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 موالي صاحب الجاللة، 

 62.99من القانون رقم    100والمادة    من الدستور  148قا للفصل  يطبت  ،جاللتكميشرفني أن أرفع إلى  

 .2018المتعلق بمدونة المحاكم المالية، التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات برسم سنة 

س الجهوية ة المجلس األعلى والمجال، بيانا تفصيليا عن أنشط يا مواليويتضمن هذا التقرير، 

زة من طرف مختلف مكونات المحاكم للحسابات إضافة إلى خالصة عن كل المهمات الرقابية المنج

المالية، وذلك من خالل جزأين؛ يتعلق الجزء األول بالمجلس األعلى للحسابات، فيما يخص الجزء 

 جهوية للحسابات.( كتابا أعمال المجالس ال11الثاني المكون من أحد عشر )

  2018عرفت سنة  المالية، حيثويعد هذا التقرير ثمرة إنجاز المهام المسطرة من طرف المحاكم 

برمجة ألعمال المجلس والمجالس الجهوية تتعلق بمختلف االختصاصات الموكولة لها، من 

الل بها عند اختصاصات قضائية تتوخى التأكد من احترام الضوابط الجاري بها العمل ومعاقبة كل إخ

المنجزة على مدى نجاعة  االقتضاء، واختصاصات غير قضائية متعددة تركز من خاللها المراقبات

وفعالية واقتصاد العمليات المالية لألجهزة العمومية وكذا تحقيق األهداف المنتظرة من البرامج 

 والسياسات العمومية. 

التوازن بين مختلف االختصاصات الموكولة وتميزت برمجة هذه السنة، إضافة إلى احترامها لمبدأ 

مهمة رقابية مقابل  274الذي وصل إلى ات الرقابية المنجزة الية، بالرفع من عدد المهمللمحاكم الم

ليشمل مجمل القطاعات تنويع مجال تدخل المحاكم المالية كذا وخالل السنتين الفارطتين،  160

 من بينهاو، للبرامج والسياسات العموميةتقييم األفقي عدد مهمات ال في عاارتف العمومية الحيوية مع

 .يق أهداف التنمية المستدامةرقابية حول تحقالمهمة ال

الحفاظ على وتيرة عملية الشراكة مع المجالس الجهوية للحسابات في أفق  2018كما شهدت سنة 

ى مستوى أجهزة تقويتها، حيث تقوم هذه المجالس الجهوية بموجب ذلك بإنجاز مهمات رقابية عل

تضمن التقرير السنوي عمومية ذات بعد جهوي خاضعة الختصاص المجلس األعلى للحسابات. وي

 ( مهمة رقابية أنجزت في هذا اإلطار.11الحالي ملخصات إلحدى عشرة )

، فقد أنجز المجلس األعلى للحسابات خمسين يا مواليوفيما يخص حصيلة أعمال المحاكم المالية، 

أصدرت البرامج العمومية، كما  ابية في ميادين مراقبة تسيير األجهزة العمومية وتقييم  ( مهمة رق50)

قرارا في ميدان   15قرارا قضائيا فيما يخص مادة التدقيق والبت في الحسابات و  181غرف المجلس  

 التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. 

ي مهمة رقابية تندرج ف  224مكن تلخيصها في تنفيذ  أما أهم إنجازات المجالس الجهوية للحسابات، في

ى بعض الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية المحلية، وكذا إطار مراقبة التسيير على مستو

حكما نهائيا في مادة التدقيق والبت   1.963بعض شركات التدبير المفوض. هذا باإلضافة إلى إصدار  

 ب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.حكما في ميدان التأدي 53في الحسابات و

متابعا على هذه المحاكم في ميدان  114ى المحاكم المالية ت النيابة العامة لدأحال من جهة أخرى،

الوكيل العام للملك لدى المجلس األعلى  التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. كما أحال

 قد تستوجب عقوبة جنائية على رئاسة النيابة العامة. ( قضايا تتعلق بأفعال8للحسابات ثمانية )
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ة عملية تلقي التصريحات اإلجبارية بالممتلكات، حيث تلقت خالل سنة كما واصلت المحاكم المالي

على مستوى المجالس الجهوية، ليصل بذلك العدد اإلجمالي   8.461، منها  9.387ما مجموعه    2018

 تصريحا.  231.413 ه ما مجموعإلى  2010لية منذ سنة للتصريحات التي تلقتها المحاكم الما 

، يتضمن هذا التقرير ملخصا لمهمة 2017و  2016غرار التقرير السنوي للمجلس برسم سنتي  على  و

اعتمادا على المعلومات األولية التي تصدرها وزارة  2017لسنة  حول تنفيذ ميزانية الدولةالمجلس 

 2018يصدر التقرير المتعلق بسنة ز هذا المهمة سنويا، بحيث س. وقد انتظم المجلس في إنجا المالية

 في األسابيع القادمة.

مليون درهم،  41.353تسجيل عجز في الميزانية بلغ  2018وهكذا، عرف تنفيذ قانون المالية لسنة 

مليون درهم. ويعزى  8.079مليون درهم، أي بفارق بلغ  33.274مقابل تقديرات أولية في حدود 

رهم( وانخفاض في منتوج المداخيل مليون د  2.777 سا إلى ارتفاع في النفقات اإلجمالية )زائدذلك أسا 

مليون درهم( وفي الحصيلة الصافية للحسابات الخصوصية للخزينة  2.891العادية )ناقص 

 مليون درهم( 2.411 )ناقص

تفاعا بحوالي ال ار، مسج% 3,7ومقارنة بالناتج الداخلي الخام، فقد ناهز عجز الميزانية نسبة 

غييرا لمنحاه التنازلي الذي شهده خالل السنوات الفارطة، وت  2017نقطة مأوية مقارنة مع سنة  0,2

إلى نسبة  2012سنة  % من الناتج الداخلي الخام 6,8مستوى والتي عرف خاللها انخفاضا من 

 .  2017سنة  % 3,5

دم التحكم في ارتفاع ديون الخزينة والتي وتواجه مالية الدولة صعوبات أخرى، تتجلى أساسا في ع

. 2017مقارنة مع سنة    % 4,4مليار درهم، بنسبة ارتفاع تناهز    722,6ما قدره    2018تم  بلغت عند م

بمعدل ارتفاع سنوي  2018و 2009كما تضاعف جاري دين الخزينة أكثر من مرتين ما بين سنتي 

 .% 8,6نسبته 

ف الدولة من تخطيط رساء حكامة جيدة على مستوى كل وظائولمواجهة من هذه الصعوبات، يتوجب إ

 مجة وتنفيذ ومراقبة وتقييم للبرامج والعمليات التي تنجزها األجهزة العمومية.وبر

فإذا كانت المبادئ والترسانة القانونية المؤطرة للمالية العامة ببالدنا قد أرست مجموعة من الضوابط 

بتغى لمالية للدولة تروم حسن التدبير، فإن الوصول إلى هذا الموالقواعد لبرمجة وتنفيذ العمليات ا

يبقى رهينا بالتنزيل األمثل لهذه الضوابط والقواعد على أرض الواقع. إذ يستوجب هذا التنزيل 

المزاوجة بين متطلبين اثنين؛ يتجلى األول في احترام القوانين واألنظمة والمساطر سارية المفعول، 

للخدمات العمومية بمختلف   ي نجاعة وفعالية العمليات المنجزة بما يحقق أثرا ايجابيا بينما يستهدف الثان

 أنواعها على حياة المواطنين.
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الفصل األول: األنشطة القضائية وغير القضائية للمجلس األعلى 

 للحسابات

 القسم األول. األنشطة القضائية

اختصاصات كم المالية، يمارس المجلس األعلى للحسابات المتعلق بمدونة المحا 62.99طبقا ألحكام القانون رقم 

علق بالميزانية والشؤون التأديب المتات المحاسبين العموميين، وفي التدقيق والبت في حساب ،أساسا ،قضائية تتمثل

 والتي يتولى ممارستها كل من النيابة العامة لدى المجلس، والغرف المختصة به.  ،المالية

 لمذكورة.ملخص عن األنشطة ا ، تقديمهذا الفصلمن خالل م، سيتوفي هذا الصدد، 

 

 األعلى المجلس لدى للملك العام الوكيل يمارس سالف الذكر، 62.99رقم  القانون من 14 لمقتضيات المادة طبقا

 إلى فيها النظر مسند لا القضائية الصبغة ذات االختصاصات حدود في المجلس لدى العامة النيابة مهام للحسابات

 ما يلي: باالختصاصات المرتبطة ب أساسا األمر ويتعلق المجلس،

حيث يمارس الوكيل العام للملك اختصاصه في هذا الميدان من  مادة التدقيق والبت في الحسابات: -

عملية توصل المجلس بحسابات األجهزة الخاضعة لرقابته في اآلجال المحددة بمقتضى   تتبعخالل 

من الرئيس األول للمجلس تطبيق الغرامة   ذ أنه، في هذا الصدد، يلتمسإص الجاري بها العمل،  النصو

عند كل تأخير في تقديم الحسابات أو المستندات المثبتة في اآلجال المقررة، وعند االقتضاء، تطبيق 

وضع مستنتجاته بالوكيل العام للملك  ذلك، يقوم    إلى جانبو  .الغرامة التهديدية عن كل شهر من التأخير

تقارير الواردة عليه في ميدان تدقيق الحسابات، فضال عن القيام بإحالته على المجلس للعمليات حول ال

إما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من الجهات المخول لها ذلك  ،التي قد تشكل تسييرا بحكم الواقع

 قانونا؛ 

ام للملك برفع القضايا التي حيث يقوم الوكيل الع :مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية -

إما من تلقاء نفسه أو بطلب من إحدى الجهات   ،تندرج ضمن هذا االختصاص إلى أنظار المجلس

المخول لها حق رفع هذه القضايا، وذلك بناء على الوثائق والمعلومات التي يتوصل بها أو التي يمكن  

ل التحقيق في القضايا الرائجة أمام تتبع سير أعما سهر علىأن يطلبها من الجهات المختصة. كما ي

حول التقارير التي ينجزها المستشارون   النيابة العامة  وضع مستنتجاتعلى  المجلس في هذا الميدان، و

 المقررون عقب االنتهاء من التحقيق في الملفات الموكولة إليهم.

