون  وقد استهدفت هذه 

 والمناطق ذات الخصاص بجميع أنحاء التراب الوطني.

)...( . 

 رويالعوامل وراء ضعف أداء التمدرس بالوسط الق .ثالثا

 نقائص في تدبير العرض المدرسي .1

  مستوى مرتفع لتغيب األساتذة بالوسط القروي 

)...(. 

هذا، وتقوم األكاديميات الجهوية بتتبع غياب األساتذة بالوسط القروي، على غرار الوسط الحضري، ويتم إعمال المساطر  

 ثالثة أقسام، بمساعدة مدير المؤسسة على تتبع المواظبة. اإلدارية بشأنها، ويقوم المدير المساعد بالمدارس الفرعية التي تتجاوز  

 بسبب اإلضرابات التي يخوضها أطر األكاديميات الجهوية.  2018قد تم تسجيل ارتفاع الغيابات منذ هذا، مع العلم أنه  

 المشاكل المرتبطة باألقسام المشتركة 

تعلمات باألقسام المشتركة ثنائية المستوى، تتضمن دليال لقد عملت الوزارة على إعداد عدة بيداغوجية لتعزيز اإلنصاف في ال

مصورة؛   نموذجية  دروس  وتسعة  ديداكتيكية؛  وحدات  وسبع  المستوى؛  ثنائية  المشتركة  باألقسام  التعلمات  لتدبير  منهجيا 

لما أن ومجزوءات تكوينية؛ وإطار مرجعي وطني تجديدي في مجال تدبير األقسام المشتركة؛ ومساق للتكوين عن بعد، ع
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% من  72المعطيات اإلحصائية التي تتوفر عليها الوزارة تبين أن نسبة األقسام المشتركة ذات مستويين فقط قد ارتفعت من  

الدراسي   الموسم  المشتركة خالل  األقسام  الموسم  83إلى    2016-2015مجموع  يدعم توجه 2019-2018% خالل  بما   ،

 تلميذا. 30يين اثنين فقط وبأقل من الوزارة من حيث اعتماد القسم المشترك بمستو 

  توجيه التالميذ: انخفاض مستمر لنسبة التأطير 

أخذا بعين االعتبار الخصاص المسجل في الموارد البشرية المتخصصة في مجال التوجيه التربوي، برمجت الوزارة تكوين 

في   1400 الشروع  تم  وقد  متتالية.  أربع مواسم  التربوي خالل  التوجيه  في  الموسم   مستشارا  ابتداء من  اإلجراء  هذا  تنفيذ 

مستشارا متدربا سنتهم التكوينية الثانية بمركز التوجيه    350حيث يتابع حاليا الفوج األول المكون من    2020/2021الدراسي  

 . 2022/2023والتخطيط التربوي، وسيتم تعيينهم بالقطاعات المدرسية للتوجيه برسم الدخول المدرسي المقبل 

البيداغوجية ودعما   التربوية  المواكبة  مهمة  الوزارة  أرست  والمهني،  المدرسي  التوجيه  مجال  في  التخصصية  للممارسة 

 للمشاريع الشخصية للمتعلم بإشراك هيئة التدريس في هذا المجال عبر آلية "األستاذ الرئيس". 

  مديرو مؤسسات بالنيابة: وضعيات غير محددة وهشة لكنها تطول أحيانا 

آسفي، فقد تم اتخاذ عدة تدابير من بينها الرفع من عدد المناصب -لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكشبالنسبة  

المسندة على المستوى الجهوي دون التقيد بشرطي األقدمية والتدرج في تقلد مهام اإلدارة التربوية وفق المقتضيات الجاري  

منصب خالل   340األطر المتدربة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين )  بها العمل، والرفع من الحصيص الجهوي من

توظيف    248(، وكذا توظيف أطر الدعم اإلداري والتربوي واالجتماعي قصد مؤازرة مدير المؤسسة في مهامه )2020سنة  

 جديد(.

 االستمرار في استعمال حجرات دراسية من البناء المفكك 

أدت إلى تقليص عددها بشكل   ،خيرةخالل السنوات األوخاصة    أجل التخلص من البناء المفكك،تم بذل مجهودات كبرى من  

 جذري. 

)...(. 

  خصاص في الولوجيات الموجهة للتالميذ ذوي االحتياجات الخاصة على مستوى بعض المؤسسات التعليمية

 بالوسط القروي 

تحرص األكاديميات الجهوية    ت التعليمية القائمة بالولوجيات،فضال على المجهود الذي يتم بذله سنويا من أجل تجهيز المؤسسا

 على جعل جميع مشاريع اإلحداثات الجديدة متضمنة للولوجيات لتسهيل ولوج األطفال المتمدرسين في وضعية إعاقة. 

   الفيزياءالنقص مختبرات  حاالت  التعليمية:  المؤسسات  بعض  في  الديداكتيكي  العتاد  وعلوم  -في  الكيمياء 

 اة واألرض الحي

في إطار حرصها على توفير التأطير اإلداري واإلجرائي الالزم لمجال تدبير الوسائل التعليمية عملت الوزارة على إصدار  

 : 88ترسانة تنظيمية لمختلف حلقات سلسلة تدبير الوسائل التعليمية، توضح بدقة التدابير التي ينبغي التقيد بها، ونخص بالذكر 

المختبر وتسيير  ومنها  تنظيم  البنيات  لهذه  المادي  التنظيم  معايير  تحديد  خالل  من  المختصة  والقاعات  والتقنية  العلمية  ات 

 (.129x18تجهيزها بتمديدات الماء والصنابر وقنوات الصرف الصحي وفق المعايير المعمول بها )مذكرة رقم 

 (.131x18الناجمة عن استعمالها )مذكرة رقم  تدبير المواد الكيميائية، وتأمين توظيف هذه المواد والتخلص من النفايات

 (. 132x18الصيانة واإلصالح وتدبير المتالشيات )مذكرة رقم 

رقم   )مذكرة  والتخزين  الجرد  عمليتي  والوثائق 127x18ضبط  اتخاذها  الواجب  واإلجراءات  فيهما  المتدخلين  وتحديد   ،)

 (.126x18المرجعية والنماذج العملية من خالل دفتر مساطر يضم دليال مسطريا لتدبير المخزون والمتالشيات )مذكرة رقم  

نونبر   في  الوزارة  المختبرات، أصدرت  الموحدة أربعة مقررات وزارية تحدد    2019فيما يخص تجهيز وتأهيل  الصنافة 

للوسائل التعليمية وكراسة المواصفات التقنية القتنائها؛ ووجهت األكاديميات إلى أن يشمل االقتناء، ولو بشكل تدريجي، جميع  

الوسائل المحددة بالنسبة للمؤسسات المحدثة وجزئيا بالنسبة الستكمال أو تعويض التجهيز بالنسبة لباقي المؤسسات. وما فتئت  

 
 في شأن تدبير الوسائل التعليمية؛ 2016دجنبر  30بتاريخ  x16122إطار رقم -مذكرة   -  88

اإلطار أعاله مرقمة من -مذكرات تفصيلية للمذكرة   7و(،  2018شتنبر  5بتاريخ    126x18رقم  مذكرة  )دفتر مساطر تدبير الوسائل التعليمية   -

127x18  133إلىx18 ؛  2018شتنبر  6وصادرة بتاريخ 

بتاريخ    090.19إلى    087.19أربعة مقررات وزارية مرقمة من   - الوسائل 2019نونبر    22وصادرة  التدريس    ، تحدد  المعتمدة في  التعليمية 

 والصنافة الموحدة وكراسة المواصفات التقنية القتنائها؛

 مصاحبة للمقررات الوزارية الصادرة.   2020يناير   20بتاريخ  20x006مذكرة رقم  -
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،من    89من خالل االعتمادات المرصودة في الميزانية وعبر برامج الشراكة والتعاون المختلفة بذل مجهودات هامة،الوزارة ت

أجل توفير الوسائل التعليمية الالزمة بالمختبرات، وكذا تهيئة وإصالح وترميم الفضاءات التعليمية في إطار تنزيل المشروع 

 ربية والتكوين، بما في ذلك المختبرات.الخاص بالتأهيل المندمج لمؤسسات الت 6رقم 

وبخصوص المكلفين بالتحضير بالمختبرات، أخذت دراسة تقدير الحاجيات من أطر الدعم التربوي واإلداري واالجتماعي، 

 .الجارية حالياخصص لها حصيص في مباريات التوظيف قد بعين االعتبار الخصاص المسجل في هذه الفئة، و

 ر كاف لتلبية كل الطلبات السكن المدرسي: عرض غي 

لإلشارة، فإن الوزارة بمعية الشركاء المؤسساتيين ما فتئت ترفع سنويا من أعداد المستفيدات والمستفيدين من اإليواء بالداخليات 

ودور  بالداخليات  اإليواء  من  لالستفادة  المقدمة  الطلبات  كل  لتلبية  الكاف  غير  العرض  بخصوص  أما  الطالب)ة(.  ودور 

ة(، فإن المنح الدراسية الموزعة يتم تحديد عددها بناء على عدد األسرة الشاغرة بالداخليات ودور الطالب)ة( بحيث  الطالب)

يجب احترام الطاقة االستيعابية )العادية والقصوى( بها وتوظيف جيد لها. ويتم تخويل هذه المنح طبقا لمقتضيات المرسوم  

كما يتم تحديد التلميذات والتالميذ المستحقين لهذه المنح وفق معايير محددة    ،2019غشت    07الصادر بتاريخ    2.19.333رقم  

 ودقيقة طبقا للمادة الثامنة من هذا المرسوم.

التلميذات  المتواجدة باألوساط شبه الحضرية والحضرية يستفيد منها خصوصا  الداخليات  وتجدر اإلشارة، أن العرض من 

 وسط القروي. والتالميذ الممنوحين المنحدرين من ال

  معقلن لعرض السكن المدرسي لفائدة تالميذ السلك االبتدائي بالوسط القروي التدبير غير 

للتذكير، فإن اإليواء واإلطعام بالسلك االبتدائي بالوسط القروي عبارة عن اإلقامة بالقسم الداخلي للمدارس الجماعاتية. وتخول  

البالغ لألطفال  الجماعاتية  االبتدائية  إلى المدرسة  الولوج  القروي حق  الوسط  والمنحدرين خصوصا من  التمدرس،  ين سن 

المدرسة مع ضمان االحتفاظ بهم إلى نهاية السلك االبتدائي، غايتها باألساس الرقي بالعرض التربوي في التعليم االبتدائي  

ي التعليم وفي التجهيزات، وكذا بالوسط القروي، من خالل توسيع وتنويع شبكة مؤسسات التعليم االبتدائي وتوفير الجودة ف

 تيسير عملية تدبير أطر التدريس وترشيد الموارد. 

أما التلميذات والتالميذ صغيري السن الذين ال يمكنهم السكن بالداخلية لحاجتهم ألسرهم، زيادة على امتناع آباء وأولياء التالميذ  

السوسيو ثقافية واجتماعية، بحيث يستفيد هؤالء األطفال فقط من   من التحاق أطفالهم باألقسام الداخلية وذلك راجع إلى العوامل

اإلطعام المدرسي مع استعمال النقل المدرسي بالنسبة للقاطنين بعيدا عن المدرسة الجماعاتية. لذا، فإن استغالل هذه األقسام  

تدائي. لهذه الغاية فالوزارة تعمل على  الداخلية يتم فقط من طرف التلميذات والتالميذ بالمستويات الرابع والخامس والسادس اب

 الجوانب التالية: 

 إعادة النظر في الجوانب المفاهيمية والتنظيمية والقانونية لداخليات المدارس الجماعاتية؛  -

 تحسيس وتعبئة اآلباء واألمهات وأولياء التلميذات والتالميذ. -

 نقائص  الناجمة عن عدم الربط بشبكات التطهير والمشاكل  وال  سيئة لبعض المراقد والمرافق الصحيةالحالة  ال

 على مستوى تجهيزات اإليواء والمطابخ

تحث مقررات تنظيم السنة الدراسية وكذا المذكرات والرسائل الوزارية، على العمليات اإلجرائية التي ينبغي اتخاذها خالل 

 واإلقليمية والجهوية. كافة مراحل تحضير الدخول المدرسي الجديد، على صعيد المستويات المحلية

الداخلية   األقسام  تجهيز  وإعادة  وترميم  لتأهيل  مخصصة  سنوية  ميزانية  توفير  يتم  أن  على  التركيز  يتم  التحضير،  وأثناء 

 بالمؤسسات التعليمية، ولكن تبقى هذه االعتمادات المخصصة غير كافية إلنجاز كل العمليات المبرمجة. 

  تغطية المؤسسات التعليمية المطاعم المدرسية: ضعف مستوى 

ل الوجبة الغذائية، التي تبقى وجبة غير  ▪ َكّمِ بالنسبة للسلك االبتدائي بالوسط القروي حيث يستفيد التلميذات والتالميذ من م 

التعليمية بهذا السلك التعليمي تنقسم إلى فئتين: مؤسسات تعليمية  المالية المخصصة لها، فالمؤسسات  للقيمة  مكتملة نظرا 

مؤسسة بها مطعم مدرسي( ومؤسسات تعليمية أخرى تتوفر على خدمة اإلطعام   5.354وفر على مطاعم مدرسية كبناية )تت

مؤسسة تعليمية بما فيها الفرعيات، وهو ما يعني    11.002المدرسي فقط أي ال توجد بها مطاعم كبناية، ويبلغ عددها حوالي  

من مجموع    92%لفرعيات توفر خدمة اإلطعام المدرسي، أي ما يشكل  مؤسسة تعليمية بما فيها ا  16.356أن ما مجموعه  

المؤسسات االبتدائية بالوسط القروي. وتسهر على تدبير وتسيير المطاعم المدرسية بالتعليم االبتدائي لجنتين على مستوى  

 
م لعدد من المؤسسات التعليمية المستفيدة،  المثال "مشروع التعليم الثانوي" الذي تم من خالله مؤخرا توفير عتاد ديداكتيكي مه  سبيلنذكر منها على    - 89

  كما يرتقب أن يتم من خالله الشروع في تجريب نظام جديد إلصالح وصيانة البنيات التحتية والتجهيزات المدرسية، في أفق تعميمه على باقي 

 المؤسسات... 
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محلية المشرفة على تدبير اإلطعام  المديريات اإلقليمية، لجنة إقليمية وأخرى محلية، وتضطلعان بمهام متكاملة. وتقوم اللجنة ال

 :المدرسي باختيار المستفيدات والمستفيدين على أساس المعايير التالية

 األولوية للمستويات األولى من السلك االبتدائي؛ -

 األولوية لإلناث بجميع المستويات؛ -

 كلم(؛ 3عامل البعد )أكثر من  -

 ..(؛ . الحالة الصحية للتلميذ)ة( )وجود عاهة، -

 المادية واالجتماعية ألسرة التلميذ)ة( )اليتم، أسرة فقيرة، متوسطة، ميسورة، ...(. الوضعية  -

بالنسبة للسلك الثانوي، وبخصوص العرض غير الكاف لتلبية كل طلبات االستفادة من المطاعم المدرسية، فإن المنح الدراسية   ▪

مطاعم وبتوظيف جيد لها. ويتم تخويل هذه المنح طبقا  الموزعة يتم تحديد عددها باحترام الطاقة االستيعابية القصوى بهذه ال

، كما يتم تحديد التلميذات والتالميذ المستحقين لهذه 2019غشت    07الصادر بتاريخ    2.19.333لمقتضيات المرسوم رقم  

 المنح وفق المعايير المحددة بموجب المادة الثامنة من هذا المرسوم.

ية بالوسط القروي بهذه الخدمات، وكذلك استفادة جميع التالميذ بالسلكين االبتدائي أما بخصوص نسبة تغطية المؤسسات التعليم 

واإلعدادي بالوسط القروي من اإلطعام المدرسي، فيتعذر تعميم هاته الخدمة على جميع التلميذات والتالميذ بالسلكين االبتدائي  

 خولة.واإلعدادي بالوسط القروي، وذلك لمحدودية االعتمادات المالية الم

 بالنقل المدرسي ضعف مستوى تغطية الوسط القروي 

قد أناط بالعماالت    2015يوليوز    07المتعلق بالعماالت واألقاليم الصادر بتاريخ    112.14للتذكير، فإن القانون التنظيمي رقم  

 (. 79روي )المادة واألقاليم مجموعة من االختصاصات ومنها اختصاصات ذاتية في مقدمتها النقل المدرسي في المجال الق

وتعمل األكاديميات الجهوية والمديريات اإلقليمية بتنسيق محكم ومتواصل مع المجالس اإلقليمية والهيئات وجمعيات المجتمع  

المدني الشريكة، على توسيع قاعدة االستفادة من هذه الخدمات، مع وضع رهن إشارة الجمعيات أسطول الحافالت المدرسية  

ملكية في  البشرية   المتبقية  للتنمية  الوطنية  للمبادرة  الوطنية  التنسيقية  اتفاقية شراكة مع  إبرام  تم  الجهوية. كما  األكاديميات 

 لتعزيز وإرساء آلية لتدبير فعال ومستدام لخدمة النقل المدرسي. 

روي، لم تعد  بشأن النقل المدرسي بالوسط الق  2016دجنبر    29الصادرة بتاريخ    120×16وبموجب المذكرة الوزارية عدد  

األكاديميات الجهوية تبرمج شراء أو اكتراء وسائل النقل المدرسي من حافالت أو دراجات هوائية وغيرها، بحيث تلجأ إلى 

القانون   مقتضيات  االعتبار  بعين  تأخذ  المدرسي،  النقل  مجال  في  الشراكة  اتفاقيات  سالفإبرام  من  التنظيمي   الذكر 

 ا الالممركزة في الموضوع من جهة ثانية.والتزامات الوزارة ومصالحه جهة،

ولالستفادة من النقل المدرسي، سواء بالنسبة للمؤسسات التعليمية أو التلميذات والتالميذ، تعتمد اللجن المشتركة على بعض  

 المعايير يمكن إجمالها فيما يلي:

 بخصوص انتقاء المؤسسات التعليمية:   ▪

 القروي؛مؤسسات تعليمية متواجدة بالوسط  -

 دور الطالب(؛  -مطاعم  -غياب بنيات للتغذية واإليواء المدرسيين بالمنطقة )داخليات  -

 غياب وسائل النقل العمومي؛  -

 المؤسسات التعليمية التي تعرف نسب مرتفعة للهدر والتأخر وتغيب التالميذ؛  -

 ...(؛- حافلة -مسالك سهلة ومالئمة لنوع النقل المدرسي المعتمد )دراجة -

 ضم نسبة مرتفعة لمساكن التالميذ؛مسالك ت -

- ... 

 بخصوص انتقاء التلميذات والتالميذ:  ▪

 التلميذات والتالميذ غير المستفيدين من خدمة اإليواء المدرسي؛  -

 ب عد المؤسسات التعليمية عن مقرات سكنى التلميذات والتالميذ خاصة مؤسسات التعليم اإلعدادي؛  -
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 تالميذ؛ الوضعية االجتماعية ألسر التلميذات وال -

 التلميذات والتالميذ ذوي االحتياجات الخاصة واليتامى والمتخلى عنهم وأبناء قدماء المقاومين؛ -

 النتائج الدراسية للتلميذات والتالميذ؛ -

 إعطاء األولوية للفتيات؛  -

- ... 

حافلة    363منخنيفرة، عرف أسطول حافالت النقل المدرسي تطورا مهما حيث انتقل  -وعلى سبيل المثال، فبجهة بني مالل

، وذلك بفضل اتفاقية الشراكة المبرمة بين األكاديمية  2022-2021حافلة خالل الموسم  645إلى  2020-2019برسم موسم 

، وهو ما  2021حافلة خالل سنة    99، وتم إبرام صفقة اقتناء  2020حافلة جديدة سنة    135ومجلس الجهة، حيث تم اقتناء  

 ملحوظ. ساهم في رفع عدد المستفيدين بشكل 

  غياب االستدامة على مستوى النقل المدرسي في بعض المناطق القروية 

انطالقا من التوجهات االستراتيجية للوزارة، المرتكزة باألساس على توفير الدعم المنتظم للمدرسة من لدن مختلف شركائها،  

األساسية ذات الطابع التربوي والبيداغوجي وخاصة الجماعات الترابية، وبغية انكباب الوزارة تدريجيا على النهوض بوظائفها  

والثقافي والمعرفي، وحرصا على استمرارية استفادة التلميذات والتالميذ من خدمات النقل المدرسي بالوسط القروي، قامت  

واألقالي العماالت  مع  والتنسيق  التشاور  قنوات  بفتح  اإلقليمية  والمديريات  والتكوين  للتربية  الجهوية  لطرح  األكاديميات  م، 

النقل المدرسي بالوسط القروي واستعراض كل حيثياته، بما في ذلك كيفية تدبير المرحلة االنتقالية واعتماد مبدأ  موضوع 

التدرج، على أساس أن يتم إبرام اتفاقيات الشراكة في هذا المجال، تأخذ بعين االعتبار، من جهة، مقتضيات القانون التنظيمي   

 .انية، مختلف الجوانب األخرى ذات الصلةسالف الذكر ، ومن جهة ث

وفي هذا السياق، تم إعداد نموذج اتفاقية شراكة وتعاون، لتدبير النقل المدرسي، بين األكاديمية الجهوية أو المديرية اإلقليمية 

 للتربية الوطنية ومجلس الجهة أو الجماعة الترابية والجمعية التي ستدبر الحافلة المخصصة للنقل المدرسي.

لكن المجهودات التي تبذلها الوزارة والشركاء تبقى غير كافية من أجل تعميم النقل المدرسي بالوسط القروي نتيجة بعض 

 الصعوبات واإلكراهات المرتبطة بالحاالت التالية:

 التأطير والتتبع ومواكبة الجمعيات المستهدفة؛ -

 النقل المدرسي لضمان استدامة هاته الخدمة؛التنسيق مع مختلف الشركاء المتدخلين في عملية تدبير  -

 الطاقة االستيعابية في وسائل النقل؛ -

 ضعف البنية الطرقية وهشاشتها بالوسط القروي؛ -

- ... 

  مستوى جودة النقل المدرسي: ازدحام وحالة متردية لبعض المركبات 

المدرسي من الحافالت المدرسية في إطار شراكات،  فيما يخص تجويد خدمة النقل المدرسي، فإنه يتم تجديد أسطول النقل  

وذلك من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرنامج محاربة الفوارق الترابية واالجتماعية بالعالم القروي، وكذلك في  

 إطار الهبات.

 اآلثار على االنقطاع عن الدراسة وعلى مؤشرات االستمرار فيها ''برنامج "تيسير : 

التمدرس وكذا مستوى عرف برنام المالية على مؤشرات  التحويالت  ج "تيسير" في مرحلته التجريبية دراسة تقييمية ألثر 

 .عيش األسر المستفيدة

تم إطالق دراسة تقييمية ثانية لبرامج الدعم االجتماعي ومنها "تيسير" بإشراف المرصد الوطني  2017-2016ومنذ الموسم  

 .(ONDHللتنمية البشرية )

برزت هاتان الدراستان األثر اإليجابي والكبير لبرامج الدعم المدرسي على التقليص من الهدر المدرسي، وتحسين نسبة  وقد أ

 التمدرس وكذا تحسين مستوى التحصيل الدراسي للتالميذ.

اد والمالية وهذه أما بخصوص التكرار، فإن مقتضيات المادة السادسة من االتفاقية اإلطار للشراكة الموقعة بين وزارة االقتص

اإلعدادي(   والثانوي  )االبتدائي  تعليمي  سلك  بكل  وحيد  تكرار  في  بالتكرار  به  المسموح  العدد  تحديد  على  تنص  الوزارة، 

 .لالستفادة من برنامج تيسير

  التأخر في صرف المساعدات 

ف توصلها،  عدم  عن  باألساس  ناتج  لها،  المخصص  الوقت  في  المنح  صرف  من  الوزارة  تمكن  المناسب،  عدم  الوقت  ي 

 .باالعتمادات الضرورية لمباشرة عملية التحويل المالي
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صرف المنح في الوقت المخصص    2020/2021كما أنه وبسبب تداعيات انتشار وباء كورونا تعذر خالل الموسم الدراسي  

األكاديميات على إنجاز   للتحويالت. وقد عملت الوزارة، فور توصلها باالعتمادات، على تنفيذ هذه التحويالت، حيث عملت 

 . 2021نونبر -والتحويل الثاني خالل أكتوبر 2021يونيو  -التحويل األول خالل ماي

 '' النقائض في عملية االستهداف المرتبطة ببرنامج '' تيسير 

ج  انخرطت الوزارة في مشروع حكومي استراتيجي لتحسين آلية االستهداف لبرام  2017-2016انطالقا من الموسم الدراسي  

 .الحماية االجتماعية

وتم اختيار ثالث مشاريع اجتماعية لتشكل اللبنة األولى "للسجل االجتماعي الموحد" وهي برنامج "تيسير"، برنامج "دعم 

 األرامل" ونظام "راميد".

)...( . 

وبالتالي من استثمار   كما سيتم استغالل قاعدة معطيات هذا السجل في توحيد وتناغم آلية االستهداف لبرامج الدعم االجتماعي،

 أمثل للموارد المرصودة لهذا المجال.

 لمبادرة الملكية "مليون محفظة"من اجزئية للتالميذ المؤهلين لالستفادة التغطية ال 

الملكية "مليون محفظة" يستفيد من األطقم المدرسية )عبارة عن   المبادرة  المتبعة في برمجة وتنفيذ  تبعا لعملية االستهداف 

وكت جميع محافظ  وكذا  الوطني،  الصعيد  على  االبتدائي  بالسلك  والتالميذ  التلميذات  جميع  مدرسية(  ولوازم  وكراسات  ب 

التلميذات والتالميذ بالسلك اإلعدادي بالوسط القروي فقط، وذلك حسب محتوى الطقم المدرسي لكل مستوى دراسي. ويتم  

وتال  تلميذات  جميع  على  وتوزيعها  المدرسية  المحافظ  وكذا  اقتناء  والحضري  القروي  بالوسطين  ابتدائي  األولى  السنة  ميذ 

تلميذات وتالميذ السنة الثالثة ابتدائي بالوسط القروي فقط، إضافة إلى تلميذات وتالميذ السنة األولى إعدادي بالوسط القروي 

اتجة أحيانا عن تباين مساهمة كذلك. وتكون التغطية شبه شاملة على الصعيد الوطني مع تسجيل بعض التفاوتات بين الجهات الن

الشركاء بين الجهات واألقاليم، حيث أن دور المبادرة الملكية يكون تكميليا في المناطق التي تعرف مساهمة الشركاء بكثافة 

 .)الجهات الجنوبية للمملكة(

المؤسسات الذي يطبع بعض  والتشتت  البعد  بفعل  الصعوبات  أحيانا بعض  التوزيع تعرف  أن عملية  التعليمية وخاصة   إال 

الطرقية،   المسالك  النقل بفعل وعورة  انعدام وسائل  أو  إلى قلة  النائية، إضافة  القروية  المناطق  المدرسية ببعض  الفرعيات 

الشيء الذي ينتج عنه أحيانا بعض التأخير في توزيع المحافظ المدرسية السالف ذكرها. كما أن حركية التالميذ بداية الموسم  

 سلبا على التوقعات واإلسقاطات وبالتالي نسبة التغطية.المدرسي يؤثر 

  توزيع أطقم أدوات غير مكتملة 

أما عن مكونات الطقم المدرسي، ففي بعض األحيان يتعذر تسلم جميع تلك المكونات في نفس الوقت أو في فترة الدخول  

فالعملية تبقى جد معقدة نظرا لكون المؤسسات  المدرسي، حسب المزودين والمناطق وتواريخ تنفيذ الصفقات ذات الصلة،  

التعليمية مترامية األطراف وتهم مجموع التراب الوطني. وبالتالي من المحتمل أن يتوصل بعض التلميذات والتالميذ ببعض 

 ي شموليتها.مكونات الطقم بشكل متأخر بعد تاريخ انطالق الموسم الدراسي. إال أن هذا المعطى يبقى نسبي مقارنة مع العملية ف

  النقص في جودة اللوازم المدرسية الموزعة 

بالنسبة القتناء المحافظ المدرسية،   2021-2020وفيما يخص جانب الجودة، فقد تم اعتماد مقاربة جديدة منذ الموسم الدراسي  

وطني مع إشراك القطاع حيث تقوم وزارة الداخلية "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية" بإبرام صفقات عمومية على الصعيد ال 

هذه  وتغطي  التسلم.  وعملية  العينات  ورؤوس  العينات  وفحص  التقنية  المواصفات  إعداد  في  والصناعة  بالتجارة  المكلف 

الصفقات جميع الحاجيات مع اعتماد حجمين حسب المستوى الدراسي للتلميذات والتالميذ )محفظة من حجم صغير ومحفظة 

 ب النوع )ذكور أو إناث(. من حجم كبير(، وكذا اللون حس 

 استهداف تنقصه الوجاهة 

االستهداف، فالمقاربة المعتمدة لم تأخذ بعين االعتبار المستوى االجتماعي واالقتصادي لألسر، حيث يستفيد جميع    بخصوص

اإلعدا الثانوي  وتالميذ  تلميذات  إلى جميع  والحضري إضافة  القروي  بالوسطين  باالبتدائي  والتالميذ  بالوسط التلميذات  دي 

القروي. هذه الوضعية تجد تفسيرها في طبيعة القطاع الذي يؤدي رسالة ذات طابع اجتماعي لفائدة أطفال صغار في طور 

التربية والتكوين، قد يكون التمييز بينهم أمر غير تربوي يمكن أن تنتج عنه مشاكل نفسية قد تؤثر سلبا على تحصيلهم الدراسي،  

 من المبادرة الملكية.خالفا لألهداف المتوخاة 

  العوامل وراء ضعف أداء التمدرس بالوسط القروي 

باإلضافة إلى العوامل التي استحضرها التقرير في تفسير ضعف أداء التمدرس بالوسط القروي، يمكن إضافة عوامل أخرى  

أن من بين أهم العوامل    PIRLSو  TIMSSحيث تفيد نتائج الدراستين الدوليتين    ،ذات أهمية بالغة الرتباطها المباشر بالتعلم

المفسرة لتواضع أداء التالميذ المغاربة في الدراستين المذكورتين، الضعف الكبير للموارد وللمعينات على التعلم التي توفرها  
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ائر التعلم توتيرة واحدة للتدريس رغم اختالف و  واعتماداألسر للتالميذ بالوسط القروي وضعف نجاعة الممارسة التدريسية  

 .الهدر الكبير للزمن المدرسي وزمن التعلم تأثيرلدى التالميذ. كما تشير دراسات أخرى همت الوسط المدرسي المغربي إلى 

  ب المتعلقة  "مليون التوصيات  الملكية  المبادرة  تنزيل  عملية  وتحسين  "تيسير"  برنامج  في  النظر  إعادة 

ة وخاصة المطاعم المدرسية والداخليات  محفظة" وتحسين مؤشرات الجودة المتعلقة بالخدمات المدرسي 

 والنقل المدرسي 

معالجة التوصيات ينبغي أن تأخذ بعين االعتبار السياق الحالي الذي يتميز بانطالق ورش الحماية االجتماعية وإرساء السجل 

 االجتماعي الموحد كآلية لالستهداف بالنسبة لبرامج الدعم االجتماعي.

 التربية الدامجة 

تأمين الحق في ولوج التربية والتكوين لألشخاص في وضعية إعاقة، أو في  تحقيق مجموعة من اإلنجازات على مستوى  عد ب

خاصة ل  وضعيات  الرابعة  الرافعة  جاءت  األكاديميات،  من  العديد  في  الفئة  بهذه  خاصة  مندمجة  أقسام  لرؤية  وإحداث 

في وضعية  ل  إدماج األطفاة الدامجة( بمقاربة جديدة تهدف إلى  الخاص بالتربي  4، )المشروع رقم  2030-2015  االستراتيجية

المعاقين وتحقيق    لتوفير المستلزمات الكفيلة بإنصاف األطفا  ل إعاقة في المدارس، أخذا بعين االعتبار نوعية اإلعاقة من خال

 مع أقرانهم. يسالدرامسارهم فرص في الشروط تكافؤ 

دف تعبئة جميع الوسائل المتاحة، واتخاذ التدابير الالزمة لضمان حقهم في التعليم هفي هذا اإلطار، جاء المشروع المذكور ب

والتكوين الجيدين ضمن مختلف مكونات المدرسة، واكتسابهم لكفايات تعليمية وتعلمية أساسية تمكنهم من االندماج بسهولة  

الوزارة مخططا وطنيا متكامال للتربية   ت ضعوة،  . ولهذه الغاي(أولي، ابتدائي، إعدادي، ثانوي)في جميع األسالك التعليمية  

 تحقيق األهداف التالية: من أجل الدامجة لألشخاص في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة، وذلك 

 تكوين مدرسين متمكنين من التربية الدامجة؛   -

 إدراج التربية الدامجة ضمن برامج التكوين المستمر لألطر التربوية؛    -

 ة المدرسية؛توفير مساعدين للحيا -

 تكييف االمتحانات وظروف اجتيازها مع حاالت األشخاص في وضعية إعاقة؛    -

 تعزيز الشراكة مع القطاع الحكومي المكلف بالصحة ومع المجتمع المدني؛  -

هذا   - في  تكوينات  إرساء  سياق  في  أجنبية  مؤسسات  مع  أكاديمية  شراكات  على  بمؤسسات    المجال،االنفتاح 

 ؛جامعية مغربية من قبيل كلية علوم التربية

 ؛ محاربة التمثالت السلبية والصور النمطية عن اإلعاقة -

 تمكين أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج من تعليم مواز.  -

I. ات المجلس األعلى للحسابات مالحظات وتوصي 

 التربية الدامجة من تسجيل مجموعة من المالحظات تتمثل أساسا في:  مشروعمكنت عملية فحص 

 للتربية الدامجة حكامة البرنامج الوطني .1

للفترة   للبرنامج وخارطة طريق  تقديمي  عرض  إعداد  الدامجة عبر  للتربية  الوطني  البرنامج  إطالق  تم    2021-2019لقد 

بشأن التربية الدامجة للتلميذات والتالميذ   2019يونيو    24الصادر في    047.19وزاري رقم  القرار  الباإلضافة إلى إصدار  

 في وضعية إعاقة. 

 ني للتربية الدامجةضعف في توثيق البرنامج الوط 

لم يتم وضع وثيقة رسمية تحدد اإلطار المرجعي للبرنامج يبين األهداف والكلفة التقديرية والجهات المتدخلة ومسؤولية كل 

 طرف وكذا آليات التتبع والقيادة والتقييم بناء على مؤشرات واضحة ودقيقة. 

توفر وثيقة اإلطار المنطقي الرياضة في هذا المجال: "  وقد جاء في جواب وزارة التربية الوطنية والتعليم األولي و
رقم   االستراتيجي  ب  4للمشروع  التمدرس"   الخاص  من  خاصة  وضعيات  أو  إعاقة  وضعية  في  األطفال  "تمكين 

التأطيرية والخاصة    العناصر  األهداف  تحدد  والتتبع،  األجرأة  لعملية  مرجعية  وثيقة  بمثابة  وهي  المشروع،  لتنفيذ 
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وا اإلجرائيةللمشروع،  والعمليات  والتدابير  منه،  المنتظرة  المخاطر،   ،لنتائج  وتحليل  التوقعية،  الزمنية  والجدولة 
 ."ومؤشرات التتبع

تحديد   من حيث  غير أن الوثيقة الرسمية المعنية بمالحظة المجلس هي تلك التي توضح خريطة طريق توقعات إنجاز البرنامج

المطلوبةالمرتبطة بها  نجاز  ومدد اإل  الدقيقة  األهداف للمبالغ  التقديرية  المتدخلة ومسؤولية كل    لكل هدف   والكلفة  والجهات 

 . وكذا آليات التتبع والقيادة والتقييم بناء على مؤشرات واضحة ودقيقة ،طرف

 عن الفئة المستهدفةمحينة ودقيقة معطيات  غياب 

وعن نوعية هذه  عن عدد األطفال في وضعية إعاقة    ودقيقة  لقد تم وضع البرنامج الوطني دون التوفر على معطيات مضبوطة

  2014البحث الوطني حول اإلعاقة لسنة  اإلعاقة. وبالتالي اقتصر هذا البرنامج، في غياب معطيات مفصلة، على إحصائيات  

 مج.والمتوسطة، مما استعصى معه تحديد األهداف الكمية والنوعية للبرناإلعاقات الخفيفة واستهدف فقط حاالت ا

  مفصلة للبرنامجالمالية التوقعات ال نقص في تحديد 

تمكن من تنزيل مضامينه    للبرنامج،تحديد توقعات مالية مفصلة    على مستوى تمويل البرنامج والتكلفة التوقعية له، عدملوحظ  

على مستوى األكاديميات، تتم دون استشارة   لهومن تحقيق األهداف المتعلقة به. كما سجل أيضا، أن االعتمادات المخصصة 

البرنامج  المسؤولين يتعلق    عن  فيما  خاصة  األولويات،  حسب  التربوية  المؤسسات  تتطلبها  التي  الدقيقة  الحاجيات  لتحديد 

بالتجهيزات والعتاد الديداكتيكي والمعدات السمعية البصرية لألقسام المحولة لقاعات التأهيل والدعم ولتكوين األطر التربوية 

 .فة عامةفي مجال التربية الدامجة وكذا تأهيل البنية التحتية بص

بكل  الولوجيات  رغم الحاجيات الكبيرة التي يتطلبها تنزيل وتنفيذ البرنامج من مستلزمات وعتاد طبي وتهيئة    أنه  كما لوحظ

وكاف  توفر المصالح الجهوية، على توصيف دقيق  ال تأنواعها وإعادة تكييف المؤسسات وتجهيزها بقاعات الموارد والدعم،  

 . في المجال خبرة تقنيةلمراد اقتناؤها خاصة الطبية منها والتي تتطلب للمعدات ا للمواصفات التقنية

  على المستوى الجهوي غياب إطار تعاقدي بشأن تنفيذ هذا البرنامج 

على الرغم من كون تنزيل هذا البرنامج مرتبط بشكل كبير باالنخراط الفعلي والمباشر للفاعلين الجهويين واإلقليميين، فإن   

طنية لم يقم بوضع إطار تعاقدي مع األكاديميات يسمح بإعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتقدير مستويات  قطاع التربية الو

 الفعالية والنجاعة على المستويين الجهوي واإلقليمي.

التعليم األولي و الرياضة في هذا المجال: "   التفاوضية و قد جاء في جوا وزارة التربية الوطنية و  الندوات  تشكل 
لمرتبطة بتحضير مشروع الميزانية، مناسبة سنوية لتدقيق األهداف المبرمجة على مستوى كل أكاديمية جهوية للتربية ا

 .)...("لمأسسة اإلطار التعاقدي، أبرمت الوزارة خالل شهر يوليوز الماضي عقود نجاعة األداء، )...( ووالتكوين.

  ضعف في إشراك األطراف ذات العالقة 

التمويالت لالستفادة  لتعبئة  ي إشراك األطراف ذات العالقة في إعداد وتنفيذ البرنامج حيث ال يتم التنسيق  تم تسجيل ضعف ف

لم يتم االستفادة بالشكل المطلوب مما يمكن أن تقدمه    ،التي يتيحها صندوق التماسك االجتماعي. وعالوة على ذلك  تلك  من

مجهزة..(. إضافة إلى ضعف انخراط قطاع التكوين أقسام  وى المادي )بناء  المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خاصة على المست

 .المهني والقطاع الخاص

 تدبير الموارد المالية والبشرية والمادية في مجال التربية الدامجة .2

  تحديد توقعات مالية مفصلة للبرنامج خالل فترة إنجازه عدم 

، لوحظ أنه لم يتم تحديد توقعات مالية مفصلة للبرنامج خالل فترة للتربية الدامجةالعرض التقديمي للبرنامج الوطني  من خالل  

 ،إنجازه، تمكن من تنزيل مضامينه ومن تحقيق األهداف المتعلقة به. كما لوحظ أيضا أن االعتمادات المخصصة للبرنامج

التربوية ت الدقيقة التي تتطلبها المؤسسات  تحديد المسؤولين الجهويين للحاجيالم تتم على أساس.  ،  على مستوى األكاديميات

الديداكتيكي والمعدات السمعية البصرية لألقسام المحولة لقاعات   فيما يتعلق باقتناء التجهيزات والعتادخاصة    ،األولويات  حسب

يتبين بشكل    وهو ما  التربوية في مجال التربية الدامجة وكذا تأهيل البنية التحتية بصفة عامة،  ولتكوين األطرالتأهيل والدعم  

 غياب الخريطة االستشرافية المدرسية.  من خالل  واضح 

المستلزمات والعتاد الطبي وتهيئة الولوجيات  عبر اقتناء  البرنامج  تنزيل  من خالل ما سبق، ورغم الحاجيات الكبيرة التي تطلبها  

توصيف   غياب فقد لوحظ  الدامجة،مج التربية تكييف المؤسسات في قاعات الموارد والدعم، إلنجاح برنا  وإعادة  أنواعها بكل

المجال   في  تتطلب تخصصا  منها والتي  الطبية  اقتناؤها خاصة  المراد  للمعدات  التقنية  التشغيل و الطبيعة  في  تكوينا خاصا 

 واإلصالح.

  " المجال:  األولي والرياضة في هذا  والتعليم  الوطنية  التربية  تنزيل برنامج  وقد جاء في جواب وزارة  التربية  يتم 
التي تعمل كل سنة على وضع برمجة  للتربية والتكوين،  الجهوية  الدامجة بشكل أساسي على مستوى األكاديميات 

 )...(".خالل الندوات التفاوضية ميزانياتية ثالثية السنوات يتم التداول فيها مع اإلدارة المركزية

 والمستمر للموارد البشرية  يضعف التكوين األساس 
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تم الوقوف على نقص في تكوين األطر اإلدارية والتربوية في مجال التربية الدامجة بشكل عام. سواء على مستوى التكوين 

أو على مستوى التكوين المستمر الذي لم يحقق األهداف    ،، الذي الزال يفتقر لمصوغات التكوين التي لم تنجز بعدياألساس

عدد األساتذة المستفيدين من التكوين المستمر في هذا المجال  سطرة رغم المجهودات المبذولة، حيث لم يتجاوز  التي كانت م

الدامجة   التربية  بأقسام  أصل    اأستاذ  1474والمكلفين  الدراسية    12  890من  السنة  تتعدى  2020-2019خالل  بنسبة ال   ،

11 .% 

بالنسبة للتكوين األساسي، فقد م األولي والرياضة في هذا المجال: " وقد جاء في جواب وزارة التربية الوطنية والتعلي
للتربية   الجهوية  المراكز  جميع  مستوى  على  وإدراجها  الدامجة  بالتربية  الخاصة  األساس  التكوين  عدة  إعداد  تم 

ائدة األطر اإلدارية  للتكوين المستمر لف  وفيما يتعلق بالتكوين المستمر، فقد تم إعداد ثالثة مجزوءات  .)...(والتكوين،  
واألطر التربوية والجمعيات الشريكة )خصوصا جمعيات اآلباء واألمهات(، وكذا تنظيم دورات تكوينية لفائدة الفرق 

من المفتشين التربويين ومن األساتذة المكونين بالمراكز الجهوية لمهن   120الجهوية للمكونين؛ هذه الفرق المكونة  
التكوين المستمر والتأطير على المستويين الجهوي واإلقليمي، فضال على إعداد  التربية والتكوين، إلنجاز ع مليات 

 )...(".حافظة المكون، من أجل ضمان نجاعة التكوينات التي يتم إنجازها على المستويين الجهوي واإلقليمي.

النقطة، إلى أن المعطيات التي تم تقديمها من طرف األكاديميا  للتربية والتكوين، تجدر اإلشارة بخصوص هذه  ت الجهوية 

 في معرض الجواب. سنة اإلنجاز، في حين لم يتم تقديم 2020 -2019متعلقة بالسنة الدراسية 

  قاعات الموارد للتأهيل والدعم عدم توفير العدد الكافي من 

القاعات كل   الدامجة، حيث توفر هذه  التربية  للتأهيل والدعم العنصر األساسي لبلوغ أهداف برنامج  تعتبر قاعات الموارد 

عدد قاعات لقد بلغ والمستلزمات والحاجيات الطبية والشبه الطبية والتربوية التي تتطلبها ظروف التالميذ في وضعية إعاقة. 

من   203، منها  قاعة   607،  2020-2019  خالل الموسم الدراسي   ،لى المستوى الوطنيالموارد للتأهيل والدعم المنجزة ع

  1400جديدة، في حين كان الهدف هو الوصول إلى  قاعة    404للتأهيل والدعم وإلى قاعات الموارد    هاقاعات اإلدماج تم تحويل

 الموسم الدراسي. قاعة خالل نفس 

تفيد حصيلة السنة الثانية من وقد جاء في جواب وزارة التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة في هذا المجال: "  
إلى   الذي وصل  للتأهيل والدعم  الموارد  الدامجة، بارتفاع عدد قاعات  للتربية  الوطني  البرنامج  قاعة،    1868تنفيذ 

 . )...(" .40لميذ، تشكل اإلناث منهم ما نسبته %آالف تلميذة وت 12000يستفيد من خدماتها حوالي 

للتربية والتكوين، متعلقة  الجهوية  التي تم تقديمها من طرف األكاديميات  إلى أن المعطيات  في هذا الصدد، تجدر اإلشارة 

 ، في حين لم يتم تقديم سنة اإلنجاز في معرض الجواب.2020 -2019بالسنة الدراسية 

  الولوجيات المعماريةضعف في تجهيز المؤسسات ب 

الولوجيات في اإلدماج بشكل واسع لكل شخص يجد صعوبة في الحركة أو الرؤية أو السمع أو الفهم. فوجود إشارات تساهم  

 المعطيات المقدمة، من خالل  وداخل المؤسسات التربوية.    ضروريوممرات وتشوير مفهوم ومسالك واضحة بمعايير محددة  

انتقل من  يت الوطني،  المستوى  على  المعمارية  بالولوجيات  المجهزة  المؤسسات  عدد  أن  الموسم   1274بين  مؤسسة خالل 

  في المائة لكليهما   12أي بنسبة ال تتعدى    2020-2019مؤسسة خالل الموسم الدراسي    1390إلى    2019-2018الدراسي  

 على التوالي.  

تحرص األكاديميات  التعليم األولي والرياضة في هذا المجال ما يلي: "  وقد جاء في جواب وزارة التربية الوطنية و
القائمة بالولوجيات ضمن ميزانيتها السنوية، كما   التعليمية  للتربية والتكوين على إدراج تجهيز المؤسسات  الجهوية 

 ."تحرص على جعل جميع مشاريع اإلحداثات الجديدة للمؤسسات التعليمية تتضمن الولوجيات

  تجهيز األقسام وتأهيلها بالوسائل والمعدات الديداكتيكية ي نقص ف 

بشأن التربية الدامجة للتلميذات والتالميذ في وضعية إعاقة على ما يلي:    19/47من القرار الوزاري رقم    8قد نصت المادة  ل

و" الوسائل  توفير  والتكوين  للتربية  األكاديميات  على  أنواع    المعداتيتعين  وكل  بيداغوجية الديالكتيكية  السيكو  المعدات 

 اكتيكية والمعلوماتية لكل تلميذ حسب طبيعة كل إعاقة".  دوالدي

السياق التالميذ من    ،في هذا  توفير ما يحتاجه  قادرة على  لكي تكون  الدمج  أقسام  تأهيل  األكاديميات  خدمات  يتوجب على 

.  نسبة األقسام المؤهلة بالتجهيزات ال زالت ضعيفة  نلوحظ أبيداغوجية وأنشطة رياضية وطبية وشبه طبية وترفيهية، إال أنه  

يتبين ضعف كبير في تأهيل قاعات الدمج المدرسي حيث ال تتعدى نسبة القاعات المؤهلة على  المعطيات المقدمة  من خالل  ف

 .  2020-2019و 2019-2018في المائة خالل الموسمين الدراسيين  3المستوى الوطني، 

 ني ومسارات التكويالعرض المدرسي والبيداغوج .3

إن االستقبال المناسب لألطفال في وضعية إعاقة، وكذا إعطائهم التكوين المالئم والمساعدة الطبية والنفسية وشبه الطبية ...، 

كفيل، بأن يجعل برنامج التربية الدامجة متوفرا على كل شروط النجاح في منظومة التنفيذ الفعلي على أرض الواقع من طرف  

 ين في ذلك.كل المساهم
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  عجز في إعداد الخريطة المدرسية االستشرافية 

خريطة مدرسية استشرافية، علما أن أول إجراء ورد في    في غيابلقد أعطيت انطالقة البرنامج الوطني للتربية الدامجة،  

هذه الخريطة  من شأن  لتسجيل األطفال في وضعية إعاقة بالتعليم األولي واالبتدائي. و  هاته الخريطةالبرنامج، يتعلق بإعداد  

ل في وضعية إعاقة في  استقبال األطفا  وضمانتجميع كافة المعلومات واإلحصائيات المتعلقة بعدد التالميذ في وضعية إعاقة.  

 .فضاءات مناسبة

   المدارس العموميةبفي وضعية إعاقة ضعف استقطاب األطفال 

، والذي يناهز سنة بالنسبة لإلعاقة الخفيفة إلى العميقة  17إلى    6للفئة العمرية من  مقارنة مع عدد األطفال في وضعية إعاقة  
لم يتعد عدد ،  2030-2015الرابعة للرؤية االستراتيجية    وبعد مرور ست سنوات على اعتماد الرافعةطفل،    90150.000

الشيء الذي يوضح أن عددا   ،حسب منظومة مسار طفال 52.950المؤسسات التعليمية بالمسجلين  في وضعية إعاقة  األطفال

ظام التعليمي، علما ، ال يستفيدون من البرامج واآلليات التي تم وضعها إلدماج هذه الشريحة في النتالميذ هاته الفئةكبيرا من 

 تستوجب التحيين.أن هذه اإلحصائيات 

حسب معطيات حصيلة وقد جاء في جواب وزارة التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة في هذا المجال أنه "  
البرنامج، فقد أسفرت المجهودات التي بذلت الوزارة بدعم من شركائها من أجل إرساء حق  الثانية من تنفيذ  السنة 
دراستهم   يتابعون  الذين  إعاقة  وضعية  في  التالميذ  عدد  في  ملموس  تطور  على  دامج،  تعليم  في  األطفال  هؤالء 

 659ما استفاد ما مجموعه  ، كألف تلميذة وتلميذ  93بالمؤسسات التعليمية المصنفة دامجة، والذي ارتفع إلى حوالي  
 . "الثانيةطفال وطفلة من إعادة التمدرس في إطار مدارس الفرصة 

بالسنة   المعلوماتي مسار وتتعلق  النسق  استيقاؤها من  تم  تقديمها  تم  التي  المعطيات  أن  إلى  المجال،  في هذا  اإلشارة  تجدر 

 ، في حين لم يتم تقديم سنة اإلحصاء والمصدر في معرض الجواب. 2020-2019الدراسية 

 للمدارس  في وضعية إعاقة  ضعف ولوج األطفال 

  . فئة عريضة ال تلج المدارس أصال  اإلحصائيات أنرغم المجهودات التي بذلت في تمدرس األطفال في وضعية إعاقة، بينت  

ولعل من بين العوامل التي تفسر هذا العجز هو ما يتم تسجيله من نقص في توفير خدمات الدعم االجتماعية كالنقل المدرسي 

ات الطبية وشبه الطبية والمرافقات والدعم المادي. هذا الوضع يزداد تعقيدا بالنسبة المالئم لهذه الشريحة والولوجيات والخدم

 للشريحة التي لها إعاقة عميقة والتي تتطلب مراكز متخصصة.

إلى    " أن  المجال  في هذا  األولي والرياضة  والتعليم  الوطنية  التربية  المجهودات  وقد جاء في جواب وزارة  جانب 
ج التربية الدامجة في مختلف جوانبه المتعلقة بالعرض التربوي والنموذج البيداغوجي وحكامة المبذولة لتنزيل برنام

البرنامج، فقد تم استهداف األسر كذلك باعتبارها شريكا في العملية التعليمية، وخاصة عبر إصدار دليل موجه لألسر 
 ..(")..والجمعيات، يستهدف دعم قدرات األسر في التمكن من بناء مشروع أسري

 تفعيل آليات االستقبال في المجال الصحي  عدم 

السليم لحالة الطفل العنصر المهم في مسار تعليمه وإعطائه ما يناسب طاقاته وملكاته ومساعدته االستباقي ويعتبر التشخيص 

 واالستمرارادية  في األقسام االعتي  الطفل  التشخيص قد يؤدي إلى تسجيل  أو تأخير فيفي التكوين والدراسة. حيث إن كل ضعف  

  .هذا الوضع يؤثر على إعداد المشروع المالئم للتلميذ في وضعية إعاقةوبها إلى حين اكتشاف إعاقته من طرف أساتذته. 

أو عدم    ، جراء التشخيص لتكلفته العاليةإعلى  اآلباء    قدرة لوحظ أن سبب غياب هذا التشخيص أو تأخره يكمن إما في عدم    وقد

الترابية جماعتهم  في  المختصين  المختصين  أو  ،تواجد  جميع  طرف  من  التشخيص  عملية  اكتمال  الطبي    التشخيص)  عدم 

 المتعلق 13.97تأكيد القانون اإلطار رقم  رغم. (النطق تقويم السيكو حركي وتشخيص السيكولوجي والتشخيص والتشخيص

الخدمات المرتبطة   من  ةقإعاعلى استفادة األشخاص في وضعية    ،ه التاسعةفي مادت  ،في وضعية إعاقة  األشخاص  حقوق  بحماية

 بالتشخيص والعالج وخدمات الترويض الطبي.

  العرض التربوي والبيداغوجي تأخر في وضع 

أساس مجموعة على    يبنىالفردي الذي  المشروع البيداغوجي  على ضرورة وضع    اإلطار المرجعي للتربية الدامجةلقد أكد  

الخطو واألسرة،  من  االختصاصات،  متعدد  والفريق  المدرس)ة(  ويساهم  والديداكتيكية".  البيداغوجية  واإلجراءات  ات 

والمفتش)ة(   المؤسسة  مدير  إشراف  تحت  وذلك  مكوناته،  مختلف  صياغة  وفي  البناء  هذا  في  المدني،  المجتمع  وجمعيات 

تكييف البرامج الدراسية وطرق  المديرين ال يقومون بمن    العديدلوحظ أن    بالمديرين، لكنوقد أنيطت هذه المسؤولية    التربوي

التدريس مع نوعية وحدة اإلعاقة وذلك بالبدء في تنسيق الجهود العتماد المشروع البيداغوجي الفردي كما جاء في برنامج  

 التربية الدامجة. 

تنزيل األطر المرجعية للمراقبة المستمرة في تأخر في  كما لم يتم تكييف نظام االمتحانات مع طبيعة كل اإلعاقات حيث لوحظ  

األولية للبرنامج الوطني   األهدافتم إدراجها ضمن  و  2021-2019في خارطة طريق    أنها وضعتاألسالك التعليمية رغم  
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ر  واالمتحانات المحلية كتوفي  تسجيل عدم الحرص على توفير الشروط المادية للمراقبة المستمرة  وهكذا تم  للتربية الدامجة.

مواءمة أسئلة االمتحانات المحلية على حسب نوعية  ، وكذا عدم  مرافق أو آلة برايل للكتابة أو حاسوب مزود ببرنامج ناطق

اإلعاقة وحدتها، فأسئلة االمتحانات المحلية بالنسبة لنفس المادة ال تتغير بتغير نوعية اإلعاقة أو حدتها، على الرغم من اختالف  

 قدرات التالميذ العقلية.

على   وقد جاء في جواب وزارة التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة في هذا المجال أن هذه الوزارة قد عملت "
وتوزيع   الدامجة  13.000طبع  للتربية  الوطني  البرنامج  تنزيل  عدة  من  ")...(     .)...("نسخة  أن  عدد وأضافت 

مستفيدة ومستفيد،    3151الوطني وبجميع األسالك التعليمية    المستفيدين من تكييف االمتحانات اإلشهادية على المستوى
، بنسبة  2021مترشحة ومترشح من تكييف امتحان البكالوريا وظروف اجتيازه خالل دورة يونيو    618مع استفادة  

بلغت   في  )...(  % 70نجاح  للطفل  والبيداغوجي  الفردي  كالتتبع  األخرى،  اإلجراءات  من  مجموعة  اتخاذ  تم  .كما 
 .)...(" إعاقة، وتطوير برمجية معلوماتية وضعية

- 2019تجدر اإلشارة إلى أن المعطيات الواردة في مالحظة المجلس تم تقديمها من طرف الوزارة وتتعلق بالسنة الدراسية  

مديريات إقليمية ثالث أكاديميات للتربية والتكوين وثمان  ل، وأن معطيات أخرى تم التأكد منها خالل الزيارات الميدانية  2020

 مؤسسة تعليمية.  26تابعة لها و

 أهم التوصيات   .4

ها من التوصيات تتلخص أهم مجموعة قام المجلس بإصدارإعاقة، من أجل تحسين تدبير آليات إدماج التالميذ في وضعية 

 : فيما يلي

الطريق   - السنوات يستجيب لمتطلبات    2021-2019العمل على دمج خارطة  في إطار برنامج مندمج متعدد 

الضرورية  والموارد  والوسائل  لألهداف  التوقعي  بالتحديد  يسمح  بشكل  الدامجة  للتربية  الوطني  البرنامج 

 واألهداف المسطرة وفق مبادئ التخطيط االستراتيجي؛

ميدان، وذلك من خالل تطوير آليات التنسيق والتتبع والمواكبة على المستوى  إشراك مختلف الفاعلين في ال -

 الداخلي لمنظومة التربية والتكوين؛

الموارد المالية الضرورية لتمويل البرنامج مع الحرص على التحديد الدقيق للحاجيات وتبني   تعبئةالعمل على   -

 مقاربة متعددة السنوات؛ 

قاعات الموارد للتأهيل والدعم للوصول إلى األهداف المسطرة مع العمل على إنجاز وتأهيل  ومواصلة  التسريع   -

تجهيز المؤسسات التربوية بالولوجيات المعمارية والمرافق الصحية، وفق المعايير التي تم تبنيها في مجال  

 دمج األشخاص في وضعية إعاقة؛ 

ني للتربية الدامجة بناء على معطيات  العمل على إنجاز خريطة تربوية استشرافية محددة في البرنامج الوط -

 دقيقة تحدد الموارد الالزمة لنجاح البرنامج؛

العمل على توفير الشروط والظروف المالئمة ألجل انتقال التالميذ من السلك االبتدائي إلى السلكين االعدادي  -

التكوين ونوعية    مراعاة خصوصية القسم الدامج خاصة من حيث عدد التالميذ وأشكال   والتأهيلي وذلك عبر 

وضع المشروع البيداغوجي الفردي المندمج المناسب من خالل تنسيق الجهود بين  و  التجهيزات المدرسية

 كل الفاعلين من جمعيات ولجان مؤسساتية وتربويين؛ 

توفير وتجويد المواكبة الطبية وشبه الطبية الالزمة في المجال والزيادة في الجهود المبذولة من طرف وزارة   -

 صحة لتوفير األطر الطبية الضرورية للمواكبة واالستقبال. ال

 

II.   التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة حول المالحظات والتوصيات جواب وزير 

 المتعلقة بالتربية الدامجة

  نص الجواب كما ورد()

 حكامة البرنامج الوطني للتربية الدامجة .1

  الدامجةغياب توثيق البرنامج الوطني للتربية 

"تمكين األطفال في وضعية إعاقة أو وضعيات خاصة   الخاص ب 4توفر وثيقة اإلطار المنطقي للمشروع االستراتيجي رقم 

لتنفيذ المشروع، وهي بمثابة وثيقة مرجعية لعملية األجرأة والتتبع، تحدد األهداف والخاصة    من التمدرس" العناصر التأطيرية

نه، والتدابير والعمليات اإلجرائية، والجدولة الزمنية التوقعية، وتحليل المخاطر، ومؤشرات للمشروع، والنتائج المنتظرة م
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وتتناغم محتويات هذه الوثيقة مع مضامين البرنامج الوطني للتربية الدامجة لألطفال في وضعية إعاقة، الذي تم تقديمه    التتبع.

 .2019يونيو بمناسبة إعطاء االنطالقة الرسمية لهذا البرنامج في شهر 

  غياب إطار تعاقدي بشأن تنفيذ هذا البرنامج على المستوى الجهوي 

المبرمجة على مستوى كل  الميزانية، مناسبة سنوية لتدقيق األهداف  التفاوضية المرتبطة بتحضير مشروع  الندوات  تشكل 

للتربية والتكوين من خالل منظومة المؤشرات  ويتم تتبع تنفيذ التزامات األكاديميات الجهوية    أكاديمية جهوية للتربية والتكوين.

المعتمدة في اإلطار المنطقي للمشروع. كما تشكل المجالس اإلدارية لألكاديميات الجهوية مناسبة سنوية لتقديم حصيلة كل 

التي    ولمأسسة اإلطار التعاقدي، أبرمت الوزارة خالل شهر يوليوز الماضي عقود نجاعة األداء،  أكاديمية في هذا المجال. 

تتضمن من بين مكوناتها التعاقدية المشروع الخاص بتمكين األطفال في وضعية إعاقة أو وضعيات خاصة من التمدرس،  

 وهي تجربة قيد التطوير لجعلها آلية أساسية للرفع من مستوى فعالية ونجاعة أداء األكاديميات. 

  عدم تحديد توقعات مالية مفصلة للبرنامج خالل فترة إنجازه 

كل سنة على   عملتنزيل برنامج التربية الدامجة بشكل أساسي على مستوى األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التي تيتم  

خالل الندوات التفاوضية. وتهم البرمجة المالية  وضع برمجة ميزانياتية ثالثية السنوات يتم التداول فيها مع اإلدارة المركزية

 .2024و 2022سنتي  الحالية الفترة الممتدة ما بين

 ضعف التكوين األساس والمستمر للموارد البشرية 

للتكوين األساسي، فقد تم إعداد عدة التكوين األساس الخاصة بالتربية الدامجة وإدراجها على مستوى جميع المراكز   بالنسبة

مجزوءة خاصة بمسلك تكوين أطر اإلدارة التربوية، ومجزوءة خاصة بمسلك تأهيل أطر  الجهوية للتربية والتكوين، وتشتمل على  

  االجتماعي.خاصة بأطر الدعم   هيئة التدريس، ومجزوءة 

مجزوءات  ثالثة  إعداد  تم  فقد  المستمر،  بالتكوين  يتعلق  التربوية    وفيما  واألطر  اإلدارية  األطر  لفائدة  المستمر  للتكوين 

والجمعيات الشريكة )خصوصا جمعيات اآلباء واألمهات(، وكذا تنظيم دورات تكوينية لفائدة الفرق الجهوية للمكونين؛ هذه  

مفتشين التربويين ومن األساتذة المكونين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، إلنجاز عمليات  من ال  120الفرق المكونة  

نجاعة  أجل ضمان  المكون، من  حافظة  إعداد  على  واإلقليمي، فضال  الجهوي  المستويين  على  والتأطير  المستمر  التكوين 

 التكوينات التي يتم إنجازها على المستويين الجهوي واإلقليمي. 

  عدم توفر قاعات الموارد للتأهيل والدعم 

حصيلة السنة الثانية من تنفيذ البرنامج الوطني للتربية الدامجة، بارتفاع عدد قاعات الموارد للتأهيل والدعم الذي وصل    تفيد

تلميذة وتلميذ، تشكل اإلناث منهم ما نسبته %  12000قاعة، يستفيد من خدماتها حوالي    1868إلى   ويبلغ عدد   .40آالف 

إطارا طبيا وشبه طبي وتربوي    5450أستاذ)ة( وما يفوق    1200المدرسين والمدرسات الذين يشرفون على هذه القاعات  

إنتاج وطبع وتوزيع دليل لقاعة الموارد والدعم موجه    تم  اكم  .التعليميةمرخص لهم لمواكبة تأهيل ودعم هذه الفئة بالمؤسسات  

 للفاعلين في هذا المجال. 

 في تجهيز المؤسسات بالولوجيات المعمارية ضعف 

القائمة بالولوجيات ضمن ميزانيتها    تحرص التعليمية  للتربية والتكوين على إدراج تجهيز المؤسسات  األكاديميات الجهوية 

 السنوية، كما تحرص على جعل جميع مشاريع اإلحداثات الجديدة للمؤسسات التعليمية تتضمن الولوجيات. 

 طفال في وضعية إعاقة بالمدارس العموميةضعف استقطاب األ 

حسب معطيات حصيلة السنة الثانية من تنفيذ البرنامج، فقد أسفرت المجهودات التي بذلت الوزارة بدعم من شركائها من أجل  

التالميذ في وضعية إعاقة الذين يتابعون دراستهم   إرساء حق هؤالء األطفال في تعليم دامج، على تطور ملموس في عدد 

إلى حوالي   ارتفع  المصنفة دامجة، والذي  التعليمية  تلميذة وتلميذ  93بالمؤسسات  طفال   659كما استفاد ما مجموعه    .ألف 

 وطفلة من إعادة التمدرس في إطار مدارس الفرصة الثانية.

 استمرار األسر في لعب دور أساسي في التكفل ورعاية التالميذ في وضعية إعاقة 

الم  جانبإلى   والنموذج  المجهودات  التربوي  بالعرض  المتعلقة  جوانبه  مختلف  في  الدامجة  التربية  برنامج  لتنزيل  بذولة 

إصدار دليل   ، وخاصة عبرالبيداغوجي وحكامة البرنامج، فقد تم استهداف األسر كذلك باعتبارها شريكا في العملية التعليمية

بناء مشروع أسري مساعد على دمج طفلها في فصل  موجه لألسر والجمعيات، يستهدف دعم قدرات األسر في التمكن من  

عاد من خالل فهم مرتكزات التربية الدامجة وامتالك تقنيات بناء مشروع أسري دامج، وكذا التمكن من التعاون مع المدرسة  

التربية بشكل إيجابي من خالل المساهمة في مشروع المؤسسة ومساءلتها والقدرة على تقديم اقتراحات بناءة من أجل تعزيز  

 .الدامجة

  تأخر في وضع العرض التربوي والبيداغوجي 
نسخة من عدة تنزيل البرنامج الوطني للتربية الدامجة، بدعم من منظمة اليونسيف، تشمل،   13.000الوزارة على طبع وتوزيع   عملت

مديري المؤسسات التعليمية، ودليل  من بين مكوناتها، اإلطار المرجعي لهندسة التعلمات لتمدرس األطفال في وضعية إعاقة، ودليل  
ومن جهة أخرى، فقد    المدرسين. كما تم تضمين اإلطار المنهاجي للتعليم األولي مرجعية للكفايات الخاصة باألطفال في وضعية إعاقة. 



 
 

 (2022 مارس  14) 1443 شعبان   11 –مكرر   7073عدد  الجريدة الرسمية  1496

 
  مع ة ومستفيد،  مستفيد  3151بلغ عدد المستفيدين من تكييف االمتحانات اإلشهادية على المستوى الوطني وبجميع األسالك التعليمية  

وقد    . 70%بنسبة نجاح بلغت    ، 2021مترشحة ومترشح من تكييف امتحان البكالوريا وظروف اجتيازه خالل دورة يونيو    618استفادة  

مذكرتين وزاريتين في    2021أصدرت الوزارة سنة    كماهمت هذه العملية، تكييف مضامين االمتحان وظروف اإلجراء والتصحيح.  

  . المستمرة لفائدة هذه الشريحة من األطفال في التعليم االبتدائي وكذا بالتعليم الثانوي اإلعدادي والثانوي التأهيلي  شأن تكييف المراقبة
تم للطفل في وضعية إعاقة، وتطوير برمجية معلوماتية    كما  الفردي والبيداغوجي  اتخاذ مجموعة من اإلجراءات األخرى، كالتتبع 

في سن مبكرة، والمساعدة على إنتاج معينات وأدوات تعليمية بلغة اإلشارة. كما تمت مالءمة وتكييف    لتحسين القراءة لدى األطفال الصم
كراسات الدعم والتعلم خالل فترة الحجر الصحي مع خصوصيات أنواع اإلعاقات الستة المعنية بالتمدرس، فضال عن تهييئ مشروع  

 .والمهنيإطار مرجعي وطني من أجل مالءمة نظام التوجيه المدرسي  

 آليات توجيه التالميذ

نظرا لما يكتسيه من أهمية بالغة تتجلى  والتعليم منظومة التربية يعتبر التوجيه التربوي إحدى الركائز األساسية للرقي بجودة

الدراسية والمهنية المالئمة لقدراتهم وميوالتهم، وذلك   تنزيل مقاربة   عن طريقفي مساعدة التالميذ على اختيار مساراتهم 

 ط، لتكوين كفاءات قادرة على أن تندمج في سوق الشغل وتساهم في تحقيق تنمية مستدامة. يالتوجيه المبكر والنش

مرورا ،  (2000عرفت منظومة التوجيه التربوي عدة إصالحات توالت منذ اعتماد الميثاق الوطني للتربية والتكوين )لذلك  

-(. هذه األخيرة تم تجسيد مضامينها في القانون2030-2015( والرؤية االستراتيجية )2012-2009بالبرنامج االستعجالي )

بتاريخ   والبحث كوينوالت التربية بمنظومة المتعلق 51.17 رقم إلطارا الصادر  الحجة    17العلمي  غشت   19)  1440ذو 

2019.) 

الخاص بإرساء نظام ناجع للتوجيه   13المشروع رقم    االستراتيجية،وقد تضمنت حافظة المشاريع المعتمدة لتنزيل الرؤية  

ت سنوات، بمراجعة شاملة لنظام  ال يتعدى س  أجل  خالل  ،المبكر والنشيط المدرسي والمهني والجامعي. والذي يهدف إلى القيام

التوجيه المدرسي والمهني واإلرشاد الجامعي، من أجل مصاحبة المتعلم ومساعدته على تحديد اختياراته في مساره التعليمي،  

 التدابير التالية:  اتخاذ خاللوتوفير الدعم البيداغوجي المستدام له، وذلك من 

التوجيه واإلرشاد المبكران نحو الميادين التي يمكن فيها للمتعلمين إحراز التقدم المدرسي والمهني والجامعي   -

 المالئم لميوالتهم وقدراتهم؛  

تجديد اآلليات المعتمدة في التوجيه التربوي، مع األخذ بعين االعتبار معدالت التحصيل الدراسي، وميوالت   -

 واختيارات المتعلم ومشروعه الشخصي؛  

تعزيز البنيات والوحدات المكلفة بالتوجيه واإلرشاد واإلعالم وتقويتها، ووضع موارد بشرية متخصصة رهن   -

 إشارتها؛ 

التوجيه واإلرشاد، من أجل    ليق الوثيق بين قطاعات التربية والتعليم والتكوين المهني في مجااعتماد آلية للتنس -

 حسن توجيه المتعلم وإرشاده؛ 

وضع دالئل مرجعية تحدد المبادئ األساسية والمعايير الواجب مراعاتها في عملية التوجيه واإلرشاد واإلعالم  -

العلمي ومستوياتها، والعمل على تحيين مضامينها في ضوء   حسب مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث

 المستجدات التي تعرفها مختلف أنظمة التكوين.  

، قطاع التربية الوطنيةآليات توجيه التالميذ المعتمدة من طرف  قييممنظومة التوجيه، تم ت فعالية ونجاعةومن أجل رصد أثر 

 همت المحاور التالية:  ظاتالمالحمجموعة من وقد أسفرت هذ المهمة عن تسجيل 

I.  مالحظات وتوصيات المجلس األعلى للحسابات 

 المحطات اإلصالحية الكبرى لمجال التوجيه  أوال
المذكورة،  االطالع   بعد التي    وبنيات   البشرية  والموارد  التوجيه   مقاربة  أن  تبين  على اإلصالحات  التدابير  التوجيه، شملتها 

 : ما يلي اإلصالحية المشار إليها. وقد لوحظ بهذا الصددجميع المحطات  جاءت بها

 مقاربة التوجيه المعتمدة بالمحطات اإلصالحية .1

وقد تبين من خالل مقارنة مقاربات التوجيه التي عرفت مقاربة التوجيه عدة تعديالت خالل المحطات اإلصالحية المذكورة.  

االستعجالي والرؤية  الوطني والبرنامج  الميثاق  بها  أنها    جاء  لمساعدتهم على    تتمحور حولاالستراتيجية،  التالميذ  مواكبة 

االختيار، إذ يكمن االختالف فيما بينها، فقط، في المستوى الدراسي المرجعي الذي يجب اعتماده كبداية للتوجيه المبكر. وقد 
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لمذكورة، على ضرورة العناية المبكر رغم التركيز، خالل مختلف محطات اإلصالح ا التوجيه مقاربة  تنزيل في تأخرلوحظ 

مرور على اكتشاف ميوالتهم ومساعدتهم على االختيار، حيث أنه وبعد    -اي منذ سن مبكرة  -بالتوجيه المبكر لمساعدة التالميذ  

لتنزيل أهم اإلجراءات، حيث ولم تتجاوز اللبنات األولى    ،سنة، الزالت مقاربة التوجيه المبكر في مرحلة اإلرساء  20أكثر من  

 تم الوقوف على ما يلي:  

 االستعجالي  البرنامجإطار تدابير    فيمرة    ألول  عليهالتنصيص    رغمفي العمل بالمشروع الشخصي    ريتأخ -

  كاديميات األ  من%  56  أن  على  الوقوف  تم  فقد  ذلك،إلى    إضافة.  االستراتيجية  بالرؤية  أيضا  عليه  والتأكيد

  إحصائياتالجهوية للتربية والتكوين لم تعمم بعد تجربة األستاذ الرئيس. وقد بلغ عدد هذه الفئة األخيرة، حسب  

  21.080، "ما مجموعه  من طرف الوحدة المركزية للتوجيه المدرسي والمهني  ، المدلى بها2020شهر مارس  

مستويات المستهدفة برسم هذه السنة )مستوى  قسما للتعليم الثانوي بسلكيه حسب ال  35.865أستاذا رئيسا يغطون  

 والجذوع المشتركة واألولى بكالوريا("؛  إعدادي،األولى والثانية 

 ببعض   لوحظ  إذوالمساعدة على التوجيه بالنسبة لجميع المستويات الدراسية،    عالمتعميم خدمات اإل  ضرورة  -

  تشمل   ال  كما  الثالثة،تالميذ السنة    على  فقط  االعدادي  للسلك  بالنسبة  تقتصر،أنها    الثانوية  التعليمية  المؤسسات

 والرؤية  االستعجالي  البرنامج  في  جاء  لما  خالفا   وذلك  التأهيلي،  الثانوي  التعليم  مستويات  جميع  غالبيتها  في

، المتعلقة بتنظيم العمل بالقطاعات 2017مارس    06، بتاريخ  17x  022 رقم  لمذكرةفي موضوع  و  االستراتيجية

 . للتوجيه المدرسية

إدماج مكون المشروع  ، على  العمل بالمشروع الشخصي للمتعلم  جاء في جواب الوزارة، أنها عملت من أجل إرساء
الرابعة،   السنة  منذ  االبتدائي  التعليم  منهاج  في  للمتعلم  المهارات الشخصي  تنمية  "أنشطة  تسمى  جديدة  مادة  ضمن 

ال  الحياتية"، من  المدرسي  ابتداء  تم  2021/2022دخول  كما  الدراسي  .  الموسم  إرساء   2020/2021خالل  تعميم 
على مستوى جميع األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين،   المواكبة التربوية البيداغوجية للمشروع الشخصي للمتعلم

 80,5 %من المؤسسات الثانوية )  2859، فيمامجموعه  تاذا رئيسا بالسلكين اإلعدادي والتأهيليأس  34214من طرف  
 من مجموع األقسام(. 67,5 %)ا قسم 53944وباستفادة حوالي من مجموع المؤسسات(، 

  البشرية الموارد .2

اإلصالحات،  إيقاع توظيف أطر التوجيه مقارنة مع أهداف  عرفت منظومة التوجيه، خالل العشر سنوات األخيرة، ضعف في  

منهم للقيام بمهام    62مستشارا، وتم تعيين    477ما مجموعه    2019إلى    2010تخرج خالل الفترة الممتدة من    تبين أنهحيث  

ويتجلى أثر قلة الموارد البشرية    .2016و  2015لم يتم تكوين أي مستشار في التوجيه خالل سنتي  مع اإلشارة إلى أنه  إدارية،  

 عملية التوجيه أحيانا على اإلعالم فقط، وذلك بسبب:  يط، حيث تقتصر  والنشالمبكر االيفاء بمقاصد التوجيه في صعوبة 

 2020-2019بلغ عدد أطر التوجيه برسم الموسم الدراسي    الثانوية:معدل تأطير المؤسسات التعليمية  ضعف   -

المفترضإطارا، في حين ناهز عدد    850ما مجموعه   الموسم ما مجموعه   المؤسسات  تغطيتها خالل نفس 

مؤسسة   3,68مؤسسة تعليمية، وهو ما يجعل المعدل الوطني لتأطير المؤسسات التعليمية في حدود    3.132

. إن النقص المسجل على مستوى  2017-2016خالل الموسم الدراسي  3,47ود لكل إطار، بعدما كان في حد

التوجيه   على جودة خدمات  يؤثر  بسلكيه  الثانوي  بالتعليم  التعليمية  المؤسسات  عدد  مقارنة مع  التوجيه  أطر 

القطاعات الشاغر القطاعات المدرسية بشكل قار بهذه األطر. وقد بلغ عدد  ة المقدمة، نظرا لعدم تغطية جل 

  ؛قطاعا 39ما مجموعه  2020-2019برسم الموسم الدراسي 

ارتفع عدد التالميذ بالتعليم الثانوي بسلكيه بالنسبة لكل إطار في التوجيه بشكل   التالميذ:معدل تأطير  ضعف   -

الدراسي   تلميذا لكل   2.920إلى    2.662من    2020- 2019والموسم    2017-2016تدريجي ما بين الموسم 

ويختلف هذا المعدل من أكاديمية جهوية ألخرى، ومن مديرية إقليمية ألخرى، ومن قطاع    .إطار في التوجيه

أن هناك عدة    2018-2017مدرسي آلخر، داخل نفس المديرية اإلقليمية، حيث تبين برسم الموسم الدراسي  

لقطاع المدرسي  قطاعات مدرسية تتضمن عدد تالميذ يتجاوز المعدل الوطني للتأطير. ونذكر على سبيل المثال ا

مكناس الذي تضمن ما -التابع للمديرية اإلقليمية بفاس التابعة لألكاديمية الجهوية لجهة فاس  14للتوجيه رقم  

 .للتأطير تلميذ وهو ما يمثل أكثر من ضعف المعدل الوطني 5.729مجموعه 

في التوجيه    امستشار  1400  تكوينأفادت الوزارة في جوابها، حول الخصاص المسجل في أطر التوجيه بأنها برمجت  
  2020/2021تم الشروع في تنفيذ هذا اإلجراء ابتداء من الموسم الدراسي  . وقد  التربوي خالل أربع مواسم متتالية

حاليا   يتابع  المكون من  حيث  األول  الثانية    ا متدرب  امستشار  350الفوج  التكوينية  والتخطيط  سنتهم  التوجيه  بمركز 
 . 2022/2023القطاعات المدرسية للتوجيه برسم الدخول المدرسي المقبل ، وسيتم تعيينهم بالتربوي

 بنيات التوجيه  .3

أفضى  وقد  على إحداث أو تطوير البنيات الضرورية لتنزيل مقاربة التوجيه المعتمدة.     المذكورة  المحطات اإلصالحية  ركزت

وطنية للتقويم والتوجيه التي جاء بها الميثاق الوطني الإحداث الوكالة    تسجيل عدمالبنيات إلى  هذه  تقييم مدى االلتزام بإرساء  
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من قرار وزير التربية   16المادة  ب التنصيص عن إحداثها. كما تم  الرؤية االستراتيجية، حيث تراجعت والبرنامج االستعجالي

العلمي رقم   العالي والبحث  والتعليم  المهني  بتا062.19الوطنية والتكوين  الصادر  التوجيه    2019أكتوبر    07ريخ  ،  بشأن 

لى وضع بوابة إلكترونية وطنية كمصدر رسمي لتقديم كافة المعلومات ذات الصلة بالدراسات  ع  المدرسي والمهني والجامعي

 . والتكوينات

بمهام المحطات اإلصالحية على توفير فضاء بكل مؤسسة تعليمية يسمح إلطار التوجيه بالقيام    كدت جميعأوفي نفس اإلطار،  

التوجيه لم يتحقق منذ انطالق العمل بالميثاق الوطني إلى حدود الموسم   واالستشارة،عالم  اإل إال أن هدف تعميم فضاءات 

اإلطار  2020-2019الدراسي   في هذا  اإلقليميين  %95,12. وقد صرح  المديرين  تتشكل   من  في إطار عينة  المستجوبين 

فر جميع المؤسسات التعليمية، التابعة للمديريات اإلقليمية التي يشرفون عليها،  تو  من هذه الفئة من المسؤولين بعدم  %50من

 على فضاء مجهز خاص بالتوجيه. 

من أجل تعميم فضاءات التوجيه بكامل مواصفاتها وتجهيزاتها    هاجهود تواصلفي هذا اإلطار، أشارت الوزارة بأنها 
ما يزيد عن   2020/2021بلغ عددها برسم الموسم الدراسي  ، حيث 2024تعميمها سنة  في أفق  التعليمية  المؤسسات  ب

وبخصوص البوابة الوطنية  .على المستوى الوطني  2022برسم السنة المالية  1100، مع برمجة حوالي فضاء 714
ت  للتوجيه، فقد ساهم قطاع التربية الوطنية مع قطاعي التكوين المهني والتعليم العالي في إرساء بوابة خاصة بالتكوينا

البكالوريا   بعد  إلى  www.cursussup.gov.maلما  بالتوجيه  خاصة  بوابة  على  المهني  التكوين  قطاع  واشتغل   ،
، وساهم مع قطاع التعليم العالي في إرساء بوابة للتوجيه  https://orientationfp.men.gov.ma/frالتكوين المهني  

ي بمراكز المسار المهني   https://vcc.careercenter.ma/vccالمهني عبر فضاء لمركز افتراضي لما س ّمِ

 النتائج المحققة في مجال التوجيه التربوي  ثانيا.
جمل األهداف التي جاءت بها يحتم تقييم النتائج المحققة إن تعدد وتنوع اإلصالحات التي طالت التوجيه التربوي دون تحقيق م

المشتركة، وكذلك الجذوع  إلى مختلف  التالميذ  المعتمدة.    على مستوى توجيه  التوجيه  آليات  التي  نجاعة  رغم اإلصالحات 

ءم مع قدراتهم، فإن غياب ضوابط عملية تساعد على توجيه التالميذ إلى الشعب والمسالك التي تتال ،عرفتها منظومة التوجيه

وقد لوحظ في هذا اإلطار  طلب إعادة التوجيه فيما بعد، أو تغيير الشعب أو المسالك على مستوى التعليم العالي.  إما إلى  يدفعهم  

 ما يلي: 

لوحظ أن نسبة التالميذ الناجحين بالسنة :  20من    10توجيه التالميذ الجدد إلى الجذوع المشتركة بمعدل يقل عن    -

والموجهين إلى مختلف الجذوع المشتركة، من مجموع التالميذ الموجهين،   20من    10دادي بمعدل يقل عن  الثالثة إع 

كما تبين    .0,58%و   32,51%، ما بين  2019-2018والموسم    2016-2015تراوحت، ما بين الموسم الدراسي  

أن   المعدل،  هذا  على  الحاصلين  تحليل وضعية  توجيههم  4.465من خالل  تم  علمي ى  إل  تلميذا  المشترك  الجذع 

ولوية وذلك رغم صدور من أجل تأطير تنفيذ التدبير ذي األ  20من    8والجذع المشترك تكنولوجي بمعدل يقل عن  

إلى توحيد عتبات االنتقال بين األ2رقم   الدراسي  ، والرامي  الموسم  أفق    20من  10في    2018-2017سالك في 

 عدادي الثانوي.بالنسبة لسلك اإل

المدرسية األ  توجيهويؤثر   التعلمات  الحد األدنى من  للنجاح التالميذ دون توفرهم على  التي تعتبر شرطا  ساسية، 

انتقلوا منه، ال يسعنا إال   الذي  الدراسي  المعتمدة في توجيه  ؤتساالبالمستوى  المعايير  ل عن مدى فعالية وصدقية 

، الشيء الذي سيحد 91معارف المواد العلمية والتقنيةهؤالء التالميذ، خاصة وأن ذلك ال يخلو من صعوبة اكتسابهم ل

من قدرتهم على متابعة تعليمهم بالجذع الموجهين إليه واالنتقال إلى المستويين المواليين من سلك البكالوريا    ةال محال

 وما بعدهما، وقد يؤثر سلبا على نجاحهم الدراسي.  

مع المنظور الجديد لنظام التوجيه الذي يرتكز على محورية  ىبوضع عدة أليات تتماشقامت وقد أجابت الوزارة بأنها  
للمتعلم،   الشخصي  معاييرالمشروع  ومراجعة  التوجيه  مسطرة  برقمنة  األمر  األقسام    ويتعلق  مجالس  واللجن  بت 

محطة أساسية من محطات مسطرة  ك  ،االختيارات األولىوإعادة التوجيه والتدقيق في  في طلبات التوجيه  المختصة  
 . جيه المدرسي والمهنيالتو

مة قدرات التالميذ مع  ءبحكم أن عملية إعادة التوجيه قد ترتبط في بعض األحيان بعدم مال  التالميذ:  توجيه  إعادة -

ورغبات مغايرة لالختيارات التي تم القيام بها عند االنتقال من مستوى دراسي   المناهج الدراسية أو اكتشاف ميوالت

لوحظ أن مجموعة من التالميذ الموجهين إلى الجذوع المشتركة تراجعوا عن قرار    فقدإلى آخر، أو ألسباب أخرى،  

الموالي، و الدراسي  الموسم  انطالق  األول مع  إلى جذعه إعادة توجيتمت  التوجيه  بلغ عدد  آ  مشترك  هم  خر. وقد 

، تلميذا، وهو ما يمثل  45.336ما مجموعه    2019-2018التالميذ الذين تم إعادة توجيههم برسم الموسم الدراسي  

  .من التالميذ الذين تراجعوا عن قرار التوجيه االول 15,13%

 
يعاني منها، على سبيل المثال، بعض تالميذ الجذع المشترك علمي في مادة الرياضيات، يمكن مراجعة ما جاء من أجل اإلحاطة بالصعوبات التي   91

لتقييم مكتسبات   الوطني  ( من تقرير المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حول البرنامج61الرياضيات، ص:   رائز بنود )تحليل  4بالنقطة  

 .PNEA 2016تالمذة الجذع المشترك، 
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ر التوجيه األول، التي إعادة توجيههم لمحة عن مدى فعالية قرا  تويعطي تحليل حركية فئة التالميذ الجدد الذين تم

قد تكون مرتبطة بقصور منظومة التوجيه في الوفاء بمقاصدها، كعدم رغبة التالميذ في الشعبة المسندة إليهم أو عدم  

المقدمة لهم بمناسبة تقديم خدمات اإل المعلومات  عالم المدرسي والمهني واالستشارة والمواكبة، أو بعوامل  كفاية 

 البنية التربوية.ب وأأخرى تتعلق بالتلميذ 

على مدى مرونة المنظومة التربوية لتيسير تحقيق المشاريع    امؤشرتعتبر  التوجيه  إعادة  مرحلة  وقد عقبت الوزارة بأن  
على إعادة التوجيه ال يرجع بالضرورة إلى عدم دقة قرار التوجيه األول، بل يمكن   ، وأن االقبال الشخصية للمتعلمين

 ت منها:أن يفسر بمجموعة من الفرضيا

 كون نهاية اإلعدادي مرحلة عدم استقرار الميول والتأثر بالمحيط واالختيارات اإليهامية؛  -

 حركية المتعلمين من حيث العرض التربوي في مقابل الطلب؛  -

 إمكانية إعادة ضبط البنية التربوية بالثانويات المستقبلة.  -

: يتمثل ضعف التنسيق بين قطاع التربية الوطنية  العالي  التعليم  وقطاع  الوطنية  التربية  قطاع  بين  التنسيق  ضعف -

وقطاع التعليم العالي في غياب مسطرة التوجيه النشيط التي تهدف إلى المواكبة الفردية لتالميذ السنة الثانية من سلك  

  وهذا ءم مع قدراتهم،  البكالوريا، الراغبين في متابعة دراستهم العليا من أجل مساعدتهم على اختيار الشعب التي تتال

ونذكر   .يؤدي إلى توجيه بعض التالميذ إلى كليات ذات عرض تكوين ال يتالءم مع مكتسباتهم الدراسية المحصلة

كليات اآلداب  طالبا ب  10.341تم تسجيل ما مجموعه    2018-2019 خالل الموسم الجامعي    على سبيل المثال أنه 

تلميذا حاصال على بكالوريا   6.393  كالوريا المحصل عليها كالتالي؛يتوزعون حسب طبيعة الب والعلوم اإلنسانية

تلميذا حاصال على بكلوريا علوم   625تلميذا حاصال على بكالوريا علوم فيزيائية و  2.784علوم الحياة واألرض و

 .يةتلميذا حاصال على بكالوريا مهن  221تلميذا حاصال على بكالوريا علوم رياضية و 318اقتصادية وتسيير و

بأنه   التنسيق،  ضعف  مع  تفاعال  الوزارة،  والمهني أفادت  المدرسي  للتوجيه  دائمة  وطنية  لجنة  إحداث  اقتراح  تم 
وفيما يخص المكون    يوجد حاليا في مسطرة المصادقة الحكومية.ووالجامعي ضمن مشروع مرسوم أعدته الوزارة  

ضمن منظومة "مسار"، وهي جاهزة لالشتغال. كما  فقد أعدت الوزارة مسطرة رقمية  ،المدرسي من التوجيه النشيط
( للمساعدة على التوجيه لما بعد الباكالوريا بالتنسيق مع قطاع  www.cursussup.gov.maساهمت في إعداد بوابة )

 التعليم العالي. 

من أجل الرفع من عدد االقسام  ت المبذولة  مجهوداعلى الرغم من ال  .المشتركةالبنية التربوية بالجذوع    محدودية -

المشتركة،   الجذوع  لتالميذ  الدراسيين   10.091إلى    8.650انتقل من  الذي  المخصصة  الموسمين  بين  ما  قسما، 

هذه الجذوع الزالت تعاني من االكتظاظ المتمثل في بتالميذ  ال، إال أن بنية استقبال  2020-2019و  2015-2016

 984تلميذا ما مجموعه    40حيث بلغ عدد االقسام التي يدرس بها أكثر من    ارتفاع عدد التالميذ ببعض األقسام،

ها المادي والبشري عائقا، من جهة، أمام التلميذ الختيار بعض الشعب،  ي البنية التربوية بشق  ويشكل ضعفقسما.  

بالنسبة للجذوع   . تتجلى هذه الوضعيةاالمعبر عنهومن جهة أخرى أمام مجالس أقسام التوجيه لتلبية جميع الرغبات  

نه يتم تحديد البنيات بالخريطة المدرسية عند بداية كل موسم دراسي بناء على نتائج أذات المقاعد المحدودة، السيما و

 الموسم السابق.  

المقرر الوزارة أن  نص على ضرورة األخذ بعين    2021فبراير  17بتاريخ    13.21الوزاري رقم    جاء في جواب 
التوج لطلبات  إعداد االعتبار  عند  التوجيه  أقسام  الصادرة عن مجالس  التوجيه  وقرارات  التوجيه  إعادة    يه وطلبات 

 .الستجابة للمشاريع الشخصية للمتعلمينل العرض التربوي للموسم الدراسي الموالي

 أهم التوصيات ثالثا. 
 هم مقترحات المجلس في التوصيات التالية: أمن أجل تحسين تدبير التوجيه التربوي، تتلخص 

تفعيل العمل بالمشروع الشخصي وفق منظور الرؤية االستراتيجية، مع األخذ بعين االعتبار إمكانية توظيف  -

نترنيت عبر إحداث كة األالوسائل التكنولوجية الحديثة واالستعانة بمنظومة مسار واالمكانيات التي تتيحها شب

 منصة إلكترونية تفاعلية واستغالل وسائل التواصل االجتماعي لتكثيف التواصل مع التالميذ؛

تحسين معدل تأطير التالميذ والمؤسسات التعليمية، بشكل يضمن توازن القطاعات المدرسية للتوجيه، في   -

 بمقاصد التوجيه المبكر والنشيط؛  المقاربة الفردية للتالميذ، وذلك من أجل الوفاءأفق تحقيق 

للتعلمات   - التالميذ  اكتساب  لضمان  المعيارية  العتبة  توحيد  إلى  الرامية  االستراتيجية  الرؤية  تدابير  تفعيل 

المدرسية األساسية التي تخول لهم متابعة دراستهم وتفادي توجيههم دون توفرهم على الحد األدنى من هذه 

 التعلمات؛ 
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نشيط يسمح بالتنسيق بين قطاع التربية الوطنية وقطاع التكوين المهني وقطاع التعليم  وضع نظام للتوجيه ال -

العالي لمساعدة التالميذ على اختيار شعب التعليم العالي تتناسب مع نوع البكالوريا المحصل عليها لتحقيق  

 مشاريعهم الشخصية؛

المستقبلة   التعليمية التأهيلية   لمؤسساتبعد با وتعزيزها بالرقمنة وإمكانية الدراسة عن  توفير البنية التربوية   -

 . تلبية رغبات جميع التالميذ في ظروف جيدة للتمدرسمن أجل 

 

II.   والتوصيات المالحظات  حول  والرياضة  األولي  والتعليم  الوطنية  التربية  وزير  جواب 

 آليات توجيه التالميذ المتعلقة

 )نص الجواب كما ورد( 

 المحطات اإلصالحية الكبرى لمجال التوجيه  .أوال

 مقاربة التوجيه المعتمدة بالمحطات اإلصالحية .1

يتعلق األول   ؛المدرسي والمهني والجامعي على مرتكزين أساسيين  ،نظام ناجع للتوجيه المبكر والنشيط  إرساءيرتكز مشروع  

مواكبة لهذا المشروع من خالل ثالث خدمات  حاضنة  ة  بإرساء العمل بالمشروع الشخصي للمتعلم، والثاني بإرساء بيئة مدرسي

يقدمها  التي  التخصصية  المواكبة  وخدمة  الرؤساء،  األساتذة  يقدمها  التي  البيداغوجية  التربوية  المواكبة  خدمة  أساسية: 

كبة اإلدارية  خدمات اإلعالم واالستشارة والمواكبة النفسية االجتماعية، وخدمة المواعبر  المستشارون في التوجيه التربوي  

 التقنية التي تقوم بها إدارة المؤسسة التعليمية.

 على: حدود تاريخه عملت الوزارة إلى  ،في سياق إرساء العمل بالمشروع الشخصي للمتعلمو

إدماج مكون المشروع الشخصي للمتعلم في منهاج التعليم االبتدائي منذ السنة الرابعة، حيث تم تضمينه في الصيغة  •

  ضمن مادة جديدة تحت مسمى "أنشطة تنمية المهارات الحياتية"،   2021ا المنهاج الصادرة في يوليوز  النهائية لهذ

 ؛ 2021/2022دخول المدرسي وقد انطلق االشتغال به ابتداء من ال

على  تم تعميم إرساء المواكبة التربوية البيداغوجية للمشروع الشخصي للمتعلم 2020/2021خالل الموسم الدراسي  •

،  تاذا رئيسا بالسلكين اإلعدادي والتأهيليأس  34214من طرف  مستوى جميع األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين،  

)  2859فيمامجموعه   الثانوية  المؤسسات  المؤسسات(،    80,5 %من  مجموع  حوالي  من  ا قسم  53944وباستفادة 

 من مجموع األقسام(. 67,5 %)

 الموارد البشرية .2

تكوين برمجت الوزارة  ،  عتبار الخصاص المرصود في الموارد البشرية المتخصصة في مجال التوجيه التربويأخذا بعين اال

متتالية  امستشار  1400 أربع مواسم  التربوي خالل  التوجيه  وقد  في  الموسم .  ابتداء من  اإلجراء  هذا  تنفيذ  في  الشروع  تم 

بمركز التوجيه  سنتهم التكوينية الثانية    امتدرب  امستشار  350من  الفوج األول المكون  حيث يتابع حاليا    2020/2021الدراسي  

 . 2022/2023، وسيتم تعيينهم بالقطاعات المدرسية للتوجيه برسم الدخول المدرسي المقبل والتخطيط التربوي

البيد التربوية  المواكبة  مهمة  الوزارة  أرست  والمهني،  المدرسي  التوجيه  مجال  في  التخصصية  للممارسة  اغوجية ودعما 

 للمشاريع الشخصية للمتعلم بإشراك هيئة التدريس في هذا المجال عبر آلية "األستاذ الرئيس". 

 بنيات التوجيه .3

إقليمية وجهوية  مركزية وتتوزع بنيات التوجيه المدرسي والمهني في سياق مختلف المحطات اإلصالحية للمجال بين بنيات  

لتيسير    2019. فعلى المستوى المركزي، تم إحداث وحدة مركزية للتوجيه المدرسي والمهني كبنية وظيفية منذ أبريل  ومحلية

تم   كما  المجال،  مصالح  تدبير  بمثابة  والمهني  المدرسي  للتوجيه  جهوية  مراكز  لمديري  إحداث  المباشر  اإلشراف  تحت 

المديريات اإلقليمية ابتداء من جميع  ب  "ر المؤسسات التعليمية والتوجيهتأطي"مصالح  واألكاديميات الجهوية للتربية والتكوين  

أما  2016  فبراير المحلي.  المستوى  فقد  على  لتقد،  التعليمية بنيات  المؤسسات  القرار يم خدمات  تم اعتبار  التوجيه بموجب 

ا وتجهيزاتها بهذه المؤسسات  كما تواصلت الجهود من أجل تعميم فضاءات التوجيه بكامل مواصفاته  . 62.19الوزاري رقم  

أفق   الدراسي  ، حيث  2024تعميمها سنة  في  الموسم  ، مع برمجة  فضاء  714ما يزيد عن    2020/2021بلغ عددها برسم 

 .على المستوى الوطني 2022برسم السنة المالية  1100حوالي 

ي التكوين المهني والتعليم العالي في إرساء  أما فيما يخص البوابة الوطنية للتوجيه، فقد ساهم قطاع التربية الوطنية مع قطاع

، واشتغل قطاع التكوين المهني على بوابة خاصة  www.cursussup.gov.maبوابة خاصة بالتكوينات لما بعد البكالوريا  
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، وساهم مع قطاع التعليم العالي في إرساء بوابة https://orientationfp.men.gov.ma/frبالتوجيه إلى التكوين المهني  

ي بمراكز المسار المهني   . https://vcc.careercenter.ma/vccللتوجيه المهني عبر فضاء لمركز افتراضي لما س ّمِ

 

 النتائج المحققة في مجال التوجيه التربوي  ا.ثاني

 20من  10وع المشتركة بمعدل يقل عن ذتوجيه التالميذ الجدد إلى الج 

التوجيه الذي يرتكز على محورية المشروع الشخصي للمتعلم، قامت الوزارة بإصدار المقرر  تماشيا مع المنظور الجديد لنظام  

والذي تم من خالله التأسيس لما   ،بشأن مسطرة التوجيه المدرسي والمهني  2021فبراير    17بتاريخ    13.21الوزاري رقم  

 يلي:

 رقمنة مسطرة التوجيه المدرسي والمهني لتيسير مختلف عملياتها؛  •

 (؛ 2021ر التوجيه وإعادة التوجيه مرحلتين ممتدين في الزمن خالل سنة واحدة )برسم سنة اعتبا •

اعتبار المساعدة على التوجيه وتدقيق االختيارات المحطة األولى األساسية من محطات مسطرة التوجيه المدرسي   •

، اختياراتهم األوليةعن  ين بشكل مبكرالمتعلم تعبير عدادي، من خالل من التعليم الثانوي اإلوالمهني في السنة الثالثة 

استنادا إبداء رأيه بخصوص مدى انسجامها مع جانبياتهم الدراسية والمهنية  بللمستشار في التوجيه التربوي  بما يسمح  

قبل أن يقوم هؤالء    مهنية التي عبروا عنها عبر استمارتين، وذلكالدراسية وال  إلى عدد من المؤشرات ومنها ميولهم

 ن بالتعبير عن اختياراتهم النهائية في محطة موالية؛المتعلمي

األقسام    مراجعة • المختصة  معايير بت مجالس  التوجيه  واللجن  االستحقاق،  في طلبات  باعتماد مبدأ  التوجيه  وإعادة 

نسجام  استمرارية المشاريع الشخصية للمتعلمين المعنيين في عالقتها باختياراتهم الدراسية أو التكوينية المطلوبة، واو

 جانبيات المتعلمين مع اختياراتهم.

 إعادة توجيه التالميذ 

التوجيه في ظل مسطرة التوجيه المدرسي والمهني الجديدة استكماال لمرحلة التوجيه، وهي آلية تربوية  إعادة  تعتبر مرحلة  

وهي بذلك مؤشر على    دقيقه. ه أو تمنحه لهم من إمكانية تصحيحتلتنمية المسار الدراسي والتكويني للمتعلمين من خالل ما  

من الميثاق الوطني    99وفق ما دعت إليه المادة  مدى مرونة المنظومة التربوية لتيسير تحقيق المشاريع الشخصية للمتعلمين  

من   51.17من القانون اإلطار    18، وكذا ما نصت عليه المادة  إعادة التوجيه كلما دعت الضرورة لذلكللتربية والتكوين من  

المالئم ضمان   والتخصص  المستوفاة  الالزمة  الكفايات  حسب  والمهنية  والتكوينية  التعليمية  المسارات  في  المتعلم  حركية 

 والتجربة المكتسبة ومعايير االستحقاق.

ومن هذا المنظور فإن إقبال المتعلمين على إعادة التوجيه ال يرجع بالضرورة إلى عدم دقة قرار التوجيه األول، بل يمكن أن 

 سر بمجموعة من الفرضيات منها:يف

 كون نهاية اإلعدادي مرحلة عدم استقرار الميول والتأثر بالمحيط واالختيارات اإليهامية؛ •

 حركية المتعلمين من حيث العرض التربوي في مقابل الطلب؛ •

 إمكانية إعادة ضبط البنية التربوية بالثانويات المستقبلة. •

 العالي  ة وقطاع التعليمضعف التنسيق بين قطاع التربية الوطني 

على إحداث آلية للتنسيق بين قطاعات التربية والتكوين    نصتالتي    51.17من القانون اإلطار رقم    34انسجاما مع أحكام المادة  

في مجال التوجيه، تم اقتراح إحداث لجنة وطنية دائمة للتوجيه المدرسي والمهني والجامعي ضمن مشروع مرسوم أعدته  

 حاليا في مسطرة المصادقة الحكومية. يوجدوالوزارة 

فقد أعدت الوزارة مسطرة رقمية ضمن منظومة "مسار"، وهي جاهزة    ،وفيما يخص المكون المدرسي من التوجيه النشيط

( للمساعدة على التوجيه لما بعد الباكالوريا بالتنسيق  www.cursussup.gov.maلالشتغال. كما ساهمت في إعداد بوابة )

 عليم العالي.مع قطاع الت

 وع المشتركةذ محدودية البنية التربوية بالج 

التنصيص   رقم    ضمنتم  الوزاري  المقرر  بموجب  الجديدة  والمهني  المدرسي  التوجيه  فبراير    17بتاريخ    13.21مسطرة 

ط  2021 من  عنها  المعبر  التوجيه،  إعادة  وطلبات  التوجيه  طلبات  باستثمار  اإلقليمية  المديريات  قيام  ضرورة  رف على 

المتعلمين، وقرارات التوجيه الصادرة عن مجالس األقسام، بهدف استحضارها أثناء سيرورة إعداد العرض التربوي للموسم  

 .الدراسي الموالي، بما يعزز قدرة المنظومة التربوية على االستجابة للمشاريع الشخصية للمتعلمين
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 مؤسسات التعليم العالي الفالحي 

من   الفالحي  العالي  التعليم  منظومة  والبحث  مؤسسات  ثالثتتكون  البحري    ،للتعليم  والصيد  الفالحة  وزارة  وصاية  تحت 

ومعهد الحسن الثاني   1945  إحداثها سنة التي تم لفالحة بمكناسلوهي: المدرسة الوطنية    والتنمية القروية والمياه والغابات،

معهد  ويعتبر    .1968  سنة  إحداثهاتم  التي    والمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين  1968  سنة  إحداثهللزراعة والبيطرة الذي تم  

عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل   بمكناس مؤسساتالحسن الثاني للزراعة والبيطرة والمدرسة الوطنية للفالحة 

 مستقلة. صورةلة مسير بللدوللمهندسين مرفقا تعتبر المدرسة الوطنية الغابوية حين في  المالي،

المؤسسات  وتتجلى مهمة   التكوينهذه  الحياة    في  في  لالندماج  الشباب  المستمر وإعداد  والبحث   المهنيةاألساسي والتكوين 

 . التي تسهر عليها تكوينالالعلمي والتكنولوجي ونشر المعرفة المتعلقة بمجاالت 

 .المتعلقة بتسيير المؤسسات الثالث 2020أهم المؤشرات برسم سنة  التاليالجدول  ويبرز

 
معهد الحسن الثاني  

 للزراعة والبيطرة 

المدرسة الوطنية  

 للفالحة بمكناس 

المدرسة الوطنية الغابوية  

 للمهندسين 

 13,6792 80,65 323,4 الميزانية السنوية )مليون درهم( 

 40 122 345 عدد األطر اإلدارية والتقنية  

 18 53 196 عدد األساتذة الباحثين  

 148 537 2066 عدد الطلبة المسجلين  

 38 81 407 جين  يعدد الخر

 المصدر: المؤسسات الثالث 

I.   مالحظات وتوصيات المجلس األعلى للحسابات 

تسجيل مالحظات وتقديم توصيات    الثالث، عنالمؤسسات    مستوىعلى    ،تسيير التي أنجزها المجلسالأسفرت مهام مراقبة  

 أهمها.  فيما يلي

 أوال. االستراتيجية والحكامة واإلطار القانوني 
باعتبارها مؤسسات للتعليم العالي غير تابعة للجامعات، عمل معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة والمدرسة الوطنية للفالحة  

توفر معهد الحسن الثاني  يلغابوية للمهندسين على إنشاء مجالس للمؤسسة. باإلضافة إلى ذلك،  بمكناس والمدرسة الوطنية ا

بينما حافظت    إدارة، ، على مجالس  تينعمومي  تينا مؤسسمباعتباره   ،للزراعة والبيطرة والمدرسة الوطنية للفالحة بمكناس

 مجلسها الداخلي.  للمهندسين علىالمدرسة الوطنية الغابوية 

 ستراتيجيةاال .1

  .أسفر تقييم المحور المتعلق باستراتيجية المؤسسات الثالث عما يلي

  توجهات االستراتيجية الوطنية للتكوين والبحث الزراعي في انتظار التنزيل 

  تها ترجم  لم تتم، إال أنه  اإلطار المرجعي لتطوير التكوينتعتبر    الزراعيبالرغم من أن االستراتيجية الوطنية للتكوين والبحث  

جين من المؤسسات  يترجمة أهداف الزيادة في أعداد الخر  تتم حيث لم    ،إلى مؤشرات وإجراءات خاصة بكل مؤسسة على حدة

( إلى 2020في أفق    560إلى    320متخرج في السنة( وأعداد األساتذة الباحثين )من    1000الثالث للتعليم العالي الفالحي )

 .  أهداف محددة تخص كل مؤسسة على حدة

مؤسسات المكونة من المعهد الوطني  القامت  وقد قدمت الوزارة في جوابها أنشطة مبرمجة مستقبال حيث أبرزت أنه: " 
الوطنية الغابوية   والمدرسةالوطنية للفالحة بمكناس    والبيطرة والمدرسةالحسن الثاني للزراعة    ومعهد  للبحث الزراعي

في طور المصادقة عليها من قبل وهي  ليم العالي والبحث الفالحي  طريق مشتركتين للتع  بإعداد خارطتيللمهندسين  
الحكامة االستراتيجية    لجان  في  القيادةلجنة  و)اللجنة  العملياتية(  الجيل األخض  واللجنة  استراتيجية  -2030  رإطار 

2021". 

 

 
 مليون درهم المخصصة لكتلة األجور والتي ال تندرج ضمن ميزانية مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة.  11هذه الميزانية ال تشمل مبلغ  92
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والذي يضم معهد الحسن    ،االستراتيجية والمتعلق بإحداث قطب متعدد التقنيات  مدرج فيإضافة إلى ذلك، فإن أهم مشروع  

لم يتم تنزيله بعد على   ،الثاني للزراعة والبيطرة والمدرسة الوطنية للفالحة بمكناس والمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين

في اعتماد   للمهندسين والتأخرالوطنية الغابوية    أرض الواقع، مما أدى إلى التأخر في إصالح اإلطار القانوني المنظم للمدرسة

العديد من اإلصالحات التنظيمية األخرى بالمؤسسات الثالث )مراجعة الهيكل التنظيمي، النظام األساسي للموظفين، تنظيم  

 المسالك واألقسام، إلخ(.

التريث   ولكن تم.  قائماتقنيات  ال يزال مشروع إنشاء القطب متعدد الوفي جوابها عن المالحظة، أكدت الوزارة "أنه  
للتذكير، و  بشأن إصالح منظومة التعليم والتكوين والبحث العلمي.  51.17استكماله بالنظر إلى أحكام القانون اإلطارفي  

تكييف  كذا  يهدف هذا المشروع بشكل خاص تحسين آليات الحكامة وإضفاء الطابع المؤسساتي على اإلطار التعاقدي، و
ا لهذا    51.17متعلق بتنظيم التعليم العالي مع القانون اإلطار  ال  01-00القانون   وتحديث وتعديل النصوص القانونية وفقا
 .القانون"

  للمؤسسات الثالث   معتمدةاستراتيجيات ضرورة وضع 

ستوجب وضع استراتيجيات مالئمة. إال أنه  تتمارس المؤسسات الثالث مهامها في بيئة متغيرة تفرض إكراهات وتحديات  

 )مجلس اإلدارة ومجلس المؤسسة(.  التقريرية  تهاأجهز  لدن ومصادق عليها من  معتمدةتتوفر على استراتيجيات    أنها الحظ  لو

المؤسسات، والتي تمت مناقشة بعض  هذه  مديري    لمناصبالتي تقدم بها المترشحون    ،تطويرالوتجدر اإلشارة إلى أن مشاريع  

وكذا مجلس   المؤسسة  في مجلس  هاته محاورها  لتطوير  إعداد خارطة طريق واضحة  أجل  استغاللها من  يتم  لم  اإلدارة، 

 المؤسسات.

مشروع استراتيجية إعداد    بصددوالبيطرة  معهد الحسن الثاني للزراعة  في جوابها عن المالحظة، أكدت الوزارة أن  
الوطنية   واالستراتيجيةالبحري    يدوالصآخذا بعين االعتبار االستراتيجيات الوطنية في مجال الفالحة    لتطوير المؤسسة

الوطنية للفالحة بمكناس نفس المقاربة   المدرسة  ستتبعكما  ،  مشروع تنمية المؤسسة  كذاو   فالحيللتكوين والبحث ال
االنتهاء من مراجعة النصوص    مشابهة بمجرد. بينما ستنهج المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين مقاربة  2022خالل  

 بها. القانونية الخاصة 

 كامةالح .2

 المؤسسات الثالث من الوقوف على المالحظات التالية.ب  الحكامةمكن فحص أداء هيئات 

  في غياب نظام داخلي معتمد   مجلس المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين اتاجتماععقد 

ب المؤسسة  مجلس  الغابويةيشتغل  الوطنية  السلطات   المدرسة  طرف  من  عليه  مصادق  داخلي  نظام  غياب  في  للمهندسين 

تفرضه  المختصة   لما  خالفا  المادة  وذلك  رقم    35مقتضيات  القانون  حسب   01.00من  إذ،  العالي.  التعليم  بتنظيم  المتعلق 

لوصاية وقطاع  مقتضيات هذه المادة، يجب أن يخضع مشروع النظام الداخلي للمؤسسة، قبل المصادقة عليه من طرف سلطة ا

 المحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بهذا القطاع  مجلس التنسيقتكوين األطر، لرأي 

 . مؤكدة غيرتعد أحكام النظام الداخلي حجية مجلس التنسيق، فإن  سلطة الوصاية واستشارةفي غياب مصادقة وعليه، و

أنه   إلى  الوزارة  أشارت  المالحظة،  عن  جوابها  لكن إتم  في  المؤسسة،  لمجلس  الداخلي  للنظام  جديدة  عداد صيغة 
  18)  1413ذي القعدة    26بتاريخ    2  –  92  –  152المصادقة عليه تبقى رهينة بمراجعة المرسوم المؤسس للمدرسة  

مشروع مرسوم جديد في مسطرة المصادقة    وضع  وسيتمطبقا لمقتضيات القانون المتعلق بالتعليم العالي.    (1993ماي  
 .2022نة خالل س

 الحكامة تجويد طخطتنفيذ جزئي ل  

الثاني للزراعة والبيطرة بالمصادقة على    اقام مجلس  لتجويد  خطتينإدارة المدرسة الوطنية للفالحة بمكناس ومعهد الحسن 

الخطتان هدف  تالحكامة. و الفضلى    مطابقةإلى ضمان    هاتان  الممارسات  بالمؤسستين مع  الحكامة    المضمنة فيممارسات 

المبرمجة   األشغالتنفيذ عدد من    لوحظ عدم. إال أنه  العمومية  والمقاوالتيثاق المغربي للممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات  الم

 وعدم احترام اآلجال المقررة لذلك.

أنه   الوزارة  أكدت  المالحظة،  آتم وضع  في جوابها عن  الحكامةليات  عدة  الثاني من طرف    لتحسين  الحسن  معهد 
والب بمكناسللزراعة  للفالحة  الوطنية  والمدرسة  التنظيمي)  يطرة  الصفقات ل  إطار  ،الهيكل  دليل   العمومية،  تمرير 

 (.  القانون الخاص بالمستخدمين  ،تقرير سنوي للتسيير  للتدبير،منظومة معلومات    والمحاسبات،  الميزانياتاإلجراءات  

تجويد الحكامة التي لم يتم إنجازها بعد، كإعداد عقد غير أن موضوع مالحظة المجلس يتعلق باألنشطة المبرمجة في خطط  

برنامج مع الدولة، إعداد قانون داخلي لمجلس اإلدارة، إعداد ميثاق اخالقيات أعضاء مجلس اإلدارة، إعداد خريطة المخاطر،  

 إعداد ميثاق األخالقيات لنشر قيم الشفافية. 
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 عمل اللجان الدائمة  تعزيز ضرورة 

 ، والتي تعد قوة اقتراحية إلجراءات من شأنها تحسين عمل المؤسسات، اللجان الدائمة المنبثقة عن مجلس المؤسسةلوحظ أن  

  أبرزت. كما  منتظمةمحاضر لتوثيق أشغالها وتوصياتها بصفة   و أبإعداد تقارير  وال تقوم    تعقد اجتماعاتها بشكل دوريال  

 ها.ئأعضابعض ضعف التزام ب العوائق، السيما تلك المرتبطةبعض  اللجانمع منسقي هذه  المقابالت

تنظيم  بما في ذلك  ،وراشعدد من األ أهداف  وكذا على تحقيق  ،على عمل مجالس المؤسسات الثالث  الوضع سلبايؤثر هذا و 

 التكوين المستمر وهيكلة البحث العلمي، الخ.  وإنعاش الدراسات

المؤسسات الثالث بصفة منتظمة طبقا    الدائمة لمجالسعقد اجتماعات اللجان  تنوفي جوابها أكدت الوزارة أنه "حاليا  
 . لقوانينها الداخلية وكلما دعت الضرورة لذلك

 الداخلي  التدقيق الحاجة إلى دعم وظيفة 

، والبيطرة  للزراعةالتدقيق بالمدرسة الوطنية للفالحة بمكناس وقسم التدقيق بمعهد الحسن الثاني   نجازات خليةإتحليل    أبرز

المحاسبي   التدقيقتوصيات  تتبع   في تمثل  الوحدتانأهم ما قامت به هاتان  أن  أنهما ال يقومان بجميع المهام الموكولة إليهما، ذلك  

 خاصة ا،  مإلى المهام األخرى المنوطة به  همالم يمتد عملو  والمشاركة في اجتماعات لجنة الحكامة والتدقيق،  الخارجي   والمالي

 بة التسيير ومراقبة الجودة.مراق

 .تنجز بعدإلى تعزيز آليات عمل خلية التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير والجودة لم    التي تهدفالمخاطر    خارطةأن    لوحظكما  

  بمكناس يسجالن هذه الوطنية للفالحة    والمدرسةمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة  في جوابها أكدت الوزارة أن  
 الوصية.  سلطاتتعهدان بتعزيز الموارد البشرية لبنيات التدقيق بتشاور مع الالمالحظة وي

 التنظيم  .3

  من الوقوف على المالحظات التالية. هذا الجانبمكن فحص 

   الوطنية للفالحة    والمدرسةمالءمة اإلطار القانوني الخاص بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة  ضرورة

 المنظم للتعليم العالي  01.00لقانون رقم ا مع مقتضياتبمكناس 

غيير  منذ ت تحيينه، لم يتم 1945 سنةإلى  إحداثه الذي يعود تاريخ ،لمدرسة الوطنية للفالحة بمكناسل المحدثنص اللوحظ أن 

صالحات  وذلك بالرغم من اإل،  لفالحة بمكناس"ل"إلى "المدرسة الوطنية    لفالحةل من "المدرسة المغربية  1957  سنة  اسمها

ثم    ،1993  سنةسنوات    6سنوات إلى    4وخاصة انتقال مدة التكوين من    ،العديدة التي شهدها التكوين على مستوى المدرسة

 سالف الذكر.  01.00بعد اعتماد القانون رقم  2010 سنةسنوات  5االنتقال إلى 

. مسالك وأسالك ووحداتفي   الدراسةهذا القانون تنظيم  المالءمة معتطلب تبالنسبة لـمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، 

سالك التكوين الملقن بالمعهد وكذا الشهادات المحدد لمدد أ،  2010أكتوبر    25  في  المؤرخ2.09.124 غير أن المرسوم رقم  

لها الشهاداتتوسيع  )  المطابقة  من قائمة  والدكتوراه ال  طرف  الممنوحة  المتخصص  والماستر  الماستر  لشهادات  معهد 

 معهد.لل المحدثنص ال تحيين دون، تم اعتماده (المتخصصة

للمؤسسات المحدثة  النصوص  "مراجعة  أن  الوزارة  أكدت  تبقى    في جوابها  إالثالث  بإنجاز مشروع  نشاء  مرتبطة 
 51.17بالنظر إلى أحكام القانون اإلطار  وذلك   استكماله،في  التريث    قائما. ولقد تميبقى    التقنيات والذيالقطب متعدد  

  ".ةينصوصه التطبيق  ضنشر بعلم يتم  والذيبشأن إصالح نظام التعليم والتكوين والبحث العلمي 

 معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة في ي يحدد هياكل التعليم والبحثنص تنظيم ضرورة اعتماد 

من القانون رقم   36وذلك طبقا للمادة    ،المحدد لهياكل التعليم والبحثالتنظيمي  الحظ المجلس أن المعهد لم يعتمد بعد النص  

 . سالف الذكر 01.00

ألي نص تنظيمي. فالمركز االستشفائي الجامعي   عهد ال تخضعبالموبالتالي، فإن األقسام والوحدات والمختبرات التابعة لها  

 البيطري، مثال، يعتبر قسما بالرغم من عدم توفره على أي نظام رسمي خاص به.

ا لقرار مجلس إدارة المعهد  في جوابها أشارت الوزارة إلى أنه " وتكليفها  مجلس المؤسسة    من طرف  جنةل  تم تعيينوفقا
تنظيم   لمراجعة  مشروع  وبوضع  والهياكل  مسالكاألقسام  البيطري    المصاحبة  التكوين   الجامعي،)المستشفى 

  والمصادقة عليه من قبل السلطات الوصية   مناقشتهبعد    ،2023تفعيل هذا المشروع ابتداء من    وسيتمإلخ(.    المختبرات،
 . "العالي والمالية والتعليم قطاع الفالحةب المكلفة

 لالستكمال بحاجة  ةكل تنظيمياهي  

المتعلق بالهيكل التنظيمي  ،  2010دجنبر    09تشير مرفقات القرار المشترك لوزير االقتصاد والمالية ووزير الفالحة بتاريخ  

 ، لمسالك التكوين واألقسام العلمية والتقنية دون توضيح تنظيم ومهام هذه الهياكل. والبيطرةلمعهد الحسن الثاني للزراعة 
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اشتغال األقسام محددة في النظام الداخلي المصادق عليه من قبل مجلس المؤسسة خالل   ةات وكيفيوبالرغم من أن اختصاص

، إال أن مسالك التكوين الستة )الزراعة والطبوغرافيا والصناعة الغذائية والبيطرة والبستنة  2011مارس    10اجتماعه بتاريخ  

الداخلي. وبالتال النظام  القروية( ال يشملها هذا  فاختصاصات مديريات  والهندسة  المسالك    المسالك والعالقةي،  بين مديري 

 موثّقة. غير و محددةورؤساء األقسام غير 

على الرغم من أن المرسوم الخاص بالهيكل التنظيمي للمؤسسة يشير إلى وجود وبالنسبة للمدرسة الوطنية للفالحة بمكناس،  

والبحث    ،المسؤولين عن الشؤون األكاديمية والطالبية من جهة  عالقات وظيفية بين أقسام التدريس والبحث ونائبي المدير

والتعاون جهة    ،والشراكة  لوحظأ من  أنه  إال  في    نقائص  تخرى،  ذلك  ويتجلى  الهيئات.  هذه  بين  التواصل  مستوى  على 

 أنشطة األقسام على مستوى التدريس والبحث.  تتبعالصعوبات التي يواجهها نائبا المدير في 

إطار مشروع  االعتبار في    المالحظة بعين هذه  ذالمدرسة الوطنية للفالحة تلتزم بأخفي جوابها أكدت الوزارة أن"   
بالهيكل التنظيمي للمدرسة الوطنية للفالحة والذي سيشرع التفكير فيه بالتشاور مع السلطات  تعديل القرار الخاص  

 ".حاليا على إعداد مشروع لمراجعة هيكله التنظيمي والبيطرة ينكبالثاني للزراعة  ان معهد الحسنكما  الوصية.

 المؤسسات الثالث بما يلي: من خالل ما سبق، يوصي المجلس األعلى للحسابات 

 ؛هيئات التداوليةلليعهد بقيادتها معتمدة  ات للتطويروضع استراتيجي -

 ؛ التدقيق الداخلي وظيفةاعتماد آلية لتتبع تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة ومجلس المؤسسة ودعم  -

 01.00لمقتضيات القانون    أجهزتها اإلدارية ومطابقتهو  الثالث  لمؤسساتل   المنظممراجعة اإلطار القانوني   -

 . سالف الذكر

 في إطار تفعيل هاته التوصيات أكدت الوزارة:

 والبيطرة والمدرسة الحسن الثاني للزراعة    ومعهد  مؤسسات المتكونة من المعهد الوطني للبحث الزراعي"أن ال -
طريق مشتركتين للتعليم العالي    بإعداد خارطتي  الوطنية الغابوية للمهندسين قامت  والمدرسةالوطنية للفالحة بمكناس  

واللجنة    القيادة  ولجنة)اللجنة االستراتيجية    والبحث الفالحي والتي هي في طور المصادقة عليها من قبل لجان الحكامة
 .2021-2030 رإطار استراتيجية الجيل األخض العملياتية( في

 وستواصل الجهود   .المؤسسات  ومجالسقامت المؤسسات بوضع آليات لتتبع إنجاز قرارات المجالس اإلدارية    -
مؤسسات    وتوصياتالوزارة بصدد إرساء منظومة إضافية لتتبع تنفيذ مالحظات    ذلك، فإن باإلضافة إلى  لتقويتها.  

 وصاية قطاع الفالحة. ل التابعةللمؤسسات  والحكامةلجان التدقيق   من خاللالرقابة 

المتعلقة - القانونية  القانون   وذلك  2022بها ابتداء من سنة    تلتزم المؤسسات بمراجعة النصوص  وفقا لمقتضيات 
 . "المنظم للتعليم العالي

 والتكوين المستمر  التكوين األساسي ثانيا.
القانون رقم  أإلصالحات التي  ل  تبعا الثاني للزراعة  ب التكوين    تم تنظيم  سالف الذكر،  01.00تى بها  والبيطرة معهد الحسن 

 شهادات وطنية.التدريس تتوج بمنح  مسالك وأسالك ووحدات بمكناس فيالوطنية للفالحة  والمدرسة

الزراعيين   المهندسين  تكوين  نظام  انتقل  اإلصالح،  هذا  إثر  من  بعلى  المؤسستين  +  هاتين  الباكالوريا  نظام    6نظام  إلى 

لثاني للزراعة والبيطرة وتكوين مهندسي الدولة التكوين البيطري في معهد الحسن ا  وتجدر اإلشارة إلى أن  . 5الباكالوريا +  

 سنوات.  6على مدى ومازال يمتد  ،التغيير لم يشمله بعد هذاللمياه والغابات في المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين 

المتاحة الموارد    تدبيروكذلك    البيداغوجية،تم تقييم التكوين داخل المؤسسات الثالث من خالل تقييم نظام التعليم واألنشطة  وقد  

 . فيما يلي أهمهاالمالحظات  أسفر هذا التقييم عن مجموعة من. وقد لهذه األخيرة

 نظام التعليم  .1

 يلي. عن ماالث ثالمؤسسات البنظام التعليم  فحصأسفر 

 المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين  من طرف تطبيق مقتضيات إصالح منظومة التعليم العالي  ضرورة 

األوراش الرئيسية المقررة في إطار إصالح منظومة   تنفيذلم تنخرط في   الحظ المجلس أن المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين

العالي، وهي اعتماد نظام   المهندسين في مدة  LMD)  ''إجازة ماستر دكتوراه''التعليم  (،  Bac + 5سنوات )  5(، وتكوين 

 عتماد دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية، وكذلك اعتماد مسالك التكوين.حسب الوحدات، وا النصف سنوية والبرمجة

  من الولوج إلى مسلسل المؤسسة  تتمكن، لم سالف الذكر 01.00وبعدم االنخراط في ورش اإلصالحات التي جاء بها القانون 

تي السنوية، فضالا عن التقييم الشامل من يتيحه خلق واعتماد مسالك التكوين والقيام بمهمات التقييم الذا الذيالمستمر  جويدالت
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البيئة المحيطة تغير حاجيات  تكييفه مع  جودة التكوين و كما ال تمكن هذه الوضعية المؤسسة من ضمان  .  هذه المسالك  أجل تجديد

 . سوق الشغل وتطور

أن   الوزارة  أفادت  المالحظة  للمهندسين ستقوم بإصالحفي جوابها عن  الغابوية  الوطنية  التعليمي    المدرسة  نظامها 
 وفقاا ألحكام القانون المنظم للتعليم العالي. وذلكبالتزامن مع تعديل اإلطار القانوني المنظم لتسييرها 

 التخصص في سلك الطب البيطري  ضرورة اعتماد 

األطباء البيطريين الممارسين من   تمكين  ذلك   ، علما أن من شأنإحداث التخصص في سلك الطب البيطري  ،لحد اآلن  ،لم يتم

إعداد األساتذة الباحثين في هذا المجال  أنه كفيل بتعميق معارفهم واكتساب خبرة دقيقة في مختلف مجاالت الطب البيطري. كما  

 من أجل ضمان االستمرارية. 

البيطري ونظاما خاصا  ويتطلب إحداث هذا التخصص اعتماد نص تنظيمي يحدد نظاما خاصا بالمركز االستشفائي الجامعي 

والتي تم إعدادها من طرف المسؤولين عن    ،لألطباء البياطرة الداخليين والمقيمين. إال أن المشاريع المرتبطة بهاذين النظامين

 . لم تتم مناقشتها والمصادقة عليها بعد ،2018سلك الطب البيطري منذ سنة 

 والمقيمينالخيول لتكوين األطباء البيطريين الداخليين  طب    تخصصمشروع إحداث  في جوابها أشارت الوزارة إلى أن  
 الوصاية. وسلطاتالشركاء جميع اللمسات األخيرة مع   الدراسة ووضع في طوريوجد 

 رؤية واضحة للتكوين في الماستر   ضرورة اعتماد 

  247مّكنت من تكوين  طرة،والبيفي الماستر بمعهد الحسن الثاني للزراعة  ثمانية تكوينات، تم إحداث 2005ابتداء من سنة  

الجيوفضائيةامستفيد بالعلوم  المتعلق  الماستر  باستثناء  سنوات،  بضع  بعد  إيقافها  تم  التكوينات  هذه  جّل  أن  لوحظ  أنه  إال   . 

البشرية والمادية لتحقيق   والحكامة العقارية الذي ال يزال مفتوحا. ويبرر إغالق هذه التكوينات بضعف الميزانية والموارد 

 تكوين ذي جودة. 

الوضعية عن  و التكويناتتنم هذه  القيام بها قبل إطالق هذه  القبلية الواجب  الدراسات  والتي يجب أن تشمل جميع   ،ضعف 

 ى توقعات متوسطة وبعيدة األمد.وأن تستند عل الشركاء

تكوينا  وليس  تكوينا مستمرا ذي طابع آني   باعتبارهالماستر  يتم تدبير التكوين في  ،  في غياب استراتيجية واضحةونتيجة لذلك،  

 أساسيا دائما موازيا لتكوين المهندسين.

حيث ال يزال مشروع ماستر "التعاون    ،بعد  لم ير التكوين في الماستر النور  بمكناس،على مستوى المدرسة الوطنية للفالحة  و

. وقد تمت مناقشته داخل اللجنة البيداغوجية ومجلس المؤسسة الذي طلب من  2018  سنةمنذ    االعدادمرحلة  اإلفريقي" في  

 تطويره.  تعميققسم "هندسة التنمية" المشرف على الماستر 

ستر من طرف مؤسسات التعليم العالي الفالحي حسب  يمكن إرساء التكوين في الماوأفادت الوزارة في تعقيبها أنه " 
  ".الموارد المتوفرة وكذلكخذ بعين االعتبار التجارب السابقة ألالحاجيات ومع ا

 الوسط المهني فيتتبع إدماج الخريجين ضرورة وضع آلية ل 

يعتبر معدل إدماج الخريجين في سوق الشغل مؤشرا على مدى جودة التكوين ومدى تكييفه مع متطلبات سوق الشغل. غير  

معطيات  نظام لتتبع هذا المؤشر، حيث ال تتوفر هذه المؤسسات على    أيأنه لوحظ على مستوى المؤسسات الثالث غياب  

هاته المؤسسات ن  يمع العلم أن من شأنها تمك   ،شطة التي يمارسونهاوبيانات حول نسبة إدماج الخريجين ومجاالت ونوع األن

 . من تكييف أفضل لبرامج وأسالك التكوين واستباق التغيير من حيث متطلبات سوق الشغل وتحسين قابلية توظيف خريجيها

بوضع    ناس سيقومانبمكالوطنية للفالحة    والمدرسةالحسن الثاني للزراعة والبيطرة    في جوابها أكدت الوزارة أن معهد 
لتتبع ابتداء من سنة    نظم  المهني  الوسط  في  الخريجين  )الفدراليات   ساهمةبموذلك    2022إدماج  المعنيين  الشركاء 
المنظمة(.  وجمعيات  البيمهنية والمهن  للمهندسين  الخريجين  الغابوية  الوطنية  للمدرسة  المياه    ،بالنسبة  قطاع  يبقى 

 لمؤسسة.والغابات الموظف الرئيسي لخريجي ا

 للمؤسسات نص تنظيمي يحدد شروط الولوج ضرورة اعتماد 

لوحظ أن المؤسسات الثالث ال تتوفر على نص تنظيمي يحدد شروط الولوج إلى المسالك والشعب وطرق التقييم طبقا للمادة 

حيث    ،سند تنظيمي. تبعا لذلك، تظل شروط الولوج للسنة األولى التحضيرية بدون  سالف الذكر  01-00من القانون رقم    27

على سبيل  والبيطرة  المنصوص عليها في ملف االعتماد الخاص بالسلك التحضيري لمعهد الحسن الثاني للزراعة   الشروط  تعد

 من أجل تحديد شروط وكيفيات الولوج إلى المعهد. أويللمسؤولي المعهد مجاال واسعا للت فتحوت المثال، عامة

األجانب إلى مسالك التكوين بالمؤسسات الثالث، من حيث    لبةكما وقف المجلس على غياب مسطرة تنظم إجراءات ولوج الط

 شروط الولوج ومعايير األهلية. 

القانونية  الثالث تلتزمالمؤسسات  وقد أكدت الوزارة في جوابها أن   اليها  المنظمة    بإعداد النصوص  لشروط الولوج 
 .00-01من القانون  27وفقاا ألحكام المادة  الوصية سلطاتبالتشاور مع ال، وذلك الولوجاجراءات   وكذا اعداد
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 المعايير البيداغوجية  .2

 .في هذا الجانب، الحظ المجلس ما يلي

  سسةبكل مؤ تسريع اعتماد دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية الخاصةالحاجة إلى 

ن لمدد أسالك التكوين الملقن على االمحدد  2010أكتوبر    25بتاريخ     125-09-2رقم  و  2- 09-124ن رقم  اينص المرسوم

للزراعة   الثاني  الحسن  بمعهد  للفالحة  والبيطرة وبالتوالي  الوطنية  أن    بمكناس وكذاالمدرسة  لها، على  المطابقة  الشهادات 

 يحدث دفتر للضوابط البيداغوجية الوطنية لكل من السنتين التحضيريتين وسلك المهندس وسلك الماستر والماستر المتخصص.

المؤسستين ال تتوفران  إال أن إلى غاية نهاية دجنبر  هاتين  على دفاتر ضوابط بيداغوجية خاصة بهما ومصادق   ،2020، 

وتجدر   العالي.التعليم  ب  المكلفةوالوزارة    المكلفة بالفالحةلوزارة  لمشترك    قراربموجب    ،المقتضيات التنظيميةحسب    ،عليها

معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة تم،  ب مسلكا للمهندس    ةإلى أن اعتماد سلك السنتين التحضيريتين وإحدى عشر  اإلشارة

البيد2009منذ سنة   الضوابط  لدفاتر  استنادا  لسنتي  ،  الوطنية  التابعة   2014و  2009اغوجية  المهندسين  بمدارس  الخاصة 

 للجامعات.

الضوابط البيداغوجية الوطنية الخاصة بكل من معهد الحسن الثاني   دفاتر "في جوابها عن المالحظة أكدت الوزارة ان
بالنسبة    الوصية.  سلطاتع الفي طور النشر بالتشاور مبمكناس توجد  الوطنية للفالحة    والمدرسةللزراعة والبيطرة  

البيطري، تم   الطب  لدفاترعداد قرار  إلمسلك  البيداغوجية    مشترك  العالي   الوطنية وإرسالهالضوابط  التعليم  لقطاع 
 ."نشره بالجريدة الرسمية قصدللمصادقة عليه  

 احترام مسار التكوين الجاري به العمل بالمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين  ضرورة 

. في هذا اإلطار، 2004سنة   الوطنية الغابوية للمهندسين  مسار التكوين الجاري به العمل في المدرسةعلى  المصادقة  وتم إعداد  

ال يتم احترامه على  المسار    أن هذا   ،سةاعات الدر فيما يتعلق بعدد سا  ،المدرسةإدارة  تحليل البيانات المقدمة من قبل    أبرز

 .العموم

الزمني المنصوص عليه على مستوى مسار التكوين يخضع لعدة تغييرات سواء بالرفع منه أو تقليصه.    الحيزلوحظ أن    وهكذا،

المدرسة تعديالت هيكلية.   المواد  المثال، لوحظ إجراء أعمال تطبيقية في موافكما عرفت بعض  د ال تتضمنها،  على سبيل 

 وإنجاز زيارات ميدانية عوض حصص محاضرات، وكذلك تبديل دروس بأخرى، إلخ. 

لم تتم المصادقة على معظم هذه التغييرات أو  فإنه  ،تغيير في مسار التكوين يستوجب استشارة مجلس المؤسسة  ورغم أن أي 

 عيلها فقط من قبل األستاذ المسؤول عن تدريس المادة. حتى مناقشتها على مستوى اللجنة التربوية أو مجالس األقسام، بل تم تف

نظام   بوضعجودة الدروس المقدمة، خاصة في غياب عناصر تسمح  الوضعية التأثير سلبا على  هذه   من شأنبالتالي، فإن  و

)التقييم   داخلية  تقييم  عملية  وكذا  للتكوين،  خارجي  تقييم  ونظام  ومحينة،  واضحة  تدريس  كمناهج  الجودة،  الذاتي(  لضمان 

  لألنشطة التعليمية المقدمة.

طار مراجعة  إالمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين تلتزم بمراجعة مسار التكوين في  في جوابها أكدت الوزارة "أن   
 . "النصوص القانونية المتعلقة بها

 والبيطرة مسلك الطب البيطري بمعهد الحسن الثاني للزراعة  ضرورة اعتماد 

لم يتم اعتماد مسلك الطب البيطري نظرا لعدم توفر دفتر للضوابط البيداغوجية الوطنية خاصة بسلك األطباء البياطرة. ففي 

نظرا   يتم  لم  أن ذلكعليه. إال  ، تم إرسال ملف اعتماد هذا المسلك للوزارة المكلفة بالتعليم العالي من أجل المصادقة  2017سنة  

ينص على إعداد هذا الدفتر بالنسبة للتكوين البيطري. وبالتالي، فإن المصادقة    سالف الذكر لم  2-09-124ألن المرسوم رقم  

 بتعديل المرسوم المذكور. البيطري رهينةعلى دفتر الضوابط البيداغوجية الخاص بسلك التكوين 

في   الوزارة  اشارت  أنه "وقد  إلى  المرسوم رقم    إنجاز مشروعتم  جوابها  ب  124-09-2تعديل  دفتر   دراجإالمتعلق 
  طرف المصادقة عليه من    الوصية بعد  وإرساله للوزارةخاصة بسلك األطباء البياطرة  الضوابط البيداغوجية الوطنية  ال

 ."التعليم العالي قطاع

  المعتمدة تقييم ذاتي سنوي للمسالك ضرورة القيام ب 

تنص دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية على ضرورة القيام بتقييمات ذاتية سنوية للمسالك المعتمدة خالل فترة االعتماد. 

كذلك على القيام بتقييم شامل للمسلك عند انتهاء مدة االعتماد يتم إرساله إلى السلطة الحكومية المكلفة  هذه الدفاتر  كما تنص  

  2009-2014بأي تقييم ذاتي سنوي موثق خالل فترتي االعتماد  المؤسسات  إال أن المجلس الحظ عدم قيام    بالتعليم العالي.

 . 2014-2019و

 وذلك   2022  سنة  من  ابتداءطرف المؤسسات الثالث    ذاتي من  نظام تقييمسيتم وضع  في جوابها أكدت الوزارة أنه "
 ".الضوابط البيداغوجية الوطنية طبقا لدفاتر

  



 
 

 (2022 مارس  14) 1443 شعبان   11 –مكرر   7073عدد  الجريدة الرسمية  1508

 
  حيين مناهج الدروس المقدمة بالمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين  ت ضرورة 

حيث أن اإلجراء   ،1994أي تحيين منذ إحداثها سنة    الوطنية الغابوية للمهندسين لم تعرف مناهج الدروس المقدمة في المدرسة

 محتواها. مراجعةمن قبل اإلدارة وذلك دون وضعها على حامل رقمي الوحيد الذي عرفته هو 

  األخيرة حيث يلتزم بعض االساتذة بهذه    ،المناهج  لهذه  حاليا  الدروس المقدمةمحتوى  نتيجة لذلك، لوحظت حاالت لعدم مطابقة  

الدرس أن  ويفضل البعض اآلخر تحديثها دون تنسيق مع األقسام أو مع اللجنة التربوية. باإلضافة إلى ذلك، فإنه يمكن لنفس  

تم تأكيد هذه المالحظة خالل  وقد ، إلخ. زائراللجوء إلى أستاذ عند يعتمد على أكثر من منهج في حالة تكليف أستاذ آخر به أو  

في   التربوية  اللجنة  الغابوية    25)محضر رقم    2015دجنبر    28اجتماع  الوطنية  //المدرسة  الذي سلط  و(  DEللمهندسين 

 بين محتوى الدروس المقدمة والمناهج المعتمدة في المدرسة.  الضوء على مشكلة عدم التوافق

خذ هذه المالحظات بعين االعتبار في إطار  أالمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين تلتزم بفي جوابها أكدت الوزارة أن 
 مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بها. 

 البيداغوجية والوسائلالموارد تدبير  .3

 الموارد والوسائل البيداغوجية المالحظات التالية. تدبيرفحص  أفرز

 المقبلين على التقاعد الباحثين  االساتذةلتعويض   طخط ضرورة إعداد 

إلى سن التقاعد في    الباحثين سيصلونأظهر تحليل معدل أعمار هيئة التدريس في المؤسسات الثالث أن العديد من األساتذة  

في معهد الحسن الثاني للزراعة    79)  أستاذا باحثا  103سنوات، سيتقاعد    5في غضون    نه،أ  حيث،  السنوات القليلة القادمة 

 .للمهندسين( في المدرسة الوطنية الغابوية  11بمكناس وفي المدرسة الوطنية للفالحة  13والبيطرة و

 تكن منعدمةرة، إن لم  دنا  ن في تخصصاتوأساتذة باحثعلى اعتبار أنه، من بين المعنيين باألمر،    ه الوضعية مقلقةهذ  وتعد

 والعلوم البيطرية، واإلنتاج الحيواني، والرعي، إلخ.  العلوم المعلوماتية األرضية،في سوق الشغل، مثل 

في  األساتذة  وندرةلذلك، يمكن أن يشكل االنخفاض المتزايد في أعداد األساتذة الباحثين، مقرونا بارتفاع أعداد الطلبة  ونتيجة

على   ، خطرا حقيقيا على جودة التكوين والبحث العلمي بالمؤسسات الثالثوعدم إعداد خطة للتعويض  اتالتخصصبعض  

 .المدى القريب

من الموارد   التوقعي للحاجياتالمؤسسات الثالث تتوفر على منظومة أدوات التدبير  في جوابها أكدت الوزارة أن "
المالية المخصصة لها سنويا حيث    بتوفير المناصبى رهينا  الموارد يبق  تعزيز هذهلكن    المتوسط،المدى    ىالبشرية عل

 ."خالل األربع سنوات الماضية المعبر عنها من حاجيات المناصب المالية %30لم تتجاوز االستجابة 

  بعض األساتذة الباحثين من طرف ضرورة احترام الحيز الزمني النظامي 

 2015-2014  الفترة بينخالل    ،ساتذة بالمؤسسات الثالثاأل  أنجزهاتي  ال  البيانات المتعلقة بعدد ساعات التدريسأظهر تحليل  

 بالنظام   المتعلق 2.96.804من المرسوم رقم  5منخفض مقارنة بما هو منصوص عليه بالمادة    ها، أن عدد2019-2018و

 األساسي لألساتذة الباحثين في مؤسسات تكوين األطر. 

معهد الحسن ب  بالمائة  37بمكناس والمدرسة الوطنية للفالحة  ب   بالمائة  31  ال يتجاوز  تم تسجيل عدد ساعات التدريس، بمعدل  فقد

بعدد ساعات التدريس المنصوص مقارنة  وذلك  المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين،  ب  بالمائة  40الثاني للزراعة والبيطرة و

 عليها في المرسوم سالف الذكر. 

ال    تسجيل أن البعض منهممع    بين االساتذةساعات التدريس    فيتفاوتات كبيرة    وجودهذا التحليل    أبرزباإلضافة إلى ذلك،  

 يقدمون خدمات التدريس إطالقا. 

 البيداغوجيةنشطة  األحيث يتجلى ذلك في ضعف برمجة    ، ال يتم على النحو األمثلهيئة التدريس  وبالتالي فإن تدبير عمل  

مدير  موتتبعها   عليه    ، وذلكالمؤسسةن طرف  لما تنص  المادة  خالفا  األساسي    5مقتضيات  بالنظام  المتعلق  المرسوم  من 

 . سالف الذكرالخاص بهيئة األساتذة الباحثين 

. إذ وصل  لساعات المؤدى عنهااإلى    ، من طرف المؤسسات الثالث،بشكل متناقض، باللجوء المتزايدوويقترن هذا الوضع،  

  بالنسبة للمدرسة  2.190والبيطرة والحسن الثاني للزراعة    ساعة بالنسبة لمعهد  12.239، إلى  2019-2018  مجموعها، سنة

 للمهندسين.الوطنية الغابوية  بالنسبة للمدرسة 1.026و بمكناسالوطنية للفالحة 

غالباا ما يتم تعويض الحيز الزمني النظامي  لبعض األساتذة الباحثين في العديد و قد أكدت الوزارة في جوابها  أنه "
من التخصصات من خالل حجم إضافي غير محسوب ، مخصص ألنشطة  ضرورية لتكوين المهندسين و األطباء  

التطبيقية   والورشات  الميدانية،  التداريب  على  باإلشراف  والمتعلقة  البحوثالبياطرة  ...والندوا  وتأطير  لتتتبع  وت 
البيداغوجية معلومات  الالمؤسسات  تطمح إلى تحسين نظم    أشارت الوزارة إلى أن    بشكل كامل،  األنشطة البيداغوجية

نشطة المتعلقة باإلشراف على التداريب ألعداد تقارير حول الحيز الزمني من خالل معادلة تتيح احتساب اإسمح بت
 .  لبحوث"وتأطير اوالورشات التطبيقية  الميدانية
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من المرسوم المتعلق بالنظام األساسي الخاص بهيئة   5المادة  الزمني النظامي المشار إليه في    غير أن المجلس يؤكد بأن الحيز
الباحثين األخرى    األساتذة  األنشطة  أما  تطبيقية(.  ودروس  توجيهية  ودروس  نظرية  )دروس  التدريس  بأنشطة  فقط  يتعلق 

من نفس المرسوم المحددة لمهام األساتذة الباحثين، فال يمكن أخدها بعين    3شار اليها في المادة  المتعلقة بالبحث والتأطير الم
 االعتبار في حساب الحيز الزمني المنجز المخصص للتدريس. 

 معايير الختيار األساتذة الزائرين  اعتماد ضرورة 

يمكن  ، بشكل  واضحة ودقيقة الختيار األساتذة الزائرينحدد معايير  ت  مسطرة معتمدةال تتوفر على    الثالث  لوحظ أن المؤسسات

 مة تخصصهم مع عناصر الوحدة التي سيقومون بتدريسها. ءمن تقييم مؤهالتهم ومدى مال 

أساتذة زائرين ال يتوفرون على خبرة مهنية في مجال المادة الدراسية  ب  االستعانةإلى    ، أحيانا،إضافة إلى ذلك، تلجأ المؤسسات

 من المرسوم  26في سلك الدكتوراه أو مهندسين عاطلين عن العمل( وذلك في تعارض مع مقتضيات المادة    المعنية )طلبة

 الذكر.  سالف 2.96.804

الزائرينفإن    وبالتالي،  األساتذة  أمثل   تقييمهم،إلى جانب عدم    ،غياب معايير واضحة الختيار  تدبير  ال يمكن من ضمان 

 .ة والتكاليفللخدمات التي يقدمونها من حيث الجود

أنه " الوزارة في جوابها  الزائرين بكل مؤسسة بعد وقد أكدت  سيتم وضع مسطرة اعتماد معايير الختيار األساتذة 
  ".2022سنة  من ابتداءالمصادقة عليها من طرف مجالس هذه المؤسسات 

 تتبع األنشطة البيداغوجية  تعزيز 

في ظل غياب نظام معلومات للتتبع والتقييم، مما    نقص في التتبعمن    بالمؤسسات الثالث  التدريستعاني منظومة تتبع أنشطة  

ساب ساعات تدريس  تحبا مصداقية التقارير التي يعدها مفتشو التعليم، حيث لوحظ وجود بعض التباين فيما يتعلق  من    حدي

 .داخل المؤسسة تمختلف مصادر المعلومااألساتذة الزائرين بين التقارير المقدمة من طرف 

التعليم ألي تحليل التي يعدها مفتشو  التقارير  إلى ذلك، ال تخضع  داء األلوضع مؤشرات    ، كما ال يتم استثمارهاباإلضافة 

 . منسقي المسالك المعتمدةالتنسيق مع  ب البيداغوجيةبشأن تقدم األنشطة  الدروسواستخالص 

الوزارة أن: " أفادت  الثانيفي جوابها  الحسن  على نظام معلومات    2021  سنة  يتوفر منذ  للزراعة والبيطرة  معهد 
التكوين المنجزة من طرف األساتذة الباحثين   ومضامين دروسالزمني    حيزال  حولنجاز تقارير  إمن    بيداغوجية يمكن

سيتم اعتماد نظام للتتبع والتقييم   ،بالنسبة للمدرسة الوطنية للفالحة بمكناسو  دقيقة.  ومراقبةتبع  تم إرساء ت  وبالتالي
 ."01.00من القانون  78و 77الدوري للدروس المقدمة طبقا للمادتين 

 نظام لتقييم األساتذة والدروس  وضع ضرورة 

من القانون   78و  77كما هو منصوص عليه بالمادتين    ،لدروس المقدمةلدوري  اللتقييم  لال تتوفر المؤسسات الثالث على نظام  

المؤسسات بتحديد ونشر معايير ونماذج واضحة لتقييم األساتذة عبر هذه    عالوة على ذلك، لم تقم  سالف الذكر.  01-00رقم  

 ناهج التدريس واألدوات البيداغوجية المستعملة. لجمع آراء الطلبة حول البرامج وم آلية

مة المحتوى والتوازن بين النظري والتطبيقي واألدوات  ءالدروس المقدمة من طرف األساتذة )مدى مال تقييم  وبالتالي، يصعب 

 .البيداغوجيةالمستعملة والتنظيم والمنهجية، إلخ( مع العلم أنهم ال يخضعون ألية مراقبة ألنشطتهم 

األعلى    بالذكر  الجديرو المجلس  تقريره رقم    والتكوين  للتربيةأن  في  العلمي،  االستراتيجية   5/2019والبحث  اآلفاق  حول 

العالي المنشور في يونيو   التعليم  أصبحت هذه الممارسة    حيث  التكويناتفي تقييم    لبة، أوصى بإشراك الط2019إلصالح 

ا في تصنيف لأل امؤشر ا مهما بتكييف البرامج التدريبية بانتظام واالستجابة بفعالية الحتياجات   تسمح الجامعات،داء يلعب دورا

 سوق الشغل.

" أنه  في جوابها  الوزارة  أكدت  نظام  وقد  نظام  وذلك  تقييم  للسيتم وضع  مع  من سنة   ابتداءالذاتي    التقييمبالموازاة 
2022." 

  حاجة إلى تجويد   والبيطرة فيالبنيات التحتية والتجهيزات البيداغوجية بمعهد الحسن الثاني للزراعة 

، التي تم  التدريس  فضاءاتمع رؤساء األقسام أن المباني و  والمقابالتتبين استنادا إلى الزيارات الميدانية التي تم إجراؤها  

 . مالئمةفي ظروف  البيداغوجيةة لضمان إجراء األنشطة كافي ، غير1968سنة  بناء أغلبها منذ إحداث المعهد

قاعات للدروس ومختبرات    ، فضال عن تواجدالتطبيقية  واألشغالالحالة المتردية لبعض قاعات الدروس    تم الوقوف علىكما  

 االنترنت. القاعات بشبكة  ربط. وتجدر اإلشارة كذلك إلى عدم تينفي الطابق تحت أرضي حيث التهوية واإلضاءة غير كافي 

المعدات  وبالرغم من أن المعهد قام حديثا باقتناء معدات وتجهيزات جديدة )طاوالت ومقاعد وسبورات، إلخ( إال أن حالة  

 عامة في حاجة إلى تحسين. بصفة

 أقسام المعهد. مختلف  بين    لضعف التنسيقيعد منعدما نظرا  التطبيقية    األشغالأما االستعمال المشترك للمعدات العلمية إلنجاز  
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الجغرافية،   المعلومات  الحديثة )نظم  التقنيات  اللجوء بشكل متزايد الستخدام  الزراعية يتطلب  العلوم  التكوين في  أن  ورغم 

االستشعار عن بعد، اإلحصاء، التنميط، إلخ(، إال أن المعهد ال يتوفر على مركز امتياز في هذه التخصصات يضم المعدات 

 م والبحث.الالزمة ألنشطة التعلي

أنه " الوزارة  أفادت  التحتية والتجهيزات  إفي  في جوابها  البنيات  الحسن  دب  البيداغوجية،طار تحسين جودة  ل معهد 
يقوم المعهد  . كما  التحتية البيداغوجية  وسالمة البنيات التجهيزات    مجال تطويرالثاني للزراعة والبيطرة مجهودا في  

باإلضافة   داغوجية.يالب  والتجهيزاتمثل للفضاءات  أ استعمال  بهدف  نشاء منصات مشتركة للمختبرات  إ  بإنجاز مشروع
نجاز برنامج مهم  إمكن من  2018منذ  ملموسا،عرفت الميزانية المخصصة القتناء المعدات العلمية تحسنا  ،إلى ذلك
 . "داغوجيةيالفضاءات الب وصيانةلتجهيز 

 التكوين المستمر .4

 نشاط التكوين المستمر على مستوى المؤسسات الثالث عن المالحظات التالية. تقييم   أسفر

 رؤية في مجال التكوين المستمر  ضرورة اعتماد 

، إال أن هذه المؤسسات ال  التخصصاتبالرغم من أن خبرات األساتذة بالمؤسسات الثالث متعددة وأحيانا حصرية في بعض  

 التكوين المستمر.  إلنعاشتحدد األهداف المتوخاة والشركاء المستهدفين ومخطط عمل   معتمدةتتوفر على رؤية 

السياق، المؤسسات ال    في هذا  أن هذه  التكوين    ةأي  تعتمدلوحظ  إلى تعزيز خدمات  بالتشاور مع    المستمرإجراءات هادفة 

 تكوين المستمر. طلبات العروض الخاصة بال للبحث وتتبع ال تتوفر على آليةو  ،مهنيينلاالشركاء 

يعاني مركز التكوين المستمر ودعم التنمية القروية، على الرغم من أقدميته، من   بمكناس،لمدرسة الوطنية للفالحة  لبالنسبة  ف

 عروضه المقدمة في إطار طلبات العروض الخاصة بالتكوين المستمر. مما يِؤثر على  المهنية، المراجعقلة 

 .لم تقم بإعداد عروض في التكوين المستمر يمكن أن تقدمها في مجال اختصاصهاف مهندسين،للالمدرسة الوطنية الغابوية  أما

من جانب آخر، تظل الشراكة بين معهد الحسن الثاني الزراعة والبيطرة ووزارة الفالحة والمؤسسات الخاضعة لوصايتها  

إلى   2018و  2016و  2011لثالث المبرمة سنوات  تم ترجمة االتفاقيات اإلطار اتحيث لم    ،في ميدان التكوين المستمر ضعيفة

 والمؤسسات.اتفاقيات خاصة تتعلق بالتكوين المستمر الذي يمكن أن يوفره المعهد ألطر هذه الوزارة 

 دورات التكوين المستمر المتوجة بالشهادات  ضرورة تطوير 

خاصة بها في مجال التكوين المستمر، إمكانية إحداث شهادات    الثالث  سالف الذكر، للمؤسسات  01.00أعطى القانون رقم  

 نظامها الداخلي. وفق الشروط المنصوص عليها في

وفي هذا اإلطار، فإن دورات التكوين المستمر المتوجة بالشهادات يمكن أن تشكل فرصة لهذه المؤسسات من حيث االنفتاح  

 .للموارد المالية اإضافي ااقتصادية، فضال عن كونها مصدر-السوسيوعلى بيئتها 

التكوينية.    المعنية الفرصةومع ذلك، لم تنتهز المؤسسات   المواد التي   على   وةعالوإلقامة هذه الدورات  ذلك، فقد تم حذف 

، مما  2018الذي تمت مراجعته سنة  للمهندسين  لمدرسة الوطنية الغابوية  لتتطرق إلى التكوين المستمر من النظام الداخلي  

من جانب آخر، تم تكليف المدرسة الوطنية للفالحة   يعكس األهمية المحدودة المخصصة لهذا التكوين من طرف المدرسة.

التقدم بس  بمكنا في  والراغبين  الماستر  على  الحاصلين  الزراعية  غير  المؤسسات  إضافية( خريجي  تدريب  )شهادة  تكوين 

يتم هذا التدريب بناءا على طلب من الوزارة بمجرد الوصول  وممارسة مهنة المستشار الفالحي الخاص.  رخصة  للحصول على  

 ، لم يتم تقديم أي طلب إلى المدرسة في هذا الشأن. 2020دجنبر نهاية غير أنه، إلى حدود  .إلى عدد كاف من المتدربين

المؤسسات  ستقوم    ، طار استراتيجية الجيل األخضرإ في  وقد أكدت الوزارة في معرض جوابها عن المالحظة أنه "
 .والبحث"نجاح برامج التكوين المستمر  إل كثيف مجهوداتها ت بالمعنية 

 : ما يلياألعلى للحسابات بمن خالل ما سبق، يوصي المجلس 

 ؛وتقييم مسالك التكوين بشكل دوري  خاصة بهادفاتر معايير بيداغوجية لالمؤسسات الثالث  اعتماد -

، الذي يحدد شروط ولوج  01.00من القانون رقم    27وضع اإلطار التنظيمي المنصوص عليه في الفصل   -

 ةمع اعتماد مساطر للولوج إلى المؤسسات خاصة بالطلباألسالك والمسالك ونظم الدراسات وكيفيات التقييم،  

 المغاربة واألجانب؛

  لتقييم   نظام  ووضع  النظاميةلحجم ساعات التدريس    األساتذة المدرسين  احتراماتخاذ التدابير الالزمة لضمان   -

 البيداغوجية؛ قدراتهم وتعزيز أدائهم
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السنوات - متعدد  برنامج  اإلدارة  ،اعتماد  مجلس  قبل  البن  ،من  والقتناء    ياتلتطوير  والبحث  للتعليم  التحتية 

ية وارتفاع عدد الطلبة  التحت   ياتالتجهيزات والمعدات، مع األخذ بعين االعتبار الحالة المتدهورة لهذه البن

 ومتطلبات التكوين والبحث والتطورات التكنولوجية؛

إنشاء نظام لتتبع اندماج الخريجين في سوق الشغل والعمل على المالءمة بين عرض التكوين والطلب في   -

 ؛سوق الشغل

متوجة بدبلومات، وإنشاء آليات الستكشاف    تكويناتنشاط التكوين المستمر، السيما من خالل إقامة    تعزيز -

 . والعمل على تفعيل االتفاقيات المبرمة مع الوزارة الوصية سوق التكوين المستمر

ق ذكرها في والتي سب في جوابها المتعلق بتفعيل هذه التوصيات أبرزت الوزارة مجموع اإلجراءات التي ستقوم بها
 معرض جوابها عن المالحظات.  

 البحث العلمي ثالثا.
البح أنشطة  الثالث وسلك    ث تتجلى  السلك  لنيل شهادة  المنجز  البحث  في  الفالحي  العالي  التعليم  المنجزة بمؤسسات  العلمي 

خاصة عبر خلق ،  العلمي  ورغم المجهودات المبذولة لتنشيط البحث  الدكتوراه والبحث التعاقدي في إطار التعاون والشراكات.

 هذه األنشطة تعاني من إكراهات عديدة تعرقل تطورها.  زالت الدكتوراه، المركز لدراسات 

 استراتيجية البحث والتطوير  .1

 لتطوير البحث العلمي معتمدةاستراتيجية  ضرورة وضع 

تكوين المهندسين، لم تقم مؤسسات التعليم  على الرغم من األهمية التي يكتسيها البحث العلمي في تطوير المعرفة وتحسين  

خارطة طريق معتمدة من طرف هيئات الحكامة الخاصة بها تحدد التوجهات والمواضيع ذات األولوية  العالي الفالحي بوضع

مع اعتبار التوجهات المحددة في االستراتيجيات الفالحية الوطنية خاصة مخطط المغرب األخضز   ،فيما يخص البحث العلمي

 .ستراتيجية الجيل األخضر حالياوا

نبع بشكل أساسي من المبادرات الشخصية  تو  متفرقة  تالبحث العلمي ظلمواضيع  ، فإن  رؤية على المدى البعيد  لغياب ونتيجة

هذا الوضع في حاجة أيضا تأهيل البنيات التحتية ومعدات    .لألساتذة الباحثين دون التركيز على مواضيع أفقية محددة مسبقاا

 .ث، وتعزيز الموارد البشرية وتعبئة التمويلالبح

الحسن الثاني للزراعة    ومعهد  مؤسسات المكونة من المعهد الوطني للبحث الزراعيفي جوابها أكدت الوزارة أن »ال
والمدرسة بمكناس    والبيطرة  للفالحة  بإعداد خارطتي طريق    والمدرسةالوطنية  قامت  للمهندسين  الغابوية  الوطنية 

لل الحكامةمشتركتين  لجان  قبل  من  عليها  المصادقة  طور  في  هي  والتي  الفالحي  والبحث  العالي  )اللجنة    تعليم 
 . "2030-2021 رإطار استراتيجية الجيل األخض العملياتية( في واللجنة القيادة ولجنة االستراتيجية

 برنامج متعدد السنوات في مجال البحث العلمي ضرورة اعتماد 

ال تتوفر مؤسسات التعليم العالي الفالحي على برنامج للبحث العلمي متعدد السنوات، مما يؤدي إلى ضعف اإلنتاج العلمي  

ط فيه يعتبر برنامج البحث المتوسط والبعيد المدى اإلطار األمثل الذي يجب أن تنخرإذ    ،وتشتت المجهود في مجال البحث

 بصفة متسقة جميع األبحاث العلمية المنجزة داخل مؤسسة للتعليم والبحث.

  ، النتائج  حسب منطق   إضافة إلى ذلك، لوحظ أن مواضيع األبحاث المنجزة لنيل الشهادات تحدد حسب منطق الوسائل وليس

تمليه إمكانيات التأطير من طرف   بحيث أن اقتراح المواضيع للطلبة في إطار مشروع نهاية الدراسة أو أطروحة الدكتوراه

 األساتذة والبنية التحتية المتوفرة واإلمكانيات المالية للطلبة.

قامت المؤسسات  ،  2030  -2021  رفي إطار استراتيجية الجيل األخضوقد أكدت الوزارة في جوابها عن المالحظة أنه  
  .2030مشاريع البحث في أفق  وكذلك  األولويةساتذة الباحثين بتحديد المحاور ذات ألالثالث بتشاور مع ا

 هياكل البحث داخل المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين   ضرورة وضع 

المراحل األولى في عملية هيكلة نشاط    مباشرةبالنظر إلى عدد األساتذة الباحثين الذين تتوفر عليهم المدرسة، كان بإمكانها  

أن هياكل البحث بكل مؤسسة وكذا على  نص  ت  تيالسالف الذكر،    01.00من القانون رقم    36البحث العلمي وفقاا ألحكام المادة  

د بناء على اقتراح من مجلس المؤسسة بع  ،تنظيمها يجب أن تحدد من لدن السلطة الحكومية الوصية أو التابعة لها المؤسسة

 المدرسة لم تقم بتطبيق مقتضيات هذه المادة. لكناستطالع رأي مجلس التنسيق. 

وتستند االستراتيجية المذكورة .  كما أن هذه الهيكلة ال تزال في انتظار مصير االستراتيجية الوطنية للتكوين والبحث الزراعي

الزراعي، وإنشاء صندوق تنافسي للبحث، وإنشاء ة في أربع مكونات، وهي إنشاء المجلس الوطني للبحث  يعلى خطة هيكل

 وحدة لتثمين نتائج البحث وإحداث وحدات مختلطة للبحث الزراعي. 
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في غياب الوضوح فيما يتعلق بتنفيذ االستراتيجية المذكورة أعاله، فإن هيكلة البحث العلمي تركت المجال لبروز ووبالتالي،  

لية، أو من خالل فريق صغير جداا في إطار مشاريع البحث الممولة بشكل في المجالت الدو  النشرفي  نشاط فردي ينعكس  

 .أساسي من قبل شركاء أجانب

" أنه  الوزارة  أكدت  المالحظة  عن  جوابها  معرض  الغابوية  في  الوطنية  المدرسة  داخل  البحث  هياكل  وضع  سيتم 
 . "للمهندسين بعد مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بها

 اإلنتاج العلمي .2

    غياب إحصائيات بخصوص البحث العلمي بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة 

  التدريس  عن هيئةال تتوفر إدارة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة على اإلحصائيات المتعلقة بالمقاالت العلمية الصادرة  

 إبالغذلك، ال توجد أية شروط لجعل  انتظار  ية لنشر المقاالت. وفي  اتللمعهد بسبب عدم إرساء منصة رقمية مؤسس التابعة

 المقاالت للمعهد إلزاميا.  

أطروحاتهم منذ    ناقشواويتوفر المعهد فقط على اإلحصائيات المتعلقة بالمقاالت العلمية المنشورة من طرف الدكاترة الذين  

 .2009سنة 

  عدد محدود من األساتذة الباحثين ينشرون سنويا مقاالت علمية بالمدرسة الوطنية للفالحة بمكناس 

ي ظهر تحليل القوائم السنوية للمنشورات العلمية لألساتذة الباحثين بالمدرسة أن عدد المقاالت المنشورة في المجالت ذات لجان 

 اتجاها تصاعديا.عموما  ينحو المصادقة العلمية التي ساهم فيها مدرسون بالمؤسسة 

من  معمق لمراجع المقاالت المنشورة المشار إليها وفقاا ألسماء األساتذة الناشرين أظهر أن عدداا محدوداا  التحليل  ال  غير أن 

 المؤسسة يشارك في كتابة المقاالت المعدة للنشر.  أساتذة

أستاذا كانوا   60من إجمالي    2017  سنةفصالا في كتاب(  أستاذا فقط عمالا بحثياا )مقاالت أو    16وعلى سبيل المثال، نشر  

 .نفس السنة خالليعملون في المؤسسة 

في النشر العلمي على    االمدرسة الوطنية للفالحة بمكناس بذلت جهوداا كبيرفي جوابها عن المالحظة أكدت الوزارة أن  
حيث وصل معدل   ،صة بالبحث العلميعلى الرغم من عدم وجود ميزانية خا  وذلك  مدار السنوات الخمس الماضية،

 نسبة تفوق المعدل الوطني. وهي 1.47النشر لألستاذ 

  ألساتذة بالمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين  لتباين على مستوى حصيلة اإلنتاج العلمي 

الباحثون    أبرز قام بها األساتذة  التي  للمهندسين  باتحليل األنشطة  الغابوية  الوطنية  السنلمدرسة  -2014  الدراسيتين  تينبين 

ديناميكية نسبية تخفي نشاطاا متبايناا للغاية بين األساتذة، حيث أن خمسة منهم لم يصدروا أي منشور   2019-2018و  2015

، دون مراعاة ترتيبهم فقط ساتذةأمن المنشورات الدولية تم إنجازها من طرف خمسة    بالمائة  52  كما أن  .خالل الفترة المذكورة

من المنشورات حول   بالمائة  36مع تركيز واضح بنسبة    فتتوزع على باقي األساتذةأما باقي المنشورات    .المؤلفين  من بين

 ثمرة  من المنشورات في المراجع الدولية هي  بالمائة  40لألساتذة، فإن    نظاميةوإذا اخذنا بعين االعتبار الفئات ال  .سبعة اساتذة

من هذه المنشورات تم إنجازها من طرف أستاذ   بالمائة  45ن نسبة  أأساتذة التعليم العالي، في حين   جهد اثنين من أصل عشرة

   رغم ان المدرسة تتوفر على ثمانية منهم. ،نيواحد ينتمي إلطار أساتذة التعليم العالي المساعد

مشروعا بحث حول مواضيع تتعلق على وجه الخصوص    25أستاذا في    13ب نشر المقاالت العلمية، شارك أيضا  إلى جان

حيث ساهم خمسة  ،مشاركة بعضهم في أكثر من مشروع واحد عن مساهمات جد متباينة وكشفت . بإشكاليات المياه والغابات

، في مشروعي بحث، مع العلم أن ستة منهم  تذة، في المتوسطمساهمة. وساهم باقي األسا  40من أصل    بالمائة  57أساتذة بنسبة  

 .لم يساهموا في أي مشروع

  . ويعتبر األساتذة فسر في الغالب بغياب ميزانية خاصة بالبحث العلميوقد أفادت الوزارة في جوابها أن هذه الوضعية ت
مجال  إنتاجا في  ودوليين أكثرء محليين شاركون في المشاريع البحثية الممولة بموجب اتفاقيات مع شركاالمن والباحث
 .النشر

 نيل شهادة الدكتوراه اطروحات .3

 كشف فحص هذا الجانب من طرف المجلس عما يلي. 

 د الدكاترة المتخرجين من مركز دراسات الدكتوراه في حاجة إلى تحسين  اعدأ 

تشير اإلحصائيات إلى أن مائة خريج فقط  على مركز للدراسات في الدكتوراه. و الحسن الثاني الزراعة والبيطرةيتوفر معهد 

أي بمعدل عشرة دكاترة متخرجين   ،(2020إلى    2011( سنوات )من  10نالوا شهادة الدكتوراه في فترة زمنية مدتها عشر )

فقد تم تكوين مائة وأربع المقارنة،  بينالفترة  ن دكتورا في ثمان سنوات خالل  يكل سنة. على سبيل    1986سنتي    الممتدة 

 .1993و
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 ،ضعف الموارد البشرية وكذلك ضعف مشاركة بعض األساتذة في مجهود تنشيط البحث العلمي  الوضعية عنهذه    ترتبت  وقد

 حيث ال يشارك أساتذة بعض أقسام معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة في تأطير وتكوين طلبة الدكتوراه. 

   نسبة عالية من التخلي عن البحث بالنسبة لطلبة الدكتوراه 

من الطلبة غير ناشطين. لذلك قام مركز دراسات   اكبير  ابعد تحليل مسارات المسجلين بسلك الدكتوراه بالمعهد، تبين أن عدد

 تسجيلهم.  عنيقوموا بأي عمل في إطار أطروحتهم وذلك بعد مرور عدة سنوات   الدكتوراه بطرد الطلبة الذين لم

  50بالمائة من المسجلين في سلك الدكتوراه غير ناشطين وتم التشطيب عليهم. وناهزت نسبة المشطب عليهم    30وقد اعتبر  

اختيار المترشحين وضعف تتبع  عدم فعالية مسطرة . ونتجت هذه الوضعية عن فقط للبحثوحدات أربع  بالمائة على مستوى 

 وتأطير طلبة الدكتوراه. 

سنوات، مع تسجيل   5آخر، الحظ المجلس أن معدل المدة الزمنية لتكوين الدكاترة بالنسبة لألطروحات المقدمة هو  في سياق  و

أن طلبة الدكتوراه يتوفرون حسب النصوص التنظيمية على    علما  سنوات كحد أدنى وثمان سنوات ونصف كحد أقصى.   3

 تين كحد أقصى. سنوات يمكن تمديدها بشكل استثنائي بسن  3مدة زمنية قدرها 

إضافة إلى ذلك، يقلص غياب آلية خاصة بالتمويل بالنسبة لسلك الدكتوراه جاذبية هذا األخير ويؤثر سلبا على تطوير البحث  

 العلمي بالمعهد. 

على جودة   صمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة يحروقد أفادت الوزارة في معرض جوابها عن المالحظة أن " 
العلميةألا الل  ويحد  عمال  للمرشحين  الدكتوراه  الولوج لسلك  أدنى  ين يقدمون مشاريع بحثية  ذمن  ال تتوفر على حد 

االنشغال ويبقى  النجاح.  ا  لفرص  تكوين  هو  الألاألكبر  لتعويض  الشابة  ا  خصاصطر  الذساتألفي  تعاني  ذة  منه  ي 
 "  .الثالث المؤسسات

 البحث التعاقدي   .4

 مستوى المؤسسات الثالث عن المالحظات التالية.أسفر تقييم البحث التعاقدي على 

 المشاريع الممولة في إطار البحث التعاقدي بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة   قلة عدد 

طلبات العروض المتعلقة بمشاريع البحث وبالتالي جلب التمويالت التي ب  الظفر  في،  2000المعهد، منذ سنوات    تناقصت قدرة

 اهم بشكل بارز في استراتيجيته للنهوض بالبحث العلمي.كانت في الماضي تس

( مشروعا جديدا، كمعدل سنوي، 11من جلب سوى إحدى عشر )  2019و  2011سنتي    الفترة بينكما لم يستطع المعهد خالل  

بالبحث  كاف للنهوض    المبلغ غيرهذا    ويعتبرمليون درهم.    9,2في إطار البحث التعاقدي، وذلك بمعدل ميزانية سنوي قدره  

والعلمي   األكاديمي  المشهد  في  بها  يحظى  التي  والمكانة  تاريخه  إلى  بالنظر  المعهد  مثل  والبحث  للتكوين  بمؤسسة  العلمي 

 الوطني.

 ويساهم فيها عدم توفر اعتمادات مالية مخصصة للبحث العلمي بالمعهد. صعبة الوضعية جدتعتبر هذه 

أفق إعادة اعتماد وحدات سلك الدكتوراه والرغبة في االنخراط في   فيفي جوابها عن المالحظة أكدت الوزارة أنه "
ات األولوية حسب  ذمحاور البحث    وتحديدعداد رؤيا  إلقام المعهد بنهج مقاربة    ،الجيل األخضر  دينامية استراتيجية
 . "الشركاء المستهدفين وطبيعةاألهداف المتوخاة 

  لمدرسة الوطنية للفالحة بمكناس لات المبرمة مع الشركاء الخارجيين  ياالتفاقتدبير تحسين ضرورة 

حيث   ،نتجت معظم المشاريع البحثية التي تم تنفيذها في السنوات األخيرة بالمدرسة عن اتفاقيات شراكة مع شركاء خارجيين

 محدد مسبقاا باتفاق مشترك.  ألنشطة البحثية التي يقوم بها أساتذة باحثون في إطار موضوع للتمويل ا يتعهدون بتوفير

 تحقيق األهدافوشهد تنفيذ بعض المشاريع المعتمدة في إطار هذه االتفاقيات تراكم تأخيرات كبيرة للغاية كان لها تأثير على  

التوضيح، أبرمت المدرسة   لتنفيذ خمسة مشاريع بحثية مع    2013  سنةالمتفق عليها. وعلى سبيل  جمعية المغربية الاتفاقية 

، ال تزال غير مكتملة  2015  سنةة المنتوجات لعضوية؛ إال أنه تبين أن هذه المشاريع، التي كان مقررا أن تنتهي في متم  لسلسل

. وبررت إدارة المدرسة هذا الموقف بعدم دفع الشريك للمبلغ الكامل لالتفاقية، والتغييرات التي حدثت  2020سبتمبر    غايةإلى  

 اريع من جانب المدرسة. في الفرق المسؤولة عن تنفيذ المش

مشاريع   مثل  أخرى  مشاريع  كذلك  اإلنجاز  في  التأخير   « PALMYC » و  « QESAMYD »وشمل 

، ولم تكتمل بعد إلى  24/02/2015و  11/10/2016و  20/06/2017التي بدأت على التوالي في     « MANAGEM »و

 .2020حدود متم 

ويمكن تفسير هذه التأخيرات في استكمال المشاريع الخاضعة التفاقيات خارجية بضعف قدرة المدرسة على إدارة المشاريع  

 البحثية ومراقبة تنفيذها.
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جل ترشيد  أوضع إجراء فعال من    بصددالوطنية للفالحة بمكناس    في جوابها عن المالحظة أكدت الوزارة أن المدرسة

بالتشاور مع    االتفاقياتتدبير  ن  يوتحس الوصيةالمبرمة مع شركاء خارجيين  هذا    وفي  اإلدارية والمالية.  السلطات 
من يوليوز    ابتداء  ،عبارة عن دليل إجراءات ألنشطة البحث في المؤسسة  ،سيتم وضع مشروع خارطة طريق،  الصدد 
2022. 

 حة بمكناس  الوطنية للفال نطاق محدود لبرنامج دعم المشاريع البحثية بالمدرسة 

للحصول على تمويل من بغية الترشح    2015  سنة بالمدرسة فرق البحثيةال  عروض مشاريع داخلي في وجهتم إطالق طلب  

"حساب دعم مهام المدرسة". وبعد المصادقة على الشروط المرجعية ونموذج تقديم المشروع البحثي من قبل مجلس المدرسة،  

 ي هذا اإلطار. تم قبول وتمويل أربعة مشاريع بحثية ف

ا من األساتذة الباحثين من   ا كبيرا ا ألن جزءا وعلى الرغم من الجهود المبذولة، إال أن نطاق هذا البرنامج ال يزال محدوداا، نظرا

إلى    2016من   الممتدةعدة أقسام لم يتمكنوا من الحصول على تمويل لمشاريعهم البحثية في إطار هذا البرنامج خالل الفترة  

2019. 

ة على ذلك، وحتى إذا لم يتم تجديد اعتماد اثنين من المشاريع األربعة المختارة لعام ثالث بسبب عدم االمتثال للشروط عالو

كانت منتجة نسبياا خاصة فيما يتعلق بخلق فرص  البرنامج المرجعية، تجدر اإلشارة إلى أن جميع المشاريع الممولة في إطار

 .طلبة المهندسون قبل تخرجهم، وأطروحات الدكتوراهإلعداد مشاريع البحث التي ينجزها ال

وذلك    2022ة لسنة  في نسخته التالي(  PARENA) توسيع برنامج دعم البحث العلميوقد التزمت الوزارة في جوابها ب 
 ".ليشمل عدداا أكبر من فرق البحث 

 البحث التعاقدي  أنشطة تتبع وتقييم  ضرورة تعزيز 

للبحث العلمي لتتبع دقيق يمكن من معرفة نسبة تقدم األشغال لتدارك الهفوات إن اقتضى الحال.  يجب أن يخضع كل مشروع 

 الخالصات الالزمة.  لخروج ب إضافة إلى ذلك، يجب تقييم النتائج عند انتهاء المشروع ل

،  اقدي عند انتهاء المشاريعمضمون ونتائج األبحاث المنجزة في إطار البحث التعلإال أنه لوحظ أن المؤسسات ال تنجز أي تقييم  

 يتم االكتفاء بتتبع صرف الميزانية فقط. ، إذ وثيقة حول تفاصيل كيفية تنفيذ االتفاقيات ةإذ ال تتوصل إداراتها بأي

معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة أنشأ على مستوى مديرية التعاون والشراكة  وقد أفادت الوزارة في جوابها أن "
كما سيتم إنشاء   .جراءات المراقبة والتقييم يحث فيه حاملي مشاريع البحث إليداع مخرجات المشاريعإلوالتنمية دليال 

تم   ، فقدالوطنية للفالحة بمكناس المدرسةوبخصوص  .من طرف هذه المديرية منصة الكترونية لرصد هذه المشاريع
  تقارير بشكل   وإعدادسيتم وضع منظومة تتبع    ما . ك2021إنشاء نظام مراقبة وتقييم للبحوث العلمية التعاقدية في سنة  

 ." 2022 سنة من منتظم ابتداء

 البنيات التحتية والتجهيزات العلمية  .5

 العلمية في المؤسسات الثالث عن ما يلي. والتجهيزات التحتية تسيير البنيات مراقبة أسفرت

 لبحث بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة  التحتية ل بنيات ضرورة تحديث ال 

تعتبر المختبرات في المجال العلمي البنية األساسية لألنشطة العلمية. في هذا السياق، لوحظ أن المختبرات التابعة لمختلف  

هذه الوضعية   تساهماألقسام العلمية تعاني من حالة تدهور تمس بنيتها التحتية وكذا المعدات واألجهزة العلمية الموجودة فيها.  

 يذكر في هذا الصدد أن جميع وفي جعل مختبرات المعهد غير قادرة على القيام بدورها كبنية أساسية لتطوير البحث العلمي.  

 ال تتوفر على اعتماد معترف به في المجال. هذه المختبرات

داغوجية والبحثية يير البنية التحتية البلتطو  مهمبرنامج    حالياا تنفيذيجري  في جوابها عن المالحظة أكدت الوزارة أنه"  
في  و.  2018  سنةكما تحسنت الميزانية المخصصة القتناء المعدات العلمية بشكل ملحوظ منذ    صيانتها وتجديدها.كذا  و

 ."نفس السياق، يشجع المعهد على استخدام البنيات العلمية بين التدريب األولي والبحث العلمي في إطار تشاركي

 بمكناس  لمدرسة الوطنية للفالحة ل لمختبر المركزي المشترك لمثل األستعمال ضرورة اال 

المؤسسة، بشكل عام، مجهزة إلى حد ما بالمعدات التي غالباا ما تكون في حالة جيدة. كما يوجد بالمؤسسة مختبر    مختبرات تعد

 الثمن.   وباهظةجهزة حديثة مركزي مشترك بين جميع األقسام حتى ال تضطر لتجهيز جميع مختبرات األقسام بأ

ضمن برمجة وتنسيق أنشطته. باإلضافة إلى ذلك، لوحظ أنه  ت  ةإداري  وحدة  أية  وجدتوال يرتبط هذا المختبر بأي قسم، كما ال  

 لالستفادة من معدات المختبر المركزي قصد استعمالها في أنشطة البحث العلمي.  موثقةمسطرة  ةلم توضع أي

إلنجاز أشغال    الالزمة  المواد الكيميائية أو المعدات ذات صلة  على يتوفر المختبر    هذه، الصور اإلدارية  باإلضافة إلى أوجه الق 

 أدت كل هذه الصعوبات إلى قلة استخدام معدات المختبر المركزي في أنشطة البحث العلمي. قدالبحث. و
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بعد تعزيزه بالموارد البشرية والتجهيزات الالزمة، سيتم تشغيل  في معرض جوابها عن المالحظة أفادت الوزارة أنه "
طرف لجنة تدبير علمية مكونة من أعضاء فرق    تسييره من   وسيتم  .2023-2022  المركزي خاللمختبر األبحاث  

 . "المؤسسة طرف معتمدة منالالبحث 

  لمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين  اتحسين تدبير المختبرات بضرورة 

تنفيذ األنشطة    فيه  يتم  الذيتشكل اإلطار   ، مختبرات ثالثدعم إنجاز مختلف األنشطة التعليمية، تتوفر المدرسة على    من أجل

  .التطبيقية

ومع ذلك، فإن المختبرات الثالث ليس لديها برامج عمل واضحة ومحددة، وال تصدر تقارير سنوية كما ينص على ذلك النظام  

 .الداخلي للمدرسة

هذه المختبرات، إضافة إلى المقابالت التي أجريت مع مسؤوليها، من مالحظة عدم تثمين التراث النباتي  ارة زيمكنت    كما

عينة من النباتات المجففة والمحفوظة التي بدأ    10.000الموجود في مختبر علوم النباتات والبيئة الذي يتكون من أكثر من  

  .1955 سنةها مع أكثر من عشرين نبتة تم جمع 1971جمعها في سنة 

حيث أنه لم يمكن من االنفتاح على المجال   ،ولوحظ كذلك عدم استغالل قدرات مختبر تثمين وتكنولوجية المنتجات الغابوية

تنطبق نفس   الطرفين.  تهم  أن  التي من شأنها  المواضيع  تعاون حول  اتفاقيات  أو  الصناعي من خالل برامج بحث  المهني 

مختبر موارد المياه والتربة، الذي لم يتم تحسين تشغيله على الرغم من المعدات المهمة التي يتوفر عليها والتي    المالحظة على

على مستوى   للمدرسة  اشعاعا  بذلك  وتمنح  التحاليل،  في  للخبرة  ا  تجعله مركزا أن  إلى    محيطهايمكن  باإلضافة  الخارجي، 

 .تشكيلها لمصدر إضافي للتمويل

قد تم إعداد مشروع تطوير شمولي وافق ف  ،فيما يخص مختبر موارد المياه والتربةة في جوابها" أنه  وقد أفادت الوزار
بتاريخ   المؤسسة  البيولوجي  12/2020/  22عليه مجلس  التنوع  إعداد وتنفيذ مشاريع تطوير مختبرات  . كما سيتم 

 ".2022 نةسمن  نطالقااوذلك والبيئة ومختبر تثمين وتكنولوجية المنتجات الغابوية، 

   والبيطرة واحترام االستعمال المشترك للبنيات التحتية العلمية بمعهد الحسن الثاني للزراعة  ضرورة تعزيز 

 شروط السالمة 

غياب االستعمال المشترك لإلمكانيات وفي بعض األحيان وجود حواجز داخل قسم واحد أو   ،في هذا الصدد  ،الحظ المجلس

 على األقسام العلمية التي ال تتوفر على مختبر لألبحاث. ضعية سلباالوداخل نفس الوحدة. تؤثر هذه 

. ويعزى ذلك لحيازة هذه المختبرات من طرف أساتذة  للبعض منهاوبينت الزيارة الميدانية للمختبرات عدم إمكانية الولوج  

 وهؤالء األساتذة.  يملكون حصرية الولوج إليها، والذي يكون مشروطا بالعالقة الشخصية بين المستعمل للمختبر 

تستعمل موادا خطيرة    التي  المختبرات  للسالمة غير متوفرة في بعض  دنياأن الشروط ال  الميدانية كذلكالزيارة  هذه  بينت  كما  

 كالمواد الكيميائية والفيروسات والبكتيريات )غياب نشر تعليمات السالمة، عدم التوفر على لوازم السالمة، إلخ(. 

تعزيز االستعمال المشترك للبنيات التحتية العلمية بمعهد الحسن الثاني للزراعة  في جوابها أكدت الوزارة أنه من أجل  
  .2022من سنة   ابتداءسيضع المعهد منصة مشتركة للمختبرات  ،السالمةوالبيطرة واحترام شروط 

 المدرسة الوطنية للفالحة بمكناس ب البيداغوجيةالضيعة  تدبيرتحسين  ضرورة  

  ومواد االنتاج من األبقار واألغنام    اأراض زراعية وقطيع  الوطنية للفالحة بمكناس ألقسام المدرسة    البيداغوجيةتوفر الضيعة  

 المتعلقة بالتكوين والبحث.  والتجاربومعدات صغيرة وغيرها من المواد والخدمات الالزمة لتنفيذ االختبارات 

. غير أنه لوحظ عدم وجود هيئة مكونة من أساتذة باحثين مرتبطة  متعاونان ويتكفل بإدارة الضيعة التعليمية مهندس يساعده

. فحالياا، ينسق كل أستاذ اختباراته مباشرة مع المسؤول  للضيعةالدور التربوي    نظرا ألهميةودائم بإدارة الضيعة،    بشكل رسمي

 اإلداري عن الضيعة.

ن الذين يجرون تجارب بالضيعة كجزء من وبعض أوجه القصور التي أشار إليها األساتذة الباحث  أساسويعتبر هذا الوضع  

ا اضطرارهم بأن يضمنوا بأنفسهم، بشكل منتظم، التنفيذ الصحيح لجميع اإلجراءات المنصوص األنشطة البحثية، وال سيم

عليها في خطط االختبارات أو التجارب التي ينفذونها وكذا عدم االستفادة من مراكمة الخبرة التقنية المتأتية من تكرار تنفيذ  

 الضيعة.هذه التجارب ب

ا من جلبيداغواضيعة لتجويد خدماتها  للتضع مخطط تسيير  المؤسسة س  في جوابها أفادت الوزارة أن  ية والبحثية اعتبارا
متخصصة يعينها مجلس   والعلمية، أشارت الوزارة إلى وجود لجنةفيما يتعلق بالحكامة البيداغوجية  و  .2022  سنة

التنمية التي تجرى داخل القرارات في جميع المسائل المتعلقة بالتكوين التطبيقي وأنشطة البحث و  باتخاذالمؤسسة تقوم  
تابعين لألقسام   2020  سنةنه قد تم تعزيز الموارد البشرية من خالل إعادة توزيع وتعيين ثالثة تقنيين في  أالضيعة. كما  

  أنشطة األساتذة. وتتبعت آالتقنية والذين أصبحوا مسؤولين عن المنش
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ثبت قيام هاته اللجنة بمهامها )محاضر اجتماعات، تقارير  غير أن المجلس لم يتوصل أثناء إنجاز مهمة المراقبة بمعطيات ت

 أنشطة، الخ(. 

 : ما يليمن خالل ما سبق، يوصي المجلس األعلى للحسابات ب

األولوية تماشيا مع ذات  وضع استراتيجية متعددة السنوات لتطوير البحث العلمي وتحديد مجاالت البحث   -

 مختلف المخططات القطاعية؛

األساتذة الباحثين في أنشطة البحث وتحسين مستوى      انخراط  تعزيزتشجيع وتحسين اإلنتاج العلمي عبر   -

ميزانية   ووضع  العلمية  التحتية  العمومية  البنية  التمويالت  من  المزيد  وجلب  العلمي  للبحث  مخصصة 

 والخاصة؛ 

تحسين جودة وجاذبية التكوين في سلك الدكتوراه عبر إرساء آليات خاصة للتمويل )منح وتكوين تكميلي  -

 ؛ وشراكات، إلخ( وضمان تأطير وتتبع أفضل وكذا إقرار معايير أكثر صرامة الختيار المترشحين

البحثية بالمؤسسة وكذا القيام بإجراء تقييمات دورية إنشاء نظام لمتابع - المشاريع  ة توثيق منتظم ألعمال 

 للمشاريع المذكورة. 

والتي سبق ذكرها   في جوابها المتعلق بتفعيل توصيات المجلس سردت الوزارة مجموع اإلجراءات التي ستقوم بها
 معرض جوابها عن المالحظات.  في

 

II. بحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول المالحظات  جواب وزير الفالحة والصيد ال

 والتوصيات المتعلقة بالتعليم العالي الفالحي  

 مقتضب( جواب )

السياسات   يواكب  بالمغرب ألنه  الفالحية والقروية  التنمية  في سياسة  المهمة  الركائز  احدى  الفالحي من  العالي  التعليم  يعد 

بحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وبالخصوص تلك التي نهجها في إطار مخطط  القطاعية لوزارة الفالحة والصيد ال

المغرب األخضر والتي سيتم تفعيلها كذلك في إطار إنجاز استراتيجية الجيل األخضر والتي تجعل الفالحة من اهم أولويات 

 البالد.

والبيطرة بالرباط مع مجمع البستنة  حسن الثاني للزراعة  معهد الويتكون نظام التعليم العالي الفالحي من تالث مؤسسات وهي  

بسال. وتتوفر هذه المؤسسات على أكثر من    الوطنية للفالحة بمكناس والمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين  بأكادير والمدرسة

لفائدة    300 التعليم والبحث  باحث مهمتهم  للقانون    2.400أستاذ  الفالحي، طبقا  العالي  التعليم  بنظام   01-00طالب. ويناط 

ماج  ( اد2( التكوين األساسي والتكوين المستمر لألطر في القطاع الفالحي، )1المنظم للتعليم العالي، تالث مهمات تخص )

( البحث العلمي والتكنولوجي. وقد عملت هذه المؤسسات على تطابق مسارات التكوين مع نظام  3الشباب في الحياة العملية و )

 دكتوراه وذلك لتمكين مقروئيتها بشكل أحسن على الصعيد الوطني والعالمي.-ماستر-االجازة

ين الفالحة، مجاالت متعددة )البستنة والصناعات الغذائية  وتعد مسالك التكوين متنوعة، حيث تهم باإلضافة إلى مختلف مياد 

والهندسة القروية والطوبوغرافيا والبيطرة(. ويعد هذا النظام المتعدد التقنيات ميزة اساسية للتعليم العالي الفالحي تمكنه من  

طير القطاع الفالحي وذلك عبر اإلجابة على اهم الحاجيات من تكوين األطر بغية التنمية القروية والمساهمة في تطوير وتا

معهد الحسن  ال  من طرف  12.667خريج تم تكوينهم:    16.544تكوين اطر ذات كفاءات عالية في مختلف سالسل اإلنتاج )

المدرسة الوطنية الغابوية من طرف    377و  المدرسة الوطنية للفالحة بمكناسمن طرف    3.500والبيطرة والثاني للزراعة  

 اهم التعليم العالي الفالحي أيضا في تطوير البحث العلمي وبث التكنولوجيا. بسال(. ويس للمهندسين

من طرف وزارة الفالحة في إطار   2013لقد أعطت االستراتيجية الوطنية للتكوين والبحث الزراعي، التي تم انطالقها سنة  

ؤسسات التعليم العالي الفالحي تحوالت مخطط المغرب األخضر، دينامية جديدة لنظام التعليم العالي الفالحي. وهكذا عرفت م

والتكوين  الحكامة  وكذا على صعيد  والبحثية  البيداغوجية  التحتية  البنيات  كبير على صعيد  إلى تطور  أدت  مهمة وهيكلية 

والبحث ونقل التكنولوجيا. كل هذه الجهود التي تم بذلها مكنت من تأهيل مؤسسات التعليم العالي الفالحي وعصرنة تدبيرها 

 على الصعيد األكاديمي واإلداري والتقني. 

، فان التحالف  2030خريج في افق    10.000ومن جهة أخرى، وفي إطار استراتيجية الجيل األخضر، والتي ترمي إلى تكوين  

 ن الوطنية الغابوية للمهندسي  والمدرسةالوطنية للفالحة بمكناس    والبيطرة والمدرسةمعهد الحسن الثاني للزراعة  المكون من  

القسم   الفالحي. ويحتوي  بالتكوين والبحث  قد بلور خارطتي طريق مشتركة تتعلق  الزراعي  للبحث  الوطني  بسال والمعهد 

  2021المخصص للتعليم العالي الفالحي منها على التدابير الضرورية لمواكبة استراتيجية الجيل األخضر للفترة الممتدة من  
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المتعلق بالتعليم والتكوين والبحث العلمي المشار اليها في البند   17-51القانون  ، وذلك ارتكازا على مبادئ واسس2030إلى 

 من هذا القانون.  4

 ورغم كل المجهودات التي تم بذلها، يواجه نظام التعليم العالي الفالحي عدة اكراهات مهمة تتمثل أساسا فيما يلي:

 ة.قصور الموارد البشرية من أساتذة باحثين واطر إدارية وتقني -

 عدم وجود ميزانية تخص البحث العلمي ونقل التكنولوجيا بهذه المؤسسات.  -

 هذا، وتجدر اإلشارة إلى ان هناك آفاق واعدة سيتم استغاللها، ويتعلق االمر أساسا بما يلي: 

 مراجعة وتحيين النصوص القانونية التي تحكم هذه المؤسسات وذلك طبقا للقانون المتعلق بالتعليم العالي. -

 تنزيل المشروع المتعلق بالقطب المتعدد التقنيات للتعليم العالي الفالحي. -

مراجعة وتحيين، وذلك بصفة مستمرة، برامج التكوين وتنمية مناهج تعليمية جديدة تمكن من مواكبة أحسن  -

 .لمتطلبات االستراتيجية الجديدة للجيل األخضر وكذا تمكين اندماج أحسن للخريجين في الحياة العملية

تنمية البحث التعاوني في إطار شراكات بين مختلف المؤسسات الوطنية والدولية والمنظمات المهنية والقطاع  -

 الخاص وذلك في المجاالت االولوية للبحث.

 وضع نظام لتتبع اندماج الخريجين في الحيات العملية.  -

فان عناصر جواب قطاع الفالحة يمكن حصرها ،  لمجلس األعلى للحساباتل  في التقرير السنوي  وبعد دراسة مشروع اإلدراج

 كما يلي: 

 أوال. االستراتيجية والحكامة واإلطار القانوني 

 ستراتيجيةاال .1

  المؤسسات الثالث  لتنميةاعتماد استراتيجيات 

الزراعي القامت   للبحث  الوطني  المعهد  المكونة من  للزراعة    ومعهد  مؤسسات  الثاني  والمدرسةالحسن  الوطنية   والبيطرة 

 وهي  طريق مشتركتين للتعليم العالي والبحث الفالحي  بإعداد خارطتيالوطنية الغابوية للمهندسين    والمدرسةللفالحة بمكناس  

 إطار استراتيجية  العملياتية( في  واللجنة  القيادةلجنة  و)اللجنة االستراتيجية    في طور المصادقة عليها من قبل لجان الحكامة

 . 2021-2030 رالجيل األخض

مضامين مرجعية لدراسة تستهدف إعداد مشروع استراتيجية  والبيطرة  أعد معهد الحسن الثاني للزراعة    ،باإلضافة إلى ذلك

الوطنية للتكوين    واالستراتيجيةالبحري    والصيدآخذا بعين االعتبار االستراتيجيات الوطنية في مجال الفالحة    لتطوير المؤسسة

 تنمية المؤسسة.مشروع  كذاو فالحيوالبحث ال

طبقا لدورية    وذلكالفالحة  قطاع  السيد رئيس الحكومة بعد مصادقة  الدراسة إلى  تم إرسال طلب ترخيص إلنجاز هذه    وقد

 .2005دجنبر  20بتاريخ  05_1549وزير المالية رقم 

طنية الغابوية للمهندسين  . بينما ستنهج المدرسة الو2022الوطنية للفالحة بمكناس نفس المقاربة خالل    المدرسة  ستتبعكما  

 االنتهاء من مراجعة النصوص القانونية الخاصة بها.  مشابهة بمجردمقاربة 

  التنزيل  طور توجهات االستراتيجية الوطنية للتكوين والبحث الزراعي في 

الزراعي القامت   للبحث  الوطني  المعهد  المكونة من  للزراعة    ومعهد  مؤسسات  الثاني  والمدرسةالحسن  الوطنية   والبيطرة 

وهي طريق مشتركتين للتعليم العالي والبحث الفالحي    بإعداد خارطتيالوطنية الغابوية للمهندسين    والمدرسةللفالحة بمكناس  

إطار استراتيجية   ( فيواللجنة العملياتية  القيادةلجنة  و)اللجنة االستراتيجية    في طور المصادقة عليها من قبل لجان الحكامة

 . 2021-2030 رالجيل األخض

استكماله بالنظر  في  التريث    ولكن تم.  قائماال يزال مشروع إنشاء القطب متعدد التقنيات  ومن جهة أخرى، تجدر اإلشارة انه  

المشروع بشكل    للتذكير، يهدف هذاوبشأن إصالح منظومة التعليم والتكوين والبحث العلمي.    51.17إلى أحكام القانون اإلطار

المتعلق بتنظيم    01-00تكييف القانون  كذا  خاص تحسين آليات الحكامة وإضفاء الطابع المؤسساتي على اإلطار التعاقدي، و

هذا القانون إلى تعزيز   ويهدف  .القانونوتحديث وتعديل النصوص القانونية وفقاا لهذا    51.17التعليم العالي مع القانون اإلطار  

لذي يضمن جودة التعليم العالي والبحث العلمي وتحسين جاذبيته وقدرته التنافسية، ال سيما من خالل مراجعة النظام الوطني ا

 .النصوص القانونية المنظمة لتقييم واعتماد تخصصات التكوين
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 الحـــكامـــة  .2

 في غياب نظام داخلي معتمد  عقد اجتماعات مجلس المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين 

عداد صيغة جديدة للنظام الداخلي لمجلس المؤسسة، لكن المصادقة  إالمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين فقد تم  بخصوص  

طبقا   (1993ماي  18) 1413ذي القعدة  26بتاريخ  2 – 92 – 152عليه تبقى رهينة بمراجعة المرسوم المؤسس للمدرسة 

ستأخذ  و  .2022مشروع مرسوم جديد في مسطرة المصادقة خالل سنة    وضع  يتموسلمقتضيات القانون المتعلق بالتعليم العالي.  

  يخص:مراجعة هذا المرسوم بعين االعتبار خصوصية المؤسسة فيما 

   في مجلس المؤسسة، عضوية مدير التكوين العسكري -

 في مجلس المؤسسة،انتخاب أو اختيار ممثلي الطلبة  -

ال - العسكري  التكوين  مواد  نقط  احتساب  تمثل  طريقة  المرور من  % 25تي  للطالب  يخول  الذي  العام  المعدل  من 

 مستوى إلى مستوى أعلى.

 )...( 

  ضرورة تعزيز عمل اللجان الدائمة 

دعت الضرورة لذلك    وكلماالمؤسسات الثالث بصفة منتظمة طبقا لقوانينها الداخلية    الدائمة لمجالستنعقد اجتماعات اللجان   

 . التأديبية واللجنةالميزانية  ولجنةالمستمر   والتكوين ولجنة البحث البيداغوجيةهذه اللجان من اللجنة  وتتكون

 )...( 

 التنظيم  .3

   مالءمة اإلطار القانوني الخاص بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة والمدرسة الوطنية للفالحة  ضرورة

 المنظم للتعليم العالي  01.00القانون رقم  بمكناس مع مقتضيات

قائما. يبقى    التقنيات والذينشاء القطب متعدد  مرتبطة بإنجاز مشروع إالثال ث تبقى    مراجعة النصوص المحدثة للمؤسساتان  

تم اإلطار  وذلك  ،استكمالهفي  التريث    ولقد  القانون  أحكام  إلى  التعليم والتكوين والبحث    51.17بالنظر  بشأن إصالح نظام 

   .ةطبيقيالتنصوصه   ضنشر بعلم يتم  والذيالعلمي 

  اعتماد نص تنظيمي يحدد هياكل التعليم والبحث في معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة 

بوضع مشروع لمراجعة تنظيم األقسام وتكليفها  مجلس المؤسسة    من طرف  جنةل  تم تعيينوفقاا لقرار مجلس إدارة المعهد  

تفعيل هذا المشروع ابتداء من   وسيتمإلخ(.    المختبرات،  الجامعي،)المستشفى البيطري    المصاحبة  التكوين والهياكل  مسالكو

 العالي والمالية.  والتعليم قطاع الفالحةب المكلفة والمصادقة عليه من قبل السلطات الوصية مناقشتهبعد  ،2023

  هياكل تنظيمية بحاجة لالستكمال 

شروع تعديل القرار الخاص بالهيكل التنظيمي  إطار ماالعتبار في    المالحظة بعين هذه  بأخذتلتزم المدرسة الوطنية للفالحة  

الوصية. السلطات  بالتشاور مع  فيه  التفكير  للفالحة والذي سيشرع  الوطنية  الحسنكما    للمدرسة  للزراعة    ان معهد  الثاني 

 .حاليا على إعداد مشروع لمراجعة هيكله التنظيمي  والبيطرة ينكب

 سابات المتعلقة بالباب االول كما يلي: وسيتم العمل على تفعيل توصيات المجلس األعلى للح

 )...( 

 التكوين األساسي والتكوين المستمر   ثانيا.

 نظام التعليم  .1

  ضرورة تطبيق مقتضيات إصالح منظومة التعليم العالي من طرف المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين 

للمهندسين بإصالح نظامها التعليمي بالتزامن مع تعديل اإلطار القانوني المنظم لتسييرها    ستقوم المدرسة الوطنية الغابوية  

   وفقاا ألحكام القانون المنظم للتعليم العالي. وذلك

 اعتماد التخصص في سلك الطب البيطري  ضرورة 

اللمسات   الدراسة ووضع  رفي طو  والمقيمينطب الخيول لتكوين األطباء البيطريين الداخليين    تخصصمشروع إحداث    يوجد

 الوصاية.  وسلطاتالشركاء جميع األخيرة مع 
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 اعتماد رؤية واضحة للتكوين في الماستر  ضرورة 

ا ومع  الحاجيات  حسب  الفالحي  العالي  التعليم  مؤسسات  طرف  من  الماستر  في  التكوين  إرساء  االعتبار  أليمكن  بعين  خذ 

   المتوفرة.الموارد  وكذلكالتجارب السابقة 

 رة وضع آلية لتتبع إدماج الخريجين في الوسط المهنيضرو 

إدماج الخريجين في الوسط    نظم لتتبع  بمكناس بوضعالوطنية للفالحة    والمدرسةمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة    سيقوم 

 الخريجين والمهن المنظمة(.   وجمعيات  الشركاء المعنيين )الفدراليات البيمهنية  ساهمةبموذلك    2022المهني ابتداء من سنة  

 يبقى قطاع المياه والغابات الموظف الرئيسي لخريجي المؤسسة. ،بالنسبة للمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين

 اعتماد نص تنظيمي يحدد شروط الولوج للمؤسسات ضرورة 

بالتشاور ، وذلك  الولوجاجراءات    لشروط الولوج اليها وكذا اعدادصوص القانونية المنظمة  الن   الثالث بإعدادتلتزم المؤسسات  

 .00-01من القانون  27وفقاا ألحكام المادة  الوصية سلطاتمع ال

 المعايير البيداغوجية  .2

  الحاجة إلى تسريع اعتماد دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية الخاصة بكل مؤسسة 

الوطنية للفالحة    والمدرسةالبيداغوجية الوطنية الخاصة بكل من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة  دفاتر الضوابط  ان  

 الوصية.  سلطاتفي طور النشر بالتشاور مع البمكناس توجد 

البيطري، تم   الطب  لدفاترعداد قرار  إبالنسبة لمسلك  البيداغوجية    مشترك  العا  الوطنية وإرسالهالضوابط  التعليم  لي  لقطاع 

 نشره بالجريدة الرسمية. قصدللمصادقة عليه  

 احترام مسار التكوين الجاري به العمل بالمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين   ضرورة 

 طار مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بها.  إتلتزم المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين بمراجعة مسار التكوين في 

  ضرورة اعتماد مسلك الطب البيطري بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة 

ضوابط البيداغوجية  ال بإدراج دفترالمتعلق  124-09-2تعديل المرسوم رقم   إنجاز مشروعمسلك الطب البيطري تم   العتماد

 التعليم العالي. قطاع  طرفالمصادقة عليه من  الوصية بعد إرساله للوزارةوخاصة بسلك األطباء البياطرة الالوطنية 

 القيام بتقييم ذاتي سنوي للمسالك المعتمدة  ضرورة 

تقييمسيتم وضع   الثالث    ذاتي من  نظام  المؤسسات  لدفاتر  وذلك  2022  سنة  من  ابتداءطرف  البيداغوجية    طبقا  الضوابط 

 .الوطنية

 

  تحيين مناهج الدروس المقدمة بالمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين 

خذ هذه المالحظات بعين االعتبار في إطار مراجعة النصوص القانونية المتعلقة أتلتزم المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين ب

 بها.  

 تدبير الموارد والوسائل البيداغوجية .3

 حثين المقبلين على التقاعد  إعداد خطط لتعويض االساتذة البا ضرورة 

تعزيز  لكن    المتوسط،المدى    ىمن الموارد البشرية عل  التوقعي للحاجياتتتوفر المؤسسات الثالث على منظومة أدوات التدبير  

من حاجيات المناصب    %30المالية المخصصة لها سنويا حيث لم تتجاوز االستجابة    بتوفير المناصبالموارد يبقى رهينا    هذه

 خالل األربع سنوات الماضية. المعبر عنها المالية

 احترام الحيز الزمني النظامي من طرف بعض األساتذة الباحثين  ضرورة 

من التخصصات من خالل حجم إضافي غير   األساتذة الباحثين في العديد  النظامي لبعضغالباا ما يتم تعويض الحيز الزمني  

المهندسين    ألنشطة ضروريةمخصص    محسوب، الميدانية، والمتعلقة    البياطرة  واألطباءلتكوين  التداريب  باإلشراف على 

 والندوات ...  وتأطير البحوثوالورشات التطبيقية 

عداد تقارير حول  إسمح بالبيداغوجية تلومات  معالنظم  تحسين  المؤسسات إلى    بشكل كامل، تطمح  لتتتبع األنشطة البيداغوجيةو

وتأطير  والورشات التطبيقية    نشطة المتعلقة باإلشراف على التداريب الميدانيةألمن خالل معادلة تتيح احتساب االحيز الزمني  

 البحوث.

 اعتماد معايير الختيار األساتذة الزائرين  ضرورة 

مسطرة   وضع  األساتذة  سيتم  الختيار  معايير  هذه  اعتماد  مجالس  طرف  من  عليها  المصادقة  بعد  مؤسسة  بكل  الزائرين 

   .2022سنة من ابتداءالمؤسسات 
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   تتبع األنشطة البيداغوجية في حاجة للتعزيز 

  حول نجاز تقارير  إمن    بيداغوجية يمكنعلى نظام معلومات    2021  سنة  منذ  للزراعة والبيطرة  يتوفر معهد الحسن الثاني

 دقيقة. ومراقبةتم إرساء تتبع  وبالتاليالتكوين المنجزة من طرف األساتذة الباحثين  ومضامين دروسالزمني  حيزال

 78و  77سيتم اعتماد نظام للتتبع والتقييم الدوري للدروس المقدمة طبقا للمادتين    ،بالنسبة للمدرسة الوطنية للفالحة بمكناس

 .00-01من القانون 

 .)...( 

  زات البيداغوجية بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة في حاجة إلى تجويد البنيات التحتية والتجهي 

مجال ل معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة مجهودا في  د ب  البيداغوجية،طار تحسين جودة البنيات التحتية والتجهيزات  إفي  

نشاء منصات مشتركة للمختبرات إ  ز مشروعبإنجايقوم المعهد  . كما  التحتية البيداغوجية  وسالمة البنياتالتجهيزات    تطوير

 البيداغوجية. والتجهيزاتمثل للفضاءات أاستعمال بهدف 

نجاز برنامج  إمكن من    2018منذ    ملموسا،عرفت الميزانية المخصصة القتناء المعدات العلمية تحسنا    ،باإلضافة إلى ذلك

 داغوجية. يالفضاءات الب وصيانةمهم لتجهيز 

 المستمرالتكوين  .4

 اعتماد رؤية في مجال التكوين المستمر ضرورة 

 . والبحثنجاح برامج التكوين المستمر إل كثيف مجهوداتها تب المؤسسات المعنية ستقوم  ،األخضرطار استراتيجية الجيل إفي 

ولقد   في  هذا،  والبيطرة  للزراعة  الثاني  الحسن  معهد  بإقام  تشاركي  عروض  إطار  يتضمن  سجل  المستمر عداد    . التكوين 

برنامج عمل    واقتراحبدراسة الفرص المتاحة للتكوين المستمر    والشراكة  والتنميةاللجنة الدائمة للتكوين المستمر    وستتكلف

المتوج  للتكوين المستمر  والتي تعد اطارا مناسبا  وماتيك  يمستوى قسم الج  ىعل  تم تهيئة بنيات تحتية جديدة . كما  اإلطارفي هذا  

 اتفاقية شراكة.  إطارفي    Soft Skillsمجاالت المهارات الشخصية التكوين فيحاليا  ويتم .المتوج بالشهادات وغير

سيتم تطوير رؤية للتكوين المستمر على الرغم من أن مركز التكوين المستمر   ، فيما يخص المدرسة الوطنية للفالحة بمكناس

 الحساب الخارج عن الميزانية للمؤسسة.  للمدرسة ليس تنافسيا بسبب االقتطاعات السارية في

يبقى الشريك الوحيد السوسيومهني هو قطاع    ،تخصصها الغابوي  وبحكم   ،الوطنية الغابوية للمهندسين  يخص المدرسةفيما  

مع    2016و  2014وفي هذا الباب وتحت طلبه وحاجياته قامت المؤسسة بإبرام عقود للتعاون خالل سنتي    .المياه والغابات

 مواضيع ومحتويات في مجال التكوين المستمر.  اقتراح

 وسيتم العمل على تفعيل توصيات المجلس األعلى للحسابات المتعلقة بالباب الثاني كما يلي: 

 اعتماد لدفاتر المعايير البيداغوجية خاصة بها وتقييم مسالك التكوين بشكل دوري  -

م  المعاييردفاتر    توجد بكل من  الخاصة  الوطنية  للزراعة  البيداغوجية  الثاني  الحسن  الوطنية    والبيطرة والمدرسةعهد 

 الوصية.  سلطاتطور النشر بتشاور مع ال بمكناس فيللفالحة 

إطار تعديل النصوص    بها فيستشرع المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين باعتماد دفاتر المعايير البيداغوجية الخاصة  و

 ي بها العمل. القانونية المتعلقة بها وفقا للقوانين الجار 

، والذي يحدد شروط ولوج  01.00من القانون رقم    27وضع اإلطار التنظيمي المنصوص عليه في الفصل   -

األسالك والمسالك ونظم الدراسات وكيفيات التقييم، مع اعتماد مساطر للولوج إلى المؤسسات خاصة بالطلبة 

 المغاربة واألجانب

  سلطات بالتشاور مع ال  جالآل أقرب ا  الولوج في  لشروط ومساطر النصوص القانونية المنظمة    الثالث بإعدادتلتزم المؤسسات  

 .00-01من القانون  27الوصية، وذلك وفقاا ألحكام المادة 

اتخاذ التدابير الالزمة لضمان احترام األساتذة المدرسين لحجم ساعات التدريس النظامية ووضع نظام لتقييم   -

 البيداغوجية أدائهم وتعزيز قدراتهم 

ومضامين   الزمني  حيزنجاز تقارير عن الإمن    بيداغوجية يمكنعلى نظام معلومات    2021  سنة  يتوفر معهد الحسن الثاني منذ

 دقيقة. ومراقبةإرساء تتبع   وبالتاليالتكوين المنجزة من طرف األساتذة الباحثين  دروس

والتقييم  و للتتبع  نظام  وضع  اسيتم  بمكناسبالمدرسة    ألساتذةيهم  للفالحة  الغابوية اما    .الوطنية  الوطنية  للمدرسة  بالنسبة 

 سيتم وضع نظام التقييم بعد مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بها.  ف ،للمهندسين
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والقتناء   - والبحث  للتعليم  التحتية  البنيات  لتطوير  اإلدارة،  مجلس  قبل  من  السنوات،  متعدد  برنامج  اعتماد 

ع األخذ بعين االعتبار الحالة المتدهورة لهذه البنيات التحتية وارتفاع عدد الطلبة  التجهيزات والمعدات، م

 ومتطلبات التكوين والبحث والتطورات التكنولوجية

من طرف   الفالحي المعدةخارطتي طريق التعليم العالي والبحث    إطار تنزيل  التوصية فيخذ بعين االعتبار هذه  ألسيتم ا 

 واللجنة   القيادة   ولجنة  )اللجنة االستراتيجية  ي في صدد المصادقة عليها من قبل لجان الحكامةالمؤسسات األربع والتي ه

  .2021-2030 إطار استراتيجية الجيل األخضر العملياتية( في

إنشاء نظام لتتبع اندماج الخريجين في سوق الشغل والعمل على المالءمة بين عرض التكوين والطلب في   -

 سوق الشغل

إدماج الخريجين في الوسط    نظم لتتبعالوطنية للفالحة بمكناس بوضع    والمدرسةمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة    سيقوم 

 الخريجين والمهن المنظمة(.   وجمعيات  الشركاء المعنيين )الفدراليات البيمهنية  بمساهمةوذلك    2022من سنة    ابتداء  المهني

 يبقى قطاع المياه والغابات الموظف الرئيسي لخريجي المؤسسة. ،للمهندسينللمدرسة الوطنية الغابوية بالنسبة اما 

تعزيز نشاط التكوين المستمر، السيما من خالل إقامة تكوينات متوجة بدبلومات، وإنشاء آليات الستكشاف   -

 سوق التكوين المستمر والعمل على تفعيل االتفاقيات المبرمة مع الوزارة الوصية 

الحسن الثاني    ومعهد  مؤسسات المتكونة من المعهد الوطني للبحث الزراعيالستقوم    ،األخضرالجيل  طار استراتيجية  إفي  

بتكثيف مجهوداتها إلنجاح برامج  للمهندسين  الوطنية الغابوية  والمدرسةالوطنية للفالحة بمكناس    والبيطرة والمدرسةللزراعة  

 . والبحثالتكوين المستمر 

 البحث العلمي ثالثا.