 : 2018 سنة برسم العامة النيابة أعمال عن موجز  يلي وفيما

 التدقيق والبت في الحسابات يدانم أوال.
مستنتجاتها في مادة التدقيق والبت في الحسابات حول كافة التقارير الواردة   ،2018، خالل سنة  وضعت النيابة العامة

لس عليها أساسا من غرفة التدقيق والبت في الحسابات، ومن الغرفتين األولى والثالثة، إلى جانب غرفة االستئناف بالمج

 113ها  سالف الذكر حيز التنفيذ(. وقد بلغ مجموع  62.99بات السنوات المالية ما قبل دخول القانون رقم  )بالنسبة لحسا

 حسابا سنويا. 282همت تقريرا 

ويبين الجدول التالي عدد هذه التقارير والمستنتجات المتعلقة بها والحسابات السنوية التي تهمها بحسب الغرف الواردة 

 : التقارير كتلمنها 

 المعنية  فالغر
عدد الحسابات  

 السنوية
التقارير الواردة على 

 النيابة العامة 
مستنتجات النيابة 

 العامة

 26 26 62 الغرفة األولى

 3 3 25 الغرفة الثالثة 

 65 65 173 غرفة التدقيق والبت في الحسابات 

 19 19 22 غرفة االستئناف

 113 113 282 المجموع
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 المتعلق بالميزانية والشؤون الماليةب التأديميدان ثانيا. 
 المخالفات ضمن تندرج أن شأنها من  أفعاال تتضمن تقارير ( 10) بعشر  ،2018 سنة خالل العامة، النيابة توصلت

 أنظار إلى قضايا برفع لذلك، تبعا وقامت، المالية، والشؤون بالميزانية المتعلق التأديب ميدان في للمتابعة المستوجبة

  األمر ويتعلق المالية، المحاكم مدونة من 58و 57 المادتين لمقتضيات وفقا الميدان في هذا للحسابات األعلى جلسالم

  طرف  من  عليها أحيلت تقارير( 3) وثالث  الحسابات، في والبت التدقيق غرفة من عليها وردت تقارير( 4) بأربع

  طرف كل من الغرفة من التوالي، على المتبقية، اريربالتق توصلت فيما للحسابات، األعلى للمجلس األول الرئيس

 (.واحد  ملف) الرابعة والغرفة ،(واحد  ملف) الثالثة والغرفة ،(واحد  ملف) األولى

وبعد االطالع على تلك التقارير ودارسة مختلف الملفات المرفقة بتقارير التحقيق التي أعدها المستشارون المقررون 

، اتخذت النيابة العامة اإلجراءات المالية  والشؤون  بالميزانية  المتعلق  التأديب  ميدان  في  سأمام المجل  بشأن قضايا رائجة

 :ةالتالي

 قرارات المتابعة  .1

 المجلس على وإحالتهم أشخاص بمتابعة قرارا( 36) وثالثين ست ،2018 سنة غضون في العامة، النيابة أصدرت

 ملتمسات(  10)  عشر  بإصدار  ذلك،  إثر  على  قامت،  كما  المالية،  والشؤون  بالميزانية  المتعلق  التأديب  مسطرة  نطاق  في

 إلى المنسوبة المؤاخذات موضوع األفعال في للتحقيق مقررين تعيين مستشارين األول الرئيس السيد  من فيها تلتمس

 .السنة هذه خالل المجلس على أحالتها التي  القضايا في المتابعين األشخاص

 المستنتجات .2

 أعقاب في المقررون المستشارون أنجزها  تقريرا( 46) وأربعين بستة ،2018 سنة خالل مة،عاال النيابة توصلت

 التأديب ميدان في للحسابات األعلى المجلس أمام رائجة قضايا( 8) ثمان تهم والتي بها، كلفوا التي التحقيقات  انتهاء

 مستنتجاتها  العامة  النيابة  وضعت  وقد   شخصا.  (46)  وأربعين  ست  إطارها  في  المالية، توبع  والشؤون  بالميزانية  المتعلق

 المنصوص للمقتضيات طبقا المسطرة مراحل باقي استكمال أفق في أعاله إليها المشار التحقيق تقارير كافة بشأن

 .المالية المحاكم مدونة من 70 إلى 61 من المواد  في عليها

 :الميدان هذا في المجلس لدى العامة النيابة عمل التالي الجدول ويلخص

 10 القضايا المرفوعة إلى المجلس

 10 ملتمسات النيابة العامة

 36 قرارات المتابعة 

 46 تقارير التحقيق الواردة على النيابة العامة

 46 مستنتجات النيابة العامة

 القضايا المعروضة على االستئنافثالثا. 
من المدونة   140و  134و  71و  45راف محددة في المواد  المتعلق بمدونة المحاكم المالية ألط  62.99القانون رقم  خول  

ستئناف القرارات الصادرة ابتدائيا عن الغرف وفروع الغرف بالمجلس أمام هيئة الغرف المشتركة، وكذا حق حق ا

الغرفة المختصة بالمجلس، وذلك فيما يخص مادتي  استئناف األحكام الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات أمام

 ون المالية.والبت في الحسابات والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤ التدقيق

 القرارات الستئناف عريضة( 21) وعشرين بواحد  ،2018وفي هذا اإلطار، توصلت النيابة العامة، خالل سنة 

 والشؤون  بالميزانية  المتعلق  التأديب  مادة  في  الجهوية  المجالس  نوع  للحسابات  األعلى  المجلس  عن  الصادرة  واألحكام

  .المالية

( ملتمسا إلى السيد الرئيس األول للمجلس قصد تعيين مستشارين 21)  وعشرين  بواحد وبناء عليه، تقدمت النيابة العامة  

 مقررين للتحقيق في طلبات االستئناف المذكورة.

 خالل  المجلس،  لدى امةالع  النيابة  وضعت  المالية،  المحاكم  مدونة  في الواردة  المسطرية  اإلجراءات  تقتضيه  لما  ووفقا

  استئناف طلبات في التحقيق انتهاء أعقاب في تقريرا أنجزت( 19) عشر تسعة بخصوص مستنتجاتها ،2018 سنة

همت   مستنتجات( 5)  وخمس الحسابات، في والبت التدقيق مادة همت للحسابات جهوية مجالس عن صادرة أحكام

 .المالية والشؤون بالميزانية المتعلق التأديب مادة في ( أحكام05) ةخمس استئناف طلبات في التحقيق نتائج
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 : كاآلتي المعطيات هذه تلخيص ويمكن

 21 عرائض االستئناف الواردة على النيابة العامة 

 21 ملتمسات النيابة العامة

 05 المالية والشؤون بالميزانية  المتعلق التأديب  ميدان في النيابة العامةتقارير التحقيق الواردة على 

 19 .الحسابات في والبت  التدقيق  مادة فيتقارير التحقيق الواردة على النيابة العامة 

 05 المالية والشؤون بالميزانية  المتعلق التأديب  ميدان في مستنتجات النيابة العامة

 19 الحسابات في والبت  التدقيق  مادة في العامةمستنتجات النيابة 

 الطعن بالنقضرابعا. 
 لدى للملك العام للوكيل يحق المالية، المحاكم بمدونة المتعلق 62.99 رقم القانون من 73و 49 دتينماال بمقتضى

 الموالية يوما 60 أجل داخل النقض محكمة  أمام بالنقض الطعن ممارسة أخرى وألطراف للحسابات األعلى المجلس

  التأديب ومادة الحسابات في والبت التدقيق دتيام في المجلس عن استئنافيا الصادرة النهائية القرارات تبليغ لتاريخ

، إذا رأوا أن هناك خرقا للقانون أو عدم احترام اإلجراءات الشكلية أو انعدام التعليل المالية  والشؤون  بالميزانية  المتعلق

 المجلس. أو عدم اختصاص 

 بوضع قامت فيما ،2018 سنة برسم أنالش هذا في عريضة بأية تتقدم لم العامة النيابة أن إلى الصدد، هذا في ونشير

 التأديب  ميدان  في  أصدره  أن  للحسابات  األعلى  للمجلس  سبق  قرار  نقض  بعد   البت  بإعادة  متعلق  تقرير  حول   مستنتجاتها

 .المالية والشؤون بالميزانية المتعلق

 القضايا ذات الصبغة الجنائيةخامسا. 
أحيلت   ملفات(  8)  ثمان  بينها  من  ،ملفا(  14)  عشر  ربعةلس أالمج  لدى  العامة  النيابة  على  ، عرضت2018خالل سنة  

  المحاكم  من مدونة 162عليها من طرف ممثلي النيابة العامة لدى المجالس الجهوية للحسابات وفقا لمقتضيات المادة 

 . المالية

،  ملفات( 08) ثمان ،2018 سنة خالل العامة، أحالت النيابةمن مدونة المحاكم المالية،  111وطبقا لمقتضيات المادة 

وذلك  العامة، النيابة بصفته رئيس النقض، محكمة  لدى الملك العام الوكيل إلى نائيةج صبغة تكتسي قد  أفعاال  تتضمن

  األخرى الملفات بخصوص العمومية الدعوى إثارة بعدم مقررات( 06) ةست اتخذت فيما  بشأنها، المتعين اتخاذ  قصد 

 . الدعوى بشأنها هذه إلثارة الالزمة ثباتاتإلوا القرائن كفاية لعدم المتبقية

 :المعطيات لهذه ملخصا التالي الجدول ويقدم

 التي توصل بها الوكيل العام للملك لدى المجلس األعلى للحساباتالملفات  14

 ثارة الدعوى العموميةإمقررات بعدم  06

 الملفات المرفوعة إلى السيد رئيس النيابة العامة  08
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 التدقيق والبت في الحساباتأوال. 
 في هذا الميدان تميزت حصيلة أعمال غرف المجلس بما يلي:

 غرفة التدقيق والبت في الحسابات .1

قباضات  (10) حسابات عشر بتدقيق ،2018 سنة خالل الحسابات، في والبت التدقيق غرفة أنشطة حصيلة تميزت

 المحاسبية  والوكاالت اإلقليمية والخزينات القباضات من مجموعة حسابات تدقيق عن فضال ،تابعة إلدارة الضرائب

 (15) حسابات خمسة عشر بتدقيق المتعلقة المخرجات من مجموعة إعداد  تم كما. والقنصليات الدبلوماسية للبعثات

 ألنشطة تفصيل يلي وفيما. حاالتإلا من مجموعة إلى إضافة قبل، فيما التدقيق عملية شملتها قد  كانت وزاريا قطاعا

 الغرفة: 

 الحسابات تدقيق  .أ

، على نحو ما هو حسب أصناف المراكز المحاسبيةحسابا توزعت،  348ما مجموعه  تدقيق، 2018 خالل سنة ،تم

 :مفصل بالجدول أسفله

 يةحسب كل صنف من أصناف المراكز المحاسب 2018تلخيصي للحسابات التي تم تدقيقها خالل سنة  جدول 

 عدد الحسابات المدققة محاسبيةأصناف المراكز ال 

 220 القباضات

 50 الخزينات اإلقليمية 

 09 الوكاالت المحاسبية للبعثات الدبلوماسية والقنصليات

 69 قباضات إدارة الضرائب

 348 المجموع

عن مجموعة   الماضية،ل السنة  ، وتلك التي كانت قد تمت خالوقد أسفرت عمليات تدقيق الحسابات المشار إليها أعاله

 بعده:  من المالحظات تم تبليغ جزء منها إلى األطراف المعنية كما هو مفصل بالجدول

   2018خالل سنة  جدول تلخيصي لمذكرات المالحظات التي تم تسجيلها وتلك التي تم تبليغها 

 حسب كل صنف من أصناف المراكز المحاسبية

 أصناف المراكز المحاسبية
 (*)الحظات رات المعدد مذك

 التي تم تبليغها  التي تم إعدادها 

 69 69 القباضات

 41 41 الخزينات الوزارية

 - 283 قباضات إدارة الضرائب

 110 393 المجموع

 يتعلق األمر فقط بالمالحظات التي تهم المحاسبين العموميين.  (*)

تم توجيه قاربة المندمجة في عملية التدقيق، فقد ونظرا لكون غرفة التدقيق والبت في الحسابات قد اعتمدت الم

 عملية شملتها قد  كانت التي الوزارية مالحظة تتعلق بالتسيير إلى المصالح اآلمرة بالصرف لدى القطاعات 129

)المديرية مالحظات إلى بعض المديريات الجهوية  ( مذكرات5، كما تم توجيه خمس )(المركزية)المصالح  التدقيق

، إضافة إلى ذلك، أصدرت  بالحسيمة والمديرية الجهوية للتجهيز والنقل بالحسيمة(فالحة والصيد البحري الجهوية لل

 .رياوزا قطاعا 15 بشأن خاصا تقريرا 15الغرفة 

 الحسابات في والبت التقارير إعداد .ب

د استنفاذ مسطرة إعداد مجموعة من التقارير من أجل البت في الحسابات التي تم تدقيقها بع ،2018تم خالل سنة 

قرارا، منها  145قد أصدرت الغرفة، خالل هذه السنة، ما مجموعه توجيه مذكرات المالحظات وتلقي الرد بشأنها. و

إجمالي   بمبلغ   جود عجز في حسابات المحاسبين العموميينوتتضمن التصريح ب  نهائيا  قرارا  121ا وقرارا تمهيدي  24

 لمعطيات: بعده تفصيال لهذه ا درهما. ويعطي الجدول 750.980,60قدره 
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 2018خالل سنة  في الحسابات المنجزةتوزيع التقارير من أجل البت  حولجدول 

 أصناف المراكز المحاسبية
حسابات في 

 انتظار البت 

قرارات 

 تمهيدية 

قرارات 

 نهائية 
 مبلغ العجز

 744.020,60 68 23 91 القباضات

 6.960,00 44  16 الخزينات اإلقليمية

 - 09 01 03 ت المحاسبية للبعثات الدبلوماسية والقنصلياتكاالالو

 -   03 إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة قباضات

 - - - 14 الخزينات الوزارية

 750.980,60 121 24 127 المجموع

، وجهت الغرفة  ومن جانب آخر، وانطالقا من عمليات التدقيق، وكذا من خالل تداولها بمناسبة البت في الحسابات

لميزانية والشؤون المالية، وأخرى  مجموعة من اإلحاالت التي تتعلق بأفعال قد تندرج ضمن مادة التأديب المتعلق با

 من شأنها أن تكون موضوع متابعات جنائية.  

  الغرفة عن لصادرةااإلحاالت  .ج

ان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون أفعال من شأنها أن تستوجب المتابعة في ميد أسفرت عمليات التدقيق عن وجود  

مالية، وهي أفعال قامت الغرفة بإحالتها على النيابة العامة لدى المجلس األعلى للحسابات. ويلخص الجدول بعده ال

 حاالت: المعطيات المرتبطة بهذه اإل

 العمومي  الجهاز المحاسبي المركز

 2013 إلى 2006 من ليةماال السنوات برسم البيضاء بالدار  اإلقليمية الخزينة
 الخامس محمد الرياضي المركب

 بآنفا الشباب وزارة مندوبية

 بوجدة للفالحة ةالجهوي يةالمدير 2012 إلى 2010 من المالية السنوات برسم بوجدة  اإلقليمية الخزينة

 2013 إلى 2006 من المالية السنوات برسم بسال  اإلقليمية الخزينة

 بسال والسياحية  دقيةالفن التكنولوجيا معهد

 بسال هللا عبد موالي اإلقليمي المستشفى

 بسال األطر لتكوين الملكي المعهد

 بسال والرياضة الشباب وزارة نيابة

كما أسفرت عمليات التدقيق أيضا عن وجود أفعال من شأنها أن تستوجب متابعة جنائية، وهي أفعال تمت إحالتها على 

 جلس األعلى للحسابات. ويلخص الجدول بعده المعطيات المرتبطة بهذه اإلحاالت:  النيابة العامة لدى الم

 بالدرهم  التقديرية المبالغ الوقائع  المحاسبي المركز

 16.150,00 القابض  لصفة الهوية مجهولي أشخاص عدة أو شخص انتحال بامحمد قرية

 408.612,80 حق وجه دون عمومية أموال على موظف استيالء البطحاء فاس قباضة

 لغرفة الثالثةا .2

بيانا خاصا بالمؤسسات والمقاوالت  95بيانا محاسبيا، من أصل  34، قامت هذه الغرفة بتدقيق 2018ة خالل سن

قرارا نهائيا  15مذكرة مالحظات، وأصدرت  39العمومية الخاضعة الختصاصاتها. وعلى إثر ذلك، وجهت الغرفة 

 عنيين.بإبراء ذمة المحاسبين العموميين الم

 الغرفة الرابعة .3

 بالمؤسسات  خاصا بيانا 79 أصل من ،ةمحاسبي ات بيان (5) بتدقيق خمس الغرفة هذه قامت ،2018 سنة خالل

 . الختصاصاتها الخاضعة العمومية والمقاوالت
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 حاالت التسيير بحكم الواقعيا. نثا
وجود أفعال من  عن  2018 ة، خالل سنأسفرت عمليات التدقيق التي قامت بها غرفة التدقيق والبت في الحسابات

 بالتصريح،  يقضي  ملف يتعلق بدار الصانع بقرار  في  البت  تم  ،على إثر ذلكالواقع. وشأنها أن تشكل حاالت تسيير بحكم  

  بصفرو ومديرية  اإلقليمية  ن يتعلقان بكل من الخزينةآخرا   نملفا  بلغ  فيما .  الواقع  بحكم  تسيير  حالة  بوجود   نهائي،  بشكل

 :بعده الجدول معطيات خالل نم ذلك يتضح كما للبت، جاهزين اأصبح إذ  النهائية، مامراحله بصفرو، زالتجهي

 2018  سنة خالل الواقع بحكم التسيير حاالت حول جدول

 التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية ثالثا. 
ق والبت في الحسابات، مهمة قضائية أخرى تهدف يمارس المجلس األعلى للحسابات، باإلضافة إلى اختصاص التدقي

مسؤول أو موظف أو عون بأحد األجهزة الخاضعة الختصاصه في مادة التأديب المتعلق بالميزانية   إلى معاقبة كل

من مدونة المحاكم   56و 55و 54عليها في المواد والشؤون المالية، في حالة ارتكابه إلحدى المخالفات المنصوص 

نفسها أو بناء على الطلبات الصادرة عن  د متابعته من طرف النيابة العامة لدى المجلس سواء من تلقاء المالية، وبع

 من المدونة.  57السلطات المؤهلة قانونا، والمحددة في المادة 

يتولى البت في مسؤولية األشخاص المتابعين، أمام المجلس في ويجسد هذا االختصاص الوظيفة العقابية للمجلس، إذ 

واسطة قرارات، إما بعدم المؤاخذة في حالة عدم ثبوت إطار قضايا التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، ب

سب ظروف ارتكاب المتابع المعني لمخالفة مستوجبة للمسؤولية، وفي حالة العكس، الحكم عليه بالغرامة المناسبة ح

من مدونة المحاكم المالية.  66دنى المحددين في المادة ومالبسات الفعل المرتكب في إطار الحدين األعلى واأل

إلضافة إلى الغرامة، وفي حالة ما إذا ترتبت عن المخالفة المرتكبة خسارة للجهاز العام المعني، يحكم المجلس وبا

 بإرجاع األموال المطابقة من رأسمال وفوائد.