 استراتيجية البحث والتطوير  .1

 وضع استراتيجية معتمدة لتطوير البحث العلمي ضرورة 

الزراعي   مؤسساتالقامت   للبحث  الوطني  المعهد  للزراعة    ومعهد  المكونة من  الثاني  والمدرسةالحسن  الوطنية   والبيطرة 

ين للتعليم العالي والبحث الفالحي والتي  طريق مشتركت  بإعداد خارطتيالوطنية الغابوية للمهندسين    والمدرسةللفالحة بمكناس  

إطار استراتيجية   العملياتية( في  واللجنة  القيادة  ولجنة  )اللجنة االستراتيجية  هي في طور المصادقة عليها من قبل لجان الحكامة

 . 2030-2021 رالجيل األخض

 ضرورة اعتماد برنامج متعدد السنوات في مجال البحث العلمي 

الزراعيالمتك   مؤسساتالقامت   للبحث  الوطني  المعهد  للزراعة    ومعهد  ونة من  الثاني  الوطنية   والبيطرة والمدرسةالحسن 

طريق مشتركتين للتعليم العالي والبحث الفالحي والتي    بإعداد خارطتيالوطنية الغابوية للمهندسين    والمدرسةللفالحة بمكناس  

 إطار استراتيجية  واللجنة العملياتية( في  القيادةلجنة  واالستراتيجية  )اللجنة    هي في طور المصادقة عليها من قبل لجان الحكامة

 . 2030-2021 رالجيل األخض

مشاريع البحث    األولوية وكذلكبتحديد المحاور ذات    األساتذة الباحثينطار قامت المؤسسات الثالث بتشاور مع  إلهذا ا  وفي

 . 2030في أفق 

 وضع هياكل البحث داخل المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين   ضرورة 

 سيتم وضع هياكل البحث داخل المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين بعد مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بها. 

 اإلنتاج العلمي .2

  حة بمكناس عدد محدود من األساتذة الباحثين ينشرون سنويا مقاالت علمية بالمدرسة الوطنية للفال 

على الرغم    وذلك  بذلت المدرسة الوطنية للفالحة بمكناس جهوداا كبيرة في النشر العلمي على مدار السنوات الخمس الماضية،

 نسبة تفوق المعدل الوطني. وهي 1.47حيث وصل معدل النشر لألستاذ  ،من عدم وجود ميزانية خاصة بالبحث العلمي

  يما يخص اإلنتاج العلمي بالمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين تباين على مستوى حصيلة األساتذة ف 

الوضعية  فسر  ت العلميهذه  بالبحث  ميزانية خاصة  بغياب  الغالب  األساتذةفي  ويعتبر  المشاريع  المن  والباحث  .  في  شاركون 

 .مجال النشرإنتاجا في   ودوليين أكثرالبحثية الممولة بموجب اتفاقيات مع شركاء محليين 

 نيل شهادة الدكتوراهت أطروحا .3

   نسبة عالية من التخلي عن البحث بالنسبة لطلبة الدكتوراه 

ين  ذمن الولوج لسلك الدكتوراه للمرشحين الل  ويحدعمال العلمية  أليحرس معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة على جودة ا

 ال تتوفر على حد أدنى لفرص النجاح.يقدمون مشاريع بحثية 
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   .الثالث منه المؤسساتي تعاني ذة الذساتألفي ا خصاصطر الشابة لتعويض الألاألكبر هو تكوين ا االنشغالويبقى 

 البحث التعاقدي   .4

  قلة عدد المشاريع الممولة في إطار البحث التعاقدي بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة 

قام المعهد بنهج    ،الجيل األخضر  دينامية استراتيجيةفي    سلك الدكتوراه والرغبة في االنخراط  وحداتفي أفق إعادة اعتماد  

 الشركاء المستهدفين.  وطبيعةات األولوية حسب األهداف المتوخاة ذمحاور البحث  وتحديدعداد رؤيا إلمقاربة 

.  جدا  محدودة  االستثمارميزانية    إطار في    المرصودة للمعهداالعتمادات المالية    التعاقدي، تبقىبالنسبة لتمويل البحث العلمي  

 .مشاريع البحثيةلل الداعم االساسي CHBانية زالحساب خارج الميويعد 

وصت دراسة  أ  ،البحث العلمي  وتعزيزوجبائي يساعد على تنمية   قانونيطار  إنشطة البحث التعاقدي في  ألولضمان تدبير مرن  

 .fondation))  انية إلى مؤسسةزاإلطار القانوني للحساب خارج المي  الميرانية بتحويلتهدف إلى إعادة هيكلة الحساب خارج  

 تحسين تدبير االتفاقيات المبرمة مع الشركاء الخارجيين للمدرسة الوطنية للفالحة بمكناس  ضرورة 

بمكناس  ال للفالحة  الوطنية  فعال من    بصددمدرسة  إجراء  االتفاقياتن  يجل ترشيد وتحسأوضع  المبرمة مع شركاء    تدبير 

 اإلدارية والمالية.  السلطات الوصيةخارجيين بالتشاور مع 

من يوليوز    ابتداء  ،عبارة عن دليل إجراءات ألنشطة البحث في المؤسسة  ،سيتم وضع مشروع خارطة طريق،  دهذا الصد   وفي

2022. 

 )...( 

 تعزيز تتبع وتقييم أنشطة البحث التعاقدي  ضرورة 

جراءات المراقبة والتقييم  إلأنشأ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة على مستوى مديرية التعاون والشراكة والتنمية دليال  

من طرف   كما سيتم إنشاء منصة الكترونية لرصد هذه المشاريع  .يحث فيه حاملي مشاريع البحث إليداع مخرجات المشاريع

 .هذه المديرية

 . كما2021في سنة تم إنشاء نظام مراقبة وتقييم للبحوث العلمية التعاقدية  ، فقدية للفالحة بمكناسالوطن المدرسةوبخصوص 

 .2022 سنة من منتظم ابتداء تقارير بشكل وإعدادسيتم وضع منظومة تتبع 

 البنيات التحتية والتجهيزات العلمية  .5

 البيطرة تحديث البنيات التحتية للبحث بمعهد الحسن الثاني للزراعة و ضرورة 

تنفيذ يجري   ا  الب   مهمبرنامج    حاليا التحتية  البنية  و يلتطوير  والبحثية  وتجديدها.كذا  داغوجية  الميزانية   صيانتها  تحسنت  كما 

العلمية بشكل ملحوظ منذ   المعدات  البنيات و.  2018  سنةالمخصصة القتناء  المعهد على استخدام  السياق، يشجع  في نفس 

 البحث العلمي في إطار تشاركي.العلمية بين التدريب األولي و

 االستعمال األمثل للمختبر المركزي المشترك للمدرسة الوطنية للفالحة بمكناس   ضرورة 

تسييره    وسيتم  .2023-2022  المركزي خاللبعد تعزيزه بالموارد البشرية والتجهيزات الالزمة، سيتم تشغيل مختبر األبحاث  

 المؤسسة. طرف معتمدة منالطرف لجنة تدبير علمية مكونة من أعضاء فرق البحث  من

 تحسين تدبير المختبرات بالمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين   ضرورة 

والتربة المياه  موارد  مختبر  يخص  إ  ،فيما  تم  بتاريخ  عداد  لقد  المؤسسة  مجلس  عليه  وافق  شمولي  تطوير   22مشروع 

/12/2020. 

وذلك  م إعداد وتنفيذ مشاريع تطوير مختبرات التنوع البيولوجي والبيئة ومختبر تثمين وتكنولوجية المنتجات الغابوية،  كما سيت 

 .2022 سنةمن  نطالقاا

 تعزيز االستعمال المشترك للبنيات التحتية العلمية بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة واحترام   ضرورة

 شروط السالمة 

سيضع   ،ال المشترك للبنيات التحتية العلمية بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة واحترام شروط السالمةلتعزيز االستعم

  .2022من سنة  ابتداءالمعهد منصة مشتركة للمختبرات 

  تحسين تدبير الضيعة البيداغوجية بالمدرسة الوطنية للفالحة بمكناس  

القرارات في جميع المسائل   باتخاذقوم لجنة متخصصة يعينها مجلس المؤسسة  ت  فيما يتعلق بالحكامة البيداغوجية والعلمية،

نه قد تم تعزيز الموارد البشرية من خالل أالمتعلقة بالتكوين التطبيقي وأنشطة البحث والتنمية التي تجرى داخل الضيعة. كما 

أنشطة    وتتبعت  آن أصبحوا مسؤولين عن المنشتابعين لألقسام التقنية والذي  2020  سنةإعادة توزيع وتعيين ثالثة تقنيين في  

 األساتذة. 
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ا من جلبيداغواضيعة لتجويد خدماتها للن المؤسسة ستضع مخطط تسيير أكما   .2022 سنةية والبحثية اعتبارا

 وسيتم العمل على تفعيل توصيات المجلس األعلى للحسابات المتعلقة بالباب الثالث كما يلي: 

متعددة السنوات لتطوير البحث العلمي وتحديد مجاالت البحث األولوية تماشيا مع مختلف وضع استراتيجية  -

 المخططات القطاعية

الزراعيالقامت   للبحث  الوطني  المعهد  المتكونة من  للزراعة    ومعهد  مؤسسات  الثاني  الوطنية   والبيطرة والمدرسةالحسن 

طريق مشتركتين للتعليم العالي والبحث الفالحي والتي    بإعداد خارطتيالوطنية الغابوية للمهندسين    والمدرسةللفالحة بمكناس  

 إطار استراتيجية  العملياتية( في  واللجنة  القيادةلجنة  و)اللجنة االستراتيجية    هي في طور المصادقة عليها من قبل لجان الحكامة

 . 2030-2021 رالجيل األخض

 . 2030بتحديد المحاور ذات األولوية للبحث في أفق    ساتذة الباحثيناألقامت المؤسسات الثالث بتشاور مع    اإلطار،هذا    وفي

تشجيع وتحسين اإلنتاج العلمي عبر انخراط أكبر لألساتذة الباحثين في أنشطة البحث وتحسين مستوى البنية  -

 التحتية العلمية ووضع ميزانية مخصصة للبحث العلمي وجلب المزيد من التمويالت العمومية والخاصة

الوطنية    والبيطرة والمدرسةالحسن الثاني للزراعة    ومعهد  المتكونة من المعهد الوطني للبحث الزراعي  مؤسساتلاقامت  

طريق مشتركتين للتعليم العالي والبحث الفالحي    بإعداد خارطتيالوطنية الغابوية للمهندسين    والمدرسةللفالحة بمكناس  

إطار    لعملياتي( في  واللجنة  القيادة لجنة  و)اللجنة االستراتيجية    والتي هي في طور المصادقة عليها من قبل لجان الحكامة

 .2030-2021 رالجيل األخض استراتيجية

  وتمويل شراكة    إطارإنجازه في  السنوات سيتم    بحث متعددتتضمن خارطة طريق البحث الفالحي برنامج  وفي هذا اإلطار،  

 .  تم تحديده

تحسين جودة وجاذبية التكوين في سلك الدكتوراه عبر إرساء آليات خاصة للتمويل )منح وتكوين تكميلي  -

 وشراكات، إلخ( وضمان تأطير وتتبع أفضل وكذا إقرار معايير أكثر صرامة الختيار المترشحين 

مقاربة    ،الجيل األخضرفي إطار دينامية استراتيجية   الثاني للزراعة والبيطرة بنهج  الحسن  عداد رؤيا تحدد  إلقام معهد 

    .الشركاء المستهدفين وطبيعةحسب األهداف المتوخاة  األساتذة الباحثينات األولوية بتشاور مع ذمحاور البحث  

السبل الواعدة إلنشاء نظام للمنح    تحديدووضع طلب إعادة اعتماد مركز دراسات الدكتوراه    2021تم سنة    ،وفي هذا الصدد

 .  لطلبة الدكتوراهالدراسية 

البحثية بالمؤسسة وكذا القيام بإجراء تقييمات دورية  - المشاريع  إنشاء نظام لمتابعة توثيق منتظم ألعمال 

 للمشاريع المذكورة.  

والتنمية دليل إجراءات المراقبة والتقييم  أحدث معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة على مستوى مديرية التعاون والشراكة  

 . هاكما سيتم إنشاء منصة الكترونية لرصدالمشاريع البحثية. يحث فيه حاملي مشاريع البحث إليداع مخرجات 

 . كما2021في سنة تم إنشاء نظام مراقبة وتقييم للبحوث العلمية التعاقدية  ، فقدالوطنية للفالحة بمكناس المدرسةوبخصوص 

 .2022 سنة من منتظم ابتداء تقارير بشكل وإعدادضع منظومة تتبع سيتم و

 العالي والبحث العلمي والتكنولوجي  حكامة التعليم

  والتكنولوجي بالمغرب، لتعليم العالي والبحث العلمي  في ااألساسي  فاعل  جامعة، ال  12وعددها    ،العمومية  تعتبر الجامعات

 325 15األساتذة فقد تجاوز    دأما عد  2021-2020طالبا برسم السنة الجامعية    899 989ة المسجلين بها  طلبالعدد  بلغ  حيث  

 .  2020-2019الموسم الجامعي خالل  764 126أستاذا باحثا، فيما قدر عدد خريجيها ب 

والبحث العلمي في إطار تدبير التعليم العالي  وألهمية هذه الجامعات، تمت برمجة مجموعة من المهمات الرقابية المتعلقة ب 

 ، ويتعلق األمر بما يلي:2020برنامج المجلس لسنة 

 الجامعات؛  حكامة تقييم -

  وشعيب  بسطات األول والحسن بأكادير زهر وابن بمكناس إسماعيل موالي وهي  أربع جامعات تسيير مراقبة -

 الجامعات  مستوى  على  الطلبة  عدد  من%  30  أي  طالبا  251.433بالجديدة. هذه الجامعات األربعة تأوي    الدكالي

 أستاذا؛ 3.264 فبلغ الباحثين اساتذتها عدد أما. 2018-2019 الجامعية السنة برسم االثني عشر
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 البحث   وتطوير  تمويل  في  ودوره  التكنولوجي  والتطوير  العلمي  البحث  لدعم  الوطني  الصندوق  مراقبة تسيير -

 والتكنولوجي.  العلمي

 الجامعية؛ الشهادات تقييم نظام تسليم -

I.  مالحظات وتوصيات المجلس األعلى للحسابات 

حيث    2021-2020  –  2013-2012والمتمثلة في تحسن عدد من المؤشرات خالل الفترة    اإليجابيةإلى الجوانب    باإلضافة

 عدد الخريجينأما    512.630إلى    385.135طالبا، والطاقة االستيعابية من    899 989إلى   541.375انتقل عدد الطلبة من  

الرقابية من    مكنت  ،خريجا  126 764إلى    62.931من    2020-2019إلى    2013-2012فقد انتقل خالل الفترة   المهمات 

 الوقوف، على مجموعة من المالحظات والتوصيات: 

 أوال. فيما يخص حكامة الجامعات
وضع مجموعة من اآلليات لضمان حكامة جيدة على  قد التعليم العاليمتعلق بتنظيم ال 01-00على الرغم من أن القانون رقم 

من تحقيق حكامة   حدتأسفر عن مالحظة مجموعة من النقائص    اال ان تطبيقهمستوى الجامعة أو المؤسسات التابعة لها،  

 : جيدة وأثرت على أداء الجامعات وبتعلق األمر باآلتي

 الحكامة أجهزة .1

نص على إحداث هيئات تسهر على حكامة الجامعات والمؤسسات التابعة   الخاص بالتعليم العالي  01-00القانون رقم  رغم أن  

الجامعة   مجلس  في  والمتمثلة  بعض  لها،  تبقى  خاصة،  لمهام  المحدثة  اللجن  وبعض  المؤسسة  ومجلس  التدبير  ومجلس 

االختصاصات التي خولها القانون وممارستها الفعلية وطرق اشتغال هذه األجهزة موضوع عدة إكراهات لم تساعد على تنزيل 

 وضمان حكامة جيدة بالجامعات. وتتجلى هذه النقائص فيما يلي:

  اقتصادية في أشغال مجلس الجامعة-القطاعات السوسيوممثلي متواضعة لمشاركة 

المتعلق بتنظيم التعليم العالي مهمة تدبير الجامعة لمجلس ذي تركيبة موسعة تضم ممثلين  01.00من القانون  9أوكلت المادة 

أنه  غير  العالي.  بالتعليم  المعنية  القطاعات  علىوبعد    ،عن كل  اجتماعات مج  االطالع  الجامعامحاضر  عدم  اتلس  تبين   ،

اجتماعاته، وذلك على الرغم من أهمية الدور الذي    في  الترابية  اتمشاركة ممثلي القطاعات االقتصادية والمهنية والجماع

 . والجهويفي محيطها المحلي  خرجيهايمكن أن تلعبه هذه األطراف في إشعاع الجامعة وتسهيل اندماج 

زارة فإنه ورغم المجهودات التي تقوم بها الجامعة من أجل االنفتاح على القطاعات االقتصادية والمهنية تبعا لجواب الو
والجماعات المحلية عن طريق دعوتهم بشكل مستمر ودائم لحضور اجتماعات مجلس الجامعة والمشاركة في اتخاذ  

 م تبقى جد محدودة. ، إال أن مشاركته01.00من القانون  9القرارات كما تنص عليه المادة 

 تضخم عدد أعضاء مجالس الجامعات 

  وهذا  عضوا،   95والذي يمكن أن يصل في بعض الحاالت إلى    تكون من عدد كبير من األعضاءت  اتلس الجامعاأن مج  لوحظ

 التدبير   لساومج  اللجان   وأن  خاصة  غير مجدية،  شاتانقل  ؤدي وت  طويالا   وقتاا  تستغرق  التي  االجتماعات  إدارةيؤثر سلبا على  

 .مما يؤدي إلى عدم الفعالية على مستوى القرارات المتخذة لالجتماعات، التحضير في كامالا  دورها تؤدي ال

لقد أوضحت الوزارة في جوابها أن اللجان المنبثقة عن مجلس الجامعة تقوم بدورها وتعقد عددا كبيرا من االجتماعات 
 نظر فيها.لتدارس المواضيع التي يجب على مجلس الجامعة ال

إال أن المجلس الحظ خالل المهام الرقابية التي قام بها في بعض الجامعات أن هذه اللجان ال تجتمع بشكل منتظم، وحتى عندما 

 تجتمع فإنها ال تنجز محاضر ألعمالها.

 إليه الموكلة المهام ببعض  المجلس نهوض عدم 

  ال،  هذا الصدد  في.  00.01  القانون  بموجب  إليها  الموكلة  المهام   من  العديد  كافٍ   بشكل  تؤدي  ال  أو  ،الجامعات  مجالس  تقوم  ال

  في   المهمة  هذه  على   ينص  00.01  رقم  القانون  أن   من   الرغم  على  الجامعات،  خريجي  بإدماج  المتعلقة  الجوانبتتم مناقشة  

مع متطلبات هذا السوق    كوينتبهدف تكييف عرض ال  الشغل  سوق   احتياجات  لتحديد  دراسة  أي  إجراء  يتم  لم  . كما 12  المادة

  المقدم   كويناندماجهم في الحياة العملية من أجل تقييم جودة الت  مدي   على  للوقوف  للخريجينولم يتم إجراء أي متابعة    جهة،من  

 والعمل على تطويره. 

جوابا على هذه المالحظة أكدت الوزارة أن مشكل تتبع خريجي الجامعات يبقى مطروحا لسبب رئيسي يتجلى في 
صعوبة التواصل مع هؤالء بصفة منتظمة رغم المجهودات التي تقوم بها الجامعات والمؤسسات التابعة لها، سنويا،  

أن اقتراح المسالك يعتمد أساسا على االستجابة   عبر استطالعات الرأي والتي يقوم بها سنويا بعض الجامعات. كما
 . ةللطلب المتزايد على التعليم العالي وكذا االستجابة لمتطلبات سوق الشغل عبر اقتراح مجموعة من المسالك الممهنن
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فإن الوزارة لم توضح كيف يتم هذا التكييف في   مع متطلبات هذا السوق  كوينكييف عرض التفيما يخص الجزء المتعلق بت

 غياب أي دراسة استطالع في هذا الميدان. 

 وتقييم تنفيذه وتتبع الجامعة تطوير مخطط اعتماد عدم   

 رئيسيلزم  لم    01-00  رقم القانون  عالوة على عدم إقرار معظم المجالس لمخططات موثقة لتطوير الجامعات، فقد لوحظ أن

 مجلس الجامعة العتماده وذلك حتى يتمكن هذا األخير من تتبع وتقييم التقدم  أمام  تعيينه  بعد  مباشرة  مخططه  بتقديم  الجامعة

تنزيل المخطط وذلك بغية إعطاء قيمة لمقترح المخطط المقدم من طرف رئيس الجامعة والذي على أساسه تم الحاصل في  

 قبول تعيينه رئيسا. 

إلى أنه يتم تقديم مشروع تطوير الجامعة ومناقشته من طرف أعضاء مجلس الجامعة   لقد أشارت الوزارة في جوابها
 إلغنائه وتبنيه كمشروع جامعة ويتولى رئيس الجامعة السهر على تنفيذه.

الجامعة ال يتم اعتماده من    التي قام بها المجلس، اتضح في بعض الجامعات أن مشروع تطوير   إال أنه ومن خالل التحريات

 لس الجامعات. طرف مجا

 التدبير  مجلس به يقوم الذي الدور محدودية 

  دوره   يلعب  ال  المجلس  هذا  أن   لوحظ. إال أنه  والمالية  اإلدارية  المهام  به تناط للتدبير  مجلسحداث  إ  على  01-00  القانون  ينص

وبرجع ذلك    المجلس.   التعويض هذ  المؤسسات'  رؤساء  لجانعلى شكل    موازية  هيئات  حداثإ  ويتم اللجوء إلى  كامل  بشكل

التي تنبثق   المعينين وأعضاء  من ببن  إلى تشكيلة هذا المجلس   ألعضاء امجلس الجامعة على أساس تساوي بين األعضاء 

 ، مما ينتج عنه نفس اإلشكاالت المطروحة على مستوى مجلس الجامعة.المنتخبين

صفة دورية قبل اجتماع مجلس الجامعة وكلما دعت الضرورة  رغم تأكيد الوزارة في جوابها أن مجلس التدبير يجتمع ب
ذلك. ويتدارس خاصة القضايا المتعلقة بالجانب اإلداري والمالي، إال أن رؤساء الجامعات الثالث التي تمت زيارتها  

بدوره،   )جامعة عبد المالك السعدي وجامعة ابن طفيل وجامعة سيدي محمد بن عبد هللا( أكدوا أن هذا المجلس ال يقوم
 مما حذا بهم إلى خلق بنيات غبر رسمية تسمى ندوة رؤساء المؤسسات لتعوض هذا المجلس.

 المؤسسات  ومجالس الجامعة مجلس بينتنسيق بين لل هياكل أو آليات  وجود عدم 

  التطبيق   لضمان  المؤسسات  ومجالس  الجامعة  مجلس  بين  تنسيق   آليات  أو  هياكلإحداث    على  01-00  رقم  القانون  ينص  لم

تطوير  غمالمتنا كما ال  الجامعة  مع مخطط    االزدواجية إلى    يؤدي  قد  مما  البعض،  لبعضهما  المجلسين  قرارات  إبالغ  يتم. 

 وترشيدها. الميزانية موارد استخدام في سيما ال أحيانا، والتداخل

المؤسسات الجامعية أو مجلس  لقد أكدت الوزارة هذه المالحظة مشيرة إلى أن بعض الجامعات أحدثت ندوة لرؤساء  
للتنسيق يجتمع بشكل دوري وتمثل آلية لتنسيق القرارات التي يصادق عليها مجلس الجامعة مع تلك التي تصادق عليها  

 مجالس المؤسسات. 

 الجامعة رئيس تعيين طريقة في  نقائص 

ا  الرئيس  يلعب ا  تنشأ  التي  سيقالتن  مشاكل  حل  في  الخصوص  وجه  وعلى  الجامعة  إدارة  في   أساسياا  دورا  المستويين  بين  كثيرا

  يهم  أسفلإلى    أعلى  من  هرمي  واآلخر  الباحثين،  لألساتذة  أساساا  االنتخاب  آلية  على  يعتمد  أحدهما:  الجامعة  منهما  تتألف  اللذين

رؤساء الجامعات   تأهيل. اال انه لوحظ أنه ال يتم خاصةيتطلب مهارات وكفاءة إدارية  األمر هذا. اإلداريين المسؤولين تعيين

  تعيين   مسطرة   تعاني  سبق،  ماإلى    باإلضافة.  المالي  والتدبير  اإلدارة  مجال  في  تدريب   أي  من  يستفيدون  ال   في هذا المجال حيث

 قرار  في  عليها  والمنصوص  المرشحين  في  توفرها  الواجب  العلمية  الكفاءات  توصيف  في  الدقة   غياب   من  الجامعات   رؤساء

 . 2001 شتنبر 26 في الصادر 01.1774 رقم العلمي والبحث العالي التعليم وزير

 المؤسسات ورؤساء الجامعات لرؤساء المتزامن غير التعيين  

ا   عائقاالجامعات ورؤساء المؤسسات    لرؤساءالتعيين غير المتزامن    يشكل   تباينات  وجود  حالة   في  الجامعات  إدارة  في   إضافيا

  المؤسسة   أو  الجامعة  وضعية  تشخيص  في  اختالفإلى    يؤدي   قد  مما  بها،  يتقدمون  التي  التطوير   ومشاريع  التوجهات  في

  مشروع   بين  االتساق  عدم  في  المشكل  هذا  أثر  ويتجلى.  التعيينين  بينعدم التوافق الزمني    بسبب  المقترحة  والحلول  الجامعية

  الخاصة  التطوير  مشاريع  بإدماج  تسمح  آلية   وجود   عدم  ظل   في  المؤسسات،  ومديري  عمداء   ومشاريع  الجديد  الرئيس

  المؤقتين،  المديرين  قبل  من  المؤسسات  بعض  إدارة  بسبب  الوضع  هذا  تفاقم  قد. والجامعة  استراتيجيةفي    بالمؤسسات الجامعية

من   تحقيقها تعيني التي األهداف بشأن لها التابعة والمؤسساتواضح بين الجامعة  تعاقد وجود وعدم الزمن من طويلة لفترات

الشيء الذي    الجامعة  رئيس  صالحيات  ضمن  يدخل ال  الجامعية  المؤسسات   ومديري  عمداء  تعيين   أن  كما طرف هذه االخيرة.

 يفقده كل سلطة على أدائهم. 

تم تأكيد هذه المالحظة في جواب الوزارة التي أضافت أنها حرصت على أخذ هذا المعطى بعين االعتبار في إعداد  
القانون اإلطار رقم   العالي والبحث العلمي ومالءمته مع مقتضيات  للتعليم  المنظم  القانون  المتعلق    51-17مشروع 

 بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. 
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 بالمحاسبة يةالمسؤول ربط .2

  مستوى   وعلى  اإلطار  هذا  في  الجيدة،  الحكامة  لتكريس  األساسية  العناصر  من  والشفافية  بالمحاسبة  المسؤولية  ربط   يعتبر

 :التالية بالجوانب االمر ويتعلق بالمحاسبة، المسؤولية ربط تجسد التي اآلليات من مجموعة غياب لوحظ الجامعات

 الجامعات  استقاللية محدودية 

 اإلداري   واالستقالل  المعنوية  بالشخصية  تتمتع  عمومية  مؤسسات  الجامعات  أن  على  01-00  القانون  من  4  المادة  نصت  لقد

النقائص   تشوبها  االستقاللية  هذه  أن  أثبتت  الميدان  في  الفعلية  الممارسة  أن  إال.  والمالي  الميدان  بالخصوص  تهم  بعض 

 .البشرية والموارد الممتلكات وتدبير والمالي البيداغوجي

تدخل    البيداغوجي  المستوى  على - في  الجامعة  استقالل    التكوين   مسالك  اعتماد  في   الوزارةتتجلى محدودية 

  على   الحصول  تخول  التي  المسالك  لكل  االعتماد  تمنح  التي  هي  الوزارة  فإن   وهكذا.  الجديدة  المؤسسات  وإحداث

 أولويات  في  تدخل  ال  التي  المسالك  أن  بحيث  البيداغوجية  الخريطة  رسم  في  كبيرا  دورا  وتلعب  وطنية  شهادة

  وفي  المفتوح  الولوج  ذات  المؤسسات  في  االجازة  مسالك  كل  فإن  المثال،  سبيل  على.  اعتمادها  يتم  ال  الوزارة

 على  ينطبق  الشيء  نفس.  الوزارة  عن  صادرة  التطبيقية  للعلوم   العليا  والمدارس  للتكنولوجيا  العليا  المدارس

إذ لوحظ أن الوزارة تتدخل بشكل مباشر في إحداث هذه المؤسسات رغم وجود    الجديدة،  المؤسسات  إحداث

مسطرة واضحة في هذا المجال تشير إلى أن اقتراح إحداث المؤسسة من صالحيات مجلس الجامعة المعنية.  

 ح الوزارة؛ تم إحداث ست مؤسسات جامعية من اقترا 2019-2015وهكذا وخالل الفترة 

حسب جواب الوزارة فإن هذه األخيرة تحرص، فقط، على أجرأة مسطرة اعتماد المسالك التي يتم اقتراحها وعرضها  
 من طرف الجامعات.

هو أن األساتذة الباحثين الذين يبادرون إلى إحداث المسالك يتقيدون بالنماذج المقترحة من لكن ما تم الوقوف عليه  

 طرف الوزارة. 

تبرز محدودية استقالل الجامعة في االعتماد شبه الكلي على إعانات الوزارة والحد من    المالي،  توىالمس  على -

 يسمح ال محددة ألغراض مسبقا موجهة تكوندور مجلس الجامعة في إعداد الميزانية، حيث أن هذه اإلعانات 

يص على استقالل الجامعات،  سنة على التنص  20ا. ورغم مرور ما يناهز  فيه  بالتدخل  الجامعة  لمجلس  اأحيان

بالمائة من ميزانياتها في المتوسط خالل الفترة   85فإن هذه األخيرة مازالت تعتمد على إعانات الوزارة بنسية  

 ؛2015-2019

. لوحظت محدودية استقاللية الجامعة، فالوزارة لم تقم بنقل  البشرية  والموارد  الممتلكات   تدبير  مستوى   على -

المادة   الجامعات كما تنص على ذلك  إلى ملكية  العقارية  القانون    96الممتلكات  بالتعليم    01-00من  المتعلق 

العالي، وال بوضع النظام األساسي لمستخدمي الجامعات ونظام التعويضات المخولة لهم كما تنص على ذلك  

من نفس القانون وهكذا تتوفر الجامعات أمام موارد بشرية ال تتحكم في تعيينها وترقيتها و تأديبها،    17المادة  

 حيث يعود األمر إلى قطاع التعليم العالي، مما يحد من إمكانيات الرفع من مردودية هذه الموارد البشرية.

بصدد  الوزارة  أشارت   أنها  إلى  جوابها  القانون  في  األساسي   خاصة  01.00مراجعة  بالنظام  المتعلقة  المقتضيات 
تم الشروع   الممتلكات، فقد أكدت الوزارة أنه   نقل مستوى . أما علىالتعويضات المخولة لهمولمستخدمي الجامعات  

، الشيء  ملكية الوزارةالعقارات ليست في    أن جل  أنه تبين إال    وزارة االقتصاد والماليةفي هذه العملية، بتنسيق مع  
، لما يتطلبه هذا األمر  إلى العدول عن قرار التفويت واقتراح وضع هذه الممتلكات رهن إشارة الجامعات  اهالذي حذا ب

 من ميزانية مهمة ال تتوفر عليها الوزارة.

 والجامعات ةالوزار بين التعاقد غياب 

 استراتيجية  االتساق بين  مستوى  على  ضعف  وجود  يتبين  والجامعات  العالي  بالتعليم  المكلفة  الوزارة  بين  العالقة  إطار  في

 إضافة.  االستراتيجية  هذه  مضمون  االعتبار  بعين  تأخذ  ما  قليال  الجامعات  أنيتضح  حيث    الجامعات  تطوير  ومخططات  الوزارة

  التعاقد   آليات  اعتماد  عدم   تبين  فقد  معينة،  مجاالت  في  إمكانية التعاقدإلى    القانون سالف الذكر يشير  أن   من   وبالرغم  هذاإلى  

  والمخطط   المهندسين  بتكوين  المتعلقة  الخاصة  البرامج  باستثناء  األداء  وتقييم  للمساءلة  كآلية  والجامعات  الوصية   الوزارة  بين

الممتلكات  اليات  ووضع  االستعجالي   حيز   دكتوراه-ماستر-إجازة  نظام  دخول  منذ  الوزارة  أن  للجامعة. كما  العقارية  لتدبير 

 بقرارات   المسالك  اعتماد  على  وتقتصر  للتكوين  وطنية  جامعية  خارطة  تضع  لم  2004-2003جامعي  خالل الموسم ال  التطبيق

 .العالي التعليم لتنسيق الوطنية اللجنة  رأي استطالع بعد وزارية

التربية والتكوين    بمنظومةالمتعلق    51-17  القانون  تنزيلفي إطار  جوابا على هذه المالحظة أوضحت الوزارة أنه  
 مي واالبتكاربين السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العل  برامج تطوير  والبحث العلمي، تم توقيع عقود

 . وتسهر الوزارة حاليا على إعداد عدة للتتبع والتقييم.  2023- 2021للفترة ما بين  والجامعات
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 ة وترتيب النتائج على ذلكالجامع أداء رئيس عدم اعتماد آليات لتقييم   

  أداء  تقرير  أو  دوريةال يعمد مجلس الجامعة إلى تقييم دوري ألداء رئيس الجامعة حيث ان هذا األخير غير ملزم برفع تقارير  

  لألهداف  إنجازه  درجة  بتقدير  عينته  التي  للسلطة  يسمح  ال  الذي  األمر  واليته،  فترة  نهاية  في  تقرير  أو  المدة  منتصف  خالل

  على   يؤثر  مما  للمساءلة  خاضع  غير  نفسه  الرئيس  يجد  وهكذا.  عليها  النتائج  وترتيب  الجامعة  تطوير  مشروع  في  بها  التزم  التي

  رؤساء   أن  لوحظ  المثال،  سبيل  فعلى.  ال يمكنهم محاسبته ومساءلته على أدائه  الذين  األطراف ذات الصلة  مع  وعالقاته  أدائه

 واليتهم.  فترة في حصيلة أدائهم عن مفصل تقرير بإعداد يقومون  ال واليتهم المنتهية الجامعات

 التدبير  آليات .3

  جميع  على  وتكريسها  تفعيلها  في  تساعد  التي  التدبيرية  واإلجراءات  اآلليات  من  مجموعة  اعتماد  على  الجيدة  الحكامة  ترتكز

 :ما يلي لوحظ وقد. المستويات

 سنة  17تجاوز  تنظيمي هيكل اعتماد في  تأخر 

  يضمن   الهياكل التنظيمية بشكل  مختلف  بين  وتوزيعها  المسؤوليات  بتحديد  يسمح  الذي  التنظيمي  الهيكل  أهمية  من  الرغم  على

مما انعكس سلبا على قدرة الجامعات   سنة  17  تجاوز  رسميال  التنظيمي  الهيكل  هذافقد سجل تأخير في إقرار    األداء،  فعالية

في استقطاب كفاءات إدارية تستجيب للمتطلبات وانعكس سلبا على تحفيز الموظفين االكفاء للترقي في مناصب المسؤولية 

واالستفادة من التعويضات المعمول بها. ويسجل المجلس المجهودات التي بذلت لتجاوز هذا العائق من خالل مصادقة وزارة  

  .2020م العالي وتأشير وزارة المالية على الهيكل التنظيمي الرسمي خالل التعلي

أكد رد الوزارة أن كل الجامعات تعمل حاليا على أجرأة المنظام اإلداري الرسمي الذي تم اعتماده بقرار مشترك بين  
 .  2020رس ما 9وزارة االقتصاد والمالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار بتاريخ 

 السلوك ومدونات والمساطر باألدلة محدودية العمل   

قيد اإلعداد وثالث   الدليل  المالية والمحاسبية في حين أكدت ثالثة منها أن هذا  المساطر  دليل  ال تتوفر ست جامعات على 

يتوفر إال في جامعة واحدة ومطبق  جامعات تتوفر عليه. أما بالنسبة لدليل المساطر المتعلق بالمهام البيداغوجية والعلمية فال  

تفتقر  المؤطرة لعمل األساتذة واألطر  لالجامعة    بشكل جزئي. كما  العامة  المبادئ  المهني يحدد  ميثاق لألخالقيات والسلوك 

اللية والمتعلقة أساسا بواجبات احترام القانون واالمتثال للقواعد المنظمة للعمل والتزام الحياد واالستق  ،والموظفين اإلداريين

من خالل تبني سلوك مهني يتميز بالموضوعية والمهنية   ،والموضوعية أثناء كل مراحل تنفيذ المهام الموكلة ومراعاة النزاهة 

، وكذا توخي تحقيق االقتصاد والفعالية في كافة المهام من خالل عدم تبديد المال العام أو إساءة  واألخالقيات الفضلىواالجتهاد  

 استغالل الوسائل العامة لتحقيق منافع خاصة أو غير مشروعة.  استعماله أو محاولة

 الداخلي التدقيق الحاجة إلى اعتماد 

  الداخلي   للتدقيق  وحدة  يتوفر  ال  الجامعة  رئيس  أن  لوحظ  كما  الجامعة  مجلس  عن  المنبثقة  التدقيق  لجنة  حداثإ  عدم  لوحظ  لقد

 للجامعات  والمحاسبي  المالي  التنظيم  بشأن  المالية   وزارة   عن  الصادر  DE / SPC  2471-2  رقم   القرار  في  عليهما  المنصوص

 داخلي  تدقيق  ميثاق  وجود  دون  ولكن  داخلي،  كمدقق  موظفيها  أحد  الجامعات  بعض  عينتذلك    عوض.  2005  مايو  17  في

 ونطاقه.  وأهدافه استقالليته ضمان وإجراءات الداخلي التدقيق عن  المسؤول الهيكل تركيبة يحدد

للمنظام اإلداري الرسمي للجامعة، تم إحداث مصلحة للتدقيجاء   الداخلي بالجامعات   قفي رد الوزارة أنه: "تنزيال 
 تعمل تحت اإلشراف المباشر للسيد رئيس جامعة".

 مندمج معلوماتي نظام ضرورة وضع 

  مختلف   تحديد  وكذا  المعلوماتية  األجهزة  من  احتياجاتها  تحديد  من  الجامعة  يحول دون تمكن  معلوماتي  مديري  مخطط  غياب  نإ

.  للجامعات  واإلداري  المالي  التسيير  وكذا  العلمي  بالبحث  المتعلقة   وتلك  أنشطتها  مختلف  سير  لضمان  الضرورية  التطبيقات

  ويربط   أنشطتها  جميع   يغطي  ومندمج  متكامل  معلوماتي  نظام  إرساء  من  الجامعات  تتمكن  لم  المديري،   المخطط  هذا  غياب   ومع

 .   المناسب الوقت في المعلومة نجاعة في سبيل توفير عائقا يشكل  مما الجامعية المؤسسات وباقي الرئاسة بين

 المؤسسات   صعيد على  إما  اقتناؤها  تم  مندمجة  وغير  متنوعة  تطبيقات  على  أنشطتها  مختلف  تسيير  في  الجامعات  تعتمد  عمليا

"  ابوجيوالطالب »تطبيق تدبير الدراسة  في حين يجب اإلشارة إلى ان الجامعات رغم توفرها على    .محليا  تطويرها  تم  أو

(APOGEE)    تسجيل الطلبة وإدارة استعمال الزمان، واالمتحانات وسير الدروس داخل المؤسسة الجامعية من أجل تدبير

تطبيق بل على تطبيقات خاصة هذا ال  علىتعتمد كليا    النتائج، فقد لوحظ أن بعض الجامعات ال  واإلعالن عنوكذا إدخال النقط  

ويشكل هذا التنوع في التطبيقات المستعملة من طرف   تختلف من مؤسسة ألخرى لتلبية حاجيات المؤسسة من المعلومة. ،بها

وفر قاعدة  ، مما يحول دون تاتالجامع  اتالمؤسسات الجامعية وعدم انسجامها عائقا في توحيد شكل المعلومة المقدمة لرئاس

   أوال ولدى الوزارة ثانيا.بيانات ومعلومات موحدة لدى الجامعة 

على وضعيات تمت بلورتها على نظام إكسيل مما يمكنها من إنجاز العمليات    الجامعات  تعتمد  المالي،  التدبير  مستوى  على

ال يمكن من تكوين قاعدة بيانات    مماالمالية الضرورية وبشكل محدود وال يرتبط عبر شبكة خاصة بباقي المؤسسات الجامعية،  
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المالي  ب  تسمح التسيير  تبني مؤشرات لضبط  الميزانية وبالتالي  للجامعة واالطالع على طريقة صرف  المالي  التسيير  تتبع 

 للجامعة. 

، الذي يندرج ضمن مشاريع تنزيل القانون تقوية نظام المعلومات للتربية والتكوين والبحث العلميأكدت أن " مشروع  
-2021، موضوع عقود برامج التطوير المتعاقد بشأنها بين الوزارة والجامعات للفترة ما بين  51-17اإلطار رقم  

التعليم العالي والبحث العلمي والسهر  توفير نظام معلومات شامل ومندمج لتدبير وتقييم منظومة، يهدف إلى  2023
 ". يره وتحيينه بكيفية مستمرةعلى تأمينه وتطو 

  الشهادات الجامعية تسليم ومساطر عدم اكتمال تأطير آليات 

 وأمنة   وشاملةغياب آلية واضحة تمكن من تبني منظومة معلومات مندمجة  لوحظ    فقد  ،بالنسبة لمنظومة تدبير تسليم الشهادات

 وى: على مست  النقائص بعضمن   تعانيتدبير تسليم الشهادات  منظومة أنحيث 

 الصياغة؛  ولغةالمعلومات التي يحملها الديبلوم  -

 ؛تسليم الشهادات ومساطر وآجالالنقط  لتدبيرمنظمة النصوص ال -

 األهلية.ن ليس لهم مختراقها مال التي تضبط استعمالها تجنبامساطر الالمن للمنظومة و الولوج -

الجامعات عمدت إلى توسيع منظومة "أبوجي" لضمان إعداد  أشار تعقيب الوزارة على هذه المالحظة إلى أن بعض  
وتسليم الشهادات الجامعية. في حين تشير أخرى إلى أنها تتوفر على منظومة تدبير إصدار وتسليم الشهادات تتبنى 

 آلية مندمجة وشاملة وآمنة مقيدة بمساطر محددة. 

 الجامعات أداء تقييم ثانيا.
 طة بأداء الجامعات:فيما يلي بعض المالحظات المرتب 

 التكوين األساسي .1

يتم تنظيم التكوينات المقدمة من طرف المؤسسات الجامعية في إطار    المتعلق بالتعليم العالي  01-00من القانون    8طبقا للمادة  

البيداغوجي الذي تقدمه الجامعة، يعرف    عرضأهمية وتنوع ال  أسالك ومسالك ووحدات تتوج بشهادات وطنية. وبالرغم من

 مجموعة من المشاكل، نذكر منها:  تدبير التكوين األساسي

 استراتيجية التعليم عن بعدوالتأخر في تبني  د أعداد الطلبةمقارنة مع تزاي الطاقة االستيعابية ضعف 

 جامعية   مؤسسات  إحداث  خالل  من  االستيعابية  الطاقة  تحسين  أجل  من  الجامعات  لدن   من  المبذولة   المجهودات  من   غمبالر

 يعرف   الذي  للطلبة  اإلجمالي  العدد  مع  مقارنة  محدودة  تبقى  االستيعابية  الطاقة  هذه  أن  إال  ...،  وقاعات  مدرجات  وبناء  جديدة

  بمختلف   األول  بالفصل  عددهم  ارتفع  إذ  االجازة،  بسلك  الجدد  الطلبة  من  كبيرا  عددا  الجامعات  استقطبت  حيث  مضطردا  تزايدا

 من  والثاني  األول  الفصل)  المسجلين  للطلبة  الكلي  العدد  من%    50  نسبة  ليناهز  المفتوح،  الولوج   ذات  الجامعية  المؤسسات

 (.االجازة سلك

 وأمام  التعلم،  طرق  كإحدى  بعد  عن  التعليم  اختيارإلى    توجيهاته  في  أشار  والتكوين،  للتربية  الوطني  الميثاق  أن  من  الرغمب

 باستعمال  بعد  عن  التعليم  في  االستثمارإلى    األخيرة  هذه  تعمد   لم  الجامعات،  تعرفها  التي  الطلبة   أعداد  في  التضخم  ظاهرة

  وقد .  للطلبة  المتزايد  العدد  تكوين  ظروف  تحسينلتفعيل هذا التوجه من أجل    استراتيجية  بلورة  الحديثة من خالل  التكنولوجيا

  .الوبائية والوضعية الصحي   الحجر فرضه عندما وذلك بعد، عن التعليم لتفعيل مستعدة تكن لم الجامعات  أن جليا اتضح

التعليم عن بعد قبل ظهور   العالي ليؤكد على أن الجامعات لم تستثمر في  التعليم  في هذا اإلطار جاء جواب وزارة 
، حيث أفادت أنه تم القيام بعدة إجراءات من أجل " تطوير التعليم عن بعد"، كلها انطلقت ابتداء من  19جائحة كوفيد  

إصدار المرسوم المتعلق بالتعليم عن كذلك من خالل    51-17قم  , وذلك في إطار تنزيل القانون اإلطار ر  2020سنة  
تعزيز االعتماد على نمط (. وتهدف هذه اإلجراءات إلى  2021شتنبر    06بتاريخ    7019بعد )الجريدة الرسمية عدد  

 . التعليم اإللكتروني كمكمل للتعليم الحضوري

  البيداغوجيغياب رؤية واضحة بخصوص العرض 

  ومسالك  والماستر  األساسية  اإلجازة   في  مسالك  بين  تتوزع  والممهنن،  األساسي   بالتكوين  تتعلق   مسالك  الجامعات  وفرت

  .الدكتوراه  وتكوينات  للتكنولوجيا  الجامعي  بالدبلوم  خاصة  ومسالك  للهندسة  المتخصص ومسالك  والماستر  المهنية  باإلجازة

 : منها  نذكر أسباب لعدة وذلك بالمحدودية، للجامعات البيداغوجي العرض يتسم وتنوعها، المسالك هذه أهمية من بالرغم

  3مقتضيات الفصل  . بالرجوع إلى  المسالكسوق الشغل قبل وضع طلبات اعتماد    ضعف في ضبط حاجيات -

معرفة حاجيات سوق الشغل   اتالجامع  علىالمتعلق بتنظيم التعليم العالي يستوجب    01-00من القانون رقم  

تفتقر لمنظومة تمكنها من وتكييف عروضها التكوينية مع متطلبات هذه السوق. غير أنه لوحظ أن الجامعات  

التكوينات،    ضبط اعتماد  قبل  الشغل  لمتطلبات    التي  تلك عرض  وحاجيات سوق  ولتطلعات    السوق تستجيب 

 وبالتالي المساهمة في إعداد الشباب لالندماج في الحياة العملية.، الطلبة
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أفادت وزارة التعليم العالي في جوابها، أن دراسة حاجيات سوق الشغل ليست بالعملية السهلة وتتطلب إمكانات مهمة  
ورغم ذلك تحرص أغلب الجامعات على اقتراح مسالك تستجيب    ويتدخل فيها على الخصوص الفاعلون االقتصاديون.

من   القطاعية  االستراتيجية  المخططات  حاجيات  تلبية  على  الوزارة  تحرص  كما  بها.  تتواجد  التي  الجهة  لحاجيات 
 ، التأمينات...(.2020 -2014التنمية الصناعية  مخطط تسريعالكفاءات بتنسيق مع الجهات المعنية )

. بالرغم من ارتفاع عدد الطلبة عرف تطور المسالك المفتوحة سواء األساسية أو الممهننة  في عدد  التذبذب -

من سنة ألخرى، ويختلف عدد المسالك حسب طبيعة كل مؤسسة جامعية وحسب  تذبذباعدد المسالك المفتوحة 

 نوع المسلك؛ 

لكل جهة فإنه  اقتصادي -سيورغم خصوصيات المحيط السو . الجامعات بينغالبية التكوينات المعتمدة تشابه  -

الذي يدل على محدودية االبتكار   الشيء  لوحظ تشابه كبير في مسالك اإلجازة األساسية بالجامعات األربعة 

وحدات إلزامية مشتركة    مكونات في  القانون حدد  أن  واالجتهاد والمالءمة مع خصوصيات المجال الترابي علما

 تستجيب لتطلعات الطلبة ولسوق الشغل.ل إلحداث وحدات اختيارية فتح المجاوبالمقابل بين جميع الجامعات، 

  استقطاب سلك اإلجازة األساسية لعدد كبير من الطلبة الجدد 

إذ تطور عددهم بالفصل األول بمختلف المؤسسات الجامعية  االجازة،استقطبت الجامعات عددا كبيرا من الطلبة الجدد بسلك  

أن هذه النسبة     ، كماسلك االجازة(  والثاني مناألول    )الفصللمسجلين  ل% من العدد الكلي    50  بنسبةذات الولوج المفتوح،  

 بالنسبة لكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية مقارنة مع عدد الطلبة الجدد.   % 20تجاوزت 

خالل كل موسم جامعي ناهيك   اتسجيل بالجامعللتالجدد  هذا االرتفاع باألساس إلى توافد أعداد كبيرة من الطلبة  ويرجع سبب   

عن اإلكراهات المتعلقة بتوجيه الطلبة عند التسجيل وتحقيق المالءمة المنشودة بين قدراتهم وطموحاتهم الشخصية مما يترتب  

ة المتاحة التي البنية التحتي  وظروف العمل بالنظر إلىعليه زيادة في نسبة الهدر ونفقات الجامعة والتكلفة السنوية لكل طالب،  

 ال تتالءم والطاقة االستيعابية للطلبة، والتأطير البيداغوجي للجامعة. 

في    وتمت  المسجلين  الطلبة  عدد  تزايد  لغة    العربيةباللغة    مسالكمالحظة  من  تمكنهم  بضعف  بالخصوص  تتعلق  ألسباب 

. كما  المسالكللعدد الهائل من خريجي هذه  التدريس الثانية. هذا المنحى ينطوي على مخاطر مستقبلية في إيجاد فرص الشغل

لم تقم الجامعة بتقديم حلول لمواجهة التزايد الكبير لعدد الطلبة المسجلين في كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية 

 بشعبة القانون عربية.

  واإلداري ضعف التأطير البيداغوجي 

  العلوم   كليات  في   خصوصاوالبيداغوجي لوتيرة تنامي عدد الطلبة المسجلين    لوحظ على الجامعة عدم مواكبة التأطير اإلداري

ما يزيد  أستاذا واحدا للت نسبتا التأطير البيداغوجي واإلداري تراجعا مهما، إذ بلغت األولى  جحيث س  واالقتصادية،  القانونية

، 2014/2015ا خالل السنة الجامعية  طالب  150  ألكثر منمقابل أستاذ    2018/2019طالبا برسم السنة الجامعية    250عن  

الثانية موظف بلغت  يزيد عن  ل   افي حين  السنة   خاللطالبا    250  ألكثر منمقابل موظف    2018/2019  فيطالبا    500ما 

 .2014/2015الجامعية 

  المالية   المناصب  بين  التوازن  غيابإلى    يعزىوزارة التعليم العالي أن ضعف التأطير البيداغوجي واإلداري    أوضحتوقد  

 . التقاعد  على والبيداغوجية اإلدارية األطر من العديد إحالة وكذا العالي التعليم على الطلب وتزايد للوزارة المخولة

 المردودية الداخلية  ضعف 

على إخضاع التعليم العالي في مجمله لتقييم التي تنص  المتعلق بتنظيم التعليم العالي    01.00ن رقم  من القانو  77طبقا للمادة  

والمالية والبحث، كما يلزم رؤساء الجامعات  البيداغوجية  يشمل جميع الجوانب    والخارجيةينصب على مردوديته الداخلية  

لم تقدم ما يفيد قيامها بتقييم مردوديتها الداخلية    اتاال أن الجامع  والخارجية.بتقديم تقرير التقييم المتعلق بالمردودية الداخلية  

 إلى ما تم القيام به بخصوص المردودية الخارجية.  واإلشارةالمردودية الداخلية  تقييموالخارجية، مما حذا بالمجلس إلى 

أن ب  رغم  الخريجين  قدجامعالعدد  األربع،  الف  ارتفاعاشهد    ات  الممتدة من  ملحوظا، خالل  اال2019إلى    2010ترة  ان    ، 

إجماالالمردودية   ال  تبقى  الداخلية  تفاوتا حسب طبيعة  وتعرف  السلكمؤسسة  ضعيفة،  تعرف    ونوعية  الدراسي. من جهة، 

المؤسسات ذات الولوج  مردودية تفوق بكثير مردودية    ،المحدود، نظرا لطبيعتها وشروط ولوجهاذات الولوج  المؤسسات  

الداخلية مقارنة مع سلك الماستر    للمردودية  بين  بضعف  تتميز  التي  األسالك  من  اإلجازة  سلك  يعتبرن جهة أخرى،  . ومالمفتوح

مما    في ثالث سنوات،  الذين ولجوا الجامعة من أجل الحصول على شهادة االجازة لم يتمكنوا من ذلكحيث إن غالبية الطلبة  

مع ضرورة القيام بدراسة معمقة لمعرفة سبب تراجع نسبة المردودية الداخلية    التكوينبيداغوجية  اعادة النظر في    يستدعي

 . وضعفها

 تقييم المردودية الخارجية ب  الحاجة إلى القيام 

بعد  مآلهمكما ال تعمل على تتبع  خريجيها،المعطيات المتعلقة بأعداد  تقوم بتجميعال  اتفالجامع  ،بالنسبة للمردودية الخارجية

وبهذا الصدد، لوحظ    العليا.دماج خريجيها في سوق العمل أو متابعة دراساتهم  نا  لمدى  بوضع آليات رصدإذ ال تقوم    تخرجهم،

في هذا اإلطار، وعلى    .جالس الجامعاتعن أشغال م  المهنية والقطاع الخاصالمنتمين إلى الغرف    المجل األعضاء  غياب
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تتوفر   مثال  الدكالي  شعيب  جامعة  كون  من  الخارجيةلآلية  على  الرغم  المردودية  معلوماتيقياس  برنامج  في  المتمثلة   ،   "

ISLAH"  ،تتبع إدماج خريجيها في سوق الشغل من أجل تقييم مدى    يهاوبالتالي يصعب عل  قد لوحظ أنها لم تعمد إلى تفعيله،ف

 مالءمة التكوينات وتحيين العرض البيداغوجي. 

الخارجية، أن بعض الجامعات عمدت إلى القيام  المردودية بتقييم القيام أفادت وزارة التعليم العالي، بخصوص عدم
بمبادرات فردية تتوخى تتبع المسار المعني لخريجيها. ونظرا لألهمية القصوى لتتبع خريجي الجامعة وما لذلك من 

  العالي   التعليم  جيخري  ادماج  تتبع  لتنسيق  آلية   انعكاس على تجويد التكوينات المقدمة، فإنه يجري التفكير في وضع
 الوطني. الصعيد على الجامعي

 الهدر الجامعي تفاقم 

  الجامعات المغربية وخصوصا المؤسسات ذات الولوج المفتوح حيث   تعاني منها  التي  اإلشكاالت  أحد  الجامعي  الهدر  يعتبر

 الدراسات  طبيعة  حسب  النسبة  هذه  وتختلف  .2019  سنة  %20  وصلت أحيانا  والتي  ،مرتفعة  جد  نسبا  األخيرةتعرف هذه  

  يعرف   بالمقابل  مرتفعة،  هدر  نسب  اإلجازة، خصوصا الفصل األول،  سلك  ويعرف.  الدراسية  الفصول  وحسب   المسلك  ونوعية

  فتعرف نسبا   المحدود  الولوج  ذات  المؤسسات  وأما  األخيرة،  الخمس  السنوات  خالل  ضعيفة جدا،  هدر  نسبة  الماستر  سلك

 .%5,5و %1,5 بين  تتراوح ضعيفة

 التكوين المستمر .1

القانون رقم  8نصت المادة   العالي على أنه " 01.00 من  التعليم  عات وفق الشروط المنصوص  يمكن للجامالمتعلق بتنظيم 
ومن خالل    ''.عليها في نظامها الداخلي إحداث شهادات خـاصة بالجامعة في مجال التكوين األساسي والتكوين المستمر

 االطالع على عروض التكوين المستمر، تمت مالحظة ما يلي:

 تسيير وتنظيم غير متجانس للتكوين المستمر بالجامعة 

 اتلس الجامعامن طرف مج  ااعتماده  ة مختلفة تمداخليأنظمة  في تنظيمه وتسييره على  امعات  بالجيعتمد التكوين المستمر  

  ال  األنظمة  هذه  أن  االعلى ضرورة احترام شروط اعتماد مختلف التكوينات المستمرة وكذا شروط التسجيل بها،    تنصي  توال

 . بها التقيد يتم

  التكوينات   لهذه  دوري  تقييم  أي  يوجد  وال  للتكوين  الحاضنة  الجامعية  المؤسسات   مستوى  على  يتم  المستمر  التكوين  تدبير  إن

 . الممهننة للتكوينات بالنسبة الدراسة ومعدات التدريس، ساعات من االعتماد لشروط احترامها مدى لمعرفة

 هذا التكوين  واستجابة  أهمية  مدى   لمعرفة  قبلية   دراسة  دون القيام بأي  اعتمادها  يتم  الممهننة  وخاصة  المستمرة  التكوينات  إن

 ونجاحها. استمراريتها لضمان ترويجية لحملة تخضع ال فهي اعتمادها عند وحتى الشغل، سوق لطلب

في هذا اإلطار أقرت وزارة التعليم العالي بالتسيير والتنظيم الغير المتجانس للتكوين المستمر، كما أفادت أن بعض 
نقائص التدبيرية، تعكف على تحيين األنظمة الداخلية المنظمة للتكوين المستمر، كما تسهر  الجامعات، ولتجاوز هذه ال

 على إعداد مساطر مرجعية توحد معايير التسجيل ونماذج الشهادات المسلمة.

 تعدد نماذج التسيير للتكوين المستمر بالجامعة 

يعتمد في  لبروز نماذج مختلفة للتدبير. األوأدى إلى  اتلتكوين المستمر على صعيد الجامعوحدة تنظيمية خاصة باإن غياب 

المؤسسة   إداري ورئيس  الجامعة. والثاني يتحكم في تنظيمه وتسييره طاقم  الثالث   الجامعية،تسييره على رئاسة    والنموذج 

يتولى للتدبير يتحكم فيه األستاذ المسؤول عن التكوين بشراكة مع بعض األساتذة المعنيين بالتكوين وبعض اإلداريين حيث  

 العرضيين.األساتذة  واستقطاباألستاذ تحديد شروط القبول بالتكوين وتحديد كيفية صرف المداخيل 

  التكوين المستمرالمستفيدين من ضعف عدد 

لمؤسسات الجامعية إال أن عدد الذاتية لمداخيل  الرغم أهمية دور التكوين المستمر في تنويع العرض البيداغوجي والزيادة في  

بإمكانيات   مقارنة  يبقى ضعيفا  الجامعالالمسجلين  البيداغوجي    يةمؤسسات  التأطير  التكوين    واإلداري ومعداتفيما يخص 

مدارس المهندسين والمدارس العليا للتكنولوجيا وكليات العلوم وكليات العلوم  ال سيما في والمعدات العلمية والتقنية والبنايات

 والمهن.للفنون  والتقنيات وكليات الطب والمدارس العليا

 المدى  المستمر قصير لتكوينعدم تقديم عروض ل 

  ات مبادرات التي قامت بها الجامعركزت أغلب عروض التكوين المستمر على التكوينات المكللة بشهادة. فباستثناء بعض ال

يبقى التكوين المستمر قصير المدى   ،تكوينلل  محدودة  برامج  بضعة  تتعدىسواء مع القطاع العام أو القطاع الخاص، والتي ال  

. ويعزى هذا األمر، في جانب  اتمما يعكس عدم إيالء األهمية الالزمة للجوانب التسويقية للتكوين المستمر بالجامع ،محدودا

في   يادةللز  مهمة  رافعة  تشكل  قد  التي  البرامج  هذه  لمثل  والترويجالسوق  بتتبع حاجيات  كبير منه، إلى غياب وحدة مكلفة  

 المداخيل الذاتية. 

  

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/71758.htm
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 بالجامعات والتكنولوجي العلمي ثالثا. البحث
لهيكلته    2005سنة    الجامعات منذ  عمدتلجامعات. وبهدف تأطير هذه المهمة،  االمهام الموكلة إلى    ضمنالبحث العلمي  ندرج  ي

 إال أنه، لوحظ ما يلي:من خالل إحداث فرق البحث والمختبرات والمراكز والشبكات البحثية. 

 على مستوى حكامة البحث العلمي .1

غياب رؤية موحدة على صعيد الجامعة تمكن من تحديد أولويات البحث العلمي بتوافق مع االستراتيجية الوطنية  -

 بحيث يمكن بلورتها على شكل مخطط عمل تنخرط في تنفيذه جميع هياكل البحث العلمي؛ 

  ماعيين واالقتصاديينمع جميع الفاعلين االجت   بتشاورأولويات وطنية للبحث  حددت ست    يشير جواب الوزارة أنها
 .2014سنة ها تم تحيينوقد  .اقتصادية -االستراتيجيات القطاعية للتنمية السوسيواالعتبار  آخذة بعين

إال أن تحديد هذه األولويات من طرف الوزارة لم يكن له وقع بارز على أداء الجامعات في ميدان البحث العلمي،  

 ناسقة.حيث ال زالت تعاني من غياب رؤية واضحة ومت

جرد مفصل لمختلف معدات البحث العلمي التي تتوفر عليها الجامعة بالرغم من أن هذه األخيرة  ب  عدم القيام -

 ؛ ئهاتنفق مبالغ مهمة في شرا

بإحصاء للمعدات العلمية  الوطني للبحث العلمي واالبتكار لقد أشارت الوزارة في جوابها أنها قامت بتنسيق مع المركز
، تم وضع قاعدة بيانات للمعدات العلمية المتوفرة في وفي هذا الصدد  الجامعات ومؤسسات البحث.ب  الثقيلة الموجودة

المؤسسات    2015يونيو   بكل  المتوفر  العلمي  العتاد  الجامعات تعمل حاليا على جرد  أن مختلف  الوزارة  وأضافت 
 التابعة لها من أجل االستعمال المشترك. 

للمعدات العلمية الثقيلة بصفة عامة وخاصة تلك الموجودة بمركز االبتكار االستغالل األمثل والمشترك    عدم -

 الكفاءات من قبل األساتذة الباحثين بالجامعة. التكنولوجي وقطبوالتحويل 

العلمي - البحث  مردودية  إلىضعف  بالنظر  المنشورة    :  المقاالت  البحثية  عدد  الفرق  مقارنة  والمشاريع  بعدد 

ثية وعدد األساتذة الباحثين والمعدات العلمية وعدد الطلبة الباحثين المسجلين بسلك والمختبرات والمراكز البح

فإن اإلنتاج العلمي بالجامعات يعتبر ضعيفا. وعلى الرغم من أن الجامعات قد سجلت عددا مهما من    الدكتوراه،

  قليال   يبقى  االختراع  ءاتبراتبقى ضعيفة. كما أن عدد   المحكمةالعلمية، فإن نسبة النشر بالمجالت    المنشورات

 تصل   حيث  الدكتوراه،  بالسلك  الدراسات  استكمال  عدم  تسجيل  تم  فقد  أخر  جانب  ومن.  هاتثمين   ضعف   عن  فضال

من  فقطالمائة  في 25 أن حين في ،في المائة من الطلبة المسجلين 70 الدكتوراهالهدر على مستوى سلك  نسبة

 .  إعدادهاسنوات في  5من  أقل يستغرقونعدد الطلبة الحاصلين على شهادة الدكتوراه 

 « Scopus »المحكمة في قواعد بيانات    لقد ذكرت الوزارة في جوابها بأن هناك تطورا في عدد المنشورات العلمية
ا علمياا سنة    10  096 والذي انتقل من % مقارنة بسنة  50و   2019مقارنة بسنة  %  17، بزيادة تفوق  2020منشورا

% 30باسم الجامعات، مسجلة بذلك زيادة بأكثر من    2020  سنة   141إيداع  براءة اختراع  ، كما وصل عدد  2017
  .2017% مقارنة بعام 46و 2019 سنةمقارنة 

، فقد عزت الوزارة في جوابها هذه النسبة إلى العامل االقتصادي الذي  الدكتوراه سلك مستوى على للهدرأما بالنسبة  
 يدفع الطلبة المسجلين بالدكتوراه إلى التفكير في المغادرة بمجرد إيجاد فرص أفضل من المنحة المخولة لهم.  

ا والتي مساطر تتبع أنشطة مختلف هياكل البحث العلمي منذ تاريخ اعتمادها إلى حين تقييم مخرجاتهوضع  عدم   -

تمكن من تتبع منجزات هياكل البحث العلمي واستغالل أمثل للموارد المالية والمعدات العلمية الموضوعة رهن  

 ، وليس فقط من أجل توزيع االعتمادات المالية السنوية.اشارتها

 على مستوى تمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي  .2

ت  التكنولوجي  والتطوير  العلمي  البحث  للجامعة لتمويل  الخاصة  الميزانية  وهما  للتمويل،  مصدرين  على  الجامعات  عتمد 

 وقد لوحظ في هذا اإلطار:  والتطوير التكنولوجي. لدعم البحث العلمي  الوطنيوالصندوق 

العلمي  الجامعات  ميزانيات  في  رصودةالم  االعتمادات  ضعف - للبحث   عرفت:  للبحث  المرصودة  االعتمادات 

االستعجالي، ولم   البرنامج  بعد مرحلة  الجامعات تراجعا  في ميزانية  الممتدة من    تتعدىالعلمي  الفترة  خالل 

من مجموع اإلعانات المرصودة للجامعات. في   %  5نسبة اإلعانة المخصصة للبحث العلمي    2018-  2015

 المرصودة   االعتمادات  ولصرف.  %7  نسبةلتصل إلى    ة،اإلعان  ارتفاعا مهما لهذه  2019  حين شهدت سنة

رئاسة الجامعة إلى تفويضها إلى رؤساء المؤسسات التابعة لها، إال انه لوحظ غياب تتبع    تعمد  العلمي،للبحث  

المحصل عليها ومدى   والنتائج  هاتقييم منجزاتلأنشطة مختلف هياكل البحث العلمي بالمؤسسات الجامعية، وذلك  

 مثل للموارد المالية والمعدات العلمية الموضوعة رهن اشارتها.األاستغاللها 
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  والتطوير التكنولوجي: الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي  نقائص رغم ارتفاع التمويل المرصود من طرف   -

تتمثل مهمة الصندوق في تشجيع وإنعاش برامج دعم البحث العلمي والتنمية التكنولوجية وتقييم أنشطة البحث 

العلمية.ال الممتدة من    ،رصد الصندوققد  و  علمي وتنظيم األنشطة  الفترة  ، ما مجموعه 2018-2009خالل 

مليون درهم لفائدة أصحاب المشاريع وباقي المستفيدين   470مليون درهم، منح منها فعليا ما مجموعه    562

بنسبة   المرصودة83أي  المبالغ  من  ال  %  مجال  في  والتطوير  البحث  إنعاش  وتكنولوجيا  برنامج  التصاالت 

مشاريع في الميادين وبرنامج   ؛ERANETMED برنامجو  ARIMNET  المعلومات واالتصاالت وبرنامج

التكنولوجية والتنمية  العلمي  البحث  مجال  في  األولوية  التميز،  و  ذات  العلمية ومنح  المنصات  في  االشتراك 

 يلي: فيما يع العديد من أوجه القصور تمثلت عرف تنفيذ هذه المشار وقد  ...(الدولية وتجهيز مدن االبتكار

البرامج قد نصت هذه  رغم أن جميع اتفاقيات التمويل والعقود المبرمة في  .  تثمين نتائج البحث العلميضعف   -

العالي والبحث العلمي ال يتوفر على   قطاع التعليمإال أن  على ضرورة وضع طلبات إيداع براءات االختراع،  

نتائج البحث كما أنه لم يضع آليات وإجراءات لمتابعة تثمين براءات االختراع أو أي عنصر  تصور لتثمين  

في هذا اإلطار، نذكر على سبيل المثال برنامج إنعاش   .آخر من الملكية الفكرية الناتجة عن هذه المشاريع

هدفه الرئيسي تعزيز    والذي كانالبحث والتطوير في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،  

شبكات   مستغلي  بواسطة  وتسويقها  استغاللها  يمكن  وابتكارات  تطبيقات  إلى  تؤدي  التي  البحثية  المشاريع 

والتنمية   العلمي  البحث  مجال  في  األولوية  ذات  الميادين  في  المشاريع  وبرنامج  التكنولوجية. االتصاالت 

امج في تكامل مع برنامج تمويل مدن االبتكار، وال تمويل هذه البروضع إطار لإلى ذلك، لم يتم    ةباإلضاف

 سيما من خالل تثمين هذه األخيرة التي من المفترض أن تضم حاضنات المنعشين الشباب. 

خلق وتطوير التنمية  البحث العلمي و  سياسة تهدف إلى إنشاء نظام لتثمين نتائجحسب جواب الوزارة فقد تم إطالق  
، وفي نفس السياق، أكدت بعض الجامعات على أنه ومن لشراكة مع المتدخلين المعنيينالقائمة على اقتصاد المعرفة با

 أجل تثمين البحث العلمي، تم وضع مجموعة من اآلليات. 

مستوى    - على  العلميةنقص  والمعدات  للتجهيزات  المشترك  كون  .  االستغالل  من  تمويل  وبالرغم  عقود 

قد نصت على وجوب وضع هذه األخيرة في مركز يسهل عملية المعدات القابلة للتجميع واالستغالل المشترك  

إليه المذكورة غالباا ما تبقى حكرا على    االوصول  المعدات  أن  فقد لوحظ  الباحثين،  من قبل جميع األساتذة 

بوجودها أو المعرفة    المستفيد من تمويل المشروع ويصعب الوصول إليها من قبل األساتذة الباحثين اآلخرين،

 .التواصلفي  نقصالبسبب 

لقد أوضحت الوزارة في جوابها أنه على المستوى الوطني: يعمل المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، عبر وحدات 
والخاصة   المتطورة  المعدات  المغاربة مجموعة من  الباحثين  إشارة  على وضع رهن  والتقني،  العلمي  البحث  دعم 

د والبيولوجيا، أما على مستوى كل جامعة، تعمل الجامعات على عقلنة بالتحاليل المخبرية في ميدان الكيمياء والموا
 المقتنيات والمشتريات باعتماد مبدأ التعاضد واالستعمال المشترك لمختلف اآلليات الموجودة بالمختبرات.

العالي، حرصها على تتبع تنفيذ توصيات المجلس األعلى للحسابات بالنظر ألهميته التعليم  ا، في كما أكدت وزارة 
الرفع من تجويد حكامة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار. وأشارت بخصوص التوصية المتعلقة بالبحث  

 من   في الجامعات من أجل تمكينها  العلمي  وضع مشروع مرسوم يتعلق بهيكلة البحث  العلمي على أنها عملت على
 . اقتصادي -الوطني وانعكاسه على المحيط السوسيو أداء دورها بشكل كامل وبالتالي تحسين فعالية البحث

 التوصياترابعا. 
 والجامعات  للوزارة الموجهة التوصيات

 الجامعات؛ أداء لتطوير عمل برنامج وضع أجل من والجامعات  الوزارة بين التعاقد آلية اعتماد -

 وبين  الجامعة  ومجلس  الجامعة  رئيس  بين  التعاقد  مبدأ  إرساء  طريق  عن  بالمحاسبة  المسؤولية  ربط  مبدأ  تعزيز -

 .المؤسسات ورؤساء الجامعة رئيس

 التوصيات الموجهة للوزارة 

المتعلق بالجامعات وذلك من أجل وضع نظام جديد لحكامة الجامعات يضمن فعالية أداء   01.00القانون    مراجعة -

الحلول للمشاكل   إيجاد  المبادرة واالبداع في   سيما بتبني هيئات للحكامة  وال  المطروحةأكبر وقدرة على أخذ 

 ؛ تتكون من مجلس إدارة ومجلس علمي وبيداغوجي محدودة العدد مرنة،

 للجامعات  التوصيات الموجهة

 يتالءم ( بالمؤسسات الجامعية بشكل  والممنهنوتنويع العرض البيداغوجي )األساسي    لرفعبلورة رؤية واضحة   -

 ؛وكذا التطورات العالمية وسوق الشغل المجاالت الترابيةمتطلبات ومع  لطلبةلعدد المتزايد المع 
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  لتفعيل   استراتيجية  بلورة  طريق   عن  وذلك  ،ثةفي التعليم عن بعد باستعمال التكنولوجيا الحدي  االستثمارتقوية   -

الجامعية    االستيعابية  الطاقة  ضعف  لمشكل   الحلول  كأحد  التوجه  هذا   للطلبة   المتزايد  والعددللجامعة واألحياء 

 بالجامعات؛ تكوين الظروف  تحسين وبالتالي الجامعي، والهدر

المفتوح - الولوج  المردودية بالمؤسسات ذات  العرض   الرفع من  التأطير ومالءمة  الرفع من نسبة  عن طريق 

 ؛الطلبة الجدد  كفايات الجامعي مع

األمد  - القصيرة  بالتكوينات  باالهتمام  وذلك  المستمر  التكوين  مجال  في  البيداغوجي  العرض  وتطوير  تنويع 

وتنافسية   استقطابا  أكثر  تصبح  لكي  الطلب  في    وتساعدوالتكوينات حسب  إدماجها    - وسيو الس  هامحيطعلى 

 ي؛ اقتصاد 

والمؤسسات   المسالكتعزيز استقاللية الجامعات عبر تقوية مصادر الموارد الذاتية وحرية المبادرة في إحداث   -

 الجامعية؛

العمل على إعادة تنظيم هياكل البحث العلمي مع الحرص على الرفع من مردوديته مع تثمين مخرجات البحث   -

 العلمي؛

نظام معلوماتي متكامل يشمل  جامعة والمؤسسات التابعة لها عن طريق وضع  لل ت التدبيرية  اقدرالالرفع من   -

 أطرها من خالل وضع دليل مساطر لجميع المستويات التدبيرية. وتأطير جميع أنشطة الجامعة

 

II.   حكامة  حول المالحظات المتعلقة ب  وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكارجواب

 العلمي والتكنولوجي التعليم العالي والبحث 

 )نص مقتضب( 

 )...( 

 تتلخص أهم التعقيبات المثارة من طرف هذه الوزارة بهذا الشأن فيما يلي: 

 أوال. فيما يخص حكامة الجامعات

 الجامعة مجلس أشغال في اقتصادية - السوسيو القطاعات لممثلي متواضعة مشاركة 

االنفتاح على القطاعات االقتصادية والمهنية والجماعات المحلية عن طريق رغم المجهودات التي تقوم بها الجامعة من أجل  

من    9دعوتهم بشكل مستمر ودائم لحضور اجتماعات مجلس الجامعة والمشاركة في اتخاذ القرارات كما تنص عليه المادة  

 . ، إال أن مشاركتهم تبقى جد محدودة01.00القانون 

 الجامعات مجالس أعضاء عدد تضخم 

لجامعات أنه رغم هذا العدد الكبير من األعضاء، فإن اللجان المنبثقة عن مجلس الجامعة تقوم بدورها وتعقد عددا كبيرا تؤكد ا

 من االجتماعات لتدارس المواضيع التي يجب على مجلس الجامعة النظر فيها.

 ا كما يخول له ذلك مجلس الجامعة. كما أن مجلس التدبير ينعقد بصفة دورية لدراسة األمور اإلدارية والمالية والبث فيه

 إليه الموكلة المهام ببعض الجامعة مجلس نهوض عدم 

من    12إن مداوالت مجلس الجامعة تهم جميع المسائل والقضايا المتعلقة بمهام الجامعة وحسن سيرها كما تنص عليه المادة  

المس01.00القانون   جميع  الجامعة  مجلس  يتدارس  البيداغوجي  الجانب  وفي  تنويع  ،  بهدف  وذلك  لالعتماد،  المقترحة  الك 

 .العرض التربوي

غير أن مشكل تتبع خريجي الجامعات يبقى مطروحا لسبب رئيسي يتجلى في صعوبة التواصل مع هؤالء بصفة منتظمة رغم 

بها س  يقوم  الرأي والتي  استطالعات  لها، سنويا، عبر  التابعة  الجامعات والمؤسسات  بها  تقوم  التي  نويا بعض  المجهودات 

 الجامعات. 

كما أن اقتراح المسالك يعتمد أساسا على االستجابة للطلب المتزايد على التعليم العالي وكذا االستجابة لمتطلبات سوق الشغل  

 . ةعبر اقتراح مجموعة من المسالك الممهنن

 تنفيذه  وتقييم وتتبع الجامعة تطوير مخطط اعتماد عدم 

يتم   الرئيس  تعيين  بعد  وتبنيه مباشرة  إلغنائه  الجامعة  مجلس  أعضاء  طرف  من  ومناقشته  الجامعة  تطوير  مشروع  تقديم 

 كمشروع جامعة ويتولى رئيس الجامعة السهر على تنفيذه 
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 التدبير  مجلس به يقوم الذي الدور محدودية 

ة القضايا المتعلقة يجتمع مجلس التدبير بصفة دورية قبل اجتماع مجلس الجامعة وكلما دعت الضرورة ذلك. ويتدارس خاص

 بالجانب اإلداري والمالي

 المؤسسات ومجالس  الجامعة مجلس بين للتنسيق آليات أو هياكل وجود عدم 

في ظل غياب آليات قانونية للتنسيق كما جاء في هذه المالحظة ومن أجل ضمان تنسيق العمل والقرارات التي يصادق عليها 

يجتمع بشكل دوري وتمثل آلية مجلس للتنسيق مجلس الجامعة، أحدثت بعض الجامعات ندوة لرؤساء المؤسسات الجامعية أو 

 امعة مع تلك التي تصادق عليها مجالس المؤسسات.لتنسيق القرارات التي يصادق عليها مجلس الج

 المؤسسات ورؤساء الجامعات لرؤساء المتزامن غير الجامعة/ التعيين رئيس تعيين طريقة في نقائص 

وعيا منها بهذه الحيثيات، حرصت الوزارة على اتخاذ هذا المعطى بعين االعتبار في إعداد مشروع القانون المنظم للتعليم  

 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.  51-17ث العلمي ومالءمته مع مقتضيات القانون اإلطار رقم  العالي والبح

 الجامعات  استقاللية محدودية 

فيما يتعلق بالمالحظة الخاصة بالشق البيداغوجي، تجدر اإلشارة إلى أن الوزارة تحرص، فقط، على أجرأة مسطرة اعتماد 

 تراحها وعرضها من طرف الجامعات.المسالك التي يتم اق

مراجعة القانون   بمحدودية استقاللية الجامعة فيما يخص تدبير الموارد البشرية، نشير إلى أن الوزارة بصددأما فيما يتعلق  

تنزيل الالتمركز    وكذا  التعويضات المخولة لهم؛وخاصة المقتضيات المتعلقة بالنظام األساسي لمستخدمي الجامعات    01.00

 اإلداري. 

العقارات    أن جل  أنه تبينإال      وزارة االقتصاد والماليةتم الشروع في هذه العملية، بتنسيق مع    الممتلكات، تدبير مستوى وعلى

في   الوزارةليست  الشملكية  به،  حذا  الذي  إشارة    ايء  رهن  الممتلكات  هذه  وضع  واقتراح  التفويت  قرار  العدول عن  إلى 

 ، لما يتطلبه هذا األمر من ميزانية مهمة ال تتوفر عليها الوزارة.الجامعات

 والجامعات الوزارة بين التعاقد غياب 

بين السلطة   برامج تطوير لمي، تم توقيع عقودالتربية والتكوين والبحث الع بمنظومةالمتعلق   51-17 القانون تنزيلفي إطار 

 . 2023-2021للفترة ما بين  والجامعات  مي واالبتكارالحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العل

 وتسهر الوزارة حاليا على إعداد عدة للتتبع والتقييم.  

  تنظيمي هيكل اعتماد في التأخر 

عملت جل الجامعات منذ مدة طويلة على اعتماد منظام إداري وظيفي. خصوصا لتجاوز مشكل غياب هيكل تنظيمي رسمي،  

 وأن اعتماد منظام رسمي يخضع لمسطرة تتدخل فيها أطراف أخرى غير الوزارة الوصية. 

وتعمل كل الجامعات حاليا على أجرأة المنظام اإلداري الرسمي الذي تم اعتماده بقرار مشترك بين وزارة االقتصاد والمالية 

 . 2020مارس  9ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار بتاريخ 

 الداخلي التدقيق الحاجة إلى اعتماد 

الداخلي بالجامعات تعمل تحت اإلشراف المباشر للسيد    قتنزيال للمنظام اإلداري الرسمي للجامعة، تم إحداث مصلحة للتدقي 

 رئيس جامعة.

 مندمج معلوماتي نظام ضرورة وضع 

" الذي يندرج ضمن مشاريع تنزيل القانون اإلطار تقوية نظام المعلومات للتربية والتكوين والبحث العلميدف مشروع"  يه

توفير  ، إلى  2023-2021، موضوع عقود برامج التطوير المتعاقد بشأنها بين الوزارة والجامعات للفترة ما بين  51-17رقم  

التعليم العالي والبحث العلمي والسهر على تأمينه وتطويره وتحيينه بكيفية   ظومةنظام معلومات شامل ومندمج لتدبير وتقييم من

 . مستمرة 

 الجامعية الشهادات تسليم ومساطر  آليات تأطير اكتمال عدم 

إلى   أنها عمدت  الجامعات على  الصدد، تؤكد بعض  أبوجيفي هذا  للمعطيات    توسيع منظومة  تدبير شفاف وآمن  لضمان 

على   تتوفر  أنها  إلى  أخرى  تشير  حين  في  الجامعية.  الشهادات  وتسليم  وإعداد  وتسليم  البيداغوجية  إصدار  تدبير  منظومة 

 الشهادات تتبنى آلية مندمجة وشاملة وآمنة مقيدة بمساطر محددة. 
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 ثانيا. تقييم أداء الجامعات

 بعد التعليم عن استراتيجية تبني في والتأخر الطلبة أعداد تزايد مع ة مقارن االستيعابية الطاقة ضعف 

مشروع"    وفي إطار المجهودات المبذولة من أجل تبني استراتيجية لتطوير التعليم عن بعد، تم القيام بعدة إجراءات في إطار

، موضوع عقود برامج التطوير المتعاقد 51-17تطوير التعليم عن بعد" الذي يندرج ضمن مشاريع تنزيل القانون اإلطار رقم  

 ، نذكر منها: بشأنها بين الوزارة والجامعات

عدد   - الرسمية  )الجريدة  بعد  بالتعليم عن  المتعلق  المرسوم  بهدف2021شتنبر    06بتاريخ    7019إصدار   ،) 

 االعتماد على نمط التعليم اإللكتروني كمكمل للتعليم الحضوري؛ تعزيز

مشروعا    15( من أجل تعزيز القدرات في ميدان التعليم عن بعد، حيث تم انتقاء  2021إطالق طلب عروض ) -

 في هذا اإلطار؛ 

، وميةاستوديو من أجل إنتاج مضامين بيداغوجية رقمية )استوديو على صعيد كل جامعة عم  14إحداث وتجهيز   -

التقنياتاستديو بجامعة   اتفاقية شراكة بين ، واستوديو بمقر الوزارة(محمد السادس متعددة  ، وذلك في إطار 

، الموقعة بتاريخ بن كريرالسادس متعددة التقنيات    وجامعة محمدالوزارة ومؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط  

 ؛ 2020يونيو  19

الوكالة الجامعية بين الوزارة وفي إطار اتفاقية تعاون وشراكة   ك، وذلتكوين مكونين في مجال التعليم عن بعد -

 .الفرنكفونية

 البيداغوجي العرض بخصوص واضحة رؤية غياب 

دراسة حاجيات سوق الشغل   المسالك، تجدر اإلشارة إلى أن اعتماد طلبات وضع قبل الشغل لسوق  بدراسات القيام عدمبالنسبة ل

وتتطلب إمكانات مهمة ويتدخل فيها على الخصوص الفاعلين االقتصاديين. ورغم ذلك تحرص أغلب  ليست بالعملية السهلة  

 الجامعات على اقتراح مسالك تستجيب لحاجيات الجهة التي تتواجد بها. 

  مخطط كما تحرص الوزارة على تلبية حاجيات المخططات االستراتيجية القطاعية من الكفاءات بتنسيق مع الجهات المعنية ) 

 ، التأمينات...(. 2020 -2014التنمية الصناعية  تسريع

فهذا يتجلى خصوصا في مسالك اإلجازة األساسية حيث أن   :الجامعات بين المعتمدة التكوينات غالبية أما فيما يخص تشابه

إلى أن هناك   الجدع المشترك موحد على الصعيد الوطني. أما بالنسبة للمسالك األخرى، فالتنوع جد حاضر. وتجدر اإلشارة

 وحدات عديدة قارية يجب تدريسها في تخصص ما رغم اختالف المسلك أو المؤسسة أو الجامعة. 

 واإلداري  البيداغوجي التأطير ضعف 

واإلداري يرجع باألساس إلى غياب التوازن بين المناصب المالية المخولة للوزارة وتزايد الطلب   البيداغوجي التأطير ضعف

 العالي وكذا إحالة العديد من األطر اإلدارية والبيداغوجية على التقاعد. على التعليم 

ورغم ذلك تلجأ العديد من المؤسسات الجامعية إلى الساعات اإلضافية أو الساعات العرضية من أجل تحسين نسبة التأطير  

 البيداغوجي. 

 الخارجية  المردودية بتقييم القيام ضعف المردودية الداخلية/ عدم 

اعتبارا لألهمية القصوى لتتبع خريجي الجامعة وما لذلك من انعكاس على تجويد التكوينات المقدمة بالنظر إلى حاجتها للتحيين 

 والمراجعة، فإن بعض الجامعات عمدت على القيام بمبادرات فردية تتوخى تتبع المسار المعني لخريجيها. 

المبكر ولإلرشاد الجامعيإرساء نظاوتجدر اإلشارة إلى أن مشروع"   للتوجيه  " الذي يندرج ضمن مشاريع تنزيل م ناجع 

لرفع من  ، موضوع عقود برامج التطوير المتعاقد بشأنها بين الوزارة والجامعات، يهدف إلى ا51-17القانون اإلطار رقم  

العالي التعليم  لمنظومة  والخارجية  الداخلية    العالي   التعليم  خريجي  ادماج  تتبع  لتنسيق  آلية  ، والسيما عبر وضعالمردودية 

 الوطني الصعيد على الجامعي

 بالجامعة المستمر للتكوين متجانس غير وتنظيم تسيير 

يعكف حاليا بعض مجالس الجامعات على تحيين األنظمة الداخلية المنظمة للتكوين المستمر، كما تسهر على إعداد مساطر 

التسجيل ونماذج   القبلية مرجعية توحد معايير  التقييم  التكوينات تخضع لمسطرة  العلم أن جميع هذه  الشهادات المسلمة. مع 

 والبعدية بعد اعتمادها من طرف مجلس هذه الجامعات. 

 بالجامعة المستمر بالتكوين الخاصة التسيير نماذج تعدد 

طرف رئيس المؤسسة ( يصادق عليه من  Programme d’emploiتحديد كيفية صرف المداخيل يتم وفق برنامج عمل )

   المعنية ورئيس الجامعة وزارة المالية.
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 ثالثا. البحث العلمي والتكنولوجي بالجامعات
، من أجل للبحث القائمةهيكلة الوحدات والمراكز العمومية    "ميثاق الوطني للتربية والتكوين على  المن    11تنص الرافعة رقم  

 "يستفيدوا من مفعول التكامل في مضمار الوسائل المادية والكفايات البشرية.إنشاء شبكات للمهتمين بنفس المجاالت حتى 

العالي   بالتعليم  المكلفة  الحكومية  السلطة  قبل  الجامعات كأولوية وطنية من  في  البحث  اعتبار هيكلة  تم  المنظور،  ومن هذا 

قترحات المقدمة من طرف الجامعات، تم وتبعا للم  إحداث لجنة خاصة للنظر بهيكلة البحث العلمي.  العلمي حيث تموالبحث  

خالل اليوم الوطني حول هيكلة البحث في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي المنعقد إلبداء الرأي  إعداد وثيقة عمل وتقديمها 

ز  فرق ومختبرات ومراك  إطار  البحث داخل الجامعات في  اللبنة الرئيسة لهيكلةهذا اليوم    وقد شكل . 2004ماي    24بتاريخ  

 وشبكات. 

 العلمي البحث حكامة مستوى على .1

في هذا الصدد، وجب التذكير أنه يتم بذل مجهودات كبيرة على  .تستثمر هذه الوزارة جميع المالحظات الواردة في هذا الباب

الهياكل بما فيها مجالس الجامعات والحرص على تطبيق حكامة ناجعة على   المعتمدة وعلى مستوى  البحث  مستوى بنيات 

 توى تدبير البحث العلمي.  مس

االستراتيجية  مع بتوافق العلمي البحث أولويات تحديد من تمكن الجامعة صعيد على موحدة رؤية غياب -

هياكل البحث   جميع تنفيذه في تنخرط عمل مخطط شكل على بلورتها يمكن بحيث الخصوص بهذا الوطنية

 العلمي

مع جميع الفاعلين االجتماعيين   بتشاوربمبادرة من السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي، تم تحديد األولويات الوطنية للبحث  

 .اقتصادية -االستراتيجيات القطاعية للتنمية السوسيواالعتبار  تأخذ بعينواالقتصاديين 

أبريل    29البحث العلمي واالبتكار المنعقد بتاريخ    خاص بتطويرالخالل اليوم الوطني    2014سنة  هذه األولويات    تم تحيينوقد  

  أولويات هي كالتالي: 6وتتجلى في  بأكاديمية المملكة. 2014

 الصحة والبيئة وجودة الحياة؛ .1

 الزراعة والصيد والمياه؛ .2

 الموارد الطبيعية والطاقات المتجددة؛ .3

 والتكنولوجيات المتقدمة؛  واللوجيستكصناعة الطائرات والسيارات والنقل  .4

 التربية والتكوين؛  .5

 التحوالت والتحديات والقضايا المجتمعية المستقبلية للمجتمع المغربي. .6

في يونيو  الوزارية الدائمة للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية    اللجنةخالل اجتماع  وقد تمت المصادقة على هذه األولويات  

 للجامعات لتنفيذ أنشطة البحث والتطوير. محاور بحث  ، والتي شكلت2014

جرد مفصل لمختلف معدات البحث العلمي التي تتوفر عليها الجامعة بالرغم من أن هذه األخيرة  ب  عدم القيام -

ة الثقيلة بصفة  االستغالل األمثل والمشترك للمعدات العلمي عدم /تنفق مبالغ مهمة في شراء المعدات العلمية

 الكفاءات التكنولوجي وقطبعامة وخاصة تلك الموجودة بمركز االبتكار والتحويل 

ذات  المشاريع  عروض  إطار طلب  في  الجديدة  المقتنيات  عمليات  وترشيد  الحالية  العلمية  المعدات  وتجميع  تحسين  بهدف 

( قامPPRاألولوية  المركز(،  مع  بالتنسيق  الوزارة  الع ت  للبحث  واالبتكارالوطني  الثقيلة   لمي  العلمية  للمعدات  بإحصاء 

 الجامعات ومؤسسات البحث.بالموجودة 

بنيات التحتية للبحث ال( في العمل الميداني الذي يهدف لجرد   (UATRSولهذه الغاية، ساهمت وحدات دعم البحث العلمي  

المركز الوطني للبحث العلمي والتقني  وفي المؤسسات الجامعية. ويعتبر هذا العمل جزء من االستراتيجية التي أطلقتها الوزارة  

 ، والعمل على إرساء مبدأ التعاضد.بين تمويل المشاريع وتعزيز المنصات التجريبية الجهوية التكامللخلق 

وتوطينها، وإطالق عملية تجميع المعدات   2015اعدة بيانات للمعدات العلمية المتوفرة في يونيو  ، تم وضع قوفي هذا الصدد

المقتنيات في إطار طلبات    كذلكالثقيلة في منصات تقنية في معظم الجامعات و الثقيلة وترشيد  تبني عملية تجميع المعدات 

 في الجامعة(.  مسبقا عروض المشاريع ذات األولوية. )ال يمكن شراء المعدات الموجودة

وفي نفس السياق، أكدت مختلف الجامعات أنها تعمل حاليا على جرد العتاد العلمي المتوفر بكل المؤسسات التابعة لها من أجل  

االستعمال المشترك. هذا وتجدر اإلشارة إلى ان إحصاء المعدات التي تقتنيها الجامعات يتم في سجالت خاصة لهذا الغرض 

 عة على جرد مفصل ومرقم لآلليات التي يتم اقتناؤها.وتتوفر كل جام 
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 ضعف مردودية البحث العلمي -

 وجب التذكير أنه تم: « Scopus » في قواعد بيانات المحكمة  العلمية النشر بالمجالتمن حيث  

ا علمياا في المجالت العلمية المفهرسة سنة    10  096نشر   ▪   2019% مقارنة بسنة  17، بزيادة تفوق  2020منشورا

 ، رغم ظروف الجائحة؛ 2017% مقارنة بسنة 50و

  مغاربيا إلى المركز الرابع بإفريقيا واألول    2018  سنة  مغاربياانتقال المغرب من المركز السادس بإفريقيا والثالث   ▪

 .2020خالل 

 تسجيل براءات االختراع:  عبرالبحث العلمي  نتائج من حيث تثمين

 2019  سنة% مقارنة  30باسم الجامعات، مسجلة بذلك زيادة بأكثر من    2020  سنة براءة اختراع    141تم إيداع   ▪

% من براءات االختراع من أصل مغربي التي وصلت    58يمثل هذا العدد أكثر من    .2017% مقارنة بعام  46و

 في نفس السنة. 242

 THEحسب تصنيف    جامعة على الصعيد العالمي  1200جامعات من بين أفضل    5من حيث تصنيف الجامعات، تم تصنيف  

 جامعات من بين الجامعات المصنفة عالميا في تصنيف شنغاي الخاص بالفيزياء.   4. كما صنفت 2021

ويبقى تأثير البحث العلمي الوطني ضعيف لعدم وجود وسائل وهياكل تثمين نتائج البحث العلمي ونقل التكنولوجيا نحو المقاولة 

 المغربية.

الوزارة جاهدة على وضع إطار قانوني مرن يمكن الحاضنات ومدن االبتكار بلعب دورها الكامل في  وفي هذا السياق، تعمل 

 خلق الثروة عبر تثمين نتائج البحث العلمي.

: بالرجوع إلى االحصائيات المسجلين الطلبة  من  المائة في 70 بلغت الدكتوراه سلك مستوى على  للهدر تسجيل نسبةبالنسبة ل

يعتبر العامل االقتصادي من أهم العوامل المادية التي  في المائة نسبة عالية جدا. هذا و  70ات تبقى نسبة  الصادرة عن الجامع

لهم. كما أن مدة   المنحة المخولة  إيجاد فرص أفضل من  المغادرة بمجرد  التفكير في  إلى  بالدكتوراه  المسجلين  الطلبة  تدفع 

 نوات. س  6و 3الحصول على شهادة الدكتوراه تتراوح ما بين 

وفي هذا اإلطار، تعمل الوزارة حاليا على تطوير برنامج منح التميز للتقليص من هذه الظاهرة كما تعمل، في إطار المخطط  

 ، على وضع مخطط لتكوين الدكاترة وفق المعاير الدولية وتخصيص المنحة لكل طالب.  2026-2021االستراتيجي 

البحث العلمي منذ تاريخ اعتمادها إلى حين تقييم مخرجاتها  عدم وضع مساطر تتبع أنشطة مختلف هياكل   -

العلمية  والمعدات  المالية  للموارد  أمثل  واستغالل  العلمي  البحث  هياكل  منجزات  تتبع  من  تمكن  والتي 

 الموضوعة رهن اشارتها 

  ضمن   وتموقعهاإنتاجها    جودة   والمصادقة علىيتم اعتماد وإعادة اعتماد هياكل البحث من قبل مجلس الجامعة بعد تقييمها   

 مشاريعها. المجموعات العلمية وكذلك أهمية 

المالية   االعتمادات  توزيع  أجل  من  سنة  كل  العلمي  البحث  هياكل  نتائج  تقييم  على  الجامعات  جل  تعمل  السياق،  هذا  وفي 

 المخصصة لها من طرف لجان البحث العلمي. 

 على مستوى تمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي  .2

 لتثمين تصور على يتوفر ال العلمي والبحث العالي التعليم أن قطاع إالضعف نتائج تثمين البحث العلمي:   -

 الملكية من آخر عنصر أي أو  االختراع براءات تثمين لمتابعة آليات وإجراءات يضع لم أنه كما البحث نتائج

 هذه المشاريع عن الناتجة الفكرية

خلق وتطوير  والبحث العلمي     أطلقت الوزارة، بالشراكة مع المتدخلين المعنيين، سياسة تهدف إلى إنشاء نظام لتثمين نتائج  

 التنمية القائمة على اقتصاد المعرفة. فيما يلي بعض برامج هذه السياسة:

 خمس مدن ابتكار في مراكش وفاس والرباط وسطات وجهة سوس ماسة؛إحداث  •

 جديدة بالجامعات )وجدة، تطوان، القنيطرة وبني مالل(؛ لالبتكار مجمعات 4ث مواكبة إحدا •

 والتقني من، والمركز الوطني للبحث العلمي  OCPإطالق طلب عروض، بشراكة مع وزارة الصناعة ومؤسسة •

 ؛ درهممليون  60قدرها أجل تمويل مشاريع نقل التكنولوجيا وإنشاء المقاوالت المبتكرة بميزانية 
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الصناعية   • للملكية  المغربي  المكتب  مع  نموذجبلورة،  براءات    والتجارية،  مجال  في  مؤسساتية  "لسياسة  وطني 

 ؛ "واستغاللها االختراع بالجامعة المغربية

جامعة عبد الملك السعدي، جامعة الحسن األول وجامعة سيدي محمد بن    امعات:ج3تم تبني هذه السياسة من قبل   •

 عبد هللا؛

مراجعة االتفاقية المنظمة لجائزة التنافسية والشراكة بين الجامعة والمقاولة وذلك بالرفع من قيمة الجائزة وتغيير   •

 دوريتها من سنتين إلى سنة.

أجل تثمين البحث العلمي، تم وضع مجموعة من اآلليات، ويتعلق    منوفي نفس السياق، أكدت بعض الجامعات على أنه و

 األمر بما يلي:

 عقد اتفاقيات محددة األهداف مع مجموعة من الشركاء في مجال االقتصاد والصناعة؛  -

العتاد العلمي وتجميعه والحرص على االستغالل المشترك والمعقلن تحت مسؤولية مكلف  - العمل على جرد 

 بتتبع االستعمال وصيانته ورفع تقارير دورية لرئيس الجامعة؛

وتعمل الوزارة حاليا على وضع استراتيجية للنهوض باالبتكار وخلق الظروف المواتية لهذا الغرض من قبيل احداث صندوق  

 دعم االبتكار، وكذا تكوين خبراء في تقييم ومواكبة المشاريع التي تدخل في هذا النطاق.

 االستغالل المشترك للتجهيزات والمعدات العلمية نقص على مستوى  -

: يعمل المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، عبر وحدات دعم البحث العلمي والتقني، على وضع على المستوى الوطني

إشارة   والمواد رهن  الكيمياء  ميدان  في  المخبرية  بالتحاليل  والخاصة  المتطورة  المعدات  من  مجموعة  المغاربة  الباحثين 

 والبيولوجيا. 

كما يسهر فريق من خيرة الخبراء في الميادين سالفة الذكر على مواكبة الباحثين خاصة الطلبة الدكاترة في إنجاز تحاليلهم في  

 أحسن الظروف. 

، بوضع رهن إشارة البحاثين منصات للحساب العلمي في عدة تخصصات. ويمكن  4وان، عبر شبكة مروان  هذا ويقوم قسم مر

 لكل الباحثين االستفادة، عن بعد، من هذه المنصات.

أما عدد الحسابات التي أطلقت عبر     .2021برسم سنة    20.000وفي هذا الصدد، تجدر اإلشارة إلى أن عدد التحاليل فاقت  

 حسابا.  114.064ت من طرف الجامعات فقد بلغ مركز الحسابا

، تعمل الجامعات على عقلنة المقتنيات والمشتريات باعتماد مبدأ التعاضد واالستعمال المشترك أما على مستوى كل جامعة

 لمختلف اآلليات الموجودة بالمختبرات.

 التوصيات .رابعا
 مخرجاتهالرفع من مردوديته وتثمين العمل على إعادة تنظيم هياكل البحث العلمي مع الحرص على  -

وضع مشروع مرسوم    عملت الوزارة علىلدور إعادة هيكلة البحث العلمي لخلق كثل حرجة متعددة التخصصات،  إدراكا منها  

أداء دورها بشكل كامل وبالتالي تحسين فعالية البحث الوطني وانعكاسه    من  يتعلق بهيكلة البحث في الجامعات من أجل تمكينها

 تم تقديم هذا المشروع لرؤساء الجامعة إلبداء مالحظاتهم قبل اعتماده. . اقتصادي -المحيط السوسيو على

وختاما، فإن هذه الوزارة تجدد شكرها للمجلس األعلى للحسابات على مجمل المالحظات والتوصيات الواردة في هذه الوثيقة، 

 للحسابات.المزمع إدراجها ضمن التقرير السنوي للمجلس األعلى 

كما تؤكد، في نفس السياق، حرصها على تتبع تنفيذها بالنظر ألهميتها، في الرفع من تجويد حكامة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي  

 واالبتكار.
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 التكوين المهني الموجه لقطاع السيارات

المقدم من طرف و  ،الموجه لصناعة السياراتلتكوين المهني  اتقييم  ل، مهمة  2020المجلس األعلى للحسابات، خالل سنة    أنجز

المشتغلة في مجال  المهني داخل المقاوالت    التكوين بالتدرج ، ومراكزمعاهد(  3)  السيارات  في مهن صناعة  التكوين  معاهد

( بالسيارات  الخاصة  الكهربائية  الشغل مقاولة(،    16األسالك  وإنعاش  المهني  التكوين  لمكتب  خاضعة   ومؤسسات 

 . مؤسسة( 139)

I. للحسابات  االعلى المجلس وتوصيات مالحظات 

السيارات لصناعة  الموجه  المهني  التكوين  تقييم  مهمة  الفترة  أسفرت  خالل  مالحظات عدة    تسجيل  عن   ،2009-2020، 

 ، من أبرزها ما يلي:والتوصيات

 السيارات مهن صناعة في التكوين معاهدعلى مستوى أوال. 
للمعاهد المذكورة على    المالي  والوضع  الخاص بالتكوين  والعرض  القانوني  باإلطار  المتعلقة  الجوانب  فحص  تم الوقوف عند 

 :ما يلي

  لمعاهد التكوين في مهن صناعة السيارات أوجه قصور اإلطار القانوني 

 :في هذا الصدد، تم تسجيل ما يلي

وهو ما   السيارات.  صناعة  مهن  في  التكوين  معاهد  ال تنص اتفاقيات التدبير المفوض على آلية لمراقبة وتتبع -

 معاهد؛ هذه المهني والشركة التي تدبر تباين في المعلومات بين الوزارة المكلفة بالتكوين الوجود نتج عنه 

 اشكالياتضمن استمرارية المرفق في حالة وجود اختالف حول  ت  مسطرةال ينص عقد التدبير المفوض على   -

 ال تسمح بالوفاء بااللتزامات المنصوص عليها في االتفاقية؛(  ستثماراتكاال)مهمة 

بعض  في    ة دقاعتماد المن خالل  وذلك    ،فاطراأل  أحد  تقصير أو إرادةبسبب  " إنهاء العقد"مفهوم   فسيرلم يتم ت  -

 ،بين هذه المفاهيم  قانوني  التباسكل  إلزالة  " ...  بيع الشركة"أو  "  تدبيرنقل ال"أو  "  نقل العقد  "المفاهيم مثل  

 .بشكل أفضلوتوضيح شروط التعويض وتحديد قيمته 

، والتي  القنيطرةب  السيارات صناعة مهن في التكوين معهد أثرت هذه النقائص سلبا على عملية نقل تدبير  كمثال على ذلك، و

التقيد ببنود    ومبكر   تعاقديفسخ    تحمل  اتفاقية  توقيعحيث تم  )  المذكور  للمعهد"  المفوض  التدبير"  اتفاقيةترجمت عبر عدم 

السيارات   صناعة  مهن  في  التكوين  معهدب  االسم الخاصة  مجهولة  الشركةإلى    المذكور  المعهد  تدبيرنقل    عملية  ألجل إتمام

 (IFMIA S.A))،   دفعو "  تعويض  كذا   "Mondragon  Corporation"و  "Edonia   Consortiumلفائدة 

على أساس وضعية مالية لم يتم تدقيقها من طرف مكتب تدقيق    ،درهم  700.000قدره  بمبلغ    "Chambre Saragosse"و

 .خارجي

 لتكاليف االستغالل،   درهم  997.000,00  ذلك ما يعادل  في  بما   درهم،  2.734.256,75  قدره  سلبي  نتج عنه رصيد  الوضع  هذا

  لديون  درهم  2.700.000,00وما مجموعه    ،(إبرائي  تعويض)  بشكل ودي  المغادرة  لمكافآت  درهم  700.000,00وما يقارب  

 . درهم  1.662.743,25 فيما يعادل 2015 أكتوبر 20 في المتوفر الرصيد وبالتالي، تم تحديد. الموردين

  قصور   أوجه  على  تنطوي  نوعها،  من  األولى  باعتبارها  االتفاقيات،  هذه  أكدت الوزارة المكلفة بقطاع التكوين المهني أن
" العقد  إنهاء"   أو  خالفات،  وجود  حالة   في الخدمة  استمرارية تضمن  التي  واإلجراءات  والتتبع،  المراقبة  آلية  حيث  من

 في   التكوين  معهد  تدبير  نقل  عند  هذه  القصور  أوجه  المهني  التكوين  قطاع  عاين  وقد.  الطرفين  أحد   بإرادة  أو  للتقصير
 .السيارات  لصناعة المغربية الجمعيةإلى   بالقنيطرة السيارات صناعة مهن

ا لتدبير هذه  ا منه ألهمية مراقبة وتتبع معاهد التدبير المفوض بشكل عام، وضع قطاع التكوين المهني نموذجا وإدراكا
المذكورة. كما تم إحداث لجنة    المعاهد، ودليالا  المعاهد  أداء  لمواكبة هيكلة وتقييم  المحاسبة، وذلك  آليات  الستعمال 

باإلضافة إلى ممثلين عن معاهد التدبير المفوض، من ممثلين عن السلطات    إدارية لمنح اإلعانات لهذه المعاهد، تتألف
   والصناعة. المهني والماليةالحكومية المكلفة بالتكوين 

الدعم   والتحقق من  عملها  وبرامج  المفوض  التدبير  معاهد  ميزانية  المسؤولة عن فحص  اللجنة  هذه  إحداث  تم  وقد 
 بالتكوين المهني تبعا لمالحظة المجلس األعلى للحسابات.الممنوح لها بموجب قرار للوزير المكلف 

بالنسبة للوضع المالي لمعاهد التكوين في مهن صناعات السيارات، التي تعاني من عجز مالي، فإن إيرادات شركات  
والتي  تدبير هذه المعاهد، المنصوص عليها في خطط األعمال، تستند إلى الخدمات التي سيتم تقديمها لصالح المقاوالت  

 .الخاصة بالتكوين للتكوين والعقودسيتم تمويلها بشكل أساس ي في إطار تدابير المساعدة المباشرة 
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وجدير بالذكر أن نظام العقود الخاصة بالتكوين يواجه صعوبات تدبيرية منذ عدة سنوات، مما يحد من استخدام هذه 

أت مؤخرا من قبل السلطات العمومية لتعزيز هذه اآللية  اآللية من قبل المقاوالت. وبالتالي، فإن اإلصالحات التي بد
 سيكون لها تأثير على تحسين دخل المقاوالت المكلفة بتدير هذه المعاهد. 

ا متزايداا، ومبالغ منح الموازنة الممنوحة لها آخذة في التناقص   ومع ذلك، فإن الشركات المذكورة تسجل حالياا نشاطا

 مقارنة بالتكوين األساسيوالمستمر التكوين التأهيلي  التركيز على  

مرة، حيث   12  حوالي، تضاعف عدد المستفيدين من التكوين في معاهد مهن صناعة السيارات ب2019-2014خالل الفترة  

يبلغ العدد  بينما  .  2019سنة  فرد    6.176ما مجموعه  إلى    2014سنة  فرد    503  ما يعادلانتقل عدد المستفيدين والخريجين م

  مستفيدا  4.792في التكوين التأهيلي، و  امستفيد  11.698  موزعين بين   مستفيدا،  18.210ما مجموعه    لمستفيدينلاإلجمالي  

 .في البكالوريا المهنية تلميذا 849في التكوين األساسي، و امستفيد 871في التكوين المستمر، و

التكوين في مهن صناعة   وعلى الرغم من أن مهام من مراسيم إنشاء  (  2)المادة الثانية  مقتضيات  ب  السيارات، عمالمعاهد 

هذه وطنية   وتنظيم  شهادات  ومنح  إلعداد  األساسي  التكوين  توفير  تشمل  تخصص  المعاهد،  والتقني    المؤهل  التقنيتهم 

عدد  تبين أن    هذا التكوين تم تطويره بشكل ضعيف. حيث أنه، خالل الفترة موضوع المراقبة،  المتخصص، إال أنه لوحظ أن 

ت  من إجمالي الفئة المستفيدة من التكوين داخل هذه المعاهد، في حين مثل  %5نسبة    ساسي لم يتجاوزالمستفيدين من التكوين األ

 . %90 نسبة المستفيدين من التكوين التأهيلي والتكوين المستمر الحصة المتراكمة من فيها

 مهمة اللجنة التقنية لمنح اإلعانات لمعاهد التكوين في مهن صناعة السيارات  أطيرغياب إطار قانوني لت 

لجنة    2014الوزارة المكلفة بالتكوين المهني في سنة    أحدثتمنح اإلعانات لمعاهد التكوين في مهن صناعة السيارات،  قصد  

مكلفة بالتكوين المهني ووزارة االقتصاد والمالية  تتألف من ممثلين عن الوزارة الو  عملية منح إعانات لهذه المعاهدب تتكلف  تقنية  

 .  لكي ووزارة الصناعة،

في اتفاقية التدبير المفوض لمعاهد التكوين في    اللم يتم التنصيص عليها    في هذا اإلطار، لوحظ أن اللجنة التقنية سالفة الذكرو

خالل الفترة الممتدة   ،لعلم أن اللجنة المذكورةمع ا  .المعاهد  بهذه في أي نص قانوني آخر يتعلق  الالسيارات، و  صناعة  مهن

كما لوحظ أن االجتماعات التي .  مليون درهم كإعانات مالية لهذه المعاهد  127منحت حوالي    ،2019و  2014  سنتي  ما بين

 .  األعضاء الحاضرين عقدتها اللجنة لم يتم تدوينها في محاضر موقعة من قبل جميع

 ميزانية   فحص  عن  المسؤولة  اللجنة  هذه  للحسابات، قد تم إحداث  األعلى  المجلس  لمالحظة   أجابت الوزارة أنه تبعا
 . المهني بالتكوين المكلف للوزير قرار بموجب لها الممنوح الدعم من والتحقق عملها وبرامج المفوض التدبير معاهد

  هيكلي ة تعاني من عجزماليوضعية 

مليون    33,51حوالي   السيارات  صناعة  معاهد التكوين في مهن حققتها  ، بلغ إجمالي اإليرادات التي2018-2013خالل الفترة  

سجلت الشركة المسيرة لمعاهد  كما مليون درهم.   120,50 ما يمثل  % من النفقات المسجلة، أي28  نسبة  درهم، وهو ما يمثل

وعلى الرغم من أن    مليون درهم.  87  ناقص  ، بلغ اسلبي  اناتجا صافيا تراكمي  ، خالل نفس الفترة  ،التكوين في مهن السيارات

هذه  ل األولية، إال أن اإليرادات ال تزال أقل من اعمتمكنت من التحكم في تكاليفها مقارنة بتوقعات خطة األ الشركة المذكورة

 توقعات. ال

في ال سيما  ة بشكل هيكلي،  هشستبقى    ةالمالي  يةالوضعالمعاهد المذكورة، فإن  ل  اعمأحسب خطة    ،وتجدر اإلشارة إلى أنه

في    ينعلى الرغم من اإلجراءات المتخذة في إطار تعزيز التكوين التأهيلي والمستمر للعاملوذلك،  القادمة،    الثالثة  السنوات

 عقود التكوين الخاصة.  كذا من خالل و ،لتكوين في قطاع السياراتا مقاوالت من أجلالدعم المباشر لل المقاوالت عبر آلية

مع ما يرافق ذلك في تطوير قطاع السيارات    تلعب دورا مهما  السياراتصناعة  معاهد التكوين في مهن  ويجب التأكيد على أن  

في حالة عدم التسريع بمعالجته شكل  يقد    صافية سلبيةنتائج  ل  هذه المعاهد  ، إال أن استمرار تسجيلاقتصادية مهمة  من مزايا

لمهنيي   معاهد التكوين في مهن صناعة السيارات ويض تدبيرللنموذج الجديد المبتكر المعتمد على تف وهشاشة مصدر ضعف

 قطاع السيارات.

  مالي،   عجز  من  تعاني  التي  السيارات،  صناعات  مهن  في  التكوين  لمعاهد المالي  للوضع  صرحت الوزارة أنه بالنسبة
  تقديمها   سيتم  التي  الخدماتإلى    تستند  األعمال،  خطط  في   عليها  المنصوص  المعاهد،  هذه  تدبير  شركات  إيرادات  فإن

والعقود  المباشرة  المساعدة  تدابير  إطار  في  أساس  بشكل  تمويلها  سيتم  والتي  المقاوالت  لصالح    الخاصة   للتكوين 
 . بالتكوين

 قبل  من  اآللية  هذه  استخدام  من  يحد  مما  سنوات،  عدة  منذ  تدبيرية  صعوبات  يواجه  بالتكوين  الخاصة  العقود  وأن نظام
 تأثير  لها  سيكون  اآللية  هذه  لتعزيز  العمومية  السلطات  قبل  من   مؤخرا  بدأت  التي  اإلصالحات  فإن  وبالتالي،.  المقاوالت

ا  حالياا  تسجل  المذكورة  الشركات  فإن  ذلك،  ومع  .  المعاهد  هذه  بتدير  المكلفة  المقاوالت  دخل  تحسين  على  متزايداا،  نشاطا
 .  التناقص في آخذة لها الممنوحة الموازنة منح ومبالغ
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 : بما يلي الوزارة المكلفة بقطاع التكوين المهني يوصي المجلس األعلى للحساباتلذلك، 

 بشكل أكثر فعالية ونجاعة؛  تطوير عرض التكوين األساسي -

يراعي مبدأي الفعالية   التفاقية التدبير المفوض لمعاهد التكوين في مهن صناعة السيارات نموذج موحد  إعداد -

 ءلة.والمسا

 مراكز التكوين بالتدرج المهني داخل المقاوالتعلى مستوى ثانيا. 
  ، أساسا  ،الشركات العاملة في مجال "تركيب أسالك السيارات" التي يستهدف إنتاجها السوق الوطنية والدولية، تبنت  أن  تبين

شهادة   للحصول على  أشهر بالنسبة لمستوى التخصص  (6)   ستة  يستمر هذا التكوين لمدة  حيثنمط التكوين بالتدرج المهني.  

 : التاليةات المالحظ ليسجوفي هذا اإلطار، تم ت وم التأهيل.أو سنة واحدة للحصول على دبل ،الكفاءة المهنية

  إطار قانوني غير مكتمل 

ولم    ،التدرج المهنيب  التكوين  بشأن إحداث وتنظيم التدرج المهني، وضعا قانونيا مناسبا لمراكز  12.00لم يمنح القانون رقم  

للترخيص بفتح وا المتعلقة الخاصة    متطلباتعلى ال   ، كذلك،م ينصهذه المراكز، كما ل  حداثيحدد الشروط الالزم توفرها 

 . بالمنشآت واألنشطة والتجهيزات

قانوني،   سند  غياب  المكلفةحددوفي  الحكومية  السلطة  المهنيب  ت  التكوين  رقم  )  ،قطاع  بتاريخ    1787/06المذكرة 

وكذلك الوثائق المتعلقة   ،التدرج المهنيب  التكوين  للترخيص بفتح واستغالل مراكز  ، اإلجراءات المسطرية(11/12/2006

والبيداغوجية. و اإلدارية  أنبالملفات  إلى  اإلشارة  المذكرة  تجدر  رقم    تبنت  هذه  القانون  في  عليها  المنصوص  المقتضيات 

  التكوين   مقتضيات ال يمكن تطبيقها على مراكزال  على الرغم من أن هذه  بمثابة النظام األساسي للتكوين المهني الخاص  13.00

 . داخل المقاوالت التدرج المهنيب

أن مراكز الوزارة  ألحكام  المقاولة،  داخل  المهني  بالتدرج  التكوين  أشارت  وفقاا   بشأن  13.00رقم    القانون  تشتغل 
والقانون  المهني  التكوين   حالياا   إحداثها  خضعوي.  المهني  بالتدرج  التكوين  وتنظيم   بإحداث  12.00  رقم  الخاص 

  بفتحها،  الترخيص  منح  وكيفيات  شروط   تحدد  التي  11/12/2006  بتاريخ  1787/06  رقم  الوزارية  الدورية  لمقتضيات 
  قنوات  قيد  حاليا  يوجد   الذي  المهني  بالتكوين  المتعلق  القانون  مشروع  خالل  من  المقتضيات  هذه  مراجعة  في انتظار
 . المصادقة

  12.00المتعلق بالتكوين المهني الخاص وإنما هي خاضعة للقانون    13.00ال تخضع للقانون  التدرج المهنيب  التكوين  مراكزإن  

المهني التدرج  وتنظيم  إحداث  يحدد    بشأن  أن  القانون  هذا  أغفل  واوقد  بفتح  للترخيص  توفرها  الالزم  هذه   حداثالشروط 

وقد لجأت الوزارة عوض ذلك إلى إصدار دورية    واألنشطة والتجهيزاتبالمنشآت  المتعلقة  الخاصة    متطلباتال  وكذاالمراكز،  

 سالف الذكر.  13.00وزارية مبنية على مقتضيات القانون 

من أجل باستكمال اإلطار القانوني    المهني  التكوين  بقطاع   المكلفة  الحكومية  السلطة  يوصي المجلس األعلى للحساباتلذلك،  

 .المقاوالت داخل لتدرج المهنيتكوين بانجاعة للأكثر فعالية و تحقيق تدبير

 مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغلعلى مستوى ثالثا. 
تحليل   التنمية مرحلتي  خالل    ،التكوينب  الخاص  العرض  تنزيلأفرز  تسريع  ومخطط  الصناعي  لإلقالع  الوطني  الميثاق 

 :عن المالحظات التالية  ،الصناعية

   يستوجب مقتضيات تطبيقية عرض التكوين المستمر وإطار قانوني في ضعف 

التكوين الذي يقدمه مكتب التكوين المهني  ب  الخاص  ، ظل التكوين األساسي يهيمن على العرض2018-2009خالل الفترة  

  308.541مجموعه    ما  العدد اإلجمالي للخريجين المستفيدين من التكوين األساسي  ،خالل هذه الفترة  ،بلغحيث  .  وإنعاش الشغل

وعلى الرغم من أن التكوين المستمر كان دافعا أساسيا  .  مستفيد  86.683حوالي  ، يليه المستفيدون من التكوين التأهيلي بخريج

  ه يبقى محصورا في حدود ، فإن1974ضريبة التكوين المهني في سنة  لوكذا    ،وراء إنشاء مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل

 .2018-2009دد المستفيدين خالل الفترة من مجموع ع 1,15%

تظل وتيرة إتمام اإلطار إذ  .  وتجدر اإلشارة إلى أن التكوين المستمر تواجهه عدة صعوبات قانونية وتدبيرية تعيق تطوره

توبر  أك  05  المؤرخ في  06.17  على الرغم من اعتماد القانون رقم  ،القانوني الذي ينظم هذا النوع من التكوين بطيئة، حيث أنه

 العمومية والمقاوالت المؤسسات مستخدمي فئات وبعض الخاص القطاع أجراء لفائدة المستمر بتنظيم التكوين المتعلق  2018

إضافية    مقتضياتن أي نص تطبيقي يتضمن  خاصا، لم يصدر لحد اآل نشاطا يزاولون الذين  األجراء اآلخرين غير واألشخاص

لتنفيذه الجوانب الضرورية  الفترة االنتقالية تحكمها دالئل    .عن بعض  التطبيقية، تظل  المراسيم  انتظار اعداد  وبالتالي، في 

( للتكوين  الخاصة  والعقود  إلى  (CSFاإلجراءات  إضافة  المجموعات  ،  المشورةبين  آلية  تقديم  على  للمساعدة   المهنية 

(GIAC) . 
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 :نقائص أهمها عدةن م هذه األخيرةوتعاني 

 ؛مقيدة( زمنية وفترات )ثقل اإلجراءات د مقتضيات دليل المساطريتعق  -

المكلفين بعقود  المركزية واللجان  اللجنة  اجتماعات  انتظام  عدم -  عدم  وذلك بسبب  الخاصة،  التكوين  اإلقليمية 

 القانوني؛  النصاب اكتمال

أ - كفاية  بها  عمال عدم  تقوم  التي  والتوعية  المشورة بين  المجموعات   المساعدة  تقديم  على  للمساعدة  المهنية 

(GIACلتشجيع الشركات على ) التكوين المستمر؛ الولوج إلى نظام 

 صعوبة تحديد حاجيات الشركات من التكوين المستمر وربط هذا النوع من التكوين بتطوير قدراتها التنافسية؛ -

 االهتمام باالستثمار في رأس المال البشري؛   ضعفو  ،الصغيرة والمتوسطة  قاوالت أطير المعدم كفاية عملية ت -

 (.GIACالمهنية للمساعدة على تقديم المشورة ) بين التي تمولها المجموعات  عمالغياب آلية لمراقبة األ -

 النصوص مناقشة في هعوشر إلى المهني  التكوين  قطاع أشار المستمر، مكتمل للتكوينغير ال  القانوني لإلطار بالنسبة

 بحكامة يتعلق فيما موقفهم االعتبار في األخذ مع  واالقتصاديين، الجتماعيينا الشركاء مع المذكور للقانون التطبيقية

 ".النظام

لفائدة مستخدميها، ال  لتكوين المستمر  ل  ضعف لجوء المقاوالتالمهني وإنعاش الشغل أن    كما أوضح مكتب التكوين
األخرى. وفي هذا الصدد، وخالل الفترة الممتدة   القطاعات االقتصاديةيخص قطاع السيارات فحسب، وإنما يشمل  

 تم تسجيل ما يلي: 2020و 2015بين 

  700ناهزت الميزانية التي تم رصدها سنويا للتكوين المستمر من خالل نظام العقود الخاصة للتكوين في المتوسط     -
 مليون درهم في السنة؛  270مليون درهم، بينما لم يتعدى متوسط االلتزامات 

 entreprises)من مجموع المقاوالت المؤهلة   %0,65 مقاولة لجأت سنويا للتكوين المستمر، أي بنسبة  1300   -

éligibles)؛ 

من مجموع مقاوالت القطاع    90%طبيعة النسيج االقتصادي المغربي الذي تشكل فيه المقاوالت الصغيرة ما يناهز     -
درهم    8359مستخدمين بالمقاولة الواحدة مع كتلة أجور ال تتعدى    3الخاص والتي تشغل في المتوسط ما يقل عن  

 (.2018شهريا )حسب أرقام الصندوق الوطني للضمان االجتماعي لسنة 

 مرحل السيارات خالل  قطاع صناعة  لحاجيات  مباشر  بشكل  يستجيب  ال  تكويني  الوطني  عرض  الميثاق  ة 

 للقالع الصناعي 

الصناعي، الميثاق الوطني لإلقالع  والتي خصت مرحلة تنزيل مضامين    ،2015و  2009  سنتي   خالل الفترة الممتدة ما بين

ذاتية. غير وخططه اإلنمائية ال بيداغوجيةتوفير التكوين وفقا لقدراته ال واصل وإنعاش الشغل التكوين المهني لوحظ أن مكتب

طلبيات جازمة  السيارات بسبب عدم وجود    صناعة  استجابة مباشرة لحاجيات قطاع  ال يشكل  التكوينالخاص بهذا العرض  أن  

المقدم   التكوين  عرض  تميزخالل هذه الفترة،  و  .أهداف محددة من حيث مؤهالت وأعداد الخريجين  اتذ  ومثبتة بواسطة التعاقد

  بزيادة  ، أي2015  عام  36.411إلى    2009  عام  21.016  من  انتقل  الخريجين، والذي  عدد  بزيادة   مكتب المذكورمن طرف ال

في المساهمة بفعالية في تنفيذ برامج تكوين الموارد البشرية المخصصة    لم يشرع  مكتب التكوين المهنيكما أن    .%73  قدرها

 .2020-2014 الخاص بالفترة لصناعة السيارات على أساس تعاقدي إال مع تنفيذ مخطط تسريع التنمية الصناعية

والتي  ع االقتصادي )الميثاق الوطني لإلقال  المتعلقة بمواكبةدراسة  ال  توقفوتعزى هذه الوضعية، من بين عدة أسباب، إلى  

لم يتم المصادقة عليها من طرف   خطط عمل  (، وذلك ألنها خلصت إلى 07/2008 رقم التفاوضية أنجزت عن طريق الصفقة 

التكوين المهني وإنعاش    الدولية بالمغرب. وجدير بالذكر أن  تمثل مجموعات العمل القطاعية   التي  المهنية  المنظمات مكتب 

إلى   ع ترجمتهاالتكوين مب  الخاص  مساعدة تقنية إلعداد استراتيجية تطوير العرضب  بالقيام  اسة، التزم، ضمن هذه الدر  الشغل

تشكل هاتان الوثيقتان األساس إلعداد عقد برنامج بحيث س .  متوسطعلى المدى الوخارطة طريق    وفورية  خطة عمل مفصلة

 .نعاش الشغللمقاوالت المغرب ومكتب التكوين المهني وإ العام بين الدولة واالتحاد

، واصل مكتب التكوين المهني وإنعاش  2015-2009خالل فترة الميثاق الوطني لإلقالع الصناعي  أكدت الوزارة أنه  
ا لطاقته االستيعابية وخطته التنموية.   إنشاء معاهد متخصصة للتكوين في مهن صناعة  وأن  الشغل تقديم التكوين وفقا

إلى  الشغل يرميمكمالا للعرض العام للتكوين، وال سيما عرض مكتب التكوين المهني وإنعاش  انهج يعتبر السيارات
بين عالم العمل وعالم التكوين، ويضمن تطابق أفضل بين عرض التكوين وحاجيات المقاوالت من  تعزيز الروابط  

 الكفاءات.
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التكوين تقرب  وأوضح مكتب  تعاقدي،  إطار  غياب  أنه رغم  الشغل  وإنعاش  المغربية    المهني  الجمعية  المكتب من 
القطاع، وذلك من خالل مجموعة   الت مة عرضه التكويني مع حاجيات مقاوءلصناعة وتركيب السيارات من أجل مال

 . 2014خالل سنة  شراكةلل نوكذا التوقيع على اتفاقيتي من االجتماعات تم عقدها للتشاور

إلى الحاجيات من التكوين المعبر    جزئيا   مكنت من االستجابة  ،2015-2009خالل الفترة  ه  إنجازاتكما أشار المكتب أن  
التكوين في مهن صناعة السيارات، السيما وأن  هذا الميثاقعنها في إطار   لم    ،والتي أحدثت لهذا الغرض  ،معاهد 

  في اآلجال المحددة لها سلفا. ينطلق التكوين بها

 : يوصي المجلس األعلى للحساباتلذلك، 

من خالل   ، بشكل شمولي ومندمج وناجع،تطوير التكوين المستمربمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل   -

 الغرض ومتوافق عليه؛ محدد لهذاوضع برنامج 

سالف الذكر،    60.17  رقم  تفعيل نشر المراسيم التطبيقية للقانونالقطاع الوزاري المكلف بالتكوين المهني ب -

 .المتعلق بتنظيم التكوين المستمر 

 رابعا. نظام حكامة وقيادة منظومة التكوين المهني 

 منظومة التكوين المهني نظام حكامة .1

 السيارات عن المالحظات التالية:  صناعة التكوين المهني الموجه لقطاعكشف تحليل نظام حكامة 

 حكامةفي مجال ال  ينالفاعل اختصاصاتح أدوار ويوضت ضرورة 
المهنيتتكلف   بالتكوين  المكلفة  رقم    قتضىبم  ،الوزارة  الذكر  2.04.332المرسوم  إعداد سالف  عمليات  تنسيق  بعملية   ،

المهني، بشر التكوين  المتدخلين  ومراجعة برامج  المعنيةفي  اكة مع مختلف  المهني والمنظمات  أنه، لوحظ.  به  التكوين    إال 

،  (2020-2014)خالل مرحلة مخطط تسريع التنمية الصناعية    غياب السلطة المكلفة بالتكوين المهني عن التنظيم الهيكلي

الصناعة والتجارة واالقتصاد الرقمي وفي مجال    لوزارةالتابعة    93مديرية التكوين تنسيق األعمال كانت تقوم به    أنالحكومي، و

   .المبادرة المقاوالتية التابعة لوزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي

 2017يوليو    7  في  صادرال   2.17.350  المرسوم رقم  أنيطت بها، بموجب  الوزارة المكلفة بالصناعة  أنإلى    وتجدر اإلشارة

برامج التكوين في قطاعات الصناعة    تحديد  مهمة المساهمة في، فقط  وتنظيم الوزارة المكلفة بالصناعة بتحديد اختصاصات  

صالحية التدخل في مجال التكوين   ذلك  وبالتالي، ال يخول لها   ،المشاركة في تتبع تنفيذهاكذا  والتجارة والتقنيات الجديدة، و

 .المهني

خاصة على مستوى التخطيط المتعلق بعروض    ،زدواجيةاالأدى إلى    فاعلينكذلك، أن عدم توضيح نطاق تدخل ال  ،كما لوحظ

كما  على سبيل المثال، يقوم مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سنويا بإعداد بطاقة التكوين المهني الخاصة به،  ف  التكوين،

 . مشتركةو وذلك في غياب رؤية متكاملة  ،لمهنيا  بطاقتها المتعلقة بالتكوين  بإعداد  الوزارة المكلفة بالتكوين المهني  ، أيضا،تقوم

أكد مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل أنه يعمل على صياغة خريطته التكوينية، والتي يتم إرسالها سنويا للقطاع  
المهني بالتكوين  المكلف  المكونة    لويعم  .الحكومي  الهيئات  الواردة من  المعلومات  هذا األخير على تجميع مختلف 

 بالقطاع وال يقوم بصياغة خريطة تكوينية خاصة به. 

على عكس ما ذهبت إليه إجابة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل فإن إعداد خريطة التكوين هي من اختصاص القطاع  

الذي   2005فبراير    1الصادر في    2.04.332للمادة األولى من المرسوم رقم  الوزاري المكلف بالتكوين المهني وذلك طبق  

- نص على أن القطاع الوزاري يشرف على تنشيط وتنسيق أعمال وضع خارطة التكوين المهني حسب الحاجات السوسيو

 اقتصادية. 

التك الخرائط  التكوين، يتم إعداد هاته  للحاجيات من  لغياب تحديد وتخطيط استباقي  المكتب  ونظرا  وينية من طرف 
القطاعات الوزارية   المعدة من طرفقطاعية ال اتخططالممعطيات و المتوفرةالدراسات القطاعية استنادا على نتائج 

وعلى التشاور والتنسيق مع الفاعلين المؤسساتيين واالقتصاديين على المستوى   إلى مشاريع لتنمية التشغيل  ةرجمالمت  و
 الوطني والجهوي

  يشمل مختلف المتدخلين في مجال التكوين المهني يجب أن ي إطار تعاقد 

إطار في  لألطراف  المتبادلة  االلتزامات  تحدد  فعالة  أداة  المتدخلين  مختلف  بين  تعاقدية  عالقات  إبرام  عملية    منسجم   تعد 

رؤية واضحة فيما يتعلق باالستراتيجيات القطاعية التي تتبناها    المتعاقدة  يعطي لمختلف األطراف أن ذلك    . كمامتفاوض عليهو

 . المتعاقدة مؤسسات التكوينيشكل أساسا لتقييم عمل فضال على أنه أهدافها، كذا تيسير مقروئية و ،الحكومة

 
 مديرية التكوين في مهن الصناعة والتجارة واالقتصاد الرقمي وفي مجال المبادرة المقاوالتية.  93
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تعاقد متعدد ام  إبريوصي ب  للممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاوالت العمومية  الميثاق المغربي  فإن  وعالوة على ذلك،

لوحظ   هتناغم التدخالت والتتبع وترسيخ ثقافة المساءلة. إال أنكذا  السنوات على أساس المشاركة، وتحديد أهداف واضحة، و

في مجال التكوين   العموميين والخواص  يشمل الدولة، والمتدخلين  ،السيارات  صناعة  برنامج" شامل لقطاع-عدم وجود "عقد

 .القتصاديين، وكذا الفاعلين االمهني

  إعداد بتعيين لجنة عهد إليها    ، 2017سنة    ،أن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل قامإلى    في هذا الصدد، تجدر اإلشارةو

غير    بهذا الخصوص.تم إعداد مشروع    حيث  ،التكوين المهني وإنعاش الشغلبين الدولة ومكتب  ينظم العالقة  "  عقد برنامج"

 .أنه لم يتم تفعيله وظل مقتصرا على مكتب التكوين المهني

 قيادة وتقييم منظومة التكوين المهني .2

 المالحظات التالية: تسجيل عن هذا الجانبعملية تقييم  تأسفر

  غياب نظام تخطيط استشرافي 

الوزارة المكلفة بالتكوين المهني تتولى، بالتشاور    فإن،  سالف الذكر  2.04.332وفقا ألحكام المادة األولى من المرسوم رقم  

وفقا للحاجيات    المهنيخريطة التكوين    إعدادوتنسيق أعمال    وتنشيط  مع مختلف الفاعلين في مجال التكوين، مسؤولية تنظيم

ال تتوفر على نظام تخطيط استشرافي بسبب    المهني  لوحظ أن الوزارة المكلفة بقطاع التكوين  إال أنه،  .االجتماعية واالقتصادية

في الوضع الحالي،  ومشترك(.    رصد   نظاممثل  ات االقتصادية لقطاع السيارات )متطلبر الطونقص البيانات المتعلقة بتوقعات ت 

غالبا ما تكون موثوقيتها غير مضمونة في غياب افية وغير ك  الوزارة الوصية على القطاعالصادرة عن  خريطة التكوين  تبقى  

 .  وشامل نظام معلوماتي مندمج

فإنوعالوة على ذلك ل  ،  السيارات )دراسة  القطاعية لصناعة  االقتصادي(  مواكبةالدراسة  اإلقالع  الوظائف    ،ميثاق  ودليل 

تم تحيين كل من دليل   ومن األكيد أنه. 2009و 2008سنتي ، تعود كلها إلى واإلطار المرجعي للوظائف والمهارات ،والمهن

وإعادة    جديدة  برامج  إلعدادأساس  ك  أنه تم اعتمادهماو  ،2011  سنةالوظائف والمهن واإلطار المرجعي للوظائف والمهارات  

، لم يتم تحديث هذه األدوات األساسية للتخطيط لعرض التكوين، على الرغم من  نه، منذ ذلك الحينأ، إال  ة البرامج الحاليةهيكل

 التي يعرفها قطاع صناعة السيارات.  عميقةالتغيرات ال

   على:تعمل حالياا بأنها الوزارة أفادت 

 تطوير نموذج لتتبع مالءمة التكوين للتشغيل؛    -

الذي  من حيث الكم والكيف، وبناء عرض التكوين المهني،  إنجاز دراسات قطاعية لتحديد الحاجيات من الكفاءات،  -
 قطاعا اقتصاديا في انتظار تغطية باقي القطاعات؛  19في مرحلة أولى  يغطي

تحيين    - إلى  باإلضافة  القطاعات  لفائدة  والكفاءات  الوظائف  ومرجعيات  والحرف،  الوظائف  مرجعيات  تطوير 
 ذه اآلليات على جميع القطاعات؛المرجعيات التي سبق إنجازها، بهدف تعميم ه

إحداث وتفعيل هيئات الحكامة وتخطيط التكوين المهني على المستوى الوطني والجهوي والقطاعي المنصوص     -
 عليها في مشروع القانون المتعلق بالتكوين المهني.  

 غياب نظام معلوماتي مندمج 

جميع المتدخلين والفاعلين في مجال  يشمل  ومعمم    ندمجعلوماتي مال تتوفر الوزارة المكلفة بقطاع التكوين المهني على نظام م

بعض  تغطي  و  كل وحدة على حدة،فقط على تطبيقات غير متداخلة تم تطويرها على مستوى    توفرالتكوين المهن، حيث ت 

التدبير،   ،  "e@gestep"  ،"e@appentissage"  ،"e@continue"  ،"e@anapec"  ،"e@ref)"ميادين 

"e@Strategie"  ،"e@stat )"غير أن عدم قابلية هذه التطبيقات للتشغيل المتبادل يزيد من العبء الواقع على مستخدميها. ، 

   .ويزيد من خطر الخطأ وموثوقية البيانات

حالياا على وضع نظام معلوماتي مندمج جديد سيغطي جميع شعب التكوين وجميع القطاعات  أفادت الوزارة بأنها تعمل  
 ئات المكونة. والهي

 تقييمات دورية  ضرورة اعتماد 

للمرسوم رقم الذكر  2.04.332  وفقا  تتسالف  وأداء  ب  القيام  مهمة  المهني  بالتكوين  المكلفة  الوزارة  ولى،  لعمل  تقييم دوري 

أنه، في إطار تنزيل الميثاق الوطني لإلقالع الصناعي، اتفقت األطراف المعنية بمجال إضافة إلى  منظومة التكوين المهني.  

بتقييمات    وصيةإال أنه، لوحظ عدم قيام الوزارة ال  . التكوين المسطرة في الميثاق  خطةالتكوين المهني على ضرورة تقييم تنفيذ  

تقييم كذا لو  المهني،  التكوين  نظاماألهداف المسطرة لدورية لمختلف مكونات نظام التكوين المهني للوقوف على مدى تحقيق  

الميثاق الوطني لإلقالع   مخطط التكوين المرتبط بمرحلة تنزيل  أي تقييم لتنفيذ  اءجرتم إنه، لم يأحظ  و. كما لانسجامه الشامل

 .ةسلطات العمومي متطلبات السياق العام وأولويات ال التأكد من أهميته مقارنة مع  قصد ، وذلكالصناعي
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الفترة )في ضوء هذا الوضع، تم االحتفاظ بنفس مكونات منظومة التكوين خالل مرحلة الميثاق الوطني لإلقالع الصناعي  و

(  قاوالت ومراكز التكوين بالتدرج داخل الم ،السياراتومعاهد التكوين في مهن صناعة    ،)مكتب التكوين المهن  (2009-2019

المتدريجي    مع تغيير التكوين  نوحةمفي درجة األهمية  التكوين في مهن   كاللجوء:  المهني  لكل فاعل في مجال  إلى معاهد 

إلى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل   عودةوال  ،الميثاق الوطني لإلقالع الصناعيتنزيل    صناعة السيارات أثناء مرحلة 

قد تم    (CFA-IE)  قاوالتبالتدرج داخل المالتكوين المهني    اإلشارة إلى أن طريقة  مع  .لتنفيذ مخطط تسريع التنمية الصناعية

 . في إطار المخططين المذكورين بالسيارات، الخاصة الكهربائية األسالك مجال في تفضيلها من طرف المقاوالت المشتغلة

 : بما يلي القطاع الحكومي المكلف بالتكوين المهني يوصي المجلس األعلى للحساباتلذلك، 

إبرام عقود   - تحديد  الحرص على  من  يمكن  بشكل  المهني،  التكوين  مجال  في  الفاعلين  مختلف  بين  برامج 

 االلتزامات المتبادلة من أجل تحقيق األهداف المتفق عليها على أساس نتائج قابلة للقياس وبكيفية ناجعة؛

 لمنظومة التكوين المهني؛ ومضبوط تعزيز آليات القيادة من أجل ضمان تتبع دقيق -

 مندمج يشمل جميع المتدخلين في منظومة التكوين المهني؛ وضع نظام معلوماتي -

السيارات  حرصال - لصناعة  القطاعية  الدراسة  تحيين  والمهن  ،على  الوظائف  المرجعي   ،ودليل  واإلطار 

 للوظائف والمهارات. 

 

II. وزير حول    والتشغيل  الصغرى،  والمقاولة  االقتصادي  اإلدماج   جواب  والكفاءات 

 التكوين المهني الموجه لقطاع السيارات والتوصيات المتعلقة بالمالحظات  

 )نص مقتضب( 

 )...( 

 وفيما يلي إيضاحات القطاع بخصوص المالحظات الواردة في تقرير المجلس األعلى للحسابات:  

 بخصوص معاهد التكوين في مهن السياراتأوال. 
ا من ا لجيل الجديد من المعاهد التي ي عهد بتدبيرها للمهنيين، مثاال في تعتبر معاهد التكوين في مهن السيارات، والتي تعد جزءا

االستقاللية اإلدارية لمؤسسات التكوين المهني، الذي يعد مطلباا أساسياا لجعل نظام التكوين المهني أكثر استجابة لمتطلبات  

 لبالدنا.  االجتماعية واالقتصادية

التكوين في مهن السيارات، تحت مسؤو التكوين،   لية الجمعية المغربية لصناعة السيارات، خدمة عمومية فيوتقدم معاهد 

لضمان توفير الموارد البشرية الكافية من حيث الكم والكيف التي تتطلبها المقاوالت    التكوين،باإلضافة إلى دورات الستكمال  

 الجديدة ولضمان النمو االقتصادي لـقطاع صناعة السيارات.  

من تنفيذ هذا النموذج المبتكر من المعاهد ليست فقط تحسين قابلية الشباب للتشغيل، ولكن قبل كل   إن غاية السلطات العمومية

شيء مشاركة المهنيين في عملية التكوين لتلبية حاجياتهم من الكفاءات. إضافة إلى أن هذه المعاهد تعد آلية لجذب المستثمرين  

 في القطاع. 

المعاهد واجهة تكنولوجية لصناعة السيارات المغربية، وذلك من خالل تصميمها   كما تطمح السلطات العمومية إلى جعل هذه

   تدبيرها،وطريقة 

ويتم تحديد حكامة هذه المعاهد المتخصصة من حيث المهام، والمسؤولية، وااللتزام في إطار اتفاقيات للتدبير المفوض تبرم  

 بين الدولة والمنظمة المهنية المعنية وشركة التدبير. 

 بخصوص مراكز التكوين بالتدرج المهني داخل المقاولةيا. ثان
من أجل مواكبة المقاوالت النشيطة في قطاع السيارات في تنظيم وهيكلة عملية تشغيل مستخدميها، وفي تطوير المهارات بما  

بالت للتكوين  مراكز  إلحداث  برنامج  بلورة  إلى  المهني  التكوين  قطاع  بادر  استراتيجيتها،  مع  ى  داخل يتماش  المهني  درج 

تمكين الشباب من    احتياجاتها، وكذاالمقاولة، يهدف إلى تمكين المقاوالت من التوفر على يد عاملة مؤهلة ومختصة تتكيف مع  

 اكتساب المهارات من خالل ممارسة نشاط مهني يسمح لهم بالحصول على تأهيل يعزز اندماجهم في الحياة العملية. 

 المهني وإنعاش الشغل بخصوص مكتب التكوينثالثا. 
وقد نص الميثاق الوطني لإلقالع الصناعي على إنشاء معاهد متخصصة للتكوين في مهن صناعة السيارات وفقاا لنهج جديد 

للتعاقد مع الفروع المهنية، يضمن االستقاللية اإلدارية لمؤسسات التكوين المهني، كضرورة أساسية لجعل النظام أكثر استجابة 

 ع صناعة السيارات. لمتطلبات قطا
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 وقد تم وضع المرسوم األول المتعلق بتكوين مجلس اإلدارة الخاص بالتكوين المستمر في قنوات المصادقة.  

 التكوين المهني  منظومةحكامة وقيادة  رابعا. 

 قيادة وتقييم نظام التكوين المهني .3

عمد قطاع التكوين المهني إلى بلورة برنامج مهيكل يرمي إلى وضع نظام مندمج لتحديد الحاجيات من التكوين وبناء عرض 

من خالل اعتماد مقاربة تشاركية حيث يضطلع المهنيون بدو ر أساس ي، سواء في إنجاز الدراسات   المهني، وذلكالتكوين  

 التكوين والخريطة الوطنية للتكوين المهني.   لتحديد الحاجيات القطاعية أو في وضع مخططات

قطاع التكوين المهني حالياا على وضع نظام معلوماتي مندمج جديد سيغطي جميع شعب التكوين    ذلك، يعملباإلضافة إلى  

 وجميع القطاعات والهيئات المكونة.

 

III. التكوين لمكتب  العامة  المديرة  المالحظات    جواب  حول  الشغل  وإنعاش  المهني 

 التكوين المهني الموجه لقطاع السيارات صيات المتعلقة بوالتو

 )نص الجواب كما ورد( 

 مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغلعلى مستوى ثالثا. 

  ضعف عرض التكوين المستمر وإطار قانوني غير مكتمل 

من طرف   (catalogue de formation)فيما يخص التكوين المستمر الموجه لقطاع السيارات، فإن وضع دليل للتكوين  

 Contrat d’exécution de)عقد تنفيذ التكوين  مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، كما تم التنصيص عليه ضمن بنود  

formation)   السيارات وتركيب  لصناعة  المغربية  والجمعية  والتجارة  بالصناعة  المكلفة  الوزارة  وبين  بينه  المبرم 

(AMICA)بقي رهينا بتحديد الحاجيات من التكوين من التسريع الصناعي بقطاع السيارات،    ، في إطار مواكبة تنفيذ مخطط

  (ingénierie sectorielle)طرف الجمعية المهنية  سالفة الذكر  والمصادقة على طلب تمويل دراسة الهندسة القطاعية  

، اللذان لم يتم إنجازهما لحد الساعة. فآخر دراسة  (plan de formation sectoriel)وكذا وضع مخطط التكوين القطاعي  

 .  2009و 2008قطاعية تهم قطاع السيارات ترجع لسنوات 

على مشاركة دليله الخاص بالتكوين   2015وفي انتظار إعداد هذا الدليل، عمل مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سنة  

 ب السيارات لنشره على مستوى أعضائها من المهنيين. الجمعية المغربية لصناعة وتركيالمستمر لنفس السنة مع 

وعالقة بتوصية المجلس األعلى للحسابات المضمنة بهذا التقرير والمرتبطة بوضع دالئل خاصة بالتكوين المستمر، تجدر  

دليل للتكوين اإلشارة في هذا الصدد، أن المديريات الجهوية التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل تتوفر سنويا على  

تحليل طلبات المقاوالت على  المستمر، تتم صياغته حسب حاجيات المقاوالت، المحددة على مستوى كل جهة وكذا بناء على

 مستوى نظام العقود الخاصة للتكوين وعمليات التكوين التي يتم تنفيذها على مستوى هاته المديريات.  

دم إدراج توصية المجلس األعلى للحسابات المرتبطة بإصدار المراسيم ومن جهة أخرى، نريد أن نشير إلى أنه يستحب ع

رقم   للقانون  بهذا    60-17التنظيمية  الشغل  وإنعاش  المهني  التكوين  بمكتب  الخاصة  الفقرة  المستمر ضمن  للتكوين  المنظم 

 التقرير، نظرا لكون هاته التوصية تهم القطاع الحكومي المكلف بالتكوين المهني. 

 تكويني الوطني    عرض  الميثاق  مرحلة  السيارات خالل  قطاع صناعة  لحاجيات  مباشر  بشكل  يستجيب  ال 

 للقالع الصناعي 

الممتدة بين   الفترة  التذكير أن عدم وجود عقد ثابت ذي أهداف محددة من حيث المؤهالت وأعداد الخريجين، خالل  وجب 

التقنية  2015و  2009 المساعدة  إلى كون دراسة  التي تمت تعبئتها من طرف قطاع   (assistance technique)، يعزى 

التكوين المهني في إطار مواكبة تنزيل مضامين الميثاق الوطني لإلقالع الصناعي وتطوير وإحداث جهاز للتكوين المهني في 

  دون أن تشمل مكتب التكوين المهني (IFMIA) قطاع السيارات اقتصرت فقط على معاهد التكوين في مهن صناعة السيارات

 وإنعاش الشغل.

توقف الدراسة المشار إليها أعاله في مرحلتها الثالثة )المالءمة والتوصيات(، نتيجة التحفظات المعبر عنها بخصوص خطط  

العمل المقترحة، لم يمكن من تعبئة المساعدة التقنية إلعداد استراتيجية تطوير الجهاز التكويني لمكتب التكوين المهني وإنعاش  

الوثيقتان  الشغل، والتي   كانتا هاتان  المتوسط. وقد  المدى  استعجالي وخطة طريق على  كان سيتمخض عنها برنامج عمل 

ستشكالن أساس التعاقد بين الدولة ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل واالتحاد العام لمقاوالت المغرب حول الميثاق سالف 

 الذكر. 
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  التكوين المهني مجال ي يجب أن يشمل مختلف المتدخلين فيتعاقد إطار 

ومن جهة أخرى، نقترح إبراز ضمن مضامين هذا التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات، المجهودات المبذولة من طرف  

مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لتحقيق األهداف المحددة من طرف مخطط تسريع التنمية الصناعية لقطاع السيارات، 

 حيث تمكن المكتب من:

 شعب أخرى؛ 15شعب تكوينية وإعادة هيكلة  9إحداث  ▪

 (؛52.572من الحاجيات اإلجمالية ) %77، أي ما يمثل 2020متدرب في أفق  40.500تكوين ما يفوق  ▪

 : 57والمحصورة في عدد  (profils) فيما يخص الموارد البشرية التي تم تحديد مؤهالتها  ▪

 من إجمالي الحاجيات(؛ %61)ما يمثل  مورد مؤهل 35من حاجيات  %90استجابة فاقت نسبة  ✓

 موارد مؤهلة؛ 8من حاجيات  90و50 %استجابة ما بين   ✓

ال  ✓ دون  يخص    %50استجابة  الموارد    14فيما  هاته  يخص  فيما  المسجل  النقص  ويرجع  مؤهل.  مورد 

لى  باألساس إلى قرار لجنة التتبع إلحداث بعض الشعب المتفق عليها ضمن التكوين المستمر، باإلضافة إ

المؤهلة وعدد من  الموارد  الكبير على مجموعة من الشعب والتي تلبي احتياجات مجموعة من  الطلب 

 .  (Ecosystèmes industriels)المنظومات الصناعية 

 نظام حكامة وقيادة منظومة التكوين المهني رابعا. 

 نظام قيادة وتقييم منظومة التكوين المهني .4

   غياب نظام تخطيط استشرافي 

 ويتموقع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في الواقع في منتصف سلسلة القيمة، التي ال تعمل اليوم كما هو مطلوب، بين: 

الهيئات المكلفة بتحديد الحاجيات من الكفاءات، والتي يستنير بها في وضع خرائطه وبرامجه التكوينية وطنيا وجهويا   ▪

 ومحليا؛ 

تقوم بالتقييم البعدي للتكوين مقارنة مع التوقعات القبلية للحاجيات من الكفاءات وكذا  والهيئات التي يفترض بها أن   ▪

نسب إدماج الخريجين في سوق الشغل، بما من شأنه استنباط الدروس وتحديد نقاط القوة والضعف لتحسين األداء 

 بشكل مستمر.  

التي تم خاللها التعاقد حول توقعات رقيمة محددة من بين التجارب المحدودة    2020-2014ويعتبر مخطط التسريع الصناعي  

من الحاجيات من الموارد البشرية المؤهلة والتي مكنت المكتب من التوفر على رؤية واضحة فيما يخص حاجيات المنظومات  

المكتب    ، وبالتالي تخطيط عرضه التكويني على هذا األساس. هاته الحاجيات من التكوين والتي تمكن2020الصناعية في أفق  

 من االستجابة لها كما وكيفا. بصفة عامة 

رفع هاته اإلكراهات والصعوبات، يستوجب ضرورة مأسسة عملية التحديد االستباقي لحاجيات سوق الشغل من خالل تحديد 

 وتفعيل دور كل من المتدخلين العموميين والخواص، وفق رؤية واقعية وشمولية. 

 بالجامعات الرياضية الرياضة ب عالقة الوزارة المكلفة

، قام المجلس بإنجاز مهمتين رقابيتين في قطاع الرياضة، األولى همت تدقيق عالقة 2020في إطار البرنامج السنوي لسنة  

 الوزارة بالجامعات الرياضية والثانية خصصت لتدقيق تنظيم التظاهرات الرياضية الدولية. 

ستراتيجية الوطنية للرياضة في  االلذي عرفه تدبير قطاع الرياضة من خالل تبني  على العموم، وقفت المهمتان على التطور ا

  د العديد من التدابير واإلجراءات الرامية إلى إصالح اإلطار القانوني والمؤسساتي المنظم لقطاع الرياضة ااعتم، و2020أفق  

 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.  30.09 لقانون رقموخاصة ا

اآلوهكذا   إرساء مجموعة من  واعدة عبر  انطالقة  اإلصالحات  هذه  تنفيذ  عرف  بتليات  فقد  وتعزيز  الخاصة  وتوجيه  قنين 

الرفع التدريجي والمتواصل من قيمة الرياضي، وكذا   في تدبير الشأن  ةمساهمللالرياضية  الجامعات  اختصاصات وقدرات  

سوا الرياضية  للجامعات  المخصص  الدعم  أشكال  مختلف  التجهيزات ونوعية  أو  البشري  أو  المالي  بالدعم  األمر  تعلق  ء 
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الرياضي التكوين  أو عروض ومناهج  إلى  و    الوزارة  بين  الرابطةالرقي بالعالقة  ، وأخيرا  الرياضية  الرياضية  الجامعات 

 .  المتعاقد معهابالنسبة لكل مجاالت تدخل الجامعات  المستهدفةشراكة تعاقدية تتم وفق اتفاقيات وعقود برامج تسطر النتائج 

استضافة وإنجاح أكبر التظاهرات الرياضية الدولية في مختلف الرياضات سواء   فياكتساب خبرة وتجربة كبيرتين  كما تم  

تجارب في تنظيم تظاهرات رياضية دولية من حجم الدورة التاسعة أللعاب  تراكم البفضل    وذلك  ،منها الفردية أو الجماعية

لكرة    العالم لألندية  كأسونسختين من    1988  سنة  ودورة كأس إفريقيا لألمم في كرة القدم  1983  سنة  البحر األبيض المتوسط

 وغيرها. الغولفو والتيكواندوالجيدو والتنس  رياضاتفي   أخرى وتظاهرات دولية 2014و 2013 القدم سنتي

رتبطة أساسا بتدبير القطاع أو بعالقاته إال أن هذه الدينامية عرفت بعض الفتور في تحقيق األهداف المسطرة بسبب عراقيل م

 مع قطاعات أخرى.

 ظرف  وزراء في  على القطاع )ثمانية  المسؤولين المتعاقبين  استقرار  تتمثل أولى العراقيل التي واجهت إصالح القطاع في عدم

 القطاع. في المتخذة والتدابير السياسات استمرارية (، مما أثر سلبيا على تحقيقسنوات 10

ة إلى ذلك، يعاني القطاع من الطابع المتشعب والمعقد لبنيته التنظيمية. فإذا كانت الوزارة المكلفة بقطاع الرياضة هي باإلضاف

المسؤولة عن وضع استراتيجية القطاع، فإن تنفيذها ال يتوقف فقط على التدابير واإلجراءات التي تقوم بها هذه األخيرة وإنما  

تشكل  ن آخرين سواء على الصعيد الوطني أو الدولي. في هذا اإلطار وعلى سبيل المثال،  يتطلب االنخراط الفعلي لمتدخلي

شريكا استراتيجيا مكلفا بتنفيذ مهمة المرفق العام للرياضة    ،2020  سنة  برسمجامعة    55البالغ تعدادها    ،الجامعات الرياضية

الرياضية  الرياضيينبين    وحلقة وصل  وا  ،من جهة  والجمعيات  الوطنيةوالبطوالت  ، كما تشكل أخرىهة  جمن    لمنتخبات 

 . الوزارة المكلفة بقطاع التربية الوطنية شريكا ال محيد عنه في ميدان الرياضة المدرسية والجامعية

على العموم سواء تعلق األمر برياضة الزال عند مستويات متواضعة الذي األداء العام للرياضة لقد أثرت هذه العراقيل على 

الع عدد  المستوى  فإن  العالي  المستوى  لرياضة  بالنسبة  القاعدية.  الرياضة  أو  التنافسية(  والرياضة  النخبة  )رياضة  الي 

المستوى  المغربية على  الرياضة  إشعاع  بمثابة مؤشر يعكس  يعد  األولمبية، والذي  لأللعاب  المؤهلين  المغاربة  الرياضيين 

رياضي    49إلى    2004رياضي في نسخة أثينا    61ة المغرب من  تراجعا تدريجيا، حيث انتقلت تمثيلي  يعرفالدولي، صار  

، علما أن هذا العدد يظل أقل من تمثيلية المغرب بنسخة 2020رياضيا فقط خالل ألعاب طوكيو  48ثم  2016في نسخة ريو 

ون المغاربة  رياضي(. وعلى نحو مماثل، تقلص عدد التتويجات واأللقاب األولمبية التي أحرزها الرياضي  51)  2000سيدني  

وميدالية ذهبية خالل    2016إلى ميدالية نحاسية أحرزت في دورة ريو    2004ميداليات )ذهبيتان وفضية( في دورة أثينا    3من  

. أما بخصوص الرياضة القاعدية، فإن عدد المغاربة الذين يمارسون الرياضة بشكل منتظم يشكل فقط  2020دورة طوكيو  

 .من السكان % 14مليون وهو ما يمثل فقط  5,6

I.  مالحظات وتوصيات المجلس األعلى للحسابات 

 تم في إطار هذه المهمة تسجيل مجموعة من المالحظات وإصدار عدة توصيات، أهمها ما يلي:

 والتنظيمي اإلطار القانوني  أوال.
 : تيةمجموعة من النقائص التي يمكن إجمالها في النقاط اآل تسجيل عن قانونياإلطار ال تقييمقد أسفر ل

 الرياضية  والجامعات الوزارة بين الرابطة العالقة لطبيعة قانوني تأطير غياب 

قانوني   إطاريتطلب إرساء عالقة شراكة واضحة المعالم بين الوزارة، من جهة، والجامعات الرياضية، من جهة أخرى، وجود  

شير بدقة  ييتبين أنه ال    سالف الذكر،  30-09لعالقة. وبالرجوع إلى مواد القانون رقم  هاته ال  المنظمصريح وثابت يحدد اإلطار  

القانون باإلشارة إلى تأهيل مفتوح  هذا  عليه مختلف أوجه العالقة بين هذين الفاعلين. إذ يكتفي  القانوني الذي تستند    اإلطارإلى  

المدة تمنحه الوزارة، بموجب قرار وزاري، إلى الجامعات الرياضية كشرط مسطري لممارسة هذه االخيرة الختصاصاتها  

من نفس القانون إلطار تعاقدي   82عانات تخضعها المادة  والتمتع بمزايا لفائدتها، والتي من بينها دعم مالي يقدم على شكل إ 

 موضوع طبقا ألنظمة لصرف إعانات الدولة لفائدة الجمعيات. 

 إلى حيز الوجود  التطبيقية تعثر إخراج بعض النصوص 

حيز  التي اشترطها لدخوله  و  2010لسنة    30.09تأخر في استصدار النصوص التطبيقية التي أحال عليها القانون    لقد لوحظ

 النصوص نشر  تاريخ من ابتداء التنفيذ القانون تدخل "حيز هذا أحكام منه )واألخيرة( نصت على أن  118ن المادة  أالتنفيذ. إذ  

لتطبيقه التنظيمية كل   ،الرسمية" الجريدة في الكامل الالزمة  إخراج  استكمال  انتظار  وفي  أنه  يظهر  األمر  واقع  أن  على 

إحالة منها    35القانون المذكور هو القانون المعتمد حاليا من قبل اإلدارة. وتضمن القانون المذكور    يبقىالمراسيم التطبيقية  

بير الواجب اتخاذها للتطبيق تعني مباشرة وحصرا القطاع المكلف بالرياضة والتي تبين التدا على نصوص تطبيقية  إحالة 25

هناك ثالثة  السليم والتام لمقتضيات هذا القانون. إال أن مسطرة تنزيل هذه النصوص التطبيقية عرفت بطء ملحوظا، حيث أنه 

بل هناك مقتضيات ترتبط بالنشاط الرياضي واإلداري للجامعات الرياضية لم يتم    ،نصا تطبيقيا لم يتم إصدارها بعد  عشر

 عد.إعدادها ب
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أخرى من أجل التحيين   3قرارا وتم إرجاع    13قد تم استصدار  جاء في تعقيب الوزارة بخصوص هذه الوضعية بانه "
بتقييم جزئي للنص حسب اإلشكاالت التي بشكل مستمر    كما أن الوزارة تقوم  قرارات على الشركاء.  4وتمت إحالة  

التقييم عبر دراسة مختلف المقترحات  هذا بذلك. كما يتم استكمالتعترض تطبيقه، ويتم مباشرة بعد ذلك إعداد مقترح 
 . "الواردة من الفاعلين

  الدولية الرياضية التظاهراتعدم التطرق لتنظيم 

العالقة القبلية بين الجامعات مما خلف فراغا في مجال تنظيم    الدولية  الرياضية  التظاهراتلتنظيم    سالف الذكرلم يتطرق القانون  

المكلفة بالقطاعوالرياضية   التظاهرات دون أخذ   بعض ، حيث تبادر  الوزارة  الوزارة بتمويل  الرياضية بمطالبة  الجامعات 

 زمنية للتظاهرات الرياضية.  جدولةمسبقة تتيح للوزارة تحديد  برمجة ودونفي الموضوع  رأيها

  لرياضية الدولية دفاتر التحمالت للتظاهرات اعدم وضع 

  –  للمحليين  بطولة أمم أفريقياو ،2019سنة    دورة األلعاب اإلفريقيةالدولية )ك  دفاتر التحمالت لبعض التظاهرات  وضعلم يتم  

المفروض أن تؤطر    (2018"الشان" سنة   الشروط والحقوق والواجبات لكل    منالتي  والعملية    هذهالتي من  شأنها تحديد 

 األطراف المتدخلة في عملية تنظيم التظاهرات. 

 المؤسساتي  ثانيا. اإلطار
 :تيةمجموعة من النقائص التي يمكن إجمالها في النقاط اآل تسجيل عناإلطار المؤسساتي  تقييمقد أسفر ل

 التأخر في إحداث بعض مكونات اإلطار المؤسساتي 

جاح عالقة الشراكة التي تربط الوزارة بالجامعات الرياضية وجود إطار مؤسساتي متماسك ومتناسق يضطلع بأدوار يتطلب ن

إشرافية وتأطيرية وتنسيقية تساعد وتدعم الجامعات في تنفيذ برامجها وأنشطتها الرياضية على نحو احترافي وفعال.   ووظائف

ة خالل العشر سنوات األخيرة في تنويع وتقوية مؤسسات الحقل الرياضي  لهذه الغاية ساهمت التشريعات الرياضية الصادر

سواء بواسطة تعزيز وتقنين صالحيات واختصاصات مجموعة من الهيآت التي كانت متواجدة سابقا كاللجنة الوطنية األولمبية  

أخرى جديدة مثل الشركات   أو بواسطة التنصيص على إحداث مؤسسات ،المغربية واللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي

الرياضية وغرفة التحكيم الرياضي. لكن المالحظ من خالل الرجوع إلى وضعية اشتغال المؤسسات المحدثة أن هناك مجموعة 

. ويتعلق األمر باللجنة الوطنية البارالمبية 94منها الزالت غير مفعلة على أرض الواقع، رغم مرور عدة سنوات على إقرارها 

المغربية وكذا العصب االحترافية التي يعد إحداثها من صميم اختصاصات الجامعات الرياضية لتنظيم المنافسات والتظاهرات 

 الرياضية ذات الصبغة االحترافية.

البارالمبية  وبخصوص   الوطنية  فاللجنة  ردها    قدالمغربية،  في  الوزارة  باشرتأشارت  أنها  الجامعات  إلى    بمعية 
بما فيها إعداد مشاريع أنظمتها    هذه اللجنةعداد لتأسيس  اإلالتي تشرف على تسيير الرياضات البارالمبية    الرياضية

األساسية بتنسيق مع مصالح األمانة العامة للحكومة، وكذا التوافق مع الجامعات المعنية على تشكيل لجنة تحضيرية 
 التأسيس. الستكمال مسطرة 

  الحاجة لفضاء مؤسساتي للتدبير التشاركي للشأن الرياضي 

يفتقر الحقل المؤسساتي الرياضي المغربي حاليا إلى وجود هيئة مؤسساتية مرجعية تضم ممثلين عن كل الفاعلين المعنيين 

الرياضة الوطني، على غرار ما  ها القيام بمهمة التدبير التشاركي لقطاع ببتدبير الشأن الرياضي والممارسة الرياضية ويناط 

الظهير أقر بموجب  للمغرب أن  فقد سبق  الدولية. وللتذكير  التجارب  الصادر في    الشريف  هو معمول به في مجموعة من 

إحداث المجلس الوطني للشبيبة والرياضة كمؤسسة مستقلة تتمتع بصالحيات استشارية وتتألف من   ،1971يونيو سنة   16

ة المعنية مباشرة بالرياضة وممثلين عن الحركة الرياضية من ضمنها الجامعات الرياضية. وقد عهد جميع القطاعات الوزاري

إلى هذا المجلس بمهمة خلق فضاء للتشاور والتنسيق وإبداء رأي استشاري حول السياسات والتوجهات االستراتيجية في مجال 

صلة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بقطاع الرياضة، وذلك الرياضة، وكذا حول مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المت 

قبل عرضها على المصادقة الرسمية. غير أنه لم يتم اتخاذ اإلجراءات العملية الالزمة إلخراج المجلس الوطني للرياضة إلى  

وصيات المرفوعة إلى  الرياضية لم تتوقف عن المطالبة بذلك سواء من خالل االقتراحات والت  الفعالياتحيز الوجود، رغم أن  

 .2008المنظمة سنة  المناظرة الوطنية الثانية للرياضة 

  اللجنة الوطنية األولمبية: شريك يستحسن إشراكه في تدبير العالقة مع الجامعة 

يقدم  الحظ المجلس أن عالقة الوزارة بهذه المؤسسة ال ترقى عموما لمكانتها الحقيقية باعتبارها شريكا استراتيجيا يمكن أن  لقد  

 الوزارة  ال تتيح، حيث  قيمة مضافة في تدبير العالقة مع الجامعات الرياضية، خصوصا تلك التي تنشط في الرياضات األولمبية

تنسيق الجهود لتجويد تدبير مختلف أوجه العالقة في  أمام اللجنة الوطنية األولمبية المغربية للمشاركة والمساهمة    يالمجال الكاف

اللجنة في أشغال تقييم اتفاقيات األهداف المبرمة مع الجامعات برسم الموسم  هذه  ية. ويشكل قرار إشراك  مع الجامعات الرياض

 
لوال أن    2017  يوليوز  27الصادر في    12-97هذه الوضعية كانت تنطبق أيضا على الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات التي أحدثها القانون رقم   94

 . 2020شتنبر  21وتعيين رئيسة على إدارتها بتاريخ األمر وعملت على خلقها  تالوزارة تدارك
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أحد المبادرات القليلة التي اتخذتها الوزارة في هذا الشأن، إال أن هذه التجربة ظلت معزولة ولم تعمم   2017-2016الرياضي  

 .  2018-2019و 2017-2018على المواسم الرياضية الموالية  

ذكرت الوزارة في جوابها بشأن هذه النقطة بأنها تعمل على إشراك اللجنة الوطنية األولمبية المغربية بشكل مستمر 
  30.09  رقم  محددة بنص القانونالفي تدبير الشأن الرياضي طبعا في حدود اإلطار العام الختصاصاتها ومجال تدخلها  

األساسي ونظامها  التطبيقي  الرياضة  ومرسومه  على  الوصي  الحكومي  القطاع  لكل من  أساسيا  باعتبارها شريكا   ،
 الوطنية والجامعات الرياضية األولمبية. 

 تستلزم تحديد المعايير  طنية لرياضة المستوى العاليانطالقة للجنة الو 

العالي  اللجنةتختص   المستوى  ذوي  الرياضيين  بانتقاء  العالي  المستوى  لرياضة  عبر  الوطنية  صفة    وذلك  معايير  تحديد 

كذا إبداء  الرياضي من المستوى العالي لمدة أربع سنوات وبمنح وسحب هذه الصفة وأيضا بتحديد األنشطة الرياضية المعنية و

، أي 2018الرأي بالئحة هؤالء الرياضيين الذين تقترحهم الجامعات الرياضية. ولم يتم تعيين أعضاء هذه اللجنة إال في سنة 

وقد   البدنية.  التربية  لقانون  التطبيقي  المرسوم  إصدار  اللجنة  أسفربعد سبع سنوات من  هذه  أعمال  في  تسجيل   النظر    عن 

 التالية: المالحظات

يتبين أنه لم تتم بعد المصادقة النهائية على معايير اختيار رياضيي المستوى    ،حضر اجتماع اللجنةبحسب م -

العالي وبالتالي لم تصدر بعد الئحة رياضيي المستوى العالي بالرغم من الحاجة الملحة إليها من أجل التخطيط  

 الجيد واإلعداد الكافي لالستحقاقات الرياضية؛  

(، في حين تؤكد المادة 2019و  2018لم تجتمع اللجنة إال مرتين بمعدل مرة واحدة في كل سنة )  ،منذ تعيينها -

 على أن االجتماعات تعقد مرتين في السنة على األقل؛  22

 ضمن نطاق هذا المرسوم. رياضة األشخاص ذوي االحتياجات الخاصةضرورة إدراج  -

 اإلطار االستراتيجي ثالثا. 
هي   الوزارة  بشقيه،  تعتبر  للرياضة  الوطني  البرنامج  صياغة  وكذا  للرياضة  الوطنية  االستراتيجيات  إعداد  عن  المسؤولة 

 لوحظ على مستوى نهوض الوزارة بدورها في التوجيه االستراتيجي ما يلي:   وقد  الرياضة القاعدية ورياضة المستوى العالي.

  2020في أفق  محاور االستراتيجية الوطنية للرياضةضرورة التسريع بتنفيذ 

الوزارة أن  لوحظ  اإلطار،  هذا  واآلليات  في  التدابير  توفير  من  تتمكن  الفعلي   لم  التنزيل  نجاح  شروط  لتحقيق  الالزمة 

المتدخلين وإعداد مخططات عمل    اإلشرافيناط بها مهام    95لالستراتيجية: مثل إحداث لجنة قيادة وتنسيق جهود مختلف 

بكل محور توضح طبيعة   وإدراج  مفصلة خاصة  تنفيذها  المسؤولة عن  والجهات  المالية  وتكلفتها  اتخاذها  المزمع  التدابير 

 مقتضيات االستراتيجية ضمن بنود ميزانيتها الفرعية.   

المتبعة من طرف الوزراء المتعاقبين على القطاع لتنزيل االستراتيجية على   المقاربات  في ظل هذه الصعوبات، اقتصرت 

قد كشف العرض المقدم من طرف وزير الشباب والرياضة لبسط مستوى تقدم إنجاز االستراتيجية تنفيذ محاورها. و  تجزيء

لم يشرع بعد في تنفيذها إلى   امحور  30من أصل    امحور  17، أن  2019 أبريل  25أمام المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ  

 حدود ذلك التاريخ. 

 يوصي المجلس األعلى للحسابات بما يلي: عليه و

والنصوص التطبيقية المتصلة    30-09التربية البدنية والرياضة رقم   اإلسراع في إعداد دراسة تقييمية لقانون -

به والمتعلقة بتنظيم عمل الجامعات الرياضية وعالقتها بالقطاع الحكومي المكلف بالرياضة وبمختلف مكونات 

اثناء التطبيق العملي والتي تستلزم إدراج الحركة الرياضية الوطنية، بغية معالجة كل اإلشكاالت المطروحة  

 والتقييم؛  للتنزيلتعديالت تسمح بوضع منظومة قانونية واضحة ومترابطة ومنسجمة وقابلة 

هيئة وطنية بصالحيات استشارية تضم ممثلين عن مختلف األطراف ذات العالقة بالشأن الرياضي    إحداث -

  تستند على الممارسات الفضلى لبعض التجارب لرياضة،  لتسهم في تعزيز آليات التدبير التشاركي لقطاع ا

 الرائدة؛ الدولية 

تنزيل مقتضيات قانون التربية البدنية والرياضة من خالل استكمال إصدار النصوص التطبيقية المضمنة به   -

الرياضية، والسهر على إحداث جميع  الجامعات  التي تهم مباشرة تأطير اختصاصات وأنشطة  السيما تلك 

على    الهيآت والحرص  القانون  هذا  أقرها  التي  كل    ضمانالرياضية  مساعدة  شأنها  من  التي  الظروف 

 ؛ وناجع تها على نحو منسق ومتكامل فيما بينهااالمؤسسات المشكلة للحقل الرياضي على تفعيل اختصاص

 
  والتجهيز   والصحة  العالي  والتعليم  الوطنية  والتربية  والداخلية  بالرياضة  المكلفة  الحكومية   القطاعات  عن  ممثلين  القيادة   لجنة  تضم  أن  يفترض  كان 95

 .لمقاوالت المغرب العام واالتحاد المغربية  األولمبية  الوطنية اللجنة عن ممثلين إلى باإلضافة والسياحة واإلسكان
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الم - والنتائج  واألولويات  التوجهات  لتحديد  الجامعات  مع  بشراكة  للرياضة  وطني  برنامج  ستهدفة اعتماد 

 بالنسبة لكل األصناف الرياضية المعتمدة أو المزمع توطينها بالمغرب خالل المدى المتوسط والمدى البعيد. 

  اآلجال ومفتوح ومتزايد متنوع: الجامعات رابعا. دعم
الدعم الموجه    بما في ذلك عمدت الوزارة خالل السنوات األخيرة إلى زيادة قيمة ونوعية الدعم الموجه إلى الجامعات الرياضية 

. وال يقتصر هذا الدعم على منح اإلعانات المالية السنوية فقط وإنما يقوم أيضا على رفع  الرياضية الدولية  التظاهراتلتنظيم  

وتتلخص   الرياضي.  التكوين  وعروض  الرياضية  والمعدات  والتجهيزات  البشرية  بالموارد  للجامعات  التدبيرية  القدرات 

 المسجلة على هذا المستوى في النقاط التالية:المالحظات 

   دعم مالي في منحى تصاعدي 

،  مليار درهم   3,15ب    2019-2010يقدر المبلغ اإلجمالي للدعم المالي الممنوح مباشرة إلى الجامعات الرياضية خالل الفترة  

برمجة في إطار االتفاقيات، حيث  عملت الوزارة على الرفع تدريجيا من قيمة الغالف المالي المخصص لإلعانات المحيث  

في المتوسط.    %  15  +، بمعدل نمو سنوي يناهز  2019مليون درهم سنة    459,7إلى    2010مليون درهم سنة    130انتقل من  

وبذلك تكون الوزارة قد تجاوزت، قبل سنة من نهاية المدة المحددة للعمل باالستراتيجية الوطنية للرياضية، الغالف المالي  

مليار درهم، على مستوى   3,14مت بتوفيره كمساهمة منها في تمويل تنفيذ كل محاور هذه االستراتيجية والمقدر ب  الذي التز

 دعم الجامعات الرياضية فقط ودون احتساب الموارد المالية التي رصدتها لتغطية المحاور األخرى.

المستفيدين من اإلعانات المقدمة   أبرزمن    والجودوألعاب القوى والفروسية والمالكمة والغولف  وكرة القدم    جامعاتتعتبر  و

من قيمة مجموع اإلعانات الممنوحة خالل هذه   %  64على    مجتمعة  هذه الجامعات  حصلت، حيث  2019-2010الفترة    خالل

 الفترة.

  دعم الجامعات بالموارد البشرية: دعم ضعيف ومسطرة بنقائص عديدة 

على أن الجامعات يمكن أن تستفيد باإلضافة إلى المنح، من مؤطرين يوضعون رهن من قانون الرياضة    82تنص المادة  

مساعدتها على التنظيم والتأطير والتكوين. وتم تسجيل لجوء عدة جامعات لخدمات أطر الوزارة. ويبقى الدعم  لذلك  وإشارتها،  

موظف أكثر من    57إشارة الجامعات  البشري للجامعات بالمغرب ضعيفا إذ ال يتعدى مجموع الموظفين الموضوعين رهن  

 مؤطرا(. 37نصفه لدى جامعتي كرة القدم وألعاب القوى )

المرسوم  يسمح  حيث  الجامعات  إشارة  رهن  الوزارة  موظفي  وضع  مسطرة  في  نقائص  عدة  وجود  لوحظ   كما 

الموظفين عن   2.13.422رقم   باالستفادة من  الترابية  والجماعات  العمومية  لإلدارات  فقط  اإلشارة  بالوضع رهن  المتعلق 

طريق مسطرة الوضع رهن اإلشارة. وبما أن الجامعات غير معنية، فإن وضعية الموظف التي تلجأ لها اإلدارة ال تدخل في  

ة، لم تعمد اإلدارة لسد هذا الفراغ بوضع دليل للمساطر يوضح هذه الخانة. وفي غياب النص القانوني المؤطر لهذه الوضعي

كيفية استفادة الجامعة أو الموظف من هذه المساطر وشروط ذلك وكيفية تتبع مساره والمصلحة المكلفة بذلك وأيضا االلتزامات  

 ...إلخ.المتبادلة وكذا تحديد المدة الممكن االستفادة منها وكيفية التجديد وكيفية اإلنهاء

  غير واضحة في التدبير  مقاربةالتجهيزات والمنشآت الرياضية: استثمارات بنيوية تقابلها 

الوزارة ال تعمل   الجامعات أن مصالح  التي أجريت مع مجموعة من رؤساء  اللقاءات  على إشراك عموما  تبين من خالل 

وي هذه المقاربة على مخاطر حدوث عيوب  مراحل تنفيذ هذا النوع من األوراش الهيكلية. وتنط  فيالجامعات كشريك أساسي  

تصميمية أو غياب عناصر تقنية تضر بصالحية وأهلية المنشآت والتجهيزات الرياضية الحتضان المنافسات والتظاهرات 

 الرياضية سواء الوطنية أو الدولية. 

تابعة للدولة...."، وأن هذا الدعم  من قانون الرياضة فإن الجامعات يمكن ".... تمكينها من استخدام منشآت    82بحسب المادة  

كيفية تدبير  ويحتاج عمليا لتأطير    ،هو اآلخر يجب أن يأخذ شكال تعاقديا. غير أن هذا النوع من الدعم ال يتم تنظيمه وال تأطيره

 استفادة الجامعات من المنشآت الرياضية التي تتوفر عليها الوزارة.

  ا من حيث المنشآت المؤهلة الستقبال واحتضان المنافسات واألنشطة المتعلقة تعرف البنية التحتية الرياضية نقصا حادكما  

رياضة األشخاص في وضعية إعاقة، إذ ال تتوفر أغلب المنشآت الرياضية على فضاءات تستجيب للشروط الخاصة بممارسة  ب

البدالء والمراحيض والحمامات ودو المالبس ...( حسب  الرياضة من طرفهم )الولوجيات وأرضية المالعب ومقاعد  اليب 

يحد من قدرات الجامعتين اللتين تنشطان في مجال رياضة األشخاص في وضعية إعاقة في  قد  المعايير المحددة دوليا. وهو ما  

 الميدان. تطوير الممارسة واألنشطة الرياضية وتنظيم التظاهرات والمنافسات في هذا 

 القانوني  التأهيل ومنح األساسية األنظمة مشاريع على خامسا. المصادقة
  القانونية  الوضعية  تسوية  دون   حالت  التي  النقائص  من  العديد  وجود  والتأهيل  المصادقة  ملفات  من  عينة  تدقيق  خالل   من  لوحظ

 .المطلوب النحو  على الرياضية الجامعات لبعض واإلدارية

  



 
 

 (2022 مارس  14) 1443 شعبان   11 –مكرر   7073عدد  الجريدة الرسمية  1552

 
 نيالتأهيل القانو المصادقة على األنظمة األساسية ومنح ضرورة التسريع ب 

 القانوني   ومنح التأهيلتجد الوزارة صعوبة عملية في تنفيذ وإتمام المساطر المتعلقة بالمصادقة على مشاريع األنظمة األساسية  

النموذجي   7إذ بعد ما يقرب من    للجامعات. النظام األساسي  الهيكلي، بموجب دخول  سنوات من الشروع في هذا الورش 

سنة  ح  الرياضيةللجامعات   التنفيذ  والتأهيل.  التزال    ،2013يز  المصادقة  لمسطرتي  بالنسبة  ضعيفة  وحسب الحصيلة 

سوى جامعة رياضية واحدة بالمصادقة الرسمية على نظامها األساسي    ظالمدلى بها من طرف الوزارة لم تح  اإلحصائيات

بالجامعة الملكية لكرة القدم، بينما   األمرتعلق . ويالمذكور أعاله 30-09والحصول على التأهيل القانوني في ظل القانون رقم 

هناك خمسة قرارات بالمصادقة في طور اإلصدار. أما الملفات التي جرى االنتهاء من معالجتها فهي ال تتعدى ثمانية ملفات.  

امعة( ج  24% من الجامعات )43جامعة( لم تضع بعد طلبات المصادقة، كما أن    18أن ثلث الجامعات الرياضية )  في حين

 بإيداع طلب تأهيلها القانوني لدى مصالح الوزارة.  بعدالزالت لم تقم 

إلى: "تسريع وتيرة المصادقة على األنظمة األساسية   2021وتجاوبا مع هذه المالحظة، بادرت الوزارة خالل سنة  
ر تتبع عقد الجموع للجامعات الرياضية كمرحلة أولى وأساسية لمنح التأهيل للجامعات الرياضية، حيث تطلب األم

العامة االستثنائية للجامعات الرياضية للمصادقة على األنظمة األساسية كمرحلة أولى قبل عرضها على أنظار الوزارة 
القانون رقم   المتعلق بالمصادقة عليها. ونتيجة لذلك تمت    30.09للتحقق من مطابقتها لمضامين  واستصدار القرار 

 ."2021األنظمة األساسية للجامعات الرياضية برسم سنة من  %70 المصادقة على أكثر من

 يوصي المجلس األعلى للحسابات بالتدابير التالية: يه وعل

وتيرة   - من  على  معالجةالرفع  المصادقة    القانوني   التأهيل  منح  وطلبات  األساسية  األنظمة  مشاريع  طلبات 

ب  ،المودعة تقم بعد باإلدالء  التي لم  الرياضية  الجامعات  الجاد في هذا  مع حث  الملفات على االنخراط  هذه 

 ؛الورش

والتحكيم والتفاوض والحوار لحل الخالفات    الوساطة  على  القائمة  الودية  للحلولاألفضلية واألولوية    إعطاء -

 الجامعة   إدارةعلى إعمال مسطرة حل جهاز    اإلقدام  وتفاديمع أو بين األجهزة الهيكلية بالجامعات الرياضية،  

 ؛عنه محيد الالمؤقتة كإجراء استثنائي  اللجان وتعيين

لامو - المخصص  الدعم  حيث    الرياضية  لجامعاتصلة    والتجهيزات   البشرية  والمواردالمالية    اإلعاناتمن 

برامج على نحو    عقودو  أفي اتفاقيات أهداف    مكوناته  كل، مع العمل على إدراج  األطر  وتكوين  الرياضية

الجامعات    مواكبة   وكذادعم الممنوح،  لل  العملية  والفاعلية  الجدوى  وتتبعيضمن تأطير دقيق لعملية االستفادة  

 في جهودها لتعزيز مواردها الذاتية والبحث عن موارد إضافية باالنفتاح على شركاء مؤسساتيين آخرين؛ 

 التتبع والتقييم ومراقبة التصرف فيه تدقيق الدعم المالي: مسطرة المنح وإجراءات سادسا. 
البرامج.   اتفاقيات األهداف وعقود  التعاقدات:  المالية لفائدة الجامعات الرياضية بموجب نوعين من  تمنح الوزارة اإلعانات 

تنفيذ    تهدف إلى دعم الجامعات في وفاألولى، التي تمثل النوع السائد، تتعلق باتفاقيات ثنائية األطراف )الوزارة والجامعة(  

وأنشطتها لبلوغ أهداف محددة مسبقا. أما عقود البرامج فهي عبارة عن اتفاقيات مبرمة بين مجموعة من القطاعات   مخططاتها 

الحكومية المعنية بالشأن الرياضي من جهة، والجامعات الرياضية، من جهة أخرى، قصد إنجاز مشاريع هيكلية وبنيوية يمتد 

لعدم توصل المجلس بملفات عقود البرامج المبرمة، فسيقتصر هذا المحور على إبراز أهم    تنفيذها على عدة سنوات. ونظرا

 األهداف. النقائص التي تطبع عملية استفادة الجامعات الرياضية من الدعم المالي الممنوح لها سنويا بموجب اتفاقيات 

 صعوبات عملية في ربط االستفادة من الدعم بالحصول على التأهيل القانوني 

، يشترط أن تكون الجامعات المستفيدة من الدعم المالي  30-09من قانون التربية البدنية والرياضة رقم    25حسب مدلول المادة  

السلطة الحكومية   صادر عنالعمومي حاصلة على التأهيل القانوني لممارستها النشاط الرياضي المعني بموجب قرار رسمي  

ب التأخير الحاصل على مستوى مسطرة منح التأهيل القانوني للجامعات، يجري التعاقد المكلفة بقطاع الرياضة. غير أنه وبسب

 وصرف اإلعانات المالية لفائدة جميع الجامعات بدون استثناء. 

 صرف الدعم في ظل غياب إطار مرجعي يحدد معايير االستفادة والتتبع والمراقبة 

بها مصالح الوزارة سنويا، سواء بناء على اتفاقيات األهداف أو   يندرج صرف اإلعانات المالية ضمن اإلجراءات التي تقوم

على أساس إعانات تكميلية لتغطية نفقات طارئة. وهذا يستدعي إلى جانب قيمة الدعم التوفر على وثيقة مرجعية معتمدة رسميا  

ث تحديد المصالح والمسؤولين تشرح وتحدد بدقة جميع المساطر واإلجراءات المؤطرة لعملية تدبير منح الدعم المالي من حي

المتدخلين ونطاق صالحياتهم، وشروط ومعايير االستفادة، والوثائق المطلوبة واآلجال المعتمدة وطرق تحديد وصرف قيمة 

فيه...إلخ. وقد لوحظ في هذا   التصرف  للتحقق من أوجه  الممكن إعمالها  المستفيدة والمراقبات  الجامعات  الدعم والتزامات 

المصالح المكلفة بتدبير عمليات منح الدعم المالي ال زالت تشتغل في ظل غياب إطار مرجعي من هذا القبيل.  الجانب، أن  

 أن يحد من جودة وفعالية اإلجراءات المطبقة. األمر الذي من شأنه

  



 
 

 

 (2022 مارس  14) 1443 شعبان   11 –مكرر   7073عدد  الجريدة الرسمية 

 

1553 

 سنويا  المقررة المالية اإلعانات صرف في  التأخر 

لفائدة الصندوق الوطني لتنمية الرياضة المصدر    "لأللعاب والرياضةالمغربية  مؤسسة "  تشكل العائدات التي تحولها سنويا

أبريل  شهر  من حصة الصندوق عند بداية    %  50تلتزم هذه األخيرة بتسديد الشطر األول الذي يمثل  و األساسي لهذه المنحة.  

ها إال خالل شهر ماي في أحسن بمنح  فعلياتتوصل    أنفيما يحول الشطر الثاني بحلول فاتح يونيو. وعليه، فال يمكن للجامعات  

أي أن الموسم الرياضي لحظة    ،أن النشاط الرياضي السنوي للجامعات ينطلق بداية شهر شتنبر أو أكتوبر  علما  ،الظروف

توصل جامعة ما بمنحتها يكون قد اقترب من نهايته. أضف إلى ذلك أن الجامعات لن تحصل في ذلك التاريخ إال على نصف  

مقتضيات اتفاقيات األهداف التي تنص على تشطير المنحة إلى نصفين. فهي ال تتلقى أيضا الشطر الثاني   المنحة بتوافق مع

المعني بالدعم ومرور عدة شهور على انطالق الموسم الرياضي الموالي. وبالنظر إلى أن   إال بعد نهاية الموسم الرياضي 

قادرة على    ويجعلها غيرأنشطتها    قد يؤثر على إن هذا األمر  ، فوزارةأغلب الجامعات تعتمد بشكل شبه تام على إعانات ال

 . برامجها لغياب الرؤية الواضحة لمستوى الدعم الذي ستحصل عليه بلورة

 الوطنية االستراتيجية مع متسقة غير أهداف اتفاقيات 

الواقع بشراكة مع الجامعات  المعتمدة لترجمة وتنفيذ أهداف االستراتيجية على أرض    اآللياتتعد اتفاقيات األهداف من أبرز  

الرياضية، لذلك فإنه من المفروض أن تكون عملية تحديد األهداف الموضوعة أثناء التعاقد مترابطة ومتسقة بشكل تام مع  

إلى   األهداف االفتتاحية  ديباجاتها  في  تشير  الشكل  حيث  من  األهداف  اتفاقيات  كانت  ولئن  االستراتيجية.  في  المسطرة 

ال أهداف  االستراتيجية  بين  وثيقة  روابط  إيجاد  الجوهر  حيث  من  يصعب  أنه  إال  للتعاقد،  مرجعي  كإطار  للرياضة  وطنية 

االستراتيجية والنتائج المستهدفة من خالل العملية التعاقدية مع الجامعات الرياضية. على سبيل المثال ال تتضمن االتفاقيات  

ين الرياضيين المنتظمين المنصوص عليه في بنود االستراتيجية.  مقتضيات تتعلق بالنتائج المتوخاة بخصوص مؤشر الممارس

هذا األمر أيضا على التزامات الجامعات بشأن عدد المؤطرين الرياضيين المؤهلين نتيجة أنشطة التكوين الممولة،   ينطبقو

 سم الرياضي. حيث أن المؤشر الذي تتحدث عنه اتفاقيات األهداف هو عدد الدورات التكوينية المنجزة خالل المو

 االتفاقيات  بنود  بعض صياغة في  نقائص 

العديد من نماذج اتفاقيات األهداف المبرمة مع الجامعات.    ( 2010-2019)اعتمدت الوزارة خالل الفترة المشمولة بالتدقيق  

ورغم التحسينات والتعديالت التي أدخلت على اتفاقيات األهداف من نموذج إلى آخر بهدف تحسين وتعزيز توازن التعاقد مع  

بعض النقائص   الرياضية، إال أن فحص محتوى ومضامين مختلف نماذج اتفاقيات األهداف المعتمدة أظهر وجود  الجامعات

 التي تحد من فعالية القواعد المحددة لشروط االستفادة من الدعم وكذا طرق التصرف فيه: 

 عدم التنصيص على طبيعة النفقات غير المشمولة بالدعم؛   -

 عدم مطالبة الجامعات المستفيدة باإلدالء بالوثائق المثبتة لصرف الدعم؛   -

لزم بنود االتفاقيات الجامعات المستفيدة بالتقيد باحترام قاعدة  قاعدة تخصص اإلعانات: ال ت  عدم التنصيص على  -

 "تخصص اإلعانات" عبر توجيه صرف اإلعانات المالية إلى البنود المخصصة لها حصرا؛ 

غير  - في  صرفت  التي  أو  المنجزة  غير  واألنشطة  للبرامج  المخصصة  الدعم  حصة  استرجاع  اشتراط  عدم 

 األغراض التي منحت من أجلها؛

 .2018 سنةمنذ  جدول استخدام اإلعانات ضمن بنود اتفاقيات األهداف وعقودها الملحقة دراجعدم إ -

 وظيفة تتبع تصرف الجامعات في الدعم المالي الممنوح لها  ضرورة دعم 

تندرج عملية تتبع تصرف الجامعات في الدعم ضمن االختصاصات المسندة إلى مصلحة "تتبع وتقييم اتفاقيات األهداف".  

غير   فإنهالما تعرفه هذه المصلحة من إكراهات على مستوى نقص الموارد البشرية )رئيس المصلحة وإطارين فقط(،    ونظرا

ممارسة هذا االختصاص على النحو األمثل. فقد لوحظ في الوقت الراهن عدم تفعيل وظيفة تتبع األنشطة والبرامج ل  كافية

مستوى الاألنشطة المرتبطة بتنظيم واحتضان التظاهرات الرياضية على    الممولة في إطار اتفاقيات األهداف، باستثناء بعض

في  الوطني المنظم وإعداد مذكرة  النشاط  لمعاينة  اإلقليمية  المندوبيات  أو  المركزية  باإلدارة  تكليف موظفين  يجري  ، حيث 

  الموضوع.

 اضعف وتيرة ونوعية ونطاق مراقبة الوزارة لتصرف الجامعات في الدعم الممنوح له 

إذا كان حرص الوزارة على إنجاز مراقبة سنوية لطريقة صرف الجامعات لإلعانات المالية هو إجراء منتظم من حيث الشكل 

إال أنه من حيث الجوهر يبقى محدود الفعالية لكونه ينظم فقط على هامش االجتماع السنوي الذي يعقد مع كل جامعة على حدة 

وليس   االتفاقيات،  تنفيذ  حصيلة  لرصد لتقييم  المفترضة  المخاطر  على  مبني  بذاته  قائم  مراقبة  برنامج  وضع  أساس  على 

التجاوزات المرتكبة عند تنفيذ بنود اتفاقيات األهداف. ورغم أن اتفاقيات األهداف تنص على إمكانية اللجوء إلى إعمال المراقبة  

 .إلى هذا االجراء لم تعمد الوزارةلى أرض الواقع، الميدانية للتحقق من التنفيذ الفعلي للبرامج والمشاريع موضوع التعاقد ع

قامت  فال يتم بصفة شمولية. وقد  أما فيما يخص اللجوء إلى التدقيق الخارجي كآلية لمراقبة أوجه صرف اإلعانات المالية،  

بمراقبة   2017سنة  و  2010وسنة    جامعة رياضية  16تدقيق مالي شمل  ب  ،2019إلى    2010خالل الفترة الممتدة من    ،الوزارة

 رياضية.  جامعة  25 ـالتدبير المالي والمحاسبي ل
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 الجوهرية  المخاطر رصد من أجل الحاجة إلى تعزيز المراقبة 

تستند الطريقة المتبعة لمراقبة المعامالت المالية المصرح بها من طرف الجامعات على جرد المعامالت المنجزة وحصر  

رصد المخاطر الجوهرية والتي من شأن حدوثها أن   يحد منمرتبطة بها، وهو ما  تكلفتها دون مراجعة الوثائق المحاسبية ال

تؤثر على بلوغ األهداف المرسومة.  من جانب آخر، ال تقوم اللجان المكلفة بالمراقبة بفحص الوثائق المثبتة المدلى بها من 

ينطوي على مخاطر قد  يا. األمر الذي  طرف الجامعات الرياضية للتحقق من صدقيتها والتأكد من صحة إنجاز النفقات فعل

بخصوص موثوقية المعامالت واألنشطة المرتبطة بها، خصوصا وأن الوزارة ال تلزم الجامعات باإلدالء بتقرير إشهاد خبير  

  الحسابات على حساباتها السنوية، وذلك رغم تنصيص اتفاقيات األهداف عليه. ويساهم عدم إعمال المراقبة الميدانية في الرفع 

أكثر من حدة هذه المخاطر. يضاف إلى ذلك، عدم لجوء اللجان إلى تطبيق إجراءات تسمح بالتأكد من رصد اإلعانات لتنفيذ 

األنشطة والبرامج ذاتها المتفق بشأنها وليس لتمويل أنشطة لم تدرجها الجامعات في طلبات الدعم أو لم تحظى بموافقة الوزارة 

 عليها أثناء التعاقد. 

تبني وتفاعال مع النقاط المثارة في هذا المحور، ذكرت الوزارة بأنها قد "عملت في إطار توقيع عقدة األهداف على  
 لتأطير الدعم المالي الممنوح وإنجاز مهام المراقبة والتتبع ويتمثل ذلك في: جديد إطار مرجعي

اإلداري والمالي والتقني وكذا إنجازات الجامعة خالل إعداد استمارة مفصلة تتضمن عدة محاور تتعلق بالتقييم   -
   ؛الموسم الرياضي

لتقييم وتتضمن ثالث محاور أساسية وهي: الحكامة،  ومرحلة أخيرة للكل جامعة كخالصة  إحداث مسطرة للتنقيط -
 ؛ األداء التقني والرياضي، األداء اإلداري والمالي

التقييم التي يتم موافاة الوزارة بها، وذلك لتسهيل مرحلة   إنجاز قاعدة معطيات مفصلة من خالل دراسة ملفات -
 التتبع والمراقبة لتنفيذ الدعم من قبل الجامعات الرياضية؛

إعادة صياغة اتفاقية األهداف بناء على مراجعة بنود االتفاقية السابقة وتجويدها من خالل إعادة بلورة األهداف     -
؛ شروط؛  تحديد شروط تنفيذ االتفاقية  ات مفصلة للجامعات الرياضية؛تحديد التزام  المتوخاة من عقدة األهداف؛

 ". إلزام الجامعات بإعداد التقارير المالية الدورية

 يوصي المجلس األعلى للحسابات بالتدابير التالية:  عليهو

االستفا - تقديم طلبات  منذ  المالي وتوزيعه وذلك  الدعم  بمنح  المتعلقة  المساطر  إطار مرجعي يؤطر  دة تبني 

الملفات  أرشفة  غاية  إلى  والتقييم  والمراقبة  التتبع  بمراحل  مرورا  طريقة صرفه  ومعايير  وتحديد شروط 

 المنتهى منها؛ 

األهداف   ضبط - تحقيق  تعيق  قد  التي  المخاطر  بمعالجة  يسمح  بما  األهداف  اتفاقيات  بنود  محتوى  صياغة 

 ضع مؤشرات لقياس النتائج المحققة؛ مع تحديد دقيق اللتزامات كل طرف وو منها، المسطرة والتقليل 

على تقوية التدابير المتعلقة بعمليات تتبع ومراقبة وتدقيق وتقييم طريقة تنفيذ ونتائج اتفاقيات األهداف    العمل -

مع الحرص على تطبيق هذه التدابير بشكل شامل ومنتظم ومتوازن ومتكامل فيما بينها طوال الفترة المشمولة  

 . في توجيه الدعم المالي لبلوغ أهدافه تساهميتها كضمانات بالتعاقد، بالنظر ألهم

 أثر وحصيلة نموذج العالقة مع الجامعات الرياضية على تنمية وتطوير الرياضة  سابعا.
في هذا الباب، وقف المجلس على أنه وبسبب النقائص ومواطن الضعف التي تطبع المقاربة المعتمدة من طرف الوزارة لتقييم 

اتفاقيات األهداف، يضاف إلى ذلك أيضا غياب قاعدة معطيات إحصائية تعمل على إنتاج وتوفير مجموعة من المؤشرات  نتائج  

التي تساعد على رصد أداء وتطور قطاع الرياضة بالمغرب، فإنه يتعذر حاليا القيام بتقييم موضوعي ودقيق لمدى مساهمة 

ال الجامعات في معالجة  الشراكة مع  إلى  عقد من عالقة  للرياضة  الثانية  الوطنية  المناظرة  التي دعت  تحديات واإلكراهات 

 : معالجتها. ويمكن الوقوف على بعض العناصر كالتالي

 من حيث االرتقاء بنظم حكامة الجامعات الرياضية  .1

 10ا بين  وجهت الوزارة جزءا مهما من الدعم لتحفيز الجامعات على إعادة النظر في حكامتها الداخلية، إذ كانت تخصص م

من قيمة اإلعانات لهذا الغرض. لكن اإلكراهات والنقائص المسطرية التي أدت إلى تعثر عملية المصادقة على    %15إلى  

عدد  ارتفاع  يشكل  حيث،  الجامعات.  حكامة  تحديث  ورش  استكمال  دون  حالت  القانوني  التأهيل  ومنح  األساسية  األنظمة 

عيين لجنة مؤقتة إلدارة شؤونها منذ دخول قانون التربية البدنية حيز التنفيذ جامعة( التي خضعت لمسطرة ت  12الجامعات )

 مثاال واضحا يؤشر على ضعف الحكامة التي تعتري هذه الجامعات. 
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 من حيث تعزيز الرياضة القاعدية .2

الرياضية  إلى إشاعة وتعميم ممارسة مختلف األنواع  للرياضة  الوطنية  القاعدية، هدفت االستراتيجية  الرياضة  بخصوص 

ممارس للرياضة بشكل  مليون   12قصد مضاعفة عدد الممارسين المنتظمين لألنشطة الرياضية بثالث مرات لبلوغ مستوى  

 . (%46,66نصف )ال مليون، أي أقل من   5,6حاجز  لم يتم تجاوز 2019، إال أنه وإلى حدود سنة 2020في أفق  منتظم

 المستوى العالي   رياضةمن حيث تطوير   .3

على نحو مماثل للنتائج المسجلة في مجال الرياضة القاعدية، لم يصل النموذج الحالي لعالقة الوزارة بالجامعات الرياضية 

ستوى العالي والمتمثلة في مضاعفة عدد الرياضيين المجازيين بأربع لتحقيق أهداف االستراتيجية الوطنية بشأن رياضة الم

.  2020رياضي موجز في أفق  1.053.400رياضي موجز( لبلوغ  263.000) 2008مرات مقارنة مع العدد المسجل سنة 

 . ( العدد المستهدف%37، وهو ما يناهز فقط ثلث )2019رياضي عند متم سنة  390.000حيث استقر هذا العدد في 

 من حيث مؤشر المؤطرين الرياضيين  .4

بلوغ   إلى  للرياضة  الوطنية  االستراتيجية  أفق    50.000طمحت  في  رياضي  عدد  2020مؤطر  مضاعفة  يعني  ما  وهو   ،

مؤطر. غير أنه لم يتجاوز    10.000والذي كان يقدر ب    2008المؤطرين بخمس مرات قياسا بالعدد الذي كان مسجال سنة  

سنة،    11مؤطر خالل    26.000من العدد المستهدف(، أي بزيادة    %72مؤطر )ما يمثل    36.000عدد المؤطرين مستوى  

 مؤطر.  2.364بمعدل زيادة سنوي يناهز 

 من حيث البنية التحتية الرياضية .5

وحدة رياضية   1.083توفقت الوزارة في خلق قفزة نوعية من حيث عدد التجهيزات الرياضية، إذ أصبحت تتوفر حاليا على 

. 2009وحدة سنة    85وحدة مخصصة للرياضة التنافسية ورياضة المستوى العالي( بعدما كانت تمتلك فقط    327نها  )من بي

من جانب آخر، أقرت االستراتيجية الوطنية إحداث شبكة أقطاب للتميز الرياضي تتكون من قطب وطني وستة أقطاب جهوية. 

 و المدينة الرياضية لطنجة. إلى حدود اآلن، تم االنتهاء من إنجاز قطب وحيد فقط ه

 يوصي المجلس األعلى للحسابات بالعمل على:  وعليه

الشروع في وضع إطار استراتيجي جديد ينطلق من نتائج تقييم حصيلة االستراتيجية الوطنية للرياضة في   -

 ، مع الحرص على إشراك جميع األطراف ذات العالقة؛ 2020أفق 

وضع منظومة إحصائية وقاعدة معطيات بهدف توفير مؤشرات دقيقة ومحينة تساعد على رصد وتتبع وتقييم   -

تطور أداء قطاع الرياضة بالمغرب، وهو ما سيمكن من إنجاز تقييم موضوعي لعالقة الشراكة بين القطاع  

وتطوير   تنمية  على  وانعكاسها  الرياضية  الجامعات  مع  بالرياضة  المكلف  الرياضية الحكومي  الممارسة 

 واالحترافية والتنافسية للرياضيين المغاربة.

  وتبنيهاسيتم اعتبارها  وتفاعال مع التوصيات المنبثقة عن تقرير المهمة، أجاب القطاع الحكومي المكلف بالرياضة بانه  
لقطاع بجميع هيئاته  من لكونها تتمن عملها في تنزيل االستراتيجية الوطنية للرياضة من جهة والنهوض وتطوير هذا ا

وفاعليه من جهة أخرى. وسترتكز مقاربة الوزارة في تفعيل هذه التوصيات على مجموعة من التدابير واإلجراءات، 
منها ما تم الشروع العملي في أجرأته الفعلية، ومنها ما سيتم تطبيقه بالنظر لبعده االستراتيجي على المدى المتوسط  

   .والبعيد

 

II.   وزير والرياضة  التربيةجواب  األولي  والتعليم  والتوصيات    الوطنية  المالحظات  حول 

 عالقة الوزارة المكلفة بالرياضة بالجامعات الرياضية المتعلقة ب

 ( نص الجواب كما ورد)

فإنه سيتم  ،التوصياتوفي إطار التوضيح بخصوص في إطار المهام الرقابية للمجلس األعلى للحسابات على قطاع الرياضة 

النهوض بهذا القطاع في  الوزارة باعتبارها تتمن عملها في تنزيل االستراتيجية الوطنية للرياضة من جهة و   رفطمن    تبنيها

وتطويره بجميع هيئاته وفاعليه من جهة أخرى. وترتكز مقاربة الوزارة في تفعيل هذه التوصيات على مجموعة من التدابير 

في   العملي  الشروع  تم  ما  المدى  واإلجراءات، منها  االستراتيجي على  لبعده  بالنظر  الفعلية، ومنها ما سيتم تطبيقه  أجرأته 

  .المتوسط والبعيد

أخرى من أجل   3قرارا وتم إرجاع    13قد تم استصدار    تاريخهاإلشارة إلى أنه إلى حدود    تجدر   بخصوص اإلطار القانوني

بتقييم جزئي للنص حسب اإلشكاالت التي  بشكل مستمر    كما أن الوزارة تقوم  قرارات على الشركاء.  4التحيين وتمت إحالة  

ترحات الواردة التقييم عبر دراسة مختلف المق  هذا  تعترض تطبيقه، ويتم مباشرة بعد ذلك إعداد مقترح بذلك. كما يتم استكمال

 من الفاعلين. 
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من ناحية أخرى، بادرت الوزارة خالل هذه السنة بتسريع وتيرة المصادقة على األنظمة األساسية للجامعات الرياضية كمرحلة 

أولى وأساسية لمنح التأهيل للجامعات الرياضية، حيث تطلب األمر تتبع عقد الجموع العامة االستثنائية للجامعات الرياضية 

رقم  للمص القانون  لمضامين  مطابقتها  من  للتحقق  الوزارة  أنظار  على  عرضها  قبل  األساسية  األنظمة  على    30.09ادقة 

من األنظمة األساسية للجامعات   70% واستصدار القرار المتعلق بالمصادقة عليها. ونتيجة لذلك تمت المصادقة على أكثر من

 . 2021الرياضية برسم سنة 

التظاهراتو الدولية  بخصوص تنظيم  عملت الوزارة حديثا على إلزام الجامعات الرياضية على الحصول على    ،الرياضية 

اإلذن المسبق للقطاع قبل الشروع في تنظيم أية تظاهرة رياضية، ويهم هذا الترخيص تقديم ملف يتعلق بالتظاهرة الذي يتم  

 .  تدارسه من قبل المصالح المختصة للوزارة

المؤسسات اإلطار  يخص  فإن  فيما  للقطاع  رقم  ي  القانون  بنص  محدد  الرياضي  الشأن  إضافي 30.09هيكلة  مقترح  وأي   ، 

لذا، تعمل الوزارة على إشراك    . القانوني  يجب أن يندرج ضمن تعديل مستقبلي للنص  بخصوص إحداث مؤسسات أخرى

ر العام الختصاصاتها ومجال تدخلها  في تدبير الشأن الرياضي في حدود اإلطااللجنة الوطنية األولمبية المغربية بشكل مستمر  

، باعتبارها شريكا أساسيا لكل من القطاع الحكومي ومرسومه التطبيقي ونظامها األساسي  30.09  رقم  محددة بنص القانونال

 الوصي على الرياضة الوطنية والجامعات الرياضية األولمبية. 

التي تشرف على تسيير الرياضات البارالمبية    الرياضية  قد شارفت بمعية الجامعاتكما نضيف في هذا الصدد، أن الوزارة  

على إعداد األرضية لتأسيس اللجنة الوطنية البارالمبية المغربية بما فيها إعداد مشاريع أنظمتها األساسية بتنسيق مع مصالح 

 سطرة التأسيس. األمانة العامة للحكومة، وكذا التوافق مع الجامعات المعنية على تشكيل لجنة تحضيرية الستكمال م 

من أجل المحافظة    للجامعات الرياضية  رصد اعتمادات إضافية وتصاعدية  تعمل الوزارة سنويا على  فيما يتعلق بالدعم المالي،

، وبخصوص تأطير هذا الدعم وإنجاز مهام المراقبة والتتبع على النسق اإليجابي للممارسة الرياضية على الصعيد الوطني

يؤطر سلسلة   جديد  تبني إطار مرجعيمعات عملت الوزارة في إطار توقيع عقدة األهداف على  لصرف الدعم السنوي للجا

 به ويتمثل ذلك في: المساطر المتعلقة 

إعداد استمارة مفصلة تتضمن عدة محاور تتعلق بالتقييم اإلداري والمالي والتقني وكذا إنجازات الجامعة خالل  -

 ؛ الموسم الرياضي

لكل - للتنقيط  مسطرة  كخالصة    إحداث  لجامعة  أخيرة  وهي:  ومرحلة  أساسية  محاور  ثالث  وتتضمن  لتقييم 

 ؛ الحكامة، األداء التقني والرياضي، األداء اإلداري والمالي

إنجاز قاعدة معطيات مفصلة من خالل دراسة ملفات التقييم التي يتم موافاة الوزارة بها، وذلك لتسهيل مرحلة   -

 بل الجامعات الرياضية؛التتبع والمراقبة لتنفيذ الدعم من ق 

إعادة صياغة اتفاقية األهداف بناء على مراجعة بنود االتفاقية السابقة وتجويدها من خالل إعادة بلورة األهداف   -

؛  شروط؛  تحديد شروط تنفيذ االتفاقية  تحديد التزامات مفصلة للجامعات الرياضية؛  المتوخاة من عقدة األهداف؛

 التقارير المالية الدورية. إلزام الجامعات بإعداد 

 ويرتكز اإلطار االستراتيجي للوزارة للتنمية وتطوير القطاع الرياضي في شموليته على: 

وتحقيقها للحكامة الجيدة في تدبير شؤنها اإلدارية والمالية    مواكبة الجامعات الرياضية على تحديث آليات العمل -

 وكذا النصوص التشريعية المرتبطة به؛  30.09انون رقم والتقنية في احترام تام للمقتضيات القانونية للق

  توسيع قاعدة الممارسين من خالل التركيز على تطوير الرياضة القاعدية ورياضة المستوى العالي -

 العمل على تشجيع الرياضة النسوية ومضاعفة عدد المجازين الرياضيين؛ -

 ؛ مثيل المغرب فيهاالحرص على مشاركة النخب الوطنية في التظاهرات الدولية وت -

أو على  - والقارية والجهوية  الدولية  الرياضية  لالتحادات  التنفيذية  المكاتب  في  االنخراط  الجامعات على  تشجيع 

 ؛مستوى اللجان التابعة لهذه االتحادات

 ؛تكوين وتأطير األطر الرياضية والتقنية بالجامعات الرياضيةالتركيز على  -

 وتأهيلها بما يتوافق وتنفيذ االستراتيجية الوطنية للرياضة؛ تعزيز البنيات التحتية الرياضية   -

 تعزيز البرامج واألنشطة ذات الصلة بالرياضة المدرسية؛  -

 إدماج البعد الجهوي والمحلي بما يمكن من إشراك الفاعلين والجمعيات المختصة قصد تنشيط الفضاءات الرياضية؛ -

 توسيع العرض التربوي الرياضي.
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 مل االجتماعي قطاعات الصحة والع

 : الحكامة وتدبير وسائل الدعمالصحةقطاع 

 وبعض مجاالت المنظومة الصحية  

، بعدة 2020و  2019في إطار ممارسة صالحياته فيما يتعلق بمراقبة التسيير، قام المجلس االعلى للحسابات، برسم سنتي  

 .العالجات الذي يوفره القطاع العامهمت المنظومة الصحية وعرض  مهام رقابية على مستوى قطاع الصحة

المعلوماتي لوزارة الصحة )البرامج  المجلس ل  وهكذا تطرق حكامة المنظومة الصحية واستراتيجية وزارة الصحة والنظام 

وبالخصوص  المعلوماتية التي    وتجهيزاتمباني  ال(  االستعجالية  الطبية  العالجات  وشبكة  العمومية  االستشفائية  المؤسسات 

 البرنامج الوطني لمكافحة داء السل والمنظومة الوطنية لتحاقن الدم. كما شملت المراقبة  رها وزارة الصحةبتد

وس كورونــا المســتجد. تمت في ظل ظروف اتسمت بتفشي جائحــة فيــرالرقابية  وتجدر اإلشارة إلى أن بعض هذه المهام  

 ساسا بسياق التطور الوبائي وانشغال مصالح وزارة الصحة بتدبير الجائحــة. أمرتبطة  ال  بعض اإلكراهات  وبالتالي فقد واجهت

I.   مالحظات وتوصيات المجلس االعلى للحسابات 

جميع خدمات ومؤسسات قطاع    سلبي على  بشكل  تؤثر أوجه القصور الهيكلية التي    من كشف  الرقابية المنجزةمهام  مكنت ال

 بما يلي: خاص وتتعلق بشكلالصحة، 

 صعوبات الحكامة والتوجيه والتتبع على مستوى قطاع الصحة؛  -

 ؛ الصحة   بقطاع المنوطة المهام جميع إلنجازالموارد المالية الالزمة  نقص -

 نقص الموارد البشرية الطبية وشبه الطبية واإلدارية والتقنية؛ -

 ية جيدة؛ جالخدمات ع تقديمالبنية التحتية والمعدات الستقبال المرضى ورعايتهم وعدم مالءمة  -

تؤثر سلبا على إنتاجيتها وقدرتها على أداء مهامها وتلبية حاجيات التي مشاكل تنظيم وتسيير المراكز الصحية  -

 المواطنين؛

 نشطة أكثر تعقيداا.األاختالالت على مستوى النظام المعلوماتي مما يجعل تسيير وتتبع ومراقبة  -

 وقد أسفرت المهام الرقابية عن مجموعة من المالحظات والتوصيات يتم تفصيلها فيما يلي:

 

 الحكامة والتخطيط االستراتيجي بوزارة الصحة 

المجلس    الصحة.    بمراقبةللحسابات    األعلىقام  لوزارة  االستراتيجي  التخطيط  الصحية وعملية  المنظومة  وشملت حكامة 

واجهت هذه المهمة مجموعة من اإلكراهات تتعلق بشكل رئيسي  . وقد  2020و  2010لرقابية الفترة الممتدة ما بين  المهمة ا

ليات  آاشتغال وتفعيل هيئات ووبنقص المعلومات والبيانات األساسية على المستوى المركزي، ال سيما تلك المتعلقة بإحداث،  

على المعلومات المتعلقة بتصميم ومراقبة تنفيذ الخطط االستراتيجية للوزارة   حكامة المراكز االستشفائية. وينطبق الشيء نفسه

نتيجة لذلك، لم يتسن تقييم مستوى إنجاز اإلجراءات المبرمجة وتحقيق  وتقييم المشاريع المنجزة...(.  و)حصيلة أداء دورية،  

 األهداف المقررة.

 أوال. حكامة المنظومة الصحية وعرض العالجات 
العالجات،   وعرض  الصحية  المنظومة  بحكامة  متزايداا  ا  اهتماما الصحة  وزارة  السادس    حيثتولي  المحور  تخصيص  تم 

 " لتحسين الحكامة.2025والركيزة الثالثة لخطة "الصحة  2016-2012الستراتيجية الصحة 

غيل وفعالية هيئات الحكامة  ص حكامة المنظومة الصحية وعرض العالجات من خالل تقييم مدى إحداث وتشاحتفاتم    وقد

 ن المؤطر للمنظومة الصحية.يانووآليات التخطيط والحكامة المنصوص عليها في إطار الق
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 هيئات الحكامة .1

 حكامة غير محدثة أو غير مفعلة أو ذات دينامية ضعيفة هيئات 

الحكامة  تتكون  الهيئات   هيئات  جميع  والتنظي  النصوص  في  عليها   المنصوص  96من  المستوى  سواء    ،ميةالتشريعية  على 

الرغم من أهميتها،    وعلى  العالجات.، بهدف دعم هيئات تسيير المنظومة الصحية وعرض  أو اإلقليمي أو المحليالوطني،  

اللجنة الوطنية لعرض العالجات، إلخ(. كما و  ، المجلس الوطني االستشاري للصحةالهيئات )إحداث غالبية هذه    عدم لوحظ  

)اللجان الجهوية لعرض العالجات،    إما أنها ذات دينامية ضعيفة  وأنه لم يتم تفعيلها  أما  إن الهيئات التي تم إحداثها  ألوحظ  

 المرصد الجهوي للصحة، إلخ(. و

لس األعلى للحسابات بالمعلومات المتعلقة وتجدر اإلشارة إلى أنه على المستوى المحلي، لم تقم وزارة الصحة بتزويد المج

مستوى المراكز االستشفائية. لكن استنادا على مهام   انشائها علىالمنصوص على ضرورة    الحكامةبإحداث وعمل هيئات  

ا، لوحظ أن غالبية هذه الهيئات لم يتم   حداثها على إمراقبة تسيير المستشفيات التي أنجزها المجلس األعلى للحسابات مؤخرا

تحرص  لم يتم تفعيلها بالشكل الصحيح وال حداثهاإن الهيئات التي تم أمستوى المستشفيات التي خضعت للمراقبة. كما لوحظ 

 .على عقد اجتماعاتها الدورية

المتعلقة بجمع المعطيات    وتقوم  مشغلةالمراصد الجهوية األخرى    وأشارت الوزارة في جوابها أن " )...( بمهامها 
 في   بمجهودات   قامت  أنها "  واالعتماد،  للتقييم  الوطنية  ". كما أكدت فيما يخص اللجنةالصحية )...(  المؤشرات   وتتبع 

 ".اللجنة هذه ووظائف  مهام تحديد  تمو)...(  االتجاه هذا

 آليات الحكامة والتخطيط  .2

  آليات غير محدثة بشكل كامل أو ضعيفة التفعيل 

التخطيط  و آليات  بجميع  األمر  ايتعلق  علىوالبرمجة  والتنظيمية    لمنصوص  التشريعية  النصوص  في  تنزيل إحداثها    قصد 

 . غير مفعلة بشكل كافها ثداحاآلليات التي تم إكما أن بالكامل  حداثهايات لم يتم إاآللهذه  أن أهم وقد لوحظالسياسة الصحية. 

. 34.09القانون اإلطار رقم    على ذلك  ا نصكم، تشكل الخريطة الصحية أداة لتخطيط عرض العالجات  على المستوى الوطنيف

، والتحكم في  العالجاتالهدف من الخريطة الصحية على وجه الخصوص هو تزويد الوزارة بأداة لبرمجة تطور عرض  و

جل تحقيق االنسجام واإلنصاف في التوزيع أوداخل الجهات من    اتالجهالتي تمس توزيعه بين  نموه ومعالجة االختالالت  

 .د البشرية والمادية رالمجالي للموا

تبين من خالل افتحاص الخريطة الصحية التي وضعتها وزارة الصحة أنها ال تتجاوز مرحلة المسح الشامل لعرض  غير أنه 

قع التطورات الضرورية لعرض العالجات  الرعاية الصحية الحالي. وبالتالي، فإن التأخير في إعداد الجزء الثاني المتعلق بتو

يؤدي غياب أداة التخطيط هذه، من بين أمور  وأداة للتوقع والتخطيط لنمو عرض العالجات.    الخريطة  هذه  تكون  بأنال يسمح  

إنشاء منشآت صحية غير  العالجات، باإلضافة إلى  الجهات وداخل كل جهة لعرض  إلى توزيع غير متوازن بين  أخرى، 

 سيما مؤسسات الرعاية الصحية األولية. مشغلة، وال 

الجهويو المستوى  القانون اإلطار رقم  على  المنصوص عليه في  العالجات،  الجهوي لعرض  المخطط  ، أداة  34.09، يعد 

الجهوية، على وجه الخصوص، بالنسبة إلى كل    وتحدد المخططاتلتخطيط وتنظيم عرض العالجات على المستوى الجهوي.  

ا إقليم،  أو  وللموارد  عمالة  الصحية  للمؤسسات  المجالي  والتوزيع  المرتقبة  التوقعات  وكذا  الموجودة  الصحية  التحتية  لبنية 

ن المخططات الجهوية أعلى مستوى مديريتين جهويتين للصحة، في حين    اتعداد هذه المخططإعدم    غير أنه لوحظالبشرية.  

 . ات لوزير الصحةلعرض العالجات التي تم وضعها لم تتم المصادقة عليها بقرار

المحلو المستوى  بالنسبة    ،يعلى  التشريعية والتنظيمية  النصوص  المنصوص عليها في  الحكامة والتخطيط  آليات  أهم  فمن 

المؤسسة االستشفائية" و "برنامج    للمؤسسات االستشفائية السنوات".  الميزانية  ال"مشروع  المؤسسة ومتعدد  يحدد مشروع 

التمريضيةاالستشفائية، لفترة   الميدان الطبي والعالجات  العامة للمؤسسة في  في حين يفترض أن ترصد   .معينة، األهداف 

الذي يتم إعداده بناء على مشروع المؤسسة االستشفائية الموارد لفائدة المستشفيات بناء على برنامج الميزانية المتعدد السنوات  

ا من قبل    اتالمؤسس  عيرامش تبين أن  لكن .  مصادق عليه من قبل وزارة الصحة  المستشفيات، االستشفائية ال يتم إعدادها دائما

 .الصحة طرف وزير من عليها المصادقة تتم ال إعدادها تم حال وفي

 
للجنة الوطنية لألخالقيات؛ اللجنة الوطنية االستشارية للتنسيق بين ا : المجلس الوطني االستشاري للصحة؛ هيئات الحكامة على المستوى الوطني    96

للتقويم واالعتما الوطنية  اللجنة  لليقظة واألمن الصحي؛  الوطنية  اللجنة  العالجات؛  الوطنية لعرض  اللجنة  الخاص؛  العام والقطاع  اللجنة  القطاع  د، 

  ،لألدوية الجنيسة  وية المعدة لالستعمال البشري في السوق، لجنة دراسات التكافؤ الحيويذن بعرض األدلإلالوطنية للمستعجالت الطبية، اللجنة الوطنية  

  اللجنة الوطنية للتيقظ الدوائي، اللجنة الوطنية لدستور األدوية، اللجنة الوطنية االستشارية لتسجيل المستلزمات الطبية...

 لعالجات، المرصد الجهوي للصحة، اللجنة الجهوية للمستعجالت الطبية. : اللجان الجهوية لعرض اهيئات الحكامة على المستوى الجهوي  -

المحلي  - المستوى  على  الحكامة  الممرضين  هيئات  مجلس  والصيادلة،  األسنان  وأطباء  األطباء  مجلس  والتقييم،  التتبع  لجنة  المؤسسة،  لجنة   :

 المركز االستشفائي والممرضات، لجنة محاربة التعفنات المكتسبة بالمستشفى، لجنة تسيير 
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  االمتثال   من أجل الحث على ضرورة  المستشفيات  جميع  بمواكبة،  2019  سنةفي  أفادت الوزارة جوابها أنه تم القيام  
"الجانب  للمستشفيات،   الداخلي  بالنظام  المتعلق  الصحة  وزير  قرار  مقتضيات   واحترام   بمشروع  المتعلق  وخاصة 

 ".  )...( .االستشفائية المؤسسات

 ثانيا. عملية التخطيط االستراتيجي 
االستراتيجي إلى وضع خطط استراتيجية لقطاع الصحة بوتيرة   التخطيط لنهجأدى اعتماد وزارة الصحة منذ عدة سنوات  

فيذها ومراقبتها  تم تقييم عملية التخطيط االستراتيجي التي تشمل مراحل تطوير االستراتيجيات واعتمادها وتنوقد   منتظمة.

باستراتيجية    األمريتعلق  و من خالل فحص االستراتيجيات التي تم وضعها في اآلونة األخيرة من قبل وزارة الصحة.    ،وتقييمها

 ". 2025وخطة "الصحة  2019- 2017استراتيجية و، 2016-2012استراتيجية و، 2012-2008

   ضعف تأطير وتوثيق عملية التخطيط االستراتيجي 

تعليمات  عن طريق  من ناحية االعداد، تبين أن عملية التخطيط االستراتيجي غير مؤطرة بشكل كاٍف من طرف وزارة الصحة  

يحكم هذه العملية، تم تطوير استراتيجيات قطاع الصحة باستخدام مناهج مختلفة،   منظمفي غياب إطار  وأو دوريات. وبالتالي،  

 والتجارب. مما أثر بشكل خاص على مراكمة الخبرات 

أخرى، تبين أن تشخيصات الوضع الصحي والمنظومة الصحية التي قامت بها وزارة الصحة من أجل تطوير   جهةومن  

غير   فحصها  تم  التي  الكفاية  موثقةاالستراتيجيات  فيه  وعرض   بما  بالصحة  تتعلق  ومقارنات  ودراسات  أبحاث  بواسطة 

التشخيصات على وصف الوضالعالجات وال  ع الحالي للمؤشرات الرئيسية للصحة وعرض العالجات  . حيت تقتصر هذه 

 .تتطرق بما فيه الكفاية للمشاكل الصحية اآلنية والمحتملة ولمحدداتها

 ل وطنية من أبرزها المسح الوطني حو  ومسوحات)...( أنها   تقوم بإنجاز دراسات  وأوضحت الوزارة ضمن جوابها "
األخير،  وصحةالسكان   هذا  وأن  المعطيات  مج "يوفر    "،  من  المخططات   األساسية  والمؤشراتموعة  إعداد  في 

 .واالستراتيجيات)...("

 عدم وضع مؤشرات دقيقة لتتبع مدى تحقيق األهداف 

مة والتي ئرفاقها بالمؤشرات المالإفيما يتعلق بالتتبع، تجدر اإلشارة إلى أن االستراتيجيات المختلفة التي تم فحصها لم يتم  

ن بعض المؤشرات المختارة تعكس فقط الجوانب  أدرجة تحقيق األهداف المحددة مسبقاا. حيت لوحظ  ينبغي وضعها لقياس  

فعالة.   األداء بطريقة  بتقييم  المتوقعة، وهي بذلك، ال تسمح  للنتائج  الصحة  فالهامشية  في  التحسن  لقياس  المثال،  على سبيل 

المنجزة" في حين أن هذا المؤشر ال يوفر معلومات عن تأثير  الفرق المتنقلة    خرجاتاإلنجابية وصحة األم تم اعتماد " عدد  

كما تم اعتماد مؤشر "النسبة المئوية للمناصب المالية  الفرق المتنقلة المنجزة على الصحة اإلنجابية وصحة األم.    خرجات

المؤسسات الصحية   المفتوحة لألطباء المراد تعيينهم بالمناطق القروية أو الهامشية" من أجل قياس مدى ترشيد مخصصات

من الموارد البشرية المالئمة والمؤهلة ألجل تحقيق خدمات صحية مناسبة. علما أن المناصب المفتوحة يمكن أن تبقى شاغرة  

 لعدم جاذبية قطاع الصحة العمومية. 

  غياب حصيلة اإلنجازات وغياب التقييم 

بإعداد حصيلة  جيات المختلفة التي تم فحصها، لم تقم وزارة الصحة  فيما يتعلق بالتقييم، تجدر اإلشارة إلى أنه بالنسبة لالستراتي

للتقييم    مرحلية  إنجازات القيام بمهام  لم يتم  الخاصة باإلنجاز  (المدة  ونهاية  منتصف  في)كما  التقارير  استنادا على   وإعداد 

تحقيق األهداف التي حددتها االستراتيجيات    مدى. ونتيجة لذلك، لم يكن من الممكن تقييم  االستراتيجية التي تم تحديدها  األهداف

 .2020-2008المختلفة التي نفذتها الوزارة خالل الفترة 

تبع إنجاز اإلجراءات والتدابير المبرمجة في المخططات تتتوفر على آليات لأشارت الوزارة في جوابها الى كونها "
)...(  تمكن  تيوال  واالستراتيجيات القطاع.  تهم  التي  المنجزات  السنوية ألبرز  الحصيلة  إعداد  أن  من  أكدت  كما   ."

 ."من خالل تقرير نجاعة األداء )...( تتبعها ويتمداء استراتيجية القطاع يتم إدراجها في مشروع نجاعة األ)...(  "

االستراتيج التخطيط  وكذا عملية  الصحية  المنظومة  تطوير حكامة  أجل  للحسابات وزارة  من  األعلى  المجلس  يوصي  ي، 

 بما يلي:  والحماية االجتماعية الصحة

 للتطبيق؛   جهاز حكامة يتالءم مع المنظومة الصحية الوطنية، بحيث يكون قابال وضع -

 وتفعيل جميع هيئات وأدوات الحكامة، وذلك لضمان تفعيل نظام الحكامة ككل؛ العمل على -

وعلى عرض    ةالصحية عام  ةالمنظوم  تدبيرعلى  وقعه  الحكامة و  نظام الحرص على تقييم فعالية ونجاعة   -

 ؛ على وجه الخصوصالعالجات 

  مراحلها،مناسبة تغطي جميع    تأطيرتحسين عملية التخطيط االستراتيجي لوزارة الصحة من خالل إنشاء آلية   -

 والتتبع والتقييم.  لقيادةوكذلك إنشاء آليات ا ،والتوثيق المناسب للعملية

  

https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D9%84%D9%86%D9%87%D8%AC
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 النظام المعلوماتي لوزارة الصحة ـ البرامج المعلوماتية 

للحسابات  راقب   األعلى  المعلوماتية    مدىالمجلس  البرامج  بالوزارة، (  processus métiers)  المهنيةلعمليات  لتغطية 

التي   األساسية  اإلكراهاتالمشاريع المعلوماتية الكبرى، فضالا عن    تدبيرواشتغال واستخدام البرامج المعلوماتية الرئيسية، و

  برامج معلوماتية فعالة. تطويرتحول دون 

الممتدة من سنة   الفترة   ، وهمت المصالح المركزية لوزارة الصحة2020إلى سنة    2004وقد شملت هذه المهمة الرقابية 

 والمؤسسات الصحية. اإلقليمية توالمندوبياباإلضافة إلى عينة من المديريات الجهوية 

 (processus métiersالمهنية )عمليات التغطية أوال. 
 معلوماتيا موزعا على مختلف المصالح والمؤسسات الصحية.  تطبيقا 62على  لوزارة الصحة يحتوي النظام المعلوماتي

 تغطية محدودة للعمليات المهنية 

وثالث    قياديةأساسية، مقسمة إلى ثماني عمليات تشغيلية، وأربع عمليات    97مهنية   عملية  15يتم تنظيم أنشطة الوزارة في  

  حيث لوحظ خرى.  مهنية ألمحدودة وتختلف من عملية    المهنيةتظل تغطية البرامج المعلوماتية للعمليات  و .مساعدةعمليات  

فهناك    .كامل  بشكل  عملية  أية  تغطية  تتم  لمالي،  . وبالتنهائياتم تغطيتها  تتغطيتها بشكل جزئي أو لم    إما تمتأن هذه العمليات  

بشكل جزئي وهي: تتبع البرامج الصحية، وتتبع إنتاج العالجات، وتوزيع األدوية، ومسار المرضى    تمت تغطيتها سبع عمليات  

  تتم   لم  حين  فيالموارد البشرية، وسحب المنتجات السامة باإلضافة إلى توزيع الدم.    وتدبيرفي المنظومة الصحية الوطنية،  

الميزانياتي،   أي برنامج معلوماتي وهي: الرصدبعمليات   98سبع   تغطية الوبائية، والطلبيات العمومية، والتخطيط  واليقظة 

 وتخطيط البرامج الصحية، وتخطيط الموارد البشرية، وتخطيط المنتجات الصيدلية، وتوزيع الميزانية.

توتتضح   المهنيةمحدودية  العمليات  ب  وزارةل  غطية  ا بشكل    اتيةمعلومبرامج  الصحة  من خالل مختلف توصيات    جليأيضا

بها من طرف هاتين   الموصى لوحظ غياب العديد من العناصر  حيث.  99المنظمة العالمية للصحة واالتحاد الدولي لالتصاالت

رامج والخدمات المعلوماتية"، الهيئتين على مستوى البرامج المعلوماتية للوزارة، ال سيما على مستوى المكونات التالية: "الب

  ". (interopérabilité)و"البنى التحتية المعلوماتية األساسية"، فضالا عن "المعايير والتوافقية 

 urbanisation)، دراسة إلعادة هيكلة نظامها المعلوماتي  2015وتجدر اإلشارة إلى أن وزارة الصحة أعدت، خالل سنة  

du système d’information  )عمليات  لل  ةالمعلوماتيالتغطية  هذه الدراسة إلى تحسين    وتهدف.  2019  سنةها  يينتم تح   والتي

 صحي مندمج. وذلك إلنشاء نظام معلوماتي 2030في أفق وزارة المهنية لل

 الرئيسية  اشتغال واستخدام البرامج المعلوماتيةثانيا. 
 برنامجا مشغال.  42معلوماتيا من بينها برنامجا  62المعلوماتي لوزارة الصحة على النظام توفر ي

 برامج معلوماتية غير متجانسة وغير متوافقة وضعيفة االستغالل 

الصحة والتي تضم: برنامج   لوزارة  المعلوماتي  للنظام  المكونة  األساسية  المعلوماتية  البرامج  الرقابية على  المهمة  ركزت 

"SAAوالبرنامج والقبول،  االستقبال  بمصلحة  المتعلق  بالمستشفيات، "  المواعيد  إلدارة  "موعدي"  والبرامج   المعلوماتي 

المعلوماتي  والبرنامج  الصحية،  للخريطة  المعلوماتية  والبرامج  الصيدلية،  المنتجات  بإدارة  المتعلقة  المعلوماتية 

"SMIPF/SC  لتسجيل أسباب " المتعلق بصحة األم والطفل وتنظيم األسرة والعالجات االستشفائية، والبرنامج المعلوماتي

 الوفيات، والبرنامج المعلوماتي المتعلق بالوفيات لدى األمهات، والبرامج المعلوماتية المتعلقة بالنساء واألطفال ضحايا العنف،

 . 19كوفيد المتعلقة بجائحة فيروس  والبرامج المعلوماتية التي تعنى بالرصد واليقظة الوبائية

فيما بينها وال يتم استخدامها    متوافقةذه البرامج المعلوماتية أنها غير متجانسة وغير  وفي هذا الصدد، تبين من خالل افتحاص ه

استعمال وسائل غير مرقمنة .بشكل كامل إلى  يلجؤون  ما  غالباا  البرامج  فإن مستخدمي هذه  البيانات    )ورقية(  ولهذا  لجمع 

وضعها الحالي، ال تخول للمنظومة الصحية التوفر على    ومعالجتها واستغاللها. وتبعا لذلك، فإن هذه البرامج المعلوماتية، في

  نظام معلوماتي فعال ومندمج.

 مشاريع تطوير وتنمية البرامج المعلوماتية ثالثا. 
عدة مشاريع في إطار مخططاتها االستراتيجية ، لدعم برامجها المعلوماتية،   2004-2020أدرجت وزارة الصحة، خالل الفترة

 لنظم المعلومات. وفي تصاميمها المديرية 

  ضعف نسبة إنجاز المشاريع 

 خالل أربع فترات رئيسية وهي:  تمت برمجة هذه المشاريع 

 
 . 2019وتمت مراجعتها في سنة  2015أنجزتها وزارة الصحة في سنة  التي  (urbanisation du SI)وفقاا لدراسة تحديث النظام المعلوماتي 97
 وزارة الصحة.غير  تجدر االشارة هنا الى ان تزويد العملية التدبيرية الخامسة عشرة بالمعلوميات تتطلب اشراك متدخلين آخرين 98
 الدليل العملي لالستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية هو دليل مشترك بين المنظمة العالمية للصحة واالتحاد الدولي لالتصاالت.  99
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التي عمدت الوزارة خاللها على إعداد التصميم المديري لنظم المعلومات، كما أطلقت    (2004-2006)الفترة   -

 عدة مشاريع لربط المستشفيات بشبكة المعلوميات. 

استراتيجية (2008-2012) الفترة - مع  تزامنت  توسيع   (2008-2012) التي  إلى  هدفت    التغطية والتي 

 بالوزارة.مختلف عمليات التدبير ل اتيةالمعلوم

 خاللها برمجة العديد من التدابير وتمت  (2012-2016) والتي تزامنت مع استراتيجية  (2012-2018)الفترة   -

 التي تهدف إلى تطوير وتنمية البرامج المعلوماتية. 

 .2025 على مستوى مخطط الصحة تميزت ببرمجة العديد من المشاريع والتدابير والتي (2018-2020)الفترة -

، فإن  2020إلى سنة  2004 خالل الفترة الممتدة من سنة  البرامج المعلوماتية  مشاريع  من  عدد مهمم من برمجة  وعلى الرغ

للنظام  المكونة  المعلوماتية  البرامج  مستوى  وتنمية  تطور  على  سلبا  أثر  مما  متواضعا.  ظل  المشاريع  هذه  إنجاز  مستوى 

ا خالل نفس الفترة لم يتم إنجاز مشرو 68وهكذا، فإنه من بين  المعلوماتي لوزارة الصحة.  مشروعاا فقط. 22إال  عاا مبرمجا

 البرامج المعلوماتية  تدبيراإلكراهات المرتبطة بتطوير ورابعا. 
لقد تبين من خالل هذه المهمة الرقابية أن عدم تجانس البرامج المعلوماتية وكذا ضعف استخدامها من طرف مستعمليها يرجع  

إكراهات   عدة  إلى  لباألساس  المخصصة  والموارد  بالوزارة،  المعلوماتية  الوظيفة  وتنظيم  بالتخطيط  البرامج   تدبيرتتعلق 

التحتية   تدبيرو المعلوماتية، البنية  مستوى  إلى  باإلضافة  المعلوماتية،  البرامج  استخدام  وتعميم  المعلوماتية،  المشاريع 

 :ا الصدد فيما يليالتي تم الوقوف عليها في هذالمالحظات  وتتمثل أهمالمعلوماتية. 

  تخطيط البرامج ال يعزز المراقبة المندمجة 

لوحظ على وجه الخصوص أن التخطيط االستراتيجي ال يمكن المنظومة  ،  على مستوى تخطيط وتنظيم الوظيفة المعلوماتية

بغياب تصميم     2015إلى سنة   2006الصحية من التوفر على نظام معلوماتي صحي مندمج. فقد اتسمت الفترة الممتدة من سنة

وزارة الصحة لم تتمكن من تحديد تصور واضح لنظامها   مديري لنظم المعلومات يؤطر هذا التخطيط. وتجدر اإلشارة إلى أن

في وذلك    كذلك مجموعة من المشاريع التي سيتم تنفيذهاالوزارة  . وفي نفس السياق، حددت   2015المعلوماتي إال في سنة

لم  ،  2019مها المعلوماتي. وعلى الرغم من ذلك، فإن هذه الدراسة، التي تمت مراجعتها في سنةإطار دراستها لتحديث نظا 

 ترق بعد إلى وثيقة مرجعية تؤطر جميع المشاريع المعلوماتية. 

 لوزارة الصحة وبدون تنسيق  المركزية باإلضافة إلى ذلك، فإن تنظيم الوظيفة المعلوماتية يظل موزعا بين العديد من المصالح

 الوزارة من التوفر على نظام معلوماتي فعال ومندمج. فعال فيما بينها، مما ال يمكن

  ضعف نسبة التأطير 

اإلشارة إلى أن نسبة تأطير الموارد البشرية المخصصة إلدارة واستغالل النظام المعلوماتي تظل ضعيفة إذ ال تتجاوز  تجدر 

% على المستوى الجهوي. مما قد يشكل عقبة أمام تطوير  25% و0% على المستوى المركزي وتتراوح بين 13هذه النسبة 

 برامج معلوماتية فعالة.

  عدم ضبط تدبير المشاريع 

قص. حيث أن وزارة الصحة ال تتوفر على منهجية واالمشاريع المعلوماتية الزالت تعترضها بعض الن  تدبيرمن المالحظ أن   

مما يؤثر سلبا على   م المعلومات وال على آليات لتتبع هذه المشاريع.المشاريع على أساس مبادئ حكامة نظ  تدبيرواضحة ل

لتوافقية ا  معاييرأخذ بعين االعتبار  يالمشاريع المعلوماتية ال    تدبيروآجال تنفيذها. باإلضافة إلى ذلك، فإن    هامستوى إنجاز

 وكذا تأثير المشاريع على تنظيم الوزارة.

 معلوماتية نقائص في استعمال واستغالل البرامج ال 

تسمح    المعلومة والتي  البيانات وليست كنظم إنتاج لوحظ أن معظم البرامج المعلوماتية للوزارة مصممة بشكل عام كنظم لجمع

المعلوماتية على مستوى مصلحة   البرامج  لمستعمليها بالقيام بمهامهم عند استخدامها. باإلضافة إلى ذلك، تم تصميم غالبية 

من ظاهرة تجزئة النظام المعلوماتي  وذلك للحد    ،ح األخرى والتي يمكنها أيضا استعمال هذه البرامجواحدة دون إشراك المصال

 للوزارة. 

صيانة   تدبير ؤخذ بعين االعتبار بشكل كاٍف عند استغالل البرامج المعلوماتية. كما أنيالتغيير ال    تدبيرمن ناحية أخرى، فإن  و

 . يبقى غير مالئمهذه البرامج 

  تحتية غير كافية وغير مالئمة بنية 

للبرامج  األمثل  االشتغال  على  سلبا  يؤثر  مما  المتزايدة  الوزارة  تالئم حاجيات  الحالية ضعيفة وال  التحتية  البنية  أن  لوحظ 

باإلضافة إلى ذلك، فإن ربط مؤسسات الرعاية الصحية بشبكة المعلوميات يظل محدودا. فغالبية مؤسسات الرعاية  المعلوماتية.

، والتي من المفترض أن تشكل النواة األولى لجمع وإدخال البيانات المتعلقة بإدارة المنظومة الصحية، غير  األوليةلصحية  ا

 مزودة بالمعلوميات. 
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الن توالمواجهة  تم  التي  واالختالالت  البرامج سجيلها  قص  مستوى  وعلى  عام  بشكل  المعلوماتي  النظام  مستوى  على 

المجلس األعلى للحسابات وزارة الصحة    يوصيى ضوء اإلصالحات المستقبلية للوزارة،  المعلوماتية بشكل خاص، وعل

 والحماية االجتماعية بما يلي:

ية صالحتندرج ضمن التوجهات اإل  اتية مالئمةمعلومبرامج  بالوزارة ب  المهنيةالعمليات    غطية أهمالسهر على ت -

 ؛يقطاع الصحوتنمية ال

التي وفيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات    المتعارف عليهالممارسات الجيدة  ل  التغطية مطابقة هذه  الحرص على   -

 والتوافق؛  جانسسيما فيما يتعلق بالت تخص قطاع الصحة

المستهدفين    استغاللالسهر على   - المستعملين  لكي تشمل جميع  الحالية  المعلوماتية  والسهر على  البرامج 

 ؛نمستعمليء الهؤال من طرفحسن استعمالها واستغاللها 

لنظ - مديري  تصميم  إعداد  خالل  من  المعلوماتية  المشاريع  تخطيط  عملية  تجويد  على  المعلومات االعمل  م 

 ؛ لتدابيرهالجيد   التطبيقبالوزارة وضمان 

وتنفيذ المشاريع المعلوماتية ترتكز على احترام المعايير والممارسات الجيدة المعمول   تدبيراعتماد منهجية ل -

 المشاريع. تلك بها في هذا المجال وذلك من أجل ضمان نجاح 

 

 مشاريع بناء وتجهيز المؤسسات االستشفائية 

هو تقييم عملية التخطيط   للمراقبةالعام  كان الهدف    وقد  .بناء وتجهيز المؤسسات االستشفائية قام المجلس بمراقبة تسيير مشاريع

على المراحل    ،2020و  2010، خالل الفترة الممتدة بين  وركزت المهمة  .والبرمجة وتنفيذ مشاريع البناء وتجهيز المستشفيات

وتنفيذ    ،والتقنية والوظيفيةالتخطيط االستراتيجي، وتحديد أولويات االستثمارات، والبرمجة الطبية    وهي:المختلفة للمشاريع  

 واستغاللها.  وإدارة المشاريع، فضال عن تشغيلها

 تخطيط وتحديد أولويات المشاريع االستثمارية للمستشفيات أوال. 
ركز فحص عملية التخطيط وتحديد األولويات بشكل أساسي على اإلطار العام واالستراتيجي، واألدوات التي وضعتها وزارة 

 .لمستشفيات، باإلضافة إلى اإلجراءات المتخذة لتخطيط هذه المشاريعالصحة لتخطيط وتحديد أولويات مشاريع ا

 34.09 غياب الخريطة الصحية كما نص عليها القانون اإلطار رقم 
اإلطار العام لتوزيع    الخريطةالصحية. وتشكل هذه   عالجاتالخريطة الصحية اإلطار المرجعي لتخطيط وتنظيم عرض ال تعد

 الموارد واألداة األساسية لتنظيم االستثمارات وذلك من خالل تحديد معايير وطرق إنشاء المؤسسات الصحية. 

المعتمد لتطبيقه في    2-14- 562والمرسوم رقم    2011في    34.09ومع ذلك، وعلى الرغم من صدور القانون اإلطار رقم  

الصحية وطابعها    عالجاتلتخطيط عرض ال   االستشرافيالحالية، تفتقر إلى طابعها    ، فإن الخريطة الصحية، في نسختها2015

 التنظيمي كوسيلة للسماح بإنشاء أو إلغاء هياكل الرعاية الصحية التابعة للقطاع العام والخاص.

 متضاربة لخيارات االستثمار على مؤشرات أداء المستشفيات آثار 

لتعويض كثافة  المستشفياتتراتيجيات وزارة الصحة هو زيادة سعة األسرة لشبكة خالل العقد الماضي، كان أحد توجهات اس

 سرير لكل ألف نسمة( وتقليل صعوبات الوصول إلى المستشفيات.  0.7األسرة غير الكافية )

سعة   منشآت مما أدى إلى زيادة  8وتوسيع    امستشفى جديد  35وهكذا، فإن االستثمار في القطاع االستشفائي قد أتاح إنشاء  

المستشفيات بمقدار   فإن هذه    3168األسرة لشبكة  ا إضافياا. ومع ذلك،  إلى تطور في قدرة األسرة    الزيادةسريرا لم تترجم 

ا  854الوظيفية التي زادت بالكاد بمقدار  ا عام  21832من أي سريرا ا عام  22686إلى  2010سريرا  .  2019سريرا

العالجات المتنقلة.   بنشاطه االستثمارات على تطور المؤشرات األخرى المرتبطة  من ناحية أخرى، يتم تسجيل آثار إيجابية لهذ

مليون   2مليون و  7.8الطبية الخارجية التي ارتفعت على التوالي من  االستشارات  نذكر على سبيل المثال زيارات المستشفيات و

 2019 سنة مليون في 3.45مليون و 12.12. إلى 2010 سنة

 التقنية والوظيفية  ة والبرمجةالبرمجة الطبي ثانيا. 
مشاريع المستشفيات. حيث يعد االفتقار إلى المعايير والتغييرات المتكررة    يضمن نجاحالبرمجة التقنية والوظيفية    إتقان إن  

وراء   ( والصعوبات المواجهة في التمكن من الربط بين المبنى والمعدات أهم األسبابPTFفي البرامج التقنية والوظيفية )

 التغيرات من حيث مدة اإلنجاز وتكلفة مشاريع المستشفيات. 
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  البيانات: أداة تحتاج إلى تحسين مصفوفة 

الطبية تحديد أهداف المستشفى المستقبلي وتحديد قدرته االستيعابية من حيث عدد األسرة وكذا حجم منصته    البرمجةتقتضي  

والتقنية.   أداة  و الطبية  الصحة  وزارة  وضعت  المستشفيات،  لمشاريع  الطبية  للبرمجة  أدوات  على  الحصول  تسمى بهدف 

البيا وتحديد سعته وحجم  "مصفوفة  المستقبلي  المستشفى  لنشاط  المتوقع  الحجم  بعرض  تسمح  والتي  الطبي"  للبرنامج  نات 

 منصته التقنية. 

نه ال تحدد أختصر البرنامج الطبي في تحديد قدرته االستيعابية وهيكلة التخصصات المرجوة. حيث  ه المنهجية تغير أن هذ

للمستشفى من خالل تحديد مو العامة  المحلي األهداف  النسق  في  العامة األخرى(  المستشفيات  التكامل مع  الطبي )أي  قعه 

 للمستشفيات.   لجهويوا

  قصور في إنتاج المعايير 

القديمة حيث توفر بالمشاريع  المستشفيات مقارنة  لمشاريع  التقنية والوظيفية  البرمجة  إجراءات  الحالية   تم تحسين  البرامج 

تم االستفادة  تومع ذلك، لم  يمية والتقنية والوظيفية والبيئية للمستشفى الذي سيتم إنشاؤه.تفاصيل إضافية حول المتطلبات التنظ

من هذه العناصر العتماد األطر المرجعية التي تحدد، لكل مستوى مرجعي للمستشفيات، المتطلبات من حيث التنظيم المكاني  

 والتسيير والمعدات للمنصات التقنية.

التي من  وللمستشفى  المختلفةاب مراجع تقنية تسمح بتحديد المواصفات التقنية لمباني القطاعات حظ غيلوباإلضافة إلى ذلك، 

 شأنها أن تؤطر الحلول التقنية المقترحة من قبل إدارة المشروع، والتحقق من مطابقتها للمتطلبات الفنية المطلوبة.

 التقنية  البرامج  استخدام  اعتماد  تم،  2013  في  العمومية  الصفقات  مرسوم  صدور  ضمن جوابها، أكدت الوزارة أنه "منذ
"تفصيل  المعمارية  للمباريات  كأساس  والوظيفية إلى  كذلك  أشارت  كما    بدمج   والوظيفية  التقنية  البرمجة  )...(". 
 .واألسطح" والمباني الوظيفية المخططات إلى باإلضافة والتقنية، الوظيفية المتطلبات

  ألنها   نظرا  ومحددة  خاصة  تكون  والوظيفية  التقنية  البرمجة   فإن  المستشفيات،  لمشاريع  "بالنسبةوأضافت الوزارة أنه  
  تقديم  سيتم  الذين  السكان   احتياجات  مع  بالمقارنة،  ...( )  مشروع  كل  احتياجات  يحدد  الذي  الطبي  البرنامج  على  تستند

  يشبه   فإنه  المصلحة )...(  حسب  المعايير  تعريف  كما أن  .المستشفى  يغطيه  الذي   الترابي  المجال  في  إليهم  الخدمات
 يتوافق  ال  الذي  الشيء  موحدة،  الطبية  البرامج  أن  ضمنيا  يعني   الذي  النموذجي  الوظيفية  التقنية  البرمجة  برنامج  تعريف

 .")...( للساكنة، الخاصة االحتياجات مع الطبية البرامج تكييف منطق مع

تحدد شروط اختيار األراضي المخصصة إليواء مشاريع بناء المستشفيات. وقد أدى   معايير عالوة على ذلك، لوحظ غياب

لتلوث، أو على تضاريس وعرة أو أراض غير لذلك إلى إنشاء مستشفيات في مواقع غير مناسبة، إما بالقرب من مصادر  

 متصلة بشبكة الطرق المتوفرة.

" أنها  الوزارة ضمن جوابها  أن   .األرض  اختيار  معايير  تحدد  مرجعية  ةوثيق  على  تتوفر  وصرحت  )...( مضيفة 
 االقتراحات  ترفض  الصحة  وزارة  فإن  الحاالت،  معظم  وفي  ككل،  المعايير  هذه  تلبية  في  صعوبة  تجد  المحلية  السلطات

أكثر )...(   أو  واحد  معيار  استيفاء  عدم  بشأن  أثيرت  التي  بالتحفظات  بالوفاء  المحلية )...(  السلطات  وتتعهد .المقدمة
  .تجدر اإلشارة إلى أنه قد تم تأخير أو تأجيل تنفيذ العديد من مشاريع مستشفيات بسبب عدم تلبية المعايير ككل )...("

 البرمجة التقنية والوظيفية الحرص على احترام 

قبل لجان متعددة التخصصات،  والموافقة عليها من   البرامج التقنية والوظيفية لمشاريع المستشفيات، والتي تم التحقق منها  تشكل

تعد االنحرافات المتكررة خالل مرحلة البناء عن البرمجة  والمشروع مند تصميمه حتى اكتماله.   الوثائق المعتمدة طيلة مراحل

 أحد األسباب الرئيسية للتكاليف اإلضافية لبعض المشاريع.  عليها المصادق التقنية والوظيفية

  تغييرات  المشاريع شهدت  ال ينطبق ذلك على جميع المشاريع. كما أكدت أن بعض  وأوضحت الوزارة في جوابها أنه "
إلى   تحتاج  التي  أو)...(    تنفيذها  أثناء(  السالمة  إشعار:  المثال  سبيل)على    السالمة  وقواعد  القانوني  التحول  عن  ناتجة
 . ")...( جديدة  تكنولوجيا مباني، مصالح، إدماج

 المعدات والمباني مالئمةاألخذ بعين االعتبار  ضرورة  

لها المرافقة  التقنية  والتركيبات  المبنى  يتعين تصميم  أساسياا حيث  ا  أمرا والمعدات  المبنى  تناسق  استقبال   بحيث يعد  يمكنها 

 المعدات، مع مراعاة القيود التي يفرض تركيبها. 

والمباني إلى تحديد كل هذه القيود وأخذها بعين االعتبار. ومع ذلك، فقد أظهر  المعدات   مالئمة  تدبيرهدف  يذلك،  من أجل  

 فحص البرامج التقنية والوظيفية لبعض المشروعات أن هذه الوثائق ال تقدم سوى مؤشرات موجزة عن هذا الجانب.

ى نوع المعدات، لتوفير التعديالت التي المتطلبات التقنية وقيود التركيب اعتماداا عل  تجهيزإلى ذلك، ال تحدد برامج ال  باإلضافة

مكلفة على المباني والتركيبات    إنجاز أشغاليؤدي هذا في بعض األحيان إلى  و يتعين إجراؤها على المباني التي ستستقبلها.  

 الطبية. واألجهزة المعدات  مع التقنية من أجل مالءمتها
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تعلق بإكراهات التركيب والتجهيز/ المباني مما يسمح  على وثيقة مرجعية ت  وأفادت الوزارة في جوابها أنها "تتوفر

المباني، السوائل،  الطاقية،  باإلكراهات  و  بالتنبؤ  المعدات.  من  واسعة  أن  مع  أوضحت  لمجموعة  التكنولوجيا  ذلك 
 .ر )...(" تتطور باستمرا البيوطبية

 توجيه وإدارة المشاريع االستثمارية االستشفائية ثالثا. 
إن أليات القيادة الحالية، سواء فيما يتعلق بالمشاريع المنجزة وفق التدبير الذاتي أو تلك المنجزة عن طريق التدبير المفوض 

في حاجة للتطوير. إضافة إلى ذلك فإن أوجه القصور المرتبطة على الخصوص بالموارد البشرية وباختيار العقارات وإنجاز  

 ل يعرقل السير العادي للمشاريع وذلك بتمديد مدة إنجازها والرفع من تكاليفها.  الدراسات التقنية وتجزئة االشغا

  القيادة في حاجة إلى تعزيز آليات 

عملية،   36قائمة المشاريع في طور اإلنجاز توزيعا متساويا تقريبا في عدد المشاريع بين نمط التدبير الذاتي )  تحليلظهر  أ

 مليار درهم(. 11,1عملية بحجم استثمار يقدر بـ  39مليار درهم( ونمط التدبير المفوض ) 3,2بحجم استثمار يقدر بـ 

: لوحظ في اإلجمال تحسن في إنجاز المشاريع االستشفائية المعهودة المشاريع المنجزة وفق التدبير المفوض -

بنود التعاقدية المتثال لبعض  لكن يمكن تحسين كفاءة هذا النمط وذلك باال   .إلى الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة

  .لالتفاقيات المبرمة من جهة وتوضيح مسؤوليات الطرفين المتعاقدين

: من أجل ضمان التتبع التقني والمالي للمشاريع تم، في إطار الدورية  المشاريع المنجزة وفق التدبير الذاتي -

هذا اإلطار   ويروم   .ستشفائية، وضع إطار خاص بتدبير المشاريع اال2020غشت    17بتاريخ    DBA/457رقم  

بالرغم من أن هذا و  .وضع نظام ينبني على إحداث هيئات لتدبير ومواكبة المشاريع على المستوى المركزي

اإلطار جاء لمأل فراغ على مستوى حكامة المشاريع إال أنه لم يتطرق إلى مشكلة تدبير المشاريع والتي تعد 

 . نهابعض م السببا رئيسيا لتعتر 

  الدراسات التقنية إنهاء  قبل األشغالانطالق 

( بعين االعتبار أساسيا من أجل lots techniques( واألعمال التقنية )Gros Œuvresيعد أخذ تداخل األعمال الكبرى )

لذلك فإن إنجاز جل  . والالزمة إلنجاز األعمال التقنية (réservationsالتحفظات )ووقت تنفيذ األعمال الكبرى،   التخطيط،

إال أنه لوحظ بالنسبة لبعض   ، يمكن من التحكم في التكاليف وإنجاز المشاريع في موعدها.األشغالالدراسات التقنية قبل بدء  

 الخاصة بها.  قنيةتحتى قبل االنتهاء من الدراسات اليتم المشاريع، أن بدأ األشغال 

سنوات األخيرة، بتجميع الحصص )األعمال الكبرى، األعمال الثانوية، الأشارت الوزارة في جوابها إلى أنها " تقوم في  
ه  هذ  مضيفة أن  )...(  المصاعد،التزفيت، التهيئة الخارجية "أحيانا"، السوائل، تجهيزات المطبخ، مغسلة، المشرحة،  

نه يتعين  )...( أ  شارةاإل  تجدركما    يؤدي إلى زيادة األسعار.على المناولة مما  شجع بشكل عام  حيث ت  عيوبالعملية لها  
 .)...(" توفير االعتمادات الكافية لذلك

 استغالل وتدبير الممتلكات االستشفائية رابعا. 
فقط   يقتصراألهداف المرتبطة بتطوير البنيات التحتية بشكل خاص والعرض الصحي بشكل عام ال  مختلف إن الوصول إلى  

 إلضافة إلى ذلك إلى توفير األطر الطبية لتشغيلها وكذا المحافظة عليها. على بناء وإعادة هيكلة الوحدات الصحية، بل يحتاج با

مكنت زيارة    كما   .لوحظ أن عددا من المؤسسات االستشفائية غير مشغلة، رغم االنتهاء من أشغال بنائها أو إعادة هيكلتها  لكن

مها  ي عدد من المؤسسات االستشفائية المنجزة حديثا، من الوقوف على تباين بين االختصاصات المقدمة بها وتلك الواجب تقد

والبرامج   التنظيمية  النصوص  على  بها.بناء  المتعلقة  بهذه  الطبية  البشرية  الموارد  في  الخصاص  فإن  ذلك  إلى  باإلضافة 

 المؤسسات يؤثر سلبا على استغاللها.

من أجل تدبير   الصحةمن ناحية أخرى، فإن تأخير تنزيل برنامج "تدبير الصيانة للممتلكات والمعدات"، الذي أطلقته وزارة  و

  البنيات التحتية ومعدات الوحدات الصحية   ديمومةنه أن يؤثر على  أموازية، من شصيانة الوحدات الصحية وكذا غياب وسائل  

 . يهاوالمحافظة عل

من أجل تجويد عمليات برمجة وتصميم وتنفيذ واستغالل مشاريع بنايات أو تأهيل وتجهيز المؤسسات االستشفائية يوصي  

 ي: المجلس األعلى للحسابات وزارة الصحة والحماية االجتماعية بما يل

والسهر على المصادقة عليها    09-34إتمام إعداد الخريطة الصحية المنصوص عليها في القانون اإلطار رقم   -

 واعتمادها؛

 تحسين آليات ومناهج البرمجة الطبية والتقنية؛  -

المقتضيات   - وتبسيط  وتوضيح  باحترام  المفوض  التدبير  نظام  وفق  المنجزة  المشاريع  حكامة  نظام  تطوير 

 لمتعلقة بها؛ واالتفاقيات ا
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تزويد المؤسسات االستشفائية المحدثة بالوسائل الضرورية للقيام بمهامها وإسداء الخدمات الصحية التي  -

 أحدثت ألجلها؛ 

صيانة  - بتدبير  الخاص  المشروع  تفعيل  عبر  خاصة  االستشفائية  الممتلكات  لتدبير  مالئمة  سياسة  تطوير 

 الممتلكات العقارية والتجهيزات. 

 

 المستعجالت الطبية 

الطبية االستعجالية" والتي  للعالجات  المندمجة  المغرب في إطار شبكة تعرف باسم "الشبكة  الطبية في  المستعجالت  تنظم 

 تعتبر أحد مكونات نظام العرض الصحي العمومي. 

خمسة ماليين شخص   سنويا أكثر منعليها  المستعجالت الطبية مكانة محورية في نظام العرض الصحي، حيث يتوافد    تحتل

بهدف تحسين ظروف رعاية المرضى في حاالت الطوارئ انخرطت وزارة الصحة في تنفيذ خطة عمل من أجل تحديث  و

 .2021-2019وخطة تسريعها   2016-2012المستعجالت الطبية في إطار خطة 

وقدرتها على التكفل بالمرضى خالل فترة   تسيير "الشبكات المندمجة للعالجات الطبية االستعجالية"  بمراقبةقام المجلس  وقد  

االستعجالية وكذا  المؤسساتب ترابيةأنشطة مصالح المستعجالت والتغطية ال وفي هذا الصدد تم التركيز على ،2020-2010

 ها وتنسيق عملها.بنياتها التحتية والمعدات الطبية، باإلضافة إلى آليات تنظيم 

 أنشطة مصالح المستعجالت الطبيةأوال. 

  االستشارات الطبية نشاط تهيمن عليه 

الغالب على   أبانت دراسة إحصائيات الحاالت الوافدة على  . فقد  االستشارات الطبيةيقتصر نشاط مصالح المستعجالت في 

ن أجل االستشارات الطبية والتي تشكل أكثر من أن غالبيتها تتوافد على هذه المصالح م  2018سنة  مصالح المستعجالت  

 من الحاالت الوافدة.  45%

المصالح   اكتظاظ هذه  الوضعية  الخدمات والتي كرسها غياب إطار   مما منوينتج عن هذه  شأنه أن يؤثر سلبا على جودة 

 طتها. قانوني خاص بالمستعجالت من شأنه تحديد مهام مصالح المستعجالت االستشفائية وكذا تنظيم أنش 

  مصالح المستعجالت: شبكة ذات ولوج حر 

الفصل    حسبنظرا لطبيعتها   النظام األساسي للمستشفيات، فإن    11.456من مقرر وزير الصحة رقم    42مقتضيات  بسن 

مصالح المستعجالت االستشفائية ال تتقيد بمبدأ التدرج في مستويات الخدمات الصحية: حيث أن كل شخص في "حالة طارئة"  

 .دون المرور بالمسار العادي للعالجات الولوج إلى أي مستوى من مستويات الخدمات االستعجالية يحق له 

توافد أعداد كبيرة من المرضى   تنظيمية،، باإلضافة إلى غياب سلطة  الطبيةيشجع الولوج المباشر بدون قيد إلى الخدمات  و

  في مصالح المستعجالت  المرضىمن  كبيرةد اعدأمركز يؤدي هذا الوضع إلى ت. و إلى مصالح المستعجالت منفسهأمن تلقاء 

  بنسب ومراكز االستشفائية الجامعية والمراكز االستشفائية الجهوية( ال)من الشبكة االستشفائية لمستوى األعلى في ا المتواجدة

 من مجموع الحاالت الوافدة على المستعجالت.  %80تصل إلى  قد

 ع الوسائل يوتوز   ترابيةالتغطية الثانيا. 

 سعاف اإلسيارات  د منمحدو غير مكتملة وأسطول ترابية تغطية 

المناطق   الطبية االستعجالية من ساكنة  الخدمات  للقرب" في إطار تقريب  الطبية  النائية. لكن يندرج إحداث "المستعجالت 

لمستعجالت الطبية للقرب ل   امركز  80من إحداث    للقرب بالرغمال تتوفر على مصالح استشفائية    ض هذه المناطقلوحظ أن بع

 . 2016و 2012"من طرف وزارة الصحة والتي كانت مبرمجة خالل الفترة الممتدة ما بين 

"،  SAMUلمستعجلة "مصلحة للمساعدات الطبية ا  11إحداث وتشغيل    ،2016فقد تم، إلى حدود سنة    ، من جهة أخرىو

  يةلكن وبسبب تغير التقسيم اإلداري، فقد تم إحداث وتشغيل ثمان .2016-2012والتي كانت مبرمجة في إطار مخطط العمل  

باإلضافة إلى    .لمساعدات الطبية المستعجلة في حين أن مسار إحداث المصالح األربعة األخرى الزال يعرف تعثرال مصالح  

 لعالجات عرض ابأدوات التواصل وتدبير المعلومات الخاصة  في  تلك المصالح المحدثة، نقص  فقد لوحظ على مستوى    ،ذلك

 على مستوى الجهة. 

العمل  و الصحة في إطار برنامج  فقد قامت وزارة  للمستعجالت،  المخصصة   2016-2012فيما يخص سيارات اإلسعاف 

على الصعيد الترابي اإلطار فقد لوحظ تباين في توزيعها  بالرغم من المجهودات المبذولة في هذا  . وسيارة إسعاف  437باقتناء  

 مؤشر السكاني لكل جهة. المن جهة إلى أخرى، وذلك بناء على 
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 محدودية عدد األسرة وضعف الموارد البشرية 

، على  يبقى عدد األسرة المخصصة للمستعجالت واإلنعاش في المؤسسات االستشفائية لبعض الجهات محدودا. حيث يصل

بني   نسمة بجهة  33.724لكل    فقط  عدد األسرة المخصصة للمستعجالت حسب المؤشر السكاني إلى سرير واحد   سبيل المثال،

. أما فيما يخص أسرة اإلنعاش فقد بلغ هذا  و الحسيمة-تطوان-بجهة طنجة نسمة 32722إلى سرير واحد لكل و مالل خنيفرة،

سرير   إلى  ب  88.381لكل  واحد  المؤشر  بجهة  ماللنسمة  لكل  - ني  وسرير  طنجةبنسمة    87.257خنيفرة،  - تطوان-جهة 

 .لحسيمةا

  كل هذه الوضعية  وتهم    .االستشفائية  المؤسسات ما بين  بين الجهات والموارد البشرية    قد لوحظ تباين على مستوى توزيعو

لوحظ خصاص على مستوى   ،باإلضافة إلى ذلك. واإلسعاف  يطبي وتقنيالالفئات بما في ذلك الطاقم الطبي، والطاقم شبه  

 من الطاقم الطبي. %2األطباء االختصاصيين في طب المستعجالت والكوارث، والذي ال يتجاوز نسبة 

 إعادة هيكلة وتنظيم مصالح المستعجالت الطبية ثالثا. 

 لم تحقق أهدافها عادة هيكلة إ 

كان  وقد    2016-2012إطار مخطط العمل  أحد اإلجراءات المبرمجة في  يعد  وضع إطار مرجعي خاص بالمستعجالت    إن

إال أنه لم يتم وضع وتبني    .إرساء مشاريع إعادة هيكلة المصالح االستعجالية للمستشفيات على أساس مرجعي موحد   هالهدف من

 .2020هذا اإلطار المرجعي حتى سنة 

ن مؤسسة استشفائية يني درهم لواحد وثالث افية تتراوح ما بين مليون ومليوجزالتأخر في وضع هذا المرجع، تم منح مبالغ    موأما

باإلضافة إلى المشاكل التقنية التي عرفها  و  .من أجل إنجاز أشغال تهيئة وتقوية المنصات التقنية الخاصة بمصالح المستعجالت

ظيم المسارات  كن لها آثار ملموسة على حالة هذه المصالح السيما فيما يخص توحيد المساحات وتنتإنجاز هذه األشغال، فإنها لم  

 داخل هذه الوحدات وكذا توفير المعدات الطبية. 

  عمل المصالح في حاجة إلى التحسين ظروف 

عملية الفرّز والتي تعد آلية أساسية    إجراءالمصالح االستعجالية لوحظ أنه نادرا ما يتم    وعملفي إطار مراقبة ظروف تنظيم  

 االت الوافدة.من أجل تحديد الحاالت الطارئة الحقيقية من بين الح

)مسار أحمر للحاالت الحرجة  العالجية  لتمييز ما بين المسارات  تتوفر على أمكنة لمن المستشفيات    عددا قليالأن    ويالحظ

 .لخطورة حالتهم الصحيةوفقا مرضى ومسار أخضر للحاالت األخرى( وذلك لفصل ال

" مخصصة SAUVالمستعجالت القصوى "  تقبالاسإلى ذلك، لوحظ أن بعض المستشفيات ال تتوفر على قاعة    باإلضافة

وبذلك فإن هذه المستشفيات ال تتكفل بالمرضى الذين يعتقد   حالة المرضى الذين يعانون من ضائقة حيوية.  واستقرارإلنعاش  

 وتقوم بتحويلهم بصفة تلقائية إلى المراكز االستشفائية الجهوية والمراكز االستشفائية الجامعية. ضائقة حيويةأنهم يعانون من 

 قيادةالو الضبطتنسيق ورابعا. ال

 تأخر في اعتماد اإلطار التنظيمي 

للمستعجالت الطبية بإحداث نص    التنظيميفي شقها المتعلق بتعزيز اإلطار    2016-2012تقرر على مستوى خطة العمل  

 فيما التنسيق  قانوني يؤطر ممارسة طب المستعجالت القبل استشفائية وتحديد مهام األطراف الفاعلين، وكذا إرساء آليات

غير أنه لم تتم المصادقة    ،بينها. وفي هذا الصدد قامت وزارة الصحة بإحداث مشروع قانون بتنسيق مع مهني قطاع الصحة

 عليه. 

أن تمكن    من المفروض، والتي كان  2016-2012الشراكة المقررة في إطار خطة العمل  تتم المصادقة على اتفاقيات    كما لم

 من التنسيق بين أنشطة مختلف الفاعلين وتثمين إمكانيات تدخالتهم. 

  مندمجة غير منسقة وغير إنقاذسلسلة 

 عقد اتفاقيات الشراكة إلى تكريسأدى التأخر في إصدار القانون المتعلق بالمستعجالت القبل استشفائية والنقل الطبي وكذا عدم  

عمل نظام المستعجالت الطبية في إطار منعزل. ويتمثل ذلك على مستوى مختلف األنظمة المكونة للمستعجالت الطبية خاصة  

 أنظمة اإلشعار والنقل والعالج.  

" 114وضعت وزارة الصحة على مستوى شبكة االتصال الوطنية الرقم الوحيد "،  على مستوى أنظمة اإلشعار والتوجيهف 

المستوى الوطني من أجل تسهيل   بهدف توحيدرهن إشارة العموم بشكل مجاني.   الطبية على  رقم االتصال بالمستعجالت 

االتصاالت المتعلقة باالستشارة  على المساعدة الطبية المستعجلة. غير أنه لوحظ أن استعمال هذا الرقم السيما من أجل    الحصول

يزال محدودا. المرضى ال  نقل  عمليات  تنظيم  أجل  أومن  إلى    ذلكويرجع   واالستعالم  التواصل مع بصفة خاصة  ضعف 

 المواطنين حول توفره.  

أخرى،  ناحية  مخطط   من  بين  على    2016-2012نص  والتنسيق  المستعجلة  باالتصاالت  الخاص  الطبي  التنظيم  تعميم 

لكن عدم وجود الربط البيني لمراكز االتصال العاملة   ين في مجال المستعجالت القبل استشفائية وبين المستشفيات.المتدخل



 
 

 

 (2022 مارس  14) 1443 شعبان   11 –مكرر   7073عدد  الجريدة الرسمية 

 

1567 

ركز ضبط وتنظيم المكالمات  ع مم  )مراكز االستماع التابعة للشرطة، والدرك، والوقاية المدنية)  الطبيةفي حاالت الطوارئ  

 ي أنظمة اإلشعار وفي تنظيم المستعجالت الطبية.انقطاعا وظيفيا ف يشكل  والمستشفيات الطبية

الطبيةو المتعلقة بالمستعجالت  النقل  الطبي وبالمستعجالت    أن، لوحظ  على مستوى أجهزة  النقل  الفاعلين بمجال  مختلف 

حديد تالمريض،   حالة ، اعتمادا على تشخيصلهاهيئة طبية يعهد  ببخدمة المساعدة الطبية الطارئة أو  ين  مرتبط   غير الطبية

بتطبيق قواعد يقوم  كل فاعل بالنقل الصحي  وعلى أرض الواقع فإن    .لحالته وسيلة النقل والمؤسسة الطبية األكثر مالئمة نوعية

 عمل خاصة به. 

من أجل تحسين وتعزيز برنامج تأهيل المستعجالت االستشفائية، نصت خطة العمل للفترة  ، وعلى مستوى نظام الرعايةأما  

المتخصصة  2012-2016 للمستعجالت  امتياز  أقطاب  أربعة  إنشاء  بمستوى   على  االرتقاء  برنامج  وتقوية  تحسين  بهدف 

 .االستشفائية المستعجالت

تم إحداث قطبين فقط بمستعجالت وجدة وسيدي بنور، في حين تشهد مراكز   لها،بين أقطاب االمتياز األربعة المخطط    فمن

 .اإلنجازا في الدار البيضاء ومراكش تأخر

من أجل النهوض بتدبير شبكة المستعجالت وتنمية قدرتها على تحمل المرضى يوصي المجلس األعلى للحسابات وزارة  

 الصحة بما يلي: 

قانوني مالئم يحدد مهامها وتنظيمها وأنشطتها وطرق اشتغالها   - الطبية بواسطة نظام  المستعجالت  تأطير 

 إليها؛ وكذلك شروط وكيفيات الولوج 

وشبكة   - األولية  االستشفائية  المؤسسات  شبكة  مستوى  على  العالجية  الخدمات  ودوام  استمرارية  ضمان 

 المستشفيات؛

 استكمال إحداث مختلف المؤسسات االستعجالية طبقا للتنظيمات المعمول بها؛ -

مع الحرص على    تزويد مختلف المؤسسات االستعجالية بالموارد البشرية والتقنية والمعلوماتية الضرورية -

 التوزيع المتوازن لهذه الموارد؛ 

تزويد مصالح المساعدة الطبية االستعجالية بالوسائل الضرورية ألجل ترسيخها كمؤسسات لتنسيق وضبط   -

 تدفقات المرضى. 

 

 السلداء البرنامج الوطني لمكافحة 

حصر   وقد تم مقتضياته.    وتقييم تطبيق تدبيره    كيفيةلقد قام المجلس بمراقبة البرنامج الوطني لمكافحة داء السل من أجل دراسة  

 . 2019و 2010 المهمة الرقابية في الفترة الزمنية ما بين

هذا البرنامج    المتعلقة بالصحة   وقد أدرجت السياساتلمكافحة داء السل،    اوطني  اات، برنامجيمنذ السبعين   وقد اعتمد المغرب

 . في إطار البرنامج المذكور العالجات المقدمة من مجانيةيستفيد مرضى السل و .ضمن أولوياتها

، وذلك توافقا مع 2030  سنة  هذا المرض في أفق   بالقضاء على ووعيا منها بخطورة هذا المرض، التزمت السلطات العمومية  

رنامج  بتطبيق الب  متعلقة  استراتيجيةالسنوات األخيرة، قام المغرب بإعداد ثالث مخططات    وخاللأهداف التنمية المستدامة.  

السل: مخطط   داء  لمكافحة  الميزانية   وقد تطورت.  2021-2018ومخطط    2016-2013ومخطط    2015-2006الوطني 

درهم مليون درهم.    65,3مليون درهم إلى    12,58من    لتنتقل  2019و  2010المرصودة بشكل ملحوظ خالل الفترة ما بين  

. وفيما يتعلق بالبنية التحتية تم تدعيم المؤسسات  من ميزانيته  %5ة  بنسب  تعاون الدوليال  دعم في إطارالبرنامج من    كما استفاد

 laboratoires deمختبرات الفحص )  وأيضا خلقالتنفسية  وعالج األمراضاالستشفائية من خالل إنشاء مراكز تشخيص  

bascilloscopie.المندمجة في العديد من المراكز الصحية األولية ) 

والموارد   وتدبير البرنامجمالحظات تتعلق باإلنجازات المحققة  عن عدة  وطني لمكافحة داء السل  مراقبة البرنامج ال  أسفرتوقد  

 له.   المخصصة

 البرنامج الوطني لمكافحة السل أوال. إنجازات

  نتائج ال تتناسب مع األهداف المسطرة 

الوضعية   تحليل  خالل  وحركية  من  السل  الوبائية  داء  اكتشاف  معدل  أن  تبين  بالمغرب،  السل   taux)  أنواعهكل  بداء 

d’incidence de la tuberculose toutes formes  )  الفترة ما بين  تحسنالم يعرف   2010، حيث ظل مستقرا خالل 

-وانتط-طنجة جهةالمعدل حسب الجهات، حيث تعرف  ويختلف هذانسمة.  100.000حالة مسجلة لكل  88 بمعدل 2018و

البيضاء   وجهة الدارنسمة(    100.000لكل    112,7القنيطرة )-سال-وجهة الرباطنسمة(    100.000لكل    124,3لحسيمة )ا
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بشكل رئيسي، حسب مسؤولي    ويعزى ذلك.  2018نسمة(، المعدل األكبر للحاالت المسجلة خالل سنة    100.000لكل    109,7)

الداء،   وتفشي هذاعلى انتقال    واالقتصادية المؤثرة  المحددات االجتماعية  إلى عدم تغير  ،البرنامج الوطني لمكافحة داء السل

 .والهشاشة واالختالط والسكن العشوائيمثل الفقر 

  %87نموا ملحوظا، حيث استقر بمعدل  (  taux de succès thérapeutique)معدل نجاح العالج    وبصفة مماثلة، لم يعرف

هذا المعدل   تفاوتالجهات نفسها. وقد  وأيضا داخلملحوظا بين الجهات  فارقاج معدل نجاح العالويعرف  خالل نفس الفترة. 

اإلقليمي   وعلى المستوى)كلميم واد نون(،    %  94,1مكناس( و-)فاس  %  78,8على المستوى الجهوي ما بين    2017في سنة  

 (. % 100أزيالل  ،% 70,1، وزان %  78,6شيشاوة  ،% 67,4)الحسيمة  %  100و % 67,4 ما بين

ثابتا في حدود   (taux moyen national de perdus de vue)  المنقطعين عن العالج  للمرضى وقد ظل المعدل الوطني  

طنجة تطوان الحسيمة ب  %  11وبالنسبة لدرعة تافياللت    %  1.3  )ما بينمع تسجيل أيضا فوارق ملحوظة حسب الجهات    %  8

المنقطعين   وتذكير المرضىأجل تتبع  والزمان منغير متساوية على مستوى الوقت (، مما يدل على تعبئة 2017خالل سنة 

 عن العالج. 

السل الرئوي، رغم ارتفاع معدل داء أساسا على البحث على   المبذولة تتركزأخرى، فقد لوحظ أن جل المجهودات  ومن جهة

الغير   بالسل  من مجموع    %  48حيث ناهز    (.taux moyen de tuberculose extra pulmonaireرئوي )اإلصابة 

وفكيك    %  27,3مع وجود فوارق أيضا على مستوى العماالت )تاونات  وكمعدل دولي    %  14مقارنة ب  حاالت داء السل  

 (. 2017سنة  % 72

، فالزال السل المقاوم لألدوية يشكل صعوبات فيما يتعلق بالتكفل بالمرضى، حيث يتم عالجهم فقط على مستوى  وفي األخير

 .والدار البيضاءالرباط  ب ينالجامعي يينلمستشفل تابعتينمؤسستين استشفائيتين 

"  بالمستشفى الرعايةيخص " فيما  لألدوية المقاوم السل أكدت الوزارة في جوابها على الصعوبات التي يسببها مرض
 ." الضرورة عند المرضى هؤالء الستقبال فقط مستشفيانفي ظل وجود "

خاصة فيما يتعلق  والنتائج المعلنة ال ترقى لألهداف المسطرة في مختلف المخططات التي تم وضعها،  ويتضح مما سبق أن  

 لسل.داء ا المرضية ل النسبةبتخفيض 

.  العالمي  االتجاه  تتجاوز   وحتى  بل  المتابعة  في  فعالة  ولكنها  كافية  غير  النتائجأوضحت الوزارة ضمن جوابها أن "
 نسمة  100،000/   99إلى    المغرب  في   التقديري  السل   بمرض  اإلصابة  معدل  انخفضحيق    بالتقرير  المشمولة  للفترة

 مقارنة%  86  الكشف  معدل  متوسط   بلغ  كما.  العالم  أنحاء   جميع  في  نسمة  100،000/    133  يبلغ  إجمالي  بمعدل  مقارنة
  وهو   ،2019  في%  89  العالجي  النجاح  معدل  وبلغ.  عالمياا%  68و  إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في%  76  بـ

 ".2021-2018 الوطنية االستراتيجية الخطة في المستهدف% 90 من قريب

 تدبير البرنامج الوطني لمكافحة السل ثانيا. 
تدبير   لمكايتم  الوطني  السلالبرنامج  داء  لمديرية علم األوبئة ومحاربة    من طرف  فحة  التابعة  التنفسية  األمراض  مصلحة 

على المستوى الوطني. كما تتكفل بالتنسيق مع المتدخلين    وأنشطة البرنامجتقوم بتنسيق أعمال    الصحة، التياألمراض بوزارة  

 السل على المستوى الوطني.  واألقاليم والعماالت وشبكات مختبراتالرئيسين على مستوى الجهات 

  عدم كفاية آليات التنسيق 

المتدخلين األساسين لمكافحة السل  إن التنسيق التي تحدد مسؤوليات جميع  ث تبين أنه منذ سنة  . حيتعتبر غير كافية  آليات 

السل، ولم تعد تمارس نشاطها حتى سنة   واإلشراف لمكافحةالوحدات الجهوية المتعلقة بالتنسيق    توقيف أنشطة  ، تم2015

 غياب التكوين المخصص للموارد البشرية.  وكذا بسبب. وذلك بسبب عدم تعيين مسؤولي التنسيق في عدة جهات 2019

والتنسيق   تخطيط أنشطة اإلشرافسلبي على    آلي ضعيف، أن تنعكس بشكلنظام معلوماتي  بالمقرونة  الوضعية،    ومن شأن هذه

 السل.  والتحذير والكشف وتشخيص داء 

تخفيف مخاطر تطور  أن تساهم بشكل كبير في  السل  داء  من    بالوقايةاألنشطة المتعلقة  ورغم أن من شأن  ذلك،    وزيادة على

على دليل وطني للوقاية متعلق بكيفية مراقبة اإلصابة بالسل في    ال يتوفر  داء السلالبرنامج الوطني لمكافحة    فإن  هذا المرض

 واألوساط المغلقة. االستشفائيةالمؤسسات 

 عدم تغطية جميع األقاليم والعماالت 

، مما يدفع مرضى واألقاليمجل العماالت    وال يغطي( غير كاف  62يبقى عدد مراكز التشخيص وعالج األمراض التنفسية )

 والعالج. من التشخيص  االستفادةمن أجل  وأقاليم أخرىلسل إلى التنقل إلى عماالت ا

 السل داء تدبير موارد البرنامج الوطني لمكافحة ثالثا. 
 التزود باألدوية. والمالية  الموارد  الموارد البشرية و  فحصطرق لموارد البرنامج الوطني لمكافحة السل عبر تلقد تم ال
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  متكافئ وعدم كفاية الموارد البشريةتوزيع غير 

البشرية، لوحظ    فيما الموارد  الجهات    هاتوزيعأن  يتعلق بتدبير  الجهاتغير متساو بين  ن عدد إحيث    نفسها،  وحتى داخل 

التنفسية.    وعالج األمراضالموظفين التابعين للبرنامج الوطني لمكافحة السل ال يتناسب مع العدد المخصص لمراكز تشخيص  

فاسوعلى   جهات  فتتوفر  المثال،  ومراكش-سبيل  مراكز -مكناس  وخمسة  وسبعة  ثمانية  على  التوالي  على  والشرق  أسفي 

التنفسي، رغم ضرورة توفر هذه  وعالج  تشخيص   الجهاز  التنفسية وفقط ثالث أطباء اختصاصين في أمراض  األمراض 

(. باإلضافة إلى ذلك فإن العديد من pneumo-phtisiologueبنوموفتيوسيولوغ )  مختص  المراكز على األقل على طبيب

 كجهة كلميم واد نون.  مختصطبيب  الجهات التي تعرف معدل وفيات مرتفع ال تتوفر على

أيضا نقص   لوحظ  المختبرات )كما  تقني  الbacilloscopistesعلى مستوى  في  (،  السل. حيث  مختصين  داء  لم  تشخيص 

  92تقنيا. وبالتالي، فقد اضطر    256ما يناهز    2010هذا العدد بلغ في    أن  في حين،  2019سنة    187عدد التقنين    يتجاوز

 .bacilloscopieنشاط هذا ال بالفحص المجهري لتوقيف امختبرا خاص

 ميزانية استثمار محدودة 

  2012لبرنامج خالل السنوات المالية خاصة با لالستثمارفيما يتعلق بتدبير الموارد المالية، فقد لوحظ عدم تخصيص ميزانية 

لتشخيص  افي حين أن العديد من مراكز    والكواشف الطبية.األدوية    مشترياتباستثناء  ،  2019و  2018و  2017و  2013و

 توفر على معدات متهالكة. تالتنفسية  وعالج األمراض

 نواقص فيما يتعلق بتدبير عمليات التموين باألدوية 

مليون درهم من أجل اقتناء أدوية معالجة    49تخصيص أكثر من    2019و  2018في سنتي    فيما يتعلق بالتزود باألدوية، تم

سلسلة   وعلى مستوىمن المالحظات على مستوى التنظيم القانوني    تم الوقوف على عدد. وقد  والثانيللسل من الخط األول  

 باألدوية. ومن أهمها ما يلي:التزود 

توفره لدى   الشيء الذي يؤثر على مخزون األدوية  نفاذ  تأخر على مستوى تفويض االعتمادات مما يؤدي إلى   -

 ؛ االستشفائيةالمؤسسات 

 والمنتجات المخبرية،كلفة زائدة فيما يتعلق بالتزود باألدوية  وتؤدي إلى  تسمح بضمان منافسة    مساطر الاعتماد   -

مصنع وحيد   خاصة بتواجدالوضعية    وتفسر هذه.  والكاشفات الطبية  السلداء  خاصة األدوية المتعلقة بعالج  و

الصعيد   على  المتداولة  األثمنة  مع  بالمقارنة  مرتفعة  أثمنة  يحدد  الذي  األول،  بالخط  الخاصة  لألدوية  محلي 

 الدولي. 

 بعدة اختالالت تؤثر بشكل مباشر على توفر األدوية؛ تزود تتميزاعتماد طرق  -

دلي مندمج على المستوى المحلي يسمح بتتبع عملية التزود باألدوية وتوفر المخزون غياب نظام معلوماتي صي -

 من طرف الوحدة المكلفة بالبرنامج؛  واستباق نفاده

طرف  سنة ما بين تاريخ التعهد بالحاجيات منالفي بعض األحيان    تتجاوزالتي  ومدة إنجاز الصفقات،    طول   -

 المنتوجات الصيدلية في المخازن الرئيسية.  اريخ تسليموت األمراضمديرية علم األوبئة ومحاربة 

 يوصي وزارة الصحة  األعلى للحسابات  السل، فإن المجلس  داء  الوطني لمكافحة  وتنفيذ البرنامجمن أجل تحسين تدبير  

 :ما يليب والحماية االجتماعية

 ن؛ يالمرضى المختف وتفعيل متابعةتحسين أنظمة التكفل بمرضى السل  -

القصور على مستوى - المتعلقةاإلشراف    معالجة  الوقاية    والتنسيق  ومتابعة عالج بمخططات   والتشخيص 

 مرضى السل؛

ب - المتعلقة  خاصة  البشرية  بالموارد  المتعلق  الخصاص  فتيوسيولوغ  -بنومواختصاص  سد 

(pneumophtisiologues ) الميكروسكوبو( يستmicroscopistes)  و تقني الفحص باألشعة؛ 

 ية للبرنامج.لاإلمكانيات الما تدعيم -

 

 المنظومة الوطنية لتحاقن الدم

مراقبة هو التأكد من أن هذه المنظومة قادرة ال  منالمنظومة الوطنية لتحاقن الدم. وكان الهدف الرئيسي    بمراقبةقام المجلس  

األمان  ر  يالمؤمنة، كما وكيفا مع احترام معاي المنتجات الدموية  من  ،  االستشفائيةحاجيات المؤسسات    لبيةعلى ت،  وبشكل منتظم

 تحاقن الدم. في 
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وتعتمد المنظومة الوطنية لتحاقن الدم على عدة هياكل تم وضعها من طرف وزارة الصحة، تتكون من المركز الوطني لتحاقن 

الدم،  والدم،   لتحاقن  الجهوية  الدم،  والمراكز  الدم.  ونقاط تحاقن  الجهويةوأبناك  المراكز  الدم مهامها تحت    تمارس  لتحاقن 

ولقد تم إنشاء هذين األخيرين على   .إشراف المركز الوطني لتحاقن الدم، باستثناء المركز الجهوي لتحاقن الدم بالدار البيضاء

 شكل مرافق الدولة المسيرة بشكل مستقل. 

تحاقن (  processusعمليات )ومسلسل  ، وتم التطرق لإلطار العام لتحاقن الدم  2020-2010مراقبة الفترة الزمنية  ال  همتوقد  

 .اتالدم والوسائل المتاحة لهذه العملي

 اإلطار العام للمنظومة الوطنية لتحاقن الدمأوال. 
خاصة على و  ٬عدة اختالالتتم الوقوف على  يعتبر اإلطار العام غير محفز لتطوير المنظومة الوطنية لتحاقن الدم، حيث  

 على مستوى تقييم الحاجيات وتحفيز المواطنين للتبرع بالدم. ومستوى اإلطار القانوني والتنظيمي 

  الحاجة لمالءمة اإلطار القانوني الخاص بتحاقن الدم 

المتعلق بالتبرع بالدم البشري   03-94غير مالئم حيث أصبحت العديد من مقتضيات القانون رقم    ياإلطار القانوني الحال  يبقى

التبرع بالدم لألشخاص الذين أقاموا سابقا القانون منع ي وأخذه واستخدامه كما تم تغييره وتتميمه، متجاوزة. فعلى سبيل المثال 

ن  ي، وكذلك إلزامية القيام باختبارين مصليين من طرف تقني(zones impaludéesالتي تعرف وباء الماالريا ) في المناطق  

من   11التحاليل بطريقة أتوماتيكية لكل مسلسل تحاقن الدم. باإلضافة إلى ذلك، فقد أدخلت المادة    اعتمادرغم  وذلك  مختلفين  

أنه لم يتم    إالار نص تنظيمي،  القواعد المتعلقة باليقظة الدموية عند استعمال الدم وربطت هذه القواعد بإصد  94-03القانون  

 إصدار هذا النص. 

  تنظيم يطرح عدة إكراهات 

اإلقليمية لوزارة الصحة وفي نفس   مندوبياتأن جميع الهياكل التابعة لمنظومة تحاقن الدم تابعة بشكل تراتبي وإداري لليالحظ  

الوقت تحدد مهامه من طرف المركز الوطني لتحاقن الدم. وتشكل هذه الوضعية عدة إكراهات في تدبير المراكز الجهوية، 

اإلقليمية للصحة فيما يتعلق بتعيين   مندوبياتلباالتي تجد نفسها تابعة في نفس الوقت لثالث سلطات مختلفة ويتعلق األمر؛  

، وأخيرا المركز الوطني لتحاقن الدم فيما يتعلق  التسييرفيما يتعلق بتدبير وسائل    االستشفائيةظفين، وأيضا بالمؤسسات  المو

 الطبية. بالمستلزماتبإصالح المعدات وتكوين الموظفين والتزود 

  ضرورة ضبط الحاجيات 

ية، إذ أن المركز الوطني لتحاقن الدم غير قادر  عدم الدقة في تحديد الحاجيات من المنتوجات الدمو  في هذا اإلطار، يالحظ

لتحديد األهداف السنوية من   %  4نمو سنوي ثابت بمقدار    اعتماديتم  وعلى تقييم درجة كفاية الحاجيات من هذه المنتوجات.  

فعلية للمؤسسات  وبذلك فإن هذه الطريقة لتحديد الحاجيات ال تأخذ بعين االعتبار الحاجيات ال  أجل إنتاج المنتوجات الدموية.

 وكذا الموارد البشرية والمادية المتوفرة لدى مراكز تحاقن الدم.   الدموية االستشفائية من المنتوجات

  محدودية المجهودات المبذولة لعقد شراكات 

المجهودات المبذولة على مستوى الشراكات مع المؤسسات العمومية والخاصة وكذلك مع المجتمع المدني تبقى محدودة،   إن

 تفاقية اال  :فقط  أساسيتينمتبرعين محتملين. حيث قام المركز الوطني لتحاقن الدم بعقد اتفاقيتين  جلب  مهمة ل  مما يضيع فرصا

قاعدة هامة من أجل تسهيل التبرع   نمع وزارة الداخلية، واألخرى مع القيمين الدينين. ورغم كون االتفاقيتين تشكال  األولى

أنه لم يتم تعميم هذه المنهجية مع شركاء آخرين )اإلدارات العمومية، الجمعيات، الشركات   بالدم على المستوى الجهوي، إال

 الخاصة...(. 

 مسلسل تحاقن الدمثانيا. 
المتبرعين    مسلسل عمليات تحاقن  مراقبةمن خالل   البيولوجي وتوزيع    وأخدالدم، أي استقبال  الدم والتحضير والتوضيب 

والممارسات   احترام المساطرلوحظ بشكل عام  عند استعمال الدم،  عمليات المتعلقة باليقظة  الا  المنتجات المشتقة من الدم وأيض

قد تؤثر  التي  ختالالت  مجموعة من االة عند استعمال الدم. إال أنه لوحظت  ظالجيدة فيما يتعلق بأمان تحاقن الدم وأيضا باليق

 على أمان المنتوجات الدموية. 

  مالئمة واللجوء المستمر لتبرعات العائالتفضاءات استقبال غير 

أن عدد  على مستوى لوحظ  المتبرعين،  تتوفر على فضاءات مناسبة خاصة    ااستقبال  الدم ال  لتحاقن  الجهوية  المراكز  من 

فإن هذه المراكز تلجأ إلى    ،دهم بشكل منتظم بالوجبات الخفيفة. باإلضافة إلى ذلكيباستراحة المتبرعين، وكذلك، عدم تزو

من أجل تغطية النقص على مستوى المنتجات المشتقة من الدم، وهو ما يخالف مقتضيات    100طريق التعويضالتبرع عن  

وال ينبغي أن  اختياريا،والذي ينص على أنه يجب أن يكون التبرع بالدم في جميع األحوال  94-03المادة األولى من القانون 

  .يمارس أي ضغط على المتبرع بالدم

 
 تبرع عائالت المرضى بالدم   100 
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 محدودية ا( لتقنيات المستعملة في االختبارات المصليةtests sérologiques) 

(، والتي تتميز بنافذة  ELISAالمصلية، فإن المراكز الجهوية لتحاقن الدم تعتمد تقنية التحري إليزا )  االختبارات  فيما يخص

تمكن من الكشف   (DGV)يروسي  على سبيل المثال، فإن تقنية فحص الجينوم الفومصلية طويلة بالمقارنة مع تقنيات أخرى.  

عن اإلصابات الحديثة، قبل أن يتم اكتشاف األجسام المضادة عن طريق االختبارات المصلية. فبالمقارنة مع تقنية إليزا فإن 

يوما    58يوما بالنسبة لمرض فقدان المناعة المكتسب ومن    11يوما إلى    22تسمح بتقليص النافذة المصلية من    (DGV)تقنية  

 ب.  يالكبد لاللتهابيوما بالنسبة  25يوما إلى  50ج ومن  يالكبد لاللتهابأيام بالنسبة  9إلى 

 ( عدم تعميم التصفية التلقائيةdéleucocytation systématiqueللدم من ال )كريات البيضاء 

البيضاء، فقد الحظ المجلس، أنه   التلقائية للدم من الكريات  المركز الجهوي لتحاقن الدم للدار    باستثناءفيما يتعلق بالتصفية 

العملية إال بشكل   الدم ال تقوم بهذه  لتحاقن  الجهوية  المراكز  العملية بشكل منهجي، فإن جميع   الذي يقوم بهذه  البيضاء، و 

يرفع  عن  استثنائي قد  مما  الطبيب،  من  خاص  طلب  )الد  األلومينزاسيون  من  بالوقاية  المرتبطة  -l'alloمخاطر 

immunisation  فيروس داخل الكريات البيضاء و الوقاية من المخاطر البكتيرية و الوقاية من مخاطر    انتقال(،  و الوقاية من

 (.agents pathogènes non conventionnels) انتقال األمراض الالتعاقدية

  الحاجة لمالءمة ظروف نقل منتوجات الدم في بعض األحيان 

 االستشفائيةن نقل مشتقات الدم إلى المؤسسات  إحيث    األحيان،  بعض  في  عدم مالئمة شروط تنقيل المنتوجات الدموية  يالحظ

إذ لوحظ أن بعض   الدم  لتحاقن  الجهوية  المراكز  الخاصة  ال يتم عن طريق مؤسسات مهنية معتمدة من طرف  المصحات 

المشابهة تقوم بإرسال المريض أو عائلة المريض إلى هذه المراكز من أجل الحصول على المنتجات الدموية.    والمؤسسات

هذه المادة    الممارسات  وتخالف  القانون    79مقتضيات  الصادر ب  13- 131من  الطب  مهنة  بمزاولة  فبراير  19 المتعلق 

األمثل للمنتجات الدموية    االستعمالفإن وزارة الصحة ال تمارس رقابة على وضعية المخزون و  ،إلى ذلك  باإلضافة.  2015

 .االستشفائيةعلى مستوى المؤسسات 

  ضرورة تعزيز آليات المراقبة وتأمين الجودة 

اإلضافة إلى ذلك، فإن لوحظ عدم تعميم مراقبة جودة المنتجات الدموية على مستوى جميع المراكز الجهوية لتحاقن الدم. ب

تم توقيف    2017خاصة تلك المتعلقة بالتدقيق الداخلي. فمنذ  وبالمهام المنوطة بها،    مال تقوبتأمين الجودة    المصلحة المكلفة

التي تم ضبطها من خالل    االختالالتلم يقم المركز الوطني لتحاقن الدم بتصحيح  وجميع مهام التدقيق الداخلية والخارجية،  

 لتدقيقية السابقة.المهام ا

  الحرص على تجويد عمليات التبليغ عن الحوادث 

نقائص تتعلق بالتبليغ عن الحوادث العرضية المكتشفة  ال تم الوقوف على مجموعة من عند استعمال الدم،على مستوى اليقظة 

تي من المفروض أن تتضمن  التبليغ عن الحوادث وال  استمارةلوحظ ضعف معدل رجوع    فقدللدم    والمتلقينبالنسبة للمتبرعين  

للمنتجات الدموية، إذ ال يتجاوز ه لم يتم تعيين    كما أنه.  %15ا المعدل  ذعدد وماهية األعراض الجانبية الخاصة بالمتلقي 

المؤسسات   الدم وعن  لتحاقن  المراكز الجهوية  باليقظة    االستشفائيةممثلين عن  عند  وغياب مصلحة وطنية ومحلية مكلفين 

 تتبع استعمال المنتوجات الدموية.تطوير مؤشرات لمما ال يسمح للمركز الوطني لتحاقن الدم من ، استعمال الدم

 لمنظومة تحاقن الدم المرصودةاإلمكانيات ثالثا. 
وقد تمت مالحظة  المنظومة الوطنية لتحاقن الدم.    وتطورير  يل اإلمكانيات المتاحة متسمة بالمحدودية، مما يؤثر على تس ظت 

 والموارد البشرية والمالية.   والمعداتنقائص خاصة على مستوى هيكلة البنايات ال مجموعة من

  بنايات غير مالئمة في الغالب 

العديد من البنايات ن  إحيث    وتهيئتهاالجهوية لتحاقن الدم من عيوب على مستوى مساحاتها    راكزتعاني البنايات التي تأوي الم 

المركز الجهوي لتحاقن الدم بالدار البيضاء ووجدة، مما يعرقل الممارسة ما هو الحال بك  ،غير مالئمة إليواء نشاط تحاقن الدم

   الجيدة لنشاط تحاقن الدم.

  ضرورة تعزيز التجهيزات الخاصة بتحضير منتجات الدم 

األكي )محرضات  معدات  عدة  الدم  تحاقن  عمليات  مسير تتطلب  المستخرج،  المركزي،  الطرد  أجهزة  لحامه،  اس، 

أوتوماتيكي...( بما في ذلك سلسلة التبريد )المجمدات، الثالجات، محرضات الصفائح الدموية، الصناديق العازلة للحرارة(.  

األتوماتيكين نقائص على مستوى المعدات خاصة عدم تعميم المسيرين    سجلتومن خالل زيارة المراكز الجهوية لتحاقن الدم،  

(automates  )ومحرضات المحددين ألخد الدم  (agitateurs limitateurs de prélèvement  )خاصة  وسائل    وغياب

 لنقل الدم ومشتقاته، وأيضا السعة غير الكافية لغرف التبريد واللجوء إلى العمل بطريقة يدوية بالنسبة للفرق المتحركة.

 موارد بشرية في حاجة إلى تعزيز 

قص على مستوى الموارد البشرية، حيث تلجأ العديد من المراكز الجهوية لتحاقن الدم إلى  واعدة ن  تلوحظا الصدد  في هذ

من أجل تجنب نفاذ مخزون المنتوجات الدموية. ويتجلى ذلك في اللجوء إلى أشخاص   وذلك  مخاطرقد تنتج عنها    ممارسات

 . الدم  مسلسل تحاقنبمهام تدخل في صلب  غير مؤهلين تابعين بشكل عام لشركات الحراسة، للقيام
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منصبا برسم المباريات لتوظيف األطر اإلدارية والتقنية    32)...( قامت بتخصيص  وأكدت الوزارة ضمن جوابها أنها "

ن مديرية  كما أ  بالمركز الوطني والمراكز الجهوية لتحاقن الدم، )...(  للعمل  وذلك  2021نونبر    خالل  أجريتالتي  
البشرية الكفيلة  )...(    الموارد البشرية تعمل بتنسيق مع المديريات الجهوية الدم بالموارد  على تعزيز مراكز تحاقن 

 . )...(" بضمان حسن سيرها وتجويد خدماتها

  نظام تمويل يطرح عدة إكراهات 

والمالية للمنظومة الوطنية لتحاقن الدم عدة إكراهات مرتبطة أساسا بالوضع القانوني. حيث تشكل    اتيةيزانيضعية المالوتعرف  

لتمويل مصاريف المركز الوطني لتحاقن الدم    ينالوحيد  ينمداخيل المركز الجهوي لتحاقن الدم بالرباط ودعم الدولة، المصدر 

الدم  17و لتحاقن  ال  مركزا جهويا  المراكز  للدار  )مجموع  الدم  لتحاقن  الجهوي  المركز  عدا  ما  للمملكة  الدم  لتحاقن  جهوية 

اإلقليمية المرتبطة بها   االستشفائيةمركزا جهويا لتحاقن الدم يتم ضخها في ميزانية المراكز    16البيضاء(. غير أن مداخيل  

فقط مصاريف   األخيرة  في حين أنوتؤمن هذه  المصاريف  األهمالجزء    التسيير.  المعدات   يرتبط الذي    من  أساسا بصيانة 

   .المركز الوطني لتحاقن الدم فيتم تغطيته من لدن وتكوين الموظفين والتزود بالمستلزمات الطبية

، االستشفائيةحاجيات المؤسسات  على تلبية  حتى تكون قادرة وبشكل منتظم  ومن أجل تعزيز المنظومة الوطنية لتحاقن الدم  

  وزارة الصحة والحماية االجتماعية   جلس يوصيمر تحاقن الدم، فإن الييفا مع احترام معايمنتجات الدم المؤمنة، كما وكمن  

 ب:

 تحيين اإلطار القانوني وإعادة تنظيم المنظومة الوطنية لتحاقن الدم؛ -

 للمراكز الجهوية لتحاقن الدم؛  فعليةاجيات الح الوتحديد يع التبرع بالدم  جليات كفيلة بتشآ إحداث -

واعتماد    من طرف عائالت المرضىتحاقن الدم وذلك بعدم اللجوء إلى التبرع  عمليات  تأمين مسلسل    دعم -

 وسائل مالئمة لنقل المنتجات الدموية؛ واستعمالتقنيات فعالة للكشف المصلي 

 الدم؛عند استعمال ة ظ ليات عملية وفعالة لليقآ إحداث -

 المراكز الجهوية لتحاقن الدم باإلمكانيات والموارد الضرورية من أجل القيام بمهامهم.ولوطني  ا  المركز  تزويد -

 

II.  تدبير  جواب وزير الصحة والحماية االجتماعية حول المالحظات والتوصيات المتعلقة ب

 بعض المجاالت من طرف قطاع الصحة 

 )نص الجواب كما ورد( 

 بوزارة الصحة الحكامة والتخطيط االستراتيجي 
رهن إشارة بعثة مجلس األعلى للحسابات كل الوثائق  قد وضعت    الصحة والحماية االجتماعيةوزارة  تجدر اإلشارة إلى أن  

 .بإنجازات القطاع والتقارير المتعلقةفيها االستراتيجيات   المتوفرة بما

 أوال. حكامة المنظومة الصحية وعرض العالجات

 ضعيف  دينامية ذات أو مفعلة غير أو محدثة غير حكامة هيئات الحكامة هيئة .1

كل المراصد الجهوية   مشغلة، بليعني أن باقي المراصد غير    جهوية، التمكن مرصدين جهويين للصحة من إعداد تقارير  

المتعلقة بجمع المعطيات    مشغلة وتقوماألخرى   الم  الجهوي وذلكالصحية على الصعيد    وتتبع المؤشراتبمهامها  هام  وفق 

 3/2016المنوطة بها في المقرر الوزاري رقم 

في    PASS 2فيما يتعلق باللجنة الوطنية للتقييم واالعتماد، فإن الوزارة قد قامت بمجهودات في هذا االتجاه، وذلك في إطار  

 ، والتي تم خاللها تحديد مهام ووظائف هذه اللجنة.2021أوائل عام 

 الحكامة والتخطيط  تآليا .2

  آليات غير محدثة بشكل كامل أو ضعيفة التفعيل 

 ؛ تم إعدادها من طرف المديريات الجهوية للصحةقد جميع المخططات الجهوية لعرض العالجات إن 

اختصاصات رئيسها وهو السيد   انعقادها منيندرج    العالجات والتيلجهوية لعرض  مخططين فقط لم يتم تقديمهما أمام اللجن ا 

     ؛والي الجهة

أجل حث  2019في سنة   وذلك من  بالمغرب،  المستشفيات  بمواكبة جميع  المتنقلة  والعالجات  المستشفيات  مديرية  قامت   ،

يوليو    6)  1431رجب    2المؤرخ في    11-456المسؤولين على ضرورة االمتثال واحترام مقتضيات قرار وزارة الصحة رقم  
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( المتعلق بالنظام الداخلي للمستشفيات، خاصة الجانب المتعلق بمشروع المؤسسات االستشفائية؛ وجدير بالذكر، أنه ال  2010

 يمكن إعداد هذا األخير دون اإلشراك الفعلي لهيئات المستشفى.  

 مية إحداث هيآت للتنسيق والتدبير وجعلها فعالة.  وقد تم في نفس اإلطار، تحسيس مسؤولي المستشفيات بأه 

مشاريع   بإعداد  قامت  التي  المستشفيات  بأسماء  قائمة  على  تتوفر  المتنقلة  والعالجات  المستشفيات  مديرية  فإن  وللتذكير، 

 ة بذلك. مركزا استشفائيا، كما أنها تتوفر أيضا على الوثائق الخاص 47المؤسسات االستشفائية الخاصة بها، والتي تهم 

 ثانيا.عملية التخطيط االستراتيجي 

 ضعف تأطير وتوثيق عملية التخطيط االستراتيجي 

والديمغرافية إن إعداد المخططات واالستراتيجيات يتم إعدادها على أساس تشخيص وتحليل لمجموعة من المعطيات الصحية  

السكان   ل من أبرزها المسح الوطني حو  ومسوحات وطنية. كما ان الوزارة تقوم بإنجاز دراسات  واالجتماعية واالقتصادية

األسرة المعطيات    وصحة  يوفر مجموعة من  األساسيةالذي  المخططات    والمؤشرات  إعداد  التيفي  تهم   واالستراتيجيات 

 . القطاع الصحي

 عدم وضع مؤشرات مناسبة لتتبع مدى تحقيق األهداف 

 مباشر والتيتمكن من قياس تحقيق األهداف سواء بشكل مباشر أو غير    المعطيات التيتوفر    المؤشرات حسب  يتم اختيار 

يتم تقديرها عبر المعطيات التي توفرها المسوحات الوطنية التي تنجزها الوزارة    والوقع التيأيضا مؤشرات األداء    تشمل

 .نتائجها في تقارير خاصة على بوابة الوزارة بشكل دوري ويتم نشربشكل مرحلي 

  غياب حصيلة اإلنجازات وغياب التقييم 

من إعداد    واالستراتيجيات والتي تمكنجراءات والتدابير المبرمجة في المخططات  بع إنجاز اإلت تتوفر الوزارة على آليات لت

   .الحصيلة السنوية ألبرز المنجزات التي تهم القطاع

فإن استراتيجية القطاع يتم    2015نه في إطار تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي للمالية الذي تم الشروع في تفعيله سنة  أكما  

داء خالل تقارير افتحاص نجاعة األ  وكذلك من من خالل تقرير نجاعة األداء    ويتم تتبعهاداء  جاعة األإدراجها في مشروع ن

 .التي يتم إعدادها سنويا من طرف المفتشية العامة للمالية

 

 مشاريع بناء وتجهيز المؤسسات االستشفائية 

 ثانيا. البرمجة الطبية والبرمجة التقنية والوظيفية 

 اة تحتاج إلى تحسين مصفوفة البيانات: أد 

يتم عادة تحديد األهداف العامة والطبية في مشاريع المؤسسات االستشفائية، أما مصفوفة البيانات فيتم إعدادها حينما تكون 

 مشاريع المؤسسات االستشفائية غير متاحة.

المشاريع تأخذ بعين االعتبار   إن مصفوفة البيانات المتعلقة بالبرمجة الطبية، المستعملة من أجل مساعدة الجهات في برمجة

العرض العام والعرض الخاص الحالي عندما يكون األخير كبيرا،    ،SROSعند إعداد توقعات النشاط: المشاريع المبتدئة  

 ويغطي أيضا المجاالت المتنقلة، اللوجستيكية واإلدارية.

  قصور في إنتاج المعايير 

منذ صدور مرسوم   أنه  إلى  اإلشارة،  في  وتجدر  العمومية  والوظيفية 2013الصفقات  التقنية  البرامج  استخدام  اعتماد  تم   ،

كأساس للمباريات المعمارية مع العلم أن المرسوم ال يفرض سوى استخدام برنامج الحاجيات )محلي(. يتم تفصيل البرمجة 

 يفية والمباني واألسطح.التقنية والوظيفية بدمج المتطلبات الوظيفية والتقنية، باإلضافة إلى المخططات الوظ

كما تجدر اإلشارة إلى أنه قد تم إعداد قواعد مرجعية )المستعجالت، صيدلية المستشفى، مصالح الوالدة بالمستشفى، المؤسسات  

سريرا...( وأخرى هي حاليا في    120الصحية للعالجات األولية، المختبر، المركز الجهوي لعالج السرطان، الطب النفسي  

 )التعقيم على سبيل المثال(.طور اإلعداد 

بالنسبة لمشاريع المستشفيات، فإن البرمجة التقنية والوظيفية تكون خاصة ومحددة نظرا ألنها تستند على البرنامج الطبي الذي  

يحدد احتياجات كل مشروع )من حيث السعة العامة والتفصيلية، سعة التجهيزات الطبية التقنية، سعة الوحدات المتنقلة....(، 

 بالمقارنة مع احتياجات السكان الذين سيتم تقديم الخدمات إليهم في المجال الترابي الذي يغطيه المستشفى. 

إن تعريف المعايير حسب المصلحة وخاصة تلك الخاصة بالبرمجة الطبية التقنية فإنه يشبه تعريف برنامج البرمجة التقنية  

بية موحدة، الشيء الذي ال يتوافق مع منطق تكييف البرامج الطبية مع الوظيفية النموذجي الذي يعني ضمنا أن البرامج الط
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االحتياجات الخاصة للساكنة، عددها، األوبئة، المسافات المراد قطعها... من ناحية أخرى، ما يمكن تعريفه كمعيار هو باألحرى  

 المتطلبات المشتركة من حيث التوظيف، النجاعة الطاقية، اختيار األرض، ....

يخص اختيار األراضي المخصصة إليواء مشاريع بناء المؤسسات االستشفائية، فإن وزارة الصحة تتوفر على وثيقة فيما  

 مرجعية تحدد معايير اختيار األرض.

وتجدر اإلشارة إلى أن السلطات المحلية تجد صعوبة في تلبية هذه المعايير ككل، وفي معظم الحاالت، فإن وزارة الصحة  

 المقدمة. ترفض االقتراحات

تتعهد السلطات المحلية عبر محضر للوفاء بالتحفظات التي أثيرت بشأن عدم استيفاء معيار واحد أو أكثر؛ ومع ذلك، فمن  

 الواضح أن السلطات المحلية ال تفي بالتزاماتها في معظم األوقات. 

اتخاد اإلجرا آنذاك  الواقع ويتعين عليها  المشروع بعد ذلك فإن وزارة الصحة تواجه األمر  التي تراها مناسبة إلنجاز  ءات 

االستشفائي )المستشفى اإلقليمي الجديد بالجديدة )السوق(، المستشفى اإلقليمي الجديد بتمارة )المصنع(، المستشفى اإلقليمي  

 ، تغيير األرض(، ...( Câbles HT، المستشفى اإلقليمي الجديد بسيدي إفني )(EEA)الجديد بخنيفرة 

إ المعايير ككل، وبالتحديد تجدر اإلشارة  تلبية  العديد من مشاريع مستشفيات بسبب عدم  تنفيذ  أو تأجيل  قد تم تأخير  أنه  لى 

 المركز االستشفائي الجديد للمحمدية، المركز االستشفائي اإلقليمي الجديد لسيدي سليمان، مستشفى القرب بعين تاوجدات، ...  

 الحرص على احترام البرمجة التقنية والوظيفية 

 تجدر اإلشارة إلى أنه ال ينطبق ذلك على جميع المشاريع،

المثال: إشعار السالمة( أثناء   القانوني وقواعد السالمة )على سبيل  التحول  لقد عرفت بعض المشاريع تغييرات ناتجة عن 

االستشفائي اإلقليمي للقنيطرة، ...(  تنفيذها )المركز االستشفائي اإلقليمي لسال، المركز االستشفائي اإلقليمي لتمارة، المركز  

أو التي تحتاج إلى إدماج مصالح، مباني، تكنولوجيا جديدة )المركز االستشفائي اإلقليمي للحسيمة، المركز االستشفائي الجامعي  

 لطنجة، المركز االستشفائي الجهوي موالي يوسف، ...(. 

 ضعف األخذ بعين االعتبار لمالئمة المعدات والمباني 

وزارة الصحة على وثيقة مرجعية تتعلق بإكراهات التركيب والتجهيز/ المباني مما يسمح بالتنبؤ باإلكراهات الطاقية،   تتوفر

 السوائل، المباني، ... )لمجموعة واسعة من المعدات(. 

 ومع ذلك فجدير بالذكر أن نوضح أن التكنولوجيا البيوطبية تتطور باستمرار. 

 خصص للمهندس كي يمكنه من العمل على تصور وتصميم مشروع المستشفى. م  PTFباإلضافة إلى ذلك، فإن 

 توجيه وإدارة المشاريع االستثمارية االستشفائية .3

في السنوات األخيرة، قامت وزارة الصحة بتجميع الحصص )األعمال الكبرى، األعمال الثانوية، التزفيت، التهيئة الخارجية 

ا له عيوب ألنه يشجع بشكل عام  سلة، المشرحة، المصاعد، ...  "أحيانا"، السوائل، تجهيزات المطبخ، مغ التعاقد  على  هذا أيضا

 ويؤدي إلى زيادة األسعار.

 وتجدر اإلشارة أنه رغم البرمجة الميزاناتية فإنه يتعين توفير االعتمادات الكافية لذلك. 

 من جهة أخرى فإن هناك ندرة في المهندسين المتخصصين في المجال االستشفائي.  

 

 البرنامج الوطني لمكافحة داء السل
 من الميزانية العامة. %5تجدر اإلشارة إلى أن البرنامج يستفيد من دعم صناديق التعاون الدولية بنسبة 

   PNLAT أوال. إنجازات
 للفترة .  العالمي  االتجاه  تتجاوز  وحتى  بل  المتابعة  في   فعالة  ولكنها  كافية  غير  النتائج:  علنةالم  األهداف  دون  تظل  التي  النتائج 

 :بالتقرير المشمولة

(  نسمة  100،000/    99إلى    لتصل%  2  بنسبة  المغرب  في  التقديري  السل  بمرض  اإلصابة  معدل  انخفض  -

 .  العالم أنحاء  جميع في نسمة 100،000/  133 يبلغ إجمالي بمعدل مقارنة

 . عالمياا% 68و  إفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في% 76 بـ مقارنة%  86 الكشف معدل  متوسط بلغ -

 الوطنية  االستراتيجية  الخطة  في  المستهدف%  90  من  قريب  وهو  ،2019  في%  89  العالجي  النجاح  معدل  بلغ -

2018-2021 . 



 
 

 

 (2022 مارس  14) 1443 شعبان   11 –مكرر   7073عدد  الجريدة الرسمية 

 

1575 

  بالمحددات   محدودة   لكنها   العالمي،  االتجاه  من  أفضل،  تكون  ما  وغالباا  متوافقة،  المغرب  في  PNLAT  مشروع   نتائج

 . السل لمرض والبيئية واالقتصادية االجتماعية

  يوجد   حيث  ،"بالمستشفى"  بالرعاية  يتعلق  فيما   صعوبات  يسبب  يزال  ال  لألدوية  المقاوم  السل  مرض  أنإلى    اإلشارة  وتجدر 

 .الضرورة عند المرضى هؤالء الستقبال فقط مستشفيان

  PNLAT موارد ثالثا. إدارة

 نواقص فيما يتعلق بتدبير عمليات التموين باألدوية 

 وفقاا  الكمي  القياس  يتم:  األدوية  توافر  على  مباشر  بشكل  وتؤثر  وظيفية  اختالالت  عدة  تظهر  التي   واإلمداد  الكمي  القياس  طرق

 .باإلمداد أكثر المشاكل وتتعلق العالمية،  الصحة منظمة قبل من بها معترف أداة باستخدام الدولية للمعايير

 

 المنظومة الوطنية لتحاقن الدم

 ثالثا. اإلمكانيات المرصودة لمنظومة تحاقن الدم

  عدم كفاية الموارد البشرية 

بالدور الحيوي عالقة بالخصاص الذي تعرفه مراكز تحاقن الدم من الموارد البشرية، تجدر اإلشارة إلى أن هذه الوزارة واعية  

المنتوجات   الدم كأحد الركائز األساسية في الخدمات الصحية عموما والعالجات التي تعتمد على  الذي تلعبه مراكز تحاقن 

 الدموية خصوصا. 

منصبا برسم المباريات لتوظيف األطر اإلدارية   32وفي هذا الصدد، قامت وزارة الصحة والحماية االجتماعية بتخصيص  

متصرفا   12بالمركز الوطني والمراكز الجهوية لتحاقن الدم، من بينها    وذلك للعمل   2021نونبر    أجريت خالل  والتقنية التي

  . تقنيا من الدرجة الثالثة تخصص المعلوميات وتخصص تسيير المقاوالت  20من الدرجة الثانية تخصص التدبير/التسيير، و

إن مديرية الموارد البشرية تعمل بتنسيق مع المديريات الجهوية  أما فيما يتعلق بالخصاص في األطر الطبية والتمريضية ف

للصحة والحماية االجتماعية في إطار التدبير الجهوي للموارد البشرية على تعزيز مراكز تحاقن الدم بالموارد البشرية الكفيلة  

النتقاالت والتعيينات  بضمان حسن سيرها وتجويد خدماتها، وذلك عبر برمجة هذه المناصب ضمن المناصب المخصصة ل

 والسنوات المقبلة. المرتقبة برسم السنة الجارية

 المراكز االستشفائيةتدبير بعض 

والحماية   ، مراقبته للمراكز االستشفائية اإلقليمية والجهوية التابعة لوزارة الصحة2019و  2018خالل سنتي  واصل المجلس،  

في السنوات   وذلك على إثر المراقبات التي شملت  يرة بصورة مستقلةوالتي تدبر على شكل مرافق الدولة المس االجتماعية

 صحية مماثلة.  مؤسسةرب عشرين االسابقة، ما يق

 :المؤسسات االستشفائية التالية تسييروفي هذا اإلطار، قام المجلس، بتعاون مع المجالس الجهوية للحسابات، بمراقبة 

الجهوي   - الشرقية  الذي بوجدة،المركز االستشفائي  للجهة  النهار  الفارابي ومستشفى  .  يتكون أساسا من مستشفى 

، وعلى طاقم مكون من (سريرا مشغال 471 منها)  سريرا 632 تبلغاستيعابية طاقة  فالمؤسسة األولى تتوفر على

  8وتتوفر المؤسسة الثانية على(.  2017برسم سنة  )ممرضا    374طبيبا و  103من بينهم    ومستخدما  إطارا  640

 . طبيبا 11ممرضين و

الذي يتكون باألساس من مستشفى موالي علي الشريف بطاقة استيعابية   بالراشيديةالمركز االستشفائي الجهوي   -

ا، وبطاقم يضم    243  من  تتكون(  2016في عام  ) ا و  195طبيباا و  56من بينهم  موظفا    290سريرا  39ممرضا

 . إدارياا وتقنياموظفا 

ا    530بطاقة استيعابية تبلغ   بأكاديرالمركز االستشفائي الجهوي   - ا    456)سريرا في عام  )  وبطاقم(  مشغال منها  سريرا

ا؛ 247طبيباا و 99موظفا من بينهم  517يتكون من ( 2017  ممرضا

ا   61وبطاقم متكون من  (  2017في عام  )سريراا    80  طاقة استيعابية تبلغب لداخلةباالمركز االستشفائي الجهوي   - طبيبا

ا  47من بينهم ) ا و 129و( متخصصا  .موظفاا اداريا وتقنيا 47ممرضا
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الجهوي   - االستشفائي  لكلميم  كلميمبالمركز  اإلقليمي  المستشفى  يضم  تبلغ   والذي  استيعابية  ا    103بطاقة  سريرا

ا  45بطاقة استيعابية تبلغ    ببويزكارن ومستشفى القرب موظفاا   276،  2019وبلغ عدد العاملين به برسم سنة  .  سريرا

ا و 64من بينهم  ا و 236طبيبا  . وتقنيا إدارياموظفاا  43ممرضا

خريبكة بطاقة استيعابية  لإلقليمي  االمستشفى    ثالث مستشفيات:الذي يضم   خريبكةبالمركز االستشفائي اإلقليمي   -

ا، ومستشفى محمد السادس ألبي الجعد بطاقة استيعابية تبلغ  410تبلغ  ا ومستشفى محمد الخامس  45سريرا سريرا

ا  80بوادي زم بطاقة استيعابية تبلغ   موظفا    439من  (  2017برسم سنة  )  لمركزاويتشكل عدد العاملين بهذا  .  سريرا

 ؛ (%   17)والموظفين اإلداريين والتقنيين  (  %  64)الطاقم الشبه الطبي  و(  %  19)الطاقم الطبي  كالتالي:   موزعين

والذي يضم مستشفى االختصاصات لبوكافر ومستشفى ومركز تصفية   بورزازاتالمركز االستشفائي اإلقليمي   -

موظفا    288العاملين به    فيما بلغ عددسريراا    260وتبلغ طاقته االستيعابية اإلجمالية  .  الكلي سيدي حساين بن ناصر

 . من الموظفين اإلداريين والتقنيين  37من الطاقم الشبه الطبي و  187من الطاقم الطبي و  64  ، من بينهم2018سنة  

 من سريراا، وطاقم متكون  518،  2018برسم سنة    بلغتبطاقة استيعابية   بالقنيطرةالمركز االستشفائي اإلقليمي   -

ا طبيب 111 ا و 238 وا ا وتقنيا 76ممرضا  . إداريا

اإلقليمي   - االستيعابية   العرائشب مريمالال  المستشفى  بلغت طاقته  عام  )والذي  ويتكون  .  سريرا  186)2017في 

 . إداريا وتقنيا 28ممرضا و 131وصيدليان و( متخصصا 31من بينهم ) طبيبا  48طاقمه من 

I. األعلى للحسابات  مالحظات وتوصيات المجلس 

المراكز االستشفائية العمومية وخاصة  المؤسسات االستشفائية  المسيرة بصورة   التي تدبر  شهدت  الدولة    على شكل مرافق 

 .(RAMED) تعميم نظام المساعدة الطبية إثربشكل عام، طلباا متزايداا من السكان في السنوات األخيرة  مستقلة

االستشفائية المذكورة أعاله من الوقوف على العديد من المالحظات التي لها طابع بنيوي   تتسيير المؤسسا مراقبة    تولقد مكن

  ت االختالال ولهذه .  عمليات المراقبة لمؤسسات استشفائية مماثلةلفي تقارير سنوية سابقة للمجلس   جلها  أثير  والتي  ومشترك 

التكفل سلبي أثر قدرة  الصحية،    على  الخدمات  الخدمات بالمرضى، وتوفر وجودة  توفر  السلبي على  انعكاسها  فضالا عن 

 .على مستوى المراكز االستشفائية المنصوص عليها في اإلطار التنظيمي

هم المالحظات أتدبير هذه المراكز االستشفائية، باإلضافة إلى    يتسم بهاوفيما يلي، سيتم عرض بعض اإلكراهات الهيكلية التي  

 .أنشطة الدعم والمواردتدبير جات والمتعلقة بالحكامة وتدبير أنشطة العال

 العامة  اإلكراهات البنيويةأوال. 
 :برازها كما يليإكراهات بنيوية عدة، يمكن إتعتري تدبير المراكز االستشفائية، 

الدولة المسيرة بصورة مستقلة  ضعف تحفيز - القانوني لمرافق  المراكز االستشفائية  ،النظام  على    ،الذي تدبر به 

 أدائها؛الرفع من 

المالية  - يتعلق بالشؤون  فيما  العالجية، ال سيما  الخدمات  تقدم  المراكز االستشفائية، كمؤسسات  ضعف استقاللية 

 القرارات؛ في اتخاذ  وكذلكالميزانياتية و

 عدة؛ االتحوعدم فعاليتها في هيئات حكامة المراكز االستشفائية ضعف تفعيل  -

الصيانة   - قديمة وسيئة  التحتية االستشفائية،  البنايات والبنية  الحاالت)عادة ما تكون  ( أو حتى متهالكة في بعض 

 للمرضى؛  المالئمة وغير مناسبة لتقديم الخدمات

 متوفرةالباإلضافة إلى ذلك، فإن العديد من المعدات األساسية و. نقص في توفير المعدات الطبية والتقنية األساسية -

 لتقديممن الحاالت إلى توقف أنشطة أساسية    عددالصيانة، أو غير صالحة للتشغيل، مما يؤدي في    وقليلةقديمة  

  ؛الخدمات العالجية

الطبية و  في  نقص - الطبية وشبه  البشرية  والتقنيينفي  الموارد  اإلداريين  ، توزيع غير  ذلكإلى    أضف  .العاملين 

تحسين أداء ومردودية الموارد    من أجلإطار قانوني غير محفز  وتوى الترابي  متوازن للموارد البشرية على المس

 البشرية وخاصة في المناطق النائية؛

ومن جهة أخرى    ،للمرضى  بالنسبة  بسبب عدم جاذبية المستشفيات العمومية  ، من جهة،انخفاض مستوى المداخيل -

 الفوترة والتحصيل؛ على مستوىالملحوظة  بسبب االختالالت

مع ما  (  في المخزون  نفاد متكرر)المختبرات الضرورية  أجهزة  نقائص من حيث توفير األدوية واألجهزة الطبية و -

 .مرضى وجودة الخدمات المقدمةبالالتكفل المناسب   مستوى يترتب على ذلك من تأثير على

 . نقائص متعددة على مستوى نظافة المستشفيات -
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التغطية المالئمة والتدبير الفعال والمراقبة المناسبة لجميع أنشطة   ماتي صحي مناسب يضمننظام معلوعدم وجود   -

 . المراكز االستشفائية

 الحكامةثانيا. 
 . في هذا الصدد بضعف تفعيل هيئات الحكامة وآليات التخطيط هم المالحظات التي تم الوقوف عليهاأ ترتبط

بالخصوص بلجنة المؤسسة ولجنة التتبع    األمرويتعلق  .  العديد من هيئات الحكامةالحظ المجلس عدم إحداث أو تفعيل  قد  و

لمجلس األطباء وأطباء    بالنسبة   وكذلك الشأن.  ولجنة الحد من المخاطر المرتبطة بعدوى المستشفيات  والتقييم ولجنة التدبير

هذه الهيئات، فإنها ال تقوم   حداثإ  حتى عندو  .بعض أقطاب التدبيرواألسنان والصيادلة، ومجلس الممرضين والممرضات  

ا بعقد اجتماعاتها    . ةكاملصفة ، وال تضطلع بصالحياتها ب بصفة منتظمةعموما

المنصوص عليها في اإلطار التنظيمي   ليات التخطيطآ  أهمأحد  (  PEH)مشروع المؤسسة االستشفائية    يعتبر  من ناحية أخرى،

االستشفائية المراكز  أغير  .  للمراكز  أن  لوحظ  على  نه،  تتوفر  ال  اإلقليمي )المشروع    هذااالستشفائية  االستشفائي  المركز 

والحماية لصحة  غير مصادق عليه من قبل وزارة ا  يكون  عليه  توفرهاحين  و(  المركز االستشفائي اإلقليمي للقنيطرة   لخريبكة،
المركز االستشفائي الجهوي لسوس    المركز االستشفائي الجهوي للرشيدية،  المركز االستشفائي الجهوي لوجدة،) االجتماعية

ال يتم   فإنه   في حالة المصادقة عليه، حتى  و  .(المركز االستشفائي الجهوي لكلميم  المركز االستشفائي الجهوي للداخلة،  ماسة،

متعددة   البرامج  ميزانيات  وضع  يتم  وال  عام  بشكل  لها  المخطط  المشاريع  االستشفائي  )  بهالخاص   السنواتتنفيذ  المركز 

تعقيد مهام تتبع األنشطة وتقييم أداء المؤسسات  ومن ضمن ما ينتج عن ذلك،  .  (PEH 2015-2018لورزازات  اإلقليمي  

  .الموارد البشرية والماديةاالستشفائية وكذلك تحديد االحتياجات من 

وقد أكدت الوزارة الوصية في جوابها أنها قامت، بمواكبة المستشفيات من أجل حث المسؤولين على احترام النظام  
مؤسسة صحية أنجزت   47، وأن ما يقارب  مشروع المؤسسة االستشفائيةالداخلي للمستشفيات، وخاصة فيما يتعلق ب

 مشروع المؤسسة االستشفائية. 

 تدبير أنشطة العالجاتلثا. ثا
مراقبة باالستقبال    أسفرت  تتعلق  المالحظات  تسجيل مجموعة من  االستشفائية عن  المؤسسات  في  العالجات  أنشطة  تدبير 

 . والمصالح السريرية والمصالح الطبية التقنية

 االستقبال والتوجيه والنظام المعلوماتي .1

 وتدبير المواعيد، واستخدام  استقبال المرضى والتكفل بهم نقائص على مستوىبخصوص هذا الجانب، أظهرت المراقبة عدة 

  .التطبيقات المعلوماتية

مجموعة من البرامج لتحسين استقبال المرتفقين    أنها أعدت  والحماية االجتماعيةوزارة الصحة  وقد جاء في جواب  
  .بالمرافق العمومية الصحية

  لمرضى الستقبال ا مالئمة بشكل كافظروف غير 

  فعلى سبيل المثال، .  أسفرت مراقبة مصالح االستقبال والقبول عن تسجيل مجموعة من النقائص على مستوى استقبال المرضى

ال توجد أماكن   كما.  المرضىالمركز االستشفائي الجهوي لكلميم على بناية مناسبة تسمح باالستقبال الجيد وتوجيه    ال يتوفر

 .المركز االستشفائي اإلقليمي للقنيطرة في حين ال يتوفر المركز االستشفائي اإلقليمي لخريبكةانتظار الستقبال المرضى في 

 استقبال وتوجيه المرضى  مكلفة بوحدة  على

 تدبير المواعيد بطرق يدوية 

على صعيد   وضعه  تم   الذي "موعدي"  من خالل التطبيق المعلوماتي  يتم تدبير المواعيد المتعلقة باالستشارات الطبية الخارجية

يتم تقديم  أنه  و  اليس منتظم"  موعدي"ن تحديد المواعيد عبر التطبيق المعلوماتي  ألوحظ    وقد.  االستشفائية  جميع المؤسسات

التطبيق  العديد من االستشارات الطبية المثال، في المركز االستشفائي .  للمرضى دون تحديد موعد مسبق عبر  فعلى سبيل 

في المركز االستشفائي  أما  ،  2018كتوبر  أ  في  %29اعيد التي تم تحديدها، من خالل التطبيق  الجهوي لوجدة، لم تتجاوز المو

 .2018 سنة % في51لم تتجاوز ف، لورزازاتاإلقليمي 

 استخدام التطبيقات المعلوماتية ضعف 

المراكز أنشطتها وخدماتها    تتوفر  ا من  كبيرا ا  يغطي جزءا أن  المفترض  معلوماتي، من  على تطبيق  الخدمات  )االستشفائية 

التطبيق ال يتم استخدامه  ألكن، لوحظ  (.  نشطة التدبيرأالصحية و العديد من وظائفه، استغالل  ال جزئياا فقط وال يتم  إن هذا 

الطبية والمالية والصيا باألنشطة  المتعلقة  تلك  واللوجستيةخاصة  الجهوي  ف.  نة  االستشفائي  المركز  على سبيل للداخلة،  في 

 الصندوق،   عمليات  الخارجية،  الفحوصات)  معالجة جميع العمليات المرتبطة بأنشطة هذا المركز  في  ال يستخدم التطبيق المثال،

 . يستخدم فقط على مستوى العمليات االستشفائيةأما بالنسبة للمركز االستشفائي اإلقليمي لخريبكة، فإن التطبيق  (.  التحصيل، إلخ
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مما    المعلومات المطلوبة  إدراجنقائص على مستوى استغالل وبعض الللحسابات    األعلىالحظ المجلس    باإلضافة إلى ذلك،

لجمع  اليدوية  األساليب  استخدام  في  االستمرار  ويكرس  االستشفائية  المراكز  ألنشطة  المناسبة  التغطية  ضمان  دون    يحول 

 . البيانات ومعالجة

 المصالح السريرية  .2

البشرية،   والمواردالبنيات التحتية والمعدات    باألساس حولالمصالح السريرية    تدبير  المسجلة بخصوصمالحظات  ال  تتمحور 

 .مما يؤثر سلباا على توافر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى 

 . ال سيما على مستوى مصالح المستعجالت واالنعاش وطب األطفال واألمومة  ،هم أوجه القصور المسجلةبعض أ  وفيما يلي،

 مصالح المستعجالت  1.2

المستعجالت مرفقا مطلوبا بشدة    المرضى،  تعتبر مصلحة  للولوجوتشكل  من طرف  الرئيسية  للمستشفى، ال سيما    البوابة 

من المرضى يلجون للمصالح االستشفائية    اكبير  اجزء  فإن لذلك،  .  االستشفاء مواعيدومواعيد االستشارات الطبية   بسبب طول

في المركز االستشفائي    ذلك، على وكمثال.  ألنشطة المراكز االستشفائية  مصلحة المستعجالت، مما يعقد السير العادي  عبر

  الت مصالح أمراض الرئة والجهاز الهضمي من خالل مصلحة المستعج  الجهوي لوجدة، شكلت حاالت االستشفاء التي ولجت

 .الحاالت المقبولة % من جميع91.5% و98.4 ، على التوالي2017عام  في

على سبيل المثال، تفتقر مصلحة المستعجالت ف.  وتعاني مصالح المستعجالت من نقص في المعدات الطبية والتقنية األساسية

إلى   للرشيدية  الجهوي  االستشفائي  المركز  سكوبأفي  و (Scopes)  جهزة  مخططةأ،    للقلب   جهزة 

(Electrocardiogrammes)ومناظير األذن ،(Otoscopes)     القلبوأجهزة تنظيم ضربات  ( ( Défibrillateurs   .    كما

وأجهزة تنظيم ضربات القلب   (Lampes médicales)  فتقر المركز االستشفائي الجهوي لسوس ماسة إلى المصابيح الطبيةي

(Défibrillateurs) يتوفر وال  االستشف  ،  للداخلةالمركز  الجهوي  عربة    ائي   (Chariot d’urgence)  مستعجالتعلى 

الطبية الضرورية المركز االستشفائي اإلقليمي  ، بينما  مجهزة باألدوية والمعدات  المعدات بعض    على  لورزازاتال يتوفر 

   .(Radiologie) باألشعة جهاز الفحصو (échographe) بالصدى الكشف االساسية مثل جهاز

الطبية الحيوية    والمستلزماتالسريرية، من نقص في بعض األدوية    تعاني مصالح المستعجالت كغيرها من المصالح  كما

 .بالراشيدية لوحظ ذلك بشكل خاص على مستوى المركز االستشفائي . وقدلفترات طويلة

، مقارنة بالتدفق الكبير للمرضى بضيق البنايات المخصصة لها وقلة األسرة  مصالح المستعجالت، في عدة حاالت،  يضاأتتسم  و

الولوج إلى    باإلضافة إلى صعوبة  ،الذين يمرون بها، كما هو الحال على وجه الخصوص في مركزي الراشيدية وسوس ماسة

المركز  المستشفى اإلقليمي للعرائش وحالة  )بالمرضى    التكفل  بعضها، مما يؤدي إلى االزدحام واالضطرابات والتأخر في

 (.لورزازاتقليمي االستشفائي اإل

أن   إلى  في جوابها  الوصية  الوزارة  أشارت  اإلنجازوقد  في طور  كلميم  بإقليم  بناء مستشفى جهوي  كما  مشروع   .
الصحة -في إطار مشروع المؤسسة االستشفائية للمستشفيات الجهوية واإلقليمية محل مشروع المغربأوضحت أن  

علي  ،  3 لورززات سيدي  اإلقليمي  المستشفى  الطبية شهد  للبرامج  توسيعا  بالراشدية  الجهوي  والمستشفى  بناصر، 
انه يتم إعداد مشروع مرسوم يحدد المهام وشروط الوصول . وأضافت الوزارة إلى  والتقنية لتشمل مصالح المستعجالت

 وطريقة تشغيل مصالح استقبال المستعجالت، من أجل تنظيم عمل هذه المصالح بشكل أفضل. 

ا، البشرية المتخصصة في طب المستعجالتأارة إلى  تجدر اإلش  وأخيرا   على مستوى هذه   نه لوحظ غياب شبه تام للموارد 

 . مصالحال

 مصالح اإلنعاش 2.2

البنايات    من نقائص  تعاني مصالح اإلنعاش في العديد من الحاالت بالبنايات، تجدر ف.  والتجهيزاتعلى مستوى  فيما يتعلق 

  لورزازات المركز االستشفائي اإلقليمي  )من األحيان، متهالكة وغير مناسبة    في كثير  تهاالخصوص إلى أن وضعيباإلشارة  

االستشفائي لخريبكة  والمركز  المعدية  (اإلقليمي  األمراض  لمرضى  مخصصة  عزل  غرف  على  تتوفر  وال  المركز  )، 

االستشفائي والمركز  للرشيدية  الجهوي  على(لورزازاتاإلقليمي    االستشفائي  وال  الطبية  ،  الالزمة    التجهيزات  والمعدات 

لوحظ نقص وتقادم   وعلى مستوى التجهيزات،  (.المركز االستشفائي الجهوي للرشيدية)باألطفال المرضى    لتخدير والتكفلل

 لإلنعاش والمراقبة   ةالبيو طبي  معداته  أن حيث    ،لورزازاتاالستشفائي اإلقليمي    للمركز  بالنسبةالحال    بعض المعدات كما هو

(multi paramètres  )  واالستبدال(respirateurs et seringues auto pousseuses  )معطلةما تكون    غالباو متهالكة. 

يشمل إنشاء مصلحة بالقنيطرة والذي سوف "  بناء مستشفى حديث  وقد أشارت الوزارة الوصية في جوابها إلى مشروع
 " لإلنعاش

. لمخزون األدوية الحيوية  ، تعرف مصالح اإلنعاش نفادا متكررااألخرى، وعلى غرار المصالح الطبية  باإلضافة إلى ذلك

التوريد   عملية  تشوب  التي  االختالالت  إلى  ذلك  اإلقليمي  )ويعزى  االستشفائي    إلقليمي اوالمستشفى    لورزازاتالمركز 

 . ه المصالحمما يؤدي في بعض األحيان إلى التوقف الفعلي لنشاط هذ( بالعرائش
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 مصالح طب األطفال  3.2

النقائص  مصالح طب األطفال  تعاني   البنايات  أيضا من بعض  غالباا ما   ،أن هذه المصالحوالتجهيزات. حيث  على مستوى 

،  (لورزازاتاإلقليمي    والمركز االستشفائي  المركز االستشفائي اإلقليمي للقنيطرة،)  تعاني من عدم كفاية الطاقة االستيعابية

المركز االستشفائي الجهوي لسوس ماسة والمركز  و لورزازاتاإلقليمي  المركز االستشفائي  )غرفة عزل لألطفال    وعدم وجود

لخريبكة  االستشفائي  للرضاعة  (  اإلقليمي  فضاءات  الوالدة   مستوى  علىأو  حديثي  اإلقليمي )وحدة  االستشفائي  المركز 

 .(الجهوي للرشيدية والمركز االستشفائي لورزازات

الحاضنة    األجهزة طب حديثي الوالدة، إلى عدم كفاية عدد مجال في   فيما يتعلق بالمعدات، تجدر اإلشارة، على سبيل المثالو

((Couveuses (المركز االستشفائي الجهوي لوجدة ) (المركز االستشفائي اإلقليمي للقنيطرة) أو تقادمها. 

 مصالح األمومة  4.2

 أن، من عدم مالئمة البنايات والمعدات المخصصة لها. حيث  بشكل خاص  ،المراكز االستشفائيةتعاني مصالح األمومة في  

الطاقة االستيعابية لغرف الوالدة محدودة وغالباا ما يتم تجاوزها )المركز االستشفائي الجهوي للرشيدية والمركز االستشفائي  

 مركبعلى  بعض المصالح    تتوفرباإلضافة إلى ذلك، ال  و.  %  100اإلقليمي للقنيطرة( بمعدالت ملء يمكن أن تتجاوز بكثير  

)المركز االستشفائي الجهوي   األخرىتجرى عمليات التوليد في المركبات الجراحية للمصالح    إذجراحي مخصص لألمومة،  

 للداخلة(. 

 ى سبيل المثالعلالمراقبة وجود نقص في المعدات األساسية في مصالح األمومة. وتم الوقوف   من ناحية أخرى، أظهرت

مهود لحديثي   توفرعدم  ، و)للداخلة  االستشفائي الجهوي  الحمل )المركزمعدات تتبع ومراقبة  ومعدات اإلنعاش،   في  نقص  على

المركز االستشفائي  (  طاوالت التوليدوعدم مالئمة    ،التعقيم  عدم توفر أجهزةو  ،)المركز االستشفائي اإلقليمي للقنيطرة(الوالدة  

المصالح لفترات طويلة كما وقع في    هإلى توقف نشاط هذ  أن يؤدي  نقص في المعداتالهذا    ومن شأن(.  زاتلورزااإلقليمي  

 حيت ظل المركب الجراحي في مصلحة األمومة غير مشغل ألكثر من عامين. لورزازاتاإلقليمي المركز االستشفائي 

االستشارات الطبية لفائدة األطفال حديثي الوالدة بصفة منتظمة في مصالح األمومة. ويرجع   ال يتم اجراءعالوة على ذلك،  و

خاصة  السبب االستشفائي    بصفة  والمركز  للقنيطرة  اإلقليمي  االستشفائي  )المركز  الطبية  األطر  في  النقص  اإلقليمي  إلى 

 (.لورزازات

 المصالح الطبية التقنية .3

التحاليل الطبية ومصالح    تدبير المصالح افتحاص عملية شملت التقنية بشكل خاص المركبات الجراحية ومختبرات  الطبية 

 صيدليات المستشفيات. والفحص باألشعة، 

 المركبات الجراحية  1.3

التحتية مستوى على نقائص عدة المراقبة  أظهرت الجانب، هذا بخصوص الجراحية  البنية  المركبات ف.  للمركبات  بعض 

مع ما قد يترتب عن    الستقبال المرضى الذين خضعوا للجراحة  (salle de réveil)  اإلفاقةعلى غرفة  ال تحتوي  الجراحية  

وال على غرف    ،(لورزازاتالمركز االستشفائي اإلقليمي للقنيطرة والمركز االستشفائي اإلقليمي  )  ذلك من انعكاسات سلبية

 (.لورزازاتالمركز االستشفائي اإلقليمي )ل والنساء تحضير منفصلة للجراحة للرجا

الجراحية  هذه  تعرفكما   ال  المركبات  من  مستوى  نقائصمجموعة  األساسية    على  العمليات) المعدات   جهزة وأ طاولة 

غالبا  (  ... ،اإلنارة تتسم  تهالكهاالتي  أو  االستشفائياالمر)  بمحدوديتها  العرائش،  وخريبكة،  والرشيدية،  ووجدة،  ل  ةكز 

طويلة، مما يعيق نشاط هذه المركبات بسبب اإلغالق لعدة    هذه المعدات معطلة لفترات  تظلففي حاالت عدة  (.  وورزازات

 (. المركز االستشفائي اإلقليمي لخريبكةو المركز االستشفائي الجهوي للرشيدية،)أشهر 

ا    كما تعرف المركبات الجراحية ال يتم تطبيق مبدأ التحرك فعلى صعيد المثال،  .  قيمالنظافة والتع  مستوى  علىقصورا  أيضا

المركز و  المركز االستشفائي الجهوي لوجدة،)  النظيفة المسارات عنالمتسخة    المساراتوفصل  في كثير من األحيان  لألمام  

 وحدات التعقيم غير مقسمة إلى مناطق متباينة  أن كما    .(المركز االستشفائي الجهوي للداخلةو  االستشفائي اإلقليمي للقنيطرة،

 (. المركز االستشفائي الجهوي للداخلة)

 في مرحلة اإلنجاز والذي هو إعداد إطار مرجعي يخص هذه العملية وقد أشارت الوزارة الوصية في جوابها إلى 

 مختبرات التحاليل الطبية 2.3

  الصعوبات لعديد من امختبرات التحاليل الطبية   تعرف، ستشفائيةالمصالح االللطلب المتزايد على التحليالت الطبية في  نظرا

 . الالزمة للقيام بأنشطتها والمواد (réactifs) الكواشف المرتبطة بعدم مالءمة البنايات والنقص المتكرر في

.  مالئمة للقيام بأنشطتها  الئقة او غيرغالباا ما تكون غير  وفي هذا الجانب، الحظ المجلس أن البنايات المخصصة للمختبرات

وعدم توفر أماكن ألخذ (  المركز االستشفائي الجهوي للرشيدية )الستقبال المرضى  المخصصة    في الفضاءات نقص  لوحظ  فقد

المركز االستشفائي  و  المركز االستشفائي الجهوي للرشيدية،)أو فرز العينات أو أماكن مخصصة لتنظيف المعدات الملوثة  
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المخبرية  فضالا عن عدم  ،(اإلقليمي لخريبكة الطبية والمواد  الكواشف  أماكن لتخزين  المركز االستشفائي اإلقليمي  )  وجود 

 (.لورزازات

 . حديثة أو إعادة تهيئتهاالمختبرات الاعتماد معايير سواء فيما يتعلق ببناء وقد أكدت الوزارة الوصية في جوابها على 

عدة أشهر لأحياناا    تصلبالمرضى لمدة قد    ديد من التحليالت المهمة للتكفلالع  وتوقفالمواعيد    ومن ناحية أخرى، لوحظ طول

التحليالت   وكمثال على ذلك،.  بسبب تقادم أو نقص المعدات الالزمة أو الكواشف أو المواد المخبرية  ، وذلكسنواتحتى  أو  

واألمصال  المتعلقة للرشيديةالمركز  )  (parasitologie et sérologie)   بالطفيليات  الجهوي  التحليالت  (االستشفائي  و   ،

الدم  المتعلقة وأمراض  الحيوية  اإلقليمي  )  (biochimie et hématologie)  بالكيمياء  االستشفائي  ، (  لورزازاتالمركز 

الحيوية والكيمياء  واألمصال   ، الدرقية  الغدة  بفحص  المتعلقة  التحليالت   bilan thyroïdien, sérologie et)  وبعض 

biochimie)  (لخريبكة اإلقليمي  االستشفائي  بالفيروسات والمناعة (  المركز  المتعلقة  االختبارات  الفحوصات و  ، وبعض 

المركز االستشفائي  )  (bactériologie)  بالباكتيريا  تحليالت المتعلقةال، و(  لورزازاتالمركز االستشفائي اإلقليمي  )الهرمونية  

 (. إلقليمي بالعرائشاالمستشفى ) (hématologie et biochimie)كيمياء الحيوية ، وتحليالت الدم وال( اإلقليمي للقنيطرة

 مصالح الفحص باألشعة 3.3

النقائص واالختالالت المسجلة في المصالح االستشفائية   هذه المصالح  واجهت التحتية    األخرى نفس  البنية  بتقادم  والمرتبطة 

ال تتوفر مصلحة األشعة  فعلى سبيل المثال،.  المواعيد  طوليؤدي إلى  مما    المعدات األساسية،  وتدهورها ونقص وعدم كفاية

  مشغل   (scanner)  ماسح ضوئي  إال على  لورزازاتوبالمركز االستشفائي اإلقليمي    بالمركز االستشفائي الجهوي للرشيدية

اإلقليمي  و  وحيد، االستشفائي  المركز  يحتوي  غرفة  لورزازاتال  أصل  إال على  باألشعة من  للفحص  ثالث   واحدة مشغلة 

ا 25أكثر من اقتنائهما إلى  لفحص باألشعة يعود تاريخل جهازينالعرائش على بإلقليمي ايتوفر المستشفى كما  غرف،  .عاما

  ال يتم استخدامها ما    غالبا  أنهلوحظ    تزويد بعض المصالح بمعدات جديدة،وحتى في الحاالت التي تم فيها  ومن جهة اخرى،  

الماسح الضوئي بالمركز   سجلوعلى سبيل التوضيح،  .  على النحو المطلوب تأخير ألكثر من أربع سنوات في بدء تشغيل 

الفح(  بسبب عدم مالءمة الغرفة المخصصة إليوائه)  االستشفائي الجهوي لكلميم ص باألشعة بالمركز وعدم تشغيل مركب 

 . بسبب عدم توفر الموارد البشرية الالزمة االستشفائي الجهوي لسوس ماسة

التقارير المتعلقة بعملية الفحص باألشعة من   نجازإال يتم    في هذا الميدان،بها  وخالفا للتنظيمات المعمول   باإلضافة إلى ذلك،

المركز االستشفائي  و  المركز االستشفائي الجهوي لوجدة،و  لة، المركز االستشفائي الجهوي للداخ)طرف األطباء المتخصصين  

 (. اإلقليمي للقنيطرة

ا إلى عدم تطبيق بعض تدابير السالمة التي أوصى بها المركز الوطني للوقاية من األشعة، كما هو الحال  وتجدر اإلشارة أيضا

باألشعة   شقوق بغرف الفحصبعض ال  دحيث لوحظ وجو،  االستشفائي الجهوي لوجدة  للمركزعلى وجه الخصوص بالنسبة  

ا  15ها إلى أكثر من  ترصيص  عملية  تعود  والتي بالنسبة للمركز االستشفائي اإلقليمي  .  عاما فقد لوحظ عدم    ،لورزازاتأما 

 . في هذا المجال المعمول بهاااللتزام بتطبيق بعض تدابير السالمة وفقا للمعايير 

 الصيدليات  4.3

 والمستلزمات الطبية   األدوية بشكل أساسي بتدبير  ترتبطأسفرت عملية افتحاص تدبير صيدليات المستشفيات عن مالحظات  

 .والمعدات البناياتومالئمة  التطبيقات المعلوماتية باستعمال وكذلك

الجماعي    الشراء  عمليات مثلة فيالمتبعة في هذا المجال والمت السياسة فإن  والمستلزمات الطبية،    األدوية فيما يتعلق بتدبيرو

كبير وعدم االنتظام في عمليات تزويد   رتؤدي إلى تأخ والحماية االجتماعيةالمركزية بوزارة الصحة    المصالح على مستوى  

 مخزونفي  (  عدة أشهر أو حتى سنوات)بصفة متكررة ولمدة طويلة   ينتج عنه نفاذ الذي  الشيء   .الصيدليات بهذه المنتوجات

والذي قد يعود تاريخه إلى عدة   لفائدة المستشفيات   وتراكم الباقي تسليمه(  حيوية في بعض األحيانقد تكون  )بعض األدوية  

ومن جهة اخرى، ال يتم مسك  .  هاتإلى حاالت اإلفراط في تخزين بعض األدوية وانتهاء صالحي  كذلك ذلك يؤدي كما .سنوات

 (.المركز االستشفائي الجهوي للداخلة)مؤثرات العقلية والعقاقير المخدرة السجالت الخاصة وال سيما فيما يتعلق بال

والمستلزمات    األدويةمخزون    لتدبير العمليات المتعلقة باستالم وتوزيع وتدبير  التطبيقات المعلوماتية  على  كما ال يتم االعتماد

  .والتدبير المحكم لهذه المنتجات الطبية مما يؤثر سلبا على عملية التتبع

 يعزى باألساس إلى نقص الموارد البشرية.وقد أشارت الوزارة الوصية في جوابها إلى أن هذا الوضع 

ذلك، إلى  نقص  تعرف  باإلضافة  المستشفيات  وتدبير    اصيدليات  لتخزين  الالزمة  اللوجستية  واألدوات  المعدات   األدوية في 

الطبية، مما يؤثر على جودتها   التوضيح،  .  تالفهاإ في  سببا  ويكونوالمستلزمات  ليست  فإن  وعلى سبيل  الصيدليات  بعض 

اإلقليمي    المركز االستشفائيو المركز االستشفائي اإلقليمي للقنيطرة)لألدوية    مجهزة بشكل كاٍف برفوف مناسبة للتخزين السليم

  المركز االستشفائي الجهوي للرشيدية )  ن مخصصة للمؤثرات العقلية والعقاقير المخدرة، وال يوجد بها أماكن تخزي(لورزازات

المركز  )  أو نظام تكييف أو تهوية مالئم  (والمركز االستشفائي اإلقليمي للقنيطرة  والمركز االستشفائي الجهوي لسوس ماسة

 (.االستشفائي الجهوي للرشيدية والمركز االستشفائي اإلقليمي للقنيطرة
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المستشفى اإلقليمي للعرائش صيدلية توجد )  متهالكةفهي في غالب الحاالت،  المخصصة للصيدليات، البنايات ما فيما يخصأ

 (.للصيدلية المخصصةماكن )تشتت األ غير مالئمة  أو (مهدد باالنهيار مبنىفي 

 والموارد رابعا. الدعم
وعلى الموارد البشرية والميزانياتية والمداخيل   في إطار المناولة  المقدمة  الخدماتبالخصوص على   تركزت مراقبة المجلس

 . المالية

 دعمال انشطة .1

وبالتالي  في المستشفيات، للتكفل ببعض أنشطة الدعم  عدة سنوات االستعانة بشكل كبير بفاعلين من القطاع الخاص  منذ تتم 

بعض هؤالء  ب  تستعين المؤسسات االستشفائيةوغالباا ما  .  في المستشفياتيعمل  من مستخدمي القطاع الخاص    اكبير  اعدد   فإن

  .االستقبال على مستوىللقيام بمهام إدارية، ال سيما  المستخدمين

 . اتالتغذية، والنظافة والحراسة واألمن وجمع ومعالجة نفايات المستشفي خدمات بالخصوصمراقبة المجلس  قد شملتو

وقد وقف المجلس .  إطار المناولة  الذكر في  باألنشطة سالفةإطار للقيام    تلجأ المراكز االستشفائية إلى صفقات وبشكل عام،  

واحترام    نجاز الخدمات موضوع المناولةإ  ومراقبة  تتبعاإلعداد و  على مستوى  نقائص عن األعلى للحسابات في هذا الجانب 

 .دفاتر التحمالت

،  وجميع المؤسسات االستشفائية  ي هذا النطاق، اختالالت متكررة بالنسبة لجميع الخدمات موضوع المناولةسجل المجلس ف قد  و

التدابير الالزمة ضد    اتخاذلوحظ أنه ال يتم    باإلضافة إلى ذلك، و.  تلك الخدماتتتبع ومراقبة  في    بينال  ضعفالبسبب  وذلك  

 .التعاقدية بالتزاماتهم خاللهم المتكررإ عند ثبوت اصحاب الصفقات

توسيع  وخاصة منها    بمجموعة من اإلجراءات لتأطير هذا التدبيروأكدت الوزارة الوصية في جوابها أنه يتم العمل  
بالرغم من هذه اإلجراءات، مازال تدبير هذه األنشطة يعترضه . إال أنه  الرفع من جودة تدبير العقود، وقاعدة التنافسية

وزارة على دراسة مأسسة لجان  الولتجاوز هذه العراقيل تشتغل    .لى مستوى التتبع والمراقبةمجموعة من اإلكراهات ع
 المراقبة، واألنشطة التي تخضع للمناولة.

عن الذيفي    نقصال  وينتج  والتأخير  المستشفيات  في  البشرية  الميزانياتية   يطبع  الموارد  البرمجة  المراحل  من  تبعية نوع 

 الخدمات   وتفادي توقف  لضمان استمرارية المرفق العام  توفيرهاخالل التسهيالت التي يمكنهم  من  وذلك    للممونين الخواص،

 . العالجية في المستشفيات

 الموارد البشرية .2

على مستوى جميع المصالح،    ، وذلكالطبية وشبه الطبية  األطرمراقبتها، من نقص في    تبشكل عام، تعاني المستشفيات التي تم

على قدرة    ابالمرضى، وكذ  وعلى جودة التكفل  يةالعالج  خدماتالتأثير على    مما ينتج عنه  الطبية التقنيةسواء السريرية أو  

التنظيمية النصوص  في  عليه  المنصوص  النحو  الخدمات على  تقديم جميع  الطبية، )  المستشفيات على  التخصصات  بعض 

الموظفين اإلداريين والتقنيين، مما يؤثر  بخصوص  لت  نفس المالحظة سج.(.  خدمات العالجات الصحية، التحاليل الطبية، إلخ

ر المعدات الطبية، يالمراكز االستشفائية، ال سيما على مستوى استقبال المرضى وتوجيههم، وتشغيل وتوف  سلباا على تدبير

 . لخدمات العالجيةواستخدام وتسجيل البيانات الخاصة بالمرضى على التطبيقات المعلوماتية وتدبير االنشطة المرتبطة بفوترة ا

والحماية  بانخفاض مستوى التوظيف في وزارة الصحة  ،بشكل خاص ،الطبية وشبه الطبية األطر ويفسر النقص المسجل في 
مع االجتماعية و   بالمقارنة  الصحية  الخدمات  على  الطلب  المغادرين  إارتفاع  تعويض  إلى  الحاجة  ،  (استقاالتو تقاعد)لى 

بالنظر لحجم الصعوبات التي باإلضافة إلى انخفاض جاذبية القطاع العام تجاه األطباء الشباب، في غياب تحفيزات مناسبة  

 تعتري العمل في هذا القطاع.

البشرية في المستشفيات، فإن وضعية المستشفيات    ضعفباإلضافة إلى  و التحفيز للرفع من مردودية الموارد    تتفاقم عامل 

وعدم وضع أدوات لرصد    ،مناطق نائية  المتواجدة فيللمؤسسات    خاصة بالنسبةو  والموظفين،  ب المتكرر لألطربسبب الغيا

  على مستوى جميع لوحظ    كما(.  والمركز االستشفائي الجهوي للرشيدية  المركز االستشفائي الجهوي للداخلة)  اتوتتبع الغياب

المداعدم تطبيق  مراقبتها،    تالمستشفيات التي تم التنظيمية المعمول بها  والخدمة اإللزامية، ومةنظام   وال.  خالفا لألحكام 

الطبي وحده، بل يتعلق   تقتصر الطاقم  المالحظة على  الطبية واالدارية  األمرهذه  ا باألطر شبه  سلبا على    يؤثرا  مما.  أيضا

 . حسن سير نشطة المستشفياتوبالمرضى ويعيق استمرارية  التكفل ظروف

ا   أنه نظرا إلى  ا، تجدر اإلشارة  المهام اإلدارية، خاصة على مستوى   الحاصل في عدد  لنقصلوأخيرا الموظفين، فإن بعض 

 (.الحراسةعمال )الشركات الخاصة العاملة في المستشفى  فيتعهد إلى مستخدمين  االستقبال والتوجيه،

عامال حاسما ومؤثرا في يشكل "لصحي العمومي  ضعف جاذبية القطاع اوقد أفادت الوزارة الوصية في جوابها بأن  
". كما  ينعكس سلبا على توزيع هذه الموارد على مستوى بعض جهات المملكةمما "  "توفير الموارد البشرية بالقطاع

البشريةأكدت على تفعيل مجموعة من اإلجراءات من ضمنها:   للموارد  الجهوي  التدبير  الطاقة  وال  اعتماد  رفع من 
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ل التابعة  االستيعابية  التكوين  إلى أن  معاهد  المفتوحةلها. كما أشارت  الوظيفة   األوراش  قانون  المجال )مثل  في هذا 

 .أبرز مقومات تعزيز الموارد البشريةالعمومية الصحية( تعد من 

 المداخيل الذاتية .3

ا في تغطية تكاليفها، و  من المفترض أن تلعب المداخيل ا مهما للبنية   المالئمة  ضمان الصيانةالمخصصة لفائدة المستشفيات دورا

 . مرضىللالتحتية والمنشآت والمعدات، وتمويل االستثمارات الالزمة للتشغيل الجيد للمستشفى وتقديم الخدمات الطبية 

االستشفائية،    المراكزوبغض النظر عن الصعوبات والقيود المترتبة عن إضفاء نظام مرافق الدولة المسيرة بصفة مستقلة على  

األمر الذي يؤدي    .المداخيل  الفوترة وتحصيللوظائف    المستوى التنظيمي  على  نقائص  يتسم بعدةتدبير المداخيل الذاتية    فإن

 . يؤثر بشكل كبير على موارد المستشفيات مماعدد كبير من المرضى  من طرف  تكاليف االستشفاءإلى عدم دفع 

األمر الذي ال يمكن معه من النقائص على مستوى مساطر المراقبة الداخلية،    عدد  فقد تم رصدبخصوص عمليات الفوترة،  و

على و.  التأكد من فوترة جميع الخدمات المقدمة وإصدار الفواتير المتعلقة بذلك  والالضرورية    ضمان تسجيل جميع البيانات

وعدم القيام بعمليات الفوترة خارج الساعات   خدمات العالجيةالنجاز الفواتير لجزء كبير من إلوحظ عدم  فقد سبيل التوضيح، 

مداومة على مستوى المصالح اإلدارية  للنظام  في غياب وذلك ،اإلدارية العادية وخالل عطل نهاية األسبوع والعطل الرسمية

للرشيدية،) الجهوي  االستشفائي  لخريبكة،و  المركز  اإلقليمي  االستشفائي  لكلميم،و  المركز  الجهوي  االستشفائي   المركز 

للقنيطرة اإلقليمي  االستشفائي  على(.  والمركز  الطبية  وعالوة  الخدمات  جميع  المرضى  ملفات  تضمين  ا  دائما يتم  ال   ذلك، 

المركز االستشفائي )  خاصة على مستوى مصالح المستعجالت،  مما يؤدي إلى عدم فوترة العديد من الخدمات المقدمة  المقدمة،

ماسة، لسوس  لوجدة، و  الجهوي  الجهوي  االستشفائي  للداخلة،و  المركز  الجهوي  االستشفائي  االستشفائي   المركز  والمركز 

 (. اإلقليمي للقنيطرة

عدة وذلك نظرا لعرف صعوبات في التحصيل  تمن الفواتير    اكبير  اعدد  فإن االستخالص والتحصيل،    بعمليات  فيما يتعلقو

التحكم في عملية    ضعف  من بينها  عوامل، المرضى، وعدم  للتعرف على  الكافية  البيانات  الداخلية، وعدم تسجيل  المراقبة 

 .االستشفاء مغادرة المرضى، ال سيما أولئك الذين استفادوا من

المرتبطة للمبالغ  الدولة  بتسديد  يتعلق  فيما  إلى رؤية واضحة  تفتقر  االستشفائية  المراكز  أن  إلى  اإلشارة  بالخدمات    وتجدر 

 .لمؤسساتلهذه اتأثير كبير على الموارد الذاتية  لها  الوضعية   هذه .  (RAMED)  المقدمة للمستفيدين من نظام المساعدة الطبية

أساسا في الخصاص  يكمن"  تحصيل  الالفوترة وأن سبب الصعوبات التي تعرفها وظائف    وأكدت الوزارة في جوابها إلى
اتخذت مجموعة وأفادت الوزارة أنها   ."على مستوى األطر اإلدارية وكذلك في غياب نظام معلوماتي استشفائي ناجع

المسيرة بطريقة مستقلة  التدابير من ضمنها "العملمن   المصالح  "، وكذا  على إرساء وتعميم نظام معلوماتي بكافة 
 . "العمل على مناولة أنشطة الفوترة واالستخالص"

 الميزانية .4

عدة أشهر    بعد مضيإال  (  واالستثمار  التسيير  منحوكذلك دفع  )واعتمادها    المراكز االستشفائية  على ميزانيات المصادقةال تتم  

يؤثر سلباا على عمليات تنفيذ  و  المالية الممنوحة لهذه المؤسسات  االعتمادات  دفعتأخير  إلى    يؤدي  ، مماسنة الماليةالمن بداية  

 . بها ات الخاصةالميزاني

صفقات أو طلبيات بشأن النفقات الالزمة لتشغيل    ابرامبصفة متكررة إلى  اللجوء  المراكز االستشفائية إلى    دفعهذا الوضع ي

 . على الميزانية واعتمادها  المصادقةالمستشفى، قبل 

 التوصيات. خامسا
التي تدبر على شكل مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة،    تمكين المؤسسات االستشفائية اإلقليمية والجهويةمن أجل  

أوجه   ومعالجة  بشكل صحيح  بمهامها  القيام  للحساباتمن  االعلى  المجلس  يوصي  المرصودة،  الصحة  القصور   وزارة 

 يلي:بما  والحماية االجتماعية

 فعلي؛والتخطيط وعملها بشكل  آليات الحكامةوإحداث هيئات الحكامة  الحرص على -

 والتكفل بالمرضى؛  الستقبال والتوجيهمالئمة ل  شروط توفيرضمان  العمل على -

 التحتية االستشفائية؛المرافق والبنية  تأهيل -

 المراكز االستشفائية بالموارد البشرية والمادية الالزمة لتحسين جودة الخدمات؛  تزويد -

 بالمعدات الالزمة وضمان تغطيتها بعقود الصيانة؛ الطبية التقنيةتزويد المصالح  -

المنتظم للمراكز االستشفائية  الحرص - التزويد  الطبية، والعمل    على  على ضمان تدبيرها  باألدوية واللوازم 

 المناسب ومراقبة استخدامها؛
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 والحرص على استغالله لدعم أنشطة المستشفيات؛ نظام معلوماتي فعال وضعالعمل على  -

 ؛الذاتية تحصين عملية الفوترة وتحصيل المداخيل -

 .المنجزة بالمناولة الخدمات تتبع وضع اآلليات الالزمة لضمان -

 

II. المراكز  والحماية االجتماعية حول المالحظات والتوصيات المتعلقة ب  ر الصحة يوز  جواب

 االستشفائية التابعة لوزارة الصحة

 )نص الجواب كما ورد( 

 أوال. اإلكراهات البنيوية العامة 
للتسيير بطريقة  العوائق التي تواجهه أغلبية المصالح الصحية التي تخضع  التقرير إلى مجموعة من  تمت اإلشارة في هذا 

مستقلة، والسبب يكمن في الخصاص على مستوى األطر اإلدارية في غياب نظام معلوماتي استشفائي ناجع ولمعالجة هذا  

 القصور اتخذت وزارة الصحة مجموعة من التدابير منها: 

بكافة   - إرساء وتعميم نظام معلوماتي  الفوترة واالستخالص من خالل  المراقبة على نظام  العمل على تعزيز 

 االستشفائية العمومية المسيرة بطريقة مستقلة؛المصالح  

 العمل على مناولة أنشطة الفوترة واالستخالص.  -

توسيع قاعدة  يتم العمل بمجموعة من اإلجراءات خاصة إعداد وتحيين الملفات المتعلقة بطلبات العروض والتي تهدف إلى  

المراقبة على مستوى التنفيذ، من خالل مأسسة مجموعة الرفع من جودة تدبير العقود من خالل إدخال بنود تعزز  و  التنافسية

دفاتر  في  التقنية  المواصفات  دمج  إلى  باإلضافة  المستعملة،  بالمواد  يتعلق  فيما  عينات  تقديم  إلزامية  المراقبة،  أجهزة  من 

 التحمالت. 

 ثانيا. الحكامة
المسير الدولة  مصالح  جميع  بمصاحبة  االجتماعية  والحماية  الصحة  وزارة  الصحة  قامت  لوزارة  التابعة  مستقلة  بطريقة  ة 

من رجب    23صادر في    456.11قرار لوزير الصحة رقم  والحماية االجتماعية من أجل حث المسؤولين على احترام مواد  

، خاصة فيما يتعلق بمشروع المؤسسة االستشفائية.  هكذا فإن في شان النظام الداخلي للمستشفيات (2010يوليو  6)  1431

الهيئات التي تم    تخطيط أعمال المؤسسة في إطارالسهر على   هذا المشروع ال يمكن أن يتأتى إال من خالل إشراك جميع 

أنجزت  التي  الصحية  المؤسسات  بإحصاء  المديرية  هذه  قامت  المنطلق  هذا  أعاله. من  المومأ  القرار  في  عليها  التنصيص 

 تتوفر ذات المديرية على نسخ من هذه المشاريع.مؤسسة صحية. كما  47المشروع سالف الذكر والتي يبلغ عددها 

 ثالثا. تدبير أنشطة العالجات

 االستقبال والتوجيه والنظام المعلوماتي. .1

أعدت وزارة الصحة وزارة الصحة مجموعة من البرامج لتحسين استقبال المرتفقين بالمرافق العمومية الصحية التي تدخل  

لتحسين بنيات االستقبال بتأهيل فضاء االستقبال وتدبير عملية اإلرشاد والتوجيه  المواطن وتهدف  في مجال تحسين خدمة 

 أماكن وولوجيات لفائدة ذوي االحتياجات الخاصة.واالنتظار ومعالجة الشكايات فضال عن تحديد 

 الستقبال المرضى  مالئمةظروف غير  -

 تدبير المواعيد بطريقة يدوية -

 تقوية أنظمة التدبير الداخلي كدمج خدمتي أخد المواعيد عبر الخط بالمستشفيات العمومية.في إطار 

الرئيسي من هذا التطبيق هو تنظيم سير االستشارات الطبية التخصصية الهدف    2016يناير    04شرع العمل بهذا البرنامج منذ  

 .من جهة، ومن جهة أخرى الحد من الظروف المشجعة على الرشوة في إعطاء المواعيد، وتحسين ظروف استقبال المرتفقين

 وقد تم تعميم تطبيق هذا النظام بكل المستشفيات العمومية، مند تاريخ شروع العمل به.

وزارة الصحة بعين االعتبار إشكالية الصعوبة التي تواجه بعض المواطنين الذين ال يتوفرون أو ال يتقنون استعمال    تذكما أخ

المعلوميات، بحيث وفرت وحدات داخل مصالح االستقبال بالمستشفيات مجهزة بحواسيب مربوطة بالتطبيق عبر األنترنيت،  

 لتطبيق المعلوماتي لصالح المرتفقين الوافدين على هذه الوحدات يشتغل بها موظفون يتكلفون بأخذ المواعيد عبر ا

 بالنسبة لهده التجربة وأهم الصعوبات التي تواجه وزارة الصحة. 
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 المصالح السريرية  .2

 مصالح المستعجالت 1.2

 مشروع بناء مستشفى جهوي بإقليم كلميم في طور اإلنجاز  -

(: وفي هذا  3الصحة  -واإلقليمية محل مشروع )المغرب مشروع المؤسسة االستشفائية للمستشفيات الجهوية   -

اإلطار قد شهد المستشفى اإلقليمي لورززات سيدي علي بناصر، والمستشفى الجهوي بالراشدية توسيعا للبرامج 

 الطبية والتقنية لتشمل مصالح المستعجالت 

ين والتي قد تهدد حياتهم من أجل الحفاظ على من أولويات مصالح استقبال المستعجالت التكفل بالحاجيات االستعجالية للمواطن

إعطاء  مع  المستعجلة  بالحاالت  التكفل  في  المستعجالت  استقبال  مصالح  مهمة  وتتمثل  المستديمة  العاهات  لتفادي  صحتهم 

 أن تؤدي إلى مضاعفات حيوية او عضوية.  يمكناألولوية للحاالت الحرجة التي 

المستعجالت باإلضافة إلى اشتغالها بصفة مستمرة وتوفرها على تجهيزات    لاستقباوتشكل سهولة الولوج لخدمات مصالح  

تقنية وبيوطبية وموارد بشرية مؤهلة للتعامل مع الحاالت االستعجالية، أحد دواعي االستخدام المكثف لهذه المصالح من طرف  

الخدمة التي ال تضمنها مؤسسات الرعاية   المواطنـات والمواطنيـن على مدار اليوم وطيلة أيام األسبوع وكذلك عدم استمرارية

 الصحية خالل عطلة نهاية األسبوع والعطل مما يؤدي إلى الضغط على مصالح استقبال المستعجالت.

يحث األطر الصحية العاملة في مصالح استقبال المستعجالت    2019نونبر    20وقد قامت وزارة الصحة بإصدار منشور بتاريخ  

الفو  بالتكفل  القيام  هذه  على  على  الوافدين  الحوادث  وضحايا  والمواخض  الحوامل  والنساء  للمرضى  االستعجالية  بالحاالت  ري 

وذلك بتقديم اإلسعافات والعالجات االستعجالية الضرورية لهم وكذا قبولهم لالستشفاء إذا اقتضى الحال ذلك. ويأتي هذا    المصالح 

 الخاص بالنظام الداخلي للمستشفيات.   2010لسنة    456.11من القرار رقم      42المنشور للتذكير بمقتضيات الفصل  

أما بالنسبة للحاالت األقل استعجاال فيتم توجيهها إلى قاعة االنتظار، وفي هذه الحالة يطلب من المريض التوجه إلى مكتب  

وف يتم توجيهها إلى االستقبال والقبول والتسجيل من اجل أداء مصاريف االستشارة الطبية. أما الحاالت الغير مستعجلة، س

 المركز الصحي الذي يتبع له المريض.

وبالتالي، فإن مصالح استقبال المستعجالت ملزمة بتوفير الرعاية الطبية ألي شخص يتقدم اليها حتى ولو لم تكن حالته الصحية  

لية إلى الحالة الحرجة القصوى  الحالة الطبية االستعجالية متنوع للغاية، ويتراوح من الشعور بحالة استعجا  مفهوم مستعجلة ألن  

 والتي تهدد الحياة.

وتجدر اإلشارة إلى انه يتم إعداد مشروع مرسوم يحدد المهام وشروط الوصول وطريقة تشغيل مصالح استقبال المستعجالت،  

 ومن أجل تنظيم عمل هذه المصالح بشكل أفضل. 

 مصالح اإلنعاش 2.2

 روع بناء مستشفى حديث، في طور اإلنجاز، يشمل إنشاء مصلحة لإلنعاش.، فإن المشبالقنيطرةبالنسبة للمستشفى اإلقليمي  

 مصالح طب األطفال  3.2

بخصوص المستشفى اإلقليمي لخريبكة فإن نقل األطفال الخاضعين لعمليات جراحية، إلى األجنحة االستشفائية المخصصة  

، هو اختصاص 2.14.562لمرسوم  وحدة جراحة األطفال، ألن هذا االختصاص، حسب ا  وجودللراشدين يعزى إلى عدم  

 استشفائي جهوي. 

 التقنية -المصالح الطبية  .3

 المركبات الجراحية  1.3

تجدر إلى أن عدد غرف العمليات الجراحية تم التطرق إليها على مستوى كل المشاريع االستشفائية العمومية سواء المتعلقة 

 بالبناء أو إعادة التهيئة. 

جميع المشاريع االستشفائية أخدت بعين االعتبار موضوع فصل مناطق التعقيم. كما أن إعداد إطار  بالنسبة لعملية التعقيم، فإن  

 مرجعي يخص هذه العملية في مرحلة اإلنجاز. 

 الطبيةالتحاليل مختبرات  2.3

بالراشيدية فإن عملية تم اعتماد معايير سواء فيما يتعلق ببناء مختبرات حديثة أو إعادة تهيئتها. وبالنسبة للمستشفى الجهوي  

 بناء المختبر الطبي في طور اإلنجاز.

 مصلحة الفحص باألشعة 3.3

هذه   ومحاربة   المصالحتخضع  األوبئة  علم  لمديرية  التابعة  اإلشعاعية،  بالحماية  المختصة  المصلحة  طرف  من  للمراقبة 

أو إعادة تهيئته إذا تعلق األمر ببناء مصلحة جديدة  الجدران،  األمراض، بصفة دورية وخصوصا  المراقبة:  ا. وتشمل هذه 

 األبواب، الشبابيك... 
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 ات الصيدلي  4.3

نشير هنا إلى أن عدم االستعمال الرشيد للنظام المعلوماتي الخاص بتدبير األدوية والمستلزمات الطبية يعزى باألساس إلى 

 نقص الموارد البشرية.

 الدعم والموارد .رابعا

 انشطة الدعم .1

 عمل بمجموعة من اإلجراءات خاصة إعداد وتحيين الملفات المتعلقةلتأطير هذا التدبير، يتم ال

 بطلبات العروض والتي تهدف إلى:     

 توسيع قاعدة التنافسية؛ -

الرفع من جودة تدبير العقود من خالل إدخال بنود تعزز المراقبة على مستوى التنفيذ، من خالل مأسسة مجموعة  -

عينات فيما يتعلق بالمواد المستعملة، باإلضافة إلى دمج المواصفات التقنية من أجهزة المراقبة، إلزامية تقديم  

 في دفاتر التحمالت. تتمثل أجهزة المراقبة في: 

 لجنة تلقي المنتجات؛  -

 لجنة مراقبة التنفيذ؛ -

 لجنة الصحة.  -

ؤالء  الحد األدنى لألجور وإلزامه بانخراط ه ضمان حقوق األجراء من خالل إلزام صاحب الصفقة باحترام -

 األجراء بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي

من هذه اإلجراءات، مازال تدبير هذه األنشطة يعترضه مجموعة من اإلكراهات على مستوى التتبع والمراقبة ولتجاوز   بالرغم

 ع للمناولة. هذه العراقيل تشتغل وزارة الصحة والحماية االجتماعية على دراسة مأسسة لجان المراقبة، واألنشطة التي تخض

 الموارد البشرية .2

تقوم وزارة الصحة والحماية االجتماعية بالمرافعة من أجل الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة للوزارة مع إعطاء 

المستعجالت،  األولوية استقبال  لمصالح  التعيينات  الخاص والجماعات   في خالل  القطاع  اتفاقيات شراكة مع  توقيع  تم  كما 

 صيص الموارد البشرية لمصالح استقبال المستعجالت. الترابية لتخ

مشروع الوظيفة العمومية الصحية، تعتزم وزارة الصحة والحماية االجتماعية تحفيز الموارد البشرية للتخصصات    إطاروفي  

 الشاقة وال سيما المستعجالت الطبية لجعلها أكثر جاذبية. 

سلبا جاذبية القطاع الصحي العمومي عامال حاسما ومؤثرا في توفير الموارد البشرية بالقطاع وهو ما ينعكس    ضعفيظل  

 .على توزيع هذه الموارد على مستوى بعض جهات المملكة

ولمواجهة هذه اإلشكالية، شرعت مديرية الموارد البشرية في تفعيل مجموعة من اإلجراءات، السيما اعتماد التدبير الجهوي  

افة إلى الجهود الحثيثة للموارد البشرية عبر تنظيم المباريات من طرف المديريات الجهوية للصحة والحماية االجتماعية، إض

 للرفع من الطاقة االستيعابية لمعاهد التكوين التابعة لوزارة الصحة والحماية االجتماعية.

المفتوحة بوزارة الصحة والحماية االجتماعية السيما قانون الوظيفة العمومية الصحية المرتقب، إضافة إلى    األوراشوتظل  

الطب ببالدنا، وكذا تقوية الشراكات بين القطاع العام والخاص، من أبرز مقومات  الترخيص لألطباء األجانب بمزاولة مهنة  

 .تعزيز الموارد البشرية بقطاع الصحة

 المداخيل الذاتية  .3

في هذا التقرير إلى أن هذا العائق تواجهه أغلبية المصالح االستشفائية المسيرة بطريقة مستقلة، والسبب يكمن    اإلشارةتمت  

على مستوى األطر اإلدارية وكذلك في غياب نظام معلوماتي استشفائي ناجع. ولمعالجة هذا القصور،    أساسا في الخصاص

 اتخذت وزارة الصحة والحماية االجتماعية مجموعة من اإلجراءات، ويتعلق األمر ب : 

إرساء وتعميم نظام معلوماتي بك - الفتورة واالستخالص من خالل  المراقبة على نظام  افة  العمل على تعزيز 

 المصالح المسيرة بطريقة مستقلة؛

 العمل على مناولة أنشطة الفوترة واالستخالص. 
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 ساسية أل التغطية الصحية ا

بمختلف مكوناتها، بما فيها التأمين اإلجباري األساسي عن   قام المجلس األعلى للحسابات بمراقبة التغطية الصحية األساسية

ال للقطاع  الخاص (AMO/CNOPS) عامالمرض  للقطاع  المرض  األساسي عن  اإلجباري   (AMO/CNSS) والتأمين 

 .  (RAMED)ونظام المساعدة الطبية

  تعميم وبهدف  عن المرض.    التأمين اإلجباري األساسيوفي نفس اإلطار قام المجلس برصد تطور المؤشرات الرئيسية لنظام  

  سيحل  21.09  ، كما هو منصوص عليه في القانون رقم2022ة في أفق سنة  ليشمل المستفيدين من نظام المساعدة الطبي  تطبيقه

   .65.00الذي ينص عليه القانون رقم  محل نظام المساعدة الطبية (AMO) التأمين اإلجباري األساسي عن المرض

كتسيان أهمية  المرض يالتأمين اإلجباري األساسي عن   وتتبع مؤشرات وتجدر اإلشارة أن مراقبة التغطية الصحية األساسية

 ونظام التغطية الصحية بشكل خاص. عامخاصة، حيث أنهما يندرجان في سياق إصالح منظومة الحماية االجتماعية بشكل 

األساسية الصحية  التغطية  منظومة  وتدبير  تنزيل  أساسا فحص  الرقابية  المهمة  هذه  على   وتستهدف  انكبت  أنها  كما  ككل. 

 . وقد اقتصر تحليل تطور المؤشرات الرئيسية، وال سيما2019و  2006  سنتي   بينما  الل الفترة  الجوانب الهامة لـلمنظومة خ

 في حدود المعطيات المتوفرة.   2020و  2015  سنتي  ، على الفترة ما بينلتأمين اإلجباري األساسي عن المرضتلك المتعلقة با

I.  مالحظات وتوصيات المجلس األعلى للحسابات 

التي قام بها المجلس األعلى للحسابات، عن تسجيل عدة مالحظات واقتراح توصيات متعلقة بما تم ة،  يأسفرت المهمة الرقاب

تحقيقه في ميدان التغطية الصحية األساسية، وال سيما فيما يتعلق بتغطية الساكنة والخدمات والموارد، ومالئمة إطار الحكامة 

ونسبة تغطية المصاريف المتعلقة بها، وكذا أنظمة التمويل الخاصة    وتنزيله وسلة العالجات الطبية المشمولة بالتغطية الصحية

 بمختلف مكونات منظومة التغطية الصحية األساسية.

 أهم مؤشرات التغطية الصحية األساسية أوال. 
( 1إلى: )تعد منظومة التغطية الصحية أحد الركائز األساسية للحماية االجتماعية في مجال الصحة. وهي تهدف بشكل رئيسي  

ال النفقات الصحية و)2و)  طبيةتحسين وتوسيع الولوج للعالجات  المباشرة لألسر في    تقليص(  3( تحسين تمويل  المساهمة 

 نفقات الصحة. ومن أبرز مكوناتها ما يلي:

المخاطر في تحمل  ضد  اتعالوهو نظام تأمين قائم على مبادئ المساهمة و التأمين اإلجباري األساسي عن المرض -

( المأجورين النشطين وأصحاب 1)  سيما:ال  قادرة على المساهمة،  ويروم أساسا تغطية الساكنة ال  .وعدم التمييز

الطالب .وقد تم تنزيل هذا النظام بطريقة تدريجية    (3)و (TNS لين لحسابهم الخاص عام( ال2و) المعاشات

الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط  يه أعاله إلى  المشار إل  65.00كما تم تفويض تدبيره بموجب القانون رقم  

 فيما يتعلق بالقطاع الخاص.االجتماعي والصندوق الوطني للضمان   عاماالجتماعي فيما يخص القطاع ال

ع - يقوم  الذي  الطبية  المساعدة  التضامن  نظام  مبدأ  لفائدة  لى  يملكون المعوزين  شخاصاألالوطني  ال  الذين   ،

يتميز  و.  ولوجهم لهذه الخدماتتحسين  وذلك من أجل  لخدمات الطبية  المتعلقة بالنفقات  الموارد الكافية لتغطية ا

هذا النظام بتدخل العديد من الجهات الفاعلة، وال سيما وزارة الداخلية ووزارة الصحة والوكالة الوطنية  تنزيل

 للتأمين الصحي. 

 تغطية الساكنة .1

. وتتكون الساكنة المستفيدة من هذه  2018% في نهاية ديسمبر  68,8  حوالي  بلغت نسبة التغطية اإلجمالية لسكان المغرب

التأمين اإلجباري األساسي عن    (1)( من المستفيدين من التغطية الصحية االساسية بما فيها  59,8%التغطية في غالبيتها ) 

%. ويستفيد  31بنسبة    نظام المساعدة الطبية (2) % و28,8المرض الخاص بالمأجورين وأصحاب المعاشات والطالب بنسبة  

التغطية الصحية في إطار أنظمة خاصة )التعاضديات والصناديق الداخلية  9  نسبة  جزء ال يتعدى  وو/أ% من السكان من 

 .شركات التأمين الخاص(

إلى   2019سنة    101مليون مستفيد  2,10وهكذا فقد مر عدد المستفيدين من نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض من  

فترة  ال% خالل  4,5  يعادل  103%، مقابل معدل نمو سنوي80,9مسجال بذلك نسبة نمو بلغت    2020سنة    102مليون   2,11

2015-2019.  

 
 2019لعام  ACAPSمقتطف من تقرير   101
 CNOPSو  CNSSحسب المعطيات الرقمية المدلى بها من طرف الهيئات المدبرة لنظام التأمين اإلجباري األساسي   102
 2019لعام  ACAPSمقتطف من تقرير   103
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ثلث سكان المغرب  ما يفوق  ن  إال أ،  104منحا تصاعديا يعرف    ورغم أن عدد المستفيدين من نظام التغطية الصحية األساسية

 طاق هذه التغطية، وهذا بعد خمسة عشر سنة من دخول قانون نظام التغطية الصحية األساسيةال يزالون خارج ن  (%31,2)

 :االجتماعية التاليةلشرائح  ا هو ما ينطبق، خصوصا، على حاالتو. حيز التنفيذ

عدد المنخرطين في هذا  تجاوز ي محدودة حيث لم  تهم جدتغطي  ال تزالالتي ( TNSلين غير األجراء )عامالفئة  -

ا قبل  المدبر من  االجتماعيالنظام  للضمان  الوطني  فيلصندوق  مجموعه  2020نهاية    ،  ما  مؤمناا    2903، 

 .2021سنة غضون في هامة زيادة أن يعرف هذا العدد ومن المتوقع  .مستفيداا  3441و رئيسياا

ها انخراطفي    اتأخير، والتي تعرف  65.00القانون رقم  من    114فئة المأجورين المنصوص عليها في المادة   -

ويقدر هذه المادة.  يشوب أحكام  الذي  الغموض  والذي نتج عن    نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرضب

شخصا    481817  همفين  بم  مأجورا،  788975ما يفوق  ، ب2020عند نهاية سنة  ،  هذه الفئة من المأجورين  عدد

 ام.عبالقطاع ال 307158و (احتساب ذوي الحقوق)دون  بالقطاع الخاص

بخصوص تأخر انخراط الفئة المعنية بالمادة في أجوبته "  الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعيوقد أفاد  
في نظام التأمين اإلجباري عن المرض، فإنه يجدر التأكيد هنا على المخاطر المالية التي   65.00من القانون رقم    114

 .  )...(" ليه من وقع مالي سلبي على التوازنات المالية للنظاموي عليها هذا االنخراط من خالل ما سيؤدي إطين

 602046لغ عددهم  ابوالقطاع الخاص )ذوي حقوق مغلقة(  بعض الفئات الخاصة المكونة أساسا من أجراء ال -

ا  تشمل هذه إذ . ومالئمة لوضعيتهامناسبة للتغطية الصحية تكون ليات التي ال تتوفر على آو 2020 سنةشخصا

ضرورياة لالستفادة من  ال   عمل  يوم  3240لم يتمكنوا من تجميع  المتقاعدين الذين    ، على وجه الخصوص  ،الفئة

باإلضافة  الصندوق الوطني للضمان االجتماعي والذين يحق لهم فقط استرداد مساهماتهم،  الذي يمنحه  معاش  ال

يفقد هؤالء المؤمنون  . حيث،  ف المشغلينمن طر  أو الذين توقف التصريح بهم  عملهمالذين فقدوا  أجورين  المإلى  

)ستة  الحقوق  باالحتفاظ    مدةبعد انتهاء  مباشرة  التأمين اإلجباري األساسي عن المرض  حقهم في االستفادة من  

 سالف الذكر.  65.00رقم  عليها في القانون المنصوص 105أشهر(

 موارد التغطية الصحية األساسية .2

مليار درهم    14,4مليار درهم إلى    10,5، حيث ارتفعت من  2019-2015  خالل الفترةا مضطردا  نمولموارد  هذه اعرفت  

مليار درهم بالنسبة لنظام المساعدة  1,86مليار درهم إلى  1,43، ومن لتأمين اإلجباري األساسي عن المرضبالنسبة لنظام ا

 الطبية.

 لنظام المساعدة الطبيةار الموارد المخصصة ستقرعدم ا 

ؤخذ  وت  .هشاشة  وضعيةوالمستفيدين في    جماعات الترابيةبشكل رئيسي من قبل الدولة وال  تمويل نظام المساعدة الطبيةيتم  

 (FACS) "صندوق دعم التماسك االجتماعيخصوصي حساب ال االعتمادات المرصودة للالدولة بشكل رئيسي من  ةساهمم

ما ال يسمح بتحديد التزاماتها فيما يتعلق  مللدولة    عامةالميزانية الفي  لم يخصص له بند   تمويل نظام المساعدة الطبيةغير أن  

 بتمويل هذا النظام. 

يجدر التوضيح أنه قد خصص مشروع ميزانياتي خاص بتمويل    في أجوبتها أنه ")...(   وزارة االقتصاد والماليةوأكدت  
 ".ماعية والتماسك االجتماعينفقات نظام المساعدة الطبية على مستوى ميزانية صندوق دعم الحماية االجت

فقر وضعية  تغطي مشاركة المستفيدين المصنفين في  فهي  (  شخصفي السنة لكل  درهم    40)   جماعات الترابيةمساهمة الأما  

مليون درهم سنة    15هذه المساهمة من مرت وزارة الصحة. وقد  شرف عليهي تذدع في "حساب الصيدلية المركزية" الووت

في  األشخاص  عدد  ي سجله  ذد اليزامتالاالرتفاع  ال يتوافق مع    نمو. إال أن هذا ال2018مليون درهم سنة    146إلى    2012

في حين ال تتجاوز  نظام المساعدة الطبيةعدد األشخاص المستفيدين من % من 93ناهز ما يهذه الفئة  تمثل حيث فقر وضعية 

 .% 9,1 نسبةالنظام  هذا في تمويلتهم مساهم

الترابية تتمثل "وقد أوضحت وز في المشاركة في تحمل مجانية   ارة الداخلية في أجوبتها أن مساهمات الجماعات 
المعنية الجماعة  نفوذ  دائرة  في  فقر  وضعية  في  المتواجدين  للمستفيدين  المقدمة  أن    العالجات  وأضافت   .")...(

و" النظام،  هذا  إطار  في  تحويلها  عليها  الواجب  المساهمات  تحترم  الفقراء الجماعات  السكان  وزن  بين  التباين  أن 
نظام   تمويل  وأن  رمزية  تظل  المساهمات  هذه  كون  إلى  يرجع  النظام،  تمويل  في  المساهمات  وحصة  المستفيدين 

 " تقع مسؤوليته في األساس على عاتق الدولة.  RAMEDالمساعدة الطبية 

 
ظام  مليون وزاد عدد المستفيدين من ن  10.6إلى    8.7من    AMOلتأمين اإلجباري األساسي عن المرض  نظام اارتفع عدد المؤمن عليهم في إطار     104

 , 2019و 2015مليون بين عامي   10.9إلى  7.5من  RAMEDالمساعدة الطبية 
 .اهماتهميتم توفير التأمين الفردي الطوعي لصالح هؤالء المؤمنين، لكن فائدة هذا التأمين تفترض أن األشخاص المعنيين لديهم القدرة على دفع مس 105
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ا في حدود    120)هشاشة  في وضعية  تشهد مساهمة المستفيدين  و ا درهم    600درهم للفرد سنويا ا   لكل أسرة( منحا تنازليا   ملحوظا

هذه الفئة عدد األشخاص المصنفين ضمن  ( مما يعكس انخفاض  2019في  مليون درهم    13و  2015مليون درهم في    29)

 .نظامة المعتمدة للليويمتفقر مما يؤثر سلباا على التركيبة الوضعية نحو فئة المستفيدين المصنفين في انزالقهم و

 الطبية المخصصة لنظام المساعدةلتمويالت  بلغ إجمالي ا  ،2019سنة    حتى  2012منذ تعميمه سنة    ،وتجدر اإلشارة إلى أنه

  ""صندوق دعم التماسك االجتماعي عبر تم تمويلهامليار درهم  8,027منها حوالي  مليار درهم 9,134

 نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض المخصصة للموارد الحاجة إلى تعزيز نمو ا 

ا التأمين اإلجباري األساسي عن المرض أساساا من  المأجورين وتتكون موارد نظام  يتأثر  و.  المشغلين  مساهماتشتراكات 

التي  ، وب106الديموغرافي عامل  بالخاص  بشكل   المواردهذه  تطور   نسب  كذا ب، وتعد على أساسها االشتراكاتكتلة األجور 

 .االشتراك

الجتماعي، منظمات االحتياط الصندوق الوطني لابخاصة فيما يتعلق    ،في تدهور مستمر  والديمغرافي، فه  عاملفيما يتعلق بالف

باإلحاالت على التقاعد، بما في ا يجزئ. وي فسر هذا الوضع  2020سنة    1,63  نسبةإلى    2015سنة    2,16  نسبة  حيث انتقل من

 .في الوظيفة العمومية التوظيف عمليةمن  ذلك التقاعد النسبي، والحد

يقارب    بمعدل،  درهم  7500ودرهم    2500جلها ما بين  اتب المؤمنين األساسيين يتركز  وأما كتلة األجور، فقد لوحظ أن ر

  % للصندوق الوطني للضمان االجتماعي. 53,1و االجتماعي منظمات االحتياطللصندوق الوطني ل 46,3%

% للصندوق الوطني  6,37و االجتماعي  منظمات االحتياطللصندوق الوطني ل   %  5، )االشتراك  بفإن نس  عالوة على ذلك،

منظمات  لصندوق الوطني لالخاص با شتراك الشهريكما أن مبلغ اال  .النظام  حداث عرفت ركودا منذ إ (،للضمان االجتماعي

سقف  . بينما لم يحدد له أي  (لمشغلدرهم ل  400و  أجوردرهم للم  400درهم )  800تم تسقيفه في مبلغ    االجتماعي  االحتياط

إذا   هأنكما  .  المصرح بهالراتب  أساس  على    نسبة االشتراكحتسب حيث ت لصندوق الوطني للضمان االجتماعيى اعلى مستو

ني مشغليهم عند احالتهم على التقاعد، فإن مؤماشتراكاتهم ومساهمة  يؤدون   لصندوق الوطني للضمان االجتماعيكان مؤمنو ا

   الموارد المالية لهذا األخيرنمو مما يؤثر سلباا على يؤدون اشتراكاتهم فقط،  االجتماعي منظمات االحتياطالصندوق الوطني ل

االجتماعيوأشار   االحتياط  للمنظمات  الوطني  أجوبته"  الصندوق  الوطني   في  الصندوق  في  االشتراكات  أن معدل 
الصعيد الوطني بالمقارنة مع باقي الهيئات والتعاضديات المدبرة للتأمين    لمنظمات االحتياط االجتماعي هو األدنى على

 )...(".  األساسي عن المرض

المرض2020سنة  وخالل   التأمين اإلجباري األساسي عن  بذلك   ةمليار درهم، مسجل  11,12  حوالي  ، بلغت موارد نظام 

ا بنسبة   موارد الصندوق  مليار درهم(. ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض  16,14)  2019  مع سنة% مقارنة  14,47انخفاضا

مليار درهم    71,8على القطاع الخاص، والتي انخفضت من  19كوفيد جائحة الوطني للضمان االجتماعي، متأثرة بتداعيات 

لموارد2020  سنةمليار درهم    47,6إلى    2019  سنة بالنسبة  أما  ل .  الوطني  االحتياطالصندوق  فقد اال  منظمات  جتماعي، 

 .2020و 2019 سنتي بينما مليار درهم  63,5مليار درهم إلى  45,5من ، مرورا %3شهدت. زيادة طفيفة بنسبة 

 نفقات التغطية الصحية األساسية .3

ارتفاع  ومنها  يعكس الزيادة في عدد المستفيدين  مما    ،تصاعدا مستمرا نفقات التغطية الصحية األساسيةتشهد  ،  صفة عامةب

 .الطبية إلى العالجات لوجونسبة ال

   نظام المساعدة الطبية: نفقات متزايدة لكن ال تعكس الحجم الحقيقي للخدمات 

مليار درهم   72,1من  المقدمة للمستفيدين من هذا النظام  نفقات الخدمات الطبية    فقد انتقلت  ،نظام المساعدة الطبيةففيما يتعلق ب 

سنة   سنة    4,2إلى    2015في  في  درهم  في  لكن  .  2019مليار  أنه  اإلشارة  نظام  تجدر  مستوى  غياب  على  شاملة  فوترة 

خدمات للحقيقية  الصورة  ال  كسفإن هذه األرقام ال تع  (،SEGMA)  قلةستنها المسيرة بصورة مخاصة مالعمومية،  المستشفيات  

 .ظامللمستفيدين من هذا الن ياالمقدمة فعل

   األمراض بالنفقات المتعلقة  متزايدة ومطبوعة بهيمنة  نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض: نفقات

 وأهمية التكاليف المتعلقة باألدويةاإلصابة بالمرض  ارتفاع مؤشر  معالمزمنة والمكلفة 

منظمات  الخدمات الطبية بالنسبة للصندوق الوطني لفقات  انتقلت ننظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض، فقد  فيما يخص  

الخاصة بالصندوق الوطني  تلك    بينما انتقلت  .  2019و  2015  تيبين سنما  مليار درهم    2,5إلى    3,4من  االجتماعي    االحتياط

ا سنة  خالل    107مليار درهم  63,4إلى    65,2من   للضمان االجتماعي لتي كانت ا  ،2020نفس الفترة. وقد شهد هذا الوضع تغيرا

ا طفيفاا بنسبة  عرفت  نفقات النظام    إن  ، حيث19مطبوعة بتداعيات جائحة كوفيد   مليار   2,5ن  م  بانتقالها  %،  38,5انخفاضا

أما بالنسبة   .االجتماعي  منظمات االحتياطبالنسبة للصندوق الوطني ل  2020مليار درهم في سنة   86,4إلى    2019درهم سنة  
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للضمان  لنفقات الوطني   سنةمليار درهم   51,4إلى    2019  سنةمليار درهم    63,4فقد تراجعت من   االجتماعي  الصندوق 

فعليا    تراجعابنفقات مؤجلة أكثر من كونها  هنا  . وتجدر اإلشارة إلى أن األمر يتعلق  %2,60ة  نسبمسجلة انخفاضا ب  2020

مستعجلة ، غالباا ما يتم تأجيل الخدمات غير الوتداعياتها  19  جائحة كوفيد حيث أنه، تحت تأثير،  عالجيةخدمات الالفي استهالك  

 المرضى أنفسهم.من قبل أو ستشفائية مؤسسات االالمن قبل سواء 

الصحي وأكدت   للتأمين  الوطنية  والوكالة  االجتماعية  والحماية  الصحة  "   وزارة  أنه  أجوبتهما  )...(   في  بخصوص 
  2015مليار درهم في عام  2.5للضمان االجتماعي، زادت النفقات من التأمين اإلجباري المتعلق بالصندوق الوطني 

الوكالة "أنها تستند،  . )...(2019في عام    108مليار درهم   4.2إلى   للتحقق من صحة األرقام، على  ". كما أضافت 
 ". لفات المرضالتقرير السنوي العام للتأمين اإلجباري على المرض الذي تشير أرقامه إلى السنة التي تم فيها إغالق م

هيمنة   :محددات رئيسية  ةثالث خاص  بشكل   تؤثر فيهنظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض   تطور نفقاتولإلشارة، فإن  

لمؤشر اإلصابة والمنحى التصاعدي  ،  (ALC)و المكلفة  أ   (ALD)المزمنة  لمؤمنين المصابين باألمراض  النفقات الخاصة با

 . دويةأهمية النفقات الخاصة باأل بالمرض و

يتزايد باستمرار   ،األمراض المزمنة أو المكلفة  على األقل بمرض منهذا النظام والمصابين   ، فإن عدد المستفيدين منعليهو

انتقل من  2019-2015فترة  ال% خالل  5بمتوسط زيادة سنوية قدرها   % من 3,30)  2015سنة    مؤمن  288.357  حيث 

 .من المستفيدين( 3,71%) 2019سنة  مؤمن 393.557المستفيدين( إلى 

 االجتماعي  منظمات االحتياطباألمراض المزمنة أو المكلفة بالنسبة للصندوق الوطني ل  ينمصابفإن نسبة العالوة على ذلك،  

   .الصندوق الوطني للضمان االجتماعيلدى  2,96%في حين ال تتعدى فيه النسبة  6,58%الخصوص، تناهز على وجه 

نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض   % من مؤمني4,5سوى    ،المتوسطال تمثل، في    من المؤمنينهذه الفئة  عليه فإن  و

، 2019و  2015  سنتيما بين  ، خالل الفترة  االخاصة بهعالجية  الخدمات الالمتعلقة بنفقات  التجاوز  ت ، بينما  2020سنة  خالل  

الخدمات المتعلقة ب% من النفقات  60  ، نسبة2020ت، خالل سنة  تجاوز  فيما  (،2019% سنة  54,5نصف نفقات هذا النظام )

المتعلقة الخدمات العالجية  نفقات    هيمنةإن  وبالتالي ف(.  %60,86) الصندوق الوطني للضمان االجتماعي التي يؤمنهاعالجية  ال

على الوضع    ةيؤثر مباشرالمرض، ألساسي عن  نظام التأمين اإلجباري ا مواردلستهلك  أكبر م  باعتبارهااألمراض المزمنة  ب

المالي للنظام. ويتوقع استمرار هذا االتجاه التصاعدي، خاصة في غياب سياسة وقائية حقيقية تهدف إلى الحد من العوامل  

 .هذه األمراضمثل المسببة لظهور 

أودعوا ملفا  النظام وضمنها  يعالجية  ة  خدممن  على األقل    فادوالمؤمنين الذين استابالنسبة لمؤشر اإلصابة بالمرض )نسبة  و

نظام لجوء المؤمنين إلى  وتيرة  فهو يعكس    (،طبيا قصد االستفادة من تحمل نفقات العالج أو استرجاع المصاريف المرتبطة به

. وفي هذا  تي يضمنهاال  العالجات الطبية  تحمل نفقات خدماتاسترجاع أو    من أجل  التأمين اإلجباري األساسي عن المرض

ال  المؤشر،فقد سجل هذا    ،طاراإل انتقل من    منحا تصاعديا،،  2019-2015فترة  خالل  إلى    21حيث  بالنسبة    %25   ،%

منظمات  للصندوق الوطني لبالنسبة  %    47% إلى    44(، ومن  2020% في سنة    22)  للصندوق الوطني للضمان االجتماعي

 جتماعي.االحتياط اال

من  31,5%تشكل األدوية الخانة األساسية للنفقات المرتبطة بهذا النظام، على أساس نسبة استهالك بلغت  من ناحية أخرى،  و

، وذلك دون احتساب 2019سنة  برسم  نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض  عالجية التي صرفها  نفقات الخدمات ال

فقد سجلت باإلضافة إلى ذلك، ئية. وة واالستشفايالجراحخدمات عن الجزافي  التعويض الفي إطار  تي يتم التكفل بهاالاألدوية 

األدوية سنما    ،نفقات  ب  منحا،  2019و  2015ي  تبين  مستمرا  االحتياط  ل%  28نسبة  تصاعدياا  لمنظمات  الوطني  لصندوق 

التصاعدية   تعزى هذه الوتيرةو  .% 8,69االجتماع بنسبة بلغت  الوطني للضمان    وبشكل ملحوظ بالنسبة للصندوقاالجتماعي  

 لي:إلى عدة أسباب، من أهمها ما ي نفقات األدويةل

  1001تي يضمن النظام تحمل أو إرجاع مصاريفها حيث انتقل عددها من  ع قائمة األدوية اليتوس ستمرار في  اال -

 .2019سنة   4340إلى  2006سنة دواء 

غياب البروتوكوالت  ، وفي  نيسةعلى أدوية ج  عموما،  تتوفرمكلفة، ال  جديدة  توجه مستمر نحو إدراج عالجات   -

  .العالجية

حسب الفعلية وتها العالجية  وفق قيم تي يضمن النظام تحمل او ارجاع مصاريفها  عدم إعادة تقييم قائمة األدوية ال -

 .البلدان األخرىمع أسعارها مقارنة 

 .ارتفاع أسعار األدوية مقارنة بدول مجاورة -

 . تي يضمن النظام تحمل أو إرجاع مصاريفهاقائمة األدوية الالمدرجة ضمن ألدوية الجنيسة ضعف نسبة ا -
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عالجية خدمات المتعلقة باللنفقات الللمحددات الرئيسية  الذي تسجله ا التصاعدي    ىأن المنحفي هذا الباب إلى  وتجدر اإلشارة  

 :والتي نذكر من أهمها ما يلي  النفقاتلهذه  لطبي  ضبط ا بال  والكفيلةظل غياب اآلليات المناسبة  رتقب أن تزيد حدته خاصة في  ي

ة أخذا بعين االعتبار التطورات التي تعرفها  ظموالحرص على تحيينها بصفة منتالبروتوكوالت العالجية  تفعيل   -

 . هذه البروتوكوالتضمان التكفل بالنفقات العالجية بمدى تطبيق ، مع اشتراط العلوم الطبية

 . األمراض المزمنة والمكلفةفي مواجهة  وصخصعلى الوعام، بشكل  في مجال الصحة وقائيةسياسة تفعيل  -

 .وكذا أسعارهاعالجات مراقبة تطور سلة الالخاصة بليات حداث وتفعيل اآلإ -

 ة. العموميائية ستشفؤسسات االتطوير الم -

 طبية )الدفتر الصحي(  عالجات النظام لمكافحة التكرار في وصفات الحداث إ -

 ماليةنتائج المؤشرات ال .4

  :نتائج مؤشرات تتبع الضرورة تطوير نظام المساعدة الطبية 

غياب البيانات الشاملة وفي    الطبيةالمساعدة  لنظام    ة ومنفردةفصلحدد بصفة من في غياب تمويل ممن المهم التأكيد على أنه،  

ال الخدمات  تكاليف  ل ستالتي  عالجية  حول  يمكن  ،  منه  يندلمستفيدى  النظام،  نتائجالمؤشرات    استخراجال  هذا  يخص   فيما 

 .في مجملها األساسية التغطية الصحية فيما يخص منظومة ،وبالتالي

   االجتماعينظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض: تسجيل فائض لدى الصندوق الوطني للضمان 

 صندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي لل بالنسبة نحو العجز  ومنحى

التأمين اإلجباري األساسي عن المرضأما فيما يخص    حققحيث يهيئة مدبرة إلى أخرى.  تختلف من  لنتائج  فإن ا  ،نظام 

مليار    7,28  مالية تقدر بحوالي  الصندوق الوطني للضمان االجتماعي فوائض منذ إنشائه، مما مكنه من تكوين احتياطيات

فقد    ي،لصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعامليار درهم. أما    9,3ونتيجة صافية قدرها    2019في نهاية عام    درهم

 .2018و 2017خالل سنتي  تالها عجز عام ،2016سجل أول نتيجة تقنية سلبية سنة 

التأمين اإلجباري األساسي عن   ؤشرات نتائجفقد عرفت مإلشارة،  لو طفيفة اللتغيرات  ، بعض ا2020سنة    ،المرضنظام 

تأثير   كوفيد  تحت  جائحة  االجتماعي19تداعيات  االحتياط  لمنظمات  الوطني  للصندوق  بالنسبة  خاصة  فقد  ،  وهكذا   حقق . 

مليار    4,58نتيجة صافيٍة قدرها  و  2020  سنةمليار درهم في    3,32نتيجة تقنية قدرها     الصندوق الوطني للضمان االجتماعي  

من    لصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي قد مكنته. في حين أن النتائج المحققة، في نفس السنة، من طرف ادرهم

مليون درهم ونتيجة صافية قدرها    134,7بذلك نتيجة تقنية قدرها  حيث سجل  السنوات السابقة.  خالل  العجز المسجل  تغطية  

 .ن درهممليو 823,5

العائدات المهمة وغير  "النتيجة الصافية المهمة إلى  هذه    لمنظمات االحتياط االجتماعي  الصندوق الوطنيوقد أعزى  
 . )...("المسبوقة للتوظيفات المالية الحتياطيات الصندوق 

 حكامة التغطية الصحية األساسية ثانيا. 
التدقيق عملية  الباب،ركزت  هذا  في  مدى    ،  حيث  من  األساسية  الصحية  التغطية  نظام  لحكامة  العام  اإلطار    مالئمته على 

لمتطلباته وتنزيلها  واستجابته  كل   فعليا.  ا  حكامة  إطار  تناولت  باكما  يتعلق  ما  منها  خاصة  مكوناتها  اإلجباري  من  لتأمين 

 .تفعيله وفعاليتهو وشموليتهالنظام هذا تناسب مع متطلبات ال، ال سيما من حيث المرضاألساسي عن 

 اإلطار العام للحكامة .1

  غياب إطار عام لحكامة نظام التغطية الصحية األساسية 

أ هذه مة  احكا خاصا بلم يحدد إطار التغطية الصحية األساسية  بمثابة مدونة  65.00القانون رقم    نوتجدر اإلشارة هنا إلى 

نظام التأمين اإلجباري   فإنعليه  . والمراقبةو  التتبع تنسيق وال آليات الهيئات وتم التنصيص فيه ال على  لم يإذ  .  المنظومة برمتها

  أي هيئة   تحديدلم يتم  ف،  نظام المساعدة الطبية  أما،  109حكامة الصناديق المدبرة له هيئات  المرض ظل خاضعا لاألساسي عن  

أما اآلليات المخصصة   .هذا النظام  مخصصة لضبطآلية    ةأي التنصيص على  لم يتم  كما    .تهما حكتدبيره ومسؤولة عن    خاصة

 المرض فرغم تحديدها فإنه لم يتم إحداثها وتفعيلها.   نظام التأمين اإلجباري األساسي عن لضبط 

 :فيما يليبشكل خاص  هات ياتجل تضحتة رهينة بعدة اكراهات التغطية الصحية األساسيبقيت الوضع في ظل 

بوجود حاالت التنافي و  هبعدم اكتمالموسوم  طار التشريعي والتنظيمي اللتتبع والمالئمة الالزمين لإلالنقص في ا -

 زيادة على الغموض الذي يكتنف بعض مقتضياته. 

 
    الوطني للضمان االجتماعي  الصندوقو حتياط االجتماعيالصندوق الوطني لمنظمات االب يتعلق األمر109
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تم العمل على مراجعة القانون  أنه " وزارة الصحة والحماية االجتماعية والوكالة الوطنية للتأمين الصحيوأوضحت 
 .مستوى مقتضياته )...("على  سد الثغراتبمثابة مدونة التغطية الصحية األساسية ألجل  65-00رقم 

المالئمة ليات  حداث اآلوإ  ةالمستهدف  شرائحعلى جميع ال نظام التغطية الصحية األساسية تعميم  مسلسل  في أخر  لتا -

 بعض الفئات الخاصة من الساكنة المستهدفة. تغطية ل

صندوق لل%  6,37و للصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي نسبةلبا%  5  ،نسب االشتراكعدم توحيد   -

االجتماعي للضمان  إ الوطني  لمساهمة  سقاط  مع  بالنسبة  الوطني با  ينلمؤمنا لمتقاعدين  المشغل  لصندوق 

 لمنظمات االحتياط االجتماعي. 

ال  يينتحتأخر بخصوص   - العام لألعمال  ، وقائمة اآلالت الطبية  ةوطنيال  ةالمرجعي  يفة، والتعرمهنيةالمصنف 

 العالجات الطبية. نفقات لالطبي  ضبطأهمية في الن معلما بما لهذه اآلليات وأدوات االنغراس الطبي، 

الوكالة بتعزيز   في أجوبتهما إلى قيام" وزارة الصحة والحماية االجتماعية والوكالة الوطنية للتأمين الصحيوأشارت 
معايير القبول للتعويض عن المستلزمات الطبية من خالل إحداث لجنة التقييم االقتصادي والمالي للمنتجات الصحية 

اقتراح المستلزمات الطبية ذات االستخدام الفردي ليتم ")...(    لجنةهذه المن بين المهام المسندة ل". وأكدت أن  )...(
مستلزمات الصحية المقبول إرجاع مصاريفها برسم نظام التأمين اإلجباري األساسي عن  قبولها أو سحبها من قائمة ال

 )...(". اقتراح تعريفة للتعويض عن المستلزمات الطبية المسجلة، والمرض

 للمنظومة.  تطور المؤشرات الرئيسية  تتبعيسمح ب ندمج م  يعدم وجود نظام معلومات -

الوكالة الوطنية للتأمين الصحي    الصحي باعتماد "والوكالة الوطنية للتأمين    وزارة الصحة والحماية االجتماعيةوأفادت  
بتفعيل المخطط  أربعون مشروعاا فرعياا، تتعلق  حافظة تتضمن  المعنية لتنفيذ  مع األطرافمقاربة "مشروع" بالتنسيق  

 . التوجيهي للنظام المعلوماتي للتأمين الصحي"

 ساسي عن المرضنظام التأمين اإلجباري األإطار حكامة  .2

اإلطار   األساسي عن  التنظيمي  يعاني  اإلجباري  التأمين  واالعدم    من المرضلنظام  والكتمال  التنافي  غموض.  من حاالت 

إلى ذلك، الكفيلة بضبط  باإلضافة  التنظيمي على اآلليات  لم يتم تنزيلها   ومراقبة  فقد نص هذا اإلطار  أنه  النظام، غير  هذا 

 . وتفعيلها

  تنظيمي غير مكتمل وغير مالئمإطار  

على الرغم  اال أنه  .  طبيقيةإصدار مجموعة من النصوص التمشروطا ب  أعاله  المشار إليه  65.00أحكام القانون رقم    زيلتن  ظل

 المرضنظام التأمين اإلجباري األساسي عن  ين في إطار  من أن هذه النصوص تتعلق بشكل مباشر بحقوق األشخاص المؤمن

 :التي تحكم الجوانب التاليةتلك  على وجه الخصوص،    النصوص،النور بعد. وتشمل هذه    ترلم    انهفإ  ر هذا النظام،كما تهم تسيي

المنصوص عليها في الفقرة األخيرة    في الخارج  العالجات  على تحمل تكاليفالمسبقة  الموافقة  وكيفيات  شروط   -

. الموافقات المسبقةخاصة به لمنح هذه    طريقةطبق  صندوق يكل    حيث إنمن القانون المذكور.    13من المادة  

نظام لل  لهذه الصناديق المدبرةفي الخارج في صعوبات متعددة    الخاص بالعالجتنظيمي  الطار  غياب اإليتسبب  و

في المغرب والتي تتطلب    ملفات العالجات غير المتوفرة  بشأن ،  إنصافافية وشفكل  ، بالمذكور فيما يخص البت

 النقل إلى الخارج.