المسطرة المتبعة بشأن ممارسته الخصائص األساسية بيد أنه، ولئن كان هذا االختصاص يكتسي طابعا زجريا وتقتبس  

بها المسطرة الجنائية، فإنه يختلف عن المساءلة الجنائية اعتبارا لكون المسؤولية في مادة التأديب المالي ال التي تتسم 

يامه لفات المرتكبة، بل ترتكز على وظيفة المسؤول المتابع ومدى قيشترط لقيامها توفر الركن المعنوي في المخا

 لى الجهاز العمومي الذي يتولى داخله مسؤوليات ومهام وظيفية. بالمهام المنوطة به طبقا للقوانين واألنظمة السارية ع

 حصيلة عمل غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية  .1

 القضايا الرائجة أمام المجلس  .أ

ما  2018لمتعلق بالميزانية والشؤون المالية في فاتح يناير بلغ عدد القضايا الرائجة أمام المجلس في مادة التأديب ا

 شخصا. 86في إطارها  تابعت النيابة العامة لدى المجلس ة،( قضي 13) ثالثة عشرمجموعه 

( قضايا جديدة خالل سنة 10) عشر ،بواسطة الوكيل العام للملك ،وباإلضافة إلى هذه القضايا، رفعت أمام المجلس

 والشؤون بالميزانية المتعلق التأديب مادة في المجلس أمام الرائجة القضايا عدد  ليصبح ،متابعا 36 همت، 2018

 .شخصا 122 إطارها في يتابع قضية، 23 همجموع ما ،2018 سنة خالل المالية،

 :2018 ةويبين الجدول التالي تطور عدد القضايا الرائجة أمام المجلس خالل سن

 القضايا الرائجة  

 2018عند متم دجنبر  المجموع 2018خالل سنة  2018ير قبل فاتح ينا 

 19 23 10 13 عدد القضايا الرائجة

 108 122 36 86 عدد المتابعين 

 اإلحالة سنة اإلحالة مصدر المعني  الجهاز
 األشخاص عدد

 المتابعين 

 المسطرة تقدم وضعية

)*( 

 الصانع دار

للملك  العام الوكيل

 األعلى المجلس دىل

 للحسابات

 الملف في البت تم 3 2015

 بصفرو اإلقليمية الخزينة -

 بصفرو التجهيز مديرية -

 

والبت  التدقيق غرفة

 الحسابات في
 للبت جاهز ملف 2 2016
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أما فيما يتعلق بالسلطات المؤهلة لرفع القضايا أمام المجلس في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، فقد 

ية المراقبة المندمجة التي غدت المصدر الرئيسي لممارسة المجلس الختصاصه استمرارية في منهج  2018شكلت سنة  

التقارير المتضمنة  في هابناء على تداول ،لتدقيق والبت في الحساباتالقضائي في هذا المجال، إذ قامت هيئات غرفة ا

ا أمام المجلس في مادة قضايرفع لطلبات  (05خمس )نتائج التدقيق والتحقيق في حسابات الخزنة اإلقليميين، بتوجيه ل

ومعهدي  ، فاسهمت األجهزة التالية: مندوبية وزارة الصحة ب ،التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية

الدار ومندوبية وزارة الشباب والرياضة بأنفا  ،حي أنس وحي أطلسبكل من التكنولوجيات الفندقية والسياحية بفاس 

 .د الخامس، والمركب الرياضي محمءالبيضا

 العام  الوكيل إلى مراقبة التسيير، وجهت الغرف القطاعية بالمجلس ممارسة اختصاصها في ميدان كذلك، وفي إطار

 المالية والشؤون بالميزانية المتعلق التأديب مادة في المجلس أمام قضايا لرفعطلبات أخرى  (03) ثالثة لديه للملك

 لمركز االستشفائي ابن زهر بمراكش. تتعلق بالمرافق التالية: وزارة الصحة وا

من مدونة المحاكم المالية، التي تجيز للرئيس األول األمر بإجراء  12سنة بتفعيل مقتضيات المادة كما اتسمت هذه ال

بحث تمهيدي في القضايا التي تدخل في اختصاص المجلس، إذ قامت النيابة العامة لدى المجلس، بناء على نتائج هذا 

 ، تا التسيير المالي بكل من وزارة الصحةهم ،في إطار نفس االختصاص ،أمام المجلس (02) ينقضيترفع بالبحث، 

 االجتماعية والثقافية. و الجامعية والحي الجامعي لبني مالل التابع للمكتب الوطني لألعمال

عن البت في الملفات  ،2018 خالل سنة ،وقد أسفرت حصيلة عمل غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية

  بالمرافق واألجهزة العمومية التالية:مسؤوال (14) أربعة عشرالمتعلقة ب

 ؛جامعة موالي اسماعيل بمكناس -

 ؛ تمارة -وزارة الشباب والرياضة بعمالة الصخيرات مندوبية -

 ؛الدار البيضاء-مندوبية وزارة الشباب والرياضة عمالة آنفا -

 . سابقا-زعير-زمور-سال-الرباطكوين لجهة  لألكاديمية الجهوية للتربية والتالنيابة اإلقليمية بسال التابعة   -

درهم، في   900.000,00و درهم 2.500,00وتراوحت مبالغ الغرامات المحكوم بها في إطار هذه القضايا ما بين 

  .لعدم ثبوت مسؤوليتهم عن األفعال موضوع المتابعةمسؤول واحد حين لم تتم مؤاخذة 

المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، واصل المستشارون   ي أصدرتها هيئات غرفة التأديبالقرارات الت  وبالموازاة مع

مهمة معاينة   14  ، بإنجاز2018المقررون بهذه الغرفة إجراءات التحقيق بشأن الملفات الرائجة، إذ قاموا، خالل سنة  

 جلسة استماع إلى المتابعين المعنيين.  34ميدانية، وبعقد 

 يابة العامة لدى المجلس األعلى للحسابات على إثر االنتهاء من التحقيقتقريرا إلى الن  48، تم توجيه  سنةل نفس الالوخ

، وذلك قصد وضع مستنتجاتها، ومتابعة ما تبقى من المسطرة، من خالل تمكين المتابعين في القضايا ذات الصلة

ضاء، وذلك قبل  بواسطة محاميهم بمذكرات كتابية، عند االقت المعنيين من االطالع على ملفاتهم وإدالئهم شخصيا أو

 من مدونة المحاكم المالية. 63 ةلماد مقتضيات اإدراج هذه الملفات في جدول جلسات الغرفة، طبقا ل

( قضايا تتعلق 05ما مجموعه خمسة )، 2018دجنبر  شهر في متم  ،وتبعا لذلك، بلغ عدد القضايا الجاهزة للحكم

  -وجهة طنجة  ،بولمان-وجهة فاس  ،ماسة-ورديغة، وجهة سوس-الشاويةالجهوية للتربية والتكوين لجهة  باألكاديميات  

 .2019متابعا، سيتم إدراجها في جداول الجلسات برسم سنة  35تانسيفت، وتهم -تطوان، وجهة مراكش

 دجنبر   31لشؤون المالية، بتاريخ  ، أصبحت الوضعية العامة للقضايا في مادة التأديب المتعلق بالميزانية وانهايةوفي ال

 ، كالتالي: 2018

 المتابعين  عدد الرائجة عدد القضايا المتابعين  عدد عدد القضايا المحكوم فيها 

04 14 19 108 

 التعاون مع المجالس الجهوية للحسابات في مجال التحقيق .ب

بموجب المادة لمالية كما تم تعديلها المتعلق بمدونة المحاكم ا 62.99من القانون رقم  158لمادة مقتضيات اطبقا ل

 1437من ذي القعدة  21في  1.16.153الصادر بشأن تنفيذه الظهير الشريف رقم  55.16األولى من القانون رقم 

(، السيما الفقرة الثانية منها، يمكن للرئيس األول، بطلب من أحد رؤساء المجالس الجهوية 2016أغسطس  25)

القيام في عين المكان بالمراقبة أو بالتحقيق أو المشاركة في هيئات  نين بالمحاكم المالية بالمعنية، أن يكلف قضاة معي

 البت في ملفات تدخل في اختصاصات المجالس الجهوية.
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، يشكلون هيئة واحدةباعتبارهم  قضاة المحاكم المالية  تنسجم مع النظام الخاص بوتفعيال لهذه المقتضيات الجديدة، التي  

تكامل مختلف المحاكم المالية حتى ال تشكل محدودية الموارد البشرية عائقا   ، وتراعيمن المدونة 165طبقا للمادة 

، طلبات 2018أمام مبدأ البت في القضايا داخل آجال معقولة، وجهت بعض المجالس الجهوية للحسابات، خالل سنة 

لتحقيق في بعض قررين بالمجلس بإجراء اإلى الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات من أجل تكليف مستشارين م

 القضايا الرائجة أمام هذه المجالس الجهوية.

( مستشارين مقررين من غرفة التأديب 4وتبعا لذلك، قام الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات بتعيين أربعة )

إطارها  وية للحسابات، يتابع فيقضية رائجة أمام المجالس الجه 15المتعلق بالميزانية والشؤون المالية للتحقيق في 

تقريرا، بعد االنتهاء من التحقيق في األفعال  45، ما مجموعه 2018متابعا. وقد أنجزوا، إلى حدود متم دجنبر  81

معاينة   15جلسة استماع و  55  ،في هذا الصدد   ،( قضايا، إذ عقدوا5المنسوبة إلى المتابعين المعنيين في إطار خمسة ) 

 ميدانية.

 والقرارات الصادرة عن المحاكم المالية استئناف األحكام خامسا. 
استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات، سواء تعلق األمر باألحكام الصادرة   طلبات  تقوم غرفة االستئناف بالبت في

 في إطار البت في الحسابات أو بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.

و المرفوعة ضد القرارات النهائية الصادرة ابتدائيا عن غرف أ الستئنافاشتركة في طلبات كما تبت هيئة الغرف الم

 فروع غرف المجلس في القضايا المتعلقة بالبت في الحسابات وبالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.

ملفا، موزعة  26ما مجموعه  2018 وفي هذا اإلطار، بلغ عدد الملفات الرائجة أمام غرفة االستئناف في فاتح يناير

التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون مادة  التي تهم  ملفا، وتلك    25  وعددهاما بين الملفات المرتبطة بالبت في الحسابات  

، فقد بلغ 2018 ةأما عدد الملفات التي عرضت ألول مرة على غرفة االستئناف، خالل سنبملف واحد. المالية 

   ملفا. 52مجموعها 

ملفا.   27، فقد بلغ ما مجموعه  ةالسن  ذهعدد ملفات االستئناف التي تم االنتهاء من التحقيق بشأنها، خالل هبالنسبة إلى  و

 . في هذه الملفاتتقريرا من طرف المستشارين المقررين  27حيث تم، على إثر ذلك، إنجاز 

 : ويبن الجدول التالي هذه اإلحصائيات حسب طبيعة االختصاص

 ختصاصطبيعة اال
الرائجة في  الملفات

 2018فاتح يناير 

 الواردة علىالملفات 

 2018ة الغرفة خالل سن

التقارير 

 المنجزة

 26 38 25 البت في الحسابات

 01 14 01 التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية

 27 52 26 المجموع

في  البت  جلسة، موزعة ما بين جلسات 24 ، ما يعادل2018 ةفضال عن ذلك، عقدت غرفة االستئناف، خالل سن

التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية )جلسات الحكم وجلسات المداولة وجلسات النطق  الحسابات وجلسات

 .المالية والشؤون بالميزانية المتعلق التأديبومادة  الحسابات في يتعلق بمادة البت قرارا 22بالحكم(. كما تم إصدار 

 ملفا. 56 مجموعه ، ما2018الرائجة، في نهاية سنة   عدد الملفات لغب ذلك،وب

 ويبين الجدول التالي عدد الجلسات المنعقدة من طرف غرفة االستئناف، وكذا القرارات الصادرة عنها:

 
البت في  

 الحسابات

التأديب المتعلق بالميزانية  

 والشؤون المالية 
 المــجـمــوع

 22 01 21 جلسات الحكم

 01 01 ---- اولة المد جلسات

 01 01 ---- جلسات النطق بالحكم

 22 01 21 القرارات الصادرة

 56 14 42 31/12/2018الملفات الرائجة في 

وبخصوص نتائج قرارات المجلس فيما يتعلق باستئناف األحكام الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات في مجال 

، قرارا  18قرارا نهائيا، فقد تم تأييد األحكام المستأنفة بشأن    21دها  بلغ عد   ، والتي2018ة  البت في الحسابات خالل سن
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 قرار واحد، وكذا توجيه، إضافة إلى عدم قبول االستئناف بشأن  قرار واحد بخصوص  ء الحكم االبتدائي  في حين تم إلغا

 واحد. بشأن قرار عمومي محاسب إلى نافذ  أمر

م الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات في ميدان التأديب المتعلق األحكا استئنافأما فيما يتعلق بنتائج قرارات 

الحكم االبتدائي الصادر في  تقرر تأييد  حيث  ،  واحد   بلغ عددها قرار  فقد ،  2018  ةبالميزانية والشؤون المالية، برسم سن

 هذا الشأن.