يتوقف تحديد شروط وكيفيات    بأنه "  وزارة الصحة والحماية االجتماعية والوكالة الوطنية للتأمين الصحيوأشارت  
 ". فة بالتدبيرالهيئات المكل الشروط معمنح الموافقة المسبقة على اتفاق مشترك حول هذه 

من    59المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة    المفاوضات الخاصة باالتفاقيات الوطنية  جراءشروط إ -

الصادر    2.05.733  من المرسوم رقم  27على الرغم من أن المادة  و  وفي هذا اإلطار،.  65.00رقم    القانون

ة بإبرام االتفاقات الوطنية ال يمكن أن تتجاوز ينص على أن المفاوضات المتعلق  65.00  تطبيق القانون رقمب

أشهر،06ستة ) اآلن  لم تمكن    2010بدأت منذ عام  التي  المفاوضات  هذه    فإن  (  االتفاقيات    منحتى  تجديد 

 المرجعية الوطنية. ةالوطنية وبالتالي التعريف

أن االتفاقيات الوطنية   )...(في جوابهما "  وزارة الصحة والحماية االجتماعية والوكالة الوطنية للتأمين الصحيوأكدت  
  2009ولم تتم مراجعتها منذ ذلك التاريخ بالرغم من مجموعة من المحاوالت سنتي    2006تم توقيع معظمها سنة  

، قيد منذ ذلك الحين امتيازات الوكالة 2011توقيع مذكرة التفاهم في عام  كما أضافت "أن    ."باءت بالفشل  2010و
 )...(". الصحي الوطنية للتأمين
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  المؤمنينفي حال انتقال   المرضلنظام التأمين اإلجباري األساسي عن    الهيآت المدبرةقواعد التنسيق بين   -

ا للمادة    وذلك  بين القطاعين العام والخاص، فإن  في غياب هذه القواعد،  و.  سالف الذكر  من القانون  74تطبيقا

 . في الواقعنادراا ما يتم  هذه الهيآتالتنسيق بين 

العمل دون   ه عنفي حالة انقطاع  ه في التأمينالشروط التي بموجبها يستمر المؤمن في االستفادة من حق -

ا لل ،أجر  .65.00من القانون رقم  103أو التعاقدية المنصوص عليها في المادة  النظامية مقتضياتتطبيقا

تلجأ   غياب هذه القائمة،في    ،13المنصوص عليها في المادة    الخارجقائمة األمراض التي تتطلب النقل إلى   -

مصلحة في  يتم إعداده وتوقيعه من قبل رئيس    اطلب تقريرت  بحيث،  مؤطرةإلى ممارسات غير    المدبرةالهيئات  

تطلب  تعلى المستوى الوطني و  يةالمرضالتكفل بالحالة  على أنه ال يمكن  فيها  يشهد  و   أحد المستشفيات الجامعية

  ل للخارج.نقالت

)...(  الوكالة الوطنية للتأمين أن "  وزارة الصحة والحماية االجتماعية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي وأوضحت  
مسبقاا على  العديد تها  بإعداد قائمة باألعمال الطبية والبيولوجية الطبية التي تبرر النقل للخارج، تم  إحالقامت  الصحي  

التشاور و الموافقة عليها، وتم إرسالها  أيضا إلى الهيئات  المكلفة    من  البنيات االستشفائية العمومية والخاصة قصد
الوكالة لعقد   )...( دعتفي االستجابة    أمام التأخر المسجل  )...(" كما أضافت أنه  )...( بالتدبير إلبداء  مالحظاتها  

ير بقائمة محينة التي لم تبدي أي والذي توج بموافاة الهيئات المكلفة بالتدب ، )...(  2021اجتماعا جديدا، خالل شهر ماي  
 ". تجاوب بخصوصها، )...(. وقد ظل الوضع كما هو عليه

في جوابه مستكمل الئحة النصوص التطبيقية التي لم يتم   الصندوق الوطني للمنظمات االحتياط االجتماعيوأضاف  
النشاط الصحي للدولة تمشيا    شروط إسهام الهيئات المدبرة في، و(11قواعد الفوترة )م  إصدارها والتي من ضمنها  

 . مع السياسة الوطنية في مجال الصحة

تي ربطت ، ال65.00من القانون رقم    110114بعض الغموض كما هو الحال بالنسبة للمادة  يطبعه  اإلطار التنظيمي  كما أن  

بإصدار    إلى نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض،  ،ية اختياريةصحتغطية    لمأجوريهمالذين يوفرون  انتقال المشغلين،  

على تمديد الفترة االنتقالية لمدة خمس سنوات  المادة سالفة الذكر  تنص  كما    .65.00لقانون رقم  ل  يةتطبيقالنصوص  الجميع  

للتجديد، مما يثير تساؤالت حول   الفترة  تاريخ بداية  قابلة  لتطبيق أحكام المادة   يمحدد ونهائفي غياب موعد  االنتقالية  هذه 

إصدار  ب نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرضفي    انخراط شريحة من المستهدفينربط    فإن  . عالوة على ذلك،114

الحكومية المسؤولة عن    سلطة لم يحدد ال  65.00القانون رقم    كما أن  النظام.  ذه الشريحة فيهدخول  جميع النصوص يؤخر  

 . الخاصة بهالنصوص التنفيذية   صدورنهائياا لتطبيقها في حالة تأخر كذلك أجال حدد يلم  هكما أنتنفيذ أحكام هذه المادة. 

خالل شهر غشت في جوابهما أنه "  وزارة الصحة والحماية االجتماعية والوكالة الوطنية للتأمين الصحيوأشارت  
المحددة في    ،2010 للفترة االنتقالية  المبدئي  الممكن    )...(،سنوات    5وعند نهاية األجل  التحوللم يكن من   إجراء 

". كما أضافت حيث تم تبرير ذلك بعدم انتهاء الفترة االنتقالية في ذلك التاريخ)...(    ، 114المنصوص عليه في المادة  
موعداا نهائياا لهذا التحول، إال أنه بالرغم من ذلك لم يتم تفعيل هذا   2012دجنبر    31رئيس الحكومة حدد تاريخ  أن "

 ."حتى يمكن اعتباره استثناء من القانونالقانونية القرار على اعتبار عدم توفره على القوة 

نظام التأمين اإلجباري   لوطني للضمان االجتماعيا  الصندوق  يدبر  حيث  .بوجود حاالت التنافياإلطار التنظيمي  ويتسم أيضا  

لليعتبر في نفس الوقت  األساسي عن المرض و ا  في حالة  مما يضعه    ، من خالل عياداته الثالثة عشر،خدمات الطبيةمنتجا

المادة  تنافي   أحكام  القانون رقم    44111مع  السياق،.  65.00من  لفقد    وفي نفس  الوطني  الصندوق  االحتياطأبرم    منظمات 

ا للمادة  االجتماعي هذه  م تكليف  ، والتي بموجبها تمكونة لهال  التعاضدياتاتفاقية مع    ،65.00من القانون رقم    83112، تطبيقا

العالجات  المتعلقة ب  الطبيةلخدمات  املفات    بتدبير،  الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعياألخيرة، تحت مسؤولية  

تعاضديات  تمتلك العديد من ال  جهة،من    ،، حيثسالفة الذكر  44إبرام هذه االتفاقية دون مراعاة أحكام المادة  تم  علما أنه  .  المتنقلة

 
ي القيام  يجوز لها وبصفة انتقالية وطوال مدة خمس سنوات قابلة للتجديد ابتداء من إصدار المراسيم التنظيمية المتعلقة بهذا القانون أن تستمر ف 110

.(  وعند انصرام األجل المذكور، يلزم المشغلون المشار إليهم أعاله   بالتغطية المذكورة بشرط أن تدلي بما يثبت وجود هذه التغطية للصندوق )..

الصندوق الوطني لمنظمات  الصندوق الوطني للضمان االجتماعي أو  باالنخراط في نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض المدبر من طرف  

بالتغطية   تمتعوا  أن  سبق  الذين  كذلك،  المعاشات  أصحاب  بتسجيل  االقتضاء،  وعند  ماجوريهم،  وبتسجيل  الحالة  حسب  االجتماعي،  االحتياط 

   المذكورة)...( 
التأمين اإلجباري األساسي عن المرض، على "يمنع على كل هيئة مكلفة بتدبير نظام أو مجموعة من أنظمة    65.00من القانون رقم    44تنص المادة   111

 الجمع بين تدبير نظام من بين هذه األنظمة وتدبير مؤسسات تقدم خدمات في مجال التشخيص أو العالج أو االستشفاء )...(". 
تألف منها، بإنجاز بعض  : "يكلف الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي، تحت مسؤوليته، الجمعيات التعاضدية الم83وقد جاء في المادة   112

أعاله.   44ة  أو جل المهام الموكولة له بموجب هذا القانون وفق الشروط المحددة في اتفاقية يصادق عليها مجلس إدارة الصندوق مع مراعاة أحكام الماد 

لتوزيع الجغرافي ومصاريف التسيير وتتضمن هذه االتفاقية بوجه خاص بيان طبيعة الخدمات وآجال إرجاع المصاريف والتنظيم اإلداري والمالي وا

 والمعلومات اإلحصاءات المتعلقة بأنشطة الجمعية التعاضدية المعنية."  
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الصندوق الوطني   لحسابير الملفات المذكورة  بأخرى تدجهة  من    كما تتولى،  تقوم بإسداء خدمات عالجيةوحدات طبية و 

 .بل هذا االخيرمقابل تعويض يصرف لها من ق لمنظمات االحتياط االجتماعي

للتعاضديات " على أن التدبير  هذه   وأكد الصندوق الوطني للمنظمات االحتياط االجتماعي بالنسبة التفاقية تفويض 
أي داخل األجل الذي  ،  2010وجددت سنة    2006سنة    65.00القانون رقم    من  83بموجب المادة  ،  االتفاقية أبرمت

، بموجب التعديل الذي 2012ديسمبر    31هذا األجل حينها إلى غاية    تمديد  د تم)...(. وق  كفترة انتقالية  44حددته المادة  
   ".19.11رقم  113جاء به القانون

  عدم وضع اآلليات الخاصة بضبط النظام 

المادة  ب  تتميمه، كما تم  65.00من القانون رقم    59المادة  فإن  نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض،   ضبطفيما يتعلق ب

وإعداد    لهذا النظام  ( مهمة التأطير التقنيANAM)  أناطت بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي،  116.12  من القانون رقم  30

ل نظام التأمين اإلجباري ا عمابين    توافقضمان الببشكل أساسي    كلفة، فإن الوكالة موفي هذا الصدد.  الوسائل الكفيلة بضبطه

وأن  وطنية  ال  بإعداد االتفاقياتالمتعلقة  وباإلشراف على المفاوضات    الصحة  انيداألساسي عن المرض وأهداف الدولة في م

 تدبيره.   ووثائق أدوات وكذلك توحيد نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرضعلى اإلدارة اآلليات الالزمة لضبط  حتقتر

على  األمر يتعلق و. الوطنية للتأمين الصحيلم يتم إحداثها من طرف الوكالة الغرض  المقررة لهذان األدوات الرئيسية غير أ

الصحة من أجل مراقبة ملف الواصفين    لمهنيوتحديث دليل المرجع الوطني    يةبروتوكوالت العالجإعداد الوجه الخصوص ب

إضافة إلى    العالجاتمعالجة ملفات    رسييلتالطبية    المهنية والبيولوجيةالمصنف العام لألعمال    يينتحوكذا  ،  الغشومكافحة  

 . 2.05.733من المرسوم رقم  26الصحي المنصوص عليه بالفصل  الدفتر حداثإ

للتأمين الصحيوأفادت   أكتوبر   28تمت المصادقة في    أنه "   وزارة الصحة والحماية االجتماعية والوكالة الوطنية 
مشروعين،  2021 العالجية،    على  البروتوكوالت  األمر  )...(.من  اللجوء  ويتعلق  القيصرية  بدواعي  ، للعمليات 

كما أفادت  .. )...("من قبل وزير الصحة بعد صادق عليهما. واللذان لم يااللتهابات البكتيرية المبكرة لحديثي الوالدةو
أبحاث السرطان، والجمعية   الصحة ومعهدتفاقية شراكة وطنية بين وزارة  على ا 2020 يناير   13توقيع بتاريخ  انه "تم ال

ال للعلوم  البروتوكوالت العالجية في مجال  المغربية  طبية والمجلس الوطني لهيئة الطبيبات واألطباء، تتعلق بإعداد 
 ". السرطان. )...( عالج

فيما يخص   األعمال  أما  أنه "مصنف  الوزارة  أكدت  الوكالةمن  فقد  واللجنة    خالل   )...( الصحي،  للتامين  الوطنية 
على مستوى   الطبية الواردةلتحديد تعريفات األعمال    2021ي يونيو  أطلقت الوكالة دراسة ف)...(  الوطنية للمصنفات،  

 .الطبية )...("التصنيف الموحد لألعمال 

قامت    )...(  الوكالة الوطنية للتأمين الصحيأن ")...(  وزارة  فقد أوضحت الاإلطار المرجعي للمهنة  أما بخصوص  
  واسع جميع جات بمعلومات محينة تغطي على نطاق  بمقدمي العال  المرجع الخاصبإجراءات مبتكرة، مكنت من إغناء  

 )...(". المهن المستهدفة

 التغطية الصحية األساسية  تضمنها منظومةالخدمات التي  ثالثا.

ال  المراقبةركزت   الصحيةالم  عالجاتبشكل أساسي على سلة  بالتغطية  لتكاليف    شمولة  الفعلية  التغطية  الخدمات  ومعدالت 

 .العالجية

 الخدمات الطبيةسلة  .1

تمنح هذه السلة الحق في  حيث  .  114التغطية الصحية األساسيةة  مونظتغطيها م لة الخدمات التي  س  65.00  حدد القانون رقم

التحمل المباشر لتكاليف الرعاية العالجية والوقائية وإعادة التأهيل التي تستلزمها، من الناحية الطبية،    ، واحتماال،استرجاع

 .الحالة الصحية للمستفيد

فقط خص  ت  العالجات الطبيةتكاليف  حمل  ن تفإ   ،نظام المساعدة الطبية لمستفيدين منال بد من اإلشارة إلى أنه فيما يخص او

فيتم تحملها  على مستوى هذه المؤسسات    115الخدمات غير المتوفرة. أما  ةوميالعم  االستشفائيةمؤسسات  لاالخدمات التي تقدمها  

 .نيالمستفيدمن طرف هؤالء 

 غياب نظام يقوم بتحيين منتظم لسلة الخدمات 

نظام  ليسية الرئ رجعيات والتي تحدد الم ،وزارة الصحة تهاصدر بواسطة عدة قرارات أ الخدمات الطبيةمحتوى سلة تم تحديد 

قائمة األدوية  والبيولوجية، ووتشمل على الخصوص المصنف العام لألعمال الطبية   .  التأمين اإلجباري األساسي عن المرض

 
، ج.ر  65.00من القانون رقم  44يرمي إلى تعديل المادة  19.11بتنفيذ القانون رقم  2011يونيو  2صادر في  1.11.46الظهير الشريف رقم   113

 . 2011يونيو  30بتاريخ  5956
 بالنسبة لنظام المساعدة الطبية.  121نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض، والمادة بالنسبة ل 8و7واد الم 114
 وكذا بعض األدوية والمستلزمات الطبية... بعض الفحوصات باألشعة وبعض التحاليل المخبرية 115
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وقائمة األمراض المزمنة والمكلفة التي تمنح الحق في اإلعفاء من الحصة المتبقية على   ،الطبية القابلة للتعويض  والمستلزمات

 .عاتق المؤمن

، خاصة تلك التي  العالجات الطبيةجميع  يشملأن  لتأمين اإلجباري األساسي عن المرضلال يمكن وال ينبغي ومن األكيد أنه 

الخدمات سلة  لنتظم  لما  ني يتحيعمل على النظام  غير أنه تجدر اإلشارة إلى غياب  يمكن تغطيتها من خالل التأمين التكميلي.  

النظام انطالقمنذ    وذلك  الطبية شهد في  يلم  وعليه، فإن محتوى هذه السلة  .  31/12/2019  تاريخ  حتىو،  2005  سنة هذا 

القابلة    ةصاخاالمر  يتعلق  والمحدودة.    التحييناتالواقع سوى بعض   دواء إلى   1001من  انتقلت  )  للتعويضبقائمة األدوية 

تحليل بيولوجي  134طبي، وعمل  104إضافة  عالوة على .(887إلى  168من انتقلت الطبية ) المستلزمات ( وقائمة4340

 . والمكلفة المزمنةقائمة األمراض مرضا ل 14 كذا إضافةو  والبيولوجية،لألعمال الطبية ة العامإلى المصنفات 

بتطور  بدوره  المرتبط الخدمات الطبية تطور   مناسببشكل ال تواكب   الخدمات الطبيةسلة فإن هذا،  يينفي غياب نظام التحو

، سواء من حيث المحتوى أو  الخدمات الطبيةيؤدي غياب هذا النظام إلى عدم ضبط تطور سلة  كما  التقنيات والعلوم الطبية.  

 .لنظامالمالي ل توازنال، مما قد يكون له تأثير على التعريفة

تم على أساس التعريفة ت  لصحية ا  الرعاية  تكاليف  تغطية، فإن  نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض  يمؤمنوفيما يخص  

التعريفة المرجعية  أن  إال أنه لوحظ.  النصوص التنظيميةالتي تحددها  التعويضات الجزافية  و  للنسبا  قوف المرجعية الوطنية

.  ةالصح  يمهني  تعريفات المطبقة من طرفال تتماشى مع الللنظام المذكور   المؤسسات المدبرةالمطبقة من قبل   116الوطنية

 التحاليل البيولوجية الطبية.  ومصنف أعمال المهنية لألعمال العام أنه لم يتم تحيينها مثلها في ذلك مثل المصنفحيث 

للتأمين الصحي وقد أوضحت   الوطنية   على تركيز "  وزارة الصحة والحماية االجتماعية والوكالة الوطنية  الوكالة 
عدم تمكن سلة العالجات   والتي تتمثل في: )أ(ة العالجات،  على أوجه القصور الرئيسية في سل)...(    للتأمين الصحي

عدم كفاية أو حتى غياب الترابط والتنسيق بين نظام التأمين )...(، )ب(  الحالية من مواكبة التطور التكنولوجي والطب  
يشكل  )...( إعادة تحديد "سلة العالجات"  )...(". كما أضافت أن "اإلجباري األساسي عن المرض والنظام التكميلي  

وفي هذا اإلطار، أدرجت الوكالة الوطنية للتأمين    .)...(  2024- 2020أولوية رئيسية في استراتيجية الوكالة للفترة  
 .)...("إطالق مجموعة من الدراسات  ،2021الصحي، في إطار ميزانيتها لسنة 

  )...( العالجات عرفت توسعا مستمرا  سلة  إلى أن "  الصندوق الوطني للمنظمات االحتياط االجتماعيومن جهته أشار  
عدد األدوية المسجلة  ب   خاصة فيما يتعلق )...(.  )...(،  2005منذ دخول التأمين اإلجباري عن المرض حيز التنفيذ سنة  

المقبول إرجاع مصاريفها،   المقبول إرجاع مصاريفهاوب  )...(في الئحة األدوية  الطبية   عدد األجهزة والمستلزمات 
ما تحتاجه سلة العالجات من باب أولى هو ضبط واستقرار مكوناتها خصوصا في ظل  "أن    )...(". كما أكد على

 )...(".التوسع غير المقنن الذي تعرفه حاليا، 

 نسبة تغطية تكاليف العالجات الطبية .2

العناصر المحددة لفعالية وتعد نسبة   ال  الصحيةلتغطية  انظام  نجاعة  التغطية أحد  النفقات  كذا  وعالجية،  وقدرته على تغطية 

 خدمات الطبية من الناحية المالية. لمواطنين للا ولوجتسهيل 

    نظام المساعدة الطبية: نسبة تغطية غير محددة 

ل الطبيةبالنسبة  المساعدة  المستفيدين غير    نظام  المستهلكة من طرف  الصحية  الخاصة بالخدمات  النفقات  تبقى نسبة تغطية 

 .محددة

 نسبة تغطية ضعيفة في الغالب نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض : 

العالجات  لتكاليف  ل  ةالتغطية الفعلية مرجعية محينيين فإن نسبة  وتعريف  والبيولوجيةفي غياب مصنف عام لألعمال الطبية  

.  النسب التي حددتها النصوص التنظيميةأقل بكثير من  تبقى   نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرضالخاصة بمؤمني  

النفقات النسبة حسب نوع  تراوحت هذه  )للنظارات واإلطارات( و19بين  ما  ،  2020  خالل سنة،  حيث  )لغسيل  %97   %

للصندوقالكلى(   االجتماعي    بالنسبة  للضمان  و40بين  وما  الوطني  االحتياط  ل%  %100  لمنظمات  الوطني  لصندوق 

 .االجتماعي

ما يتعلق بالنفقات المرتبطة ببعض  خاصة فيتغريم للمؤمنين،  إلى    لنفقات العالجات الطبية  تغطية الفعليةيؤدي ضعف نسبة الو

 هم والتي تعرف تزايدا مستمرا.الحصة المتبقية على عاتقالعالجات، حيث يضطرون إلى تحمل 

ال تأخذ بعين االعتبار التغطية "نفقات العالج    نسبة تغطيةأن    الصندوق الوطني للمنظمات االحتياط االجتماعيوأوضح  
التكميلية التي يستفيد منها مؤمنو الصندوق سواء في إطار التغطية التكميلية التي يقدمها القطاع التعاضدي أو في إطار  

 )...(".  التغطية التكميلية الثانية التي توفرها مؤسسات األعمال االجتماعية لبعض الفئات المهنية

 
 التأمين اإلجباري األساسي عن المرض. انطالق نظام   التعريفة المرجعية الوطنية لم يتم تحيينها منذ 116
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المتبقية على عاتقإشكالية    ى ذلك، فإنعالوة عل مراض  عند المؤمنين الحاملين أل  تطرح بشكل أكثر حدة   المؤمن  الحصة 

،  المدبرةلهيئات  ملزمة لو وتقنية محددة من قبل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي  معايير طبيةغياب  ي  حيث أنه ف .  مزمنة ومكلفة

ا معاييرها الخاصة بل تطبق  ،  المؤمن  اإلعفاء الخاصة بها من الحصة المتبقية على عاتق  فقط نسبتطبق  ال  هيئة  فإن كل   أيضا

 .األمراض المزمنة والمكلفةللتسجيل في لوائح المصابين ب

فإن  رقم    2المادة   وبالتالي،  المرسوم  ب  2.05.736من  ا  اإلعفاء  نسبالمتعلق  االحتياط  تلزم  لمنظمات  الوطني  لصندوق 

 مراض المزمنة والمكلفةالحاملين لأل ينلمؤمن لالمقدمة  الطبية نح اإلعفاء الكلي أو الجزئي من تكاليف الخدماتم ب االجتماعي

غير أنه لوحظ  لهذه األمراض.    ةالوطني  ةالمرجعي  يفة% من التعر10على عاتق المؤمن نسبة  ال يمكن أن يتجاوز الباقي   بحيث

لحاملي  ، اعتمد اإلعفاء التام  مكتسبات المؤمنينالحفاظ على  ، في إطار  عيلصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماأن ا

 ة. مراض المزمنة والمكلفاأل

من المرسوم    3و  2والمادتين    2.05.733رقم  من المرسوم    2الوطني للضمان االجتماعي، ووفقاا للمادة   للصندوق بالنسبةأما  

غير أن هذا الصندوق  %.  10% و30بين  ما  تراوح  ت  والمكلفة،  المزمنة  ألمراضل  ، بالنسبةاإلعفاء  نسبة، فإن  2.05.737رقم  

مراض فيما يتعلق بالعالجات الطبية الخاصة باأل  اسنوي  المؤمن  لحصة المتبقية على عاتقلدرهم كحد أقصى    3.000حدد عتبة  

 .2009األولى لعام    تهدورصحي في  الوكالة الوطنية للتأمين ال لمجلس إدارةل  38القرار رقم  وذلك بناء على  ،  ةالمزمنة والمكلف

 رابعا. توازن وديمومة نظام التغطية الصحية األساسية 

 لصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعيلمالي الوضع ال  

التغطية    نجاعةتكمن فعالية و لتغطية    توفيربشكل أساسي في قدرته على  الصحية  نظام  خدمات  ال  نفقاتموارد مالية كافية 

وعلى تعبئة الموارد  على    بشكل متواٍز ومستمر العمل    وجب. وبالتالي،  ةالمستهدف  للفئةالتي تتطلبها الحالة الصحية    الطبية

 .األساسية الصحيةلضمان استمرارية واستدامة نظام التغطية  لنفقاتا ضبط

في غياب مؤشرات النتائج، كما هو موضح أعاله،  و،  نظام المساعدة الطبيةبالنسبة ل  ، تجدر اإلشارة إلى أنهوفي هذا اإلطار

 .فحص توازن هذا النظام من الممكن يكنم لفإنه 

يعرف  إلى أخرى. وهكذا،    مدبرةيختلف وضعه المالي من هيئة  ف،  المرضنظام التأمين اإلجباري األساسي عن  عني  فيما يأما  

ا  ماعي  االجتالوطني للضمان    الصندوق ا ماليا   ذلك، باإلضافة إلى  و.  2019  سنةمليار درهم    7,28احتياطيات بلغت  مع  فائضا

ا   منحانتائجه السنوية    سجلت وضع مالي   االجتماعي، فيعاني منلصندوق الوطني لمنظمات االحتياط  أما فيما يخص ا  .تصاعديا

ا من  حيث أنهمقلق.   ونفقات االستغالل    ات الطبيةوالمساهمات تغطي نفقات الخدم  االشتراكاتلم تعد    ،2016  سنة ، اعتبارا

 سنة  مليون درهم في  23مليون درهم تاله عجز صاف قدره    225بنحو    تقنيا يقدروبذلك سجل عجزا    التقنية.االحتياطيات  و

السمكنته من    117لنتائج   هتسجيلعد  ب ،  2020  خالل سنةلنظام  ل  المالي  وضعالتحسن    رغم. و2017 نوات امتصاص عجز 

 مستعجلة سواء من طرف المؤسسات االستشفائية غير اللعالجية  خدمات ابعض التأجيل  فإن هذا التحسن ناتج فقط عن    السابقة،

 .19كوفيد  المرضى بسبب جائحةأو من طرف 

.  منظومة برمتهالل  ينفعالوتتبع  ومراقبة    تمكن من قيادة  الالتغطية الصحية األساسية    لمنظومة  مة الحاليةافي الختام، فإن الحكو

 فصل للإحداث اآلليات المالئمة  قادرة على  ومفعلة  مستقلة    ضبط، وسلطة  إطار حكامة خاص بالمنظومة ككل  غيابتتسم ب  حيث

عدم  كذا  و  خاصة بنظام المساعدة الطبية،  مدبرةهيئة  متدخلة في المنظومة زيادة على غياب  والتحكيم بين مختلف الجهات ال

 .األخير اذلهرصود تبع المتكفاية ال

ا بأوجه القصور المتعلقة بشكل  ا لتغطية  الفعلية    والنسبة  الطبيةخدمات  الإضافة إلى ذلك، فإن سلة   لتكاليف المتعلقة بها تتأثر سلبا

تحدد   التي  الوطنية  االتفاقيات  تجديد  بعدم  الطبية    ةعامال  اتمصنفالرئيسي    ة المرجعي  فةيرالتعكذا  و  والبيولوجيةلألعمال 

إعداد  التأخر في  إضافة إلى  ،  من قبل األطباء في حالة وجودها  هاوصفضعف  ، وضعف الترويج لألدوية الجنيسة وةنيالوط

 الخدمات الطبية في القطاع الخاصمقدمي  على    المراقبةانعدام  كذا  ، وهاواعتماد  و المصادقة عليها يةعالجالبروتوكوالت  ال

ا بالفوترةلمحاربة  المتعلقة  ت وع  لتجاوزات  علىوفر  دم  الطبية  الخدمات  العموميةمؤسسات  المستوى    بعض  . االستشفائية 

لذلكو فإن  كنتيجة  تكاليف    نسبة،  للمستفيدين    الخدماتتغطية  المقدمة  األساسيةالطبية  الصحية  التغطية  نظام  يزال   من  ال 

مما  امحدود ا،  بتزايد  المؤمنين  كاهل  على  يثقل  المتبقية  وقدلحصة  إلى    عاتقهم  أحيانا  عن  يدفعهم  الخدمات التخلي  بعض 

 .العالجية

نظام التأمين اإلجباري لونظام التغطية الصحية األساسية بشكل عام    وديمومةالتوازن المالي    يمكن القول بأن،  وفي األخير

ى المدى  الوطني للضمان االجتماعي مضمونة عل  الصندوق  ديمومة   فإذا كانتهشا.   يظل  بشكل خاص    األساسي عن المرض

استدامة   فإن  االحتياط  االمتوسط،  لمنظمات  الوطني  يتم    مهددة االجتماعيلصندوق  لم  التصحيحيةاتخاذ وإذا  التدابير   تنفيذ 

 . الالزمة

 
  مليون درهم.  823,5مليون درهم، وصافي نتائج بلغ  134,7نتائج تقنية بلغت  117 
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 خامسا. التوصيات
ليشمل المستفيدين    نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض لمعالجة مختلف االختالالت المذكورة أعاله، وفي أفق تعميم

، يوصي المجلس األعلى 09.21، كما هو منصوص عليه في القانون رقم  2022بحلول عام   نظام المساعدة الطبية من

للحسابات وزارة الصحة والحماية االجتماعية والوزارة المكلفة بالمالية، في إطار اإلصالح الذي انطلق تنزيله ألجل تعميم  

 تها والحرص على ديمومتها، باألخذ بعين االعتبار التوصيات المصوغة أدناه: التغطية الصحية وتجويد خدما

تنويع موارد  الكفيلة بليات  اآلفي  جليا  ية األساسية والتفكير  صحالتغطية ال منظومة  تمويل    ساييقمراجعة م -

 تمويلها؛  طرقو

نحو إحداث  بهدف تمهيد الطريق  نسب تغطية التكاليف العالجية  االشتراكات و  نسبدراسة إمكانية توحيد   -

 ؛جميع المواطنين ة لفائدةواحد هيئة تدبره موحدة أساسية صحيتغطية  نظام

 ؛التغطية الطبية األساسية ككلمنظومة ة كامحوضع إطار مالئم خاص ب -

وتفعيل  إ - الالزمة إلضبط  هيئة  حداث  والوسائل  بالصالحيات  تتمتع  منتظمة، عداد  مستقلة  بصفة  وتحيين، 

( يةعالجالبروتوكوالت  وال،  يفةرعالتو،  الخدمات الطبيةسلة  و،  االشتراكات)  ةمونظمالالخاصة بضبط  ليات  اآل

 الخدمات الطبية؛  من قبل مقدميتطبيقها  احترامالحرص على مع 

 والمكلفة؛  المزمنةيد األمراض ازتلحد من ألجل اصحية يقظة والوقاية الاعتماد نظام لل -

طبية   ومستلزماتبأدوية    ةلسوق الوطنيبصفة آمنة ومنتظمة لمداد  اإلضمان  كفيلة بوضع سياسة دوائية   -

 مناسبة؛ جودة عالية وبأسعار ذات 

الم - االستشفائية  تطوير  ل  هاباعتبار  وميةالعمؤسسات  الرئيسية  ا الرافعة  النظام  األساسية لتغطية    صحية 

بمكونات مختلفة تعمل   موحدة  ةوطني  ةصحينحو منظومة    مقاربة موجهةالقطاع الخاص في إطار    ومراقبة

 صحية؛الصحة بما في ذلك التغطية ال الدولة في مجالسياسة جميعها على تنزيل 

بشكل  مساهمة  البهدف    التأمين التكميلي، و  بين التأمين اإلجباري األساسي عن المرض   ةجديدمحورة    رساءإ -

تكاليف  ال تغطيةنسبة ، وتحسين خاصة من ناحية التمويلتيسير الولوج للخدمات الطبية في ضمان  ملموس

 واطن. على عاتق المالحصة المتبقية  العالجية وبالتالي خفض

 

II. الداخلية حول المالحظات والتوصيات المتعلقة بالتغطية الصحية األساسية ر يجواب وز 

 )نص الجواب كما ورد( 

 RAMEDمساهمة الوزارة بشأن مساهمة الجماعات في تمويل نظام المساعدة الطبية 

فإنه شرع ،  2020و  2018لسنتي    المجيد خطاب العرش تي تضمنهاالينبغي التذكير أوال، أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية  

وناته المتمثلة في تعميم التغطية الطبية، التي تفعيل أحد مك، من خالل  2021في إصالح الحماية االجتماعية ابتداء من يناير  

وذلك بتوسيع نطاق استفادة الفئات الفقيرة والمعوزة من    2022سنة    RAMEDتقتضي إنهاء العمل بنظام المساعدة الطبية  

 (.AMO) التأمين اإلجباري األساسي عن المرضنظام 

االختالال  اإلصالح، تصحيح  هذا  استدعت وضع  التي  األمور  بين  نظام  ومن  منها  يعاني  التي  المتعددة  القصور  وأوجه  ت 

 والنظام الصحي الوطني. RAMED نظام المساعدة الطبيةالتغطية الطبية، بما في ذلك االختالالت التي تشوب تنفيذ 

 ومن بين أوجه القصور األخرى التي يمكن إدراجها على الخصوص في هذا التقرير 

العمومية في توفير خدمة ذات جودة على مستوى ربوع التراب الوطني، بما في ذلك الخدمة  االمكانية المحدودة لقطاع الصحة  

 المتعلقة باستقبال المرضى واحترام السلسلة الصحية والفوترة وتدبير ملفات المرضى.

المعتمدة    ، وجودة المعاييرRAMED  نظام المساعدة الطبيةالمجهودات المبذولة لتحديد األشخاص المؤهلين لالستفادة من  

لتحديد األهلية في االستفادة من النظام المذكور، من أجل استهداف أمثل للمستفيدين وتدبير بطاقات الولوج لهذا النظام من قبل  

 المستفيدين. 

 ستراتيجيات الصحية الوقائية، ضد مخاطر األمراض طويلة األمد واألمراض الثقيلة والمكلفة.االقصور 
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 RAMEDماعات في تمويل نظام المساعدة الطبية  فيما يتعلق بمساهمة الج

مشاركة في تحمل مجانية العالجات المقدمة للمستفيدين المتواجدين في وضعية فقر في دائرة نفوذ تتمثل هذه المساهمات في ال

 الجماعة المعنية.

خاص المعترف بتواجدهم درهما في السنة للشخص المستفيد وذلك في حدود حصيص األش   40وقد تم تحديد هذه المساهمة في  

 في وضعية فقر بالجماعة. 

مارس برسم كل سنة، تحويل المساهمة   31وعمال باألنظمة الجاري بها العمل في هذا المجال، فإنه يتعين على الجماعات قبل  

  السالف ذكرها في الحساب الخصوصي للخزينة المسمى "الصندوق الخاص للصيدلية المركزية"، وذلك استنادا للوضعية

التي يتم إعدادها في هذا الشأن من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والتي تحال على الجماعات من طرف المديرية  

 العامة للجماعات الترابية. وتجدر اإلشارة إلى أن هذه المساهمات تمثل نفقات إجبارية.  

ب عليها تحويلها في إطار هذا النظام، وأن التباين وتجدر اإلشارة في هذا الصدد، إلى أن الجماعات تحترم المساهمات الواج

بين وزن السكان الفقراء المستفيدين وحصة المساهمات في تمويل النظام، يرجع إلى كون هذه المساهمات تظل رمزية وأن 

 تقع مسؤوليته في األساس على عاتق الدولة.   RAMED نظام المساعدة الطبيةتمويل  

 

III. االقتصاد والمالية حول المالحظات والتوصيات المتعلقة بالتغطية الصحية    ةريجواب وز

 األساسية 

 )نص الجواب كما ورد( 

إن تمويل هذا النظام يتم أساسا عبر صندوق دعم الحماية االجتماعية والتماسك االجتماعي، حيث أن االعتمادات المرصودة  

تحويلها   يتم  الطبية  المساعدة  لنظام  الصندوق  هذا  المراكز  من  وكذا  المركزية  الصيدلية  حساب  لفائدة  الصحة  وزارة  إلى 

االستشفائية الجامعية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي. و هذه العملية تتم في إطار اتفاقي مع المؤسسات المعنية حيث تلتزم 

في   المساهمة  قصد  الصندوق  إطار  في  المالية  االعتمادات  برصد  المالية  و  االقتصاد  لنظام وزارة  الالزمة  النفقات  تغطية 

المساعدة الطبية، و تلتزم هذه المؤسسات ، على القيام بدور المراقبة والتتبع الميداني لمختلف مكونات الدعم للتأكد من صرف  

  االعتمادات المرصدة في المجاالت واألهداف المحددة ولفائدة الفئات المستفيدة و كذا الحرص على جودة الخدمات المقدمة في 

لمختلف  المركزية  الصيدلية  إطار صندوق  في  بها  المتوصل  االعتمادات  تتولى رصد  الصحة  أن وزارة  اإلطار، كما  هذا 

 المستشفيات العمومية.

كما يجدر التوضيح أنه قد خصص مشروع ميزانياتي خاص بتمويل نفقات نظام المساعدة الطبية على مستوى ميزانية صندوق 

 لتماسك االجتماعي.دعم الحماية االجتماعية وا

مليار    8,021مليار درهم عوض    8,027وتتمثل في    2019إلى غاية    2012تجدر اإلشارة إلى أن مساهمة الصندوق منذ  

 درهم المشار إليه في النص جانبه.

سنة   االجتماعي"  التماسك  دعم  "صندوق  وتفعيل  إحداث  قبل  أنه  اإلشارة  تجدر  رصد  2012كما  على  الحرص  تم  فلقد   ،

مادات المالية الالزمة لتمويل البرامج المستفيدة منه والتي انطلقت قبل هذه السنة كنظام المساعدة الطبية في إطار الميزانية االعت

العامة وذلك عبر فصل التكاليف المشتركة أو من خالل تعزيز الميزانية المخصصة لوزارة الصحة من أجل مواكبة تعميم  

 نظام المساعدة الطبية.

 

IV. الوكالة الوطنية للتأمين الصحي حول  مدير  ر الصحة والحماية االجتماعية و يجواب وز

 المالحظات والتوصيات المتعلقة بالتغطية الصحية األساسية 

 )نص مقتضب( 

 المؤشرات الرئيسية للتغطية الصحية األساسية أوال. 

 التغطية الصحية األساسية مصاريف .3

  :نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض 

ت متزايدة ومطبوعة بهيمنة النفقات المتعلقة باألمراض المزمنة والمكلفة مع ارتفاع مؤشر اإلصابة بالمرض والتكاليف  نفقا

 المرتفعة لألدوية.
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إلى    2015في عام    2.5بخصوص )...( التأمين اإلجباري المتعلق بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي، زادت النفقات من  

 . )...(  2019مليار درهم في عام  4.2

وارتفع عدد المستفيدين من التأمين اإلجباري على المرض الذين يحملون على األقل واحد من األمراض المكلفة أو األمراض 

 )...(. .2019مؤمن عليه في  393.557إلى  2015مؤمناا عليه في عام  288.357الطويلة األمد، من 

لتأمين الصحي على التقرير السنوي العام للتأمين اإلجباري على المرض  للتحقق من صحة األرقام، تستند الوكالة الوطنية ل

 .الذي تشير أرقامه إلى السنة التي تم فيها إغالق ملفات المرض

 األساسية حكامة التغطية الصحية  ثانيا.

 اإلطار العام للحكامة   .1

  إطار عام لحكامة نظام التغطية الصحية األساسية غياب 

ألجل  بمثابة مدونة التغطية الصحية األساسية باتفاق مشترك مع وزارة الصحة    65-00رقم  تم العمل على مراجعة القانون  

عاشة ووفقاا لمستقبل التأمين اإلجباري عن المرض، ووضع  م  على مستوى مقتضياته، وذلك بالنظر إلى التجربة السد الثغرات  

على النحو الوارد    جديدة، وذلك  مهام رئيسيةالوطنية للتأمين الصحي على    الوكالةنشاط  وعدم االنسجام وتركيز    حد للتنافي

. وقد تم عرض هذا المشروع من قبل وزارة الصحة على األمانة العامة للحكومة في شهر  القانون المذكورفي مشروع تعديل  

 .  2019أكتوبر 

 الطبي.   االنغراسلمستلزمات الطبية وأدوات  ر في مجال تحيين المصنف العام لألعمال المهنية وقائمة ايالتأخ 

والمالي  االقتصادي  التقييم  لجنة  إحداث  خالل  من  الطبية  المستلزمات  عن  للتعويض  القبول  معايير  بتعزيز  الوكالة  قامت 

 :للمنتجات الصحية )...(، ومن بين المهام المسندة للجنة التقييم االقتصادي والمالي للمنتجات الصحية

  ؛المستلزمات الطبية ذات االستخدام الفردي ليتم قبولها أو سحبها من قائمة المستلزمات الصحية المقبولاقتراح   •

 إرجاع مصاريفها برسم نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض؛ •

 للتعويض عن المستلزمات الطبية المسجلة. اقتراح تعريفة  •

الملفات المتعلقة بالمستلزمات الطبية من قبل الهيئات المدبرة، وال سيما تلك  وبهدف تبسيط تصفية بعض    2020خالل سنة  

الوطنية   التعريفات  تعديل  مقترح  في  الصحية  للمنتجات  والمالي  االقتصادي  التقييم  لجنة  بتت  الطبية،  بالبصريات  المتعلقة 

 تعريفات. 4بخصوص المرجعية المتعلقة بالعدسات واإلطارات الطبية من خالل إبداءها لرأي إيجابي 

المقترح موضوع التعريفات المرجعية الوطنية إلرجاع أو تحمل   وشكل هذا  مشروع قرار لوزير الصحة بالمصادقة على 

 األجهزة والمستلزمات الطبية برسم التأمين اإلجباري األساسي عن المرض. 

سي عن المرض إلى عالجات جيدة وبأفضل  ومن أجل ضمان ولوج المؤمنين الخاضعين لنظام التأمين اإلجباري األسا  ،أيضا

 أجل مراجعة التعريفات بالنسبة لباقي المستلزمات الطبية. مستمر منفي مسلسل  تنخرط الوكالةاألثمنة، 

مراجعة التعريفة الوطنية   هام فيبالنظر إلى أن ثمن المستلزمات الطبية المحدد مسبقا من قبل وزارة الصحة، يعد عنصرا جد  

الوكالة الوطنية للتأمين   الصحة بينتحت إشراف وزير    2021تلزمات الطبية، تم توقيع اتفاقية شراكة في يونيو  المرجعية للمس

 .قواعد البيانات الخاصة بالمنتجات الصحية تتعلق بتبادلالصحي ومديرية األدوية والصيدلة 

  مةالمؤشرات الرئيسية للمنظو بمراقبة تطورعدم وجود نظام معلوماتي مندمج يسمح 

غياب" نظام معلوماتي للتأمين الصحي، فمنذ إحداثها، عملت الوكالة، بشكل تعين تقديم توضيح بخصوص مالحظة "بداية، ي

كإجراء أساسي لمواكبة توسع نطاق أنظمة التغطية الصحية األساسية. عدة نسخ من هذا النظام  تدريجي على وضع وتحيين  

ذلك اإلدارة    وكان  أولويات  بين  في الدائما من  الصحي    وصية  النظام  لتزويد  بنظامسعيها  للتشغيل    الوطني  قابل  معلوماتي 

 .يأخذ في االعتبار متطلبات التغطية الصحية، )...( مشركال

أربعون   حافظة تتضمن  المعنية لتنفيذ  مع األطرافمقاربة "مشروع" بالتنسيق    الوكالة الوطنية للتأمين الصحياعتمدت    كما

من التوفر   تمكين الوكالة" المخطط التوجيهي للنظام المعلوماتي للتأمين الصحي "، وبالتالي  بتفعيل   مشروعاا فرعياا، تتعلق

 والتطوير المعلوماتي، تعكس خياراتها اإلستراتيجية.  أساسية للقيادة على آلية

 مشاريع التأمين  المتعلقة بحافظةالوثائق    جميع  على دقت  ستكملت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي وصاوفي هذا الصدد، فقد ا

التنظيمي" اإلجباري األساسي عن المرض مع تقدير ميزانيتها، وذلك بعد اعتماد " ذو الصلة، وستمر قريباا إلى    المخطط 

لمواكبة إرساء  من أجل ذلك، تم برمجة آليات خاصة  ، )...(.  على أرض الواقع  جميع اآلليات والمساطر المنبثقة عنهتجسيد  

للمخطط التوجيهي    لضمان النجاح المنتظر  األساسي،التأمين اإلجباري    في نظامالفاعلين    مختلفولدى  هذا المخطط، داخلياا  

 للنظام المعلوماتي. )...( 
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 ت التي المقتضياسيما  ستساهم العملية الحالية إلصالح الترسانة القانونية لـلتأمين اإلجباري األساسي عن المرض، وال  كما  

وتدفقات، وتواتر إرسال قواعد البيانات من قبل الهيئات المدبرة إلى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي،   تنظم إلزامية، ومحتوى

 صناع القرار. )...(.االسترشاد بها من قبل  قصدالمناسب تبادل المعطيات الدقيقة في الوقت  ترسيخ ثقافةبشكل كبير في 

 التأمين اإلجباري األساسي عن المرضإطار حكامة نظام   .2

  وغير مالئمإطار تنظيمي غير مكتمل 

األداء السليم لنظام التأمين اإلجباري األساسي    واكراهات تعرقل عن وجود صعوبات2005سنة  التجربة المكتسبة منذ  كشفت  

ية، وال سيما محدودية مقتضياته  األساس  الصحيةبمثابة مدونة التغطية    00-65عن المرض بالنظر إلى روح ونص القانون رقم  

القانونية الخاصة بنظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض، التي تتميز بعدم توافق أحكامها العامة والخاصة، وعدم كفاية 

 .األحكام التي من شانها ضبط النظام

لى الصحة، وعلى شفافية المعلومات  األسرة ع مستوى نفقاتوقد كان لهذه االختالالت المسجلة عواقب وخيمة، ال سيما على 

المتعلقة باستهالك العالجات الصحية، ودقة البيانات اإلحصائية ذات الصلة، وعلى القدرة في التحكم في نفقات األنظمة وكذا 

 قدرة الوكالة على قيادة نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض.

فاق مشترك مع وزارة الصحة، أحالته الوزارة المذكورة على األمانة العامة قانون المذكور باتمشروع تعديل الولذلك، تم إعداد  

 .(للحكومة، )...

 المسبقة  منح الموافقة وكيفياتشروط  •

 الهيئات المكلفة بالتدبير.  الشروط معيتوقف تحديد شروط وكيفيات منح الموافقة المسبقة على اتفاق مشترك حول هذه 

 المفاوضات المتعلقة باالتفاقيات الوطنية شروط إجراء •

ولم يتم  2006ة في إطار التأمين اإلجباري األساسي عن المرض، ينبغي التذكير بأن االتفاقيات الوطنية تم توقيعها سن)...( و

وقد أدى ذلك إلى توقيع  باءت بالفشل.    التي  2010و 2009مراجعتها منذ ذلك التاريخ بالرغم من عدة محاوالت خالل سنتي 

، والتي قيدت منذ ذلك الحين من صالحيات الوكالة الوطنية للتأمين فيما يتعلق بالعقوبات، مما ساعد 2011التفاهم سنةمذكرة 

 . 2006 يعود لسنة، خاصة وأنها أصبحت متجاوزة باعتبار أن تحديدها مقدمي العالجاتعلى عدم احترام التعريفات من قبل 

الوطني للضمان    الصحي أو الصندوقللتامين    والوكالة الوطنيةوبالرغم من كل الجهود وااللتزام سواء من وزارة الصحة  

أو يناير    مهنيممثلي    االجتماعي  في  أسفر  الذي  االستراتيجي  المشروع  إشراف،  2020الصحة إلنجاح هذا  وزارة   تحت 

رج نطاق هذه  االجتماعي البقاء خا  االحتياطثالث اتفاقيات وطنية جديدة، قرر الصندوق الوطني لمنظمات    عن توقيعالصحة،  

الجريدة   في  المختلفة  االتفاقيات  نشر  يتم  لم  األخير،  هذا  عنه  أبان  الذي  الرفض  موقف  إلى  وبالنظر  وبالتالي،  االتفاقيات. 

 الرسمية، األمر الذي تعذر معه تطبيقها. )...( 

 لنظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض الهيئات المدبرةقواعد التنسيق بين  •

بالوكال للتامين الصحيأنيطت  الوطنية  القانون    ة  التأمين اإل  12-116بموجب  المرض    األساسي عنجباري  المتعلق بنظام 

من أن أي شخص مسجل   خاللها تتأكدالمزدوج، والتي من    مراقبة التسجيلمنه، مهمة    30وال سيما المادة    بالطلبة،الخاص  

ال يستفيدون إال    حقوقه،في نظام التأمين الصحي اإلجباري األساسي أو تم قبوله لالستفادة من نظام المساعدة الطبية، أو ذوي  

 من النظام الذي ينتمون له. 

 الخارجالنقل إلى قائمة األمراض التي تتطلب  •

-2من المرسوم رقم    16والمادة    00-65من القانون رقم    59للمادة    وفقاا  المهام المنوطة بها هذا الصدد، وفي إطار    )...( في

اد قائمة باألعمال الطبية والبيولوجية الطبية التي تبرر النقل للخارج، إعدالوكالة الوطنية للتأمين الصحي ب  ، قامت05-733

إرسالها ، وتم والموافقة عليهاد التشاور االستشفائية العمومية والخاصة قص من البنيات على العديدهذه القائمة مسبقاا  تم إحالة

في االستجابة    وأمام التأخر المسجلألجل إدخال التصحيحات المحتملة.    إلبداء مالحظاتهابالتدبير    الهيئات المكلفةإلى    أيضا

بالتدبير   المكلفة  الهيئات  المبرر من جانب  لعقد اجتماعاا جديداا، خالل شهر ماي    )...( دعتغير  بحضور   ،2021الوكالة 

االجتماعي،   االحتياط  لمنظمات  الوطني  الوطنيالصندوق  توج   والصندوق  والذي  الصحة،  ووزارة  االجتماعي،  للضمان 

بموافاة الهيئات المكلفة بالتدبير بقائمة محينة التي لم تبدي أي تجاوب بخصوصها، )...(. وقد ظل الوضع كما هو عليه، بالنظر 

وكالة الوطنية للتأمين الصحي الصالحيات المفوضة من قبل السلطات العمومية من أجل  ال يمنح ال  00-65إلى أن القانون  

إلى اإلجراءات الضبطية بشكل عام سوى كمقترحات يواجه تفعيلها    ملزمة، حيثالضبطية    إجراءاتها والياتهاجعل   ي نظر 

 .مشاكل تقنية ومالية
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 114  اإلطار التنظيمي يطبعه بعض الغموض كما هو الحال بالنسبة للمادة •

نظام التأمين اإلجباري   بعد تفعيلسنوات    5وعند نهاية األجل المبدئي للفترة االنتقالية المحددة في    ،2010خالل شهر غشت  

أبداها  للمعارضة التي      ذلك تبعاو  ،114المنصوص عليه في المادة    إجراء التحوللم يكن من الممكن    المرض،األساسي عن  

التي    114  وفقا للمادةالعمل وشركات التأمين الخاصة، حيث تم تبرير ذلك بعدم انتهاء الفترة االنتقالية في ذلك التاريخ،    أرباب

 .00-65لتطبيق القانون رقم  المراسيم الالزمةهذا التحول نشر جميع  تشترط إلجراء

أجل رفع اللبس  القانوني ومنالرأي  وتبعا لهذا لعامة للحكومة بقانونية حجة شركات التأمين.وفي هذا الصدد، أقرت األمانة ا

التأمين اإلجباري األساسي عن المرض، حدد رئيس الحكومة تاريخ   التحول إلى نظام    2012دجنبر    31فيما يتعلق بأجل 

حتى يمكن  القانونية  موعداا نهائياا لهذا التحول، إال أنه بالرغم من ذلك لم يتم تفعيل هذا القرار على اعتبار عدم توفره على القوة  

 اء من القانون. )...(.اعتباره استثن

  التشاركية المعتمدة بمثابة مدونة التغطية الصحية األساسية والمقاربة    00-65وفقاا لمبادئ القانون رقم  وتجدر اإلشارة، إلى أنه  

قبل   نقابات،    الحكومة،من  من  الشركاء  مختلف  مع  مشاورات  إجراء  الخصوص  بهذا  لمقاوالت    ةالكونفدراليسيتم  العامة 

وف التأمين    درالية المغرب،  التقاعد،    الخاصة،شركات  رواتب  لمنح  الجماعي  النظام  بالتحول،  المعنية  العمومية  والهيئات 

 والصندوق المغربي للتقاعد، والصندوق المهني المغربي للتقاعد، والتعاضديات المعنية.

بشكل خاص    تعلق األمريالتي كان من المفترض إحداثها …    عدم إحداث وتنزيل األدوات الخاصة لضبط المنظومة •

 ...البروتوكوالت العالجية ... تحيين المصنف العام األعمال الطبية والبيولوجية المتعلقة بإعدادباآلليات 

ذلك،  مرضاهم )...(. من أجل    من تحملأو األخصائيين،    األطباء العامينتهدف البروتوكوالت إلى تمكين    :البروتوكوالت

إطار اتفاقية الشراكة الوطنية   وذلك فيمن البروتوكوالت العالجية،    على مشروعين،  2021أكتوبر    28المصادقة في    تمت

 والجمعية المغربيةللتأمين الصحي    والوكالة الوطنيةالصحة    بين وزارة  2014شتنبر    10رباعية األطراف الموقعة في تاريخ  

 األمر ب: ويتعلق ات واألطباء، للعلوم الطبية والمجلس الوطني لهيئة الطبيب

 دواعي اللجوء للعمليات القيصرية؛  -

 .االلتهابات البكتيرية المبكرة لحديثي الوالدة -

بمجرد المصادقة عليهما من قبل وزير الصحة، سيتم توزيع هذين البروتوكولين على مقدمي العالجات الصحية والمؤسسات 

 والمصالح العالجية التابعة للدولة.

اتفاقية شراكة وطنية بين وزارة الصحة ومعهد أبحاث السرطان، والجمعية  2020 يناير  13بتاريخ  توقيع   ى، تممن جهة أخر

البروتوكوالت العالجية في مجال عالج للعلوم الطبية والمجلس الوطني لهيئة الطبيبات واألطباء، تتعلق بإعداد   المغربية 

 السرطان. )...(. 

إلى أن تحديد المصنف العام لألعمال المهنية يبقى من اختصاص وزارة الصحة وفقاا    ةاإلشارتجدر  بداية    مصنف األعمال:

الوطنية للتامين  خالل الوكالةالصحة، من    أن وزارةغير    .المتعلق بمزاولة مهنة الطب13-131من القانون رقم    105للمادة  

المكلفة بمراجعة المصنف   المهنية، تولي أهمية خاصة لمشروع الصحي، )...( واللجنة الوطنية للمصنفات،  العام لألعمال 

 إصالح هذا األخير، )...( 

في هذا السياق، وبالتعاون مع الفاعلين األساسيين للتعريفة الوطنية المرجعية، أطلقت الوكالة الوطنية للتأمين دراسة في يونيو  

د لألعمال الطبية. تهدف هذه الدراسة إلى تطوير لتحديد تعريفات األعمال الطبية الواردة على مستوى التصنيف الموح  2021

منهجية مهيكلة، من شأنها أن تكون بمثابة مرجع للتعويض العادل عن هذه األعمال، وبالتالي إنشاء قاعدة بيانات تسمح بمعرفة 

ذ هذا التقدير في دقيقة بتكاليف الخدمات الطبية المقدمة للمستفيدين من نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض. وسيأخ

االعتبار التكاليف المباشرة وغير المباشرة بما في ذلك تعريفة األتعاب التي تحددها وزارة الصحة بالتعاون مع الوكالة الوطنية 

عينة تمثيلية من المؤسسات العمومية والخاصة المستهدفة لمواكبة هذه العملية وفقاا لمعايير اختيار    وتم اختيارللتأمين الصحي،  

 د محددة.ج

، وال سيما في الفقرة    65-00من القانون    59وفقاا لمهام التأطير التقني المنصوص عليها في المادة    اإلطار المرجعي التنظيمي:

اإلجباري األساسي  عن المرض والوثائق     بتوحيد وسائل تدبير التأمينمنه،  تتكلف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي"    8
به".   الصحي     )...(.المتعلقة  التأمين  الوطنية  الوكالة  تمنح  العمل،  بها  الجاري  التنظيمية  لألحكام  السياق، ووفقا  هذا  في 

 .للمهنيين والمؤسسات الصحية رقما تعريفيا يسمى الرقم الوطني االستداللي للمهنيين والمؤسسات الصحية

 الرقم الوطني االستداللي لمهنيي الصحة، كأداة للضبط والتوحيد  •

الرقم الوطني االستداللي للمهنيي الصحة والمؤسسات الصحية هو رقم شخصي وخاص، يتكون من تسعة أرقام، يتم منحه  

ويتعين وضع الرقم    .للمهنيي الصحة والمؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص الوكالة الوطنية للتأمين الصحي من قبل
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والمستخدمة  والمطبوعات الموحدة من قبل الوكالة الوطنية للتامين الصحي  الوطني االستداللي لمهنيي الصحة على المستندات

 إطار التأمين اإلجباري األساسي عن المرض.  في

 اإلستراتيجية للوكالة للتأمين اإلجباري عن المرض، ويندرج منح هذا الرقم وفق التوجهات    لضبط وتوحيد ويعد هذا الرقم أداة  

األساسي عن المرض، وإلى    بالتأمين اإلجباريالوطنية للتامين الصحي التي تهدف إلى توحيد آليات التدبير والوثائق المتعلقة  

كما يندرج في إطار    التعريفات المتفق بشأنها.  ض احتراموفرالمساهمة في محاربة الغش والممارسة غير القانونية للمهنة  

اإلجراءات المواكبة للجيل الجديد من آليات الضبط والجهود المبذولة ألجل االستجابة النتظارات الفاعلين في نظام التأمين 

 اإلجباري األساسي عن المرض. 

 مرجع مهنيي الصحة والمؤسسات الصحية •

ل االستداللي  الوطني  الرقم  بشكل  يعد  ويتضمن  الصحية،  والمؤسسات  المهنيين  الخاص  المرجع  نواة  بمثابة  الصحة  مهنيي 

 أساسي: 

 معلومات خاصة بالتعريف )الهوية ، الحالة االجتماعية ، عنوان المراسلة ، ....(،  •

 المعلومات المهنية )التخصص، التسجيل في الهيئة ، النشاط ، العقوبات ، التراخيص ، ....(، • 

 .معلومات متعلقة باالنخراط في االتفاقية •

ا أساسيا في عملية تحمل العالجات والضبط في إطار نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض.  كما يعد هذا المرجع عنصرا

 اإلجراءات المتخذة •

تبسيط المساطر اإلدارية   ، وتماشياا مع التوجهات الحكومية التي تهدف إلى2024-2020وفقاا الستراتيجيتها للفترة ما بين  

بمقدمي العالجات    المرجع الخاصقامت الوكالة الوطنية بإجراءات مبتكرة، مكنت من إغناء    عليها،وإضفاء الطابع المادي  

 :المهن المستهدفة، ويتعلق األمر ب واسع جميعبمعلومات محينة تغطي على نطاق 

 ساعة؛  24والمؤسسات الصحية إلى   تقليص أجل منح الرقم الوطني االستداللي لمهني الصحة -

 تبسيط ملف طلب الرقم الوطني االستداللي لمهنيي الصحة والمؤسسات الصحية؛   -

 الوطني االستداللي لمهنيي الصحة والمؤسسات الصحية؛  الرقم طلبتوحيد وتبسيط استمارة  -

 ؛ e-INPE   خالل إحداث منصةمن  التدبير المعلوماتي لمنح الرقم الوطني االستداللي لمهنيي الصحة -

تقليص أجل إرسال المرجع الخاص بمهنيي الصحة إلى الهيئات المكلفة بالتدبير إلى خمسة أيام )تتوصل الهيئات    -

 ؛أيام(كل خمسة  المكلفة بتدبير نظام التامين اإلجباري عن المرض بمرجع محين جديد

   .العالجات إلى الهيئات المكلفة بالتدبير إرسال مرجع مقدميضفاء الطابع المادي على  إ - 

 التغطية الصحية األساسية  تضمنها منظومةالخدمات التي ثالثا. 

 الخدمات الطبية  سلة .1

وزارة الصحة والحماية االجتماعية بتعزيز  في إطار توفير الخدمات الصحية لفائدة حاملي بطاقة نظام المساعدة الطبية، تعمل  

مليون   300سلة العالجات عبر اقتناء الخدمات الصحية المتعلقة بتصفية الدم بشراكة مع القطاع الخاص، ورصد ميزانية  

 درهم سنويا مقابل هذه الخدمات.

فإنه باإلضافة إلى التحيينات    ،2005سنة    التأمين اإلجباري األساسي عن المرض)...( وتجدر اإلشارة إلى أنه منذ إحداث   

التي أجريت على سلة الخدمات من حيث األدوية واألجهزة الطبية ومصنفات األعمال الطبية والبيولوجية، عرفت سلة الخدمات 

المدبر من طرف الصندوق الوطني للضمان االجتماعي عدة تحيينات من    التأمين اإلجباري األساسي عن المرضالخاصة ب

ا وللمؤمنين غير المصابين باألمراض المزمنة،   12العالجات الخارجية لألطفال الذين تزيد أعمارهم عن  خالل ادراج   عاما

 إضافة إلى إدراج عالجات األسنان.

وتتمثل  وهكذا ركزت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وفقاا الختصاصاتها، على أوجه القصور الرئيسية في سلة العالجات،  

 : في

التكنولوجي والطب واحتياجات الساكنة، من خالل إرساء عدم تمكن     - التطور  سلة العالجات الحالية من مواكبة 

 ديناميكية تسمح بتقييمها وتطورها بشكل دوري.
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عدم كفاية أو حتى غياب الترابط والتنسيق بين نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض والنظام التكميلي يعتبر    -

 ول دون تطور وفعالية سلة الخدمات الطبية.من العوائق التي تح

ارات الساكنة ظفإن إعادة تحديد "سلة العالجات" المقدمة في إطار التغطية الطبية األساسية، لتلبية احتياجات وانت  الغاية،ولهذه  

وهو ما يقتضي مشاورات واسعة مع جميع الفاعلين    2024-  2020للفترة    استراتيجية الوكالةالمغربية يشكل أولوية رئيسية في  

 في التغطية الصحية.  

إطالق مجموعة من الدراسات    ،2021وفي هذا اإلطار، أدرجت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، في إطار ميزانيتها لسنة  

 مات. ويتعلق األمر ب:  ال سيما فيما يتعلق بسلة الخد المرض، التأمين األساسي عن  في ضبط نظامالتي ستعزز مهمتها 

 تقييم العرض الوطني للعالجات الصحية من خالل المؤشرات المتعلقة بسلة الخدمات.  •

 إعادة النظر الكمي والنوعي في سلة الخدمات؛ •

 التأمين اإلجباري األساسي عن المرض،  مع نظاممالئمة التأمين التكميلي عن المرض  •

 تجانس أنظمة التأمين عن المرض. •

 الصحية األساسية.   وديمومة التغطيةن توازرابعا. 

 نسبة تغطية تكاليف العالجات الطبي 

رغم عدم توفر المستشفيات العمومية على نظام معلوماتي يمكن من فوترة جميع الخدمات الصحية المقدمة في إطار نظام  

معلوماتي فعال ومتطور يمكنه من فوترة جميع  المساعدة الطبية، فإنه بالمقابل، تتوفر المراكز االستشفائية الجامعية على نظام  

من نفس التقرير والذي أشار إلى ارتفاع النفقات من  3الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين من النظام. كما جاء في الصفحة 

 .2019مليار درهم سنة  2.4إلى  2015مليار درهم سنة  1.72

 

V.   ا جواب للمنظمات  مدير  الوطني  المالحظات  لصندوق  حول  االجتماعي  االحتياط 

 والتوصيات المتعلقة بالتغطية الصحية األساسية 

 )نص مقتضب( 

 مؤشرات التغطية الصحية األساسية  .أوال

 تغطية الساكنة .1

في نظام التأمين اإلجباري عن المرض، فإنه يجدر    65.00من القانون رقم    114بخصوص تأخر انخراط الفئة المعنية بالمادة  

التأكيد هنا على المخاطر المالية التي ينضوي عليها هذا االنخراط من خالل ما سيؤدي إليه من وقع مالي سلبي على التوازنات 

رتب عن انخراط فئة السككيين وذوي حقوقهم التابعة للمكتب الوطني للسكك الحديدية من وقع  المالية للنظام، والدليل هو ما ت

 .2020و 2016مليون درهم ما بين سنتي  216مليون درهم مجموعه  43مالي سنوي إضافي قدره في المتوسط 

يؤخذ بعين االعتبار عند تحديد شروط  هو عامل مهم ينبغي أن  114وهذا يعني أن األثر المالي النخراط الفئة المعنية بالمادة 

 التوازن المالي للنظام.   

 موارد التغطية الصحية األساسية .2

  :تعثر نمو الموارد المخصصة لنظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض 

الشتراكات تأثر تطور موارد نظام التامين اإلجباري عن المرض بمعدل االشتراكات. فإنه تجدر اإلشارة إلى أن معدل ا)...(

في الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي هو األدنى على الصعيد الوطني بالمقارنة مع باقي الهيئات والتعاضديات  

المدبرة للتأمين األساسي عن المرض ونخص بالذكر هنا "الصندوق الوطني للضمان االجتماعي"، وتعاضدية القوات المسلحة  

المهني المغربي، تعاضدية االحتياط واألعمال االجتماعية للخطوط الملكية المغربية، تعاضدية الملكية، والصندوق التعاضدي  

 المساعدة الطبية واالحتياط االجتماعي للتبغ، وغيرها. وهو ما نوضحه من خالل الجدول التالي: 

  



 
 

 

 (2022 مارس  14) 1443 شعبان   11 –مكرر   7073عدد  الجريدة الرسمية 

 

1603 

 

السقف )حصة المشغل  

 والحصة األجرية( لكل شهر 

معدل  

ألصحا  االشتراكات

 ب المعاشات 

الشتراكات  معدل ا

 للنشيطين
 الهيئة 

 400درهم للنشيطين و 800

 درهم ألصحاب المعاشات 
 الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي  5% 2.5%

 الصندوق الوطني للضمان االجتماعي  %6.37 %4.52 بدون 

 500درهم للنشيطين و 1200

 درهم ألصحاب المعاشات 
الملكية المسلحة تعاضدية القوات  6% 3%  

درهم   1320تتراوح بين 

درهم 1440و  

672 DH et 848 

DH par mois 

Entre 11% et 

12% 
 الصندوق التعاضدي المهني المغربي 

 %9 %4.2 بدون 
تعاضدية االحتياط واألعمال االجتماعية  

 للخطوط الملكية المغربية 

درهم للنشيطين  1200

 وأصحاب المعاشات 
 7.5% 

المساعدة الطبية واالحتياط االجتماعي تعاضدية 

 للتبغ

 

باإلضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى "حاالت اإلحالة على التقاعد" باعتبارها عامال أسهم في انخفاض االشتراكات بالنسبة  

مهمة من   للصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي، بما فيها حاالت التقاعد النسبي التي تسبب خسارة سنوية لحصة

االشتراكات في نظام التأمين اإلجباري عن المرض في القطاع العمومي، إلى جانب الخسارة التي ترتبت سابقا عن حاالت  

مليار درهم بحسب الدراسة االكتوارية التي أنجزها  1.7نشيط( والمقدرة بـ  38000)أزيد من  2005المغادرة الطوعية سنة 

 .2010الصندوق سنة 

اإلطار تشكيل لجنة متخصصة بهدف حصر مبالغ الخسائر المذكورة واقتراح تدابير التعويض الالزمة، على  يمكن في هذا  

 .)...( غرار ما تم نهجه مع صندوق التقاعد المغربي.

 نفقات التغطية الصحية األساسية .3

   المتعلقة باألمراض نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض: نفقات متزايدة ومطبوعة بهيمنة النفقات

 المزمنة والمكلفة مع ارتفاع مؤشر اإلصابة بالمرض والتكاليف المرتفعة لألدوية 

.  ونضيف بشأن التدابير 2019و  2015ما بين سنتي    28%يجدر التأكيد هنا على أن نفقات بند األدوية سجلت ارتفاعا بـ  

نفقات العالج والتي بدونها فإن كل الجهود المبذولة للحفاظ المستعجلة األخرى التي يجب تفعيلها من أجل التحكم الطبي في  

 على التوازن المالي للنظام ستذهب سداا:

، والمراجع المهنية لمنتجي العالج والمصنفات العامة لألعمال استكمال وتحيين مراجع الصحة من بروتوكوالت العالج -

البيولوجية، ألن قدم   العامة لألعمال  وعدم اكتمال هذه المراجع بات يطرح مشاكل تدبيرية بالنسبة الطبية والمصنفات 

 ساعة(.  48للصندوق عند معالجة بعض ملفات المرض ويؤثر سلبيا على قدرته في االلتزام بآجال التحمل )

من قبيل: أخصائيو البصريات، المسعفون، القابالت، الممرضات،    تكملة مراجع منتجي العالج ومقدمي الخدمات الصحية -

  233ونشير بهذا الصدد إلى أنه من بين   و األجهزة الطبية وغيرهم، دون إغفال التحديث الدوري لهذه المراجع.مورد

الوطنية ألطباء وجراحي األسنان، فإنه على مستوى المرجع الخاص   الهيئة طبيب أسنان تم حذفهم من القائمة المقدمة من

 أطباء أسنان فقط.  9لم يتم حذف سوى -الوطنية للتأمين الصحي الذي تهيؤه الوكالة–بأطباء وجراحي األسنان الحالي 

االستداللي - المهني  الوطني  الرمز  المتعلقة    INPE  تعميم  الوثائق  على جميع  لزوما  به  يدلى  على شكل رمز شريطي 

   بالعالج بما فيها الوصفة الطبية وذلك من أجل تيسير عملية تتبع منتج العالج ورصد كل ممارسة غير قانونية.

، على رأسها نفقات عالجات األسنان، وذلك على غرار ما هو معتمد من وضع سقف للتعويض عن بعض نفقات العالج -

درهم كل سنتين لدى الصندوق الوطني للضمان    3000طرف أنظمة مشابهة للتأمين عن المرض وطنيا ودوليا )سقف  

ي المغربي( أو التعويض على أساس تعريفة درهم كل سنة لدى الصندوق التعاضدي المهن  5000االجتماعي، وسقف  

 (.درهم لكل تاج خزفي معدني 400مسؤولية كما هو معتمد لدى تعاضدية القوات المسلحة الملكية )

البيولوجية   - التحاليل  بند  نفقات  في  للمعامل "ب"  التحكم  باالنخفاض  تزايدا مضطردا من خالل مراجعة  تعرف  التي 

مقابل  1.10) الخاص  بالقطاع  مستوى    0.75  درهم  على  المسعرة  غير  البيولوجية  األعمال  وتسعير  العام(،  بالقطاع 

والفحوصات  مع تحديد كلفة جزافية و تسلسل هرمي يقنن اللجوء لبعض األعمال البيولوجية ،NABMالمصنفات العامة  

جية التي يمكن القيام بها  ، وأيضا من خالل الحد من التحويالت إلى الخارج لألعمال البيولوBilanالبيولوجية الشاملة  

   .داخل المغرب
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التي تتميز بسعرها المرتفع مقارنة مع   تخفيض أسعار األدوية وبصفة خاصة األدوية باهظة الثمن أو األدوية المستحدثة -

للحسابات  األعلى  المجلس  إلى  الصدد وأرسلها  بهذا  الصندوق  أعدَّها  التي  الدراسة  )انظر  فرنسا.  فيها  بما  أخرى  دول 

 (. 2021يونيو  16ريخ بتا

من خالل معالجة المعوقات التي تحد من نموها على المستوى الوطني، نذكر هنا بأن مجلس    تشجيع األدوية الجنيسة -

بشأن وضع سوق األدوية في المغرب، بغياب سياسة عمومية حقيقية    2020يونيو    25المنافسة أفاد في رأي صادر بتاريخ  

اعتماد اإلدخال التلقائي للسعر المخفض للدواء الجنيس في دليل األدوية المعوض عنها    كما يجب أيضا  .لألدوية الجنيسة

 مباشرة بعد نشره بقرار لوزير الصحة. 

المتعلق بكيفيات تحديد سعر البيع    2016يناير    14الصادر بتاريخ    4217.15رقم    تفعيل مقتضيات قرار وزير الصحة -

 اجهة الفوضى العارمة التي ما زالت سائدة في هذا القطاع. للعموم وسعر فوترة المستلزمات الطبية لمو

 من خالل تنفيذ سياسة استباقية لدمج التغطية الصحية األساسية في النظام الصحي الوطني. تطوير المستشفى العمومي -

مع تطوير التغطية التكميلية للتخصص في استكمال   توجيه نظام التأمين اإلجباري عن المرض نحو تحمل المخاطر الثقيلة -

 تغطية العالجات العادية )التعاضديات وشركات التأمين(. 

اعتماد الشراء االستراتيجي للخدمات الصحية من خالل عقلنة شرائها، والسيما عند تحديد التعريفات المرجعية الوطنية   -

 للتدخالت العالجية مع منتجي العالج.

 من الدستور.  154تفعيال للمادة ة الخدمات الصحية فرض معايير لجود -

 مؤشرات النتائج المالية .4

  االجتماعي الوطني للضمان  الصندوق  لدى  فائض  المرض: تسجيل  األساسي عن  اإلجباري  التأمين  نظام 

 وتوجه نحو العجز بالنسبة للصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي:

ا أن نظام التأمين ا مليون درهم    134.7إلجباري عن المرض القطاع العام قد حقق نتيجة تقنية إيجابية بقيمة  إذا كان صحيحا

، بموجب تغير العادات االستهالكية للمؤمنين الذين أحجموا عن التوجه لمؤسسات العالج بسبب ظروف الحجر 2020سنة  

التي حققها النظام تعزى من جانبها، )حتى  مليون درهم(    823.5، فإن النتيجة الصافية المهمة )19الصحي وانتشار الكوفيد  

الشراء  83 إعادة  عملية  تنفيذ  إثر  على  الصندوق  الحتياطيات  المالية  للتوظيفات  المسبوقة  وغير  المهمة  العائدات  إلى   )%

  .OPCVM"هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة"  لمجموع أسهم وحصص

 حكامة التغطية الصحية األساسية  .ثانيا

 اإلطار العام للحكامة .1

   غياب إطار عام لحكامة نظام التغطية الصحية األساسية 

 إطار حكامة نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض .2

  وغير مالئمإطار تنظيمي غير مكتمل 

يئات  لم تخرج إلى حيز الوجود مما يطرح صعوبات تدبيرية جمة على اله 65.00بالفعل هناك نصوص تطبيقية للقانون رقم 

 المدبرة للنظام، ونستكمل الالئحة بالنصوص المتعلقة بالمقتضيات التالية: 

 (11قواعد الفوترة )م  •

الشروط التي يترتب عند استيفائها عدم ضياع حق المؤمن في التعويض رغم عدم تقيده باإلجراءات والقواعد التنظيمية  •

ته بصفة كلية وبصورة خاصة إذا كان األمر يرجع إلى  التي تخوله هذا الحق، السيما إذا كان األمر خارجا عن إراد

 (  17حالته الصحية. )م 

 ( 44شروط إسهام الهيئات المدبرة في النشاط الصحي للدولة تمشيا مع السياسة الوطنية في مجال الصحة. )م •

المقدمة للمستفيدين من شروط وكيفيات تقديم الدعم التقني للهيئات المدبرة في إقامة آلية دائمة لتقييم الخدمات الطبية   •

 (59التأمين اإلجباري األساسي عن المرض )م 

اإلجراءات الضرورية للتبع الطبي للمؤمنين وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بوضع البطاقة الصحية أو أية دعامة   •

 )...( (2.05.733من المرسوم رقم   26مماثلة. )م 
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لتغطية الصحية األساسية بصفة عامة، فإن بعض المقتضيات القانونية  إلى جانب الخصاص الذي يشوب المنظومة القانونية ل

 )...(  قد باتت متجاوزة وغير قابلة للتطبيق، 

بإبرام    65.00نؤكد على أن الصندوق في الوقت الذي ألزمه القانون رقم    بالنسبة التفاقية تفويض التدبير للتعاضديات -

فإنه كلَّفه لزوما بتفويض تدبير بعض أو جل المهام الموكولة له إلى الجمعيات التعاضدية  83هذه االتفاقية بموجب المادة 

أي داخل األجل  2010وجددت سنة  2006المكونة له من خالل هذه االتفاقية، وللتذكير فإن هذه االتفاقية قد أبرمت سنة 

الذي حددته المادة المذكورة كفترة انتقالية الختيار التعاضديات للطريقة المناسبة لتفويض تدبير الخدمات الصحية، مع 

. 11819.11، بموجب التعديل الذي جاء به القانون رقم  2012ديسمبر    31العلم بأن هذا األجل تم تمديده حينها إلى غاية  

تجّرد االتفاقية من أية صبغة آمرة أو رقابية ألن هذا دور   83بنود االتفاقية كما حددتها الفقرة األخيرة من المادة  كما أن  

 السلطة الوصية. 

 عدم إحداث وتنزيل األدوات الخاصة لضبط المنظومة 

بعد، ونضيف هنا أن عدم توفير والمتعلقة بضبط المنظومة لم تنزل    )...( إن األدوات الرئيسية التي كان من المفترض إحداثها  

هاته اآلليات عرقل مسار تجديد االتفاقيات الوطنية مع منتجي العالج وشكل أحد األسباب التي أدت إلى اختالل التوازنات )...(  

 المالية للنظام بسبب تضخم كلفة العالجات.

 الخدمات التي تضمنها منظومة التغطية الصحية األساسية  .ثالثا

 سلة الخدمات الطبية  .1

 غياب نظام يقوم بتحيين منتظم لسلة الخدمات 

إ االحتياط  )...(  لمنظمات  الوطني  الصندوق  مستوى  على  مستمرا  توسعا  ذلك  من  العكس  على  عرفت  العالجات  سلة  ن 

األفضل على المستوى الوطني  ، جعلت منها السلة  2005االجتماعي منذ دخول التأمين اإلجباري عن المرض حيز التنفيذ سنة  

انتقل عدد األدوية المسجلة في الئحة حيث  الخدمات.  من حيث محتواها ومن حيث عدم احتكامها ألي سقف للتعويض عن  

عدد  ، كما انتقل خالل نفس الفترة  2021دواء سنة    4847إلى    2006سنة    1001األدوية المقبول إرجاع مصاريفها من  

  المصنفات العامة لألعمال . وتم إغناء  جهاًزا  889إلى    174األجهزة والمستلزمات الطبية المقبول إرجاع مصاريفها من  

 وقائمة األمراض طويلة األمد التي تخول الحق في اإلعفاء كما ذكر في التقرير.    الطبية والمصنفات األعمال البيولوجية الطبية

ضبط واستقرار مكوناتها خصوصا في ظل التوسع غير المقنن الذي تعرفه    هومن باب أولى  إال أن ما تحتاجه سلة العالجات  

 )...(  حاليا، 

أي نظا فإن  التالية:  لذلك،  الشروط  أن يستوفي  العالجات يجب  لتحديث سلة  قابلة  م  بدائل عالجية  مثبتة دون  فعالية طبية 

للتعويض وأقل كلفة، وتكلفة عادلة ومنصفة، وموارد مالية متاحة. على ان يتم تحت إشراف وبقيادة من وزارة المالية من 

    لي لهذا التوسيع على التوازنات المالية للنظام.خالل االعتماد على تأطير ميزانياتي مسبق يدرس الوقع الما

ومع ذلك، يجب التنبيه هنا إلى أنه في حالة عدم توفر الضمانات الالزمة الحترام التعريفة المرجعية من طرف منتجي العالج 

طلب شيك كضمان(   بالقطاع الخاص، ولحماية المؤمنين من الممارسات الالقانونية )الفوترة الزائدة، الدفع غير المصرح به،

في كتاباته إلى الجهات المسؤولة، فإن مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية لن تشكل ضمانا  الصندوق التي لطالما أصر عليها

 لتسهيل ولوج المؤمنين للعالج وتحسين تغطيتهم الصحية ألنها لن تقلص من مصاريف العالج التي تبقى على عاتقهم. 

 العالجات الطبيةنسبة تغطية تكاليف  .2

  غير محددة نظام التأمين اإلجباري عن المرض: نسبة تغطية 

من العوامل األخرى التي أدت إلى انخفاض معدل التغطية عدم وصف األطباء لألدوية الجنيسة عند وجودها وضعف  )...(  

 عريفة المرجعية الوطنية.من الت %100استقطاب المستشفيات العمومية التي تصل فيها نسب تغطية الخدمات الطبية إلى 

أيضا نسبة تغطية نفقات العالج في التقرير ال تأخذ بعين االعتبار التغطية التكميلية التي يستفيد منها مؤمنو الصندوق سواء 

ل في إطار التغطية التكميلية التي يقدمها القطاع التعاضدي أو في إطار التغطية التكميلية الثانية التي توفرها مؤسسات األعما

بعد أن كانت ال تتجاوز    2020سنة    %73، وهو ما حقق "نسبة تغطية الخدمات الطبية" بلغت  االجتماعية لبعض الفئات المهنية

 ، 2006سنة  57%

  

 
،  65.00من القانون رقم  44يرمي إلى تعديل المادة  19.11بتنفيذ القانون رقم    2011يونيو  2صادر في  1.11.46الظهير الشريف رقم   118

 . 2011يونيو  30بتاريخ  5956ج.ر 
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 توازن وديمومة نظام التغطية الصحية األساسية  .رابعا

 مالي للصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي الوضع ال 

بالحصيلة المالية لنظام التأمين اإلجباري عن المرض في القطاع العام الذي يدبره الصندوق وذلك من خالل الرسم  نذكر هنا  

 البياني التالي:

  

  134.7حصيلة تقنية وحصيلة إجمالية إيجابية بما يقدر على التوالي بـ  2020يتضح من خالل الرسم أن النظام قد سجل سنة 

درهم ويعزى هذا التحسن كما سبق القول لظروف الحجر الصحي وللنتائج االستثنائية للتوظيفات  مليون    823.5مليون درهم و

 المالية.  

 التوصيات  .خامسا

 نقترح إضافة التوصيات التالية: 

 ونصوصه التطبيقية من أجل حكامة أفضل للتغطية الصحية األساسية. 65.00مراجعة شمولية للقانون رقم  •

عليا   • هيئة  والطب  إحداث  واالجتماعي  الصحي  المجال  في  الجودة  تطوير  إلى  تهدف  للصحة، مستقلة وعلمية، 

االجتماعي، وتهدف إلى تنوير رأي السلطات العمومية التخاذ قراراتها عن بصيرة وأيضا تواكب منتجي العالج من  

 (.28/2020أجل تحسين ممارساتهم )رأي المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي بشأن اإلحالة رقم 

 ويمكن للهيئة أن تضطلع بمهام أخرى من قبيل تقييم األدوية والمستلزمات الطبية والتدخالت العالجية من أجل قبول تعويضها. 

وغني عن البيان أن إنشاء هذه الهيئة العليا وتفعيل مهامها، ال سيما فيما يتعلق بدراسة واعتماد اإلجراءات الضبطية المتعلقة  

والنفقات الناتجة عن تحملها، هو مشروع ذو أولوية ومهم للغاية ألنه يوفر شرط ديمومة نظام التأمين اإلجباري بسلة العالجات  

 عن المرض ويسهم في إنجاح ورش توسيع التغطية الصحية األساسية في أفق بلوغ التغطية الصحية الشاملة. 

اإلجبا  التأمين  بنظام  المتعلقة  االشتراكات  فيما يخص مراجعة  المالية بحكم  أما  بيد وزارة  أن تظل  فيجب  المرض  ري عن 

 وصايتها على القطاع.

بسبب الفروق الشاسعة بين أسعار   استرداد المبالغ التي تلقتها بعض المختبرات المصنعة للدواء دون وجه حق •

 بيع األدوية في المغرب وأسعار بيع األدوية في فرنسا.

والمس • األدوية  بأسعار  الطبيةإنشاء مرصد وطني خاص  القابلة    تلزمات  الالئحة  في  وإدخالها  وبمعايير سحبها 

 للتعويض وبإغناء الئحة األدوية القابلة للتعويض باألدوية الجنيسة...

ف االجتماعي الوطني الموحد" بغية تحسين حكامة   التوجه نحو نظام معلوماتي وطني • يتمحور حول تبني "المعرَّ

من الشفافية على تدبيرها. وهو ما سيسمح أيضا بإرساء برامج معلوماتية    التغطية الصحية األساسية وإضفاء مزيد

تسمح بتواصل المادي بين جميع الفاعلين داخل منظومة التغطية الصحية األساسية وبتدبير المادي لملف المرض 

 )اعتماد بطاقة ذكية للمؤمن(،

التغطية الصحية األساسية منها والتكميلية من تقنين التغطية الصحية التكميلية وإرساء تنسيق جديد بين شقي   •

الثقيلة المخاطر  تحمل  نحو  المرض  اإلجباري عن  التأمين  نظام  توجيه  التكميلية    خالل  التغطية  أمام  المجال  وفتح 

 للتخصص في استكمال تغطية العالجات العادية )التعاضديات وشركات التأمين(. 

 خالل إرساء قواعد الحكامة الجيدة  فتح آفاق جديدة لتطوير القطاع التعاضدي من  •

 .تأسيس لجنة وطنية لمحاربة الغش االجتماعي •
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بحيث يحدد مخصصات الميزانية السنوية / متعددة   اعتماد قانون بشأن مالية نظام التأمين اإلجباري عن المرض •

االنزالقات المالية. وإلى حين ذلك، السنوات للخدمات التي يغطيها هذا النظام، ويسن التدابير الالزمة في حالة وقوع  

فإن أي قرار له وقع على ديمومة النظام ومستقبله يجب أن تشارك فيه بشكل حتمي وزارة االقتصاد والمالية، ونخص 

بالذكر هنا كل ما يتعلق بـتوسيع سلة العالجات، السياسة الدوائية/المستلزمات الطبية، قبول تعويض عالجات واألدوية 

 هظة الثمن، إعادة تقييم التعريفات المرجعية الوطنية، دمج فئات مستفيدة جديدة. مستحدثة وبا

 

VI.   لصندوق الوطني للضمان االجتماعي حول المالحظات والتوصيات  المدير العام لجواب

 المتعلقة بالتغطية الصحية األساسية 

 )نص الجواب كما ورد( 

الوطني للضمان االجتماعي كهيئة مسيرة للتغطية الصحية   ، الصندوق2018أبريل    05، المنشور في  15ـ98حدد القانون  

 .القانون يشترط نشر المراسيم الخاصة بكل فئة هذا ولتنفيذللعمال الغير أجراء، 

، وفي أكتوبر 2020العالج الطبيعي والقابالت، تم نشر المراسيم الخاصة بهاته الفئات في مارس    وأخصائيبالنسبة للعدول  

الفئات األخرى مبرمج في    ين القضائيين والمرشدين السياحيين.بالنسبة للمفوض  2020   2022و  2021التعميم على جميع 

 بشأن الحماية االجتماعية. 21ـ09بموجب القانون اإلطار 

 .0065.من القانون  114يعبر الصندوق الوطني للضمان االجتماعي عن أهمية إزالة اللبس من خالل تغيير أحكام الفصل 

ا ولديهم ما ال يقل عن    3240اء الذين فقدوا عملهم والذين بلغوا سن التقاعد دون جمع  بالنسبة لألجر ا يمكنهم    1080يوما يوما

 .اكتتاب التأمين االختياري ليستفيدوا من التغطية الصحية وإكمال عدد األيام المؤهلة للمعاش التقاعدي

ية القائم على المساهمة، وفي حالة إصابة المؤمن له أو  عدم دفع االشتراك، وهو شرط أساسي لنظام التغطية الصح في حالة

إعاقة أو يتطلب رعاية خاصة، يستمر الصندوق الوطني للضمان االجتماعي في    أو مكلف أو أحد أفراد عائلته بمرض مزمن

 تغطية مصاريفه الصحية.

مراجعة التعريفة الوطنية، زيادة ـ ب 21/2019لتحسين معدل تغطية المصاريف، أوصى مجلس اإلدارة من خالل القرار رقم 

وكذلك الرفع من نسبة التعويض عن العالجات   نسبة تعويض األدوية الجنيسة واألجهزة التعويضية والطبية واآلالت واألدوات. 

وقد تم وضع مشروع مرسوم في هذا االتجاه وتم  الخارجية واالستشفاءات والنظارات والبدائل المتعلقة بعالجات األسنان.

 .طرحه للمصادقة

 القطب االجتماعي 

  والذي يهدف  ،البرنامج االجتماعي "دعم"، واالستراتيجي للقطب االجتماعي  العمل  بافتحاص  للحساباتالمجلس األعلى   قام

 . والمعيالت ألطفالهن اليتامى اشةلألرامل في وضعية هش مباشرة منح مساعدات إلى

I.  للحسابات مالحظات وتوصيات المجلس األعلى 

همت  توصيات  وإصدار  مالحظات  تسجيل  على  للحسابات  األعلى  المجلس  طرف  من  المنجزة  الرقابة  عمليات  أسفرت 

 وكذا تدبير برنامج دعم األرامل. تنزيلهو لقطب االجتماعيا ةإستراتيجي

 القطب االجتماعي أوال. اِستراتيجية 
على   أساسا  االجتماعي  القطب  استراتيجية  تفحص  التخطيطانصب  عمليات  والذي    مسلسل    إعداد شمل  ياالستراتيجي، 

 المخططات االستراتيجية وتنزيلها وتتبعها وتقييم نتائجها. 

ن تحت  يتكون القطب االجتماعي من وزارة التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة واألسرة ومن مؤسستين عموميتين توجدا

 وصايتها وهما: التعاون الوطني ووكالة التنمية االجتماعية. 

  العمل االجتماعي السيما فيما يخص حماية الطفولة واألسرة وتعزيز   تقوم الوزارة بإعداد وتنزيل السياسة الحكومية في مجالو

فاعلين  اعية بالتنسيق مع الحقوق األشخاص في وضعية إعاقة، واألشخاص المسنين وتحسين ظروف المرأة والتنمية االجتم

 . المعنيين
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مقاربة للتخطيط االستراتيجي والتي تخص الوزارة كما المؤسسات العمومية تحت وصايتها    2012ضعت الوزارة منذ قد وو

ح وتهدف إلى توحيد جهود المتدخلين وكذا تأمين استهداف فعال للفئات ومن  .العمل االجتماعي  عتمد عليها الوزارة لتنفيذوالتي ت

داخل القطب االجتماعي منه ما ينجز  ، سواء  االجتماعي  تأطير ومواكبة أفضل ألجل رؤية وانسجام وتكاملية وفعالية أكبر للعمل

 . األخرى وزاريةالقطاعات ما يتم تنزيله بتعاون مع الو أ

  2017سنة    ابتداء من  والتي استمر العمل بها  2016إلى    2012وبذلك، قامت الوزارة بإعداد استراتيجية تخص الفترة من  

 . خرى تم إحداثها خارج اإلطار االستراتيجيأهذا، باإلضافة إلى أعمال  و تنفيذ التوجهات االستراتيجية السابقة. متابعةألجل 

القانونية، كما تم  ، تم بدل جهود  مع ذلك  وبالموازاة الترابية  لتعزيز الترسانة  تطوير العمل وتنظيمه بشراكة مع الجماعات 

 والقطاعات الوزارية ومؤسسات دولية.

  تين العمومي   ينوزارة إلى التعاقد مع المؤسست الوبغرض ترسيخ هذه التوجهات االستراتيجية داخل القطب االجتماعي، بادرت  

 التعاون الوطني.مؤسسة مجموعة من المشاريع والبرامج وخاصة مع  إنجازتحت وصايتها، بهدف 

 لى مخططات تنفيذيةوترجمتها إ االستراتيجية إعداد .1

، استراتيجية تتعلق  2016إلى   2012والمساواة واألسرة، برسم الفترة الممتدة من  االجتماعية  التضامن والتنمية  تبنت وزارة  

 خيرة إلى أربعة محاور كالتالي:ألوتنقسم هذه ا برمته. بالقطب االجتماعي

هيكلة    األول:االستراتيجي  المحور    - إعادة  باألساس،  ويشمل  االجتماعي.  القطب  وتقوية  المؤسساتي  الدعم 

 وتوحيد مكونات القطب، على أساس التكاملية وتقوية كفاءات الموارد البشرية؛ 

وذلك بهدف تعزيز دور الفاعلين    ،: تأطير ومواكبة وإعادة هيكلة العمل االجتماعيالثاني  االستراتيجي  المحور -

 ؛لمشاريعهم وأنشطتهموذلك عبر الدعم المالي    ،ع المدني، والعاملين في مجال تدخل الوزارةالمحليين، والمجتم

التكفل والتضامن بهدف تكريس وتطوير التكفل بالغير، عبر منح عملية  : تعزيز  الثالث  االستراتيجي  المحور -

للقرب والح للفئات في وضعية هشاشة، والمساهمة في خلق بنية  تنظيم  كذا  و  ، مايةخدمات ومساعدات تقنية 

 خدمات مؤسسات الرعاية االجتماعية.

الترسانة الرابع  االستراتيجي  المحور - تقوية  إلى  خاصة  الرامية  والمساواة  االنصاف  مبادئ  ونشر  مأسسة   :

قصاء، وكذلك تفعيل البرنامج الحكومي للمساواة إلالعنف والتمييز وا  التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمحاربة

 "إكرام". 

اعتماد  وق االستراتيجية،  هذه  تم، ضمن  داعمة  د  محاور  بتأربعة  و  اإلنتاجتعلق  والتنظيمي  والتحسيس  التشريعي  التواصل 

 . (4+4)ومن هنا جاءت تسميتها باستراتيجية  والتتبع والتدقيق، باإلضافة إلى الشراكة المؤسساتية والتعاون الدولي

 االستراتيجية  إعداد 1.1

قص فيما يخص التشخيص والدراسات المسبقة، وكذلك تحديد الفئات المستهدفة، ما  وااالستراتيجية ببعض الناتسم إعداد هذه  

التناسق بين مكوناتها  نتج عنه   لدن  عدم  ارتباكا على مستوى تبني هذه االستراتيجية، من  أفرز  وغياب بعض األبعاد. كما 

 مكونات القطب االجتماعي.

 بليةعلى مستوى الدراسات الق  نقائص 

تشخيص ودراسات موثقة، بغرض تحديد الفئات  القيام بألعمال المنجزة سابقا واعداد استراتيجية القطاع، تقييم  إ  يتم قبللم  

  المستهدفة وحاجياتها الفعلية، إذ ال تتوفر الوزارة على مصالح لجمع المعلومة والمعطيات االجتماعية المرتبطة بالفئات المعنية 

 ف أفضل ومعرفة أدق لحجم حاجيات هذه الفئات نوعيا وكميا.  مكن من استهداوالتي ت

ي تالوالطفولة )حماية  بمجاالت  أساسا،  فضال عن ذلك، لم تغط االستراتيجية مجموع مهام القطب االجتماعي. ويتعلق األمر  

 (، واألشخاص المسنين واألسرة. 2025-2015للفترة  مومية مندمجةموضوعا لسياسة ع  تكان

 إلى جانب بعض التناقضات    نقص في الوضوح 

المحاور تتسم االستراتيجية بعدم الوضوح فيما يخص األهداف المسطرة، ومؤشرات قياس النتائج المتوخاة. وبذلك، تتجزأ  

ليشمل المجموع    على األقل  ينقسم كل واحد بدوره، إلى إجراءينا. ومحدد  اهذه االستراتيجية إلى أربعة عشرة هدفاألربعة ل

تحقيق أهداف ل  حيل غالبا على "نوايا"ت  ،دقيق في مجملهاذه اإلجراءات ذات الطابع النظري والواسع وغير ال إجراء. ه  36

 . لها رصدالتي من المفروض أن تالموارد بالفئات المستهدفة وكذا بالتنظيم وب بوضوح بعالقة غير محددة

 لتقييم الكمي لتسهيل عملية تقييم النتائج. لباألرقام وقابلة  محددةلنتائج لتضمن مؤشرات قياس تال  ذلك، فإنهاباإلضافة إلى و

تناسق    وقد الجوانب.    االستراتيجية  محتوىلوحظ عدم  اإلشارةفيما يخص بعض  إلى كونها   ويمكن  التوضيح،  على سبيل 

لع ال يتوافق ال مع  على جميع المجاالت الترابية بإحداث بنيات للرعاية االجتماعية، غيران هذا التط  أنشطتها ارتقبت تعميم  

 مخططات التنموية الجهوية.التنظيم الوزارة المتمركز وال مع 
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 عدم تبني مكونات القطب االجتماعي لالستراتيجية بالشكل الكافي 

التعاون الوطني، مؤسسة  لم يتم تبني االستراتيجية بشكل كاف وموحد من لدن جميع مكونات القطب االجتماعي. إذ أن تدخالت  

ضافة إلى إرساء مراكز المساعدة االجتماعية، حول مواكبة ومراقبة وتمويل مؤسسات الرعاية االجتماعية التي  تمحورت باإل

طلع ضاألهداف االستراتيجية للقطب االجتماعي. كما تتدخل ضمن  التي ال  )ة(، و  من دور الطالب  %80تشكل بأكثر من  ت

بت المؤسسة  أهذه  لت  و دبير،  جمعيات  يتمحور  المراكز    دبيرمشاركة  والتعليم    نشاطهاالتي  التكوين  منحول  الحماية    أكثر 

 والمساعدة االجتماعية.

التماشي دعم تنمية المجاالت الترابية والفاعلين بها، ولم تستطع فقد بقيت تركز في مهامها، على وكالة التنمية االجتماعية أما 

لمتعاقد عليها مع الوزارة الوصية والتي لم يتم تنفيذها على  استراتيجية القطب االجتماعي، باستثناء بعض المحاور منها، امع 

الوكالة استمرت  وبالتالي،  على    المذكورة  أتم وجه.  التركيز  الكفاءاتمجاالت  في  تقوية  والتي تخص  المعتادة،    ، تدخالتها 

بأية محاولة لاللتقائية مع باقي    القياميتم  لم  كما    الدعم المحلي للبرامج االجتماعية.ما هو اقتصادي و  دماج االجتماعي عبرإلوا

 . ولو في مرحلة الحقة مكونات القطب فيما يخص مجاالت تدخل الوكالة

 تنفيذية إلى مخططات  ترجمة االستراتيجية 2.1

  الئمة متنفيذية عدم إعداد مخططات عمل 

تقم بإعداد  ، لم  4+4ستراتيجية  االالتي تشرف على قيادة    ، والمساواة واألسرةاالجتماعية  التضامن والتنمية  وزارة  لوحظ أن  

 بغرض تحقيق األهداف المتوخاة من االستراتيجية.  وذلك  على مستوى الوزارة، أو باقي مكونات القطب،    سواءمخططات عمل  

أجل تنزيلها  من  بالوسائل والموارد الضرورية   هادعميتم  التي لم  خطط العمل إال بشكل محدود ولم يتم اعداد  وفي هذا اإلطار  

حصيلة غير دقيقة على شاكلة األهداف المسطرة   عن. وقد أسفر هذا الوضع  االجتماعي  مكونات القطب كل  ى مستوى  عل

 .4+ 4 تنزيل جزئي ومحدود للعديد من اإلجراءات التي اْعت ِمدَْت إلعداد االستراتيجيةمسبقا، وكذا عن 

استراتيجية   يتبنى  لم  االجتماعي  القطب  بأن  التذكير  للفترة    محددةويجدر  بين  الممتدة  مواتية  أخذ2021-2017ما  بعين    ا، 

السابقة االستراتيجية  تنفيذ  عليها عقب  المحصل  والنتائج  المحيط  تطور  بالفترة   االعتبار  تم    2016-2012  المرتبطة  حيث 

 خيرة.ألهاته ا االستمرار بالعمل وفق

 يل االستراتيجيةتنز .2

يرتبط تنزيل استراتيجية القطب االجتماعي بوجود إطار هيكلي وتنظيمي من شأنه تعزيز تنسيق والتقائية وتكاملية العمل بين 

المواتية    اآللياتتفعيل  كذا  الموارد المالية والبشرية الضرورية و   بتعبئة  أيضا،  مكونات القطب االجتماعي. كما يرتبط مجموع

 قابة والتتبع. للحكامة والر

غير أنه لوحظت مجموعة من النقائص المتعلقة بعدم مالئمة الهيكلة وضعف تنسيق والتقائية وتكاملية العمل، إلى جانب نقص 

إنجاح  القطب االجتماعي ولم يسهم في  عمال  فعالية محدودة ألعن  فرز  أما  م ،  المناسبةفي الموارد البشرية المالئمة والتمويالت  

 اإلجراءات المرتقبة في إطار االستراتيجية. واف بعض األهد تنفيذ

 الهيكلي   اإلطار 1.2

 هيكلي مع استراتيجية القطب االجتماعيال مالئمة اإلطار ضعف 

داخل لم تتم مواكبة تنزيل االستراتيجية بإطار هيكلي مالئم للتطلعات االستراتيجية ومتطلبات تنسيق والتقائية وتكاملية العمل 

 القطب االجتماعي.

، لكن دون أن تتالءم المشمولة بالرقابةفترة  الوقد عرفت التنظيمات الهيكلية لكل مكونات القطب االجتماعي، تعديالت خالل  

ذات    تفعيل العمل واإلجراءات المتعلقة باالستراتيجية. وتبقى بذلك غير مناسبة من أجل  هات االستراتيجية للقطبمع التوج

   .الصلة

تتوفر   ال  االجتماعيالوبذلك،  القطب  استراتيجية  بإعداد  مكلفة  مصالح  على  مصالح  وال  ،وزارة  ب  على  وتقييم  مكلفة  تتبع 

 . ةاالستراتيجي وتنزيل التدابيرجية لتأمين القيادة عن قرب، من أجل تفعيل كما ال تضم الوزارة مصالح خار  أنشطتها.

،  مع الجمعيات  ةشراكب  على مستوى المجاالت الترابيةالمنجزة    الذاتية،  وتبعا لذلك، تواجه الوزارة صعوبات في تتبع مشاريعها

غياب تعديل لنظامه   لوطني، فإنه فياالتعاون  مؤسسة  .  وفيما يخص  الخاضعة لوصايتها  المنوطة بالمؤسساتوحتى تلك  

الهيكلة   تبقى  الهيكلي،  االجتماعيةأغير مالئمة.  الحالية  األساسي وتنظيمه  التنمية  يتعلق بوكالة  فيما  فإن  ما  إعادة ،  محاولة 

اق وبالتالي فقد توجهت نحو تدخل واسع النط  عادة تشكيل القطب االجتماعي لم تكلل بالنجاح.إ فق  أفي    2014سنة    تموقعها

 في مجال مكافحة الفقر.  

  ضعف التنسيق بين مكونات القطب االجتماعي 

التعاون الوطني ووكالة التنمية االجتماعية، يبقى التنسيق بين هذه  مؤسسة  على الرغم من الشراكات المبرمة بين الوزارة و

ويعزى هذا الوضع إلى    ما يتعلق بتفعيل الشراكات المذكورة.أو  فيما يخص التوجهات االستراتيجية    سواءاألطراف ضعيفا،  
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(  النصوص المحدثة له يختص كل مكون من القطب بمهام خاصة منبثقة من)حيث تفكك اإلطار التنظيمي للقطب االجتماعي 

 .إضافة إلى اإلطار الوظيفي

 الموارد البشرية 2.2

 تعد تعبئة الموارد البشرية الضرورية عنصرا هاما من أجل تفعيل ناجح الستراتيجية القطب االجتماعي. 

 مكونات القطب االجتماعي ما بينللموارد البشرية   تباينتطور م 

قطب االجتماعي، حيث أن الوزارة سجلت تطورا معتدال ألعداد موظفيها. إذ  مكونات ال ما بينتطور الموارد البشرية يختلف 

 أخرى.موضوعون رهن إشارة مؤسسات موظفا   130منهم  ،موظفا 430 حاليا ما يعادل تشغل هذه الوزارة

موظف سنة   3100إلى    2012موظف سنة    4000من    ، فقد انخفض عدد الموظفينالتعاون الوطني  وفيما يخص مؤسسة

من  وذلك    ،2019 عدد  إحالة  عجز  الموظفيننتيجة  االنخفاض  هذا  كرس  وقد  تعويضهم.  دون  التقاعد  يخص    اعلى  فيما 

تعرف هذه المؤسسة نقصا في    ،2017مستخدم سنة    446وعلى الرغم من الجهود المبذولة بتوظيف    والمكونين.المؤطرين  

 . اإلداريينيين والمنسقين والمربيين والمساعدين كالمتخصصين النفسيين والمستشارين القانون ،مجموعة من الكفاءات

دارية لما  إلتسوية الوضعية اب  2013و  2011ما بين سنة    قامتما بالنسبة لوكالة التنمية االجتماعية، وعلى الرغم من أنها  أ

تقم بتنفيذ   أنها لم، غير  (2013من مجمل مستخدميها سنة    %68مستخدم تم توظيفهم بمقتضى عقود لمدة محدودة )  261يعادل  

لم تنعكس إيجابا  المهمة  ن هذه التوظيفات  فإ  وعليه،القطب االجتماعي.  بالمتعلقة  ، وخاصة تلك  العديد من األعمال الموكولة لها

 . 2012كبيرا ومستمرا منذ  تراجعاالذي عرف  الوكالة،على عمل  

ما  مالتعاون الوطني ووكالة التنمية االجتماعية،    مؤسسة  كل من بالعامين    ءمدراالناصب  عدم استقرار منضاف إلى ذلك  يو

 انعكس سلبا على سير هاتين المؤسستين. بالتالي، لهذه المناصب، و شيئا ما فترات شغور طويلة عن أسفر

 الموارد المالية  3.2

الوزارة   أساسا من خالل ميزانية  االجتماعي  القطب  تمويل  الممنوحة  العن طريق  يتم  المساعدات  الوطني لمؤسسة  تعاون 

مليون    146وزارة ما يعادل  الصندوق دعم التماسك االجتماعي. وقد بلغ معدل ميزانية  إضافة إلى  ووكالة التنمية االجتماعية،  

على   ةاالستراتيجي  تدابيرلتفعيل ال  ةخصصة االستثمار المبينما انخفضت ميزاني   .2019و  2012درهم خالل الفترة ما بين  

مليون درهم، لترتفع بعد ذلك سنة    50,9مليون درهم إلى    102من  ،  2017و  2012خالل الفترة ما بين    ،مستوى الترابيال

 مليون درهم.  192إلى  2018

 تمويالت   ضعف التحكم في ال 

  بمبلغ   2014و  2012بين  مشروع خالل الفترة ما    670وزارة التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة واألسرة بتمويل  قامت  

وبدون تقييم لألثر  ذات الصلة  مليون درهم، غير أن هاته التمويالت تم تنفيذها في غياب تتبع ومواكبة للجمعيات    156,2  قدره

ابتداء من   التنمية االجتماعية  ، قامت الوزارة بتفويض عمليات التمويل لوكالةواقصونظرا لهذه الن  على الفئات المستهدفة.

لمشاريع المفوضة  المرتبطة بطلبات إنجاز اتنفيذ  نسبة اللوحظ أن    هنأطلع بتسيير هذا التمويل وتتبع تنفيذه. غير  ضلت  2015سنة  

كما18تجاوز  تلم  ،  2017و  2015  بين  الممتدة   الفترة  خالل  الوكالة،إلى   عليهتتبع  الب  تقم   لم  الوكالة  أن  %،  لتلك   المتفق 

 المشاريع.

  فيما يخص التدابير اإلستراتيجية تمويالت محدودة 

،  القطب االجتماعي  مجاالت تدخالت  تتماشى معوال  بصفة عامة،    غير كافيةتبقى    للقطب  المعبئة  المالية  المواردلوحظ بأن  

الرعاية اال لفائدة مؤسسات  الوزارة  الممنوحة مباشرة من طرف  أو  الوطني  للتعاون  الممنوحة  المساعدات  جتماعية، إذ أن 

. القطب االجتماعيستراتيجية  با( والتي ال تنتمي إلى الفئات المستهدفة  % 71دور الطالب والطالبة )  استفادت منها باألساس،

 إال تمويال قدره   تتلقىال  تسيير مختلف مراكز التعاون الوطني  المساعدة في  وينضاف إلى ذلك كون جمعيات التنمية المكلفة ب

جانب عدم توصلها بالمعدات والمواد األولية ، إلى 2018، علما أنها لم تتوصل بهذا الدعم سنة سنويمعدل كدرهم  20.000

 . 2014منذ سنة 

  2011مليون درهم ما بين    33,4، تم تمويلها بما يعادل  غذائيةفضال عن ذلك، يمنح التعاون الوطني مساعدات على شكل مواد  

 تخلف أثرا ملموسا ودائما على هاته الفئات. لمفي وضعية إعاقة. غير أن هذه المساعدات لفائدة األشخاص  2019و

التعاون الوطني، فقد  التي يتم تسييرها بصفة رئيسية من لدن مؤسسة    وفيما يتعلق بتمويالت صندوق دعم التماسك االجتماعي

اعتمادات تسيير مراكز التوجيه ودعم األشخاص  تشمل    أنها الغير  إعاقة،  التكفل باألشخاص في وضعية    هيكلةساهمت في  

إعاقة،  تمويل جمعيات تتكفل بتمدرس األطفال في وضعية    إضافة إلى ذلك، فإن هذا الصندوق يساهم في  . في وضعية إعاقة

فسي  النوالعالج  أن هذا التمدرس الزال يعاني من غياب التأطير المالئم، نظرا لغياب مؤطرين أكفاء ومختصين في الطب  علما  

لم يتم المصادقة  ف  الممولة من طرف هذا الصندوق،  األنشطة المدرة للدخل وفيما يخص  والمربيين والمختصين الشبه الطبيين.  

 . 2019و  2015من مجموع الملفات المتعلقة بها والموضوعة لدى مصالح التعاون الوطني ما بين سنة    %4,5سوى على نسبة  
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على   االجتماعي، فإن نشاطها شهد تراجعا سواءاستراتيجية القطب  بشكل عام    لم تتبنى، التي  وكالة التنمية االجتماعيةأما  

مهامها   الوزارةالذاتية  مستوى  مع  مشاريع شراكة  تنفيذ  على مستوى  الوزارة  الوصية  أو  تستمر  ذلك،    ها منح في  . ورغم 

المساعدات خصوصا،  وتمو  .2012مقارنة بسنة    2019ثالث مرات سنة    تضاعفتوالتي    ،مساعدات تسيير هامة ل هذه 

إلى   % 1  بنحوتنفيذ البرامج االجتماعية منها سوى    دبينما لم يستف  ،% 60المصاريف المتعلقة برواتب المستخدمين بنسبة  

2 %. 

 الحكامة والمراقبة والتتبع 4.2

  نواقص على مستوى آليات الحكامة 

 الحكامةفإن آليات توفير انسجام وسبل تفاعل بين مكونات القطب االجتماعي، من شأنها  ةمالئم يةتنظيممقتضيات  في غياب 

للتنسيق    آلياتما بين هاته المكونات إلى جانب آليات للتنسيق والتتبع متعاقد عليها. كما تم إرساء    اتفاقياتفي  المعتمدة تنحصر  

المتعلقة بالمرأة والطفولة واألشخاص في وضعية ج  الخطط والبراموالتتبع والتقييم ما بين القطاعات الوزارية بغرض تنفيذ  

 . لجان تقنيةبمساعدة  اتبين الوزار شتركةلجان م، والتي تعتمد على تنسيق بين القطاعات في إطار  إعاقة 

. كما لوحظت  وإعداد التقاريرالمتعاقد حولها، ترتبط بالتتبع والتنسيق  اآلليات على مستوى هذه  واقصن  وجود نه لوحظأغير 

 ، خاصة على مستوى التنسيق والتواصل.اتبين الوزارالمشتركة  على مستوى اللجان التقنية المنبثقة عن اللجان    النواقص  نفس

 المراقبة والتتبع والتقييم  آليات نقص فعالية 

والتي من شأنها أن تمكن من قياس األثر على الفئات المستهدفة وتقييم    ،والتقييم  والتتبعالمراقبة    آلياتلوحظ نقص في فعالية  

، سواء تعلق األمر بالوزارة الوصية أو بمؤسسة التعاون فيما يتعلق بالتتبع والتنسيق والقيادة  اللتزاماتهماألطراف  مدى احترام  

تقييم البرامج والتأخر    غيابالمراقبة والتدقيق، إلى جانب    مصالحوأداء  ضعف تدخالت  ذلك خاصة من خالل  . ويتجلى  الوطني

 .الخارجي المسجل في تنفيذ مهام التدقيق

  غياب نظام معلوماتي شامل ومندمج 

ما ال يسمح ميمكن من تسيير مالئم وفعال ومحين للبرامج،    ،ال يتوفر القطب االجتماعي على نظام معلوماتي شامل ومندمج

 . ينمناسب، وال يسهم في تأمين القيادة والتتبع والتنسيق الضروريالقت الوبتوفر المعلومة في 

 اإلنجازات والنتائج المحصل عليها  .3

االستراتيجية، ألعمال المنجزة وتلك المعلن عنها في مقارنة وصفية بين ااقتصر تقييم اإلنجازات والنتائج المحصل عليها في 

 بين التوقعات واإلنجازات. المحتملة من الوقوف على الفوارق  المجلس تمكنيفي غياب مؤشرات القياس، لم ذلك أنه 

  إنجازات ونتائج محدودة 

الشروع فيها دون المعلن عنها تم  اإلجراءات  بشكل محدود، إذ أن العديد من  إال  تم تفعيل استراتيجية القطب االجتماعي  لم ي

 فقط.  15إجراء مرتقب تم تنفيذ   38من ضمن وعليه، ففي تنفيذها. يتم الشروع أخرى، لم بينما أن إجراءات ،  إتمامها

رجمة هذا  تم تفقد  محور االستراتيجي المتعلق بالدعم المؤسساتي للقطب االجتماعي،  الفيما يخص  ووعلى سبيل التوضيح،  

  نحو نفس   المذكورة  المكوناتتدخالت  وجيه  تساعد في ت  ، من الممكن أنجديد بين مكونات القطب  تعاونالدعم من خالل خلق  

 إعادة تشكيل القطب االجتماعي. تموقع وإنجاز دراستين إلعادة  ، تمذلك ومن أجل .المجاالت المستهدفة

، غير أن تنزيل هذه  في المساعدة االجتماعية  التعاون الوطني  على أن تتخصص مؤسسةاألولى  استنتج من خالل الدراسة  وقد  

لكن   ،مجموعة من السيناريوهات إلعادة تشكيل القطب االجتماعيعن  الثانية،    الدراسةفرت  سكما أالتوصية يعرف تعثرا.  

 تنفيذ.بقيت دون 

  منذ تم عقدها  بين متدخلي القطب االجتماعي  إبرام اتفاقيات  في    تأخرى للترسيخ المؤسساتي، تمثل  آلياتباإلضافة إلى   ،هذا 

كل هذه اإلجراءات لم   للمؤسستين تحت الوصاية. غير أن  اللجوء إلى الفروع اإلقليمية أو الجهويةمن    مكنت،  2014  نةس

والتكاملية بين مكونات    الشاملة  االلتقائيةكذا  و  ،كاتافي إطار الشر  المعبأةوشمولية الموارد    ،التتبع والتقييم   آلياتبإرساء  تسمح  

 القطب.

إلى    شارة، على الخصوص،جدر اإلت،  العمل االجتماعي  هيكلةمحور التأطير والمواكبة ومستوى    وفي نفس السياق، وعلى

العاملين في مؤسسات الرعاية  لتكوين  من خالل برنامج    ت ترجمتهتمقد  التنمية االجتماعية    مجال  مواكبة الفاعلين فيون دعم  أ

المسنين التي تتكفل باألشخاص  الت.  االجتماعية  تقييم  كوينغير أن هذا    . له  الحق  لم يتم تنفيذه إال بشكل ضعيف مع غياب 

تم تفويض مهمة تمويلها لوكالة   554منها  ا )مشروع  670الجمعيات التي خصت  التمويالت لفائدة  ذلك، فإن  باإلضافة إلى  

 . % 18سوى بنسبة ها اعتمادات(، لم يتم تنفيذ 2015التنمية االجتماعية منذ سنة 

يتم إنجاز ولم    ،ال يزال في مراحله األولىاإلقليمي أو الجهوي  العمل االجتماعي على المستوى  هيكلة  وفضال عن ذلك، فإن  

 .بخصوصهأي تصميم مديري وال أي مخطط جهوي 
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أخرى،   جهة  النأيضا،  تم  ومن  من  مجموعة  مستوى  واقص رصد  الدعم    معظم  على  ضمن  إجراءات  عليها  المنصوص 

التواصل والتحسيس والتتبع وبالخصوص على مستوو ،  االستراتيجية ل الجهود على هذا  ذالتقييم. وبذلك يبقى بالتدقيق وى 

  المستوى أمرا ضروريا.

فيما يخص مجال األسرة    إجراءات محددة مسبقابأن استراتيجية القطب االجتماعي لم تشمل    ، في األخير،كما يجدر التذكير

  واألشخاص المسنين والطفل.

 االجتماعية   المقاربة التي تبنتها وزارة التضامن والتنميةعلى أن  التخطيط االستراتيجي  مسلسل  أبان تفحص  وكخالصة، فقد  

االنسجام والتنسيق والتتبع، من أجل تحسين عمل  التنظيم وهيكلة ولخاصة فيما يتعلق با  تتضمن عدة مزايا،  والمساواة واألسرة،

، ويضمن  فعالية  لكي يصبح أكثر  أفضل،تطويره وتحسينه بشكل  ا المسلسل يستدعي أن يتم  غير أن هذ  القطب االجتماعي.

 . لحاجيات واالنتظاراتل ،بشكل فعال االستمرارية، ويمكن، في النهاية، من االستجابة،

األخذ    إلى  جتماعي واألسرة ومختلف شركائهااإلدماج االالمجلس األعلى للحسابات وزارة التضامن و  وبناء عليه، يدعو 

 : وتنفيذ استراتيجيات القطب االجتماعي إعدادبعين االعتبار التوصيات التالية عند 

االجتماعياالرؤية  التأسيس   - للقطب  حقيقيةتشخيص على    ستراتيجية  أساسا،  تسمح    ،قبلية  اتودراس  ات 

 ؛ بنية الفئة المستهدفة وحاجياتها الفعليةالدقيق لتحديد الب

من   استراتيجية القطب االجتماعيتشاركيا، وأن تمكن    خطيط االستراتيجيالت  أن يكون مسلسلالحرص على   -

وأولوياتيتحد لحاجيات  بفعالية  تستجيب  أهداف  واضح  د  بشكل  تحديدها  بمؤشرات    وتكون  ،يتم  مقرونة 

 ؛ إنجازهامدى لقياس 

وتدابير  ترجمة استراتيجية القطب االجتماعي إلى مخططات عمل مقرونة بإجراءات  أن يتم  الحرص على   -

 ؛ لتفعيلها ناسبةمالءم وموارد ووسائل مكذا إلى تنظيم أجندة إنجاز محددة وإلى واضحة و

 االستراتيجية.  نزيللت وسيطةتتبع وتقييم  آلياتوضع  -

 " دعم"برنامج ثانيا. 
من قانون    25والمتممة للمادة    2014للسنة المالية    110.13من قانون المالية رقم    13طبقا للمادة    "دعم"تم تأسيس برنامج  

رامل في وضعية هشاشة  ألمساعدة مباشرة لفائدة ا  منحيهدف هذا البرنامج، إلى  و.  2013للسنة المالية    115.12  رقم   المالية

، دون أن يتجاوز مبلغها  يتيم  درهم شهريا لفائدة كل طفل   350في  هذه المساعدة  قد تم تحديد  الالئي يتكلفن بأطفالهن األيتام. و

 درهم شهريا لألسرة الواحدة. 1050

  ،2012)صندوق دعم التماسك االجتماعي( المحدث سنة    ةخصوصي   المرصود ألمور   يتم تمويل هذا البرنامج من الحسابو

توالذي   في  كذلك،  أخرىيمويساهم،  اجتماعية  برامج  "  ،ل  األطفال الذي    "تيسيركبرنامج  لفائدة  مالية  مساعدات  يمنح 

المتعلقة ببرنامج دعم(راميدالمساعدة الطبية )نظام    وأ  ،المتمدرسين والمنحدرين من أسر معوزة   . وقد شكلت المصاريف 

 .2018-2015من مجموع مصاريف الصندوق خالل الفترة في المتوسط،  ،% 14,8 نسبة

وزارة الداخلية واللجان    برزهم ن في قيادة وتدبير هذا البرنامج، من أا لجيتدخل مجموعة من الفاعلين والوفضال عن ذلك،  

الدائمة واألسرة  ،اإلقليمية  والمساواة  االجتماعية  والتنمية  التضامن  الدائمة  ،ووزارة  المركزية  االقتصاد   ،واللجنة  ووزارة 

للتقاعد والتأمين.  ،والمالية ما يقارب  استفاد    31/12/2018بتاريخ  نه  جدير بالذكر، في هذا الصدد، أو  والصندوق الوطني 

 مساعدة برنامج دعم.من طفال يتيما   159.858

من المالحظات    ةعن مجموع. وقد أسفرت  2018-2015استهدفت المهمة الرقابية تفحص تسيير هذا البرنامج خالل الفترة  

 الخدمات. إنجاز و ،البرنامجر دبيتو المستهدفة، وتغطية الفئات ،االستهدافجوانب والتوصيات المرتبطة ب

 االستهداف ومعايير األهلية  .1

مجموعة من المالحظات المتعلقة بالفئات المستهدفة ومعايير االستهداف واألهلية، إضافة إلى   عن هذا الجانب افتحاصأفرز 

 سير. ي تقاطع هذا البرنامج مع برنامج ت

 قصاء بعض الفئات  إ 

ما من شأنه أن يحد  وهو لفئات المستهدفة والمؤهلة للدعم، مقاربة ل  د في أوضاعيقصي برنامج دعم، بعض الفئات التي تتواج

المثال المساعدات. وعلى سبيل  المتوفين والمتكفالت    ،من مدى هذه  المطلقات من أزواجهن  النساء  البرنامج  ال يغطي هذا 

األطفال كذا  و   ،بأطفالهن غير المتمدرسين  واألرامل المتكفالت  ،وكذلك األمهات العازبات المتكفالت بأطفالهن  ،بأطفال أيتام

   يتيمي األم واألب.

. وكمثال  ةمحدوديبعض من ال  أبانت عنن هذه األخيرة  أباإلضافة إلى ذلك، ورغم مزايا مقاربة االستهداف عبر األمهات، إال  

 من مساعدة برنامج دعم. هايحرم أيتام  ففي حالة وفاة األرملة المستفيدة، فإنه  على ذلك،
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 محدودية معايير االستهداف 

الفئة  " راميد"يتعلق األمر خاصة باالستهداف عبر االنخراط في نظام   ، والذي يعرف محدودية فيما يخص إقصاء وإدماج 

والفقيرة( )الهشة  يتعلق بسحب وتجديد بطائقائنق  شهديي  ذوال  ،المستهدفة  فيما  ب  المنخرطين  ص  شرائح هامة من  الخاصة 

 الفئات المستهدفة.

نظام االستهداف لالستفادة من برامج د أكدت وزارة الداخلية في جوابها على التطورات التي يعرفها ورش وضع  وق
االجتماعية،   االحماية  تمت  رقم   لمصادقة علىحيث  القانون  التطبيقية ألحكام  بمنظومة   72.18النصوص  المتعلق 

الوكالة  الدعم االجتماعي وإحداث  المستفيدين من برامج  للسجالت.    استهداف  إلى تطورات الوطنية  وأشارت أيضا 
الشروع في و إنجاز النسخة األولى من المنظومة المعلوماتية المندمجة الخاصة بالسجل الوطني للسكانأخرى مثل  

 تطوير المنظومة الخاصة بالسجل االجتماعي الموحد.

  تسيير"التقاطع مع برنامج" 

درسين المنحدرين من أسر معوزة شريطة المواظبة على الحضور للمدرسة.  ت لألطفال المتمامساعد  "تيسير"يمنح برنامج  

من المرسوم    4)المادة    الجاري بها العمل  يةالتنظيمالمقتضيات  ن  أهذا البرنامج، يتقاطع مع برنامج دعم الذي له مزايا أكبر. إال  

المصادق عليها  ،برنامجين، كما أن مسطرة تسيير هذا البرنامجالإمكانية االستفادة في نفس الوقت من  بعدتاست (2.14.791

 دمجهم ببرنامج دعم.  وذلك عبر األكثر امتيازا لأليتام  يةلوضعل المنهجي منحال، رجحت 2015في يونيو 

طر المعتمدة لمعالجة طلبات االستفادة  تكييف اإلجراءات والمساعلى أهمية "  وقد أكدت وزارة الداخلية في جوابها،
من البرامج االجتماعية )تيسير، دعم األرامل وراميد(، لجعل السجل االجتماعي الموحد نقطة الدخول الوحيدة لالستفادة 

في مادته الرابعة    2-14-791المرسوم رقم  كما أوضحت وزارة االقتصاد والمالية في جوابها أن    ."من هذه البرامج
أو تعويض عائلي أو أي دعم مباشر آخر يدفع من ميزانية    وأي معاش  األرامل  ال يجوز الجمع بين دعمأنه  "ينص على  

 ."الدولة أو ميزانية جماعة ترابية أو تدفعه مؤسسة أو هيئة عمومية

 تسيير البرنامج .2

  معايير األهلية ومراقبة    ،المجلس األعلى للحسابات لهذا البرنامج على معالجة طلبات االستفادة من المساعدة  افتحاصارتكز  

 ووتيرة معالجة الشكايات والتتبع والقيادة. ،لالستفادة

 معالجة طلبات االستفادة من مساعدة البرنامج 1.2

 رفض الملفات خالل مرحلة األداء 

  ، العديد من الملفاتعليها، تبين أن  مراحل تكوين ومعالجة ملفات المستفيدين والمصادقة    المنجزة خاللعلى الرغم من المراقبة  

(. ويتم رفض هذه الملفات بشكل 2018-  2015ملف خالل الفترة    6015)  ةغير مطابقناقصة أو    وثائق، ببلغت مرحلة األداء

 .االستفادة من المساعدةلكي يتمكن من طلب  على إعادة تكوينها من جديدمجبرات المعنيات األرامل يجعل ما م نهائي، 

هذه الوضعية مرتبطة أساسا بفترة انطالقة البرنامج الممتدة من أبريل وأشارت وزارة الداخلية في جوابها إلى أن "
 ..." 2017تم تسجيل انخفاض في النسب المئوية ابتداء من سنة " وانه " 2016إلى متم سنة  2015

أن  نه لوحظ  أ  الإ.  %54,2بنسبة    "راميد"صالحية بطاقة    انتهاء ،  2018-2015خالل الفترة    ،ومن أهم أسباب هذا الرفض

اآلجال  يعزى إلى  انتهاء صالحياتها    الطلب على مستوى الدائرة، وأن  صالحة عند وضع ملفات  ،بشكل عام  ،تكون  بطائقال

 الملفات.الطويلة أحيانا في معالجة 

 هذه الوضعية تعود في األصل إلى القرار الذي اتخذته لجنة القيادة المكلفة بوضع آلياتوأوضحت وزارة الداخلية أن "

وكيفيات تدبير هذا الدعم، بحيث تم اعتماد تاريخ محضر اللجنة المركزية الدائمة من أجل التأكد من مدة صالحية  
 ..".بطاقة "راميد" عوض تاريخ إيداع الملف.

 مراقبة األهلية  2.2

  ةلئيفعالية ضذات   وأفعيل محدودة التمراقبة   

البرنامج    دبيرعماال لبعض اجراءات تإ  (مستفيد بشكل نهائي الاستبعاد  )  أو حذفها  (المساعدة )بطريقة مؤقتة  حقوق  يمكن تعليق

من   %20أو ما يعادل  من ملفات األرامل المستفيدات    %15حوالي  مكتملة، ويتعلق األمر ب  األهليةشروط    م تعدل  أو عندما

 . 31/12/2018بتاريخ  للحقوق، وذلك  في وضعية تعليق %99م بينه ومن ،لمعنيين بهذا اإلجراءااأليتام 

  جل االستفادة أمن    همالمراقبات المتعلقة باستمرارية األهلية لألرامل وأيتام   إجراء  بعديحدث    وجدير بالذكر أن تعليق الحقوق

المراقباته  البرنامج.من   للتقاعد والتأمين  اته    ، 2015سنة    "دعم"  لبرنامج  دبرمبصفته    ،التي كلف بها الصندوق الوطني 

وكذا مراقبة تمدرس   ،ومراقبة شرط بقاء األرامل على قيد الحياة  "،راميد": مراقبة صالحية بطاقة  ةالتاليتخص الجوانب  

 . (دون الذين هم في وضعية إعاقة)األطفال 
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، التي  تبقى مراقبة الصالحيةو.  %92  تناهز  السبب الرئيسي في تعليق االستفادة بنسبة  "راميد"يعد انتهاء صالحية بطاقة  كما  

 ، ذات فعالية محدودة في بعض الحاالت. 2015تمت رقمنتها منذ شتنبر 

مكن  في إطار تبادل المعطيات    ’راميد  ’عملية المراقبة الشهرية لبطاقة  وأشار صندوق اإليداع والتدبير في جوابه أن "
ل   بالنسبة  األداء  تجديد  سنة    23976من  خالل  سنة    15564مقابل    2019ملف  خالل  بارتفاع    2018ملف 

 ....". %54 نسبته

  أساس تبادل معلومات   على  2018و  2017سنتي  خالل  مراقبة    اتعمليفقد تم القيام ب   مراقبة تمدرس األطفال،  ما يخصوفي

المبرمة    ،االتفاقية  نصترامل على قيد الحياة، فقد  األ  كونمراقبة شرط  فيما يخص  ما  أمع وزارة التربية الوطنية.    إلكترونية

لم يتم  بإجراء هذه المراقبة، غير أنه ، سنويا،على أن يقوم هذا األخير ،بريد بنكالما بين الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين و

  .بالشكل الكافيتفعيلها 

على أساس إرسال مطبوعات شهادة    2018أوضح صندوق اإليداع والتدبير في جوابه أنه تم إنجاز هذه المراقبة سنة  
 بالنسبة لفئة مستهدفة من األرامل.  2019الحياة وأنه تم تفعيل المراقبة سنة  

لية في جوابها إلى أن "إصالح نظام الحماية االجتماعية الحالي سوف يعالج هذه النقائص، وقد أشارت وزارة الداخ
نظام   من  لالستفادة  األهلية  مراقبة  سيتم  البرامج    RAMEDبحيث  لهذه  المتدخلين  مختلف  بين  منهجية  بطريقة 

 االجتماعية."

 تتبع وقيادة البرنامج  3.2

مين، على تأسيس أبين الدولة والصندوق الوطني للتقاعد والت،  2015فبراير    25بتاريخ    ،من االتفاقية المبرمة  6تنص المادة  

أن البرنامج . وعلى صعيد آخر، فقد لوحظ  ر البرنامجدبيمعالجة الجوانب المتعلقة بتتتولى مهمة  ر برنامج دعم،  دبيتتبع وت  لجنة

المفتشية العامة  ، وذلك راجع، حسب  ص على ذلك االتفاقيةال يخضع للتدقيق سنويا من طرف المفتشية العامة للمالية، كما تن

 ، لعدم إخبارها من طرف المصالح المعنية لألطراف الموقعة على االتفاقية.للمالية

أن    ،ومن جهة أخرى.  أن اللجنة المركزية الدائمة ال تقوم بالتتبع والتقييم الدوري للبرنامج  ذلك، لوحظ، من جهة،إضافة إلى  

، علما أن هذه التقارير تعد  "،دعم"ر برنامج  دبيالتقارير السنوية المطلوبة والمتعلقة بت  كل  بإعداداللجن اإلقليمية الدائمة ال تقوم  

بين وزارة  ،  2015فبراير    25بتاريخ    ،10ك طبقا للدورية المشتركة رقم  تقييم شامل وذلب  القياممن أجل    ضرورية  مبدئيا،

 وزارة التضامن والتنمية والمساواة واألسرة. والداخلية ووزارة االقتصاد والمالية 

انطالقة البرنامج، لم تطالب العماالت واألقاليم بإعداد   خالل مرحلة  "أنه  وقد أكدت وزارة الداخلية في جوابها على  
سنوية للتقييم، حيث تم تركيز جهود هذه المصالح على الجوانب ذات الصلة بالتأطير والمواكبة لضمان بداية   تقارير

عملت وزارة الداخلية على حث العماالت واألقاليم من خالل "بعد هذه المرحلة، ". وأضافت أن ناجحة لهذا البرنامج.
،  2019إلى    2015ر تقييمية برسم السنوات الممتدة من  ، على إعداد تقاري2020فبراير    11بتاريخ    3الدورية رقم  

".  إحالة جميع التقارير المتوصل بها إلى كتابة اللجنة المركزية الدائمة للدعم..." وأنه " تمت  وذلك وفق نموذج موحد  
 ".تتوفر كذلك على آليتين إضافيتين للتقييم الدائم والمنتظم لهذا البرنامجوأشارت الوزارة إلى أنها "

 ألداءات ومصاريف التسيير  ا .3

للتقاعد والت حيث يتم  أداء المساعدة لألرامل بمقتضى االتفاقية السالف ذكرها،    اتعمليدبير  مين بتأيقوم الصندوق الوطني 

وابتداء من األداء الثاني يتم تحويل المساعدة   ،بريد بنكوكالة لعن طريق حوالة لدى    ، كما هو منصوص عليه،األداء األول

بهذا الصدد، اتفاقية ما بين الصندوق   ،قد أبرمتتجدر اإلشارة إلى أنه  . ولدى الوكالة البنكية  عبر الحساب البنكي للمستفيدة

    .2015بريد بنك في يوليوز الالوطني للتقاعد والتأمين و

الت  اتيملع  افتحاص  وقد أبرز للتقاعد والتأمين، المالحظات    التي  ،سييراألداء ومصاريف  يشرف عليها الصندوق الوطني 

 التالية: 

 ارجاع عدد من الحواالت غير المؤداة 

أن إال أنه لوحظ  ،  تعميم استعمال الخدمات المصرفية لدى المستفيداتعلى الرغم من التطور الملموس فيما يخص األداء و

جل أإلى صعوبة تبليغ المستفيدات من  ، أساسا،هذا الوضع  ق المذكور. ويعزىللصندوالعديد من الحواالت ترجع غير مؤداة 

 بريد بنك.ال لدى وكالةاستخالص الحوالة األولى 

المجهودات المبذولة وقد أوضح صندوق اإليداع والتدبير في جوابه إلى تحسن هام لهذه الوضعية والذي يعزيه إلى  
بلغت نسبة األداء البنكنة..." حيث  عبر تشجيع    رسائل القصيرة وكذاالتبليغ عن طريق خدمات ال  ةفي "تعزيز عملي

 . 2020% في متم شهر يناير 98عبر التحويل البنكي 
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  خدمات مصرفية في تطور 

بشكل   هلم يتم تحقيق  ،2018، المتوقع في مارس  لمستفيداتعلى ا  المصرفية  الخدمات   استعمال  تجدر اإلشارة هنا إلى أن تعميم

حسب معطيات    2019نهاية يونيو    94%، حيث بلغت نسبة  تطورا ملموسا   هذه العمليةكامل. وعلى الرغم من ذلك، فقد عرفت  

 الصندوق.

سبق،   ما  على  للحساباتوبناء  األعلى  المجلس  ووزارة    يوصي  والمالية  االقتصاد  وزارة  مع  بتنسيق  الداخلية،  وزارة 

 بما يلي: ة، التضامن واإلدماج االجتماعي واألسر

  الستهداف وكذا معايير وشروط األهلية لالستفادة من برنامج مقتضيات التنظيمية التي تؤطر عملية ا مراجعة ال  -

 "دعم"؛ 

افتحاصتحسين   - مراقبة    مسلسل  وكذا  عليها،  والمصادقة  الملفات  بشكل    الحقوقومعالجة  الشكايات  وتدبير 

 ؛ واستمرارية الحق في المساعدة اآلجالاحترام  يضمن

 ؛ تبادل المعطيات بين المتدخلين األساسيين عزيزت -

 ؛ التتبع والتقييم والتدقيق آلياتتفعيل  -

 المستفيدات؛مجموع األرامل لكي يتم ضمان أداء المساعدة المتعلقة ببرنامج "دعم" لاألداء  عملياتتحسين  -

 ."دعم"بتحديد واحتساب مصاريف تسيير برنامج الخاص  مراجعة اإلطار التعاقدي  -

 

II.  جواب وزير الداخلية حول المالحظات والتوصيات المتعلقة بالقطب االجتماعي 

 )نص الجواب كما ورد( 

 ثانيا. برنامج "دعم" 
( شروط ومعايير االستفادة من الدعم  2014دجنبر  4)  1436من صفر    11الصادر في    2.14.791لقد حدد المرسوم رقم  

اليتامى  المباشر الحاضنات ألطفالهن  األرامل في وضعية هشة  قيادة وتدبير هذا للنساء  فاعلين ولجن على  . ويشرف عدة 

  .البرنامج

 :مستويين وفق أحكام هذا المرسوم، تتدخل وزارة الداخلية على

 المستوى الترابي:  .2

تتولى مهمة البت األولي في طلبات  من خالل رئاسة اللجنة اإلقليمية الدائمة للدعم من طرف العامل والتي   ▪

 (.من المرسوم 7و 6المادتان الدعم )

 المستوى المركزي:  .3

والتنمية  ▪ بالتضامن  المكلفة  الحكومية  السلطة  برئاسة  للدعم،  الدائمة  المركزية  اللجنة  في  الوزارة  تمثيل 

بات المتوصل بها من والتي تبت بصفة نهائية في الطل (،10و  9المادتان  االجتماعية والمساواة واألسرة )

 طرف اللجن اإلقليمية الدائمة للدعم، 

تتولى معالجة القضايا المتعلقة بتدبير   تنسيق أشغال لجنة تتبع وتدبير برنامج "دعم" تحت رئاستها والتي  ▪

للتقاعد  الوطني  الصندوق  طرف  من  سنويا  المعدة  الدعم  تدبير  تقارير  على  والمصادقة  البرنامج،  هذا 

 والتأمين.

المرسوم رقم   اختصاصاتها بموجب  الرغم من تحديد  الداخلية على    الذكر،  سالف  2.14.791وعلى  تم تخويل وزارة  فقد 

القيادات والملحقات اإلدارية، وذلك لتحقيق إدارة   المستوى العملي، مهمة اإلشراف على عملية إيداع الطلبات على مستوى

طني وتجاوزا لخصاص المصالح الالممركزة لوزارة التضامن والتنمية االجتماعية القرب وضمان تغطية شاملة للتراب الو

عليها من طرف اللجن اإلقليمية الدائمة،  والمساواة واألسرة. كما تقوم المصالح المركزية للوزارة بعملية تجميع الملفات الواردة

ة للدعم بوزارة التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة  ومراقبتها وتفحصها، قبل إحالتها، على كتابة اللجنة المركزية الدائم

الترابية في كل الجوانب المرتبطة بتدخل العماالت   واألسرة. وفضال عن ذلك، تقوم هذه المصالح بتأطير ومواكبة اإلدارة 

 .واألقاليم في تدبير برنامج الدعم

 االستهداف ومعايير األهلية  .1

 محدودية معايير االستهداف 

خاصة باالستهداف عبر االنخراط في نظام "راميد"  لمحدودية معاير االستهداف  تقرير المجلس األعلى للحسابات  لقد أشار  
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 الهشة والفقيرة(.  والذي يعرف بدوره محدودية فيما يخص إقصاء وإدماج الفئة المستهدفة )

الذي يهم وضع نظام االستهداف لالستفادة فبخصوص هذه المالحظة، تجدر اإلشارة إلى أن الوزارة واصلت قيادتها للورش  

المتعلق   72.18النصوص التطبيقية ألحكام القانون رقم   من برامج الحماية االجتماعية، حيث تميزت هذه السنة بالمصادقة على

ولى من وتم إنجاز النسخة األ. بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم االجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجالت

والتأهيل التقني لمراكز البيانات. كما تم الشروع في تطوير   المنظومة المعلوماتية المندمجة الخاصة بالسجل الوطني للسكان

الموحد بهدف   الخاصة بالسجل االجتماعي  الرباط وإقليم   البدءالمنظومة  الجارية على صعيد عمالة  السنة  بمتم  بالعمل بها 

 .كما تم استكمال الصيغة النهائية لنظام التنقيط العام التي سيعتمدها السجل االجتماعي الموحدالقنيطرة كتجربة نموذجية، 

  تسيير"التقاطع مع برنامج" 

، فالجدير بالذكر، أن هذه  تقاطع برنامج " تيسير" مع برنامج "دعم"ردا على مالحظة المجلس األعلى للحسابات حول  

مختلف برامج الدعم االجتماعي المقدمة من طرف الدولة والجماعات الترابية والرفع    األنظمة ستمكن من تحقيق االلتقائية بين

من نجاعتها، وبالتالي توفير خدمات كفيلة بتلبية االحتياجات األساسية لكل المواطنين، من خالل تكييف اإلجراءات والمساطر  

م األرامل وراميد(، لجعل السجل االجتماعي الموحد المعتمدة لمعالجة طلبات االستفادة من البرامج االجتماعية )تيسير، دع

 نقطة الدخول الوحيدة لالستفادة من هذه البرامج. 

 تسيير البرنامج .2

 معالجة طلبات االستفادة من مساعدة البرنامج 1.2

 رفض الملفات خالل مرحلة األداء 

، على الرغم من المراقبة المنجزة رفض الملفات خالل مرحلة األداءحسب ما ورد في تقرير المجلس األعلى للحسابات حول  

خالل مراحل تكوين ومعالجة ملفات المستفيدين والمصادقة عليها تبين أن العديد من الملفات التي بلغت مرحلة األداء ينقصها  

 .  طابقوأن عددا منها غير م عدد من الوثائق

  2015فيما يخص هذه المالحظة، فتجدر اإلشارة إلى أن هذه الوضعية مرتبطة أساسا بفترة انطالقة البرنامج الممتدة من أبريل  

ابتداء   والتي تشكل سنة محورية بخصوص تدفق طلبات الدعم. ولقد تم تسجيل انخفاض في النسب المئوية  2016إلى متم سنة  

% برسم سنة  12.26و  2015% المسجلة في  3.97، مقارنة مع  2018% في  3.65و  2017% في  4.92)  2017من سنة  

2016.) 

، فحسب التقرير، يمثل انتهاء مدة صالحية بطاقة "راميد" السبب الرئيسي للرفض  أسباب رفض طلبات األراملوبخصوص  

ية المفعول أثناء إيداع الملفات  (، رغم أن هذه البطاقات غالبا ما تكون مدة صالحيتها سار 54,2%)  2015-2018خالل الفترة  

 على مستوى الملحقات اإلدارية والقيادات. 

 المكلفة بوضع آليات  لجنة القيادةوتعقيبا على هذه المالحظة، فإن هذه الوضعية تعود في األصل إلى القرار الذي اتخذته  

الدائمة المركزية  اللجنة  الدعم، بحيث تم اعتماد تاريخ محضر  تدبير هذا  التأكد من مدة صالحية بطاقة   وكيفيات  من أجل 

"راميد" عوض تاريخ إيداع الملف. مع العلم بأن وزارة الداخلية قد اقترحت اعتماد هذا اإلجراء على األطراف المعنية تفاديا  

 لتقادم الوثائق المدلى بها أو بروز أي تغيير قد يطرأ على وضعية األرملة أو وضعية أبنائها المستفيدين.

 مراقبة األهلية   2.2

  ةلئيفعالية ضذات   وأفعيل محدودة التمراقبة   

تمت االشارة في تقرير المجلس األعلى للحسابات فيما يتعلق بمراقبة األهلية، هي مراقبة محدودة التفعيل أو ذات  

 %.92هو السبب الرئيسي لتعليق االستفادة بنسبة  RAMEDفعالية ضئيلة، فإن انتهاء صالحية بطاقة 

  لالستفادةوتجدر اإلشارة إلى أن إصالح نظام الحماية االجتماعية الحالي سوف يعالج هذه النقائص، بحيث سيتم مراقبة األهلية  

رملة من تبرير  بطريقة منهجية بين مختلف المتدخلين لهذه البرامج االجتماعية. هذه المراقبة ستعفي األ  RAMEDن نظام  

 الخاصة بها وبالتالي ضمان استمرارية حقوق المساعدة دون تعليق االستفادة. RAMEDتجديد بطاقة 

 تتبع وقيادة البرنامج  3.2

البرنامج، بخصوص الدائمة ال تقوم   تتبع وقيادة  المركزية  اللجنة  أن  المجلس األعلى للحسابات،  حسب ما ورد في تقرير 

برنامج، كما أن اللجن اإلقليمية الدائمة ال تقوم كلها بإعداد التقارير السنوية المتعلقة بتدبير البرنامج، بالتتبع والتقييم الدوري لل

علما بأن هذه التقارير تعد من العناصر األساسية المعتمدة للقيام بالتقييم الشامل، وذلك طبقا للدورية المشتركة لوزارة الداخلية  

 .2015فبراير   25بتاريخ 10التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة واألسرة رقمووزارة االقتصاد والمالية ووزارة 

انطالقة البرنامج، لم تطالب العماالت واألقاليم بإعداد تقارير  فبخصوص هذه المالحظة، تجدر اإلشارة إلى أنه خالل مرحلة

الصلة ب الجوانب ذات  المصالح على  للتقييم، حيث تم تركيز جهود هذه  لهذا  سنوية  التأطير والمواكبة لضمان بداية ناجحة 

وبعد هذه المرحلة، ومواصلة منها لعملية التوجيه والتأطير، عملت وزارة الداخلية على حث العماالت واألقاليم من  البرنامج.
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الدورية رقم   الممتدة من  2020فبراير    11بتاريخ    3خالل  ،  2019إلى    2015، على إعداد تقارير تقييمية برسم السنوات 

استخالص   التقارير من  لهذه  المكونة  العناصر  تنميط  الهدف من  الغرض. ويكمن  لهذا  تعميمه  تم  وذلك وفق نموذج موحد 

وبالموازاة مع   .مؤشرات مدققة للتقييم، وقد تمت إحالة جميع التقارير المتوصل بها إلى كتابة اللجنة المركزية الدائمة للدعم

كذلك على آليتين إضافيتين للتقييم الدائم والمنتظم لهذا البرنامج، ويتعلق األمر بمحاضر اللجن اإلقليمية  ذلك، فإن الوزارة تتوفر  

الدائمة والملفات المحالة على اللجنة المركزية الدائمة حيث يتم تتبع أشغال اللجن اإلقليمية الدائمة بطريقة منتظمة والتقرير  

 ة لتقييم هذا البرنامج، انطالقا من مرحلة إيداع الطلب إلى غاية صرف الدعم. الشهري حول "دعم" الذي يشكل أداة إضافي

 التوصيات 

التنظيمي لعملية االستهداف وكذا معايير وشروط  المجلس األعلى للحسابات في شأن مراجعة اإلطار  بخصوص توصية 

(، التي أعدت من طرف العماالت  2019  -  2015، فالجدير بالذكر على أن التقارير التقويمية )  األهلية لالستفادة من البرنامج

معظمها كان يصب حول توسيع قاعدة االستفادة لتشمل جميع األرامل في وضعية هشة دون شرط وجود أبناء، وكذا  واألقاليم

زيادة  ضمان استفادة يتامى الوالدين فاقدي األب واألم عن طريق عملية التبني أو الكفالة ويتامى المطلقات، ودراسة إمكانية  

 عدد األطفال المستفيدين من الدعم خاصة المعاقين مع تمكينهم من االستفادة مدى الحياة في حالة وفاة األم.

بخصوص توصية المجلس األعلى للحسابات فيما يتعلق بتحسين عملية فحص ومعالجة الملفات والمصادقة عليها، وتعزيز  

دة اقتراحات لتحسين تدبير هذا الدعم، كاعتماد سياسة الشباك الوحيد في  فهناك ع تبادل المعطيات بين المتدخلين األساسيين،

هذا البرنامج وذلك عبر إحداث نظام تدبير شمولي موحد ال يستدعي تنقل األرامل بين اإلدارات المختلفة؛ إمكانية وضع منصة  

جموعة من المصالح اإلدارية على أن تقوم  رقمية مندمجة تتيح لألرملة تعبئة ملفها مباشرة دون أن تكون ملزمة بالتوجه إلى م

فيه من طرف اللجنة    تهذه المصالح باستكمال مسار الطلبات وفق آجال محددة؛ احتساب الدعم من تاريخ وضع الطلب أو الب

 فيه نهائيا من طرف اللجنة المركزية المختصة.  تالدائمة اإلقليمية وليس ابتداء من تاريخ الب
 

III.   وزيرة بالقطب  جواب  المتعلقة  والتوصيات  المالحظات  حول  والمالية  االقتصاد 

 االجتماعي

 ( مقتضب)نص 

 ثانيا. برنامج "دعم" 
(...) 

 االستهداف ومعايير األهلية  .1

 قصاء بعض الفئات  إ 

بتحديد الدعم    يتعلق فقط(  2014دجنبر    4)  1436صفر    11الصادر بتاريخ    2-14-791يجدر التوضيح أن المرسوم رقم  

هذا المرسوم شروط ومعايير استفادة النساء  ويحدد  المباشر للنساء األرامل في وضعية هشة الحاضنات ألطفالهن اليتامى.  

الدعم المباشر وكذا مبلغه وطرق صرفه، كما يبين الجوانب المؤسساتية األرامل في وضعية هشة عن أطفالهن اليتامى من  

درهما عن كل طفل يتيم، على أال يتعدى   350واإلجرائية لتفعيله. بناء على هذا المرسوم، تم تحديد المبلغ الشهري للدعم في 

 .درهما عن كل شهر لألسرة الواحدة 1050مجموع الدعم 

، من أجل تقديم دفوعات مسبقة برسم النفقة لفائدة 2010حداث صندوق التكافل العائلي، منذ سنة  كما تجدر اإلشارة إلى أنه تم إ

 األمهات المطلقات المعوزات وألطفالهن المستحقين للنفقة. 

  تسيير"التقاطع مع برنامج" 

ابعة حيث ينص كان واضحا في مادته الر  1436صفر    11الصادر بتاريخ    2-14-791تجدر اإلشارة إلى أن المرسوم رقم  

على أنه ال يجوز الجمع بين دعم األرامل وأي معاش أو تعويض عائلي أو أي دعم مباشر آخر يدفع من ميزانية الدولة أو 

 . ميزانية جماعة ترابية أو تدفعه مؤسسة أو هيئة عمومية

 . تتبع وقيادة البرنامج 3.2

 ية العامة للمالية، كما تنص على ذلك االتفاقية.كما اتضح بأن البرنامج ال يخضع للتدقيق سنويا من طرف المفتش 

يعزى غياب التدقيق لعدم إخبار المفتشية العامة للمالية من طرف المصالح المعنية لألطراف الموقعة على االتفاقية )تتكون  

عد والتأمين(. لكن  من وزارة الداخلية ووزارة االقتصاد والمالية ووزارة التنمية والمساواة واألسرة والصندوق الوطني للتقا
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فور علم المفتشية باالتفاقية في إطار مهمة تدقيق النجاعة لوزارة االقتصاد والمالية تمت مباشرة تدقيق حسابات برنامج دعم 

. وستقوم المفتشية العامة للمالية بإرسال نسخة من التقرير النهائي بخصوص برنامج "دعم"  2020-2015برسم السنوات  

 ابات.للمجلس األعلى للحس

 

IV.   والتوصيات المالحظات  حول  واألسرة  االجتماعي  واإلدماج  التضامن  وزيرة  جواب 

 المتعلقة بالقطب االجتماعي

 ( مقتضب)نص 

هذه   اعتماد  من  مانعا  ترى  ال  الوزارة  إن   ،)...( االجتماعي  بالميدان  المتعلقة  والتوصيات  المالحظات  يخص  فيما   )...(

 ، وتلتزم بإدراجها في استراتيجيتها المستقبلية.2012-2020المالحظات، والتي همت فترة 

 

V. ل العام  المدير  والتدبيرجواب  اإليداع  والتوصيات    صندوق  المالحظات  المتعلقة  حول 

 بالقطب االجتماعي 

 )نص الجواب كما ورد( 

 ثانيا. برنامج "دعم" 

 تدبير البرنامج  .2

 مراقبة األهلية  2.2

  مراقبة محدودة التفعيل أو ذات فعالية ضئيلة 

المسير للصندوق الوطني للتقاعد  قطاع االحتياط لصندوق اإليداع والتدبير  فإن    "راميد"المراقبة الشهرية لبطاقة    بالنسبة لعملية

يعمل خالل اآلجال المحددة على إعادة أداء متأخرات الدعم بالنسبة لجميع بطائق راميد التي تم تجديدها والواردة   والتأمين

المرض أو في إطار الة الوطنية للتأمين على  الوكوإطار تبادل المعطيات بين الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين    عليه، إما في

 المعالجة الفردية للبطائق المرسلة مباشرة من طرف األرامل. 

أن   اإلشارة  تجدر  لبطاقة  كما  الشهرية  المراقبة  المعطيات    ’راميد’عملية  تبادل  إطار  ل  مكن  في  بالنسبة  األداء  تجديد  من 

 .مما يشير إلى فعالية هذا اإلجراء  % 54بارتفاع نسبته    2018  ملف خالل سنة  15564مقابل    2019ملف خالل سنة    23976

على أساس إرسال مطبوعات شهادة الحياة وبعد استكمال    2018فقد تم إنجاز هذه المراقبة سنة   بالنسبة لمراقبة حياة األرامل، 

البريدية   الحواالت  األداء عبر  المراقبة عن طريق  بنظام  المتعلقة  التقنية  ااإلجراءات  بريد  البنكيلتحويل  بدل  مع  بشراكة 

 بالنسبة لفئة مستهدفة من األرامل.   2019سنة فقد تم تفعيل هذا اإلجراء  ،المغرب

كلفة تدبير  المساهمة في تخفيض  كما نشير إلى أن المجهودات المبذولة لتعزيز مراقبة األهلية بكافة أنواعها، قد مكنت من  

اإلجراءات التحسينية التي تبناها الصندوق منذ أن أخذ على عاتقه تسيير هذا    البرنامج بشكل ملموس، مما يؤكد على نجاعة

  البرنامج.

 األداء ومصاريف التسيير  .3

    %1.12لتصل إلى    2017خالل سنة  األداءات   من مجموع %   17نسبة   سجلتفقد  إلعانات الغير مصروفة  فيما يخص ا

ويعزى هذا التحسن الجدري إلى المجهودات المبذولة من طرف قطاع االحتياط لصندوق اإليداع   ،2019خالل متم شهر يونيو  

 البنكنة عن طريقعبر تشجيع    التبليغ عن طريق خدمات الرسائل القصيرة وكذا  ةوذلك عبر تعزيز عملي  والبريد بنك والتدبير

 المصرفية المتاحة.من الخدمات  ةقصد تمكين األرامل من االستفاد (Pack DAAM)رزمة تفضيلية مجانية 

 . 2020% في متم شهر يناير  98صل إلى  تل  2019في متم شهر يونيو    % 94بلغت نسبة األداء عبر التحويل البنكي    هذا وقد

  التوصيات

هم أن يسا  والتدبير يمكنهصندوق اإليداع  لالحتياط  قطاع افإن    ،اعتبارا لتجربته الغنية في مجال تسيير صناديق التضامنو

تنزيل كافة التوصيات المقدمة من طرف  بشكل كبير كقوة اقتراحية مع كافة المتدخلين من أجل تحسين تدبير هذا البرنامج و

 .مؤسستكم الموقرة
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 اإلعانات الممنوحة للجمعيات من طرف القطاعات الوزارية 

مجموعة من   2012امج الحكومي لسنة  المتعلقة بإرساء الديمقراطية التشاركية تضمن البرن  2011لتنزيل مقتضيات دستور  

لمساهمة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام والمنظمات غير الحكومية في إعداد قرارات ومشاريع    المؤطرةاإلجراءات  

المنافسة والشفافية   أكد على ضرورة تكريس  تفعيلها وتقييمها. كما  في  العمومية وكذا  والسلطات  المنتخبة  المؤسسات  لدى 

 حداث قطاع وزاري مكلف بالعالقات مع المجتمع المدنيإم  وتكافؤ الفرص في سياسات الدعم العمومية. وفي هذا الصدد، ت

أوكل إليه تنسيق العمل مع باقي القطاعات الوزارية والسهر على تعزيز حكامة وتتبع ومواكبة نشاط الجمعيات والمنظمات  

 غير الحكومية.

للجمعيات المقدمة  المالية  اإلعانات  إجمالي  بلغ  ب  119وقد  ما  الوزارية،  القطاعات  طرف  حوالي  2019و  2014ين  من   ،

التي عرفت انخفاضا بحيث لم يتجاوز الدعم   2016مليار درهم سنويا )باستثناء سنة   2مليار درهم، أي بمعدل يناهز   11,2

من اإلعانات المقدمة للجمعيات تم منحها من طرف سبع    %92مليار درهم(. كما تجدر اإلشارة إلى أن ما يناهز    0٬82المقدم  

 قطاعا، كما هو مبين في الجدول أسفله:  33ية من أصل ( قطاعات وزار7)

 )بمليار درهم(  2019-2014القطاعات الحكومية المانحة للدعم خالل الفترة 

 الوزارة  مجموع الدعم المقدم  % النسبة

 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني  4,03 36,04

 وزارة االقتصاد والمالية  2,64 23,63

 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  1,32 11,80

 الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج 0,74 6,62

 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون  0,73 6,51

 وزارة الصحة  0,59 5,31

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  0,24 2,10

 باقي القطاعات  0,88 7,99

 المجموع  11,17 100

 وزارة االقتصاد والماليةالمصدر: 

قطاع    20ومن أجل تقييم تدبير الدعم العمومي المقدم للجمعيات تم تحليل المعطيات واالتفاقيات المقدمة للمجلس من طرف  

االستعانة   تمت  كما  إلى    باستمارةوزاري،  إرسالها  االستراتيجي   15تم  اإلطار  حول  تمحورت  مانحا،  وزاريا  قطاعا 

 لمقدم والمسطرة المعتمدة لتدبير الدعم المالي والعيني وآليات تتبع المشاريع الممولة.  والميزانياتي للدعم ا

I.  مالحظات وتوصيات المجلس األعلى للحسابات 

أسفرت مهمة تقييم اإلعانات الممنوحة من طرف القطاعات الوزارية للجمعيات عن تسجيل مجموعة من المالحظات همت  

الخصوص اإلطار   للجمعيات،    ياالستراتيجعلى وجه  المقدمة  العمومي واالمتيازات  الدعم  والقانوني وآليات تنسيق وتتبع 

 باإلضافة إلى تدبير اإلعانات المقدمة لمؤسسات وجمعيات األعمال االجتماعية.

 أوال. اإلطار العام لتدبير الدعم العمومي المقدم للجمعيات
أثار تحليل اإلطار العام لتدبير الدعم المقدم للجمعيات مالحظات تتعلق ببلورة رؤية استراتيجية أفقية وتنزيل خطة للنهوض  

 المؤطرة له وكذا آليات التتبع والتنسيق.  القانونيةبالدعم وتحيين النصوص 

 اإلطار االستراتيجي والقانوني للدعم العمومي  .1

  استراتيجية أفقية مؤطرة للدعم المقدم للجمعيات ضرورة تبني رؤية 

لسنة   الحكومي  البرنامج  الجمعيات،    2012نص  لتمويل برامج  فعالة وإقرار معايير شفافة  اعتماد سياسة جمعوية   " على 

لقطاع وإقرار آليات لمنع الجمع بين التمويالت، واعتماد طلب العروض في مجال دعم المشاريع". ولهذه الغاية، تم تكليف ا

المكلف بالعالقات مع المجتمع المدني بإعداد "السياسة الحكومية المتعلقة بجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية  

المهتمة بقضايا الشأن العام بتنسيق مع باقي القطاعات الوزارية المختصة، والسهر على تتبعها وتنفيذها في مجال اختصاص  

 . الوزارة"

بتنظيم حوار وطني حول المجتمع المدني واألدوار الدستورية الجديدة، كما   سالف الذكر  قام القطاع الحكومي  في هذا اإلطار،

القطاعات الوزارية، باإلضافة إلى إعداد   للنهوض بالدعم  قام بإعداد نصوص قانونية وتنظيمية بتعاون وتنسيق مع  "خطة 

 
 بما فيها جمعيات األعمال االجتماعية  119
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لى تنفيذ عدد من المشاريع في مجاالت التشريع والتنظيم وتقوية العمومي لجمعيات المجتمع المدني". وتهدف هذه الخطة إ 

تنمية التمويل العمومي الموجه للجمعيات إضافة إلى ضمان  القدرات وفي مجال التواصل واألنظمة المعلوماتية، وكذا السعي ل

( سنوات من إحداث 7مرور سبع )  إصدار هذه الخطة لم يتم إال بعدغير أن    وفعالية ونجاعة منظومة تدبير هذا التمويل.  شفافية

 (، فيما لم يتم بعد تنفيذ أي مشروع من المشاريع التي تضمنتها.2019القطاع الوزاري المذكور )أي في سبتمبر 

على مجموعة من اآلليات القانونية والتدبيرية، إال أن تدبير الدعم العمومي المقدم للجمعيات ال يزال  الخطة  ورغم احتواء هذه  

إلى هذه   يفتقر  المجال.  هذا  في  الوزارية  القطاعات  تدخالت  وتكامل  تجانس  يضمن  بما  وشاملة،  أفقية  استراتيجية  رؤية 

األهداف المتوخاة من الدعم العمومي، والقطاعات ذات األولوية، وطرق التعامل مع  الوضعية، حالت دون تحديد والتقائية

زم لبلوغ هذه األهداف، باإلضافة إلى تحديد اآلليات الالزمة لتقييم الجمعيات المستهدفة، مع تحديد مستوى ونوع الدعم الال

 النتائج المحصل عليها. 

 ضرورة تحيين اإلطار القانوني الخاص بالدعم العمومي المقدم للجمعيات 

الفصل   إطار المن    12نص  في  تساهم،  الحكومية  العام والمنظمات غير  الشأن  المهتمة بقضايا  الجمعيات  أن  دستور على 

لديمقراطية التشاركية، في" إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وكذا في تفعيلها وتقييمها.  ا

غير أن هذا المقتضى الدستوري   .تنظيم هذه المشاركة، طبق شروط وكيفيات يحددها القانون"  والسلطاتوعلى هذه المؤسسات  

قانوني يعرف ويحدد الجمعيات "المهتمة بقضايا الشأن العام"، وكذا آليات تدبير الدعم  لم يتم تنفيذه بعد، بسبب غياب إطار  

 وطرق صرفه، إلى جانب القواعد العامة المتعلقة بالدعم. 

نصا على ضرورة تحيين النصوص الخاصة بالجمعيات من    2017و  2012  لسنتيوتجدر اإلشارة إلى أن برنامجي الحكومة  

الدستور، غير أن هذه النصوص لم يتم إصدارها بعد. وعليه، يبقى تدبير الدعم العمومي خاضعا  أجل مالءمتها مع مقتضيات

،  2002المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، والذي لم يعرف أي تعديل منذ سنة    1958لمقتضيات الظهير الشريف لسنة  

القانون رقم   ا  75.00تاريخ صدور  الشريف  الظهير  المالية المغير والمتمم بموجبه  يتم تحيين قرار وزير  لم  لمذكور. كما 

بشأن الجمعيات التي تتلقى سنويا بصفة مباشرة أو غير مباشرة إعانات مالية من جماعة   1959يناير    31الصادر بتاريخ  

  اإلطار عمومية والذي يضم بعض القواعد التي تهم تنظيم محاسبة الجمعيات التي تتلقى هذه اإلعانات. وتجدر اإلشارة في هذا  

  2003إلى غياب نظام محاسباتي خاص بالجمعيات، بحيث لم يتم بعد اعتماد مشروع المخطط المحاسبي المقترح منذ سنة  

 من طرف الجمعية العامة للمجلس الوطني للمحاسبة.

الوزير األول رقم   الدولة والجمعيات، يبقى منشور  الشراكة بين  ع المرج  2003يونيو    27بتاريخ    2003/07وبخصوص 

والذي يهم فقط مراقبة    2014مارس    5الصادر بتاريخ    2014/02الوحيد المعتمد في هذا المجال، فيما تم إصدار المنشور رقم  

األعلى   العمومية  للحساباتالمجلس  األموال  تم  الستخدام  المنشور رقم  . كما    2016مارس    11بتاريخ    2016/04إصدار 

 العمومي للجمعيات.  والذي يتعلق بالبوابة اإللكترونية للتمويل

من مدونة المحاكم المالية تنص على وجوب أن تقدم الجمعيات الحسابات المتعلقة باستخدام   87كما تجدر اإلشارة إلى أن المادة  

األموال والمساعدات العمومية األخرى التي تلقتها إلى المجلس األعلى للحسابات، وذلك حسب الكيفيات والشروط المنصوص  

 النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. غير أن هذه النصوص لم يتم إصدارها بعد. عليها في 

 آليات تنسيق الدعم المقدم للجمعيات   .2

  غياب سجل وطني موحد خاص بالجمعيات 

تلف مكونات  يقتضي تفعيل الدور التشاركي للجمعيات في برامج ومشاريع التنمية االقتصادية واالجتماعية، المعرفة الدقيقة بمخ

للحكومة بمهمة  العامة  تدخله وطرق اشتغاله ومصادر تمويله. في هذا اإلطار، تضطلع األمانة  المدني ومجاالت  المجتمع 

من المرسوم    6خاصة بالجمعيات بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية وفق مقتضيات المادة    وطنيةوضع منظومة إعالمية  

غير أن هذه المنظومة اإلعالمية لم يتم إنجازها    المتعلق بتنظيم األمانة العامة للحكومة.  2010ماي    19بتاريخ    2.09.677رقم  

بعد، وهو ما انعكس سلبا على نجاعة تدبير الدعم العمومي المقدم للجمعيات، السيما من حيث شح المعطيات والمعلومات  

 المتعلقة بمكونات النسيج الجمعوي.

أسباب التأخير في وضع المنظومة اإلعالمية الوطنية الخاصة  في معرض جوابها "  أرجعت األمانة العامة للحكومة
بالجمعيات، إلى عدم مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، وكذا إلى عدم انخراط القطاعات الوزارية  

 ."المعنية

ة مع الجمعيات من طرف كل قطاع ومن جهة أخرى، وفي ظل غياب سجل وطني موحد خاص بالجمعيات، يتم تدبير العالق

حكومي على حدة في غياب تنسيق واضح فيما بينهم. فعلى سبيل المثال، قام القطاع المكلف بالعالقات مع المجتمع المدني 

، بإحداث قاعدة معطيات خاصة به تضم الجمعيات الشريكة. كما أن األمانة العامة للحكومة بصدد تطوير تطبيق معلوماتي

 دبير المهام المنوطة بها في مجال الجمعيات. لت خاص بها،
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 ضرورة اعتماد آليات للتنسيق بين القطاعات الوزارية 

ال تتوفر القطاعات الوزارية عموما، السيما القطاع المكلف بالعالقات مع المجتمع المدني، على آليات تمكنها من تنسيق تدبير  

الدولة في هذا المجال.   الدعم العمومي القطاع  فعلى مستوى البرمجةالمقدم للجمعيات وضمان تجانس تدخالت  ، ال يتوفر 

المكلف بالعالقات مع المجتمع المدني على اآلليات الكفيلة بتمكينه من معرفة الدعم المزمع تقديمه من طرف كل قطاع وزاري، 

المعطى في تحديد   الجهود من أجل تناسق وإلتقائية األهداف وذلك بالرغم من أهمية هذا  القطاعات ذات األولوية وتكثيف 

بوضع إطار مرجعي يمكن من توحيد طرق تدبير الدعم العمومي، كما   سالف الذكر المنتظرة. إضافة إلى ذلك، لم يقم القطاع

فاقيات الممكن إبرامها مع الجمعيات  هو الشأن بالنسبة لدليل إعداد دفاتر التحمالت والمساطر الواجب اعتمادها ونماذج االت

 لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص. 

، المتعلق بإحداث بوابة إلكترونية للتمويل العمومي  2016/04، فرغم حث منشور رئيس الحكومة رقم وعلى مستوى التنفيذ

ترونية، فإن معظم القطاعات الجمعيات ونتائج عملية االنتقاء بالبوابة اإللك  مشاريعللجمعيات، على ضرورة نشر إعالن طلب  

 الوزارية ال تقوم بنشر هذه المعلومات، وهو ما يعرقل عملية تتبع تنفيذ الدعم المالي المبرمج.

كما يتجسد ضعف التنسيق والتتبع   على مستوى التقرير السنوي حول وضعية الشراكة بين الدولة والجمعيات، والذي يجب  

، تقييما عن األعمال التي تم القيام بها واقتراحات حول التدابير التي 2003/07قم  أن يتضمن، حسب منشور الوزير األول ر

من شأنها ضمان استهداف أفضل للساكنة المستفيدة والرفع من فعالية الشراكة. غير أن إعداد هذا التقرير من طرف القطاع  

. كما اقتصرت هذه  2018120و  2017و  2016و  2015المكلف بالعالقات مع المجتمع المدني هم أربع سنوات فقط، وهي  

على   تجاوب  التقارير  عدم  بسبب  وذلك  للجمعيات،  المقدمة  اإلعانات  رقمية غير شاملة وغير محينة حول  تقديم معطيات 

 القطاعات المانحة أو تأخر موافاة القطاع المذكور بمعلومات حول الدعم الذي قدمته. 

 يلي: من أجل ذلك، يوصي المجلس األعلى للحسابات بما 

العمل على وضع استراتيجية حكومية شاملة ومندمجة من أجل تأطير الدعم المقدم للجمعيات وتحديد األهداف  -

الوزارية  للقطاعات  االستراتيجية  األهداف  تماشيا مع  األولوية، وذلك  المرجوة من ورائه والمجاالت ذات 

 المانحة؛

متها مع مقتضيات الدستور، بما يضمن تعريف تحيين النصوص القانونية الخاصة بالجمعيات من أجل مالء -

وتحديد الجمعيات "المهتمة بقضايا الشأن العام"، وتحديد آليات تدبير الدعم العمومي وطرق صرفه والقواعد  

 العامة المتعلقة بمسك محاسبة الجمعيات المستفيدة واإلدالء بحساباتها لألجهزة المعنية؛ 

إعالمية وطنية خاصة بالجمعيات، كما تنص على ذلك مقتضيات    اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بوضع منظومة -

 المتعلق بتنظيم األمانة العامة للحكومة؛  2010ماي    19الصادر بتاريخ    2.09.677من المرسوم رقم    6المادة  

الحكومي المكلف بالعالقات مع المجتمع المدني عبر تنزيل خطة النهوض  - تكريس الدور التنسيقي للقطاع 

ومي المقدم لجمعيات المجتمع المدني، واتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتنفيذ المشاريع التي تتضمنها بالدعم العم

 داخل آجال معقولة.

 ثانيا. تدبير وتتبع الدعم المقدم للجمعيات من طرف القطاعات الحكومية 
من خالل دعم مباشر لمشاريع تقدم القطاعات الوزارية إعانات مالية وغير مالية للجمعيات، عن طريق اتفاقيات شراكة أو  

حوالي   االتفاقيات  إطار  في  المقدمة  اإلعانات  نسبة  وتشكل  األخيرة.  هذه  المقدمة   %  58وبرامج  االعانات  احتساب  دون 

لجمعيات األعمال االجتماعية لموظفي الدولة. في هذا الصدد، أسفر تقييم تدبير الدعم العمومي المقدم للجمعيات عن تسجيل  

 تالية:المالحظات ال

 عالقة الدعم المقدم باألهداف االستراتيجية للقطاعات المانحة  .1

من أجل تنفيذ أهدافها االستراتيجية، تلجأ عدة قطاعات وزارية إلى إبرام اتفاقيات مع جمعيات المجتمع المدني، التي بحكم  

تدرج بعض القطاعات دعم مشاريع الجمعيات خبرتها ومعرفتها الميدانية تساهم في تحقيق النتائج المرجوة. في هذا الصدد،  

دون لكن    ، في مجال اختصاصاتها،. فيما تقدم قطاعات أخرى الدعم121ضمن اآلليات المعتمدة لتحقيق أهدافها االستراتيجية 

. لذلك، فإن غياب أهداف محددة مسبقا تبين الغاية من الدعم العمومي من شأنه أن يحول دون  122أن تربطه بتحقيق أهدافها

 ترشيد استعماله.

  

 
 . 2021في سنة  2018وتقرير  2019في سنة  2017و 2016وتقريري  2017سنة في  2015تم نشر تقرير 120
والتربية الوطنية/مديرية كما هو الشأن بالنسبة للقطاعات الوزارية المكلفة بالشغل، والسياحة، والصحة، والتجارة والصناعة، والتضامن والفالحة   121

 التربية غير النظامية(، والوزارة المنتدبة المكلفة بمغاربة العالم. 
 كما هو الشأن بالنسبة للقطاعات الوزارية المكلفة بالعدل، والسكنى، والشباب والرياضة، والثقافة، واالتصال، والصناعة التقليدية.  122
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 لمساطر المتبعة لتقديم الدعم للجمعياتا .2

الممولة، حسب   الجمعيات  انتقاء مشاريع  عملية  وتنظم  تؤطر  التي  المساطر  على مجموعة من  الوزارية  القطاعات  تعتمد 

 .طبيعتها

في هذا اإلطار، يخضع الدعم العمومي المقدم للجمعيات المهنية من طرف وزارة السياحة ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة  

الفالحة، للقوانين المنظمة لهذا النوع من الجمعيات وكذا للقوانين المنظمة للمهن المعنية، باإلضافة لعقود البرامج واتفاقيات  

جمعية   192الدولة. وقد بلغ عدد الجمعيات المهنية والبيمهنية المستفيدة من الدعم العمومي ما يناهز  الشراكة المبرمة بينها وبين  

عقد أداء    17عقد برنامج و  172، وذلك في إطار  2019ـ2014مليار درهم خالل الفترة    1٫26تم دعمها بمبلغ إجمالي فاق  

 وثالث اتفاقيات شراكة.

الذي يحدد القواعد األساسية الواجب احترامها   2003/07ات لمنشور الوزير األول رقم  كما يخضع الدعم المقدم لباقي الجمعي

القواعد أساسا في ضرورة إحداث لجان مركزية وإقليمية تنظر في  في مجال الشراكة بين الدولة والجمعيات. وتتمثل هذه 

 فية والموضوعية. قابلية تنفيذ المشاريع وفي مبلغ المساهمات المالية، وفق معايير تضمن الشفا

ويتم تقديم الدعم العمومي من خالل تمويل مشاريع مقترحة مباشرة من طرف الجمعيات، أو بناء على طلبات العروض، أو  

المعتمدة في تقديم الدعم العمومي عن المالحظات   في إطار شراكات ثنائية. في هذا السياق، أسفرت عملية تقييم المساطر 

 التالية: 

 تؤطر توزيع الدعم بين الجمعيات  وضع معايير واضحة 

يساهم اعتماد مساطر موثقة في ضمان الوضوح والشفافية في مسطرة تقديم الدعم للجمعيات، وذلك من خالل وصف المراحل  

المعايير المعتمدة الختيار المشاريع باإلضافة لتوضيح طرق وكيفيات التعاقد والتتبع. كما   التي تسبق قرار التمويل وتحديد 

 هذه المساطر في تحديد المسؤوليات وتكريس ممارسات موحدة في التعامل مع الجمعيات المستفيدة من الدعم.  تساهم

في هذا اإلطار، تعتمد بعض القطاعات الحكومية على مساطر موثقة، كما هو الشأن بالنسبة لقطاع الشباب والرياضة ووزارة 

تقوم قطاع في حين ال  التضامن واألسرة.  للقطاع الصحة ووزارة  بالنسبة  الشأن  المساطر، كما هو  بتوثيق هذه  أخرى  ات 

 المكلف بالسكنى وقطاع الثقافة وقطاع الصناعة التقليدية. 

كما بين تحليل البيانات الواردة في االستمارات الموجهة للقطاعات الحكومية غياب معايير واضحة تؤطر توزيع الدعم بين 

القطاعات،  الجمعيات، التقديرية للجنة االنتقاء التي تعتمد في   عند بعض  المالي خاضعا للسلطة  بحيث يبقى توزيع الغالف 

 تقديرها على دراسة طلب الجمعية وتقييم المشروع.  

 الدعم ولمؤشرات األداء  تضمين االتفاقيات ألهداف 

االتفاقية في تأطير العالقة بين الجمعية يعتبر التعاقد من أهم المراحل في مسطرة تقديم الدعم للجمعيات نظرا ألهمية العقد أو 

لمنشور الوزير األول   1 وواجبات كل طرف. وقد تضمن الملحق رقم  التزاماتوالقطاع المانح، السيما على مستوى تحديد  

قة الخاص بالشراكة بين الدولة والجمعيات، نموذجا التفاقية مبرمة بين الدولة والجمعيات يشمل الجوانب المتعل  2003/07رقم  

المتعلقة بالجوانب   التزامات األطراف والمقتضيات  بموضوع االتفاقية وأهدافها والمدة الزمنية التي تغطيها، باإلضافة إلى 

 المالية والتتبع والمراقبة، وكذا بعض المقتضيات العامة المرتبطة بحل النزاعات ومراجعة االتفاقية.

قيات المبرمة( بيّن وجود عدة نقائص مرتبطة بتحديد أهداف الدعم العمومي. من االتفا  %25غير أن تحليل عينة من االتفاقيات )

اتفاقية( تعريفا دقيقا للمشاريع    57من طرف وزارة العدل )  2018فعلى سبيل المثال، ال تتضمن االتفاقيات المبرمة خالل سنة  

وااللتزامات العامة  واألهداف  االتفاقية  طرفي  تعريف  على  اقتصرت  بحيث  الشباب الممولة،  لوزارة  بالنسبة  األمر  نفس   .

 ال تعرف المشاريع المزمع إنجازها.  2017أبرمت خالل سنة  140اتفاقية من أصل  34والرياضة، بحيث أن 

القطاعات الحكومية المبرمة من طرف بعض   .في نفس السياق، لم يتم توقيع وتحديد تاريخ إبرام مجموعة من االتفاقيات 

أبرمت خالل   130اتفاقية من أصل    58ض االتفاقيات المبرمة من طرف وزارة الشباب والرياضة )ويتعلق األمر أساسا ببع

الوطنية )2018سنة   التربية  (. كما أن 2017و  2016أبرمت خالل سنتي    85اتفاقية من أصل    48(، ومن طرف وزارة 

ا  % 75 كافية حول  تقدم معلومات  العينة( ال  المبرمة )على مستوى  االتفاقيات  الدعم واآلليات من  المستفيدة من  لجمعيات 

 اإلدارية للتحكيم وتسوية النزاعات الناشئة.

وعلي صعيد آخر، تختلف شروط صرف الدعم العمومي المقدم للجمعيات من اتفاقية إلى أخرى، وذلك بالنسبة لنفس المشاريع  

عض االتفاقيات على صرف الدعم العمومي والسنوات المالية وعلى مستوى نفس القطاعات الحكومية. في هذا الصدد، تنص ب

سالف    2003/07بكامله بمجرد التوقيع على االتفاقية، وهو ما يخالف القاعدة العامة الواردة في منشور الوزير األول رقم  

الذكر والتي توصي بأداء المبلغ المالي السنوي المخصص التفاقية الشراكة عبر أشطر مقرونة بتقارير دورية حول إنجاز  

 تدقيق المشاريع. و
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  تأطير وتتبع الدعم العيني 

إضافة إلى الدعم المالي الذي تقدمه القطاعات الحكومية للجمعيات إلنجاز مشاريع أو أنشطة محددة، تمنح بعض القطاعات 

موارد للجمعيات من خالل المساهمة بالمنقوالت والعقارات أو تقديم الدعم التقني واللوجستيكي، ووضع بعض ال  ادعما عيني

مليار درهم. غير أن تقديم   5,6في   2019-2014البشرية رهن إشارتها. وقد تم تقدير قيمة الدعم العيني المقدم خالل الفترة  

هذا الدعم ال يتم في إطار اتفاقيات شراكة مع الجمعيات المستفيدة وال يخضع لمساطر موثقة تحدد طرق ومعايير وضعه رهن 

 إشارتها.

 ومية التفاقيات الشراكة المبرمة مع الجمعياتتتبع القطاعات الحك .3

تشكل عملية التتبع ومراقبة تنفيذ اتفاقيات الشراكة المبرمة بين القطاعات الحكومية والجمعيات أحد أهم اآلليات لضمان تحقيق  

  2003/07الوزير األول رقم  األهداف المتوخاة من الدعم العمومي ولتتبع حقيقة الخدمات المنجزة. في هذا اإلطار، حدد منشور  

 المتعلق بالشراكة بين الدولة والجمعيات آليتين لتتبع ومراقبة تنفيذ المشاريع موضوع االتفاقيات: 

تتبع ميداني تشرف عليه لجنة للتتبع والمراقبة تحدث بموجب اتفاقية الشراكة وتتألف بصفة مشتركة من طرفي   -

ويع المشروع،  تنفيذ  بتتبع  وتتكلف  النتائج  االتفاقية  وتقويم  والتنسيق  والتتبع  التخطيط  بعمليات  القيام  إليها  هد 

 وتقديم االقتراحات المالئمة لضمان حسن تطبيق االتفاقية؛

موضوع  - بالبرامج  المتعلقة  المالية  النفقات  افتحاص  أساس  على  يقوم  العمومي  للدعم  ومحاسباتي  مالي  تتبع 

 عم العمومي وربطها بالعمليات المنجزة. االتفاقية عن طريق تدقيق وثائق إثبات صرف الد

غير أن أنظمة التتبع والمراقبة المعتمدة من طرف القطاعات الوزارية ال تحترم القواعد العامة التي جاء بها منشور الوزير  

 األول سالف الذكر، كما هو مبين فيما يلي: 

  العمل على تفعيل وتعميم أنظمة التتبع 

  %31التي تعتمد على نظام متكامل للتتبع والمراقبة بشقيه التتبع الميداني والمراقبة المالية    تبلغ نسبة القطاعات الحكومية 

(. كما أن جل القطاعات الحكومية، حتى في حالة توفرها على نظام للتتبع، تقتصر في تنفيذه  15)خمس قطاعات من أصل  

على مراقبة الوثائق المثبتة للنفقات المدلى بها من أجل صرف   إما على التتبع الميداني أو المالي فقط. كما يقتصر التتبع المالي

أشطر الدعم، دون ربط هذه النفقات بتتبع ميداني يمكن من مقاربة اإلنجازات المحققة ومن استخراج مؤشرات أداء محددة 

 سلفا في اتفاقية الشراكة. 

يذ المشاريع موضوع الدعم العمومي والقيام بمراقبة ويعزى هذا القصور إلى غياب موارد بشرية ولوجيستيكية كفيلة بتتبع تنف

ميدانية دورية خاصة في ظل تمركز عملية التتبع على مستوى المصالح المركزية للوزارات، عوض اللجوء إلى المصالح  

بأن   تبين  الصدد،  هذا  في  لها.  التابعة  المركز  %75الجهوية  المصالح  المبرمة تخضع إلشراف ومراقبة  االتفاقيات  ية من 

 للقطاعات الوزارية. 

  اعتماد منهجية تتبع قائمة على أساس النتائج 

أداء   للجمعيات، ضرورة االعتماد على مؤشرات  المقدم  العمومي  الدعم  الممولة بواسطة  البرامج  تستلزم نجاعة نظام تتبع 

  123تسع قطاعات حكومية ولوحات قيادة. غير أن المالحظ هو غياب منهجية للتتبع قائمة على أساس النتائج، بحيث أن  
من بين 

للتتبع    15 آليات  غياب  بسبب  وذلك  الجمعيات،  طرف  من  مقدمة  مرحلية  تقارير  على  تقتصر  العينة(  )موضوع  قطاعا 

ومؤشرات للتقييم محددة مسبقا في نص االتفاقيات. كما أن أربع قطاعات حكومية ال تعتمد على لجان التتبع والتقييم المؤلفة 

إليها، وفق ما هو منصوص عليه في منشور    من ممثلي اإلدارة اللجان يعهد  المانحة للدعم وممثلي الجمعية الشريكة. هذه 

الوزير األول سالف الذكر، بتتبع وتقييم اإلنجازات المتعلقة بالمشاريع المستفيدة من الدعم العمومي وتقديم جميع االقتراحات  

تعلق األمر بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية وقطاع الثقافة وقطاع الشباب  التي من شأنها ضمان التنفيذ األمثل لالتفاقية )وي 

 والرياضة وقطاع اإلسكان وسياسة المدينة(.

في نفس السياق، ال تعتمد أغلب القطاعات الوزارية على نظام للمعلومات بالرغم من تعدد االتفاقيات المبرمة سنويا، وهو ما  

 يات المتاحة وتجميع وتحليل مؤشرات األداء.ال يساعد على استغالل أنجع للمعط

  تفعيل المراقبة اإلدارية للحسابات السنوية للجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي 

بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما تم    1958نونبر    15الصادر في    1.58.376من الظهير الشريف رقم    32طبقا للفصل  

التي الجمعيات  على  يجب  وتتميمه،  المانحة.    تغييره  للوزارات  وحساباتها  ميزانيتها  تقدم  أن  عمومية  إعانات  دوريا  تتلقى 

وبالتالي فإن الجمعيات المستفيدة من اإلعانات العمومية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تبقى مطالبة بتقديم حساباتها السنوية  

دارية على هذه الحسابات. غير أن جل القطاعات الوزارية  للجهات المانحة، كما أن القطاعات المعنية مطالبة بتفعيل الرقابة اإل

المرحلية،   المحاسبية  المالية أو  التقارير  الدعم، بحيث تكتفي بتقديم  المستفيدة من  الجمعيات  السنوية من  الحسابات  ال تتلقى 

 
االتصال وقطاع الثقافة وقطاع الشباب والرياضة وقطاع األوقاف والشؤون اإلسالمية وقطاع    ة: قطاعات الوزارية التالي قطاعالهذه المالحظة    تهم 123

 قليدية. الصحة وقطاع الشغل واإلدماج المهني وقطاع اإلسكان وسياسة المدينة وقطاع الهجرة وشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وقطاع الصناعة الت



 
 

 (2022 مارس  14) 1443 شعبان   11 –مكرر   7073عدد  الجريدة الرسمية  1624

 
من طرف هاته الجمعيات السيما  بالرغم من كون هذه التقارير ال تقدم الوضعية الشاملة عن الموارد والعمليات المالية المدبرة  

 العمومية منها.  

 بما يلي: في هذا اإلطار، يوصي المجلس األعلى للحسابات وزارة االقتصاد والمالية 

السهر على تحسين نجاعة الدعم المقدم للجمعيات من خالل منحه في إطار برمجة متعددة السنوات تحدد   -

األهداف المتوخاة منه، مع جدولة زمنية لتنفيذه وتحديد  ولوية التي ستستفيد من الدعم والمجاالت ذات األ

 آليات تتبعه وتقييمه؛

الوضوح  - من  المزيد  إضفاء  أجل  من  وموحدة  موثقة  مساطر  اعتماد  على  الوزارية  القطاعات  جميع  حث 

 والشفافية على عمليات تقديم وتتبع الدعم المالي وغير المالي للجمعيات؛

تبع االتفاقيات مع جمعيات المجتمع المدني، يروم تإرساء نظام متكامل ل  حث جميع القطاعات الوزارية على -

الوزير األول رقم   بالتعريف 2003/07تجويد مضمونها تماشيا مع مقتضيات منشور  فيما يتعلق  ، السيما 

 ؛بالجمعية المستفيدة وبالمشاريع الممولة والتزامات األطراف وآليات التتبع والمراقبة الميدانية والمالية

تفعيل التتبع على أساس النتائج وكذا المراقبة اإلدارية على الحسابات السنوية للجمعيات التي تستفيد دوريا   -

 من الدعم العمومي المقدم من طرف القطاعات الوزارية، بما يمكن من تتبع استخدام األموال الممنوحة.

 ثالثا. تدبير االمتيازات األخرى الممنوحة للجمعيات 
المتعلق بتنظيم    2.09.677من المرسوم رقم    6باألمانة العامة للحكومة، بموجب مقتضيات المادة   مديرية الجمعياتتضطلع  

األمانة العامة للحكومة، بمهمة السهر على إعداد وتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالجمعيات، وذلك بتنسيق  

 هذه المديرية مهام أخرى، أهمها:مع القطاعات الوزارية المعنية. كما تتولى 

تلقي طلبات االعتراف بصفة المنفعة العامة المقدمة من قبل الجمعيات الراغبة في ذلك، ودراستها وعرضها  -

 على أنظار رئيس الحكومة للبت فيها؛

الطلبات    التماسمنح رخص   - بدراسة  المكلفة  اللجنة  رأي  استطالع  بعد  الجمعيات،  لفائدة  العمومي  اإلحسان 

 لمقدمة لهذه الغاية.ا

ويعتبر االعتراف بصفة المنفعة العامة للجمعيات تزكية لها إزاء الجهات الداعمة لها. كما تخولها االستفادة من مجموعة من 

 232االمتيازات الجبائية واإلعفاءات الضريبية. في هذا اإلطار، بلغ عدد الجمعيات المتمتعة بصفة المنفعة العامة ما مجموعه  

 (. غير أن تدبير هذا االمتياز يثير المالحظات التالية:2020فبراير  11)إلى غاية جمعية 

التقارير السنوية من طرف الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة إلى  .1 اإلدالء بالقوائم التركيبية ورفع 

 األمانة العامة للحكومة 

العامة للحكومة يتعين على الجمعيات التي استفادت من االعتراف بصفة   العامة أن ترفع تقريرا سنويا إلى األمانة  المنفعة 

يتضمن أوجه استعمال الموارد التي حصلت عليها خالل السنة. ويجب أن يكون هذا التقرير من لدن خبير محـاسب مقيد في  

من الظهير    9ضيات الفصل  جدول هيئة الخبراء المحاسبين يشهد من خالله بصحة الحسابات التي يتضمنها، وذلك تطبيقا لمقت

سالف الذكر. وفي حـالة مخالفة الجمعية اللتزاماتها القانونية أو الواردة في قانونها األساسي، يمكن  1.58.376الشريف رقم 

 أن يسحب منها االعتراف بصفة المنفعة العامة بعد توجيه إنذار للجمعيات التي لم تقم بتقديم تقاريرها داخل أجل ثالثة أشهر.

جمعية معترف    90هذا اإلطار، بين تحليل المعطيات المدلى بها للمجلس من طرف األمانة العامة للحكومة أن أزيد من    في

من مجموع الجمعيات المتمتعة بصفة المنفعة العامة( لم يسبق لها أن أدلت بأي   %38لها بصفة المنفعة العامة )أي ما يناهز  

العامة للحكومة في هذا الصدد بتوجيه رسائل تذكير للجمعيات التي تخلفت عن اإلدالء   تقرير في هذا الشأن. وقد اكتفت األمانة

 بتقاريرها. كما تبين غياب آليات تتيح تتبع أنشطة الجمعيات بعد استفادتها من صفة المنفعة العامة.

النصوص التشريعية في حدود ما تسمح به حاليا  "أنها تعمل    في معرض جوابها،  األمانة العامة للحكومةقد أكدت  و
والتنظيمية ذات الصلة، على تتبع ومواكبة إدالء الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة بالتقارير المالية السنوية، 
وذلك باستعمال جميع الوسائل المتاحة للتواصل مع الجمعيات، من أجل حثها على الوفاء بالتزاماتها القانونية. وهنا  

عوبات المتعلقة بالتبليغ سواء عند مراسلة الجمعيات من لدن اإلدارة، أو عند إعذارها من لدن  البد من استحضار الص
 ."عامل العمالة أو اإلقليم المختص ترابيا، من أجل تسوية وضعيتها داخل أجل ثالثة أشهر

من الوفاء بااللتزامات   هاومن أجل تجاوز جميع الصعوبات المرتبطة بتدبير العالقة اإلدارية مع الجمعيات، وكذا تمكين 
القانونية والمالية التي تفرضها عليها النصوص القانونية المطبقة عليها، من المرتقب أن تسمح مراجعة التشريع الحالي  
السنوية وترتيب   المالية  بالتقارير  اإلدارة  أجل موافاة  للتتبع والمواكبة، وبتحديد  فعالة وأكثر تطورا  أخرى  بأشكال 

لى مخالفة ذلك، ومن وضع اإلطار القانوني والتنظيمي لتحديث ورقمنة المساطر اإلدارية المتعلقة الجزاء المناسب ع
 ".بالجمعيات
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 لتماس اإلحسان العمومي ااإلدالء بالتقارير المتعلقة بسير عملية  .2

رقم    للمرسوم  بتاريخ    970.04.2طبقا  رقم    2005يناير  10الصادر  القانون  بتاريخ   004.71لتطبيق  الصادر 

والمتعلق بالتماس اإلحسان العمومي فإن كل جمعية مرخص لها لجمع أموال عن طريق اإّلحسان العمومي   1971 أكتوبر 12

الظروف التي جرت فيها  ملزمة باإلدالء لدى مصالح األمانة العامة للحكومة داخل أجل شهر من انتهاء التظاهرة بتقرير حول

لذلك. وفي حالة عدم اإلدالء   داخيل المحصل عليها ومآلها والوثائق المحاسبية المثبتةعملية االلتماس العمومي مرفقا ببيان للم

بالتقارير في األجل المحدد، فإن مصالح األمانة العامة للحكومة تقتصر على تذكير الجمعيات. غير أن القانون المنظم لعملية 

تي تخلفت عن القيام باإلدالء بالتقارير المذكورة، وهو ما  االلتماس العمومي لم يقم بترتيب آثار قانونية بخصوص الجمعيات ال

 لتماس اإلحسان العمومي.ايحول دون قيام األمانة العامة بالتتبع الفعلي للظروف التي تجري فيها عمليات 

ة  وأمام خلو القانون الحالي من أي مقتضى يلزم الجمعيات بضروروفي هذا الصدد، أكدت األمانة العامة للحكومة أنه "
موافاة اإلدارة بالتقرير المذكور، فقد تبنت المصالح المختصة باألمانة العامة للحكومة مقاربة المواكبة والتحسيس،  

 ".بحيث تقوم بمراسلة الجمعيات التي لم تقم باإلدالء بالتقرير المذكور من أجل حثها على الوفاء بذلك

ي القانون الحالي، وأخذا في االعتبار التنوع في طرق جمع  وأمام اإلشكاالت القانونية والمسطرية التي أصبحت تعتر
القانون رقم   يتعلق بتنظيم عمليات جمع    18.18التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات، فقد سبق إيداع مشروع 

،  2019فبراير    5التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات ألغراض خيرية، لدى مكتب مجلس المستشارين بتاريخ  
وشروط  والذي   استخدامها،  وأوجه  التبرعات  جمع  عمليات  تنظيم  وقواعد  التبرع،  إلى  العموم  دعوة  شروط  يحدد 

 .وقواعد توزيع المساعدات ألغراض خيرية، وإجراءات المراقبة الجارية عليها

م التركيبية ورفع  في هذا اإلطار يوصي المجلس األعلى للحسابات األمانة العامة للحكومة بالسهر على تتبع اإلدالء بالقوائ

التقارير السنوية الخاصة بالجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، كما يوصي بحصر وإعذار الجمعيات التي تخلفت  

 عن اإلدالء بهذه التقارير بصفة دورية.

 الدولةرابعا. تدبير اإلعانات المقدمة لمؤسسات وجمعيات األعمال االجتماعية لفائدة موظفي وأعوان 
ا من الخدمات التي تهدف إلى تحسين أوضاع  ا ومتنوعا تغطي األعمال االجتماعية لفائدة أعوان وموظفي الدولة مجاالا واسعا

االجتماعية   والقروض  واإلسكان  والنقل  اإلطعام  عموما  الخدمات  هذه  وتشمل  ومتقاعدين(.  )عاملين  وأسرهم  المنخرطين 

   .والمخيمات الصيفية ودور الحضانة واألنشطة الرياضية والثقافية، إلخوالمساعدات في مجال التطبيب 

في هذا السياق، تخصص القطاعات الوزارية سنويا موارد مالية مهمة لألعمال االجتماعية، بحيث بلغ الدعم الممنوح من  

، إضافة  2020-2017  مليار درهم خالل الفترة  5٬10قطاع وزاري لمؤسسات وجمعيات العمل االجتماعي حوالي    24طرف  

لإلعانات العينية من قبيل توفير الموارد البشرية والممتلكات المنقولة وغير المنقولة وتحمل تكاليف التسيير )استهالك الماء  

 والكهرباء والهاتف وكذا تأجير المباني اإلدارية ونفقات الوقود وصيانة السيارات، إلخ(. 

 األعمال االجتماعية يثير مجموعة من المالحظات نذكر من بيها ما يلي:غير أن تدبير اإلعانات الممنوحة لفائدة 

 تعريف وتحديد نطاق األعمال االجتماعية .1

تعتبر األعمال االجتماعية المخصصة ألعوان وموظفي اإلدارات العمومية مكوناا رئيسياا لسياسة تنمية وتحفيز الموارد البشرية  

تدخ تأطير مجال  يتم  لم  ذلك،  االجتماعية، من حيث  للدولة. ومع  األعمال  تعريف  يتم  لم  قانونية خاصة. كما  لها بنصوص 

األهداف والغايات والمبادئ التي تحكم تنفيذها، من طرف النظام األساسي للوظيفة العمومية أو من طرف نصوصه التنظيمية. 

رية، وكذا القوانين المنشئة لمؤسسات  في هذا الصدد، تبقى المراسيم والقرارات التي تحدد وتنظم صالحيات القطاعات الوزاو

طر هذا المجال. هذه الوضعية خلقت تداخال مع  ؤاألعمال االجتماعية واألنظمة األساسية للجمعيات المرجع الوحيد الذي ي

بعض المجاالت التي تندرج إما ضمن السياسة االجتماعية للدولة في ميدان الحماية االجتماعية والصحة والتعليم والتكوين، 

 أو ضمن مجاالت تدخل فاعلين اقتصاديين من القطاع الخاص.

 مة األعمال االجتماعية مع أهداف وأولويات تدبير الموارد البشريةءمال .2

تدخل األعمال االجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الدولة في إطار السياسة العمومية إلدارة الموارد البشرية، والتي يجب أن  

راقبتها وتقييمها متوافقا مع أهداف وأداء اإلدارة العمومية. من أجل ذلك، يجب مواءمة األهداف تكون بلورتها وتنفيذها وم

المرتبطة بدعم مؤسسات وجمعيات األعمال االجتماعية مع أهداف اإلدارة من خالل إبرام اتفاقيات ووضع مقتضيات توجيهية 

 :ء الدعم المقدم. في هذا اإلطار، تمت إثارة المالحظات التاليةلهذه الغاية. كما يجب اعتماد مؤشرات مناسبة لقياس نتائج وأدا

  تعزيز دور القطاع الوزاري المكلف بإصالح اإلدارة 

على اعتبارها مكونا أساسيا في تدبير الموارد البشرية من المفترض أن تخضع األعمال االجتماعية للمراقبة والتقييم المستمر  

المحدد الختصاصات   2006نوفمبر    10بتاريخ    2.06.82الصدد، ينص المرسوم رقم    من قبل قطاع إصالح اإلدارة. في هذا

هذا القطاع على إعداده للتقرير االجتماعي على أساس المعلومات التي يتم جمعها من اإلدارات العمومية. غير أن التقارير  
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اعية، مع العلم بأن آخر تقرير تم إصداره يتعلق  التي يتم نشرها سنوياا من قبل القطاع ال تتضمن بيانات تتعلق باألعمال االجتم

  .2006بسنة 

مالحظة تتعلق بإعداد التقرير السنوي عن الموارد البشرية للدولة المصاحب لمشروع قانون المالية والذي يشكل التزاما نفس ال

ة. غير أن التقارير الصادرة ال  المتعلق بقانون المالي  130-13من القانون التنظيمي رقم    48قانونيا بموجب مقتضيات المادة  

الممنوح في هذا  المالي  الدعم  الرغم من أهمية  للدولة اتجاه موظفيها، على  المتعلقة بالسياسة االجتماعية  الجوانب  تتضمن 

 .المجال

غياب وقد أشار القطاع الوزاري المكلف بإصالح الوزارة، في معرض جوابه، أن غياب المراقبة والتقييم يرجع إلى "
  والبيانات  للمعطيات  الوزارة  هذه  عن  الصادرة  التقارير  تضمين  عدم" تخول له ذلك. كما أضاف أن "ضيات قانونيةمقت

  المعطيات  بهذه   بموافاتها  الوزارية  القطاعات  تلزم  قانونية  مقتضيات  غيابإلى    يعود  االجتماعية  األعمال  بمجال  المتعلقة
  ضمن يندرج، فقد صرح مسؤولو القطاع أنه "البشرية الموارد عن السنوي التقرير". أما فيما يتعلق بإعداد  والبيانات

 ".والمالية االقتصاد وزارة اختصاصات

تضمين الجوانب المتعلقة بالسياسة االجتماعية في التقارير الصادرة عن القطاع المكلف  في هذا اإلطار، تجدر اإلشارة إلى أن  

دارة أو في التقرير السنوي عن الموارد البشرية من شأنها تتبع وتقييم مجهودات الدولة تجاه جمعيات ومؤسسات  بإصالح اإل

 األعمال االجتماعية لموظفيها.  

  إعداد التقرير االجتماعي من قبل القطاعات الوزارية 

وتنظيم   باختصاصات  المتعلقة  القانونية  النصوص  تحليل  من خالل  بين  تبين  الترابط  في  نقص  الوزارية وجود  القطاعات 

األهداف االستراتيجية لمؤسسات وجمعيات األعمال االجتماعية مع التوجهات االستراتيجية للقطاعات المانحة، باإلضافة إلى  

الوزارية  عدم إعداد تقرير اجتماعي خاص بكل بقطاع. في هذا اإلطار، تجدر اإلشارة إلى أن أغلبية مشاريع أداء القطاعات  

 .ال تتضمن مؤشرات لقياس أداء األعمال االجتماعية المرتبطة بالدعم الممنوح لفائدة موظفيها 2021و 2020لسنتي 

 تعميم االتفاقيات المتعلقة باستخدام اإلعانات 

حسين  تشكل الشراكة بين القطاعات الوزارية مع مؤسسات وجمعيات األعمال االجتماعية إحدى اآلليات المهمة من أجل ت

ظروف عمل الموظفين ورفع مستوى أداء اإلدارة. لكن بالرغم من ذلك، لم يتم تعميم إبرام االتفاقيات وعقود البرامج على  

تتضمن   والتي  المؤسسات،  لبعض  المنشئة  القوانين  وباستثناء  أنه،  كما  االجتماعية.  األعمال  وجمعيات  مؤسسات  جميع 

 يوجد أي نص قانوني آخر ينص على وجوب التعاقد. كما أن االتفاقيات الموقعة مقتضيات تستوجب إبرام هذه االتفاقيات، ال

من قبل بعض القطاعات الوزارية ال تتضمن جميع الجوانب المتعلقة باألهداف المرجوة، واإلجراءات والمشاريع التي يجب  

شأن بالنسبة للجنة المتابعة والتقييم، وتقارير  اتخاذها لتحقيق هذه األهداف، وكذا المؤشرات ونظام المراقبة والتقييم )كما هو ال

 األداء، والحسابات السنوية، إلخ(. 

 تقليص الفوارق بين القطاعات في تمويل األعمال االجتماعية  .3

حوالي   الدولة  إعانات  األعوان   %79تمثل  لفائدة  االجتماعية  األعمال  جمعيات  لتمويل  المخصصة  الموارد  إجمالي  من 

فقط لكل فئة من المساهمات المختلفة )كمساهمة المنخرطين   %8إلى    %3والموظفين، في حين ال تتعدى المداخيل األخرى  

 خرى(. ومداخيل الممتلكات ودخل الودائع والفوائد والقروض البنكية والتبرعات ومداخيل أ

باإلضافة إلى ذلك، تتسم اإلعانات السنوية التي تمنحها الدولة لمؤسسات وجمعيات األعمال االجتماعية بتفاوتات مهمة، بحيث  

124ي ترك تحديد مبالغها عموما لتقدير القطاعات المانحة، فيما تم تحديد نسبتها بالنسبة لمؤسسات أخرى
. 

 تنظيم وتدبير األعمال االجتماعية .4

نظيم وتنفيذ األعمال االجتماعية من قطاع وزاري إلى آخر، سواء من حيث الهياكل والخدمات المقدمة أو الموارد يختلف ت 

تقوم  في حين  احداث جمعيات في شكل مؤسسات عمومية،  الوزارية على  القطاعات  تقدم بعض  السياق،  في هذا  المعبأة. 

األ جمعيات  خالل  من  دعمها  بتقديم  باالكتفاء  أخرى  التحمل  قطاعات  في  القطاعات  بعض  تستمر  بينما  االجتماعية.  عمال 

المباشر لنفقات األعمال االجتماعية لصالح موظفيها، وذلك بالموازاة مع الخدمات المقدمة من طرف الجمعيات والمؤسسات  

 التابعة لها. وفي هذا اإلطار، تمت إثارة المالحظات التالية:

 جتماعية ترشيد عملية إنشاء مؤسسات األعمال اال 

إلى تغيير نظامها   الوزارية  للقطاعات  الحالي لألعمال االجتماعية بلجوء معظم جمعيات األعمال االجتماعية  التنظيم  يتسم 

كما تم تغييره وتعديله إلى مؤسسات عمومية تخضع لقانون   1958نوفمبر    15القانوني من "جمعية" تخضع لمقتضيات ظهير  

% من موظفي وأعوان الدولة. في    83مؤسسة تغطي    13عمال االجتماعية يتجاوز  خاص بها. وقد أصبح عدد مؤسسات األ

 
من  %2المنظم لمؤسسة محمد السادس للنهوض باألعمال االجتماعية للتربية والتكوين نسبة اإلعانة السنوية في  73.00يحدد القانون رقم   124

ؤسسات  نفقات موظفي وأعوان القطاعات الوزارية المكلفة بالتربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي والتكوين المهني والم

 التابعة لها.
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% من إجمالي عدد الموظفين واألعوان العموميين أي ما يناهز 71.31هذا الصدد، تبين أن ثالث وزارات تضم ما يناهز  

%(، ووزارة    49.06الوطنية )موظفاا. ويتعلق األمر بكل من وزارة التربية    564.549موظفاا عموميا من مجموع    469.419

 (. ٪8.32(، ووزارة الصحة )٪13.93الداخلية )

ورغم ذلك، فإن العديد من القطاعات الوزارية تسعى إلنشاء مؤسسات لألعمال االجتماعية خاصة بها دون إجراء دراسات   

ظفين العموميين. مع اإلشارة إلى جدوى من أجل تقييم مدى مالءمة وفائدة إنشاء مثل هذه المؤسسات لفائدة عدد قليل من المو

كون التحول لمؤسسة غالبا ما يصاحبه ارتفاع نسبة الموارد المالية التي تخصصها الميزانية العامة لهذه المؤسسات الجديدة،  

 (. جمعية لألعمال االجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الدولة  25بالموازاة مع االستمرار في دعم الجمعيات الموجودة )أزيد من  

  توحيد القواعد المنظمة لمؤسسات األعمال االجتماعية 

أظهر فحص النصوص القانونية المنشئة لمؤسسات األعمال االجتماعية أن هذه األخيرة تتسم بتنوع أنظمتها األساسية وعدم  

 تجانسها، سواء من حيث تعيين هيئاتها اإلدارية أو من حيث طرق الرقابة المالية واإلدارية عليها.

سبيل المثال، تتميز الرقابة المالية للدولة على هذه المؤسسات باالختالف، بحيث تخضع بعض المؤسسات للرقابة المالية    فعلى

متعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، بينما تخضع مؤسسات    69-00للدولة بموجب القانون رقم  

صوص القانونية المنظمة لها. فيما ال تحدد النصوص القانونية المنظمة لمؤسسات  أخرى لقواعد خاصة بها تنص عليها الن

 أخرى نوع الرقابة المالية التي تخضع لها.

  تشجيع التعاون في تقديم الخدمات للمنخرطين 

رشيد الدعم  من شأن التعاون بين القطاعات الوزارية لتقديم خدمات األعمال االجتماعية للموظفين العموميين، أن يساهم في ت

العمومي. لكن بالرغم من هذه المزايا، لم يتم تشجيع التعاون بين القطاعات والمؤسسات والجمعيات المعنية في تقديم الخدمات  

للمنخرطين، السيما تلك التي تغطي نفس المناطق الجغرافية، وذلك باستثناء بعض الحاالت المتعلقة بالشراكة في مجال الترفيه  

 إلخ.(.  والمالية،ة وزارتي العدل واالصطياف )أندي

  تفادي الولوج غير المتكافئ لخدمات األعمال االجتماعية من قبل المنخرطين 

الدراسية ومكافآت عيد  المنح  المعنية )كتقديم  الجمعية  أو  للمؤسسة  المالية  الوضعية  المقدمة حسب  الخدمات  تختلف طبيعة 

 كات المنخرطين، وهو ما يؤدي إلى ولوج غير متكافئ للخدمات.  األضحى، إلخ.( وكذا نسبة ومقاييس مساهمات ومشار

ويمتد هذا الولوج غير المتكافئ للجهات على مستوى نفس القطاعات الوزارية، بحيث يتم التمييز في االستفادة بين األعوان  

لنسبة لخدمات النقل العمومي والموظفين العاملين في المصالح المركزية والعاملين في المصالح الالممركزة، كما هو الشأن با

 واإلطعام واألندية الرياضية ومراكز اللغات، إلخ. 

 :في هذا اإلطار، يوصي المجلس األعلى للحسابات القطاع المكلف بتنسيق وتتبع سياسة تدبير الموارد البشرية بما يلي

ن أجل ضمان تتبع وتقييم  اعتماد آليات مناسبة من قبل قطاع إصالح اإلدارة والقطاعات الوزارية المانحة، م -

التقرير   في  التقييم  هذا  نتائج  وتضمين  االجتماعية  األعمال  لفائدة  المرصود  العمومي  للدعم  مستمرين 

 االجتماعي؛ 

الوزارية على  - القطاعات  اعتماد مقاربة واضحة ومندمجة ومشتركة لتنظيم دعم األعمال االجتماعية  حث 

 وفق معايير موضوعية ونوعية موحدة؛

اعتماد تعريف قانوني واضح لألعمال االجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الدولة، وذلك من خالل تحديد نطاقها   -

 ؛والغايات واألهداف والمبادئ المنظمة لها

القواعد واألنظمة األساسية لمؤسسات وجمعيات األعمال االجتماعية، وذلك من خالل اعتماد نظام   - توحيد 

 نس هيئاتها اإلدارية وأساليب التدقيق والرقابة المالية المطبقة عليها؛أساسي موحد والسهر على تجا

ترشيد وتنسيق جهود القطاعات الوزارية في مجال دعم األعمال االجتماعية وذلك عن طريق تشجيع التعاون   -

 في تقديم الخدمات كفيل بتحقيق استهداف أوسع لموظفي وأعوان الدولة؛

بين   - الشراكة  اتفاقيات  مراعاة تعميم  مع  االجتماعية،  األعمال  وجمعيات  ومؤسسات  الوزارية  القطاعات 

االتفاقيات جميع  هذه  والعمل على تضمين  اإلدارة،  أداء  تحسين  مجال  في  للدولة  االستراتيجية  التوجهات 

  يم الجوانب المتعلقة باألهداف المرجوة، واإلجراءات التي يتعين اتخاذها وكذا المؤشرات ونظام التتبع والتقي

 . الواجب اعتماده
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II. اإلعانات الممنوحة  حول المالحظات والتوصيات المتعلقة ب  ن العام للحكومةياألم  جواب

 للجمعيات من طرف القطاعات الوزارية 

 ( مقتضب)نص 

 )...( 

 آليات تنسيق الدعم المقدم للجمعيات  .2

 غياب سجل وطني موحد خاص بالجمعيات  

( المتعلق بتنظيم األمانة  2010ماي    19)  1431جمادى اآلخرة    4الصادر في    2.09.677من المرسوم رقم    6تنص المادة  

الخاصة بالجمعيات،   الوطنية  المنظومة اإلعالمية  بالسهر على وضع  الجمعيات تضطلع  للحكومة، على أن مديرية  العامة 

 .بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية

إلى وضع تشخيص لوضعية   2009األمانة العامة للحكومة ووزارة الداخلية منذ  ولهذا، فقد سعت المصالح المختصة بكل من  

النسيج الجمعوي بالمغرب واقتراح خطة عمل تتضمن التدابير الواجب اتخاذها من طرف القطاعات الوزارية المعنية لضمان  

ج الجمعوي بالمغرب: الوضعية الحالية  حرية تأسيس الجمعيات في احترام تام للقانون، وضمنتها في الوثيقة المتعلقة ب "النسي

 . 2014، كما تم التذكير بها في أكتوبر 2011في ضوء مقتضيات دستور  2012وخطة العمل"، والتي تم تحيينها في أبريل 

النصوص   مراجعة  عدم  إلى  بالجمعيات،  الخاصة  الوطنية  اإلعالمية  المنظومة  وضع  في  التأخير  أسباب  إرجاع  ويمكن 

 ظيمية ذات الصلة، وكذا إلى عدم انخراط القطاعات الوزارية المعنية.التشريعية والتن

وفي انتظار تحقق ذلك، عملت المصالح المختصة باألمانة العامة للحكومة على تطوير تطبيق معلوماتي داخلي بغرض معالجة  

 ورقمنة ملفات الجمعيات، في أفق االنفتاح على كافة الشركاء من جمعيات وقطاعات وزارية.

ما أن اإلدارة، وبتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، عازمة على اتخاذ التدابير التشريعية والتنظيمية والتقنية الالزمة من  ك

للجمعيات،   إلكتروني  سجل  وإحداث  اإلدارية،  المساطر  برقمنة  ستسمح  والتي  المذكورة،  اإلعالمية  المنظومة  وضع  أجل 

وأنشطت عنها  تعريفية  معلومات  التواصل يتضمن  لتسهيل  حدة،  على  جمعية  لكل  فريد"  وطني  "معرف  تخصيص  مع  ها، 

اإللكتروني مع الجمعيات، وذلك في أفق تشكيل قاعدة بيانات محينة وموثوق بها، ستمكن من توفير المعطيات اإلحصائية 

 المتعلقة بالنسيج الجمعوي. 

 )...( 

 للجمعيات ثالثا. تدبير االمتيازات األخرى الممنوحة 

اإلدالء بالقوائم التركيبية ورفع التقارير السنوية من طرف الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة إلى  .1

 األمانة العامة للحكومة 

الشريف رقم الظهير  لمقتضيات  الجمعيات في تأسيسها    15) 1378 جمادى األولى  3الصادر بتاريخ   1.58.376 تخضع 

سيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه، وأن االعتراف بصفة المنفعة العامة للجمعيات المؤسسة ( بتنظيم حق تأ1958نونبر  

وكذا لمقتضيات مرسومه   الذكر،   سالف   1.58.376بصفة قانونية يخضع لمقتضيات الفصل التاسع من الظهير الشريف رقم  

 ( والمحدد لشروط منح صفة المنفعة العامة. 2005يناير    10)  1425من ذي القعدة    28الصادر في   2.04.969التطبيقي رقم  

 )...( 

 اإلدالء بالتقارير المتعلقة بسير عملية التماس اإلحسان العمومي  .2

تعمل المصالح المختصة باألمانة العامة للحكومة فيما يخص التماس الجمعيات لإلحسان العمومي، وفق ما تسمح به النصوص 

 التشريعية والتنظيمية ذات الصلة. 

  12)  1391من شعبان    21الصادر بتاريخ    004.71فعمليات التماس اإلحسان العمومي تنظمها مقتضيات القانون رقم  لذا،  

(، والذي صدر  2005يناير    10)  1425من ذي القعدة    28الصادر في    2.04.970( ومرسومه التطبيقي رقم  1971أكتوبر  

(، والمنشور رقم 2005أغسطس   2)  1426ن جمادى الثانية  م  26بتاريخ    2/2005بشأنه منشور لألمين العام للحكومة رقم  

 المتعلق بعمليات التماس اإلحسان العمومي دون الحصول المسبق على ترخيص من األمانة العامة للحكومة. 1/2010

 وعليه، فإن لجوء الجمعيات لتنظيم عمليات التماس اإلحسان العمومي يكون وفق الشروط والكيفيات الواردة في النصوص

 القانونية المذكورة أعاله.

أما فيما يتعلق بغياب آليات لحث الجمعيات المرخص لها على اإلدالء بالتقرير المتعلق بسير عملية التماس اإلحسان العمومي،  

المصالح  تبنت  فقد  المذكور،  بالتقرير  اإلدارة  موافاة  بضرورة  الجمعيات  يلزم  مقتضى  أي  من  الحالي  القانون  خلو  وأمام 
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ة باألمانة العامة للحكومة مقاربة المواكبة والتحسيس، بحيث تقوم بمراسلة الجمعيات التي لم تقم باإلدالء بالتقرير  المختص

 المذكور من أجل حثها على الوفاء بذلك. 

يات  كما دأبت المصالح المذكورة وبصفة دورية على موافاة وزارة االقتصاد والمالية والمجلس األعلى للحسابات بالئحة الجمع

التتبع   التي تتوصل بها، مسجلة على قرص مدمج، وذلك قصد  التقارير  العمومي وبنسخ من  بالتماس اإلحسان  التي قامت 

 وإجراء المراقبة الالزمة عند االقتضاء.

التماس اإلحسان العمومي، فطبقا ألحكام المادة   من   89أما بخصوص مراقبة استخدام األموال التي يتم جمعها عن طريق 

رقم  القا األعلى    62.99نون  المجلس  مراقبة  تشمل  أن  الحكومة  رئيس  من  بطلب  يمكن  المالية،  المحاكم  بمدونة  المتعلق 

وتهدف    .للحسابات، الحسابات المتعلقة باستعمال الموارد التي يتم جمعها من طرف الجمعيات التي تلتمس اإلحسان العمومي

 التي تم جمعها يطابق األهداف المتوخاة من التماس اإلحسان العمومي.  هذه المراقبة إلى التأكد من أن استعمال الموارد

وسيساهم هذا القانون، بالتأكيد، في تعزيز المكتسبات الدستورية للجمعيات، وال سيما في مجال المبادرات االجتماعية واألعمال  

ابي من مجموعة من اآلليات التي تروم الخيرية، كما سيمكن، في الوقت نفسه، اإلدارة سواء على المستوى الوطني أو التر

تتبع ومواكبة ومراقبة جميع عمليات جمع التبرعات من العموم وطرق استخدامها وكذا عمليات توزيع المساعدات ألغراض  

المساعدات   أو توزيع  العموم  التبرعات من  االستعجال سواء عند جمع  لحاالت  بالنسبة  اآلجال  تقليص  خيرية، مع مراعاة 

 رية. كما أقر عقوبات خاصة بكل إخالل يطال عمليات جمع التبرعات من العموم وكذا عمليات توزيع التبرعات. ألغراض خي

 

III.   الناطق  جواب البرلمان،  مع  بالعالقات  المكلف  الحكومة  رئيس  لدى  المنتدب  الوزير 

الحكومة باسم  الممنوحة    ، الرسمي  باإلعانات  المتعلقة  والتوصيات  المالحظات  حول 

 ن طرف القطاعات الوزارية للجمعيات م 

 ( مقتضب)نص 

 )...( 

سالف الذكر، تؤكد الوزارة بأنها ستعمل على أخذها بعين االعتبار لبلورة سياسة   المشروعمع ما جاء من توصيات في    تفاعال

المقدم إلى الجمعيات في إطار    للنهوضحكومية   المتعلقة بالمجتمع المدني    استراتيجيتهابالدعم العمومي  التي سيتم الجديدة 

 .   المعنية الحكومية القطاعات مع  بتنسيقإعدادها 

 

IV. اإلدارة  جواب وإصالح  الرقمي  باالنتقال  المكلفة  الحكومة  رئيس  لدى  المنتدبة   الوزيرة 

حول المالحظات والتوصيات المتعلقة باإلعانات الممنوحة للجمعيات من طرف القطاعات  

 الوزارية

 )نص الجواب كما ورد( 

  تعزيز دور القطاع الوزاري المكلف بإصالح اإلدارة 

عدم قيام وزارة االنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة بإخضاع األعمال االجتماعية للمراقبة والتقييم يرجع إلى غياب مقتضيات  

تضمن مقتضيات تنص  قانونية تخولها ذلك، علما أن النصوص القانونية المحدثة  لمؤسسات األعمال االجتماعية القائمة حاليا ت

المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما تنص على    62.99على خضوعها لمراقبة المفتشية العامة للمالية وألحكام القانون رقم  

إخضاع حسابات المؤسسة لتدقيق سنوي للتحقق من القيم والدفاتر والوثائق المحاسبية للمؤسسة، ومن مطابقة محاسبتها للقواعد 

 بما فيها تطابق القوائم التركيبية لوضعية المؤسسة المالية ولممتلكاتها ولنتائجها.   المعمول بها،

غياب  إلى  يعود  االجتماعية  األعمال  بمجال  المتعلقة  والبيانات  للمعطيات  الوزارة  هذه  الصادرة عن  التقارير  عدم تضمين 

يانات، علما أن إعداد التقرير السنوي عن الموارد مقتضيات قانونية تلزم القطاعات الوزارية بموافاتها بهذه المعطيات والب

 البشرية للدولة المرفق بمشروع قانون المالية يندرج ضمن اختصاصات وزارة االقتصاد والمالية.  

إن إعداد التقرير السنوي عن الموارد البشرية للدولة المرفق بمشروع قانون المالية يندرج ضمن اختصاصات وزارة االقتصاد 

  والمالية.

  التوصيات المتعلقة بتنظيم وتدبير األعمال االجتماعية 

ن تنزيلها وتفعيلها رهين  إبتنظيم وتدبير األعمال االجتماعية، ف   المقدمة من طرف المجلس والمتعلقةفيما يخص التوصيات  

التأكيد على أن ، مع  اإلدارات العموميةب  االختصاص في مجال األعمال االجتماعية  لهذه الوزارةبصدور نص قانوني يخول  
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لمؤسسات   المحدثة  القوانين  مشاريع  في  برأيها  اإلدالء  بمناسبة  االعتبار  بعين  وستأخذها  بتوصياتكم،  ترحب  الوزارة  هذه 

 األعمال االجتماعية التي سيتم عرضها على مجلس الحكومة. 

مؤسسة وتنظيم  بإحداث  يقضي  قانون  مشروع  الوزارة  هذه  للنهوض   أعدت  اإلدارات  مشتركة  موظفي  لفائدة  االجتماعية  باألعمال 

وعقلنته   االجتماعي  العمل  بمنهجية  والنهوض  االجتماعية  الخدمات  من  االستفادة  تعميم  إلى  يهدف  المصادقة،  قيد  يوجد  العمومية، 

اتفاقيات  إبرام  إمكانية  مع  الوزارية،  القطاعات  وتنسيق جهود  وترشيد  الجيدة  الحكامة  وقيم  لمبادئ  مؤسسات    بإخضاعه  مع  شراكة 

 األعمال االجتماعية وجمعيات األعمال االجتماعية فصد توسيع نطاق الخدمات المقدمة للمنخرطين. 

 

 الترابية الحكامة 

 وتدبير المرافق والمشاريع

 والتجهيزات العمومية المحلية 

 تدبير المشاريع العمومية المنجزة على مستوى جهات المملكة 
 - ات في التنفيذ أو االستغالل المشاريع التي تعرف صعوب -

 المستويين والسيما المستويات، على جميع العمومية االستثمارات ألهمية لها واستحضارا الموكولة االختصاصات منطلق  من

المالية، ،واالقتصادي االجتماعي   .العمومية المشاريع لتدبير خاصة عناية إيالء الرقابية، على مهامها خالل  دأبت المحاكم 

المنجزة من من للعديد الملموس واألثر اإليجابية  النتائج على الوقوف من الرقابية المهام هذه مكنت وقد  طرف المشاريع 

غير الفاعلين  مختلف أو   من  مجموعة بالمقابل، رصدت، أنها العموميين،  التنفيذ  في  صعوبات  اعترضتها  التي  المشاريع 

بالتالي إلى عدم استفادة المواطن، على النحو المطلوب، من هذه   وأدى نجاعتها ومردوديتها، على سلبا أثر االستغالل، مما

 المشاريع، إما بسبب عدم القدرة على إتمام إنجازها أو بسبب عدم استغاللها. 

  وانطالقا من المالحظات المسجلة في هذا اإلطار، وألجل تكوين تصور عام حول طبيعة المشاريع التي تعرف صعوبات

تدبير المشاريع العمومية المنجزة  وأهميتها وأهم عوامل تعثرها، أنجزت المجالس الجهوية للحسابات مهمة موضوعاتية حول  

 .التي تعرف صعوبات على مستوى التنفيذ أو على مستوى االستغالل والسيما تلك، على مستوى جهات المملكة

المشاريع العمومية الممولة   حول( للمملكة،  12عشرة )  ياالثنت   وقد انصبت هذه المهمة الموضوعاتية، التي شملت الجهات

...(. أما من حيث   كليا أو جزئيا في إطار ميزانيات مختلف الفاعلين العموميين )جماعات ترابية وهيئاتها، قطاعات حكومية،

اجتماعيا أو صحيا أو تعليميا    تلك التي تكتسي طابعا اقتصاديا أو  همتطبيعة المشاريع المندرجة ضمن نطاق هذه المهمة، فقد  

التحتية   الهيكلة والمشاريع المرتبطة بالبنيات  مشاريع الطرق والتزويد  ) أو ثقافيا أو رياضيا، دون أن تشمل مشاريع إعادة 

 .الكهربة(بالماء الصالح للشرب و

لفتها وحجمها واآلثار الناتجة  وقد هدفت هذه المهمة الموضوعاتية إلى جرد المشاريع التي تعرف صعوبات وتقييم أهميتها وك

عن تعثرها، من جهة، وإلى تحديد مختلف األسباب الكامنة وراء تعثرها ووضعيتها خالل فترة إنجاز المهمة الموضوعاتية، 

،  2021من جهة أخرى. كما سعت هذه المهمة إلى تتبع مآل هذه المشاريع من خالل تحيين المعطيات ذات الصلة خالل سنة  

تجاوز هذه الصعوبات، وهو ما سمح بتقييم    من أجلوقوف على اإلجراءات المتخذة من قبل األطراف المعنية  وذلك بغرض ال

 المهمة الموضوعاتية. هذه أثر

 وأهدافها الفرعية، فقد تم إنجازها وفق مرحلتين أساسيتين: الموضوعاتية ومن منطلق الهدف العام لهذه المهمة
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 ، وشملت على الخصوص الجوانب التالية: 2020مرحلة أولى انتهت سنة 

قيام المجالس الجهوية للحسابات، كل حسب اختصاصه الترابي، بجرد المشاريع التي تعرف صعوبات مع تحديد األسباب   •

 تجاوز هذه الصعوبات. ويجب  قصدالمؤدية إلى ذلك، وكذا التدابير المتخذة، عند االقتضاء، من قبل األطراف المعنية  

أن عدد المشاريع التي تم جردها من طرف المجالس الجهوية للحسابات وتكلفتها ومختلف   على ، في هذا اإلطار،التأكيد

المعطيات ذات الصلة تم تجميعها انطالقا من المعلومات المدلى بها من طرف مختلف المتدخلين في تدبير هذه المشاريع 

المراقبة التابعة للمجالس الجهوية للحسابات ومن خالل اللقاءات  وكذا من خالل الزيارات الميدانية التي قامت بها لجان

 التي عقدتها؛

تدبير   • بشأن  والخالصات  المعطيات  أهم  الخصوص  على  يبرز  الموضوعاتية  المهمة  هذه  تركيبي حول  تقرير  إعداد 

 . تعثرالمشاريع العمومية، وال سيما تلك التي تعرف صعوبات، مع تضمينه توصيات ألجل تجاوز مرحلة ال

 ، وهمت على الخصوص: 2021مرحلة ثانية أنجزت خالل سنة 

تحيين المعطيات المسجلة خالل المرحلة األولى من خالل تتبع مآل المشاريع المرصودة واستجالء التدابير المتخذة من  •

 التي تم تسجيلها من طرف المجالس الجهوية للحسابات؛  طرف الجهات المختصة من أجل تجاوز الصعوبات

. وقد تبين، في هذا الصدد، أن  2021أبريل    30يم أثر المهمة الموضوعاتية انطالقا من المعطيات المحينة إلى غاية  تقي  •

تنفيذها أو الشروع في استغاللها،  العديد من المشاريع تمكنت من تجاوز الصعوبات التي كانت تعرفها، إما من خالل إتمام

 لموضوعاتية على مستوى تحسين تدبير المشاريع العمومية.وهو ما يعكس القيمة المضافة لهذه المهمة ا

I.  للحسابات  المجلس األعلىمالحظات وتوصيات 

الوضعية المحينة للمشاريع التي تعرف صعوبات  مخرجات هذه المهمة الموضوعاتية، تستعرض هذه الخالصة    استنادا إلى

غاية   الموضوعاتية من خالل  و  (2021أبريل    30)إلى  المهمة  نماذجتقديأثر  كانت    م  التي  الصعوبات  تجاوزت  لمشاريع 

 2020، بفضل التدابير التي اتخذتها األطراف المعنية في هذا اإلطار، كما تقدم الوضعية التي كانت قائمة عند متم سنة  تعرفها

لس الجهوية  اجالم تتضمن هذه الخالصة توصياتذلك،  ، فضال عن  هذه الصعوباتالتي أدت إلى    األسبابأهم  مع استعراض  

جاوز مختلف الصعوبات التي تعترض المشاريع المرصودة وفي تدبير أكثر من شأن تفعيلها اإلسهام في ت والتي للحسابات

 نجاعة وفعالية للمشاريع العمومية المقررة مستقبال. 

جدير باإلشارة إلى أن هذه المهمة الموضوعاتية كانت موضوع مسطرة تواجهية مع وزارة الداخلية، والتي أوضحت 
ال تدخر أي جهد في سبيل مواكبة جل الجماعات الترابية للتغلب  على الخصوص أن مصالحها المركزية والالممركزة  

على الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ أو استغالل المشاريع العمومية، وفقا لما تسمح به المساطر واإلجراءات القانونية 
حديد منهجية مسلسل  إعداد مشروع مرسوم يتعلق بتوالتنظيمية الجاري بها العمل. كما أشارت الوزارة ذاتها أنه قد تم  

، وهو المشروع الذي تضمن التعاقد وكيفية إبرام العقد بين الدولة والجهة وتنفيذه وتتبعه وتقييمه وتعديله وافتحاصه
 مجموعة من المقتضيات التي تنسجم مع عدة توصيات المجلس األعلى للحسابات. 

 مهمة الموضوعاتية لجلي لأثر : 125أوال. الوضعية الراهنة للمشاريع التي تعرف صعوبات 
  حول تدبير المشاريع العمومية المنجزة   ،على مستوى جهات المملكة  ،تبعا للمهمة الموضوعاتية التي أنجزتها المجالس الجهوية

السلطات و طرف  من  المتخذة  التدابير  على  الوقوف  أجل  ومن  االستغالل،  أو  التنفيذ  مستوى  على  صعوبات  تعرف  التي 

العمومية من ثم  الصعوبات، و هاته  قصد تجاوز    المختصة المشاريع  المضافة على تدبير  المهمة وقيمتها  أثر هذه  استجالء 

األولى  مباشرة  المحطة  :  عبر محطتينرصدها  م  وبالتالي على الخدمات المقدمة للمواطنين، تم تتبع وضعية المشاريع التي ت

أبريل   30حيث تم تحيين المعطيات ذات الصلة بهذه المهمة إلى غاية    2021الثانية خالل سنة    المحطةبعد إنجاز المهمة ،  

2021. 

التدابير الالزمة من   مجموعة من وفي هذا السياق، فقد تفاعلت األطراف المعنية بشكل إيجابي مع نتائج هذه المهمة، واتخذت

من    %46من حيث العدد و  %44ل لها  ، حيث مثلت نسبة المشاريع التي تم إيجاد حأجل تجاوز الصعوبات التي تم رصدها

 . ويمكن في هذا الصدد اإلشارة على الخصوص لما يلي:حيث التكلفة

 )تقييم آني لألثر(  المهمة الموضوعاتية المشاريع التي تجاوزت الصعوبات مباشرة بعد استكمال .أ

عدة مشاريع   إلتماماتخاذ اإلجراءات الضرورية  وألطراف المعنية، فقد تم تشغيل عدد من المشاريع  ليجابي  اإلتفاعل  في إطار ال

كانت تعرف صعوبات على مستوى التنفيذ، فضال عن إلغاء مجموعة من المشاريع وتعويضها في بعض الحاالت بمشاريع  

ن التدابير لتجاوز أسباب الصعوبات المرصودة على إنجازها. وهكذا، فقد تم اتخاذ مجموعة مو  برمجتها بديلة النتفاء أسباب  
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والجدير بالذكر أن النسبة الكبرى للمشاريع التي تجاوزت مرحلة   مليار درهم.  1,8  ناهزتمشروعا بقيمة مالية    399مستوى  

مستوى   الصعوبات، والتي شملت مختلف األصناف التي تمت اإلشارة إليها سابقا، تتعلق بمشاريع كانت تعرف إكراهات على

 في المائة.  65االستغالل، حيث بلغت هذه النسبة 

 2021أبريل  30المشاريع التي تجاوزت الصعوبات حسب الوضعية المحصورة إلى غاية  .ب

لمعطيات المتعلقة بالمشاريع التي تعرف صعوبات، حيث تبين أن مجموعة  ا، بتحيين  2021قامت المجالس الجهوية، خالل سنة  

الة التعثر، مما يبرز بشكل جلي أن المهمة التي أنجزتها المجالس الجهوية كان لها أثر واضح مكن من المشاريع خرجت من ح

 من تجاوز العديد من المشاريع للصعوبات التي كانت تعرفها، إما من خالل إتمام تنفيذها أو الشروع في استغاللها. 

المشاريع  مة قد تراجعت بشكل مهم، ذلك أن عددخالل المه  توفي هذا الصدد، فقد اتضح أن حصيلة المشاريع التي رصد

ما يعادل  مليار درهم، أي   8,8مشروعا بمبلغ إجمالي ناهز    1.147التي تجاوزت الصعوبات التي كانت تعاني منها قد بلغ  

جهوية ال في المائة من حيث التكلفة األولية لمجموع المشاريع التي وقفت عليها المجالس  46في المائة من حيث العدد و  44

 .للحسابات

جدر اإلشارة إلى أن هذه النسب كانت مرشحة لالرتفاع أكثر، ذلك أن استقراء المعطيات المحينة يفيد أن اإلكراهات المترتبة  تو

قد حالت دون تجاوز الصعوبات التي كانت تعترض مجموعة  " 19عن األزمة الصحية العالمية نتيجة انتشار جائحة "كوفيد  

 .المشاريعمن 

وذلك طبقا للوضعية المحينة إلى  كلفة المشاريع التي تجاوزت الصعوبات التي كانت تعرفها  تعدد و  الموالي ويبرز الجدول  

 :2021أبريل  30غاية 

 المشاريع التي تجاوزت مرحلة التعثر 

 الجهة 

 مجموع المشاريع المتعثرة

 حسب تقرير المهمة

 الموضوعاتية 

 عثر بعد استكمال المهمة مشاريع تجاوزت وضعية الت
 30 غاية إلى التعثر وضعية تجاوزت مشاريع

 2021 أبريل

التكلفة بمليون   العدد  

 درهم 

التكلفة بمليون   العدد  

 درهم 

التكلفة   العدد   المئوية )%( النسبة

بمليون  

 درهم 

المئوية  النسبة

)%( 

 المبلغ   العدد المبلغ  العدد 

- تطوان-طنجة

 الحسيمة 

265 1.988 30 45 11 2 141 1.207 53 61 

 44 40 426 98 22 19 210 47 969 248 الشرق 

 49 34 1.549 109 4 13 120 41 3.164 322 فاس مكناس 

 81 58 1.214 146 15 36 229 91 1.490 252 القنيطرة -سال-الرباط

 56 49 894 129 3 5 50 12 1.590 263 خنيفرة  -بني مالل

الدار البيضاء ـــ  

 سطات  

260 2.059 08 10 3 0,5 76 289 29 14 

 50 45 906 169 48 31 863 117 1.808 374 آسفي-مراكش

 85 63 400 49 12 14 57 11 472 78 تافياللت -درعة

 37 48 831 111 11 18 257 42 2.259 233 سوس ماسة 

 14 28 113 28 - - - - 781 100 واد نون -كلميم

الساقية  -العيون

 الحمراء 

176 1.695 - - - - 73 926 41 55 

 6 28 63 18 - - - - 1.100 64 وادي الذهب -الداخلة

 46 44 8.818 1.147 9 15 1.792 399 19.374 2.635 المجموع 

من خالل طبيعة المشاريع التي تجاوزت    ، أثر المهمة الموضوعاتية التي أنجزتها المجالس الجهوية للحساباتأيضاكما يتجلى،  

مرحلة التعثر، إذ من بينها، وكما يظهر من خالل ما يلي، مؤسسات استشفائية وأخرى تعليمية أو للتكوين المهني أو مرتبطة  

  بالجوانب االجتماعية والثقافية والرياضية وكذا مشاريع ذات طبيعة تجارية. وفضال عن ذلك، فقد ساهمت المهمة في إنهاء 

اإلشارة، على سبيل المثال ال الحصر، إلى األمثلة   يمكنتعثر مشاريع ظلت لمدد طويلة تواجه عدة صعوبات. وفي هذا الصدد  

 الدالة اآلتية: 

اإلقليمي بسال - ناهزت    المستشفى  تنفيذه سنة    324بكلفة  في  والذي شرع  درهم،  أساس   2009مليون  على 

، ولم يشرع في استغالله صعوباتعدة    واجهر أن هذا المشروع  شهرا. غي  36االنتهاء من األشغال داخل أجل  

 ؛(2018)خالل منتصف سنة  إال أثناء تنفيذ المهمة الموضوعاتية
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مليون درهم، إذ عرف    180بمدينة الراشيدية بتكلفة قدرها    توسعة المستشفى اإلقليمي موالي علي الشريف -

المشروع صعوبات في التنفيذ. وقد استأنفت األشغال وتم تسلمها مؤقتا عبر حصص آخرها حصة الكهرباء  

 ؛19، وقد تم تخصيص جزء منه لمرضى كوفيد 2020مارس  06بتاريخ 

مليون درهم، والتي شرع في استغاللها منذ   30( بمبلغ  بجماعة البرج )إقليم خنيفرة  المدرسة العليا للتكنولوجيا -

 ؛ 2021شهر مارس 

النسوي   - بمبلغ  النادي  أشغاله منذ سنة    2,55بجماعة وزان  في  ، وعرف  2010مليون درهم، والذي شرع 

 ، حيث بدأ استغالله؛ 2020صعوبات في االستغالل. وقد تم تجاوز هذه الصعوبات منذ أكتوبر 

مليون درهم، حيث كان يعاني من مشاكل   220بمدينة الرباط بمبلغ    قى وفنون الرقصالمعهد العالي للموسي  -

 ؛تسلم أشغاله مؤقتا )مع العلم أنه لم يحسم في طريقة تدبيره بعد( 2021على مستوى التنفيذ. وقد تم سنة  

مليون   21بجماعة أوالد سيدي علي بن يوسف )إقليم الجديدة( بكلفة فاقت    الثانوية اإلعدادية عبد هللا العروي -

شهرا. غير أن المشروع واجه   18على أن تنتهي في غضون    2011درهم، والتي شرع في أشغالها بداية سنة  

 مجموعة من الصعوبات ولم يشرع في استغالل هذه المؤسسة التعليمية إال بعد انتهاء المهمة الموضوعاتية؛

مليون درهم،    17بجماعة آيت بواولي بإقليم أزيالل )بما في ذلك بناء الداخلية( بمبلغ فاق  لثانوي اإلعدادية  ا -

شهرا إلتمام األشغال. وقد اصطدم المشروع بعدة صعوبات    22وحدد لها أجل    2014حيث شرع في التنفيذ سنة  

 ؛من المهمة الموضوعاتية، حيث أصبح مستغالفي التنفيذ. وقد تجاوز هذا المشروع هذه الصعوبات بعد االنتهاء  

بجماعة بن الطيب )إقليم الدريوش(   المركز االجتماعي الحضري لفائدة األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة -

 تسلمها؛مليون درهم، والذي عرف صعوبات في التنفيذ. وقد تبين أن األشغال استأنفت وتم  05بمبلغ 

وعرف   2015مليون درهم، الذي شرع في تنفيذه منذ سنة    2,20مبلغ  بجماعة ابن جرير بمركز الصم البكم   -

صعوبات على هذا المستوى. وقد تم، حسب المعطيات المتوصل، بها تجاوز هذه الصعوبات وشرع في استغالله 

 . مستفيدا من ذوي الحاجيات الخاصة 125إذ يستقبل 

 بعض األمثلة عن المشاريع التي تجاوزت مرحلة التعثر 
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 المؤسسات االستشفائية 

وشرع في استغالل    2018تم تسلم األشغال مؤقتا خالل سنة   تنفيذ األشغال 947,34 791 323 المستشفى اإلقليمي  سال 

   05/2018/ 16المستشفى منذ تاريخ 

 الرشيدية  
علي   موالي  اإلقليمي  المستشفى 

 الشريف 
 تنفيذ األشغال 000,00 000 180

تم تسلم األشغال مؤقتا عبر حصص آخرها حصة الكهرباء  

. تم تشغيل جزء منه خصص لمرضى  6/03/2020بتاريخ  

 . 19كوفيد 

 إقليم ورزازات 
حساين  سيدي  اإلقليمي  المستشفى 

 بناصر  
     2020/ 01/ 29تاريخ التسليم المؤقت لألشغال  تنفيذ األشغال 582,30 477 10

 شرع في استغالل المشروع   االستغالل  866,95 205 10 مستشفى إقليمي   مديونة 

 شرع في استغالل المشروع   االستغالل  866,00 716 13 مركز لتصفية الدم سيدي يحيى الغرب 

الحضري مستوى   الفقيه بن صالح  المركز الصحي 

2 

       2020غشت   19شرع في استغالل المشروع منذ تاريخ  تنفيذ األشغال 000,00 000 2

   2021/ 01/03تم تسلم األشغال مؤقتا بتاريخ  تنفيذ األشغال 000,00 430 9 مركز تصفية الدم أوالد تايمة

 المؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين المهني

جماعة أوالد سيدي علي  

 الجديدة(بن يوسف )إقليم 
 تم االنتهاء من األشغال وشرع في االستغالل  تنفيذ األشغال 089,04 229 21 الثانوية اإلعدادية عبد هللا العروي 

جماعة آيت بواولي )إقليم 

 أزيالل(

الثانوية اإلعدادية بآيت بواولي )بما 

 في ذلك الداخلية( 

 شرع في استغالل المشروع   تنفيذ األشغال 212,00 167 17

)إقليم  تحناوت  جماعة 

 الحوز( 
 شرع في استغالل المشروع  تنفيذ األشغال 000,00 000 7 إعدادية حسان بن ثابت

)إقليم  البرج  جماعة 

 خنيفرة(

 2021شرع في استغالل المشروع منذ شهر مارس  تنفيذ األشغال 830,70 069 30 المدرسة العليا للتكنولوجيا

 شرع في استغالل المشروع  االستغالل  069,99 967 6 المدرسة التطبيقية الجديدة

 ورزازات 
الميدان   في  األطر  تكوين  معهد 

 الصحي  
   11/2020/ 24تاريخ التسلم المؤقت لألشغال   تنفيذ األشغال 000,00 000 9

 شرع في استغالل المشروع   االستغالل  000,00 540 1 دار الطالبة  بوجنيبة 

إنزكان  )عمالة  القليعة 

 آيت ملول(
   2020/ 04/ 30شرع في استغالل المشروع منذ تاريخ  تنفيذ األشغال 688,08 358 15 ملعب رياضي

 المؤسسات االجتماعية 

)إقليم  الطيب  بن  جماعة 

 الدريوش( 

لفائدة  حضري  اجتماعي  مركز 

االحتياجات   ذوي  األشخاص 

 الخاصة  

بتاريخ   تنفيذ األشغال 000,00 000 5 مؤقتا  تسليمها  تم  وقد  األشغال  استأنفت 

25 /08 /2021 
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 تنفيذ األشغال 000,00 200 2 مركز للصم والبكم   ابن جرير 
مستفيد من ذوي   125شرع في استغالل المشروع ويستقبل  

 االحتياجات الخاصة

 طنجة
حالة   في  لألشخاص  التعليم  مركز 

 إعاقة 
 شرع في استغالل المشروع  االستغالل  200,00 368 5

   2020شرع في استغالل المشروع منذ أكتوبر  االستغالل  000,00 550 2 نادي نسوي  جماعة وزان

 المؤسسات الثقافية والرياضية 

وفنون  الرباط   -حسان للموسيقى  العالي  المعهد 

 الرقص  

ولم يحسم بعد في   2021تم تسلم األشغال مؤقتا خالل سنة   تنفيذ األشغال 000,00 000 220

 طريقة تدبير المنشأة.

 مشروع مستغل  االستغالل  000,00 742 5 دار الثقافة الوحدة   الداخلة 

 شرع في استغالل المشروع   االستغالل  350,00 552 17 المنتـزه الرياضـي الحي الحسني  مراكش 

 المشاريع ذات الطبيعة االقتصادية 

وتم تحويله الى    2020شرع في استغالل المشروع منذ سنة   االستغالل  593,52 791 16 قرية المقاوالت   تمارة 

الوطنية  للمبادرة  الثالثة  المرحلة  إطار  في  للشباب  منصة 

 للتنمية البشرية

 شرع في استغالل المشروع   االستغالل  443,60 990 135 الجملة للخضر والفواكه سوق  إنزكان

 تنفيذ األشغال 939,20 897 41 السوق األسبوعي  ابن جرير 
للسوق   الرسمي  االفتتاح  األشغال  من  االنتهاء  تم 

24 /05 /2021 

 2020استغالل المشروع منذ سنة  شرع في  االستغالل  076,50 624 9 المركز التجاري تيط مليل  جماعة تيط مليل 

 

 ثانيا. طبيعة المشاريع التي تعرف صعوبات واألسباب المؤدية إلى ذلك
ساهمت المهمة الموضوعاتية التي أنجزتها المجالس الجهوية للحسابات في تجاوز العديد من المشاريع للصعوبات التي كانت  

، إلى عدد أكبر من المشاريع التي تواجه صعوبات في 1262020تعرفها، حيث تشير وضعيتها، المحصورة إلى غاية متم سنة  

لوضعية القائمة عند هذا التاريخ، من حيث عددها وطبيعتها واألسباب المؤدية إلى  التنفيذ أو االستغالل. ونستعرض فيما يلي ا

 ذلك.

 المشاريع العمومية التي تعرف صعوبات طبيعة  .1

بلغ عدد المشاريع التي تعرف صعوبات في التنفيذ أو االستغالل، والتي تم جردها خالل المرحلة األولى من إنجاز المهمة 

مشروعا بقيمة مالية ناهزت    1.369مليار درهم، منها    19,4مشروعا بقيمة إجمالية تناهز    2.635الموضوعاتية، ما مجموعه  

مليار درهم    4,6مشروعا بتكلفة مالية تقدر بحوالي    1.266مليار درهم تعرف صعوبات على مستوى تنفيذ األشغال، و   14,8

 تعرف صعوبات على مستوى االستغالل. 

 عددها وتكلفتها من جهة ألخرى، كما يظهر ذلك الجدول الموالي:   وتختلف أهمية هذه المشاريع من حيث

 توزيع المشاريع التي تعرف صعوبات حسب الجهات 

 الجهة 
 المجموع  على مستوى االستغالل  على مستوى تنفيذ األشغال 

 التكلفة بمليون درهم  العدد   التكلفة بمليون درهم  العدد  التكلفة بمليون درهم  العدد 

 1.988 265 527 73 1.461 192 الحسيمة -تطوان-طنجة

 968 248 526 174 442 74 الشرق 

 3.164 322 391 104 2.773 218 فاس مكناس 

 1.490 252 409 172 1.081 80 القنيطرة -سال-الرباط

 1.590 263 418 169 1.172 94 خنيفرة  -بني مالل

 2.059 260 413 101 1.646 159 الدار البيضاء ـــ سطات  

 1.807 374 459 167 1.348 207 آسفي-مراكش

 472 78 37 30 435 48 تافياللت -درعة

 2.259 233 803 109 1.456 124 سوس ماسة 

 781 100 317 60 464 40 واد نون -كلميم

 1.695 176 270 87 1.425 89 الساقية الحمراء -العيون

 1.101 64 31 20 1.070 44 وادي الذهب -الداخلة

 19.374 2.635 4.601 1.266 14.773 1.369 المجموع 

إلى  تم تصنيفها  والتي  االستغالل،  أو  التنفيذ  في  تعرف صعوبات  التي  المشاريع   فئات، وهي: ست أما بخصوص طبيعة 

)بنايات  عمومية أخرى   بمرافق متعلقة فضال عن مشاريع الثقافية-والتعليمية والرياضية واالجتماعية والصحية االقتصادية

  الموالي:  المبينة في الجدول تسجيل المعطيات  بشأنها إدارية، حدائق...(، فقد تم
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 صنفها  توزيع المشاريع التي تعرف صعوبات حسب

 المشروع  صنف

 المجموع  على مستوى االستغالل  على مستوى تنفيذ األشغال 

 العدد 
التكلفة بمليون  

 درهم 
 العدد 

التكلفة بمليون  

 درهم 
 العدد 

التكلفة بمليون  

 درهم 

 7.081 636 2.350 370 4.731 266 االقتصادية  المشاريع

 1.652 278 211 192 1.441 86 الصحية  المشاريع

 2.961 390 821 133 2.140 257 الرياضية  المشاريع

 1.557 516 574 320 983 196 االجتماعية  المشاريع

 4.085 506 417 144 3.668 362 والمهنية  التعليمية والثقافية المشاريع

 2.038 309 228 107 1.810 202 األخرى  المشاريع

 19.374 2.635 4.601 1.266 14.773 1.369 المجموع 

 على صنفها، بالمشاريع التي تعرف صعوبات في التنفيذ أو االستغالل، حسب المرتبطة بعض المعطيات استعراض ويمكن

 :الموالي النحو

  االقتصادية المشاريع 

 أو أو حرفية تجارية طبيعة ذات أنشطة لممارسة فضاءات توفر التي العمومية التجهيزات  المشاريع،  من الفئة تهها تضم

واألسواق  الصانع ودور التجارية والمراكز المقاوالت ومشاتل المناطق الصناعية الخصوص على ومنها فالحية،  أو اقتصادية

 عدد وقد بلغ  .والمجازر الباعة المتجولين( إليواء المخصصة  واألسواق النموذجية ألسواق)بما في ذلك أسواق الجملة، وا

صعوبات االقتصادي الطابع ذات المشاريع تعرف  ) تناهز إجمالية بقيمة مشروعا، 636 مجموعه ما التي  (  07سبعة 

مشروعا(    370) المائة في 58 نسبة االستغالل مستوى على التي تعرف صعوبات االقتصادية المشاريع درهم. وتمثل ماليير

 مستوى المشاريع التي تعرف صعوبات على تمثل حين مليار درهم(، في  2,35اإلجمالية ) التكلفة حيث من المائة في  33و

 مليار درهم(.   4,7) التكلفة اإلجمالية من حيث المائة في 67مشروعا( و 266) المائة في 42 نسبة تنفيذ األشغال

 خاصة دراسات القبلية، الدراسات محدودية إلى المشاريع من الصنف أهم األسباب المؤدية إلى صعوبات في تدبير هذا وتعزى

 عن ضعف فضال  ،حيث االستغالل أو من التمويل حيث من سواء والبرمجة بالتخطيط المرتبطة اإلشكالياتوكذا  الجدوى،  

  ع.التتب

 المشاريع الصحية 

 خدمة وضمان من المواطنين الخدمات وتقريب الصحية التحتية  البنيات تقوية إلى أساسا المشاريع من الصنف هذا يهدف

واالستشفائية الخدمات تقدم التي المشاريع الفئة هذه تضمحيث   جودة. وذات مناسبة صحية  كالمستشفيات العالجية 

وقد تم جرد    .بها المرتبطة الوظيفية وكذا المساكن الوالدة، وأقسام  القروية أو الحضرية  الصحية والمراكز والمستوصفات

بتكلفة مشروعا  278 التنفيذ مليار  1,65  قدرها مالية صحيا  مرحلتي  في  صعوبات  يعرف  بكلفة   86)  درهم  مشروعا 

االستغالل  درهم( مليار 1,4 بتكلفة    192)  أو  درهم(.  211مشروعا   إشكالية في المشاريعهذه    معظم وتشترك  مليون 

 باإلنجاز المعنيين المتدخلين مختلف بين والتنسيق البرمجة وضعف والتجهيزات الموارد البشرية على مستوى الخصاص 

 .واالستغالل

  المشاريع الرياضية 

 تنجز ما  وكثيرا  ،متعددة الرياضات والقاعات والمسابح الرياضية المالعب الخصوص، على المشاريع،  من تضم هذه الفئة

 المحتضنة والجماعة  البشرية للتنمية المحلية  الوصية على قطاع الرياضة والمبادرة الوزارة بين شراكة اتفاقيات إطار في

 بالتسيير بعد االنتهاء من األشغال(. وقد تم جرد تتكلف )التي والجمعيات) الوعاء العقاري بتوفير عادة تتكلف للمشروع )التي

مشروعا بمبلغ إجمالي   257) درهم يعرف صعوبات في التنفيذ مليار 2,96 تناهز بتكلفةرياضيا  مشروعا 390 مجموعه ما

 .مليون درهم(  821مشروعا بتكلفة  133) أو االستغالل مليار درهم( 2,1قدره 

 على القطاع الوزاري الوصي لوحده قدرة عدم بسبب االستغالل مستوى على صعوبات عدة من الرياضية المشاريع وتعاني

 االستعانة إلى يدفعه مما الموارد البشرية، على مستوى للخصاص المسجل المنجزة، نظرا والمنشآت المؤسسات جميع  تسيير

 .المشاريع الموكلة إليها عن تسيير تتخلى تجعلها إكراهات مالية وتدبيرية  عدة مجموعة منها تعرف بالجمعيات التي

 المشاريع االجتماعية 

 ومراكز األشخاص ذوي النسوية والمراكز الشباب ودور اإليواء ودور الطلبة دور أساسا المشاريعالفئة من   هذه تشمل

 واالهتمام اجتماعية للمواطنين خدمات تقديم إلى وتهدف مختلفة. أخرى اجتماعية ومؤسسات ومراكز الخاصة االحتياجات

 من عموما، المشاريع، هذه  إنجاز وتسيير البشرية. ويتم التنمية مجال في وقع ذات أنشطة ودعم االجتماعي التأهيل ببرامج

 .األطراف متعددة شراكة اتفاقيات  إطار في البشرية والجمعيات للتنمية الوطنية والمبادرة والجماعات الوصية الوزارة طرف

 .درهم مليار 1,56 زتناه مالية اجتماعيا يعرف صعوبات تدبيرية بتكلفة مشروعا 516 مجموعه وقد تم الوقوف على ما
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 غياب منها أسباب، إلى عدة ذلك أساسا ويرجع االستغالل، عدم إشكالية في المائة( من 62)  المشاريع هذه من العديد وتعاني

الالزمة التجهيزات البشرية  الصلة وعدم والموارد  ذات  المؤسسات   بعض األطراف وفاء وعدم األساسية بالشبكات ربط 

 .توفر االعتمادات المالية الكافية للتسييروعدم  بالتزاماتها

 والثقافية  التعليمية المشاريع 

 الجماعاتية المدارسوكذا    والمدارس األطفال التعليمية )رياض المؤسسات بصفة خاصة، المشاريع،  من الفئة هذه  تشمل

ويبلغ عدد المشاريع   .المهني التكوين ومراكز الثقافة ودور والمسارح تأهيلية( والخزاناتال  والثانويات والثانويات اإلعدادية

الثقافي ما مجموعه   التعليمي أو   هذه مليار درهم. وتتسم  4,08      مشروعا بتكلفة مالية قدرها  506المتعثرة ذات الطابع 

 في 72 حوالي مشروعا، أي 362 عددها بلغ إذ التنفيذ، مستوى على تعرفها  التي  بالصعوبات الخصوص، على المشاريع،

اإلجمالية.  التكلفة من في المائة 90 يعادل ما أي درهم، مليار 3,7 ناهز مالي غالف لها خصص اإلجمالي، العدد من المائة

 .المعنية الوزارية القطاعات طرف من المسطرة األهداف تحقيق دون أن تحول الصعوبات هذه شأن ومن

 المشاريع العموميةاألسباب المؤدية إلى ظهور صعوبات في تدبير  .2

تتعدد األسباب التي أدت إلى الصعوبات التي عرفتها مجموعة من المشاريع وتتداخل، في بعض األحيان، فيما بينها. وترتبط  

بمراحل التخطيط، وتنفيذ األشغال واستغالل المنجزاتباألساس هذه األسباب 
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 األسباب المرتبطة بمرحلتي التخطيط واإلعداد   .أ

 تعبئتها في هذا اإلطار، تتم التي ألهميتها في تحقيق التنمية المحلية وللمبالغ بالنظر ذ السليم للمشاريع العمومية،التنفي يقتضي

الحاجيات والمواصفات التقنية والتخطيط له  تحديد حيث من سواء له الدقيق قيام مختلف األطراف المعنية بالمشروع باإلعداد

كافة التنسيق أومن حيث النواقصالمتدخل بين  للحسابات وقفت على مجموعة من  الجهوية  المجالس  أن  تهم    التي  ين. غير 

المرحلة القبلية إلنجاز المشاريع العمومية، وخصوصا فترة التخطيط والدراسات، مما أثر سلبا على نجاحها وأدى، بالتالي،  

إ أدت  التي  األسباب  أهم  وتتمثل  أجلها.  برمجت من  التي  األهداف  تحقيق  عدم  المشاريع  إلى  تنفيذ  في  بروز صعوبات  لى 

 والمرتبطة بهذه المرحلة فيما يلي:

  تحضير غير كاف للمشاريع المقررة 

التقنية   2,76مشروعا بتكلفة إجمالية تفوق    205تم رصد   الدراسات  نتيجة غياب أو ضعف  مليار درهم يعرف صعوبات 

ودراسات المتعلقة والمالية  وقد الجدوى  ذلك ترتب بها.  الدقيق على القدرة عدم عن  للمشاريع   اإلجمالية للتكلفة التقييم 

يتوفر أصحاب المشاريع   ال  مالية إضافية ر من الحاالت أعباءمما نتجت عنه في كثي واالجتماعية، االقتصادية ومردوديتها 

 بشأنها.  المتعاقد اآلجالز أدى إلى تجاومما لتغطيتها،  الالزمة االعتمادات المالية على

للحاجيات، خصوصا  دون ضبط  كما تم الشروع في إنجاز مجموعة من المشاريع دون التحديد المسبق لألهداف المتوخاة و

وعددالمستهدف الفئة االقتصادية وأهمية وطبيعة المحتملين المستفيدين ة  وكيفية  المستوى  على األنشطة  وشروط  المحلي 

المشاريع خالل مرحلة   التخلي عن مجموعة من  الوضع  هذا  نتج عن  وقد  تسييره.  تتولى  التي  والجهة  المشروع  استغالل 

 ي أنشئت من أجله. ذال الغرضة أو تغيير إنجازها أو إنجاز مشاريع دون استغاللها أو استغاللها لمدة وجيز 

 أثناء مرحلة التخطيط   محدود تنسيق 

مليون درهم عرفت نقائص على مستوى التنسيق والتواصل   822مشروعا بتكلفة مالية تفوق    74وقفت المجالس الجهوية على  

تلبي متطلبات جميع األطراف أو ال  وإشراك مختلف األطراف المعنية في اإلعداد للمشاريع، مما أدى إلى إنجاز مشاريع ال  

صعوبة توفير الموارد هذا، باإلضافة إلى    تراعي المعايير والشروط الضرورية إلنجاز أو استغالل بعض األنواع من المرافق.

 البشرية والتجهيزات األساسية، كما هو الحال لمجموعة من المنشآت الصحية التي لم يتم دمجها في الخريطة الصحية.  

 غير موثقة أو غير واضحة وغير مفصلة   اتالتزام 

على بعض التزامات  التعاقدي الطابع تعرف المشاريع المنجزة في إطار تشاركي عدة نقائص، تتمثل خاصة في عدم إضفاء

مشروع  الالشركاء، وعدم مراعاة خصوصيات المشاريع عند صياغة اتفاقيات الشراكة، فضال عن عدم تفصيل كل مكونات  

التمويلل طرف،  )التزامات ك التتبع والمواكبة والتقييم والمحاسبة، خطة  التنفيذ، تدابير  ، الجدولة الزمنية لإلنجاز، مراحل 

وإجراءات وآليات حل النزاعات الناشئة بين األطراف المتعاقدة(. وقد بلغ عدد المشاريع التي عرفت صعوبات نتيجة النقائص  

 مليون درهم. 633شروعا بتكلفة مالية ناهزت م 69التي طبعت اإلطار التعاقدي ما مجموعه 

المقتضيات   بعض  على  االتفاقيات  تنصيص  عدم  أو  وضوح  عدم  على  الحاالت،  بعض  في  الوقوف،  تم  ذلك،  إلى  إضافة 

الضرورية المتعلقة بتجهيز أو تسيير المشروع أو الجهة المكلفة بربط المشروع بشبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل، 

طراف  األبين  اتخالف ءبحراسة المشروع أو صيانته، الشيء الذي ينتج عنه، في غالب األحيان، نشو المعهود إليهاهة أو الج

 دى إلى عدم استغالله أو استغالله بدون ربطه بالشبكات األساسية.  تؤ
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 غير مالئمةمواقع و وضعية غير مسواة ألوعية عقارية محتضنة للمشاريع العمومية   

تنفيذ  تعد   في  الشروع  قبل  اتخاذها  الواجب  اإلجراءات  أهم  بين  المبرمجة من  للمشاريع  المحتضن  العقاري  الوعاء  تصفية 

المشاريع العمومية، وذلك تجنبا لتعرض مالكي العقارات وما قد ينتج عن ذلك من الدخول في منازعات قضائية وتأخير في 

مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت    201مهمة الموضوعاتية الشروع في تنفيذ  إنجاز المشروع المعني. وفي هذا السياق، سجلت ال

مليار درهم دون التأكد بشكل دقيق وكاف من المعطيات المرتبطة بالوعاء العقاري قصد التثبت من خلوه من كل ما    3,29

 يمكن أن يعيق إنجاز المشروع. 

 3,88مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت    40ات على مستوى  كما أدى عدم التوفق في اختيار الموقع المناسب إلى ظهور صعوب

حسب هذه الحاالت، إلى القصور في دراسة مدى مالءمة الموقع بالنظر لطبيعة المشروع وإلى   يعزى ذلك،مليار درهم. و

القبلي بين   التنسيق  إلى ضعف  المجاورة، باإلضافة  الساكنة  المختار خاصة من طرف  الموقع  ظهور حاالت تعرض على 

 طراف المعنية حول موقع المشروع.األ

 األسباب المرتبطة بمرحلة تنفيذ األشغال .ب

و  أ بالمقاولة المكلفة بإنجاز األشغال  ربطها مجمال  يمكن  وتنفيذ المشاريع،  ها  عرفيتتعدد األسباب الكامنة وراء الصعوبات التي  

 ب فيما يلي:باألطراف المشاركة في المشروع. وتتمثل أهم هذه األسبا أوبصاحب المشروع 

 طراف المشروع أل وفاء محدود بااللتزامات المالية 

األطراف  مليار درهم، اتسمت بعدم وفاء    3مشروعا بتكلفة تزيد عن    237في هذا الصدد رصدت المجالس الجهوية للحسابات  

المالية، مما ترتب عنه تأخير كبير في تنفيذ المشاريع، بلغ حد    مبالتزاماته  المتعاقدة )جماعات ترابية و/أو قطاعات حكومية(

 التخلي مليار درهم، تم   1,73مشروعا بقيمة مالية إجمالية تفوق مبلغ    161الوقوف على    تمإذ    التخلي عنها في بعض الحاالت.

 عدم توفر االعتمادات المالية الكافية. لعنها بعد إنجاز الدراسات أو أثناء إنجاز األشغال، 

 لمنازعات  ل غير مالئم تدبير 

هم عرف صعوبات خالل مرحلة اإلنجاز بسبب مليون در  426مشروعا، بتكلفة مالية فاقت    36رصد  تم  في هذا اإلطار،  

نشوء خالفات بين صاحب المشروع وأطراف أخرى )صاحب الصفقة/ مكاتب الدراسات/ مهندسون معماريون/ مختبرات  

مراقبة الجودة....(، أو بين هذه األطراف فيما بينها، وهي الخالفات التي ال يتم تدبيرها بالشكل المالئم في مراحلها األولى، 

القضاء في الوقت    عبر إلى  المشروع اإلجراءات اإلدارية والقانونية واللجوء  اتخاذ صاحب  أو  إيجاد حلول حبية وتوافقية 

 المناسب. 

 غير قادرة على االستجابة المالئمة للحاجيات المعبر عنها مقاوالت  التعاقد مع 

مقاوالت ال تتوفر على القدرات لاد األشغال  مليون درهم عدة نقائص نتيجة إسن  548مشروعا بقيمة مالية تتجاوز    121عرف  

التقنية والبشرية الالزمة لتلبية متطلبات تنفيذ الصفقات، مما أدى إلى عدم قدرتها على استكمال المشروع والتخلي عن الورش  

 قبل انتهاء األشغال، أو عدم التمكن من احترام اآلجال التعاقدية. 

 لجودة األشغال المنجزة  محدودين ومراقبة غير كافية وإشراف  تتبع 

مليار درهم، عرفت صعوبات بسبب ضعف اإلشراف والمتابعة،   1مشروعا تجاوزت تكلفتها  94 أن بهذا الخصوص، سجل

االعتمادات  في بطء في وتيرة اإلنجاز وظهور عيوب على مستوى األشغال أو تجاوز  ،في بعض الحاالت،  مما ترتب عنه

 فات بين المتدخلين في حاالت أخرى.سلفا أو نشوء خال المحددة المالية

نتيجة  عرفت صعوبات على مستوى التنفيذ أو االستغالل  مليون درهم،   565مشروعا بتكلفة مالية تجاوزت   63رصد  كما تم  

تم رفض تسلم مجموعة من المشاريع من طرف الجهة المكلفة بتسييرها بسبب عدم تطابق   إذضعف جودة األشغال المنجزة. 

 األشغال مع متطلبات المشروع أو بسبب ضعف جودتها.  

 األسباب المرتبطة بمرحلة االستغالل .ج

 االستغاللمرحلة  ة لإيالء األهمية الالزم فقد وجب استغالل المنشآت، هوإنجاز المشاريع العمومية   الهدف الرئيسي من كان  إذا

مشروعا بقيمة   1.266توفير شروط تدبير واستغالل المشاريع منذ مراحلها األولى. غير أنه، تم جرد    وجبلذلك،   . وتبعاهاته

مليار درهم ما زالت غير مستغلة منذ تسلمها أو سجل بشأنها تأخر كبير في الشروع في االستغالل أو هي مستغلة بطريقة    4,6

 هو ما يحرم الفئات المستهدفة من آثارها اإليجابية. وتتمثل أهم العوامل ذات الصلة فيما يلي:غير منتظمة، و

  الستغالل المشاريع غير كافيةموارد بشرية وتجهيزات 

.  (مليون درهم  572)مشروعا    202أحد أهم العوائق أمام استغالل  على مستوى الموارد البشرية والتجهيزات    يشكل الخصاص

وضعية أساسا إلى غياب تصور مندمج ومتكامل لهذه المشاريع خالل مرحلة اإلعداد، يستحضر مختلف أوجه وتعزى هذه ال

 وفي هذا السياق، يمكن اإلشارة إلى ما يلي:  .التدبير وجوانبه، بما في ذلك تلك المرتبطة باالستغالل

بالتجهيز والتسيير أو ال تفي هذه الجهة بالتزاماتها.    تتكفلال يتم، في غالب األحيان، التحديد المسبق للجهة التي   -

الحاالت،   من  كثير  أن  ففي  االستغالل  لوحظ  لضمان  الالزمة  البشرية  تحديدها  لمالموارد  إتمام    يتم  بعد  إال 
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ضيق في  أبرزها  تتمثل  إكراهات،  عدة  يثير  مما  المؤهلة    األشغال،  األطر  لتوفير  المساطر وإجراء  الوقت 

 الالزمة لذلك؛ اإلدارية والقانونية 

فترة، نتيجة إحالة الموظفين المعنيين على التقاعد أو انتقالهم للعمل في مكان   بعداستغاللها    وقفمشاريع ت  هناك -

 ؛آخر دون تعويضهم

صاص المسجل على مستوى التجهيزات،  مجموعة من المشاريع من إكراهات في االستغالل بسبب الخ  تعاني -

، خاصة في  وقتإما لغياب هذه التجهيزات أصال أو لتعرض التجهيزات المتوفرة للتهالك مع مرور الوذلك  

 ظل غياب الصيانة وضعف خبرة القائمين على استغاللها.

 متطلبات مستغلي المشروع ال تلبي مواصفات تقنية 

 األشغال مطابقة عدم بسبب ذلكمليون درهم غير مستغلة. و  445مالية تقدر بمبلغ    مشروعا بقيمة  71رصد  تم في هذا اإلطار  

من أجلها، مما أدى إلى رفض تسلمها من طرف   أنشئت  الذي األنشطة لممارسة الالزمة التقنية الخصائص لبعض  المنجزة

من    فادةستاالالساكنة  ، مما فوت على  المنشآت المنجزة في إطار هذه المشاريع مغلقة  ، وبالتالي، بقاءالجهة المكلفة بتسييرها

االستيعابية   طاقتها كفاية عدم بسبب  المستغلة غير المشاريع من مجموعة رصد تم السياق، نفس آثارها اإليجابية المنتظرة. وفي

 .تفيدينالمس بإحصاء المكلفة والجهة المشروع صاحب بين التنسيق لغياب نظرا

 ع يراالمشبعض تسيير خبرة غير كافية ل 

بسبب إكراهات ترتبط بالتسيير.  عرفت صعوبات في االستغالل مليون درهم  755مشروعا تجاوزت تكلفتها  183تم حصر 

 نتيجة وتربوية ورياضية، وذلك    اجتماعيةفقد سجلت، في عدة حاالت، عدم قدرة العديد من الجمعيات على تسيير مشاريع  

 عدم توفرها على الخبرة الضرورية أو على الموارد المالية والبشرية الضرورية أو بسبب نشوء خالفات بين أعضائها. 

 بالشبكات األساسية طةغير مرتب مشاريع   

الماء الصالح للشرب   في غيابمليون درهم،    245مشروعا بتكلفة إجمالية تفوق    57استغالل  وحظ عدم  ل ربطها بشبكتي 

فيها   االشتراكاألساسية أو    بالشبكاتعدم التزام األطراف المعنية بالمشروع بربط المنشأة  ذلك لو  والكهرباء وشبكة التطهير.

مستغلة جزئيا أو بطريقة غير  البعض المشاريع  إلى وجود  . وتجدر اإلشارة مسؤوليات األطرافاالتفاقيات    أو إلى عدم تحديد

 سلبا على سير المنشآت وعلى جودة الخدمات المقدمة. يؤثر ممامالئمة دون ربطها بالشبكات األساسية، 

 اللوضعية المشاريع التي تعرف صعوبات في تنفيذ األشغال أو على مستوى االستغ .3

بعد جرد المشاريع التي تعرف صعوبات وتحديد مختلف األسباب الكامنة وراء ذلك، عملت المجالس الجهوية على تصنيف 

 399)  المشاريع التي تمت معاينتها حسب مآلها وحظوظ خروجها من حالة التعثر. حيث اتضح أن مجموعة من المشاريع

، 128المهمة الموضوعاتية  تعترضها مباشرة بعد استكمال  كانت   التيتجاوزت الصعوبات    مليار درهم(  1,8مشروعا بتكلفة  

بالنظر   التعثر  حالة   يصعب إخراجها منأخرى  مشاريع يمكن تسوية وضعيتها و  من بينهامشاريع أخرى متعثرة،  فيما ظلت  

قعها أو إعادة  ارتباطها بعدة متدخلين، تعرض مرافق وتجهيزات بعضها ألضرار بالغة مما يتطلب تغيير مو)  لعدة أسباب

 المشاريع اآلتية:  خاصة. وتشمل هذه الفئة ها(أخرى لم يتم الشروع في ارتباطها بأشغالتشييدها، 

 مشاريع توقفت بعد إنجاز الدراسات 

مبالغ مالية مهمة من أجل إنجاز الدراسات التقنية والمعمارية المتعلقة بها، غير أنه لم يتم الشروع    المشاريع  كلفت مجموعة من

بعين االعتبار مجموعة من اإلكراهات التي   األخذويرجع التخلي عن هذه المشاريع إلى عدم  في تنفيذ األشغال المرتبطة بها.

ة على الخصوص في ضرورة التأكد من توفر الوعاء العقاري المقترح  يمكن أن تطرأ بمناسبة الشروع في إنجازها، والمتمثل

  فإن أو خلوه من أي نزاع يخص ملكيته وكذا توفير التمويل إلنجاز األشغال أو توفير التراخيص الالزمة. وفي هذا اإلطار،  

 .األوليةتصميم والدراسات لم يتعد مراحل اإلعداد وال (مليون درهم 447بتكلفة إجمالية تتجاوز )مشروعا  123ما مجموعه 

  مشاريع غير مكتملة تم التخلي عنها أثناء تنفيذ األشغال 

مليار درهم عرفت صفقات األشغال المتعلقة بها توقفا عند مرحلة األشغال    1,21بتكلفة مالية تجاوزت    مشروعا  109رصد  تم  

ة وسياج، مما يؤدي إلى تدهور األشغال المنجزة  الكبرى، وهو ما خلف بنايات غير مكتملة يتم التخلي عنها لسنوات دون حراس

 وتعرضها للتخريب. 

صفقات األشغال المتعلقة بها توقفا قبل   ( عرفتمليار درهم  1مشروعا بقيمة مالية تتجاوز  79)  كما تم الوقوف على مشاريع

وفائه بالتزاماته التعاقدية أو تخليه  تسلمها، وذلك بسبب عدم كفاية االعتمادات المالية المبرمجة، أو بسبب عجز المقاول أو عدم  

عن الصفقة دون مبرر أو نشوء نزاع ما بين أطراف المشروع، مقابل عدم قيام صاحب المشروع باتخاذ اإلجراءات القانونية 

ه  الالزمة لفسخ الصفقة أو تأخره في اتخاذها وإبرام صفقة جديدة إلتمام األشغال. وقد ترتب عن هذه الوضعية توقف أشغال هذ

 المشاريع وعدم ضبط أجل إنهائها. 

 
 هناك بعض المشاريع التي تجاوزت مرحلة التعثر أثناء إنجاز المهمة الموضوعاتية.  128
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  مشاريع مكتملة غير قابلة لالستغالل 

تتجاوز    65  رصد  تم مالية  بتكلفة  تقنية    522مشروعا  بسبب ظهور شوائب وعيوب  لالستغالل  قابال  يعد  لم  درهم  مليون 

وضعيتها إجراء الخبرات  ببناياتها، تتمثل في ظهور شقوق وتصدعات وتسربات مائية تهدد سالمة المرتفقين، حيث تتطلب  

مليون درهم لم يتم   127مشروعا منجزا بتكلفة إجمالية تتجاوز  73التقنية الالزمة من أجل تحديد مآلها. كما تم الوقوف على 

استغاللها منذ تسلمها، فتعرضت لإلهمال وألعمال التخريب بسبب تركها دون حراسة، حيث تتطلب عملية إعادة تشغيلها  

 . من جديد  ترميمها وصيانتها وتزويدها بالتجهيزاتمصاريف إضافية ل

 مشاريع منجزة لم يتم تسليمها للجهة المعنية باالستغالل 

 تحويل محاضر بمقتضى وذلك تسيير،الب  المكلفة األطراف إلى تفويتها رصدت المجالس الجهوية مشاريع لم يتم استغاللها أو

كما    .الجهات كل مسؤوليات تحديد  من تمكن المنشآت لهذه فعال  لتدبير المعلومات الضرورية وباقي الملحقة بالوثائق  مدعمة

تم الوقوف على مشاريع منجزة في إطار اتفاقيات مع الخواص تقضي باستغالل المشروع من طرف الجهة التي قامت ببنائه 

غ االستثمارات التي تم صرفها، على أن يتم بعد من أجل االستفادة من مداخيل المشروع واسترجاع مبل  مسبقاخالل مدة محددة  

إلى صاحب المشروع وبقيت تستغل من   تحويلهاذلك تحويله إلى صاحب المشروع األصلي. غير أن هذه المشاريع لم يتم  

 مليون درهم. 685مشروعا بتكلفة مالية تفوق  88المشاريع هذه طرف الخواص. وقد بلغ عدد 

 مستغلة بطريقة غير منتظمةأو  ر مستغلةمشاريع منجزة ومجهزة لكنها غي 

مليون درهم تم إنجازه وتجهيزه دون الشروع في استغالله. وتعود أسباب عدم   220  بلغت مشروعا بكلفة    75سجلت المهمة  

استغالل هذه المنشآت، على الخصوص، إما لعدم تناسب حجمها مع الواقع االجتماعي واالقتصادي، أو لعدم وجود حاجة  

  غير منتظمة مليون درهم يستغل بطريقة    380مشروعا بتكلفة إجمالية تجاوزت    58صد  باإلضافة إلى ذلك، تم را.  ملحة إليه

ترخيص أو اتفاقية للتسيير، وقد نتج عن ذلك عدم بلوغ هذه المشاريع لألهداف المتوخاة منها، وتدهور حالة  في غياب أي

 البنايات وتلف بعض تجهيزاتها أو تعرضها للسرقة.

التخلي عنه فيما بعد.  ثم تم  مليون درهم تم استغالله لمدة وجيزة    156مشروعا بتكلفة مالية فاقت    77ا تبين أن ما مجموعه  كم

عجز األطراف المكلفة بالتسيير والتأطير )خصوصا    إلىويعزى هذا األمر في غالب األحيان إلى غياب تصور واضح أو  

 طراف.األالجمعيات(، أو لخصاص في الموارد البشرية أو المالية أو لنشوء خالف بين 

 التوصياتثالثا. 
في ضوء خالصات ونتائج المهمة الموضوعاتية المنجزة، وألجل اإلسهام في إيجاد حلول للمشاريع التي ما زالت تعاني من 

التنفيذ أو االستغالل ووضع تدابير عملية وإجراءات ناجعة لتجاوز الوضعية التي تعرفها، وقصد العمل على   صعوبات في

وصي ي،  يةمستقبلونجاعة المشاريع ال  تفادي األسباب الرئيسية الكامنة وراء هذه الصعوبات وتوفير شروط ومقومات نجاح

 للحسابات: األعلىالمجلس 

 جهات وعمال العماالت واألقاليم، بما يليال والة عبر ،الداخلية وزارة : 

الجهة فضال عن  - وأقاليم  الجهة وعضوية عمال عماالت  والي  برئاسة  الجهوي  الصعيد  لجنة على  إحداث 

 ممثلي جميع المصالح الالممركزة للقطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية وكذا الجماعات الترابية، تُعنى

 على الخصوص بما يلي: 

 العمومية المقرر إنجازها فوق تراب الجهة وتتبع تنفيذها؛  جرد المشاريع  ✓

المشاريع المبرمجة وأهدافها مع توجهات المخططات والبرامج على الصعيد    موضوع من مالءمة  التأكد ✓

 ؛ الجهوي والوطني

اإلكراهات  لتجاوز الكفيلة لول الح إليجاد خطط التي تعرف صعوبات ووضع  إيالء عناية خاصة للمشاريع ✓

 ؛التي تعتري تنفيذ واستغالل هذه المشاريع

 قاعدة معطيات موضوعاتية للتقييم والتتبع؛ اعتماد  ✓

 وضع تقرير تركيبي بصفة دورية للتتبع والتقييم؛  ✓

التراخيص وتسليمها في آجال معقولة ألصحاب المشاريع   الحصول علىتيسير  اتخاذ التدابير الالزمة من أجل   -

 .العمومية تفاديا للتأخيرات غير المبررة

 الداخلية واألقاليم،  وزارة  العماالت  وعمال  الجهات  والة  والمؤسسات عبر  الحكومية  القطاعات  بحث   ،

 يلي: العمومية والجماعات الترابية المعنية بإنجاز المشاريع العمومية، على القيام بما 
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 بخصوص المشاريع التي مازالت تواجه صعوبات 

، وذلك بالعمل على تعبئة  واستغاللها  المكتملة غير للمشاريع بالنسبة األشغال إلنهاء الالزمة اإلجراءات اتخاذ -

برمجة  في  النظر  إعادة  أو  الموقعة،  الشراكة  اتفاقيات  تقتضيه  ما  حسب  الالزمة،  المالية  االعتمادات 

 تركيبة المالية لهذه األخيرة، مع إمكانية تعديل بنود اتفاقيات الشراكة المذكورة عند االقتضاء؛االعتمادات وال

تطال   بين األطراف المعنية ألجل تجاوز الصعوبات التي  الحرص على إيجاد حلول توافقية للنزاعات التي تنشأ -

 هذه المشاريع؛ 

ل توفير األوعية العقارية المحتضنة للمشاريع  حث األطراف المعنية على اتخاذ اإلجراءات المناسبة من أج -

 التي تعرف صعوبات، مع الحرص على تسوية وضعيتها القانونية؛

المختصة، مع   الجهات جميع اتخاذ اإلجراءات الضرورية لالستغالل األمثل للمشاريع المنجزة وذلك بإشراك -

البشرية والتجهيزات الضرورية والربط بالشبكات  على توفير الموارد  تعاقدية،    التزامات  إطار   في  ،الحرص

 األساسية لضمان استغالل المشاريع ونجاعة تسييرها؛ 

 الستغالل المشاريع التي تعرف صعوبات، مع تغيير تخصيصها عند االقتضاء؛  ومبتكرة إيجاد حلول بديلة -

الحلول   - وإيجاد  المتوقفة  المشاريع  استغالل  إلعادة  الضرورية  اإلجراءات  تدبير  اتخاذ  بتحسين  الكفيلة 

 المشاريع المسيرة بطريقة غير مالئمة؛ 

 في المستقبل  فيما يتعلق بالمشاريع المزمع إنجازها

توخي الدقة والوضوح أثناء دراسة الحاجيات وتحديد  وتفعيل وتعزيز دور التخطيط االستراتيجي للمشاريع،  -

وأهدافها المشاريع  مع  موضوع  خالل  ،    التخطيط،مرحلة  خالل    وخاصة  روعالمش  مراحل  كافةالقيام، 

الوصية   وااللتقائية  والتنسيق القبلية باالستشارات القطاعات  المحتملين، خاصة  المتدخلين  وإشراك جميع 

 والفئات المستفيدة من المشاريع المزمع إنجازها، وذلك قبل إعداد التصور األولي للمشروع؛

رئيسية واضحة ومؤ - أهدافا  اإلطار  االتفاقيات  هذه  تضمين  تحقيق  مدى  تتبع  أجل  من  للقياس  قابلة  شرات 

 األهداف، فضال عن اعتماد آليات تتيح تجاوز اإلكراهات التي قد ترصد أثناء التنفيذ أو االستغالل؛ 

والتزامات  - لمهام  الدقيق  التحديد  عبر  ومضبوطة،  واضحة  بنودا  الشراكة  اتفاقيات  تضمين  على  الحرص 

تنفيذ   ولشروط  طرف،  كل  بالتزاماته  ومسؤوليات  األطراف  أحد  إخالل  عن  المترتبة  ولآلثار  االتفاقية، 

 وللجراءات المرتبطة بحل النزاعات؛

التأكد من توفير عقارات في وضعية قانونية سليمة ومالئمة للمشاريع المزمع إنجازها، من حيث مساحتها   -

 وتكلفتها، وموقعها بالنظر إلى خصائص المشروع وطبيعة الفئات المستفيدة؛ 

لتحويل   - الزمنية  الجدولة  ضبط  مع  المقررة  المشاريع  إلنجاز  الكافية  المالية  االعتمادات  توفر  من  التأكد 

 المساهمات المالية لألطراف المعنية؛

الخاصة  - للشروط  دفاتر  إعداد  العمومية، وذلك عن طريق  الصفقات  إبرام  الالزمة إلجراءات  العناية  إيالء 

وضوعية تمكن من إسناد الصفقات لمقاوالت مؤهلة وقادرة على إنجاز  وأنظمة لالستشارة تعتمد معايير م

 األشغال بجودة عالية وتكلفة مالئمة؛ 

الحرص على توفير الموارد البشرية المؤهلة لتتبع تنفيذ المشاريع، واللجوء عند االقتضاء، إلى اإلشراف   -

 المنتدب على المشاريع؛ 

تؤدي إلى الزيادة في االلتزامات المالية لألطراف    والتي طبيعة المشروع    فيتفادي التغييرات  الحرص على   -

القانونية  اإلجراءات  اتخاذ  مع  الصفقات،  نائالت  المقاوالت  مع  نزاعات  نشوء  إلى  أو  بها  الوفاء  عدم  أو 

 الضرورية في الوقت المناسب في حال فسخ الصفقات؛ 

لوتيرة   - ومطابق  مواز  بشكل  المقاوالت  مستحقات  ألجلاإلنجاز،  أداء  اآلجال    وذلك  داخل  المشاريع  إتمام 

التعاقدية، وتفادي النزاعات والتأخيرات نتيجة تعثر المقاوالت أو طول المساطر القانونية في حال عرض  

 النزاع على القضاء؛ 

التي  النزاعات البديلة المنصوص عليها في مختلف القوانين والنصوص التنظيمية ألجل فض تفعيل الحلول -

 تنشأ مع المقاوالت أو مع األطراف األخرى للمشروع قبل اللجوء إلى القضاء؛قد 
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 بمقتضى وذلك المشروع، الجهة المكلفة بتسيير أو إلى المستفيدة األطراف م المشاريع إلىيالعمل على تسل  -

 مع تحديد المنشآت لهذه فعال لتدبير المعلومات الضرورية وباقي الملحقة بالوثائق مدعمة تحويل محاضر

 طرف؛  كل مسؤوليات

األنسب الستغالل المشروع وتحديد الطرف المسؤول عن ذلك والموارد والعناصر   التحديد القبلي للنموذج -

المتوخاة والنتائج   الضرورية لالستغالل، من موارد بشرية وتجهيزات وشروط لالستفادة وضبط األهداف 

 ضحة ومضبوطة لتتبع عمليات االستغالل؛المنشودة واعتماد مؤشرات كمية وكيفية وا

التأكد من توفر الطرف المكلف بتسيير المشروع على المؤهالت الالزمة لالضطالع بمسؤولياته، ومواكبة   -

 الهيئات المكلفة بالتسيير عن طريق التأطير والتحسيس بأهمية المشروع لضمان نجاحه واستمراريته؛

ع الجمعيات والقطاع الخاص لضمان تحقيق األهداف المسطرة، مع تتبع المشاريع المنجزة في إطار شراكة م -

 المنجزة.  على المشاريع تأثير أو تأخير لكل تفاديا تتبع مدى وفاء هذه األطراف بالتزاماتها، العمل على

وم  تم إعداد مشروع مرسوارتباطا بهذه التوصيات، وجبت اإلشارة، إلى أن وزارة الداخلية أوضحت في جوابها، أنه قد  
يتعلق بتحديد منهجية مسلسل التعاقد وكيفية إبرام العقد بين الدولة والجهة وتنفيذه وتتبعه وتقييمه وتعديله وافتحاصه،  
والذي ينص على أنه يتم إحداث لجنة جهوية يرأسها كل من والي الجهة ورئيس مجلس الجهة، والتي سيعهد إليها تتبع  

بو وذلك  والجهة  الدولة  بين  العقد  اللجنة  تنفيذ  أعضاء  المرسوم  ويحدد  المشاريع،  وتقييم  إنجاز  تتبع  ضع مؤشرات 
على أنه سيتم إعداد نموذج  المرسوم ينصمشروع   أن وأضافت الوزارة أيضاالجهوية، ونظام اجتماعاتها، ومهامها. 

وتحدي العقد،  توحيد شكل ومضمون  بهدف  وذلك  الداخلية،  لوزير  قرار  بموجب  والجهة  الدولة  بين  البيانات  لعقد  د 
بالعقد. الواجب تضمينها  في مشروع    األساسية  المضمنة  المقتضيات  أن مجموعة من  ذاتها  الوزارة  أوضحت  كما 

 المرسوم المذكور تنسجم وعدة توصيات صادرة عن المجالس الجهوية للحسابات.

 

II. العمومية  تدبير المشاريع  جواب وزير الداخلية حول المالحظات والتوصيات المتعلقة ب

 المنجزة على مستوى جهات المملكة 

 )نص الجواب كما ورد( 

 بشأن األسباب الكامنة وراء الصعوبات في تنفيذ واستغالل المشاريع العمومية:

تفاديا لألسباب الكامنة وراء الصعوبات في تنفيذ واستغالل المشاريع العمومية، وعمال على توفير شروط ومقومات نجاح  

المستقبلية، أوصى المجلس األعلى للحسابات بإحداث لجنة على الصعيد الجهوي برئاسة والي الجهة ونجاعة المشاريع  

الحكومية والمؤسسات   للقطاعات  الالممركزة  المصالح  الجهة، فضال عن ممثلي جميع  وأقاليم  وعضوية عمال عماالت 

 العمومية وكذا الجماعات الترابية. 

نه تم إعداد مشروع مرسوم يتعلق بتحديد منهجية مسلسل التعاقد وكيفية إبرام العقد وفي هذا اإلطار، تجدر اإلشارة إلى أ

بين الدولة والجهة وتنفيذه وتتبعه وتقييمه وتعديله وافتحاصه، والذي ينص على أنه يتم إحداث لجنة جهوية يرأسها كل من 

الدولة والجهة وذلك بوضع مؤشرات تتبع إنجاز  والي الجهة ورئيس مجلس الجهة، والتي سيعهد إليها تتبع تنفيذ العقد بين  

النص   اجتماعاتها، ومهامها. كما ينص نفس مشروع  الجهوية، ونظام  اللجنة  المرسوم أعضاء  المشاريع، ويحدد  وتقييم 

شكل  توحيد  بهدف  وذلك  الداخلية،  لوزير  قرار  بموجب  والجهة  الدولة  بين  لعقد  نموذج  إعداد  سيتم  أنه  على  التنظيمي 

 العقد، وتحديد البيانات األساسية الواجب تضمينها بالعقد. ومضمون 

 بخصوص المشاريع التي مازالت تواجه صعوبات: 

 أوصى المجلس األعلى للحسابات بهذا الخصوص بـــــ:  

 . )...(اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلنهاء األشغال  -

 )...(؛الحرص على إيجاد حلول  -

 )...(؛حث األطراف المعنية على اتخاذ اإلجراءات المناسبة من أجل توفير األوعية  -

 )...(؛اتخاذ اإلجراءات الضرورية لالستغالل األمثل  -

  )...(؛إيجاد حلول بديلة الستغالل  -
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  )...(؛اتخاذ اإلجراءات الضرورية إلعادة استغالل المشاريع المتوقفة  -

مشروع المرسوم المتعلق بتحديد منهجية مسلسل أن  ات سالفة الذكر، تجدر اإلشارة إلى  وفي هذا الصدد، وارتباطا بالتوصي

من اآلليات والبنود    ةتناول مجموعقد  التعاقد وكيفية إبرام العقد بين الدولة والجهة وتنفيذه وتتبعه وتقييمه وتعديله وافتحاصه  

 ذات الصلة، إذ أنه واستنادا للمشروع المذكور:

الع - تنص  أن  يكون يجب  أن  يمكن  والجهة  الدولة  ين  المبرم  العقد  أن  ذلك  وتحيينها.  بتعديلها  المتعلقة  األحكام  على  قود 

موضوع تعديل لسبب من األسباب الذي قد يؤدي إلى المساس بأحد مقتضياته األساسية. ومن أهم هذه األسباب إضافة  

ياسات العمومية أو الترابية على مستوى الجهة  طرف أو أطراف جديدة للعقد أو إضافة مشاريع أضحت من أولويات الس

الدولة، أو رصد مساهمات إضافية أو  والتي يتم اقتراحها بمبادرة من رئيس مجلس الجهة أو بطلب من الوالي أو من 

المتعاقدة، أو انسحاب طرف أو أكثر، أو إلغاء التقليصها، تبعا لبعض اإلكراهات غير   متوقعة، من لدن أحد األطراف 

 أو أكثر.   مشروع

الشكل والمضمون - الداخلية، بهدف توحيد  الدولة والجهة، بموجب قرار لوزير  العقد بين  البيانات   إعداد نموذج  وتحديد 

 األساسية الواجب تضمينها بالعقد من بينها طرق تسوية النزاعات.

إليها مساعدة األ - وي عهد  الجهة رئاستها،  يتولى والي  بالعقار،  لجنة خاصة مكلفة  األوعية إحداث  بتعبئة  المكلفة  طراف، 

العقارية الضرورية إلنجاز المشاريع، في تسريع عمليات تصفية وتسوية وضعيتها، وكذا تنسيق جميع التدخالت فيما  

يخص المساطر الضرورية في هذا الصدد، إضافة إلى معالجة العقبات ذات الصلة بتعبئة هذه األوعية العقارية واقتراح  

 الحلول لتجاوزها. 

النموذجي   - العقد  المنجزة في إطار  المنشآت والمرافق  المتعلق بكيفيات توظيف وتشغيل وصيانة  العام  التصور  تضمين 

 ضمن مقتضياته وكذا في االتفاقيات الخصوصية المنبثقة عنه مع تحديد الطرف أو األطراف التي ستشرف على ذلك. 

لكيفيات توظيف وتشغيل وتدبير وصيا - النهائي  التصور  التصورات  إعداد  نة وتجهيز كل مرفق على حدة، حيث تحال 

النهائية على اللجنة الجهوية للتنسيق إلبداء ما قد يكون لها من مالحظات وعرضها على والي الجهة الذي يتولى دعوة 

 األطراف المعنية بالمشاريع موضوع تلك المالحظات الجتماع من أجل دراستها واتخاذ القرارات المالئمة بشأنها. 

 حول المشاريع المزمع إنجازها في المستقبل:

 أوصى المجلس األعلى للحسابات في هذا الشأن بـــــ:  

 )....(؛تفعيل وتعزيز دور التخطيط  -

 )...(؛تضمين االتفاقيات اإلطار أهدافا   -

 )...(؛الحرص على تضمين اتفاقيات الشراكة بنودا  -

 )...(؛ التأكد من توفير عقارات  -

 )...(؛عتمادات المالية التأكد من توفير اال -

 )...(؛الحرص على توفير الموارد البشرية  -

 .)...(التحديد القبلي للنموذج األنسب  -

وفي هذا الصدد، وعالقة بالتوصيات سالفة الذكر، جاء مشروع المرسوم المتعلق بتحديد منهجية مسلسل التعاقد وكيفية إبرام 

 العقد بين الدولة والجهة وتنفيذه وتتبعه وتقييمه وتعديله وافتحاصه، بمجموعة من التدابير في الموضوع تهدف إلى:

العتباره منطلقا لتحقيق االندماج وااللتقائية بين التوجهات االستراتيجية لسياسة   وضع إطار لتنزيل برنامج التنمية الجهوية -

الدولة والحاجيات الحقيقية والمتطلعات التنموية على صعيد الجهة، مع الحرص على توخي مقاربة تشاركية مع المسؤولين 

 ي. على القطاعات وكذا مختلف الفاعلين التنمويين على الصعيدين الوطني والتراب

وضع منظومتي التتبع والتقييم وفقا لمؤشرات قابلة للقياس، وذلك من أجل تتبع وتقييم مدى إنجاز المشاريع، العمل على   -

 .وكذا رصد اإلكراهات التي قد تعترض اإلنجاز
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تحديد البيانات  وضرورة إعداد نموذج لعقد بين الدولة والجهة بموجب قرار لوزير الداخلية بهدف توحيد الشكل والمضمون   -

األساسية الواجب تضمينها بالعقد خاصة فيما يخص االلتزامات المالية لألطراف المتعاقدة، وااللتزامات المتعلقة بتقاسم  

 ل تجاوز الكلفة التقديرية األولية للمشاريع.المخاطر، وكذا المقتضيات الخاصة في حا 

ضرورة تضمين االتفاقيات الخصوصية المنبثقة عن العقد الطرف الذي سيتكفل بتوفير الوعاء العقاري الضروري واتخاذ   -

 اإلجراءات الالزمة لتسوية وضعيته القانونية. 

ع وصاحب المشروع المنتدب. وأنه يتعين  أن تتضمن االتفاقيات الخصوصية المنبثقة عن العقد، تحديد صاحب المشرو -

على كل طرف أ سندت إليه صفة صاحب المشروع أو صاحب المشروع المنتدب أن يقوم مباشرة بعد التأشير على االتفاقية 

 الخصوصية، باإلعالن عن االستشارات وسندات الطلب وطلبات العروض المتعلقة بالمشاريع المسندة إليه.

الع - التصور  تضمين  العقد  ضرورة  إطار  في  المنجزة  والمرافق  المنشآت  وصيانة  وتشغيل  توظيف  بكيفيات  المتعلق  ام 

 النموذجي ضمن مقتضياته. وكذلك نفس األمر بالنسبة لالتفاقيات الخصوصية المنبثقة عن العقد.

الت - لكيفيات توظيف وتشغيل وتدبير وصيانة وتجهيز كل مرفق على حدة، حيث تحال  النهائي  التصور  صورات  إعداد 

النهائية على اللجنة الجهوية للتنسيق إلبداء ما قد يكون لها من مالحظات وعرضها على والي الجهة الذي يتولى دعوة 

 األطراف المعنية بالمشاريع موضوع تلك المالحظات الجتماع من أجل دراستها واتخاذ القرارات المالئمة بشأنها. 

 )...( 

 لمماثلة لهاتدبير النفايات المنزلية والنفايات ا

سنة   منذ  المغرب  المنزلية    2008قام  )النفايات  لها  المماثلة  النفايات  أو  المنزلية  النفايات  لتدبير  الوطني  البرنامج  بإطالق 

والنفايات المماثلة لها( باالشتراك بين كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة ووزارة الداخلية ووزارة االقتصاد والمالية وبدعم  

(. وقد حددت أهم أهداف  2022-2008سنة )  15مليار درهم على فترة    40، خصص له غالف مالي قدره  129البنك الدولي من  

%   90تعميم المخططات المديرية على كل عماالت وأقاليم المملكة والرفع من نسبة جمع النفايات إلى مستوى   هذا البرنامج في

تدبير هذا   المهني على  الطابع  لطمر وتثمين وإضفاء  المفوض وإنجاز مراكز  التدبير  بالحواضر السيما من خالل  القطاع 

( وإعادة تأهيل كل المطارح الغير مراقبة )نسبة  100%النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها لصالح كل المراكز الحضرية )

  20ريع نموذجية لرفع مستوى التدوير إلى  وتطوير عملية فرز وتدوير وتثمين النفايات عبر مشا  2022%( بحلول سنة    100

 .2022% في أشكال أخرى في أفق سنة  30% و

وإذ يجدر التأكيد على التطور المهم الذي حققته بالدنا في مجال تدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها على مستويات  

التنظيف والجمع واإليداع    مختلفة، سواء على مستوى اإلطار القانوني أو اإلطار االستراتيجي أو من حيث تحسن خدمات 

بالمطارح المراقبة بالوسط الحضري وانخراط فاعلين خواص دوليين ومغاربة في هذا المجال، غير أن العديد من الجوانب  

 الزالت تحتاج إلى مزيد من الجهود لتحسين تدبيرها.  

I.  مالحظات وتوصيات المجلس األعلى للحسابات 

تقدم ملمو لها في سياق تحقيق جزئي لألهداف  أوال.  المماثلة  المنزلية والنفايات  النفايات  تدبير  س في 

 المسطرة بالبرنامج الوطني 
كغ    0,78مليون طن، وذلك بمعدل    8,2، بحوالي  2020سنة    لها،المنزلية والنفايات المماثلة  يقدر اإلنتاج السنوي من النفايات  

كغ يوميا بالمجال القروي. ويتوقع أن يبلغ حجم النفايات المنزلية والنفايات    0,38عدل  يوميا لكل فرد بالمجال الحضري مقابل م

. ويطرح التزايد المستمر إلنتاج النفايات المنزلية  130مليون طن   11,4، ما يناهز  2030المماثلة لها المخلفة سنويا، في أفق سنة  

ة مستويات، منهاما يتعلق بضمان تدبير أمثل لعمليات جمع وإيداع  والنفايات المماثلة لها تحديا أمام السلطات العمومية على عد

النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها بالمطارح والتخلص منها على المستوى الترابي والمخاطر البيئية التي تنطوي عليها 

المستدامة بخصوص تسريع و للتنمية  الوطنية  االستراتيجية  أهداف  بتنزيل  يتعلق  ما  للمغرب نحو   منها  التدريجي  االنتقال 

 
البنك  تمثل د  129 مليون أورو لكل واحد منها لتطوير سياسة قطاع النفايات المنزلية عبر مرحلتين   100الدولي من خالل أربعة قروض بقيمة  عم 

   (.2022-2013( ثم )2008-2012)
ستدامة والتعاون  وتثمين النفايات بدعم من كتابة الدولة المكلفة بالتنمية الم منجزة في إطار االستراتيجية الوطنية لتقليص  MEVAC\ ECIدراسة    130

 التقني األلماني. 



 
 

 (2022 مارس  14) 1443 شعبان   11 –مكرر   7073عدد  الجريدة الرسمية  1644

 
االقتصاد األخضر الشامل، من خالل التدبير المندمج للنفايات بهدف خلق اقتصاد دائري يرمي إلى تجنب االستغالل المفرط  

 للموارد والتحكم في النفايات عن طريق التقليص منها ومعاجلتها وتدويرها من خالل إعادة استعمالها وتثمينها.  

وقد أظهر تقييم الوضعية الراهنة لتدبير النفايات )المنزلية والنفايات المماثلة لها(، أن هذا القطاع الزال يعاني من العديد من  

اإلكراهات التي حالت والزالت تحول دون بلوغ مجمل األهداف المسطرة بالبرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية الذي  

 الرامية إلى معالجة النفايات وتثمينها، وإحداث وتطوير وإعادة تأهيل المطارح العمومية.  شارف على نهايته، سيما تلك

 بخصوص تعميم المخططات المديرية على عماالت وأقاليم المملكة  .1

عرف إعداد المخططات المديرية الخاصة بالعماالت واألقاليم تأخرا ملحوظا، بحيث لم يتجاوز عدد المخططات المديرية التي  

إلى غاية نهاية سنة    تم لتغطية عماالت واقاليم   64مخططا من أصل    45، ما مجموعه  2020استكمالها  مخططا مستهدفا 

المملكة. ولإلشارة فإن المخططات التي تهم كل من أقاليم بني مالل والداخلة والسمارة وبوجدور وتطوان، قد تم إنجازها قبل 

 منزلية والنفايات المماثلة لها، مما يجعل المعطيات المضمنة بها متجاوزة. انطالق البرنامج الوطني لتدبير النفايات ال

غير أنه تبين أن عددا مهما من بين المخططات   مخططا مديريا  64مليون درهم إلنجاز    90وقد بلغ الدعم المقدم في هذا اإلطار  

 2010و  2009من الدعم خالل سنوات    المديرية لم يتم استكمال مسطرتها رغم الشروع فيها، من ضمنها مخططات استفادت

. كما أن من بين هاته المخططات ما لم يتم بعد إطالق الدراسة الخاصة به، ويتعلق األمر بالمخطط  2015و 2012و 2011و

. باإلضافة إلى ذلك، فإن المخططات المتعلقة بست أقاليم تم  2011المديري الخاص بعمالة خريبكة الذي استفاد من الدعم سنة  

 ق الدراسة الخاصة بها بشكل متأخر مقارنة بتاريخ التوصل بالدعم المالي ذي الصلة. إطال

وقد انعكس هذا التأخر سلبا على تدبير النفايات على مستوى الجماعات الفتقارها إلى التوجهات المحددة من طرف المخططات 

المنزلية والنفايات المماثلة لها على صعيد نفوذها الترابي  المديرية للعماالت واألقاليم الواجب عليها مراعاتها في تدبير النفايات  

الكميات   وتقدير  المنشآت  المالئمة إلحداث  والمواقع  اتخاذها  الواجب  والتدابير  واالستثمارات  باألهداف  يتعلق  فيما  خاصة 

 الممكن إنتاجها مستقبال. 

المنزلية ولم تتوفر الشروط لتبني حلول متجانسة ومتكاملة ونتيجة لهذا األمر، تعذر إعداد المخططات الجماعية لتدبير النفايات   

على مستوى اإلقليم أو العمالة تؤسس لرؤية ناظمة لتحديد الحاجيات على مستوى جمع وإيداع النفايات واالستثمار وإلرساء  

ف حدة،  على  وهيئاتها، كل  الجماعات  قامت  للموارد. وهكذا،  أمثل  استعماال  يتيح  مندمج  لتدبير  المخططات آليات  غياب  ي 

الجماعية، باالستثمار في تجهيزات مختلفة وإبرام عقود للتدبير المفوض للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها لمدد تتراوح 

بين ست سنوات وعشرين سنة بناء على تقدير للحاجيات جانبه الصواب في العديد من الحاالت مما انعكس سلبا على سير  

الم التدبير  جودة عقود  على  والتقديرات  الواقع  بين  الفارق  انعكاسات  وتدبير  الالزمة  االستثمارات  تحديد  حيث  من  فوض 

 الخدمات وعلى العالقة التعاقدية. 

المنزلية  النفايات  حول  دقة  أكثر  معطيات  إلى  واالفتقار  الوطني  المستوى  على  الخبرة  في  المسجل  النقص  اعتبار  ويمكن 

العوامل األساسية التي حالت دون إرساء التخطيط، ليس على مستوى العماالت واألقاليم والجماعات    والنفايات المماثلة لها أحد

 فقط بل أيضا على المستوى الجهوي والوطني. 

إنجاز دراسات الجدوى  وقد جاء في جواب وزارة الداخلية بأن الجماعات تقوم في حال غياب المخططات المديرية ب
ا قبل إبرام عقود الت  .دبير المفوضمسبقا

إال أن المجلس األعلى للحسابات يرى أن تلك الدراسات، على الرغم من أهميتها، ال تؤدي الدور المنوط بالمخططات المديرية 

 . والجماعية

وعلى العموم، أكدت الوزارة المكلفة بالبيئة في جوابها التأخير الحاصل في إعداد المخططات المديرية وأرجعت هذا  
 التأخير إلى عوامل مرتبطة بنتائج البحث العمومي وباعتراض الساكنة المجاورة على الموقع المختار. 

 بالحواضر   بخصوص إضفاء الطابع المهني على تدبير قطاع النفايات المنزلية .2

ا في إضفاء الطابع االحترافي على لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها. ويتجلى ذلك في التغير في  ا كبيرا أحرز المغرب تقدما

مليون   7.2مليون درهم، استفاد منها    807عقداا بقيمة إجمالية سنوية ب    25عدد عقود التدبير المفوض، التي ارتفعت من  

 مليون نسمة. 19درهم لفائدة حوالي  مليار 3,4بقيمة إجمالية سنوية قدرها  2020عقداا في عام  122لى ، إ2007نسمة سنة 

بالمقارنة مع   النفايات  ومع ذلك،  لتدبير  الوطني  بالبرنامج  المستهدفة  الحضرية  المماثلة المدن والمراكز  المنزلية والنفايات 

قروية(، أي   63حضرية و  101) 2020في عام  164التدبير المفوض  (، فقد بلغ عدد الجماعات التي لجأت الى عقود350)

مع األخذ بعين االعتبار الجماعات التي اعتمدت التدبير المباشر والتي استفادت من الدعم  العدد المستهدف.  % فقط من  46

المراكز الحضرية  المدن و  % من 81أي    284المالي القتناء اآلليات، فإن عدد الجماعات المعنية بإضفاء طابع االحتراف بلغ  

المملكة )الدار البيضاء  50. ويبقى أن نالحظ أن  المستهدفة مكناس،    -القنيطرة، فاس  -سال-سطات، الرباط  -% من جهات 
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من أصل    106% من عقود التدبير المفوض، أي  87( تركز  خنيفرة -، بني ماللالحسيمة، الجهة الشرقية  -تطوان    -طنجة  

 % من السكان المستفيدين.82لفائدة سكان يمثلون  122

 جماعة. 159لفائدة  23أما بالنسبة لعقود إيداع النفايات والتخلص منها، فقد بلغت 

 بخصوص جمع وإيداع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة  .3

ي همت  حققت بالدنا تقدما ملموسا في جودة خدمات الجمع والتنظيف بالمجال الحضري، ال سيما من خالل التحسينات الت

نظام الجمع األولي وحجم أسطول شاحنات الجمع ووتيرة مرورها والمسالك المعتمدة ونوعية المعدات والتجهيزات المستعملة، 

دون إغفال التحسن في مراكمة الخبرة في هذا الميدان على المستوى الوطني. وقد ساهم الدعم المقدم للجماعات، سواء في 

% 95أجل اقتناء اآلليات والمعدات المتنقلة في الرفع من معدل جمع النفايات ليصل إلى    إطار عقود التدبير المفوض أو من

 . 2020في نهاية سنة 

لجماعات وتزايد حجم النفايات  اغير أن النتائج المحققة في هذا النوع من الخدمات تبقى، في ظل وضع يتسم بتواضع موارد  

ومن ثم تكاليف جمعها وإيداعها ومعالجتها بالمطارح، رهينة باستمرار الدعم الذي تقدمه الدولة خاصة من خالل الضريبة  

 على القيمة المضافة. 

فإنه على    الفترة الرغم من  وهكذا،  الحضري، خالل  بالمجال  الجمع والتنظيف  للجماعات كدعم لخدمات  الممنوحة  المبالغ 

  مليار درهم   3مليار درهم، تم تخصيص مبلغ    3,6  والتي وصلت في المجموع  ،  2020حتى نهاية سنة    2008الممتدة من سنة  

مليون درهم،   377,4% منها، أي ما يناهز  11  و  ر المفوض% من هذا المبالغ، كدعم مالي لعقود التدبي84، أي ما يعادل  منها

العديد من الجماعات عجزت ، فإن كدعم مالي للجماعات التي تعتمد نمط التدبير المباشر من أجل اقتناء آليات ومعدات متنقلة

األداء المتراكمة إلى غاية  عن تسديد ما بذمتها لفائدة الشركات داخل اآلجال التعاقدية والقانونية، بحيث تجاوز مبلغ متأخرات 

 مليار درهم.  1,77ما مجموعه  2020نهاية 

النفايات المودعة بالمطارح المراقبة، سواء تعلق األمر بمراكز الطمر   المبذولة من الرفع من حجم  وإذ مكنت المجهودات 

 3,95المطارح المراقبة، لم تتعد  التقني أو مراكز الطمر والتثمين، فإن الكميات المودعة، نتيجة التأخر الملحوظ في إنجاز  

أي مجموع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها المنتجة بالمدن   2020في سنة  طن    مليون  6,3مليون طن مقابل هدف  

مقدمة  طبقا للمعطيات ال   إطار البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها  والمراكز الحضرية المستهدفة في 

 .من طرف الوزارة المكلفة بالبيئة

، في معرض جوابها، التحسن المسجل على مستوى معدل جمع  االنتقال الطاقي والتنمية المستدامة  وقد أكدت وزارة
 النفايات لكنها نبهت إلى ارتفاع ثمن معالجة النفايات وتزايد كميات العصارة نتيجة عدم اعتماد الجمع االنتقائي.   

 إنجاز واستغالل المطارح المراقبةبخصوص  .4

المنزلية تجهيز   النفايات  البرنامج الوطني لتدبير  مدينة وتجمعا حضريا بمطارح عمومية مراقبة، وذلك من   350يستهدف 

مطرحا، أي ما يعادل     26، لم تتجاوز  2020. غير أن الحصيلة، إلى غاية نهاية سنة  2022مطرحا في أفق سنة    60خالل  

علما أن ثمانية مطارح تم إنجازها من طرف الجماعات قبل انطالق البرنامج الوطني لتدبير    طارح المستهدفة% من الم  43

تولت  مطارح    10مطرحا فقط تم إنجازها في إطار البرنامج من ضمنها    18لتستقر الحصيلة في    2008النفايات المنزلية سنة  

 .إنجازهاكتابة الدولة المكلفة بالبيئة 

التي عرفت انتهاء أشغال أربع مطارح مراقبة في السنة، فقد اتسمت على العموم وتيرة إطالق    2016و  2015سنتي  فباستثناء  

وتنفيذ أشغال هاته المطارح بالبطء، نتيجة لتعثر العديد منها. نذكر منها على سبيل المثال، مشروع المطرح المراقب بمدينة  

مبلغ   من  استفاد  الذي  كدع  17صفرو  درهم  سنة  مليون  إفني 2011م  وسيدي  تزنيت  بمدن  المراقبة  المطارح  ومشاريع   ،

 . 2012مليون درهم كدعم سنة  80,5وبوجدور وتازة التي استفادت مما مجموعه 

، إلى أن مطرح تزنيت في طور التحكيم وأن مطرحي هاوفقا لماء جاء في جواب  ،وزارة الداخلية  في هذا الصدد أشارت
 على التوالي.   2020و 2019سنوات منذ  3غالل بموجب عقد االشغال لمدة بوجدور وتازة في طور االست

ويعزى تعثر مشاريع إنجاز المطارح للعديد من اإلكراهات التقنية والمالية، السيما تلك المتعلقة بتوفير العقار المناسب ومعالجة 

رغم جاهزيتها. ويتعلق    شروع في استغاللهامعارضة الساكنة المجاورة. وتجدر اإلشارة إلى أن ثالثة مطارح لم يتم بعد ال

 األمر بمطارح خريبكة وورززات والسمارة. 

بالتعاون مع مفتشي شرطة البيئة التابعَين   2016كما أن نتائج التقييم الذي أجراه المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث سنة  

مطارح، أبرزت أنه باستثناء    عشراء منشآتها، والتي همت  لكتابة الدولة المكلفة بالبيئة حول تأثير المطارح وقياس نجاعة أد

وكذا   الجوفية، المائية المطرحين المراقبين الخاصين بمدن فاس وإفران، فإن المطارح األخرى أثرت سلبا على جودة الموارد

ر البيضاء وبمستوى  المجاورة بشكل أكثر حدة بكل من مدن الرباط وبركان والحسيمة والجديدة والدا عيش الساكنة على إطار

 أقل في مطارح أكادير والصويرة ووجدة.
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وتجدر إثارة االنتباه في هذا الصدد، إلى اإلشكالية التي يطرحها مطرح النفايات على مستوى مدينة الدار البيضاء والتي تحتاج 

ليم واآلمن )استغالل على إلى تدخل عاجل وجدري بالنظر إلى شروط االستغالل غير المالئمة حاليا لمقتضيات التدبير الس

"( على الرغم من إقامة مركز للطمر  Lixiviatمتر مع مخاطر عدم استقرار كتلة النفايات وتراكم الرشيح "  50علو يتجاوز  

 . هكتارا لن توفر طاقته االستيعابية استغالال ألكثر من ثالث سنوات 35مليون درهم على وعاء عقاري مقدر في  54بتكلفة 

  غالق المطرح الحالي في جواب وزارة الداخلية، فقد تم تسطير برنامج مندمج لحل هذه اإلشكالية عبر إ  وفقا لما جاءو
وإقامة   تليها عملية إعادة التأهيل وفقا للمعايير المعتمدة  نجاز األشغال الرامية الى استقرار كثلة النفايات وتغطيتهاوإ

في مرحلة    مركز لمعالجة النفايات وتثمينها في غضون ثالث سنواتنجاز  في مرحلة أولى ثم إ  محطة لمعالجة الرشيح
 . ثانية

 بخصوص إغالق وإعادة تأهيل المطارح العشوائية  .5

بلغ عدد المطارح العشوائية المستهدفة بإعادة التأهيل، عند إطالق البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة 

التكلفة 6,2، أي ما يعادل  2022مليار درهم في أفق سنة    2,48بتكلفة تناهز مبلغ    مطرحا غير مراقب  220لها،   % من 

سنة على إطالق   13اإلجمالية للبرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها. غير أنه، ورغم مضي أزيد من  

، 2020لوطني جد محدودة. بحيث وإلى غاية نهاية سنة  هذا البرنامج، ظلت المشاريع المنجزة على صعيد مجموع التراب ا

. في هذا 2008% من إجمالي تلك المستهدفة في بداية البرنامج الوطني سنة    24لم تتعد نسبة إعادة تأهيل المطارح العشوائية  

ازها بشكل مباشر من  اإلطار، لم يتجاوز عدد المطارح العشوائية التي شملتها مشاريع إعادة التأهيل، سواء تلك التي تم إنج

طرف الجماعات الترابية أو تلك التي تم دعمها في إطار البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها، بما 

  %  57مطرحا عشوائيا، تم تأهيل وإغالق    53فيها المشاريع المنجزة تحت اإلشراف المباشر لكتابة الدولة المكلفة بالبيئة،  

 وتهيئة الباقي. منها 

وتتسم الوتيرة السنوية إلغالق وإعادة تأهيل المطارح العشوائية بالبطء مما يجعلها غير كافية لبلوغ األهداف المسطرة في  

البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها الذي شارف على استنفاذ الفترة المخصصة لتنفيذه حيث تراوح  

  2016مطارح عشوائية سنويا برسم سنتي    10بين    2019و  2008اريع المنجزة خالل الفترة الممتدة بين سنتي  عدد المش

 وثالث مطارح عشوائية على األكثر بالنسبة لباقي السنوات. 2017و

التأهيل إلى عدم إمكانية  الطاقي والتنمية المستدامة  االنتقالوقد أرجعت وزارة   جاز إن، في جوابها، انخفاض معدل 
 .مشاريع التأهيل واإلغالق إال بعد إنجاز وبدء استغالل المطارح المراقبة أو مراكز الطمر والتثمين الجديدة

عالوة على ذلك، فقد أظهرت الدراسات الميدانية المنجزة في سياق إعداد المخططات المديرية لتدبير النفايات الخاصة بعماالت  

وائية والنقط السوداء التي تستوجب إعادة التأهيل يتجاوز، حاليا، ما تمت برمجته بداية وأقاليم المملكة، أن عدد المطارح العش

نهاية سنة  إلى غاية  المطارح،  لها. ويقدر عدد هاته  المماثلة  والنفايات  المنزلية  النفايات  لتدبير  الوطني  البرنامج  إطار  في 

النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها، تناهز على   . مما يعني أن نسبة مهمة من131مطرحا عشوائيا   388، بحوالي  2020

، يتم التخلص منها في مطارح عشوائية ال تستوفي الخصائص 132مليون طن من النفايات المجمعة بالمجال الحضري   2األقل  

 والشروط التقنية والتنظيمية.  

 بخصوص فرز وتدوير وتثمين النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها   .6

وبنسبة مرتفعة كذلك %    70ميز النفايات المنزلية المخلفة بالمغرب، السيما بالمجال الحضري، بنسبة رطوبة مرتفعة تناهز  تت

، في حين ال تتجاوز المواد القابلة للتدوير، من ورق وورق مقوى وبالستيك وزجاج ومعادن ومواد أخرى،  من المواد العضوية

وتشكل هذه الخصائص والتركيبة عوامل غير مساعدة على إرساء نظام ناجع حرارية.  ضعف القوة التتميز بكما    %. 40نسبة  

 . لمعالجة النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها المودعة بالمطارح

ه  البرنامج الوطني للنفايات حيث تبنى هذا األخير من بين أهداف التثمين من بين إجراءات-إعادة التدوير-وتعتبر عمليات الفرز  

  30% و  20للفرز من المصدر لرفع مستوى التدوير إلى   تطوير عملية فرز وتدوير وتثمين النفايات عبر مشاريع نموذجية

% من تكلفة    2مليون درهم لهذه الغاية، أي ما يعادل    280. وقد تم رصد مبلغ  2022133% في أشكال أخرى بحلول سنة  

البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها. مع ذلك، لم تتجاوز نسبة النفايات التي يتم تثمينها بالمغرب،  

 .  2022بة ضعيفة مقارنة بتلك المستهدفة في أفق سنة % من النفايات المنتجة سنوياا، وهي نس 10على جميع األشكال، عتبة 

 
ومحضر اجتماع اللجنة الوطنية    2021  سبتمبر/قطاع البيئة في غشت-الطاقة والمعادن والبيئةتي الداخلية ووزارالمعطيات المتوصل به من طرف    131

 . 2019يوليوز  08المنعقد بتاريخ  33للبرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية رقم 
مليون   3,9 مليون طن وحجم النفايات المودعة بالمطارح المراقبة والتي تقدر ب  5,9الفرق بين حجم النفايات المجمعة سنويا بالمجال الحضري أي    132

 طن سنويا.  
التراب الوطني  الوثيقة األساسية للبرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها، التي تم إعدادها بشكل مشترك بين وزارة المكلفة بإعداد    133

 . 2007والماء والبيئة ووزارة الداخلية، الدورة الخامسة للمجلس الوطني للبيئة في أبريل 
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  14وقد بلغ إجمالي الدعم المقدم للجماعات من أجل إحداث مراكز لفرز النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها على مستوى  

اإلطار  مليون درهم. وقد    250,6مطرحا، حوالي   في هذا  أهدافه  البرنامج ضمن  بمرا  26تجهيز  حدد  للفرز، مطرحا  كز 

مطرحا مع قصر التقنيات المتعلقة بالتسميد على مطرح مدينة   18وإنجاز التجهيزات المخصصة للتثمين الطاقي على مستوى  

 مراكش فقط. وعلى الرغم من تواضع األهداف المسطرة، فإن المنجزات ظلت بعيدة عن تحقيق تلك األهداف.  

طن يوميا إلى غاية نهاية   1368عيد الوطني ظلت جد محدودة حيث لم تتعد وهكذا، فإن القدرة على الفرز المتوفرة على الص

مطرحا، تقع على التوالي في مدن    26فرز من ضمن   ( مطارح مراقبة فقط مجهزة بمراكز3، تتوزع على ثالثة )2020سنة  

الق استغالله علما أن تكلفته  الرباط وفاس ومراكش مع اإلشارة إلى توقف استغالل مركز الفرز األخير بعد أشهر قليلة من انط

مليون درهم. كما يرجع تدني هذه القدرة إلى إنجاز مراكز فرز دون إتمام مكننتها أو االنتهاء من أشغال  52,7تجاوزت مبلغ 

هذه المراكز دون الشروع في استغاللها، كما هو الشأن بالنسبة للوحدة المنجزة بمركز الطمر والتثمين بإقليم إفران التي تم 

التثمين بهيمنة القطاع  -إعادة التدوير-دون ان يتم الشروع في استغاللها لحد اآلن. وتتميز أنشطة الفرز  2017إنجازها سنة  

غير المهيكل ال سيما على مستوى مراحل الفرز التي يمتهنها عدد مهم وغير مضبوط من جامعي النفايات بوسائل مختلفة  

التجميع. وقد تم الشروع في عدد محدود من التجارب على مستوى عدة مناطق وسلسلة من الوسطاء الذين يتولون عملية  

بالمغرب كالعرائش والناظور والرباط وتيفلت والدار البيضاء وبني مالل وسال لممارسة الفرز من المصدر )على مستوى 

األهداف المسطرة سلفا. وإذ يمكن األسر المنتجة( أو الجمع االنتقائي للنفايات، غير أنها توقفت بعد فترة وجيزة دون بلوغ  

إرجاع هذا اإلخفاق في جزء منه إلى االفتقار إلى المعدات الالزمة لالستالم المنفصل وإلى النقص في التحسيس والتوعية،  

مما ترتب عنه ضعف انخراط األسر المستهدفة، فإن غلبة توجه البرنامج الوطني للجمع والطمر شكل عامال أساسيا في عدم 

 منظومة فرز وتثمين وفق األهداف الدنيا المحددة.    إرساء 

على صعيد آخر، ورغم أهمية حجم احتياطي الغاز الحيوي المتوفر على مستوى المطارح العمومية، والذي تم تقدير إمكانية 

أفق سنة   في  الحيوية  للكتلة  الطاقي  للتثمين  الوطنية  االستراتيجية  إطار  في  الطاقية،  بحوال2030مساهمته  مليون   3,1ي  ، 

ميغاواط ساعة سنويا، إال أن مشاريع التثمين الطاقي تظل جد محدودة. بحيث، يقتصر هذا النوع من التثمين على تجربتين 

ساعة ميغاواط    0,85بقدرة    2012فقط على المستوى الوطني. األولى على مستوى المطرح العمومي بوجدة ابتداء من سنة  

. ولإلشارة، فبالرغم من االستثمارات المنجزة في إطار  ساعة  ميغاواط  1بقدرة    2015سنة    والمطرح العمومي بفاس ابتداء من

مليون درهم غير شامل للضرائب، فإن إنتاج الكهرباء متوقف   26التثمين الطاقي على مستوى مطرح فاس، والتي تتجاوز  

إلى سنة    2015حقة برسم الفترة من سنة  . ويعزى هذا التوقف إلى تراكم متأخرات مبيعات الكهرباء المست2019منذ سنة  

 مليون درهم.   10، والتي بلغت في المجموع حوالي 2018

عائقا أمام تحرير أكبر إلنتاج الطاقة الكهربائية انطالقا من الطاقات   13.09وتعد بعض الشروط المدرجة في القانون رقم  

الخواص على مستوى المطارح، السيما انطالقا من منتجات تثمين المتجددة، وأمام تنفيذ مشاريع التثمين الطاقي من طرف  

بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية   99.12النفايات كالوقود البديل على سبيل المثال. مما ال يتالءم ورؤية القانون اإلطار رقم 

 المستدامة بخصوص تطوير تقنيات تثمين النفايات. 

والطاقة ضعف النتائج المتعلقة بفرز النفايات وإعادة تدويرها    والتنمية المستدامة  الطاقي  االنتقالوقد أكد جواب وزارة  
عدم و  دم اعتماد الفرز اإلنتقائي في جمع النفاياتأعاله المتعلقة السيما بع وأرجعها إلى العوامل المشار إليها وتثمينها

كما أشار   .عديد من اإلكراهات التقنية والماليةنتيجة لل  تحرير سوق المنتجات المثمنة  المهيكل وعدمدماج القطاع غير  إ
رقم    إلى للكهرباء  الذاتي  باإلنتاج  المتعلق  القانون  الترسانة    82.21إخراج  تعزيز  إلى  الرامي  الوزارة  ضمن جهد 

 القانونية في هذا الصدد.  

وكول لمصالحها المركزية وزارة الداخلية )عبر الدور التنسيقي الم  اعتبارا لما سبق، يوصي المجلس األعلى للحسابات

 بما يلي:  والخارجية(

 العمل بشكل عاجل على معالجة الوضعية الحالية لمطرح الدار البيضاء؛  -

اتخاذ التدابير الالزمة للشروع في استغالل المطارح المراقبة المتوقفة حاليا على الرغم من جاهزيتها ومراكز   -

 ؛بمطرح فاس الفرز المنجزة وإلعادة تشغيل محطة التثمين الطاقي

العمل على تسريع وتيرة إنجاز المطارح المراقبة للرفع من نسبة اإليداع بالمطارح المراقبة ولتأمين شروط نجاح  -

 برنامج إغالق وتأهيل المطارح غير المراقبة.

 بما يلي: التنمية المستدامةة بالوزارة المكلفكما يوصي 

 المطارح غير المراقبة مع المعطيات المحينة.العمل على مالءمة برنامج إغالق وتأهيل  -
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لها ثانيا.   المماثلة  والنفايات  المنزلية  للنفايات  الوطني  للبرنامج  العامة  التوجهات  عن  ناجمة  إكراهات 

 والحكامة والتدبير   واإلشكاالت المرتبطة بالتمويل

 ماثلة لها بخصوص توجهات البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والنفايات الم .1

تم االعتماد منذ المرحلة األولى من إطالق البرنامج الوطني لتدبير النفايات، على نموذج للتدبير مبني أساسا على الرفع من  

نسبة جمع النفايات وطمرها بالمطارح المراقبة. وقد نتج عن هذا التوجه زيادة تكلفة الخدمات المرتبطة بجمع النفايات وإيداعها  

ارا ليس فقط لزيادة كميات النفايات المجموعة بل ولالرتفاع المتزايد أيضا المسجل على مستوى األثمنة األحادية بالمطارح اعتب

 المطبقة في عقود التدبير المتتالية. 

وفي هذا الخصوص، فقد أسفرت مقارنة التكلفة اإلجمالية واألثمنة التعاقدية المطبقة على عقود التدبير المفوض على مستوى 

الجماعات، عن تسجيل زيادة مهمة في تكلفة تدبير نفس المرفق من عقد آلخر. فعلى سبيل المثال، عرفت التكلفة السنوية نفس  

سنة   نهاية  إلى  الجارية  للعقود  بالنسبة  والجمع،  التنظيف  ومراكش  2020لخدمات  البيضاء  الدار  جماعات  مستوى  على   ،

  98,42و  359,69رنة بالعقد السابق. حيث انتقلت على التوالي من مبالغ  وخريبكة ووزان زيادة بنسبة تزيد على الضعف مقا

إلى مبالغ    5,76و  8,30و السابقة،  العقود  مليون درهم خالل   12,00و  23,27و  229,47و  892,96مليون درهم، خالل 

 . 2020العقود التي توجد في طور االستغالل إلى غاية نهاية 

ية بل همت كذلك التكلفة األحادية للطن المجمع من النفايات المنزلية والنفايات المماثلة ولم تقتصر الزيادة على التكلفة السنو

لها وكذا تكلفة تدبير خدمة الجمع عن كل نسمة، كما هو الحال على مستوى الجماعات السالفة الذكر. حيث انتقلت التكلفة 

درهم    352و  231و  436و  368ان على التوالي من  األحادية للطن بالنسبة لجماعات الدار البيضاء ومراكش وخريبكة ووز

درهم للطن خالل العقود التي توجد في طور االستغالل إلى غاية   494و  419و  670و  885للطن، خالل العقود السابقة، إلى  

  400% من العقود الجارية تتراوح بين    50. وبصفة عامة، تجدر اإلشارة إلى أن أثمنة خدمة الجمع بالنسبة ل  2020نهاية  

 % منها.   40درهم للطن بالنسبة ل  600درهم للطن، في حين أنها تتجاوز  600و

ويبرز قصور ومحدودية النموذج االقتصادي والمالي المعمول به في عجز أغلب الجماعات عن تغطية التكاليف المترتبة عن  

خالل مؤشر أداء المستحقات المالية لفائدة شركات  تنفيذ الخدمات المقدمة باالعتماد على امكانياتها الذاتية. ويظهر ذلك جليا من  

، يالحظ تراكم مهم لمتأخرات  2020التدبير المفوض داخل اآلجال التعاقدية. فمن خالل تحليل وضعية األداءات إلى غاية سنة  

ة في إطار عقود  مليار درهم. وتستحوذ الديون المتراكم 1,77األداء المستحقة لفائدة هاته الشركات والتي بلغت في المجموع 

% من مجموع المتأخرات المستحقة لفائدة شركات التدبير المفوض،    77التدبير المفوض لخدمات التنظيف والجمع على نسبة  

مليون درهم، تتعلق بالديون المتراكمة في    404,58%، أي ما يعادل مبلغ يناهز    23مليار درهم، مقابل    1,36أي ما يعادل  

 ركات المفوض إليها تدبير مراكز الطمر والتثمين.  ذمة الجماعات لفائدة الش

ويؤدي تراكم متأخرات األداء إلى تضرر مالية الشركات نتيجة اضطرارها لمواجهة عجز في السيولة المالية وما يترتب عنه  

الممارسة  من تحمالت مالية لضمان تمويل خزينتها. وقد تبين في العديد من الحاالت، أن استمرار بعض المفوضين في هذه  

وتكرارها خالل مدة العقد يؤدي إلى تفاقم العجز ويتسبب في زعزعة التوازنات المالية للشركات. كما يؤثر كذلك على قدرتها  

على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية وبالخصوص على مستوى استكمال البرنامج االستثماري بسبب التأخر في تسديد مستحقات 

 ق الغرامات التعاقدية.األبناك، مما يعرضها لتطبي 

إن التأخير في األداء، إضافة إلى أنه ال يساعد على توطيد المكتسبات المحققة على مستوى جودة الخدمات، فإنه يسهم في 

الرفع من قيمة عقود التدبير المفوض الموالية لالحتياط من المخاطر المتعلقة بالمتأخرات مما يفسر جزئيا االرتفاع الملحوظ  

المقدمة من طرف الشركات.في األثمن المتعاقدين وعلى قدرة    ة المضمنة في العروض  الثقة بين  كما يؤثر سلبا على مناخ 

 المفوض على ممارسة دور التتبع والمراقبة المنوط به. 

 من أجل وقف تراكم المتأخرات، وفي جوابها على هذه المالحظة، فصلت وزارة الداخلية اإلجراءات التي قامت بها  
التزام معتمد من قبل أمين الصندوق يوضح قدرة الجماعة على تمويل التدبير المفوض   ل إلزامية تقديم بيانمن خال

ومعالجة طلبات الدعم من الجماعات الترابية للمشاركة في تمويل مشاريع    وكذا إرساء منهجية لفحص  طوال مدة العقد
 . هليةمضبوطة لأليير النفايات المنزلية داخل وحدة إدارة المشاريع على أساس معا

إن خيار الطمر الكلي للنفايات ال يتماشى أيضا وشروط االستدامة المالية و البيئية إذ يطرح إشكاليات تزايد تكلفة اإليداع من 

الف متر مكعب سنويا( من جهة أخرى، مما يتطلب معالجتها    900جهة وكذا تزايد كميات الرشيح الناتجة عن طمر النفايات )  

مليون درهم  ناهيك عن المخاطر التي ينطوي عليها أي نقص في نجاعة وسائل   207قل عن   بتكلفة سنوية تقدر بمبلغ ال ي 

بالمواد   وغناها  عالية  برطوبة  تتميز  بالمغرب  المخلفة  المنزلية  النفايات  أن  خاصة  المعالجة  وتقنيات  الرشيح  تسرب  منع 

 الرشيح.   العضوية مما يتولد عنها كميات كبيرة من غاز الميثان وكذا نسبة عالية من

( للطمر  المهيئة  للحفر  االستيعابية  للقدرة  متسارع  استهالك  الخيار  هذا  عن  ترتب  (  Casiers d’enfouissementوقد 

، مما نجم عنه حاجة متزايدة لالستثمار في تجهيزات جديدة للرفع من القدرة (Bassins de lixiviat)وأحواض الرشيح  
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االستيعابية األولية، باإلضافة إلى تقلص العمر االفتراضي الستغالل المطارح وهو األمر الذي يتوجب معه توفير عقارات  

ارات المناسبة وكلفة اقتنائها وتعرض  بديلة قابلة لالستغالل كمطارح عمومية وما يرتبط بها من صعوبات مرتبطة بقلة العق

الساكنة المجاورة. ويعكس النموذج المعمول به حاليا والقائم أساسا على اللجوء المبالغ فيه إلى خيار الطمر بالمطارح سواء  

دبير النفايات،  سنة في مجال ت  13تعلق األمر بالعشوائية منها أو حتى المراقبة لعدم توفق السياسة العمومية المتبعة منذ أزيد من  

، في تطوير منظومة وطنية قادرة على التكفل بشكل المنزلية والنفايات المماثلة لهاالسيما من خالل البرنامج الوطني للنفايات  

أمثل بسلسلة تدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها، من خالل أنظمة فعالة على مستوى مختلف مكوناتها تضمن العمل  

ص النفايات  تدريجيا من المصدر و تحري الرفع من التدوير والتثمين إلى أقصى الحدود الممكنة على أن يقتصر  على تقلي

 التخلص النهائي سواء من خالل خيار الطمر أو غيره من الحلول األخرى على المخلفات النهائية.  

ة لها تعكس ضعف البعد الوقائي للبرنامج وانسجامه إن التوجهات الكبرى لبرنامج تدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثل

المحدود مع هدف االنتقال إلى اقتصاد دائري حقيقي الذي تنشده االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وكذا هدف التثمين 

راتيجية الوطنية للتثمين الطاقي للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها الذي يصبو المغرب إلى تحقيقه من خالل مشروع االست

  .2030الطاقي للكتلة الحيوية في أفق سنة 

 بخصوص تمويل البرنامج الوطني للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها  .2

بلغ إجمالي النفقات المنجزة في إطار البرنامج الوطني للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها، خالل الفترة الممتدة من سنة 

فقط من الغالف المالي اإلجمالي الذي تم   %  53مليار درهم، أي ما يعادل    21,22، ما يناهز  2020إلى غاية سنة    2008

من هاته النفقات، أي ما يعادل مبلغ   %  67. وقد تم تمويل  2022رصده لتمويل أهداف البرنامج الوطني إلى غاية متم سنة  

%، عن    33مليار درهم، أي ما يعادل نسبة    6,90تمت تعبئة دعم بمبلغ    مليار درهم، من ميزانيات الجماعات. فيما  14,32

% المضمنة بالتركيبة المالية للبرنامج والتي حددت مجموع الدعم العمومي في   9طريق الميزانية العامة للدولة، عوض نسبة  

 مليار درهم إلى غاية نهاية البرنامج.   3,53مبلغ 

للبرنا المالية  التركيبة  المماثلة لها، بتخصيص نسبة  وقد تميزت  المنزلية والنفايات  للنفايات  % من الموارد   87مج الوطني 

مليار درهم، لتمويل خدمات التنظيف والجمع والتخلص من النفايات    18,4، أي حوالي  2020المعبأة إلى غاية نهاية سنة  

% كدعم   3% لتمويل عقود التدبير المفوض و 48مليار درهم لتغطية نفقات التنظيف والجمع ) 10,82بالمطارح. منها مبلغ 

مليار درهم لتمويل عقود   7,58% لتصفية متأخرات األداء المتراكمة على الجماعات( و  1القتناء المعدات واآلليات المتنقلة و

منها % لتمويل باقي األهداف، من ض  13التدبير المفوض المتعلقة بمراكز الطمر والتثمين. بالمقابل لم يتم تخصيص سوى  

مليون    370%، أي ما يعادل مبلغ    2المطارح العشوائية وفقط   مليار درهم إلعادة تأهيل جميع  2,29%، أي ما يناهز    11

مليون درهم، لتغطية نفقات الجوانب المتعلقة    156,7%، أي حوالي  1درهم، لتطوير عملية فرز وتدوير وتثمين النفايات و

    بالمساعدة التقنية والتحسيس والتواصل.

وقد انعكس هذا التخصيص غير المتوازن للموارد على جودة ووتيرة إنجاز باقي مكونات البرنامج الوطني للنفايات المنزلية 

  والنفايات المماثلة لها السيما تلك التي تهم إنجاز المطارح وتهيئة وإغالق المطارح العشوائية وتشجيع الفرز والتدوير والتثمين

 كوين. والتواصل والتحسيس والت

االستنتاجات حول التخصيص غير المتوازن   الطاقي والتنمية المستدامة  االنتقالفي معرض جوابها، أكدت وزارة   
مكون التواصل والتحسيس لم يحظ   للموارد وأثره على الحصيلة المحققة لكل واحد من مكونات البرنامج. وأضافت أن

   البرنامج. دعامة أساسية لنجاح في تنزيله رغم أنه يعتبر بالدعم والوسائل المالية الكافية لمصاحبة البرنامج

مستوى الدعم الممنوح مقارنة بالتوقعات إلى الصعوبات المسجلة على مستوى إعداد المشاريع من طرف  الفارق بين ويرجع 

المجال وإلى تطبيق معايير دعم م الخبرة في هذا  البشرية ذات  للموارد  افتقارها  إلى  وحدة ال تأخذ بعين الجماعات بالنظر 

من مبلغ المشروع( وإلى عدم سلوك العديد من السبل    %  70االعتبار القدرة المالية لبعض الجماعات )اشتراط المساهمة ب  

مبدأ المسؤولية الموسعة للمنتجين والقصور في تلمس التمويالت  لتحصيل موارد مالية إضافية. ويتعلق األمر هنا بعدم تفعيل  

مليار درهم حسب توقعات البرنامج( في ظل    1,05إطار التعاون الدولي كصندوق المناخ وآلية التنمية النظيفة )الخضراء في  

انبعاثات غازات  بيع وحدات خفض  تعريفات  في  التثمين واالنخفاض  الخصوص بضعف  المرتبطة على وجه  اإلكراهات 

النفايات المنزلية، السيما على كبار منتجي النفايات المنزلية االحتباس الحراري في السوق. كذلك، ال يتم تطبيق اإلتاوات على  

ناهيك عن اإلشكاالت المطروحة في تدبير الجبايات المحلية سواء على مستوى  والنفايات المماثلة لها، من طرف الجماعات

مليون    259لمتأتية منها ). وحدها الضريبة البيئية على البالستيك، تم االستعانة بجزء من الموارد االوعاء أو االستخالص

 درهم( في دعم إنشاء مراكز الفرز. 

والتي تنص على دفع    قامت بإعدادهاوقد أشارت وزارة الداخلية في جوابها إلى الوثائق النموذجية للجمع والكنس التي  
 17يخ  بتار  D13015رسوم لجمع النفايات من كبار المنتجين طبقا لمذكرة وزير الداخلية في الموضوع تحت رقم  

 . 2012ديسمبر 
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ساهم البطء في وتيرة الدعم في عدم تحقيق كامل األهداف المسطرة علما أن الدراسة التقييمية التي تم إنجازها من    أيضا،

مليار   58، أكدت على أن الغالف المالي الالزم لتحقيق مجمل األهداف ال يقل عن  بالتنمية المستدامةطرف الوزارة المكلفة  

مليار درهم فقط. ويمكن اعتبار التوجهات المعتمدة في البرنامج واحدة من   40الغالف المالي للبرنامج في  درهم فيما حدد  

العوامل األساسية التي ساهمت في عدم توفير شروط استدامته ماليا كما أثرت سلبا على شروط االستدامة بمفهومها البيئي  

 ر على المستويين الوطني والمحلي.إضافة إلى العوامل المرتبطة بنموذج الحكامة والتدبي

 بخصوص الحكامة .3

يعتبر البرنامج الوطني للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها أول ركيزة تم تأسيسها نحو تدعيم حكامة تدبير هذا القطاع عبر 

ة للبيئة في المصادقة على  خلق لجنة وطنية ووحدة للتدبير. ويتمثل دور اللجنة الوطنية التي تتولى رئاستها السلطة الحكومي

قرارات وحدة التدبير وفي المصادقة على البرمجة السنوية والمتعددة السنوات للمشاريع المدعمة في إطار البرنامج الوطني  

ا وتقييمه. كما يبرز دور وحدة التدبير التي تتولى كتابتها السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية في تحديد معايير االستفادة من هذ

البرنامج وتلقي ودراسة الطلبات ذات الصلة من أجل حصر الئحة المشاريع المقدمة من طرف الجماعات المؤهلة لالستفادة  

تنفيذ  مراقبة  بمهام  تضطلع  للتدبير  هيئة  إحداث  على  الشأن،  هذا  في  التنصيص،  تم  وقد  البرنامج.  لهذا  المالي  الدعم  من 

المتعلق بتدبير النفايات وتجميع المعلومات التقنية والمالية بغرض إمداد    28-00نون  االلتزامات الناشئة في إطار تنزيل القا

اإلحصائيات الوطنية، على أن تتولى كذلك مهمة المخاطب الوحيد للجماعات الترابية. كما تم التنصيص على هيكلة وتنظيم  

خالل مصلحة متخصصة تضطلع بدور المخاطب   العمليات الرامية إلى تعبئة اإلعانات والمنح في إطار التعاون الدولي من

 المفضل لمختلف الهيئات المالية الدولية فيما يخص جميع المشاريع المتعلقة بمجال تدبير النفايات. 

إن نموذج الحكامة المعتمد، باإلضافة إلى عدم تنزيله بشكل كامل، لم يأخذ بعين االعتبار بعض اإلكراهات المتعلقة بالتخطيط  

المستوى بالنفايات    على  المتعلقة  المشاريع  وتدبير  إعداد  على  األساسيين  الفاعلين  قدرة  وكذا  واإلقليمي  والجهوي  الوطني 

 المنزلية والنفايات المماثلة لها.  

وهكذا، فقد سجل المجلس أن التأخر الهام المسجل على مستوى تنزيل المخطـط المديـري الوطنـي لتدبيـر النفايـات الخطـرة  

الصناعيـة الخطيـرة، والتأخر المالحظ في إعداد  للتخلص من النفايات  م توفق المساعي إلحـداث مركـز وطنـي  بالنظر لعد

المخططات الجهوية لتدبير النفايات الصناعية والطبية والصيدلية غير الخطرة والنفايات النهائية والنفايات الفالحية والنفايات  

قد   فعاليةالهامدة،  ال  أثرا على  إمكانية  التدبير  يتح  لم  والثالث مما  الثاني  الصنفين  إنشاء مطارح من  للنفايات وعدم  شمولي 

 التخلص من تلك النفايات إال على مستوى المطارح المراقبة أو العشوائية للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها. 

ى المالحظة، عدم إحداث المركز الوطني  في جوابها عل  االنتقال الطاقي والتنمية المستدامةوقد عزت الوزارة وزارة 
المجاورة للموقع   للتخلص من النفايات الخاصة إلى عدم حصول المشروع على الموافقة البيئية نظرا لتعرض الساكنة

التفكير في طرق أخرى لتحقيق مشاريع لمعالجة مما دفعها إلى    بإقليم بني ماللالمقترح إلقامة المركز بجماعة أوالد  
 وغير الصناعية. النفايات الصناعية ببعض خاصة  منظومات لخطرة وذلك من خالل إعدادالنفايات ا

تعديل القانون   ،(CNEDSالمطروحة والمرتبطة بإحداث مشروع مركز )  إلشكاليةل  بالنظروتقترح الوزارة ذاتها،  

مع اعتماد المخططات الجهوية لتدبير والتخلص من النفايات الخطرة مع إحداث مراكز جهوية للتخلص من   28-00

 .النفايات الخطرة

ويعتبر التأخر في إعداد المخططات المديرية اإلقليمية لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها وعدم إعداد المخططات 

ة لتدبير النفايات من العوامل المهمة التي أدت إلى عدم التوفق بشكل كاف في تحديد األهداف واالستثمارات والتدابير  الجماعي

الواجب اتخاذها والمواقع المالئمة إلحداث المنشآت وتقدير الكميات الممكن إنتاجها ومن ثم عدم التمكن من الضبط الكافي  

 مضمنة بعقود التدبير المفوض.للمعطيات األساسية المحددة للخدمة ال

ومن اإلكراهات التي أثرت سلبا على تدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها عدم توفر قاعدة بيانات أكثر دقة حول هذا  

حديده، المجال حيث أن أغلب الدراسات المنجزة والبرامج التوقعية تعتمد على مؤشر معدل لإلنتاج اليومي للنفايات للفرد، تم ت

كلغ فقط على الرغم من تطور   0,78كلغ لكل فرد يوميا لتحدد حاليا في    0,76، في  2004حسب تقديرات يتم تداولها منذ سنة  

االستهالك خالل السبعة عشر سنة الماضية. وقد أسهم عدم إحداث هيئة التدبير المنصوص عليها في البرنامج الوطني في  

بإمكانه أن يشكل دعامة حقيقية لمواصلة تطوير القطاع بناء على معطيات موثوقة   عدم إرساء أسس نظام معلوماتي وطني

 وبجودة عالية. 

الدولي، فإنه على الرغم من إحداث هيكل إداري   البرنامج ضمن أهدافه تعبئة اإلعانات والمنح في إطار التعاون  وإذ حدد 

رية التعاون الدولي في المرحلة األولى ثم مديرية التغيرات  لهذا الغرض عن طريق مدي  بالتنمية المستدامةبالوزارة المكلفة  

، فإن حصيلة التمويل من خالل التعاون الدولي ظلت دون  2015المناخية والتنوع البيولوجي واالقتصاد األخضر منذ سنة  

األخضر السيما بعد األهداف المسطرة نتيجة الصعوبات في إعداد المشاريع القابلة للتمويل وإكراهات الولوج إلى التمويل  

 انحصار سوق الكاربون وتراجع آلية التنمية النظيفة. 



 
 

 

 (2022 مارس  14) 1443 شعبان   11 –مكرر   7073عدد  الجريدة الرسمية 

 

1651 

عبر  الدولي  المالي  الدعم  لجلب  بذلتها  التي  الجهود  أن  جوابها  في  المستدامة  بالتنمية  المكلفة  الوزارة  أبرزت  وقد 
ألن التعاون المقترح ظل  الشركات الكبرى في المجال وخاصة تلك التي تعنى بالفرز والتدوير والتثمين لم تؤت أكلها

 .عالن عن طلبات العروضواإل النظام المعمول به لدى الجماعات أال وهو التدبير المفوض خارج إطار

الجماعات   إلى  لها  المماثلة  المنزلية والنفايات  للنفايات  الوطني  البرنامج  لدعم  المقترحة  المشاريع  ويعد إسناد إعداد وتدبير 

تي يواجهها تدبير النفايات بالنظر إلمكانياتها المحدودة بشريا وماليا وتقنيا وحاجتها الى المواكبة واحدا من أهم اإلكراهات ال

والتتبع   واالستغالل  المفوض  التدبير  عقود  إسناد  إلى  واإلعداد  التخطيط  من  ابتداء  المراحل  مختلف  خالل  والمالية  التقنية 

ات المماثلة لها من المجاالت التي تطرح إشكاالت أقل على المستوى التقني والمراقبة. وإذا كان جمع النفايات المنزلية والنفاي

على الرغم من الحاجة إلى ضبط الكميات وهندسة مسارات الكنس والجمع وتحديد مواقع التحويل واختيار المعدات المالئمة، 

مما يسائل قدرة الجماعات على تدبير   فإن إحداث المطارح وتجهيزها يكتسي طابعا تقنيا أكثر تعقيدا بل وصناعيا إلى حد ما

تلك المطارح والتحقق من مدى مالءمة مختلف التجهيزات المتعلقة بمنع التسرب وتصريف المياه وشبكات جمع الغاز الحيوي  

وتقنيات الفرز ومعالجة الرشيح والتثمين الطاقي والتسميد. عالوة على ذلك، فإن تصدي كل جماعة على حدة لتدبير النفايات 

يشكل في بعض األحيان إهدارا إلمكانات تدبير أمثل للموارد من خالل رؤية ناظمة على المستوى اإلقليمي. ويبقى تواضع 

أحد العوامل التي تؤثر سلبا على المشاريع المرتبطة بالجمع وبصفة أكثر حدة   ، مقارنة بالتحمالت،للجماعات الماليةالموارد 

 ل المطارح السيما فيما يخص تمويل االستثمارات المدرجة بها. بالمشاريع المرتبطة بإحداث واستغال

وإذا كانت الوزارة المكلفة بالبيئة ووزارة الداخلية والجماعات يشكلون أطراف الحكامة المحددة للبرنامج الوطني للنفايات  

انخراط أطراف أخرى أساسية مثل الوزارة المكلفة  المنزلية والنفايات المماثلة لها، فإن التقليص من النفايات وتثمينها يستدعي  

والوكالة الطاقية  للنجاعة  الوطنية  والوكالة  الفالحة  ووزارة  بالطاقة  المكلفة  والوزارة  والصناعة  للطاقة    بالتجارة  الوطنية 

  الشمسية.

 بخصوص تدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها على مستوى الجماعات  .4

المجهودات التي تقوم بها الجماعات في تدبير هذا المرفق إال أن تدبيره يعاني من مجموعة من اإلكراهات على الرغم من  

التي تعود في جزء أساسي منها إلى عدم التوازي بين المتطلبات المالية والتقنية التي يستلزمها تدبير النفايات مع اإلمكانات  

، تم تسجيل العديد من جوانب التدبير التي هي في حاجة إلى المعالجة والتحسين المالية والتدبيرية للجماعات.  وفي هذا الشأن

سواء عند إعداد البنود التعاقدية أو عند إجراء مسطرة إسناد تلك العقود أو خالل مرحلة االستغالل أو عند نهاية سريان العمل  

 بتلك العقود. 

من خالل إلزامية    2015سن مسطرة إعداد تلك العقود منذ سنة  ففيما يتعلق بإعداد عقود التدبير المفوض، سجل المجلس تح

لمحددات الخدمة إال أن حيزا    أفضلإنجاز دراسات الجدوى والمصادقة عليها من قبل وزارة الداخلية مما ساعد على ضبط  

من تلك المحددات تترك للعروض المقدمة من طرف الشركات المتنافسة بناء على التقديرات المقدمة من طرف الجماعات  

حول الكميات المتوقعة ومستخدمي المفوض إليه السابق السيما الوعود وااللتزامات مع النقابات التي من شأنها خلق تحمالت  

ساكنة. وتنعكس جودة البيانات المقدمة من طرف الجماعات على مدى توافق توقعات العروض التقنية والمالية  مستقبلية وال

المقدمة مع متطلبات االستغالل الحقيقية. كما أن األجل المفروض على الشركات المتنافسة من أجل تقديم عروضها، ال يتجاوز  

ي إلنجاز دراسة شاملة ومعمقة مع ما يستلزم ذلك من جمع للمعلومات  يوما مما ال يتيح الوقت الكاف  21في بعض الحاالت  

 وتنقالت وزيارات ميدانية. 

كذلك، حدت بعض التدابير وكذا المقتضيات ببعض أنظمة االستشارة من إمكانيات المنافسة على عقود التدبير المفوض. وبهذا 

" بعد سنة  Nantissement du contratر المفوض "الخصوص، تم حذف البند الذي يتيح للمفوض إليهم رهن عقد التدبي

وذلك اعتبارا لوجود إكراهات قانونية تحول دون ذلك. وقد ترتب عن هذا األمر تراجع قدرة الشركات على تعبئة    2015

ن ولوج تمويالت بنكية لطالما اعتمدت عليها في تمويل التزاماتها في إطار تلك العقود. كما أن من شأن هذا اإلجراء أن يحد م

المقاوالت المتوسطة والصغرى لمثل هذه العقود ال سيما لدى الجماعات من الحجم المتوسط أو الصغير، وأن يحد من إمكانيات  

 تمويل خزينتها في سياق يتسم بتراكم متأخرات األداء في ذمة الجماعات.

حة وغير قابلة للقياس الكمي أو تعتمد سلما  أما بالنسبة لتقييم العروض، فإن بعض أنظمة االستشارة تعتمد معايير غير واض

 . 10/10أو  0/10للتنقيط ينعدم فيه التدرج من قبيل التنقيط على أساس قيمتين فقط 

وفيما يتعلق بالوثائق التعاقدية، فقد سجلت المجالس الجهوية للحسابات مجموعة من المالحظات خاصة فيما يتعلق بغياب الدقة 

والمواصفات التقنية لوسائل جمع ونقل وإيداع النفايات والحاويات وعدم تضمين مؤشرات األداء    في تحديد الخدمة المطلوبة

وعتبات الجودة وآلية ضبط المخالفات وكذا عدم وضوح البنود المتعلقة بتحديد مسؤولية إعادة تأهيل وكنس مجاري المياه  

 لرجوع وأموال االسترداد ومراجعة األثمان.المحاذية لشبكة التطهير السائل وغموض البنود المتعلقة بأموال ا

وقد تم مؤخرا اتخاذ إجراء جديد تم بمقتضاه إلغاء البند المتعلق بمراجعة األثمان من العقود األخيرة مما يساهم في تعزيز  

 شروط تزايد تكلفتها كإجراء احتياطي من طرف الشركات.
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أضحى مشكال مطروحا    الثمان في عقود التدبير المفوضمراجعة اوفي جوابها، أشارت وزارة الداخلية إلى أن بند  

 وتحديد عتبة( المكونة لهذا البند  les Indices)المؤشرات  عدم التفاهم لضبط وفهم  نظرا ل  بين المفوض والمفوض اليه
  رجاع فوارق االستثمارات لفائدة إليه وعدم إ  تحديت مبالغ االستثمارات من طرف المفوض  وعدم  تطبيقه بين األطراف

اليه المفوض  البند  وألن  الجماعات من طرف  أكثر  هذا  بين  40من    يشكل  الجماعات ومن  متأخرات  هم أ  % من 
  .النزاعات المطروحة بين األطراف

يفترض، إذا لزم األمر، العمل على مراجعة األثمان كل ثالث سنوات من أجل ضمان التوازن  نها أكدت أنه  غير أ
 المالي للعقد. 

عقود التدبير المفوض، فإن العديد من اإلكراهات تحول دون تأمين الخدمة بشكل أمثل. وفي هذا اإلطار، أما بشأن استغالل  

يعتبر انخراط طرفي العقد إلنجاح التدبير المفوض أمرا أساسيا. وبهذا الخصوص، أثارت المجالس الجهوية للحسابات العديد  

 ماتها التعاقدية خاصة تلك المتعلقة بما يلي: من المالحظات حول عدم التزام الجماعات المفوضة بالتزا

عدم توفير البنيات التحتية والمنشآت الضرورية الستغالل المرفق بشكل أمثل بغض النظر عن المفوض إليهم،  -

النقط   قبيل  الخدمة من  لسير  أساسية  منشآت  أوعية عقارية مخصصة ومهيئة الستقبال  توفير  األقل  أو على 

ويل ذات األهمية البالغة في سلسلة جمع ثم نقل النفايات للمطارح أو مرآب اآلليات الوسيطية أو مراكز التح

 والمعدات والمستودعات الخاصة بالكنس والتنظيف؛ 

بقواعد   - اإلخالل  ثم  ومن  المتأخرات  تراكم  في  يساهم  مما  المقدمة  الخدمة  مقابل  األداء  لمبدأ  االنضباط  عدم 

 لدى الجماعة المفوضة؛ التوازن المالي وإضعاف سلطة المراقبة 

عدم التطبيق السليم للمقتضيات التعاقدية المتعلقة بمراجعة وتحويل االستثمارات التي تهم برنامج التجديد وتدبير   -

 فارق االستثمار؛  

تطبيق الجزاءات على اإلخالالت المسجلة على المفوض إليه دون سلوك المسطرة التواجهية المنصوص عليها  -

دون األخذ بعين االعتبار للجواب المقدم أو    2017ديسمبر    11بتاريخ    17887الداخلية رقم  بدورية السيد وزير  

 من طرف المفوض إليه؛ 

 عدم تطبيق المقتضيات المتعلقة بمراجعة العقد أو بمراجعة األثمنة؛ -

الشركات المفوض عدم الحسم في التنازع في تأويل البنود التعاقدية او في معالجة الشكايات المرفوعة من طرف   -

 إليها؛

التقصير في تفعيل دور هياكل تتبع ومراقبة تنفيذ العقد وتوفير نظام داخلي لها وعدم تفعيل مقتضيات العقود  -

 المتعلقة باللجوء لعمليات التدقيق والمراقبة الخارجية من أجل التقييم المرحلي لتنفيذ العقود وتتبعها.  

  / 26/03بتاريخ    5885وزير الداخلية، تحت رقم    دوريةب  بها على المالحظةوزارة الداخلية في معرض جوا  ذكرت  وقد
إلى والة الجهات وعمال العماالت واألقاليم للسهر على تأسيس هيئات المراقبة والتتبع لعقود  التي تم إرسالها    2019

 التدبير المفوض وعملها السليم.

ة المسالك المؤدية للمطرح واالختالف ما بين توقيت عمل المطرح  إضافة إلى ما سبق، تتأثر جودة الخدمة المقدمة أيضا بجود

وتوقيت عمليات جمع النفايات ووضعية الميزان المخصص لوزن النفايات وجودة المسالك داخل المطرح وتدبير العالقة مع 

 الممتهنين للفرز العشوائي للنفايات على مستوى المطرح. 

 ثارت المجالس الجهوية للحسابات العديد من المالحظات تتعلق أساسا بما يلي: أما من جهة الشركات المفوض إليها، فقد أ

 عدم إنجاز جزء هام من البرنامج االستثماري؛  -

والفضاءات  احترام عدم - الساحات  تنظيف  أو  الميكانيكي  الكنس  اليدوي،  )الكنس  والتنظيف  الجمع  مخطط 

 النقط السوداء؛ وعدم التمكن من القضاء النهائي على  العمومية(

 بالحاويات النفايات جمع وتغطية مواقع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها لجمع المحدد التوقيت احترام عدم -

التحمالت وتجاوز حمولة الحاويات ونقص وسائل صيانتها وإفراغها في ظروف  لدفتر مطابقة بطريقة غير

جل غسل الحاويات وتنظيفها بصفة دورية، إضافة إلى عدم استعمال سيئة وعدم التقيد بالبرامج المعدة سلفا من أ

 مواد التنظيف المالئمة؛ 

 عدم إنجاز جزء من التجهيزات المتعلقة بالمطارح المراقبة للنفايات؛ -

نقائص على مستوى أنظمة مقاومة تسرب الرشيح وقنوات تصريف مياه األمطار مما يضاعف حجم الرشيح  -

 الغاز الحيوي؛شبكة جمع أو على مستوى 
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قصور في إعمال تقنيات مالئمة لمعالجة الرشيح واالستعاضة عن ذلك بتخزينه بأحواض غير نفاذة بالهواء   -

الطلق لتحفيز تبخر جزء من حمولته المائية مع حقنه بحفر الطمر الممتلئة مما يؤثر سلبا على استقرار طبقات  

 حات المخصصة للطمر ويقوي انبعاث الروائح الكريهة؛النفايات ويعيق انسياب الغاز الحيوي ويستهلك المسا

عدم االلتزام بوضع نظام لإلعالم والتدبير والمراقبة الداخلية واإلشهاد على الجودة مما يعقد إعمال المراقبة   -

 المنوطة بالمفوض.  

ن لم يتم بعد إعداد وإسناد العقود وفي األخير، ال بد من اإلشارة إلى أن العديد من عقود التدبير المفوض ينتهي العمل بها في حي

الموالية مما يخلق ارتباكا في تأمين استمرارية الخدمة خالل الفترة الفاصلة ما بين تاريخ نهاية العمل بالعقود السابقة وتاريخ 

 إسناد العقود الالحقة ويستدعي إبرام عقود ملحقة بصفة انتقالية.  

الشركة المفوض إليها سابقا نظرا للحاجة إلى تدبير متأخرات األداء والمنازعات    كذلك، فإن انتهاء العقد يطرح إشكالية تصفية

 وللمخاطر الجبائية المرتبطة بتصفية األصول والخصوم. 

للحسابات األعلى  المجلس  لما سبق، يوصي  المعنيين )قطاعات    اعتبارا  المتدخلين  بتنسيق مع مختلف  الداخلية،  وزارة 

 : عمل على أجرأة االقتراحات التاليةوزارية وجماعات ترابية(، بال

االنتقال من مقاربة مبنية أساسا على الجمع والطمر إلى مقاربة جديدة تنشد التقليص من النفايات والفرز من   -

 المصدر أو عند اإليداع والتدوير والتثمين في الحدود القصوى المتاحة وحصر الطمر في النفايات النهائية؛ 

النموذج االقتصادي المعمول به حاليا لحفز الموارد المتأتية من تقليص النفايات ومن إجراء تغيير عميق على   -

 collecte sélective enالتثمين الطاقي وغير الطاقي بعد إقامة شروط الفرز االنتقائي وفق نموذج مزدوج )

bifluxالمنتج على  اإلتاوات  وتطبيق  النفايات  لمنتجي  الموسعة  المسؤولية  نظام  وتطبيق  وتطبيق  (  الكبار  ين 

 ؛الجزاءات على المخالفين لنظام جمع والتخلص من النفايات

إمكانية إرساء نموذج للتدبير يناط بمقتضاه للمدبر العمومي إنجاز االستثمارات المتعلقة بمشاريع  جدوى ودراسة   -

 تدبير النفايات على أن يسند االستغالل للقطاع الخاص عبر عقود للتدبير المفوض؛ 

مكانية العمل على إسناد تدبير موارد الجماعات إلى أجهزة الدولة سواء على مستوى الوعاء أو على  دراسة إ -

 ؛ مستوى التحصيل

 التثمين؛في التوجه قدر اإلمكان إلى تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في جمع الجزء القابل للتدوير و  -

جاز المخطط الجهوي لتدبير النفايات الصناعية والطبية دراسة إمكانية إحداث شركة للتنمية الجهوية يعهد إليها بإن -

مطارح  وتدبير  تجهيز  وكذا  الهامدة  والنفايات  الفالحية  والنفايات  النهائية  والنفايات  الخطرة  غير  والصيدلية 

 النفايات، باعتبارها صاحب مشروع منتدب؛

ها إعداد المخطط اإلقليمي لتدبير النفايات  دراسة إمكانية إحداث شركة تنمية على مستوى اإلقليم أو العمالة يناط ب -

النفايات   جمع  مشاريع  جميع  في  المنتدب  المشروع  بمهام صاحب  القيام  وكذا  لها  المماثلة  والنفايات  المنزلية 

 والتتبع والمراقبة؛

مجمل    بإقليم بركان القائمة على إحداث شركة تنمية محلية يعهد إليها بتسيير  الجاريةالعمل على تقييم التجربة   -

المرافق المحلية باإلقليم وفق نموذج يحقق االقتصاد من خالل التدبير التعاضدي للموارد واستعمال وسائط رقمية 

 في تدبير المرافق وبراءات اختراع مع التفكير بإقامة أكشاك إيكولوجية. 

 :ا يليالقطاع الوزاري المكلف بالتنمية المستدامة بالتنسيق مع األطراف المعنية بميوصي  كما

 العمل على تعزيز تحرير قطاع التثمين الطاقي وإزالة العوائق القانونية في هذا الشأن؛  -

إحداث هيئة وطنية يناط بها تجميع المعلومات التقنية والمالية حول النفايات بجميع أصنافها وإقامة قاعدة بيانات   -

الوطني الخبرة  المبتكرة وتوطيد  التقنيات  المعايير  وطنية وبناء منظومة لرصد  العلمي وإعداد  البحث  ة وتحفيز 

 وإقامة منظومة لتصنيف مكاتب الدراسات والشركات العاملة في هذا المجال؛

اعتماد مخططات جهوية لتدبير والتخلص من النفايات الخطرة مع إحداث مراكز جهوية للتخلص  دراسة إمكانية   -

 ؛ من النفايات الخطرة

إعداد البرامج أو االستراتيجيات المقبلة حول النفايات ال سيما الوزارات العمل على إشراك مختلف الفاعلين في   -

للنجاعة   الوطنية  والوكالة  الشمسية،  للطاقة  المغربية  والوكالة  والفالحة  والطاقة  والتجارة  بالصناعة  المكلفة 

والتثمين وخلق  الطاقية لضمان دمج الوقاية في السياسة العمومية بهدف تقليص إنتاج النفايات وتشجيع الفرز  
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التدوير وجمعيات   التثمين وشركات  الخواص من شركات  الفاعلين  بين مختلف  ما  تعاقدات  بيئة مالئمة إلقامة 

 . ممتهني الفرز والتعاونيات الفالحية والشركات المستهلكة لمنتجات التثمين ومنصات التسويق

 

II.   المتعلقة والتوصيات  المالحظات  حول  الداخلية  وزير  المنزلية  جواب  النفايات  تدبير 

 والنفايات المماثلة لها 

 )نص مقتضب( 

 

لها في سياق تحقيق جزئي لألهداف   المماثلة  المنزلية والنفايات  النفايات  تدبير  تقدم ملموس في  أوال. 

 المسطرة بالبرنامج الوطني 

 المخططات المديرية على عماالت وأقاليم المملكةبخصوص تعميم  .1

المعنية   جماعات  أو مجموعة  جماعةدراسات الجدوى مسبقاا من قبل كل    نجازيتم إ  مديرية،  اتخططمفي حالة عدم وجود  

 .التدبير المفوضقبل إبرام عقود 

ي سيتم ذال  العام  مرفقساسية للالوصف المادي والبيانات األ  ،تحديد، على وجه الخصوص  في  هذه  الجدوى  دراسات  تساعد

ال  مساحةو  تفويضه، عقد  االستثمار  بيد تومدة  وبرنامج  المفوض،  التي    وتمويله،ر  الخدمات  اليهواتساق  المفوض   سيؤمنها 

 وكذلك جودة الخدمات واألهداف المتوقعة.

  بعينوخطة العمل التي تأخذ    تقديريةالمالية اليتحملها المفوض على أساس التوقعات  سالتي    األجرةمستوى    ،يجب أن تحددكما  

 .العام مرفقللمفوض لتمويل ال اليةقدرة المالاالعتبار 

 )...( 

لها  المماثلة  والنفايات  المنزلية  للنفايات  الوطني  للبرنامج  العامة  التوجهات  عن  ناجمة  إكراهات  ثانيا. 

 واإلشكاالت المرتبطة بالتمويل والحكامة والتدبير  

 هات البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها بخصوص توج .1

  االلتزام   بيان  تقدم  أن  المفوض  أسلوب التدبير  اعتمدت  على كل جماعة  فرضت وزارة الداخلية  المتأخرات،  تراكم  وقف  أجل  من

 .العقد  مدة طوال المفوض التدبير تمويل على  الجماعة  قدرة يوضح والذي الصندوق أمين قبل من المعتمد

  المنزلية   النفايات  مشاريع  تمويل  في  للمشاركة  الترابية  الجماعات  من  الدعم  طلبات  ومعالجة  فحص  يتم  ذلك،  إلى  باإلضافة

 :التالية األهلية معايير أساس على المشاريع إدارة وحدة داخل

 .للمشروع جدوى دراسة إجراء -

 المعمول بها؛ بالنسب مقارنة المعقولة التكاليف -

 الجماعات المعنية؛ طرف  من الموارد المالية تعبئة -

 . المشروع حامل مستوى على المنزلية النفايات مرفق تدبير خطة وجود -

 الطمر والتثمين؛  القانوني لمراكز الشق سيما ال الحقة، مخاطر أي لتجنب العقار، توفير -

 الطمر والتثمين؛ النفايات المنزلية لمراكز وتثمين التدوير بإعادة المتعلقة الجوانب األخذ بعين االعتبار -

 . االجتماعية الجوانب مراعاة -

 الطمر والتثمين؛ لمراكز البيئية بالنسبة التأثير على دراسة وجود -

 المشروع.  تسجيل -

  )...( 
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 ا بخصوص تمويل البرنامج الوطني للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة له .2

تنص الوثائق النموذجية للجمع والكنس التي    تطبيق اإلتاوات على المنتجين الكبار للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لهابشأن  

أعدتها وزارة الداخلية على دفع رسوم لجمع النفايات من كبار المنتجين المحددين في الفنادق والمطاعم والمقاهي والمراكز  

تي تتوفر على مطاعم والشركات المتوفرة على مطاعم وذلك طبقا لمذكرة وزير الداخلية في الموضوع التجارية والمدارس ال

 . 2012ديسمبر  17بتاريخ   n ° D13015تحت رقم 

 بخصوص تدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها على مستوى الجماعات .4

 )...( 

 حول رهن العقود 

ان عقد الرهن يشترط إلزام السلطة المفوضة على الحلول محل المفوض اليه في حالة اخالل هذا األخير باألداء. وعليه، فان 

مسؤولية السلطة المفوضة تبقى قائمة مما يترتب عنه مخاطر مالية هائلة بالنسبة للجماعات. باإلضافة الى أن الرهن ال ينص  

 دبير المفوض.  المتعلق بالت 05-54عليه القانون 

 حول بند مراجعة األثمان

يشكل ويعد بند مراجعة االثمان في عقود التدبير المفوض من بين المشاكل المطروحة بين المفوض والمفوض اليه لألسباب 

 التالية: 

 ( المكونة لهذا البند وكذلك عتبة تطبيقه بين األطراف،les Indicesعدم التفاهم لضبط وفهم ) -

 % من متأخرات الجماعات ومن بين اهم النزاعات المطروحة بين األطراف،   40ند اكتر من يشكل هذا الب -

 عدم تحديت مبالغ االستثمارات من طرف المفوض اليه،  -

 عدم ارجاع فوارق االستثمارات لفائدة الجماعات من طرف المفوض اليه،  -

 الث سنوات من أجل ضمان التوازن المالي للعقد.غير أنه، يفترض، إذا لزم األمر، العمل على مراجعة األثمان كل ث

 )...( 

لها المماثلة  المنزلية والنفايات  النفايات  الداخلية حول تدبير  المجلس    رؤية وزارة  تفاعال مع توصيات 

 األعلى للحسابات 

  لها  والمماثلة المنزلية النفايات لتدبير الوطني البرنامج إطار في والدولة الترابية الجماعات بذلتها  التي  الكبيرة المجهودات إن

 . والكنس  الجمع مرفق يخص فيما سيما ال مرضية، نتائج اآلن حتى حققت

  والمتطلبات   المعايير  من  بكثير  أقل   النتائج  تظل  أجريت،  التي  والتحسينات  المبذولة  المجهودات  هذه  من  الرغم   على  أنه،  إال

 : بـ األمر ويتعلق. اإلكراهات من عدداا تعاني مازالت والتي المنزلية،  النفايات وتثمين بمعالجة المتعلقة

 الحكامة؛ مجال في نقص -

 وتثمينها؛ النفايات لمعالجة ومناسبة  واضحة استراتيجية إلى االفتقار -

 الدولة؛  طرف من المقدمة اإلعانات قصور -

 .المرفق بمهنية المرتبطة التكاليف الرتفاع نظرا للجماعات المالية الموارد نقص -

  لتثمين  استراتيجية  مع  مناسب  مؤسساتي  مخطط  وضع  إلى تهدف  شمولية  رؤية  اعداد  تم  المتوخاة،  األهداف  تحقيق  أجل  ومن

 .والمالية التقنية قدراتنا االعتبار بعين  تأخذ والتي بلدنا سياق مع تتماشى لها والمماثلة المنزلية النفايات

 المؤسساتي المخطط -

  كافة   تضم  الداخلية  وزارة  إشراف  تحت  المركزي  المستوى  على  فاعلة  هيئة  إحداث  يقترح  المؤسساتي،  للمخطط  بالنسبة

 ...... والبيئة والصناعة والمالية بالداخلية المكلفة  الوزارية القطاعات
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  والمعالجة  والجمع  الفرز)  النفايات  لقطاع  القيم  سلسلة  مجموع  تهم  متكاملة  رؤية  اعداد  على  العمل  الهيئة  هذه  على  يتعين

 الصندوق )  النفايات  لتدبير  الوطني  البرنامج  صندوق:  من  السيما  المتأتية  المختلفة  التمويل  مصادر  تدبير  مع  بالموازاة(  والتثمين

 . تعبئتها يمكن أخرى تمويالت إلى باإلضافة واإلتاوات،  البيئية، الضرائب  ،(المضافة القيمة على الضريبة للبيئة، الوطني

 .البيئية منظمات حول المحتملة وهيكليتها الدائري االقتصاد قنوات ظهور إلى للتطوير  القابل الجديد المخطط هذا يهدف

 وتثمينها  النفايات معالجة -

 : الهدف

 : بطموح 2030 عام بحلول النفايات وتثمين لمعالجة الجديد االقتصادي بالنموذج المتعلقة الشمولية الرؤية تحقيق تم لقد

 ؛ 35% يتجاوز ال طمر ومعدل 25% عن يزيد صافٍ  للتثمين معدل  تحقيق -

 التعبئة؛  في تدريجية زيادة مع 2030 في افق المنزلية النفايات من 45% من أكثر التخلص من -

جديد    مطرح  21و  (en transition)مطارح    3و  مفوض،  تدبير  موضوع  مطرح  20)  للنفايات  مطرح  44  استهداف  سيتم

  الحجم   من  70%  إلى  يصل  بتركيز  مطارح   10  منها  سنوياا،  الواردة  النفايات   من  طن  مليون  6,42  سيعالج  والذي(  للنفايات

 : التالي  النحو على المطارح هذه  تتوزع  حيث للنفايات، اإلجمالي

  اإلجمالي   الحجم  من   طن     مليون  4,4  إلى  3,1  من يتراوح  بتركيز  أولوية للنفايات،  حضريا ذات  مطرحا  13:  1  الفئة -

 ؛ 2030 في افق للنفايات

 ؛ 2030 في افق طن مليون 2,5 إلى 1,3 بتركيز حضرية للنفايات مطارح 6: 2 الفئة -

 . 2030 في افق طن مليون 0,5 وبتركيز محدود حجم  ذو للنفايات مطرحا 12: 3 الفئة -

 :التمويل

 :يلي  كما ستحدد المطرح، فئة حسب المنزلية، النفايات وتثمين معالجة أجل من للمطارح تخصيصها المزمع الدعم مبالغ إن

 ؛1 الفئة من  النفايات لمطارح بالنسبة 60% إلى 40 -

 ؛2 الفئة من  النفايات لمطارح بالنسبة 50% إلى 35 -

 .3 الفئة من  النفايات لمطارح بالنسبة 40% إلى 30 -

  درهم   مليون  300  أي)  درهم  مليارات  3  قدره  إجمالي  دعم  2030  عام  بحلول  تعبئة  فيتعين  بالتمويل،  يتعلق  فيما -

 . للنماذج المالية االستدامة ضمان أجل من  وتثمينها النفايات معالجة  مشاريع لفائدة( سنويا
 

III.   حول المالحظات والتوصيات المتعلقة    وزيرة االنتقال الطاقي والتنمية المستدامة جواب

 لمماثلة لها تدبير النفايات المنزلية والنفايات ا 

 )نص مقتضب( 

  التالية:المصالح المختصة لقطاع التنمية المستدامة أثار المالحظات  افتحاص هذا التقرير من طرف

أوال. تقدم ملموس في تدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها في سياق تحقيق جزئي لألهداف المسطرة  

 المنزلية المتعلق بتدبير النفايات  بالبرنامج الوطني

 بخصوص تعميم المخططات المديرية على عماالت وأقاليم المملكة .1

  28-00من القانون رقم  12المنصوص عليها في المادة رقم  عرفت المخططات المديرية تأخرا نجم عنه عدم احترام األجال

، 2006سنوات ابتداء من تاريخ نشر القانون السالف ذكره في سنة  5المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، والذي يقدر ب 

 )...(باإلضافة إلى ذلك، فإن هذه المخططات غير مصادق عليها بقرار عاملي. 
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 ل المطارح المراقبةبخصوص إنجاز واستغال .4

تجدر اإلشارة إلى أن جميع المطارح المراقبة ال تتوفر على نظام مناسب لمعالجة العصارة، ومن أجل التصدي لهذه اإلشكالية،  

فإن الشركات المفوضة لها تنقض بعض بنود الصفقة المبرمة حيث تقترح إنشاء أحواض كبيرة لتخزين وتجميع العصارة 

 دفق وتلوث المحيط البيئي المجاور في الفترات الممطرة. والتي تكون معرضة للت

حيث ال يمكن تحمله من طرف الجماعات   3درهم/م  230في إطار طمر النفايات، يعتبر ثمن معالجة العصارة مرتفعا ويقدر ب  

 الترابية نظرا لضعف قدراتها المالية. 

المطارح المراقبة يؤدي إلى خطر انزالق جسم النفايات  تجدر اإلشارة إلى أن تجميع العصارة في أحواض طمر النفايات ب 

 المجمعة كما كان الحال بالنسبة لمطرحي أݣادير وتطوان.  

 بخصوص إغالق وتأهيل المطارح العشوائية  .5

 )...( 

ستغالل  يعتبر معدل التأهيل منخفض للغاية، ويفسر ذلك بكون أنه ال يمكن إنجاز مشاريع التأهيل واإلغالق إال بعد إنجاز وبدء ا

 المطارح المراقبة أو مراكز الطمر والتثمين الجديدة.  

 بخصوص الفرز والتدوير وتثمين النفايات   .6

)...(  

يقترح بخصوص التوصية المتعلقة بتسوية وضعية مطرح الدارالبيضاء إضافة مطرح أم عزة بالرباط واللذان يشكالن حوالي 

 % من اإلنتاج الوطني للنفايات، إلى التوصيات الخاصة بوزارة الداخلية.  32

المستدامة بشأن وضع   والتنمية  الطاقي  االنتقال  المقترحة على وزارة  للتوصية  المطارح  بالنسبة  لتحديد  استعجالي  مخطط 

العشوائية بهدف تأهيلها وفقاا لجدول زمني محدد مسبقاا، تجدر اإلشارة إلى أن هذا المخطط قد تم وضعه بالفعل غير أن مشاريع 

القريبة من هذ المراقبة  ه تأهيل وإغالق المطارح العشوائية ال يمكن أن تتحقق فعليا إال بعد إنجاز وبدء استغالل المطارح 

 المطارح العشوائية. 

ال يمكن تقليل كميات العصارة إال بعد اعتماد نظام جمع انتقائي، أو عن طريق اختيار، على مستوى المطارح، لتقنيات معالجة  

 النفايات تهدف إلى التخلص من العصارة.  

 )...( 

للنفايات   الوطني  للبرنامج  العامة  التوجهات  عن  ناجمة  إكراهات  لها ثانيا.  المماثلة  والنفايات  المنزلية 

 واإلشكاالت المرتبطة بالتمويل والحكامة والتدبير 

 بخصوص توجهات للبرنامج الوطني لتدبير النفايــات المنزلية والنفايات المماثلة لها  .1

التقنية للجماعات ال تمتلك الم البشرية  النموذج االقتصادي والمالي المعتمد، فإن الموارد  المهنية  إضافة إلى ضعف  هارات 

 الكافية لتدبير العقود والصفقات، ال سيما البنود اإلدارية والتقنية والمالية. 

البرنامج الوطني للنفايــات المنزليــة والمماثلــة لها، كما تم إعداده في البداية، يعتمد على نموذج تدبير يهدف إلى الرفع من 

مرها في مطارح مراقبة. عالوة على ذلك، فإن توجهات البرنامج بشكل عام ال  نسبة جمع النفايات المنزلية والمماثلــة لها وط

 تتماشى مع إرساء اقتصاد دائري كما تمليه االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.  

 )...( 

 بخصوص تمويل البرنامج الوطني للنفايات المنزلية والمماثلة لها .2

   التالي:ر درهم موزعة على الشكل مليا 40تقدر التكلفة االجمالية للبرنامج ب 

 . % 72الجمع والتنظيف:  -

 . % 14,6إنجاز واستغالل مطارح مراقبة:  -

 .%6,3تهيئة وإغالق المطارح العشوائية:  -

 .% 3,5الدراسات والتتبع والمراقبة:  -

 . %1,8التواصل والتحسيس والتكوين:  -
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 . %1,8الفرز والتدوير والتثمين:  -

%، مع تحقيقها بتمويل    96إن التوزيع الغير المتوازن للكلفة االجمالية يتجلى في أن نسبة جمع النفايات وصلت إلى مستوى  

من كلفة الجمع والتنظيف. باإلضافة إلى أن المصاريف الخاصة بالمطارح المراقبة ومراكز الطمر والتثمين   %  48بلغ فقط  

  75مطرحا مراقبا ومركزا لطمر وتثمين النفايات /  26وغ الهدف المسطر مسبقا )قد فاقت نسبة التمويل المخصصة دون بل

 مركزا متوقعا(. 

ومن جهة أخرى، فإن مكون التواصل والتحسيس لم يحظى بالدعم والوسائل المالية الكافية لمصاحبة البرنامج في تنزيله رغم  

 أنه يعتبر أساس نجاح البرنامج. 

 بخصوص الحكامة .3

، غير  (CN-PNDM)واللجنة الوطنية للبرنامج    (UGP-PNDM)لية والمكونة من وحدة تدبير البرنامج  إن الحكامة الحا 

مقننة بإطار قانوني، قد أظهرت محدوديتها اتجاه االكراهات المسجلة في التخطيط والبحث عن موارد التمويل وتنظيم عمليات  

 في إطار التعاون الدولي. تعبئة الموارد المالية وكذلك التبرعات التي قد يتم توفيرها 

للجماعات، يقترح وضع فاعل  تدبيرية  نظرا لالختصاصات المخولة لهذه الهيئات وضعف ومحدودية اإلمكانيات التقنية وال

البين  مجموعة  المحلية،  التنمية  )شركة  محلي  آخر  وفاعل  والمؤسسات(  المعنية  الوزارية  القطاعات  جل  )يضم  مركزي 

 ...(. التعاون البين الجماعاتجماعات، مؤسسة 

 .)...( 

بخصوص مشاريع الجمع باعتبارها "تقديم خدمة" والمطارح المراقبة "كمنشأة صناعية" مدرة لإليرادات والنفقات، فإن إسناد 

رئيسية إلى الجماعات إعداد المشاريع واقتراحها للتمويل من طرف البرنامج الوطني للنفايات المنزلية، يشكل أحد اإلكراهات ال

لنجاح هذا البرنامج وذلك راجع الى ضعف الموارد المتاحة للجماعات منها البشرية والتقنية والمالية، رغم وضع المساعدة  

 التقنية رهن إشارة هذه الجماعات.

 )...( 

 بخصوص تدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها على مستوى الجماعات .4

والتناقضات المسجلة في نظام االستشارة وفي دفاتر التحمالت الخاصة )االتفاقية، العقد، المواصفات، اإلخفاقات والثغرات  

 خطة االستثمار( للتدبير المفوض، تعيق التنفيذ السليم للعقد وبالتالي جودة المنشآت. 

البين جماعات( اللتز التعاون  الجماعات، مؤسسة  )الجماعة أو مجموعة  المفوض  احترام  التعاقدية، وتراكم إن عدم  اماتهم 

متأخرات السداد وعدم التعامل مع مختلف القضايا المثارة في الشكاوى المقدمة من طرف المفوض له، يعيق األداء السليم  

 .للخدمات

السليم  األداء  يعيق  السداد،  في  التأخر  بسبب  أحياناا  االستثمار  بتحقيق حجم  له  المفوض  التزام  فإن عدم  ذلك  إلى  باإلضافة 

 للخدمات ومن ثم يسبب في إضرار وتلوث البيئة المجاورة. 

 التوصيات
ا في إصالح القانون  99-12في إطار تحسين وتجويد قطاع النفايات وتنفيذ مبادئ القانون اإلطار   ، من الضروري المضي قدما

ا على مقترحات اإلصالحات  28-00  التالية: بناءا

 .تقليل كمية النفايات عند المصدر -

 .  (REP)أ المسؤولية الموسعة للمنتجتطبيق مبد -

 .مراجعة حكامة القطاع -

 اعتماد نظام الفرز عند المصدر، الجمع االنتقائي بشكل ازدواجي. -

 .تحسين التخطيط القائم على التثمين على المستوى الجهوي -

 .(. والتوليد المشترك للطاقة والسماد العضوي. RDF والتثمين الطاقي ) إنعاش الفرز وإعادة التدوير -

 توحيد المعايير للمنتجات المشتقة وتحرير السوق.  -

 تعزيز منصة وطنية خاصة بالمعطيات حول النفايات.  -

 تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.  -
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والذي  إن النموذج االقتصادي الحالي أظهر محدوديته، وهذا يعزى إلى أنه بعد االنتقال من التدبير المباشر إلى التدبير المفوض 

بالتأكيد أدخل تحسينات من جانب مهنية تدبير المطارح، فإن هذا النموذج االقتصادي غير مستدام وغير مجدي أيضا، ألن العالقة  

المشتركة بين الجماعة والمفوض له ليست جزءا من فلسفة خفض التكاليف وتحصيل المداخيل للجماعة من خالل زيادة نسب المواد  

 (. RDFروقات البديلة )البيوغاز، المحروق البديل القابلة للتدوير والمح

 الترابية بين الجماعات  التعاونآليات 

أبانت المهام الرقابية المنجزة من طرف المجالس الجهوية للحسابات منذ إحداثها، والتي همت الجماعات وخاصة ذات الطابع  

ب الموكولة لها بموجب القانون لفائدة ساكنتها، وذلك القروي، أن هذه األخيرة ظلت غير قادرة على توفير مختلف خدمات القر

 لعدة أسباب أهمها ضعف اإلمكانيات المالية والمؤهالت البشرية والتقنية. 

ولمواجهة هذا الخصاص، انخرطت عدة جماعات ترابية في إحداث أجهزة للتعاون فيما بينها، وعهدت لها بتدبير عدة مشاريع  

من بين الجماعات، كما نصت على ذلك القوانين المؤطرة لعمل الجماعات الترابية منذ الميثاق  باعتبار هذا النهج وسيلة للتضا

 . 2015ة المعتمدة سنة ن التنظيميوانيإلى الق 1960الجماعي لسنة 

ت وبالنظر ألهمية التعاون ولما للمشاريع المعنية من تأثير على المعيش اليومي للمواطنين، قامت المجالس الجهوية للحسابا

من خالل تشخيص واقعه الحالي وإبراز أهم    الترابية  بإنجاز مهمة موضوعاتية تروم تقييم اإلطار العام للتعاون بين الجماعات

وقد همت هذه المهمة باألساس التعاون بين الجماعات الترابية من  .  اإلكراهات التي تعترضه والتوصيات المقترحة لتجاوزه

 الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية )يشار إليها فيما بعد باألجهزة(. خالل آليتي مؤسسات التعاون بين 

وجدير بالذكر أن المهام الرقابية المنجزة من طرف مختلف المجالس الجهوية للحسابات بخصوص هذه األجهزة، قد خلصت  

إلى تسجيل مجموعة من النقاط اإليجابية، حيث يرجع الفضل آلليات التعاون هاته في تقديم واستدامة بعض خدمات القرب  

رح والنقل الحضري وفي توفير بعض البنى التحتية كالطرق. لكن في المقابل،  جمع النفايات وتدبير المطا تلك المتعلقة بسيما  

رصدت المجالس الجهوية للحسابات عدة نقائص ترتبط بعدم وفاء مجموعة من الجماعات األعضاء بالتزاماتها وكذا بحكامة 

 هذه األجهزة وبتنفيذ المهام المنوطة بها. 

I.  مالحظات وتوصيات المجلس األعلى للحسابات 

التعاونأ المتعلقة بأجهزة  الرقابية  للمهام  التقارير الخاصة  ، من جهة، وعلى 134نجزت هذه المهمة الموضوعاتية بناء على 

 االستبيانات التي وجهت لمختلف األجهزة، من جهة أخرى. وتتمثل أهم مالحظات وتوصيات هذه المهمة الرقابية فيما يلي:

 أوال. الوضعية العامة ألجهزة التعاون  
جهازا للتعاون بين الجماعات على الصعيد الوطني إلى غاية متم  139ب االستمارات التي تم التوصل بها، فقد تم إحداث حس

 . ونظرة عامة عن ماليتها . وفيما يلي تصنيف لألجهزة المحدثة حسب مجموعة من المحددات2020سنة 

 تصنيف األجهزة المحدثة  .1

 الجغرافي وأهدافها ووضعية ممارستها للنشاط )مفعلة أم ال( على النحو التالي:  يمكن تصنيف األجهزة المحدثة حسب توزيعها

 التوزيع الجغرافي حسب الجهات .أ

تتوزع أجهزة التعاون على جميع جهات المغرب باستثناء جهة الداخلة وادي الذهب التي لم يحدث بها أي جهاز، كما يبين  

 الجدول والمبيان المواليان: 

 
 مهمة رقابية تتعلق بأجهزة التعاون.  65ت أنجزت المجالس الجهوية للحسابا  134
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 ( %النسبة ) عدد   الجهة 

 19,42 27 سطات -الدار البيضاء 

 14,39 20 الحسيمة -تطوان-طنجة

 12,95 18 ماسة  -سوس 

 10,79 15 مكناس -فاس 

 9,35 13 خنيفرة -بني مالل

 7,91 11 الشرق 

 7,91 11 القنيطرة -سال -الرباط 

 7,19 10 أسفي-مراكش 

 6,47 9 تافياللت -درعة 

 2,16 3 الساقية الحمراء -العيون

 1,44 2 واد نون -كلميم

 0,00 0 وادي الذهب -الداخلة 

  100 139 المجموع 
 

  93خنيفرة(، -مكناس، وبني مالل -تطوان، وفاس-ماسة، وطنجة-سطات، وسوس-وتضم خمس جهات )وهي الدار البيضاء 

. كما يتباين التوزيع حسب العماالت واألقاليم، حيث توجد ببعضها عدة أجهزة بينما  %  67أي حوالي    139جهازا من أصل  

 .تنعدم في البعض اآلخر

 التوزيع حسب األهداف  .ب

ددت ل % من    63,31أي    اجهاز  88وقد تبين أن  ألجهزة المحدثة أهداف مختلفة ي مكن تصنيفها إلى سبع فئات متجانسة.  ح 

مجموع األجهزة المحدثة، تنشط في المجاالت المتعلقة بتدبير النفايات والمرافق العمومية المحلية وتجهيزات البنية التحتية،  

وقد لوحظ أن إحداث جزء كبير من هذه األجهزة يرتبط    .اجهاز  51مجموعه  % بما    36,69في حين أن باقي المجاالت تمثل 

أساسا بتلبية بعض االحتياجات والخدمات الضرورية للجماعات األعضاء، في مقابل تسجيل محدودية اللجوء آلليات التعاون 

 دية للجماعات الترابية.لتنفيذ المشاريع ذات الصبغة االستثمارية الكبرى التي من شأنها أن تحرك الدورة االقتصا

 ويتوزع عدد األجهزة حسب مجاالت تدخلها كما يبين الجدول والمبيان المواليان:

 المواضيع المرتبطة بهذه األهداف  األهداف 

تدبير النفايات 

والمجاالت المرتبطة  

 بها

جمع النفايات؛ إنجاز واستغالل المطرح المراقب 

لطمر   مركز  وإحداث  معالجة  للنفايات  النفايات؛ 

التطهير  التصفية؛  محطة  إنجاز  العادمة؛  المياه 

 السائل والصلب... 

 تدبير المرافق الجماعية 

النقل   المرضى؛  ونقل  الصحة  حفظ  مرافق 

الجماعي ومخططات التنقالت الحضرية؛ إحداث  

 وتسيير المجازر والمحطات الطرقية.... 

 تجهيزات البنية التحتية 

والمسالك؛  الطرقات  وصيانة  وإصالح  تجهيز 

إنجاز شبكتي الماء والكهرباء؛ حفر اآلبار؛ التنمية  

ت التعليمية  القروية وفك العزلة؛ تجهيز المؤسسا

 والصحية... 

 اقتناء اآلليات  
والخفيفة؛  الثقيلة  اآلليات  اقتناء  اآلليات؛  شراء 

 اقتناء آليات النظافة؛ اقتناء سيارات اإلسعاف...

بناء وتدبير الفضاءات  

الصناعية، السكنية  

 والتجارية والسياحية 

التجارية،   السكنية،  الصناعية،  الفضاءات 

 والسياحية...

التنمية الغابوية  

 والمشاتل والبيئة 
 التنمية الغابوية؛ المشاتل... 

 مشاريع متفرقة أخرى 
تنظيم المهرجات السياحية؛ إحداث ثكنة؛ بورصة  

...   

 التوزيع حسب عدد المواضيع ووضعية ممارسة النشاط .ج

إلى   المحدثة  األجهزة  تهدف  التي  المواضيع  عدد  وحسب  يختلف  آخر.  إلى  جهاز  من  األعضاء  الجماعات  لفائدة  تحقيقها 

أجهزة أي   10من أجل تحقيق موضوع واحد، بينما    ت% أحدث  78أجهزة أي بنسبة    109االستمارات المتوصل بها، فإن  

ولى  % تسعى إلى تحقيق ثالثة مواضيع، أما تلك التي تت  11جهاز أي    15% تسعى إلى تحقيق موضوعين اثنين، و  7حوالي  

 أربعة مواضيع أو أكثر فعددها خمسة أجهزة.

وفيما يخص التوزيع حسب وضعية ممارسة النشاط، فقد بلغ عدد األجهزة المتوقفة، إما بسبب عدم تفعيلها أو حلها، ما مجموعه 

جهازا تم حله(، وهو ما يؤشر   15جهازا غير مفعل و  31% من األجهزة المحدثة على الصعيد الوطني )   30أي    اجهاز  46

 على وجود صعوبات تعترض بعض هذه األجهزة لدرجة ال تستطيع معها ضمان استمرارية أنشطتها.

-الدار البضاء 

%19سطات 

-تطوان-طنجة

الحسيمة

14%

ماسة -سوس 

مكناس-فاس 13%

11%

-بني مالل

%9خنيفرة

%8الشرق

-سال -الرباط 

%8القنيطرة

أسفي-مراكش 

7%

تافياللت-درعة 

6%

الساقية الحمراء-العيون

2%

واد نون-كلميم

1%

37

28

23

14

14

11

12

تدبير النفايات والمجاالت المرتبطة بها

تدبير المرافق الجماعية

تجهيزات البنية التحتية

اقتناء اآلليات 

والتجارية بناء وتدبير الفضاءات الصناعية، السكنية

والسياحية
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إلى التي تهدف  بتلك  تتعلق  المتوقفة  أكبر نسبة لألجهزة  فإن  االشتغال،  الصناعية   وحسب مجاالت  الفضاءات  وتدبير  بناء 

%. بينما تراوحت    43%، تليها األجهزة التي يتعلق موضوعها باقتناء اآلليات بنسبة    57والسكنية والتجارية والسياحية بنسبة  

بنية التحتية نسبة توقف األجهزة التي تقوم بتدبير المجاالت المتعلقة بالنفايات والمرافق العمومية والتنمية الغابوية وتجهيزات ال

 %.  30و 18ما بين 

 نظرة حول مالية األجهزة  .2

المداخيل اإلجمالية التعاون، خالل سنة    بلغت  ارتفاعا بنسبة    1.737ما قدره    ،2019ألجهزة  %   15مليون درهم مسجلة 

مليون درهم   1.015مليون درهم مقابل    721,9. ويتوزع هذا المبلغ ما بين مداخيل التسيير بما يناهز  2018مقارنة مع سنة  

 1.056لتبلغ ما مجموعه    2018% مقارنة مع سنة    30بنسبة    2019لمداخيل التجهيز. أما النفقات اإلجمالية، فقد ارتفعت سنة  

مليون درهم تتعلق بنفقات التجهيز.    359مليون درهم تتعلق بنفقات التسيير، وما يناهز    697,9مليون درهم، منها ما يعادل  

% مقارنة مع سنة   2مليون درهم، منخفضا بذلك بنسبة    680,8قدره حوالي    2019خالل سنة  وقد سجل فائض إجمالي  

ما مجموعه   2019وفيما يتعلق بالمساهمات المالية المدفوعة من طرف الجماعات األعضاء، فقد ناهزت خالل سنة  .  2018

لمساهمات المالية غير المدفوعة حوالي  من مداخيل التسيير اإلجمالية، فيما بلغت ا  67 %مليون درهم، أي حوالي    483,7

 مليون درهم خالل السنة ذاتها. وارتباطا بهذه المعطيات يمكن اإلشارة على الخصوص لما يلي:  358,3

 ميزانية التسيير .أ

مليون درهم، ويتشكل من المساهمات المالية   545,9ما قدره    2019-2015بلغ المعدل السنوي لمداخيل التسيير خالل الفترة  

% وتتوزع    37مليون درهم. أما باقي الموارد فقد مثلت مجتمعة نسبة    342,6أي ما يعادل    %   63ماعات األعضاء بنسبة  للج

  . %(  20,74( والموارد األخرى )%  15,26( وإمدادات الدولة )%  1,2ما بين مساهمات الجماعات الترابية غير األعضاء )

هزة، اختالف مبلغ هذا الدعم حسب الجهات ومن جهاز إلى آخر بنفس ويالحظ من خالل تركيبة مداخيل التسيير حسب األج

أن استمرار تقديم بعض األجهزة )خاصة النشيطة في مرافق جمع النفايات( للخدمات المنوطة بها رهين بالدعم   الجهة. كما

 االستثنائي للدولة. 

مليون درهم، خصصت نسبة   514,26ما قدره  ،  2019-2015أما نفقات التسيير، فقد بلغ معدلها السنوي خالل نفس الفترة  

مليون درهم، واستحوذت باقي    14,48% منه لنفقات الموظفين )بما فيها تعويضات أعضاء مجالس األجهزة( أي ما يعادل    3

ورغم محدودية النسبة التي تمثلها نفقات الموظفين في  مليون درهم.  499,78%، أي ما يعادل   97نفقات التسيير على نسبة 

(، فإنها عرفت خالل هذه األجهزةرواتبهم في إطار ميزانيات    المؤداةلمحدودية الموارد البشرية    نظراموع نفقات التسيير )مج

درهم    16.932.445,09إلى    2015درهم سنة    11.363.449,74%، إذ انتقلت من    49ارتفاعا بنسبة    2019-2015الفترة  

 . 2019سنة 

 ميزانية التجهيز  .ب

السنو المعدل  الفترة  بلغ  التجهيز خالل  لمداخيل  ارتفاعا ناهزت    747,80ما قدره    2019-2015ي  مليون درهم، وسجلت 

وتتكون   .2019درهم سنة    1.015.852.697,99إلى    2015درهم سنة    555.394.885,69%، حيث انتقلت من    83نسبته  

مليون درهم، وفائض الجزء األول   342,6%، أي ما يعادل    58هذه المداخيل أساسا من فوائض السنوات المنصرمة بنسبة  

ويالحظ اختالف نسبة الموارد األخرى من مجموع موارد التجهيز  % أيضا.  21% وباقي الموارد األخرى بنسبة  21بنسبة 

% في حين كانت منعدمة تماما    86القنيطرة حوالي  -سال-من جهة ألخرى، حيث مثلت بالنسبة لألجهزة التابعة لجهة الرباط

 ماسة، والشرق. -سطات، وسوس-لألجهزة التابعة لجهات الدار البيضاء بالنسبة 

مليون درهم، وسجلت ارتفاعا على غرار    245,80ما قدره    بلغ معدلها السنوي خالل نفس الفترةوبالنسبة لنفقات التجهيز، فقد  

درهم سنة   359.028.279,66إلى    2015درهم سنة    194.635.041,33مداخيل التجهيز بنفس الوتيرة حيث انتقلت من  

2019. 

 ثانيا. إحداث أجهزة التعاون وتسييرها ومواردها المالية والبشرية 
أسفرت المهام الرقابية المنجزة من طرف المجالس الجهوية للحسابات عن تسجيل مجموعة من المالحظات تتعلق بمسطرة  

 اللتزاماتها.  الجماعات األعضاءإحداث هذه األجهزة، وكذا بكيفية اشتغالها ومدى احترام 

 إحداث األجهزة .1

 تم على هذا المستوى تسجيل المالحظات التالية:

  التعاون وحلها يحتاج لمزيد من التأطير إحداث أجهزة 

باستثناء المبادئ العامة المنصوص عليها في القوانين المنظمة للجماعات الترابية ومن بينها التضامن بين الجماعات والفائدة 

، فإن  2007مايو    04بتاريخ    45التفرد واالختصاص الواردين في دورية وزير الداخلية رقم  مبدأي  المشتركة واالختيارية و

إحداث أجهزة التعاون يحتاج لمزيد من التأطير من أجل تحديد الشروط الواجب تحقيقها من طرف المتعاونين والمشاريع ذات  

 األولوية في التعاون والتأكيد على ضرورة التعاضد بين الجماعات كل واحدة حسب قدرتها المالية.
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المفعول إذ ال يتم تفعيلها في الوقت المحدد )بعد مرور سنة دون القيام بأي كما أن حلها ال يحترم المقتضيات القانونية سارية  

الجهاز  بكيفية تصفية ممتلكات  التأطير سيما ما يرتبط  الحل لمزيد من  نشاط( من جهة، ومن جهة أخرى، تحتاج مسطرة 

ن في ذمتها وتوقف نشاطها منذ مدة  والديون المترتبة عليه، حيث أبانت المهام الرقابية أن حل بعض األجهزة تعثر لوجود ديو

 طويلة.

  إحداث أجهزة بأهداف ال تتسم بالمنفعة المشتركة ودون إنجاز دراسات أولية كافية 

، فإن األهداف التي من أجلها يتم إحداث هذه األجهزة  القانونية المتعلقة بأجهزة التعاون بين الجماعات الترابيةمقتضيات  لطبقا ل

لمشتركة للجماعات األعضاء. ومن هذا المنطلق، فإن تحقيق المصلحة المشتركة يجب أن ينبثق من  يجب أن تتسم بالفائدة ا

غير أن إحداث عدد من هذه األجهزة،   .الحاجيات الحقيقية للجماعات األعضاء وبناء على رغبتها في االنضمام لهذه األجهزة

ء وال تتسم المشاريع المراد إنجازها بالمنفعة المشتركة  لم يكن مبررا بغايات تقتضي تجميع الوسائل بين الجماعات األعضا

 .لهؤالء األعضاء. ويتعلق األمر على سبيل المثال بأجهزة التعاون المحدثة من أجل بناء محالت سكنية وتجارية قصد كرائها

نجاز وصيغتها والعدد األنسب  من جانب آخر، تفتقر جل المشاريع المكلفة بها أجهزة التعاون إلى دراسات أولية تبين قابليتها لإل

جماعة   20فعلى سبيل المثال، أحدثت أجهزة ضمت في عضويتها جميع الجماعات التابعة إلقليم معين )أكثر من    .لألعضاء

في بعض الحاالت وعلى امتداد جغرافي كبير( لتتولى إحداث وتدبير مطرح عمومي دون دراسة قابلية المشروع لإلنجاز 

 ة تسييره ومدى قدرة الجماعات األعضاء على تمويله.وحجم االستثمار وكلف

، ال سيما على مستوى كيفية تدبير المهام  الصعوبات، تبين أن تدبير هذه األجهزة تعترضه مجموعة من  األمروكنتيجة لهذا  

 والتزامات األطراف، فضال عن عدم تحقيق بعضها لنتائج ملموسة. 

 بعض األعضاء دون استيفاء الشكليات ذات الصلة  عدم إبرام اتفاقية إحداث األجهزة وانسحاب 

سالف الذكر، فقد تم إحداث    113.14من القانون التنظيمي رقم    142و  133خالفا للمقتضيات المنصوص عليها في المادتين  

من جهة، مجموعة من األجهزة دون إبرام االتفاقيات التي يفترض أن تتضمن عدة مقتضيات سيما موضوع الجهاز وتسميته 

دخول   ورغم  أخرى،  جهة  من  الزمنية.  والبشرية( ومدتها  والمادية  )المالية  المساهمات  ومبلغ  وطبيعة  القانون  هذا  ومقره 

، فإن األجهزة المعنية لم تبادر بعد إلى تسوية هذه الوضعية بإبرام اتفاقية ملزمة بين جميع  2015منذ    التنظيمي حيز التنفيذ

 .الجماعات األعضاء

في فقرتها   113.14من القانون التنظيمي رقم    140ضوية جماعة داخل مؤسسة للتعاون، نصت المادة  وبخصوص إنهاء ع

األخيرة على أن انسحاب جماعة من مؤسسة التعاون بين الجماعات يتم وفق الشكليات المنصوص عليها في اتفاقية تأسيسها، 

ير أنه سجل في بعض األجهزة انسحاب جماعات أعضاء ويعلن عن االنسحاب بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية. غ

 دون مراعاة هذه الشكليات.

  113.14عدم مالءمة الوضعية القانونية لألجهزة القائمة مع القانون التنظيمي رقم 

من منه على أنه، ابتداء    283، نصت المادة  113.14لمالءمة الوضعية القانونية لألجهزة القائمة مع القانون التنظيمي رقم  

"،  مؤسسات التعاون بين الجماعات" اسم " مجموعات التجمعات الحضريةدخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ تحمل "

، أن  283ويستفاد من مقتضيات المادة  .  "مجموعات الجماعات الترابية" اسم "مجموعات الجماعات المحليةفي حين تحمل "

" وضعية  الجماعاتمالءمة  استعماال،،  "مجموعات  األكثر  الصيغة  تمثل  تلك    والتي  بين  من  صيغة  اختيار  على  يتوقف 

المنصوص عليها في القانون التنظيمي، وإعداد اتفاقية وعرضها على الجماعات المعنية من أجل المصادقة عليها وتوجيهها  

لمعنية، والمقررات المتخذة من طرفها،  للسلطات المكلفة بالداخلية مرفقة بالمداوالت المتطابقة لمجالس الجماعات الترابية ا

 .وذلك من أجل إصدار قرار اإلحداث

وخالفا لهذه المقتضيات، استمرت مجموعة من األجهزة، من جهة، في اعتماد نفس االسم، ومن جهة أخرى، في االشتغال  

تداركت هذه الوضعية، فلم تقم  داخل نفس اإلطار القانوني منذ إحداثها دون تعديل قرارات إحداثها. أما بعض األجهزة التي  

 بذلك إال بعد انصرام فترة زمنية مهمة عن دخول القانون التنظيمي حيز التنفيذ والبعض اآلخر قام بذلك بمناسبة توسيع نشاطه. 

   اعتماد عدة أهداف عند إحداث بعض األجهزة 

عات الجماعات أو الجماعات المحلية، حول تحديد مواضيع مجمو  2007مايو    04بتاريخ    45نصت دورية وزير الداخلية رقم  

على ضرورة إيالء العناية الالزمة لمبدئي التفرد والتخصص عند إحداث األجهزة، غير أن بعض األجهزة أحدثت بأهداف 

 متعددة أو تم توسيع اختصاصاتها لتشمل مجموعة من األهداف األخرى.

األعضاء  نفس  وإحداث  أعاله  الدورية  بمضمون  التقيد  كان  نفس    ولئن  إحداث  لذلك  وتبعا  واحدا  موضوعا  ليتولى  لجهاز 

الجماعات لعدة أجهزة يحتاج لدراسات تبين جدوى ذلك، فإنه في المقابل، تبين أن تكليف جهاز واحد، في ظل محدودية الموارد  

سبيل المثال، فقد   علىفالمالية والبشرية )كما وكيفا(، بتدبير مشاريع غير منسجمة لم يساعد على تحقيق األهداف المسطرة.  

عهد إلى جهاز واحد تدبير سوق الجملة للخضر والفواكه ومرافق النظافة وجمع النفايات وتدبير المطرح علما أن سوق الجملة  

 تابع لجماعة واحدة، كما عهد إلى جهاز تعاون آخر تدبير مرافق النقل الحضري والنظافة وجمع النفايات وتدبير المطرح. 
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، إلى تنزيل مشروع طموح يهدف إلى وضع  2021داخلية في جوابها، أنها بادرت في مستهل سنة  وقد أكدت وزارة ال
مخطط وطني يروم ترشيد عملية إحداث أجهزة التعاون عبر وضع مبادئ توجيهية واضحة تم تحديدها من خالل تقييم  

ورة هذا المخطط الوطني عبر  وتشخيص التجارب السابقة. وفي أفق تنفيذه على المدى المنظور، بدأ العمل على بل
مراحل تبتدئ بدراسة أولية لتجميع ومعالجة وتحليل المعطيات من أجل تحديد المجاالت الجغرافية والوظيفية للتعاون  
األكثر مالئمة. وأضافت أن هذه اإلصالحات التي ستعمل على تنزيلها ستمكن في مرحلة أولى من مالئمة الوضعية 

 لقائمة وذلك بتنسيق مع والة الجهات وعمال عماالت وأقاليم المملكة.القانونية لبعض األجهزة ا

 اشتغال األجهزة المسيرة   .2

 يثير اشتغال األجهزة المسيرة ألجهزة التعاون المالحظات التالية:

 عدم تحديد كيفية تنفيذ األجهزة لمهامها 

يل أو تأخر إنجازها(، فإن عدة أجهزة لم تقم باتخاذ  تبعا للنقائص التي شابت اتفاقيات التعاون )غيابها أو عدم تضمنها للتفاص

التدابير الضرورية من أجل تحديد طرق تنفيذ مهامها وتدخالتها، مما انعكس سلبا على النتائج التي حققتها. فعلى سبيل المثال،  

هام والتزامات األطراف،  فإن األجهزة التي تهدف إلى صيانة البنيات التحتية كالطرق والماء، لم تقم بتحديد طرق تنفيذ الم

سيما توزيع التدخالت حسب الجماعات األعضاء وكيفية التزود بمواد المقالع والتزود بالماء الصالح للشرب، وكيفية تزويد  

الذي  والطرف  الشتغالها،  الضرورية  والزيوت  بالوقود  المستفيدة  الجماعات  إشارة  رهن  الموضوعة  واآلليات  السيارات 

 ح اآلليات أثناء تدخلها بالنفوذ الترابي لجماعة معينة. سيتحمل مصاريف إصال

   عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بتمثيلية الجماعات األعضاء وبحضور الدورات 

  78.00ال تتقيد مجموعة من األجهزة بالمقتضيات المتعلقة بتمثيلية الجماعات األعضاء المنصوص عليها في القانون رقم  

، سواء فيما يتعلق بعدم تناسب عدد ممثلي الجماعات مع حصص مساهماتها،  113.14في القانون التنظيمي رقم  وفيما بعد  

رغم وجود فرق واضح في مساهمات األعضاء، أو من حيث ضرورة تواجد رؤساء الجماعات كأعضاء في مجالس األجهزة، 

 .وكذا من حيث تناسب عدد المنتدبين مع عدد سكان الجماعات األعضاء

كما تبين انطالقا من محاضر الدورات التي عقدتها مجالس بعض األجهزة وجود حاالت غياب متواترة لبعض األعضاء عن 

% مما أدى في كثير من الحاالت، إلى تأجيل    50جلسات مجالس األجهزة بحيث تجاوزت نسبة الغياب في بعض الحاالت  

 الدورات بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. 

يبها، أشارت وزارة الداخلية إلى أن القوانين المنظمة للجماعات الترابية نصت على مجموعة من المقتضيات  وفي تعق 
اللقاءات  من  مجموعة  خالل  بأهميتها  والتحسيس  توضيحها  على  الوزارة  حرصت  وقد  الحكامة،  بقواعد  المتعلقة 

عد والنماذج والتوجيهات المتعلقة بسبل التدبير والدورات التكوينية والدالئل المرجعية التي تضمنت العديد من القوا
 الجيد.

غير أن المهام الرقابية المنجزة أبانت أن تنزيل مقتضيات القوانين التنظيمية والقواعد والمناهج المفصلة في الدالئل المعدة من  

 الجماعات الترابية.طرف الوزارة لم يبلغ بعد النتيجة المرجوة فيما يتعلق بحكامة أجهزة التعاون بين 

 الموارد البشرية والمالية والمقرات .3

أسفرت المهام الرقابية فيما يخص احترام التزامات األطراف، خاصة في شقي الموارد البشرية والمقرات، والموارد المالية، 

 عن تسجيل مجموعة من المالحظات، فيما يلي أبرزها:

 الالزمة البشرية الموارد من تمكينها دون األجهزة إحداث 

إن إحداث غالبية األجهزة لم يواكبه توفير الموارد البشرية الكافية حتى تتمكن من االضطالع بمهامها، بحيث إن الجماعات  

ففي مجموعة من   الالزمين إلنجاز المهام الموكولة لهذه األجهزة.  الموظفيناألعضاء، لم تعمد إلى اتخاذ تدابير لتوفير وتعيين  

دارة الرئيس بمفرده أو إلى جانب عدد محدود من الموظفين تم وضعهم رهن إشارته من طرف بعض  األجهزة، يتولى اإل

البشرية  الجماعات األعضاء، وفي غالب األحيان الجماعة التي يمثلها رئيس الجهاز. وفي أجهزة أخرى، تقتصر الموارد 

غير األعضاء مثل العماالت والمكتب الوطني  العاملة بها على فئة األعوان العرضيين، أو موظفين تابعين لجهات أخرى  

 إلنعاش الشغل، علما أنه ال توجد أية عالقة وظيفية بين هذه األجهزة وهؤالء الموظفين. 

ويالحظ أن عدم توفر هذه األجهزة على موظفين خاصين بها وعدم وضع الجماعات األعضاء العدد الكافي من الموظفين 

 األجهزة يشكل عائقا أمام تحقيق األهداف المسطرة. وذوي كفاءات مناسبة رهن إشارة هذه

بتاريخ   تم  قد  أنه  إلى  الوزارة  جواب  أشار  العليا   21/08/2021وقد  المناصب  في  بالتعيين  يتعلق  مرسوم  إصدار 
أن   الوزارة  لهذه  وأنه سبق  بها،  المرتبطة  والتعويضات  وباألجور  الترابية  الجماعات  بين  التعاون  أجهزة  بإدارات 

إلى إصدار دورية حول تنظيم إدارات هذه األجهزة والتعيين في مناصب المسؤولية   2019أبريل    08بتاريخ  بادرت  
 بها. 
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  األرشيفعدم توفر غالبية األجهزة على مقرات إدارية مالئمة نتج عنه خلل في مسك   

الحاالت مكاتب تابعة لمصالح    في غالب  حيث تستغلال تتوفر غالبية األجهزة على مقرات إدارية من أجل القيام بمهامها،  

العماالت واألقاليم ومقرات بعض الجماعات سيما تلك التي يرأسها رؤساء هذه األجهزة. كما ال تتوفر المكاتب المخصصة  

على مساحات كافية وبشكل يتم فيه احترام شروط العمل اإلداري. مما ي شكل عائقا إضافيا يمس التدبير السليم   لهذه األجهزة

 التي أحدثت من أجلها هذه األجهزة. للمهام 

وضعية دون مسك األرشيف بطريقة سليمة، مما ال يسمح لمختلف األطراف، بما فيها الرقابية، بتقييم الوضعية هذه الوتحول  

. الجاري بها العمل  للقوانين واألنظمةالمالية لهذه األجهزة وتطورها والتأكد من سالمة العمليات المحاسبية ومدى مطابقتها  

 كما تخالف أيضا المقتضيات التنظيمية المؤطرة للعمليات المالية والمحاسباتية التي تنفذها الجماعات الترابية وهيئاتها. 

  محدودية مبالغ المساهمات المالية للجماعات األعضاء 

التسيير على الصعيد % من موارد    63تعتمد ميزانيات أجهزة التعاون بشكل أساسي على مساهمات األعضاء، إذ تشكل نسبة  

% في كثير من األجهزة. وفضال عن كون مبالغها لم تنبثق عن دراسة اقتصادية تبين حجم النفقات وكيفية    100الوطني ونسبة  

التمويل، فإن هذه المساهمات ال تسمح لألجهزة المعنية بتحقيق أهدافها، سيما األجهزة التي تنشط في مجاالت تستلزم استثمارات  

 لبداية كتدبير المطارح وجمع النفايات والنقل الحضري واقتناء آليات لصيانة الطرق.مهمة في ا

سنوات )حتى تتمكن من توفير التمويل بتراكم المساهمات السنوية( عدة  إلى االنتظار ل  األجهزة  تضطر مجموعة من  وهكذا

الزمة وتجهيز بعض المصالح واقتناء السيارات من أجل الشروع في تنفيذ األشغال، أو من أجل التعاقد مع الموارد البشرية ال

إحداث وتدبير مطرح عمومي والتي لم تتمكن من تحقيق  ب  المكلفة والمعدات الضرورية. والمثال األبرز يهم بعض األجهزة  

 ح. القتناء الوعاء العقاري الضروري وتمويل إنجاز المطر  يةأهدافها بعد مرور عدة سنوات لكون مبالغ المساهمات غير كاف

من أجل المساهمة في تمويل    الخصوص(وباستثناء تقديم ملتمسات لبعض القطاعات الحكومية )المكلفة بالبيئة والداخلية على  

القانون  بموجب  باستخالصها  لها  المأذون  المالية  الموارد  وفق  تمويلها  مصادر  تنويع  التعاون  أجهزة  تستطع  لم  أنشطتها، 

تعتبر محدودية مبالغ المساهمات المالية عائقا من شأنه أن يشكل تهديدا الستمرارية  سالف الذكر. و  113.14التنظيمي رقم  

عدد من األعضاء بالتزاماتهم المالية كاملة وفي اآلجال المناسبة   عدم وفاءهذه األجهزة في مزاولة مهامها، خصوصا أمام  

 خالل بعض السنوات. 

  ل دفعها تارة وعدم أدائها تارة أخرى عدم التزام األعضاء بمبالغ المساهمات المحددة وبآجا 

ال تقوم بعض الجماعات األعضاء ببرمجة المبالغ المحددة كمساهمات من طرف أجهزة التعاون بميزانياتها لتدفع لهذه األجهزة، 

لميزانية والبعض اآلخر يدرج بميزانيته مبالغ أقل من تلك المحددة من طرف هذه األجهزة، وتبعا لذلك، تكون المبالغ المدفوعة  

جهاز التعاون أقل من تلك المستحقة. كما أن دفع هذه المساهمات لميزانيات هذه األجهزة غالبا ما يتم بشكل متأخر، أي خالل 

 الربع األخير من السنة.

المناسبة يؤثرا سلبا على  وأبانت المهام الرقابية المنجزة، أن عدم دفع المساهمات المالية المتفق عليها وداخل اآلجال الزمنية  

عمل أجهزة التعاون، حيث ليس بمقدورها إعداد برمجة واقعية وفعالة لتدخالتها بسبب عدم ضبط قيمة المساهمات وآجال  

السليم   التفعيل  وبالتالي صعوبة  المستحقات(،  )تراكم  ممونيها  تجاه  المالية  بالتزاماتها  الوفاء  دون  ذلك  يحول  كما  صرفها، 

الت االستثمار وجودة  للمراقبات  الخصوص مبلغ  المتعاقدين معهم وعلى  التعاون على  أجهزة  بها من طرف  القيام  يتعين  ي 

 الخدمات المقدمة. ويعتبر مجال التدبير المفوض لمرافق جمع النفايات وتدبير المطارح المثال األبرز لذلك. 

، حسب االستمارات المالية 2019-2015الفترة    وقد أفضى جرد المساهمات المالية السنوية ألعضاء أجهزة التعاون خالل

المدفوعة بلغ حوالي   للمساهمات غير  المبلغ اإلجمالي  أن  إلى  العديد من    لم تقممليون درهم، حيث    358,8المتوصل بها، 

 ميزانيات األجهزة التي هم منضوون بها.  لفائدةالمالية ا األعضاء، أحيانا لعدة سنوات، عن أداء مساهماتهالجماعات 

وأشارت وزارة الداخلية في جوابها إلى أنها بصدد إعداد نماذج التفاقيات تمويل سيتم تعميمها الحقا على األجهزة 
المعنية. وبالنسبة لإلكراهات المرتبطة بصرف الموارد المالية من طرف الجماعات األعضاء، فإن هذه الوزارة دأبت 

مشاريع ميزانياتها، على إدراج المساهمات الواجب تحويلها لفائدة  على حث الجماعات الترابية، سنويا بمناسبة إعداد 
 أجهزة التعاون، باعتبارها نفقات إجبارية، وذلك تحت طائلة عدم التأشير على هذه الميزانيات. 

 ثالثا. تقييم نتائج تدخالت أجهزة التعاون
الرقابية المنجزة )وعددها   المهام  لفة )صنفت كما سبق إلى سبع فئات حسب  ( مجموعة من األجهزة بأهداف مخت65همت 

مجاالت التدخل(، وأفضت إلى أن بعض هذه األجهزة تقوم بالمهام المنوطة بها بنسب متفاوتة، في حين أن البعض اآلخر  

توقفت أنشطته أو لم يشرع فيها أصال. وسجلت عدة مالحظات بعضها يهم جميع أصناف األجهزة والبعض اآلخر يخص تلك  

 جال محدد. النشيطة في م

وتجدر اإلشارة في هذا الصدد، إلى أن عدة جماعات تستفيد من بعض خدمات القرب بفضل آليات التعاون، ومن بينها على  

 سبيل المثال خدمات جمع النفايات والنقل الحضري. 
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 قائص تهم تدخالت جميع أصناف أجهزة التعاون   .1

 ويتعلق األمر بالمالحظات التالية:

 األجهز بعض  قيام  التحضيرية وتوقف عدم  األعمال  بعض  أخرى على  واقتصار  إحداثها  منذ  نشاط  بأي  ة 

 أنشطة أخرى

أقاليم لم تمارس أي نشاط رغم مرور أكثر من سنة من    10جهازا موزعة على    13حسب االستمارات المتوصل بها، فإن  

سالف الذكر    113.14ون التنظيمي رقم  من القان  148و  140تاريخ إحداثها. ومع ذلك لم يتم حلها طبقا لمقتضيات المادتين  

والتي تنص على أن تحل األجهزة بحكم القانون بعد مرور سنة على األقل بعد تكوينها دون ممارسة أي نشاط من األنشطة 

 التي أسست من أجلها.

ت المنجزات على ولم تشرع فعليا بعض األجهزة في تنفيذ المهام المسندة إليها حسب ما تنص عليه قرارات إحداثها، واقتصر

بعض األعمال التحضيرية )البحث عن التمويل أو الوعاء العقاري وإنجاز الدراسات القبلية(. ويتعلق األمر على سبيل المثال  

منذ سنة   بعضها  أحدث  أجهزة  الطرق    2012بستة  لصيانة  آليات  وأخرى القتناء  للنفايات  مراقبة  وتدبير مطارح  إلحداث 

 والمسالك.

نشاط بعض األجهزة األخرى بعد فترة من االشتغال بسبب اإلكراهات المالية )حالة األجهزة النشيطة في مجال توقف  كما  

اقتناء اآلليات لصيانة الطرق مثال( أو بعد انسحاب عضو مؤثر من الجهاز ووضع حد لمساهماته التي تمثل أهم مورد في  

 ميزانية جهاز التعاون. 