إحدى   ما مجموعه  ،2018في فاتح يناير    ،رائجةبلغ عدد الملفات الفقد    ،أما بخصوص حصيلة هيئة الغرف المشتركة

 المتعلقة، وتلك تملفا (10) عشر ما يعادلما بين الملفات المرتبطة بالبت في الحسابات ب املفا، موزع( 11عشرة )

، الهيئة المذكورةبمادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بملف واحد. أما عدد الملفات التي عرضت على 

 . تملفا  (08) ثماند بلغ مجموعها ، فق2018ل سنة خال

. ملفا  15  مجموعه  ما  بلغ  فقد   السنة،  هذه  خالل  بشأنها،  التحقيق  من  االنتهاء  تم  التي  االستئناف  ملفات  عدد   إلى  وبالنسبة

 .الصدد  هذا في المعينين المقررين المستشارين طرف من تقريرا 15 إنجاز ذلك، إثر على تم، حيث

جلسات االستئناف  بين ما موزعة جلسة، 12 ،2018 سنة خالل المشتركة، الغرف هيئة عقدتذلك،  عن وفضال

. المالية والشؤون بالميزانية المتعلق التأديب ميدان في وجلسة واحدة جلسة(، 11الحسابات ) في البت المتعلقة بميدان

 بالميزانية المتعلق التأديب مادة قرارا واحدا فيو الحسابات في البت مادة في قرارا 11 إصدار وتم، على إثر ذلك،

 .المالية والشؤون

 ( ملفات.07، ما يعادل سبع )2018نهاية سنة  في الرائجة، وتبعا لذلك، بلغ عدد الملفات

 االختصاص:   طبيعة حسب المعطيات هذه التالي الجدول نويبي

 البت في الحسابات 
بالميزانية  التأديب المتعلق  

 والشؤون المالية 
 عالمــجـمــو

 11 01 10 2018 يناير فاتح في الرائجة الملفات

 08 07 01 2018 سنة  خالل الهيئة إلى  الموجهة الملفات

 15 04 11 المنجزة التقارير

 12 01 11 القرارات الصادرة

 07 07 0 31/12/2018الملفات الرائجة في 
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 األنشطة غير القضائية  .الثاني القسم

 بممارسةباإلضافة إلى االختصاصات القضائية، ، 2018 ة، برسم سنكذلك قام المجلس على غرار السنوات السابقة،

 وذلك على النحو التالي: ، المسندة إليه بمقتضى القانون غير قضائيةأنشطته في إطاراالختصاصات 

 جباري بالممتلكات . التصريح اإلأوال

  بالممتلكات اإلجباري التصريح حصيلة .1

للمجلس األعلى للحسابات في مجال تتبع عملية التصريح اإلجباري  المهام الموكولة ، وفي إطار2018خالل سنة 

تصريحا يهم الموظفين واألعوان العموميين الملزمين   870تصريحا بالممتلكات، منها    926بالممتلكات، تلقى المجلس  

الس لبعض منتخبي المجالمتعلق بإحداث التصريح اإلجباري  54.06من القانون رقم  2بموجب مقتضيات المادة 

تصريحا الفئات األخرى   56المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو األعوان العموميين بممتلكاتهم، فيما هم  

الملزمة بموجب قوانين التصريح اإلجباري بالممتلكات، كأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين، 

ماثلة لهم ورؤساء دواوينهم، وأعضاء الهيئة العليا مة والشخصيات الموأعضاء المجلس الدستوري، وأعضاء الحكو

 لالتصال السمعي البصري. 

، تاريخ دخول منظومة التصريح 2010ولقد بلغ مجموع التصاريح المودعة بالمجلس األعلى للحسابات، منذ سنة 

كات، شكلت تصريحا بالممتل 37.951، ما مجموعه 2018اإلجباري بالممتلكات حيز التنفيذ، إلى غاية متم سنة 

، فيما مثلت الفئات األخرى النسبة المتبقية، أي %91,5تصاريح الموظفين واألعوان العموميين في مجموعها نسبة 

8,5%. 

وقد واصل المجلس تتبع ومراقبة واجب اإلدالء بالتصريح بالنسبة لجميع الملزمين، المضمنين في القوائم المتوصل 

. وفي هذا الصدد، تم توجيه رسائل إخبار هذه السلطات بقوائم الملزمين الحكومية المختصةبها من طرف السلطات 

 المصرحين والملزمين غير المصرحين.

 :2018ويورد الجدول التالي أهم اإلجراءات المتعلقة بالتصريح بالممتلكات المنجزة خالل سنة 

 الفئة المصرحة
عدد التصريحات المودعة 

 2010منذ سنة 

المودعة ت تصريحاعدد ال

 2018خالل سنة 

عدد رسائل اإلخبار 

 2018الموجهة سنة 

 3 56 3.143 1فئات أخرى

 28 870 33.882 الموظفون واألعوان العموميون 

 31 926 37.025 المجموع

 حسب الصنف كالتالي:  2018كما توزعت التصاريح المودعة بالمجلس خالل سنة 

 النسبة 2018سنة  صنف التصريح

 %46 426 أولي بمناسبة استالم المهامح تصري

 %30,5 283 تجديد التصريح

 %22,5 209 تصريح بمناسبة انتهاء المهام

 %1 8 تصريح تكميلي

 %100 926 المجموع

 

  

 
المشتركة التي يرأسها تي تودع التصريح بالممتلكات لدى المجلس األعلى للحسابات أو لدى الهيئات يدخل ضمن عداد الفئات األخرى ال 1

الرئيس األول للمجلس فئة أعضاء الحكومة والشخصيات المماثلة لهم ورؤساء دواوينهم وأعضاء البرلمان بغرفتيه وأعضاء المجلس  

 الدستوري وأعضاء الهيئة العليا للسمعي البصري. 
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 المحليين المنتخبين فئة من المخلين الملزمين حق  في المتخذة الجزاءات .2

وبعد استيفاء جميع إجراءات التبليغ وانصرام اآلجال  المالية،المحاكم في إطار التنسيق المستمر بين جميع مكونات 

القانونية، وجهت المجالس الجهوية للحسابات إلى السيد رئيس الحكومة قوائم بأسماء الملزمين بالتصريح اإلجباري  

 م في هذاجهة إليهبالممتلكات من فئة المنتخبين الذين لم يسووا وضعيتهم على الرغم من توصلهم باإلنذارات المو

من القانون   1من المادة    6  2الشأن وانصرام أجل ستين يوما من تاريخ توصلهم بهذه اإلنذارات، وذلك طبقا ألحكام البند 

المتعلق بإحداث التصريح اإلجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات  54.06رقم 

 .2008أكتوبر  20في  1.07.202فيذه الظهير الشريف صادر بتنكاتهم الالموظفين أو األعوان العموميين بممتل

قصد اتخاذ إجراءات العزل المنصوص عليها ، 2019مطلع سنة  ،وقد تم، في هذا الصدد، رفع أمر هؤالء المنتخبين

على  منتخبا موزعين( 44من القانون المذكور أعاله. ويتعلق األمر بأربعة وأربعين )المادة األولى  من 10في البند 

منتخبا( ومقاطعتين )منتخبان( ومجموعتي جماعات )منتخبان( وإقليم )منتخب واحد( وجهتين  36) جماعة 31

 )منتخبان( وغرفة للتجارة والصناعة والخدمات )منتخب واحد(.

هة نذارات الموج( منتخبا إلى السيد رئيس الحكومة، تعذر تسليم اإل23كما تم توجيه قائمة بأسماء ثالثة وعشرين )

 ريقة اإلدارية.إليهم بالط

 بالممتلكات اإلجباري التصريح قانون مراجعة  مشروع .3

تطبيق القوانين  توصية تهملمجلس األعلى للحسابات أصدر ا، 2011من دستور  158 3طبقا لمقتضيات الفصل

قامت ذلك ء على . وبناون موحد إعادة صياغتها في إطار قانوتهم أساسا المتعلقة بالتصريح اإلجباري بالممتلكات، 

الحكومة بتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ مشروع "مراجعة نظام التصريح اإلجباري بالممتلكات"، حيث تنكب هذه 

على االشتغال على مشروع المراجعة الذي يهدف إلى صياغة مشروع قانون موحد للتصريح   2018اللجنة منذ أكتوبر  

 ن الحالية.يلقوانص التي تميز ابالممتلكات، يتجاوز النواق

 مراقبة حسابات األحزاب السياسية ثانيا. 
 صرف إثبات مستندات فحص منهما األول يخص تقريرين، بإنجاز ،2018 سنة خالل للحسابات األعلى المجلس قام

 برتوأك 7 اقتراع بمناسبة االنتخابية حمالتها تمويل في الدولة مساهمة برسم السياسية األحزاب تسلمتها التي المبالغ

  بحمالتهم  الخاصة  المترشحين  مصاريف  جرد   ببحث  الثاني  التقرير  يتعلق  فيما  النواب،  مجلس  أعضاء  النتخاب  2016

  .االقتراع نفس بمناسبة لها المثبتة والوثائق االنتخابية

 الممنوح  الدعم  برسم  نفقاتها   صحة  وفحص  السياسية  األحزاب  حسابات  تدقيق  حول  تقرير  بإعداد   مؤخرا  المجلس  قام  كما

 .2017 المالية السنة برسم العادية الوطنية مؤتمراتها وتنظيم تسيير أجهزتها مصاريف تغطية في للمساهمة لها

 مراقبة التسيير والمهام الموضوعاتيةثالثا. 
تقريرا. حيث  39بإنجاز ما مجموعه ، 2018ة بالمجلس األعلى للحسابات، برسم سن األربعة قامت الغرف القطاعية

ج المهمات التي قام بها المجلس في إطار مراقبة تسيير مجموعة من األجهزة العمومية هذه التقارير نتائ تضمنت

من هذا التقرير السنوي خالصات عن  الثانيالفصل  القسم األول من وسيقدم الخاضعة الختصاصاته في هذا المجال.

 هذه المهمات.

التدقيق الوزاريين لبعض القطاعات الوزارية من طرف غرفة    إضافة إلى ذلك، أسفرت مهمات تدقيق حسابات الخزنة

والبت في الحسابات عن إصدار تقارير خاصة تتضمن بعض مالحظات التسيير التي تم الوقوف عليها. ويتضمن 

 الفصل الثاني من هذا التقرير ملخصات ألحد عشر تقريرا خاصا تم إصداره في هذا اإلطار. القسم الثاني من 

 المجلس األعلى للحسابات حول تنفيذ قانون المالية ير تقررابعا. 
ويتضمن   .2016  ةحول تنفيذ قانون المالية برسم سن  التقرير، بإعداد  2018  ةقام المجلس األعلى للحسابات، خالل سن

 المذكور.تنفيذ قانون المالية المتعلق ب لتقريرلملخصا  من هذا التقرير الثالثالفصل 

  

 
لكات أو الذي قدم تصريحا غير كامل أو غير مطابق ه رئيس المجلس الجهوي للحسابات إلى المنتخب الذي لم يقدم التصريح بالممتيوج " 2

 إنذارا بوجوب احترام أحكام هذه المادة ويمنحه أجل ستين يوما من تاريخ توصله باإلنذار قصد تسوية وضعيته. 
اتخاذ اإلجراءات ر إليه أعاله يرفع رئيس المجلس الجهوي للحسابات األمر للوزير األول قصد  إذا لم يسو الملزم وضعيته داخل األجل المشا

 أدناه". 10المنصوص عليها في البند 
يجب على كل شخص، منتخبا كان أو معينا، يمارس مسؤولية عمومية، أن يقدم، طبقا للكيفيات المحددة في القانون، تصريحا كتابيا " 3

 ".المهامه، وخالل ممارستها وعند انتهائهالتي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه  بالممتلكات واألصول
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قارير الخاصة المتضمنة لمالحظات ت التخالصا: نيالثا الفصل

 التسيير

 القسم األول: خالصات التقارير الخاصة الصادرة عن الغرف القطاعية 

مهمة رقابية تدخل   39، بإنجاز  2018ة  للحسابات، برسم سنفي إطار اختصاصاته غير القضائية، قام المجلس األعلى  

فصل ملخصات عن هذه المهمات وكذا تعقيبات  هذا الويقدم  ضمن اختصاص المجلس في مجال مراقبة التسيير.

 المسؤولين المعنيين المتعلقة بها.

درج تلك المتعلقة على أن ت  ( مهمة رقابية 23ويتضمن هذا الكتاب الخالصات والتعقيبات المتعلقة بثالثة وعشرين )

 ( مهمة األخرى ضمن الكتاب الثاني من الجزء األول لهذا التقرير.16بستة عشرة )

 :المدرجة في هذا الكتاب وفيما يلي الئحة المهمات المعنية

 ؛2030-2015مدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة  -

 ؛2017تنفيذ ميزانية الدولة برسم سنة  -

 ؛صندوق اإليداع والتدبير -

 ؛(MEDZشركة "ميدزيد" ) -

 ؛شركة المساهمات واالستثمارات المالية فيبار القابضة -

 ؛لمركزيالوديع ا -

 ؛النشاط المنجمي بالمجمع الشريف للفوسفاط -

 ؛ تدابير النجاعة الطاقية -

 ؛ 2016-2009عن الفترة  مخطط أليوتيس -

 ؛المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية -

 ؛سلسلة الزيتون -

 ؛ برنامج توسيع الري -

 ؛تدبير الملك العام المائي -

 ؛تثمين وإعادة إحياء غابات الفلين  -

 ؛وطنية للتأمين الصحيلا الوكالة -

الصندوق المدبر من طرف  نظام التأمين االجباري األساسي عن المرض لفائدة أجراء القطاع الخاص -

 ؛ الوطني للضمان االجتماعي

المدبر من طرف الصندوق الوطني  نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض لموظفي القطاع العام -

 ؛لمنظمات االحتياط االجتماعي

 ؛؛بالدارالبيضاء محمد الخامس شفائي اإلقليمياالست المركز -

 ؛المركز االستشفائي اإلقليمي موالي عبد هللا بالمحمدية -

 ؛؛المركز االستشفائي اإلقليمي بقلعة السراغنة -

 ؛المستشفى اإلقليمي لسيدي سليمان -

 ؛المركز االستشفائي اإلقليمي لبوجدور -

  .مستشفى محمد السادس بطنجة -
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التنمية المستدامة  رب لتنفيذ أهدافمدى جاهزية المغ

2015-2030 
 

، صادقت 2015والمخصصة لخطة التنمية لما بعد عام ، 2015شتنبر  25خالل دورتها السبعين المنعقدة بتاريخ 

 17( المتعلق بإطار العمل العالمي الذي يعتمد على تنفيذ 2030-2015الجمعية العامة لألمم المتحدة على برنامج )

 (. 1/70غاية )قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  169ية المستدامة المفصلة في هدفا للتنم

، على ضرورة إشراك األجهزة العليا 2030متحدة في مرات عديدة، وخاصة بمناسبة اعتماد خطة  وقد ركزت األمم ال

 لدولية لألجهزة العليا للرقابةوفي هذا الصدد، وضعت المنظمة ا للرقابة في عملية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

التنمية المستدامة في مرتبة األولوية  مساهمة أعضائها في متابعة ومراجعة أهداف INTOSAI)المالية والمحاسبة )

. وفي هذا اإلطار، قام  2022-2017األفقية الثانية من بين األولويات الخمس المحددة في إطار خطتها االستراتيجية 

التي ابات بمراجعة مدى جاهزية الحكومة المغربية لقيادة وتنفيذ وتتبع أهداف التنمية المستدامة،  المجلس األعلى للحس

 . موضوع هذا التقريرتشكل 

وتهدف هذه المراجعة إلى تقييم التدابير المتخذة من طرف مختلف الفاعلين على المستويين االستراتيجي والمؤسساتي 

( والغايات 17يات وتبني وتنسيق وتتبع ورصد األهداف السبعة عشر )من أجل ضمان إطار مالئم لتحديد األولو

"السالم والعدل والمؤسسات القوية"، والذي   16تحقيق هدف التنمية المستدامة رقم  المرتبطة بها. كما تندرج في إطار  

ة، إضافة إلى يرمي إلى إحداث مؤسسات فعالة ومسؤولة وشفافة وقادرة على تخطيط تنفيذ أهداف التنمية المستدام

 .2030وضع تقرير حول التقدم الحاصل خالل الفترة السابقة لسنة 

ساس سبع وزارات ومؤسسات تم اختيارها نظرا النخراطها في عملية تنسيق وتتبع األشغال وقد شملت المراجعة باأل

شرات تتبع أهداف التنمية و/أو لمساهمة أنظمتها المعلوماتية اإلحصائية في إنتاج مؤ  2030التحضيرية لتنفيذ برنامج  

، وهي 2018ماي    31إلى  2015 شتنبر  25وتجدر اإلشارة كذلك إلى أن المراجعة همت الفترة الممتدة من   المستدامة.

   .هذه المراجعة الفترة المعنية بخالصات

امة قيما يخص ويتطرق هذا الملخص لثالث محاور أساسية: يتعلق األول باإلطار العام لتنفيذ أهداف التنمية المستد 

فيسرد أهم التوصيات الصادرة ر الثاني نظام جمع البيانات وقياس المؤشرات المتعلقة بها، أما المحور الثالث واألخي

 عن المجلس بحصوص هذه المراجعة.

 

 أوال. اإلطار العام لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 

 2030امج من أجل تنفيذ برن اإلجراءات المتخذة .1

  2030االلتزام السياسي: إرادة معلنة بوضوح لتحقيق خطة 

، وقد أكد هذا االلتزام على أعلى مستوى بالدولة وكذا على 2030بتنفيذ خطة    2015كل واضح سنة  التزم المغرب بش

كي السامي الموجه للدورة أكد جاللة الملك محمد السادس في الخطاب الملحيث  مستوى الحكومة وباقي المؤسسات.

ن هذه الدورة:" تكتسي أهمية خاصة، ، على كو2015شتنبر  30لألمم المتحدة المنعقدة بتاريخ للجمعية العامة  70

. وهي مناسبة لتأكيد التزامنا الجماعي،  2015لكونها ستشهد باألساس، المصادقة على خطة التنمية المستدامة لما بعد  

 نبيلة، التي يدعو إليها ميثاق منظمتنا، واالستجابة لتطلعات شعوب العالم".من أجل تحقيق األهداف ال

-2017برسم الوالية التشريعية  2017خالل برنامجها المقدم أمام البرلمان في أبريل  التزمت الحكومة، منكما 

ي للمغرب في الجهود ، بتنفيذ األهداف "تفعيال للتوجيهات الملكية السامية القاضية بتكريس االنخراط اإلراد2021

 العالمية الرامية لبلوغ أهداف التنمية المستدامة".

، وذلك بمناسبة انعقاد 2030طوعي لتقديم تقرير حول اإلجراءات األولية المتخذة لتنزيل خطة  وبادر المغرب بشكل   

االقتصادي  ، تحت رعاية المجلس2016دورة المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة في يوليوز 

وأعربت المملكة  كومة لهذه الخطة.واالجتماعي لألمم المتحدة. هذه المبادرة الطوعية تترجم األهمية التي توليها الح

، وذلك بهدف إبراز التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية 2020المغربية عزمها تقديم استعراض طوعي ثاني سنة 

 المستدامة.