جهزة من بلوغ أهدافها رغم مرور فترات زمنية مهمة على إحداثها بلغت في بعض الحاالت  وهكذا، لم تتمكن مجموعة من األ

توفير الموارد الضرورية الشتغالها، سيما رصد الموارد المالية والبشرية والمادية الالزمة،   تستطع سنوات أو أكثر، إذ لم    10

جهزة المحدثة من أجل تدبير المطارح )بعضها أحدث  واعتماد ميزانيات كفيلة بتحقيق أهدافها. ويتعلق األمر خصوصا باأل

( وتنمية واستغالل الجانب السياحي لشاطئ المهدية )أحدثت منذ  1996( وتسيير بورصة البواكر )أحدت سنة  2011منذ سنة  

 سنة(. 40أزيد من 

 قصور في تنفيذ الخدمات نتيجة نقص في البرمجة وعدم استفادة بعض األعضاء 

زة )سيما تلك التي تعنى بصيانة الطرق( ببرمجة دورية لتدخالتها لفائدة الجماعات األعضاء، مما ال يسمح  ال تقوم بعض األجه

بالرفع من نجاعة خدماتها عبر االستغالل األمثل إلمكانياتها المادية والبشرية، وتلبية أكبر قدر من الحاجيات على مستوى 

 ستفادة من الخدمات المقدمة.الجماعات األعضاء، مع مراعاة مبدأ اإلنصاف في اال

وفي غياب برمجة سليمة، تبين أن بعض األعضاء ال يستفيدون من خدمات أجهزة التعاون رغم دفع مساهماتهم بصفة منتظمة  

أعضاء آخرون بصفة منتظمة من الخدمات المقدمة رغم تخلف بعضهم أحيانا عن    ووجود حاجيات لديهم، وبالمقابل، يستفيد

ونتيجة للتفاوت المسجل في استفادة األعضاء من خدمات أجهزة التعاون، فإن بعضهم )األعضاء(  لسنوية.دفع مساهماتهم ا

تقدمها هذه   التي  الخدمات  استفادتهم من  تأخر  أو  إلى عدم  بالنظر  المعنية،  األجهزة  االنسحاب من  في  عبروا عن رغبتهم 

 ا وعدم برمجة تدخالتها. األجهزة، وعدم الوضوح ونقص الفاعلية في طريقة تدبير شؤونه

   عجز غالبية األجهزة عن تسوية الوضعية العقارية لألراضي التي تحتضن مشاريعها أو تستغلها في هذا

 اإلطار 

لم تتمكن غالبية األجهزة من تسوية الوضعية القانونية للعقارات التي وضعت رهن تصرفها إلقامة مشاريعها أو تستغلها في  

. ويتعلق األمر خصوصا باألجهزة التي أحدثت من أجل إحداث وتدبير الفضاءات السكنية والتجارية إطار المشروع الذي تدبره

 جهازا محدثا في هذا المجال كلها مفعلة. 12والصناعية وكذا تلك التي تعنى بتدبير المقابر، حيث تم إحصاء 

 األجهزة المحدثة في مجال النظافة وجمع النفايات وتدبير المطارح والمجاالت المشابهة لها   .2

األخرى مفعلة. وقد تمت مراقبة تسيير    27أجهزة و  10% منها متوقفة، أي    27أحدث في هذا المجال    اجهاز  37تم إحصاء  

ن غالبية هذه األجهزة تقوم بتفويض تدبير المرافق من طرف المجالس الجهوية للحسابات وأبانت تقارير المراقبة أ  اجهاز  12

التي عهدت إليها إلى شركات خاصة. وتتوزع هذه األجهزة ما بين تلك المحدثة خصيصا إلحداث وتدبير المرفق )خاصة 

من  الصنف  هذا  بشأن  المسجلة  المالحظات  أبرز  يلي  وفيما  قائم.  مرفق  تدبير  لتولي  أحدثت  وأخرى  العمومية(  المطارح 

 جهزة. األ

 ضعف في اإلعداد القبلي للمشاريع وعدم احترام االلتزامات التعاقدية 

فضال عن الغياب شبه كلي للدراسات ولجدوى صيغة التعاون المختارة بالنسبة لألجهزة المحدثة خصيصا إلحداث وتدبير  

إحداث أجهزة للتعاون لمواصلة تدبيرها   مرافق جمع النفايات والمطارح المراقبة كما سلف الذكر، فإن المرافق القائمة والتي تم

تعاني أيضا من ضعف في اإلعداد القبلي للمشاريع، إذ أن هذه األجهزة أبرمت عقودا مع شركات خاصة للتدبير المفوض  

لهذه المرافق دون أن تحيط بجميع المعطيات ذات الصلة. وعلى سبيل المثال، عدم تسوية الوضعية القانونية للعقار الذي يأوي  
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المطرح؛ واعتماد دفاتر تحمالت بناء على أرقام غير محينة عند بداية المشروع من قبيل عدد السكان المستهدفين؛ وعدم 

 تحديد كمية النفايات التقديرية خالل السنة المرجعية رغم اإلشارة إلى نسبة الزيادة أو النقصان المقبولة بالنسبة للسنة الموالية. 

ير المفوض، فإن تلك التي تبرمها أجهزة التعاون لتدبير المرافق التي عهدت إليها تتسم أيضا بعدم وعلى غرار باقي عقود التدب

الزمنية  والجدولة  والمعدات  اآلليات  ونوع  باالستثمار وعدد  المرتبطة  تلك  التعاقدية، سيما  اللتزاماته  إليه  المفوض  احترام 

فية تثمين النفايات والمحافظة على البيئة. في مقابل ذلك، ال تحترم القتنائها وتجديدها، والعرض التقني خاصة ما يتعلق بكي

أجهزة التعاون بعضا من تعهداتها سيما تلك المتعلقة بأجل أداء المستحقات وبأعوان النظافة الموضوعين رهن إشارة المفوض 

 إليه. 

 نقائص في منظومة التتبع والمراقبة وفي تطبيق الجزاءات 

آليات التتبع والمراقبة في أغلب الحاالت، فإن أجهزة التعاون المحدثة في   اعتمادالمفوض على    رغم تنصيص عقود التدبير

مجال تدبير مرافق النظافة وجمع ونقل النفايات المنزلية والنفايات المماثلة وتدبير المطارح، ال تقوم بتفعيل آليات الحكامة 

، كما سجل غياب برنامج يومي للمراقبة وتقارير منتظمة عن أداء  المنصوص عليها في الوثائق التعاقدية، مثل لجان التتبع

وفضال عن    المرفق وغلبة التعامل شفويا مع المفوض إليه عوض المراسالت الكتابية الموثقة، مما يحد من نجاعة المراقبة.

المنوطة بها والنتائج المحققة بالنظر لأله المهام  التعاون بتقييم إنجاز  داف المسطرة، حيث تبين غياب ذلك، ال تقوم أجهزة 

الساكنة. على  وأثرها  وتكلفتها  المقدمة  الخدمات  جودة  عن  دقيقة  تفعيل   معطيات  عدم  في  النقائص  هذه  كل  ساهمت  وقد 

 .المسجلةاإلجراءات الزجرية المنصوص عليها في دفاتر التحمالت رغم تراكم واستمرار المخالفات 

 يات المتعلقة بتدبير النفايات والمحافظة على البيئة عجز أجهزة التعاون عن تفعيل بعض المقتض 

القانون رقم   التنظيمية ذات الصلة قد بينت كثيرا من    28.00رغم أن  النفايات والتخلص منها، والنصوص  المتعلق بتدبير 

لبيئة، وأحالت عليها المقتضيات التي يتعين التقيد بها في مجال تدبير النفايات والمطارح العمومية والتي تروم المحافظة على ا

غالبية عقود التدبير المفوض، فإن المهام الرقابية أبانت أن جزءا من هذه المقتضيات ال يتم احترامها. ويتعلق األمر خصوصا  

 بما يلي: 

مخططات مشتركة بين   في غيابالنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها    جمع  قيام أجهزة التعاون بتدبير مرافق -

 ؛28.00من القانون رقم  16، وذلك خالفا ألحكام المادة األعضاءالجماعات 

غياب أو تأخر إعداد المخطط المديري اإلقليمي لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها المنصوص عليه   -

 ه؛ سالف الذكر، والذي يشكل إطارا للمخطط المشترك المشار إليه أعال 28.00من القانون رقم  12في المادة 

دراسات التأثير على البيئة، خالفا لما تنص عليه مقتضيات    نجازالشروع في استغالل المطرح العمومي دون إ -

 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة؛  12.03من القانون رقم  2المادة 

لنفايات، ومعالجة رشيح ا تجميع لمنظومة المائية الحصيلة تتبع لضمان  الشهرية المائية الحواصل عدم إنجاز -

 للمساطر ( والمحدد2009   دجنبر8 ) 2.09.284 المرسوم رقم من 11 المادة ومقتضيات يتعارض ما وهو

 المراقبة؛  المطارح على المطبقة التقنية والمواصفات اإلدارية

 عدم إيجاد حلول جذرية لرشيح النفايات والروائح المنبعثة من المطارح العمومية. -

 لنقل الحضري بواسطة الحافالت األجهزة العاملة في مجال ا .3

المجال منها    محدثةأجهزة    10تم إحصاء   الجماعات   04متوقفة وواحدة تم حلها و  05في هذا  به  أناطت  مفعلة، وبعضها 

األعضاء أهداف أخرى موازاة مع النقل الحضري بواسطة الحافالت. وتقوم هذه األجهزة أيضا بتدبير مرافق النقل الحضري  

ير المفوض مع شركات خاصة، وقد تمت مراقبة تسيير شركتين. وأسفرت المراقبة عن تسجيل المالحظات  بموجب عقود للتدب

 التالية: 

  عدم تغطية النفوذ الترابي لبعض الجماعات األعضاء 

ال تحرص بعض أجهزة التعاون على تغطية النفوذ الترابي لجميع أعضائها بخدمة النقل الحضري بواسطة الحافالت، حيث 

اليزال بعضها محروما من هذه الخدمة رغم الشكايات المقدمة لجهاز التعاون وللشركة التي تدبر المرفق. كما سجل في حالة  

أخرى عدم استغالل جميع الخطوط بين الجماعات األعضاء والمنصوص عليها في عقد التدبير المفوض واقتصار األمر على 

المفوض لها تدبير المرفق الخطوط ذات المردودية المالية المهمة واالستغناء    بعضها فقط. ويفسر هذا األمر بتفضيل الشركة

 عن تلك التي تسجل عجزا ماليا، وعدم قدرة جهاز التعاون على إلزام المفوض إليه باحترام تعهداته.

 نقائص على مستوى البرنامج االستثماري ومنظومة المراقبة والتتبع 

مرفق النقل الحضري بواسطة الحافالت رهين في غالب الحاالت بمبلغ االستثمار الذي رغم أن اختيار المفوض إليه تدبير  

ال تحترم تعهداتها بهذا الشأن، إذ لم يتم اقتناء عدد الحافالت    المعنيةيتعهد بتوفيره وجدولته الزمنية، فقد لوحظ أن الشركات  

الحافال المحددة وال تثبيت أعمدة وقوف  الفترة  الجودة لصيانةالمتعاقد عليه خالل  بالعدد الضروري وال تنزيل مخطط   ت 
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الممتلكات من طرف المفوض إليه، والذي يشمل الحافالت والتجهيزات الثابتة والمتحركة والمستودعات والتجهيزات التقنية  

 التي تقتضي الخضوع لبرنامج دقيق للصيانة.

ب غياب أو ضعف الموارد البشرية، إذ ال تتوصل وسجلت كذلك نقائص في مهمة المراقبة والتتبع من طرف المفوض بسب

عليها في    المصلحة المكلفة بهذه المهمة بالوثائق المنصوص عليها في عقد التدبير، مما يحد من مهامها الرقابية المنصوص

 بالتدبير المفوض للمرافق العامة. المتعلق 54.05من القانون رقم  17عقد التدبير المفوض وفي المادة 

 العاملة في مجال الوقاية وحفظ الصحة األجهزة  .4

  15لجأت عدة جماعات إلى إحداث أجهزة تعاون لتتولى جميع مهام الوقاية وحفظ الصحة بنفوذها الترابي. وقد تم إحصاء  

وأسفرت  جهازا أحدث في هذا المجال أغلبها مفعلة ولو جزئيا باستثناء واحدة غير مفعلة، وتمت مراقبة تسيير أربعة أجهزة.  

 مهام المراقبة عن تسجيل المالحظات التالية:

  غياب نظام عام جماعي للوقاية الصحية والنظافة العمومية وعدم االضطالع ببعض المهام 

طالع بمهام المكاتب الصحية الجماعية على صعيد كل الجماعات األعضاء بإقرار  ضلم تقم بعض أجهزة التعاون المحدثة لال

 مجالسها التداولية.  من طرفمية يطبق على صعيد كل الجماعات األعضاء بعد المصادقة عليه نظام عام للصحة العمو

التي هي من اختصاص مكاتب حفظ الصحة الجماعية. ويتعلق األمر  كما لوحظ أن بعض األجهزة ال تضطلع ببعض المهام

الصناعة التقليدية والمعامل واألوراش    على الخصوص بالمراقبة الصحية الداخلية والخارجية للمؤسسات الصناعية ومؤسسات

ومراقبة شروط صحة ونظافة األشخاص العاملين بها، وكذا السهر على السالمة الصحية داخل مؤسسات ما قبل التمدرس، 

النقل العمومية، باستثناء سيارات اإلسعاف وسيارات نقل األموات، باإلضافة إلى مراقبة نظافة   والمراقبة الصحية لوسائل 

 ابر والسهر على ضمان صيانتها. المق

من جانب آخر، ال تتوفر بعض هذه األجهزة على مصلحة للطب الشرعي وال على مستودع لألموات، كما سجل غياب األطر  

بالمكاتب   التشريح  أو  للفحص  أو  بالمقابر  للدفن  الجثث سواء  بنقل  األجهزة  هذه  تكتفي مصالح  الطبية، حيث  الطبية وشبه 

 ة تابعة لجماعات غير أعضاء بها.الجماعية المجاور

   نقص في تتبع أنشطة بعض األجهزة يحول دون تقييم نتائجها 

تقتصر التقارير الشهرية ألنشطة بعض مكاتب الصحة المشتركة على المعطيات المتعلقة بثالثة مجاالت فقط، وهي الصحة  

ين ال تتضمن إحصائيات حول حصيلة نقل المرضى  الغذائية، ومراقبة الماء الصالح للشرب، ومحاربة نواقل األمراض، في ح

النقل  وتدبير سيارات  الضالة،  الكالب  لمحاربة  المبذولة  المجهودات  وإحصائيات حول  والجنس،  األعمار  والموتى حسب 

 المدرسي. وتحول هذه النقائص دون تقييم سليم لنتائج تدخالت هذه األجهزة ومدى تحقيق أهدافها.

واستعم وضع  عدم  سجل  األعوان  كما  استفادة  عدم  بمبررات  الطبية  والمستلزمات  اإلسعاف  سيارات  تجهيزات  أغلب  ال 

 المشرفين على هذه السيارات من تكوينات خاصة في مجاالت اإلنقاذ واإلسعاف واإلنعاش. 

بالن التي تعاني منها هذه األجهزة، مرتبطة أساسا  الداخلية في جوابها، أن معظم اإلكراهات  قص وقد أكدت وزارة 
إلى ضعف   الوقاية وبيولوجيين، باإلضافة  المتخصصة من أطباء وممرضين وتقنيي  البشرية  الموارد  الحاصل في 

جهاز تعاون من أجل    64التغطية الترابية لهذه المرافق الحيوية. وأضافت أنها بصدد تنفيذ برنامج يهدف إلى إحداث  
 رفع من إنجازه، بعد البرنامج،  هذا وسيمكنت األموات،  بناء وتجهيز مكاتب جماعية لحفظ الصحة بما فيها مستودعا

 . 63 %إلى  % 18 من المرافق هذه من الترابية التغطية

 األجهزة العاملة في تجهيزات البنية التحتية وفي اقتناء وتدبير اآلليات  .5

األخرى مفعلة، وتنشط    16و أجهزة    07% منها متوقفة، أي    30جهازا أحدث في مجال تجهيزات البنية التحتية    23تم إحصاء  

في تجهيز وإصالح وصيانة الطرقات والمسالك، وإنجاز شبكتي الماء والكهرباء، وحفر اآلبار، والتنمية القروية وفك العزلة؛  

تجهيز المؤسسات التعليمية والصحية. وقد همت المهام الرقابية المنجزة تسعة أجهزة تتوزع أنشطتها ما بين بناء وإصالح  

% منها    43جهازا أحدث في مجال اقتناء وتدبير اآلليات    14مسالك، والتزود بالماء والكهرباء. كما تم إحصاء  الطرق وال

األخرى مفعلة. وتختلف طريقة استغالل هذه اآلليات وكيفية االستفادة منها من جهاز إلى آخر،    08أجهزة و  06متوقفة، أي  

عن   جهازا  12التي شملت    القرار الجبائي. وأسفرت المهام الرقابية  حيث قامت بعض األجهزة بإدراج مقابل االستفادة في

 تسجيل المالحظات التالية:

  عدم توثيق األشغال المنجزة من طرف األجهزة العاملة في مجال البنية التحتية 

أية مساطر أو إجراءات    ال تقوم األجهزة العاملة في مجال تجهيزات البنية التحتية بتوثيق األشغال التي تنجزها، ولم يتم اعتماد

إدارية لتنظيم األعمال المنجزة وكيفية تحديدها واألولوية وتوثيقها وضمان تتبعها ومراقبتها. ويقتصر األمر في بعض الحاالت 

على محاضر ال تتضمن تفاصيل األشغال المنجزة وعلى الخصوص نوع األشغال وطبيعتها وكمياتها ومصادر المواد األولية  

و المستفيد منها، والسائقين الذين اشتغلوا في األوراش، وأماكنها وفترة ومدة إنجاز األشغال، والموارد التي تم  ومساهمة العض
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توفيرها من طرف األجهزة إلخ. باإلضافة إلى ذلك، ال يتم إعداد محاضر عن تسلم األشغال يتم توقيعها بحضور كل من ممثل 

 ألشغال بنفوذها الترابي.جهاز التعاون والجماعة العضو المنجزة هذه ا

وفضال عن استحالة تقييم جدوى إنجاز هذه األشغال بهذه الطريقة )عوض طلبية عمومية( في غياب معطيات تتيح احتساب  

 تكلفتها، فإن هذه النقائص تحول دون التأكد من إنجاز الخدمة أصال.

 يةتداخل عمل األجهزة والجماعات األعضاء في مجال تجهيزات البنية التحت 

يطبع عمل بعض األجهزة في مجال تجهيزات البنية التحتية غياب التنسيق بينها وبين الجماعات األعضاء بها، حيث إنها )أي 

الماء.  ت األجهزة وبعض أعضائها( تقوم في نفس الوقت بإنجاز أشغال م  شابهة، سيما ما يتعلق بالطرقات والبحث عن نقط 

جهاز التعاون صيانة جزء آخر من نفس المسلك أو مسلك   يتولىة جزء من مسلك،  فبالموازاة مع قيام جماعة معينة بصيان

 مختلف.

وفضال عن صعوبة تتبع منجزات كل طرف في غياب التوثيق السليم كما سبق ذكره، فإن هذه الممارسة ال تنسجم مع الغايات 

 لك من تجميع للموارد واقتصاد في التكلفة. من إحداث جهاز للتعاون يتولى تدبير مجال معين لفائدة أعضائه مع ما يتيحه ذ

 امتناع الجماعات عن أداء مقابل االستفادة من تدخالت آليات األجهزة بنفوذها الترابي 

تمتنع عدة جماعات عن أداء المقابل المالي لتدخالت آليات األجهزة التي هي أعضاء بها بنفوذها الترابي رغم التزامها بذلك  

لية لجهاز التعاون وتضمين هذا األمر في القرار الجبائي. ويهم األمر بالخصوص تدخالت آليات فتح في إطار توفير موارد ما

وينتج عن هذه الوضعية استمرار تدهور الوضعية المالية لجهاز التعاون إلى أن يتوقف عن تقديم    المسالك وصيانة الطرق.

التجهيز الجماعي كان قد استفاد منها  الخدمات، علما أن بعض هذه األجهزة ال تزال بذمتها أقساط قرو ض لفائدة صندوق 

 القتناء اآلليات. 

 األجهزة التي تقوم ببناء وتسيير الفضاءات السكنية والتجارية والصناعية  .6

األخرى مفعلة، وتهم مواضيعها تدبير    06أجهزة و  08% منها متوقفة، أي    57جهازا أحدث في هذا المجال    14تم إحصاء  

الفضاءات الصناعية، والسكنية، والتجارية، والسياحية. وهمت المهام الرقابية المنجزة سبعة أجهزة تتوزع أنشطتها ما بين  

إ المدنية وإحداث وتجهيز منطقة صناعية. عمليات بناء عمارات ومقهى ومركز تجاري،  للوقاية  إلى إحداث ثكنات  ضافة 

 وتتمثل أهم المالحظات المسجلة في هذا اإلطار فيما يلي: 

  الشروع في بناء فضاءات فوق ملك الغير دون تسوية الوضعية القانونية للعقار 

األجهزة    بادرت بتوفير    إلىبعض  أعضائها  على وعود من بعض  بناء  إليها  التي عهدت  الفضاءات  بناء  عمليات  مباشرة 

العقارات الضرورية ولم تنتظر التسوية الفعلية للوضعية القانونية لهذه العقارات وتحفيظها باسم جهاز التعاون. ورغم استكمال 

ن حيازة األوعية العقارية لتعثر مسطرة نزع ملكيتها من طرف بناء هذه الفضاءات واستغاللها، فإن أجهزة التعاون لم تتمكن م

 الجماعات المعنية أو لوجود نزاعات بشأنها. 

العقاري، حيث شرع في تهيئته قبل   التعاون بنفسه توفير الوعاء  وسجلت نفس المالحظة في حالة أخرى تولى فيها جهاز 

تعثر المشروع الذي أحدث   الناشئة عن ذلك  سطرة المنازعاتطول معن  تسوية وضعيته القانونية. وقد نتج عن هذا األمر و

 هدفه. وعدم تحقيقمن أجله جهاز التعاون 

   تسجيل عدة نقائص في تدبير ممتلكات األجهزة 

على غرار تدبير الجماعات لممتلكاتها، فإن تدبير أجهزة التعاون للفضاءات التي قامت بإحداثها تشوبه نفس النقائص ويتعلق  

 سبيل المثال بما يلي:األمر على 

عقود الكراء سيما ما يخص   دعدم حث المستغلين على أداء واجبات الكراء في اآلجال المحددة واحترام بنو -

 الكراء من الباطن دون موافقة الجهاز؛

بإبرام عقود جديدة مع  - الوضعية  بمقابل مالي وتسوية  أغيار  لفائدة  المحالت  بالتنازل عن  للمستغلين  السماح 

 يدين الجدد دون الدعوة للمنافسة ودون استيفاء جميع واجبات الكراء المترتبة بذمة المتنازل عن المحل؛ المستف

في حق المتخلفين عن األداء طبقا للقوانين الجاري بها العمل، خاصة اللجوء إلى    الالزمة عدم اتخاذ اإلجراءات   -

 الملك موضوع الكراء.  القضاء للمطالبة بالواجبات وعند االقتضاء فسخ العقد واستعادة

ومن أجل الرفع من مستوى تدخالت أجهزة التعاون بصفة عامة، أكدت وزارة الداخلية في جوابها، أن مصالح الوزارة  
والمالي   التقني  الدعم  تقديم  وستواصل   )...( األجهزة  لهذه  التابعة  البشرية  الموارد  مهارات  تطوير  على  ستسهر 

لتعاون سواء على مستوى التخطيط أو التهيئة المجالية أو على مستوى تجويد وتقريب  للجماعات الترابية وكذا ألجهزة ا
البرامج التي تروم   الخدمات األساسية من المواطنين. وأضافت أنها قد خصصت موارد هامة لتنزيل مجموعة من 

للشرب،   الصالح  بالماء  والتزود  الطرق،  قبيل،  من  هامة  تحتية  وبنيات  مهيكلة  مشاريع  السائل،  إنجاز  والتطهير 
 والكهربة، فضال عن تعزيز وعصرنة خدمات النقل الطرقي والحضري. 



 
 

 

 (2022 مارس  14) 1443 شعبان   11 –مكرر   7073عدد  الجريدة الرسمية 

 

1669 

 اإلصالح رابعا. التوصيات وسبل 
إن اتساع دائرة اختصاصات الجماعات الترابية وتنوع تدخالتها في العديد من الميادين جعل التعاون من المقومات الرئيسية  

الترابية   الجماعاتادية واالجتماعية وتعبئة الموارد. وقد أثبت التدبير اليومي لشؤون  لسياسة التهيئة الترابية والتنمية االقتص

 والتعاون فيما بينها.   التعاضدأنها في حاجة ماسة إلى  

التعاون بين الجماعات ومن أجل تجويد تدبير الشأن المحلي بما يتيح له تحقيق التنمية   ولتجاوز العراقيل التي تعترض 

 ت الترابية، يوصي المجلس األعلى للحسابات وزارة الداخلية بما يلي: المحلية بالجماعا

وضع استراتيجية وطنية للتعاون بين الجماعات الترابية وكذا مخططات عمل واضحة حول المجاالت ذات  -

 األولوية والمبادئ التي يتعين توفرها إلحداث جهاز تعاون؛ 

ت موثقة لمرحلة اإلعداد القبلي والدراسات األولية  على خالصا  مبنياالحرص على أن يكون إحداث األجهزة   -

الكفيلة بالتثبت من جدوى صيغة التعاون المختارة وإحداث أجهزة التعاون، خصوصا التقييم األولي للحاجيات  

 ثم توفير التمويل الضروري وتصور شامل عن المهام التي سوف تناط باألجهزة والنطاق الترابي لتدخالتها؛ 

ت الالزمة من أجل مالءمة الوضعية القانونية ألجهزة التعاون القائمة مع مقتضيات القانون  اتخاذ اإلجراءا -

اتفاقيات   المتعلق بغياب  التعاون وتدارك اإلخالل  القانوني لجهاز  التنظيمي، سيما ما يتعلق باختيار الشكل 

 اسة؛التأسيس واإلسراع بمصادقة كافة الجماعات األعضاء على تلك التي توجد قيد الدر

إعمال مبدأ التناسب بين عدد األعضاء الممثلين لكل جماعة عضو وحصة مساهماتها وعدد سكانها، وذلك   -

 عند حسم األجهزة في طبيعة الشكل القانوني األنسب لها، مع مراعاة أحكام القانون التنظيمي؛

 .استئناف نشاطهاتطبيق مسطرة الحل فيما يتعلق باألجهزة التي يتعذر عليها مواصلة أو  -

كما يوصي المجلس مصالح وزارة الداخلية المكلفة بالمراقبة اإلدارية )أو والة الجهات وعمال العماالت واألقاليم( بالسهر  

 على:  

القيام   - من خالل  الواقع،  أرض  تنزيلها على  يمكن  منبثقة عن حاجيات حقيقية  أولوية  ذات  أهداف  اعتماد 

اء وتقدير الموارد الضرورية لتمويلها وذلك حتى يتم اختيار األهداف التي  بدراسة لحاجيات الجماعات األعض

 ؛جماعات األعضاءيمكن تحقيقها بالنظر لقدرات ال

الحرص على تحديد الدراسة القبلية لحجم التمويل الضروري ألي مشروع ومصادره قبل إحداث جهاز للتعاون   -

يتعلق بالمداخيل الممكن استخالصها مقابل بعض    يكلف بهذا المشروع، وتنويع مصادر التمويل، سيما ما

الخدمات المقدمة، وعقد اتفاقيات مع اإلدارات المعنية بمجال اشتغال أجهزة التعاون من أجل الحصول على  

 الدعم المالي؛ 

العمل بتنسيق مع السلطات المختصة على أن تشكل المشاريع والعمليات المنجزة من طرف األجهزة، قيمة  -

 م في التنمية االقتصادية واالجتماعية للمجال الترابي المعني؛ مضافة تساه

والكفاءات  اعتماد   - الموظفين  عدد  حيث  من  البشرية  الموارد  من  األجهزة  الحتياجات  التوقعي  التدبير 

 ، والتأكد من وضعهم رهن إشارة جهاز التعاون من طرف مشغليهم بموجب اتفاقيات التعاون؛ الضرورية

التنسيق بينها لتنفيذ مقتضيات اتفاقيات إحداث األجهزة وتعديلها عند االقتضاء بما يضمن حث األعضاء على   -

 توفير مختلف الموارد )المالية والبشرية والمادية( الضرورية لجهاز التعاون لتحقيق أهدافه؛

 هذه األخيرة.تفعيل المقررات المتخذة من طرف مجالس األجهزة، السيما تلك التي تحدد اإلطار العام الشتغال   -

كما يوصي المجلس مصالح وزارة الداخلية المكلفة بالمراقبة اإلدارية )أو والة الجهات وعمال العماالت واألقاليم( بحث  

 أجهزة التعاون على القيام بما يلي: 

وضع خطط عمل سنوية وفق الموارد واإلمكانيات المتاحة باإلضافة إلى تبني رؤية مستقبلية لعمل األجهزة  -

 حرص على تحيينها بصفة دورية؛وال

الحرص على استفادة جميع األعضاء بشكل متوازن واألخذ بعين االعتبار إمكانية التعديل نتيجة التدخالت  -

 الطارئة والمستعجلة الممكن القيام بها؛  

التضامن والحرص على االستفادة من    مبدأتفادي تداخل أنشطة أجهزة التعاون مع أنشطة أعضائها وتفعيل   -

 (؛ économie d’échelleالقتصاد في التكلفة )ا
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وكمية األشغال   طبيعتها من حيث بها الخاصة المعطيات إبراز أجل من وذلك تدخالت األجهزة، ل اعتماد تتبع -

 عبر المنجزة لألشغال دقيق  المنجزة ومدى احترام المقاوالت المتعاقد معها اللتزاماتها التعاقدية، مع توثيق

  التتبع. ومحاضر األشغال ونهاية بداية محاضر خاصة ائق،الوث من مجموعة مسك

وقد أكدت وزارة الداخلية في جوابها أنها منكبة حاليا على بلورة مخطط عبارة عن تصور جديد )...(. وسيمكن هذا  
طرف   من  األجهزة  هذه  إلى  المهيكلة  االختصاصات  وتحويل  االختصاصات،  تداخل  تجنب  من  الطموح  المخطط 

لترابية المعنية ألجل تقديم خدمات في المستوى المطلوب وذات فائدة فضلى للجماعات المنخرطة، وتقديم الجماعات ا
دعم مالي من طرف الدولة للمؤسسات التي سيتم إحداثها طبقا لمقترحات وتوجهات هذا المخطط. وفي هذا الصدد، تم  

للتعاون. موازاة مع ذلك، ستنكب الوزارة   اختيار جهة سوس ماسة كجهة نموذجية إلرساء أول تجربة لمخطط جهوي
على إعداد دليل يتعلق بالمساطر الواجب اتباعها عند إحداث مجموعات الجماعات الترابية أو مؤسسات التعاون بين  
األجهزة مع  هذه  تبرمها  التي  والشراكة  التعاون  اتفاقيات  أو  بإحداثها  المتعلقة  لالتفاقيات  نماذج  وإعداد  الجماعات، 

 ات األخرى في مجال تدبير المرافق العمومية المحلية بما فيها طرق وأساليب تمويله.المؤسس

 

II. وز المتعلقة  يجواب  والتوصيات  المالحظات  حول  الداخلية  الجماعات  ر  بين  بالتعاون 

 الترابية 

 )جواب مقتضب( 

 )...( 

 والبشرية ثانيا. بخصوص إحداث وتسيير أجهزة التعاون وتعبئة مواردها المالية 
، إلى تنزيل مضامين مشروع طموح يهدف إلى وضع مخطط وطني يروم 2021بادرت وزارة الداخلية، في مستهل سنة  

تحديد المجال الجغرافي والوظيفي األكثر تناغما للتعاون بين الجماعات الترابية، وذلك في إطار "برنامج دعم تحسين نجاعة  

 الجماعات"، )....(.

المخطط الوطني عبر مراحل تبتدئ بدراسة أولية لتجميع   وفي أفق تنفيذه على المدى المنظور، بدأ العمل على بلورة هذا 

ومعالجة وتحليل المعطيات من أجل تحديد المجاالت الجغرافية والوظيفية للتعاون األكثر مالئمة، أخذا بعين االعتبار معايير  

 موضوعية تهم أساسا:

 التعاون المحدثة مسبقا؛  المجال الجغرافي والوظيفي لمؤسسات ▪

 مخططات وسياسات التعمير والتهيئة وإعداد التراب؛  ▪

 المشاريع المهيكلة والبنيات التحتية الحالية والمزمع إنشاؤها؛ ▪

 البيانات اإلحصائية ذات الطابع االجتماعي واالقتصادي والديمغرافي. ▪

من مالئمة الوضعية  في مرحلة أولى  تنزيلها ستمكن  على  وزارة الداخلية    ستعملاإلصالحات التي  هذه    وتجدر اإلشارة إلى أن

 المملكة. بتنسيق مع والة الجهات وعمال عماالت وأقاليم، )...( وذلك القانونية لبعض األجهزة القائمة

حكامة التدبير  وبخصوص اشتغال األجهزة المسيرة، فإن القوانين المنظمة للجماعات الترابية عرفت تطورا ملحوظا من حيث  

مجموعة من اللقاءات والدورات    خاللوالتي تكفلت هذه الوزارة بالحرص على توضيحها والتحسيس بأهميتها  )...(    المحلي

 التكوينية. 

الجماعات   بين  التعاون  في موضوع  للوزارة إصدارها وتعميمها  التي سبق  المرجعية  الدالئل  أن  قد تضمنت الترابية،  كما 

دليل  ،  دليل التعاون الالمركزي) القواعد والنماذج والتوجيهات المتعلقة بسبل التدبير الجيد ألجهزة التعاون  بدورها العديد من

 . (دليل اإلجراءات الخاصة بالتعاون والشراكة للجماعات الترابية المغربية، التعاون والشراكة للجماعات المحلية

فقد تم بتاريخ ساء هذه األجهزة من األطر الضرورية لممارسة مهامها، ومن أجل تمكين رؤ، أما فيما يتعلق بالموارد البشرية

الجماعات ومجموعات    إصدار  21/08/2021 بين  التعاون  بإدارات مؤسسات  العليا  المناصب  في  بالتعيين  يتعلق  مرسوم 

إلى  2019أبريل  08يخ تار ببادرت ، علما أنه سبق لهذه الوزارة أن األجور والتعويضات المرتبطة بهابالجماعات الترابية و

مناصب  في  والتعيين  الترابية  الجماعات  ومجموعات  الجماعات  بين  التعاون  مؤسسات  إدارة  تنظيم  حول  دورية  إصدار 

 المسؤولية بها والتعيين في بعض المناصب العليا بالجماعات. 
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لتعاون من الموارد المالية الالزمة  وحرصا على تمكين أجهزة ا  ،وفيما يخص محدودية المساهمات المالية للجماعات األعضاء

نماذج التفاقيات تمويل سيتم تعميمها الحقا على األجهزة   إعداد   والكافية لالضطالع بمهامها، فإن الوزارة بصدد العمل على

 المعنية للغاية المرجوة.

اون، فإن هذه الوزارة بالنسبة لإلكراهات المرتبطة بصرف الموارد المالية من طرف الجماعات األعضاء في جهاز التعو

دأبت على حث الجماعات الترابية، سنويا بمناسبة إعداد مشاريع ميزانياتها، على إدراج المساهمات الواجب تحويلها لفائدة 

مجموعات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات، باعتبارها نفقات إجبارية، وذلك تحت طائلة عدم التأشير 

 يات.على هذه الميزان

 بخصوص تقييم نتائج تدخالت أجهزة التعاون .ثالثا
اعتبارا للدور المحوري الذي تضطلع به أجهزة التعاون في مجاالت متعددة تخص تقديم خدمات القرب وإنجاز المشاريع،  

جية شمولية انخرطت وزارة الداخلية في مسلسل من اإلصالحات الرامية إلى تفعيل مبادئ الحكامة الجيدة وفق رؤية استراتي

 تنبني على التأطير والمواكبة المادية والتقنية لهذه األجهزة وكذا لمجالس الجماعات المكونة لها.

  ستسهر مصالح هذه الوزارة على تطوير مهارات الموارد البشرية التابعة األجهزة، ومن أجل الرفع من مستوى تدخالت هذه 

لرفع من نجاعتها وذلك من خالل رصد الموارد وإعداد البرامج الرامية إلى  وتدعيمها بآليات العمل والوسائل الكفيلة با  لها

 .قمنة وسائل التدبير والحكامةرتحديث و

جهزة التعاون سواء على ألوفي نفس السياق، ستواصل وزارة الداخلية تقديم الدعم التقني والمالي للجماعات الترابية وكذا  

لمواطنين في المجالين القروي  من امستوى التخطيط أو التهيئة المجالية أو على مستوى تجويد وتقريب الخدمات األساسية  

 والحضري.  

البرامج التي تروم  موارد هامة    اخلية قد خصصتوزارة الد  وجدير بالذكر أن مهيكلة  نجاز مشاريع  إلتنزيل مجموعة من 

الكهربة، فضال عن تعزيز وعصرنة  وتطهير السائل،  والشرب،  لالتزود بالماء الصالح ل والطرق،  وبنيات تحتية هامة من قبيل  

بئة موارد مالية هامة من خالل إحداث صندوقين  إضافة إلى ذلك، عملت هذه الوزارة على تع  الحضري. وخدمات النقل الطرقي  

 مخصصين على التوالي لالستجابة للحاجيات الملحة في ميداني التطهير السائل والنقل الحضري والطرقي.  

إليها   تمت اإلشارةوالتي  منها   إن معظم اإلكراهات التي تعاني، فاألجهزة العاملة في مجال الوقاية وحفظ الصحةوبخصوص 

ي يمرتبطة أساسا بالنقص الحاد الحاصل في الموارد البشرية المتخصصة من أطباء الوقاية وممرضين وتقن  مجلس،ال تقرير ب

 الوقاية وبيولوجيين...، باإلضافة إلى ضعف التغطية الترابية لهذه المرافق الحيوية.

تنفيذ برنامج   الداخلية بصدد  فإن وزارة  اإلكراهات،  أجل تجاوز هذه  إلى  ومن  الجماعات  من  مجموعة    64اث  إحديهدف 

جماعة    674الترابية من أجل بناء وتجهيز مكاتب جماعية لحفظ الصحة بما فيها مستودعات األموات. ويهم هذا البرنامج  

مليون درهم. وسيمكن هذا البرنامج، بعد إنجازه، من رفع التغطية  512جهات بكلفة إجمالية تقدر بـ  7إقليما و 25تنتمي إلى 

 %.63% إلى 18ن هذه المرافق من الترابية م

 فيما يتعلق بالتوصيات وسبل االصالح  .رابعا
القانونية   النصوص  الداخلية بموجب  المنوط بوزارة  الدور  العملانطالقا من  بها  فإنها ستواصل مواكبة وتأطير  الجاري   ،

عن هذه األجهزة    وأنشطة  تبع عملت ، كما ستعمل على  بلوغ األهداف المنشودة من أجهزة التعاونقصد  الجماعات الترابية  

 حسن سيرها. بما يضمنال سيما من خالل مراقبتها ومواكبتها من طرف والة الجهات وعمال عماالت وأقاليم المملكة كثب  

وفي هذا اإلطار، ورغبة في تجاوز مختلف اإلكراهات القانونية والمالية والتدبيرية والصعوبات التي يعاني منها التعاون بين  

تصور جديد ومتكامل مخطط عبارة عن  ، على بلورة  كما سبقت اإلشارة إليهالجماعات الترابية، فإن هذه الوزارة منكبة حاليا،  

لجماعات الترابية من جهة وعقلنته من جهة أخرى، وجعله في مركز أنماط التدبير الكفيلة  مبني على تشجيع التعاون بين ا

 )...( بضمان مرافق عمومية محلية فعالة وذات جودة عالية. 

وفي هذا الصدد، تم اختيار جهة سوس ماسة كجهة نموذجية إلرساء أول تجربة لمخطط جهوي للتعاون، والذي سيتم عرضه  

   .وإخراجه إلى حيز الوجود عليهلمصادقة  قبل امقاربة تشاركية وفق ة بما فيها الجماعات الترابية على الجهات المعني

)...( .  
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 إعداد وتنفيذ المخططات االستراتيجية للجماعات 

أمست وظيفة "التخطيط االستراتيجي" آلية تدبيرية أساسية من الالزم على الجماعات اعتمادها حتى يتسنى لها   2002منذ  

ممارسة اختصاصاتها وفق رؤية استشرافية واضحة، مع ما يقتضيه ذلك من تشخيص للمؤهالت والحاجيات، وتحديد لألهداف 

واألولويات، ووضع مؤشرات التتبع واإلنجاز واألداء لقياس النتائج المحققة. ويهدف هذا الملخص إلى إبراز أهم المالحظات 

، بخصوص إعداد  2020و  2019إثر المهمات الرقابية المنجزة برسم سنتي    ،المسجلة من طرف المجالس الجهوية للحسابات

 –   2015(، وبرامج عمل الجماعات )الوالية االنتدابية  2015  –  2009وتنفيذ المخططات الجماعية للتنمية )الوالية االنتدابية  

وظيفة2021 حول  موجزة  لمحة  تقديم  قصد  وذلك  لمعالجاتها.  المقترحة  التوصيات  وكذا  لدى    (،  االستراتيجي  التخطيط 

الجماعات، ومدى استيعابها وتطبيقها للقواعد المعتمدة في مجال برمجة وتنفيذ المشاريع التنموية. وذلك بالنظر لألهمية التي 

وجعلها أكثر فعالية ونجاعة، في أفق تحقيق الحكامة   ،تكتسيها هذه الوظيفة التدبيرية في ترشيد التدخالت العمومية المحلية

 لترابية الجيدة.ا

I.  مالحظات وتوصيات المجلس األعلى للحسابات 

 ( 2015  – 2009المخططات الجماعية للتنمية )الوالية االنتدابية  .أوال
 بخصوص هذا المحور، تم تسجيل أهم المالحظات التالية: 

 مرحلة اإلعداد والبرمجة .1

 عدم إعداد بعض الجماعات لمخططاتها الجماعية للتنمية 

المادة   لمقتضيات  طبقا  للتنمية  الجماعي  المخطط  إعداد  إلزامية  من  رقم    36بالرغم  القانون  بالميثاق    78.00من  المتعلق 

يتعلق بتحديد    2011  أبريل  28صادر في    2.10.504من المرسوم رقم    2الجماعي كما تم تعديله وتتميمه، وكذلك المادة  

فإن بع للتنمية،  الجماعي  المخطط  بالفترة االنتدابية  مسطرة إعداد  المتعلقة  التنموية  لم تقم بإعداد مخططاتها  الجماعات  ض 

لمؤهالتها  2009-2015 دقيق  تشخيص  تمكنها من  والتي  المعنية،  الجماعات  لدى  التنموية  الرؤية  غياب  يؤشر عن  مما   .

)المالية، والطبيعية إلى منهجية    ،وإمكانياتها  استنادا  الساكنة،  لحاجيات  تنمية محلية ...(، وتحديد  إرساء  أجل  تشاركية من 

مخططاتها التنموية،   قامت بإعداد  تافياللت  –جماعات بجهة درعة  المن مجموع  فقط    %85مندمجة ومستدامة. حيث لوحظ أن  

 اآلتي:مع تباين هذه النسبة من إقليم آلخر كما يوضح الجدول 

 حسب األقاليم  تافياللت –حصيلة إعداد المخططات الجماعية للتنمية بجهة درعة 
 المجموع  إقليم ميدلت  إقليم الرشيدية  إقليم تنغير  إقليم ورزازات  إقليم زاكورة  البيانات 

الجماعات التي أعّدت المخطط 

 الجماعي للتنمية 
25 100% 15 88% 24 96% 27 93% 15 52% 106 85% 

المخطط   الجماعات التي لم تعد 

 الجماعي للتنمية 
0 0% 1 6% 0 0% 1 3% 14 48% 16 13% 

تدل  لم  التي  الجماعات 

 بالمعطيات 
0 0% 1 6% 1 4% 1 3% 0 0% 3 2% 

 %100 125 %100 29 %100 29 %100 25 %100 17 %100 25 وع م المج

 

وأكلموس اللتين قامتا بالمصادقة على مخطط   باستثناء جماعتي سيدي المين  ،خنيفرة، فإنه  –وفي إقليم خنيفرة بجهة بني مالل  

(. ولم يتم أيضا إعداد  91%جماعة على هذا المخطط )  20% من مجموع جماعات اإلقليم(، لم تتوفر   9تنمية الجماعة )

ين ت بعولجماعتي الوطية وتلمزون بإقليم طانطان، التا  ،المخطط الجماعي للتنمية بالنسبة لجماعة سبت النابور بإقليم سيدي إفني

 واد نون. –لجهة كلميم 

   وعدم تحديد الجدولة الزمنية للمشاريع المبرمجة  ،لمخطط الجماعي للتنميةل  المحددة  فترةالعدم احترام  ،

 بالنسبة لبعض الجماعات

  ]...[ يحدد المخطط المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تعديله وتتميمه على أنه: "    78.00من القانون رقم    36تنص المادة  
جماعة بجهة   12"، لكن لوحظ أن  الجماعي للتنمية األعمال التنموية المقرر إنجازها بتراب الجماعة لمدة ست سنوات ]...[  

الجماعي  تافياللت    –درعة   المخطط  التي يجب أن يغطيها  الزمنية  المدة  بإقليم زاكورة،  خمس    للتنمية:لم تحترم  جماعات 

 . ن بإقليم تنغير، وجماعة واحدة بكل من إقليم الرشيدية وورزازاتان اثنتاوجماعت ،جماعات بإقليم ميدلت ثالثو

، على تحديد جدولة زمنية دقيقة لتنفيذ المشاريع  المذكورة  جهةالمن الجماعات بمختلف أقاليم    %23من ناحية أخرى، لم تعمل  و

كأدنى نسبة )إقليم   %17ما بين  بالنسبة لكل إقليم،    ،بة الجماعات المعنيةالمبرمجة في مخططاتها التنموية. وقد تراوحت نس

 كأعلى معدل )إقليم ميدلت( كما يوضح الجدول أدناه:  %46زاكورة( و
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 تافياللت   –درعة    جهة أقاليم حسب المخطط في الزمنية الجدولة تدرج لم التي  لجماعاتا

 اإلقليم 

عدد الجماعات التي  

مخططاتها  أعدت 

 التنموية 

 الجماعات التي لم تحدد الجدولة الزمنية

 النسبة  العدد 

 %13 4 27 إقليم الرشيدية 

 %18 4 24 إقليم تنغير 

 %17 4 25 إقليم زاكورة 

 %46 7 15 إقليم ميدلت 

 %36 5 15 إقليم ورزازات 

 %23 24 106 المجموع 

  الجماعي للتنمية، وكذا مساهمة الجماعة المعنية في تمويله عدم تحديد الكلفة اإلجمالية للمخطط 

التخطيط السليم يقتضي تحديد كلفة المشاريع المراد إنجازها، باإلضافة إلى مصادر تمويلها، إال أن نسبة من المسلم به أن  

المدرجة في مخططاتها التنموية. ولم تافياللت لم ت حدد الكلفة اإلجمالية للمشاريع  –من الجماعات بجهة درعة ( %39مهمة )

بمختلف أقاليم الجهة، على تحديد مساهماتها الخاصة بتمويل المشاريع المبرمجة في   (%84تعمل كذلك معظم الجماعات )

 مخططاتها التنموية والمزمع إنجازها على مجالها الترابي، كما يبين الجدول الموالي: 

 الكلفة اإلجمالية لمخططاتها التنموية وكذا مساهماتها في تمويلها نسبة الجماعات التي لم تحدد 

عدد الجماعات التي أعدت  

 مخططاتها التنموية 

تدرج مساهمتها في  لم الجماعات التي 

 المخطط 
 الجماعات التي لم تدرج كلفة المخطط 

 األقاليم 

 العدد  النسبة  العدد  النسبة 

 إقليم زاكورة  6 %24 20 %80 25

 إقليم ورزازات  6 %40 13 %87 15

 إقليم تنغير  11 %46 16 %67 24

 إقليم الرشيدية  12 %44 26 %96 27

 إقليم ميدلت  6 %40 14 %93 15

 المجموع  41 %39 89 %84 106

  ضعف اإلمكانات المالية للجماعات مقارنة بتكلفة مخططاتها الجماعية للتنمية 

للتنمية لعدد من   الجماعات مجموعة من المشاريع، تمت برمجتها بشكل يفتقد إلى الواقعية، تضمنت المخططات الجماعية 

بإمكانيات األمر  تعلق  لتمويلها، سواء  الالزمة  المالية  الموارد  تعبئة  إلى صعوبة  بالنظر  المالية السيما،  التي تظل    ها  الذاتية، 

جماعة تلمي بإقليم تنغير، بقي دور الجماعة فعلى سبيل المثال بالنسبة لمحدودة في غالب األحيان، أو المساهمات الخارجية.  

المالية، حيث لم تتعد فوائض الجزء األول من   للتنمية جد محدود بالنظر إلى ضعف إمكاناتها  في تنفيذ مخططها الجماعي 

  ماليين   4أي تمويل مشاريع االستثمار،    ،والموجهة لتغطية نفقات التجهيز  2015  –  2010ققة خالل الفترة  الميزانية، المح

مليون درهم. نفس   68,4% من الغالف المالي اإلجمالي لتكاليف المخطط الجماعي للتنمية البالغ  6درهم وهو ما يمثل نسبة  

ها  حيث تجاوزت الكلفة اإلجمالية لمشاريع مخططماسة(،    –سوس    تتاوت بإقليم تارودانت )جهةالمالحظة تنطبق على جماعة  

  14، لم تتعد 2016-2011مداخيل التجهيز التي استطاعت الجماعة تعبئتها خالل الفترة  درهم، في حين أن  مليار 1 التنموي

 فقط من الغالف المالي للمخطط.   %1,4مليون درهم، أي ما يمثل 

 يين بتمويل وتنفيذ المشاريع عدم توثيق التزامات الشركاء المعن 

في مخططاتها التنموية شركاء عموميين تعّهدوا بالمساهمة في إنجاز بعض تافياللت    –درعة  جماعات بجهة  اللئن ضّمنت جل  

تعاون   ات اتفاقيعبر إبرام  ( لم تعمل على توثيق التزامات شركائها  %75أغلب هذه الجماعات )أن  المشاريع المبرمجة، إالّ  

أو  )المالية(  األهداف ومساهمات كل طرف، وكذا الجدولة الزمنية لإلفراج عن المساهمات    ،بالخصوص  ،تحددأو شراكة  

أقساطها حسبما تقتضيه طبيعة كل مشروع. ويبين المبيان الموالي نسبة الجماعات التي لم تعمل على توثيق التزامات الشركاء 

 :بالجهةحسب كل إقليم 
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 تافياللت - درعة جهةالتابعة ل تعمل على توثيق التزامات الشركاء حسب األقاليمنسبة الجماعات التي لم 

 

تم   المالحظة    تسجيلوقد  لهذه  بالنسبة  الحسيمةتي  جماعأيضا  بإقليم  ، الحسيمة(  –تطوان    –)جهة طنجة    كتامة وتمساوت 

 .ماسة( –)جهة سوس  تلكجونت وإداومومن بإقليم تارودانتجماعتي و

 يمكن  أنه  جوابها  في  الداخلية  وزارة  أشارت  والبرمجة،  اإلعداد  مرحلة  مستوى  على  المسجلة  المالحظات  بخصوص
 خنيفرة.  وإقليم تافياللت درعة لجهة التابعة الجماعات معظم لدى والبشرية المادية اإلمكانيات بضعف تفسيرها

 مرحلة التنفيذ واالستغالل   .2

 للتنمية ةالجماعي اتإنجاز بعض المشاريع خارج المخطط 

ولم يتم تحيين  جماعات قامت بإنجاز مشاريع ال تندرج في األصل ضمن تلك الواردة بمخططاتها التنموية،بعض اللوحظ أن 

سالف    2011أبريل    28صادر في    2.10.504من المرسوم رقم    6هذه األخيرة على ضوء ذلك، وفقا لما تنص عليه المادة  

المنجزة خارج    لية آلية التخطيط في تدبير شؤون هاته الجماعات. وقد تم حصر عدد المشاريعمما يشير إلى عدم فعا  الذكر؛

 تافياللت.-مشروعا على صعيد جهة درعة 71، على سبيل المثال، في المخططات الجماعية للتنمية

ا في  المضمنة  المشاريع غير  إنجاز بعض   " أن  إلى  الخصوص  بهذا  في جوابها  الداخلية  لمخطط وأشارت وزارة 
 والمتطلبات اآلنية للساكنة ". تالجماعي للتنمية تمليه في بعض األحيان بعض اإلكراها

 ضعف وتباين نسبة اإلنجاز حسب األقاليم ومجاالت تدخل الجماعات 

لجماعة داخل مجالها الترابي؛ غير أن لتدخالت التنموية  الاإلطار المنظم لمجموع    –مبدئيا    –يعد المخطط الجماعي للتنمية  

والتقيّد    ،أهمية فهو يظل غير كاف ويبقى رهينا بمدى تنفيذه  ارزمة مشاريع وإن كان ذعلى  إعداد مخطط طموح يحتوي  

سجلت نسبا المبينة في الجدول أسفله، الجماعات وقد تم الوقوف على أن  ل المحددة. بإنجاز المشاريع المسطّرة به داخل اآلجا

 في أحسن حال. %35التنموية، ولم تتعد تنفيذ مخططاتها  فيضعيفة 

 2020و  2019نسب تنفيذ المخططات التنموية لبعض الجماعات التي تمت مراقبتها خالل سنتي 

 الجهة  اإلقليم الجماعة 

المشاريع المبرمجة  عدد 

في المخطط الجماعي  

 للتنمية 

عدد المشاريع المنجزة في  

 المخطط الجماعي للتنمية 

نسبة 

 اإلنجاز 

 %5 4 80 آسفي-مراكش قلعة السراغنة  واركي

 أداي 
 واد نون -جهة كلميم كلميم

57 12 21% 

 %35 25 71 تغجيجت 

 المهادي 

 ماسة -سوس تارودانت 

28 4 14% 

 %18 7 39 توغمرت

 %21 9 43 توفلعزت 

أثارت دراسة منجزات الجماعات بخصوص مجموع المشاريع المبرمجة بمخططاتها التنموية،   ،تافياللت-جهة درعةوفي  

؛ ومن ناحية أخرى، تباينا لهذه النسبة من مجال آلخر %45  العام   والتي لم تتعد في المعدل  ،نسبة اإلنجازضعفا في  من ناحية،  

 الموالي:  آلخر، كما يبين الجدولومن إقليم 

  

71%

91%

75%

76%

60% إقليم زاكورة إقليم ورزازات

إقليم تنغير إقليم الرشيدية

إقليم ميدلت
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 تافياللت  -بجهة درعة نسب إنجاز المخططات حسب األقاليم والمجاالت

 اإلقليم

 المجال    

إقليم 

 الرشيدية 
 إقليم ميدلت  إقليم زاكورة  إقليم تنغير 

إقليم 

 ورزازات 
 المجموع 

 %51.4 %43 %50 %48 %66 %44 المجال االجتماعي 

 %36.2 %43 %34 %34 %37 %36 االقتصاديالمجال 

 %53.4 %150 %29 %49 %43 %42 المجال البيئي

المجال الثقافي  

 والرياضي 
19% 43% 38% 31% 89% 35.5% 

 %59.3 %59 - - %60 - مجاالت أخرى

 %45 %56 %38 %43 %54 %37 المجموع 

التي بلغت    ،وهكذا المجاالت بالجهة من حيث نسبة اإلنجاز  البيئي باقي  المجال  الطابع  %53يتصدر  المشاريع ذات  تليه   ،

فاقت   إنجاز  بنسبة  الثقافي والرياضي    ؛%51االجتماعي  للمجالين االقتصادي وكذلك  بالنسبة  اإلنجاز  .  %36ومثلت نسبة 

وحسب   إلى ارتفاع عدد المشاريع البيئية المنجزة خصوصا بإقليم ورزازات.ويعزى ارتفاع نسبة اإلنجاز بالنسبة للمجال البيئي  

األقاليم، يعد إقليم ورزازات أول إقليم بالجهة من حيث نسبة إنجاز المشاريع المبرمجة بالمخططات الجماعية للتنمية، حيث  

مشاريع المبرمجة بالمخططات الجماعية  . وفي المقابل سّجل إقليم الرشيدية أدنى نسبة إنجاز لل%56بلغت نسبة اإلنجاز به  

 من مجموع المشاريع المبرمجة.  %37للتنمية حيث ال تتعدى هذه األخيرة 

  تافياللت  –المنجزة بجهة درعة ضعف وتباين نسبة استغالل المشاريع 

إن إنجاز العديد من المشاريع وإن كان مهما ويعطي فكرة عن التنمية بالمجال الترابي للجهة، إال أنه يظل غير كاف؛ إذ يتعين 

 –في األخير    – والذي هو  أن تكون هذه المشاريع قابلة لالستغالل بشكل فعلي من طرف الساكنة حتى يتحقق الهدف منها  

في نسبة استغالل المشاريع المنجزة على مستوى الجهة حيث    من ناحية، ضعفا ،  تحسين ظروف عيش المواطن. وقد لوحظ

؛ ومن ناحية ثانية، تباينا في هذه النسبة حسب مجاالت تدخل الجماعات، وكذلك حسب األقاليم، كما %62لم تتعد في المعدل  

 يبين الجدول الموالي: 

 تافياللت -درعة   بجهة نسب استغالل المشاريع المنجزة حسب المجاالت واألقاليم

 المجاالت  إقليم الرشيدية  إقليم تنغير  إقليم زاكورة  إقليم ميدلت  إقليم ورزازات  المجموع 

 المجال االجتماعي  52% 81% 52% 82% 42% 63%

 المجال االقتصادي 76% 45% 38% 100% 26% 57%

 المجال البيئي 75% 76% 29% 100% 79% 70%

 المجال الثقافي والرياضي  82% 87% 35% 75% 45% 64%

 مختلفات  0% 0% 0% 0% 8% 5%

 المجموع  65% 75% 45% 90% 45% 62%

البيئي قد عرف   المنجزة بالجهة  أعلىوهكذا فإن المجال  نسبة استغالل    تليها  ؛%70فاقت  ، والتي  نسبة استغالل للمشاريع 

؛ بينما  %63ناهزت نسبة استغاللها التي المشاريع ذات الطابع االجتماعي ، ثم %64بلغت التي المشاريع الثقافية والرياضية 

وغني    .%5و  %57كل من " المجال االقتصادي " و " مختلفات " على التوالي  المشاريع المنجزة في  ال تتعدى نسبة استغالل  

الموارد    عمالفي است  ،شاريع دون استغاللها يشير إلى عدم استحضار معايير الفعالية والنجاعة واالقتصادعن البيان أن إنجاز م

نفقت عليها اعتمادات مالية كان ال يستفيد منها المواطنون والمرتفقون؛ فهي مشاريع متعثرة أ  التي مشاريع المخصصة لتلك ال

المشاريع المنجزة  هذا الضعف في استغالل    كما أنمن األجدر توظيفها في مشاريع ذات وقع فعلي ومباشر على الساكنة.  

من شأنها الوقوف على  القبلية التي  دراسات  ال انعدام أو قصور  إلى  وكذا    ،يشير إلى عدم الواقعية في تحديد المشاريع وبرمجتها

 . إنجازهامن  المتوخاةفي تحقيق األهداف  اع وفرص نجاحهيرامدى جدوى المشوسيما  ،الجوانب المحيطة بها جميع

إقليم ميدلت   األقاليم، سّجل  فاقت    أعلىوحسب  المنجزة  للمشاريع  استغالل  بلغت  %90نسبة  استغالل  ، وذلك بفضل نسبة 

ل  100% بينما  والبيئي خصوصا.  االقتصادي  للمجالين  بإقليمبالنسبة  المنجزة  المشاريع  استغالل  نسبة  تتعد  ورزازات م  ي 

 تافياللت.  –، وهي أضعف نسبة على مستوى جهة درعة %45زاكورة و

 شركاء   التزام  عدم  إلى   األحيان  غالب  في  يعزى  أنه  الداخلية  وزارة  أشارت  واالستغالل،  التنفيذ  بضعف  يتعلق  فيما
 التعاقدية. بتعهداتهم الجماعات

اإلطار، وجبت اإلشارة إلى أن محدودية نسب االستغالل تعود إلى تظافر مجموعة من العوامل المرتبطة بمرحلة في هذا  

 التشخيص والتخطيط وكذا بإشكالية التمويل وعدم وفاء الشركاء بالتزاماتهم. 
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 ( 2021- 2015برامج عمل الجماعات )الوالية االنتدابية   ا.ثاني
 : التالية المالحظات أهم تسجيل تم المحور، هذا بخصوص

 مرحلة اإلعداد والبرمجة .1

 للتنمية ةالجماعي اتعدم تقييم المخطط 

شابت  التي العراقيل ومعرفة المنجزات حصر أجل من ةالسابق يةولتنما اتهامخطط تقييمتقم الجماعات التي تمت مراقبتها ب لم

برامج عمل أكثر واقعية وقابلية لإلنجاز؛ ال سيما وأن نسبة مهمة   إعداد في االعتبار بعين أخذها قصد عملية البرمجة والتنفيذ

فد ، وأن مشاريع أخرى تم إنجازها ولكن لم تستا إلى التنفيذه للتنمية لم تجد طريق  ةالجماعي  اتمن المشاريع المبرمجة بالمخطط

الجماعات التي شملتها مهام مراقبة التسيير على   جلوقد تم الوقوف على هذه المالحظة بخصوص  منها الساكنة المستهدفة.  

كتاوة وآيت بوداود بإقليم زاكورة، وأوتربات وآيت يحيى وبوزمو بإقليم ميدلت، وتيدلي وتلوات  )  تافياللت   –صعيد جهة درعة  

أخرى مثل جماعة بني احمد إموكزان بإقليم الحسيمة، وملوسة بإقليم الفحص أنجرة،    ، فضال عن جماعات(بأقليم ورزازات

 المهادي وتلكجونت بإقليم تارودانت.وواركي بإقليم قلعة السراغنة، و

 تأخر في إعداد برامج عمل الجماعات 

المادة   التنظيمي رقم    78تنص  القانون  "    113.14من  أن  بالجماعات، على  الجماعالمتعلق  إشراف رئيس تضع  ة، تحت 
مجلسها، برنامج عمل الجماعة وتعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه ]...[ يتم إعداد برنامج عمل الجماعة في السنة األولى من  

إعداد برامج  تتمكن من  لم  التي خضعت للمراقبة  الجماعات    غالبيةلوحظ أن  ". غير أنه  مدة انتداب المجلس على أبعد تقدير

المادة  . حيث  هذا األجل  عملها داخل من المرسوم رقم    4لم يتم إصدار قرار إعداد برنامج عمل الجماعة طبقا لمقتضيات 

المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات    2016يونيو    29صادر بتاريخ    2.16.301

( بإصدار %46جماعات )  10(؛ في حين قامت فقط  %54يم خنفيرة )جماعة بإقل  12الحوار والتشاور إلعداده، بالنسبة ل  

جماعات في فترة تجاوزت السنة من صدور المرسوم سالف الذكر. كما تبين عدم تطبيق    7هذا القرار، لكن ذلك تم بالنسبة ل  

   التالي:الجماعات لإلجراءات المبينة في الجدول 

 م خنيفرة تطبيق إجراءات إعداد برامج عمل الجماعات بإقلي

ل  إعداد برامج عمفي  الجماعات التي تمت مراقبتها بجهات أخرى، حيث س جل تأخر  عدد من  ونفس المالحظة تسري على  

مدة    تجاوزت مدته في بعض الحاالت ثالث سنوات، أي نصفوالمصادقة عليها من طرف مجالسها التداولية،    تلك الجماعات

 أدايو  تغجيجت، جماعتا  ة بإقليم أزياللتيفرت نايت حمز، جماعة  أوتربات وآيت يحيى بإقليم ميدلت)جماعتا    الوالية االنتدابية

آيت الطالب بإقليم الرحامنة،  ، جماعة  تمساوت بإقليم الحسيمةبإقليم طانطان، جماعة    تلمزون  و   الوطيةبإقليم كلميم، جماعتا  

خرى، بينما لم تتمكن جماعات أ  . (أتوكوت بإقليم الدريوشو أجراموس    تاجماع،  تازمورت وتوفلعزت بإقليم تارودانتجماعتا  

وعرضها برامج عملها  مشاريع  (، من إعداد  2020و    2019تي  إلى حدود تواريخ اختتام مهام مراقبة التسيير المتعلقة بها )سن

التداولية، ثم جماعات أموكر وسيدي يحيى أويوسف وزاوية  سلطة المراقبة اإلدارية )  ة تأشير  على  على مصادقة مجالسها 

ناوور بإقليم جماعة  حد بوموسى بإقليم الفقيه بن صالح،  جماعة  علي بإقليم الرشيدية،    سيديجماعة  سيدي حمزة بإقليم ميدلت،  

الحسيمة،  جماعتا  بني مالل،   بإقليم  بإقليم شفشاون،  جماعة  إزمورن وتمساوت  الملحة  بإقليم تارودانت، جماعة  واد  تتاوت 

 (.رأس عصفور بإقليم جرادة جماعة  ،سينت بإقليم فيكيكلتا، جماعة تزطوطين بإقليم الناظورجماعة 

  بتحديد  المتعلق  2.16.301  رقم  المرسوم  صدور  بتأخر  الجماعات،  عمل  برامج   إعداد  في   الداخلية التأخر  وزارة  عزت
 (. 2016 يونيو 29إلعداده ) والتشاور الحوار وآليات وتقييمه وتحيينه وتتبعه الجماعة عمل برنامج إعداد مسطرة

  مرحلة التشخيص األهمية الالزمة إيالء نقص في 

من    9المادة  وقد نصت  ؛  هاتعد مرحلة تشخيص الحالة الراهنة للجماعة، مرحلة جوهرية في مسلسل إعداد وثيقة برنامج عمل

، على أن يقوم رئيس مجلس الجماعة بطلب المساعدة التقنية، عن طريق عامل العمالة سالف الذكر  2.16.301المرسوم رقم  

اإلقليم، العمومية،    أو  والمقاوالت  والمؤسسات  األخرى  الترابية  والجماعات  للدولة  الخارجية  المصالح  اإلحاطة    قصدمن 

  ، بالمشاريع المنجزة وتلك المزمع إنجازها فوق تراب الجماعة، وكذا تعبئة الموارد البشرية التابعة للمصالح الخارجية للدولة

جماعات لم توِل األهمية الالزمة لهذه المرحلة، جل اللكن لوحظ أن  .  لجماعةا  من أجل المساهمة في إعداد مشروع برنامج عمل

السيما إشراك عامل العمالة أو اإلقليم، أو من ينوب  و،  سواء من حيث الحيز الزمني المخصص أو اآلليات المعتمدة ألجل ذلك

ال المركزية، وفق  لإلدارة  الالممركزة  المصالح  أنشطة  بتنسيق  المكلف  العملعنه، بصفته  بها  الجاري  التشريعية   نصوص 

وذلك بهدف تحديد، وبشكل جيد، حاجيات وإكراهات الجماعة، وأيضا (؛  من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات  78)المادة  

ع إمكانياتها ومؤهالتها المالية والبشرية والطبيعية، في أفق بلورة برنامج عمل يرسم رهانات التنمية المتاحة بالجماعة، ويض

 ويرتب األوليات حسب ميادين تدخل الجماعة واختصاصاتها، في انسجام تام مع التوجهات الوطنية والجهوية واإلقليمية. 

 نسبة الجماعات التي طبقت اإلجراء  عدد الجماعات التي لم تطبقه  عدد الجماعات التي قامت به  اإلجراء 

 %45 12 10 تعليق القرار بمقر الجماعة

 %36 14 8 تبليغ القرار لعامل اإلقليم 



 
 

 

 (2022 مارس  14) 1443 شعبان   11 –مكرر   7073عدد  الجريدة الرسمية 

 

1677 

قيام   على عدم  الوقوف  تم  فقد  خنيفرة  جماعات    8وهكذا،  بالمّرة  بالتشخيصبإقليم  والمذكور  الجماعات  كذا  ،  عدم حرص 

، على جماعة تغدوين أيضا  وتنطبق هذه المالحظةالمعتمدة.    التشخيص  ةعلى إعمال منهجيجماعة(    14باإلقليم )األخرى  

الحوز،   الحسيمةوبإقليم  الرحامنة  ،جماعة إزمورن بإقليم  بإقليم  الطالب  آيت  الجماعة    وجماعة  حيث تبين، بخصوص هذه 

هي مبرمجة سلفا من طرف    (تهيئة المسالك والتزويد بالماء الصالح للشرب)األخيرة، أن بعض المشاريع التي تمت برمجتها  

 . (مجموعة الجماعات الرحامنة الجنوبية ومجموعة الجماعات الترابية الرحامنة)هيئات أخرى 

سيدي عمرو بإقليم خنيفرة،  و،  بإقليم خنيفرة  سبت آيت رحو)مثل جماعات    لوحظ أن عددا من الجماعاتفي سياق متصل،  و

بإقل الطالب  وآيت  الحوز،  بإقليم  داود  سيدي  الرحامنة،  وآيت  خالد  ويم  الدريوش،    ،أنكاد-وجدة  بعمالةبني  بإقليم  وتزغين 

ترتيب المشاريع    والسيما من حيثلم تأخذ بعين االعتبار نتائج التشخيص المنجز،  (،  وتلمكانت وتوفلعزت بإقليم تارودانت

 .الجماعية وخدمات القربخاصة في مجال المرافق والتجهيزات العمومية ، تها التنمويةابحسب أولوي

 برامج العمل مشاريع إعداد فيفي اعتماد المقاربة التشاركية  قصور 

الفقرة األولى من الفصل   ا  من الدستور،    139عمال بأحكام  المادوطبقا التنظيمي رقم   119و  78تين  لمقتضيات  القانون  من 

للح  113.14 تشاركية  آليات  الجماعات  مجالس  تحدث  بالجماعات،  لتالمتعلق  والتشاور  المواطنات  ي وار  مساهمة  سير 

، سالف الذكر  2.16.301من المرسوم رقم    7و  4  تانالماد  ؛ كما نصتوالمواطنين والجمعيات في إعداد برامج العمل وتتبعها

إعمال اآلليات التشاركية في    قصورتبين وجود    لكنبرنامج عمل الجماعة يتم وفق منهج تشاركي.  مشروع  على أن إعداد  

االستشارية المكلفة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص  اتإشراك المواطنات والمواطنين والجمعيات والهيئمن شأنها  التي  

الجماعات  مخططات للتواصل تمكن وتنفيذ إعداد هذا اإلطار، سجل عدم  وفيومقاربة النوع في إعداد برامج عمل الجماعات.  

لدى التعريف بمشاريع برامج عملها  وتنظيم    ،واالجتماعيين واالقتصاديين المؤسساتيين والشركاء والجمعيات اكنةالس من 

للحوار ميدانية  المجتمع مع والتشاور لقاءات   لتقديم مستديرة وطاوالت وورشات اجتماعات عقد وكذا ي،المدن فعاليات 

المالحظة  تم  وقد  ومناقشتها. المقترحة المشاريع إثارة هذه  بإقليم بني مالل، المثال بعلى سبيل  ت  الواد  جماعة أوالد سعيد 

 إزمورن بإقليم الحسيمة. ، وجماعة وجماعتي آيت سيدي داود وتغدوين بإقليم الحوز، وجماعة الشطيبة بإقليم قلعة السراغنة 

ا  على إعداد مجموعة من األدوات المنهجية لوضعه  الداخلية في هذا الصدد، بأنها، من جهة، " انكبتوزارة  وقد أفادت  
الجماعات إشارة  منها  رهن  المقاربة  ،  على  يحث  والذي  الجماعات  عمل  برنامج  إلعداد  والعملي  المنهجي  الدليل 

"؛   وتتبع هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بالجماعات  واشتغالحداث وتفعيل  إدليل مساطر  و  التشاركية
مين على إعداد برامج العمل  ائالمنتخبين والموظفين القبتنظيم عدة دورات تكوينية لفائدة  ومن جهة أخرى، قامت "  

 . "لتقوية قدراتهم في هذا المجال

(، أي بعد مرور أربع سنوات من 2019ويجدر التأكيد هنا على أمرين. أّوالا، تأخر إعداد الدليل المنهجي المشار إليه )سنة  

االنتدابية الوالية  المنهج2021-2015  مدة  الدليل  هذا  إن  ثانيا،  لدى  .  المتوفرة  التدبيرية  القدرات  االعتبار  بعين  يأخذ  ي ال 

الجماعات؛ حيث أنه ال يميز بين الجماعات الكبرى )الدار البيضاء، الرباط، طنجة، ...(، والجماعات الصغيرة، والسيما ذات  

مجالس جال من طرف  الطابع القروي، والتي سيكون من األنسب، من زاوية ترشيد التدخالت العمومية، دعمها في هذا الم

 العماالت واألقاليم المعنية، بالنظر لالختصاص الم سند إليها بشأن تعزيز النجاعة والتعاضد والتعاون بين الجماعات.

 هارامج عملب ضرورة مراعاة اإلمكانيات المالية للجماعات عند إعداد   

لمدة ست   ،برنامج عمل الجماعة  يحدد]...[  : "    أنهسالف الذكر، على    2.16.301من المرسوم رقم    6و    3تان  تنص الماد
يلي :    ما( سنوات، البرامج والمشاريع التنموية المقرر برمجتها أو إنجازها أو المساهمة فيها بتراب الجماعة مع مراعاة  6)

للجماعة أو التي يمكن تعبئتها، وكذا االلتزامات المتفق في شأنها بين بعين االعتبار اإلمكانيات المادية المتوفرة    األخذ ]...[   
:   أنهو  ؛الجماعة والجماعات الترابية األخرى وهيئاتها والمقاوالت العمومية والقطاعات االقتصادية واالجتماعية بالجماعة"

مشاريع واألنشطة ذات األولوية بالنسبة  ال  تحديد: ]...[ ج(    التالية  المراحلإعداد مشروع برنامج عمل الجماعة عبر    يتم"  
للجماعة مع األخذ بعين االعتبار اإلمكانيات المادية المتوفرة لديها أو التي يمكن لها تعبئتها خالل السنوات الست التي سيتم 

لى لبرنامج عمل د( تقييم موارد الجماعة ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثالث األو  ؛العمل فيها ببرنامج عمل الجماعة 
لكنه خالفا لهذه المقتضيات، لوحظ أن عددا من الجماعات قامت بإعداد برامج عمل تشوبها مجموعة من النقائص  ". الجماعة

 على مستوى تركيبتها المالية.  

الالزمة    ففي بعض الحاالت، تم إدراج مشاريع دون تحديد مساهمة الجماعة و/أو مساهمة الشركاء في تمويل الكلفة اإلجمالية

بإقليم زاكورة، وأوالد سعيد الواد   سيفتن برامج عمل جماعات تودغى العليا بإقليم تنغير، وتا هو الشأن بالنسبة لإلنجازها، كم

بإقليم بني مالل، وسيدي عمرو بإقليم خنيفرة، وملوسة بإقليم الفحص أنجرة، وواد الملحة بإقليم شفشاون، وأربعاء آيت عبد 

ال  تمفي حاالت أخرى،  وهللا بإقليم سيدي إفني.   التمويلية  القدرة  ذاتية إعداد برامج عمل تفتقد إلى الواقعية، بالنظر لضعف 

المعنيةللجماع عملها  ات  برامج  في  المدرجة  للمشاريع  اإلجمالية  بالكلفة  لكم  ،مقارنة  بالنسبة  الحال  تنسيفت  ا هو  جماعات 

،  ( %8)  أموكر بإقليم ميدلت، وبإقليم تنغير(  %7,4)ومصيسي  (  %5)بإقليم زاكورة، وإميضر    (%2)  تزارين( و%1,7)

فقط من الغالف المالي اإلجمالي لمساهمتها في    %14لم تتجاوز قدرتها التمويلية    وجماعة واركي بإقليم قلعة السراغنة التي

جماعتي ا هو الشأن بالنسبة لمنعدمة، كممساهمة بعض الجماعات في تمويل برامج عملها  إنجاز برنامج عملها. وتكاد تكون  
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وأوالد    ،وأجرمواس بإقليم الدريوش  ،كادأن-وجدة  بعمالةمستفركي  سيدي عمرو بإقليم خنيفرة، وإزمورن بإقليم الحسيمة، و

 أقاايغان بإقليم طاطا.وسيدي احماد أوموسى بإقليم تزنيت، وسيد عبد الحاكم بإقليم جرادة، 

  في برامج عمل بعض الجماعات التزامات الشركاء إلنجاز المشاريع المدرجة  توثيقعدم 

جعله وثيقة مرجعية لبرمجة  ة، الرامية إلى  امج عمل الجماعناد برتعد المقاربة التشاركية من بين أهم الركائز المعتمدة في إعد

  2.16.301من المرسوم رقم    3المشاريع واألنشطة التنموية ذات األولوية فوق تراب الجماعة. وفي هذا اإلطار، نصت المادة  

ية المتوفرة، ولكن  لالما هاإمكانيات ، ليس فقط ةامج عمل الجماعنسالف الذكر على ضرورة األخذ بعين االعتبار، عند إعداد بر

أيضا، تلك التي يمكن تعبئتها، وكذا االلتزامات المتفق في شأنها بين الجماعة وشركائها، سواء تعلق األمر بالجماعات الترابية 

لوحظ    لكنة.  لجماعالمتدخلة في النفوذ الترابي لاألخرى وهيئاتها أو المقاوالت العمومية والقطاعات االقتصادية واالجتماعية  

لم   الجماعات  التزامات شركاتعمل على  أن عددا من  إنجازها بشراكة مع  ئهاتوثيق  المزمع  المشاريع  هم، قصد  بخصوص 

  تحرص حيث لم  ؛داخل اآلجال المقررة هاضمان تعبئة المساهمات المالية لمختلف األطراف، بما يمّكن من تنزيل برامج عمل

،  للمشاريع المزمع إنجازهاالكلفة المالية  المراد تحقيقها، و  األهداف التنمويةسيّما    تحدد  أو تعاونعلى إبرام اتفاقيات شراكة  

كلفة المشاريع   فعلى سبيل المثال، تقدروالتقييم. التنفيذ آليات تتبع  باإلضافة إلى، في تمويلها األطرافومساهمات والتزامات 

والتعاون شراكة العبر  التي ينبغي تعبئة الموارد الالزمة لتنفيذهاو جماعة آيت يحيى بإقليم ميدلت،المدرجة في برنامج عمل 

  ومع  ؛اإلجمالي للمشاريع المبرمجة  الغالف الماليمن    %94  يمثلمليون درهم، أي ما    81,5حوالي  بمع أطراف خارجية،  

عليها بالنسبة  تم الوقوف  ظة  ونفس المالح  الالزمة في هذا الصدد.الشراكة أو التعاون  اتفاقيات    بإبرامالجماعة    تقمذلك، لم  

مجموعة من المشاريع التي تندرج ضمن االختصاصات المشتركة مع  ، حيث تمت برمجة  إقليم ورزازاتب  تلواتلجماعة  

والثقافة   والصحة  التعليم  بمجاالت  متعلقة  )مشاريع  األخرى  الترابية  للجماعات  المخولة  االختصاصات  ضمن  أو  الدولة، 

من الكلفة التقديرية   %83مليون درهم، أي ما يمثل  110,8 فيبشأنها   حدّدت مساهمات الشركاء والتيوالطرق والمسالك(، 

 المعنية مع مرافق الدولة المختصة أو الجماعات الترابية  الضروري  تعاقدي  الطار  اإلوذلك دون إرساء  الجماعة،    لبرنامج عمل

لمالحظة كذلك على جماعات بني زولي بإقليم زاكورة، وأربعاء آيت عبد هللا  المشاريع. وتنطبق هذه ا  تلكللمساهمة في إنجاز  

إفني سيدي  شفشاون  ،بإقليم  بإقليم  الملحة  الحوز  ،وواد  بإقليم  وتغدوين  داود  سيدي  قلعة    ،وآيت  بإقليم  والشطيبة  وواركي 

 .ى بإقليم تزنيتسيدي احماد أوموسو ،وإزمورن بإقليم الحسيمة ،سيدي عمرو بإقليم خنيفرة، والسراغنة 

 جماعات  برامج عمل تتبع إعداد  ضرورة 

إبرام اتفاقية شراكة وتعاون بين جهة   2017دجنبر    07جماعة تابعة إلقليم خنيفرة، تم بتاريخ    20لتمويل إنجاز برامج عمل  

 كاآلتي:حّصص  ماليين درهم م  3صد لها غالف مالي قدره  جماعة من اإلقليم، ر    20وخنيفرة وإقليم خنيفرة    –بني مالل  

ألف درهم لكل جماعة. وقد أوكل  30ألف درهم للجماعات على أساس  600ألف درهم لإلقليم،  400مليون درهم للجهة،  2

 من االتفاقية مهمة تنفيذ المشروع إلى إقليم خنيفرة، وذلك من خالل ما يلي:  5البند 

 ات؛ التعاقد مع مكتب دراسات متخصص في مجال إعداد برامج عمل الجماع -

 وعامل إقليم خنيفرة؛  ،والجماعات المستفيدة ،التنسيق مع مكتب الدراسات المنصب للمهمة -

 تتبع ومراقبة تنفيذ المشروع؛   -

 عن التقدم المادي والمالي للمشروع؛ ،بشكل دوري ومنتظم ،خنيفرة-إخبار مجلس جهة بني مالل -

 تسهيل مهام أعضاء لجنة التتبع والمراقبة.   -

مبرمة   BP/2017/1-21إقليم خنيفرة اكتفت بالتعاقد مع مكتبين للدراسات )صفقة تفاوضية رقم  مجلس  إال أنه تبين أن مصالح  

رقم    1.800.000,00بمبلغ    5/07/2017بتاريخ   وصفقة  بتاريخ  24/2018درهم،  مفتوح  عروض  طلب  بعد   مبرمة 

لم تعمل على تنفيذ باقي االلتزامات الموكلة إليها، من أجل تتبع تنفيذ  بينما    (،درهم  1.008.000,00مبلغ  ب  30/08/2018

 المشروع المذكور.

،  المكلف بإعداد برنامج عملها  مكتب الدراسات  عملتتبع  تقم بلم  وفي ذات الصدد، س جل أن جماعة تزغين بإقليم الدريوش،  

  حيث تم تقدير كلفة المشاريع دون تحديد مساهمات المصالح الخارجية ؛  أخطاء جوهريةمما ترتب عنه إنجاز وثيقة تتضمن  

تمويلها، الجماعي    في  المخطط  إنجاز  بمناسبة  أعدت  التي  الجماعة  االعتماد على معطيات مستقاة من مونوغرافية  تم  كما 

معطيات متضاربة، المنجز  برنامج العمل  وع  مشرمن جانب آخر، تضمن  و للتنمية عن الوالية االنتدابية السابقة دون تحيينها.  

مشروعا.   16التقنية وفي مصفوفة المشاريع إلى    البطائقفي    وردمشروعا، فيما يصل هذا العدد حسب ما    13حيث يشير إلى  

 . الجماعة برنامج عملمشروع وقد رفضت سلطة المراقبة اإلدارية التأشير على 

 الحرص على التنسيق وااللتقائية   ضرورة 

( سنوات،  6يحدد برنامج عمل الجماعة، لمدة ست )"    أنه:سالف الذكر، على    2.16.301من المرسوم رقم    3ص المادة  تن
 ]...[ السعي  يلي:البرامج والمشاريع التنموية المقرر برمجتها أو إنجازها أو المساهمة فيها بتراب الجماعة مع مراعاة ما  

". إال أنه  وجودها   عند اإلقليم أو العمالة تنمية الجهوية وبرنامج التنمية برنامج توجهات مع وااللتقائية االنسجام تحقيق إلى

بالنسبة لجماعات إقليم خنيفرة وبالرغم من أن إعداد برامج عمل الجماعات تقرر إنجازها بموجب اتفاقية شراكة وتعاون بين  
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لم يتم الحرص على األخذ بعين االعتبار معطيات برنامجي تنمية اإلقليم    خنيفرة،-الجماعات وإقليم خنيفرة وجهة بني مالل

والجهة في تحديد المشاريع. حيث إن برنامجي تنمية الجهة واإلقليم لم يتم التأشير عليهما من قِبل سلطة المراقبة اإلدارية،  

ي إعداد البرنامجين اللذين من المفترض أن  . إذ يتضح التأخر الكبير ف2019نونبر    20و،  2018يونيو    14تباعا ، إال بتاريخ  

 يسبقا برامج عمل الجماعات.  

عملها برامج  إعداد  وقت  واإلقليم  الجهة  تنمية  برنامجي  على  تتوفر  لم  أنها  الجماعات  أفادت  على    ،وقد  االعتماد  يتم  ولم 

تم في غياب برنامجي تنمية  الجماعات  فإن إعداد برامج عمل    ،(. وبالتالي%60جماعة )  12من طرف    ذلكمعطياتهما في  

الجهة واإلقليم ولم يأخذ بعين االعتبار التوجهات الجهوية واإلقليمية الواردة بهما. ويتجلى ذلك من خالل المشاريع المضمنة 

درهم،    يارمل  2,7مشروعا بكلفة إجمالية ناهزت    229البالغ عددها    ،ببرنامج تنمية الجهة والتي تهم جماعات إقليم خنيفرة

 فيها.   هذه األخيرة اتي لم يتم التطرق إليها ببرامج عمل الجماعات ولم تحدد مساهموالت

  في حاجة لتطوير اإلعداد القبلي للمشاريع المبرمجة 

الجهوية   المجالس  باشرتها  التي  التسيير  مراقبة  مهام  موضوع  الجماعات،  من  عدد  عمل  برامج  على  االطالع  خالل  من 

في   أنه،  لوحظ  التركيزللحسابات،  تم  الحاالت،  من  االقتصادية    العديد  واإلمكانيات  الحاجيات  يظهر  عام  تشخيص  على 

يؤثر سلبا على   من شأنه أنواالجتماعية والثقافية للجماعة، دون االعتماد على دراسات تقنية أولية للمشاريع المبرمجة، مما  

 على البيئة والتنمية المستدامة.ونة تقييم تكلفتها المالية ومدى قابليتها لإلنجاز وأثرها على الساك

لوحظ،   المثال،  لم تكن موضوع  فعلى سبيل  ببرنامج عملها  المدرجة  المشاريع  أن  بإقليم طانطان،  الوطية  لجماعة  بالنسبة 

ومن جهة أخرى، وجود نقص على    للمشاريع المبرمجة،دراسات تقنية قبلية، مما نتج عنه، من جهة، عدم دقة الكلفة التقديرية  

، تبين عدم تحديد مخاطر التلوث البيئي المؤثرة  حيثلتقائية وتكامل المشاريع الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة.  االستوى  م

المياه   وكذا تصريف  الساحل،  بالقرب من  الواقع  المراقب،  غير  النفايات  الساحل، خاصة مطرح  على  وغير العادمة  سلبا 

مع وعدم  الشاطئ،  في  مباشرة  المنطقة المعالجة  في  أو  الميناء  داخل  المتواجدة  المصانع  طرف  من  المستعملة  المياه  الجة 

وقد تم الوقوق على هذه المالحظة أيضا بجماعة الشطيبة بإقليم قلعة السراغنة، باإلضافة لجماعة  .  الصناعية غير المجهزة

المشاريع المتعثرة بسبب غياب أو عدم دقة   ا وجود عدد منمملوسة بإقليم الفحص أنجرة والتي تبين من خالل مراقبة تسييره

 الدراسات التقنية القبلية المتعلقة بها. 

 تفعيل برمجة الميزانية الممتدة لثالث سنواتوجدولة زمنية إلنجاز المشاريع  الحرص على اعتماد 

.  لتنفيذ المشاريع   محددةجدولة زمنية    غيابالمشاريع المضمنة ببرامج عمل بعض الجماعات    مصفوفاتلوحظ انطالقا من  

من ومن جهة؛    تحديد األولويات  . مما يؤشر عن عدمبالفترة التي يغطيها برنامج العمل ككل  من الحاالت، تم االكتفاء   كثيرففي  

المادة    شأنه، من جهة أخرى، أن يحول دون إعداد الفقرة األخيرة من  لمقتضيات  السنوية طبقا  القانون    78الميزانيات  من 

تنص على وجوب    ، والتيسالف الذكر  2.16.301من المرسوم رقم    6من المادة    )د( ، والفقرة  ق بالجماعاتالتنظيمي المتعل

األولى، مما يؤكد ضرورة توفير    ةبرنامج عمل الجماعة تقييما لمواردها ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثالثتضمين  

 جدولة زمنية دقيقة للمشاريع المبرمجة.

ا على ما   في إطار إصالح المالية العمومية المحلية، وسعيا إلى االنتقال من نظام التدبير القائم على الوسائل إلى  سبق، وعطفا

ع في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية والنصوص التنظيمية المتعلقة  المشرّ   نظام تدبير يقوم على النتائج، أقرّ 

تكريس ثقافة التخطيط االستراتيجي على المدى القريب والمتوسط، من خالل   إلىأساسا    الهادفة  المقتضياتبها، مجموعة من  

 داخل نفقاتها سنوات، واعتماد تبويب جديد لميزانية الجماعة يقدم  6التنصيص على ضرورة إعداد برنامج عمل الجماعة لمدة  

سنوات طبقا لبرنامج    3ة للميزانية ممتدة على  أو عمليات باإلضافة إلى برمج ومشاريع برامج إلى مقّسمة فصول في األبواب

المادة   ألحكام  طبقا  سنوات،  لثالث  الممتدة  الميزانية  لبرمجة  السليم  التفعيل  يصعب  لكن  الجماعة.  القانون   183عمل  من 

،  2016  يونيو  29بتاريخ    2.16.307سالف الذكر، ووفق الكيفيات المحددة بموجب المرسوم رقم    113.14التنظيمي رقم  

نظرا للنواقص التي عرفتها مسطرة إعداد برامج عمل وذلك    .2018مارس    7بتاريخ    671.18قرار وزير الداخلية رقم  و

النهائية التي لم تتضمن تقييما لموارد الجماعات ونفقاتها التقديرية الخاصة    الوثائقالجماعات، وما كان لها من تأثير على جودة  

الثالث سنو العمل خالل  األولىبتمويل برامج  المراد    ،ات  األهداف  فيها  المشاريع والبرامج تحدد  لتتبع  ولم تضع منظومة 

 ات ، ومساهماتولم تحدد التكلفة اإلجمالية للمشاريع المبرمجة في برامج عمل الجماع  ،بلوغها ومؤشرات الفعالية المتعلقة بها

 زها، باإلضافة إلى تأخر التأشير على برامج العملالمشاريع، والبرمجة الزمنية إلنجا  تلكفي تمويل    ئهاشركا و  هذه األخيرة

 من طرف السلطة اإلدارية المختصة. 

 671.18رقم  وفي جوابها عن هذه المالحظة، أشارت وزارة الداخلية إلى أنه سبق لها "  إصدار قرار في الموضوع )
تذكير جل الجماعات الترابية ، استتبعه  يحدد نموذج بيان البرمجة الممتدة على ثالث سنوات(  07/03/2018 بتاريخ

/ف  2707عدد  بضرورة تحيين برمجتها الثالثية من خالل الدورية المتعلقة بإعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية )
(، حيث تم التأكيد على إعداد الميزانيات على أساس البرمجة الثالثية باالعتماد على اإلمكانيات  2018شتنبر    12بتاريخ  

التنمية، هذا مع األخذ بعين االعتبار مطابقة   المتوقعة واألهداف ذات األولوية المسطرة في برامج  الذاتية  التمويلية 
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تقديرات المداخيل والنفقات بالنسبة للسنة األولى للميزانية على أن تكون تقديرات السنتين التاليتين على سبيل البيان  

 واالستشراف ".

 ل  مرحلة التنفيذ واالستغال .2

 ضعف على مستوى تتبع وتقييم تنفيذ برامج عمل الجماعات 

نظاما يمكن من تتبع تنفيذها، من خالل تحديد مؤشرات لقياس النتائج  الجماعات  لم يتم الحرص على أن تتضمن برامج عمل  

إلى أن تتبع وتقييم تنفيذ  وتجدر اإلشارة عن تنفيذ برامج عملها.  ةرير السنوياالمتوخاة لذلك، حتى يتسنى للجماعات إعداد التق

الجماعة والوقوف على مدى اضطالعها   ألعمالأهمية قصوى، تتجلى من جهة، في تقييم عام    مابرنامج عمل الجماعة له

في تقييم برنامج    ،ومن جهة أخرى  ؛بممارسة اختصاصاتها، والمتمثلة أساسا في تقديم خدمات القرب للمواطنين والمواطنات

وصدقية التشخيص   ةالمشاريع والبرامج التي تعكس مدى واقعي  إنجازنسب  َحصر  وذلك من خالل    ،هعمل الجماعة بحد ذات

عد سلفا،  واقتراح حلول وبدائل لتجاوزها.  ،التي حالت دون تحقيق األهداف المسطرة  صعوباتوالوقوف على اإلكراهات وال  الم 

 2.16.301من المرسوم رقم    15و   14تينمنصوص عليه في المادوفق ما هو  لم يتم تقييم برامج عمل بعض الجماعات  هكذا،  و

؛ ومن هاالجماعات المعنية لم يقوموا بإعداد تقارير سنوية لتقييم برامج عملمجالس  لوحظ أن رؤساء    ،. فمن جهةالسالف ذكره

عرضها على  قبل    ة المعنية،لس الجماعيالمجالتابعة ل  من طرف اللجان الدائمةالتقارير  لم يتم إبداء الرأي بشأن هذه    ،جهة ثانية

بالوسائل   ا وال نشره اتالجماع اتداخل مقر ات التقارير المذكورةتعليق ملخصأيضا  يتم  ولم.  هذه األخيرة من أجل دراستها

إمي  وبني بويفرور بإقليم الناظور،  ، وأنكاد  –وجدة    بعمالةبني خالد  دالل، بجماعات  . ويتعلق األمر، على سبيل االستالمتاحة

وتوندوت بإقليم ورزازات، وتلمزون بإقليم  إغرم نوكدال  ، وتودغى العليا بإقليم تنغير، ونتيارت وتوفلعزت بإقليم تارودانت

يم الحوز، وإزمورن بإقليم الحسيمة، وكذا جماعات  بإقل  آيت سيدي داودطانطان، وواركي والشطيبة بإقليم قلعة السراغنة، و

فيه  كتفت  ا  ،"  2018تقرير حول برنامج عمل جماعة خنيفرة برسم سنة    جماعة خنيفرة التي أدلت ب "، باستثناء  إقليم خنيفرة

 . وتكلفتها 2018بسرد المشاريع المنجزة خالل سنة 

 اتفي تنفيذ المشاريع المدرجة ببرامج عمل الجماع تعثرات 

إلى غاية تواريخ اختتام المهام الرقابية للمجالس    من خالل المعطيات المدلى بها من طرف الجماعات حول تنفيذ برامج عملها

ريع  المشا  إنجازأن غالبية الجماعات سجلت نسبا ضعيفة بخصوص  لوحظ  ،  2020و  2019سنتي    برسمالجهوية للحسابات  

 المبرمجة. 

مشروعا    40مشروع واحد من أصل  قامت بإنجاز  ، التي  بودينار بإقليم الدريوش، جماعة  الصدد في هذا    الدالّة  ومن األمثلة

والتي اعتمدت في   ،آيت يحيى بإقليم ميدلتجماعة    لم تتمكن؛ و%3  ال تتجاوزأي بنسبة إنجاز  ،  مدرجا في برنامج عملها

، أي مشروعا مبرمجا  59( من أصل  2ين )عومشرمن إنجاز سوى  تنزيل برنامج عملها، بشكل كبير على مساهمة الشركاء،  

كما    %37و  %9الجماعات المعنية األخرى، فإنها سجلت نسب إنجاز تراوحت بين    أما على مستوى.  %3  تناهزبنسبة إنجاز  

 يوضح الجدول اآلتي:  

 2020و 2019رامج عمل الجماعات التي تمت مراقبتها خالل سنتي نسب تنفيذ ب 

 الجهة  العمالة أو  اإلقليم الجماعة 

عدد المشاريع 

المدرجة في برنامج  

 العمل 

عدد المشاريع المنجزة  

في برنامج العمل إلى 

 2019غاية نهاية سنة 

 نسبة اإلنجاز 

 تنغير  إميضر 

 تافياللت -درعة

77 7 %9 

 30% 16 53 زاكورة النقوب 

 3% 2 59 ميدلت  آيت يحيى 

 سيدي إفني  أربعاء آيت عبد هللا 

 واد نون -كلميم

27 7 %26 

 13% 3 23 كلميم تغجيجت 

 18% 3 17 كلميم أداي 

 37% 16 43 سيدي إفني  سبت النابور 

 33% 6 18 طانطان تلمزون

 19% 31 167 أسفي-مراكش الحوز تغدوين

 الناظور  ني بويفرور ب
 الشرق  

61 7 %11 

 3% 1 40 الدريوش  بودينار 

  المشاريعجماعات واجهت صعوبات وإكراهات في إنجاز  كل التبين أن  خنيفرة، فقد  -جهة بني ماللبإقليم خنيفرة  وعلى صعيد  

 يلي:   المدرجة في برامج عملها، والتي تتجلى فيما

عملها؛ وتم تبرير ذلك بكون برامج عمل بعض جماعات في تنفيذ المشاريع المدرجة في برامج    7لم تشرع   -

لم تأخذ بعين االعتبار الموارد  العمل(  مج  ابر)  هاالجماعات لم يتم التأشير عليها من طرف عامل اإلقليم، أو بكون

المشاريع، أو اكتفت بجرد بعض المشاريع   تلكالمالية والبشرية التي تستطيع الجماعات المعنية توفيرها إلنجاز  

 كلفتها مما يعيق برمجة تنفيذها  دون تحديد
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سواء من حيث    ،أما بخصوص الجماعات التي شرعت في تنفيذ برامج عملها، فيالحظ ضعف نسب اإلنجاز -

بالنسبة للعدد    61و  1  ، والتي تراوحت بين2019مشاريع المبرمجة إلى حدود نهاية سنة  العدد أو مبالغ  

 بالنسبة للمبالغ.  60و 0,1و

 توصيات خالصات وثالثا. 

 الخالصات  .1

 تنفيذ المخططات االستراتيجية للجماعات فيما يلي: إعداد و اتتتلخص أهم أسباب تعثر

)الوالية االنتدابية   بتحديد مسطرة إعداد المخطط الجماعي للتنميةتأخر صدور المرسومين التطبيقيين المتعلقين   -

وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور   بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه( و2015 - 2009

 (؛ 2021 - 2015)الوالية االنتدابية  إلعداده

االستراتيجية  غياب رؤية واضحة لدى الجماعات بخصوص تحديد األهداف المراد تحقيقها من خالل مخططاتها   -

 تنمية، وتوفير الموارد المالية وكذا الوسائل المادية والبشرية الالزمة لذلك؛ لل

للجماعات مقارنة مع   - الذاتية  التمويلية  الواقعية في تحديد وبرمجة المشاريع، بالنظر لضعف اإلمكانات  عدم 

ضعف قدراتها على تعبئة موارد مالية خارجية لتنمية، واالستراتيجية لمخططاتها    اي تتطلبهتال  ةالمالي  األغلفة

 ؛المعنيينلدى الشركاء 

تنفيذ المشاريع المالئمة لإلفراج عنها، قصد  زمنية  الجدولة  لية الالزمة، والالماعدم تحديد كيفية تعبئة الموارد   -

 ؛االستراتيجية للجماعات في اآلجال المقّررة لهاالمبرمجة بالمخططات 

في تمويل المشاريع وكذا باقي التزاماتهم في   اتهممساهم  صتحديد حص  دونالشركاء    إلى صفةاإلشارة فقط   -

 التتبع واإلشراف؛

توثي - الشركاء  عدم  التزامات  بإنجازق  المخططات    الموكلةالمشاريع    المتعلقة  إطار  في  االستراتيجية  إليهم 

 ؛للجماعات

القدرات )التقنية( الالزمة  ، وضعف  قبل الشروع في تنفيذها  القبلية للمشاريع المبرمجة  اتلدراساإعداد  عدم   -

 لذلك لدى الجماعات. 

 المنجزة، فيمكن إجمالها فيما يلي:  أما بخصوص أهم أسباب عدم استغالل المشاريع

 (؛محّصصة أو حسب أشطرارتباط استغالل بعض المنشآت بإتمام أشغال منشآت أخرى )صفقات  -

 عدم تجهيز البنايات أو ربطها بشبكتي الماء والكهرباء؛  -

ماعية التي الج   الموارد البشريةالمنشآت المنجزة، في غياب  فق أو  المريمكن تكليفها بتسيير اف  ا طرأعدم إيجاد   -

 ؛يمكن تخصيصها لذلك

 تعّرض الساكنة على إنجاز المشروع، بل وأحيانا رفضها المطلق له؛  -

 الحصول على التراخيص الالزمة قبل الشروع في تنفيذ المشروع؛ أو /عدم تسوية وضعية العقار و -

 عدم كفاية االعتمادات المالية وعدم وفاء الشركاء بالتزاماتهم التعاقدية.  -

 التوصيات  .2

 يلي: بما  وزارة الداخلية فإن المجلس األعلى للحسابات يوصي ،تأسيسا على ما سبق

على مالءمة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمسطرة وآليات  العمل  تفعيل مبدأي التفريع والتدرج ب -

مواردها المالية والبشرية الذاتية من إعداد وتنفيذ المخططات االستراتيجية للجماعات )برامج العمل(، مع  

جهة؛ ودراسة إمكانية تخويل مجالس العماالت واألقاليم مهمة دعم الجماعات في هذا المجال، عند االقتضاء، 

بالنظر للدور )االختصاص( الُمسند إلى هذه المجالس بشأن تعزيز النجاعة والتعاضد والتعاون بين الجماعات،  

 من جهة أخرى؛

يراعي اآلجال المحددة  ( بشكل  التشريعيةلقوانين ))التنظيمية( ل التطبيقية    النصوص  إعداد ونشرالحرص على   -

 فيها إلعداد المخططات االستراتيجية.

  



 
 

 (2022 مارس  14) 1443 شعبان   11 –مكرر   7073عدد  الجريدة الرسمية  1682

 
 يلي: بما  المجلس نفس الوزارة، من خالل الوالة وعمال األقاليم والعماالت، بحث الجماعات على القيام يوصي كما

الخالحثيث  التنسيق   - المصالح  والمقاوالت  مع  والمؤسسات  األخرى  الترابية  والجماعات  للدولة  ارجية 

والعمومية والتشاور،  الحوار  آليات  والمواطنين  إل  تفعيل  المواطنات  المدني،  شراك  المجتمع  في وفعاليات 

، وأيضا إمكانياتها ومؤهالتها  هاوإكراهات  مخططات استراتيجية للجماعات ترسم بشكل أدّق حاجياتهاإعداد  

الوطنية    المخططاتفي انسجام مع  اتها، و أولويحسب  المشاريع    وتُحدد وتُرتِّبية والبشرية والطبيعية،  المال

 ؛والجهوية واإلقليمية

التمويلية األخذ بعين االعتبار اإلمكانات  والسيما  ،  المراد إنجازها  تنمويةالمشاريع  في انتقاء التوخي الواقعية   -

هم عبر إبرام  مع العمل على توثيق التزاماتلدى شركائها،    تعبئتهافعال  للجماعة أو التي يمكن لها  الذاتية  

 ؛ اتفاقيات للشراكة أو التعاون

للجماعاتتضمين   - االستراتيجية  العناصر  المخططات  كافة  كلفة كل مشروع تها، السيما  جرأالضرورية أل، 

الجدولة الزمنية المناسبة لتنفيذ المشاريع المبرمجة    زها؛ومن ثمة الكلفة اإلجمالية للمشاريع المزمع إنجا

مساهمات جميع األطراف،  و  على ضوء الجدولة الزمنية المحددة لتعبئة أو تحويل الموارد المالية الالزمة؛

 ، في تمويل المشاريع المبرمجة؛ يينها المعنئسواء الجماعات أو شركا

الالز - بالدقة  المبرمجة  المشاريع  أهداف  الجدوى  إالعمل على  و  ،مةتحديد  دراسات  قبل  نجاز  بها،  المتعلقة 

 الشروع في تنفيذها؛ 

 الحصول على التراخيص الالزمة قبل الشروع في تنفيذ المشاريع؛اتخاذ التدابير تسوية وضعية العقار و -

ة من إعدادها والسيما في نهاية السنة الثالث  ، لجماعاتالمخططات االستراتيجية ل تفعيل آليات تتبع وتقييم تنفيذ   -

في   الُمضّمنة بهاتنزيل المشاريع  وأسباب تعثر  النقائص  ومعالجة    تحديد  تحيينها، عند االقتضاء، بعدمن أجل  

 االستراتيجية إلنجازها قصد استثمار نتائجها في إعداد المخططات    المدة المحددة وفي نهاية  قّررة؛  اآلجال الم

 الالحقة؛

من    تتطلبهقة استغالل المشاريع المراد إنجازها، السيما ما قد  وضع رؤية واضحة ومتكاملة بخصوص طري -

على   مشرف  )مسيّر،  آخرين  متدخلين  أو  والكهرباء...(  الماء  بشبكتي  )الربط  أخرى  إضافية  أشغال 

 ؛(... المشروع

 البحث عن بدائل، عند االقتضاء، الستغالل المشاريع المنجزة غير المستغلة في األهداف المنشأة من أجلها.  -
 

II.   بالمخططات االستراتيجية المتعلقة  المالحظات والتوصيات  الداخلية حول  جواب وزير 

 للجماعات 

 )نص الجواب كما ورد( 

 (: 2015- 2009المخططات الجماعية للتنمية )الوالية االنتدابية أوال. بخصوص 

 والبرمجةعداد مرحلة اإلبخصوص  .1

التقرير يرصد المالحظات التي تخص فقط بعض الجماعات التابعة لجهة درعة تافياللت وإقليم    اإلشارة إلى أن  توجب -

ضعف اإلمكانيات  أما بخصوص المالحظات المسجلة على مستوى مرحلة اإلعداد والبرمجة، فيمكن تفسيرها بخنيفرة.  

 المادية والبشرية لدى معظم الجماعات التابعة لهذه الجهة وإلقليم خنيفرة. 

في إطار مواكبة الجماعات في إعداد    جبارةالمصالح المركزية لوزارة الداخلية مجهودات    فقد بذلت  متصل،  سياق  في -

المالي من خالل مساعدتها على توفير االعتمادات المالية الالزمة لتمويل   المخططات  وتنفيذ مخططاتها على المستوى 

للجماعات موارده  التنموية  تنمية  في  الجماعات  برامجها  )مساعدة  تمويل  قصد  شراكات  في  الدخول  وفي  الذاتية  ا 

، خصوصا  ومشاريعها، ...( وكذا على المستوى التقني عبر حث المصالح التقنية للعماالت واألقاليم على مواكبة الجماعات

ة تنفيذ مخططها في أحسن الظروف )مساعدإعداد والتي تعرف خصاصا على مستوى العنصر البشري حتى تتمكن من    تلك

 .الجماعات على مستوى تتبع تنفيذ المشاريع(

 واالستغاللمرحلة التنفيذ  بخصوص  .2

 )...( 
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بتعهداتهم   - الجماعات  شركاء  التزام  عدم  إلى  األحيان  غالب  في  ذلك  فيعزى  واالستغالل  التنفيذ  بضعف  يتعلق  فيما  أما 

هودات المبذولة من طرف وزارة الداخلية في  التعاقدية. وفي هذا اإلطار البد من التذكير، كما سبقت اإلشارة إليه، بالمج

إطار مواكبة الجماعات في تنفيذ برامجها ومشاريعها ومساعدتها على التغلب على الصعاب التي تعترضها في تحقيق ذلك 

 وبحرصها على تثمين المشاريع المنجزة وضمان استمراريتها بما يخدم مصالح الساكنة المستهدفة.

 : عداد والبرمجةمرحلة اإل/   (2021- 2015االنتدابية   )الواليةات برامج عمل الجماعثانيا. 

للتنميةبخصوص   - الجماعية  المخططات  الجماعاتإتأخر في  وال  عدم تقييم  إيالء مرحلة وال  عداد برامج عمل  نقص في 

التخطيط    في مجالبعد التجربة األولى التي خاضتها الجماعات الترابية  ، فتجدر اإلشارة إلى أنه،  زمةالتشخيص األهمية الال

بغية تكريس التخطيط  و   ،00-78 في إطار الميثاق الجماعي رقم  2009االستراتيجي الذي جاء به المشرع المغربي سنة  

كثقافة وممارسة   المحلي  الجماعي  الشأن  تدبير  إطار    في مجال  في  للقوانين  تم  الشاملة  للجماعات  المراجعة  المؤطرة 

للجماعات   عداد برامج للتنمية بالنسبةإعلى ضرورة    الترابيةاالختصاصات الذاتية للجماعات  التنصيص في شق    ،الترابية

 . الترابية بمختلف مستوياتها

 المتعلق بالجماعات، والمرسوم  113.14القانون التنظيمي رقم    من  82إلى    78وقد تم الحرص، استنادا على المواد من   -

الذي يحدد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور إلعداده،   2.16.301رقم  

على تحديد جميع اإلجراءات المتعلقة بإعداد برامج التنمية وبالتالي تدارك القصور المالحظ سابقا بشأن إعداد المخططات 

 . 00.78انون الجماعية للتنمية المنصوص عليها بالق

الذي يحدد مسطرة إعداد   2.16.301تأخر صدور المرسوم رقم  بعداد برامج عمل الجماعات  إويمكن تفسير التأخر في   -

 (.2016يونيو  29برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور إلعداده )

وعيا منها  الوزارة و  ، فينبغي التأكيد على أنريع برامج العملعداد مشاإقصور في اعتماد المقاربة التشاركية في  بشأن ال -

الجماعات من   إطار مواكبة  التشاركية وفي  المقاربة  إعداد برامج عملها،  أبأهمية  إعداد مجموعة من   انكبتجل  على 

الدليل المنهجي والعملي إلعداد برنامج عمل الجماعات والذي  ، منها  األدوات المنهجية لوضعها رهن إشارة الجماعات

وتتبع هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع   واشتغالحداث وتفعيل  إدليل مساطر  و  يحث على المقاربة التشاركية

 بالجماعات.

فإنه سبق للوزارة    ،وتفعيل برمجة الميزانية الممتدة على ثالث سنوات  المشاريعلق بالجدولة الزمنية إلنجاز  أما فيما يتع

،  يحدد نموذج بيان البرمجة الممتدة على ثالث سنوات(  07/03/2018 بتاريخ  671.18رقم  إصدار قرار في الموضوع )

الثالثية من خالل الدورية المتعلقة بإعداد وتنفيذ ميزانيات    استتبعه تذكير جل الجماعات الترابية بضرورة تحيين برمجتها

(، حيث تم التأكيد على إعداد الميزانيات على أساس البرمجة  2018شتنبر    12/ف بتاريخ  2707عدد  الجماعات الترابية )

ي برامج التنمية، هذا مع الثالثية باالعتماد على اإلمكانيات التمويلية الذاتية المتوقعة واألهداف ذات األولوية المسطرة ف

المداخيل والنفقات بالنسبة للسنة األولى للميزانية على أن تكون تقديرات السنتين  األخذ بعين االعتبار مطابقة تقديرات 

 التاليتين على سبيل البيان واالستشراف.

مين على إعداد برامج العمل لتقوية ائوقد قامت مصالح هذه الوزارة بتنظيم عدة دورات تكوينية لفائدة المنتخبين والموظفين الق

 قدراتهم في هذا المجال. 

 تسيير العماالت واألقاليم

تعتبر العمالة أو اإلقليم بمثابة جماعة ترابية خاضعة للقانون العام، تتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل اإلداري والمالي،  

للمملكة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة   الترابي  التنظيم  التنظيمي رقم    2وتشكل أحد مستويات  القانون  المتعلق   112.14من 

ت وقد  واألقاليم.  واألقاليم هذا  ضمن  بالعماالت  العماالت  ممارسة  تؤطر  التي  المبادئ  من  مجموعة  التنظيمي  القانون 

 تتمثل في:والختصاصاتها 

إقرار مبدأ التدبير الحر الذي يخول بمقتضاه لكل عمالة أو إقليم سلطة التداول بكيفية ديمقراطية وسلطة تنفيذ   -

 بها العمل؛مقرراتها ومداوالتها، طبقا للقوانين واألنظمة الجاري 
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 تفعيل مبدأ التفريع كأساس لتحديد االختصاصات )الذاتية، المشتركة، المنقولة( لكل عمالة أو إقليم؛  -

 اعتماد مبدأي التدرج في الزمان، والتمايز في المجال عند ممارسة االختصاصات المشتركة أو عند نقلها؛  -

العمالة أو اإلقليم ممارسة اختصاصات بالوكالة عن كل أو  تعزيز التعاون والتشاور والتكامل من خالل تمكين   -

  بعض الجماعات الموجودة بترابها وتشجيع اإلشراف المنتدب على المشاريع؛

وإنجاز   - الخدمات  وتوفير  باألعمال  بالقيام  وذلك  الترابية  الجماعات  بين  والتضامن  التعاون  مبدأي  مأسسة 

 تنمية االجتماعية بالوسط القروي؛ المشاريع أو األنشطة التي تتعلق أساسا بال

منذ   مهام اآلمر بالصرف قد أصبحت من صالحيات رئيس مجلس العمالة أو اإلقليمإلى أن    ، في هذا الصدد  ،اإلشارة  تجدرو

 اإلقليم.العمالة أو  في السابق عامل  يتوالهابعد أن كان  ،دخول القانون التنظيمي المذكور حيز التنفيذ

م على  الوقوف  أجل  بهذه ومن  للحكامة  الجديد  النظام  وفعالية  نجاعة  من  والتأكد  الجديدة،  القانونية  المقتضيات  تطبيق  دى 

( عملية 30بإنجاز ثالثين )،  2020قامت المجالس الجهوية للحسابات في إطار برامج عملها برسم سنة  الجماعات الترابية، فقد  

  عماالت وأقاليم المملكة. مراقبة تسيير

 :فيما يليمة مراقبة تسيير مجالس العماالت واألقاليم مه وتتلخص أهداف

 تقييم عمل أجهزة الحكامة المحلية وممارسة االختصاصات؛ -

 ؛112.14تقييم مدى اضطالع العماالت واألقاليم باالختصاصات الموكلة لها بموجب القانون التنظيمي رقم  -

المختلفة ومدى تحقيق االنسجام وااللتقائية مع   التأكد من تفعيل آليات ووثائق التخطيط االستراتيجي والشراكات -

 برنامج التنمية الجهوية؛

 تحليل المؤشرات المالية للعمالة أو اإلقليم؛ -

 تقييم أنظمة التدبير )المراقبة الداخلية والمداخيل والنفقات(. -

ة لدخول القانون التنظيمي رقم  مهام مراقبة تسيير مجالس العماالت واألقاليم غطت الفترة الالحقكما تجدر اإلشارة إلى أن  

  .2019دجنبر  31إلى حدود  2015أي الفترة الممتدة من منتصف سنة  ،التنفيذ حيز 112.14

 تهم ثالث محاور رئيسية:، أسفرت عملية مراقبة تسيير العماالت واألقاليم عن تسجيل عدة مالحظاتوقد 

 عمل أجهزة الحكامة المحلية وإجراءات المراقبة الداخلية؛  -

 وتنفيذ المشاريع وممارسة االختصاصات؛  وإعداد طريقة إعداد وتنفيذ برامج التنمية  -

 تدبير الموارد البشرية والمداخيل وتنفيذ النفقات.  -

وقد تم إصدار عدة توصيات، بمختلف التقارير الخاصة المتعلقة بمراقبة تسيير هذه العماالت واألقاليم، من أجل تحسين أداء 

ية والرفع من مردوديتها وكذا الرقي بمستوى التنسيق بينها وبين الجماعات من جهة، وبينها وبين الجهات  هذه الوحدات التراب

 من جهة أخرى. 

I.  مالحظات وتوصيات المجلس األعلى للحسابات 

يبرز هذا الملخص التركيبي أهم هذه المالحظات والتوصيات، وخصوصا منها تلك المشتركة بين مختلف العماالت واألقاليم 

التي خضعت لعملية المراقبة. أما المالحظات الخاصة بكل عمالة أو إقليم فهي مدرجة بالتقارير الخاصة المتعلقة بها والمنجزة  

 المختصة.المجالس الجهوية للحسابات  من طرف

 تقييم عمل أجهزة الحكامة المحلية وإجراءات المراقبة الداخلية .أوال

   استعمال آليات وأدوات الحكامة الجيدة  ضرورة تعزيز 

( بتحديد اآلليات واألدوات المعتمدة لمواكبة  2017يوليوز    03)  2.17.305طبقا لمقتضيات المادة األولى من المرسوم رقم  

اإلقليم لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة االختصاصات الموكلة إليها، تضع السلطة الحكومية المكلفة العمالة أو  

 بالداخلية رهن العمالة أو اإلقليم اآلليات واألدوات التالية لدعم القدرات التدبيرية لمنتخبي العمالة أو اإلقليم:

ات المجلس والرئيس، والسيما تلك المتعلقة بالنظام المالي  دالئل حول اختصاصات العمالة أو اإلقليم وصالحي -

 تنمية وتدبير الموارد البشرية؛ الوإعداد برامج  

 مونوغرافية العمالة أو اإلقليم؛  -

 منظومة لتقديم االستشارة لرئيس مجلس العمالة أو اإلقليم في مجال صالحياته. -
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غير أنه لوحظ قصور في هذا الشأن وإن بنسب   ،لحكامة الجيدةهذه األدوات واآلليات تهدف إلى إرساء قواعد ا  وإذا كانت

جزئي أو شبه كلي لآلليات واألدوات الضرورية لمواكبة العمالة    رصد غيابمتفاوتة حسب العماالت واألقاليم، مما نتج عنه  

الداخلي  عدم تفعيل مقتضو  أو اإلقليم لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة االختصاصات الموكلة لها النظام  يات 

 . المتعلق بتدبير أشغال هيئات الحكامة المحلية

ضعف مردودية اللجان الدائمة المحدثة: لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة ولجنة التنمية القروية والحضرية  كما اتضح  

 .الشؤون االجتماعية واألسرة ولجنةوإنعاش االستثمارات والماء والطاقة والبيئة 

 . بعض أعضاء مجلس العمالة أو اإلقليم في التسيير اإلداري المباشر لشؤون العمالة أو اإلقليم ي سياق آخر، لوحظ تدخلوف

، تم الوقوف على العديد من القرارات التي صادقت عليها الهيئات التداولية مقررات مجلس العمالة أو اإلقليمبتفعيل  عالقة  و

عدم    ،بشكل عام  ،لوحظ  . كماالمسك الصحيح لسجل مداوالت مجلس العمالة أو اإلقليم  يابولم تتم أجرأتها، مع اإلشارة إلى غ

في    العماالت واألقاليملس  اتمركز تدخالت مج، وعرض بعض النقط المتعلقة بدورات المجلس على أنظار اللجان المختصة

عدم توفر بعض المجالس  وتنمية  البرامج  تأخر في اإلعداد والمصادقة على  دون غيرها. كما تبين    بعض الجماعات الترابية

 .  تقصير في تنظيم وحفظ الوثائق واألرشيفباإلضافة إلى  على مقر إداري خاص بها

 يلي:ومكنت عمليات المراقبة من الوقوف على مالحظات أخرى في هذا المجال، تتمثل فيما 

 عدم استقرار عمل مؤسسة المديرية العامة للمصالح؛  -

 عدم توفير الظروف المالئمة لعمل الموظفين وضعف الوسائل البشرية المرصودة للجهاز اإلداري؛ -

 قاليم وضعف التنسيق في تحضير وسائل الدفاع؛تفاقم مخاطر المنازعات على نشاط العماالت واأل -

 غياب نظام داخلي الستغالل آليات وسيارات مجالس العماالت واألقاليم؛ -

 ؛ عدم نشر بعض القرارات بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية -

 .ع غياب دليل للمساطر يحدد األنشطة المنوطة بإدارة العمالة أو اإلقليم وغياب منظومة لتتبع المشاري -

   شروط وضوابط منظومة المراقبة الداخلية  ضرورة تعزيز 

لوحظ تقصير في تدبير منظومة المراقبة الداخلية، حيث تبين غياب شروط وضوابط المراقبة وآليات تدبيرها. األمر الذي من  

. وفي هذا الصدد  ايرهوكذا على المعطيات والمعلومات المتعلقة بتدب  العماالت واألقاليمشأنه أن يشكل خطرا على ممتلكات  

التي   ، سالف الذكر،من القانون التنظيمي  216، وذلك خالفا لمقتضيات المادة  واالفتحاصخلية للتدقيق الداخلي  لتبين غياب  

توجب على العمالة أو اإلقليم، تحت إشراف رئيس مجلسها، اعتماد التقييم ألدائها والمراقبة الداخلية واالفتحاص وتقديم حصيلة 

. كما توجب نفس المادة بأن تقوم العمالة أو اإلقليم ببرمجة دراسة تقارير التقييم واالفتحاص والمراقبة وتقديم الحصيلة  تدبيرها

 في جدول أعمال مجلسها، وتنشر هذه التقارير بجميع الوسائل المالئمة ليطلع عليها العموم. 

لتتبع مختلف االختصاصات تحدد فيها األهداف المراد    كما لوحظ عدم تبني نظام التدبير بحسب األهداف وعدم وضع منظومة

من القانون التنظيمي المتعلق بالعماالت واألقاليم التي تحث    216و  215بلوغها ومؤشرات الفعالية المتعلقة بها خالفا للمادتين  

 على اعتماد األساليب الفعالة لتدبير العمالة أو اإلقليم.  

  )رقم   تطبيقا لمقتضيات المادة األولى من المرسوم ل هذه المالحظات أنه " ...وقد ورد في جواب وزارة الداخلية حو
بتحديد اآلليات واألدوات الالزمة لمواكبة العماالت واألقاليم لبلوغ حكامة ( المتعلق  03/07/2017بتاريخ    2.17.305

فة تدريجية، رهن إشارة الداخلية، بصوزارة  جيدة في تدبير شؤونها وممارسة االختصاصات الموكولة لها، وضعت  
مج واألقاليم،  من  مالعماالت  )وعة  واآلليات  تطبيقيةاألدوات  المساطر  ،نصوص  نموذجية  ،دالئل  أنظمة   ،وثائق 

 بشكل فعال.  مهامها   ممارسةمن   ها، وذلك لتمكين، ...(معلوماتية

لفائدة منتخبي وموظفي العماالت واألقاليم في  بالموازاة مع ذلك، قامت مصالح وزارة الداخلية بتنظيم دورات تكوينية  
مختلف مجاالت التدبير اإلداري والمالي والحكامة المحلية، أخدا بعين االعتبار للحاجيات الحقيقية المعبرة عنها. )...(  

المادتين   التنظيمي رقم    228و  227كما ساهم تطبيق مقتضيات  القانون  المتعلق بالعماالت واألقاليم،    112.14من 
بشأن توزيع الموظفين والبنايات بين مجالس العماالت واألقاليم ومصالح اإلدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية من  
جهة، وفتح المجال أمام العماالت واألقاليم الستئناف عمليات التوظيف من جهة أخرى، في تدارك العجز المالحظ  

البشرية والمادية، خالل السن التنفيذ. على مستوى الموارد  التنظيمي السالف الذكر حيز  القانون  وات األولى لدخول 
 )...( 

فيما يتعلق بالهيئات التداولية لمجالس العماالت واألقاليم وكيفيات وشروط عملها، فقد تم إعداد نظام داخلي نموذجي و
 .)...(خاص بكل مستوى ترابي بما في ذلك مجالس العماالت واألقاليم
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فإن هذه   ،المنازعات على نشاط العماالت واألقاليم وضعف التنسيق في تحضير وسائل الدفاعمخاطر أما فيما يخص 

الصالحيات   ممارسة  خالل  القانونية  بالمساطر  التقيد  على  الترابية  الجماعات  رؤساء  تحث  فتئت  ما  الوزارة 
رفع دعاوى قضائية ضد  دي  واالختصاصات الموكولة لهم بموجب القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، وذلك لتفا

 .)...(يترتب عن ذلك من أحكام قضائية ذات تأثير مالي سلبي على ميزانيتهاقد وما الجماعات الترابية 

إضافة نشرة إخبارية بالبوابة   تفقد تم،  عدم نشر بعض القرارات بالجريدة الرسمية للجماعات الترابيةوفيما يتعلق ب
ا تتضمن  الترابية  للجماعات  بطريقة  الوطنية  تحميلها  وإتاحة  الترابية  للجماعات  الرسمية  للجريدة  األخيرة  ألعداد 

 .)...(." إلكترونية

األقاليم   عمال  بها  يضطلع  التي  اإلدارية  المراقبة  مهام  إطار  في  الداخلية،  وزارة  المجلس  يوصي  المجلس  يوصي  لذلك 

 : بالحرص علىوالعماالت، 

 فتحاص بالعماالت واألقاليم؛ واال تعزيز منظومة المراقبة الداخليةوضع و -

 مع العمل على تنفيذ مقررات الهيئات التداولية. مةئتفعيل دور جميع اللجان الدا -

 إعداد وتنفيذ برامج التنمية ثانيا. 
اإلقليم، المتعلق بالعماالت واألقاليم، يضع مجلس العمالة أو    112.14من القانون التنظيمي رقم    80تطبيقا لمقتضيات المادة  

تحت إشراف رئيسه، خالل السنة األولى من انتداب المجلس، برنامج تنمية ويعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه، ويحدد البرنامج  

 لمدة ست سنوات األعمال التنموية المقرر برمجتها أو إنجازها بتراب العمالة أو اإلقليم، اعتبارا لنوعيتها وتوطينها وكلفتها. 

(  2016يونيو    29)  1437من رمضان    23صادر في    2.16.300من المرسوم رقم    2لتنمية، وفقا للمادة  ويعتبر برنامج ا

"الوثيقة  إلعداده،  والتشاور  الحوار  وآليات  وتقييمه  وتحيينه  وتتبعه  اإلقليم  أو  العمالة  تنمية  برنامج  إعداد  مسطرة  بتحديد 

أو المزمع إنجازها بتراب العمالة أو اإلقليم بهدف النهوض بالتنمية المرجعية لبرمجة المشاريع واألنشطة ذات األولوية المقرر  

 االجتماعية خاصة في الوسط القروي وكذا في المجاالت الحضرية". 

 . وخلصت عملية تقييم إعداد وتنفيذ وتتبع برامج تنمية العماالت واألقاليم، إلى تسجيل المالحظات األساسية التالية

 إعداد برامج التنمية   .1

ابتداء من التحضير إلعداد الوثيقة المرجعية لبرمجة المشاريع، مرورا بمسطرة اإلعداد    ،تقييم مرحلة إعداد برامج التنمية  أسفر

 .، عن تسجيل المالحظات التاليةوانتهاء بتقييم مضمون البرنامج المصادق عليه

 احترام المجالس المنتخبة لمسطرة إعداد برامج التنمية وجب 

على الوثائق النهائية لبرامج التنمية لوحظ أن بعض المشاريع المقترحة ال تراعي االختصاصات الذاتية من خالل االطالع  

إذ لوحظ في بعض    المسندة بموجب القانون التنظيمي للعماالت واألقاليم، واالختصاصات المسندة لمستويات ترابية أخرى.

 ماعات. الحاالت، اقتراح مشاريع تدخل ضمن االختصاصات الذاتية للج

  آليات تعاقدية ملزمة للشركاء المحتملين  ضعهندسة تمويل المشاريع المبرمجة ووجب تحسين 

، لم يتم األخذ بعين االعتبار اإلمكانيات المادية الحقيقية  ، سالف الذكر2.16.300من المرسوم رقم   3لمادة مقتضيات اخالفا ل

االلتزامات المتفق بشأنها بين العمالة أو اإلقليم والجماعات الترابية والمقاوالت العمومية المتوفرة أو التي يمكن تعبئتها وكذا  

 والقطاعات االقتصادية واالجتماعية بها.

المقترحة   المشاريع  ذلك، ال يتضمن جزء من  إلى  التقديرية  الإضافة  تكلفتها    إلنجازها،تكلفة  تعتمد  اآلخر منها ال  والجزء 

مية مضبوطة في غياب البطائق التقنية الخاصة بكل مشروع على حدة، وعدم ارتكازها على تقديرات  التقديرية معايير عل

 واقعية تعتمد على الخصائص الهندسية والتقنية المرتبطة بها.   

 تحديد الحاجيات أثناء مرحلة التشخيص التشاركي  ضرورة تحسين عملية 

لزمنية المتعلقة بمراحل إعداد برامج التنمية والوثائق المتعلقة بها،  انطالقا من المعطيات المدلى بها، وخصوصا البرمجة ا

ارتكزت مرحلة التشخيص التشاركي على عقد لقاءات مع رؤساء الجماعات الترابية ومسؤولي المصالح الالممركزة إال أنه، 

االجتماعات  محاضر  غياب  يمكن    ،وفي  ملم  العديد  المبرمجة،  اللقاءات  حضور  عن  جماعات  مجالستخلف  العماالت    ن 

 من حصر الحاجيات بدقة. واألقاليم

تشخيصا يرتكز في مجمله على   ،على العموم  ،كما تجدر اإلشارة، إلى أن مكاتب الدراسات التي تولت إعداد البرامج، اعتمدت

ن قرب على  وذلك دون االطالع ع والمنوغرافيات،  2014المعطيات المضمنة بنتائج اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة  

باالختصاصات   ارتباطها  في  المستهدفة،  للجماعات  الحقيقية  والخصاص    الذاتية،الحاجيات  الهشاشة  مؤشرات  على  وبناء 

 المعدة من طرف المندوبية السامية للتخطيط.
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وخالفا ذلك،  على  لمقتضيات  عالوة  رقم    7لمادة  ا  لما  المرسوم  المواطنا  ،2.16.300من  مع  مشاورات  إجراء  يتم  ت  لم 

بالمادة   عليها  المنصوص  والتشاور  للحوار  التشاركية  لآلليات  وفقا  المختصة،  والجمعيات  القانون   110والمواطنين  من 

 .سالف الذكر 112.14التنظيمي رقم 

كما ال ترتكز الوثيقة النهائية على تشخيص دقيق للحاجيات يعتمد معطيات علمية موثوقة ومونوغرافية مضبوطة تسمح بتحديد  

وترتيب األولويات وتوطين المشاريع، وفق منهج تشاركي يواكب سياسات واستراتيجيات الدولة ويسعى إلى تحقيق االلتقائية  

 لجهوية وبرامج عمل الجماعات.واالنسجام مع توجهات برامج التنمية ا

 يتيح تتبع توطين المشاريع  نظام معلوماتي ترابي  ضرورة وضع 

تنتجها مختلف   التي  والخرائطية  اإلحصائية  المعطيات  يمركز  ترابي  معلوماتي  نظام  إلى  واألقاليم  العماالت  مجالس  تفتقر 

والمشا األولويات  وترتيب  للتشخيص  أساسية  أداة  باعتبارها  استغالل القطاعات،  يتم  ال  ذلك  إلى  إضافة  وتوطينها،  ريع 

 المعلومات والمؤشرات المتوفرة ببنك المعطيات اإلحصائية المدبر من طرف المديريات الجهوية للتخطيط. 

بعض  تعرفها  التي  والهشاشة  الخصاص  أوجه  لتحديد  الفقر،  بخريطة  المتعلقة  والمعطيات  المؤشرات  استثمار  يتم  ال  كما 

مع العمل على تحيينها في ضوء المنجزات السنوية، حسب البرامج    ،مجاالت المرتبطة باختصاصات المجلسالجماعات في ال

 والقطاعات المتدخلة بكل جماعة على حدة. 

  إعداد برامج التنمية دون مراعاة االلتقائية واالنسجام مع استراتيجيات وبرامج الدولة وباقي المستويات

 الترابية

التنم برامج  تتضمن  إطار  ال  في  سواء  الوزارية  القطاعات  مختلف  طرف  من  إنجازها  المزمع  للمشاريع  مفصال  جردا  ية 

االستراتيجيات القطاعية أو في إطار التدخالت التي تتوالها المصالح الالممركزة. حيث، لم تتم مواكبة سياسات واستراتيجيات  

االجتماعية في الوسط القروي، ومحاربة اإلقصاء والهشاشة الدولة فيما يخص توفير التجهيزات والخدمات األساسية والتنمية  

في مختلف القطاعات االجتماعية. كما أن التأخر في إعداد توجهات برنامج التنمية الجهوية، لم يمكن مجالس العماالت واألقاليم 

 جية التدخالت.من تحقيق االنسجام وااللتقائية أثناء اقتراح المشاريع، وذلك توخيا للتكامل وتفاديا الزدوا

لس،  اولإلشارة، وفي العديد من الحاالت، فإن الوثيقة النهائية للبرنامج ال تتضمن جميع المشاريع المرتبطة باختصاصات المج

المزمع إنجازها من طرف الدولة والمصالح الالممركزة، وكذا تلك المبرمجة بمختلف برامج عمل الجماعات الترابية، إذ ال و

الدرايتم مد مك إليهتب  المعهود  المنجزة، وتلك   ااسات  المتعلقة بالمشاريع  البرنامج بالمعطيات والمؤشرات والوثائق  إنجاز 

 ومختلف الجماعات الترابية والمؤسسات والمقاوالت العمومية والقطاع الخاص.   الدولة مصالحالمزمع انجازها من طرف 

 فة أثناء إعداد برنامج التنميةمراعاة وثائق التعمير المتعلقة بالجماعات المستهد ضرورة 

سجل عدم مراعاة مجالس العماالت واألقاليم، أثناء إعداد برنامج التنمية، التوجهات االستراتيجية للسياسة العمومية إلعداد 

 للجماعات الترابية والمغطاة بهذه األخيرة.  التراب، ووثائق التعمير بالنسبة

االعتبار، أثناء إعداد البرنامج، ضمان توفير رؤية استراتيجية واستشرافية لتدبير    من شأن أخذ هذه الوثائق وأهدافها بعين  إذ

لتوجهات   وفقا  وتوطينها  بالمشاريع  المستهدفة  الساكنة  تحديد حاجيات  تتيح  اختيارات مجالية  على  ترتكز  الترابي،  المجال 

 وأهداف هذه الوثائق.

إلى  88لتصميم الجهوي إلعداد التراب المنصوص عليه بالمواد من ووجب التذكير بأن التأخر الحاصل على مستوى إعداد ا

رقم    90 التنظيمي  القانون  التجانس    بالجهات،المتعلق    111.14من  مبدأي  تفعيل  من  واألقاليم  العماالت  مجالس  يمكن  لم 

 الجهوي إلعداد التراب.واالندماجية، عبر اعتماد سيرورة منطقية تنطلق من توجهات االستراتيجية الوطنية مرورا بالتصميم  

كما أن مجالس العماالت واألقاليم ال تعمل على التنسيق مع كل القطاعات ذات االختصاص، أثناء مرحلة إعداد البرنامج،   

 قصد االطالع على التوجهات الكبرى المتعلقة بإعداد التراب وطلب الوثائق والمعطيات المرتبطة بها.  

 نمية المستدامة أثناء مرحلة إعداد برامج التنمية استحضار البعد البيئي لتحقيق الت 

التي تنص على ضرورة مراعاة اعتماد البعد البيئي لتحقيق التنمية  و  2.16.300من المرسوم رقم    3خالفا لمقتضيات المادة  

التنمية، لم يتم   ا  المستدامة أثناء إعداد برامج  التنصيص عليه في إطار   المقتضى رغم  ف السبعة عشر ألهداااللتزام بهذا 

برنامج   إطار  في  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  طرف  من  الموضوعة  المستدامة  بالبرنامج    2030-2015للتنمية  المتعلق 

والسيما المحور االستراتيجي الثاني من الرهان   2030-2017العالمي، والمعتمد وفقا لالستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة  

 . اإلطار المؤسساتي للتنمية المستدامة من طرف مختلف الفاعليناألول المتعلق بتقوية 

  اتخاذ اإلجراءات االستباقية لتوفير وتطهير األوعية العقارية الالزمة إلنجاز المشاريع المبرمجة 

إعداد   مرحلة  أثناء  واألقاليم،  العماالت  مجالس  تعمل  التنميةلم  للمشبرامج  المحتضنة  العقارية  األوعية  تحديد  على  اريع  ، 

المقترحة والمبرمجة التي تتطلب عقارا، وذلك عبر التنسيق مع اإلدارات المكلفة بتدبير أمالك الدولة الخاصة والعامة بمختلف 

أنواعها والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية والمفتشية الجهوية إلعداد التراب الوطني والوكالة 
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لجماعات الترابية ، قصد تعبئة العقارات الالزمة إلحداث المشاريع المبرمجة واتخاذ كافة اإلجراءات  الحضرية ومع باقي ا

 االستباقية لتطهيرها عبر كل المساطر القانونية، وذلك قبل مباشرة مسطرة طلب العروض من طرف صاحب المشروع.

 برنامج التنميةوتتبع  تنفيذ .3

 لوحظ بهذا الخصوص ما يلي.

 التنموية  والمشاريع البرامج تنفيذتسريع وتيرة  ضرورة 

تم الوقوف في هذا الصدد  أثناء مرحلة تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية، تميز عمل العماالت واألقاليم بالبطء في التنفيذ. كما 

 على ما يلي: 

 التنمية؛ ضعف نسبة إنجاز برامج  -

 ؛ تعيين مسؤول مكلف بتنفيذ البرنامج عدم تفعيل لجنة القيادة وعدم إحداث بنية إدارية أو -

 ، وعدم تحيينها في حالة استحالة أو صعوبة إلنجاز؛ غياب التتبع المالي لتنفيذ البرنامج -

   الذاتية؛غياب االلتقائية واالنسجام أثناء تنفيذ مجموعة من المشاريع المرتبطة باالختصاصات  -

 .إنجاز مجموعة من المشاريع خارج برنامج التنمية -

 المشاريع والتحيين والتقييم الدوري لها  تنفيذ تتبع تعزيز ضرورة 

 ما يلي: المشاريع والتحيين والتقييم الدوري لها تنفيذ  بخصوص تتبعلوحظ 

 ؛ عدم إنجاز التقييم السنوي الدوري وعرضه على المجالس -

العمومية   - والبرامج  السياسات  مختلف  مع  وااللتقائية  للتكامل  ضمانا  البرنامج  تحيين  المستويات  عدم  على 

 ؛الترابية

  ؛ضعف على مستوى منظومة تتبع المشاريع المدرجة بالبرنامج -

 . نقائص على مستوى صياغة مؤشرات الفعالية والنجاعة المعتمدة لتتبع البرنامج -

د  وقد ورد في جواب وزارة الداخلية حول هذه المالحظات أن " )...( معظم العماالت واألقاليم بادرت إلى مباشرة إعدا
بتحديد مسطرة إعداد برنامج تنمية العمالة أو اإلقليم ( المتعلق  2.16.300برامج التنمية قبل صدور المرسوم )رقم  

، الشيء الذي ترتب عنه بعض القصور في إعداد هذه البرامج  وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور إلعداده
وخصوصا على مستوى التشخيص التشاركي وترتيب األولويات، فضال عن ما يتطلبه إرساء المقاربة المتوخاة وتتبع  

مطلوب تنفيذها من كفاءات وقدرات ال سيما لدى موظفي العماالت واألقاليم، وهو األمر الذي لم يتم اكتسابه بالشكل ال
 إال بعد تقوية كفاءاتهم وتدعيم قدراتهم.     

ويعزى القصور المالحظ بخصوص تنفيذ برامج التنمية وتتبعها على مستوى بعض العماالت واألقاليم، بشكل كبير،  
يم إلى إخالل بعض الشركاء بالتزاماتهم، وإلى ضعف اإلمكانيات البشرية والمالية والمادية لدى معظم العماالت واألقال

 حيز التنفيذ.  112.14في السنوات األولى من دخول القانون التنظيمي رقم 

أن الوزارة واكبت العماالت واألقاليم في كل مراحل إعداد برامجها التنموية، وقد توجت  كذلك إلى  وجبت اإلشارة  كما  
الواجب اتباعها خالل إعداد  هذه المواكبة بإصدار دليل منهجي لبرنامج التنمية المذكور يستعرض الخطوات والمراحل  

 )...(  وتتبع وتقييم البرنامج.

وتأمل الوزارة أن يسهم هذا الدليل في مساعدة العماالت واألقاليم على تجاوز صعوبات تنزيل المفاهيم الجديدة التي 
اآلليات   البعدي، وكذاجاء بها القانون التنظيمي للعماالت واألقاليم )البرمجة المتعددة السنوات، اعتماد مؤشرات، التقييم  

 الحديثة التي تهم البرمجة والتنفيذ والتتبع. 

من جهة أخرى، يمكن تفسير برمجة مشاريع ال تدخل ضمن االختصاصات الذاتية للعماالت واألقاليم، بالحاجة الملحة  
التحتية والخدم البنيات  فيما يخص  الميادين، ال سيما  الحاد والمالحظ في مختلف  العجز  ات االجتماعية  إلى تقليص 

الرامية إلى فك العزلة عن المواطنين ودعم ولوجهم إلى الخدمات األساسية، وما يتطلبه ذلك من إمكانيات مالية ومادية  
 مهمة تقتضي التعاضد والتكافل بين مختلف الجماعات الترابية والمستويات اإلدارية وباقي الشركاء.

ال التنظيمية  القوانين  أن  إلى  اإلشارة  لهذه  وتجدر  تجيز  والجماعات،  واألقاليم  والعماالت  بالجهات  المتعلقة  ثالثة 
الجماعات الترابية بمبادرة منها، واعتمادا على مواردها الذاتية إمكانية تمويل أو المشاركة في تمويل إنجاز مرفق أو 

ا تبين لها أن هذا التمويل تجهيز أو تقديم خدمة عمومية ال تدخل ضمن اختصاصاتها الذاتية بشكل تعاقدي مع الدولة إذ 
 يساهم في بلوغ أهدافه )...(.
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والعماالت، بحث   األقاليم  بها عمال  التي يضطلع  اإلدارية  المراقبة  إطار مهام  في  الداخلية،  المجلس وزارة  يوصي  لذلك 

 اتخاذ التدابير التالية:  علىمجالس العماالت واألقاليم 

الدولة - برامج  مختلف  مع  واالنسجام  االلتقائية  الجهوية مراعاة  التنمية  مندمجة    وبرامج  تدخالت  لتحقيق 

 تفادي ازدواجية المشاريع والبرامج؛ و

اقتصادية  - المشاريع عبر دراسات جدوى  التزامات الشركاء بتعاقدات ملزمة واعتماد هندسة تمويل  تحديد 

 واجتماعية؛

اعتماد المعطيات المحينة وإرساء نظام معلوماتي ترابي بتنسيق مع القطاعات المختصة يتم تحيينه باستمرار   -

لتي تنتجها مختلف القطاعات والهيئات الرسمية قصد التحديد الدقيق للحاجيات أثناء  والبيانات اإلحصائية ا

 مرحلة التشخيص التشاركي؛

البعد    التنمية، وأخذاألخذ بعين االعتبار وثائق التعمير والتصميم الجهوي إلعداد التراب أثناء إعداد برامج   -

 جتها؛اقتراح المشاريع المزمع برم بعين االعتبار أثناءالبيئي 

 ؛تطهير األوعية العقارية الضرورية إلنجاز المشاريع قبل البدء في األشغال -

للمشاريع  - والمالي  التقني  التتبع  على  السهر  يتولون  البرامج  عن  مسؤولين  وتعيين  القيادة  لجن  تفعيل 

ات المختصة  الهيئ على أنظار    ابه  ةرير المتعلقاإنجاز التقييم السنوي الدوري للبرامج وعرض التقو  المبرمجة

الفئات  مع   المشاريع على  أثر  الفعالية والنجاعة وكذا  صياغة مؤشرات واضحة وواقعية وموثوقة لقياس 

 المستهدفة.

 ممارسة االختصاصات وتخطيط المشاريع  ثالثا. 
 ما يلي.  ، لوحظبهمالالختصاصات المنوطة  أو العمالة فيما يخص تقييم ممارسة اإلقليم

  وتعزيز حصيلة تنفيذ المشاريع   فق امربعض الاضطالع مجالس العماالت واألقاليم بتدبير ضرورة 

 المدرسي؛عدم اضطالع مجالس العماالت واألقاليم بتدبير مرفق النقل  -

وعدم   - وتهيئتها  القروية  المسالك  إلنجاز  المبذولة  المجهودات  المسالك المحدودية  لصيانة  مخطط  على  توفر 

 ؛القروية

 ؛ ج للحد من الفقر والهشاشةغياب برام -

للتنمية   - المندرجة في إطار برامج محاربة الهشاشة الخاص بالمبادرة الوطنية  ضعف حصيلة تنفيذ المشاريع 

 ؛البشرية

 التقليدية.تأخر تنفيذ بعض المشاريع المشتركة مع الدولة والمتعلقة ببناء وتجهيز فضاءات ومراكز للصناعة  -

 أهمها: جي للمشاريع، فقد لوحظت نقائص في إعداد برامج التنمية. مناالستراتي وفيما يخص التخطيط

 برنامج  توجهات  مع  وانسجاما  المنجز  االستراتيجي  التشخيص  من  انطالقا  لإلقليم  التنموية  األولويات  ترتيب  عدم -

 تنمية الجهة؛ 

 .التنمية لبرامج األولى بالسنوات الخاصة التقديرية تقييم الموارد والنفقات إعداد عدم -

 ، تم تسجيل المالحظات التالية:وتنفيذهاالمشاريع  بخصوص برمجة

 ؛ عدم توفر مجالس العماالت واألقاليم على اآلليات والوسائل الكفيلة بممارسة المهام المنوطة به -

 ؛عدم تناسب مجهود االستثمار مع التوزيع السكاني -

 ؛ بالدراسات الالزمةإنجاز مجموعة من المشاريع دون القيام  -

 بمجالس العماالت واألقاليم.ممارسة الختصاصات غير منوطة  -

 بالعماالت واألقاليم  المنوطة االختصاصات الذاتية الحرص على ممارسة جميع 

القانون   التفريع والتدرج، المنصوص عليهما في  النهوض بالتنمية   بالعمالة أو  ناطت  ،التنظيميبناء على مبدأي  اإلقليم مهام 

عمل على تفعيل تم الاالجتماعية داخل دائرته الترابية خاصة في الوسط القروي وكذا في المجاالت الحضرية.  ولهذه الغاية، ي

مبدأ التعاضد بين الجماعات عن طريق القيام باألعمال وتوفير الخدمات المرتبطة أساسا بالتنمية االجتماعية بالوسط القروي،  

 لف القطاعات االجتماعية.تخل مخومحاربة اإلقصاء والهشاشة دا
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، والتي تتمثل أساسا في اعن ممارسة بعض االختصاصات الذاتية المنوطة به  واألقاليم ، س جل تخلي مجالس العماالت  إال أنه

 عدم وضع برامج من أجل محاربة الفقر والهشاشة. 

لحاجيات في مجاالت الصحة والسكن إضافة إلى ذلك، لوحظ أن مجالس العماالت واألقاليم عوض التركيز على تشخيص ا

والتعليم والوقاية وحفظ الصحة، وكذا في مجال الثقافة والرياضة كما يخول له القانون ذلك، ذهب إلى إنجاز بعض المشاريع  

هيئة  في هذه الميادين، كما هو الشأن بخصوص بناء وتهيئة المالعب الرياضية وبناء المراكز الثقافية وبناء األقسام الدراسية وت

 وإصالح المراكز الطبية.

من القانون التنظيمي المتعلق بالعماالت واألقاليم،    79أما بالنسبة للشق المرتبط بممارسة االختصاصات الذاتية في إطار المادة  

العالم  فقد تم تسجيل تقصير في تقيد العماالت واألقاليم بممارسة اختصاصاتها الذاتية المتمثلة في مجاالت النقل المدرسي في  

 القروي وإنجاز وصيانة المسالك القروية باإلضافة إلى وضع وتنفيذ برامج الحد من الفقر والهشاشة. 

الداخلية حول هذه المالحظات أنه "  بخصوص ممارسة اختصاصات جماعات ترابية  وقد ورد في جواب وزارة 
إرجاع هذا األمر، كما تمت اإلشارة إلى ذلك آنفا، أخرى على حساب االختصاصات الذاتية للعماالت واألقاليم، فيمكن  

الصحة،   )التعليم،  القطاعات  المالحظ على مستوى بعض  العجز  تدارك  في  العماالت واألقاليم  إلى رغبة  من جهة 
الشباب والرياضة،...(، من خالل الدخول في شراكات مع قطاعات حكومية أخرى، ومن جهة أخرى إلى عدم تحديد  

ماعة ترابية على حدة بصفة دقيقة، فضال عن اضطالع هذه العماالت واألقاليم باختصاص ذو طابع مجال تدخل كل ج
بالتنمية  النهوض  مهام  الترابية  دائرتها  داخل  اإلقليم  أو  بالعمالة  تناط  أنه  على  خاللها  من  المشرع  أكد  حيث  عام 

 اون بين الجماعات المتواجدة بترابها. االجتماعية...كما تتمثل هذه المهام في تعزيز النجاعة والتعاضد والتع

أما فيما يتعلق بالتخطيط، فعلى الرغم من المجهودات المبذولة في هذا المجال، فإن مجالس العماالت واألقاليم، هي  
مطالبة ببذل مجهود إضافي خصوصا على مستوى االلتقائية من أجل خلق تناسق تام بين المشاريع المحلية والقطاعية  

 ادرة الوطنية للتنمية البشرية، على أساس الحاجيات الحقيقية للساكنة. وبرامج المب

القانون   دخول  من  األولى  السنوات  خالل  المسجل  البشرية،  الموارد  مستوى  على  المالحظ  العجز  تدارك  أن  كما 
لمالحظ على  حيز التنفيذ، من شأنه أن يساعد مجالس العماالت واألقاليم على تجاوز القصور ا  112.14التنظيمي رقم  

 صعيد تتبع تنفيذ برامج التنمية واعتماد التقييم كإجراء أساسي لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام". 

والعماالت، بحث   األقاليم  بها عمال  التي يضطلع  اإلدارية  المراقبة  إطار مهام  في  الداخلية،  المجلس وزارة  يوصي  لذلك 

 اتخاذ التدابير التالية: ى مجالس العماالت واألقاليم عل

تعزيز   - على  والعمل  التنظيمي  القانون  بموجب  الموكلة  باالختصاصات  واألقاليم  العماالت  مجالس  تقيد 

الذاتية التنمية  االختصاصات  برامج  وتنفيذ  إعداد  آلية  عبر  تماشيا    وتفعيلها  االنسجام  مبدأي وتحقيق  مع 

، السيما تلك التي تتم خارج الضوابط القانونية  ت أخرىالتفريع والتدرج والكف عن ممارسة اختصاصات جها

 ؛المؤطرة للشراكة مع قطاعات حكومية أو جماعات ترابية أخرى

وضع اآلليات واألدوات الالزمة لتدبير مجالس العماالت واألقاليم لشؤونها وممارسة االختصاصات الموكلة  -

 إليها، خاصة الوسائل البشرية واللوجستيكية؛ 

ت - على  التوزيع  الحرص  مع  التنموية  المشاريع  برمجة  في  التناسب  األهمية    السكاني،حقيق  نفس  وإيالء 

 . للوسطين الحضري والقروي

 

II.  مراقبة تسيير العماالت واألقاليم  حول جواب وزير الداخلية 

 )نص الجواب كما ورد( 

 أوال. تقييم عمل أجهزة الحكامة المحلية وإجراءات المراقبة الداخلية
المرسوم   من  األولى  المادة  لمقتضيات  واألدوات  03/07/2017بتاريخ    2.17.305رقم  )تطبيقا  اآلليات  بتحديد  المتعلق   )

الالزمة لمواكبة العماالت واألقاليم لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة االختصاصات الموكولة لها، وضعت وزارة  

نصوص تطبيقية، دالئل المساطر، األدوات واآلليات )االت واألقاليم، مجموعة من  الداخلية، بصفة تدريجية، رهن إشارة العم

 وثائق نموذجية، أنظمة معلوماتية، ...(، وذلك لتمكينها من ممارسة مهامها بشكل فعال.  

يم في مختلف  مصالح وزارة الداخلية بتنظيم دورات تكوينية لفائدة منتخبي وموظفي العماالت واألقال  بالموازاة مع ذلك، قامت

مجاالت التدبير اإلداري والمالي والحكامة المحلية، أخدا بعين االعتبار للحاجيات الحقيقية المعبرة عنها. ويبقى الهدف األساسي  

المتوخى من وراء هذه الدورات التكوينية، هو تقوية قدرات المنتخبين والموظفين المتالك المؤهالت الالزمة التي تمكنهم من 
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سياس إليهم تطبيق  المخولة  المسؤوليات  وتحمل  بالكامل  بهم  المنوط  الدور  لعب  وبالتالي  المحلية،  والتنمية  الالمركزية  ات 

   بموجب القوانين واألنظمة الجاري بها العمل.  

يع  المتعلق بالعماالت واألقاليم، بشأن توز   112.14من القانون التنظيمي رقم    228و  227كما ساهم تطبيق مقتضيات المادتين  

الموظفين والبنايات بين مجالس العماالت واألقاليم ومصالح اإلدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية من جهة، وفتح المجال  

العماالت واألقاليم الستئناف عمليات التوظيف من جهة أخرى، في تدارك العجز المالحظ على مستوى الموارد البشرية  امأم

 لى لدخول القانون التنظيمي السالف الذكر حيز التنفيذ. والمادية، خالل السنوات األو

المشار إليها أعاله والتوظيفات التي تم القيام بها، تمكنت العماالت واألقاليم من ملء بعض   227هذا، وبفضل تطبيق المادة  

ناصب العليا بإدارات ( المتعلق بالتعيين في الم2.21.597المناصب الشاغرة. كما تمكنت، تطبيقا لمقتضيات المرسوم )رقم  

العماالت واألقاليم واألجور والتعويضات المرتبطة بها، من تعيين مسؤولين على رأس بعض األقسام والمصالح التي كانت  

إما مسيرة بشكل مؤقت أو لم تكن تتوفر على مسيرين لها. وقد انعكس هذا الوضع بشكل إيجابي على مختلف مجاالت التدبير،  

منظ تدعيم  في  تجويد وساعد  في  ساهم  كما  الترابية  للحكامة  األساسية  الركائز  من  ركيزة  تعتبر  التي  الداخلية  الرقابة  ومة 

 الخدمات المقدمة من طرف العماالت واألقاليم.  

وفي ما يتعلق بالهيئات التداولية لمجالس العماالت واألقاليم وكيفيات وشروط عملها، فقد تم إعداد نظام داخلي نموذجي خاص 

المجلس وشروط  بكل م العماالت واألقاليم، يتضمن بتفصيل كل ما يتعلق بنظام دورات  ترابي بما في ذلك مجالس  ستوى 

انعقادها واإلجراءات المصاحبة لهذه العملية، من قبيل كيفيات إعداد وتقديم محاضر الجلسات ومسك السجالت المرتبطة بها، 

ماعاتها وكذا االختصاصات المنوطة بهذه األجهزة. كما يتم حاليا إعداد باإلضافة لكيفيات وشروط إحداث اللجان وتسيير اجت 

منصة إلكترونية خاصة بعمل مجالس الجماعات الترابية بما في ذلك مجالس العماالت واألقاليم ستمكن من التدبير الالمادي 

سبيل إعطاء مرونة أكثر لعملية تسيير  لكل ما يتعلق بعمل الهيئات التداولية لهذه المجالس ومعالجتها بطريقة إلكترونية في  

 دورات مجالس العماالت واألقاليم وطريقة اشتغال أجهزتها. 

أما فيما يخص مخاطر المنازعات على نشاط العماالت واألقاليم وضعف التنسيق في تحضير وسائل الدفاع، فإن هذه الوزارة  

قانونية خالل ممارسة الصالحيات واالختصاصات الموكولة ما فتئت تحث رؤساء الجماعات الترابية على التقيد بالمساطر ال

لهم بموجب القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، وذلك لتفادي رفع دعاوى قضائية ضد الجماعات الترابية وما قد يترتب  

ة، وفي إطار مهام  ومن جهتها، فإن سلطة المراقبة اإلداري  .عن ذلك من أحكام قضائية ذات تأثير مالي سلبي على ميزانيتها

المواكبة التي أصبحت تقوم بها في ظل القوانين التنظيمية السالفة الذكر، تضطلع بدور هام من خالل مسطرة طلب الوصل  

التي تلزم كل رافع دعوى قضائية من تقديم شكاية لدى عامل العمالة أو اإلقليم أو والي الجهة حسب الحالة عند رغبته برفع  

المعنية دعوى قضائية ضد إحد الترابية  الترابية، وهو ما يمكن سلطة المراقبة اإلدارية من إشعار الجماعات  ى الجماعات 

القضائية من طرف   المساطر  لها قبل سلوك  البديلة  الحلول  العمل بمعيتها على بحث  المراد رفعها ضدها، وكذا  بالدعاوى 

ية تعتبر آلية لمواكبة الجماعات الترابية وهيئاتها المختلفة المشتكي. كما أن إحداث مؤسسة الوكيل القضائي للجماعات التراب

في مجال منازعتها ودعم دفاعها، خاصة بالنسبة للمنازعات التي تستهدف مطالبة الجماعات الترابية ومختلف هيئاتها بأداء  

لملفات القضائية ذات دين أو تعويض وهو ما سيمكن من تعزيز حماية المال العام ومصالح الجماعات الترابية خاصة في ا

 الوقع المالي على ميزانياتها أو ذات اآلثار السلبية على سير مرافقها ومصالحها. 

وفي ما يتعلق بعدم نشر بعض القرارات بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية، فقد تمت إضافة نشرة إخبارية بالبوابة الوطنية 

 دة الرسمية للجماعات الترابية وإتاحة تحميلها بطريقة إلكترونية. للجماعات الترابية تتضمن األعداد األخيرة للجري

هذا مع العلم أن الوزارة وحرصا منها على اطالع المواطنين والمواطنات على القرارات الصادرة عن الجماعات الترابية  

دارة وتحديد اختصاصاتها،  )القرارات التنظيمية الصادرة عن رئيس مجلس الجماعة الترابية، القرارات المتعلقة بتنظيم اإل

قرارات تحديد سعر األجور عن الخدمات، قرارات التفويض والقوائم المحاسبية والمالية(، لم تذخر أي جهد لحث مسؤولي 

 الجماعات الترابية، بمختلف مستوياتها، على االلتزام بهذا اإلجراء القانوني. 

 إعداد وتنفيذ برامج التنمية . ثانيا

المادة   التنظيمي رقم  من    80نصت  أو ما يلي:      علىالمتعلق بالعماالت واألقاليم    112.14القانون  العمالة  "يضع مجلس 

اإلقليم، تحت إشراف رئيس مجلسها خالل السنة األولى من انتداب المجلس، برنامج التنمية للعمالة أو لإلقليم وتعمل على  

واألقال العماالت  بمعظم  حدا  مما  وتقييمه"،  وتحيينه  )رقم تتبعه  المرسوم  صدور  قبل  التنمية  برامج  إعداد  مباشرة  إلى  يم 
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( المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج تنمية العمالة أو اإلقليم وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور 2.16.300

التشاركي وترتيب    إلعداده، الشيء الذي ترتب عنه بعض القصور في إعداد هذه البرامج وخصوصا على مستوى التشخيص

األولويات، فضال عن ما يتطلبه إرساء المقاربة المتوخاة وتتبع تنفيذها من كفاءات وقدرات ال سيما لدى موظفي العماالت  

 واألقاليم، وهو األمر الذي لم يتم اكتسابه بالشكل المطلوب إال بعد تقوية كفاءاتهم وتدعيم قدراتهم.     

ت المالحظ بخصوص  القصور  إلى ويعزى  العماالت واألقاليم، بشكل كبير،  التنمية وتتبعها على مستوى بعض  نفيذ برامج 

إخالل بعض الشركاء بالتزاماتهم، وإلى ضعف اإلمكانيات البشرية والمالية والمادية لدى معظم العماالت واألقاليم في السنوات 

 حيز التنفيذ. 112.14األولى من دخول القانون التنظيمي رقم 

اإلشارة كذلك إلى أن الوزارة واكبت العماالت واألقاليم في كل مراحل إعداد برامجها التنموية، وقد توجت هذه   كما وجبت

إعداد وتتبع   اتباعها خالل  الواجب  الخطوات والمراحل  المذكور يستعرض  التنمية  لبرنامج  دليل منهجي  المواكبة بإصدار 

 وتقييم البرنامج. 

،  2011اضحة تستند على المقتضيات المتعلقة بالتخطيط الترابي التي ينص عليها دستور  ويقدم هذا الدليل خارطة طريق و

 والقانون التنظيمي المتعلق بالعماالت واألقاليم ومراسيمه التطبيقية.

والمقاربة   النوع  أبعاد  تدمج  التي  واألقاليم  العماالت  وبرمجة مشاريع  الترابي  للتخطيط  إطارا مرجعيا  الوثيقة  هذه  وتشكل 

التشاركية والبيئة والتنمية المستدامة. كما تشكل أداة تهدف إلى التحسين التدريجي للممارسات وتوجيه مسؤولي الجماعات 

 الترابية نحو دينامية جديدة للتخطيط الترابي.

الجديدة التي جاء بها وتأمل الوزارة أن يسهم هذا الدليل في مساعدة العماالت واألقاليم على تجاوز صعوبات تنزيل المفاهيم  

القانون التنظيمي للعماالت واألقاليم )البرمجة المتعددة السنوات، اعتماد مؤشرات، التقييم البعدي، ...( وكذا اآلليات الحديثة 

 التي تهم البرمجة والتنفيذ والتتبع. 

قاليم، بالحاجة الملحة إلى  من جهة أخرى، يمكن تفسير برمجة مشاريع ال تدخل ضمن االختصاصات الذاتية للعماالت واأل

تقليص العجز الحاد والمالحظ في مختلف الميادين، ال سيما فيما يخص البنيات التحتية والخدمات االجتماعية الرامية إلى فك 

العزلة عن المواطنين ودعم ولوجهم إلى الخدمات األساسية، وما يتطلبه ذلك من إمكانيات مالية ومادية مهمة تقتضي التعاضد 

 لتكافل بين مختلف الجماعات الترابية والمستويات اإلدارية وباقي الشركاء.وا

الجماعات   لهذه  واألقاليم والجماعات، تجيز  بالجهات والعماالت  المتعلقة  الثالثة  التنظيمية  القوانين  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

مشاركة في تمويل إنجاز مرفق أو تجهيز أو تقديم  بمبادرة منها، واعتمادا على مواردها الذاتية إمكانية تمويل أو الالترابية  

 . خدمة عمومية ال تدخل ضمن اختصاصاتها الذاتية بشكل تعاقدي مع الدولة إذا تبين لها أن هذا التمويل يساهم في بلوغ أهدافها

 ثالثا. ممارسة االختصاصات وتخطيط المشاريع 
ختصاصات الذاتية للعماالت واألقاليم، فيمكن إرجاع  بخصوص ممارسة اختصاصات جماعات ترابية أخرى على حساب اال

هذا األمر، كما تمت اإلشارة إلى ذلك آنفا، من جهة إلى رغبة العماالت واألقاليم في تدارك العجز المالحظ على مستوى بعض  

ومن جهة   القطاعات )التعليم، الصحة، الشباب والرياضة،...(، من خالل الدخول في شراكات مع قطاعات حكومية أخرى،

واألقاليم  العماالت  هذه  دقيقة، فضال عن اضطالع  ترابية على حدة بصفة  تدخل كل جماعة  تحديد مجال  إلى عدم  أخرى 

تناط  باختصاص ذو طابع عام حيث أكد المشرع من خاللها على أنه "  112.14من القانون التنظيمي رقم    78بمقتضى المادة  

ابية مهام النهوض بالتنمية االجتماعية...كما تتمثل هذه المهام في تعزيز النجاعة والتعاضد  بالعمالة أو اإلقليم داخل دائرتها التر

 ". والتعاون بين الجماعات المتواجدة بترابها

في هذا المجال، فإن مجالس العماالت واألقاليم، هي مطالبة    المجهودات المبذولةأما فيما يتعلق بالتخطيط، فعلى الرغم من  

ببذل مجهود إضافي خصوصا على مستوى االلتقائية من أجل خلق تناسق تام بين المشاريع المحلية والقطاعية وبرامج المبادرة 

 الحاجيات الحقيقية للساكنة.، على أساس الوطنية للتنمية البشرية

على مستوى الموارد البشرية، المسجل خالل السنوات األولى من دخول القانون التنظيمي رقم  كما أن تدارك العجز المالحظ 

تنفيذ    112.14 القصور المالحظ على صعيد تتبع  العماالت واألقاليم على تجاوز  أن يساعد مجالس  التنفيذ، من شأنه  حيز 

  جيدة في تدبير الشأن العام. برامج التنمية واعتماد التقييم كإجراء أساسي لترسيخ مبادئ الحكامة ال
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 أسواق البيع بالجملة للخضر والفواكه 

المتعاقبة القوانين  أوكلت  محليا،  مرفقا عموميا  والفواكه  للخضر  بالجملة  البيع  أسواق  إحداثها 1962منذ سنة   تعتبر  أمر   ،

وزير   وقرار  1-62-008قم  الشريف ر  وتدبيرها للجماعات "الحضرية". في هذا اإلطار، يخضع نظام هذه األسواق للظهير

بتاريخ   بتخويل1962ماي    22الداخلية  المتعلقين  بالجماعات    ،  الجملة  أسواق  القانون الحضرية" مهام وكالء    ". كما عزز 

على أن (، الدور المنوط بالجماعات في هذا المجال، حيث نص  2015يوليو    7)  المتعلق بالجماعات  113.14رقم    التنظيمي

فاعلين   مع  بموازاة  "تقوم  العام  آالجماعة  القطاع  من  بالجملةأخرين  البيع  أسواق  مرافق  وتدبير  بإحداث  الخاص  مع و   ،

يمها أيضا لمجموعة من القوانين وتخضع هذه األسواق في تنظ ". التحديث في التدبير المتاحة لها التنصيص على اعتماد سبل

إلزامية إلى سوق    التي تنص على  البيع  المدينة قصد  إلى  ترد  التي  الخضر والفواكه  المداخيل  توجيه جميع  الجملة وتحدد 

 المستحقة، والمعايير المتعلقة بالسالمة الصحية والمنافسة وزجر الغش. 

من طرف    ال يتم احترامها، في غالبية الحاالت،اإلجراءات  هذه  إال أن    ،لزامية الولوج إلى أسواق الجملةومع أن المشرع أقر بإ

في محيط    الموجودةوكذا من طرف األسواق العشوائية وغير المعلنة،    األسبوعية واألسواق ذات العالمات التجارية،سواق  األ

 المدن وفي بعض الحاالت بجوار أسواق الجملة. 

 التجار  تلزم  مقررات  بإصدار تتعلق  والتي   العشوائية،  األسواق  بخصوص  ماعاتالج  قبل  من المتخذة   من اإلجراءات  وبالرغم

  فإن   السوق،  إطار  خارج  المروجة  السلع  لضبط  خرجات  باإلضافة إلى تنظيم   بالمستودعات،  التخزين  وتحظر  السوق  بولوج

 االستمرارية.  تتسم بعدم اإلجراءات هذه

فرضتها  وفي ظل   التي  االستثنائية  مارس  م   19-كوفيد  جائحةالظروف  البحري 2020نذ  والصيد  الفالحة  وزارة  وقعت   ،

والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الداخلية قرارا مشتركا يسمح بالتزويد المباشر للمحالت التجارية المتوسطة والكبرى 

المباشر من طرف   البيع  الخضر والفواكه عبر  الجملةمن  المرور عبر أسواق  التجارية دون  المحالت  إلى هذه  .  المنتجين 

التجميع    37.21القانون رقم    وباعتماد المنتجة في إطار  للفواكه والخضروات  المباشر  بالتسويق  بسن تدابير خاصة تتعلق 

بموجب    متاحاالجملة  أسواق    خارجالسلع    تصريفأضحى    ،2021يوليوز    29الفالحي الذي تم نشره بالجريدة الرسمية في  

  القانون.

 والتجارة،  والفالحة  بالداخلية  تباعا  المكلفة،  لجنة مشتركة تشمل ممثلين عن الوزارات الثالث  هذا، وقد أخذ المجلس علما أن

على بلورة مشروع قرار لوزير الداخلية يقضي بتحديد شروط  تعمل  وعن المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية،  

وهو   ،داث وتأهيل وتنظيم وتدبير أسواق الجملة للمنتوجات الفالحية والذي يوجد في طور المصادقة من قبل وزارة الداخليةإح

 . نقلة في تحديث اإلطار القانونيما يعكس دينامية و

I.  مالحظات وتوصيات المجلس األعلى للحسابات 

أ تدبير  بشأن  موضوعاتية  مهمة  للحسابات  الجهوية  المجالس  هذه أنجزت  وتقدم  والخضروات،  الفواكه  لبيع  الجملة  سواق 

 الخالصة أهم المالحظات المسجلة والتوصيات الصادرة في إطار هذه المهمة. 

مع القطاعات الوزارية المعنية بالموضوع )الوزارات المكلفة   وحري بالذكر، أن هذه الخالصة خضعت لمسطرة تواجهية

بالداخلية والفالحة والتجارة(، والتي أشارت في أجوبتها لمجموعة من التدابير التي اتخذتها أو التي هي في طور االعتماد،  

ق الخضر والفواكه بالجملة  قصد تجاوز اإلكراهات والنقائص المرتبطة بتدبير أسواق الجملة، وبالتالي تطوير عمليات تسوي 

ومشروع قرار وزير الداخلية المشار إليهما سلفا،   37.21أساسا في إصدار القانون رقم    -أي التدابير -وتحديثها، والمتمثلة  

 فضال عن تحيين المخطط الوطني التوجيهي ألسواق الجملة للخضر والفواكه. 

 الجملة  أسواق حول وأرقام أوال. معطيات

الموضوعاتية التي تم القيام بها، خلص المجلس إلى وجود أربعة أنواع من أسواق البيع بالجملة للخضر   من خالل المهمة

 والفواكه:

 أسواق الجملة النظامية التي تتوفر على قرار اإلحداث وتعمل بنظام الوكالء؛  -

بالجملة   - للبيع  أسواق  وهي  النظامية،  غير  الجملة  أسواق  أو  الواقع،  بحكم  الجملة  أن أسواق  إال  وكيفا.  كما 

الجماعات الحاضنة لم تصدر قرارا يجعل منها سوقا للجملة، أو لكونها ذات طابع قروي. وتكون هذه األسواق  

 يومية أو أسبوعية؛ 

المتاجر الكبرى ذات العالمات التجارية المعروفة، والتي تتزود بالخضر والفواكه خارج أسواق الجملة، وتتوفر  -

 يكية خاصة بها. ويمكن تصنيفها وممونيها كأسواق للجملة بحكم الواقع؛على منصات ووسائل لوجست

 األسواق أو المحالت غير المعلنة، وشبكات التسويق.  -
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 أسواق الجملة النظامية باألرقام  .1

بها في بعض  المعامالت حجم  وإن كان الوكالء بنظام عملت و اإلحداث اتقرار  تعتبر أسواق الجملة نظامية عندما تتوفر على 

سوقا. معظم هذه األسواق تم إحداثه خالل    29ما مجموعه    2020ة. وقد بلغ عددها سنة  الجمل  تجارة  إلى   يرقى  ال  الحاالت

. في حين تم  2014، و2004غيس اللذين أحدثا تباعا سنة  -سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، ما عدا سوقي تمارة ونكور

 . وتتوزع هذه األسواق حسب الجهات كالتالي:2014، والحسيمة سنة 2009ة حذف بعض األسواق كبني مالل سن

واد الذهب ال تتوفر على   -  الساقية الحمراء والداخلة - واد نون والعيون - ماسة وكلميم - جهات سوسوتجدر اإلشارة إلى أن  

لجهة   بالنسبة  الحال  هو  كما  بعضها،  في  بالجملة  والفواكه  الخضر  وتجارة  إلنتاج  القوي  التواجد  رغم  نظامية،  أسواق 

  2020وافقت سنة    وتمارة سال  ولرباط  كا  القنيطرة   –سال  –بعض مجالس الجماعات التابعة لجهة الرباط    أن  كماماسة.   - سوس

 أبوابه.   القريب  المدى   في  تشييده  المزمع  ة الجملةتجار  في حال فتح مجمع،  الجملة المتواجدة بترابها  سواقبأتوقيف العمل  على  

 3سنوي يناهز    معدل  ترويج  منعلى المستوى الوطني    النظامية  األسواقمكنت    ،2019  إلى  2012  من  الممتدة  الفترة  خاللو

مليون طن(    6)ما يقارب من    الباقي  . ويتم ترويجثلث االستهالك الوطني  يعادلوهو ما    والفواكه،   الخضر  من  طن  مليون

 .لمعلنةاغير التسويق المباشر واألسواق و األسبوعية اقوألسكااألسواق الموازية غير النظامية  عبر بصفة عامة

من مجموع الكميات المتداولة عبر أسواق الجملة على الصعيد الوطني، وهي: الدار    % 90  تفوق   وتستأثر خمس جهات بنسبة

الرباط - البيضاء طنجة - سال  – سطات،  فاس - القنيطرة،  البيضاء  - مكناس، مراكش - تطوان،  الدار  ويمثل سوق  آسفي. 

معدل   بلغمن مجموع الكميات المتداولة بكل أسواق الجملة على المستوى الوطني. وباستثناء هذا األخير الذي    % 40  لوحده

 250ألف و  150مليون طن سنويا، يتراوح الحجم السنوي لمعامالت خمسة أسواق للجملة بين    1,2به  التعامالت المعلن    حجم

ألف طن، مع تسجيل بعض األسواق    100سوقا دون عتبة    23فيما يبقى  ألف طن، وهي: مراكش وسال وطنجة وتطوان وفاس.  

 الصغيرة والتي ال تتعدى معامالتها كل واحد منها األلف طن سنويا.

اإليرادات،   ناحية  درهم    300  بمقدارمباشرة    جبائية  مداخيلاألسواق    لهذه  الحاضنة  الترابية  الجماعات  تحققومن  مليون 

 :، كما هو مبين في المبيان التالي%36 بحواليمنها   البيضاء بالدار  الجملة سوق يستأثر سنويا،

 األسواق  حسبأسواق البيع بالجملة  إيرادات توزيع

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: المعطيات المقدمة من طرف الجماعات ووزارة الداخلية

 السوق الجهة

 آزمور  -برشيد – سطات -الجديدة -الدارالبيضاء  سطات  - الدار البيضاء

 الخميسات  –القنيطرة  –تمارة  –سال –الرباط  القنيطرة  - سال – الرباط

 نكور غيس  –وزان –القصر الكبير  –العرائش  –تطوان  –طنجة  الحسيمة - تطوان – طنجة

 تازة   –فاس  –مكناس  مكناس  - فاس

 قلعة السراغنة  –الصويرة  –أسفي  –مراكش  سفيأ – مراكش

 خنيفرة   –خريبكة  خنيفرة  - بني مالل

 الناظور –وجدة  –بركان  الشرق

 الراشيدية  تافياللت - درعة
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 فيإجماال  للكميات المتداولة قدر    ارتفاعا  عرف  2019إلى    2012  من  الفترة الممتدةنشاط األسواق خالل  وبالرغم من أن  

الجماعات الترابية لم تَنم  بنفس الوتيرة، إذ لم تسجل إال ارتفاعا طفيفا لم يتعد نسبة    مداخيلخالل الفترة المذكورة، فإن    % 29

واق الجملة  وأنواع الخضر والفواكه المتداولة بأس  كميات  تطورالتي يجب أن تحكم    سببيةال  عالقةوهو ما يؤكد غياب ال.  % 12

 التي تعود للجماعات. مداخيلالو

 أسواق الجملة بحكم الواقع  .2

 الخضر  لبيع  النظامية  األسواق  على  متوفرة  غير  المغرب  من  متعددة  مناطق  وجود  يتبين  الجملة،  أسواق  توزيع  تحليل  خالل  من

لتجارة  والفواكه الكبير  بالجملة في بعضها، كما  بالجملة، وذلك رغم الحجم    ماسة  - سوس  لجهة  بالنسبة  الحال   هو  الخضر 

في هذا الصدد، وبحسب المعاينة الميدانية والمقابالت التي تم القيام بها مع مختلف    .وبنسليمان  والمحمدية  مالل  بني  ومدن

محمدية  المتدخلين تم الوقوف على وجود أسواق تقوم مقام أسواق الجملة، كما هو الشأن بالنسبة ألسواق إنزكان وأوالد تايمة وال

الكميات  الداخلية، فإن  وبوقنادل وأوالد مبارك وبوسكورة ودار بوعزة. فبناء على المعطيات المدلى بها من طرف وزارة 

، وهو ما يجعلهما يتجاوزان سوق الدار البيضاء  2019مليون طن سنة    1,45المتداولة بإنزكان وأوالد تايمة لوحدهما فاقت  

  .2019مليون طن سنة   1,4الذي سجل 

المداخيل  وبالتالي تكون  إلى كرائها،  الجماعة  تعمد  ويومية،  أسبوعية  أسواق  وتتخذ غالبا شكل  األسواق معلنة  وتبقى هذه 

المتأتية من هذه األسواق عبارة عن أكرية، وواجبات الدخول المحددة في القرارات الجبائية. كما تتسم هذه األسواق بغياب  

المجلس غياب معطيات دقيقة حول الكميات المتداولة بهذا النوع من األسواق وكذا   سجل  إذ  ،الترابية المعنية  الجماعاتتتبع  

الكرائية السنوية لهذه األسواق ما بين   مليون درهم كما هو الحال بالنسبة   1,5رقم معامالتها. كما يتراوح متوسط السومة 

لجماعات المعنية في حصولها على المعلومات على مليون درهم بالنسبة إلنزكان. وتعتمد ا  17لسوقي بوقنادل وبوزنيقة و

 تقديرات وتصريحات المكترين أو مستغلي األسواق، التي تنبني على المعاينة بالعين المجردة، مما يفقدها الدقة والشمولية.

 ظاهرة البيع خارج أسواق الجملة والمحالت غير المعلنة .3

تعرف معظم المدن، سواء تلك التي تتوفر على سوق الجملة أو ال، ظاهرة البيع بالجملة خارج األسواق المعدة لهذا الغرض.  

وقد كانت هذه الممارسة استثنائية وتكتسي طابع السرية، إال أنها أصبحت ظاهرة منتشرة، تمارس في الساحات العمومية 

 أو المخازن.  وداخل األحياء السكنية والمرائب الخاصة 

ودون   الخاصة منصاتها مباشرة عبر تتزود التي التجارية العالمات ذات الكبرى األسواق فقد لوحظ تنامي نفس السياق، وفي

كما يلجأ بعض كبار مستهلكي الخضر والفواكه، للتجارة اإللكترونية أو الهاتف القتناء هذه المواد  .الجملة التسوق من أسواق

 مباشرة من الضيعات أو المخازن، مع االستفادة من خدمة التوصيل دون الحاجة للتزود من أسواق الجملة. 

 ثانيا. الحكامة وآليات التدبير 

المكلفة    وزارةوال  وزارة الداخليةوزارية وهي    ثالثة قطاعات  طرفمن  التقييم  وبالمتابعة    قطاع بيع الخضر والفواكه  يحظى

المكلفة بالتجارة. وقد تم الوقوف على مجموعة من المالحظات تتعلق بحكامة هذا القطاع، نذكر فيما يلي وزارة  وال  الفالحةب

 أبرزها:

 القطاع  على المشرفة األهداف للوزاراتوالتقائية  انسجام ضعف .1

األمني والزجري  الدور  فيها  بما  المعنية،  اإلدارات  بين  التنسيق  بالجملة بضعف  الخضر والفواكه  بيع  أسواق  تدبير  يتميز 

المتعلق المخالفات والتجاوزات التي تحدث داخل وخارج أسواق الجملة. كما تبين وجود تباين في الرؤى حول دور أسواق 

ظور البعض نمطا تقليديا ال يمكنه مسايرة تنافسية القطاع الخاص من حيث جودة الجملة بالنسبة لكل قطاع، إذ يعتبر في من

المقدمة للمرتفقين من قبيل تحديد األثمان والسالمة والنظافة واألمن وشروط التخزين والنقل والتسويق، ويعتبره   الخدمات 

الحتكار والتحكم في السوق. باإلضافة البعض اآلخر متجاوزا وعديم الجدوى بل ويشكل مجاال للريع ولممارسات سلبية كا

إلى ما سبق، لوحظ ضعف على مستوى إشراك بعض األطراف المعنية في االتفاقيات المبرمة أو الدراسات المنجزة، نذكر 

 منها على سبيل المثال:

 ،2021-2017عقد برنامج بين الحكومة والمهنيين من أجل تطوير قطاع الصناعات الغذائية بالمغرب للفترة   -

. بحيث لم يتم إشراك وزارة الداخلية والجماعات، رغم أنه يتناول أسواق  2017والذي تم التوقيع عليه في أبريل  

الجملة. ويهدف هذا العقد إلى إحداث منصات التبريد والتلفيف وتحديث قنوات التوزيع الداخلي بما فيها البيع  

 المباشر لألسواق الكبرى والمتوسطة.

  بتنسيق واالقتصاد الرقمي وزارة الصناعة واالستثمار والتجارةمن طرف    2010 يجية سنةاستراتدراسة    إنجاز -

للفواكه    إصالح تتوقعهدف وضع خطة  ب  الداخليةالفالحة ووزارة  المكلفة بوزارة  ال  مع الجملة  إنشاء أسواق 

 المعنية  اعاتالجم. إال أن الدراسة لم تشرك  سواقهذه األوضع مخطط توجيهي ل و  والخضر من الجيل الجديد

 التي أكد بعضها عدم علمه بالموضوع.
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 التخطيط االستراتيجي ألسواق الجملة .2

شكلت أسواق البيع بالجملة للخضر والفواكه نقطة التقاء للمخططات االستراتيجية للوزارات المشرفة على القطاع، من قبيل 

 رة المكلفة بالتجارة. "مخطط المغرب األخضر" للوزارة المكلفة بالفالحة و"مخطط رواج" للوزا

المكلفة  الثالث  الوزارات  المقابالت مع مسؤولي  وكذا  الذكر  سالفي  المخططين  في  المعلنة  األهداف  تحليل  لكن من خالل 

بالداخلية والفالحة والتجارة، خلص المجلس إلى اختالف في أهداف كل قطاع وزاري على حدة، األمر الذي ال يساهم في 

االرؤى وضمان  توحيد   األهداف قصد  للخضر والفواكه.التقائية هذه  بالجملة  البيع  بأسواق  الصدد، تجدر    لنهوض  في هذا 

تعتمد   فيما  المرتفقين،  الغذائي وحفظ صحة وسالمة  األمن  بتوفير  يتعلق  الداخلية  لوزارة  الرئيسي  الهدف  أن  إلى  اإلشارة 

ودعم والفالحين  المنتجين  تشجيع  على  الفالحة  بالخصوص   استراتيجية وزارة  والموجهة  المضافة  القيمة  ذات  المنتوجات 

هذه األسواق، بحيث يتوقع  يركز على الجانب التجاري لللتصدير والتصنيع. أما مخطط رواج واإلجراءات المواكبة له، فإنه  

 الرفع من عدد األسواق الكبرى وشبكات التسويق.  

األعرفت    وقد  ،(2030-2020)  األخضر"الجيل    استراتيجية  إطالق  مع  دينامية جديدة  2020انطالقا من سنة    سواقهذه 

الفالحية والتي تعتبر أسواق البيع بالجملة أحد مكوناتها، وذلك  والمزمع بموجبها هيكلة وعصرنة قنوات توزيع المنتوجات  

سوقاا    12ء  إنشا. وتهدف هذه االستراتيجية إلى  قصد تمكين الفالحين من الحصول على أكبر قيمة وتحسين جودة المنتوجات

 . 2030بالجملة من الجيل الجديد وعصرنة األسواق األسبوعية وتعزيز منصات التخزين في أفق 

بالتوقيع على اتفاقية إطار   2020ا الغرض، قامت القطاعات الوزارية المكلفة بالمالية والفالحة والداخلية والتجارة، سنة ذوله

جديدة شراكة  اتفاقية  على  ،  2021في شهر يناير  وقد تم التوقيع،  واقا الجديدة.  من أجل إنشاء هذه األس  المتدخلين تحدد التزامات  

والصخيرات وسال  الرباط  لعماالت  والفالحية  الغذائية  المنتجات  لتسويق  مجمع  وإحداث  تحيين  أجل  أن   - من  غير  تمارة. 

المخصصة للمشروع التي التزمت باألمر وهو  اإلطار لم تحدد تاريخ تسليم الوزارة المكلفة بالمالية للقطعة األرضية  -االتفاقية

ما قد يشكل عائقا أما هذا المشروع، حيث أثبتت التجارب السابقة أن تصفية الوعاء العقاري تستلزم آجاال غير محددة وغالبا  

ليات المنتجين ما تكون سببا في تعثر المشاريع أو إلغائها. كما تبين أن هذه االتفاقية ال تشمل أي إطار لتحديد واجبات ومسؤو

والمهنيين والتجار، من خالل التزامات واضحة، حيث اكتفت الوزارات المعنية باإلشارة إلى عمليات التحسيس بأهمية الولوج  

 إلى المجمع، وهو ما يعتبر غير كاف لضمان تسويق ونجاح المشروع. 

أهداف القطاعات الوزارية  أن  لة،  وفي معرض جوابها، أكدت الوزارة المكلفة بالتجارة، بخصوص تنظيم أسواق الجم
ينشأ   أن  يمكن  ولهذا  واحدة.  لكل  الموكولة  لالختصاصات  اعتبارا  تحديدها  في  يتم  أولويات  اختالف  حسب  اآلراء 

.  وزارة الداخليةهذا الورش المشترك إلى  قيادة  الوزارات المعنية. ومن أجل تحسين التنسيق بين الوزارات، أسندت  
 إحداث أساليب  حاليا متفقة على الخطوط العريضة المتعلقة ب  أصبحتالوزارات الثالث  ن  وأوضحت الوزارة ذاتها أ

 . أسواق الجملة من "الجيل الجديد" وتدبير

الفقرة تتعلق بمجال تخصص هذه  أن األهداف المذكورة بمن جانبها، أكدت الوزارة المكلفة بالفالحة في هذا الصدد ب
لى نفس الهدف الرئيسي المتوخى بلوغه والذي يكمن في خلق أسواق  إمتكاملة ترمي    ، كما أنها تعتبر أهدافكل قطاع

جديد   ونظام  للتسيير  فعال  ونمط  استيعابية مالئمة  تحتية عصرية وطاقة  بنيات  على  تتوفر  الجديد  الجيل  جملة من 
أفضل للسكان وسهولة   ن خلق هذه األسواق سيمكن من تحقيق تغطية متوازنة للتراب الوطني وخدمةأحيث  ،  للمداخيل

 الولوج للمنتجين واستقطاب أقوى لإلنتاج المحلي.

هو  الداخلية الذي   وزير  قرار  مشروع  وفيما يتعلق بالتنسيق وإشراك المتدخلين، أوضحت الوزارة المكلفة بالفالحة أن
ث، يقضي بتحديد  لجنة مشتركة تشمل ممثلين عن الوزارات الثال  في طور المصادقة عليه والذي تم إعداده من طرف

ومسؤوليات   واجبات  تحديد  ذلك  في  بما  الفالحية  للمنتوجات  الجملة  أسواق  وتدبير  وتنظيم  وتأهيل  إحداث  شروط 
أنهالمنتجين والمهنيين والتجار أنماط تنظيم واستغالل    ، مضيفة  القرار بملحقات ودفاتر تحمالت تفصل  سيتبع هذا 

 .سواقألا ي هذهأسواق الجملة وكذا التزامات مدبر

تجاوز   قصد  وذلك  الثالث  الحكومية  القطاعات  بين  تشاركية  مقاربة  اعتماد  تم  أنه  على  الداخلية  وزارة  أكدت  كما 
تحيين المخطط الوطني ألسواق الجملة للخضر والفواكه    2019اإلكراهات التي تعرفها أسواق الجملة، إذ تم خالل سنة  

الش لهذه األبمن أجل إعادة  الحالية  الوطنية  الثالث من أجل  كة  الوزارات  اتفاق  إلى  ذاتها،  الوزارة  سواق. وأشارت 
الفاعلين إلصالح هذا القطاع، إذ يتم حاليا، تضيف الوزارة،   بلورة خارطة طريق وفق مقاربة تشاركية بين جميع 
  إعداد مخططات جهوية إلصالح أسواق الجملة، وذلك بناء على مخرجات المخطط الوطني التوجيهي والذي تمت 

 إحالته على جميع الجهات قصد تكييفه وفق الخصوصيات المحلية والجهوية

وقد أخذ المجلس علما بالتنسيق الجاري بين الوزارات الثالثة من أجل تحضير خارطة طريق وفق مقاربة تشاركية بين جميع الفاعلين 
المخطط الوطني التوجيهي والذي تمت إحالته على جميع  وإعداد مخططات جهوية إلصالح أسواق الجملة وذلك بناء على مخرجات  

أسواق    وتدبير  إحداثأساليب  الجهات قصد تكييفه وفق الخصوصيات المحلية والجهوية وكذا االتفاق بشأن الخطوط العريضة المتعلقة ب 
 . الجملة من "الجيل الجديد" 
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 تدبير أسواق بيع الخضر والفواكه بالجملة  أنماط .3

  تسيير   يتم  إذ  أسواق بيع الخضر والفواكه بالجملة،  تدبير  في  المعتمد من قبل أغلب الجماعات  السائد   النهج  المباشر  التسيير  يمثل

عن طريق  اللجوء إليه  مباشر اختيارا نادرا يتم اليبقى التسيير غير فيما . الجماعات طرف من مباشرة 29 أصل من سوقا 25

ويين من خالل عملية سمسرة عمومية تلجأ إلى تنظيمها الجماعات كل سنة أو ثالث  السوق ألشخاص ذاتيين أو معن   إيجار

وقد تم الوقوف على حالتي إيجار ألسواق الجملة على مستوى جماعتي سطات وخنيفرة. كما    سنوات بناء على دفتر تحمالت.

 فويض لم يتحقق. ، تفويض تدبير سوق الجملة، إال أن مشروع الت2018أن جماعة مراكش باشرت خالل سنة 

للخدمات المثال الوحيد حتى -شركة التنمية المحلية الدار البيضاء  استثناء بكون  المحلية  التنمية  شركة  ويمثل التسيير عن طريق

من أجل    والشركة  اآلن عن هذا النوع من التدبير، الذي تم عن طريق اتفاقية انتداب بين الجماعة الحضرية للدار البيضاء

  وكذا شركةمرافق بركان"  تفعيل شركة التنمية المحلية "في انتظار    وذلك  ،رفق سوق الجملة للخضر والفواكهتأهيل وتدبير م

 .للتنمية الرباط جهة

 ثالثا. تشخيص الوضعية الراهنة 

 تبقى أهم المشاكل واإلكراهات التي تحد من أداء األسواق هي:  

 مرفق عمومي محلي غير مضبوط يتجاوز الحدود الترابية للجماعة .1

خالفا للمرافق األخرى كتوزيع الماء والكهرباء أو جمع النفايات، ال تستطيع الجماعات التحكم في مرفق أسواق البيع بالجملة 

ميز بمنافسة شديدة معلنة وغير معلنة، حيث تبقى األسواق مفتوحة في وجه السلع من مختلف  للخضر والفواكه، ذلك أنه يت

المناطق وتقدم خدماتها للمرتفقين والمستفيدين كيفما كانت وجهتهم. وإذ يكتسي سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء 

 ويا. طابعا وطنيا، فإن أسواقا أخرى كفاس ومكناس أضحت تكتسي طابعا جه

 هيمنة أسواق الجملة "بحكم الواقع"  .2

غالبا ما تتوفر الجهة بالموازاة مع سوق البيع بالجملة على أسواق يومية أو أسبوعية تقوم مقام سوق البيع بالجملة، دون التوفر 

 على قرار بإحداثها. باإلضافة إلى تنامي األسواق الكبرى التي تتزود خارج األسواق.

التقاري المعلنة التي تفرض نفسها كواقع في  كما أجمعت كل  الميدانية على الممارسات غير  المعتمدة والمقابالت  الرقابية  ر 

القطاع الفالحي على وجه الخصوص، والتي عرفت في الخماسية األخيرة تكاثرا ملحوظا. وفي هذا الصدد، لوحظ انتشار  

عدة لهذا الغرض وسط أحياء سكنية. كما يلجأ بعض كبار  ظاهرة البيع المباشر بين تجار الجملة وتجار التقسيط في محالت م

التجارة الرقمية مباشرة من المنتجين أو التجار.   التزود عبر الهاتف أو  الفواكه والخضر )مطاعم، فنادق...( إلى  مستهلكي 

بالجملة النظامية   ويقدر حجم الخضر والفواكه التي يتم ترويجها بالجملة من طرف هذا النوع من األسواق خارج أسواق البيع

 التي تنص عليها النصوص القانونية ذات الصلة، بأكثر من ثلثي االستهالك الوطني السنوي.

 ضعف دور الوكالء مقابل عمولة غير مبررة بالنظر إلى الخدمة المقدمة  .3

والفواكه   للخضر  بالجملة  البيع  أسواق  من  المستفيدين  الوكالء  عدد  وكيل    250يبلغ  كل  ويتقاضى  رقم  شخصا.  من  نسبة 

المعامالت التي من المفروض أن يشرف عليها داخل السوق، تقتطع من اإلتاوات التي تفرضها الجماعات المعنية. وقد ترك  

في   المحدد  اإلتاوة  مبلغ  مباشرة من  اقتطاعها  يتم  أن  على  الجماعات،  لمجالس  الوكيل  نسبة  تحديد  مبلغ   %7المشرع  من 

الوكالءالبيوعات قيمة   3و  % 0,5، نسبة تتراوح بين  . وبهذا يتقاضى  أيديهم وهو ما يعادل   البيوعات% من  المحققة بين 

درهم لكل وكيل على أساس ما هو مصرح به والذي ال يوافق   68.000و  20.000متوسط دخل شهري صاف يتراوح بين  

 القيمة الحقيقية لرقم المعامالت داخل هذه األسواق.

قابالت الميدانية على تراجع ملحوظ لدور الوكالء الذي أصبح مقتصرا على االستخالص وقد أجمعت التقارير الرقابية والم

وفي ذات السياق تم  .وقد أدى هذا الوضع في بعض الحاالت إلى رفض التجار أداء اإلتاوات المذكورةدون أي خدمة مقدمة. 

 الوقوف على مجموعة من النقائص التي تعتري نظام الوكالء، ومن أهمها: 

 حضور الوكالء بصفة دائمة داخل المربعات؛ عدم  -

 شبه انعدام الخدمات المقدمة مقابل نسبة الوكالء وخاصة فيما يتعلق بالعمال داخل المربعات؛ -

 انتشار ظاهرة الوكالة الخاصة من وكيل مربع معين لفائدة أشخاص آخرين عن طريق الكراء أو التفويت من الباطن؛  -

 خل المربعات؛ قيام أشخاص بدون صفة بالعمل دا -

وضعية  - تسوية  وغياب  سنوات،  ثالث  في  المحددة  القانونية  المدة  انقضاء  بعد  الوكالء  مناصب  تجديد  عدم 

 المتوفين؛

 وجود حاالت تصريح بمعامالت أقل من المعامالت الحقيقية. -
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 تراجع ملحوظ في أداء الجماعات والفاعلين داخل السوق  .4

 داخل األسواق تنظيمية إكراهات 

من خالل تقارير المراقبة واالفتحاص الداخلي والدراسات المنجزة من طرف المتدخلين، وكذا المعاينات الميدانية تبين ضعف  

 تنظيم ومراقبة أسواق البيع بالجملة للخضر والفواكه من طرف الجماعات، كما هو مبين فيما يلي:

د الولوج أو أثناء إجراء عمليات التفريغ والبيع. ويكمن هذا  نقص مراقبة وضبط السلع والمستفيدين، سواء عن -

ضعف المراقبة القبلية )عند ولوج السوق( والبعدية )عند الخروج منه( من طرف العاملين التابعين النقص في 

عدم  . باإلضافة إلى  إلدارة السوق خصوصا في حالة غياب نظام معلوماتي يمكن من رصد الوعاء الضريبي

منها )الرباط،    خرآ  عدد من األسواق أو رفض تشغيله في عدد  عند دخول السلع، في  ميزان الجسرياستعمال ال

التي  (مكناس،...،  يسغ-نكور األسواق  في  أما  المعلنة.  غير  المعامالت  انتشار  في  ساهمت  الوضعية  هذه   .

التأكد من الصنف وكذا حقيقة السعر الذي تمت ب البيع في  تستعمل الموازين اإللكترونية فيصعب  ه عمليات 

 الواقع. 

 ؛ عدم توفير العدد الكافي من الموظفين الجماعيين من أجل ضبط عمليات المراقبة داخل السوق -

الجماعية   - للمرافق  القانوني  غير  لالستغالل  حد  وضع  على  للسوق  المسيرة  الجماعية  المصالح  قدرة  عدم 

 ؛محالت غير مستغلة، مرافق صحية...(، حجز الفضاءات بواسطة الصناديق او الشاحنات)مربعات فارغة، 

 عدم ضبط األنشطة المرتبطة بتوفير واستغالل الصناديق الفارغة؛  -

صعوبة ضبط األشخاص الوافدين على السوق والذين يمتهنون بعض األعمال اليومية داخل السوق من حمالين  -

تملك أي ترخيص لولوج المرفق   وباعة بالتقسيط ووسطاء غير قارين. هذه الفئة التي تلج األسواق يوميا ال 

 هويات. البأية شارات أو بطاقات تمكن من تحديد ة غير مزود  اومزاولة أنشطتها داخله كما أنه

  ا شخص يوميا، مما يشكل تحدي  20.000تجدر اإلشارة إلى أن عدد الوافدين على سوق الجملة بالدار البيضاء مثال يتجاوز  

 . بالنسبة إلدارة السوق وعناصر القوات العمومية بهذه المنشأة ايومي  اوتنظيمي اأمني

  والخدمات المقدمة البنية التحتيةضعف 

بالجملة   الخضر والفواكه  بيع  أسواق  العديد من  بنيبينت زيارة  الصرف و  اإلنارة، السيما على مستوى  التحتيةاتها  تدهور 

يد الممرات الداخلية عبوتالتسقيف  ضافة للمشاكل المرتبطة بعيوب  ، باإلالتهوية داخل المربعاتوالسالمة و  الصحي والنظافة

ألسواق. كما أن تمركز مجموعة من أسواق الجملة  اذه  ه  لنشاط اليومي داخل أمام التنقل واا يشكل عائقا  والمجاورة، وهو م

وفاس    ألسواق الدار البيضاءبالنسبة    الشأنكما هو  ا،  الولوج إليهيعرقل حركة السير والقدرة على    المدارات الحضرية  داخل

بقايا  الجودة، تتجلى في تراكم  النظافة وشروط  الجملة من نقص واضح في خدمات  ومكناس والرباط. وتعاني جل أسواق 

 الخضر والفواكه وانبعاث الروائح الكريهة.

الجملة للخضر والفواكه سواق  أل  يتوجيهال  المخططوفي معرض جوابها، أشارت الوزارة المكلفة بالتجارة إلى أن  
  مضيفة  ،تناول مختلف االختالالت التي تواجه تدبير أسواق الجملة كما قدم مجموعة من االقتراحات لتحسين أداءها

الداخلية    أن المخطط  إلى  التوجيه  إطار  في ت  دعم  قد وزارة  الجماعات بمحتوى    هذه   تدبير  أن  اعتبار  على  ،إبالغ 
 .الجماعات هذه ختصاصاتيندرج ضمن ا األسواق

 عدم ضبط الكميات المتداولة والمداخيل المسجلة .5

ال تتوفر معظم أسواق الجملة على إحصائيات ومعطيات دقيقة حول معامالتها، بسبب غياب المراقبة عند الدخول والخروج،  

امي ظاهرة المعامالت  وأثناء عمليات تفريغ الحموالت والبيع وتعطيل العمل بالموازين. فعلى سبيل المثال ال الحصر، لوحظ تن

- 2018 لفترةغير المعلنة بكل من أسواق الرباط ومكناس، فيما تم تسجيل غياب كلي للكميات المتداولة في سوق سال خالل ا

، وعدم اإلدالء بالكميات والمداخيل الضريبية المتأتية من سوق بركان نتيجة تعطيل العمل بنظام الوكالء ورفض التجار  2020

الولوج لسوق الجملة. أما بالنسبة لألسواق التي تستعمل الموازين اإللكترونية عند الدخول، كالدار البيضاء وتمارة وطنجة،  

التأكد من صنف ونوع المنتجات الفالحية المسوقة وكذا حقيقة سعر البيع المعتمد.   فالزالت تعاني من صعوبات على مستوى

 كما أنها ال تراقب الكميات عند الخروج، ليتسنى لها مقارنة المبيعات مع المنتجات الواردة على السوق.

 األسعار والمسالك التجارية على تحديدسواق الجملة عدم قدرة أ .6

التراضي بين البائع والمشتري وبالنظر للعرض  لبيع بالجملة للخضر والفواكه، إما عن طريق  يتم تحديد األسعار بأسواق ا

االستناد إلى الثمن المرجعي أو الجزافي  أنه يتم في بعض األسواق    رغي  والطلب، وهي الصيغة المعتمدة في جل األسواق،

كالء والتجار، لتصفية الرسم العائد إلى الجماعة  المحدد سلفا، من طرف لجنة مكونة من ممثلين عن إدارة سوق الجملة والو

في بعض الحاالت المزج بين الطريقتين، أي العرض والطلب مع كما هو الحال بالنسبة لسوق الجملة بالدار البيضاء. ويتم  
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جملة، وهو ما  األثمان المعتمدة ال تعكس في غالب األحيان حقيقة األسعار المتداولة بأسواق ال  غير أن  احترام الحد األدنى.

لم يتعد المتوسط السنوي للسعر اإلجمالي المعلن -مثال-يتنافى مع مصلحة الجماعة. فعلى مستوى سوق الجملة بالدار البيضاء

 درهم للكيلوغرام.    1,5للخضر والفواكه 

 حجمتعكس    ال   أنها،  الحاجياتمع    أسواق الجملة  ومقارنة توزيع بعض المهنيين  ة  مقابل  خالل  من   فتبينبخصوص المسالك،    أما

  جهة   مع العلم أن  .الوطني يتم تداولها خارج األسواق  االستهالك  ما يقارب ثلثي  تجارة الجملة للخضر والفواكه، بحيث أن

بني ب. أما جهة بني مالل خنيفرة فعرفت حذف سوق الجملة للخضر والفواكه  للجملة  نظامي  سوق  على  ال تتوفر  ماسة  سوس

 تعد تتوفر سوى على سوقي خنيفرة وخريبكة. مالل ولم 

ويعزى هذا الوضع إلى عدة عوامل أهمها، توفر كبار التجار على منصات مجهزة للتثمين والتبريد والتخزين، وتكاثر أسواق  

عة  البيع غير النظامية، وتأثير قانون العرض والطلب على التجار مع سهولة ولوج األسواق بالمدن التي تسجل أثمانا مرتف

 للبيع وإمكانية تصريف كميات كبرى، كما هو الحال بالنسبة للدار البيضاء والرباط. 

 تعثر بنيوي يطال المشاريع المهيكلة .7

، غير  2009منذ    للخضر والفواكه  الجملة  ألسواق  التوجيهي  في إطار المخطط  تمت برمجة مجموعة من المشاريع المهيكلة

أما ف الدراسات.  لم تتجاوز مرحلة  المشاريعأنها  ومكناس،    وبركان  الرباط من  بكل  الجديد  الجيل  النموذجية من  يما يخص 

اتفاقيتي شراكة لتفعيل مشروعي سوق الجملة من الجيل 2011فبالرغم من أن الدراسات تم إنجازها قبل سنة   ، وتم إبرام 

 الجديد ببركان والرباط، إال أن هاتين االتفاقيتين تم إلغاؤهما.  

سنة   تحيين   ،2020وخالل  خالل  من  جديدة  دينامية  الذكر  سالفة  المشاريع  عرفت  األخضر،  الجيل  مخطط  اعتماد  وبعد 

  من المزمع إنجاز ذ  إحتضان السوق،  آخر التم تحديد موقع    بالرباط،سوق الجملة  الدراسات وإبرام اتفاقيات جديدة. فبالنسبة ل

إلحداث  الشراكة    اتفاقيةحيث تم توقيع    بالرباط بدل بوقنادل،  هكتار بحي التقدم  25,5المشروع على وعاء عقاري تبلغ مساحته  

الرباط وسال والصخيراتالمشروع   التقديريةوتبلغ  .  2021يناير  تمارة في   - لعماالت  المالية  المشروع  التكلفة    625  لهذا 

 مليون درهم.   498تساهم من خاللها الوزارات المشرفة بمبلغ مليون درهم، دون احتساب ثمن اقتناء العقار، 

ماي   14بالجريدة الرسمية في    حيث تم  هكتار.  15تبلغ    إلقامته على مساحةتم تحديد موقع  ببركان،  وق الجملة  وبالنسبة لس

  30بتاريخ    2.19.361)مرسوم رقم  نشر مرسوم استخالص الوعاء العقاري للمشروع من الدائرة السقوية لبركان    2020

وفيما   لى شركة التنمية المحلية "مرافق بركان".إ وسيعهد تدبير وتسيير السوق  (.  2.69.30بتغيير المرسوم رقم    2020أبريل  

 تم تحديد موقع للمشروع والذي يقع على مقربة من القطب الفالحي لمكناس. بمكناس، فقد  سوق الجملة يخص 

الدراسة المتعلقة بالمخطط التوجيهي ألسواق الجملة التي    توصياتأن  حة  وقد جاء في جواب الوزارة المكلفة بالفال
الوزارةأ الوزارات  تب  2010سنة    نجزتها هذه  ال  ،  2019في    والفالحة، وقامت بتحيينهاالداخلية  المكلفة بشاور مع 

 .قرارات الجماعات تكتسي طابعا إلزاميا بالنسبة للجماعات وإنما تشكل اقتراحات لتوجيه

 ة التدبير عن طريق شركة التنمية المحلية محدودي .8

خدمات" التجربة الوحيدة  -تعتبر طريقة تدبير سوق الجملة بالدار البيضاء عن طريق شركة التنمية المحلية "الدار البيضاء

. ويعتبر رأسمال الشركة عبارة عن مساهمات  2015هذا المجال، والتي تم الشروع فيها في سنة    في على المستوى الوطني

عمومية موزعة بين الجماعة والعمالة والجهة. كما أن مداخيل الشركة المتأتية من سوق البيع بالجملة للخضر والفواكه، غير 

 مرتبطة بنشاط السوق، وإنما هي عبارة عن "مساهمات " سنوية تؤدى من قبل الجماعة لتغطية المصاريف اإلضافية. 

ا العمومية  المرافق  تدبير  في  الشركة،  يبلغ عددهم  وتعتمد  الذين  الجماعيين  الموظفين  إليها، على  أوكلت  التي    163لمحلية 

موظفا. وبغض النظر عن اآللية المعتمدة لتشغيل الموظفين الجماعيين عن طريق وضعهم تحت تصرف شركة التنمية المحلية،  

ق العمومي، ناهيك عن عدم وضوح فإن هذه الطريقة في تدبير الموارد البشرية ال تعطي صورة صادقة على تكلفة هذا المرف

اإلشكاالت  من  مجموعة  شابتها  المختلطة  المؤسساتية  التركيبة  هذه  فإن  لذلك،  تحفيزهم.  وطريقة  الموظفين  اختيار  نمط 

 واإلكراهات التي حدت من الفعالية التي كانت متوخاة عند إحداثها والتي يمكن إجمالها فيما يلي:

 لجماعة نقائص العقد الذي يربط الشركة با 

تنطوي هذه التجربة على مخاطر مرتبطة ببنود االتفاقية بين الجماعة وشركة التنمية المحلية، إذ يتبين من خالل تركيبتها  

المالية، والمتمثلة في رصد مبلغ جزافي سنوي، أنها ال تحفز ال على ترشيد النفقات، وال على تنمية الموارد، وال حتى على  

التدب  آليات ووسائل  الشركة  تحديث  على  يدر  الذي  االستثمار  على  تشجع  وبالمقابل  صاحب  التكلفة بصفتها  % من  10ير. 

 . مشروع منتدب

  في  عليه والمصادق بالجماعة الشركة تربط التي لالتفاقية التعديلي الملحق أن الداخلية وزارة أشارت الصدد، هذا في
  الشركة  تحمل  مقابل  المحققة  المداخيل  بنسبة  مرتبطة  لصالحها  متغيرة  منحة  اعتماد  على  ينص  2020  أكتوبر

 والصيانة.  كالحراسة المباشرة المصاريف



 
 

 (2022 مارس  14) 1443 شعبان   11 –مكرر   7073عدد  الجريدة الرسمية  1700

 
 تركيبة العقد المالية غير متوازنة 

 يستنتج من خالل التركيبة المالية للعقد، أنها غير متوازنة كما يتبن فيما يلي:

اختصاص   - من  السوق  فمداخيل  المعامالت،  حجم  المداخيل  تعكس  باستخالصها. ال  الملزم  المداخيل  وكيل 

 بالمقابل تلتزم الجماعة بتغطية نفقات التسيير والتجهيز التي كانت تقوم بها من قبل. 

ال توجد عالقة سببية بين مداخيل الشركة وترشيد النفقات وتنمية المداخيل الجماعية: فمداخيل الشركة عبارة  -

لتغطية نفقات الدراسات والمكافآت   يل السوقائة من مداخبالم  4زائد  مليون درهم سنويا    10عن "مساهمة"  

 عن المردودية والتعويض عن القيام بمهام.  

 من تكلفة برنامج التأهيل كتعويض عن مهامها كصاحب مشروع منتدب.  10%تؤدي الجماعة للشركة -

  المباشرة   النفقات  أغلبية  تتحمل  فالشركة  متوازنة،  للعقد  المالية  التركيبة  إن  وزارة الداخلية  في معرض جوابها، أوضحت
  ميزانية   يهم  وفيما  (...إلخ  المعلوميات،   التنقل،  االتصاالت،  الموظفين،  الخاص، تحفيزات   األمن  )الصيانة،  للمرفق

  مع   للمصادقة  البيضاء  للدار   الجماعي  والمجلس  للشركة  اإلداري  المجلس  على انظار  سنويا  عرضها  فيتم  التجهيز،
 الالزم". المالي الغالف تخصيص

في هذا السياق، وجبت اإلشارة إلى أن تكلفة العقد الذي يربط الجماعة بشركة التنمية المحلية كبيرة مقارنة مع القيمة المضافة 

من   %10في تدبير السوق وتحقيق إيرادات جديدة كما جاء في تقرير المجلس. كما أن نسبة أجر الشركة المحلية المحدد في  

الفاعلون  ضه  ايتق  مامبالغ فيه مقارنة ب نية المخصصة لبرنامج التأهيل كتعويض عن مهامها كصاحب مشروع منتدبالميزا

 .كما هو الحال بالنسبة الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة صأو الخامن القطاع العام 

  نقص على مستوى التزامات الشركة المضمنة بالعقد 

فيما يخص تنمية موارد الجماعة، وغياب ما يشير إلى ترشيد النفقات. كما أن الهدف المتمثل  تفتقد بعض بنود العقد إلى الدقة  

، تم تحديده في غياب منهجية علمية  2016متم الخمس سنوات الموالية ابتداء من    مع   50%في رفع مداخيل السوق بنسبة

 تحدد السنة المرجعية التي تعتمد كأساس لعملية اإلسقاط. 