. ويتعلق 2030ة باتخاذ مبادرات للمساهمة في تفعيل خطة ديد من المؤسسات الدستوريوفي نفس السياق، قامت الع

 اس بالبرلمان، والمجلس الوطني لحقوق اإلنسان والمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي.األمر باألس
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  2030اإلطار الدستوري والتشريعي: مرجع مالئم لتنزيل خطة 

أهمها الدستور والقانون اإلطار بمثابة  دامة من خالل مجموعة من المراجع من يتجلى التزام المغرب بالتنمية المست

ة والتنمية المستدامة وحصيلة برنامج أهداف األلفية من أجل التنمية باإلضافة إلى اعتماد سياسات ميثاق وطني للبيئ

 قطاعية تندمج في إطار مقاربة للتنمية المستدامة.

إطار التنمية المستدامة، وهو االلتزام الذي غرب بإدماج سياساته التنموية في التزام الم 2011ويكرس دستور سنة 

عتراف بالتنمية المستدامة كحق أساسي من حقوق المواطنين وبمسؤولية الدولة في تنزيلها على تمت ترجمته باال

 أرض الواقع.

ثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية بم 99.12القانون اإلطار رقم  2014أقر المغرب سنة وعلى المستوى القانوني،  

انة قانونية متقدمة تأخذ بعين االعتبار اإلكراهات المتعلقة جم هذا القانون اإلرادة في التوفر على ترسالمستدامة. ويتر

بحماية البيئة والتنمية المستدامة وكذا االلتزامات الدولية للمغرب. حيث أكد على ضرورة أخذ عنصر التنمية المستدامة 

 لعمل الحكومي.ين االعتبار في السياسات التنموية وإشراك جميع الفاعلين فيها وتوحيد الرؤية االستراتيجية لبع

  2015حصيلة أهداف األلفية من أجل التنمية وتحدي ما بعد عام 

. وقد ترجم هذا االلتزام بانخراطه في اإلصالحات المجتمعية 2000انضم المغرب إلعالن األلفية منذ سنة 

رة الوطنية للتنمية ستراتيجية في انسجام مع أهداف األلفية من أجل التنمية، والتي تمثلت أهمها في إطالق المباد واال

ووضع استراتيجيات جديدة للتربية والصحة وتحديث برامج   2004ومراجعة مدونة األسرة سنة   2005البشرية سنة  

مج السكن االجتماعي ومحاربة السكن غير الالئق، إضافة التنمية القروية والماء والكهرباء والطرق القروية وبرا

 إلطالق استراتيجيات قطاعية أخرى. 

، تمكن المغرب من تحقيق نتائج جيدة في تنفيذ أهداف األلفية من أجل 4المندوبية السامية للتخطيط قا لمعطيات ووف 

رق. وقد أحرز تقدما مهما في قطاع التنمية. حيث تمكن من القضاء على الجوع والحد من الفقر والهشاشة والفوا

عض األمراض. كما نجح أيضا في تحقيق نتائج جيدة الصحة من خالل الحد من وفيات األطفال واألمهات واستئصال ب

فيما يتعلق بتعميم التعليم االبتدائي. إضافة إلى ذلك، اتخذ المغرب مبادرات هامة لضمان بيئة مستدامة عبر خاصة 

ة، الماء والكهرباء. ومع ذلك، تبرز تحديات جديدة في مرحلة ما بعد أهداف األلفية من أجل التنميتعميم الربط بشبكات  

 المرتبطة على الخصوص بتوطيد المكتسبات والحد من الفوارق المتعلقة بالغايات المستهدفة التي لم يتم بلوغها.

 مية المستدامةالتوعية وتعزيز الحوار بين مختلف األطراف المعنية وتبني أهداف التن 

لحكومة والجماعات الترابية على نهج تشاركي يشمل العديد من األطراف المعنية المنتمية ل 2030ترتكز خطة   

والقطاع الخاص والمجتمع المدني. ويتمثل التحدي في تعزيز أشكال التآزر والشراكات المتعددة األطراف بما يتيح 

 .2030في إنجاز خطة  نموا شامال ومتماسكا يساهم بفعالية ونجاعة

عض األطراف المعنية. وفي هذا الصدد، التوعية وتبني أهداف التنمية المستدامة موضوع مبادرات من جانب ب   توشكل

الثقة لدى   وعلى الرغم من أن البحث الوطني الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط كشف عن وجود مستوى جيد من

قائمة بخصوص درايتهم بالتزام   ، فإن بعض اإلكراهات ال تزال2030يذ خطة عام  المواطنين في قدرة البالد على تنف

 ومستوى تبنيهم لها.   2030المغرب من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام المجتمع الدولي و

رية والمستويات  وقد سجل المجلس غياب خطة للتواصل أو استراتيجية للتعبئة تحدد كيفية إشراك جميع القطاعات الوزا

غياب قيادة وطنية وبنية إدارية ذات ، وكذا 2030الحكومية األخرى والسكان في حوار وطني واسع حول خطة عام 

اختصاصات واضحة لتدبير العمل الحكومي في هذا المجال وتنسيق المقاربة الوطنية مع مختلف المستويات الحكومية 

 .الوطنية وتحديد األولويات 2030والمواطنين حول خطة 

 ة ولكن دون متابعة تفعيل أهداف التنمية المستدامة في إطار السياق الوطني: تنظيم مناظرة وطني 

الحكومات على أن تقرر الطرق الكفيلة بدمج غايات محددة في استراتيجياتها وفي برمجة  2030تشجع خطة 

ا وبرامجها بما يتوافق مع أهداف وغايات هذه مخططاتها وسياساتها. ويتعلق األمر بكيفية تحديد أولوياتها وسياساته

 الخطة. 

المنتدى السياسي  ة وطنية واحدة أثناء إعداد التقرير المقدم أماموفي هذا السياق، اقتصر دور الحكومة على تنظيم مناظر

عاون . هذه المناظرة نظمت من طرف وزارة الشؤون الخارجية والت2016الرفيع المستوى للتنمية المستدامة لسنة 

السياسات الدولي، بشراكة مع المندوبية السامية للتخطيط دون أن يعقبها اتخاذ إجراءات حقيقية وملموسة لتكييف 

وتجب اإلشارة على أن المغرب   .وإدماج الغايات المستهدفة ذات األولوية بالنسبة للمغرب 2030والبرامج مع خطة 

 
المندوبية السامية للتخطيط،   المغرب بين أهداف األلفية للتنمية وأهداف التنمية المستدامة: اإلنجازات والتحديات، التقرير الوطني، 4 

2015 . 
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إلى  12د وتقييم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وذلك من مقبل على تنظيم المشاورة الوطنية الثانية حول رص

 .2019 يونيو 14

 2030قائية االستراتيجيات الوطنية الجارية مع خطة عام تحديد األولويات: ضعف وتيرة إلت 

خذة تتوفر الحكومة على العديد من االستراتيجيات والبرامج الوطنية والقطاعية. وتجدر اإلشارة إلى أن اإلجراءات المت

تظل  ، وفقا لألولويات والخيارات الوطنية،2030لضمان التقارب بين هذه االستراتيجيات والبرامج مع خطة عام 

واالستراتيجيات القطاعية  ضعيفة. هذا الوضع يهم على وجه الخصوص االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة

 .للوزارات

 2030األولويات والتخطيط لتنفيذ خطة عدم وضع تدابير، على المستوى الوطني، لتحديد  •

ير على المستوى الوطني تضم جميع الفاعلين. إن ، لم يتم اتخاذ أي تداب2016منذ انعقاد المناظرة الوطنية لشهر مايو  

غياب هذه التدابير لم يسمح بعقد مشاورات بين مختلف األطراف المعنية حول األولويات الوطنية وفق ما هو محدد 

 .2030 ر الجمعية العامة لألمم المتحدة، وبالتالي، التخطيط لإلجراءات الالزمة لتنفيذ خطةفي إطار قرا

 2030كإطار لتنفيذ خطة  لوطنية للتنمية المستدامةاالستراتيجية ا •

أن تمثل اإلطار وكان بإمكانها ، 2017تمت المصادقة على االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في شهر يونيو 

المجلس . إال أن التحريات التي قام بها  2030ف التنمية المستدامة والتخطيط لتنفيذ خطة  ب لتحديد أولويات أهداالمناس

االستراتيجية، مما أدى إلى تباطؤ  لدى مجموعة من الفاعلين كشفت العديد من أوجه القصور المتعلقة بعملية اعتماد 

  المستدامة.أهداف التنمية  عملية تكييفها وتقاربها ألجل تحقيق

إجراء دراسة حول تنفيذ  ولتجاوز هذه الوضعية، كلفت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة مكتبا للدراسات قصد 

وتتبع أهداف التنمية المستدامة بالمغرب. هذه الدراسة، تهدف إلى توسيع نطاق تبني أهداف التنمية المستدامة ومالءمتها 

دة توجيه مخطط عمل االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة من أجل تسريع تحقيق مع األولويات الوطنية، وإعا

إال أن جلسات العمل التي   .امة وتقييم الميزانية الالزمة لتمويل اإلجراءات التي يتعين اتخاذهاأهداف التنمية المستد 

لقيام بهذه الدراسة يثير خالفات بين أجراها المجلس األعلى للحسابات، مع بعض األطراف، أظهرت أن النهج المتبع ل

تدامة، ال سيما فيما يتعلق بالحاجة إلى إشراك جميع سالقطاعات الوزارية وال يعكس االهتمام بتنفيذ أهداف التنمية الم

 .المتدخلين

عنى إحداث لجنة استراتيجية للتنمية المستدامة تحت سلطة رئيس الحكومة ت 2018أنه تم في سنة  وتجدر اإلشارة إلى

هداف التنمية المستدامة اللجنة لم يشر إلى أهذه المرسوم المتعلق بلكن  .  5بتنفيذ االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة

. وقد تسبب هذا الوضع في خلق ارتباك بين األطراف 2030وإلى الدور الذي يمكن أن تضطلع به في تنزيل خطة 

ودات في إطار تنفيذ هذه الخطة. مع العلم أن اللجنة االستراتيجية ال تضم المتدخلة حول الهيئة المكلفة بتنسيق المجه

 يسية كالمندوبية السامية للتخطيط.  بين أعضائها بعض الهيآت الرئ

 استراتيجيات قطاعية بمثابة خطط لتحقيق أهداف التنمية المستدامة •

ة والغايات مع أهداف التنمية المستدامة. شرع المغرب في اعتماد عدة برامج وطنية تتداخل من حيث األهداف العام

( والرؤية االستراتيجية Halieutisهاليوتيس )مثال، بمخطط المغرب األخضر ومخطط ويتعلق األمر، على سبيل ال

والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية واالستراتيجية الطاقية الوطنية. لكن،  2020للتكوين المهني واستراتيجية السياحة 

والبرامج الوطنية، فإنه من الصعب إيجاد روابط واضحة حول األولويات   2030تحديد أوجه تقاطع خطة    وفي غياب

ية فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة، مع العلم أن كل هذه البرامج تتوفر على مخططاتها الخاصة للعمل الوطن

 مصحوبة بأهداف كمية وخطط للتمويل.