 نقائص على مستوى معالجة المشاكل البنيوية التي تعتري القطاع 

  تتجاوز   بنيوية  وصعوبات  مشاكل  عدة  من  نييعا  الزال  فإنه  البيضاء،  بالدار  الجملة  سوق  لتدبير  جديد  شكل  تبني  من  بالرغم

في هذا الصدد، بعد ما يقرب من خمس سنوات    .وفعاليته  مردوديته  تحسين  دون  تحول  والتي  المعتمد حاليا لتدبير السوق،   النمط

مازالت  من الممارسة، بينت تجربة الشركة عن محدودية هذا النمط من التدبير في إيجاد حلول للمشاكل البنيوية التي كانت و

البيع بالجملة للخضر والفواكه. فجل المشاكل التي أسفرت عنها المهمة الموضوعاتية لم تستطع الشركة إيجاد   تعيق قطاع 

 حلول لها، كما هو الشأن بالنسبة لما يلي:

 تعذر تسوية مشاكل الوكالء ووضعيتهم، وكذا بعض األكرية؛  -

بعدما كانت تناهز    2021مليون درهم سنة    25ستوى  أهمية المبالغ غير المستخلصة، رغم انخفاضها إلى م -

 ، كما ورد في جواب وزارة الداخلية؛ 2015قبل سنة مليون درهم  46مبلغا إجماليا قدره 

 عدم التمكن من القضاء على الممارسات غير المعلنة؛ -

)في عدم التمكن من تحديد السعر األمثل بما يضمن تنمية موارد الجماعة، والذي ظل يخضع لهيمنة المهنيين،  -

 درهم للكيلوغرام(.  1,5 حدود معدل إجمالي ال يتجاوز

  عوبات المتنامية مرتبطة بالصال  مشاكلوعلى مستوى تنظيم السوق، لم يتمكن النمط الجديد لتدبير سوق الجملة من تجاوز ال

العام وتدني خدمات النظافة التجار والوكالء وكذا احترام المساحات المخصصة للبيع والترامي على الملك في العالقة ما بين 

وأخيرا عدم تفعيل القوانين الزجرية خصوصا أن السوق يعرف توافد عدد  واألمن والسالمة الصحية وكذا حجز الفضاءات  

 صفتهم.  من العاملين به والذين يصعب تحديد مهم

بشأن   أما.  20مربعا من أصل    18قد تمت تسوية وضعية    أنهوكالء المداخيل، أوضحت وزارة الداخلية    بخصوص
  من   صندوق  مليون  إخراج  إلى  أفضت  والتي  أمنية  رةعلى الملك العام، فأشارت إلى اإلجراءات المتخذة بمؤاز  الترامي
 . للبيع جديدة فضاءات وخلق السوق

  إضافية دون تحقيق األهداف المسطرةمصاريف 

التنمية المحلية، تبين أن األهداف المسطرة  العقد الذي يربط الجماعة بشركة  النمط الجديد لتدبير السوق وتنفيذ  بعد اعتماد 

  ، لم تتحقق كما هو مبين في الجدول بعده. 2016مع متم الخمس سنوات الموالية لسنة    %50المتعلقة برفع المداخيل بنسبة  

 :2020مليون درهم بمتم سنة  54,5بالمقابل، سجل ارتفاع المصاريف المتعلقة بتدبير السوق، حيث فاقت النفقات اإلضافية 
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 2020و  2017تطور مداخيل جماعة الدار البيضاء من سوق الجملة للخضر والفواكه للفترة ما بين 

 

 
 

 المصدر: شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للخدمات                                                                

 اعتبارا لكل ما سبق، يوصي المجلس األعلى للحسابات بما يلي: 

الجملة، وخاصة ما يتعلق بنظام    والمنافع  إعادة دراسة جدوى االمتيازات - المخولة في إطار تدبير أسواق 

 الوكالء وتشجيع الحلول ذات القيمة المضافة؛ 

العمل على الرفع من مداخيل أسواق الجملة في عالقة مباشرة مع أرقام المعامالت الفعلية وكذا إدخال موارد   -

والخدمات   األسواق  اشتغال  بمجال  مرتبطة  تجاري  طابع  ذات  حقوق  جديدة  والمرتفقين:  للتجار  المقدمة 

كالتوضيب   األساسية  باألنشطة  المرتبطة  والخدمات  واألكرية  التجار  طرف  من  للمحالت  األول  االحتالل 

التوصيل  وخدمات  الفارغة  الصناديق  وتخزين  وغسل  والتنضيج  التبريد  وغرف  اللوجيستيكية  والخدمات 

 والنقل؛ 

 واضحة  إجراءات  تطبيق  خالل  من  والفاعلين،  المهنيين  مختلفو  اإلدارة  بين  الثقة  استرجاع  على  العمل -

 السلبية داخل أسواق الجملة؛ الممارسات من والحد المقدمة بالخدمات األسواق داخل األداء وربط ومعممة،

إرساء نظام للرقابة يتيح ضبط السلع والمعامالت واألسعار داخل وخارج األسواق، والحد من ظاهرة األسواق  -

 ؛العشوائية

 ومعقول؛  شفاف بشكل األرباح اقتسامبشكل يضمن  والتجار والمهنيينالمنتجين  وتنظيم هيكلة -

حقوق   - تضمن  الجملة،  أسواق  طريق  عن  تتزود  ال  التي  الكبرى  واألسواق  للمتاجر  توافقية  صيغة  إيجاد 

 وواجبات جميع األطراف؛

ال - اآلثار  من  الحد  قصد  بينها  فيما  الجماعات  بين  الشراكات  للمجال  تفعيل  األمثل  والتدبير  للمنافسة  سلبية 

 الترابي؛

العمل على الرفع من جاذبية األسواق عبر تحسين الخدمات والتنافسية وتيسير عمليات ولوج المتعاملين   -

 وتداول المنتوجات؛ 

  التسيير   بمجاالت  يتعلق  ما   خاصة  أمكن،  كلما  الخاص  القطاع   من أشكال التدبير على نمط شركات   االستفادة -

 داخل أسواق الجملة. الثانوية واألنشطة وتقديم الخدمات

تفاعال مع التوصيات الصادرة عن المجلس، أشارت كل من وزارة الداخلية والوزارة المكلفة بالتجارة إلى أن التدابير 
لمخطط الوطني ، قرار وزير الداخلية، تنزيل مخرجات ا37.21المتخذة أو التي هي في طور االعتماد )القانون رقم  

األسواق   تعرفها  التي  النقائص  تجاوز  في  ستساهم  الجديد...(  الجيل  من  أسواق  وإحداث  الجملة  ألسواق  التوجيهي 
 .  الحالية

 

II. وز بأسواق    الداخلية  يرجواب  المتعلقة  والتوصيات  المالحظات  بالجملة  حول  البيع 

   للخضر والفواكه 

 )نص مقتضب( 

بسن تدابير خاصة تتعلق بالتسويق المباشر للفواكه   37.21والمتمثل في أنه باعتماد القانون رقم  عالقة بما جاء في التقديم  

، أضحى تصريف  2021يوليوز    29والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفالحي الذي تم نشره بالجريدة الرسمية في  

اعتماد القانون المذكور يندرج في إطار المجهودات  أنفتجدر اإلشارة إلى  السلع خارج أسواق الجملة متاحا بموجب القانون؛  

المبذولة لتشجيع التجميع كشكل من أشكال التنظيم الفالحي يهدف إلى تشارك وسائل اإلنتاج وتسهيل الولوج إلى التمويل وكذا 

سويق المنتجات  تسهيل فعالية تسويق المنتجات الفالحية خاصة بالنسبة لصغار الفالحين.  ومن أجل المساهمة في تحسين ت

دون   مباشرة  والفواكه  الخضر  بتسويق  ترخيص  وذلك عن طريق  للمجمعين  القانون  هذا  المشاريع، سيسمح  بهذه  الخاصة 

 المرور عبر أسواق الجملة.  

التسويقولن   المباشر جميع أسواق الجملة المتواجدة على الصعيد الوطني وإنما حصريا تلك التي سيتم تحديد الئحتها    يهم 

الحد األقصى   وهو  2030دجنبر    31سنوات قابلة للتجديد إلى غاية  3بموجب نص تنظيمي. هذا ولن تتجاوز مدة الترخيص  

 2017 2018 2019 2020 

 147 176 136,51 136,82 اإلنجازات 

 192,7 161 154,14 141,30 التوقعات 
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أسواق جملة م  القانون وكذالسريان هذا   الالزمة إلحداث  المطلوبة المدة  التجهيزات والمعايير  تتوفر على  الجديد  الجيل  ن 

والصناعة    والتجارةعلى اتفاقية شراكة بين وزارات الداخلية، المالية والفالحة والصيد البحري    2020خاصة بعد التوقيع في  

 . 2030-2020على إنجاز أسواق جملة جهوية والمندرجة في إطار تنزيل مخرجات الجيل األخضر 

تاوة  إاإلشارة أن التسويق المباشر لن يعفي المجمعين من أداء المستحقات الالزمة للجماعات المعنية حيث سيتم تحديد وتجدر 

يتم دفعها من قبل المجمع في إطار الترخيص الممنوح له. مع اإلشارة أن نقط البيع المعنية بتصريف هذه المنتوجات سيتم 

 تحديدها بنص تنظيمي.  

 ليات التدبير الحكامة وآ .ثانيا

 لتقائية األهداف للوزارات المشرفة على القطاع  اضعف انسجام و .1

في إطار رؤية تشاركية بين القطاعات الوزارية المعنية لتجاوز اإلكراهات والمشاكل التي تعرفها أسواق الجملة تم إنجاز  

سنة   والفواكه  للخضر  الجملة  ألسواق  التوجيهي  الوطني  سنة    2009المخطط  التجارة    2019وتحيينه  وزارة  طرف  من 

لصيد البحري وذلك بعد القيام بدراسة ميدانية شملت جميع أسواق الجملة والصناعة بشراكة مع وزارات الداخلية والفالحة وا

 المتواجدة بالتراب الوطني لألخذ بعين االعتبار خصوصيات مختلف الجهات. 

خدماتها وطرق تدبيرها، وذلك من أجل   وتحسينويهدف المخطط إلى إعادة هيكلة الشبكة الوطنية الحالية ألسواق الجملة  

سوقا للجملة حيث سيمكن هذا التوزيع   34ها وتحقيق تغطية متوازنة لمراكز اإلنتاج واالستهالك من خالل  الرفع من جاذبيت

 (. والداخلة، ورزازات، زاكورة، تيزنيت، تاوريرت، كلميم )العيونالجديد من تموين ساكنة إضافية تناهز مليون نسمة 

الدولية وقواعد السالمة الصحية    كما ستوفر هذه األسواق بنيات وتجهيزات عصرية   تتماشى مع البيع    )محالتالمعايير 

للتجار الجملة، مربعات البيع للمنتجين، محطات التخزين وغسل الصناديق وخدمات أخرى.....(.   وفيما يخص التدبير، فقد  

فاعلين في القطاع  تم اقتراح نموذج جديد أكثر نجاعة وفعالية يمكن من وضع إطار تشاركي يضم الجماعات الترابية وكذا ال

 العام والخاص، من خالل التدبير المفوض أو شركة التنمية المحلية.

ومن أجل تنزيل مخرجات هذا المخطط التوجيهي في إطار رؤية تهدف إلى تكامل بين أهداف القطاعات الوزارية المعنية، تم 

ع والتي ستشكل أداة للتخطيط وترتيب أولويات  االتفاق بين هذه القطاعات على إعداد خارطة طريق وطنية إلصالح هذا القطا

تنزيل  آخر من  القطاع. كما ستمكن على صعيد  لتطوير  الدولة  به  الذي ستساهم  االستثمار  لتوجيه  التأهيل واإلحداث وكذا 

 سوق جملة من الجيل الجديد.    12فيما يهم إحداث  2030-2020مخرجات مخطط تطوير الفالحة الجيل األخضر 

الخارطة وفق مقاربة تشاركية بين جميع الفاعلين، يتم حاليا إعداد مخططات جهوية إلصالح أسواق الجملة    ولتحضير هذه

وذلك بناء على مخرجات   المخطط الوطني التوجيهي والذي تمت إحالته على جميع الجهات قصد تكييفه وفق الخصوصيات 

 المحلية والجهوية.

 ثالثا. تشخيص الوضعية الراهنة 

 سوق الجملة للخضر والفواكه للدار البيضاء  ية التدبير عن طريق شركة التنمية المحلية:محدود.  8

جاء في التقرير عدم ارتباط مداخيل شركة التنمية المحلية المكلفة بتدبير مرفق سوق الجملة للدار البيضاء بنشاط هذا األخير 

الجبائي والق  للعائق  الجبائية  وفي هذا الصدد، تجب اإلشارة أن ذلك راجع  للرسوم  الشركة  المتعلق بكون استخالص  انوني 

قد    األرباح ممامباشرة من التجار والوكالء قد يشكل وعاء ضريبيا خاضعا للضريبة على القيمة المضافة والضريبة على  

جارية يصعب  يترتب عنه نقص في مداخيل الجماعة باإلضافة لفقدان مداخيل السوق لطابعها العمومي وتحويلها إلى معامالت ت

عند مباشرة الشركة لعملية التدبير،   300استخالصها. وبخصوص الموظفين الجماعيين العاملين بالسوق والذين كان عددهم  

تم إدماجهم في مجال التسيير وتحفيزهم من خالل توفير منح شهرية عن المسؤولية    موظف  133ليصل ل    تقلص حاليافقد  

 ف المسطرة.  وأخرى سنوية وفق نسبة تحقيق األهدا

  نقائص العقد الذي يربط الشركة بالجماعة 

التعديلي لالتفاقية التي تربط الشركة   الملحق  النفقات، فإن  بخصوص عدم تحفيز الشركة على تنمية موارد السوق وترشيد 

المداخيل المحققة مقابل ينص على اعتماد منحة متغيرة لصالحها مرتبطة بنسبة   2020بالجماعة والمصادق عليه في أكتوبر 

لة أجور الموظفين الجماعيين التي تستمر في صرفها  تباستثناء ك  ، تحمل الشركة المصاريف المباشرة كالحراسة والصيانة

 وفقا للقانون.

 تركيبة العقد المالية غير متوازنة 

للمرفق المباشرة  النفقات  أغلبية  تتحمل  فالشركة  متوازنة،  للعقد  المالية  التركيبة  تحفيزات    إن  الخاص،  األمن  )الصيانة، 

فيتم عرضها سنويا على   التجهيز،  إلخ...(.  وفيما يهم ميزانية  المعلوميات،  التنقل،  المجلس  أالموظفين، االتصاالت،  نظار 

 اإلداري للشركة والمجلس الجماعي للدار البيضاء للمصادقة مع تخصيص الغالف المالي الالزم. 
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 كة المضمنة بالعقد نقص على مستوى التزامات الشر 

المتعلقة بالتنظيم ومراقبة السلع الوافدة عليه تطورا ملحوظا منذ  عرفت مداخيل السوق بعد إصالحه ومحاربة االختالالت 

وتعتبر أعلى نسبة مداخيل منذ افتتاحه. وتجدر اإلشارة أن مداخيل السوق    2019مليون درهم سنة    161لتصل إلى    2016

البيع خارج  الص  مرتبطة بالظروفتبقى   الممتازة واألسواق الموازية وكذلك  حية والمناخية والتساقطات ومنافسة األسواق 

ومساحات البيع المحدودة تشكل عائقا يحد من تطوير المداخيل. وبخصوص    المحدودة للسوقالسوق. كما أن القدرة االستيعابية  

النفقات فقد عملت الشركة على تخفيض نفقات السوق ب   يون درهم سنويا والتي تهم خصوصا نفقات أجور  مل  10ترشيد 

 الموظفين ومجموعة من النفقات األخرى كاستعمال الماء الصالح للشرب.  

 نقائص على مستوى معالجة المشاكل البنيوية التي تعتري القطاع 

تمكنت    م، فلقددرهمليون    16بخصوص الباقي استخالصه المتعلق بالوكالء والذي كان في حدود  تسوية وضعية الوكالء:  

من تصفية الباقي استخالصه وإرسال ملفات المتملصين إلى القضاء.    القانونية للجماعةالشركة بتنسيق مع مصالح الشؤون  

 وضعيتهم الجبائية سليمة. 20مربع من أصل  18حاليا 

 )...( 

أي بزيادة   2019مليون درهم في  161إلى  2014مليون درهم سنة  114إن تنمية مداخيل الجماعة من  تحديد السعر األمثل

راجع إلى تطبيق أثمنة تعشير مالئمة ومتفق عليها مع المهنيين في إطار لجنة األثمنة. كما أن معدل ثمن التعشير عرف   41%

 حسب السنوات.  درهم للكيلوغرام 0.1ودرهم   0.09استقرارا نسبيا تراوح بين 

وبخصوص الترامي على الملك العام، فقد تمت عملية واسعة لتحريره من السلع والصناديق الفارغة بمؤازرة أمنية حيث تم  

إخراج أكثر من مليون صندوق من السوق وخلق فضاءات جديدة للبيع حيث يسهر فريق التنظيم بمعية السلطة المحلية يوميا  

 جوالن داخل السوق وحجز السلع والصناديق التي ال يمتثل أصحابها للنظام الداخلي لهذا المرفق.على تنظيم البيع والسير وال

 )...( 

 حول التوصيات رابعا. 
 يوصي مجلس الحسابات القطاعات الوزارية المعنية )وزارة الداخلية، وزارة الفالحة والتجارة( بـ :

   ؛)...(إعادة دراسة جدوى  -

 ؛)...(العمل على الرفع من مداخيل  -

 ؛ )...(إرساء نظام للرقابة  -

ة إصالح اإلطار القانوني في إطار تنزيل مخرجات المخطط الوطني التوجيهي ألسواق الجملة والذي يهم جانب منه ضرور 

المنظم لهذه المرافق والذي أضحى متجاوزا حاليا وال يستجيب إلكراهات اإلصالح والعصرنة، تعمل وزارة الداخلية بتنسيق  

مع جميع القطاعات الوزارية المعنية على إعداد مشروع قرار للسيد وزير الداخلية يهدف إلى وضع الشروط الالزمة إلحداث  

لمرافق باإلضافة إلى اعتماد سبل التحديث في التنظيم من خالل تجاوز أنماط التدبير الحالية التي تساهم بشكل وتأهيل هذه ا

 كبير في استفحال المشاكل التي يعرفها القطاع.   

ق  التخلي عن التنظيم الحالي داخل أسواق الجملة والذي يرتكز على إجراء عملية البيع عن طري وسيتم من خالل هذا القرار

الوكالء مقابل عمولة وتعويضها بأشكال أخرى لألداء مبنية على أساس أداء الواجبات مقابل الخدمات المقدمة )حق الدخول 

 .االولي للمحالت التجارية، الكراء الشهري .....( يتم دفعها مقابل المساحة او المحل الموضوع رهن إشارة مستخدمي السوق

القرار   فإن مشروع  آخر،  داخل سوق وعلى صعيد  الواجب توفرها  الضرورية  التجهيزات  بتحديد جميع  المذكور سيسمح 

الجملة وذلك حسب حجم هذه المرافق )أسواق من الحجم الكبير او المتوسط أو الصغير( من قبيل محالت للبيع، مربعات،  

التكميلية   للمرافق  وفضاءات  واإلنضاج  للتبريد  ومخازن  والتوضيب  والفرز  للتخزين،  المنتجات  فضاءات  تثمين  )وحدات 

الفالحية، ......( باإلضافة إلى األبناك والتأمينات.... كما سيحتم القرار توفر تجهيزات أساسية أخرى داخل األسواق خاصة  

موازين كافية ونظام معلوماتي باإلضافة إلى كاميرات مراقبة.... وذلك من أجل ضبط جيد لحجم المنتوجات التي يتم تداولها  

 وق. داخل الس

الداخلي داخل األسواق فيقترح القرار على جميع مرتفقي السوق من بائعي الجملة والتجار والمشترين  التنظيم  فيما يخص 

 والمستخدمين واالعوان التوفر على بطاقة للولوج وذلك من أجل ضبط جيد لجميع الوافدين على السوق.  

دمات ذات جدودة عالية للمرتفقين تساهم في الرفع من جاذبية األسواق  وستساهم هذه التجهيزات وكذا التنظيم الجديد بتقديم خ

 باإلضافة إلى تحسين مداخيلها.
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وعلى صعيد آخر، تجدر اإلشارة أن وزارة الداخلية تقوم عن، طريق المديرية العامة للجماعات الترابية، وبمساعدة الخزينة 

" على جميع وكاالت المداخيل بالجماعات الترابية، والذي    (GIR)داخيل  العامة للمملكة، على تعميم نظام "التدبير المندمج للم

 سيمكن من التوفر على منصة تسمح بالتتبع اليومي ألسعار الخضر والفواكه. 

 

III. وز حول    يرجواب  والغابات  والمياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة 

   البيع بالجملة للخضر والفواكه المالحظات والتوصيات المتعلقة بأسواق 

 )نص الجواب كما ورد( 

 الجملة  أسواق حول وأرقام أوال. معطيات
أسواق نظامية )الرباط وسال وتمارة والقنيطرة والخميسات(    5أسواق للجملة منها    6تتوفر جهة الرباط سال القنيطرة حاليا على  

أسواق منها في إطار المجمع الجديد، أي أسواق الرباط وسال وتمارة. وسوف    3. وانه سيتم جمع  بوقنادلوسوق غير نظامي ب

 أسواق القنيطرة والخميسات عند إنجاز المجمع حيث أنها لن تنضم إليه.لن يتم توقيف العمل بكل من 

 ثانيا. الحكامة وآليات التدبير 

 ضعف انسجام والتقائية األهداف للوزارات المشرفة على القطاع  .1

كه، توقعها  نص العقد البرنامج على إعداد اتفاقية خاصة تحدد كيفيات تنزيل اإلجراء المتعلق بالتسويق المباشر للخضر والفوا

كل األطراف المعنية بما في ذلك وزارة الداخلية. لكن، وخالل النقاشات مع ممثلي الوزارة المذكورة إلعداد االتفاقية الخاصة  

تبين ضرورة إعداد إطار قانوني جديد للتسويق المباشر، حيث تم إعداد واعتماد هذا اإلطار القانوني ونشره بالجريدة الرسمية 

  .بتنسيق تام مع قطاع الداخلية 2021في يوليوز 

 التخطيط االستراتيجي ألسواق الجملة .2

الفقرة تتعلق بمجال تخصص كل قطاع، كما أنها تعتبر أهداف متكاملة ترمي إلى نفس الهدف  إن األهداف المذكورة بهذه 

تية عصرية وطاقة استيعابية  والذي يكمن في خلق أسواق جملة من الجيل الجديد تتوفر على بنيات تح  بلوغهالرئيسي المتوخى  

حيث أن خلق هذه األسواق سيمكن من تحقيق تغطية متوازنة للتراب الوطني ،  مالئمة ونمط فعال للتسيير ونظام جديد للمداخيل

 وخدمة أفضل للسكان وسهولة الولوج للمنتجين واستقطاب أقوى لإلنتاج المحلي. 

ات المنتجين والمهنيين والتجار من خالل التزامات واضحة، تجدر  أي إطار لتحديد واجبات ومسؤوليفيما يخص عدم وجود  

اإلشارة إلى أن مشروع القرار لوزير الداخلية الذي هو في طور المصادقة عليه والذي تم إعداده من طرف لجنة مشتركة 

لمنتوجات الفالحية  تشمل ممثلين عن الوزارات الثالث، يقضي بتحديد شروط إحداث وتأهيل وتنظيم وتدبير أسواق الجملة ل

بما في ذلك تحديد واجبات ومسؤوليات المنتجين والمهنيين والتجار وسيتبع هذا القرار بملحقات ودفاتر تحمالت تفصل أنماط  

 تنظيم واستغالل أسواق الجملة وكذا التزامات مدبري هذه األسواق.

 ثالثا. تشخيص الوضعية الراهنة 

 ةتعثر بنيوي يطال المشاريع المهيكل.  7

تمت اإلشارة في الفقرة األولى من هذه النقطة على إلغاء مشاريع أسواق الجملة من الجيل الجديد ببركان والرباط. في هذا  

الصدد، تجدر اإلشارة إلى أنه لم يتم إلغاء المشاريع ولكن فقط االتفاقيات، حيث تم إلغاء االتفاقية المتعلقة بسوق بركان والتي  

إلغاء    2013عليها في    التوقيعتم   فقد تم  الرباط،  فيما يخص مشروع  أما  المشروع.  انسحاب شركة ميدز من  وذلك بسبب 

 االتفاقية األولى بسبب تغيير موقع المشروع من بوقنادل إلى الحي الصناعي بالرباط. 

 رابعا. التوصيات

 ما بخصوص التوصيات المتعلقة بقطاع الفالحة، فسيتم تفعيلها كالتالي: أ

 )....( إيجاد صيغة توافقية  -

للخضر والفواكه )القانون  تم  لقد   المباشر  للتسويق  قانوني جديد  الرسمية في  37-21عداد إطار  ( والذي تم نشره بالجريدة 

 بتنسيق تام مع قطاع الداخلية. وتوجد النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد في طور المصادقة عليها.  2021يوليوز 

 )...(فع من جاذبية األسواق العمل على الر  -
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تحسين مسالك البيع بالجملة وتعزيز السالمة الصحية    ان إنشاء أسواق الجملة للفواكه والخضر من الجيل الجديد سيمكن من

وتقديم   عصرية  للمنتوجات الفالحية المعروضة للبيع بأسواق الجملة وكذا تحسين قدرتها التنافسية من خالل وضع بنيات تحتية

 .من الرفع من جاذبية هذه األسواقنمط فعال للتسيير مما سيمكن كامل للخدمات وضمان عرض مت

IV. بأسواق  الصناعة والتجارة    يرجواب وز المتعلقة  المالحظات والتوصيات  البيع  حول 

   بالجملة للخضر والفواكه

 )نص الجواب كما ورد( 

 الحكامة وآليات التدبير ثانيا. 

 األهداف للوزارات المشرفة على القطاع   ضعف انسجام والتقائية .1

أهداف القطاعات الوزارية يتم تحديدها اعتبارا لالختصاصات الموكولة  تجدر اإلشارة إلى أن  بخصوص تنظيم أسواق الجملة،  

رات، اآلراء حسب أولويات الوزارات المعنية. ومن أجل تحسين التنسيق بين الوزااختالف في  لكل واحدة. ولهذا يمكن أن ينشأ  

 . وزارة الداخليةهذا الورش المشترك إلى قيادة أسندت 

المتعلقة بالوزارات الثالث    أصبحت،  حاليا أسواق الجملة من "الجيل    وتدبير  إحداثأساليب  متفقة على الخطوط العريضة 

 . وقد أدى هذا االتفاق إلى:الجديد"

 تحدد   ،والداخلية والمالية والتجارة  بالفالحةمن قبل الوزارات المكلفة    2021اتفاقية إطار في يناير  على  توقيع  ال -

لفواكه والخضر من "الجيل  امنصات للجملة لتسويق    خلقهدف  بالشراكة بين األطراف الموقعة    وكيفيةشروط  

 الجديد". 

الرباط   عماالتيجمع بين    الرباط،دينة  من الجيل الجديد على مستوى م  نموذجيأول مشروع  إلحداث    التحضير -

 المحلية بهدف في مجلس إدارة شركة التنمية  كأعضاء  ستشارك الوزارات الثالث  و  تمارة.   –والصخيرات    سال-

 إدارة هذا المشروع.توجهاتهم بخصوص توحيد ومواءمة 

الفواكه  وبيع الخضر    يتعلق بأسواقلجنة مختلطة مكونة من الوزارات الثالث قصد إعداد مشروع قانون    تشكيل -

 أسواق البيع بالجملة. ينظمبهدف تحسين اإلطار التنظيمي والقانوني الذي  ،بالجملة

 تشخيص الوضعية الراهنة ثالثا. 

 بالنظر إلى الخدمة المقدمة   مبررةضعف دور الوكالء مقابل عمولة غير .  3

وقرار وزير الداخلية بتاريخ  1962فبراير  7بتاريخ  1-62- 008الظهير الشريف رقم يحدده الوكالء  دورأن التذكير بيجدر 

 . الجملة بالجماعات الحضرية أسواق وكالء مهام بتخويل ؛ المتعلقين1962ماي  22

 الجماعات ووزارة الداخلية. اتضمن اختصاص تدخلوعليه، فإن مراقبة االلتزامات التعاقدية للوكالء 

 لين داخل السوق والفاع تراجع ملحوظ في أداء الجماعات  .4

مختلف االختالالت التي تواجه تدبير أسواق الجملة كما قدم مجموعة    سواق الجملة للخضر والفواكهي ألتوجيهتناول المخطط ال

علما أن   بمحتوى المخطط. إبالغ الجماعات في إطار التوجيه إلىت وزارة الداخلية دعممن االقتراحات لتحسين أداءها. وقد 

 المتعلق بالجماعات.  113.14من القانون  83المادة بناء على الجماعات  اتاختصاصيدخل ضمن  ة أسواق الجملتدبير 

وبخصوص مراقبة أسواق الجملة، تجدر اإلشارة إلى أنها من اختصاص الجماعات ووزارة الداخلية بناء على قرار وزير 

 . 1962الداخلية الصادر في 

 ر بنيوي يطال المشاريع المهيكلة ثتع .7

تقوم الجماعة بموازاة مع فاعلين آخرين من القطاع    "...  ات بالجماعالمتعلق    14-113من القانون التنظيمي    83وفقاا للمادة  

إلى الجماعات  الجملة يعود    خلق أسواق"وبالتالي، فإن  ...  بالجملة،البيع    قالتالية: أسواالعام أو الخاص بإحداث وتدبير المرافق  

 . مع إمكانية إشراك فاعلين آخرين من أجل دعم الجهود

بالمخطط    توصياتأن    كما المتعلقة  التي  الدراسة  الجملة  الوزارةأالتوجيهي ألسواق  هذه  مع  تب  2010سنة    نجزتها  شاور 

بالوزارات   بتحيينهاالداخلية  المكلفة  وقامت  تشكل ،  2019في    والفالحة،  وإنما  للجماعات  بالنسبة  إلزاميا  تكتسي طابعا  ال 

 قرارات الجماعات. اقتراحات لتوجيه
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  المديري،في المخطط  التي تم إدراجها  جهوي  ال  عبطاالمن الجيل الجديد ذات  سواق الجملة  أتجدر اإلشارة إلى أن مشاريع  كما  

باشترا التنفيذها    ويتطلب  .الجماعات  كتتميز  )قيادة على  تحمل  الجهة(  مثلمستوى عاٍل  لجنة  وكذلك    والي   ةتنفيذيتشكيل 

 برئاسة والي الجهة. 

 محدودية التدبير عن طريق شركة التنمية المحلية  .8

من بين توصيات المخطط التوجيهي ألسواق الجملة. ومع ذلك، يظل اختيار   عتبر التدبير عن طريق شركة التنمية المحليةي

القانون    من  133و  131  ،130،  118  ،92سوق الجملة من اختصاص الجماعات تبعا للمواد    التزامات مسير  وتتبعنمط التدبير  

 المتعلق بالجماعات. 113.14 التنظيمي

كذا مختلف  وشركة التنمية المحلية المكلفة بتدبير سوق الجملة أن تتم مناقشة إحداث بالنسبة للمشاريع من الجيل الجديد، وقد تم االتفاق، 

طرف  والتع  تااللتزاما من  التعاقدية  الجهة    يترأسهالجنة  هدات  والجماعاوالي  الثالث  الوزارية  القطاعات  فيها  المعنية    توتشارك 

 بالمشروع. 

 تدبير الجمعيات لمرفق توزيع الماء الصالح للشرب 

 في الوسط القروي 

لخصاص  لمعالجة ا  1995سنة  (  PAGERأعطيت انطالقة البرنامج الوطني المندمج لتزويد الوسط القروي بالماء الشروب )

ضعف االستثمارات العمومية والنقص  بالنظر لالكبير الذي كان مسجال في ميدان تجهيز الساكنة القروية بنقط الماء المهيأة،  

 .في الموارد المائية من حيث الكمية والجودة، وكذا الظروف الصعبة للحصول على الماء الصالح للشرب في الوسط القروي

نفيذ هذا البرنامج على مقاربة تشاركية، تقوم من جهة، على الشراكة بين الجماعات ومصالح الدولة والمكتب  وقد ارتكز ت 

مثلة للومن جهة أخرى، على إشراك  ؛  الوطني للماء الصالح للشرب ساكنة المستفيدة في جميع المراحل التي يمر  الجمعيات الم 

تفاقية الثالثية النموذجية المعتمدة حينذاك، في غياب إطار قانوني مالئم على  وقد شكلت االالبرنامج )تعاقد ثالثي(.  منها إنجاز  

، حال إجرائيا يتيح تزويد ساكنة الوسط القروي بالماء  135غرار جمعيات مستخدمي المياه المخصصة لألغراض الزراعية 

 الشروب.

وفي ظل سياق قانوني غير مواكب، وإمكانات  غير أن توسع انخراط الجمعيات في هذا الميدان خارج إطار التعاقد الثالثي،  

إلى تقييم مدى الموضوعاتية  تهدف هذه المهمة  ذاتية مالية وبشرية وتقنية غير كافية، يطرح العديد من اإلكراهات. لذلك،  

يير المرفق ولمعايير النجاعة والفعالية في تس  ،مالءمة هذا النمط من التدبير للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

الصالح للشرب،  المعتمدة    منهجية ال  وقد ارتكزتالعمومي.   الماء  لتوزيع  التشريعي والتنظيمي  على دراسة وتحليل اإلطار 

المعنية عن طريق السادة عمال العماالت واألقاليم  إلى  وجمع المعطيات بواسطة استمارات تم توجيهها . كما تم  الجماعات 

مقابلة مسؤولين إلى  ، باإلضافة  الساكنةجمعية تقوم بتقديم هذه الخدمة لفائدة عدد مهم من    26جماعة و   21إجراء مقابالت مع  

من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب )قطاع الماء(، ومن المديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة 

 الداخلية. 

من   917المتعلقة بتدبير هذا المرفق العمومي من قبل  ، و2018نة  التي تخص ستوصل المجلس بالمعطيات    في هذا الشأن، و

 .  في المائة من مجموع الجماعات المعنية 72، وهو ما يمثل نسبة 136جماعة ذات طبيعة قروية 1.282أصل 

I. للحسابات  األعلى المجلس وتوصيات مالحظات 

فيما   الراهنة  الوضعية  تشخيصإلى    ية للحسابات،تهدف المهمة الموضوعاتية التي أنجزها المجلس، بمشاركة المجالس الجهو

  ورصد  ،منه  المرجوة  لألهداف  تحقيقه  مدى  القروي وتقييم  الوسط  في  الشروب  الماء  توزيع  لمرفق  الجمعيات  يخص تدبير

  الرقابية.التي أسفرت عنها هذه المهمة  والتوصيات  المالحظات ونقدم بعده أبرز  .ذلك دون تحول التي صعوباتال

 

المتعلق بجمعيات مستخدمي المياه المخصصة لألغراض    2.84بتنفيذ القانون رقم    1990دجنبر    21صادر في    1.87.12الظهير الشريف رقم   135

بين اإلدارة وجمعيات مستخدمي المياه  ( بتحديد كيفية االتفاق 1992ماي   13) 1412ذي القعدة  10بتاريخ  2.84.106الزراعية، وكذا المرسوم رقم 

عدد   الرسمية  الجريدة  المذكورة.  للجمعيات  النموذجية  األساسية  األنظمة  وبالموافقة على  الزراعية  لألغراض  مايو   20بتاريخ    4151المخصصة 

1992 . 

المحدد بحسب العماالت واألقاليم قائمة الدوائر والقيادات والجماعات بالمملكة وعدد    2015يونيو    22بتاريخ    2.15.402استنادا إلى المرسوم رقم   136

ل  المحدد للجماعات التي يشم  2015يونيو    23بتاريخ    2354.15قرار وزير الداخلية رقم  األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة، وكذا  

 (. 2015يوليوز  02بتاريخ  6136الجريدة الرسمية عدد ) مدارها الحضري كامل النفوذ الترابي للجماعة

https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%B0%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%B9


 
 

 

 (2022 مارس  14) 1443 شعبان   11 –مكرر   7073عدد  الجريدة الرسمية 

 

1707 

 أوال. الوضعية الراهنة لتدبير توزيع الماء الشروب من طرف الجمعيات في الوسط القروي 
الدور الهام   (1وقف تشخيص الوضعية الراهنة لتدبير توزيع الماء الشروب من طرف الجمعيات في الوسط القروي على )

للشرب   الصالح  الماء  الجمعيات في تأمين توزيع  القروي، )الذي تقوم به  المرتبطة بتدبير  وكذا    (2بالوسط  القصور  أوجه 

 . المذكورة مرفق من طرف الجمعياتال

 توزيع الماء الصالح للشرب بالوسط القروي  في مجالالجمعيات  هام تضطلع به  دور .1

المندمج لتزويد الوسط القروي بالماء الشروب   البرنامج الوطني  ، تنامى دور جمعيات المجتمع  1995سنة    فيبعد إطالق 

في هذا  في الجهود الرامية إلى تلبية حاجيات الساكنة من هذه المادة الحيوية.  الترابية    للدولة والجماعات  كشريك مهمالمدني،  

بالماء الشروب، وذلك في إطار اتفاقية ثالثية   تزويد الساكنة في بعض المناطق القرويةهام  ع هد إلى الجمعيات تأمين ماإلطار،  

التداولي على    هامجلس  مصادقةالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والجماعة بعد  الجمعية،  :  أطرافهانموذجية  

المنشآت والتجهيزاالجمعية    لتمكين،  مقرر في هذا الشأن لفائدة  من استغالل  المائية وجّر وتوزيع الماء  وتتكفل    الساكنة.ت 

تسيير شبكات توزيع الماء الشروب )إيصال الماء، وضع العدادات، الفوترة، تحصيل المستحقات،  ليس فقط ب بعض الجمعيات  

 إلخ.(. استغالل التجهيزات والمعدات المائية )األثقاب، والخزانات، والصهاريج، والمضخات، بل وبإنجاز أو  ،إلخ.(

 بسبب شساعة  القروية،  الجماعاتعجز بعض    تم اللجوء إلى هذا النمط من التدبير اعتبارا للمزايا التي يوفرها، في ظل  دوق

على تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب، سواء من حيث توفير الموارد البشرية أو بناء وصيانة    ،وتناثر دواويرها  هاتراب

بالنظر لعامل القرب،  التدخل الميداني للجمعيات على مستوى الدواوير والقصور،    مقابَل سهولة  ؛ئيةالتجهيزات والمعدات الما 

 األسر تسهيالت لفائدةوتماهيها مع خصوصيات الساكنة خاصة من حيث تقديم  على تعبئة واستثمار العمل التطوعيوقدرتها 

، تفوق أحيانا الفوائض المالية التي تحققها بعض  في موازناتهافوائض مالية مهمة  بالفعل    الجمعيات. وقد حققت بعض  المستفيدة

 ، مما يعضد مزايا هذا النمط في التدبير.  137الجماعات

الذي تضطلع به   الدور  إبراز أهمية  الوطنيهذه  ويمكن  الصعيد  الخصوص  الجمعيات على  الموقعة على ،  بهذا  سواء تلك 

 الواردة في الجدول التالي: من خالل المؤشرات االتفاقية أو غير الموقعة عليها، 

 2018في سنة  حسب الجهات من طرف الجمعيات مرفق توزيع الماء الصالح للشرب مؤشرات
المعدل السنوي  

لالستهالك  

الفردي  

 فرد( /3)م

كمية المياه 

 الموزعة 

 ( 3)م 

 االستثمارات  

 ن درهم()مليو
 عدد األسر 

عدد الجمعيات  

 المسيرة 
 الجهة 

 أسفي  -مراكش  3007 45% 654 324 40% 658,36 22% 445 666 48 27,8

 ماسة  -سوس  1175 17% 651 172 21% 605,35 21% 662 278 13 14,2

 تافياللت  -درعة  706 11% 979 103 13% 845,90 29% 185 617 10 18,9

 خنيفرة  -بني مالل  443 7% 263 67 8% 3,12 0%  - -

 مكناس  -فاس  541 8% 906 45 6% 109,77 4% 875 946 3 15,9

 سطات  -الدار البيضاء  370 6% 105 40 5% 84,32 3% 197 232 2 10,3

 واد نون -كلميم  116 2% 149 32 4% 262,83 9% 705 801 4,6

 الشرق  242 4% 481 22 3% 330,83 11% 324 343 1 11,1

 القنيطرة  -سال  -الرباط  32 0% 754 5 1% 4,41 0% 839 142 4,6

 الحسيمة  -تطوان  -طنجة  87 1% 681 5 1% 24,64 1% 947 219 7,2

 المجموع  6719 % 100 623 820 % 100 2929,53 % 100 179 249 81 20,1

 من طرف الجماعات بها المدلى المصدر: البيانات 

  المستفيدة من خدمة توزيع الماء الصالح للشرب التي تؤمنها الجمعيات في الوسط القرويالساكنة 

ا للمعطيات المدلى من طرف الجماعات من خدمة    الوسط القرويبأسرة    820.623، تستفيد  والواردة في الجدول أعاله  وفقا

 4.431.364من هذه الخدمة يقدر ب    نستفيديالم  السكانعدد  وهو ما يعني أن  توزيع الماء الشروب التي تؤمنها الجمعيات.  

 .عدد السكان القانونيين بالمملكةفي المائة من  13والوسط القروي بمن عدد السكان   في المائة 33، أي ما يفوق 138نسمة

المائة من    73بأن  يالحظ  كما   الجمعيات في  التي تؤمنها  الصالح للشرب  الماء  المستفيدة من خدمة توزيع  الساكنة    مجموع 

جهة  و(،  مستفيد  1.753.131آسفي )-جهة مراكش  التوالي:هي على  و  تمركز في ثالث جهات من المملكة،بالوسط القروي ت 

 .  (مستفيد 561.487تافياللت ) -جهة درعةثم (، مستفيد 932.315ماسة ) -سوس

 
ألف درهم، وفيدرالية الجمعيات بآيت بداود بإقليم زاكورة التي تحقق فائضا قدره   920كجمعية النهضة بعمالة مراكش التي تحقق فائضا قدره  137

 ألف درهم. 600

فردا في كل أسرة بالنسبة للوسط القروي، حسب نتائج اإلحصاء العام للسكان   5,4ر متوسط عدد أفراد األسرة الواحدة المحدد في  أخذا بعين االعتبا 138

 . 2014والسكنى لسنة 
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  الجمعيات التي تشرف على توزيع الماء الصالح للشرب في الوسط القروي عدد 

توزيع الماء الشروب في    بلغ عدد الجمعيات العاملة في ميدانوالواردة في الجدول أعاله،    المعطيات المدلى بهااستنادا إلى  

- جهتي العيون  بالمملكة )وذلك باستثناءجهات  (  10)جمعية، موزعة على عشر    6.719، ما مجموعه  139الوسط القروي

أسفي في صدارة الجهات من حيث توفرها على أكبر عدد من   - . وتأتي جهة مراكش(وادي الذهب-لساقية الحمراء، والداخلةا

- تليها جهة سوس  ،من مجموع الجمعيات  في المائة  45جمعية، وهو ما يمثل نسبة    3.007الجمعيات المعنية بما مجموعه  

درعة  1.175اسة ب  م ثم جهة  الثال  706تافياللت ب  -جمعية،  الجهات  بهذه  المتواجدة  الجمعيات  نسبة  وتشكل  ثة  جمعية. 

  من مجموع الجمعيات الموزعة على جهات المملكة. في المائة  73لوحدها ما يزيد عن 

  حجم االستثمارات العمومية المنجزة 

القيمة المالية للتجهيزات المائية التي تم إنجازها سواء من طرف الجماعات أو المكتب الوطني للماء الصالح للشرب أو    تقدّر

المعنية   الجمعيات  والموضوعة تحت تصرف  أخرى،  يفوق  بهيئات  أن    2,9ما  علما  درهم،  المائة  51مليار  فقط من    في 

وتتشكل  من الجماعات بالمعطيات المطلوبة.  في المائة 71أدلت فيما تستغلها، الجمعيات أدلت بالقيمة المالية للتجهيزات التي 

محوالت كهربائية و  منشآت فنيةو ضخات  وم  لربطلقنوات  وخزانات مائية  و  بارآو  ب مائيةاثقأ  من  أساسا  المائيةهذه التجهيزات  

   ، إلخ.ألواح شمسيةو

 استأثرت تافياللت -مرفق حسب الجهات، فيالحظ أن جهة درعةال لهذا  المخصصةمن حيث توزيع االستثمارات العمومية أما 

 ،مليون درهم 845  مبلغ  بها  المنجزةفاقت القيمة المالية للتجهيزات المائية    حيث،  اتاالستثمار  هذهحجم    من  األعلى  بالنسبة

في  23) درهم مليون 658  بمبلغأسفي  - متبوعة بجهة مراكش  ،من المبلغ اإلجمالي لالستثمارات  في المائة 29 يمثل ما  وهو

 . (في المائة 21مليون درهم ) 605ماسة بمبلغ  -جهة سوس ثم(، المائة

 حجم المياه الموزعة من طرف الجمعيات المعنية 

ن متر مكعب  مليو  81,2من طرف الجمعيات على الساكنة في الوسط القروي،  الماء الصالح للشرب الموزع سنويا    تفوق كمية

المعطى، مع اإلشارة إلى أن بعض الجمعيات لم تدل بهذا  ،  مترا مكعبا للفرد  20استهالك سنوي يعادل  المتوسط، أي بمعدل  في  

 . خنيفرة-جهة بني ماللخصوصا على مستوى 

 ،آسفي-في جهة مراكشتم توزيعها من طرف الجمعيات تمت  أعلى كمية  أما من حيث التوزيع حسب الجهات، فيالحظ بأن  

من حجم المياه الموزعة على الصعيد الوطني، تليها  في المائة 60 يعادلمليون متر مكعب وهو ما   48,7حيث بلغت حوالي 

مليون    10,6  ناهزتتافياللت بكمية    -(، ثم جهة درعةفي المائة16مليون متر مكعب )  13,3  ناهزت ماسة بكمية    - جهة سوس

 (. في المائة 13متر مكعب )

أعلى مستوى لهذا المعدل   فتم تسجيلأما بخصوص توزيع المعدالت السنوية لالستهالك الفردي من المياه الصالحة للشرب،  

 - مترا مكعبا، ثم جهة فاس  18,9تافياللت بمعدل    -مترا مكعبا، متبوعة بجهة درعة  27,8آسفي حيث بلغ    -بجهة مراكش

 .  ، كما هو مبين في الجدول أعالهمترا مكعبا 15,9ل مكناس بمعد

  رقم المعامالت المتعلق بتوزيع الماء الصالح للشرب من طرف الجمعيات 

بالنظر لصعوبة تحديد متوسط تقريبي لألسعار واإلتاوات المطبقة من طرف الجمعيات، فقد تم االعتماد على تعريفات بيع  

نصوص عليها في قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة  الماء الصالح للشرب عند التوزيع الم

بتحديد تعاريف بيع الماء الصالح للشرب وإتاوة التطهير. وهكذا، وحسب   2014يوليو    21صادر في    2682.14والحكامة رقم  

صالح للشرب الموزعة من طرف الجمعيات المعطيات المدلى بها، فإن إجمالي رقم المعامالت السنوي الموافق لكمية الماء ال

 59٫08مليون درهم بالنسبة الستهالك الماء و  210٫05مليون درهم )مقسمة إلى    269,13في الوسط القروي، يقدر في حوالي  

 مليون درهم بالنسبة لإلتاوة القارة(.

 إكراهات على مستوى اإلطار القانوني والغطاء التعاقدي والتدبير  .2

، إال ان هذا التدبير يواجه بعض الجمعيات لمرفق توزيع الماء الصالح للشرب بالوسط القروييتيحها تدبير رغم المزايا التي 

 اإلكراهات من أبرزها ما يلي:

 توزيع الماء الصالح للشرب في الوسط القروي  غير مواكب لواقع تدبير الجمعيات لمرفق إطار قانوني 

، وهو ما  الذاتية  هااختصاصات  التي تقدمها الجماعة في إطارلقرب األساسية  توزيع الماء الصالح للشرب ضمن خدمات ا  يدخل

ذات    مواردها، بأعمال التخطيط والبرمجة واإلنجاز والتدبير والصيانةنفوذها الترابي وما تتيحه  ي حدود  ف  ،يقتضي قيامها

سبل على ضرورة اعتماد الجماعة  بالجماعات  لمتعلقا 113.14من القانون التنظيمي رقم   83 وقد نصت المادة. 140الصلة 

 
ومن أجل    تجب اإلشارة إلى أنه في بعض الجماعات يقوم أشخاص ذاتيون بتدبير المنشأة المائية )نافورة، خزان ...(، وكذلك بعض التعاونيات.   139

 تجانس المعطيات الالزم إلنجاز هذه المهمة الموضوعاتية، فقد تم اعتبارهم كأشخاص معنويين ودمجهم ضمن فئة الجمعيات. 

تناط بالجماعة داخل دائرتها الترابية مهام تقديم خدمات  يتعلق بالجماعات، على ما يلي : "    113.14من القانون التنظيمي رقم    77تنص المادة   140
 " . للمواطنات والمواطنين في إطار االختصاصات المسندة إليها بموجب هذا القانون التنظيمي، وذلك بتنظيمها وتنسيقها وتتبعها ]...[ القرب 
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أو إحداث شركات التنمية المحلية أو التعاقد مع    141التحديث في التدبير المتاحة لها، والسيما عن طريق التدبير المفوض

 . القطاع الخاص

والتي ترمي إلى   ،يا يخضع تدبيره للمبادئ األساسية للمرفق العاميعتبر توزيع الماء الصالح للشرب مرفقا عموميا محلكما  

الجودة واإلنصاف في تغطية التراب الوطني و  الصالح للشرب على أساس المساواةللماء  في الولوج    المواطنينضمان حقوق  

 .  االستمرارية في أداء الخدمةو

معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص، فإن هذا األخير يجب فإذا ما قّرر المجلس الجماعي تفويض هذا المرفق إلى شخص  

أن يؤسس على شكل شركة خاضعة للقانون المغربي. أما إذا ارتأى المجلس إسناد تدبير المرفق المذكور إلى شركة للتنمية 

  .مساهمة""شركة   من القانون التنظيمي سالف الذكر، على أن هذه الشركة تتخذ شكل 131المادة  تالمحلية، فقد نص

المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين    86.12مقتضيات القانون رقم  أيضا، وعلى غرار ما هو معمول به بالنسبة للدولة وفق  

تتميمه وتغييره، والمرسوم رقم   تم  في    2.15.45العام والخاص كما  القانون رقم    2015ماي    13صادر   86.12بتطبيق 

 . القطاع الخاص مع شكل الجمعيات المسيرة لمرفق توزيع الماء الصالح للشرب التعاقد مع شروط ، ال تنسجمالمذكور

واعتبارا للمقتضيات أعاله، فإن الجمعيات المنخرطة في تدبير توزيع الماء الصالح للشرب ال تتوفر على األهلية القانونية 

إليها من طرف الجماعة، "    مصلحة الماءتفويض تسيير  "  لذلك، حتى تلك الموقعة على االتفاقية الثالثية والتي تنص على  

ولمقتضيات الشراكة    المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة  54.05القانون رقم  لعدم تطابق شكلها القانوني مع متطلبات  

 بين القطاعين العام والخاص.   

، وذلك  وانين واألنظمة ذات الصلةتجاريا خاضعا للق  يعتبر نشاطا  توزيع الماء الصالح للشرب  وتجدر اإلشارة كذلك إلى أن

بينما ال يحق للجمعيات أن تمارس    ،بمدونة التجارة  المتعلق  15.95من القانون رقم    6المادة  وفق ما هو منصوص عليه في  

 .142أنشطة تجارية

استخالص المستحقات  وتشكل هذه اإلكراهات عائقا حقيقيا يحول دون تمكين الجمعيات، كما تم تسجيله في بعض الحاالت، من  

  بعض الجمعيات   كما أنغياب عقد تدبير مفوض كامل األركان.  شكالية األهلية القانونية في  عن استهالك الماء الشروب نظرا إل

نتيجة لعدم   ...(الصالح الشرب )مدرسة، مستوصف، مسجد    مجانا بالماءبإمداد بعض اإلدارات والمؤسسات العمومية  تقوم  

نظرا ألن الجمعيات غير مخولة لمسكها واستبدالها نقدا لدى للمكتب الوطني للكهرباء    الصويراتاء بواسطة  إمكانية تفعيل األد

 والماء المكلف بهذه العمليات. 

إبرام العقود أو االتفاقيات  وتعقيبا على هذه المالحظة، أوضحت مصالح وزارة الداخلية ، بالخصوص، أن "  )...(  
  الوسط القروي، يظل ممكنا ومتاحا في إطار عقد في    لماء الصالح للشربتوزيع ا  من أجلالمشتركة مع الجمعيات  

من  83"، واستندت في ذلك على مقتضيات المادة   طالما أنه ال يتعارض مع النصوص القانونية المعمول بها ،إداري
ل التحديث في تدبير المرافق  المتعلق بالجماعات، التي تفتح المجال للجماعة باعتماد سب  113.14القانون التنظيمي رقم  

)...( وال سيما عن طريق التدبير المفوض أو إحداث شركات التنمية المحلية أو التعاقد مع القطاع الخاص   «العمومية  
الما  ق . وأضافت أن " تدبير مرف» الفي  وخاصة    ء توزيع  نشاط  الوسط القروي هو خدمة عمومية ال تكتسي طابع 

 ".  الشراكة بين القطاعين العام والخاصالمغربي للتعاقد معها في إطار ضعة للقانون اخجذب شركة المربح الكفيل ب

التعاقد مع من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وبالتحديد عبارة "    83يؤكد المجلس أن منطوق المادة  في هذا الصدد  
يات بتدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب في  " ال ت سعف في اعتبارها سندا قانونيا سليما لتكليف الجمعالقطاع الخاص

والتي يجب تصنيفها ضمن القطاع الثالث المتواجد بين القطاعين    ،الوسط القروي. ألن القطاع الخاص ال يشمل الجمعيات

ا قانونيا    اللجنة الخاصة للنموذج التنموي.كما عّرفته بالمناسبة  العام والخاص،   والحاصل في جميع األحوال، أن هناك فراغا

لفائدة الساكنة بالوسط القروي، ممارسة  الصالح للشرب  التي تتولى توزيع الماء    لجمعياتظاهراا يتعين معالجته حتى يتسنى ل

لمشّرع الفرنسي قد تطرق  نشاطها في توافق تام مع القوانين واألنظمة الجاري بها العمل. وبالرجوع إلى القانون المقارن، فإن ا 

الترابية، على أنه    L.2251-3إلى مثل هاته الحالة ونص في المادة   العامة للجماعات  المدونة   المبادرة   عندما تكون"  من 
لتلبية حاجيات الساكنة في الوسط القروي،    ضروري  مرفق  إحداث أو استمرار  لضمان  كافية  غير  أو  متاحة  غير  الخاصة

 
]...[ عقد يفّوض بموجبه شخص  المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة على أن التدبير المفّوض "    54.05من القانون رقم    2نصت المادة   141

سمى  معنوي خاضع للقانون العام يسمى المفّوِض، لمدة محددة، تدبير مرفق عام يتولى مسؤوليته إلى شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص ي
ض إليه، يخول له حق تحصيل أجرة من المرتفقين أو تحقيق أرباح من التدبير المذكور أو هما معا ]...[ ". كما تم التأكيد في المادال من نفس  25ة مفوَّ

ن خاضعين  القانون على أنه " يؤسس كل مفوض إليه على شكل شركة خاضعة للقانون المغربي، ويمكن أن يكون المساهمون أشخاصا ذاتيين أو معنويي
 " . للقانون المغربي العام أو الخاص

]...[ تقتني بعوض وأن فقط بأن : "    هذه األخيرةبضبط حق تأسيس الجمعيات، يحّق ل  1.58.376من الظهير الشريف رقم    6طبقا ألحكام الفصل   142
( إعانات القطاع الخاص؛  4راك أعضائها السنوي؛ ( واجبات اشت3( واجبات انخراط أعضائها؛ 2( اإلعانات العمومية؛ 1تتملك وتتصرف فيما يلي : 

( المقرات  6من هذا القانون ؛    32و    17( المساعدات التي يمكن أن تتلقاها الجمعية من جهات أجنبية أو منظمات دولية مع مراعاة مقتضيات الفصلين  5
 ". ة وإنجاز أهدافها( الممتلكات الضرورية لممارس7واألدوات المخصصة لتسييرها وعقد اجتماعات أعضائها؛ 
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شريطة   مساعدات، تمنح أن جمعية أو أي شخص آخر؛ ويمكنها أيضا إلى تدبيره  أو إحداثه بمسؤولية  يمكن للجماعة أن تعهد

 . "هذا األخير التزامات تحدد المساعدة من المستفيد مع اتفاقية إبرام

 في معظم الحاالت إلى إطار تعاقدي مكتمل مع األجهزة المعنية  دتدبير ال يستن 

 وهي:أصناف  أربعةإلى لهذا المرفق يمكن تقسيم الجمعيات المسيرة 

 ؛ جمعيات تزاول نشاطها في غياب أي إطار تعاقدي -

 ؛جمعيات أبرمت اتفاقيات ثنائية مع الجماعات المعنية -

 ؛معنية باإلضافة إلى المكتب الوطني للماء الصالح للشربجمعيات أبرمت اتفاقيات ثالثية مع الجماعات ال -

 . والبرامجفي إطار مجموعة من المبادرات  143هيئات أخرى و أجهزةجمعيات أبرمت اتفاقيات مع  -

% من مجموع الجمعيات المعنية. وتتركز  50وهكذا، فإن عدد الجمعيات التي ال تتوفر على أي إطار تعاقدي يشكل نسبة  

الجمعيات المشتغلة في غياب أية اتفاقية مبرمة مع الجماعات المعنية أو أجهزة عمومية أخرى، على التوالي في  أعلى نسب  

 (. %67تافياللت ) –(، ودرعة %77خنيفرة ) –(، وبني مالل %83سطات ) –جهات الدار البيضاء 

رام اتفاقية ثالثية بين الجماعة والجمعية وإذا كان مرجع تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب من طرف الجمعيات، هو إب

والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، كما جاء في البرنامج الوطني لتزويد الوسط القروي بالماء الشروب، فإنه لم يتم العمل  

في جهات  % من مجموع الجمعيات المعنية. حيث تم اعتماد االتفاقية الثالثية بنسب تراوحت  5بهذا اإلجراء إالّ في حدود  

 .%41 القنيطرة، التي سجلت أعلى نسبة وبلغت –سال  –%، باستثناء جهة الرباط 13% و1المملكة بين 

% من مجموع الجمعيات التي  15نسبة    شكلتوبخصوص الجمعيات التي أبرمت اتفاقيات ثنائية مع الجماعات المعنية، فقد  

في الوسط القروي. ويالحظ أن هذا النوع من اإلطار التعاقدي تم   تقوم بتدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب على الساكنة

ماسة    – %(، ثم جهة سوس    44مكناس )  –(، تليها جهة فاس  70%الحسيمة )  –تطوان    –اعتماده بأعلى نسبة في جهة طنجة  

(25 .)% 

% من  30نسبة  فقد مثلت  ،  أما بالنسبة للجمعيات التي أبرمت اتفاقيات مع أجهزة أخرى، سواء بحضور الجماعة كطرف أو ال

العدد اإلجمالي للجمعيات المشرفة على تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب على الساكنة في الوسط القروي. وسجلت  

%(، وجهة   49واد نون )–أعلى نسب الجمعيات التي صّرحت بإبرام اتفاقيات مع أجهزة أخرى، على التوالي في جهة كلميم  

 . %( 38أسفي ) –راكش  (، وجهة م%41الشرق )

وقد أوضح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أنه يحرص " على أال يتم تزويد الجمعيات بالماء الصالح  
(. وفي هذا مستعملي الماء الصالح للشرب للشرب إال في إطار تعاقدي ثالثي األطراف )الجماعة والمكتب وجمعيات

التسيير المبرمة    اتفاقياتتزايد عدد  حيث  السنوات األخيرة،  خالل  تطورا ملحوظا  ثي  الثالتعاقد  اليرة  ت و  تاإلطار عرف
جمعية، يتركز أغلبها بجهة   1093دد الجمعيات المتعاقدة مع المكتب إلى  ليصل ع  الجماعة والجمعياتو  بين المكتب

جمعية، وتتوزع النسبة المتبقية   274ثم جهة سوس ماسة ب   314آسفي  -جمعية تليها جهة مراكش  323مكناس  -فاس
 . " على باقي الجهات

 نجاعته من  تحد  والتقني   تدبير  واإلداري  المالي  التدبير  مجال  في  التكوين  بضعف  المرتبطة  اإلشكاالت 

 وهشاشة الوضعية المالية والقانونية للجمعيات  

للحسابات، المجالس الجهوية  من خالل المعطيات المستقاة لدى مختلف األطراف المعنية وكذا نتائج المهام الرقابية التي أجرتها  

 ن المالحظات حول تدبير الجمعيات لمرفق توزيع الماء الشروب. ويمكن إجمالها فيما يلي: تم الوقوف على العديد م

للمرتفقين،ب  اتضمان  غياب - العمومية  الخدمة  وتقديم  المرفق  المرتبطة   السيما  استمرارية  اإلكراهات  نتيجة 

في الزراعة السقوية، أو باستدامة الموارد المائية في ظل االستغالل المفرط في بعض األحيان للفرشاة المائية  

حلها    بدعم الجماعة لها، أو  هاأو ارتهان   ضعف مواردها الماليةفي حالة عجز الجمعية عن تسيير المرفق بسبب  

 العادي؛ إخالل بسيرها أي أو 

غياب التكوين التقني لدى   فضال عنالجمعيات في مجال التدبير المالي واإلداري،    بعض  ضعف تكوين مسيري -

 ؛ يات، وبالخصوص في مجال صيانة شبكات توزيع الماء الشروب، واستكشاف التسرباتمستخدمي الجمع 

عجز العديد من الجمعيات عن تغطية تكاليف تسيير المرفق بسبب ارتفاع مصاريف استهالك الكهرباء وصيانة  -

التوزيع، تعمصعوبة  التجهيزات والمعدات، و البناء والتهيئة والصيانة )تجديد شبكة  يق اآلبار، إنجاز أشغال 

إلخبناء   إلى  الخزانات،  بالنظر  استقرار  (،  المالية والمادية  يإمكان محدودية وعدم  وإلى  والتقنيةاتها  شساعة  ، 

 
ية  مؤسسة محمد الخامس للتضامن، المديريات التابعة لوزارات التجهيز والنقل والفالحة، منظمة اليونيسيف، منظمة هيلين كيلير الدولية، جمع   143

 الماء والشمس الفرنسية، إلخ.



 
 

 

 (2022 مارس  14) 1443 شعبان   11 –مكرر   7073عدد  الجريدة الرسمية 

 

1711 

عدم توفرها على العدد الكافي من المستفيدين  باإلضافة ل،  هاوتباعد دواويرالمجال الترابي لبعض الجماعات  

 ؛ لمرفقاالقتصادية لمردودية الكشرط لتحقيق 

استنادا إلى  الصالح للشرب ستحقات استهالك الماء نتيجة رفض بعض المرتفقين أداء منزاعات قضائية   نشوء -

 لفرض واستيفاء اإلتاوات والمستحقات؛ألهلية القانونية  لالجمعيات افتقار 

استغالل تدبير  وفي تقديم هذه الخدمة العمومية،    بين المرتفقين  ، في بعض الحاالت،احترام مبدأ المساواةعدم   -

 ؛مع مبادئ المرفق العمومي تتعارضهذا المرفق العمومي في أغراض 

المطبقة  - التسعيرات  الجمعيات    عدم مالءمة  الماء  من طرف بعض  استهالك  للشربعن  القدرة   الصالح  مع 

 ؛ الشرائية للساكنة بالوسط القروي

المياه - السيما في حالة تزويد الساكنة بالماء الشروب بواسطة   للشرب،الصالحة    إفراط أو سوء في استعمال 

البهائم(  السقايات وإرواء  المزروعات  سقي  في  الموزعة  المياه  بين  )استعمال  خالفات  من  عنه  ينجم  وما   ،

 المستفيدين حول كيفية أداء مستحقات المياه المستهلكة بصفة مشتركة.

وضع القنوات   األحيان إلىلمشاريع مما أدى في بعض  بعض ااإلعداد التقني ل  إلى ضعفبعض العيوب  وفي هذا السياق، تعود  

بدل استعمال ربط المضخات بالشبكة الكهربائية    بسعة غير كافية أو  خزاناتأو إلى إنشاء  والمضخات في مجاري األودية  

 ي للجمعيات المدبرة لهذه المشاريع. على التوازن المال اضغطخلّف مما ضاعف من تكاليف االستغالل و ،الشمسية  الطاقة

  وتقنيي ورات تكوينية لفائدة المسيرين والمهندسين  وقد أشارت وزارة الداخلية بهذا الخصوص، إلى أنه " تم تنظيم د
 . "تنفيذ البرنامج الوطني لتزويد العالم القروي بالماء الشروب. وقد تم نشر وتوزيع دالئل في هذا الصدد  الجماعات أثناء

مستوى تأطير الجمعيات المتعاقد معها، من خالل على    ا "هودهج  كثفكد المكتب الوطني للكهرباء والماء، أنه  كما أ
الحتياجات هذه الجمعيات وتأهيلها في ميدان تسيير خدمة الماء الصالح للشرب    بهدف االستجابة  إنجاز برنامج للتكوين 

التقني والمالي   المستوى  القروي على  بالوسط  المستقل  دورة    40أزيد من  المكتب  حيث نظم    والتدبيري.والتطهير 
لفائدة   يمثلون    1365تكوينية  يمثلون    140جمعية و  570مستفيد  الترابية  الجماعات  ماسة   هات سوسجمن ممثلي 

مضمون  ويسعى    والدار البيضاء سطات.  ودرعة تافياللت  الشرقو  فاس مكناسو  خنيفرة  ومراكش آسفي وبني مالل
من خالل مواد اإلحاطة بجميع الجوانب التي من شأنها الرفع من احترافية هذه الجمعيات  إلى  هذه الدورات التكوينية  

لتسيير اإلداري والمالي والتواصل وتدبير المنازعات مع زيارة ميدانية  المؤسساتي والتسيير التقني واالجانب  تتناول  
وتم دليل تطبيقي لفائدة الجمعيات والجماعات  إلحدى محطات معالجة المياه. كما قام المكتب في هذا اإلطار بإعداد  

أجانب، وقده  نسخة من  1500  إصدار قدر    بشراكة مع مموليين  التبسيط  إعداده  في  تناول عدة ماإلمكان  روعي  ع 
 مواضيع من شأن التمكن منها رفع مستوى احترافية الجمعيات المعنية ". 

  التعريفات المطبقة من طرف الجمعيات  واجبات الربط وتفاوت هام في 

وهكذا، فقد    بالتفاوت من جمعية إلى أخرى.  الجمعيات، اتسمتالمطبقة من طرف    واإلتاواتإن واجبات الربط والتعريفات  

 وقد  .حاالت الربط بالمجان(  االعتبار  بعين  األخذدرهم )دون    3000و  50بين  ما  للجمعيات    بالنسبةبات الربط  واج  تتراوح

المنخرط  هذهتختلف   الواحدة حسب طبيعة  للجمعية  بالنسبة  أو  ك  الواجبات  )مستودع فالحي أو وحدة    معنوي شخص ذاتي 

 .إنتاجية أو مدجنة أو غير ذلك(

أما التعريفة المطبقة على كل متر مكعب من الماء المستهلك، والتي يتم احتسابها وفق أشطر، فهي تختلف كذلك من جمعية  

دراهم    10,00و  درهم  0,50( ما بين  3م   8  -  0إلى أخرى. وعلى العموم، فإن هذه التعريفة تراوحت بالنسبة للشطر األول )

لكل متر مكعب مستهلك. بينما تطبق جمعيات أخرى سعرا قارا شهريا أو سنويا على استهالك كل مسكن أو كانون، يتراوح 

 .  سنويادرهم  300,00دراهم و 10,00درهم شهريا، أو بين  200,00دراهم و 10,00بين 

أجرة حراس المنشآت، ومصاريف صيانة الشبكة بمصاريف مختلفة، منها مصاريف لتغطية    144األخرى  اإلتاوات  تتعلقو

الجمعية،  لسد حاجيات  أو  الجمعية  بميزانية  الحاصل  العجز  لتغطية  الجوالت، ومصاريف إضافية  والعدادات، ومصاريف 

وضرائب   ورسوم  المحروقات،  المعنية)وشراء  الجمعيات  تسمية  الواجبات (حسب  أداء  عن  التأخير  وذعائر  وغرامات   ،

درهم شهريا، بينما حددت بعض الجمعيات مبالغ جزافية أو قارة    100,00درهم و  0,50هذه اإلتاوات بين    اوح وتترالشهرية.  

 سنويا، أو على شكل مساهمات فردية لفائدة الجمعية.

 

  الجوالت،  ومصاريف   والعدادات،   الشبكة   صيانة  ومصاريف   المنشآت،   حراس  أجرة  تغطية  مصاريف  منها   مختلفة،   بمصاريف  تتعلقوالتي   144

  وذعائر   وغرامات  ،ضرائبالو رسوم الو  المحروقات،  وشراء   الجمعية،  حاجيات   لسد  أو الجمعية  بميزانية  الحاصل العجز  لتغطية   إضافية  ومصاريف 
 . الكهرباء استهالك تسديد ومصاريف النظافة،   وواجبات الشهرية،   الواجبات  أداء عن التأخير
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وإلى الحاجة إلى الحفاظ على   ،وإذا كانت هذه االختالفات تعود في جزء منها إلى التفاوت في التكاليف من جمعية إلى أخرى

الحاجة إلى    يثيرالتوازن المالي الضروري الستمرارية المرفق العمومي، فإن حجم التفاوت المسجل في التعريفات المطبقة  

  الوطني.أدنى من المساواة ما بين المرتفقين على المستوى  وحد ،إرساء عدالة تعريفية

تعرفة موحدة "  اعتمد  ، أن  صالح للشربالمكتب الوطني للكهرباء والماء الوفي تعقيبه على هذه المالحظة، أوضح  
 . " درهم للمتر المكعب 4,07لبيع الماء للجمعيات المتعاقد معها تصل حاليا إلى 

  الحاجة إلى تعزيز إجراءات مراقبة جودة المياه 

المكتب الوطني للماء    من طرفالعديد من الجمعيات و  من طرفعلى الرغم من أن المياه الموزعة يتم معالجتها بمادة الكلور  

وبغض النظر عن عدم ورود أي تقارير عن عدم صالحية المياه الموزعة، فإن الحاجة تظل قائمة لتعزيز    ،في بعض األحيان

التحاليل المخبرية   المياه الموزعة لدرء أي مخاطر في هذا  الجهد الموجه إلجراء  وفي هذا اإلطار، تشير   الشأن.ومعالجة 

من الجمعيات المدبرة لمرفق توزيع الماء الصالح للشرب، لم تخضع المياه التي تزود بها   في المائة  54المعطيات المستقاة أن  

 . لالستهالك البشري جودتها وصالحيتهاالصحية الضرورية أو للتحاليل المخبرية قصد التأكد من  اتالساكنة للمعالج

وحري ذكره، أن القوانين واألنظمة المطبقة في مجال إنتاج وتوزيع الماء الصالح للشرب، ت لزم الفاعلين بإجراء مراقبة جودة  

 .145المياه الموزعة 

تعزيز إجراءات  للشرب في هذا الصدد، بأنه: " مساهمة منه في    المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالحوقد أفاد  
التكويني الذي ينظمه المكتب  مراقبة جودة   البرنامج  التأطيري للجمعيات يتضمن  مياه الشرب، وفي إطار المجهود 
  في الحاالت الخاصة و  في الحاالت العادية ته  تابعة جودمجودة الماء تتضمن  مراقبة  يتعلق ب  وتطبيقية فيماحصة نظرية  

ت الصحي وطريقة  التقرير  إعداد  الماء  حليلوكيفية  في  الكلور  ال  تركيز  إعداد  لمتابعة تركيز  الجدول  وكيفية  فصلي 
 ." ا يراه ضرورياأن يقوم مراقبة جودة المياه حسب مالثالثية  . كما يمكن للمكتب بمقتضى االتفاقيةالكلور المتبقي

 ضعف تتبع ومواكبة الجمعيات المعنية بتوزيع الماء الشروب 

أيضا إلى عدم اضطالع الجماعات بالدور المنوط بها في مراقبة وتتبع الجمعيات المنخرطة  إن االختالالت المسجلة ترجع  

فقط بالحاالت التي تتكفل فيها الجمعيات بهذا المرفق من تلقاء نفسها،   قفي تدبير توزيع الماء الصالح للشرب. واألمر ال يتعل

 بل أيضا بالحاالت المنضوية ضمن إطار تعاقدي.  

  خالل   اإلشراف على هذا المرفق منالعديد من الجمعيات، في غياب أي تتبع أو مراقبة من طرف الجماعات،    تتولى  وهكذا،

   .وتوزيعها، وكذا وضع العدادات واستخالص مقابل االستهالك وتحديد التعريفاتوتعبئة المياه آلبار وضخ احفر 

المائية العمومية  لجرد  لحاالت على  وفي هذا السياق، ال تتوفر الجماعات وكذا الجمعيات في كثير من ا لمنشآت والمعدات 

إليها تسيير  للماء الصالح للشرب أو الجماعة، والتي يتم تسليمها إلى الجمعيات المسند  المنجزة من طرف المكتب الوطني 

 المرفق العمومي المحلي المتعلق بتوزيع الماء الصالح للشرب. 

أو من من قيام الجمعيات المعنية باستصدار الرخص القانونية الالزمة لحفر اآلبار    أية تدابير للتأكد  لجماعاتاأيضا، ال تتخذ  

 . جراء المعالجة الصحية الضرورية للمياه المعدة لالستهالكإ

المعنية   المواكبة من طرف األجهزة  المرفق، فإن  التتبع والمراقبة عاملين أساسيين لضمان سير واستمرارية  وإذا كان 

التكوين في مجال التدبير المالي واإلداري، وكذا في المجال التقني المرتبط بصيانة شبكة توزيع الماء  حيث    للجمعيات من

 .  التزال دون المستوى المطلوب الشروب وكشف التسربات ومعالجتها

 من طرف المتدخلين في حاجة إلى تنسيق أكبر  جهود مبذولة 

وا والمنظمات  العموميين  الفاعلين  العديد من  تدخل  الجمعيات  إن  لدعم  المبادرات والبرامج،  إطار مجموعة من  في  لهيآت 

المدبّرة لمرفق توزيع الماء الشروب، لكن في غياب آلية فعالة للتنسيق، يؤدي إلى تشتت الجهود المبذولة من طرف الدولة  

  والجماعات الترابية في هذا المجال وإلى عدم االستغالل األمثل للموارد.

ال الهيئات  الحصر:  ومن بين  المثال ال  الميدان نذكر على سبيل  المتدخلة في هذا  للتضامن،  عمومية  الخامس  مؤسسة محمد 

العماالت،  واألقاليم والجهات،  والمجالس اإلقليمية،  والمديريات التابعة لوزارات التجهيز والنقل والفالحة والتعليم والصحة،  و

اإلنعاش  والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر األركان،  و  وكاالت الحوض المائي،ووكاالت التنمية االجتماعية،  و

 ، إلخ.التعاونياتو، الفالحي الستثمارلالمكاتب الجهوية والمكتب الشريف للفوسفاط، والوطني، 

المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والبرنامج الوطني لتزويد الوسط   نخص بالذكر:المبادرات والبرامج ذات الصلة    ومن بين

 .متوسطية -برنامج دعم الشراكة األورووالقروي بالماء الشروب، وبرنامج محاربة آثار الجفاف، 

 
المستعملة لالستهالك البشري، والمصادق عليه بالقرار المشترك لوزير الصناعة   المياه جودة حول  NM 03.7.001المغربي وذلك طبقا للمعيار 145

 . (2006فبراير  2) 1427محرم  3الصادر في  221.06والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزير التجهيز والنقل ووزير الصحة رقم 
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 المجلس األعلى للحسابات  توصياتثانيا. 
م لمرفق توزيع الماء الصالح للشرب في الوسط بهدف اإلسهام في معالجة اإلشكاالت التي تعوق التدبير الفعّال والمستدا

، وأخذا بعين االعتبار الحق في الولوج للماء الصالح للشرب، يوصي المجلس األعلى للحسابات  القروي من طرف الجمعيات

:وزارة الداخلية بالقيام بدور التنسيق إلنجاز المقترحات التالية، حسب الخصوصيات المحلية لكل جهة من جهات المملكة  

 توزيع الماء الشروب في العالم القروي من طرف الجمعيات:  طفي حالة استمرار نم -

توزيع الماء الصالح للشرب، قصد  تدبير مرفق  مراجعة اإلطار القانوني )التشريعي والتنظيمي( المتعلق ب ✓

ال إمكانية إسناد تدبير  تقنين   إلى  هذا  الالجمعي المرفق عند الضرورة  زمة  ات، والسيما تحديد الشروط 

الصالح   الماء  )توزيع  الصلة  ذات  الخدمة  بتقديم  المرتبط  التجاري  النشاط  بمزاولة  لها  للترخيص 

 ...(؛  للشرب،

وهيئات عمومية أخرى، عند االقتضاء، يوَكل بمقتضاها تدبير   الجمعيات والجماعات اتفاقيات بين إبرام ✓

التقيد  السيما من حيث  ،  األطرافتُحدد فيها واجبات والتزامات  هذا المرفق إلى الجمعيات المرخص لها و

العام   المرفق  المرتفقين،  )بمبادئ  بين  التطورات والمساواة  مع  والمالءمة  المرفق،  استمرارية 

 ( مع إعمال آليات التتبع والمراقبة؛التكنولوجية واالقتصادية واالجتماعية

التي تقوم بتوزيع الماء الصالح للشرب في الوسط معيات  لجالعمومي الموجه لدعم  إرساء آلية لتنسيق ال ✓

مجاالت التدبير المالي    في إطار برنامج للدعم على المستوى المالي أو على مستوى التكوين في  القروي، 

 . واإلداري والتقني

  في حالة التخلي عن هذا النمط من التدبير، دراسة إمكانية إحداث هيآت عمومية جهوية أو بين الجماعات  -

القروي،   الساكنة بالوسط  الماء الصالح للشرب لفائدة  ...( لتدبير مرفق توزيع  الترابية )وكالة، مؤسسة، 

يمكن أن تسند إليها أيضا مهمات تدبير مرافق توزيع الكهرباء والتطهير السائل والصلب؛ وسيتعين عليها  

ا الدولة والجماعات  المبذولة من طرف  العمومية  الجهود  الخدمات األساسية  بالتالي توحيد  لترابية لتأمين 

 المذكورة. 

 

II. تدبير المشاريع العمومية  جواب وزير الداخلية حول المالحظات والتوصيات المتعلقة ب

 المنجزة على مستوى جهات المملكة 

 )نص الجواب كما ورد( 

المتعلق   113.14من القانون التنظيمي رقم    83، تجدر اإلشارة إلى أن المادة  عالقة باإلطار القانوني المؤطر لهذا المجال -

بالجماعات، تنص على أنه يتعين على الجماعة، عند إحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية الالزمة لتقديم خدمات 

دبير المفوض أو إحداث شركات التنمية  أن تعتمد على سبل التحديث في التدبير المتاحة لها، وال سيما عن طريق الت"القرب،  

 ." أو التعاقد مع القطاع الخاصالمحلية 

وبالتالي، فإنه ال يمكن اختزال النمط األخير من التدبير، المشار إليه في هذه المادة، بصفة حصرية في عقود الشراكة بين 

بين القطاعين العام والخاص والمرسوم الخاص  المتعلق بعقود الشراكة    86.12القطاعين العام والخاص؛ ذلك أن القانون رقم  

بتنفيذه يشترط أن يكون المتعاقد معه شركة خاضعة للقانون المغربي، بيد أنه وجب التذكير بأن إبرام العقود أو االتفاقيات 

اري،  المشتركة مع الجمعيات من أجل توزيع الماء الصالح للشرب في الوسط القروي، يظل ممكنا ومتاحا في إطار عقد إد 

 طالما أنه ال يتعارض مع النصوص القانونية المعمول بها. 

باإلضافة إلى ما سبق، فإن تدبير مرفق توزيع الماء وخاصة في الوسط القروي هو خدمة عمومية ال تكتسي طابع النشاط  

 ام والخاص.المربح الكفيل بجذب شركة خاضعة للقانون المغربي للتعاقد معها في إطار الشراكة بين القطاعين الع

القانون    115كذلك، نصت المادة   بالماء على أنه:  36.15من  المائي  «المتعلق  وضع عقود تدبير    يمكن لوكالة الحوض 

للفرشات المائية أو أجزاء منها أو مجاري مائية أو مقاطع منها أو بحيرات أو أجزاء من البحيرات أو أي جزء من تشاركي  

أو الملك العمومي المائي المعنيين لتأمين استعمال مستدام  ق مع الشركاء ومستعملي الماء  باتفاالملك العمومي المائي، وذلك  

 .لهذه المياه وللملك العمومي المائي ولألوساط المائية وكذا المحافظة عليها
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كالة ويحدد هذا العقد، على الخصوص، برنامج العمل وأهدافه ومدته وكيفيات تمويله وحقوق وواجبات مستعملي الماء وو

كما يحدد القواعد واإلطار الذي يسمح لمستعملي الماء بالمشاركة في  .  الحوض المائي واإلدارة ومختلف الشركاء المعنيين

 »تدبير ومراقبة استعمال المياه، مع اإلشارة إلى أن تحديد شروط وكيفيات إبرام عقد التدبير التشاركي يكون بنص تنظيمي.

المتعلق بمدونة التجارة،   15.95بالموازاة مع ذلك، وإن كانت ممارسة نشاط توزيع الماء، بالمعنى المقصود في القانون  

نشاطا   يقصي    تجارياتعتبر  أن  يعدو  األمر ال  هذا  فإن  كان،  معنويا  أو  ذاتيا  تاجر شخصا  تمارس من طرف  أنها  طالما 

وزيع الماء الصالح للشرب بالوسط القروي وذلك من زاوية مرفق عمومي  الجمعيات من المساهمة في إطار عقد إداري من ت

العملية بانتظام   محلي ال يهدف إلى تحقيق الربح بقدر ما يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة من خالل ضمان استدامة هذه 

 .ال وسهول(واضطراد في مجال ترابي يتسم في الكثير من الحاالت بوعورة تضاريسه وبكثافة سكانية متناثرة )جب

أنه في هذه الحالة التي تدبر فيها الجمعيات مرفق توزيع الماء الصالح للشرب فإن مسيري الجمعية يقومون   التذكير كما وجب  

 .غالبا بنشاطهم على أساس تطوعي. كما أن الجمعية ال تقوم بأي توزيع لألرباح ناتج عن نشاطها

اللجوء إلى الجمعيات لتدبير هذا المرفق بالمجال القروي، يتم ألنها    أن، فيتعين استحضار  أما فيما يخص الجانب التدبيري -

وبحكم طبيعتها القانونية ال تهدف إلى تحقيق أي ربح وألن تدبير هذا المرفق بانتظام واضطراد في المجال القروي الذي  

 .يتسم بالتباعد ووعورة التضاريس والتناثر بين المساكن، غير مربح في معظم الحاالت

المجاليوف  - تأطير هذا  تنفيذ  ما يخص  أثناء  الجماعات  المسيرين والمهندسين وتقنيي  لفائدة  تكوينية  تنظيم دورات  تم  فقد   ،

 . الصددالبرنامج الوطني لتزويد العالم القروي بالماء الشروب. وقد تم نشر وتوزيع دالئل في هذا 

ن مصالح الوزارة، منكبة حاليا على إرساء مشروع من جهة أخرى، وانسجاما مع توصيات المجلس األعلى للحسابات، فإ

متعددة الخدمات لتوزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب وتدبير شبكة   مخطط مؤسساتي جديد يتعلق بإحداث شركات جهوية

مستوى تطهير السائل والذي يهدف إلى خلق وحدات مهنية لتدبير هذه المرافق العمومية المحلية وتوحيد نمط تدبيرها على ال

 الوطني واستدامة الخدمة. 

 

III.   جواب المدير العام المكتب الوطني للكهرباء والماء حول المالحظات والتوصيات

 المتعلقة بتدبير الجمعيات لمرفق توزيع الماء الصالح للشرب في الوسط القروي 

 )نص الجواب كما ورد( 

 . إكراهات على مستوى اإلطار القانوني والغطاء التعاقدي والتدبير   2

  دبير الجمعيات لمرفق توزيع الماء الصالح للشرب في الوسط القروي  ت إطار قانوني غير مواكب لواقع 

منه الختصاصا واحتراما  للشرب،  الصالح  بالماء  بتزويدها  يقوم  التي  الجمعيات  بين  التعاقدية  العالقة  الجماعات لتنظيم  ت 

إلعداد اتفاقية ثالثية يتم بموجبها تنظيم العالقة التعاقدية   2003المنصوص عليها في القوانين المنظمة، بادر المكتب ومنذ سنة  

الماء الصالح للشرب والمكتب بصفته   المعنية وهي الجماعة بصفتها صاحبة اختصاص تدبير مرفق  الثالثة  بين األطراف 

 لشرب والجمعية بصفتها الطرف الذي ستوكل إليه مهمة تدبير هذا المرفق في المجال المحدد.   المزود بالماء الصالح ل

 )...( 

  تدبير تحد من نجاعته اإلشكاالت المرتبطة بضعف التكوين في المجال المالي واإلداري والتقني وهشاشة الوضعية

 المالية والقانونية للجمعيات  

اعلة في مجال تسيير المنشآت والتجهيزات المائية بالوسط القروي، وعبئ المهمة بالنسبة إن تزايد تعاقد المكتب والجمعيات الف

 لهذه الجمعيات تطلب من المكتب دعمها ومرافقتها نظرا لمحدودية مواردها المالية والبشرية وكذا التقنية.  

الل إنجاز برنامج للتكوين بهدف وفي هذا الصدد، كثف المكتب جهوده على مستوى تأطير الجمعيات المتعاقد معها، من خ

االستجابة الحتياجات هذه الجمعيات وتأهيلها في ميدان تسيير خدمة الماء الصالح للشرب والتطهير المستقل بالوسط القروي  

أزيد من   المكتب  التقني والمالي والتدبيري. حيث نظم  المستوى  لفائدة    40على  يمثلون   1365دورة تكوينية   570مستفيد 
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مكناس    140جمعية و آسفي وبني مالل خنيفرة وفاس  يمثلون جهات سوس ماسة ومراكش  الترابية  الجماعات  من ممثلي 

والشرق ودرعة تافياللت والدار البيضاء سطات. ويسعى مضمون هذه الدورات التكوينية إلى اإلحاطة بجميع الجوانب التي  

تتن الجمعيات من خالل مواد  احترافية هذه  الرفع من  اإلداري من شأنها  التقني والتسيير  المؤسساتي والتسيير  الجانب  اول 

 والمالي والتواصل وتدبير المنازعات مع زيارة ميدانية إلحدى محطات معالجة المياه.  

نسخة منه بشراكة مع   1500كما قام المكتب في هذا اإلطار بإعداد دليل تطبيقي لفائدة الجمعيات والجماعات وتم إصدار  

قد روعي في إعداده التبسيط قدر اإلمكان مع تناول عدة مواضيع من شأن التمكن منها رفع مستوى احترافية ممولين أجانب، و

 الجمعيات المعنية.

   تفاوت هام في واجبات الربط والتعريفات المطبقة من طرف الجمعيات 

  4,07المتعاقد معها تصل حاليا إلى    اعتمد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تعرفة موحدة لبيع الماء للجمعيات

 درهم للمتر المكعب. 

   الحاجة إلى تعزيز إجراءات مراقبة جودة المياه 

مساهمة منه في تعزيز إجراءات مراقبة جودة مياه الشرب، وفي إطار المجهود التأطيري للجمعيات يتضمن البرنامج التكويني  

العادية وفي   الماء تتضمن متابعة جودته في الحاالت  الذي ينظمه المكتب حصة نظرية وتطبيقية فيما يتعلق بمراقبة جودة 

الصحي وطريقة تحليل تركيز الكلور في الماء وكيفية إعداد الجدول الفصلي لمتابعة  الحاالت الخاصة وكيفية إعداد التقرير  

 تركيز الكلور المتبقي. 

 كما يمكن للمكتب بمقتضى االتفاقية الثالثية أن يقوم مراقبة جودة المياه حسب ما يراه ضروريا. 

 

 سطات-تدبير ومراقبة المقالع بجهة الدارالبيضاء

سطات، حسب المعلومات المقدمة من المديريات اإلقليمية التابعة للوزارة المكلفة بالتجهيز والماء،  -تتوفر جهة الدارالبيضاء

في كل من إقليمي سطات وبرشيد    % 75. ويتميز توزيع هذه المقالع بتمركزها بنسبة  2019برسم سنة   مقلعا نشيطا  216على  

 (.%22( ثم إقليم بنسليمان )53%)

المسحوقة    الصخور والرمال  من  أساسي  بشكل  مكعب، تتكون  متر  مليون  13للمقالع بالجهة ما يناهز    السنوي  اإلنتاج  قدروي

 . الكالسيوم والتوفنة وكربونات ، أما الباقي فيتكون من الرخام(%20) والطين( %77) فرز بدون والحصى

مواد المقالع والتي تم تحصيلها لفائدة الجماعات والجهة برسم   الرسم على استخراج  من  المتأتية  المباشرة   اإليرادات  وقد بلغت

 .درهم 45.125.154,23 مبلغ 2018درهم وبرسم سنة  46.537.385,13 مبلغ 2017 سنة

 الشريف رقم   بتنفيذه الظهير  المقالع الصادر  باستغالل  المتعلق  27.13رقم    القطاع، سن المشرع القانون  هيكلة  وبهدف إعادة

  نوفمبر  30  المؤرخ في  2.17.369  الخاص به رقم  وكذا المرسوم التطبيقي(  2015  يونيو  9)   1436  شعبان  21  في  1.15.66

الخطر  تحديد مناطق  والكفالة  و  كناش التحمالتفي الموضوع )   وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء وقرارات    2017

هذا اإلطار القانوني تطورا    . ويشكل...(جرد المقالعلالسجل الوطني  وستغالل  اال سجل تتبع  و التصاريح    وصوالتو نماذج  و

( صدر  1914  يونيو   19  محل نص قديم )ظهير   مهما في مجال تدبير مسؤول وشفاف ومستدام للموارد الطبيعية، كما يحل

 قبل مائة سنة وال يستجيب لرهانات وتطلعات تطوير قطاع المقالع. 

I. للحسابات  الجهوي المجلس وتوصيات مالحظات 

سطات، مهمة موضوعاتية    -أنجز المجلس األعلى للحسابات، بشراكة مع المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء  

 حول تدبير ومراقبة استغالل المقالع بهذه الجهة، وذلك من أجل: 

ستغالل المقالع بجهة  إعادة هيكلة تدبير ا  في  التطبيقية  وكذا نصوصه  27.13  القانون رقم  مدى مساهمة  قياس -

 سطات؛  -الدارالبيضاء 
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تنفيذ    مختلف  جاهزية  درجة  تقييم  - أجل  بالجهة من  والماء  واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  اإلقليمية  المديريات 

 أهداف القوانين واألنظمة المتعلقة باستغالل المقالع؛ 

اللوجيستيك والماء والجماعات من أجل كل من المديريات اإلقليمية للتجهيز والنقل و  جهود  تنسيق   تقييم مستوى -

 مراقبة مدى مالءمة استغالل المقالع للقوانين الجاري بها العمل وتطوير المداخيل الجبائية المحلية المتعلقة بها؛ 

 تقييم مدى احترام المقالع للقوانين والمعايير البيئية لالستغالل من أجل تدبير مستدام للموارد الطبيعية. -

 المهمة عن تسجيل مجموعة من المالحظات وإصدار عدة توصيات، تتضمن هذه الخالصة أهمها.وقد أسفرت هذه 

وحري بالذكر أن هذه الخالصة كانت موضوع مسطرة تواجهية مع كل من وزارتي الداخلية والتجهيز والماء، اللتين أشارتا  

والنصوص   27.13خالل إصدار القانون رقم  في جوابيهما أن مجال تدبير المقالع ومراقبتها قد عرف إصالحا شامال، من  

التطبيقية ذات الصلة، مما ساهم في تجاوز مجموعة من النقائص التي كان يعرفها هذا المجال، فضال عن تبسيط المساطر  

 وتشجيع االستثمار في هذا المجال وتقوية آليات المراقبة.

 المقالع استغالل عملية وتدبير الحكامة. أوال
 منها  ونواقص قيود التدبير المسؤول والمستدام والشفاف الستغالل المقالع، إعماال للنصوص القانونية والتنظيمية، عدة  يواجه

 : الخصوص وجه على

 المقالع لتدبير  الجهوي المخطط  اعتماد عملية في  التأخر  

أهميته يعرف إنجاز   من  هة، لكن على الرغم يعد المخطط الجهوي للمقالع من أهم الوثائق القانونية لتدبير استغالل المقالع بالج

سالف الذكر إلى غاية إنجاز التقرير   27.13هذا المخطط تأخرا كبيرا رغم مرور حوالي خمس سنوات منذ سن القانون رقم  

وتجدر اإلشارة إلى أن التأخر في إنجاز هذا المخطط ال يقتصر على جهة    .2020الخاص المتعلق بهذه المهمة في شتنبر  

 سطات فقط بل يهم كل جهات المملكة. -رالبيضاء الدا

عزت وزارة التجهيز والماء هذا التأخر إلى مجموعة من العوامل، من أهمها تسجيل فوارق بين مضامين الدراسات 
إلى    16حيز التنفيذ ومقتضيات هذا القانون، تقليص عدد جهات المملكة من    27.13التي أطلقت قبل دخول القانون  

دفع إلى فسخ الصفقات المبرمة سابقا واإلعالن عن طلبات عروض جديدة، فضال عن تأخر تفويض جهة مما    12
 . العامة للدولة االعتمادات المالية الالزمة و/أو برمجتها في الجزء األول من الميزانية

  عده  سن  27.13  القانون  أن  بحيث  للمقالع،  الجيد  للتدبير   عائقا  يمثل  ال  المخططات  هذه  وجود  كما اعتبرت أن عدم
 التنفيذ. حيز المخططات هذه اخراج انتظار في الطبيعية والموارد البيئة على للحفاظ تدابير

 من )...(  للمقالع الجهوي المخطط إنجاز وتيرة من التسريع وفي المقابل، أكدت وزرات الداخلية في جوابها على أن"

 " .القطاع لهذا أمثال تدبيرا يكفل أن شأنه

  ضعف في تصميم البنود المرجعية المتعلقة بإنجاز المخططات الجهوية الستغالل المقالع 

استعدادا   الخاصة  الشروط  ودفتر  االستشارة  نظام  بإعداد  والماء  واللوجستيك  والنقل  للتجهيز  الجهوية  المديرية  قامت  لقد 

أجل )ال  وضع  للمشاورات من  على مرحلتين  المقالع  الجهوي الستغالل  بنود 2والمهمة    1مهمة  المخطط  دراسة  أن  بيد   .)

 ومراجع هذه الوثائق أسفرت عن وجود عدة نقائص في الشكل وفي الجوهر وهي كاآلتي:

الخاصة   تنصيص - الشروط  دفتر  مراجع  بيانات  بنود  غياب  والصناعات   تتعلق  على  البناء  أسواق  بحاجيات 

 البيانات؛  هذه جميع إنجاز التحويلية المتعلقة بمواد المقالع وعلى وجوب إعادة

 الجهة؛ في المهجورة المقالع بعدد تتعلق  موثوقة بيانات قاعدة غياب -

الممكن   (الخاملة  البناء  المرجعية لكميات المواد الثانوية )نفايات  عدم األخذ بعين االعتبار أثناء تصميم البنود -

  المتعلق   99.12  رقم  اإلطار  للقانون  استعمالها لتغطية جزء من الحاجيات وذلك في إطار اقتصاد دائري وفقاا

 المستدامة؛ والتنمية للبيئة الوطني بالميثاق

مشاريع االستثمار المندمجة لتثمين مواد المقالع المستخرجة   بمخططات التهيئة وإنشاء  المتعلقة  القضايا  دمج  عدم -

  واالتساق   وكذا مخططات تدبير الماء   (البناء  لمواد  الكاملة  القيمة  سلسلة  المتخصصة في  المجموعات  اطقمن)

 عجالت؛ عن استعمال األربع بديلة لوجستيكية وحلول البيئي

بإنجاز المخطط   يتعلق  فيما  2والمهمة رقم    1مدة اإلنجاز المتعلقة بتسلسل المهمة رقم    في تحديد  الدقة   ضعف -

  الوثائق والملفات   وإياب  ذهاب  فترات  تغطي  ال  إليها  المشار  النهائية  حيث أن المواعيد  دبير المقالع، الجهوي لت

لمقدم الخدمات   المحددة  لتلك  إجبارية مماثلة  بمواعيد  اإلدارة  تقييد  التقييم، مما من شأنه عدم  اجتماعات  وفترات

 الذي سترسى عليه الصفقة. 
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المخطط   إنجاز  للفائز بصفقة  المحددة  لتلك  لإلدارة مماثلة  إجبارية  آجال  بتحديد  المتعلقة  األخيرة  النقطة  بخصوص 
جاز المخططات إنالمصادقة على مختلف مراحل  الجهوي الستغالل المقالع، فقد أشارت وزارة التجهيز والماء إلى أن  

لجنة اإلقليمية والجهوية والوطنية للمقالع(، ويتم في األخير يستلزم عرض مخرجات الدراسة على مختلف المتدخلين )ال
ن تحديد آجال إاعتماد المخطط بواسطة مرسوم وهذا يتطلب وقتا مهما وتنسيقا محكما بين جميع المتدخلين، وبالتالي ف

إلدارة  مرسوم الصفقات العمومية والنصوص المرتبطة به تنظم عالقات ا  بأن  في هذا الصدد يبقى غير عملي علما
 .الصدد"بنائل الصفقة في هذا 

في هذا السياق، وجبت اإلشارة إلى أن عدم تحديد آجال للجان التابعة لإلدارة لإلجابة عن مخرجات دراسات كل مرحلة لكي  

اسية  يتمكن نائل الصفقة من المرور للمرحلة الموالية من شأنه زيادة التأخر في إنجاز هذه المخططات التي تعتبر الوسيلة األس

 .  2015يوليوز  02بتاريخ  27.13لتدبير هذا القطاع، حيث كان باإلمكان أن تنطلق أشغالها مباشرة بعد صدور القانون 

  عدد مهم من المقالع بدون دراسة بيئية وبمناطق تتميز بحساسيتها 

المشرع، قام  الظهير  12.03  رقم   القانون  بسن  المستدامة،  والتنمية  البيئة  ميثاق  إطار  في   لقد  بتنفيذه    الشريف رقم   الصادر 

قائمة  التأثير  بدراسات  والمتعلق  2003  مايو  12  في  المؤرخ  1.03.60   تكون   أن  يجب   التي  المشاريع  البيئي، والذي حدد 

 . عليها الموافقة قبل  دراسة التأثير البيئي موضوع

لتأثير على البيئة لتقييم طلبات إنجاز مشاريع االستغالل  لكن في قطاع المقالع، لم يتم اعتماد مسطرة البحث العمومي ودراسة ا

ا  . إذ أن2010  يونيو  14بتاريخ    6/2010  صدور منشور الوزير األول رقم  إال بعد ا قسما  في طور االستغالل   المقالع  من كبيرا

  في  والجديدة، تقع  وسطات  وبرشيد  ومديونة  والنواصر   كل من أقاليم بنسليمان  في  تلك التي نفد مخزونها وبقيت مهجورة،  أو

 . البيئية وال تتوفر بشأنها دراسات التأثير البيئي كما لم تخضع لمسطرة البحث العمومي بحساسيتها تتميز  مناطق

 تتبع منح وصوالت الترخيص وجرد المقالع   نظام في قصور 

  جميع مراحل استغالل المقالع،  تغطي  التي  اإلجراءات  كافة  لمعالجة  كبيرة  أهمية  الذكر  سالف  27.13  القانون رقم  أولى  لقد

تدبير المقالع والممثلة في إدارة   للجنة  الدائمة  الكتابة  غير أن  .تأهيل الموقع  وإعادة  اإلنتاج  نهاية  إلى  االستغالل  طلب  منذ وضع

تدبير ملفات استغالل المقالع معلوماتية مندمجة تتيح    المديرية اإلقليمية للتجهيز ال تتوفر على منصة معلوماتية توفر حلوال

منذ طلب التصريح باالستغالل إلى نهاية االستخراج والتهيئة البعدية، وذلك مع تحديد اآلجال الخاصة بكل مرحلة وكل إجراء 

 إداري. 

  اإلقليمية لسطاتالمديرية    مثل  اإلقليمية  المديريات  بعض  بها  تقوم  التي  المقالع  استغالل  ملفات  رقمنة  مبادرات  من  الرغم   علىو

لذلك    مخصصة  منصة  عبر  الرقمية  الوثائق   بتبادل  تسمح  لملفات طلبات استغالل المقالع ال  الحالية  التدبير  طريقة  فإن  وبرشيد،

  والتحفظات   المالحظات  للمقالع لمناقشة  اإلقليمية  اللجنة  ألعضاء  الشخصي  الحضور  لتفادي حتمية  اإلقليمية  اللجنة  أعضاء  بين

 .االستغالل بملفات المتعلقة المختلفة

 ملفات  معالجة  استغالل المقالع من تسجيل تأخر كبير في  على مشاريع  البيئية  الموافقة  قرارات  من  ولقد مكنت دراسة عينة

قة بالتأثير  الثالثة: مرحلة البحث العمومي ومرحلة الدراسة المتعل  المراحل  حول  المتاحة  للبيانات  فوفقاا   .االستثمار المتعلقة بها

ا  30  أقصاها  فترة  تتعدى  أال  يجب  التي  الثانية  المرحلة  البيئي للمشروع ومرحلة قرار الموافقة البيئية، تبين أن  في  بما)  يوما

ا،   294  تجاوزت أحيانا ( أخرى  معلومات  لطلب  الفترات اإلضافية  ذلك  أما.  « N »كما هو الحال بالنسبة لمشروع شركة    يوما

ا   313:  في عدد من المشاريع مددا طويلة، نذكر منها األمثلة التالية  وصلت  فقد  أيام  5  تتجاوز  أال  يجب  التي  الثالثة  المرحلة يوما

ا في مشروع شركة    E.R »  ،310 »بالنسبة لمشروع شركة   ا في مشروع شركة    C.M »  ،161 »يوما   195و  « E.C »يوما

ا بالنسبة لمشروع شركة   .« Elg »يوما

للمرحلة   بالنسبة  الكبير في معالجة ملفات االستثمار خاصة  بالتأخر  المتعلق  المالحظة  الثاني من  الجزء  بخصوص 
يعود غالبا إلى عدم استكمال الملفات من طرف المستثمرين   تالتأخر في البالثانية، أوضحت وزارة التجهيز والماء أن  

 ة.عدم استجابة الدراسة البيئية للمتطلبات القانونية والتقنية الضروري أو إلى

يوما من أجل البت في المرحلة الثانية تأخذ بعين االعتبار    30في    الم تمثلةفي هذا الصدد، يؤكد المجلس أن المدة القصوى  

يوما وتمت    20الناحية القانونية سوى  اآلجال اإلضافية المتعلقة بطلب معلومات أخرى، ذلك أن هذه المرحلة ال تتطلب من  

 أيام استدراكا فقط طبقا للنصوص التنظيمية الخاصة بهذه المرحلة.   10إضافة 

 عدم مطابقة الكفاالت البنكية الخاصة بتهيئة المقالع للنصوص التنظيمية 

بفتح واستغالل المقالع مشروط وصوالت التصريح    منح  أن   المتعلق بالمقالع على   27.13  القانون رقم  من  14  المادة  تنص

القيام بذلك من لدن الشخص المستغل بعد   عدم  حالة  في  المستغل  المقلع  موقع  تهيئة  إلعادة  تستخدم  مالية أو بنكية  كفالة  بتقديم

  تاريخ   بعد  جزئياا  إما  الكفالة،  تمنح رفع اليد عن  اإلدارة  أن  القانون على  من نفس  41  المادة  تنص  كما  .نهاية فترة االستغالل

موقع المقلع    تهيئة  إعادة  موقع المقلع، أو كليا بعد تاريخ التسلم النهائي ألعمال   من  جزء  تهيئة  إعادة  ألعمال  التسلم النهائي

 . المستغل كامال
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بنكية  كفاالت    قبلتا  غير أنه لوحظ أن كال من المديرية اإلقليمية للتجهيز للجديدة وسيدي بنور والمديرية اإلقليمية لبنسليمان

 .سنة في أقل األحوال 15شهرا فقط من المدة المصرح باالستغالل خاللها للمقالع والتي تتجاوز  12تغطي 

  وزير لقرار وتطبيقا 27.13 القانون من 14 المادة  على وبناء أنه، إلى والماء التجهيز وزارة أشارت ،في هذا الصدد
 أقساط  على البنكية الكفالة يمكن تقديم ،2018 مارس 8 في رالصاد 124.18 رقم والماء واللوجستيك والنقل التجهيز

 " .استغالله المراد المقلع من تهيئه جزء إعادة أشغال تكاليف منها قسط كل يغطي

في هذا الصدد، وجبت اإلشارة إلى أن إعطاء كفاالت على شكل أقساط يقتضي منح وصل الترخيص باالستغالل على مراحل. 

مرحلة يتم تهيئة الجزء المستغل قبل استغالل الجزء الموالي والذي يتم بخصوصه تقديم قسط الكفالة البنكية وفي نهاية كل  

. كما أن  27.13من القانون    41والمادة    14الخاص به وهو ما ال ينطبق على مضمون هذه المالحظة وما جاءت به المادة  

سنة يتم بعدها    15التصريح باالستغالل الممنوح للمستغلين يتجاوز  المالحظة تتعلق بكفاالت حددت مدتها في سنة في حين أن  

 تهيئة المقلع

  ملفا الستغالل المقالع بالجهة عن عدم  20الكفاالت البنكية األخرى الخاصة بما مجموعه    مراجعة  كشفت  ذلك، إلى  باإلضافة

 يئة نهاية االستغالل. دقة الموضوع المعدة ألجله والطرف المخول له بتعبئتها في حالة عدم إنجاز ته

  ضعف في إنجاز دراسات التأثير على البيئة والدراسات التقنية الخاصة بالتهيئة 

 التأثير  تخضع لدراسة أن يجب المقالع أنواع جميع أن  المتعلق باستغالل المقالع على 27.13  القانون رقم   من 11 المادة تنص

 .البيئي التأثير مجال في معتمدة مكاتب قبل من الدراسات هذه أن يتم إعداد  على البيئة كما يجب

 طلبات   تكون  أن   سالف الذكر على   27.13  رقم  القانون  بتطبيق  2.17.369  المرسوم رقم  من  5  المادة  تنص  ذلك،  إلى   باإلضافة

 وخاصية   وطبيعة  االستغالل  منهجية:  يلي  بما  تتعلق  معتمد  دراسات  مكتب  بها  يقوم  تقنية  بدراسة  واستغالل المقالع مصحوبة  فتح

 .تهيئة موقع المقلع إلعادة الالزم  والغالف المالي االستغالل وعمق استخراجها المواد المزمع

بالجهة للتجهيز  اإلقليمية  المديريات  قامت بعض  لذلك،  أنه خالفا  العديد  إال  على  البيئة    من  بالموافقة  على  التأثير  دراسات 

 . مكاتب دراسات غير معتمدة أعدتها التهيئة تكلفة إعادة  يمبتقي  المتعلقة التقنية والدراسات

أصحاب   إلزام  دون  المستخرجة  للكميات  في مدة استغالل المقالع أو مضاعفة  تمديدات  المديريات اإلقليمية  بعض  منحت   كما

 .المتعلقة بهذه القراراتالتهيئة  إعادة ودراسة محين لدراسة التأثير على البيئة  تقييم بتقديم المقالع المعنيين

 عدم احترام مدة االستغالل الممنوحة للتراخيص اإلدارية 

المائي وجود    الخاصة بمنح وصوالت تراخيص فتح واستغالل المقالع المتواجدة بالملك العام   الوثائق  لوحظ من خالل مراجعة

أما بالنسبة لمقالع أخرى فقد    .الل هذه المواقعتباين بين المدة المرخصة باالستغالل والقرار اإلداري الخاص باحتالل واستغ

بالترخيص    ( ABH)المائي    الحوض  قرار وكالة  غياب  في المائي   العام  بالملك  مقالع  باستغالل الترخيصوصوالت  تبين منح  

 .باالستغالل

الخصوص  وسيتم  الشأن  هذا  في   للوزارة  الترابية  المصالح   بتنبيه  قيامها  "إلى  والماء  التجهيز  وزارة   أشارت  ،بهذا 
 مسؤولي المقالع."   لفائدة التكوينية الدورات تكثيف

  غياب أية مبادرة إلحداث برامج استثمارية مندمجة 

ا  سطات-البيضاء  الدار  بجهة  أقاليم  عدة  تشهد ا  تركيزا التحكم  المقالع،  نشاط  في  كبيرا إلى  ذلك  المواد   تكلفة  في  ويرجع  نقل 

الجيولوجي الذي تتميز به كل من   التنوع فإن   ذلك،  إلى  باإلضافة. بالجهة التحتية البنية مد مشاريع المستخرجة والمساهمة في

 . والطين الرمال الحصى وسحق مقالع من العديد وفتح إنشاء في ساهم  أقاليم بنسليمان وسطات وبرشيد

ية للمواد المستخرجة، حال  مشاريع استثمارية مندمجة حول الصناعات التحويل إنشاء إلى تهدف جهوية سياسة غياب غير أن

تقديرات الجمعيات المهنية لمواد المقالع   . إذ تشيرP2I  مندمجة  صناعية  مشاريع  تعزيز إنشاء  دون تثمينها ولم يساعد على

للتجهيز اإلقليمية  بنسليمان مثال،  في  مندمجة  صناعية  مجموعات  إنشاء  أن  إلى  والمديرية   هكتار،   155  مساحة  على  إقليم 

  الطوب   صناعة  في  إنشاء مجموعات صناعية متخصصة  مع الشيء  نفس وينتظر. االستثمارات  من  درهم  مليارات 6  سيجلب

 .بمواد الطين الغني مقالع إقليم برشيد حول والسيراميك األحمر

 مثل  ةالمجاور  بعض البلدان  في  بالفعل  من مجموعات المشاريع الصناعية المندمجة يعمل  النموذج  هذا  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر

. إيطاليا  في Sassuolo مجموعة أو إسبانيا، في Castellon السيراميك منتجات مجموعة أو  Macael البناء مواد مجموعة

 أتاحت   كما  للمتدخلين.  االبتكار  وهندسة  الصناعي  التخصص  باإلضافة إلى ذلك، فقد مكنت هذه المجموعات من رفع درجة

 .البيئية للشروط واالمتثال الصناعية للنفايات  الفعالةللمعالجة  الوسائل الضرورية تجميع

أن    غير  ة،قطاعات إداري  ةوتدخل عد  ةالبرامج االستثمارية المندمجة تتطلب تعبئ  أن  أوضحت وزارة التجهيز والماء
حاجزا أمام نجاح أية   الوزارة،  تضيف  ،قفيغياب آليات قانونية وتنظيمية تساعد على هذه التعبئة والتدخالت غالبا ما  
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من    27.13مبادرة إلحداث برامج استثمارية مندمجة. وأشارت أن بعض اآلليات والمبادرات التي جاء بها القانون  
 نها المساهمة في إنجاح البرامج المندمجة. أش

  ضعف في عملية مصاحبة مستغلي المقالع 

رقم    القانون  المشرع من خالل  بالمقال  27.13لقد حرص  أحكامالمتعلق  على سن  الذين    تسمح  انتقالية  ع  المقالع  لمستغلي 

 من  استفادة مستغلي المقالع  منه على  62  المادة  لذلك نصت  .وضعياتهم القانونية  يتوفرون على وصوالت الترخيص بمالءمة

سالف   27.13  ونللقان  التطبيقي  المرسوم  نشر  الموافق لتاريخ  2017  ديسمبر  14من    ابتداء  سنوات  ثالث  مدتها  انتقالية  فترة

 . الذكر

  خالل هذه الفترة لدعم   التقنية  المتعلقة بالمصاحبة والتأطير والمساعدة  التدابير  على إدارة التجهيز اتخاذ  بناء على ذلك، يجب

 . اإلطار القانوني والتنظيمي الجاري به العمل في اندماجهم  مستغلي المقالع وتسهيل

% فقط من المقالع وفق  11إال أنه، خالفا لذلك، لوحظ ضعف في القيام بمهام مصاحبة وتأطير المستغلين مما أدى إلى دمج  

التطبيقية  27.13القانون   الوضعية    .ومراسيمه  النشيطة  من%  59عدم توفر  ويزيد من صعوبة هذه  على دراسات    المقالع 

 المتعلقة بها.  التأثير على البيئة وقرارات الموافقة البيئية

القانونية  المقتضيات  دخول  مع  موازاة  وتوعوية  تحسيسية  حمالت  بعدة  قامت  أنها  والماء  التجهيز  وزارة  أشارت 
أن   التنفيذ، مؤكدة  الجديدة حيز  أخرى  أمر  والتنظيمية  دراسة  وأيام  لقاءات  ما ستحرص يبقى  برمجة  مطلوبا وهو 

 تهم التحسيس والتكوين المستمر.  الوزارة على القيام به من خالل برامجها التي

 شروط حماية البيئة والسالمة والصحة في عملية فتح واستغالل المقالع   .ثانيا
 سطات: -يوضح الجدول التالي أهم المعطيات والمؤشرات المتعلقة بالمقالع بجهة الدارالبيضاء 

جرد لمقالع جهة  

 الدارالبيضاء سطات 

 واللوجيستيك والماء  للتجهيز والنقلالمديريات اإلقليمية 

 مديونة - النواصر سيدي بنور -الجديدة بنسليمان  برشيد -سطات

المقالع المصرح بأنها  

 نشيطة 
114 49 19 34 

الشكل القانوني للشركات 

 المستغلة 
 اشخاص طبيعيين %22ذات الشخصية المعنوية و 78%

الصبغة القانونية  

 لألراضي المستغلة 
 أراضي الجموع  %1أراضي الدولة و %6أراضي خواص و 93%

الوضعية القانونية للمقالع  

 النشيطة 

 27.13مطابقة للقانون 
مطابقة   وغير  البيئة  على  التأثير  دراسة  على  تتوفر 

 27.13للقانون 

مصرح بها في إطار ظهير  

على   1919 تتوفر  وال 

 دراسة التأثير على البيئة 

 %59أي بنسبة  129 %30بنسبة أي  64 %11أي بنسبة  23

عدد المقالع حسب شساعة  

 األراضي المستغلة * 

 هكتار  10و 2,5بين  هكتار 2,5>
  20هكتار و 10بين 

 هكتار 
 هكتار 20 <

79 84 37 24 

 * بما فيها المقالع المتوقفة

مستخرجة ومستوى تجهيزات يختلف  يظهر الجرد الجهوي للمقالع أن ثلث المستغلين يتكون من أشخاص ذاتيين، مع كميات  

 من مقلع آلخر. 

من بينها تتوفر   %30من المقالع الجاري استغاللها تشتغل في غياب دراسات التأثير على البيئة، و  %59من جهة أخرى، فإن  

المتعلق باستغالل المقالع،   27.13على هذه الدراسات غير أن تصاريح استغاللها غير متسقة بعد مع مقتضيات القانون رقم  

فقط تتوفر على هذه الدراسات وقامت بوضع الكفاالت الضرورية إلعادة تأهيل المواقع الجاري استغاللها في    %  11بينما  

 المقالع الجاري به العمل. اتساق مع مقتضيات قانون

تتوفر على مساحات مستغلة تقل    %72هكتار و  2,5من المقالع تستغل مساحة تقل عن    %35وتجدر اإلشارة كذلك إلى أن   

 هكتارات. 10عن 

وتشكل هذه الخاصيات التي تتميز بها المقالع المستغلة إكراها إضافيا يحول دون احترام ظروف االستغالل لشروط حماية 

رقم  الب القانون  في  عليها  المنصوص  الخاصة    27.13يئة  الشروط  ودفتر  التطبيقية  والنصوص  المقالع  باستغالل  المتعلق 

 ودراسات التأثير على البيئة.    

     ضعف في تحديد الشروط التقنية لالستغالل التي لها تأثير على الحفاظ على البيئة 

ط التقنية لالستغالل ومختلف الزيارات الميدانية مكنت من تسجيل مجموعة إن تفحص مختلف المحاضر المتعلقة بمراقبة الشرو

من النقائص المرتبطة بالشروط التقنية الستغالل المقالع. وهذا الوضع راجع باألساس لعدم تحديد التنظيمات الجاري بها العمل  

  22اكن مكشوفة. وفي الواقع فإن المادة  للمقاييس القصوى لالنحدارات والمقاييس القصوى لمدرجات المقالع الواقعة في أم
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آنف الذكر تحيل على نص تنظيمي آخر يحدد هذه الشروط، غير أنه لم يتم نشره إلى إنجاز التقرير    27.13من القانون رقم  

 (. 2020الخاص المتعلق بهذه المهمة )شتنبر 

أنه في طور    وزارة التجهيز والماء  أوضحت  ،27.13من القانون    12بخصوص النص التنظيمي موضوع المادة رقم  
أو    وطنية  ةمراجع تقنيحاليا االستئناس بعدة    يمكن  أنه   مضيفةستحرص على نشره في أقرب اآلجال،    أنها نجاز واإل

الدراسات و  ةدولي بالمصادقة على مختلف  المكلفين  اإلداريين  المسؤولين  أو  المستغلين  استغالل بمن طرف  مراقبة 
 .المقالع

  احترام نظام االستغالل بواسطة المدرجات عدم 

واألحجار   المسحوقة  والرمال  الحصى  مواد  استغالل  فيها  يتم  والتي  الميدانية  الزيارات  موضوع  المقالع  غالبية  أن  لوحظ 

ع التي  المكسرة ال تحترم النظام المعتمد على استخراج المواد باستعمال المدرجات بعلو مالئم. وتتفاقم هذه الوضعية في المقال

من المقالع المستغلة في الجهة. فأصحاب هذه المواقع يفضلون عملية   %35هكتار والتي تشكل    2,5تستغل مساحات تقل عن  

 االستخراج بطريقة عمودية لتحقيق أقصى قدر من المواد المستخرجة. 

   عدم احترام عمق االستخراج والمجازفة بتلويث الفرشة المائية 

دانية في العديد من المواقع، التجاوز المتكرر لألعماق المرخص بها في الدراسات التقنية، حيث  لوحظ خالل الزيارات المي

وصل بعضها إلى مستوى الفرشة المائية. ومن المعلوم أن عدم احترام األعماق المرخص بها لالستغالل يزيد من مخاطر  

تك أن  المحتمل  من  التي  المخلفات  تسرب  طريق  عن  المائية  الفرشة  والزيوت  تلوث  الهيدروكربونات  )خزانات  سامة  ون 

 المستعملة في اآلليات واألنشطة المزاولة في السطح وذات طابع ملوث...(. 

     عدم احترام مسافات األمان 

أسفرت الزيارات الميدانية عن تسجيل مجموعة من النقائص تتعلق بعدم احترام مسافات األمان بين المقالع المتجاورة وبين  

النطاق الجغرافي   لع والنظام البيئي الطبيعي. فعلى سبيل المثال، لوحظ غياب مسافة األمان بين المقالع الواقعة فيحدود المقا

 للمديرية اإلقليمية للتجهيز للدار البيضاء وبرشيد على مستوى جماعات بوسكورة والمجاطية أوالد طالب ورياح وبوكركوح. 

ة بالنطاق الجغرافي للمديريات اإلقليمية للجديدة وسيدي بنور تتميز بمخاطر أخرى  من ناحية أخرى، بعض مواقع المقالع الكائن

 ترتبط بحماية البيئة، ويتعلق األمر بما يلي: 

 متر عن الملك الغابوي وعن الخط الساحلي؛  500مقالع ال تحترم حق االرتفاق الذي ال يجب أن يقل عن  -

 المستخرجة واقعة فوق سرير وادي أم الربيع؛ مقالع لها آالت السحق ومستودعات تخزين المواد  -

مقالع ال تحترم األعماق الضرورية للمحافظة على األحياء الطبيعية والنظام البيئي الكائنة عند مصب النهر  -

 ونقطة التقائه بالبحر. 

تجويفات بالمقالع  المتعلق بالمقالع تنص على أن حدود ال 27.13من القانون رقم   25و 24و 20وتجب اإلشارة إلى أن المواد 

أفقية محددة في   المكشوفة و"  10يجب أن تحترم مسافة  للمقالع  بالنسبة  بالنسبة   + أمتار  10أمتار  التجويف(  ع" )ع: علو 

للمقالع الباطنية فيما يتعلق بمختلف المناطق المحمية ألسباب بيئية أو أمنية. أما بالنسبة للمقالع بالوسط المائي البحري، فيمنع 

 مترا وذلك ابتداء من مستوى الصفر الهيدروغرافي. 20تغالل في عمق ال يقل عن جرف االس

متر،    100على ضرورة ترك مسافة عرضها    15المتعلق بالساحل يؤكد في المادة    81.12من جهة أخرى، فالقانون رقم  

بيئي والحيوانات المتوحشة من نفس القانون، لحماية الساحل من كل نشاط مضر بالتوازن ال  16يمكن تمديدها حسب المادة  

 والنباتات البرية والمائية.

   غياب التقارير السنوية وعدم توفير الوثائق المتعلقة بالمراقبة البيئية 

لقد تم على مستوى جل المديريات اإلقليمية للتجهيز بالجهة تسجيل عدم توفرها على التقارير السنوية حول الوضعية البيئية  

للقانون رقم  المفروض إنجازها من طر المقالع، سواء تعلق األمر بالمقالع الحاصلة على وصل التصريح طبقا  ف مستغلي 

 .      1914ماي  5أو تلك التي صرح بشأنها في إطار ظهير  27.13

 وعلى صعيد آخر، ال يقوم مستغلو المقالع، بشكل دوري، بتوجيه نتائج االختبارات والقياسات المرتبطة باالهتزازات المسجلة

 عند استعمال المتفجرات ودرجة كثافة الغبار في الهواء ومستوى الضجيج الناتج عن اآلليات ووحدات السحق. 

تفرض على مستغلي المقالع تقديم تقارير سنوية عن الوضعية البيئية   27.13من القانون رقم    13وتجدر اإلشارة إلى أن المادة  

القانون توجب على المستغل أن يضع رهن إشارة اإلدارة واألعوان المكلفين   من نفس  29لمقالعهم. هذا، فضال على أن المادة  

 بالتتبع والمراقبة البيئية وممثلي الجماعات المعنية كل الوثائق المتعلقة بالتتبع البيئي للمقلع.  

طرق االستغالل  لمالئمة التصاريح و  ةبفترة انتقالي  يتعلق  األمرجوابا على ذلك أشارت وزارة التجهيز والماء إلى أن  
 حيث أن اإلطار القانوني القديم لم يلزم المستغلين ببعض اإلجراءات البيئية. 27.13بمقتضيات القانون 
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بالمقالع التي تم الحصول على وصوالت استغاللها قبل دخول   إلى أن المالحظة ال تتعلق  في هذا اإلطار، وجبت اإلشارة 

 كذلك بالمقالع التي تم فتحها طبقا لهذا القانون.حيز التنفيذ فقط، بل  27.13القانون 

  غياب رؤية شمولية لحل إشكالية المقالع المهجورة 

أو اإلقليمية بالسهر على جرد المقالع    سالف الذكر، عهد إلى اللجنة العماالتية  2.17.369من المرسوم رقم    30حسب المادة  

 المستغلة والمقالع المهجورة على صعيد العمالة أو اإلقليم وإعداد تصور شمولي ومندمج حول إعادة تهيئتها وتأهيلها. 

  122والزيارات الميدانية للمديريات اإلقليمية يتبين وجود    146ومن خالل المعطيات المتوفرة اعتمادا على الوثائق المدلى بها

 مقلعا مهجورا موزعا على األقاليم والعماالت على الشكل التالي: 

 نسبة المقالع المهجورة  المقالع المهجورة  مجموع المقالع  العمالة أو إقليم 

 %  20,49 25 30 عمالة الدار البيضاء 

 % 9,02 11 26 إقليم مديونة 

 % 12,30 15 25 إقليم النواصر 

 %14,75 18 22 عمالة المحمدية 

 % 27,05 33 118 إقليم سطات 

 % 16,39 20 49 إقليم برشيد 

   البيضاءالمصدر: معطيات المديرية اإلقليمية للتجهيز للدار البيضاء ومعطيات المديرية اإلقليمية لسطات برشيد ومعطيات الوكالة الحضرية للدار  

للتجهيز   المديريات اإلقليمية  إلى أن  الجدول ال تتوفر على إحصائيات وتجدر اإلشارة  الواردة في هذا  للجهة وغير  التابعة 

  خاصة بهذا النوع من المقالع.

وقد لوحظ من خالل هذه المهمة الموضوعاتية غياب رؤية مندمجة تمكن من حل المشاكل المرتبطة بهذا النوع من المقالع  

 بالجهة.

التجهيز والماء   الجهوية    أنهأشارت وزارة  المديريات  التي أطلقتها مختلف  الدراسات  المخططات   إلنجازفي إطار 
ستقوم مكاتب الدراسات المعتمدة بتحديد المبادئ الرئيسية ألنماط إعادة التهيئة وإدماج المقالع  ،الجهوية لتدبير المقالع

المهجورة، الشيء الذي سيساعد على إعداد تصور شمولي ومندمج لحل  في محيطها البيئي وذلك فيما يتعلق بالمواقع
 .إشكالية المقالع المهجورة

 سطات-الدارالبيضاء بجهة للتجهيز اإلقليمية المديريات مستوى علىالمقالع استغالل . مراقبة ثالثا
نظام  يشكل لمراقبة  وواضح  متماسك  وضع    أحد   التأهيل،  إعادة  مرحلة  إلى  االفتتاح  مرحلة  من  المقالع،  استغالل  وشفاف 

 تأطير  لتحسين  فصول  أربعة  القانون  هذا  خصص   فقد.  ونصوصه التطبيقية  27.13  القانون  الرئيسية التي جاء بها  الجوانب

  .الصلة ذات للغرامات اإلدارية والتدابير المخالفات وتسجيل اإلدارة، قبل من االستغالل مراقبة عملية

 . مفعلة على أرض الواقع غير المراقبة المسطرة لتنفيذ اآلليات من العديد تزال ال العملية، الناحية فمن ذلك، ومع

  عدم تفعيل شرطة المقالع وعدم توحيد طرق المراقبة 

 2017  محاضر مراقبة المقالع المنجزة من طرف المديريات اإلقليمية للتجهيز بالجهة خالل السنوات  لوحظ من خالل مراجعة

وعدم توحيد طرق مراقبة استغالل المقالع، باإلضافة لغياب مخططات مضبوطة   المقالع  شرطة  تفعيل  عدم  2019و  2018و

  .للمراقبة النصف سنوية

مختلف المديريات اإلقليمية    قبل  من  2019  سنة  خالل  والتحقيق  المراقبة  عدم تفعيل شرطة المقالع إلى عدم تنفيذ مهام  ولقد أدى

للتجهيز سطات   .  مهمة بسطات  53مهمة ببرشيد و  25برشيد والتي قامت ب    -للتجهيز بالجهة باستثناء المديرية اإلقليمية 

استمرار نفس المخالفات التي   2020  سنة  من  األول  الربع  تم إجراؤها خالل  التي  الميدانية  الزيارات  مكنت  ذلك،  إلى  باإلضافة

 .2018و 2017م تسجيلها برسم سنتي ت كان قد

. كما 2020أوضحت وزارة التجهيز أن تفعيل شرطة المقالع لم يتم إال بعد صدور بعض النصوص التنظيمية سنة  
على    ةنموذجية موحد  ةموحدة وذلك وفق بطاقة مراقب  ةقليمية تتم بطريقإلالمقالع من طرف اللجان ا  ةأن مراقب   أشارت

 الصعيد الوطني.

 
  SDAUدراسة حديثة أجرتها الوكالة الحضرية للدار البيضاء بعنوان "دراسة تتعلق بضم وتقييم مواقع المقالع في إطار مخطط التهيئة الحضرية    146

 بالدار البيضاء". 
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  لية المراقبة المنجزة من طرف المديريات اإلقليميةعدم فعا 

للتجهيز،  المراقبة  أهمية  من  الرغم  على  المتعلقة بها خالل السنتين  البيانات  مراجعة  فإن  التي تقوم بها المديريات اإلقليمية 

 المتعلقة  باستمرار المخالفاتتتردد    تزال  ال  المثال،  سبيل  فعلى.  المخالفات المدونة  تكرار  مالحظة  من  مكنت  2018و  2017

  وسجالت   قبان  ميزان  واستغالل المقالع العشوائية وعدم تهيئة المقالع قبل االستغالل وعدم مطابقة طرق االستغالل وغياب  بفتح

بالكميات  المقالع وضعف حماية التصريح   خالل  المخالفات  هذه  تأكيد  تم  أنه  إلى  اإلشارة  وتجدر  المستخرجة.  البيئة وعدم 

 وفيما يلي الجدول المتعلق بنوع وتردد المخالفات المكتشفة: .المراقبة الميدانية اتعملي

الجهوية   المديرية 

 للتجهيز 

الزيارات  عدد 

 المنجزة 

المقالع   عدد 

 المخالفات المكتشفة  المراقبة 

تردد  

المخالفات 

سنة  

2017 

تردد  

المخالفات 

سنة  

2018 2017 2018 2017 2018 

– ءالبيضا الدار 

 سطات 
187 98 208 93 

 9 12 المخالفات المتعلقة بعدم الترخيص بفتح المقلع 

 44 46 المخالفات المتعلقة بتهيئة المقلع 

 27 28 المخالفات المتعلقة بطرق االستغالل 

تهيئة  وإعادة  البيئة  بحماية  المتعلقة  المخالفات 

 الموقع  
33 47 

 38 40 المخالفات المتعلقة بالكميات المستخرجة 

 50 38 مخالفات أخرى 

  النصف سنوية وغياب التجهيزات التقنية لتتبع استغالل المقالع   المسوحات الطبوغرافيةرسال إعدم انتظام

 عن بعد 

لوحظ أن بعض المديريات اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ال تتوصل بصفة منتظمة بالمسوحات الطبوغرافية 

منه، على   30، من خالل المادة  السالف الذكر ينص  27.13التي يلزم بها مستغلو المقالع. وبهذا الخصوص فإن القانون رقم  

يوما من تاريخ القيام بها، وذلك   15وجوب توجيه هذه المسوحات الطبوغرافية النصف سنوية لإلدارة المعنية، داخل أجل  

 .      147بالموازاة مع التصريح بالكمية المستخرجة من المقلع

والنقل للتجهيز  اإلقليمية  المديريات  بعض  توصل  ورغم  آخر،  جانب  المستغلين   من  بعض  طرف  من  والماء  واللوجستيك 

المكاتب المخصصة   المهيكلين بالمسوحات الطبوغرافية النصف سنوية، فإنها ال تقوم باستغاللها حيث تكتفي بأرشفتها في 

 لمصلحة لمقالع. 

أن معظم م اإلقليمية  المديريات  الميدانية وتصريحات مختلف  الزيارات  تبين من خالل  أنه  إلى  لم باإلضافة  المقالع  ستغلي 

تتبع   على  اإلدارة  تساعد  التي  واآلليات  بالوسائل  مقالعهم  بتجهيز  بعد يقوموا  المقالع عن  قاعدة معطيات    استغالل  وتكوين 

 الكترونية حول الكميات المستخرجة. 

  ضعف فعالية صفقات مراقبة المسوحات الطبوغرافية 

قامت المصالح المركزية لوزارة التجهيز بتوجيه كل المديريات اإلقليمية  سالف الذكر،    27.13من القانون رقم    45تنفيذا للمادة  

التي تتوفر على مقالع مستغلة بترابها إلنجاز صفقات تتعلق بالمسح الطبوغرافي الدوري لتحديد الكميات المستخرجة. وتجدر  

 تعلق باستغالل المقالع.  اإلشارة إلى أنه تم الشروع في هذه العملية قبل حتى التنصيص عليها في القانون الم

عدة نقائص خالل عملية التحضير لدفاتر الشروط الخاصة النموذجية وتنفيذ   ورغم أهمية هذه العملية، فقد لوحظ أنه شابتها

 الخدمات المطلوبة ونوعية النتائج المحصلة، يمكن إجمال أهمها فيما يلي:

 ضعف تحديد محتويات الخدمات وعدم تزامن تواريخ المسح المطلوب تنفيذها  •

ط الخاصة لم يتم تحديد سوى عدد المسوحات الطبوغرافية بالنسبة لمحتوى الخدمات المنتظرة حسب مقتضيات دفتر الشرو

المطلوبة. أما دورية هذه المسوحات لم يتم التطرق لها حيث لوحظ أنه غالبا ما تكون غير متزامنة مع التصريحات المودعة 

 المتعلق بالجبايات المحلية. 47.06من طرف المستغلين، كما هو منصوص عليه في القانون رقم 

آخ جانب  مسوحات من  انجاز  إلى  الصفقات،  موضوع  بالخدمات  بالقيام  المعنية  المقاوالت  عمل  فرق  كفاية  عدم  أدى  ر، 

طبوغرافية عن كل سنة، وبالتالي ال يتم احترام الدورية الربع سنوية أو النصف سنوية، الشيء الذي يجعل من المستحيل القيام 

 طرف المستغلين بالجماعات المعنية.بمقارنة الكميات المستخرجة مع التصاريح المودعة من 

 عدم مالءمة سلم مقاييس الرسم المطلوبة •

 
  14/06/2010خ  بتاري  6/2010من كناش التحمالت الملحق بدورية الوزير األول رقم    9تجدر اإلشارة أن نفس االجراء نصت عليه المادة      147

 حيز التنفيذ.  27.13وذلك قبل دخول القانون 
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من   3، خالفا للمادة  2000/1أو    1000/1لقد لوحظ بهذا الخصوص أن كل الصفقات المنفذة تم إنجاز مقاييس رسومها بسلم  

مسوحات طبوغرافية ذات مقاييس  الباب الثاني من دفتر الشروط الخاصة النموذجي التي تشترط بالنسبة لكل مرحلة إنجاز  

 . 200/1للرسوم بسلم 

كما تجدر اإلشارة إلى أنه لم تتم مراجعة شروط مقاييس سلم المسوحات بدفاتر الشروط الخاصة النموذجية رغم علم اإلدارة  

 ا. باستحالة إنجازها بالمقاييس السابقة نظرا للعوائق المرتبطة بالمساحات الشاسعة للمقالع المفروض مراقبته

دفتر الشروط الخاصة النموذجي وفي معرض جوابها بخصوص هذه المالحظة، أوردت وزارة التجهيز والماء أن  
إنجاز مقاييس    اشترط  ذات  بعض    200/1مسوحات  أن  إال  المقالع  معظم  في  المديريات  معظم  نفذته  الذي  الشيء 

بمقياس   المسوحات  بعض  بتنفيذ  قامت  ذات  وذلك    2000/1أو    1000/1المديريات  المقالع  بعض  مستوى  على 
نتاج كم كبير جدا من التصاميم الورقية علما أن النتيجة تبقى نفسها في كلتا الحالتين وأن إل  تفادياالمساحات الشاسعة  

 .تمكتب الدراسات سلم أيضا لإلدارة الحامل الرقمي لهذه المسوحا

لى أساسها إجراء المنافسة وإبرام الصفقات يجب تطبيقها،  في هذا السياق، وجبت اإلشارة إلى أن الشروط التقنية التي تم ع

فدفتر الشروط الخاصة يعد بمثابة العقد اإلداري بين صاحب الصفقة ونائلها. وفي حالة عدم تطبيق هذه البنود يعد ذلك تغييرا 

ة التي نص عليها دفتر في شروط إبرام الصفقة ومخالفا لمقتضيات مرسوم الصفقات العمومية. أما إذا كانت الشروط التقني

النظر في هذه الشروط   المقالع فوجب إعادة  الشروط الخاصة النموذجي ال تتماشى مع خاصية المساحات الشاسعة ألغلب 

 .التقنية قبل فتح طلبات العروض

 عدم األخذ بعين االعتبار المقالع المتواجدة بالوسط المائي   •

ة للمقالع المستغلة والواقعة في الوسط المائي نظرا لكون ذلك يتطلب تقنيات  في هذا الشأن، لم يتم القيام بمسوحات طبوغرافي

من دفتر الشروط الخاصة    2لتحديد الكميات المستخرجة، وذلك بالرغم من أن المادة   مختلفة تتمثل في وسائل سبر األعماق

عة في الملك العام المائي دون تحديد تقنية النموذجي المتعلق بالمساحة المدروسة ينص على األخذ بعين االعتبار المقالع الواق

 المسح الواجب تخصيصها لذلك. 

 عدم تحديد المرجع المعتمد لمقارنة الكميات موضوع المسوحات الطبوغرافية  •

تنص المادة األولى من دفاتر الشروط الخاصة النموذجية على أن الصفقة المفروض تنفيذها تتعلق بإنجاز مسوحات طبوغرافية 

راقبة حقيقة كميات المواد المستخرجة من المقالع المرخص بها على صعيد كل مديرية إقليمية. بيد أن المرجع ضرورية لم

الذي ستتم على أساسه هذه المراقبة لم يتم تحديده من طرف اإلدارة المعنية. ونتيجة لذلك، فإن موظفي المديريات اإلقليمية 

لذين قاموا بتنفيذ هذه الصفقات توصلوا بالمسوحات الطبوغرافية والكميات  للتجهيز لكل من سطات وبرشيد والدار البيضاء ا

 المستخرجة المتعلقة بها دون استغاللها. 

بالنسبة للمرجع المعتمد لمقارنة الكميات موضوع    جوابا على هذه المالحظة أشارت وزارة التجهيز والماء إلى أنه
 المسوحات الطبوغرافية، فلقد حدده دفتر التحمالت كما يلي:

يتم إنشاء وصيانة خالل فترة الصفقة الطبوغرافية نظام مرجعي سطحي وارتفاعي من خالل تحديد ما ال يقل عن  -
 ؛كل اسطوانينقاط جانبية لكل مقلع يتم فيها وضع عالمات خراسانية على ش  3

الحالة األولى عند - القيام بمسح أولي وذلك إلنشاء تصميم  المعتمد   يتم  المرجع  الصفقة ويعتبر بمثابة  بداية تنفيذ 
 .للتقدير الكمي لعمليات االستخراج الالحقة

ن كميات تم في هذا اإلطار، وجب التأكيد على أن موضوع المالحظة هو عدم تحديد آلية تمكن من مقارنة ما تم استخراجه م

احتسابها والمرجع الذي يتعلق بالمسوحات الطبوغرافية والتصاريح بالكميات المستخرجة من طرف المستغل والتي يتم على  

أساسها أداء الرسم على استخراج مواد المقالع. لذلك وكما تمت معاينته فممثلو المديريات اإلقليمية للتجهيز توصلوا بالكميات  

تغاللها بالمقارنة مع التصاريح أو المسوحات الطبوغرافية الملزم بها المستغلون، حيث ال فائدة في  المستخرجة لكن دون اس

 توفر هذه الكميات إذا لم يتم استثمارها.

 غياب آلية لمراقبة كميات الرمال المصرح بها 

ة أو رمال الجرف بجهة الدار البيضاء لقد لوحظ غياب أية آلية لدى المديريات اإلقليمية للتجهيز لمراقبة كميات الرمال المسحوق

والمحدد   2013سطات. وتجدر اإلشارة إلى أن هذه الكميات تشكل أساس احتساب الرسم الخاص على الرمال المفروض منذ    -

درهما للمتر المكعب بالنسبة لرمال الجرف سهلة المنال بما فيها رمال    25درهما للمتر المكعب والذي انتقل إلى مبلغ    50في  

 دراهم للمتر المكعب فيما يخص الرمال المسحوقة التي تتطلب استثمارات في وحدات وآليات السحق.  10ألنهار وإلى مبلغ ا

وفي الواقع، يقتصر عمل مختلف المديريات اإلقليمية للتجهيز على تجميع تصاريح الكميات والمداخيل المتعلقة بهذا الرسم 

 من القباضات المعنية دون أية مقارنة مع الكميات السنوية المستخرجة و/أو المسحوقة من طرف مستغل المقلع.

بين اآلليات المستعملة لمراقبة كميات الرمال مالحظة إلى أنه من أشارت وزارة التجهيز والماء في جوابها عن هذه ال
 المصرح بها:
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 ؛ المتعلق بالمقالع 27.13من القانون  30الكميات المدونة في السجل اليومي موضوع المادة  -

 ؛ المسوحات الطبوغرافية -

 .وصوالت شحن المواد -

ن عناصر يعتبر وثائق يتعين على صاحب المقلع المستغل في هذا السياق، وجبت اإلشارة إلى أن ما جاء في جواب الوزارة م 

التوفر عليها، أما آلية المراقبة فتكمن في التوفر على مخططات وبرامج دقيقة تمكن من القيام بمراقبة الكميات المدونة وطريقة  

المت الكميات والمداخيل  بتجميع تصاريح  فقط  تقوم  الوزارة  أن مصالح  في حين  الرسم من  التحقق من صدقيتها،  بهذا  علقة 

 القباضات المعنية دون أية مقارنة مع الكميات السنوية المستخرجة و/أو المسحوقة من طرف مستغل المقلع.

 دور الجماعات في تنظيم ومراقبة استغالل المقالع. رابعا
بجبايات الجماعات المحلية، أهمية المتعلق    47.06المتعلق بالجماعات والقانون رقم    113.14أعطى القانون التنظيمي رقم  

الجماعات لتدعيم مراقبة استغالل المقالع والتحقق من صدقية التصاريح المرتبطة بالكميات المستخرجة والتي يتم   كبيرة لدور

 اعتمادها الحتساب الرسم على استخراج مواد المقالع. 

القرب من المقالع المستغلة على ترابها وقلة الموارد البشرية  وفي هذا الصدد، فإن التواجد المستمر ألعوان الجماعات المعنية ب

الموضوعة رهن إشارة المكاتب المخصصة للمقالع في مختلف المديريات اإلقليمية للتجهيز يجعل تنسيق المجهودات بين هذه  

 األجهزة أمرا مهما من أجل تحقيق مراقبة ناجعة لهذه المقالع.

 مالحظات التالية:وقد تم، في هذا المجال، تسجيل ال 

 عدم مطابقة عينة من الكميات المصرح باستخراجها للكميات المحتسبة من خالل المسوحات الطبوغرافية 

تشكل كميات المواد المستخرجة المصرح بها أساس احتساب الرسم المتعلق باستخراج مواد المقالع المنصوص عليه بالقانون 

المح  47.06رقم   الجماعات  بجبايات  من  المتعلق  مكونة  عينة  بمراسلة  القيام  تم  فقد  ولذلك  منها   49لية.  للتوصل  جماعة 

 بالتصريحات السنوية للمستغلين النشطين بترابها. 

الكميات  للكميات المستخرجة، والتي تشكل أساس احتساب الرسم، مع  ولقد تبين من خالل مقارنة التصريحات المدلى بها 

، تسجيل  148فقات المراقبة التي أنجزتها المديرية اإلقليمية للتجهيز بسطات ـ برشيدموضوع المسوح الطبوغرافية المتعلقة بص

عدة تباينات، حيث لوحظ وجود بعض التصريحات بكميات غير حقيقية أو غياب هذه التصريحات بشكل تام بالنسبة لبعض  

 المقالع.    

رنة المعطيات المتوفرة لدى المديرية اإلقليمية للتجهيز  وباعتماد المعطيات المدلى بها، فإن النتائج المحتسبة، من خالل مقا

 .2018و 2016برسم سنتي  3م 65.642المعنية، كشفت عن وجود كميات إجمالية غير مصرح بها تقدر بما مجموعه 

ي من عدة  من جانب آخر، فإن آلية التنسيق لتبادل المعلومات بين مختلف المديريات اإلقليمية للتجهيز بالجهة والجماعات تعان

تبعث   ال  الطبوغرافية  المراقبة  صفقات  موضوع  المستخرجة  بالكميات  المرتبطة  المعطيات  مجموع  أن  بحيث  صعوبات، 

 بانتظام وبطريقة مباشرة إلى الجماعات المعنية. 

التجهيز والماء في جوابها أن   الطبوغرافية يتم إرسالأشارت وزارة  المراقبة  الترابية تحت    هانتائج  الجماعات  إلى 
العمال )رؤساء   بمواقع    بإنجاز  ملزمالمستغل    أن  موضحة  ،للمقالع(  اإلقليمية  اللجانإشراف  مسوحات طبوغرافية 

( يوما إذا تعلق األمر بمقلع بالوسط  30( أشهر، ومرة كل ثالثين )6استغالل المقالع المكشوفة والباطنية مرة كل ستة )
ستغل أن يبعث المسوحات سالفة الذكر إلى اإلدارة داخل الخمسة عشر يوما الموالية إلنجازها  المائي. ويجب على الم

 مع التصريح بالكمية المستخرجة من المقلع.

 غياب األعوان الجماعيين المحلفين 

لتي وجهت  سطات، من خالل بيانات المعلومات ا - تبين من خالل األجوبة الواردة من عينة من جماعات جهة الدار البيضاء 

لصالح   المخصصة  والواجبات  والحقوق  بالرسوم  المتعلقة  التصاريح  بمراقبة  مكلفين  محلفين  أعوان  تعيين  غياب  لهم، 

 الجماعات.

على أن إدارة الجماعات المحلية   152و  151و  149المتعلق بجبايات الجماعات المحلية ينص في المواد    47.06فالقانون رقم  

ت المحلفين  األعوان  لألساس بواسطة  المعتمدة  والوثائق  اإلقرارات  جميع  على  والتبليغ  واالطالع  المراقبة  حق  على  توفر 

 الضريبي الحتساب الحقوق والرسوم وخاصة ما يتعلق بالرسم على استخراج مواد المقالع.

  

 
ما  هذه هي المديرية اإلقليمية الوحيدة التي راعت إلى حد ما تزامن المسوحات الطبوغرافية مع التصاريح النصف سنوية والسنوية للمستغلين م 148

 مكن من مقارنة بعض الكميات المستخرجة ببعض الجماعات. 
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 خامسا. أهم التوصيات
، عبر مصالحها الالممركزة وتحت  لماءلتجهيز واوزارة ا  المجلس األعلى للحسابات  يوصي  السابقة،  المالحظات  على  بناء

 : يلي بما إشراف والي الجهة وعمال العماالت واألقاليم،

مجموع   االعتباربعين    أخذابه    الخاصة  المرجعية  البنود  دقيقالمخطط الجهوي للمقالع وت   إنجازعملية    تسريع -

 ؛بالجهة التراب بإعداد المتعلقة تلكالجوانب البيئية واالقتصادية و

  بتقديم   المستغلين  المقالع مع إلزام  بافتتاح  التصريح  وصل  لمنح  المراحل  مختلف  في  المحددة  اآلجال  احترام -

 العمل؛الجاري بها  لألنظمة مطابقة للمقالعالبعدية  التهيئة كفالة

 المائي؛ العام الملكاإلدارية باستغالل  اخيصمع التر به المرخص االستغاللالعمل على مطابقة مدة  -

تهيئتها،    إعادة  غايةمجموع مراحل افتتاح واستغالل المقالع إلى    تدبير  منمندمج يمكن    نظام معلوماتي  وضع -

 بعد؛عن  بالمراقبة المتعلقة التجهيزات للمستغلين لوضع التقنية والمواكبة  للتأطير مع اعتماد تدابير

، مع ضرورة تحديث هذه الدراسات  التأثير على البيئة من لدن مكاتب معتمدة  دراساتبإنجاز    المستغلين  إلزام -

 السنوية  بالتقارير  بها، واإلدالء  أو عند زيادة الكميات المستخرجة المرخص  االستغاللعند كل تمديد لمدة  

 المتعلقة بمتابعة الوضعية البيئية؛

تبليغ  شرطة  تفعيل  على  العمل - وعلى  هذه    وتبليغالمقالع    لقانونالمخالفين    لينللمستغ   إنذارات  المقالع، 

 المختصة؛ العامة إلى النيابة المخالفات

 المراقبة؛ أجل  من استغاللها على والعملالطبوغرافية النصف سنوية  بالمسوحات باإلدالءالمستغلين  إلزام -

الخاصة    العمل - الشروط  لدفتر  التقنية  الشروط  مراجعة  الطبوغرافية  والمتعلق  النموذجيعلى   ،بالمراقبة 

 المنجزة؛  المسوحاتالخدمات وسلم مقياس الرسم ودورية  محتوىمستوى  علىوخاصة 

 باستخراجها؛ المصرح الرمال  كميات لمراقبة آلية وضع -

 اإلقليمية  المديريات  مختلف  بين  المستغلين  طرف  من  بها  المصرح  الكميات  ومقارنة  للتنسيق  آليات  وضع -

 المقالع؛  مواد استخراجلمعنية بالرسم على ا والجماعاتللتجهيز 

علو  ، وخاصة  والتي لها تأثير على حماية البيئة  لالستغاللالشروط التقنية    لتحديد  تنظيمية  نصوص  استصدار -

بين المقالع وبين المقالع والمجال  ما  والعمق ومسافات األمان    للمنحدراتالقصوى    والمقاييس  المدرجات

 والغابوي؛ المائي 

 . تأهيلها إلعادة مندمجة رؤية ووضع  المهجورة للمقالع ملشا إحصاء -

  إنجاز  وتيرة  من  التسريعتفاعال مع التوصيات الصادرة عن المجلس األعلى للحسابات، أوضحت وزارة الداخلية أن  
 والشروط  واآلجال  المساطر  احترام  على  والحرص  الشأن  هذا  في  المقررة  للمسطرة  وفقا  للمقالع  الجهوي  المخطط
 المندمج  الالمادي  التدبير  واعتماد  المستخرجة  بالكميات  والتصريح  المقالع  واستغالل  بفتح  المتعلقة  والتنظيمية  القانونية

 عن  فضال  االستثمار،  وتشجيع  المساطر  تبسيط  في  سيساهم  كما   القطاع،   لهذا  أمثل  تدبيرا  يكفل  أن  شأنه  من  ذلك  في
 .المراقبة آليات تقوية

جانبها، أشارت وزارة التجهيز والماء إلى مجموعة من التدابير المتخذة أو التي هي في طور االعتماد والتي  ومن  
 تنسجم وعدة توصيات صادرة عن المجلس. 

 

II.   بخصوص المالحظات والتوصيات المتعلقة بتدبير ومراقبة المقالع  جواب وزير الداخلية

   سطات-بجهة الدار البيضاء

 )نص الجواب كما ورد( 

التجهيز(، تم من  لقد شهد مجال تدبير ومراقبة المقالع، عملية إصالح شاملة تحت إشراف القطاع الوصي المعني )وزارة 

)القانون جديد  قانوني  إطار  استصدار  خالل  27.13رقم    خاللها  من  عليها  نص  التي  التنظيمية  المقتضيات  تنزيل  وكذا   )

تحديد شروط وكيفيات انتداب أعوان شرطة المقالع والقرارات الوزارية ذات  والمرسوم المتعلق ب استصدار المرسوم التطبيقي

 وقد مكن اإلطار القانوني والتنظيمي الجديد من التنصيص على القواعد واآلليات التي تؤطر عمليات: الصلة.
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الحكومية المكلفة بالتجهيز على عرضها ، والتي تشرف السلطة  إعداد المخططات الجهوية لتدبير المقالع على الصعيد الوطني •

على اللجنة الجهوية التي يرأسها الوالي إلبداء المالحظات بشأنها قبل المصادقة عليها، لتكون وسيلة عمل بالنسبة لإلدارة وبنك 

 للمعطيات والتوصيات تهدف إلى تسهيل تدبير استغالل المقالع على صعيد كل جهة من المملكة؛ 

 ولمسطرة البحث العمومي؛  المقالع لدراسات التأثير على البيئةإخضاع جميع أنواع  •

التصاريح   • وصوالت  منح  نظام  مضمون  تأطير  تحديد  تروم  الموضوع  في  خاصة  تنظيمية  مقتضيات  إفراد  خالل  من 

 المستخرجات عن وصوالت التصاريح التي تسلم لمستغلي المقالع وتحديد نماذج التصاريح المتعلقة بالمقالع؛ 

من خالل تحديد نموذج ونوعية ومحتوى وشروط مسك كل من سجل تتبع استغالل المقالع والسجل   ظام لتتبع المقالع إرساء ن •

المقالع على الصعيد المركزي، تحت رئاسة السلطة   لتتبع استغالل  إحداث لجنة وطنية  تم  بأنه  المقالع، علما  الوطني لجرد 

 ضايا المتعلقة بتحسين نظام استغالل المقالع؛الحكومية المكلفة بالتجهيز، يعهد لها بدراسة الق

ضبط عمليات استغالل المقالع مع الحرص على تأطير شروط حماية البيئة والسالمة والصحة في عمليات فتح واستغالل   •

 وذلك من خالل: المقالع 

تحديد حدود المقلع  تحديد نموذج كناش التحمالت المتعلق بفتح واستغالل المقالع والذي يؤطر جل الجوانب المرتبطة ب  ✓

والمنشآت الملحقة به وتدابير الصحة والسالمة الواجب احترامها وكذا التشوير وتهيئة المسالك إلى جانب الشروط التقنية 

 المتعلقة بمراقبة وتتبع االستغالل وأداء اإلتاوات والرسوم، 

 تحديد مناطق الخطر،   ✓

 نموذج التصريح بالكمية المستخرجة من القالع.  ✓

إعادة تهيئة مواقع المقالع بعد االنتهاء من استغاللها، يتم وضع اليد   تقديم كفالة مالية لضمانبستغلي المقالع  إلزام م •

 عليها من طرف اإلدارة في حالة عدم وفاء المستغل بشروط إعادة التهيئة؛

المقالع من من خالل إصدار مرسوم خاص بتحديد شروط وكيفيات انتداب أعوان شرطة    تنظيم عمليات المراقبة •

طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز، هذا فضال عن إقرار عقوبات إدارية وجنائية على مستغلي المقالع الذين  

 ؛ 27.13مقتضيات القانون رقم  ال يحترمون شروط االستغالل المقررة في

  .)...( 

لقطاع المقالع، سيساعد على تشجيع االستثمار في هذا    طرومما ال شك فيه أن تنزيل اإلطار القانوني والتنظيمي الجديد المؤ

 القطاع خاصة وأنه أرسى منظومة تسمح بتبسيط المساطر ذات الصلة بتسليم وصوالت التصاريح. 

كما أنه يسمح في اآلن ذاته بتكثيف المراقبة التقنية والبيئية والجبائية، وفقا لقواعد قانونية وتنظيمية واضحة لتحديد المسؤولية  

وربطها بالمحاسبة، مما من شأنه أن يساهم كذلك في تكريس التنافسية واالحترافية في مجال االستثمار في استغالل المقالع؛ 

 هذا مع الحرص على الحد من التأثير السلبي الستغاللها على البيئة.

III. ة بتدبير ومراقب  جواب وزير التجهيز والماء بخصوص المالحظات والتوصيات المتعلقة  

 سطات -الدار البيضاء بجهةلع المقا

 )نص مقتضب( 

المتعلق باستغالل المقالع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم   27.13القطاع، سن المشرع القانون رقم    ةوبهدف إعادة هيكل

  نوفمبر  30المؤرخ في    2.17.369( وكذا المرسوم التطبيقي الخاص به رقم  2015يونيو    9)   1436شعبان    21في    1.15.66

كما يحل محل   . ويشكل هذا اإلطار القانوني تطورا مهما في مجال تدبير مسؤول وشفاف ومستدام للموارد الطبيعية،2017

  ( صدر قبل مائة سنة وال يستجيب لرهانات وتطلعات تطوير قطاع المقالع.1914يونيو   19نص قديم )ظهير 

 )...( 

 أوال. الحكامة وتدبير عملية استغالل المقالع

 التأخر في عملية اعتماد المخطط الجهوي لتدبير المقالع  

من مديرياتها الجهوية إطالق طلبات العروض المتعلقة بإنجاز  2013وزارة سنة الطلبت وعيا منها بأهمية هذه المخططات، 

المتعلق بالمقالع    27.13مخططات جهوية لتدبير المقالع على مستوى جهات المملكة، وذلك قبل دخول القانون الجديد رقم  

 حيز التنفيذ. 
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شكالية في إونظرا ألن الفوارق المسجلة بين محتوى هذه الدراسات ومقتضيات القانون الجديد ونصوصه التنظيمية، طرحت 

بالمملكة من   الجهات  الذي قلص عدد  الجهوي  للتقسيم  واعتبارا  المقالع،  تدبير  جهة، طلبت   12ى  إل  16اعتماد مخططات 

، القيام بفسخ الصفقات المتعلقة بإنجاز المخططات الجهوية لتدبير المقالع 18/08/2016رياتها الجهوية بتاريخ  الوزارة من مدي

 التي تمت على مستوى الجهات القديمة.

ويعزى التأخر في عملية اعتماد المخطط الجهوي لتدبير المقالع أساسا لعمليات فسخ الصفقات وإعادة إطالق طلبات العروض  

 لى التقسيم الجهوي الجديد.اعتمادا ع

مدى  و على  المقالع  لتدبير  مندمجة  واستراتيجية  المخططات ستضع رؤية  هذه  أن  إلى  اإلشارة  ف  20تجدر  ن  إسنة، وعليه 

أن يكون عميقا ودقيقا علما ب فيها عدأإعدادها يجب  تتدخل  دراستها والمصادقة عليها  المجال    ة ن مسطرة  أن  أطراف كما 

 .قى واسعا، وهذا كله يستلزم وقتا كبيراالجغرافي للدراسة يب

سن عده تدابير    27.13إن عدم وجود هذه المخططات ال يمثل عائقا للتدبير الجيد للمقالع بحيث أن القانون  من جهة أخرى، ف

 خراج هذه المخططات حيز التنفيذ.إللحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية في انتظار 

العتمادات المالية الالزمة و/أو برمجتها في الجزء األول من الميزانية العامة للدولة يشكل وجدير بالذكر أن تأخر تفويض ا 

 .عائقا أمام اعتماد المخططات الجهوية لتدبير المقالع بالسرعة المطلوبة

 )...( 

  ضعف في تصميم البنود المرجعية المتعلقة بإنجاز المخططات الجهوية الستغالل المقالع 

وتم   2012ةنجازها سنإالتي شرع في    ةالتجريبية المتعلقة بإعداد مخطط تدبير المقالع بجهة الشاوية ورديغإن نتائج الدراسة  

  .وضعت رهن إشارة نائل صفقة الدراسة الجديدة لالستئناس بها وتثمين نتائجها  27.13نجازها بعد صدور القانون رقمإإيقاف  

 . باستغالل المعطيات المتوفرة وتحيينها وتتميمها إن الهدف من هذا اإلجراء هو جعل نائل الصفقة يقوم

غلبها أونصوصه التطبيقية حيز التنفيذ كان يعرف اختالالت    27.13تجدر اإلشارة إلى أن قطاع المقالع قبل دخول القانون رقم  

القانوني. ولضبط المعطيات تم إدراج هذا اإلجراء بصفقة   الفراغ  المقالعنجاز المخططات  إراجع إلى  ، الجهوية الستغالل 

 .المتعلقة بالمقالع المهجورة في الجهةنائل الصفقة بتحيين وتتميم البيانات وبذلك سيقوم 

مهمتين   المخططات عبر مرحلتين  هذه  إنجاز  المقالع  لتدبير  الجهوية  المخططات  بدراسة  الخاص  التحمالت  دفتر  حدد  لقد 

 رئيسيتين:

األولى: - بدر  المهمة  المتعلقة  األساسية  للموضوعات  التزود اسات  وطرق  واالحتياجات  والمخزون  الموارد 

 المواد، الخ. بالمواد وطرق نقل 

 .إنشاء المخططات الجهوية لتدبير المقالع المهمة الثانية: -

ا المواد الثانوية )نفايات  وسيتم األخذ بعين االعتبار جميع أنواع المواد الممكن استعمالها في البناء واألشغال العمومية بما فيه

 .البناء الخاملة( 

ولقد طالب دفتر التحمالت السالف الذكر نائل الصفقة بصياغة تقرير حول المنهجية المتبعة إلنجاز الدراسة وذلك قبل الشروع 

 نجاز الدراسات المتعلقة بهذه المخططات. إالفعلي في 

ة لتدبير المقالع على أن تتقيد هذه المخططات بأحكام النصوص لقد نص دفتر التحمالت الخاص بدراسة المخططات الجهوي

الخ. وسيتم األخذ بعين  والتعمير والبيئة،    العامة  التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وخاصة فيما يتعلق بالصحة والسالمة

 للنقل.التحتية  االعتبار القضايا المتعلقة بمخططات التهيئة وكذا مخططات تدبير الماء ومخططات البنيات

 سيتم إشراك عدة قطاعات ومؤسسات في تدارس وفحص هذه المخططات )اللجن الجهوية برئاسة السادة والة الجهاتكما  

 .تم المصادقة على المخططات بواسطة مراسيم تنشر بالجريدة الرسمية تواللجنة الوطنية للمقالع( وس

تعلقة بإنشاء مشاريع االستثمار المندمجة لتثمين المواد المستخرجة، إال  ويمكن لهذه الدراسات أن تشير كذلك إلى القضايا الم

على أن تحدد بمرسوم أنواع المقالع التي يجب   9أعطى أهمية أخرى لهذه القضايا ونص في مادته رقم    27.13أن القانون  

 تدريجية.تثمين المواد المستخرجة منها على أن تحدد النسبة المئوية لهذه المواد المثمنة، بصفة 

نجاز المخططات يستلزم عرض مخرجات الدراسة على مختلف المتدخلين )اللجنة اإلقليمية  إإن المصادقة على مختلف مراحل  

والجهوية والوطنية للمقالع(، ويتم في األخير اعتماد المخطط بواسطة مرسوم وهذا يتطلب وقتا مهما وتنسيقا محكما بين جميع  

ن مرسوم الصفقات العمومية والنصوص المرتبطة أديد آجال في هذا الصدد يبقى غير عملي علما بن تحإالمتدخلين، وبالتالي ف

 الصدد. بها تنظم عالقات اإلدارة بنائل الصفقة في هذا  
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 عدد مهم من المقالع بدون دراسة بيئية وبمناطق تتميز بحساسيتها   

والقانون رقم   6/2010ومنشور السيد الوزير األول رقم    1914)ظهير  يتعلق األمر بمقالع كانت تدبر في إطار قانوني قديم  

نه،  أدراسات التأثير على البيئة. إال    بإنجازها لم يقوموا  ين مستغلإساس فالمتعلق بدراسات التأثير البيئي( وعلى هذا األ  12  03

 ن جميع المقالع ملزمة باحترام مقتضياته.إالتنفيذ ف زبدخول القانون الجديد حي

  قصور في نظام تتبع منح وصوالت الترخيص وجرد المقالع 

حيث فتح استغالله من طرف جميع   13.27نجاز نظام معلوماتي لتدبير المقالع قبل صدور القانون رقم إعملت الوزارة على 

  التمثيليات الترابية للوزارة.

يدة حيث يتم حاليا تطويره بهدف جعله منصة معلوماتية ولقد تم اتخاذ ما يلزم لتكييفه مع المقتضيات القانونية والتنظيمية الجد

 ويضم: مندمجة تغطي جميع مراحل استغالل المقالع. هذا النظام المعلوماتي سيكون متاحا بالموقع اإللكتروني للوزارة 

 ؛مخصصة لطلبات المستغلين(  front officeأمامية )مسطحة  -

 لإلدارة.  مخصصة  (back office)مسطحة خلفية  -

فيه من طرف لجن   تساسية للحصول على وصل تصريح فتح مقلع، وهذا القرار يتم البأإن قرار الموافقة البيئية يعتبر وثيقة 

يعود غالبا إلى عدم استكمال الملفات من   تمختصة بعد دراسة ملفات حددت مكوناتها بالقانون. والمالحظ أن التأخر في الب

  م استجابة الدراسة البيئية للمتطلبات القانونية والتقنية الضرورية.طرف المستثمرين أو إلى عد

 عدم مطابقة الكفاالت البنكية الخاصة بتهيئة المقالع للنصوص التنظيمية 

  8الصادر في   124.18وتطبيقا لقرار وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء رقم    27.13من القانون    14بناء على المادة  

جزء من المقلع المراد    ةمكن تقديم الكفالة البنكية على أقساط يغطي كل قسط منها تكاليف أشغال إعادة تهيئ ي  ،2018مارس  

  .استغالله

التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء رقم بالكفالة   2018مارس    8الصادر في    124.18إن مقتضيات قرار وزير  والمتعلق 

المقلع   المخصصة إلعادة تهيئة موقع  المرجع  البنكية  المالحظة   فيماالمستغل هي  فيما يخص  البيئية.  الكفالة  يخص تكوين 

 . الستعمالها وفق الشروط القانونية المنصوص عليها لإلدارةلكن ال تشكل عائقا  وجيهةالمثارة فهي 

  نجاز دراسات التأثير على البيئة والدراسات التقنية الخاصة بالتهيئة إضعف في 

فيه من طرف لجن   تيعتبر وثيقة أساسية للحصول على وصل تصريح فتح مقلع، وهذا القرار يتم الب إن قرار الموافقة البيئية

مختصة إقليمية وجهوية ووطنية. ولقد تم توجيه إرساليات في هذا اإلطار إلى كل من وزاره الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة  

البيئة و الوصية على قطاع  المشرفة على والالداخلية بص  ةلى وزارإبصفتها  المملك  ةفتها  )وذلك بصفتهم    ةوعمال جهات 

نجاز دراسات التأثير على إرؤساء مختلف اللجن المختصة اإلقليمية والجهوية( وذلك قصد حث مستغل المقالع على ضرورة  

 . (...البيئة بواسطة مكاتب دراسات معتمدة )

سنوات من االستغالل بالنسبة للمقالع    10يتم تحيين دراسة التأثير على البيئة بعد    27.13من القانون رقم    13تطبيقا للمادة  

سنوات بالنسبة للمقالع بالوسط المائي، وال تخضع وجوبا ألسباب مثل تمديد االستغالل، غير   5المكشوفة والمقالع الباطنية و

بيئة على أساس المالحظات الكتابية التي توجهها إلى  ن تطلب من المستغلين تحيين دراسة التأثير على الأأنه يمكن لإلدارة  

 .المستغلين

 االستغالل الممنوحة للتراخيص اإلدارية ةعدم احترام مد  

 لقد تم القيام بتنبيه المصالح الترابية للوزارة المعنية في هذا الشأن وسيتم تكثيف الدورات التكوينية لفائدة مسؤولي المقالع.

التراخيص اإلدارية المتعلقة   من مدة  أكثرفي كون مدة االستغالل ال يمكن أن تكون    27.13القانون  وعليه لقد حسمت مقتضيات  

 .مقلعبال

 مندمجةة غياب أية مبادرة إلحداث برامج استثماري   

 غياب آليات قانونية وتنظيمية تساعد علىغير أن  .  ةقطاعات إداري  ةوتدخل عد  ةتتطلب البرامج االستثمارية المندمجة تعبئ

  27.13قف حاجزا أمام نجاح أية مبادرة إلحداث برامج استثمارية مندمجة. ولقد جاء القانون  ي هذه التعبئة والتدخالت غالبا ما  

ها المساهمة في إنجاح البرامج المندمجة، ونذكر منها إعداد المخططات الجهوية لتدبير  أنببعض اآلليات والمبادرات التي من ش

من هذا القانون كذلك على    9لتدخل عده متدخلين إداريين ومجتمع مدني، ونصت المادة    ةمواتي  المقالع التي تعتبر أرضية

تحدد النسبة المئوية لهذه المواد  التي  مكانية تحديد أنواع المقالع التي يجب تثمين المواد المستخرجة منها بواسطة مراسيم وإ

 . تدريجية ةالمثمنة بصف

 مصاحبة مستغلي المقالع  ةضعف في عملي 

لمقتضيات الجديدة التي جاءت بها ا  تهم معمالءملتيسير    مقالع الوتوعوية لفائدة مستغلي    لقد تم القيام بعدة حمالت تحسيسية

)قانون رقم   المقالع  باستغالل  المتعلقة  الجديدة  القانونية  التطبيقية(  27.13المنظومة  بالمقالع ونصوصه  جل أومن   المتعلق 
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تهم قطاع  التباح التي  القضايا واالهتمامات  تم  الث بشأن مجموعة من  المستويات  مقالع،  المهنيين على جميع  التواصل مع 

 معهم نذكر منها على سبيل المثال:لقاءات من خالل عقد عدة  2018المركزية والجهوية واإلقليمية منذ 

 ؛29/07/2020يوم  (APCاإلسمنت )لقاء مع الجمعية المهنية لشركات   -

 ؛13/11/2020( يوم AMMلقاء مع الجمعية المغربية للرخامين ) -

 ؛03/12/2020يوم  (FMC)جامعة صناعات مواد البناء  لقاء مع -

 عقد اجتماعات مع المهنيين في الجهات التالية:  -

 ،24/03/2021خنيفرة يوم  –بني مالل  -

 ،25/03/2021يوم ماسة  –سوس  -

 ،30/03/2021يوم القنيطرة  –سال  -الرباط  -

 .31/03/2021مكناس يوم  –فاس  -

يوم   الوزارة  نظمت  ممثلو   2021يونيو    16ولقد  حضره  والذي  المقالع  مراقبة  منظومة  حول  تحسيسيا  لقاء  فاس،  بمدينة 

ومحليين جهويين  ومنتخبين  واألمنية  اإلدارية  الوزاري السلطات  القطاعات  من  عدد  عن  بعض  وممثلين  وممثلي  المعنية  ة 

المؤسسات العمومية ذات الصلة بالمقالع، باإلضافة إلى أطر الوزارة المكلفين بتدبير هذا الملف مركزيا ومحليا. ولقد حضر 

مشارك. وبهذه المناسبة تم توزيع دليل عملي    500مشاركا في حين تعدى عدد المشاركين عن بعد    70هذا اللقاء ما يناهز  

 .(...الوزارة ) عدتهل المقالع أاستغال ةلمراقب

ويبقى أمر برمجة لقاءات وأيام دراسة أخرى مطلوبا وهو ما ستحرص الوزارة على القيام به من خالل برامجها التي تهم 

 التحسيس والتكوين المستمر. 

 ثانيا. شروط حماية البيئة والسالمة والصحة في عملية فتح واستغالل المقالع 
الخاصيات تشكل  أن  ذاتيين،    يمكن  أشخاص  )مستغلين  بالجهة  المستغلة  المقالع  بها  تتميز    10قل من  أالمقالع    مساحةالتي 

القانون  إكراهات إضافية  الخ.(،  هكتارات التطبيقية والمتمثلة في   27.13. لكن اآلليات الجديدة التي نص عليها  ونصوصه 

مستغلي المقالع ملزمون بالقيام بها هي الكفيلة بتصحيح االختالالت  القيام بمختلف الدراسات البيئية والتقنية التي أصبح جميع 

 .وجعل المقالع تستغل وتدبر وفق طرق وتدابير يغلب عليها الطابع المهني واالحترافي وذلك في احترام تام للبيئة

  ضعف في تحديد الشروط التقنية لالستغالل التي لها تأثير على الحفاظ على البيئة 

العديد من النصوص التنظيمية والتقنية، التي تحدد الشروط التقنية الستغالل المقالع والتي لها تأثير مباشر   لقد تم استصدار

 على الحفاظ على البيئة ونذكر من بينها: 

والمتعلق بفتح واستغالل المقالع والذي يحتوي على   2018مارس    8كناش التحمالت النموذجي الصادر في   -

 ر والشروط التقنية الواجب التقيد بها أثناء استغالل المقالع؛عدة مواد متعلقة بالتدابي

واللوجستيك والماء رقم   - والنقل  التجهيز  لوزير  في  دصاال  124  18قرار    ةمتعلق بطريق  2018مارس    8ر 

 احتساب الكفالة البنكية المخصصة إلعادة تهيئه موقع المقلع المستغل؛

 2020مارس  2صادر في ال ك والماء ووزير الطاقة والمعادن قرار مشترك لوزير التجهيز والنقل واللوجستي  -

 بتحديد الشروط التقنية الستغالل المقالع الباطنية؛

قرار مشترك لوزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه   -

 ية الستغالل المقالع بالوسط المائي البحري؛بتحديد الشروط التقن 2020مارس   19والغابات الصادر في 

 استغالل المقالع؛ ةدليل عملي لمراقب  -

وجدير بالذكر أن التقنيات المستعملة في استغالل المقالع تهم عدة تخصصات منها الهندسة المدنية والجيولوجية والجيوتقنة 

 . وغيرهاوهندسة المياه والهندسة المنجمية والبيئية 

نجاز وستحرص الوزارة على نشره  فهو في طور اإل  27.13من القانون    12يمي موضوع المادة رقم  وبخصوص النص التنظ

بعدة   االستئناس  بأنه حاليا يمكن  أقرب اآلجال، علما  تقنيفي  دولي  ة وطنيةمراجع  المسؤولين ة  أو  أو  المستغلين  من طرف 

 .المقالعل مراقبة استغالباإلداريين المكلفين بالمصادقة على مختلف الدراسات و
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 عدم احترام نظام االستغالل بواسطة المدرجات   

 عدم احترام عمق االستخراج والمجازفة بتلوث الفرشة المائية  

المقالع   التكوينية لفائدة مسؤولي  الترابية للوزارة في هذا الشأن وسيتم تكثيف الدورات  القيام بتحسيس المصالح  بهذا لقد تم 

غير أن طرق استغالل المقالع والتي يمكن أن تكون بواسطة المدرجات وفي مستويات أعماق مختلفة تختلف الخصوص،  

الوحيدة الستغالل   الطريقةالمدرجات    ةواد المستخرجة منها، وال تعتبر طريقمكونات الم  ةالمقالع وحسب نوعي  ةحسب نوعي

 المقالع.

بالذكر أن القانون قد نص على بلورة كل هذه اإلجراءات التقنية في إطار دراسات تعدها مكاتب دراسات معتمدة لفائدة    روجدي

 .المستغلين

 عدم احترام مسافات األمان   

، وهي التي تفصل المقالع عن المباني أو طرق الدنياتم حصر مسافات األمان األفقية  ،  27.13من القانون    20تطبيقا للمدة  

 ، في:وغيرهابار و اآلأالمواصالت 

 ؛ أمتار بالنسبة للمقالع المكشوفة 10 -

 . + ع )"ع" تمثل علو التجويف( بالنسبة للمقالع الباطنية 10 -

المسافات تحكمه اعتبارات    التي    ةتقنيإال أن تحديد هذه  للتربة وأنواع الصخور والمواد  الجيونقنية  بالطبيعة  ترتبط أساسا 

طرف مكاتب الدراسات المعتمدة أثناء القيام بمختلف الدراسات   وتحديدها منتم دراستها  تتتشكل منها أرضية المقلع، بحيث  

 البيئية والتقنية.

 اقبة البيئيةغياب التقارير السنوية وعدم توفير الوثائق المتعلقة بالمر 

حيث أن اإلطار القانوني القديم لم    27.13لمالئمة التصاريح وطرق االستغالل بمقتضيات القانون    ةيتعلق األمر بفترة انتقالي

لفائدة مسؤولي المقالع فيما يخص    ةلقاءات تحسيسية وتكويني  ةيلزم المستغلين ببعض اإلجراءات البيئية. ولقد قامت الوزارة بعد

يونيو    16الل المقالع بما فيها الجانب البيئي، ونذكر من بينها اللقاء الوطني التحسيسي الذي عقد في فاس يوم  غاست  ةمراقب

منظوم  2021 ممث  ةمراقب  ةحول  والذي حضره  ومنتخبلوالمقالع  واألمنية  اإلدارية  السلطات  ن  ون ومحليون جهويون عن 

بعض المؤسسات العمومية ذات الصلة بالمقالع، باإلضافة إلى أطر   ون عن عدد من القطاعات الوزارية المعنية وممثلووممثل

الملف مركزيا ومحليا المكلفين بتدبير هذا  لفائدة أعوان شرط  .الوزارة  التكوينية  الدورات  الشق   ةوسيتم تكثيف  المقالع في 

 . البيئي

 المهجورة لحل إشكالية المقالع  غياب رؤية شمولية 

على القيام من طرف اللجن اإلقليمية للمقالع بإعداد تصور شمولي ومندمج   2.17.369المرسوم رقم  من    30لقد نصت المادة  

 تم دراسة هذه التصورات من طرف اللجنة الوطنية للمقالع.ت المقالع المهجورة و ةحول إعادة تأهيل وتهيئ

المخططات الجهوية لتدبير المقالع ستقوم    ازإلنجفي هذا السياق وفي إطار الدراسات التي أطلقتها مختلف المديريات الجهوية  

مكاتب الدراسات المعتمدة بتحديد المبادئ الرئيسية ألنماط إعادة التهيئة وإدماج المقالع في محيطها البيئي وذلك فيما يتعلق  

 بالمواقع المهجورة، الشيء الذي سيساعد على إعداد تصور شمولي ومندمج لحل إشكالية المقالع المهجورة 

 سطات  -الدارالبيضاء بجهة للتجهيز اإلقليمية المديريات مستوى علىالمقالع استغالل مراقبة ا. ثالث

  عدم تفعيل شرطة المقالع وعدم توحيد طرق المراقبة 

ولم  2019شتنبر  10تم صدور مرسومها التطبيقي في  27.13المقالع المحدثة بموجب القانون  ةتجدر اإلشارة إلى أن شرط

 ال بعد صدور:يتم تفعيلها إ

في   - والنقل واللوجستيك والماء  التجهيز  الزي    2020فبراير    3قرار وزير  بتحديد شكل وخصائص  المتعلق 

 النظامي ألعوان شرطه المقالع؛ 

التجهي - والمتعلق بتحديد   2020مارس    3والنقل واللوجستيك والماء في    زقرار مشترك لوزير العدل ووزير 

 المتعلق بالمقالع. 27.13أحكام القانون  ةمخالف ةمضمون وشكل محضر معاين

من القانون السالف الذكر أن ضباط وأعوان الشرطة القضائية مخول لهم    45  المادةأنه تم التذكير في   وجدير بالذكر كذلك 

 البحث عن المخالفات لمقتضيات هذا القانون ومعاينتها. 

 ن:أهيئات حيث  ةولقد منح القانون مهام المراقبة لعد

على الصعيد التجهيز والنقل واللوجستيك والماء تمسك سجال لجرد المقالع يمكنها من تتبع استغاللها    ةوزار -

 الوطني؛
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 ؛ةوتتبع المقالع والقيام بزيارات ميداني ةليها اختصاصات السهر على مراقب إسندت أاللجنة الوطنية  -

تتبع واستغالل المقالع قبل وخالل وبعد    ةلمراقب  ةاللجنة العماالتية أو اإلقليمية وكل إليها القيام بزيارات ميداني -

 . االستغالل

على  ة  نموذجية موحد  ةموحدة وذلك وفق بطاقة مراقب  ةقليمية تتم بطريقإلمقالع من طرف اللجان اال  ة مراقب  أنبالذكر  ر  وجدي

 .(...الصعيد الوطني )

 عدم فعالية المراقبة المنجزة من طرف المديريات اإلقليمية 

من اإلجراءات    ةاتخاذ مجموع  تم  ،للمقالع بجهة الدار البيضاء سطات  اإلقليميةثر الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجان  إعلى  

 المخالفين نذكر من بينها: في حق

 ؛ المسجلة ضدهم مراسله بعض المستغلين لالستجابة لبعض المالحظات –

 ؛ توجيه إنذارات لبعض المستغلين –

 ؛توقيف االستغالل مؤقتا ببعض المقالع –

 ؛ التوقيف النهائي لبعض المقالع  –

 .ابعة القضائية ضد بعض المخالفينالمت  –

وذلك لمساعدة    2020ثالث سنوات كفترة انتقالية للمصاحبة والمالئمة انتهت بتاريخ نونبر    27.13هذا وقد أعطى القانون  

القانون السالف الذكر المقالع لالنضباط ألحكام  البالد صدرت على    ، مستغلي  غير أن حالة الطوارئ الصحية التي عرفتها 

صوص قانونية وتنظيمية نصت على توقيف جميع اآلجال القانونية لمدة أربعة أشهر ويومين الشيء الذي مدد هذه  إثرها ن

 .2021بريل أ 17الفترة االنتقالية السالفة الذكر إلى  

  عدم انتظام إرسال المسوحات الطبوغرافية النصف السنوية وغياب التجهيزات التقنية لتتبع استغالل المقالع

 عن بعد 

وهي فترة لم يتم بعد خاللها تفعيل شرطة المقالع مما أثر سلبا على تحرير   2020إلى    2017يتعلق األمر بفترة ممتدة من  

 المخالفات في حق المخالفين.

   الطبوغرافية  مراقبة المسوحاتضعف فعالية صفقات 

 ضعف تحديد محتويات الخدمات وعدم تزامن تواريخ المسح المطلوب تنفيذها  •

دفتر عدد   في  سوى  تحديد  يتم  ولم  واحدة  سنة  في  الصفقة  مدة  تحديد  تم  الطبوغرافية  بالمراقبة  المتعلق  الخاصة  الشروط 

المسوحات الطبوغرافية دون التطرق إلى دورية هذه المسوحات وذلك لترك المجال مواتيا ومتاحا لمختلف المديريات اإلقليمية  

 استخالص مختلف الرسوم أو ألجل المراقبة وذلك كما يلي: لتكييفها حسب مدة تصاريح المستغلين فيما يخص 

   ؛تصاريح شهرية بالنسبة للرسم المفروض على الرمال -

 ؛أشهر( بالنسبة لرسوم الجماعات 3تصاريح في غالب األحيان فصلية ) -

 التصاريح، الخ. سنوية بالنسبة لمراقبة الكمية المصرح بها في وصوالت  -

من الدخول إلى المقالع من    منع الطبوغرافيينرفت في بعض األحيان بعض التعثرات بسبب  وجدير بالذكر أن هذه العملية ع

 طرف بعض المستغلين. 

 عدم مالئمة سلم مقاييس الرسم المطلوبة •

النموذجي   الشيء الذي نفذته معظم المديريات في   200/1نجاز مسوحات ذات مقاييس  إلقد اشترط دفتر الشروط الخاصة 

وذلك على مستوى بعض   2000/1أو    1000/1المقالع إال أن بعض المديريات قامت بتنفيذ بعض المسوحات بمقياس  معظم  

المقالع ذات المساحات الشاسعة وذلك لتفادي إنتاج كم كبير جدا من التصاميم الورقية علما أن النتيجة تبقى نفسها في كلتا  

 لحامل الرقمي لهذه المسوحات.الحالتين وأن مكتب الدراسات سلم أيضا لإلدارة ا 

 عدم األخذ بعين االعتبار المقالع المتواجدة بالوسط المائي  •

خذ العينات بحيث لم يتم استعمالها  أتبقى هذه الصفقات التي اعتمدتها المديريات اإلقليمية ذات طابع رقابي واعتمد فيها طريقة  

فرض على المستغلين القيام بهذه المسوحات الطبوغرافية   27.13ن القانون ألمراقبة جميع المقالع وبصفة دورية وخصوصا  

 .سدسية بالنسبة للمقالع األخرى(أبالنسبة المقالع في الوسط المائي و  ةبصفة أوتوماتيكية في جميع المقالع وبصفه دوريه )شهري

 عدم تحديد المرجع المعتمد لمقارنة الكميات موضوع المسوحات الطبوغرافية  •

 معتمد لمقارنة الكميات موضوع المسوحات الطبوغرافية، فلقد حدده دفتر التحمالت كما يلي:بالنسبة للمرجع ال
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يتم إنشاء وصيانة خالل فترة الصفقة الطبوغرافية نظام مرجعي سطحي وارتفاعي من خالل تحديد ما ال يقل   -

 ؛سطوانيأنقاط جانبية لكل مقلع يتم فيها وضع عالمات خراسانية على شكل  3عن 

بداية تنفيذ الصفقة ويعتبر بمثابة المرجع المعتمد    قيام بمسح أولي وذلك إلنشاء تصميم الحالة األولى عنديتم ال -

 .للتقدير الكمي لعمليات االستخراج الالحقة

 غياب آلية لمراقبة كميات الرمال المصرح بها 

 من بين اآلليات المستعملة لمراقبة كميات الرمال المصرح بها:

 ؛ المتعلق بالمقالع 27.13من القانون  30في السجل اليومي موضوع المادة الكميات المدونة  -

 ؛ المسوحات الطبوغرافية -

 .وصوالت شحن المواد -

 دور الجماعات في تنظيم ومراقبة استغالل المقالع. رابعا

  الطبوغرافيةعدم مطابقة عينة من الكميات المصرح باستخراجها للكميات المحتسبة من خالل المسوحات 

كما يجب  ،  للمقالع(  اإلقليمية  ناللجايتم إرسال نتائج المراقبة الطبوغرافية إلى الجماعات الترابية تحت إشراف العمال )رؤساء  

  ( أشهر، ومرة كل6)  كل ستة  والباطنية مرةعلى المستغل أن ينجز مسوحات طبوغرافية بمواقع استغالل المقالع المكشوفة  

ذا تعلق األمر بمقلع بالوسط المائي. ويجب على المستغل أن يبعث المسوحات السالفة الذكر إلى اإلدارة ( يوما إ30ثالثين )

 داخل الخمسة عشر يوما الموالية إلنجازها مع التصريح بالكمية المستخرجة من المقلع.

 

 للحسابات  األعلىعلى توصيات المجلس  التجهيز والماء ةوزار تعقيبات
المخطط الجهوي للمقالع وتدقيق البنود المرجعية الخاصة به أخذا بعين االعتبار مجموع إنجاز    تسريع عملية -

 .الجوانب البيئية واالقتصادية وتلك المتعلقة بإعداد التراب بالجهة

 )...( 

وفي إطار هذه الدراسات ولضبط المعطيات سيقوم نائل الصفقة بتحيين وتتميم جميع البيانات المتعلقة بالمقالع بما فيها المقالع 

األخذ بعين االعتبار جميع أنواع المواد الممكن استعمالها في البناء واألشغال العمومية بما فيها    مالجهة. وسيتالمهجورة في  

 .ات البناء الخاملة(المواد الثانوية )نفاي

وجدير بالذكر أن دفتر التحمالت الخاص بدراسة المخططات الجهوية لتدبير المقالع نص على أن تتقيد هذه المخططات بأحكام  

الخ. وسيتم والبيئة، والتعمير  ةوالسالمة العامالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وخاصة فيما يتعلق بالصحة 

االعتبار القضايا المتعلقة بمخططات التهيئة وكذا مخططات تدبير الماء ومخططات البنيات التحتية للنقل، وبصفة األخذ بعين  

 عامة مجموع الجوانب البيئية واالقتصادية وتلك المتعلقة بإعداد التراب بالجهة.

واللجنة   ة السادة والة الجهاتوسيتم إشراك عدة قطاعات ومؤسسات في تدارس وفحص هذه المخططات )اللجن الجهوية برئاس

 . بالجريدة الرسمية مراسيم تنشرالوطنية للمقالع( وسيتم المصادقة على المخططات بواسطة 

 ةل المحددة في مختلف المراحل لمنح وصل التصريح بافتتاح المقالع مع إلزام المستغلين بتقديم كفالاجآلاحترام ا -

 . التهيئة البعدية للمقالع مطابقة لألنظمة الجاري بها العمل

 )...( 

وجدير بالذكر أن المصالح الترابية للوزارة تسهر على مطالبة المستغلين أن يقدموا في ملفات طلباتهم فتح واستغالل المقالع  

 اري بها العمل.لألنظمة الج اكفاالت بنكية تستعمل إلعادة تهيئة مواقع المقالع المستغلة وذلك وفق

ووفقا للنصوص الجاري بها العمل وإذا كان استغالل المقلع يتم على مراحل، يمكن تقديم الكفالة البنكية على أقساط يغطي كل 

عدم كفاية مبلغ الكفالة السالفة الذكر لتغطية    وفي حالةقسط منها تكاليف أشغال إعادة تهيئة جزء من المقلع المراد استغالله.  

 .ت إعادة التهيئة، يمكن لإلدارة أن تقوم بإصدار أمر بتحصيل المبلغ المتبقي في حق المستغلجميع نفقا

 . االستغالل المرخص به مع التراخيص اإلدارية باستغالل الملك العام المائي ةالعمل على مطابقة مد -

 )...( التكوينية لفائدة مسؤولي المقالع لقد تم القيام بتحسيس المصالح الترابية للوزارة في هذا الشأن وسيتم تكثيف الدورات 
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وضع حل معلوماتي مندمج يمكن من تدبير مجموع مراحل افتتاح واستغالل المقالع إلى غاية إعادة تهيئتها، مع  -

 اعتماد تدابير للتأطير والمواكبة التقنية للمستغلين لوضع التجهيزات المتعلقة بالمراقبة عن بعد 

حيث فتح استغالله من طرف جميع   27  13م معلوماتي لتدبير المقالع قبل صدور القانون رقم  نظانجاز  إعملت الوزارة على  

ولقد تم اتخاذ ما يلزم لتكييفه مع المقتضيات القانونية والتنظيمية الجديدة حيث انه حاليا يتم تطويره بهدف   التمثيليات الترابية للوزارة.

 . جعله منصة معلوماتية مندمجة 

، مع ضرورة تحديث هذه الدراسات  ةالمستغلين بإنجاز دراسات التأثير على البيئة من لدن مكاتب معتمدإلزام   -

االستغالل أو عند زيادة في الكميات المستخرجة المرخص بها، واإلدالء بالتقارير السنوية   ة عند كل تمديد لمد

 لبيئيةاالوضعية  ةالمتعلقة بمتابع

لى  إالطاقة والمعادن والتنمية المستدامة بصفتها الوصية على قطاع البيئة و  ةى كل من وزارلقد تم توجيه إرساليات إل)...(  

ن المختصة اإلقليمية ا)وذلك بصفتهم رؤساء مختلف اللج  ةوعمال جهات المملك  ةالداخلية بصفتها المشرفة على وال  ةوزار

ير على البيئة بواسطة مكاتب دراسات معتمدة  دراسات التأثنجاز  إوالجهوية( وذلك قصد حث مستغل المقالع على ضرورة  

(...) . 

سنوات من االستغالل بالنسبة للمقالع    10يتم تحيين دراسة التأثير على البيئة بعد    27  13من القانون رقم    13وتطبيقا للمادة  

و الباطنية  والمقالع  وال  5المكشوفة  المائي،  بالوسط  للمقالع  بالنسبة  هذا   سنوات  تمديد  يخضع  مثل  ألسباب  وجوبا  التحيين 

االستغالل، غير أنه يمكن لإلدارة أن تطلب من المستغلين تحيين دراسة التأثير على البيئة على أساس المالحظات الكتابية  

 التي توجهها إلى المستغلين. 

لل بالمتابعة  يتعلق  البوفيما  انتقاليوضعية  بفترة  األمر  يتعلق  التصاريح وطر  ة يئية،  القانون  لمالئمة  بمقتضيات  االستغالل  ق 

الل المقالع  غاست  ةلفائدة مسؤولي المقالع فيما يخص مراقب  ةلقاءات تحسيسية وتكويني  ة. ولقد قامت الوزارة بعد)...(  27.13

 . المقالع في الشق البيئي  ةسيتم تكثيف الدورات التكوينية لفائدة أعوان شرطكما  .)...(  ،بما فيها الجانب البيئي

المقالع وعلى تبليغ إنذارات للمستغلين المخالفين لقانون المقالع وتبليغ هذه المخالفات    ةلى تفعيل شرطالعمل ع -

 إلى النيابة العامة المختصة 

ولم  2019شتنبر  10تم صدور مرسومها التطبيقي في  27.13المقالع المحدثة بموجب القانون  ةتجدر اإلشارة إلى أن شرط

 يتم تفعيلها إال بعد صدور:

في   - والنقل واللوجستيك والماء  التجهيز  الزي    2020فبراير    3قرار وزير  بتحديد شكل وخصائص  المتعلق 

 ؛ النظامي ألعوان شرطه المقالع

التجهي - والمتعلق بتحديد   2020مارس    3والنقل واللوجستيك والماء في    زقرار مشترك لوزير العدل ووزير 

 .المتعلق بالمقالع 27.13مضمون وشكل محضر معاينه مخالفه أحكام القانون 

من القانون السالف الذكر أن ضباط وأعوان الشرطة    45  ةتم التذكير في الماد  ، فقدوجدير بالذكر أنه وفي غياب هذا الجهاز 

 . القضائية مخول لهم البحث عن المخالفات لمقتضيات هذا القانون ومعاينتها

 .)...( 

 .إلزام المستغلين باإلدالء بالمسوحات الطبوغرافية نصف سنويا والعمل على استغاللها من اجل المراقبة -

 )...( ، ية للوزارة في هذا الشأن وسيتم تكثيف الدورات التكوينية لفائدة مسؤولي المقالعلقد تم القيام بتحسيس المصالح التراب

الشروط التقنية لدفتر الشروط الخاصة النموذجي والمتعلق بالمراقبة الطبوغرافية، وخاصة   ةالعمل على مراجع -

 . على مستوى محتوى الخدمات وسلم مقياس الرسم ودورية المسوحات المنجزة

المتعلق بالمراقبة الطبوغرافية تم تحديد مدة الصفقة في سنة واحدة وتم كذلك تحديد سوى عدد في دفتر   الشروط الخاصة 

المديريات  لمختلف  المجال مواتيا ومتاحا  لترك  المسوحات وذلك  إلى دورية هذه  التطرق  يتم  الطبوغرافية ولم  المسوحات 

 يخص استخالص مختلف الرسوم أو ألجل المراقبة وذلك كما يلي:تصاريح المستغلين فيما   ةيفها حسب مدي اإلقليمية لتك

 الرمال؛ بالنسبة للرسم المفروض على  ةتصاريح شهري -

 ؛أشهر( بالنسبة لرسوم الجماعات 3) ةتصاريح في غالب األحيان فصلي -

 التصاريح، الخ. المصرح بها في وصوالت  ةالكمي ةسنوية بالنسبة لمراقب -
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الشيء الذي نفذته معظم المديريات في   200/1نجاز مسوحات ذات مقاييس  إولقد اشترط دفتر الشروط الخاصة النموذجي  

وذلك في على مستوى   1/ 2000أو    1000/1معظم المقالع إال أن بعض المديريات قامت بتنفيذ بعض المسوحات بمقياس  

كم كبير جدا من التصاميم الورقية علما أن النتيجة تبقى نفسها في وذلك لتفادي إنتاج    الشاسعةبعض المقالع ذات المساحات  

 . ن مكتب الدراسات سلم أيضا لإلدارة الحامل الرقمي لهذه المسوحاتأكلتا الحالتين و

 كميات الرمال المصرح باستخراجها  ةوضع آلية لمراقب -

 من بين اآلليات المستعملة لمراقبة كميات الرمال المصرح بها:

 ؛ المتعلق بالمقالع 27.13من القانون  30مدونة في السجل اليومي موضوع المادة الكميات ال -

 ؛ المسوحات الطبوغرافية -

 .وصوالت شحن المواد -

الكميات المصرح بها من طرف المستغلين بين مختلف المديريات اإلقليمية للتجهيز    ةوضع آليات للتنسيق ومقارن -

  المقالع.والجماعات المعنية بالرسم على استخراج مواد 

تعتبر اللجنة اإلقليمية للمقالع اآللية األساسية للتنسيق ومقارنة الكميات المصرح بها من طرف المستغلين، إذ يتم إرسال نتائج 

 .ن االقليمية للمقالع(االمراقبة الطبوغرافية إلى الجماعات الترابية تحت إشراف العمال )رؤساء اللج

 )...( 

لالستغالل والتي لها تأثير على حماية البيئة وخاصة علو    التقنيةالشروط    لتحديد  ةاستصدار نصوص تنظيمي -

بين المقالع وبين المقالع والمجال المائي    ومسافات األمان ماالمدرجات والمقاييس القصوى للمنحدرات والعمق  

 . والغابوي

الدورات التكوينية لفائدة مسؤولي المقالع غير أن  لقد تم القيام بتحسيس المصالح الترابية للوزارة في هذا الشأن وسيتم تكثيف  

المقالع   المقالع والتي يمكن أن تكون بواسطة المدرجات وفي مستويات أعماق مختلفة تختلف حسب نوعيه  طرق استغالل 

 الوحيدة الستغالل المقالع.  الطريقةالمدرجات  ةمكونات المواد المستخرجة منها، وال تعتبر طريق ةوحسب نوعي

بالذكر أن القانون قد نص على بلورة كل هذه اإلجراءات التقنية في إطار دراسات تعدها مكاتب دراسات معتمدة لفائدة    روجدي

 .المستغلين

 )....( 

 . إحصاء شامل للمقالع المهجورة ووضع رؤية مندمجة إلعادة تأهيلها -

 )...( 

ستقوم    ،المخططات الجهوية لتدبير المقالع  إلنجازفي هذا السياق وفي إطار الدراسات التي أطلقتها مختلف المديريات الجهوية  

في  وإدماجها  تهيئتها  إعادة  ألنماط  الرئيسية  المبادئ  وبتحديد  المهجورة  للمقالع  شامل  بإحصاء  المعتمدة  الدراسات  مكاتب 

 . محيطها البيئي

 2020 - 2015 الدارالبيضاء الكبرى مخطط تنمية جهة 

الكبرى ) البيضاء  الدار  الذي تم تقديمه سنة    2015-2020يشتمل "مخطط تنمية جهة  الملك  أمام    2014("،  محمد  جاللة 

في إطار المبادئ المنهجية األربعة )تدبير مندمج إلنجاز المشاريع والتزام جماعي لرفع تحدي تنفيذ هذا البرنامج    السادس

الدواء وطموح مشترك( والمحاور االستراتيجية األربعة   الداء وسبل  التنموي وتشخيص متوافق عليه لالختالالت ومكامن 

الحكامة   التنمية األربعة )  التميز واالزدهار االقتصادي( ودعائم  التحتية ثم  العيش والتنشيط والترفيه والبنيات  )جودة نمط 

طط التواصل والتدبير الحديث والمتطور وابتكار سبل جديدة للتمويل والشراكة(، على  الجيدة واإلطار القانوني المالئم ومخ

 إطار. -( اتفاقيات10عشر )

، وذلك  2014شتنبر    26ويتضمن المخطط مجموعة من البرامج تضمنتها االتفاقيات العشرة الموقعة أمام صاحب الجاللة يوم  

التفاقيتين التاسعة والعاشرة لم يتم فيهما تحديد تكلفة البرامج المفترض مليار درهم، مع مراعاة أن ا  33,6بغالف مالي قدره  

 إنجازها.
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يهدف إلى ، إذ  استراتيجيوإنمائي  بعد    ذايعد برنامجا طموحا    وفي جوابها، اعتبرت وزارة الداخلية أن هذا المخطط
الجاذبية   وتعزيز  الجهوي،  المستوى  على  التنقل  وتدعيم  السكان،  حياة  ظروف  مناخ  تحسين  وتحسين  االقتصادية 

 .الدار البيضاء الكبرى بجهةاألعمال 

أكد في ، الذي  وأيدهمن الرؤية المستنيرة لصاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره هللا  وينبثق المخطط المذكور  
( على  2013وبر  أكت  11)خالل الجلسة األولى من السنة التشريعية الثالثة من الوالية التشريعية التاسعة    ه الساميخطاب

" والخدماتية  أن:  التحتية  البنيات  توفير  شيء،  كل  وقبل  أوال  يتطلب،  دولي  مالي  قطب  إلى  البيضاء  الدار  تحويل 
بمواصفات عالمية، وترسيخ قواعد الحكامة الجيدة، وإيجاد إطار قانوني مالئم وتكوين موارد بشرية ذات مؤهالت 

يثة. غير أن الدار البيضاء ال تجتمع فيها مع األسف كل هذه المؤهالت رغم  عالية واعتماد التقنيات وطرق التدبير الحد
المجهودات الكبيرة على مستوى التجهيز واالستثمار، وخاصة ما يتعلق منها بالتأهيل الحضري. لكن لماذا ال تعرف 

البيضاويات على غرار  هذه المدينة، التي هي من أغنى مدن المغرب، التقدم الملموس الذي يتطلع إليه البيضاويون و
العديد من المدن األخرى؟ وهل يعقل أن تظل فضاء للتناقضات الكبرى إلى الحد الذي قد يجعلها من أضعف النماذج 
في مجال التدبير الترابي؟ فالدار البيضاء هي مدينة التفاوتات االجتماعية الصارخة، حيث تتعايش الفئات الغنية مع  

األبراج العالية وأحياء الصفيح. وهي مركز المال واألعمال والبؤس والبطالة وغيرها، الطبقات الفقيرة. وهي مدينة  
 ". فضال عن النفايات واألوساخ التي تلوث بياضها وتشوه سمعتها

، إلى حدود  اتفاقية  54وتجدر اإلشارة إلى أن هذه االتفاقيات اإلطار العشرة قد تمت أجرأتها بعقد اتفاقيات خاصة بلغ عددها  

 عقدا ملحقا، عالوة على عدد من عقود اإلشراف المنتدب المنبثقة عن أغلبية االتفاقيات الخاصة.    13، وما يزيد عن  2020ر  يناي

كما أن بعض االتفاقيات الخاصة تتضمن مشروعا وحيدا، كما هو الحال بالنسبة لالتفاقيات اإلطار حول بناء نظام نقل عصري 

الساحلي   الشريط  وتثمين  وتهيئة  والترفيهية  والرياضية  الثقافية  التحتية  البنيات  وتأهيل  بالدارالبيضاء  مهيأ  موقع  في 

أخرى عدة مشاريع، مثل االتفاقيات اإلطار بشأن إنجاز التجهيزات العمومية في إطار للدارالبيضاء، في حين تتضمن اتفاقيات  

 عمليات محاربة السكن غير الالئق والبرنامج الجهوي المندمج للتأهيل االجتماعي.

I.  مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

أنجزها التي  الكبرى،  البيضاء  الدار  تنمية جهة  الدارالبيضاء  أفضت مهمة تقييم مخطط  للحسابات لجهة  الجهوي  -المجلس 

 : أهمها كما يلي وإصدار عدة توصيات، مجموعة من المالحظاتتسجيل سطات بشراكة مع المجلس األعلى للحسابات، 

  المالية للمخطط أوال. اإلطار المرجعي والبنية
 تمت بهذا الخصوص مالحظة ما يلي.

 للمخطط  مرجعي وإطار رسمية وثيقة واعتماد وضع وجب 

. ويعتبر العرض (2020  -  2015ال تتوفر الجهة على أية وثيقة رسمية تحمل "مخطط تنمية جهة الدار البيضاء الكبرى )

 المتوفرة والتي تم االعتماد عليها كإطار لتقييم هذا المخطط. ة، الوثيقة الوحيدالمقدم أمام جاللة الملك

العرض إلى المبادئ المنهجية والمحاور االستراتيجية ودعائم التنمية إضافة إلى االتفاقيات  هذا  وبالرغم من اإلشارة في  

 اإلطار العشرة، إال أنه لوحظ غياب إطار مرجعي متكامل وموحد للمخطط يضم على الخصوص: 

لتتبع مشاريع وبرامج المخطط تحدد فيها األهداف المراد بلوغها ومؤشرات الفعالية واألداء المتعلقة   منظومة -

 بها؛ 

كيفيات وشكليات مراجعة المخطط في إطار تصور شمولي لتجاوز اإلكراهات المحتملة التي قد تعترض إنجاز  -

 المخطط؛

نة مركزية فعلية غير منصوص عليها في أية  آليات اإلشراف وتتبع تنفيذ المخطط ككل )بالرغم من وجود لج -

اتفاقية( وفي المقابل تم التعامل مع المخطط كمجموعة من االتفاقيات يتم تتبع ومراقبة سيرها من طرف لجان  

 القيادة والتتبع المحدثة لهذا الغرض على مستوى االتفاقيات. 

ماالت واألقاليم التي يستهدفها المخطط، وإلى تنوع بالنظر إلى تعدد العوزارة الداخلية إلى" أنه    رتوفي جوابها، أشا
طبيعة المشاريع التي تشكل محاوره األساسية، تم اعتماد مقاربة "االتفاقيات اإلطار واالتفاقيات الخصوصية"، من  
أجل مراعاة اختالف طبيعة المشاريع، ومن أجل إرساء هيآت للحكامة على مستوى والية الجهة والعماالت واألقاليم 

لمعنية، وهي الهيآت التي تتشكل عضويتها من ممثلين محليين للشركاء، يتوفر فيهم شرط القرب، وهو الشرط الذي  ا
يمكن من تتبع ومواكبة دائمة لوتيرة إنجاز المشاريع، واتخاذ اإلجراءات الضرورية لرفع اإلكراهات التي قد تعترض  

 تنزيل المشاريع. 

ي تم التوقيع عليها أمام جاللة الملك محمد السادس نصره هللا، اإلطار التعاقدي وتشكل االتفاقيات اإلطار العشر، الت
التي  التقنية  الشروط  المحددة ووفق  المشاريع في اآلجال  إنجاز  الموقعين عليها، من حيث  الذي يلزم كل الشركاء 
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الملزمة أكثر من أي إطار مرجعي، الذي   قد ال يكتسب أية صفة حددتها االتفاقيات الخصوصية، وهي االتفاقيات 

 . "إلزامية

وتدقيق  لتتبع   عملية ومنهجية منظومةغياب تفاعال مع جواب وزارة الداخلية تجدر اإلشارة إلى أن المقاربة المعتمدة اتسمت ب 

 المتعلقة بها مؤشرات الفعالية واألداء  قياس  والمحددة  األهداف    بلوغوخاصة مدى  المخطط    المشاريع والصفقات المنبثقة عن

 وهو ما تعذر معه التوفر على معطيات كاملة وممركزة حول البرامج والمشاريع والنفقات المرتبطة بها. 

   ئة من مجموع المبالغ المعبئة لتمويل مشاريع المخطط ابالم 80ن فقط تمثالن ااتفاقيت 

،  2020اصة المدلى بها إلى حدود نهاية يناير  باالعتماد على برامج التمويل على مستوى االتفاقيات اإلطار واالتفاقيات الخ

ئة من المبلغ اإلجمالي للمخطط  ا بالم  80مليار درهم أي ما ينيف عن    27,3تبين أن مجموع المبالغ المرصودة للمخطط  قد بلغ   

االتفاقيتين اإلطار  مليار درهم ؛ مع اإلشارة كما سبق ذكره إلى أنه لم يتم تحديد تكلفة البرنامج على مستوى    33,6والمحدد في  

المتعلقتين بتوحيد ومالئمة المعايير بمحيط توزيع الخدمات المتعلقة بالماء والكهرباء والتطهير السائل داخل المجال الترابي  

 لجهة الدارالبيضاء الكبرى وتلك المتعلقة بإعادة التهيئة وحماية تراث مدينة الدارالبيضاء.

 50بالدارالبيضاء النصيب األوفر بمعدل تجاوز    ئببناء نظام نقل عصري في موقع مهي  كما حازت االتفاقية اإلطار المرتبطة

مليار درهم( من مجموع المساهمات المرصودة لتمويل المخطط في حين أن االتفاقية اإلطار بشأن تهيئة    14,3ئة )مبلغ  ابالم

مليار درهم   7,32تبوأت المركز الموالي بمبلغ الطرق الحضرية والبنيات التحتية الطرقية األخرى وتحسين السير والجوالن 

ئة من مجموع المبالغ المعبئة لتمويل مشاريع  ابالم  80ما يناهز    لوحدهما  االتفاقيتين تمثالن  هاتينومعدل الربع وبذلك يتضح أن  

 المخطط. 

ئة منها ابالم  87حوالي    نأ  درهم مليار    27,3في  تبين من خالل تحليل مجموع المبالغ المرصودة للمخطط المحددة    ولقدهذا  

 من: تتشكل 

 ئة؛ابالم 22مليار درهم أي ما يعادل  6,026مساهمة وزارة الداخلية التي بلغت  -

المدن - الحضري والرابط بين  الطرقي  النقل    6,4التي بلغت   (FART)  مساهمة صندوق مواكبة إصالحات 

 ئة؛ابالم 23,5أي ما يقارب  ،مليار درهم

مليار درهم أي    5,25مساهمة عن طريق القرض في إطار االتفاقية اإلطار المتعلقة بعصرنة النقل التي بلغت  -

 ئة. ا بالم 19,25بنسبة 

نظام نقل عصري وبتهيئة الطرق بإنجاز االتفاقيتان المتعلقتان   وفي معرض جوابها، أكدت وزارة الداخلية على أن"
ئة من الكلفة اإلجمالية لمخطط تنمية جهة الدار البيضاء  افي الم 80بالفعل  تشكل الطرقيةالحضرية والبنيات التحتية 

، وتبقى هذه النسبة معقولة بالنظر لطبيعة المشاريع المزمع إنجازها في إطار تنزيل االتفاقيتين 2020-2015الكبرى  
يل: بنيات تحتية طرقية، منشآت فنية،  السالفتي الذكر، وهي المشاريع التي تتطلب استثمارات ضخمة من حيث التمو 

 ."ممرات تحت أرضية، ممرات الطرامواي، والقاطرات وعربات نقل المسافرين

مخرجات اللجان الموضوعاتية وبرامج تنمية بعض الجماعات الترابية المشاركة  :  إعداد المخطط  ثانيا.

 فيه 
رصد   عبر  األولى  زاويتين:  خالل  من  المخطط  إعداد  محور  تناول  اللجان  تم  بعض  خالصات  بين  الحاصلة  التباينات 

اعتماد مضامين  والثانية حول مدى  الصلة  ذات  الخاصة  اإلطار/  باالتفاقيات  المضمنة   الموضوعاتية والبرامج والمشاريع 

 المخطط من طرف أهم الجماعات الترابية أثناء إعدادها ومصادقة مجالسها التداولية على برامج تنميتها.  

 ين خالصات بعض اللجان الموضوعاتية والبرامج والمشاريع المضمنة باالتفاقيات اإلطار/ رصد تباينات ب

 الخاصة ذات الصلة 

ورصد واألولويات  الحاجيات  تحديد  أجل  هيئات  من  ثماني  إحداث  إلى  اللجوء  تم  المتاحة  والموارد  للتفكير  اإلمكانيات 

والية جهة الدارالبيضاء الكبرى يترأسها عمال العماالت   والتشخيص. وعقب ذلك تم خلق ست لجان موضوعاتية على مستوى

 واألقاليم والعامل المدير العام للوكالة الحضرية للدارالبيضاء. 

 كالتالي:  وهيهذا ولقد تم التركيز على مخرجات ثالثة من هذه اللجان إلبراز االختالفات 

)يترأسها عامال إقليمي مديونة والنواصر( ولقد تم رصد التباينات بين مخرجاتها وموضوع االتفاقيات    الطرق والبنيات التحتية

 الخاصة ب:

 تهيئة البنية الطرقية لجهة الدارالبيضاء الكبرى:  -
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مشاريع مقترحة من طرف اللجنة الموضوعاتية المختصة لم تتم برمجتها على مستوى االتفاقية كما هو الحال  -

أوالد صالح على طول    ومركزبين مشروع مدينة النصر    3011لمشروع توسعة الطريق اإلقليمية رقم  بالنسبة  

 النواصر(؛  )إقليمكلم  7,5

مشاريع واردة باالتفاقية الخاصة دون أن تكون مقترحة من اللجنة الموضوعاتية المعنية كما هو الشأن بالنسبة  -

  على  500+ 13و  6بين النقطتين الكيلومتريتين    3028مية رقم  توسعة وتقوية الطريق اإلقلي  التالية:للمشاريع  

كلمتر( وكذا تهيئة    30,9من عين حرودة إلى برشيد )  9كلم )إقليم مديونة(؛ وتثنية الطريق الوطنية    7,5بعد  

الوطنية   )  2*2على موقع مهيأ    9الطريق  الخامس  للطيران بمطار محمد  الثالث  المسلك   9,3على مستوى 

 كلم )مشاريع مهيكلة بين عماالت وأقاليم الجهة(. 40,2ل كلمتر( على طو

 مديونة:تهيئة الطرقات داخل تراب إقليم  -

المختصة لم تتم برمجتها على مستوى االتفاقية كما هو الحال مشاريع مقترحة من طرف اللجنة الموضوعاتية  -

 كلم )إقليم مديونة(. 3الرياض على طول تثنية طريق ركراكة المارة عبر مشروع بالنسبة لمشروع  

مشروعان واردان باالتفاقية الخاصة دون أن يكونا مقترحين من طرف اللجنة الموضوعاتية المعنية ويتعلق   -

الطريق اإلقليمية رقم  األمر ب  الطالب  3330تثنية  المجاطية  الصاعد  على طول      بين مركز مديونة والمركز 

و   2,6 مديونة(  )إقليم  اإلقليميكلم  الطريق  رقم  تثنية  المجاطية   3034ة  الصاعد  والمركز  مديونة  بين مركز 

 إقليم مديونة(. كلم ) 2,1الطالب على طول 

 المحمدية:تهيئة الطرقات داخل تراب عمالة  -

مشاريع مقترحة من طرف اللجنة الموضوعاتية المختصة لم تتم برمجتها على مستوى االتفاقية كما هو الحال  -

المحمدية( )عمالة    36Bبتشييد قنطرة على واد المالح للربط بين شارع الرياض/بالنسبة للمشروعين المتعلقين  

 المحمدية(.  )عمالة على مستوى إقامة الفتح    والرباطنجاز قنطرة على الطريق السيار الرابط بين الدارالبيضاء  إو

  ويتعلق مشروعان واردان باالتفاقية الخاصة دون أن يكونا مقترحين من طرف اللجنة الموضوعاتية المعنية   -

 )عمالةكلم    1,3طول    سبتة علىالمحمدية( وتثنية شارع    )عمالةكلم    2,2طول    الطليان علىاألمر بتهيئة طريق  

 المحمدية(.

ق والعامل المدير العام للوكالة الحضرية للدارالبيضاء( حيث  )يترأسها عامل مقاطعات عين الش  السكن والتأهيل الحضري

انصبت المقارنة على مجالي محاربة دور الصفيح وإعادة هيكلة األحياء ناقصة التجهيز بين مخرجات اللجان الفرعية المختصة  

إطار عمليات محاربة   في  العمومية  التجهيزات  إنجاز  اإلطار حول  باالتفاقية  المدرجة  الالئق وكذا  والمشاريع  السكن غير 

البيانات المضمنة بالبرنامج الملحق باالتفاقية اإلطار حول إعادة هيكلة األحياء ناقصة التجهيز وإدماجها في النسيج الحضري  

 بجهة الدارالبيضاء الكبرى.

ات العمومية المزمع من خالل مقارنة مخرجات اللجنة الفرعية المعنية بالشق المتعلق بالتجهيز :الصفيححول محاربة دور  -

من االتفاقية اإلطار   2من المادة    2البيانات المضمنة بالفقرة    وكذا إنشاؤها في إطار البرنامج التكميلي لمحاربة دور الصفيح  

 يلي: لوحظ ماحول إنجاز التجهيزات العمومية في إطار عمليات محاربة السكن غير الالئق 

 العمومية المبرمجة بالنسبة لقطاع الصحة والتربية الوطنية والرياضة؛ اختالف في عدد التجهيزات  -

 تباين في القطاعات المستهدفة كما هو الحال بشأن قطاع الثقافة والشؤون اإلسالمية.  -

 حول إعادة هيكلة األحياء ناقصة التجهيز:  -

إنجاز  - حول  اإلطار  )االتفاقية  العمومية  التجهيزات  إنشاء  طريق  عن  الهيكلة  بإعادة  المتعلق  للشق  بالنسبة 

التجهيزات العمومية في إطار عمليات محاربة السكن غير الالئق( : بالمقارنة بين مخرجات اللجنة الفرعية  

قيات الخاصة المنبثقة عن االتفاقية اإلطار المختصة باألحياء المزمع تجهيزها و غير المتعاقد بشأنها و االتفا 

؛  تبين   2من المادة    3حول إنجاز التجهيزات العمومية في إطار عمليات محاربة السكن غير الالئق الفقرة  

العمومية المبرمجة على مستوى عمالتي المقاطعات موالي رشيد   التجهيزاتوجود تباين بالنسبة لعدد وتكلفة  

 لنواصر. والحي الحسني وإقليم ا

بالنسبة للشق المتعلق بإعادة الهيكلة عن طريق التجهيزات األساسية المتمثلة في تجديد و تقوية مختلف الشبكات  -

إدماجها في  التجهيز و  و كذا شق الطرق وتكسية األزقة )االتفاقية اإلطار حول إعادة هيكلة األحياء ناقصة 

المقارنة بين مخرجات اللجنة الفرعية المعنية بصدد النسيج الحضري بجهة الدارالبيضاء الكبرى( : أفضت  

األحياء المزمع تجهيزها و غير المتعاقد بشأنها و البيانات المضمنة بالبرنامج الملحق باالتفاقية سالفة الذكر؛  
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إلى تسجيل فوارق على مستوى عدد األحياء المستهدفة وعدد األسر المعنية بالنسبة لعمالتي المقاطعات الحي 

 ي و عين الشق وإقليم مديونة وعمالة المحمدية.الحسن

والتي عهد إليها بإعداد مشروع )يترأسها عامال عمالتي مقاطعات سيدي البرنوصي والحي الحسني(    تنمية الموارد البشرية

ومحاربة   المتضمن لقطاعات الصحة، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة والثقافة،   االجتماعيالبرنامج المندمج للتأهيل  

مشروعا، إال أن المقارنة ما بين مخرجات    32الهشاشة، والسكن والمواكبة االجتماعية، والتشغيل وذلك من خالل اعتماد  

اللجنة ومختلف االتفاقيات الخاصة المنبثقة عن االتفاقية اإلطار المتعلقة بالبرنامج المندمج للتأهيل االجتماعي، أسفرت كذلك 

 عن تباينات. 

مشروعا ضمن البرنامج، مقابل اقتراح مشاريع   12مشروعا تم اقتراحه لم يتم اعتماد سوى    32  أصلجماال من  ذلك أنه إ

مشروعا"، كما أن بعض المشاريع تمت إعادة إدراجها ضمن محاور االستراتيجية الجديدة للتأهيل االجتماعي "   18"  جديدة

السل، ومحاربة اإل داء  المدرسي، ومحاربة  الهدر  إدماج األشخاص بدون مأوى، كالحد من  المخدرات، وإعادة  دمان على 

 ومحاربة ظاهرة التسول.

المجال أمام لجنة القيادة لتحديد الئحة المشاريع وتعديلها )زيادة أو نقصانا أو تغييرا في   المذكورةاإلطار    االتفاقيةولئن فتحت  

 ما لمخرجات اللجنة الموضوعاتية المختصة. المكونات( فإن هذا التدخل يجب أن يبقى محدودا واستثنائيا احترا

أن المشاريع التي يجب إنجازها هي التي كانت موضوع االتفاقيات اإلطار   وقد أوضحت وزارة الداخلية في جوابها
واالتفاقيات الخصوصية المنبثقة عنها، أما المشاريع المقترحة في إطار اللجان الموضوعاتية وغير المتعاقد بشأنها،  

 خل ضمن االلتزامات التعاقدية للشركاء.فهي ال تد

إحداث   و هيئاتإن  والتشخيص  موضوعاتية  كذاللتفكير  لكون    لجان  فضلى  ممارسة  ذاته  حد  في  اإلطار يعد  االتفاقيات 

الخصوصية الموارد   واالتفاقيات  وكذا  واألولويات  الدقيقة  بالحاجيات  المتعلقة  المستفيضة  الجوانب  إلى  التطرق  يمكنها  ال 

 المتاحة.

تحديد لتتويجا لمسار تشخيصي توافقي تشاركي  يجب أن تكون  مخرجات وخالصات اللجان الموضوعاتية    ويعتبر المجلس بأن

 في حاالت نادرة مما يضفي عليها الصبغة اإللزامية، وبذلك ال يمكن الحاجيات واألولويات بدقة وال يمكن االستعاضة عنها إال

 التعامل معها كمقترحات يستأنس بها ويجوز الحيد عنها أثناء إعداد اتفاقيات مخطط تنمية جهة الدار البيضاء الكبرى وتنفيذه. 

   مجالسها التداولية مدى اعتماد مضامين المخطط من طرف أهم الجماعات الترابية أثناء إعدادها ومصادقة

 على برامج تنميتها  

سطات وجماعة الدارالبيضاء باعتبارهما أهم الجماعات الترابية على  -تم االقتصار، في هذا التحليل، على جهة الدارالبيضاء

مستوى الشركاء المساهمين في المخطط، حيث لوحظ في هذا الصدد عدم إدماج بعض مشاريع المخطط الممولة من طرف  

 الجماعة في برنامجي تنميتهما. الجهة و

بالنسبة للجماعة، يتعلق األمر مثال باالتفاقيات الخاصة باالتفاقية اإلطار بشأن البرنامج الجهوي المندمج للتأهيل االجتماعي 

 ؛carl fick  وفيال sacré coeurالكنيسة سابقا  وتثمين وتهيئةمضمار الدراجات -والرياضةالمتعلقة بتأهيل قطاع الشباب  

وإعادة تهيئة منطقة الرحمة بجماعة   3032أما بالنسبة للجهة نذكر على سبيل المثال أشغال تهيئة وتوسيع الطريق اإلقليمية  

 دار بوعزة.

سطات  -بمالحظة تخص كل من جهة الدار البيضاء  "األمر يتعلقوفي معرض جوابها، أشارت وزارة الداخلية إلى أن  
الوق تم  البيضاء، حيث  الدار  لبرامجها وجماعة  الذكر  الترابيتين سالفتي  الجماعتين  وف على عدم تضمين كل من 

 التنموية لالتفاقيات الخصوصية موضوع المخطط.  

ضوع  وفي هذا اإلطار وجبت اإلشارة إلى أن المشاريع موضوع مخطط تنمية جهة الدار البيضاء الكبرى شكلت م
القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية حيز  دخول  ل  ، أي سنة قب2014اتفاقيات إطار تم التوقيع عليها سنة  

 التنفيذ. 

وفرت بالنسبة للمشاريع موضوع المخطط التمويل الالزم وحددت مدة اإلنجاز والتزامات    علما أن االتفاقيات اإلطار 
 مختلف الشركاء.

البيضاء  الدار  لجهة  التنموي  البرنامج  أن  غضون سنة  تم  سطات،  -كما  الوزارة في  هذه  عليه من طرف  التأشير 
 .2020"-2015سنوات بعد إطالق مخطط تنمية جهة الدار البيضاء الكبرى  3، أي 2018

 ثالثا. بنية االتفاقيات وشكليات إبرامها واعتمادها
والمصادقة.  وذلك على مستوى اإلعداد واإلبرام    والخاصة  الثغرات التي شابت االتفاقيات اإلطارعالج هذا المحور مختلف  

 : بهذا الخصوص ما يليمن أهم المالحظات المسجلة 
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بالنسبة لالتفاقية اإلطار المتعلقة بتهيئة وتثمين الشريط   عدم انعقاد االختصاص النوعي لعمالة صاحبة مشروع  -

حيث لوحظ بأن عمالة المحمدية هي صاحب المشروع بالرغم   -ساحل جماعة المحمدية  -الساحلي للدارالبيضاء  

المتعلق بالميثاق الجماعي تعتبر تهيئة السواحل والممرات الساحلية    78.00من القانون رقم    39من أن المادة  

 من بين المرافق والتجهيزات العمومية كاختصاصات ذاتية للجماعات؛

- 00من القانون  39هذه المالحظة تحيل على مقتضيات المادة  ت وزارة الداخلية إلى أن "بالنسبة لهذا الشق، أشار
من الميثاق الجماعي المذكور، تنص  42بمثابة الميثاق الجماعي، وفي هذا الخضم وجبت اإلشارة إلى أن المادة  78

أ شأنها  من  التي  والشراكة  التعاون  أعمال  بجميع  يقوم  الجماعي،  المجلس  أن  االقتصادية على  التنمية  تنعش  ن 
البرامج والمشاريع عن   واالجتماعية والثقافية للجماعة )...( ويحدد ألجل ذلك شروط مشاركة الجماعة في إنجاز 

 طريق الشراكة.

وحسب منطوق المادة السالفة الذكر، فيمكن للجماعة أن تدخل في اتفاقيات شراكة يمكن بموجبها أن تنجز مشاريع  
ل ضمن مجال اختصاصها، أو أن تفوض بموجبها مهمة صاحب مشروع لشريك بالرغم من أن تدخل أو ال تدخ

 من صميم اختصاصاتها.ن المشروع يمكن أن يكو

لتالفي مثل هذه الوضعية مستقبال، تعمل المديرية العامة للجماعات الترابية على إعداد نموذج اتفاقية يتم التنصيص  
ات القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، ويشكل خاص ضرورة فيها صراحة على ضرورة احترام مقتضي

اقتصار اإلطار التعاقدي على المشاريع التي تدخل ضمن االختصاصات الذاتية والمشتركة للجماعات الترابية التي  
 ."تنخرط في اتفاقيات الشراكة

ما هو الشأن بالنسبة لالتفاقيتين اإلطار  عدم التعيين الصريح لصاحب المشروع بالنسبة لبعض االتفاقيات )ك -

في النسيج الحضري    وإدماجهاهيكلة األحياء ناقصة التجهيز    الترابي وإعادةالمجال    وترويجالمتعلقين بتسويق  

  وقطاع االتفاقيتين الخاصتين بإعادة تهيئة منطقة الرحمة بجماعة دار بوعزة    وكذابجهة الدارالبيضاء الكبرى  

 المهني(؛  والتكوينالتشغيل 

المجال الترابي ثم توحيد    وترويج)يتعلق األمر بتسويق  اإلطار  عدم تعيين الجدولة الزمنية لبعض االتفاقيات   -

المعايير بمحيط توزيع الخدمات المتعلقة بالماء والكهرباء والتطهير السائل داخل المجال الترابي لجهة    ومالءمة

 ؛ الدارالبيضاء(ية تراث مدينة إعادة التهيئة وحما  وكذاالدارالبيضاء الكبرى 

 ما يلي:عدم تأريخ اتفاقيات خاصة كما هو الحال بالنسبة ل -

 ؛  والقدسالعماالت  وشارعي Aأشغال تهيئة العقدة  -

 أشغال تهيئة الشبكة الطرقية بتراب عمالة المحمدية؛   -

 محاربة الهشاشة؛  -

 تأهيل المؤسسات التعليمية بجهة الدارالبيضاء؛ -

 الشباب والرياضة؛تأهيل قطاع  -

 ؛ carl fickوفيال   sacré coeurتهيئة وتثمين الكنيسة سابقا  -

 تثمين السوق المركزي؛ -قطاع تنمية األنشطة المدرة للدخل -

 تأهيل قطاع الشباب والرياضة بإقليم النواصر؛  -

م توقع على الميناء التي ل  –األمر بشركة ويصال الدارالبيضاء    ويتعلقعدم توقيع شريك على اتفاقية خاصة   -

 2014االتفاقية الخاصة بإنشاء نفق تحت شوارع سيدي محمد بن عبد هللا والموحدين وزايد أحمد بتاريخ أكتوبر  

نذاك من طرف وزير المالية الوصي  آبالرغم من أنها من الشركاء المشار إليهم في ديباجة االتفاقية، حيث وقعت  

 ؛2016/ 19/01ة من طرف المدير العام للشركة إال بتاريخ على صندوق إثمار ولم يتم التوقيع على االتفاقي

في تحديد سريان مفعول بعض االتفاقيات الخاصة حيث تشير أغلبية االتفاقيات إلى أن تاريخ التوقيع   عدم الدقة -

 هو الواقعة المنشأة لسريان مفعولها عوض تاريخ المصادقة عليها؛

عقد اتفاقيات خاصة قبل التوقيع على االتفاقيات اإلطار المرجعية كما هو الحال بالنسبة التفاقية شراكة لتمويل  -

الخاصة بتهيئة جامعة الدول    كلم واالتفاقية  13,5طول    على  3032الطريق اإلقليمية رقم    وتوسيعمشروع تهيئة  

 العربية؛

عدم تفصيل تكاليف المبلغ اإلجمالي للمشاريع المضمنة ببعض االتفاقيات الخاصة كما هو الحال بالنسبة التفاقية   -

 poste central de commandeللتحكممنصة مركزية  و الجوالنونظام ضبط    كاميرات للمراقبةإنجاز شبكة  
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وإنجاز تصميم مديري للتوقف ومرائب بتراب جماعة الدارالبيضاء وإنجاز مرآب أرضي بساحة نيفادا بذات 

 الجماعة؛ 

 أرضي بساحة نيفادا بذات الجماعة؛  -

قيع على االتفاقية اإلطار  من تاريخ التو طويلةالتوقيع والمصادقة على بعض االتفاقيات الخاصة بعد مرو فترة  -

المنبثقة عنها )يتعلق األمر باالتفاقية اإلطار حول البرنامج الجهوي المندمج للتأهيل االجتماعي الموقعة بتاريخ 

للدخل    2014شتنبر    26 المدرة  األنشطة  تنمية  بقطاع  الخاصة  االتفاقية  على  حداث مركز  إ  -حيث صودق 

ووقعت االتفاقية الخاصة بتأهيل القطاع الثقافي بتاريخ   2019أبريل    22حاضن لألنشطة المدرة للدخل بتاريخ  

 (؛ 2017دجنبر  12

منذ   - بشأنها  المعنية  الجماعة  مجلس  تداول  من  بالرغم  خاصة  اتفاقية  على  التوقيع  األمر   .2015عدم  يتعلق 

ه لم يتم التوقيع على االتفاقية  باالتفاقية اإلطار حول تأهيل البنيات التحتية الثقافية والرياضية والترفيهية، ذلك أن

من   2015يوليوز   29وافق عليها بتاريخ    جماعة الهراويينالخاصة بإنجاز مدينة الرياضات رغم أن مجلس  

 ؛ 12/2015خالل المقرر رقم 

الحال بالنسبة لالتفاقية الخاصة    )كما هوعدم التصويت على عدد من االتفاقيات من طرف المجالس المنتخبة   -

التي لم يصوت عليها المجلس اإلقليمي للنواصر وكذا   3032الطريق اإلقليمية    وتوسيعالمتعلقة بأشغال تهيئة  

ل التي  ببوسكورة  مرشيش  غابة  بتهيئة  المتهعلقة  الخاصة  يتداول  االتفاقية  الداراليضاء   بشأنهام  جهة  مجلس 

واالتفاق العربية  يسطات  الدول  جامعة  حديقة  بتهيئة  المتعلقتين  الخاصتين  ملعب  وتهيئةتين  محمد    وعصرنة 

 الخامس التي لم يصادق عليهما مجلس جماعة الدالرالبيضاء(. 

سطات، بحث المتدخلين    –الدار البيضاء  يوصي المجلس األعلى للحسابات وزارة الداخلية، من خالل مصالح والية جهة  

اإلطار و االتفاقيات  وإبرام  المتعلقة بصياغة  للمساطر  الالزم  االهتمام  إيالء  الخاصة والمصادقة  االتفاقيات  المعنيين على 

 . يهاعل

 لجان القيادة والتتبع واللجوء للشراف المنتدب  وتسييرإحداث -رابعا. الحكامة
إشكالي إلى  المحور  آلية يتطرق هذا  والتتبع وكذا  القيادة  لجان  الخاصة على مستوى  االتفاقيات  تنفيذ  التي ميزت  الحكامة  ة 

 اإلشراف المنتدب.

 ومن أهم المالحظات التي تم الوقوف عليها، ما يلي. 

   وجب تفعيل الصالحيات المنوطة بخلية تنسيق تنفيذ وتتبع المخطط على مستوى والية جهة الدارالبيضاء

 الكبرى 

القاضي بإحداث خلية على صعيد والية   2015يونيو    02بتاريخ    976جهة القرار رقم  الة تفعيل المخطط أصدر والي  لمواكب

 جهة لتنسيق تنفيذ وتتبع ذات المخطط.ال

 غير أنه لوحظ عدم تفعيل هذه الخلية مما حرم المخطط من آلية تنسيقية فعالة لتتبع تنفيذه. 

 قيادة والتتبع المنصوص عليها في االتفاقيات  مالحظات حول اشتغال وتسيير لجان ال 

لقد تم إحداث لجان القيادة أو التتبع في إطار كل اتفاقية خاصة على حدة، يترأس أغلبيتها والي الجهة ويعهد إليها بتتبع المشاريع  

 وتحيينها ومواكبتها. ومن أهم المالحظات المسجلة حول عمل هذه اللجان ما يلي: 

اجتماع لجنة   األعضاء الحاضرين للتركيبة المنصوص عليها في االتفاقية )فمثال لم يحضرعدم احترام تشكيلة   -

بيضاء ) صاحبة المشروع ( و القطب المالي للدارالبيضاء كما تنص على لالتتبع كل من ممثل عن جماعة الدارا

؛ كما لم يحضر اجتماع  وشارعي العماالت والقدس  Aمن االتفاقية الخاصة بأشغال تهيئة العقدة    10ذلك المادة  

كل من  ممثل عن جماعة الدارالبيضاء و المديرية العامة للجماعات الترابية    12/01/2016لجنة التتبع بتاريخ  

كما تنص على ذلك االتفاقية الخاصة المتعلقة بإنشاء نفق تحت شوارع سيدي محمد بن عبد هللا و الموحدين و 

 زايد أحمد(؛

لجنة  بالويتعلق األمر    ،شخص غير ذلك المنصوص عليه في االتفاقية الخاصةترؤس لجنة التتبع من طرف   -

بشأن االتفاقية الخاصة بتهيئة الطرقات داخل مجال مدينة الدارالبيضاء والتي   28/11/2019المنعقدة بتاريخ  

من ذات    8مقاطعات سيدي البرنوصي عوض والي الجهة بخالف ما تنص عليه المادة    ة ترأسها عامل عمال

 االتفاقية الخاصة؛ 

طبيعة لجنة التتبع كما هو الحال بالنسبة لالتفاقية    بشأن تباين بين مقتضيات االتفاقية الخاصة واالتفاقية اإلطار   -

ج الحضري بجهة الدارالبيضاء الكبرى والتي الخاصة بإعادة هيكلة األحياء ناقصة التجهيز وإدماجها في النسي

منها لجنة مركزية يترأسها وزير السكنى وسياسة المدينة ولجنة محلية يترأسها عمال العماالت    13أحدثت المادة  
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واألقاليم المعنية بالمشاريع والبرامج؛ وفي المقابل فإن االتفاقية اإلطار ذات الصلة فقد نصت في مادتها التاسعة  

 ة تتبع محلية فقط يترأسها والي جهة الدارالبيضاء سطات؛ على لجن

من االتفاقية   10تباين في تأليفة لجنة التتبع بين االتفاقية الخاصة واتفاقية اإلشراف المنتدب حيث تنص المادة   -

الخاصة بتهيئة حديقة الحيوانات بعين السبع على تكوين لجنة القيادة برئاسة والي جهة الدارالبيضاء سطات  

تضم كذلك مجموعة من األعضاء من بينهم رئيس المجلس الجهوي والوالي المدير العام للجماعات الترابية أو 

من يمثله   في حين أن المادة الثامنة من اتفاقية االنتداب المبرمة مع شركة الدارالبيضاء للتهيئة ال تتضمن هذين  

 العضوين؛

 لجان التتبع قصد توجيهها لباقي األعضاء؛ عدم إنجاز التقارير الدورية الصادرة عن رؤساء -

لالتفاقية  - بالنسبة  الشأن  كما هو  االتفاقيات  لبعض  بالنسبة  اللجان  اجتماعات  عدم تحديد دورية معينة النعقاد 

الخاصة بتهيئة وتجهيز غابة مرشيش ببوسكورة والتي لم تحدد أية دورية بالنسبة للجنة المؤسساتية واللجنة  

 من ذات االتفاقية؛ 9والمادة   8بموجب المادة التقنية المحدثين 

عدم انعقاد أي اجتماع منذ التوقيع على االتفاقية كما هو الحال بالنسبة لالتفاقيات الخاصة بمشروع إعادة تأهيل  -

حلبة  وتأهيلالسوق المركزي وبإحداث مركز حاضن لألنشطة المدرة للدخل بتراب عمالة مقاطعة عين الشق 

 الفيلودروم؛

التتبع بعد انصرام   - من توقيع االتفاقية الخاصة وسريان مفعولها كما هو    ويلط  مدةانعقاد أول اجتماع لجان 

الحال بالنسبة لالتفاقية اإلطار حول تسويق وترويج المجال الترابي حيث انعقد أول اجتماع للجنة التتبع بتاريخ  

 ؛2014أي بعد مرور أكثر من سنتين على تاريخ التوقيع على االتفاقية اإلطار خالل شتنبر  28/12/2016

كما هو الحال مثال بالنسبة    ،المنصوص عليها في االتفاقيات الخاصة  انعقاد االجتماعات  رام دوريةعدم احت -

لالتفاقتين الخاصتين بإنجاز تصميم مديري للتوقف ومواقف بتراب الدارالبيضاء وإنجاز تصميم مديري للتوقف  

واللت الدارالبيضاء  بتراب  اليومواقف  للجنة  فقط  اجتماعين  انعقاد  عرفتا  بتاريخي  ن  التوالي  على  تتبع 

 على الرغم من أن الدورية هي مرة في كل أسدس.   17/04/2018و 01/11/2016

 لتنفيذ المشاريع تحسين إطار اإلشراف المنتدب كآلية  ضرورة 

قام مختلف   المسطرة بالمخطط،  المشاريع  تنفيذ  اتفاقيات اإلشراف   حامليمن أجل  إلى عقد  باللجوء  المشاريع  أو أصحاب 

 تدب، السيما مع شركات التنمية المحلية. المن

ئة من المبلغ اإلجمالي للمخطط، حيث ابالم  60، تشرف شركة الدارالبيضاء للنقل على أكثر من  2020إلى حدود متم يناير  

 مهئ إنها عالوة على تنفيذها بشكل حصري لكافة االتفاقيات الخاصة باالتفاقية اإلطار بشأن بناء نظام نقل عصري في موقع 

بالدارالبيضاء؛ فقد كانت صاحبة المشروع المنتدب في مجموعة من االتفاقيات الخاصة باالتفاقية اإلطار حول تهيئة الطرق 

 والبنيات التحتية الطرقية وتحسين ظروف التنقل إضافة إلى اتفاقيات عصرنة النقل. 

  إدماج   وشركةلتراث وشركة التظاهرات والتنشيط  ما أسند لشركات التنمية المحلية )شركة الدار البيضاء ل  مجموع وقد تجاوز  

للنقل( حوالي  سكن للتهيئة وشركة الدار البيضاء  الدارالبيضاء  ئة من المبلغ ابالم  85مليار درهم أي ما يعادل    23  وشركة 

 .2020اإلجمالي لالتفاقيات الموقعة إلى حدود متم يناير 

 مالحظات التالية: ولقد تم الوقوف، بخصوص هذا اإلشراف المنتدب، على ال

كما هو الشأن بالنسبة االتفاقية الخاصة   عدم إبرام اتفاقيات اإلشراف المنتدب بالنسبة لبعض االتفاقيات الخاصة -

 بتأهيل قطاع الشباب والرياضة )بين وزارة الشباب والرياضة وشركة التظاهرات والتنشيط(؛ 

صة المرتبطة بها )بالرغم من أن االتفاقية الخاصة بتهيئة  إبرام اتفاقية انتداب قبل المصادقة على االتفاقية الخا -

للتنفيذ إال بعد المصادقة    وقابلةلم تصبح نهائية    10/10/2014ساحة جامعة الدول العربية الموقع عليها بتاريخ  

فإن اتفاقية اإلشراف المنتدب مع شركة الدارالبيضاء   04/11/2015عليها من طرف السلطة الوصية بتاريخ  

 أي قبل سريان مفعول االتفاقية الخاصة المذكورة(؛ 09/12/2014ئة وقع عليها بتاريخ للتهي

عدم الفصل بين المهام المسندة لوالي الجهة بالنسبة لشركات التنمية المحلية بجماعة الدارالبيضاء حيث يعتبر   -

الوالي من الموقعين على كل االتفاقيات مما من شأنه أن يثير حالة تناف باعتباره رئيس المجلس اإلداري لذات  

البرا أغلب  في  المنتدب  اإلشراف  إليها  أسند  التي  ترالشركات  على  عالوة  والمشاري؛  التتبع ؤمج  لجان  سه 

 والتقييم في غالب األحيان؛

إسناد بعض المهام لشركات التنمية المحلية في إطار اإلشراف المنتدب خارج االختصاصات الموكولة إليها )  -

لى باإلذن بتأسيسها إ  2005دجنبر    15بتاريخ    2.05.1601حالة شركة إدماج سكن و التي يشير المرسوم رقم  

وحدة سكنية؛ و خالفا    34.000أن موضوع إحداثها هو إنجاز برنامج مدن بدون دور صفيح عن طريق بناء    
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لذلك فقد أنجزت  ذات الشركة مركزا حاضنا لألنشطة المدرة للدخل )قطاع تنمية األنشطة المدرة للدخل( لفائدة 

تفاقية الخاصة بتأهيل قطاع الشباب والرياضة  مشاريع في إطار اال  6الجهة كما أوكل لها اإلشراف المنتدب على  

 مشروع سبق أن أسندت إلى شركة الدارالبيضاء للتظاهرات واألنشطة ؛ 45 أصلمن 

تخص االتفاقية اإلطار حول البرنامج الجهوي المندمج للتأهيل االجتماعي إلى حيز   التأخر في إخراج مشاريع -

ال المشروع  لصاحب  المتكرر  التغيير  بسبب  بتثمين   )فمثالمنتدب  الوجود  المتعلقة  الثالثة  المشاريع  أن  تبين 

الكنيسة سابقا    المركزي وكذاالسوق   الشباب    ثم  carl fick  وفيال  sacré coeurتهيئة وتثمين  تأهيل قطاع 

اتفاقيات الخاصة قد عرفت تغييرا في صاحب  و مضمار الدراجات    -والرياضة المشروع التي هي موضوع 

رالبيضاء للتراث إلى شركة الدارالبيضاء للتهيئة مما تسبب في تأخر ملحوظ في إتمام  من شركة الدا  المنتدب

 المشاريع(.

االتفاقية اإلطار ال تنص على نصاب قانوني ملزم، يفضي عدم احترامه،    وقد أشارت وزارة الداخلية في جوابها أن
ب، ال يمكن أن تغير مضامين االتفاقية األصلية، أن اتفاقية اإلشراف المنتد  أضافت  كما   إلى بطالن انعقاد لجنة التتبع.

حيث ينحصر موضوعها في إسناد جزء من مهام صاحب المشروع إلى صاحب مشروع منتدب، أما فيما يخص  
 عضوية لجان التتبع، فيجب أن تطابق ما هو منصوص علية في االتفاقية األصلية.

  ، أبرزت الوزارة أنفي لجان التتبع واإلشراف المحليةوبخصوص عضوية ممثل المديرية العامة للجماعات الترابية  
سالفة    المديرية العامة للجماعات الترابية تعمل عند دراسة مشاريع اتفاقيات الشراكة على توضيح أن مهام اللجان 

 ذه اللجان. الذكر تكتسي طابعا محليا، وعليه فيمكن للسادة الوالة أو العمال أو من يمثلهم أن يمثلوا الوزارة في أشغال ه

أن دور والي الجهة محوري في تنزيل االتفاقيات موضوع المخطط، فهو يوقع على االتفاقيات    كما أشارت الوزارة إلى
بصفته منسقا بين المصالح الخارجية للقطاعات الوزارية الشريكة في االتفاقيات، ومن أجل حل الخالفات التي قد  

 تنشأ عند تنفيذها. 

الي لمجلس إدارة شركات التنمية المحلية، فإن المجلس اإلداري يتكون أساسا من ممثلي  أما فيما يخص ترؤس الو
 الجماعات الترابية، وهو المجلس الذي يتداول ويتخذ قراراته بعد عمليات التصويت. 

 

والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ واحترام التزامات  ياتلاشكفيما يتعلق باإل تم الوقوف عليهاالمالحظات التي ب المجلس يذكر

وتدقيق المشاريع    تتبعل   (systémique) ونظامية   (opérationnelle)عمليةبعدم وجود آلية    ويؤكد الجانب المتعلق  األطراف

 . جهةالمخطط تنمية الناشئة عن  صفقاتوال

سطات، في تنسيق مع   –يوصي المجلس األعلى للحسابات وزارة الداخلية، من خالل مصالح والية جهة الدار البيضاء    لذا،

 المتدخلين المعنيين بالقيام بما يلي:

تشكيالتها ودورية  ب  تلك الخاصةلجان القيادة والتتبع السيما  المتعلقة باحترام المقتضيات التعاقدية    العمل على -

وذلك لتقوم على النحو    ؛بيعة صالحياتها )التقنية والمالية واإلدارية( والتقارير التي تنجزهااجتماعاتها وط

الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ المخطط وتجاوزها في الوقت المناسب قبل تفاقمها  تذليل    األمثل بدورها في

 المشاريع؛ إنجازوتأثيرها سلبا على 

عند   - المالعمل  اإلشراف  عقود  إلى  المخطط  اللجوء  مشاريع  لتنفيذ  المحلية  التنمية  مع شركات  على  نتدب 

 : التاليةاستيفاء الضوابط 

 اندراج المشاريع المسندة ضمن اختصاصات هذه الشركات؛  ✓

التحقق القبلي من قدرة هذه األخيرة على الوفاء بتعهداتها لتفادي التغيير المتكرر لصاحب المشروع  ✓

 المنتدب؛

منتد ✓ إشراف  اتفاقيات  مسطرة  إبرام  واحترام  الصلة  ذات  الخاصة  االتفاقيات  عن  منفصل  بشكل  ب 

 اعتمادها.

الصعوبات  -2020خامسا. الحصيلة المرحلية بالنسبة للمشاريع المدرجة بالمخطط إلى حدود نهاية يناير  

 وأسباب التعثر 
وقد سجل في هذا اإلطار، على    المحور مدى تقدم برامج ومشاريع المخطط وأهم الصعوبات التي تحول دون تنفيذه.  اتناول هذ

 الخصوص، ما يلي: 

   2020صعوبة تحديد الحصيلة المرحلية بالنسبة للمشاريع المدرجة بالمخطط إلى حدود نهاية يناير 
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اب المشاريع المنتدبة تم وضع وتعبئة جدول يبرز بالنسبة لكل اتفاقية من خالل البطائق التقنية للمشاريع وحسابات تدبير أصح

خاصة، مبلغ المشروع في االتفاقية الخاصة /المبلغ المراجع ومبلغ النفقات الملتزم بها ومبلغ النفقات المسددة ومبلغ المساهمات  

ة )أحيانا طبع التباين وعدم التجانس مختلف  المدفوعة والحصيلة المؤقتة لألشغال المنجزة؛ وذلك في حدود البيانات المتوفر

بالنسبة لالتفاقية    2020الحصول على نسبة مضبوطة لتقدم األشغال بمتم يناير    يتسنالوضعيات المقدمة وفي حاالت أخرى لم  

 الخاصة(.

مات المالية لمختلف اعتبارا لذلك فقد تعذر تحديد مجموعة من المؤشرات المتعلقة بوضعية المخطط اإلجمالية من قبيل االلتزا

 الشركاء ومجموع المستحقات المفرج عنها والمبالغ الملتزم بها واألشغال المنجزة وكذا المبالغ المسددة.

لذات السبب تم االكتفاء بتصنيف االتفاقيات الخاصة مع األخذ بعين االعتبار تعقيبات مختلف أصحاب المشاريع المنتدبة وذلك 

 حسب النحو التالي:

 ؛ واتفاقيتين خاصتين( واحدة اتفاقية إطار) اإلطار والخاصة غير المفعلة اتاالتفاقي -

 أو مكتملة الدراسات والتي لم يشرع بعد في إنجازها  اتفاقيات(  3)  االتفاقيات الخاصة المفعلة في طور الدراسات -

 (؛  اتفاقيات 3)

أو مرحلة متوسطة في األشغال أوفي سواء في بداية  اتفاقيات( 3)االتفاقيات الخاصة المفعلة في طور اإلنجاز  -

 ؛ اتفاقيات( 4) مرحلة جد متقدمة في األشغال

 ؛ اتفاقيات( 7) االتفاقيات الخاصة التي عرفت إنجازا جزئيا للمشاريع المكونة لها  -

 . اتفاقيات( 8) االتفاقيات الخاصة التي عرفت إنجازا كليا للمشاريع سواء داخل األجل التعاقدي أو خارجه -

 راهات تعترض تنفيذ اتفاقيات المشاريع المدرجة بالمخطط صعوبات وإك 

بعد االطالع على محاضر اجتماعات لجنة القيادة    االجتماعي،بخصوص االتفاقية اإلطار المتعلقة بالبرنامج المندمج للتأهيل  

وفاتح   2018نونبر    29و  2018شتنبر    27و  2018غشت    10و  2018أبريل    23المنعقدة خمس مرات )بالتواريخ التالية  

 التي اعترضت تنفيذها وهي كالتالي:  صعوبات( تم الوقوف على أهم ال2019أكتوبر 

 القيادة بصفة دورية مما أدى إلى تراكم المشاكل التي عرفها إنجاز المشاريع المقررة؛عدم انعقاد اجتماعات لجنة   -

 تغيير في المحاور االستراتيجية للبرنامج المندمج للتأهيل االجتماعي والذي لم يواكبه تعديل لالتفاقيات الخاصة؛  -

اقدية، كما هو الشأن بالنسبة لمكتب  عدم قدرة لجنة القيادة على إلزام بعض الشركاء على احترام التزاماتهم التع -

مركزا للتكوين قصد    13التكوين المهني وإنعاش الشغل والذي لم يقم بعرض مشروع االتفاقية الخاصة إلنجاز  

 التوقيع والمصادقة عليها؛

التنمية  - شركات  تدخل  لمجال  الدقيق  التحديد  عدم  العقارية،  األوعية  وجاهزية  تصفية  صعوبات  إلى  إضافة 

 ، عدم احترام مقتضيات االتفاقيات الخاصة الموقعة والتأخر في أجرأة هذه األخيرة.المحلية

ذلك، عالوة على االختالالت    ىوعموما عرفت أغلبية المشاريع تأخرا سواء في مرحلة الدراسات أو أثناء مرحلة التنفيذ ويعز

إليها آن فا، إلى جملة من الصعوبات واإلكراهات المصنفة المتعلقة بالحكامة على مستوى التتبع واإلشراف المنتدب المشار 

 على النحو التالي: 

فمثال بخصوص اتفاقية شراكة لتمويل مشروع إعادة   .عدم احترام الجدولة الزمنية لدفع المساهمات التعاقدية -

 مليون درهم موزعة   70المتأخرات    فقد بلغت  ،مليون درهم  300تهيئة منطقة الرحمة بجماعة دار بوعزة بمبلغ  

المدينة بمبلغ    45بين وزارة الداخلية بمبلغ   ماليين درهم ووزارة   10مليون درهم ووزارة السكنى وسياسة 

 ، مليون درهم  360يتعلق باتفاقية محاربة الهشاشة البالغ قدرها    وفيمامليون درهم؛    15الشبيبة والرياضة بمبلغ  

مليون درهم وجهة الدار البيضاء   144ية بمبلغ  موزعة بين وزارة الداخلمليون درهم    210فقد بلغت المتأخرات  

 درهم؛مليون  66الكبرى بمبلغ 

أرضية تحت شارعي  - أنفاق  بإنجاز  الخاصة  لالتفاقية  بالنسبة   الحال  كما هو  المشروع  في مكونات  التغيير 

للنقل بم  2015يونيو    19الزرقطوني وغاندي بتاريخ   البيضاء  الدار  البيضاء و شركة  الدار  بلغ  بين جماعة 

إضافة نفقي عين السبع وسيدي     2017يونيو    27بتاريخ    1ي عرفت بموجب الملحق رقم  تمليون درهم وال 800

عبد الرحمان دون المس بالغالف المخصص للمشروع؛ ثم حالة االتفاقية الخاصة بإنشاء نفق تحت شوارع  

أكتوبر   بتاريخ  أحمد  وزايد  والموحدين  هللا  عبد  بن  محمد  ج  2014سيدي  شركة  بين  و  الدارالبيضاء  ماعة 

دجنبر  05بتاريخ  01الدارالبيضاء للتهيئة والتي عرفت بدورها تغييرا في بنية المشروع بموجب الملحق رقم 

مليون   600لالتفاقية الخاصة بأشغال تهيئة طرقات مدينة الدار البيضاء حيث انتقل مبلغ المشروع من    2017

 مليون درهما؛  820درهم إلى 
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ا هو الشأن بالنسبة لالتفاقية الخاصة بإحداث مركز ثقافي ومعهد  متسوية الوضعيات العقارية كصعوبات في   -

بين جماعة الدار البيضاء   درهم  مليون  50بمبلغ     2017دجنبر    12جهوي للموسيقى والفن الكوريغرافي بتاريخ  

المملوك   C/366شارة للعقار رقم  و شركة الدار البيضاء للتهيئة؛ حيث لم  يتم التوقيع على اتفاقية وضع رهن اإل

للدار   الجماعي  المجلس  موافقة  من  بالرغم  واالتصال  الثقافة  وزارة  لفائدة  البيضاء  الدار  جماعة  طرف  من 

 07/2018/ 25بتاريخ    125والمقرر رقم    07/02/2018بتاريخ    33البيضاء على ذلك من خالل المقرر رقم  

الرخ السلبي على استصدار  الوقع  له  لمباشرة األمما كان  المطلوبة  شغال وعلى رأسها رخصة  ص اإلدارية 

 ؛ البناء وبالتالي التأخر في إخراج المشروع إلى حيز التنفيذ

كما هو الحال بالنسبة  لالتفاقية اإلطار المتعلقة بإعادة   تسجيل مشاكل ذات طبيعة تقنية أو إدارية او اجتماعية -

نسيج الحضري بجهة الدار البيضاء الكبرى التي اعترض تنفيذها  هيكلة األحياء ناقصة التجهيز وإدماجها في ال

صعوبات من قبيل تعرضات المجاورين وطلب تعويضهم عن نزع ملكيتهم وعدم مالئمة الميزانيات المخصصة  

لبعض األحياء بسبب تغيير طبيعة التدخل أو األشغال ومسطرة نزع الملكية وقرارات التصفيف وعدم تعبئة 

خل شركة العمران بعملية إنماء ال سيما على مستوى إقليم النواصر وبرمجة طرقات مكتظة  العقار ورهن تد

 كانت مبرمجة ال سيما على مستوى الهراويين الجنوب وأحياء عين الشق وموالي رشيد ؛

الحضرية  التغيير المتكرر في التركيبة المالية لبعض االتفاقيات الخاصة باالتفاقية اإلطار المتعلقة بتهيئة الطرق   -

عجز تسبب    والبنيات التحتية الطرقية األخرى وتحسين السير والجوالن وأثرها السلبي على تقدم األشغال. فمثال

جماعة الدارالبيضاء عن إيجاد التمويالت الضرورية للمشاريع التي كانت قيد اإلنجاز  في عدم اإلفراج عن  

تها التعاقدية مما دفع  بالمديرية العامة للجماعات الترابية المستحقات و بالتالي عدم القدرة على الوفاء بالتزاما

إلى تحمل حصة الجماعة  في كل من االتفاقيات الخاصة بإنجاز شبكة كاميرات للمراقبة و نظام ضبط الجوالن 

ومدارات شارعي العماالت و القدس؛ وفي المقابل التزمت   Aومنصة مركزية للتحكم  وأشغال تهيئة العقدة  

التزمت بالدراسات وتنفيذ  إحداث  بإنجاز تصميم مديري للتوقف و  الجماعة مرائب بتراب الدار البيضاء كما 

أشغال إنجاز أنفاق أرضية تحت شارعي الزرقطوني وغاندي بعدما تكفلت المديرية العامة للجماعات الترابية  

 لنفس االتفاقية.  2017يونيو    27بتاريخ    1بنفقي عين السبع وسيدي عبد الرحمان المحدثين بموجب الملحق رقم  

المخطط،   الترابية في تمويل  للجماعات  العامة  إلىشارأفي ما يخص مساهمة المديرية  الداخلية  من  أنه    ت وزارة 
 مليار درهم، تم:  6,32مساهمة إجمالية تقدر بـ 

 مليار درهم؛  1,71ل المباشر لما مجموعه يالتحو -       -

 مليار درهم عبر بروتوكول تمويل مع صندوق التجهيز الجماعي. 3,27تحويل ما مجموعه  -       -

مليار درهم، فتحويله يخضع لما هو منصوص عليه    1,34أما فيما يخص المبلغ المتبقي، والمحدد في مبلغ    -       -
عية في بروتوكول التمويل الموقع مع صندوق التجهيز الجماعي، من أهمها: )الوثائق المثبتة لتقدم األشغال، الوض

 المالية للمشاريع، حاجيات التمويل ....(؛

  4,98  ـــــبه المديرية العامة للجماعات الترابية يقدر ب  التزمتنسبة ما  أوضحت الوزارة أن    وإضافة إلى ما سلف، 
 ئة من المساهمة اإلجمالية في تمويل المخطط. افي الم 78,8مليار درهم، أي ما نسبته 

سطات، بحث الشركاء    –زارة الداخلية، من خالل مصالح والية جهة الدار البيضاء  يوصي المجلس األعلى للحسابات و

 المعنيين على ما يلي:   

 العمل على تفعيل االتفاقيات اإلطار بما يضمن إنجاز المشاريع المقررة؛  -

 اإلعداد الجيد للمشاريع قصد تفادي تغيير مكوناتها الحقا؛  -

 التعاقدية إلنجاز المشاريع؛الحرص على احترام اآلجال  -

 احترام الجدولة الزمنية لدفع المساهمات التعاقدية؛ -

 المساهمة في تذليل الصعوبات ذات الطبيعة العقارية والتقنية واإلدارية واالجتماعية. -
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II. ب المتعلقة  والتوصيات  المالحظات  حول  الداخلية  وزير  جهة  جواب  تنمية  مخطط 

 (2015-2020)  الدارالبيضاء الكبرى

 ( )نص الجواب كما ورد

الكبرى    تنمية جهة  يعد مخطط - يهدف إلى  ، إذ  استراتيجيوإنمائي  برنامجا طموحا ذو بعد    2020-2015الدار البيضاء 

التنقل على المستوى الجهوي، وتعزيز الجاذبية االقتصادية وتحسين مناخ   تحسين نوعية ظروف حياة السكان، وتدعيم 

 .الدار البيضاء الكبرى بجهةاألعمال 

  هخطابأكد في  ، الذي  وأيده نصره هللا    ،من الرؤية المستنيرة لصاحب الجاللة الملك محمد السادسوينبثق المخطط المذكور   -

التاسعة    السامي التشريعية  الوالية  الثالثة من  التشريعية  السنة  األولى من  الجلسة  :  2013أكتوبر    11)خالل  أن  ( على 

تحويل الدار البيضاء إلى قطب مالي دولي يتطلب، أوال وقبل كل شيء، توفير البنيات التحتية والخدماتية بمواصفات  "

اد إطار قانوني مالئم وتكوين موارد بشرية ذات مؤهالت عالية واعتماد عالمية، وترسيخ قواعد الحكامة الجيدة، وإيج

التقنيات وطرق التدبير الحديثة. غير أن الدار البيضاء ال تجتمع فيها مع األسف كل هذه المؤهالت رغم المجهودات 

 تعرف هذه المدينة، الكبيرة على مستوى التجهيز واالستثمار، وخاصة ما يتعلق منها بالتأهيل الحضري. لكن لماذا ال

التي هي من أغنى مدن المغرب، التقدم الملموس الذي يتطلع إليه البيضاويون والبيضاويات على غرار العديد من المدن  

األخرى؟ وهل يعقل أن تظل فضاء للتناقضات الكبرى إلى الحد الذي قد يجعلها من أضعف النماذج في مجال التدبير  

البيضاء هي   فالدار  الفقيرة.  الترابي؟  الطبقات  الغنية مع  الفئات  التفاوتات االجتماعية الصارخة، حيث تتعايش  مدينة 

وهي مدينة األبراج العالية وأحياء الصفيح. وهي مركز المال واألعمال والبؤس والبطالة وغيرها، فضال عن النفايات  

 ".واألوساخ التي تلوث بياضها وتشوه سمعتها

 : 2020-2015وثيقة رسمية وإطار مرجعي لمخطط تنمية جهة الدار البيضاء الكبرى  بخصوص وضع واعتماد و -

بالنظر إلى تعدد العماالت واألقاليم التي يستهدفها المخطط، وإلى تنوع طبيعة المشاريع التي تشكل تجدر اإلشارة إلى أنه   -

الخصوص واالتفاقيات  اإلطار  "االتفاقيات  مقاربة  اعتماد  تم  األساسية،  طبيعة محاوره  اختالف  مراعاة  أجل  من  ية"، 

المشاريع، ومن أجل إرساء هيآت للحكامة على مستوى والية الجهة والعماالت واألقاليم المعنية، وهي الهيآت التي تتشكل 

عضويتها من ممثلين محليين للشركاء، يتوفر فيهم شرط القرب، وهو الشرط الذي يمكن من تتبع ومواكبة دائمة لوتيرة  

 شاريع، واتخاذ اإلجراءات الضرورية لرفع اإلكراهات التي قد تعترض تنزيل المشاريع. إنجاز الم

وتشكل االتفاقيات اإلطار العشر، التي تم التوقيع عليها أمام جاللة الملك محمد السادس نصره هللا، اإلطار التعاقدي الذي   -

المحددة ووفق الشروط التقنية التي حددتها االتفاقيات  يلزم كل الشركاء الموقعين عليها، من حيث إنجاز المشاريع في اآلجال  

 الخصوصية، وهي االتفاقيات الملزمة أكثر من أي إطار مرجعي، الذي قد ال يكتسب أية صفة إلزامية.

 ئة من المبالغ المعبأة لتمويل مشاريع المخطط: افي الم 80حول اتفاقيتان فقط تمثالن  -

في    80ظام نقل عصري وبتهيئة الطرق الحضرية والبنيات التحتية الطرقية بالفعل  نبإنجاز  تشكل االتفاقيتان المتعلقتان   -

، وتبقى هذه النسبة معقولة بالنظر لطبيعة 2020-2015ئة من الكلفة اإلجمالية لمخطط تنمية جهة الدار البيضاء الكبرى  االم

المشاريع التي تتطلب استثمارات ضخمة من  المشاريع المزمع إنجازها في إطار تنزيل االتفاقيتين السالفتي الذكر، وهي  

الطرامواي، والقاطرات وعربات نقل   فنية، ممرات تحت أرضية، ممرات  التمويل: بنيات تحتية طرقية، منشآت  حيث 

 .المسافرين

 بشأن مخرجات اللجان الموضوعاتية وبرامج تنمية بعض الجماعات الترابية:    -

تجدر اإلشارة في هذا اإلطار، إلى أن المشاريع التي يجب إنجازها هي التي كانت موضوع االتفاقيات اإلطار واالتفاقيات   -

الموضوعاتية وغير اللجان  المقترحة في إطار  المشاريع  أما  المنبثقة عنها،  المتعاقد بشأنها، فهي ال تدخل    الخصوصية 

 ضمن االلتزامات التعاقدية للشركاء.

 بخصوص مدى اعتماد مضامين المخطط من طرف الجماعات الترابية أثناء إعداد برامجها التنموية: -

سطات وجماعة الدار البيضاء، حيث تم الوقوف على عدم تضمين  -يتعلق األمر بمالحظة تخص كل من جهة الدار البيضاء -

 كل من الجماعتين الترابيتين السالفتي الذكر لبرامجها التنموية لالتفاقيات الخصوصية موضوع المخطط. 
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ة جهة الدار البيضاء الكبرى شكلت مضوع اتفاقيات  في هذا اإلطار وجبت اإلشارة إلى أن المشاريع موضوع مخطط تنمي -

 القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية حيز التنفيذ.دخول ، أي سنة قبل 2014إطار تم التوقيع عليها سنة 

اإلطار  - االتفاقيات  أن  اإلنجاز والتزام  علما  الالزم وحددت مدة  التمويل  المخطط  للمشاريع موضوع  بالنسبة  ات  وفرت 

 مختلف الشركاء.

،  2018التأشير عليه من طرف هذه الوزارة في غضون سنة  تم  سطات،  -كما أن البرنامج التنموي لجهة الدار البيضاء  -

 .2020-2015سنوات بعد إطالق مخطط تنمية جهة الدار البيضاء الكبرى  3أي 

 اعتباره من اختصاصات مجلس الجماعة: انتفاء االختصاص النوعي لعمالة المحمدية فيما يخص تثمين الساحل، بحول   -

المادة   - المالحظة على مقتضيات  القانون    39تحيل هذه  الخضم وجبت   78-   00من  الجماعي، وفي هذا  الميثاق  بمثابة 

التعاون    42اإلشارة إلى أن المادة   الميثاق الجماعي المذكور، تنص على أن المجلس الجماعي، يقوم بجميع أعمال  من 

التي من شأنها أن تنعش التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية للجماعة )...( ويحدد ألجل ذلك شروط مشاركة والشراكة  

 الجماعة في إنجاز البرامج والمشاريع عن طريق الشراكة. 

تدخل   وحسب منطوق المادة السالفة الذكر، فيمكن للجماعة أن تدخل في اتفاقيات شراكة يمكن بموجبها أن تنجز مشاريع -

أو ال تدخل ضمن مجال اختصاصها، أو أن تفوض بموجبها مهمة صاحب مشروع لشريك بالرغم من أن المشروع يمكن  

 من صميم اختصاصاتها.ن أن يكو

لتالفي مثل هذه الوضعية مستقبال، تعمل المديرية العامة للجماعات الترابية على إعداد نموذج اتفاقية يتم التنصيص فيها   -

رة احترام مقتضيات القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، ويشكل خاص ضرورة اقتصار صراحة على ضرو

التي تنخرط في   الترابية  للجماعات  الذاتية والمشتركة  التي تدخل ضمن االختصاصات  المشاريع  التعاقدي على  اإلطار 

 اتفاقيات الشراكة.

 بع واللجوء للشراف المنتدب:بخصوص الحكامة إحداث وتسيير لجان القيادة والتت -

تجدر اإلشارة إلى أن االتفاقية اإلطار ال تنص على نصاب قانوني ملزم، يفضي عدم احترامه، إلى بطالن انعقاد لجنة  -

 التتبع. 

كما أن اتفاقية اإلشراف المنتدب، ال يمكن أن تغير مضامين االتفاقية األصلية، حيث ينحصر موضوعها في إسناد جزء   -

التتبع، فيجب أن تطابق ما هو من مهام ص فيما يخص عضوية لجان  أما  إلى صاحب مشروع منتدب،  المشروع  احب 

 منصوص علية في االتفاقية األصلية.

وبخصوص عضوية ممثل المديرية العامة للجماعات الترابية في لجان التتبع واإلشراف المحلية، تعمل المديرية العامة   -

ريع اتفاقيات الشراكة على توضيح أن مهام اللجان السالفة الذكر تكتسي طابعا محليا،  للجماعات الترابية عند دراسة مشا

 وعليه فيمكن للسادة الوالة أو العمال أو من يمثلهم أن يمثلوا الوزارة في أشغال هذه اللجان. 

 بشأن تحسين إطار اإلشراف المنتدب:  -

قيات موضوع المخطط، فهو يوقع على االتفاقيات بصفته تجدر اإلشارة إلى أن دور والي الجهة محوري في تنزيل االتفا -

 منسقا بين المصالح الخارجية للقطاعات الوزارية الشريكة في االتفاقيات، ومن أجل حل الخالفات التي قد تنشأ عند تنفيذها. 

ممثلي الجماعات   أما فيما يخص ترؤس الوالي لمجلس إدارة شركات التنمية المحلية، فإن المجلس اإلداري يتكون أساسا من -

 الترابية، وهو المجلس الذي يتداول ويتخذ قراراته بعد عمليات التصويت. 

 المشاريع المدرجة بالمخطط:   اتفاقياتحول الصعوبات واإلكراهات التي تعترض تنفيذ  -

مة إجمالية من مساه أنه  في ما يخص مساهمة المديرية العامة للجماعات الترابية في تمويل المخطط، وجبت اإلشارة إلى   -

 مليار درهم، تم: 6,32تقدر بـ 

 مليار درهم؛ 1,71ل المباشر لما مجموعه يالتحو -

 مليار درهم عبر بروتوكول تمويل مع صندوق التجهيز الجماعي. 3,27تحويل ما مجموعه  -
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عليه في بروتوكول مليار درهم، فتحويله يخضع لما هو منصوص  1,34أما فيما يخص المبلغ المتبقي، والمحدد في مبلغ  -

كر من أهمها: )الوثائق المثبتة لتقدم األشغال، الوضعية المالية للمشاريع، ذالتمويل الموقع مع صندوق التجهيز الجماعي، ن

 حاجيات التمويل ....(؛ 

 78,8ما نسبته    مليار درهم، أي   4,98  ـــــبه المديرية العامة للجماعات الترابية يقدر ب  التزمتوإضافة إلى ما سلف، فنسبة ما  

 ئة من المساهمة اإلجمالية في تمويل المخطط. افي الم

الفصل الثالث: اختصاصات التصريح بالممتلكات وتدقيق حسابات األحزاب  

 السياسية وتتبع تنفيذ التوصيات 
إضافة إلى االختصاصات القضائية واختصاصات مراقبة التسيير واستخدام األموال العمومية التي تم التطرق لها في الفصلين 

األول والثاني من هذا التقرير، تمارس المحاكم المالية اختصاصات أخرى أسندت لها بمقتضى دستور المملكة والقانون المنظم 

وتتبع عملية التصريح اإلجباري بالممتلكات، وتدقيق حسابات األحزاب السياسية وفحص للمحاكم المالية، وتتمثل في تلقي  

 النفقات المتعلقة بالعمليات االنتخابية، وتتبع تنفيذ التوصيات التي تسفر عنها المهمات الرقابية. 

كما يقوم المجلس األعلى للحسابات بمهمة للتدقيق الخارجي للبرامج الممولة من طرف وكاالت منظمة األمم المتحدة بناء على 

  .الشؤون الخارجية والتعاون االفريقي والمغاربة المقيمين بالخارجتعاقد مع وزارة 

 حول التعاون الدولي للمجلس األعلى للحسابات. ونقدم فيما يلي نظرة حول ممارسة المهام سالفة الذكر، إضافة إلى لمحة

 جباري بالممتلكات التصريح اإلأوال. 

 المرجعية واإلطار القانوني للتصريح اإلجباري بالممتلكات  .1

تعتبر آلية التصريح اإلجباري بممتلكات المسؤولين، الذين يتحملون مسؤولية عمومية، وسيلة لتخليق الحياة العامة والمساءلة  

اتفاقية  وعلى هذا األساس ضمنتها  .  والمحاسبة ضمن استراتيجية مندمجة متعددة األبعاد تهدف إلى الوقاية ومحاربة الفساد

 كآلية ضمن التدابير الوقائية للحد من مظاهر الفساد.  2003لسنة  األمم المتحدة لمكافحة الفساد

سنة   المذكورة  االتفاقية  على  المصادقة  بعد  شر2007ومباشرة  بالتصريح ،  المتعلقة  المقتضيات  تنزيل  في  المغرب  ع 

بتاريخ   5679بالموجودات حيث صدرت النصوص القانونية المتعلقة بالتصريح اإلجباري بالممتلكات بالجريدة الرسمية عدد  

عة (، وتتشكل هذه النصوص من ظهيرين شريفين اثنين، وثالث قوانين تنظيمية، وأرب2008نوفمبر    3)  1429ذي القعدة    4

 قوانين عادية، كلها تعكس اختالف األنظمة والمسطرة والجهة المصرح لديها باختالف الفئات المستهدفة.

ويهم الظهيران الشريفان أعضاء الحكومة والشخصيات المماثلة لهم ورؤساء دواوينهم، إضافة ألعضاء الهيئة العليا لالتصال  

كل من أعضاء المجلس الدستوري وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس السمعي البصري، بينما تتعلق القوانين التنظيمية ب 

المستشارين، في حين تخص القوانين العادية ثالثة أنظمة للتصريح بالممتلكات تتعلق بالقضاة، وقضاة المحاكم المالية، وبعض 

بينم العموميين،  األعوان  أو  الموظفين  فئات  وبعض  المهنية  والغرف  المحلية  المجالس  تتميم  منتخبي  الرابع  القانون  يهم  ا 

 مجموعة القانون الجنائي.

المتعلق بتحديد نموذج التصريح اإلجباري  التشريعية على نصوص تطبيقية تتمثل في المرسوم  وقد أحالت هذه النصوص 

، 2009بر  ديسم  8بالممتلكات ووصل التسلم وبالحد األدنى لقيمة األموال المنقولة الواجب التصريح بها والذي صدر بتاريخ  

للتصريح  الخاضعين  التصريح بها من طرف  الواجب  المنقولة  لقيمة األموال  الحد األدنى  الذي يحدد  الوزير األول  وقرار 

، وهو التاريخ 2010فبراير    15، ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ  2010فبراير    11اإلجباري بالممتلكات والذي صدر بتاريخ  

 نفيذ عمال بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالتصريح اإلجباري بالممتلكات. المعتمد لدخول المنظومة حيز الت

جب الذي ينص على أنه "ي  158هذه اآللية بمقتضى الفصل    2011وتعزيزا وتوطيدا لهذا المنحى، سن دستور المملكة لسنة  

حددة في القانون، تصريحا كتابيا  على كل شخص منتخبا كان أو معينا، يمارس مسؤولية عمومية، أن يقدم، طبقا للكيفيات الم

".  بالممتلكات واألصول التي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه لمهامه، خالل ممارستها، وعند انتهائها

)الفقرة الرابعة( من    147الفصل  وبالتالي يشمل هذا االختصاص كل مسؤول عمومي بواجب الشفافية والمحاسبة، كما أوكل  

 . لمجلس األعلى للحساباتحصريا ل مهمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكاتور الدست

( التطبيق  التصريح اإلجباري بالممتلكات منذ دخولها حيز  للحسابات بتفعيل منظومة  المجلس األعلى  فبراير    15وقد بادر 

بالموارد البشرية واللوجستيكية   ( على المستوى التنظيمي عبر إحداث غرفة التصريح اإلجباري بالممتلكات وتزويدها2010

 الضرورية، كما تم إحداث فروع لنفس الغرض بالمجالس الجهوية للحسابات.
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السنوية  التقارير  في  إليه  اإلشارة  تمت  المجلس، كما  أمام  إكراهات عديدة  انطالقته  االختصاص منذ  تدبير هذا  وقد وضع 

أ للملزمين بالتصريح  الواسعة  بالقاعدة  الالزمة  السابقة، ترتبط  التصاريح  القانونية إليداع  و بكيفية احتساب وتحديد اآلجال 

خالل مختلف المراحل ابتداء من تولي المهام أو االنتداب إلى تاريخ انتهائهما، مرورا بالتجديد كل سنتين أو ثالث سنوات  

لتي تطرأ عليها، من طرف السلطة  حسب الفئة، أو مسألة ضبط وتحيين القائمة بأسماء الملزمين بالتصريح وكذا التغييرات ا

 الحكومية وموافاة المجلس األعلى للحسابات بها. 

المالية رصيدا معرفيا  المحاكم  راكمت  التطبيق،  المنظومة حيز  دخول  منذ  الممارسة  إحدى عشر سنة من  من  أكثر  وبعد 

و ثالث سنوات )حسب الفئة المعنية(، وتدبيريا في هذا الميدان. وقد شكلت حمالت التجديد برسم شهر فبراير من كل سنتين أ

أهم محطات هذه الممارسة، حيث يستلزم هذا التجديد اتخاذ تدابير تحضيرية على المستوى الداخلي وكذا التنسيق والتواصل 

 مع األطراف ذات الصلة خصوصا السلطات الحكومية التي تلعب دورا مهما في مسطرة التلقي والتتبع. 

 بالممتلكات التصاريح تجديد عملية وتنظيم  لتحضير  المتخذة التدابير .2

  المعطيات   رقمنة  تعميم  مع  وتماشيا  اإلطار،  هذا  مع عملية تجديد التصاريح بالممتلكات لشهر فبراير، وفي  2019تزامنت سنة  

 من  المجردة"  اإللكترونية" اإلدارية  العمليات" إلى  المادية"  اإلدارية  العمليات  من  تدريجيا  واالنتقال  ،والمساطر  واإلجراءات

إلى    يرمي األول  اإللكترونية،  بوابته  عبر  جديدين  معلوماتيين  تطبيقين  بإعداد  للحسابات  األعلى  المجلس  قام  المادية،  الصفة

  تحت   أو  لها  التابعين  بالممتلكات  بالتصريح  الملزمين  قوائم  تحميل  من  العمومية  والهيئات  الحكومية  السلطات  مختلف  تمكين

إلكترونيا،  وصايتها، وموافاة بها  للحسابات  األعلى    هذا   ويتيح  عليها.  تغييرات  طرأت  كلما  تتبعها  على   السهر  مع  المجلس 

المنصة(  التحميل )عبر  وضبطهم  لقوائم  اآلني  التتبع  للمجلس  اإللكتروني    باآلجال   المتعلقة  المقتضيات  وتطبيق  الملزمين 

 . المسطرة القانونية

ن   أعداد  لتدفق  محكم  تنظيم  أجل   من  ، وذلكتصاريحهم  إليداع  مسبق  موعد  حجز  من  الثاني، الملزمين  بيقالتط  في حين يمّكِ

 . التصريح لتجديد بالنسبة فبراير شهر في المحددة القانونية اآلجال احترام مع المصرحين

  رئيس   السيدإلى    رسالة  للحسابات  األعلى  المجلس  وجه  ،2019التي صادفت شهر فبراير    التصاريح  تجديد  لحملة  واستباقا

 المباشر   والتتبع  الفعلي  لالنخراط  الحكومية  السلطات  ودعوة  اإلطار،  هذا   في   المتخذة  الجديدة  باإلجراءات  إلخباره  الحكومة

المتعلق بتجديد التصريح    2019  يناير  8  بتاريخ  01/2019  رقم  المنشور  الحكومة  رئيس   السيد  إثرها  على  أصدر  العملية،  لهذه

 المتخذة،  الرقمية  المساطر  في هذه العملية، ونهج  االنخراطإلى    الحكومية  السلطات  يدعو من خالله  اإلجباري بالممتلكات،

  وتحميل  وتتبع  بضبط  يكلف  عمومية  إدارة  كل  عن  موظف  الملزمين بالمنصة اإللكترونية، إضافة إلى تعيين  قوائم  تحميل  خاصة

للمجلس  المخاطب  ويكون  ،القوائم  هذه   بالتصريح   المتعلقة  المسطرية  اإلجراءات  يخص  فيما   للحسابات  األعلى  الرئيسي 

 .  بالممتلكات

بالتصريح المذكور    الملزمة  الدستورية  الهيآت  وبعض  الحكومية  القطاعات  إلى كل  مراسالت  المجلس  وبالموازاة مع ذلك، وجه 

 المعينين  الموظفين  لفائدة  2019  يناير  16  بتاريخ   نظم  تواصلي  لقاء   لحضور  ودعوتها  المستجدات  بهذه   إلخبارها (  رسالة  40)

تم  الشأن،  هذا  في  للمجلس  كمخاطبين الجديدة  عرض  خالله  والذي    المذكورين،   المعلوماتيين  التطبيقين  ومميزات   التدابير 

 .إليهم الموجه المستعملين طرف من بهما العمل كيفية وشرح

، تدعو السادة والة الجهات وعمال العماالت  2019فبراير    08كما صدرت في نفس اإلطار، دورية السيد وزير الداخلية بتاريخ  

واألقاليم وعماالت المقاطعات إلى موافاة المجالس الجهوية للحسابات المختصة بالقوائم بأسماء الملزمين بالتصريح اإلجباري  

بالق عليهم  المنصوص  رقم  بالممتلكات  المحلية   54.06انون  المجالس  منتخبي  لبعض  اإلجباري  التصريح  بإحداث  المتعلق 

، خاصة منهم المنتخبين، وذلك عبر التحميل بالمنصة والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين واألعوان العموميين بممتلكاتهم

 المعلوماتية المخصصة لهذا الغرض.

  الغرض،   لهذا  المعينين  المخاطبين  طرف  اإللكتروني، من  ، التحميل2019  سنة  لخال  تم  التواصلية،  العملية  هذه  إثر  وعلى

 بالتصريح.  الملزمين بأسماء أولية قائمة( 61) وستين لواحد

  والهيآت   الحكومية  السلطات  طرف  من  المعينين  ،مخاطبيه  وتوطيد شبكة  تأسيس  عملية  واصل  المجلس  أن إلى    اإلشارة  تجدر

  رسالة  20تم توجيه    ، حيث2020  سنة  خالل  بالتصريح  الملزمين  لقوائم  اإللكتروني  التحميل  وتتبع   ضبط   بهدف  العمومية،

وذلك بهدف إحصاء    ،سلطة حكومية مختصةالملزمين عن كل    قائمةتحميل    وتتبع  ضبط  عن  مسؤول  موظف  بتعيين  تقضي

  لتحقيق   توخيا  للممتلكات،  اإلجباري  تصريح بال  المتعلقة  القوانين  بمجموعة  المستهدفة  الفئات  جميع  من  كل الملزمين  ضبطو

   .واجب التصريح أمام بين جميع الملزمين المساواة مبدأ

، تحميل القوائم بأسماء الملزمين بالتصريح سواء تلك التي طرأت عليها تغييرات، أو القوائم  2020كما تواصل خالل سنة  

المجلس بلوائح ملزميها ألول مرة منذ دخول منظومة التصريح األولية بالنسبة لألجهزة والمؤسسات العمومية التي وافت  

اإلجباري بالممتلكات حيز التطبيق، وذلك إثر تذكير رئيس الحكومة لها تبعا لرسالة الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات 

 .2019نونبر  17بهذا الشأن بتاريخ 
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 2020و 2019لسنتي  بالممتلكات اإلجباري لتصريحل العامة حصيلةال .3

تبعا لتحميل لوائح الملزمين من طرف السلطات الحكومية المختصة، عرفت ثالث حملة لتجديد التصاريح التي صادفت شهر  

من   ،المحددة  القانونية  داخل اآلجالأي    غاية متم شهر فبرايرتصريحا إلى    28.776  مجموعه، اإلدالء بما  2019فبراير  

 .بالمائة 47يد كافة المحاكم المالية، وهو ما يمثل نسبة تصريح بلغت بتجديد التصريح على صع ملزما 60.205أصل 

وقد تواصلت حملة التصريح، إما برسم التجديد أو بمثابة نهاية المهام أو برسم التصريح األولي، ليبلغ عدد التصاريح المودعة  

 . 2020خالل سنة  9.862، و2019خالل سنة  81.212لدى المحاكم المالية 

تصريحا بالممتلكات تخص ما    339.236،  2020إلى غاية متم سنة    2010عدد التصاريح المودعة منذ سنة    وبهذا يكون

 ملزم من مختلف الفئات على مستوى جميع المحاكم المالية.  97.973يفوق 

بسائر المحاكم المالية   2020و  2019  سنتي  خالل  المودعة  بالممتلكات  التصاريح   معطيات مفصلة حول  الجدول التالي،   ويورد

 :حسب االختصاص الترابي

 السنوات  مجلس الحسابات المعني 

 عدد التصاريح المودعة لدى المحاكم المالية 

 المجموع  موظفون  منتخبون 

 المجلس األعلى للحسابات 

2019 919 * 8.204 9.123 

2020 30 548 578 

2010-2020 4.148 43.504 47.652  

 –تطوان  –المجلس الجهوي للحسابات لجهة طنجة 

 الحسيمة 

2019 480 6.896 7.376 

2020 228 797 1.025 

2010-2020 4.017 29.717 33.734 

 المجلس الجهوي للحسابات لجهة الشرق

2019 11 6.083 6.094 

2020 639 370 1.009 

2010-2020 6.124 34.295 40.419 

 مكناس –للحسابات لجهة فاس المجلس الجهوي  

2019 00 8.731 8.731 

2020 697 656 1.353 

2010-2020 5.952 39.592 45.544 

 –سال  –المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط 

 القنيطرة 

2019 51 8.215 8.266 

2020 596 968 1.564 

2010-2020 3.303 29.741 33.044 

 خنيفرة  –لجهة بني مالل المجلس الجهوي للحسابات  

2019 472 5.248 5.720 

2020 177 377 554 

2010-2020 1.447 8.735 10.182 

 –المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء 

 سطات 

2019 599 11.928 12.527 

2020 28 492 520 

2010-2020 1.074 33.490 34.564 

 آسفي –المجلس الجهوي للحسابات لجهة مراكش 

2019 08 8.216 8.224 

2020 640 774 1.414 

2010-2020 4.114 34.517 38.631 

 تافياللت  –المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة 

2019 1.360 3.304 4.664 

2020 322 267 589 

2010-2020 2.169 6.477 8.646 

 ماسة  –المجلس الجهوي للحسابات لجهة سوس 

2019 71 6.319 6.390 

2020 308 451 759 

2010-2020 2.896 26.128 29.024 

 واد نون  –المجلس الجهوي للحسابات لجهة كلميم 

2019 16 2.040 2.056 

2020 116 123 239 

2010-2020 383 3.610 3.993 

الساقية   –المجلس الجهوي للحسابات لجهة العيون 

 الحمراء 

2019 49 1.444 1.493 

2020 00 132 132 

2010-2020 579 12.432 13.011 

2019 72 476 548 
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 السنوات  مجلس الحسابات المعني 

 عدد التصاريح المودعة لدى المحاكم المالية 

 المجموع  موظفون  منتخبون 

واد   –المجلس الجهوي للحسابات لجهة الداخلة 

 الذهب 

2020 26 100 126 

2010-2020 164 627 791 

أعضاء المحكمة الدستورية وأعضاء الهيئة *إضافة إلى فئات المنتخبين الملزمين )أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين(، يتضمن هذا العدد كذلك تصاريح  

 العليا لالتصال السمعي البصري وقضاة المحاكم المالية وأعضاء مجلس المنافسة وأعضاء المؤسسات الدستورية. 

المالية منذ   المحاكم  لدى  المودعة  التصاريح  أن مجموع  أعاله  الجدول  نهاية    2010يتبين من خالل  يبلغ   2020إلى غاية 

 91.074)  بالمائة  93معدل تصريح بالممتلكات ناهز    2020و  2019حا بالممتلكات. وقد سجلت سنتي  تصري  339.236

 ملزما من جميع الفئات(.  97.973تصريحا مودعا من أصل 

 حصيلة عملية إيداع التصاريح بالممتلكات للفئات الخاضعة من غير الموظفين واألعوان العموميين 1.3

على للحسابات التصاريح اإلجبارية بالممتلكات من لدن فئة الموظفين واألعوان العموميين تتلقى كتابة الضبط لدى المجلس األ

الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري،  الملزمين وأعضاء الحكومة ورؤساء دواوينهم والشخصيات المماثلة لهم وأعضاء  

الملزمين تصاريحهم   بالممتلكات بكتابة الضبط لدى المجلس الجهوي  بينما يودع منتخبو المجالس المحلية والغرف المهنية 

 للحسابات المختص.

أما بالنسبة للفئات األخرى الملزمة من أعضاء المجلس الدستوري )المحكمة الدستورية حاليا( وأعضاء مجلس النواب ومجلس  

عضاء المجلس الدستوري المستشارين، فهم مطالبون بإيداع التصريح بممتلكاتهم لدى هيئة تلقي التصريحات بالممتلكات أل

من   تتكون  والتي  للحسابات،  األعلى  بالمجلس  المحدثة  وتتبعها،  ومراقبتها  المستشارين،  ومجلس  النواب  مجلس  وأعضاء 

الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات بصفته رئيسا ورئيس الغرفة األولى ورئيس الغرفة اإلدارية بالمجلس األعلى )محكمة  

العليا  النقض حاليا(، باإلض للحسابات من بين األطر  للمجلس األعلى  الرئيس األول  الذي يعينه  للهيئة  العام  إلى األمين  افة 

 للمجلس.

 أعضاء المحكمة الدستورية .أ

لدى األمانة  قام أعضاء المحكمة الدستورية )المجلس الدستوري سابقا( االثني عشر بإيداع التصريح اإلجباري بالممتلكات  

تتبع ومراقبة التصريحات بالممتلكات ألعضاء المحكمة الدستورية، بما فيهم األعضاء األربعة الجدد الذين العامة لهيئة تلقي و

 .2020تم تعيينهم خالل سنة 

 أعضاء مجلس النواب  .ب

ومراقبة كسائر الفئات الملزمة، قام أعضاء مجلس النواب بتجديد تصريحاتهم وإيداعها لدى األمانة العامة لهيئة تلقي وتتبع  

 . 2019 من سنة التصريحات بالممتلكات ألعضاء مجلس النواب خالل شهر فبراير

أربعة ، حيث صرح النواب بممتلكاتهم، ما عدا  2020وقد استمرت عملية ايداع التصاريح المعنية لدى الهيئة المذكورة خالل  

 منهم، وذلك حسب البيان التالي:

 نسبة التصريح  عدد الملزمين غير المصرحين  المودعة عدد التصاريح   النواب الملزمون 

386 382 4 99% 

 النواب،  مجلس  أعضاء  تصريحات  ومراقبة  وتتبع  تلقي  هيئة  بصفته رئيس  للحسابات،  األعلى  للمجلس  األول  الرئيس  أخبر  وقد

المكررة مرتين من القانون   85من المادة    5تصريحات هؤالء األعضاء، طبقا لمقتضيات الفقرة    النواب بوضعية  مجلس  رئيس

رقم   رقم    31.97التنظيمي  التنظيمي  القانون  بمقتضى  تتميمه  وقع  كما  النواب  بمجلس  هذه    ،50.07المتعلق  وقد تضمنت 

 المصرحين. غير النواب بأسماء الوضعية القائمة

 . وضعيتهم لتسوية كما طلب الرئيس األول للمجلس من رئيس مجلس النواب دعوة غير المصرحين

 عضاء مجلس المستشارين أ .ج

قام أعضاء مجلس المستشارين بتجديد تصريحاتهم وإيداعها لدى األمانة العامة لهيئة تلقي وتتبع ومراقبة تصريحات أعضاء 

 .2019مجلس المستشارين خالل سنة 

لذين شغلوا ، حيث صرح المستشارون الجدد ا2020طيلة سنة  وقد استمرت عملية إيداع التصريحات لدى الهيئة المذكورة  

 المقاعد الشاغرة، بممتلكاتهم بمناسبة ابتداء االنتداب وكذا المستشارين المغادرين، وذلك حسب البيان التالي: 
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 التصريح  نسبة المودعة  التصريحات عدد الملزمون  المستشارون

126 126 %100 

 أعضاء الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري .د

، قام األعضاء التسعة للهيئة العليا لالتصال السمعي البصري بإيداع التصريح اإلجباري  2018ديسمبر    03بعد تعيينهم بتاريخ  

 .2019بالممتلكات بمناسبة بداية االنتداب لدى كتابة الضبط بالمجلس األعلى للحسابات خالل سنة 

ين والمنتخبين المحليين  حصيلة عملية إيداع التصاريح بالممتلكات الخاصة بفئة الموظفين واألعوان العمومي 2.3

 الملزمين

يناير   من  ابتداء  للحسابات،  األعلى  المجلس  لدى  الضبط  كتابة  غاية    2019تلقت  السنة،   31وإلى  نفس  من  ديسمبر 

 بممتلكاتهم.  للتصريح تصريحا عن فئة الموظفين واألعوان العموميين الخاضعين 8.204

بمختلف   المودعة  التصاريح  عدد  بلغ  العموميينبينما  واألعوان  الموظفين  فئة  للحسابات عن  الجهوية  طيلة سنة    المجالس 

الملزمين   68.900،  2019 المنتخبين  تصاريح  عدد  بلغ  حين  في  التجديد،  بمثابة  بالممتلكات  تصاريح  معظمها  تصريحا، 

 تصريحا. 4.108

ريقة إلكترونية من طرف ممثلي السلطات الحكومية، ونظرا ألن تطبيق التدابير المتخذة بشأن تحميل القوائم بأسماء الملزمين بط

تجاوزت شهر فبراير كفترة زمنية محددة لعملية التجديد، وبغية إتاحة الفرصة أمام جميع المسؤولين لموافاة المجلس بمعطيات  

ال المعلوماتي المعمول به، فقد تواصلت عملية اإليداع موازاة بعملية تحميل  التطبيق  الملزمين وفق  قوائم، إلى أن تم جميع 

، حيث بلغ آنذاك عدد الملزمين من كل 2019أكتوبر    15حصر وضعيات الملزمين المصرحين وغير المصرحين بتاريخ  

للحسابات،   األعلى  المجلس  لدى  الغرض  لهذا  المعد  المعلوماتي  بالنظام  أسمائهم  المحملة  قام   73.757األصناف  ملزما؛ 

 منهم عن واجب التصريح بالممتلكات، وذلك وفق البيان التالي:  15.474منهم بالتصريح بينما تخلف  58.283

 نسبة التصريح  عدد غير المصرحين  عدد المصرحين  ( 2019)متم أكتوبر  عدد الملزمين

73.757 58.283 15.474 79,09% 

القوانين المنظمة للتصريح وفي إطار إجراءات التتبع التي يقوم بها المجلس، إعماال للمقتضيات المنصوص عليها بمختلف  

بتاريخ   للحسابات  األعلى  للمجلس  األول  الرئيس  وجه  بالممتلكات،  ل2019نوفمبر    28اإلجباري  الدستورية ،  لمؤسسات 

المخلين قوائم بأسماء الملزمين  ال( رسالة إخبار ب41)  تحت وصايتها واحد وأربعينوالسلطات الحكومية والمؤسسات العمومية  

تذكير يقوموا باإلدالء بالتصريح الواجب أو لم يجددوه. وقد شكلت عملية اإلخبار هذه، فرصة للم    ي الذين بواجب التصريح، أ

المتأخرين عن واجب التصريح، من طرف السلطة الحكومية أو الجهاز أو المؤسسة الدستورية التي ينتمون إليها، حيث قام 

في   الوضع  بتدارك  منهم  اإلدالموالية    الفترةالبعض  الواجب،  عبر  بالممتلكات  بالتصريح  التالية  الء  األرقام  تسجيل  تم  وقد 

 (:وفرض الحجر الصحي  تاريخ بداية الجائحة)  2020متم مارس  المتعلقة بتسوية الوضعية، بجميع المحاكم المالية إلى غاية  

 عدد تسويات الوضعية بعد اإلخبار  عدد الملزمين غير المصرحين 
نسبة 

 التسوية 
لم يسووا الوضعية الملزمون الذين    

15.474 5.793 %37,43 9.681 

التصريح   بواجب  المخلين  الملزمين  عدد  استقر  فقد  في وبهذا،  فبراير،  لشهر  الموافقة  التصريحات  تجديد  فترة   برسم 

 ملزما. 9.681

الملزمة لدى المجالس الجهوية بالموازاة، سجلت أنشطة تتبع ومراقبة إجبارية إيداع التصريح بالممتلكات من طرف الفئات  

، إخبار السلطات المحلية  2020و  2019للحسابات من منتخبين وموظفي وأعوان الجماعات الترابية الملزمين، خالل سنتي  

 بوضعية التصاريح بالممتلكات وإنذار بعض المتخلفين عن التصريح، كما يبين ذلك الجدول التالي: 

الملزمين غير المصرحين الموجهة إلى   وكما يتضح من خالل الجدول أعاله، فقد بلغ عدد رسائل اإلخبار بالقوائم بأسماء 

رسالة خالل   109و 2019رسالة سنة  364السلطات المحلية المختصة من طرف المجالس الجهوية للحسابات، ما مجموعه 

الفردي2020سنة   لذلك تم توجيه اإلنذارات  التصريح حيث بلغ عددها  . وتبعا  للملزمين المخلين بواجب  إنذارا سنة    557ة 

إنذارا للملزمين المتخلفين من فئة المنتخبين وموظفي وأعوان الجماعات الترابية سنة    1.167بينما تم تسجيل توجيه    2019

2020. 

الموجهة للسلطات المحلية رسائل األخبار عدد  السنة  اإلنذارات الموجهة للمخالفين عدد    

2019 364 557 

2020 109 1.167 
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هذا االختصاص يواجه عائقين أساسين  ومن خالل تجربة المحاكم المالية في ميدان التصريح اإلجباري بالممتلكات، يتضح أن  

 يتمثالن في:

، مما يجعل عملية تلقي وتتبع التصريحات أمرا يتطلب تعبئة الكثير من الموارد البشرية العدد الكبير للملزمين -

والمادية، كما يعقد عملية المراقبة بحيث يتعذر مراقبة كل التصريحات المدلى بها للمجلس، ومن شأن إرساء  

لكتروني والمراقبة المحدودة بناء على معايير، أن يساهما في تجاوز العوائق التي يطرحها هذا التصريح اإل

 العدد. 

التي يعود لها قانونا تحديد قوائم الملزمين،   إيالء األهمية لهذا االختصاص من طرف السلطات الحكومية  ضعف -

الملزمين و لوائح  السلطات في تحميل  تلقي  بحيث يؤدي كل تأخير من طرف هذه  إلى عرقلة عملية  تحيينها 

 التصريحات، وبالتالي عملية تتبعها وترتيب الجزاءات على المتخلفين عن التصريح. 

 ثانيا. تدقيق حسابات األحزاب السياسية
 السياسية باألحزاب المتعلق  29.11 رقم التنظيمي  القانون من 44 المادة ولمقتضيات  الدستور من 147 الفصل ألحكام طبقا

 قام المجلس كما تم تغييرهما وتتميمهما،  ، المتعلق بمدونة المحاكم المالية  62.99وكذا لمقتضيات المادة الثالثة من القانون رقم  

السنوية لألحزاب بتدقيق للحسابات األعلى  لها الممنوح السنوي بالدعم المتعلقة نفقاتها صحة وفحص السياسية الحسابات 

الماليتين   الوطنية مؤتمراتها تنظيم مصاريف وكذا تدبيرها مصاريف تغطية في للمساهمة السنتين  برسم    2018العادية 

  .2019و

، مسجلة بذلك 2019مليون درهم سنة    127,39وحسب ما تم التصريح به، فقد بلغت موارد األحزاب السياسية ما مجموعه  

  2019حين بلغ مجموع النفقات المصرح بصرفها برسم سنة  مليون درهم(، في    120,84)  2018ارتفاعا بالمقارنة مع سنة  

 .2018مليون درهم عن سنة  116,87مليون درهم، مقابل  145,73ما قدره 

 إلى ما يلي:  بهذا الخصوص وقد خلص التقريران المنجزان من طرف المجلس األعلى للحسابات

 للسنوات الفارطة إرجاع مبالغ الدعم برسم استحقاقات سابقة أو الدعم السنوي   .1

بإرجاع جزء من الدعم الذي حصلت    السياسية  عمال بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، قامت بعض األحزاب

مليون    7,08و  2019مليون درهم خالل سنة    5,07و  2018مليون درهم خالل سنة    1,07عليه إلى الخزينة بما مجموعه  

لم  2020درهم خالل سنة   المقابل  الخزينة قدرها  . وفي  إلى  مليون درهم، تتعلق   13,75تقم أحزاب أخرى بإرجاع مبالغ 

. وتتوزع هذه 2019و  2018و  2017بالدعم الممنوح لها برسم استحقاقات انتخابية سابقة أو برسم الدعم السنوي عن سنوات  

للحزب برسم م المقدم  التسبيق  الفرق بين مبلغ  المستحق )حاصل  الدعم غير  الحمالت المبالغ بين  الدولة في تمويل  ساهمة 

االنتخابية والمبلغ العائد له وفقا للنتائج المحصل عليها في االقتراع المعني( والدعم غير المستعمل )حاصل الفرق بين مجموع  

لذي  المصاريف المنجزة من طرف الحزب ومبلغ الدعم العائد له( أو المستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها )مبلغ الدعم ا

تم صرفه في نفقات ال تندرج ضمن أوجه الصرف المحددة من طرف المقتضيات التنظيمية ذات الصلة( وكذا الدعم الذي يتم 

 وثائق اإلثبات المطلوبة.باإلدالء  دون صرفه

 تقديم الحسابات السنوية .2

  2018حزبا سنة    31ا السنوية من  عرف تقديم الحسابات السنوية تحسنا طفيفا، حيث انتقل عدد األحزاب التي أودعت حساباته

)الحزب المغربي    2019حزبا، عن تقديم حسابيهما عن سنة    34، من أصل  (2)  ، فيما تخلف حزبان2019حزبا سنة    32إلى  

)الحزب المغربي الحر وحزب االتحاد    2018الحر وحزب االتحاد الوطني للقوات الشعبية(، مقابل ثالثة أحزاب عن سنة  

 عبية وحزب االتحاد المغربي للديمقراطية(. الوطني للقوات الش

 اإلشهاد بصحة الحسابات المقدمة .3

سجل المجلس بعض التحسن على مستوى عدد الحسابات المشهود بصحتها دون تحفظ من لدن خبراء محاسبين، إذ انتقل من  

فظ في حسابين اثنين برسم  . فيما استقر عدد الحسابات المشهود بصحتها بتح2019حسابا سنة  26إلى  2018حسابا سنة  21

 السنتين المذكورتين. 

من دليل معايير التدقيق القانوني والتعاقدي والمحدد من   5700أما بخصوص الحسابات التي لم يراع في وضعها المعيار  

ة  مقابل أربع  2019حسابات عن سنة  (  03)  طرف المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب، فقد بلغ عددها ثالثة

. واقتصر إصدار رأي برفض اإلشهاد من طرف خبير محاسب على صحة الحسابات المقدمة 2018( حسابات عن سنة  04)

( حسابات برسم سنة 03، مقابل ثالثة )2019( برسم سنة  01. كما تم تقديم حساب واحد )2018برسم سنة    واحدعلى حساب  

2018. 
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 الوثائق المكونة للحسابات السنوية .4

، بتقديم كل الجداول المكونة لقائمة المعلومات  2018( أحزاب عن سنة  03وثالثة )  2019( أحزاب عن سنة  05خمسة )لم تقم  

المتعلق بالمخطط    1078.09التكميلية والمنصوص عليها في القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير االقتصاد والمالية رقم  

لم تدل بجرد مستندات   2019وسنة    2018( أحزاب برسم كل من سنة  03ثة )المحاسبي الموحد لألحزاب السياسية. كما أن ثال

 المتعلق باألحزاب السياسية. 29.11من القانون التنظيمي رقم  44اإلثبات المنصوص عليه في المادة 

 مسك المحاسبة  .5

ثمانية ) أحزاب برسم سن08قامت  المح  2019و  2018تي  (  للمعايير  العام  الدليل  المحاسبة وفق  اسبية دون مراعاة  بمسك 

 2019برسم سنة    ابحزأ(  10)  ةالمالءمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد لألحزاب السياسية. كما أن عشر

  الموازنةعلى مستوى  الخزينة  ها إلى  إرجاعالواجب    الدعم  لم تقم بتنزيل مبالغ  2018( حزبا برسم سنة  17وسبعة عشر )

(  03ئنة". إضافة إلى ذلك، سجل المجلس عدم مسك حساب "الصندوق" من طرف ثالثة )دا  -"الدولة  :445رقم    بالحساب

 .رغم أدائها عدة نفقات نقدا 2018( عن سنة 02وحزبين ) 2019أحزاب عن سنة 

 فحص النفقات  .6

 116,87مليون درهم، مقابل    145,73ما قدره    2019بلغ مجموع النفقات المصرح بصرفها من طرف األحزاب السياسية سنة  

مليون  2,34. وسجل المجلس، في هذا الصدد، مالحظات بخصوص تنفيذ نفقات بمبلغ إجمالي قدره 2018مليون درهم سنة 

المصرح بصرفها  %1,60درهم، أي بنسبة   النفقات  مليون درهم برسم سنة   3,17  ، مقابل2019خالل سنة   من مجموع 

 :المالحظاتهذه خص تو السنة ذاتها. من مجموع المصاريف المصرح بها عن %2,72 ، أي بنسبة2018

المطلوبة:   - اإلثبات  بوثائق  صرفها  بشأن  اإلدالء  يتم  لم  سنة    1.899.394,08نفقات  ، 2019درهم 

 ؛2018درهم سنة  2.357.569,61و

درهم    353.850,00و،  2019درهم سنة    48.250,00وثائق إثبات غير كافية:  ناء على  نفقات تم صرفها ب -

 ؛2018سنة 

ب  - صرفها  تم  على  نفقات  الحزب:  ناء  اسم  في  معنونة  غير  سنة    396.529,91وثائق  ، 2019درهم 

 .2018درهم سنة  463.852,93و

 التوصياتأبرز  .7

لحمالت االنتخابية التي يقوم  ايل األحزاب السياسية ونظام تمو تهم    قانونية وتنظيميةنصوص  بصدور عدة    2021تميزت سنة  

كما يسجل    .الصادرة عنهتوصيات  للاستجابة السلطات الحكومية المختصة  بالمجلس    ينوه  . في هذا اإلطار،بها المترشحون

 . ملموس في األداء المالي والمحاسباتي لعدد من األحزابال التحسنالمجلس 

تدقيق حسابات األحزاب السياسية وكذا فحص المجلس عدة توصيات ضمنها في تقريري    أصدرترسيخ هذا المنحى،  ومن أجل  

 ، من أبرزها ما يلي:2019و 2018الدعم العمومي برسم ب المتعلقةصحة نفقاتها 

المبذولة - المجهودات  طرف    مواصلة  المختصةمن  الحكومية  السياسيةو  السلطات  ب  األحزاب  إرجاع المعنية 

  إلى الخزينة،   تلك التي لم يتم اإلدالء بشأنها بوثائق اإلثبات المطلوبة  أو  غير المستعملةأو  المبالغ غير المستحقة  

 .وعند االقتضاء اتخاذ اإلجراءات الالزمة في حق األحزاب التي لم تقم بتسوية وضعيتها تجاه الخزينة

رية لألحزاب بغرض تيسير استعمالها للمخطط المحاسبي العمل على تنظيم دورات تكوينية لفائدة األطر اإلدا -

 الموحد وإعداد دليل للمساطر المحاسبية ونظام معلوماتي مشترك بين األحزاب السياسية.

 : على، وذلك من خالل الحرص  تحقيق مزيد من الشفافية في الحسابات الماليةل السعي -

السنوية   - للحسابات  المكونة  الوثائق  رقم    داخل تقديم  التنظيمي  القانون  في  المقررة  المتعلق   29.11اآلجال 

 ؛باألحزاب السياسية

اإلشهاد بصحة الحسابات المدلى بها وفق مقتضيات القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير االقتصاد والمالية   -

من "دليل معايير التدقيق    5700ووفق المعيار    ،زاب السياسيةالمتعلق بالمخطط المحاسبي لألح  1078.09رقم  

 ؛ والتعاقدي" للهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين القانوني

العمل على مسك المحاسبة وفق مقتضيات "الدليل العام للمعايير المحاسبية" مع مراعاة المالءمات المنصوص  -

 عليها في المخطط المحاسبي الموحد لألحزاب السياسية. 
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 2017و 2016الصادرة عن المحاكم المالية برسم سنتي   تتبع التوصياتثالثا. 
في إطار مختلف المهام الرقابية التي تنجزها،   (جهوية للحساباتال  المحاكم المالية )المجلس األعلى للحسابات والمجالس  تصدر

اق المخاطر المحتملة قصد تفادي انعكاساتها  النقائص المرصودة واستباألسباب التي أدت إلى    توصيات تروم باألساس تجاوز

في تحسين تدبير األجهزة الخاضعة للرقابة    ، باألساس  ،السلبية على تدبير الشأن العام. فالهدف من إصدار هذه التوصيات يكمن

 والرفع من أدائها وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.

المادة   مقتضيات  السياق، وانسجاما مع  ال  3وفي هذا  رقم  من  المالية  62.99قانون  المحاكم  بمدونة  تغييره    المتعلق  تم  كما 

، ومع الممارسات الفضلى المعتمدة من طرف األجهزة العليا  2016غشت    25الصادر بتاريخ    55.16وتتميمه بالقانون رقم  

، بصفة منتظمة، بتتبع مآل التوصيات التي تصدرها، وذلك من أجل تقييم مدى تفاعل األجهزة  المحاكم الماليةللرقابة، تقوم  

فضال عن تحديد، عند االقتضاء، العوامل واإلكراهات  المعنية مع التوصيات الصادرة، وقياس أثر المهام الرقابية المنجزة،  

 التي عاقت تنفيذ البعض منها. 

وتتم عملية التتبع هاته إما من خالل توجيه مراسالت إلى األجهزة المعنية مرفقة باستمارات أو من خالل القيام بمهام في عين  

 المكان للوقوف على التدابير المتخذة من أجل تنفيذ التوصيات. 

ض هذا الجزء من التقرير السنوي أهم الخالصات التي أفضت إليها عمليات تتبع تنفيذ التوصيات، انطالقا من أجوبة  ويستعر

األجهزة المعنية على المراسالت الموجهة إليها، والتي تتعلق بالتوصيات الصادرة عن المحاكم المالية في إطار المهام الرقابية 

 .2017و 2016المنجزة برسم سنتي 

 للحسابات الصادرة عن المجلس األعلى  التوصيات تتبع .1

قام المجلس األعلى للحسابات بتتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عنه في إطار ثالثين مهمة مراقبة تسيير أنجزت برسم سنتي  

اإلطار  .2017و  2016 هذا  المعنية  وفي  األجهزة  جميع  إلى  رسائل  المجلس  وجه  لت  ألجل،  المتخذة  بالتدابير  نفيذ موافاته 

 توصية.  751التوصيات الموجهة إليها، والبالغ عددها 

 وقبل استعراض أهم خالصات عملية التتبع هاته، ال بد من اإلشارة إلى ما يلي:

المجلس األعلى للحسابات يراقب باستمرار وضع    فإنبالنسبة لمهمة "مراقبة تدبير الصندوق المغربي للتقاعد"،   -

سيما األنظمة التابعة للقطاع العام. وفي هذا الصدد، سجل المجلس بعض    ، وال2013نظام التقاعد منذ سنة  

اعتماد اإلصالحات المقياسية المتعلقة بنظام المعاشات فيما يخص  التقدم بخصوص تنفيذ توصياته، وال سيما  

التقاعد في عام    2016المدنية في سنة    منظاإحداث  ما يتعلق ب، وكذا  2021وبالنظام الجماعي لمنح رواتب 

ما يزال بحاجة    لهذا الصندوق  خاص بالعمال غير األجراء. غير أن تحديد السمات الرئيسية لإلصالح البنيوي

 ؛ إلى توضيح

"، فإن المجلس األعلى للحسابات انخرط في  2016فيما يتعلق بمهمة "مراقبة تنفيذ ميزانية الدولة برسم سنة   -

 .ان استدامة مالية الدولةمسلسل عملية تتبع تنفيذ قوانين المالية ومراقبة ضم

الجدول التالي يبين، من حيث العدد والنسب، المآل الذي خصص  فإن  ،  أما بالنسبة لباقي المهمات الرقابية موضوع عملية التتبع

 : الصادرة في إطارهاللتوصيات 

 الجهاز/المهمة 

مجموع  

التوصيات  

 الصادرة 

 غير المنجزة  في طور اإلنجاز  المنجزة 

 النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد 

 % 31 7 % 17 4 % 52 12 23 تدبير مؤسسة القرض الفالحي بالمغرب 

 % 28 13 % 49 23 % 23 11 47 تقييم نظام اإلنعاش االقتصادي 

 % 36 4 % 64 7 %0 0 11 تقييم نظام الوظيفة العمومية 

تدبير النزاعات القضائية المتعلقة بالجماعات  

 الترابية
15 12 80 % 3 20 % 0 0% 

 % 20 2 % 40 4 % 40 4 10 تدبير وزارة السياحة 

 % 21 4 % 37 7 % 42 8 19 تدبير مناطق االستقبال الصناعي

تقييم الخدمات العمومية عبر اإلنترنت  

 الموجهة للمستعملين 
13 0 0% 6 46 % 7 54 % 

السكن االجتماعي: تدبير آلية السكن بقيمتي  

 درهم  250.000درهم و 140.000
14 0 0% 4 29 % 10 71 % 

 % 10 3 % 56 16 % 34 10 29 تدبير الشركة الوطنية لتسويق البذور
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 الجهاز/المهمة 

مجموع  

التوصيات  

 الصادرة 

 غير المنجزة  في طور اإلنجاز  المنجزة 

 النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد 

تدبير المطارات من قبل المكتب الوطني 

 للمطارات 
7 2 29 % 3 0% 2 11 % 

تدبير الخدمات اللوجستيكية والمعدات التي 

 توجد تحت إشراف وزارة التجهيز
5 3 60 % 1 20 % 1 20 % 

 % 10 3 % 50 15 % 40 12 30 االستشفائي الجهوي بمراكش تدبير المركز 

 %6 2 % 45 15 % 48 16 33 تدبير المركز االستشفائي الجهوي بالعيون

 %0 0 % 47 27 % 53 30 57 تدبير مستشفى محمد الخامس بطنجة 

-تدبير المركز االستشفائي لعمالة الصخيرات 

 تمارة
46 10 22 % 34 74 % 2 4% 

 %5 2 % 64 23 % 31 11 36 االستشفائي اإلقليمي لبركانتدبير المركز 

 % 68 56 %5 4 % 27 22 82 تدبير المركز االستشفائي لعمالة مكناس 

 % 23 24 % 26 27 % 51 53 104 تدبير المركز االستشفائي اإلقليمي للجديدة

 %4 1 % 96 23 %0 0 24 تقييم التكوين األساسي الذي تقدمه الجامعات 

 % 14 1 % 86 6 %0 0 7 التكوين المستمر الذي تقدمه الجامعات تقويم 

تدبير األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 

 لجهة الدار البيضاء الكبرى 
37 31 84 % 5 14 % 1 2% 

تدبير األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 

 الساقية الحمراء - لجهة العيون
18 12 66 % 3 17 % 3 17 % 

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين تدبير 

 للجهة الشرقية 
13 9 70 % 4 30 % 0 0% 

تدبير األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 

 خنيفرة-لجهة بني مالل
25 23 92 % 1 4% 1 0% 

تقييم برامج العرض الثقافي الموجه للمغاربة 

المقيمين بالخارج وبرنامج إنشاء المراكز 

 المغرب" بالخارج الثقافية "دار 

22 4 17 % 3 13 % 15  

تقييم المساعدة الممنوحة لقطاع الصحافة  

 المكتوبة
16 6 37 % 10 63 % 0 0% 

مراقبة استخدام األموال العمومية الممنوحة  

 لمؤسسة طنجة المتوسط للتنمية البشرية
8 4 50 % 4 50 % 0 0% 

 % 22 164 % 37 282 % 41 305 751 المجموع 

من طرف األجهزة المعنية من أجل تنفيذ التوصيات الصادرة. ذلك    تفاعال إيجابياوتعكس البيانات الواردة في الجدول السابق 

المنفذة كليا أو التي التوصيات التي لم يتم  78في طور التنفيذ قد بلغت حوالي    هي  أن نسبة التوصيات  %؛ فيما لم تتجاوز 

كما   ،الجهود المبذولة لتصحيح أوجه القصور التي سجلت خالل مهمات المراقبة النسبوتعكس هذه %. 22تنفيذها بعد نسبة 

التي ساهمت في تصحيح أوجه القصور التي رصدت على  وظهر األثر اإليجابي لتنفيذ هذه التوصيات والتوجيهات الصادرة،  ت

 .مستوى التدبير، ومكنت، بالتالي، من تحسين أداء هذه األجهزة

 تجدر اإلشارة إلى األمثلة التالية:  وفي هذا السياق،

بالنسبة لمؤسسة القرض الفالحي بالمغرب، أدى تنفيذ توصيات المجلس بشأن مخاطر الحسابات المالية والوضع   -

المالي إلى تمكين هذه المؤسسة من التحكم في المخاطر المحتملة وتحسين وضعها المالي العام. وفي هذا اإلطار، 

ودائعه من خالل زيادة نسبة الحسابات الجارية. حيث    بنيةفي    تغييرصوص، بإجراء  قام البنك، على وجه الخ

. مع العلم 2017% في سنة  71إلى نسبة    2014% من إجمالي الودائع في سنة  60انتقلت هذه الحصة من نسبة  

 % من الودائع؛ 80، هو بلوغ إلى نسبة 2020أن هدف المؤسسة، في أفق عام  

يخص   - لتوصيات  ب  فةالمكل  وزارةالفيما  وتطبيقا  للجمعيات،  مالية  مساعدات  منح  وبشأن  الخارجية،  الشؤون 

تم وضع "برنامج دعم مشاريع الجمعيات العاملة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج". ويتعلق األمر  فقد  المجلس،  

بية بالخارج. حيث  بآلية مواكبة وتمويل مشترك لألعمال التي يقوم بها النسيج الجمعوي لصالح الجالية المغر

يستهدف هذا البرنامج، بشكل خاص، المغاربة المقيمين بالخارج في ظروف صعبة، باإلضافة إلى التدابير التي 
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تهدف إلى تعزيز ارتباط المغاربة المقيمين بالخارج ببلدهم. ومن جهة أخرى، وضعت الوزارة المذكورة، سنة 

العاملة لصالح المغاربة المقيمين بالخارج، الذي يحدد، من   ، دفتر تحمالت يتعلق بالشراكة مع الجمعيات 2020

المذكور،   الدعم  لبرنامج  المخصصة  األهداف  أخرى،  أمور  المستهدفةبين  يمكنها    والفئات  التي  والجمعيات 

 االستفادة من البرنامج، باإلضافة إلى طرق التتبع والتقييم للمشاريع ذات التمويل المشترك؛

طني للمطارات، وتبعا لتوصية من المجلس، تمت مراجعة سياسة التسويق بالمطارات على مستوى المكتب الو -

المطارات  في  جوية  خطوط  إحداث  وتعزيز  بالتعريفات،  يتعلق  فيما  سيما  ال  تحفيزية،  إجراءات  خالل  من 

ل والولوج  واالستقبال  الخدمة  جودة  لتحسين  خطط  إنجاز  وكذا  والركفائدة  المغربية،  المستعملين  اب مختلف 

 وشركات الطيران.

استمرار بعض    فإناألهمية الكبرى التي تكتسيها التوصيات الصادرة عن المجلس األعلى للحسابات،    من جانب آخر، ورغمو

% من التوصيات الصادرة  22تنفيذ بعض من هذه التوصيات، إذ، وكما سبق ذكر ذلك، فإن نسبة    أبطأاإلكراهات والمعوقات  

منها على الخصوص االفتقار إلى الموارد  وألجهزة المراقبة. وتتنوع اإلكراهات التي يتم الدفع بها،  لم يتم تنفيذها من قبل ا

 البشرية والمادية وكذا ارتباط تنفيذ بعض التوصيات بأجهزة أخرى.

لألجهزة المراقبة. وهكذا، فإن توصيات رئيسية لم يتم تنفيذها، مع ما قد يترتب عن ذلك من انعكاسات سلبية على التسيير الجيد  

 وفي هذا السياق، يمكن اإلشارة إلى األمثلة التالية: 

بخصوص مهمة "تقييم نظام اإلنعاش االقتصادي"، لم يتم تنفيذ التوصيات المتعلقة بسياسات دعم استراتيجيات   -

ه على  اإلنعاش االقتصادي، وكذا بعنصر التجارة الخارجية وتعزيز دور وكاالت اإلنعاش. وينطبق الشيء نفس

التوصية المتعلقة بتعزيز تعليم اللغات األجنبية للموظفين والعاملين، والتوصية المتعلقة بخلق هياكل استقبال 

 بيداغوجية لصالح المستثمرين؛

الشؤون الخارجية، تجدر اإلشارة إلى أن إطار حكامة العرض الثقافي، الذي يسمح ب  المكلفة  وزارةالفيما يتعلق ب -

ية الثقافية المخصصة للمغاربة المقيمين بالخارج، لم يتم تحديده بعد. باإلضافة إلى ذلك، لم  بتنفيذ االستراتيج 

آخر،  جانب  المعنية. ومن  الجهات  بالتنسيق مع  الثقافي  العرض  لرقمنة  استراتيجية  بعد خطة  الوزارة  تضع 

هداف والمؤشرات المخصصة  وعالقة ببرنامج إنشاء المراكز الثقافية المغربية بالخارج، لم تحدد الوزارة األ

التدابير التصحيحية. ونتيجة لذلك،   التوقعات واإلنجازات وتحديد  الفوارق بين  البرنامج، من أجل قياس  لهذا 

، لم يسمح البرنامج إال بفتح مركز ثقافي مغربي واحد فقط للجمهور، من إجمالي سبعة 2009ومنذ إنشائه سنة  

 مراكز ثقافية مغربية مبرمجة؛

هذه ، فإن التوصيات التي لم يتم تنفيذها تتعلق بتدبير موارد  الجهوية واإلقليميةلق بالمراكز االستشفائية  فيما يتع -

، وبالتحفيز على السهر على إعداد أوامر التحصيل المتعلقة بالديون التي تبقى في ذمة المرضى الذين  المراكز

 ألجهزة المعلوماتية؛اذلك بتنفيذ عقود صيانة ، وذلك عند فشل طرق التحصيل األخرى؛ أو ك يقومون باألداءال 

فيما يخص "تقييم الخدمات العمومية عبر اإلنترنت الموجهة للمستعملين"، تجدر اإلشارة إلى التأخير في إعداد   -

الخدمات عبر اإلنترنت وتحسين جودة وسرعة   مالئمةسياسة واستراتيجيات   من أجل تسريع وتبادل تفعيل 

بهدف ضمان انفتاح    2017دمة. وذلك، على الرغم من إحداث وكالة التنمية الرقمية سنة  الخدمات العمومية المق

 رقمي فعال وناجع لإلدارة المغربية؛

على مستوى الشركة الوطنية لتسويق البذور، تجدر اإلشارة إلى غياب رؤية بالنسبة لتاريخ التنفيذ الكامل لبعض  -

نتاج وتحسين ظروف التخزين التي تتطلب توفير ميزانية استثمارية  التوصيات، مثل تلك المتعلقة بتحديث أداة اإل

 تهم جميع المراكز. وهو ما قد يضر بأداء هذه الشركة ويؤثر سلبا على نتائجها. 

 الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات   تتبع التوصيات .2

، 2017و  2016للمراقبة خالل سنتي    قامت المجالس الجهوية للحسابات بتوجيه مراسالت إلى مختلف األجهزة التي خضعت

جهازا )جماعات ترابية ومقاطعات،    136توصية، همت    2.428طار ما مجموعه  اإل  هذا  بلغ عدد التوصيات الصادرة فيحيث  

 .  عقود للتدبير المفوض، مجموعة جماعات ترابية، شركة للتنمية المحلية، ووكالة مستقلة لتوزيع الماء والكهرباء(

 إلى تسجيل الخالصات التالية:  تبع هذه التوصيات من طرف مختلف المجالس الجهوية للحساباتعمليات توأفضت 

   تفاعل األجهزة مع التوصيات الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات .أ

، وكما يبرز ذلك الجدول الموالي،  2017و  2016التي خضعت للمراقبة برسم سنتي  وفقا لألجوبة المقدمة من طرف األجهزة  

 توصية غير منجزة:  463توصية في طور اإلنجاز و 715توصية، مقابل  1.250عدد التوصيات المنجزة  بلغ
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 المجالس الجهوية للحسابات  

مجموع  

التوصيات  

 الصادرة 

 المنجزة 
في طور  

 اإلنجاز 
 غير المنجزة 

النسبة   العدد 

)%( 

النسبة   العدد 

)%( 

النسبة   العدد 

)%( 

 27 63 35 80 38 89 232 الحسيمة   –تطوان  –المجلس الجهوي للحسابات لجهة طنجة 

 6 8 19 28 75 108 144 المجلس الجهوي للحسابات لجهة الشرق 

 9 17 32 59 59 111 187 المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس ـ مكناس   

 10 23 42 96 48 108 227 القنيطرة   -سال-المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط

 8 18 46 91 46 94 203 المجلس الجهوي للحسابات لجهة بني مالل ـ خنيفرة   

 31 125 21 82 48 192 399 المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء ـ سطات 

 0 19 32 69 59 128 216 المجلس الجهـــوي للحسابـــات لجهـــة مراكـش آسفي 

 6 9 37 57 57 86 152 المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة ـ تافياللت  

 10 29 25 72 64 182 283 المجلس الجهوي للحسابات لجهة سوس ماسة   

 41 103 22 56 37 92 251 المجلس الجهوي للحسابات لجهة كلميم واد نون  

 42 39 20 18 38 35 92 المجلس الجهوي للحسابات لجهة العيون الساقية الحمراء  

 24 10 17 7 59 25 42 وادي الذهب   -المجلس الجهوي للحسابات لجهة الداخلة 

 19 463 30 715 51 1250 2428 المجموع 

للحسابات، سواء   الجهوية  المجالس  الصادرة عن  للتوصيات  الجدول أعاله، أن نسبة االستجابة  ويتبين من خالل معطيات 

، وهو ما يعكس، في %19في حين أن نسبة التوصيات غير المنجزة وصلت إلى   %81بتنفيذها أو بالشروع في ذلك، بلغت  

، ويبرز المجهودات والتدابير المتخذة من الجهوية للحسابات  لساالمج  المجمل، تفاعال إيجابيا لألجهزة المعنية مع توصيات

 أجل تحسين طرق تدبيرها والرفع من أدائها.

   أثر تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات .ب

تهدف التوصيات الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات إلى تطوير األداء وتحسين الخدمات المقدمة للمرتفقين. لذلك، كان 

 من الضروري أثناء عمليات تتبع تنفيذ التوصيات رصد بعض الجوانب التي تتيح قياس أثر المهمات الرقابية المنجزة. 

التتبع التي قامت بها المجالس الجهوية للحسابات أن التوصيات التي أصدرتها،   وفي هذا السياق، فقد تبين من خالل عمليات

وباإلضافة إلى كونها ساهمت في تصحيح مجموعة من الممارسات غير القانونية، قد كان لها أثر إيجابي على تحسين األداء 

 لمعطيات، أهمها ما يلي:إبرازه من خالل مجموعة من العناصر وا -أي األثر-على عدة مستويات، والذي يمكن 

 تقوية آليات الحكامة وتعزيز أنظمة الرقابة الداخلية 

عملت مجموعة من الجماعات، تنفيذا لتوصيات المجالس الجهوية للحسابات، على تقوية آليات الحكامة، من خالل اتخاذ عدة 

 اتخاذ القرار.   فيللمجلس الجماعي تدابير والمتمثلة أساسا في تفعيل دور اللجان الدائمة باعتبارها أجهزة مساعدة 

كما مكنت مجموعة من اإلجراءات التي اتخذتها الجماعات المعنية من تقوية أنظمة الرقابة الداخلية، من خالل اعتماد مجموعة  

 من اآلليات التي تروم باألساس: 

له انعكاسات إيجابية على  تفادي تركيز المهام وإعداد برامج لتقوية القدرات المهنية للموارد البشرية، مما كان   -

التدبير اإلداري تجلت من خالل توضيح أفضل للمهام المنوطة بمختلف الوحدات اإلدارية والموارد البشرية  

 العاملة بها وتنمية للكفاءات والمردودية؛

ها ما  المحافظة على الممتلكات والتوريدات وضمان تدبيرها تدبيرا عقالنيا وشفافا، عبر اتخاذ عدة تدابير، أهم -

 يلي:

 ضبط سجل جرد المنقوالت وتحيينه وتضمينه جميع المعطيات المتعلقة باقتنائها واستعمالها وانتهاء العمل بها؛ -

 ترقيم المعدات واألثاث بشكل يمكن من تتبعها ومعرفة مكان تواجدها؛ -

 د والمعدات؛ مسك سجالت محاسبة المواد مع وضع سندات الدخول والخروج التي تمكن من تتبع حركية الموا -

 وضع مسطرة واضحة للتزود بالوقود وتتبع استهالكه بالنسبة لكل سيارة على حدة. -
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  تعزيز وظائف التخطيط الترابي والتنسيق والتواصل 

والتنسيق بين مصالحها الداخلية ومع    والتواصلاتخذت مجموعة من الجماعات عدة تدابير ترمي إلى تعزيز وظائف التخطيط  

 ة األخرى، مما سمح بتحسين األداء على مستوى مجموعة من جوانب التدبير. المصالح الخارجي

حرصت بعض الجماعات على تعزيز سبل التنسيق مع مختلف األجهزة المتدخلة في بعض أوجه التدبير قصد  وهكذا، فقد  

رافق العمومية. وفي إيجاد حلول عملية للصعوبات المعترضة وخلق انسيابية في سيرورة المشاريع المسطرة أو تدبير الم

ذاته،   المشاريع السياق  الجماعات، بمناسبة إعداد برامج عملها، على مراعاة تحقيق االنسجام وااللتقائية بين  عملت بعض 

 المبرمجة من طرفها مع تلك المندرجة في إطار االستراتيجيات القطاعية. 

الترابي الجماعات  التخطيط والبرمجة، قامت بعض  الدراسات األولية وارتباطا بوظيفتي  ة بتعزيز جهودها من أجل تكثيف 

المتعلقة بتحديد األهداف المتوخاة بدقة واستحضار حجم مؤهالتها المادية والبشرية. فضال عن إعداد تصاميم لتدبير بعض  

 أكثر فعالية.   المرافق والتجهيزات )شبكة اإلنارة العمومية مثال( بهدف جرد الحاجيات وإنجاز عمليات الصيانة الالزمة بشكل

 تجويد تدبير المشاريع التنموية 

حرصت عدة جماعات على إنجاز مشاريعها المقررة في إطار تعاقدي، حيث أبرمت العديد من اتفاقيات الشراكة التي تحدد،  

 على وجه الخصوص، موضوع التعاون وواجبات والتزامات وحقوق كل شريك. 

كما عملت مجموعة من الجماعات على اتخاذ التدابير الكفيلة باستغالل أنجع للمشاريع المنجزة من خالل الحرص على ضمان  

استدامتها وإسناد تدبيرها للجهة المكلفة بذلك مباشرة بعد االنتهاء من عمليات تسلم المشروع مع القيام، عند االقتضاء، بالبحث  

 ذر على الجهة المستغلة االستمرار في تدبير هذه المشاريع. طرق تدبير بديلة عندما يتععن 

 مراعاة البعد البيئي في التدبير الجماعي 

انسجاما مع التوصيات الرامية إلى استحضار البعد البيئي في التدبير الجماعي والعمل على معالجة بعض المشاكل البيئية التي 

الجماع بعض  اتخذت  الرقابية،  التقارير  في  رصدها  السائل تم  التطهير  خدمة  تعميم  أهمها:  من  التدابير،  من  مجموعة  ات 

والصلب، إنجاز محطات لتصفية المياه العادمة قبل تصريفها قصد المساهمة في معالجة التصريف العشوائي للمياه العادمة،  

العمل والتعرض على إنجاز  إخضاع كافة المشاريع المزمع إحداثها لدراسة التأثير على البيئة طبقا للمقتضيات الجاري بها  

أي مشروع يكون من شأنه اإلضرار بالبيئة. باإلضافة إلى القيام بحمالت تحسيسية من أجل توعية السكان بضرورة اإلقالع 

 . عن الممارسات المتسببة في تبذير المياه وعدم االستفادة من المنشآت المنجزة

  الرفع من أداء تدبير المرافق والتجهيزات العمومية المحلية 

ساهمت التوصيات الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات في تحسين أداء تدبير مجموعة من المرافق والتجهيزات العمومية  

 ض أهمها كما يلي: ارالمحلية، وذلك من خالل اتخاذ الجماعات المعنية لمجموعة من التدابير واإلجراءات التي يمكن استع

 تحسين ظروف استقبال المرتفقين وتجويد الخدمات المقدمة إليهم وضمان استمرارية أدائها؛  -

إعداد دفاتر تحمالت مرتكزة إلى بيانات ومؤشرات مضبوطة بما يضمن حسن تدبير المرافق العمومية، مع   -

 ية للعقود؛العمل على مراجعة بعض البنود التعاقدية التي تضر بالتوازنات المال

إنجاز الدراسات القبلية الالزمة قبل تفويض المرفق وصياغة دفاتر التحمالت بشكل مستقل كوثيقة تقنية مرجعية  -

 تحدد شروط االستغالل وكذا الواجبات وااللتزامات المتعلقة باستغالل المرفق المفوض؛ 

فالت النقل العمومي وتوفير المطافئ  صيانة التجهيزات الالزمة لسير المرفق )مثل تثبيت زجاج آمن لنوافذ حا -

 ونظام التموقع الجغرافي(؛

 ؛ المخاطر المرتبطة بالعمل بهإعداد أنظمة داخلية للمرفق وإبرام عقود التأمين على  -

 تعزيز شروط الصحة والسالمة داخل المرفق )ال سيما المجازر(؛ -

والتصامي - المخططات  وضع  وكذا  الشروب  الماء  توزيع  مرفق  تجهيزات  الحقيقية جرد  للوضعية  المطابقة  م 

 لشبكة الماء ومراقبة جودة الماء والتحسيس بأهميته؛ 

أكثر جودة طاقيا   - بأخرى  المنخفضة  المردودية  ذات  العمومية  اإلنارة  لبعض تجهيزات  التدريجي  االستبدال 

 وبيئيا. 

   تحسين تدبير الموارد المالية 

مجموع مستوى  على  تحسنا  المالية  الموارد  تدبير  إعماال عرف  طرفها،  من  المتخذة  اإلجراءات  نتيجة  الجماعات  من  ة 

للتوصيات الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات. وهكذا، فقد سجل منتوج مجموعة من الموارد المالية ارتفاعا مضطردا  

ال األمالك  العقارية، ولمداخيل  الطبيعة  ذات  الرسوم  لموارد  بالنسبة  االستخالص، خاصة  في نسب  جماعية وبعض وزيادة 

 المرافق كاألسواق األسبوعية. ويعزى هذا التحسن إلى مجموعة من التدابير، من بينها: 
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التنظيمية:   - المادية والبشريةالتدابير  الموارد  المداخيل وتمكينها من كافة  إلى    ،عبر تعزيز شساعة  مما أدى 

ظفين، فضال عن اعتماد هياكل تنظيمية الرفع من مردوديتها ومن فعالية أدائها وتقوية المؤهالت المهنية للمو

تتضمن إحداث مصالح للوعاء الضريبي واإلحصاء والمراقبة، ووضع نظام معلوماتي خاص بالجبايات وآخر  

بالتعمير، مع اعتماد آليات للتنسيق بين المصالح الجماعية فيما بينها أو مع بعض المصالح الخارجية من أجل  

 اجبات؛فرض واستخالص مختلف الرسوم والو

العملية: - قائمة   التدابير  ولتحيين  الضريبي  للوعاء  أفضل  لضبط  اإلحصاء  بعمليات  سنويا  القيام  خالل  من 

للرسوم   التلقائي  الفرض  عمليات  ومباشرة  االستخالص،  وآجال  التصفية  وقواعد  أسس  واحترام  الملزمين 

ألجل مباشرة إجراءات تحصيل  واإلصدار الدوري ألوامر التحصيل، فضال عن إبرام اتفاقيات مع محامين  

 حقوق مرتبطة بأمالك خاصة؛

الموازية: - بالرسوم   التدابير  الملزمين  حث  أجل  من  تحسيسية  بحمالت  القيام  في  الخصوص  على  المتمثلة 

 اإلقرارية على وضع إقراراتهم داخل اآلجال القانونية. 

  تحسين تدبير الطلبيات العمومية وضبط النفقات 

 اتخذت مجموعة من الجماعات عدة تدابير ساهمت في تحسين تدبير الطلبيات العمومية وضبط النفقات. 

وتتبع إنجاز األشغال والحرص  تقوية أنظمة مراقبة إسناد وتنفيذ الطلبيات العموميةوهكذا، فقد مكنت اإلجراءات المتخذة من 

الف لحاجيات  تلبيتها  ضمان  مع  المنجزة  الخدمات  جودة  الجماعات على  بعض  باشرت  السياق،  نفس  وفي  المستهدفة.  ئات 

مجموعة من اإلجراءات التي ساهمت في تجويد حكامة الطلبيات العمومية من خالل إعداد الدراسات القبلية وتحديد أماكن 

األش لتسلم  لجن  وإحداث  مالئمة  الخاصة صياغة  الشروط  دفاتر  على صياغة  والحرص  إنجازها  وتتبع  بدقة  غال األشغال 

 والتوريدات، مع العمل على احترام المقتضيات التنظيمية والتعاقدية ذات الصلة. 

ومن جانب آخر، ساهم تنفيذ مجموعة من التوصيات في ضبط أفضل للنفقات الجماعية وترشيدها )السيما تلك المتعلقة بحظيرة  

اإلطار، في التوقف عن تحميل ميزانيات الجماعات    السيارات والتنقل والهاتف...(، حيث تتمثل أهم التدابير المتخذة، في هذا

المعنية نفقات ال تدخل ضمن تحمالتها القانونية، والتحديد المسبق للحاجيات المراد تلبيتها وفق معايير موضوعية، واعتماد 

نظام خاص  تماد  آليات تتيح التأكد من أوجه صرف النفقات طبقا لمبادئ المشروعية واالقتصاد والنجاعة والفعالية )مثل اع

ووضع  لتدبير التزود بالمحروقات يسمح بتتبع الكميات المستهلكة ومسك دفاتر استهالك الوقود وعمليات الصيانة واإلصالح

 سجل قيادة لكل آلية من آليات الحظيرة، والشروع في استخدام نظام الشيات لتتبع نفقات تدبير حظيرة السيارات(.

اعتماد  للجمعيات، فقد عرف تدبيرها نوعا من التحسن على مستوى بعض الجماعات من خالل    المقدمةوفيما يرتبط باإلعانات  

ونشر اإلعالنات المتعلقة بتلقي طلبات الدعم من طرف  دفاتر تحمالت نموذجية تؤطر عمليات توزيع الدعم على الجمعيات،  

بشأنها،  والتداول  لدراستها  مسطرة  واعتماد  تس   الجمعيات  التي  تلك  المستندات ومطالبة  جميع  بتقديم  المالي  الدعم  من  تفيد 

 والوثائق التي توضح كيفية وطرق صرف اإلعانات المالية وكذا تقديم برنامجها السنوي إلى الجماعة. 

  ضبط مجال التعمير 

التعمير  تظهر التدابير المتخذة من طرف عدة جماعات، تنفيذا لتوصيات المجالس الجهوية للحسابات، وال سيما تلك المتعلقة ب

وتهيئة المجال، ضبطا أكبر لهذا القطاع. وفي هذا السياق، يمكن اإلشارة إلى التدابير المتعلقة بوثائق التخطيط وتلك التي تهم 

 التدبير العملي للتعمير، على النحو الموالي: 

وتسريع المصادقة    تشمل أساسا قيام الجماعات المعنية بإنجاز وثائق التعميرالتدابير المتعلقة بوثائق التخطيط:   -

عليها، وتوجيه رسائل إلى الجهات المعنية من أجل التسريع بإعداد التصاميم التقويمية لألحياء المحددة في نظام  

التهيئة، وتخصيص االعتمادات الضرورية من أجل إعداد الدراسات الالزمة للقيام بعمليات إعادة الهيكلة وإعداد  

يكلة ودراسة التركيبة المالية إلنجاز أشغال التطهير السائل، فضال عن  تصاميم طبوغرافية لألحياء غير المه

 مباشرة اإلجراءات الالزمة من أجل إنجاز التجهيزات المنصوص عليها في تصاميم التهيئة؛ 

تتمثل على الخصوص في التأكد من توفر كافة الشروط القانونية قبل إصدار رخص البناء   اإلجراءات العملية: -

ورخص السكن، وضبط المخالفات وتبليغها. فضال عن تزويد المصالح الجماعية المختصة بالموارد البشرية  

 الالزمة لتدبير القطاع.

  تحسين تدبير الممتلكات 

اتخذت بعض الجماعات التدابير القانونية الالزمة من أجل تحصين  للحسابات،    تفعيال لتوصيات صادرة عن المجالس الجهوية

 تحفيظها.  وممتلكاتها، من خالل تحفيظها أو الشروع في تسجيلها 
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   إكراهات تعوق تنفيذ بعض التوصيات الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات .ج

الصعوبات   من  عددا  الجماعات  من  مجموعة  عن  أثارت  الصادرة  التوصيات  بعض  تطبيق  دون  حالت  التي  واإلكراهات 

 المجالس الجهوية للحسابات. ويمكن استعراض أهم هذه العوامل واإلكراهات كما يلي:

  اإلكراهات المرتبطة بالموارد 

فف التوصيات.  بعض  تنفيذ  دون  حائال  تقف  والمالية  البشرية  الموارد  أن محدودية  الجماعات  يتعلق تعتبر مجموعة من  يما 

من خصاص كمي ونوعي على هذا المستوى، ال سيما في بعض    أنها تعانيبالموارد البشرية، أوضحت الكثير من الجماعات  

المجاالت التي تستوجب دراية قانونية أو محاسبية أو تقنية، وهو األمر الذي ال يتيح لها تنزيل هيكلها التنظيمي على أرض 

 ض التوصيات التي تستلزم موارد بشرية ال تتوفر عليها. الواقع وال يمكنها من تنفيذ بع

وفي السياق ذاته، عزت مجموعة من الجماعات عدم قدرتها على تنفيذ بعض التوصيات إلى عدم توفرها على االعتمادات 

  األوعية يات توفير  المالية الكافية لذلك، خاصة حينما يتعلق األمر بمشاريع أو عمليات تستلزم بطبيعتها موارد مالية مهمة )كعمل

 العقارية مثال أو تحفيظ األمالك(. 

وعطفا على ذلك، أوضحت بعض الجماعات أنها  لم تتمكن من تنفيذ بعض التوصيات المتعلقة بتنفيذ مشاريع تنموية أو إحداث  

تها على توفير عدم قدررصيدها العقاري و  غيابمرافق وتجهيزات محلية أو تطويرها وذلك بسبب ضعف إمكانياتها المالية و

 آجال معقولة.  داخل أوعية عقارية مالئمة لتنفيذ مشاريعها أو عجزها عن تصفيتها وتملكها بصفة قانونية

  اإلكراهات ذات الطبيعة القانونية 

يستوجب تنفيذ بعض التوصيات سلك مساطر قانونية محددة قد تستلزم آجاال محددة الستيفائها أو إصدار وثائق أو مقررات  

عها للمراقبة اإلدارية والتأشير عليها من قبل الجهات المختصة، وهو األمر الذي بررت به بعض الجماعات عدم أو إخضا

تنفيذها لبعض التوصيات، كما هو الشأن مثال بالنسبة لوثائق التعمير التي يقتضي إعدادها واعتمادها المرور بعدة مراحل 

 مسطرية.

  بينهم  تعدد المتدخلين في غياب آليات التنسيق 

تنفيذ التوصيات، حسب الجماعات المعنية، خاصة عند اقتران ذلك بغياب آليات للتنسيق    إكراهاتيشكل تعدد المتدخلين أحد  

انعدام   أجل  وشبه  والمحلي من  واإلقليمي  والجهوي  المركزي  المستوى  على  التنمويين  الفاعلين  لدى  المؤسساتي  للتواصل 

تنموية   أخرى إلجراءات ضرورية حتى صياغة وتمويل وتنفيذ برامج  اتخاذ أطراف  الحاالت  في بعض  مندمجة. ويتعين 

يتسنى تنفيذ بعض التوصيات، كما هو الشأن بالنسبة لمخططات تدبير النفايات على مستوى الجماعات، والتي يتعذر إعدادها  

 في ظل غياب مخططات عماالتية أو إقليمية.   

  اإلكراهات المتعلقة بالمعطيات 

أجل تنزيل بعض التوصيات، كما هو الشأن بالنسبة للبيانات    منالجماعات غياب المعطيات والمعلومات الالزمة    أثارت بعض

المتعلقة بالملزمين الضرورية إلصدار المراسالت واإلشعارات واألوامر بالتحصيل وكذا القيمة اإليجارية لفرض الرسم على  

 شغل الملك العمومي.

 وكاالت األمم المتحدة طرف ولة منتدقيق المشاريع المم رابعا. 
قام المجلس  وبتعاقد مع هذه الوزارة،  بناءا على طلب وزارة الشؤون الخارجية والتعاون االفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج،  

المتحدةاأل تابعة لألمم  الممولة من ثالث وكاالت  المشاريع  للحسابات بتدقيق مجموعة من  المتحدة   هي:  على  برنامج األمم 

 .(اليونيسيف ) للتنمية وصندوق األمم المتحدة للسكان وصندوق األمم المتحدة لرعاية الّطفولة

( للقدرات التدبيرية micro-évaluations)  اتقييما جزئي  23  ،2020و  2019سنتي    ، خاللوقد أنجز المجلس في هذا اإلطار

 .برامج ممولة من طرف الوكاالت المذكورة (7) لسبعة ماليالتدقيق لاباإلضافة إلى   المشاريع؛للمكلفين بتنفيذ 

 الدولي التعاونخامسا. 
 لتعزيز مهامه الرقابية وتطوير آليات اشتغاله وفقا للمعايير المعتمدة دوليا في  كبيرةيولي المجلس األعلى للحسابات أهمية  

هيئات ومنظمات الرقابة المالية    التجارب معالمالية العمومية. ولهذا الغرض، يعمل المجلس على تشجيع تبادل    مراقبةمجال  

لل العليا  لألجهزة  الدولية  المنظمة  والدولي، خاصة  الجهوي  المستويين  والفروع  على  )اإلنتوساي(  والمحاسبة  المالية  رقابة 

  .المنبثقة عنها، باإلضافة إلى مجموعة من المؤسسات المانحة الدولية

الفعاليات   األول مجموعة من  أساسيين، يضم  إلى شقين  الدولي  التعاون  في مجال  للحسابات  األعلى  المجلس  وينقسم عمل 

ف المجلس  فيها  يشارك  التي  الدولية  المبادرات واللقاءات  الثاني مختلف  الشق  فيما يضم  األطراف،  متعدد  التعاون  إطار  ي 

 .والشراكات التي يعقدها مع األجهزة الرقابية بعدد من الدول الصديقة والمؤسسات التنموية الشريكة وبعض الجهات المانحة
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 األطراف المتعدد التعاون  إطار في المجلس أنشطة .1

في العديد من االجتماعات والمؤتمرات التي نظمتها المنظمات    ،2020و  2019تي  سن  خاللشارك المجلس األعلى للحسابات،  

، اإلنتوسايوندوات نظمتها    اجتماعات ولقاءات   عدةفي   ساهم  ، حيثالدولية والجهوية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

موسكو  ب  التي انعقدتلمنظمة  ل لجمعية العامة  ا  دورةة لها. فقد شارك على سبيل المثال في  وكذا اللجن ومجموعات العمل التابع

، وساهم من جهته في تأطير مجموعة (IDI)مبادرة تنمية اإلنتوساي . كما استفاد من عدة دورات تدريبية نظمتها  2019سنة  

 من الورشات المنعقدة في إطار هذه المبادرة.

المنظ أشغال  في  اإلفريقية لألجهزة  كما ساهم  العربية والمنظمة  للرقابمة  في  العليا  المثال   دورةة، حيث شارك على سبيل 

 اتاجتماعوكذا في    2019سنة  بقطر    التي انعقدتلمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة  للجمعية العامة  ا

ولجنة المعايير المهنية لجنة بناء القدرات المؤسساتية    أعمال. كما ساهم في  2020و  2019المنعقدة سنتي  لمجلس التنفيذي  ا

 .التدريبية والعلمية هافي أغلب لقاءاتالتابعة للمنظمة، وشارك 

باعتبار المجلس األعلى للحسابات عضوا بالمنظمة اإلفريقية لألجهزة العليا للرقابة والمحاسبة )أفروساي(، فقد شارك في  و

التدقيق الخارجي للمشروع اإلقليمي الخاص بدعم األجهزة العليا للرقابة العضوة في مجلس التكوين اإلقليمي  مهمة رقابية حول  

خالل (، وذلك بالكاميرون  CREFIAFلألجهزة العليا للرقابة على المالية العامة بأفريقيا جنوب الصحراء الناطقة بالفرنسية )

 . 2019شتنبر شهر 

، بدعم مالي من البنك اإلفريقي  2019مايو    03أبريل إلى    22بمركز التكوين التابع له من    نظم المجلس األعلى للحساباتو

موضوع   وقد انصبللتنمية، الدورة التدريبية الخامسة لفائدة ممثلي عشرين جهازا أعلى للرقابة بالدول اإلفريقية الفرنكفونية.  

 بالميزانية والشؤون المالية". االختصاص القضائي المتمثل في "التأديب المتعلق  حولالدورة 

نظم المجلس بدعم من البنك اإلسالمي للتنمية ثالث دورات تدريبية من تنشيط خبراء البنك بمركز التكوين حول موضوع  كما  

 "تقييم البرامج والمشاريع العمومية"، استفاد منها قضاة المجلس والمجالس الجهوية للحسابات.

تركة، شارك المجلس مع البنك اإلسالمي للتنمية في مهمة بجمهورية دجيبوتي همت تقييم وفي إطار المهمات الرقابية المش

 .2019اكتوبر   4شتنبر إلى  29مشروع بناء مستشفى إقليمي، وذلك من 

  13فريقيا الذي انعقد بدكار من  إشارك المجلس في االجتماع األول للجن الفنية التابعة لالتحاد االقتصادي والنقدي لغرب  و

تم خالل هذا االجتماع دراسة وتحليل الوثائق والمعايير المهنية ومختلف الممارسات الفضلى المتعلقة . و2019ماي    17ى  إل

 بالرقابة القضائية، ورقابة المطابقة، والرقابة المالية، ورقابة األداء.

، وتمحور  2019نونبر    2توبر إلى  أك  23المجلس، أيضا، االجتماع الثاني لنفس اللجن، والذي انعقد كذلك بدكار من    وحضر

 فريقيا.إموضوعه حول مراجعة دليل التدقيق الخاص بأجهزة االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب 

،  2019يناير    30مع االتحاد األوروبي، استضاف المجلس، يوم  بين المجلس األعلى للحسابات    اتفاقية التوأمةوبخصوص  

أداء السياسات العامة"، حضره ممثلو كل من محكمة الحسابات الفرنسية والمكتب  لقاء تواصليا حول موضوع "تقييم وتقدير 

اتفق كل من المجلس ومحكمة الحسابات الفرنسية  و" وممثل عن االتحاد األوربي.  NAOالوطني للتدقيق بالمملكة المتحدة "

 لمتعلق بالتصديق على حسابات الدولة.على تمديد مدة اتفاقية التوأمة لسنة إضافية من أجل مواكبة المجلس بخصوص الورش ا

 ( مهمة بالمجلس األعلى للحسابات وبعض الزيارات الدراسية بفرنسا. 15وخالل هذه الفترة اإلضافية، أجريت خمس عشرة )

في إطار التعاون مع المنظمة الدولية للفرنكفونية، وبعد ما تم تجديد مهمة المجلس األعلى للحسابات كجهاز مكلف بالتدقيق  و

يومي   بباريس  عقد  الذي  االجتماع  للمنظمة خالل  للتدقيق  2019مارس    06و  05الخارجي  رقابية  بمهمات  المجلس  قام   ،

. إضافة إلى ذلك، شارك المجلس في 2019-2018والتصديق على الحسابات والبيانات المالية للمنظمة برسم السنة المالية  

( المائة  بعد  السادس  الدائم106االجتماع  للمجلس  يوم    (  بباريس  مستنتجات  2019مارس    26للفرنكفونية  بتقييم  قام  كما   ،

، باإلضافة إلى المشاركة في أشغال لجنة التدقيق التابعة للمنظمة 2018المهمات الرقابية الخاصة بتدقيق المنظمة للسنة المالية  

 .2019دجنبر  3الدولية للفرنكفونية، وذلك يوم 

استضاف المجلس األعلى    ،AISCCUFاألجهزة العليا للرقابة الناطقة باللغة الفرنسية    مع منظمة  أنشطة التعاونطار  إ  فيو

التوصيات" وذلك  المهني األول حول موضوع "صياغة ومتابعة  اللقاء  الفرنسية  الحسابات  بالتعاون مع محكمة  للحسابات 

على أجهازا    23مشاركا يمثلون    60  هذا اللقاء الذي شارك فيه حوالي  وشكل.  2020فبراير    20و  19بمدينة مراكش يومي  

 فرصة لتبادل التجارب حول المنهجية المستخدمة إلعداد توصيات فعالة ولمتابعة تنفيذها.  للرقابة،

التزامات المملكة المغربية مع منظمة اإلتحاد اإلفريقي، شارك المجلس األعلى للحسابات، ضمن فريق مكون من  ب  وعالقة

، وذلك على مرحلتين بكل من  2018ت تدقيق البيانات المالية للمنظمة برسم السنة المالية  عدة دول، في مهمات رقابية هم 

 2019خالل سنتي  تحاد اإلفريقي  كما شارك المجلس، أيضا، في مهمة رقابية للتصديق على حسابات اال  ثيوبيا.إتانزانيا و

 .2020و
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 أنشطة المجلس األعلى للحسابات في إطار التعاون الثنائي  .2

 مجموعة من األنشطةعرفت عالقات التعاون الثنائية بين المجلس األعلى للحسابات والعديد من األجهزة العليا للرقابة المالية 

، سواء من خالل الزيارات الميدانية التي قامت بها وفود بعض األجهزة إلى المجلس أو من خالل  2020و  2019تي  خالل سن

 دى بعض األجهزة العليا للرقابة استفاد منها قضاة وأطر المجلس.الدورات التكوينية وزيارات العمل ل

التوأمة بين الجهازين، استفادت  و اتفاقية  الثنائي مع محكمة الحسابات بالجمهورية الفرنسية وتنفيذا لبنود  التعاون  في إطار 

ذلك بهدف االطالع على المناهج  المجالس الجهوية للحسابات من زيارات ميدانية لدى الغرف الجهوية للحسابات الفرنسية، و

كما استقبلت بعض المجالس الجهوية للحسابات قضاة من نظيراتها    .والمساطر المتبعة في مجال التدقيق المحلي والجهوي

الخبرات والتجارب.   الحسابات بفرنسا أشركتالفرنسية في إطار تبادل  إلى أن محكمة  قضاة من   وتجدر اإلشارة، كذلك، 

لحسابات للمملكة المغربية في بعض المهمات الرقابية التي كلفت بها من طرف بعض المؤسسات الدولية، المجلس األعلى ل

كمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية، إضافة إلى المهمة التي قام بها المجلس لتدقيق البيانات المالية لبرنامج التغذية العالمي  

 . 2018برسم السنة المالية 

، مجموعة  2019نظم المجلس األعلى للحسابات، خالل سنة  ،  ين المؤسستين الرقابيتين المغربية والهولنديةفي إطار الشراكة بو

التدريبية في مجال "تدقيق األداء"،   العمل والدورات  العمومية ا  ترمي لإلحاطة بشكل أوسع بمفهوممن ورشات  لسياسات 

 وتحديد مدى نجاعتها وفعاليتها.  

ال الهولندي  مدربين  مجلس  وفي هذا الصدد، استضاف  الجهاز  شارك قضاة ومدققون من  حيث  تدريبية  ات  دورلتنشيط  من 

منهجيات   ضوء  على  الرقابية  مهماتهم  نتائج  خاللها،  عرضوا،  للحسابات،  الجهوية  والمجالس  للحسابات  األعلى  المجلس 

تدريب هذه االنفتاح على آليات وتقنيات  ووسائل االشتغال التي اكتسبوها خالل فترة التدريب. إضافة إلى ذلك عرفت فترة ال

 جديدة إلعداد التقارير والتواصل حول نتائجها. 

، نظم المجلس األعلى للحسابات ورشة عمل تدريبية حول تقنيات تحليل ونمذجة البيانات واعتمادها في إعداد نفس السياقوفي  

 التقارير الرقابية. 

، في أشغال االجتماع االفتتاحي  2019يونيو    21و  17ابات، بين يومي  شارك ثالثة ممثلين عن المجلس األعلى للحسكما  

األوسط   الشرق  الهولندية وعدد من دول منطقة  الحسابات  بين محكمة  لبرنامج "شراكة"  اإلقليمية  للشراكة  الثالث  للمكون 

بالمج االجتماع ورشة عمل  تلت هذا  المستدامة". وقد  التنمية  "أهداف  إفريقيا حول موضوع  للحسابات  لسوشمال   األعلى 

، تم خاللها تبادل الخبرات والتجارب بين فريق العمل المغربي  2019دجنبر    05إلى    02امتدت على مدى أربعة أيام، من  

 المكلف برقابة األداء الخاصة بخدمات المستعجالت الطبية وخبيرين من جهاز الرقابة المالية الهولندي. 

،  2018ين المجلس األعلى للحسابات وديوان المحاسبة بدولة الكويت التي تم توقيعها سنة وتفعيال التفاقية التعاون المشترك ب

، تم خاللها مناقشة موضوع الحكامة  من نفس السنة  أبريل  25إلى    22قام وفد عن الجهاز الكويتي بزيارة عمل إلى المجلس من  

،  2019فبراير    21إلى    17إلى الكويت، األولى من  في القطاع العام. وموازاة مع ذلك، قام وفد من المجلس بزيارتي عمل  

، شارك خاللها المجلس في لقاء علمي  2019أكتوبر    24إلى    20تمحورت حول التدقيق المبني على المخاطر، والثانية من  

الجهازين    حول دور التدقيق البيئي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقد تمحور هذا اللقاء حول موضوع تبادل الخبرات بين

 بخصوص التدقيق البيئي، وكذا مراجعة جاهزية الدول لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. 

العليا للرقابة بهدف االطالع على  2019عرف المجلس األعلى للحسابات، خالل سنة  كما   ، زيارة عدد من وفود األجهزة 

 وفي هذا اإلطار، استقبل المجلس: .تجارب وممارسات المجلس في مجال الرقابة العليا لألموال العمومية

 ؛2019أبريل  13إلى  09وفدا عن محكمة الحسابات بساحل العاج من  -

 ؛2019يوليوز  24إلى  23وفدا عن الجهاز األعلى للرقابة بغينيا االستوائية من  -

 .2019دجنبر  27إلى  19وفدا عن محكمة الحسابات بالجمهورية اإلسالمية الموريتانية من  -
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  2018الفصل الرابع: ملخص التقريرين حول تنفيذ قانوني المالية لسنتي 

 2019و
الفصل   للبرلمان والتي نصت عليها مقتضيات  للحسابات  المجلس األعلى  التي يقدمها  المساعدة  من دستور    148في إطار 

  93و  92طبقا للمادتين    2019و  2018  تينتين الماليسنالالمالية برسم    يحول تنفيذ قانون  التقريرينبإنجاز   ، قام المجلسالمملكة

  المتعلق بمدونة المحاكم المالية. 62.99من القانون رقم 

وعالوة على نتائج تنفيذ قانوني المالية المذكورين التي تطرق لها التقريران المعنيان، تضمن التقرير حول تنفيذ قانون المالية 

حيز التنفيذ في إطار إصالح تدبير المالية العمومية الذي يؤطره نظرة حول ورش "نجاعة األداء" الذي دخل    2019لسنة  

 لقانون المالية.  130.13القانون التنظيمي رقم 

 . 2019و 2018وفيما يلي نظرة حول تنزيل هذا الورش، إضافة إلى النتائج التي أسفر عنها تنفيذ قانوني المالية لسنتي 

I. "تنزيل ورش "نجاعة األداء 

النتائج  التدبير إلى تحقيق  النفقات العمومية من خالل توجيه  الميزانية تحسين فعالية  تتوخى مقاربة نجاعة األداء في تدبير 

 منظور متجدد المحددة. ويتجلى هذا اإلصالح في تطوير نظام تدبير المالية العمومية من مقاربة قانونية ومحاسباتية صرفة إلى  

عتمد أساسا على يكما    على نجاعة السياسات العمومية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة،  يزبالترك   لمواطناخدمة  يستهدف  

 اآلليات التالية:

 برمجة ميزانياتية لثالث سنوات تشكل إطارا لمواكبة وتتبع نجاعة األداء؛ -

السياسات العمومية ميزانية تتمحور حول البرامج، مع تحديد مؤشرات النجاعة، تروم تحسين الحكامة فيما يخص   -

 وتعزيز مسؤولية المدبرين العموميين. 

قطاعا وزاريا   36قدم    القطاعات الوزارية والمؤسسات في هذا المشروع، حيثت  ، انخرطبخصوص تنزيل هذا اإلصالحو

 .2019ومؤسسة مشاريع نجاعة األداء المتعلقة بها برسم السنة المالية 

 ية: النقائص التال  ويسجل المجلس بهذا الصدد

بين البرامج التي تم تحديدها بالنسبة لبعض القطاعات الوزارية واستراتيجياتها. حيث    واالتقائيةمحدودية االنسجام   -

تبين أن هذه البرامج ليست دائما نتاجا لتنزيل االستراتيجيات القطاعية، بقدر ما هي تصنيف ميزانياتي جديد يتطابق  

 ؛إلدارية للقطاعات الوزارية المعنيةفي حاالت كثيرة مع الهياكل التنظيمية وا

وهو ما يعقد عملية تتبعها.    ،األهداف والمؤشرات المتعلقة بالبرامج المحددة في إطار مشاريع نجاعة األداء تعدد -

مؤشرا. كما أن العديد من هذه   889صد لتتبعها  هدفا، ر    422برنامجا لتحقيق    121، تم تحديد  2019فبرسم سنة  

النتائج، بل هي عبارة عن مؤشرات لتتبع الوسائل   مقاربةمن خالل   ن تتبع نجاعة األداءالمؤشرات ال تمكن م

 جودة المرفق العام؛  قياساألهداف و  وتحقيقعوض النتائج 

التقارير السنوية حول نجاعة األداء مباشرة بعد انتهاء السنة المالية المعنية، مما ال يساعد دائما على    إعدادعدم   -

 ميزانياتية للسنوات الموالية؛ تحسين البرمجة ال

قاعدة غياب نظام معلوماتي يمكن من تتبع نجاعة األداء، حيث ال يتوفر عدد كبير من القطاعات الوزارية على   -

من    معطيات المحددة   وتيرةتتبع  تمكن  والبرامج  المشاريع  األداء  إنجاز  أن  .  ومؤشرات  القطاعات علما  أغلب 

 (؛unité de contrôle de gestion"وحدة لمراقبة التسيير" )آليات للتتبع كـ ىال تتوفر علالوزارية 

اختصاصات بعض المؤسسات والشركات العمومية التي توجد تحت  ب  تتعلق عن برامج  وزاريين  تعيين مسؤولين -

 وصاية القطاع الوزاري المعني.

 على النتائج التالية:  2019و 2018  تيالمالية لسن يأسفر تنفيذ قانون

II. لتوقعات واإلنجازات ا 

  ، الداخلي الخام الناتج من 3%نسبة عجز متوقعة للميزانية في حدود  2018سنة ل قانون الماليةمشروع في  الحكومة اعتمدت

مليون    70ومحصول زراعي من الحبوب مقدر بـــحوالي  ،  3,2%بلغت    الداخلي الخام نمو متوقعة للناتجوذلك بناء على نسبة  

 دوالرا للطن.  380ومتوسط سعر غاز البوتان في حدود  قنطار،
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على أساس  وذلك    الخام، الداخلي   الناتج من   %3,7  حدودنسبة عجز في   الحكومة ، استهدفت2019ميزانية سنة    بخصوص

متوسط سعر  و  قنطار  مليون 70محصول زراعي من الحبوب يبلغ  أساس  على، و%3,2الخام بنسبة  الداخلي   لناتجل  نموتحقيق  

 . دوالرا للطن  560غاز البوتان في حدود 

التيوحسب وضعية تحمالت وموارد   الخارجيةتصدرها    الخزينة،  الخزينة والمالية  المالية،    مديرية   تي عرفت سنبوزارة 

 درهم.مليون  41.517و 41.658على التوالي  تسجيل عجز في الميزانية بلغ 2019و 2018

مليون   8.384  وهو ما يمثل زيادة بلغت  % من الناتج الداخلي الخام،3,8يعادل    ثل عجز الميزانية مام،  2018بالنسبة لسنة  

التوقعات  25,2  حواليأي    درهم، ارتفعا قدره    33.274)  % مقارنة مع    مليون درهم   4.515مليون درهم(. مسجال بذلك 

 بزيادة من الناتج الداخلي الخام،    %  3,6ما يعادل    2019سنة    برسم  لميزانيةاعجز  كما بلغت نسبة  .  2017مع سنة  رنة  مقا

 ، عرف عجز2018مقارنة مع سنة  و   %.8,2، أي نسبة  مليون درهم(  38.384درهم مقارنة مع التوقعات )  ونملي  3.133

 . مليون درهم 141قدره بما استقرارا نسبيا، حيث سجل انخفاضا طفيفا  2019ميزانية سنة 

درهم    مليار  722,6و  2019مليار درهم نهاية    747,2بلغتتفاقم مديونية الخزينة، حيث  ا العجز استمرارهذ وقد ترتب عن  

 30,3مليار درهم و  24,6  على التوالي  ، أي بزيادة قدرها2017عند نهاية سنة  درهم  مليار    692,3  ، مقابل2018مع متم سنة  

 .  %  4,4و %3,4بلغتنسبة نمو وهو ما يعادل درهم،  مليار

، في حين بلغت هذه النسبة بمتم سنتي  % من الناتج الداخلي الخام64,9نسبة    2019  سنةالدولة مع نهاية    بلغ دين خزينةكما  

 . % 65,1و % 65,3على التوالي  2017و 2018

 ، بالنسبة لمكوناته الثالثة، عن النتائج التالية:2019و 2018تي لية لسنوإجماال، أسفر تنفيذ قانون الما

 2018نتائج تنفيذ قانون المالية لسنة  
 )مليون درهم(

2019 2018  

 المكــــــــونـــــات المداخيل  النفقات  المداخيل  النفقات 

 الميزانية العامة للدولة  329.117 327.405 365.955 365.653

 الحسابات الخصوصية للخزينة  92.369 109.786 101.365 90.897

 مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة  8.141 2.849 8.369 3.281

 المجموع  429.627 440.040 475.689 459.831

 2019ة التصفية لسن يقانون ومشروع 2018 تةالمصدر: قانون التصفية لسن

 الميزانية العامة للدولة  .1

 الموارد 1.1

الماليتين   السنتين  برسم  المحصلة  الموارد  مجموعه    2018و  2019بلغت  ما  التوالي  درهم    365.955على  مليون 

مقارنة بتقديرات الميزانية العامة، وبارتفاع بلغت    %  108,6% و112مليون درهم، أي بنسبة تحصيل ناهزت  329.117,1و

 2017ة. ويبين الجدول التالي توزيع الموارد برسم سنتي  مقارنة بالموارد المحصلة السنة المنصرم  %  6,9% و10,7نسبته

 حسب طبيعتها.  2019و 2018و

 )مليون درهم(  2019و 2018و 2017 المالية الموارد برسم السنوات

 مــوارد ال

الموارد  

المحصلة سنة  

2017 

توقعات قانون  

 2018المالية لسنة 

 الموارد المحصلة  

 2018سنة 

نسبة التطور مقارنة  

 2017سنةمع 

(% ) 

 نسبة التحصيل 

(% ) 

 115,6 15,8 271.572,2 234.919,9 234.588,3 المــوارد العادية 

 84,6 - 21,5 57.544,9 68.000,0 73.268,3 موارد االقتراض 

 108,6 6,9 329.117,1 302.919,9 307.856,6 المجموع 

 مــوارد ال

الموارد  

المحصلة سنة  

2018 

توقعات قانون  

 2019لسنة المالية 

 الموارد المحصلة 

 2019سنة 

نسبة التطور مقارنة  

 2018مع سنة

(% ) 

 نسبة التحصيل 

(% ) 

 102,9  -3,9 260.889,3 253.423,1 271.572,2 المــوارد العادية 

 137,9 82,6 105.066,3 76.200 57.544,9 موارد االقتراض 

 111 11,2 365.955,5 329.623,1 329.117,1 المجموع 

 2019تة قانون التصفية لسن ومشروع 2018و  2017  لالمصدر: قانون التصفية 
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% مقارنة بسنة 15,8مليون درهم، أي بارتفاع نسبته    271.572,2، ما مجموعه  2018بلغت الموارد العادية، برسم سنة  

اع الموارد الجبائية ويعزى هذا التطور إلى ارتف  .% مقارنة مع التوقعات115,6، مسجلة بذلك نسبة تحصيل بلغت  2017

 .% 113,9% و 4,7والموارد غير الجبائية بنسب بلغت على التوالي 

مليون درهم، مسجلة انخفاضا نسبته   260.889,3، ما مجموعه  2019في حين، بلغت الموارد العادية، برسم السنة المالية  

%.  ويعزى هذا التراجع   102,9ناهزت    ، مقابل نسبة تحصيل إيجابية مقارنة مع التوقعات 2018% مقارنة مع سنة    3,9

 %.   20,9إلى انخفاض الموارد غير الجبائية بنسبة بلغت 

 المداخيل الجبائية .أ

سنة   الموارد  2018خالل  ساهمت  في،  مجموعه    الجبائية  بما  الدولة  بلغت    220.567خزينة  إنجاز  بنسبة  درهم،  مليون 

. وتشكل الضرائب المباشرة وغير 2017% سنة    89,8% من مجموع الموارد العادية مقابل    81، وهو ما يمثل  %100,9

% وأخيرا الرسوم الجمركية بنسبة 6,9بنسبة    % من مجموع الموارد الجبائية، تليها رسوم التسجيل والتمبر   88,8المباشرة  

 ، وكذا نسبة تحصيلها. . ويبين الجدول أسفله حصة كل نوع من هذه الموارد ونسبتها من مجموع الموارد الجبائية4,4%

بما مجموعه  2019وخالل سنة   الدولة  في خزينة  الجبائية  الموارد  بلغت    220.526، ساهمت  إنجاز  بنسبة  مليون درهم، 

يمثل  ، وه96% ما  العادية مقابل    %  84,5و  الموارد  المباشرة وغير 2018% سنة   81من مجموع  الضرائب  . وتشكل 

% وأخيرا الرسوم الجمركية بنسبة   6,8% من مجموع الموارد الجبائية، تليها رسوم التسجيل والتمبر بنسبة  88,9المباشرة 

4,3  .% 

 2018  سنة برسم الجبائية الموارد توزيع
 هم()مليون در

نسبة المورد من  

مجموع الموارد  

 ( %الجبائية )

 نسبة التحصيل 

(% ) 

مالية لسنة  التوقعات قانون  2018تحصيالت سنة 

2018 
 نوع الموارد 

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

45 45,9 97,9 103,5 99.277,8 101.159 101.370,8 97.769 
  الضرائب المباشرة

المماثلة والرسوم   

43,9 42,9 97,2 101,1 96.750,7 94.533 99.487,8 93.471 
الضرائب غير  

 المباشرة 

 الرسوم الجمركية  9.706 9.548,2 9.672 9.384,6 99,7 98,3 4,4 4,3

6,8 6,9 83 86,7 15.113,3 15.203 18.208,3 17.538 
رسوم التسجيل  

 والتمبر 

 المجموع     218.484 228.615,2 220.567 220.526,4 100,9 96,5 100 100
 معالجة المجلس األعلى للحسابات  –2019ة التصفية لسن يقانون ومشروع 2018 تةالمصدر: قانون التصفية لسن

المباشرة  ،وعليه الضرائب  أن نسبة تحصيل  المالية  يتبين  السنة  بلغت حوالي  103,5بلغت    ،2018، برسم  بزيادة  أي   ،%

والتي أذرت على خزينة الدولة ما    على الدخلويرجع ذلك إلى األداء الجيد للضريبة  مليون درهم مقارنة بالتوقعات.    3.390

  1.302مليون درهم أي بفارق بلغ    41.848مليون درهم، فيما لم تتجاوز توقعات قانون المالية بشأنها    43.150مجموعه  

 . مليون درهم  2.495ا إلى الفارق اإليجابي المسجل على مستوى الغرامات والزيادات الضريبية بمبلغ قدره  مليون درهم، وكذ

  122بلغ    سلبي  فارقٍ   تسجيل  موافقة إجماالا للتوقعات على الرغم منفمداخيلها جاءت    أما فيما يخص الضرائب غير المباشرة،

مليون درهم على مستوى الضريبة على القيمة المضافة، تم تداركه بفضل إيرادات الرسوم الداخلية على االستهالك التي فاقت  

 .   مليون درهم 1.183التوقعات بما قدره 

سجلت الرسوم الجمركية بدورها نسبة إنجاز تطابق التوقعات، مع تسجيل فارق سلبي طفيف في تحصيل رسوم االستيراد    اكم

ا قدره    34بلغ   مليون درهم مقارنة بالتوقعات، نتيجة    2.335مليون درهم. في حين سجلت رسوم التسجيل والتمبر فارقا سلبيا

مليون درهم(   1.293)ناقص  على العقود األخرى هم( والرسوم المفروضةمليون در 765)ناقص  رسوم نقل الملكيةتراجع 

 تحصيلها.بويبين الجدول أسفله مقارنة توقعات الموارد الجبائية باألساس. 

نسب اإلنجاز المتعلقة بالموارد الجبائية تراجعا مقارنة بتلك التي تم تسجيلها خالل سنة   ت، فقد عرف2019أما بخصوص سنة  

والتمبر رسوم التسجيل  ( وكذا  %  3,9( وغير المباشرة )ناقص  %  5,6النسبة للضرائب المباشرة )ناقص  ، خاصة ب2018

 (.  % 3,7ناقص )

مليون درهم. ويرجع ذلك إلى التراجع    2.093المباشرة، فقد تم تحصيل مبلغ أقل مقارنة بالتوقعات ناهز   وبخصوص الضرائب

  1.077مليون درهم و  2.645اللتان سجلتا على التوالي انخفاضا بملغ    لدخلا الشركات والضريبة على  على  في أداء الضريبة  
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مليون درهم،   1.554مليون درهم. وقد ساهم الفارق اإليجابي المسجل على مستوى الغرامات والزيادات الضريبية والذي بلغ  

  في التخفيف من نسبة الفرق.

مليون درهم، تم تسجيله باألساس على   2.737بفارق بلغ ناقص كما جاءت مداخيل الضرائب غير المباشرة مخالفة للتوقعات

الرسوم المفروضة مليون درهم( وبشكل أقل على مستوى    2.793مستوى الضريبة على القيمة المضافة عند االستيراد )ناقص  

 مليون درهم(.  307)ناقص  ةيمنتوجات الطاقالعلى 

  رسوم نقل الملكية مليون درهم مقارنة بالتوقعات نتيجة تراجع    3.095وعرفت كذلك رسوم التسجيل والتمبر فارقا قدره ناقص  

الفريد والورق    مليون درهم( والتمبر  1.368)ناقص    على العقود األخرى  مليون درهم(، والرسوم المفروضة   1.109)ناقص  

 مليون درهم(. 930)ناقص  المدموغ

ة إجماالا للتوقعات على الرغم من فارٍق في تحصيل رسوم  وعلى العكس من ذلك، سجلت الرسوم الجمركية نسبة إنجاز موافق

 مليون درهم.   164االستيراد بلغ ناقص 

 2019و 2018ويبين الجدول أسفله الموارد الجبائية المحصلة مع مقارنتها بالتوقعات برسم السنتين الماليتين 

 تحصيلها ب مقارنة توقعات الموارد الجبائية

 توقعات قانون المالية لسنة   التحصيالت  الفرق  نسبة التحصيل )%(
 نوع الموارد 

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

97,9 103,5 2.093 - 3.390 99.278 101.159 101.371 97.769 
I.   الضرائب المباشرة والرسوم

 المماثلة 

 الضريبة على الشركات  .1 51.669 52.456 51.260 49.811 - 409 - 2.645 99,2 95

 الضريبة على الدخل  .2 41.848 44.701 43.150 43.624 1.302 - 1.077 103,1 97,6

525,3 86,4 51 8 - 63 50 12 58 
الرسوم المفروضة على رخص بيع   .3

 المشروبات 

 الضريبة المهنية  .4 332 338 343 348 11 10 103,0 102,9

 الضريبة على السكن  .5 48 33 47 47 1- 14 97,8 142,1

 الغرامات والزيادات الضريبية  .6 3.814 3.831 6.309 5.385 2.495 1.554 165,4 140,6

97,2 101,1 2.737 1.062 96.751 94.533 99.488 93.471 II.  الضرائب غير المباشرة 

 الضريبة على القيمة المضافة  .1 66.085 69.997 65.963 67.201 122- - 2.795 99,8 96

100 99,2 2 - -232 29.241 27.608 29.243 27.841 
الضريبة على القيمة المضافة   .أ

 الداخلية 

93,1 100,3 2.793 - 111 37.960 38.355 40.753 38.244 
الضريبة على القيمة المضافة على   .ب

 االستيراد 

 الرسوم الداخلية على االستهالك  .2 27.386 29.491 28.570 29.549 1.183 58 104,3 100,2

 التبغ الرسوم المفروضة على  .أ 9.552 11.055 10.860 11.329 1.308 274 113,7 102,5

98,2 99,1 307 - -147 16.301 15.931 16.608 16.079 
الرسوم المفروضة على   .ب

 المحروقات 

 رسوم أخرى .ج 1.755 1.828 1.778 1.919 23 92 101,3 105

98,3 99,7 163 - 34 - 9.385 9.672 9.548 9.706 III.  الرسوم الجمركية 

 الرسوم على االستيراد  .1 9.706 9.548 9.672 9.384 - 34 - 164 99,7 98,3

83 86,7 3.095 - 2.335 - 15.113 15.203 18.208 17.538 IV.  رسوم التسجيل والتمبر 

 ( I   +II   +III  +IV)المجموع      218.484 228.615 220.567 220.527 2.083 8.088- 100,9 96,5

 معالجة المجلس األعلى للحسابات  –2019ة التصفية لسن يقانون ومشروع 2018 تةالمصدر: قانون التصفية لسن

سجلت   حيث  %. 4,7نسبة تطور بلغت    2018حققت مداخيل الرسوم الجبائية المحصلة خالل سنة  ،  2017  ومقارنة بسنة

%. ويعزى هذا االرتفاع   3,9مليون درهم أي بنسبة تطور بلغت    3.832الموارد المتأتية من الضرائب المباشرة ارتفاعا ناهز  

بمبلغ   الدخل  على  الضريبة  مداخيل  زيادة  إلى  بالغرامات    2.875أساسا  المتعلقة  اإليرادات  ارتفاع  إلى  وكذا  درهم  مليون 

% أي  5,3تطور بلغت    المباشرة نسبةمليون درهم. فيما سجلت موارد الضرائب غير    637والزيادات الضريبية بما قدره  

قدرها   عائدات مل  4.789بزيادة  ارتفاع  إلى  باألساس  التطور  هذا  درهم. ويرجع  على    يون  المضافة  القيمة  على  الضريبة 

وكذا عائدات الرسوم ،  مليون درهم  1.499مليون درهم، والضريبة على القيمة المضافة الداخلية ب    2.319ب    االستيراد

جمركية ورسوم التسجيل والتمبر بدورها زيادات  سجلت الرسوم ال .مليون درهم(  971)  %3,5الداخلية على االستهالك بنسبة  

 مليون درهم.  246مليون درهم و 956بلغت على التوالي 

المحصلة خالل سنة    عرفتفيما   الجبائية  الرسوم    ال سيما  ،2018  سنة  معاستقرارا مقارنة    إجمالية  بصفة  2019مداخيل 

 . برموالت التسجيل ورسومالضرائب المباشرة والرسوم الجمركية 
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مليون درهم مقارنة مع    1.881انخفاضا ناهز    2019سنة    الضرائب المباشرة وفي هذا الصدد، سجلت الموارد المتأتية من  

الشركات ب    علىالضريبة  %. ويعزى هذا االنخفاض أساسا إلى تراجع مداخيل  1,9، أي بنسبة بلغت ناقص  2018سنة  

مليون درهم.    924بما قدره    الغرامات والزيادات الضريبيةعلقة بمليون درهم وكذلك الشأن بالنسبة لإليرادات المت  1.449

مليون درهم    288نفس المنحى التنازلي بانخفاضات بلغت على التوالي    رسوم التسجيل والتمبرسجلت الرسوم الجمركية و ماك

 مليون درهم.  90و

برسم سنة المداخيل الجبائية    ارتفاععلى معدل    االنخفاضاتآثار هذه    الحد منوأدى األداء الجيد للضرائب غير المباشرة إلى  

مليون درهم.    2.218% أي بزيادة قدرها  2,3نسبة تطور بلغت   مواردالحيث سجلت هذه  ،  2018مقارنة مع سنة    2019

مليون درهم، أي بما نسبته    1.238ويرجع هذا التحسن باألساس إلى ارتفاع عائدات الضريبة على القيمة المضافة بما قدره  

1,9 .% 

 المداخيل غير الجبائية  .ب

% مقارنة مع  114مليون درهم بارتفاع بلغ    51.005، ما قدره  2018سجلت المداخيل غير الجبائية المحصلة برسم سنة  

من مجموع الموارد العادية مقابل     %18,8وتكون بذلك قد شكلت نسبة   مليون درهم.  27.161أي بزيادة قدرها    2017سنة  

 . 2017سنة  10,2%

ا ما تسجل فوارق مهمة نسبيا   وخالفا لما يالحظ على مستوى المداخيل الجبائية، فإن المداخيل غير الجبائية المحصلة غالبا

شآت العامة، بصعوبة مقارنة مع توقعات قانون المالية. حيث تتسم هذه المداخيل، باستثناء تلك المتأتية من المؤسسات والمن

توقعها نظرا لعدم تجانسها ولطابعها غير االعتيادي من جهة )الهبات( وتباينها من جهة أخرى )المداخيل المحصلة من مختلف  

 القطاعات الوزارية(. 

المداخيل غير الجبائية  2018فبرسم سنة   المالية ف  %  310,3، بلغت نسبة تحصيل  ي  مقارنة بالتوقعات التي حددها قانون 

مليون درهم. وترجع هذه النتائج باألساس إلى مستوى االستخالص االستثنائي الذي سجلته فئة المداخيل األخرى،    16.435,5

)فارق إيجابي بلغ    برسم التسديدات من الحسابات المرصدة ألمور خصوصية  المسجلة  لبالمداخي   صيتعلق األمر بالخصو

لصالح    "منح دول مجلس التعاون الخليجي"الحساب الخاص   منمليار درهم    24مليون درهم: يعود باألساس لتحويل  31.835

 (.الميزانية العامة

ا بلغ  2018برسم سنة    ،مؤسسات االحتكار واالستغالالت والمساهمات المالية للدولةالمتأتية من    المواردكما عرفت   ، ارتفاعا

 يون درهم(.مل 8.156,4) 2017مليون درهم مقارنة بتلك المسجلة في سنة  1.112

من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية    استخالص عائدات االحتكار والمساهمات أساسا  وقد تم

مليار درهم من األرباح( والمجمع الشريف للفوسفاط    1,4مليار درهم من عائدات االحتكار( وشركة اتصاالت المغرب )   3)

 مليون درهم، من بينها العائدات المستخلصة من عموالت الصرف(. 565بنك المغرب )مليار درهم من االرباح( و  2)

% مقارنة مع   21مليون درهم بتراجع نسبته    40.363، ما قدره  2019وسجلت المداخيل غير الجبائية المحصلة برسم سنة  

من مجموع الموارد العادية     %15,5وتكون بذلك قد شكلت نسبة   مليون درهم.    10.642أي بانخفاض قدره    2018سنة  

 . 2018% في سنة 18,8مقابل 

سنة   الجبائية  2019فبرسم  غير  المداخيل  تحصيل  نسبة  بلغت  في    163%،  المالية  قانون  حددها  التي  بالتوقعات  مقارنة 

 .الموارد  هذه  مكوناتمليون درهم. وترجع هذه النتائج باألساس إلى مستوى االستخالص االستثنائي الذي سجلته    24.807,9

أساسا إلى فارق التحصيل   للدولةحصيلة االحتكار واالستغالالت والمساهمات المالية  ويرجع الفارق المسجل على مستوى  

مليون درهم(. أما الفارق المسجل على مستوى   1.220)  احتالل األمالك العامة وموارد اخرى  ىأتاواإليجابي على مستوى  

ال باألساموارد  فئة  فيرجع  الالمختلفة  على مستوى  التحصيل  فارق  إلى  الحسابات   المسجلة   مداخيلس  التسديدات من  برسم 

 مليون درهم(. 6.506,6)زائد  المرصدة ألمور خصوصية
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برسم  العمومية  والمقاوالت  المؤسسات  لعائدات  بالنسبة  الرئيسيين  المساهمين  من  المحصلة  الموارد  أسفله  الجدول  ويبين 

 .2019و 2018و 2017السنوات المالية 

 2019و  2018و 2017 بين الرئيسيين  المساهمين من المتأتية والمساهمات االحتكار عائدات
 )مليون درهم(

  التوقعات /نسبة التحصيل 

(% ) 

توقعات قانون المالية   الموارد المحصلة سنة  

 لسنة  

الموارد  

المحصلة  

سنة 

2017 

 المؤسسات 

2019 2018 2019 2018 2019 2018 

 بنك المغرب  556 590 612 565 855 95,7 139,7

 شركة اتصاالت المغرب  1.425 1.376 (*) - 1.453 -  105,5 - 

المجمع الشريف   1.340 2.000 2.500 2.000 2.700 100,0 108,0

 للفوسفاط 

الوكالة الوطنية   2.400 3.000 3.000 3.000 3.000 100,0 100,0

 للمحافظة العقارية  

المكتب الوطني   -  -  400 -  550 -  138,0

 للمطارات 

الوكالة الوطنية لتقنين   -  -  300 -  300 -  100,0

 المواصالت 

 صندوق اإليداع والتدبير  0 200 400 0 -  0,0 - 

 عائدات أخرى   2.435 2.655 300 2.250 5.539 84,7 119,0

 المجموع  8.156 9.821  9.268 12.944 94,4 113,0
 معالجة المجلس األعلى للحسابات  – 2019ة التصفية لسن يقانون ومشروع 2018و  2017وات ن التصفية لسنيانوالمصدر: ق

مليون درهم، فقد سجلت نسبة تحصيل   378أما فيما يخص مداخيل األمالك الخاصة، والتي ساهمت في الميزانية العامة بمبلغ  

ا بنسبة   فقد 2017مليون درهم(. ومقارنة مع سنة    354مقارنة مع توقعات قانون المالية )  %  106,7بلغت   سجلت ارتفاعا

2,4%. 

الخزينة بثالث   حيث قامتهذه الفئة   ضمنعمليات التمويل    مداخيل  بإدراج بعض  تتميز  2019  سنة أن  وتجدر اإلشارة إلى 

يرتكز هذا النوع من المعامالت على و.  السنة  نفس  ( مع مستثمرين مؤسساتيين خاللcession-bailإعادة تأجير )  عمليات

 . بشأنهامتفق المدة الها، مقابل دفع إيجار طوال غاللها للدولة الستفويتنقل الملكية العامة إلى المستثمرين الذين يوافقون على ت

ستشفائية جامعية مقابل امراكز  أربعة  تعلقت ب  هامع الصندوق المغربي للتقاعد، أول  عمليتين بهذا الخصوصتم تنفيذ  وهكذا،  

مليون درهم    670رتبط ببعض المباني اإلدارية للدولة بمقابل مالي قدره  تسنة. أما الثانية ف  40مليار درهم على مدى    4,6مبلغ  

مليار درهم   1,7والتدبير بشأن بنايات إدارية أخرى مقابل دفع  على نفس المدة. وأبرمت الصفقة الثالثة مع صندوق اإليداع  

 عاما.  30على مدى 

. شركتين  رأسمال  حصة  تفويت   عمليتي  نتيجةمليار درهم    5.3  اقدره  بزيادة  2019تحسنت المداخيل غير الجبائية لعام  كما  

مليار درهم،   8,8جلبت هذه العملية    حيث% من رأسمال وحقوق التصويت لشركة "اتصاالت المغرب".  8األولى ببيع    تتعلق

الرياض  مليار درهم. وشملت العملية الثانية تفويت حصة الدولة في رأسمال شركة تهيئة  4,4  تحصلت منها خزينة الدولة على

 .مليون درهما 900إلى صندوق اإليداع والتدبير بمقابل 

 النفقات  2.1

درهم كاعتمادات    ونملي  325.988  مقابل رهمد  ونملي 346.198 ما مجموعه  2018 بلغت االعتمادات النهائية برسم سنة  

 %. 6,2ارتفاع قدره أي ب ،مفتوحة برسم قانون المالية لنفس السنة

المالية وتجدر اإلشارة إلى أن   المفتوحة برسم السنة  % مقارنة بالسنة    0,4بنسبة  طفيفا    اعاارتف  سجلت  2018  االعتمادات 

واعتمادات التسيير  %   7,3 االرتفاع إلى ذلك المسجل على مستوى اعتمادات االستثمار بنسبة، ويرجع هذا  2017 المالية

 .%15,7، مقابل انخفاض اعتمادات خدمة الدين بنسبة % 4,4بنسبة 

 ون ملي  356.241مقابل   رهم د  ونملي 375.997 مجموعه  ماالنهائية  بلغت االعتمادات  ، فقد  2019وبخصوص السنة المالية  

  2019%. وتجدر اإلشارة إلى أن االعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية  5,5ارتفاع قدره  أي ب  ،مادات مفتوحةدرهم كاعت

المالية  9,3سجلت ارتفاعا مهما نسبته   بالسنة  ، ويتوزع هذا االرتفاع بين الزيادة على مستوى اعتمادات  2018% مقارنة 

 %.  7,5اعتمادات االستثمار بنسبة  % وكذا8,7 ة% وخدمة الدين بنسب10,1التسيير بنسبة 

 :وتتوزع االعتمادات النهائية والنفقات المنجزة بين مختلف أبواب الميزانية العامة كما يلي
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 2019و  2018 يوالنفقات المنجزة لسن توزيع التوقعات واالعتمادات النهائية
 )مليون درهم(       

نسبة 

التنفيذ  

برسم سنة  

2017  

(% ) 

نسبة 

التنفيذ  

برسم سنة  

2018  

(% ) 

نسبة 

التنفيذ  

برسم سنة  

2019  

(% ) 

 توقعات قانون المالية   االعتمادات النهائية  النفقات المنجزة 
الميزانية العامة  

 للدولة 

2019 2018 2019 2018 2019 2018  

 التسيير نفقات  195.915 215.618 198.343 218.140 197.551 215.624 98,8 99,6 100,9

 نفقات االستثمار  68.230 73.373 86.012 90.612 67.845 70.568 77,9 78,9 78,9

 خدمة دين الخزينة  61.843 67.244 61.843 67.245 62.009 79.461 118,2 100,3 97,3

94,8 94,6 97,2 365.653 327.405 375.997 346.198 356.241 325.988 
مجموع الميزانية  

 العامة 

 معالجة المجلس األعلى للحسابات  –2019ة التصفية لسن يقانون ومشروع 2018 تةالمصدر: قانون التصفية لسن

، 2017سنة    درهم  مليون  329.951مقابل  درهم    ونملي  327.405ما مجموعه   2018  النفقات المنجزة سنة  تبلغوعليه، فقد  

  ون ليم 9.358)% 13,1بنسبة  خدمة الديننفقات  بتراجعأساسا  االنخفاضيفسر هذا و .% 0,8انخفاضا طفيفا بنسبة  مسجلة

التسيير  ونليم  833)  %1,2بنسبة  ونفقات االستثمار  درهم(    ونلي م  5.978)%  3,1بنسبة    درهم( في حين ارتفعت نفقات 

 .درهم(

المنجزة  2019وخالل سنة   النفقات  بلغت  ارتفاعا    365.653،  بذلك  مقارنة مع سنة   %11,7نسبته  مليون درهم، مسجلة 

التسيير والذي بلغت نسبته  2018 الذي عرفته نفقات  مليون درهم(    18.073)  %9,1. ويفسر هذا االرتفاع، أساسا، بذلك 

الدين العمومي بنسبة   المرتبطة بخدمة  النفقات  المسجل على مستوى  مليون درهم( ونفقات   17.452)  %28,1وباالرتفاع 

 مليون درهم(. 2.723) %4االستثمار بنسية 

 نفقات التسيير   .أ

سنة   برسم  التسيير  نفقات  مجموعه    2018بلغت  تنفيذ    197.551ما  نسبة  يمثل  ما  وهو  درهم،  مقارنة 99,6مليون   %

  2017% مقارنة مع سنة    3,1باالعتمادات النهائية. ويالحظ استمرار المنحى التصاعدي لهذه النفقات حيث ارتفعت بنسبة  

رهم. ويعزى هذا االرتفاع أساسا إلى زيادة نفقات المعدات والنفقات  مليون د  191.572التي سجلت خاللها هذه النفقات مبلغ  

( ونفقات التسديدات %1,3مليون درهم )  1.331قدره    الموظفين بما( ونفقات  10,6%مليون درهم )  4.100المختلفة بمبلغ  

 (. %6,8مليون درهم ) 752والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية بمبلغ 

الموظفين واأل حيث   نفقات  المأمور بصرفها برسم سنة  بلغت  أي ما    درهم،مليون    106.232,1ما مجموعه    2018عوان 

و  97,5يعادل   لها  المخصصة  النهائية  االعتمادات  من  قدره  %53,8  ارتفاعا  بذلك  مسجلة  التسيير،  نفقات  من   %

خيرة فيما يخص نفقات  ويستمر بذلك المنحنى التصاعدي المسجل في السنوات األ  .2017مليون درهم مقارنة بسنة   1.331,1

أي بزيادة   2018مليون درهم سنة    106.232,1إلى    2013مليون درهم سنة    99.044الموظفين واألعوان، حيث انتقلت من  

 %. 7,2نسبتها 

 درهم، مليون    43.387,3ما مجموعه    2018بلغت نفقات المعدات والنفقات المختلفة المنجزة برسم سنة   ومن جهة أخرى، 

 تستفيد مما قطاعات ست أنإلى  ةكما تجدر اإلشار .2017% برسم سنة 97,4% مقابل 96,3بة تنفيذ تعادل وهو ما يمثل نس

% من مجموع النفقات المنجزة، ويتعلق األمر بكل من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي  74,4ب  يقار

الداخلية ووزارة الصحة ووزارة االوقاف والشؤون اإلسالمية ووزارة الفالحة والبحث العلمي وإدارة الدفاع الوطني وزارة  

 والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. 

مواصلة    2018% من ميزانية التسيير لسنة   19ما يعادل    فهي تمثل  التكاليف المشتركة الخاصة بالتسيير،ب  تعلقفيما يأما  

التنازلي منذ سنة   التكاليف   36.624حيث تم تخصيص مبلغ    ،2013منحاها  المدرجة بفصل  التسيير  لنفقات  مليون درهم 

 .2017مليون درهم سنة  36.329 درهم مقابلمليون  36.126، انجز منها ما مجموعه المشتركة

حتياطية بنسبة والمتعلقة بالنفقات الطارئة والمخصصات اال  2018تراجعت االعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية    في حين

 بلغتعلى مستوى هذا الفصل  منجزة  في مقابل اقتطاعات    درهم، مليار    1,7مسجلة مبلغا قدره    2017مقارنة بسنة    %48,5

 % من االعتمادات المفتوحة. 99,8مليون درهم أي بنسبة  1.697,5مجموعه ما 

باالعتمادات  % مقارنة  98,8ا يمثل نسبة تنفيذ مليون درهم، مم  215.624بلغت نفقات التسيير ، فقد  2019سنة أما بالنسبة ل

  نفقات   يعزى هذا االرتفاع إلى زيادةو   .2018سنة  مع  مقارنة    %  9,1وبهذا تستمر هذه النفقات في االرتفاع بنسبة   النهائية.

% 5,2  بنسبةواألعوان    ونفقات الموظفين  9,6%  بنسبةالمعدات والنفقات المختلفة    ونفقات  20,3%بنسبة  التكاليف المشتركة  

 .8,4%بنسبة  والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية ونفقات التسديدات
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 نـفقـات االستثمار  .ب

مليون درهم مسجلة بذلك    68.230لتغطية نفقات االستثمار    2018بلغت اعتمادات األداء المفتوحة برسم قانون المالية لسنة  

مليون درهم(. كما سجلت االعتمادات المرحلة وأموال المساعدة على    63.572)  2017% مقارنة مع سنة  7,3ارتفاعا بنسبة  

 .درهم مليون 832ومليون درهم  11.161التوالي 

 %7,5 نسبةدرهم مسجلة بذلك ارتفاعا ب مليون 73.373ما قدره  2019سنة برسم اعتمادات األداء المفتوحة  في حين بلغت

مليون  1.159و  مليون درهم  11.680 التوالية وأموال المساعدة على  االعتمادات المرحلكما سجلت  .  2018سنة  بمقارنة  

   .درهم

% مقارنة  22ارتفاعا بنسبة    درهم مسجلة مليون    5.789بلغت االعتمادات المفتوحة بموجب قرار لوزير االقتصاد والمالية  و

درهم،  مليون    86.012ما مجموعه    2018مليون درهم(. وبالتالي، بلغت االعتمادات النهائية لسنة    4.744)  2017مع سنة  

 %.1,3 ، أي بزيادة قدرها2017مليون درهم سنة  84.879 مقابل

مقارنة مع  %  24اجع قدره  بتر  مليون درهم  4.400االعتمادات المفتوحة بموجب قرار وزير االقتصاد والمالية  بلغت    بينما

 % 5,3بزيادة قدرها  أي  درهم    مليون  90.612ما مجموعه    2019لسنة    االعتمادات النهائية  وبالتالي أصبحت  .2018149سنة  

النهائية مقارنة مع اعتمادات األداء  اال  حجم  ارتفاعالجدول أسفله،    ح. ويوض2018سنة  مقارنة ب برسم    المفتوحةعتمادات 

 . 2019و 2018و 2017 واتسن

 ( درهم مليون) 2019و 2018و  2017وات  برسم سن  واالعتمادات النهائيةاعتمادات األداء 
نسبة التطور  

مقارنة ب  

2018   )%( 

2019 

نسبة التطور  

 2017مقارنة ب 

)%( 

 المكونات  2017 2018

 اعتمادات األداء المفتوحة برسم قانون المالية  63.572 68.230 7,3 73.373 7,5

 االعتمادات المرحلة  15.746 11.161 29,1- 11.680 4,7

 أموال المساعدة  817 832 1,8 1.159 39,3

-24,0 4.400 22,0 5.789 4.744 
االقتصاد   وزير  قرارات  بموجب  المفتوحة  االعتمادات 

 والمالية 

 االعتمادات النهائية   84.879 86.012 1,3 90.612 5,3

 2019ة مشروع قانون التصفية لسنو 2018و  2017 واتن التصفية لسنيانوالمصدر: ق

مليون   67.845ما مجموعه    2018قد بلغت نفقات االستثمار التي تم التأشير على األمر بصرفها سنة  أما على مستوى التنفيذ، ف

النهائية  %. وبالتالي فإن معدل تنفيذ االعتمادات  1,2، أي بزيادة قدرها  2017مليون درهم خالل سنة    67.012درهم مقابل  

 . 2017%، أي نفس المعدل المسجل سنة  78,8وصل إلى 

نفقات  قدرها  بزيادة  أي  درهم  مليون  70.567,83  مجموعه  ما  2019  سنة  بصرفها  األمر  تم  التي  االستثمار  وقد سجلت 

  35  أصل  من  ومؤسسة  وزارة  11  أن  تنفيذها  تم  التي  االستثمار  ميزانية  توزيع  خالل  من  ويتبين.  2018مقارنة مع    %4,01

 .درهم مليون 66.490 يناهز ما أي االستثمار نفقات مجموع من%  94,2 بنسبة  تستأثر

 19.443  ما مجموعه  2018سنة    ماالستثمار برس-ضمن فصل التكاليف المشتركةبلغت االعتمادات المفتوحة    من جهة أخرى،

مقارنة   % 4  نسبته  انخفاضا  بذلك  مسجلة  ،ون درهم(ملي  68.230من إجمالي اعتمادات االستثمار )  %28  درهم، أي  مليون

االعتمادات النهائية لفصل التحمالت    . في حين بلغت مليون درهم  20.176بلغت فيها االعتمادات المذكورة  التي    2017بسنة  

مليون   1.601مليون درهم. وي عزى الفرق بين االعتمادات المفتوحة واالعتمادات النهائية إلى  21.044االستثمار -المشتركة

المادتين    دلوزير االقتصادرهم تم فتحها بموجب قرارات   التنظيمي لقانون   27و  22والمالية، طبقا لمقتضيات  القانون  من 

 المالية. 

 مليون  20.420  مجموعه  ما   2019  برسم سنة  االستثمار-المشتركة  للتكاليف  المرصودة  المفتوحة  االعتمادات  بلغت  في حين

 بسنة  مقارنة%   5  نسبته  ارتفاعا  بذلك  مسجلة  ،(درهم  مليون  73.373)  االستثمار  اعتمادات  إجمالي  من%  28  أي  درهم،

2018. 

ف  بلغتو المنفذة في إطار  المشتركة  صلالنفقات  التي تم تنفيذها  -التكاليف  % من  97مليون درهم، أي    20.419االستثمار 

النهائية برسم سنة   من االعتمادات   %  99بنسبة    ، أي2019سنة  مليون درهم برسم    21.226  ومبلغ  .2018االعتمادات 

 النهائية. 

- التكاليف المشتركةمن فصل  مهمة  تحويالت  هذه النفقات تعد موضوع    ويبين تحليل تنفيذ نفقات االستثمار للميزانية العامة أن

- التكاليف المشتركةأن فصل    وبالتالي يالحظ  االستثمار إلى الحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات والمقاوالت العمومية.

 
ا للمادة  149  المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية. 2.15.426مرسوم رقم المن  11طبقا
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 فائدةل  رها، بموجب قانون المالية، جل االعتمادات المفتوحة في إطال  مرحلية في انتظار تحويميزانياتية    وسيلة  يبقىاالستثمار  

 ،الحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات والمقاوالت العمومية

أنه في حالة   إلى  المشتركةوتجدر اإلشارة  التكاليف  تنفيذ نفقات  -عدم أخذ نفقات فصل  فإن نسبة  االستثمار بعين االعتبار، 

 .2019سنة  %78% إلى 71هذه النسبة من  في حين ترتفع 2018سنة  %73% إلى 78,8االستثمار تنخفض من 

 للخزينة ينفقات الدين العموم .ج

مليون درهم مخصصة   34.731، منها 2018مليون درهم برسم سنة  61.843بلغت االعتمادات النهائية لنفقات خدمة الدين 

 والعموالت. مليون درهم ألداء الفوائد  27.112الستهالك الديون المتوسطة والطويلة األمد و

مليون   27.021مليون درهم من أجل استهالك الدين و  34.988مليون درهم، منها    62.009في حين بلغت النفقات المنجزة  

% من نفقات  18,9درهم برسم الفوائد والعموالت. واستنادا إلى هذه المعطيات، شكلت النفقات المرتبطة بخدمة الدين العمومي  

 . 2017% سنة  21,6، مقابل 2018الميزانية العامة برسم سنة 

بلغت الدين    وقد  لنفقات خدمة  المفتوحة  ليون درهم  م 39.213 ، منها2019مليون درهم برسم سنة    67.244االعتمادات 

  في حين بلغت النفقات  .لفوائد والعموالتألداء ا  مليون درهم   28.031مخصصة الستهالك الديون المتوسطة والطويلة األمد و

الفوائد   برسمدرهم    مليون  29.504و  مليون درهم من أجل استهالك الدين  49.957مليون درهم، منها    79.461المنجزة  

من نفقات الميزانية العامة برسم    %  21,7نسبة  شكلت النفقات المرتبطة بخدمة الدين    واستنادا إلى هذه المعطيات،  .والعموالت

 .2019سنة 

 الحسابات الخصوصية للخزينة .2

 .  2019سنة  67ثم إلى  2018سنة حساب  71إلى  2012حساب سنة  79الحسابات الخصوصية للخزينة من انتقل عدد 

 %2,93تراجع نسبته مليون درهم، أي ب 92.369ما مجموعه  2018وقد بلغت مداخيل الحسابات الخصوصية للخزينة سنة 

  نفس   مقارنة مع  %34,89، أي بزيادة نسبتها  مليون درهم  109.786في حين بلغت نفقاتها ما يعادل    2017سنة  مقارنة مع  

   .سنةال

% من مجموع مداخيل ميزانية الدولة، كما تمثل نفقاتها حوالي 21وتمثل مداخيل الحسابات الخصوصية للخزينة ما يناهز  

غ سنة  % من مجموع نفقات ميزانية الدولة. كما تتسم الحسابات الخصوصية للخزينة بأهمية رصيدها المتراكم الذي بل 25

 . 2017% مقارنة مع سنة 14 نسبتهتراجع مليون درهم، أي ب 119.058ما قدره  2018

مليون   115.266، واصل الرصيد المتراكم للحسابات المذكورة أعاله منحاه التنازلي، حيث انخفض إلى  2019وخالل سنة  

 .2018 سنة مع مقارنة%  1,5 نسبته  تراجعا طفيفا درهم مسجال

 الحسابات الخصوصية للخزينةمداخيل  1.2

مليون درهم، مقابل توقعات    92.369ما مجموعه    2018بلغت المداخيل اإلجمالية للحسابات الخصوصية للخزينة برسم سنة  

الحسابات وفي نفس السياق، عرفت المداخيل المندرجة ضمن   .%110مليون درهم، أي بنسبة تحصيل قدرها    83.799قدرها  

وحسابات النفقات من المخصصات تجاوزات للتوقعات برسم قانون المالية، حيث سجلت، على   ةالمرصدة ألمور خصوصي

وتمثل مداخيل الحسابات المرصدة ألمور خصوصية وحسابات النفقات من   .%125% و108التوالي، نسبة تحصيل ناهزت  

 . % من إجمالي مداخيل الحسابات الخصوصية للخزينة85,30المخصصات نسبة 

 مليون  101.365  مجموعه  ما  للخزينة  الخصوصية  الحسابات  برسم  المنجزة  اإلجمالية  المداخيل  ، بلغت2019وخالل سنة  

  ألمور   المرصدة  الحسابات  عرفت  وقد.  %119  تنفيذ  بنسبة  أي  درهم،  مليون  85.081,99    قدرها  توقعات  مقابل  درهم،

%  143و%  116  إنجاز  نسب  سجلت  حيث  المالية  قانون  برسم  للتوقعات  تجاوزا  المخصصات  من  النفقات  وحسابات  خصوصية

 التوالي.  على

 نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة 2.2

%، مقارنة مع االعتمادات المفتوحة بموجب  152نسبة  بعرفت االعتمادات النهائية للحسابات الخصوصية للخزينة زيادة مهمة  

في حين    %،160سابات المرصدة ألمور خصوصية ما يناهز  . وبلغت هذه النسبة فيما يتعلق بالح2018قانون المالية لسنة  

 تحسنا موازيا.  بالنفقات بالمقابل لم تعرف نسب االلتزام .2019سنة % 237وصلت هذه النسبة إلى 

مليون درهم    109.786مليون درهم إلى    81.384ارتفعت نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة من    2017ومقارنة مع سنة  

  بانخفاض  أي  2019درهم سنة    مليون  90.897,30إلى    هذه النفقات  في حين انخفضت %.  35، أي بزيادة قدرها  2018سنة  

  .2018 سنة مع مقارنة %17 قدره

 %78نسبيا، إذ انتقلت نسبة النفقات المأمور بصرفها المؤشر عليها من    ارتفاعابصرف النفقات    األوامر  كما عرف إصدار

 سنة%  88,6  من  انتقل  ، حيث2019  سنة%  17,2  بنسبة  سجل انخفاضا، في حين  2018سنة    %  88,6إلى    2017سنة  

 . %58فيما بلغت نسبة االلتزام بالنسبة للسنتين المذكورتين معدل  . السنة الموالية % 84إلى  2018
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 الحسابات المرصدة ألمور خصوصية، المكون الرئيسي للحسابات الخصوصية للخزينة  3.2

الحسابات   باقي  مع  مقارنة  أهمية  األكثر  الصنف  خصوصية  ألمور  المرصدة  الحسابات  تشكل  ونفقاتها،  لمداخيلها  بالنظر 

من مجموع المداخيل المحصلة، وما يناهز  %  84,7و%  85,4نسبة  على التوالي  الخصوصية للخزينة، حيث تشكل هذه الفئة  

 .2019و 2018 سم سنتيبر من مجموع النفقات التي تم إصدارها%  85و% 87,4

 وقد مكن فحص مداخيل ونفقات الحسابات المرصودة ألمور خصوصية من تسجيل المالحظات التالية: 

بعض هذه الحسابات تستفيد من مداخيل تتجاوز نفقاتها، مما يعكس بعض أوجه القصور التي تعرفها عملية  -

 رصد الموارد العمومية؛

الخصوصية للخزينة بصفة ملحوظة رغم عدم تسجيلها نفقات مهمة تفسر  رفع سقف تحمالت بعض الحسابات  -

 هذه الزيادات؛ 

تراكم أرصدة دائنة مهمة، بسبب الفارق المسجل بين نفقات ومداخيل الحسابات المرصودة ألمور خصوصية،   -

ة درهم خالل سن مليون 6.557و 2019سنة خالل درهم  مليون 8.014 حيث حققت هذه الحسابات فائضا بلغ

 ؛2017مليون درهم سنة  13.410، مقابل ما يعادل 2018

مجموعه  - ما  بلغت  مهمة،  مرحلة  أرصدة  تسجيل  في  خصوصية  ألمور  المرصدة  الحسابات  استمرار 

، مواصلة بذلك  2019  سنة  متم  عند  درهم  مليون   116.276و  2018مليون درهم عند متم سنة   110.037

 جة والمتابعة لمختلف عملياتها. منحاها التصاعدي، مما يؤشر على ضعف البرم

 مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة .3

مرفقا   89مرفقا، منها  205بلغ متوسط عدد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، خالل الخمس سنوات الفارطة، ما يعادل 

من عددها اإلجمالي   %29,4و  %43,6التوالي  ، وهو ما يمثل على  مرفقا بقطاع التعليم والتكوين المهني  60بقطاع الصحة و

 .2018خالل سنة 

من العدد اإلجمالي لهذه المرافق،   %77,5وتمثل مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للقطاع االجتماعي ما يعادل  

 .%18,1في حين ال تتجاوز نسبة المرافق التابعة للقطاع االقتصادي ما يناهز 

 الل موارد ونفقات االستغ 1.3

 موارد االستغالل  .أ

، ما قدره  2018بلغت التوقعات األولية لموارد االستغالل لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، برسم قانون المالية لسنة  

 . %209,48مليون درهم، أي بنسبة إنجاز وصلت إلى    4.231,56مليون درهم، فيما سجلت االعتمادات النهائية مبلغ    2.022

سجلت   موارد حيث  توقعات  في  مهمة  تغييرات  الوزارية  القطاعات  لبعض  التابعة  مستقلة  بصورة  المسيرة  الدولة  مرافق 

مقارنة   %111,11مليون درهم، بنسبة إنجاز بلغت    4.701,94. كما تم تحصيل ما مجموعه  %100  نسبة  االستغالل فاقت

 بمجموع االعتمادات النهائية.  

 مبلغ  النهائية  التوقعات   سجلت  فيما  درهم،  مليون  2.015,07  قدره  ما   2019  لسنة  ذه المواردله   األولية  التوقعات   في حين بلغت 

 مهمة  تغييرات  الوزارية  القطاعات  لبعض  التابعة  المرافق  سجلت  حيث  ،%122  ارتفاع  بنسبة  أي  درهم  مليون  4.480,93

%  104  بلغت  إنجاز  بنسبة  درهم،   مليون  4.681,62  مجموعه  ما   تحصيل  تم  وقد%.  100  فاقت  االستغالل  موارد  توقعات   في

 .النهائية بالتوقعات مقارنة

أكثر  قطاعات وزارية    ألربعومن حيث توزيع موارد االستغالل المحصلة، فقد حققت مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة  

  والماء   واللوجستيك  والنقل  التجهيز  ووزارة(  %38مجموع الموارد التي تم تحصيلها وهي: وزارة الصحة )  من  %81من  

 (. 4%) والمالية االقتصاد ووزارة( 15%) الوطني الدفاع وإدارة%( 25)

 نفقات االستغالل  .ه

مليون درهم سنة    2.198انخفاضا، حيث انتقل من    2018عرف سقف نفقات االستغالل المرصودة في قانون المالية لسنة  

 .مليون درهم( 2.015,1) 2019ر سنة  في حين عرفت شبه استقرا مليون درهم 2.022إلى  2017

 بمبلغ  والمالية   االقتصاد  وزير  قرارات  خالل  من  االستغالل  نفقات  سقف  رفع  عبر  األولية  االعتمادات  في  التغييرات  وتمت

 مليون  4.481  وما مجموعه  2018درهم سنة    مليون  4.217,42  مجموعه  ما  النهائية  االعتمادات  لتبلغ  درهم  مليون  2.044

 . 2019سنة درهم 

 مليون  3.124% ) 79,9 بنسبة، فقد تركزت 2019لسنة  ومن حيث توزيع االعتمادات النهائية المرصودة لنفقات االستغالل

 والماء   واللوجستيك  والنقل  التجهيز  ووزارة(  %40)  الصحة  وزارة   وهي  وزارية   قطاعات  ألربعة  التابعة  المرافق  لدى (  درهم

 (. 4,3%) والمالية االقتصاد ووزارة( 16,9%) الوطني الدفاع وإدارة%( 18,6)
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 موارد ونفقات االستثمار  2.3

 موارد االستثمار .أ

(  درهم  مليون  797)  2018  لسنة   المالية  قانون  برسم  مستقلة  بصورة  المسيرة  الدولة   لمرافق  االستثمار  موارد  توقعات  عرفت

 موارد  بلغت  وقد.  درهم  مليون  3.585  لتبلغ%  434  بنسبة  ارتفاعا  المعنية  الميزانيات  ضمن  المدرجة  النهائية  بالموارد  مقارنة

  سنة   درهم  مليون  4.071  مقابل)  درهم  مليون  3.438,88  قدره  ما  السنة   نفس  برسم  المرافق  لهذه  فعليا  المحصلة  االستثمار

 %.  95,92 إنجاز بنسبة أي( 2017

  بلغت   حيث%  256  نسبته  بارتفاع  درهم،  مليون  797  مجموعه  ما  2019  لسنة  المالية  قانون  برسم  هذه التوقعات  كما عرفت

 ما   السنة  نفس  برسم  تحصيلها  تم  التي  المرافق  لهذه  االستثمار  موارد  بلغت  وقد.  درهم  مليون  3.633,12  النهائية  تقديراتها

 .2018 مقارنة بسنة  %101 إنجاز بنسبة أي  درهم مليون 3.687,32 قدره

  االستثمار   موارد  مجموع  من%  84,5  نسبة  وزارية  قطاعات  ألربعة  التابعة  مستقلة  بصورة  المسيرة  الدولة  مرافق  حصة  وبلغت

لسنة   والمالية   االقتصاد  ووزارة(  61,2%)  والماء  واللوجستيك  والنقل  التجهيز  بوزارة  األمر  ويتعلق.  2019  المحصلة 

 (.6,6%) الصحة ووزارة( 7,4%) جتماعياال واالقتصاد التقليدية والصناعة الجوي والنقل السياحة وزارة%( 9,3)

 نفقات االستثمار  .ب

إلى    النهائية  االعتمادات  لتصل%  392  بزيادة  تغييرات  درهم  مليون  797,1  بمبلغ  2018المفتوحة لسنة    االعتمادات  عرفت

 نسبة   واللوجستيك  والنقل  التجهيز  لوزارة  التابعة  المرافق  لدى  المفتوحة  االعتمادات  وشكلت  .درهم  مليون  3.584,31

  والمصالح(  18,57%)  والمالية   االقتصاد  لوزارة  التابعة  بالمرافق  متبوعة  المفتوحة  االعتمادات  مجموع  من(  53,11)%

 (. 11,27%) االجتماعي واالقتصاد التقليدية  والصناعة الجوي والنقل السياحة لوزارة التابعة

االعتمادات هذه  بلغت  حين  تغييرات  درهم،  مليون  796,43  مبلغ  2019  سنة  برسم  في  بنسبة   لتصل%  356  بزيادة  أي 

  والنقل  التجهيز  لوزارة  التابعة  المرافق  لدى  المفتوحة  االعتمادات  وشكلت.  درهم  مليون  3.633,12إلى    النهائية  االعتمادات

  والمالية   االقتصاد  رةلوزا  التابعة  بالمرافق  متبوعة  المفتوحة  االعتمادات  مجموع  من%(   64,5)  نسبة  والماء  واللوجستيك

  واالقتصاد   التقليدية  والصناعة  الجوي  والنقل  السياحة  لوزارة  التابعة  تلك  ثم%(   8)  الصحة  لوزارة  التابعة  والمرافق%(  9,6)

 %(.  7,3) االجتماعي

 المأمور  النفقات سجلت درهم، مليون 3.584,31 بلغت التي ،2018لالستثمار سنة  المرصودة النهائية باالعتمادات ومقارنة

  النسبة   هذه  فإن  2017  سنة  مع  ومقارنة.  لالعتمادات  تنفيذ  كنسبة%  20  يمثل  ما  وهو  درهم  مليون  722,52  مبلغ  بصرفها

 مليون  3.633,12  ما قدره  2019في حين بلغت هذه االعتمادات سنة  %.   37  مستوى  في  كانت  أن  بعد  نسبيا  تراجعا  عرفت

  ومقارنة .  لالعتمادات  تنفيذ  كنسبة%  34  يمثل  ما  وهو  درهم  مليون  1.225,78  مبلغ  بصرفها  المأمور  النفقات  سجلت  درهم،

 لتنفيذ  كافية  وغير  ضئيلة  النسب  هذه  . وتبقى%20  مستوى  في  كانت  أن  بعد  نسبيا  تحسنا  عرفت  النسبة  هذه  فإن  2018  سنة  مع

 . المبرمجة االستثمار نفقات

III.  الــمـيـزانــيـة  تغيير مخصصـات 

 عدة تغييرات همت النقط التالية: 2019و 2018 تينالماليتين عرفت المخصصات األولية لميزانية الدولة برسم السن

 ترحيل االعتمادات .1

  مليون   11.680,5  مجموعه  ما  2019إلى    2018  سنة  منبلغت االعتمادات المرحلة على مستوى الميزانية العامة للدولة  

  سنة   مع   مقارنة%  4,5  بنسبة   طفيفا  ارتفاعا  بذلك  مسجلة  2018إلى    2017  سنة  من  درهم  مليون  11.160,7  مقابل  درهم

  االستثمار   لميزانية  األصلية  االعتمادات  من%  15,9  يعادل  ما  2019  سنةإلى    المرحلة  االعتمادات   مبلغ  . ويشكل2018

 .2018 سنة تسجيلها تم% 16,4 نسبة مقابل السنة لهذه  المالية قانون في بها المأذون

تمهيدا لتطبيق القاعدة المنصوص عليها في القانون   وبالرغم من التراجع المسجل على مستوى حجم االعتمادات المرحلة،

، يتم، ما لم ينص قانون المالية للسنة 2018من فاتح يناير ابتداءعلى أنه،  63في مادته  نصيي ذالتنظيمي لقانون المالية، وال

% من اعتمادات األداء المفتوحة بميزانية االستثمار لكل قطاع  30خالف ذلك، حصر حجم االعتمادات المرحلة في نسبة  على  

المتعلقة   لميزانياتها  الوزارية  القطاعات  بعض  بتنفيذ  المرتبطة  الصعوبات  فإن  المالية،  السنة  برسم  مؤسسة  أو  وزاري 

قة بضبط التوقعات، وكذا بالقدرات التدبيرية والبشرية المتوفرة لديها من أجل باالستثمار ما زالت مستمرة، السيما تلك المتعل

  برمجة وتتبع وإنجاز المشاريع واألوراش والتقيد باآلجال المحددة.

  مقابل   درهم  مليون  20.044,6  االستثمار  ميزانية  برسم  المستهلكة  غير  األداء  اعتمادات  مجموع  بلغ  ،2019  سنة  نهاية  ومع

 .%10,3 حوالي نسبته بلغت بارتفاع أي 2018 نهاية درهم مليون 18.166,8 مبلغ
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 أمــــوال المــســاعــــدة .2

 مليون   915  مقابل  درهم  مليون  951,5  قدره  ما   2018  سنة  للدولة  العامة  الميزانية  إطار  في  المدرجة  المساعدة  أموال  بلغت

 اعتمادات)  االستثمار  نفقات  لفائدة%(   87,4)  األموال  هذه  جل   رصد  تم  وقد%.  3,9  نسبته  بلغت  بارتفاع  أي  ،2017  سنة  درهم

 .  المختلفة والنفقات بالمعدات المتعلقة الفصول لفائدة% 12,6األداء( و

  % مقارنة بسنة 27,7  نسبته  بارتفاع  أي  درهم  مليون  1.214,8  قدره  ما  المساعدة  أموال  فقد بلغت   2019  أما بالنسبة لسنة

2018  . 

قرار سنة   40و  2018سنة    قرارا لوزير االقتصاد والمالية 27كما تمت عملية فتح االعتمادات المتعلقة بهذه األموال بواسطة  

، وكذا تلك 2019لسنة    . ويقدم الجدول التالي توزيع مبالغ أموال المساعدة الموجهة العتمادات األداء لنفقات االستثمار2019

 لمختلفة.المتعلقة بالمعدات والنفقات ا

 2019و  2018برسم السنتين الماليتين  توزيع مبالغ أموال المساعدة حسب القطاعات والفصول
 )مليون درهم(  

 المبالغ الموجهة إلى االستثمار  المبالغ الموجهة إلى المعدات 
 ت الوزارية والمؤسساالقطاعات 

2019 2018 2019 2018 

 الوطنــي  الدفــاع إدارة 13,8 449,5 40,0 0

 وزارة الداخلية  -  167,4 -  31,1

 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي  -  87,5 -  0

 اإلدماج  وإعادة  السجون  إلدارة  العامة المندوبية - -  1,9 1,8

 المستدامة  والتنمية  والمعادن  الطاقة وزارة - 9,4 1,1 0

 والرياضة   الشباب وزارة - -  8,1 7,2

 الصحة  وزارة 17,9 5,6 - - 

 والماء   واللوجستيك  والنقل  التجهيز وزارة 177,3 91,5 0,7 8,5

0,9 
0,9 

 - 
- 

 وبالوظيفة  اإلدارة بإصالح  المكلفة الحكومة رئيس   لدى  المنتدبة الوزارة

 العمومية 

 والحكامة  العامة بالشؤون   المكلفة الحكومة رئيس   لدى  المنتدبة الوزارة 3,8 6,6 - 3,5

 المالية  المحاكم - -  3,6 2,1

 اإلسالمية  والشؤون  االوقاف وزارة -  30,1 

 والغابات  والمياه  القروية والتنمية  البحري والصيد  الفالحة وزارة 619,1 341,5 32,9 - 

 األمانة العامة للحكومة  -  -  -  0,4

 المجموع  832 1.159 119,5 55,5

 2019ة مشروع قانون التصفية لسنو  2018  ةلسن قانون التصفيةالمصدر: 

 التحويالت داخل الفصول  .3

درهم. وهمت هذه التحويالت الميزانية العامة   مليون  17.240,8، ما مجموعه  2018بلغت التحويالت، برسم السنة المالية  

مليون درهم والنفقات المتعلقة   4.791,8مليون درهم، شملت، باألساس، نفقات االستثمار بمبلغ قدره    8.995,5للدولة بما قدره  

 مجموعه   ما  التحويالت  بلغت  ،2019  المالية  السنة  يخص  وفيما  مليون درهم.  1.926,7بالمعدات والنفقات المختلفة بمبلغ قدره  

 درهم مليون 16.688,7

 تجاوز االعتمادات  .4

 مليون  6.911  مقابل  درهم  مليون   6.677,8  مبلغ  2018تم تجاوز االعتمادات المفتوحة في الميزانية العامة للدولة، برسم سنة  

 %.  3,4 بلغت بنسبة تراجعا بذلك مسجلة 2017 سنة درهم

مقارنة   %153,3  بلغت  بنسبة  مهما  ارتفاعا  بذلك   مسجلة  درهم  مليون  16.918  مبلغ  2019 في حين وصل هذا التجاوز سنة

 .2018 بسنة

فتح اعتمادات تكميلية المتعلقان بتنفيذ قانوني المالية للسنتين المعنيتين  التصفية    يقانون  اولمواجهة هذه الوضعية، اقترح مشروع

إليها التجاوزات المشار  المتعلقة   ،2018بالنسبة لسنة  ،  أساسا. وقد همت  لتغطية  النفقات  التجاوزات المسجلة على مستوى 

بنسبة   الضريبية  واإلرجاعات  والتخفيضات  بالتجاوزات %86بالتسديدات  المتعلقة  التكميلية  االعتمادات  في حين سجلت   ،

 . %14المسجلة على مستوى النفقات المتعلقة بالدين العمومي نسبة 
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يخص سنة   سجلت2019وفيما    بالدين   المتعلقة  النفقات  مستوى  على  المسجلة  بالتجاوزات  المتعلقة   التكميلية  العتماداتا  ، 

  مرة   13  من  بأزيد  تضاعف  حيث  هاما  ارتفاعا  المبلغ  هذا  سجل  وقد%.  26,2  نسبة  أي  درهم  مليون  12.487,1  مبلغ  العمومي

 .درهم مليون 936 سجلت التي 2018 سنة مع مقارنة

 االعتمادات  إلــغــاء  .5

  درهم   مليون  18.590,3  مجموعه   ما  2019  سنة  نهاية  عند  التصفية  قانون  مشروع  في  إلغاؤها  المقترح  االعتمادات  بلغت

 %.7,4 نسبته بارتفاع أي 2018 سنة درهم مليون 17.302,5 مقابل

ا المستهلكة  التسيير غير  الدولة، أن اعتمادات  السنة    ،إلغاؤهالمقترح  وفي هذا الصدد، يالحظ، فيما يخص ميزانية  برسم 

 في  الملغاة  تلك مع  مقارنة%  6,3 نسبتهمليون درهم، أي بارتفاع    6.947,8بلغت  حيث التصاعد في ، مستمرة 2019المالية 

 إطار  في  إلغاؤها  المقترح  الدين  اعتمادات  استمرت  حين  في .  2018  لسنة  التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية  قانون  إطار

  بنسبة   تراجعا  عرفت  حيث  التوالي  على  الثالثة  للسنة  االنخفاض  في  2019  لسنةالمتعلق بتنفيذ قانون المالية    التصفية  قانون

 . مليون درهم 270,5، لتصل إلى 2018 سنة مع مقارنة% 64,9

  ما   2019  سنة  نهاية  عند  والمتوفرة   االستثمار  ميزانية  من  بها   االلتزام  يتم  لم  التي  األداء  اعتمادات  بلغتومن جهة أخرى،  

  2019  لسنة  التصفية  قانون  مشروع  اقترح  كما.  2018  سنة  درهم  مليون  18.166,8  مقابل  درهم   مليون20.044,6مجموعه  

 .  2018 المالية السنة نهاية عند المتوفرة األداء اعتمادات من درهم مليون 6.486,4مبلغ  إلغاء

قترح مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون قد افق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فأما فيما يتعلق بنفقات ميزانية مرا

،  درهم  مليون  4.801,4  حدود  في  االستثمار  ونفقات  االستغالل  لنفقات  المستهلكة  غير  االعتمادات  إلغاء  2018  لسنةالمالية  

 . 2019درهم سنة  مليون 4.262,4في حين تم اقتراح إلغاء اعتمادات بمبلغ 

 2018سنة  %  35,9  نسبته  ارتفاعا  مستقلة  بصورة  المسيرة  الدولة  لمرافق  بالنسبة  المستهلكة  غير  االعتمادات  سجلت  وهكذا

 سنةإلى    2012  سنة  من  الممتدة  الفترة  خالل  االستقرار  من  نوعا  عرفت  أن  بعد  وذلك  2019سنة    %.11,2  وانخفاضا نسبته

2017 . 

 