 خذة في انتظار مطابقة االستراتيجية الوطنية لمستدامة: قصور التدابير المتتخطيط وتمويل أهداف التنمية ا

 2030للتنمية المستدامة لخطة 

تنص االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على وضع مخططات عمل للتنمية المستدامة. وفي هذا الصدد، بلورت  

راحا يحدد التزامات واحدا وعشرين قطاعا وزاريا تحظى كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة واحدا وعشرين اقت

 باألولوية من حيث التنمية المستدامة.

جابة الواحد وعشرين قطاعا المعنية ظلت شبه غائبة. وفي الواقع، وحدهما وزارتي الداخلية والصحة قامتا غير أن است

مقدمة إلى القطاعات المعنية ال تتقاطع بتقديم إجاباتهما بخصوص االقتراحات. كما لوحظ أيضا أن المقترحات ال

 بالضرورة مع استراتيجياتها القطاعية وصارت في معظمها متجاوزة.
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الوطنية للتنمية المستدامة أية تقديرات رسمية لتكلفة تنفيذها على أرض الواقع.   لم تقدم االستراتيجيةإضافة إلى ذلك،   

امة حول تمويل االستراتيجيات والبرامج القطاعية واالعتمادات كما أنه لم يتم بذل أي مجهود لتجميع المعطيات الع

 ف أو غاية مستهدفة بعينها. المخصصة وطرق استغاللها حسب طبيعة كل هد 

 مراجعة التدابير المتخذة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة والتعليم .2

 وزارة الصحة: تدابير ملحوظة لتنفيذ أهداف الصحة 

لصحة بأنها ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار. كما يعتبر بأن ا  2030ة  تعتبر خط

لصحة ومحدداتها تؤثر وتتأثر في الحد ذاته باألهداف والغايات األخرى التي تشكل جزءاً ال يتجزأ من التنمية  ا

 المستدامة.

الءمة  ، فإن وزارة الصحة أطلقت مسارا لم2030نفيذ برنامج  على المستوى الوطني، رغم أنه ال يوجد مخطط وطني لت

. لكن، وفي غياب تنزيل فعلي لألهداف والغايات 3الهدف رقم  أهداف الصحة مع السياق الوطني وتبنيها خصوصا

المستهدفة على المستوى الوطني، فإن المجهودات المبذولة من طرف وزارة الصحة توقفت عند هذه المرحلة ولم يتم  

هم المتدخلين وقد تم تسجيل غياب تقييم للحاجيات المتعلقة بتمويل األهداف ومصادره وأنه بالرغم من تحديد أ  تكمالها.اس

  في تنفيذ الهدف المتعلق بالصحة فإنه لم يتم اعتماد أي إطار للتنسيق. 

اف الصحة والغايات المستهدفة وتجدر اإلشارة إلى أن الوزارة أكدت بأنها اتخذت اإلجراءات المناسبة من أجل أخذ أهد

 .2021-2017استراتيجيتها المتعلقة بها بعين االعتبار أثناء إعداد وتنفيذ 

  وزارة التربية الوطنية: تشكيل لجنة وطنية من أجل تنسيق الهدف الرابع 

وتعزيز فرص  في "ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع يتمثل الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة

 .من سبعة غايات وثالث طرق للتنفيذ أو للتدبير المصاحب التعلم مدى الحياة للجميع". ويتكون

" التابعة لمنظمة اليونسكو، بادرت الوزارة المكلفة بالتعليم إلى تشكيل 2030بناء على توصيات لجنة التوجيه " التربية  

وقد عقدت هذه اللجنة عدة اجتماعات. إال  .متدخلين الحكومييننة وطنية لتنسيق الهدف الرابع تضم مجموعة من اللج

 أن مبادراتها تواجه عدة صعوبات نظرا لعدم توفرها على صالحيات القيادة والتتبع.

ية الوطنية محدودة التأثير. أما على مستوى االنخراط وتبني األهداف، تظل اإلجراءات المتخذة من طرف وزارة الترب

وقد همت اإلجراءات   ها لجنة التنسيق الوطنية.لتوعية ودعم االنخراط على االجتماعات التي عقدتإذ اقتصرت عمليات ا

  المستوى المركزي دون باقي المتدخلين.

ركاء العموميين وبخصوص تنسيق عمل المتدخلين، حددت لجنة التنسيق الوطنية مجموعة من السياسات القطاعية والش

ر على حالة التشخيص ولم تتم ترجمته ت المتعلقة بالهدف الرابع. لكن هذا التصور اقتصالالزم إشراكهم في تنفيذ الغايا

إلى إجراءات فعلية لتنسيق ومالءمة الرؤية االستراتيجية مع الهدف الرابع بخصوص الجوانب المتعلقة بالتخطيط 

 طار تمويل هذا الهدف. وتدخل الفاعلين األخرين وتحديد إ

  مية المستدامةوقياس مؤشرات أهداف التنثانيا. نظام جمع بيانات 

 اإلطار التنظيمي والمؤسساتي للنظام اإلحصائي الوطني .1

 مكونات النظام اإلحصائي الوطني 

وإنتاج  يتكون النظام اإلحصائي الوطني من جميع األجهزة والمصالح اإلحصائية التي تعمل بشكل جماعي على جمع 

ويتميز بدرجة عالية من الالمركزية، فباإلضافة إلى المندوبية السامية  .مةونشر اإلحصائيات الرسمية نيابة عن الحكو

للتخطيط، التي تعتبر النواة الرئيسية لهذا النظام، تقوم أجهزة أخرى بجمع وتحليل ونشر المعلومات اإلحصائية، التي 

  .تغطي بشكل أساسي مجاالت تدخلها

والديموغرافية ي للمعلومات اإلحصائية في المجاالت االقتصادية تعتبر المندوبية السامية للتخطيط المنتج الرئيسو

واالجتماعية، وتتولى إعداد المحاسبة الوطنية. كما تقوم بإعداد الدراسات المتعلقة بالظرفية والوضعية الماكرو 

مستوى إعداد   السامية باستقالل مؤسساتي على المندوبية وتتمتعاقتصادية للمغرب، باإلضافة للدراسات االستشرافية.  

 وقيامها باألبحاث والدراسات اإلحصائية.وتنفيذ برامجها  

وتتوفر الوزارات الكبرى على مصالح إحصائية تقوم بجمع وتحليل ونشر البيانات في حدود مجاالت تدخلها. وتقوم 

 حصائية أخرى تتعلق بأهداف التنمية المستدامة.بعض المؤسسات العمومية األخرى بإنتاج بيانات إ
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  تدبير النظام اإلحصائي الوطني: بطء عملية اإلصالح وضعف التنسيق وإكراهات مالية متعلقة

 بالمخصصات يتعين تجاوزها

في أفق إصالح النظام اإلحصائي الوطني، أعدت الحكومة مشروع قانون إلنشاء مجلس وطني لإلحصاء يحل محل 

مة ير النور بعد، رغم عرض مشروعه على األمانة العايق الدراسات االحصائية. غير أن هذا القانون لم لجنة تنس

 . 2003للحكومة منذ سنة 

المتعلق بالنظام اإلحصائي   109.14كما تجدر اإلشارة إلى أن مجلس الحكومة سبق له النظر في مشروع القانون رقم  

طار القانوني للنظام . ويهدف مشروع هذا القانون إلى تحديث اإل2015اي م 27الوطني في اجتماعه المنعقد بتاريخ 

 .م يعد يستجيب للتطورات التي تعرفها البنيات اإلنتاجية للمعلومات اإلحصائية الرسميةاإلحصائي الوطني، والذي ل

 .غير أن هذا المشروع لم يتم اعتماده بعد 

مكونات  الدراسات اإلحصائية مسؤولية المراقبة والتنسيق بين مختلف لجنة تنسيق  وكان من المفروض أن تتولى

المعلومات فيما بينها وضمان انسجام المنهجيات المتبعة والنتائج النظام اإلحصائي الوطني، وذلك من أجل تسهيل تبادل  

ض اإلجراءات الشكلية المتوصل إليها. غير أن هذه اللجنة ال تضطلع بدورها كامال، بحيث تم اختصار تدخالتها في بع

ذه اللجنة(. وتكرس هذه اإلحصاء التابعة للمندوبية السامية لإلحصاء مهمة كتابة ه  التي تقوم بها كتابتها )تتولى مديرية

الوضعية التباعد المالحظ بين مكونات النظام اإلحصائي الوطني، بحيث تقوم بعض األجهزة، في مجال إنتاج 

ض، دون مراعاة للمعايير  ة، بإعداد استراتيجياتها بشكل منفصل تماًما عن بعضها البعالمعلومات والبيانات اإلحصائي

   اإلحصائية.

تواجه مكونات النظام اإلحصائي الوطني مجموعة من اإلكراهات وجب تجاوزها ألجل ضمان متابعة مالئمة كما 

المصالح القطاعية والجهوية، لتنفيذ األهداف. وتتمثل في نقص الموظفين المتخصصين في اإلحصاء على صعيد 

ي الالزم لقيام مصالح النظام  المادية والمالية، كما هو الشأن بالنسبة للعتاد المعلوماتإضافة إلى ضعف تعبئة الموارد 

 اإلحصائي الوطني بالمهام االعتيادية المنوطة بها. 

 بيانات اإلحصائيةأنظمة المعلومات اإلحصائية القطاعية: نقائص مرتبطة بمناهج جمع وتناسق ال 

وفي الوقت المناسب، وهو ما يتم   المستدامة توفير معلومات إحصائية موثوقةتتطلب عملية تتبع وتقييم أهداف التنمية 

التعبير عنه باستمرار من قبل األجهزة العمومية والفاعلين الخواص. وقد ازدادت الحاجة إلى إحصائيات موثوقة 

ستوى الوطني مة المعلوماتية اإلحصائية لجل القطاعات الوزارية، على المالسيما بعد التطور المضطرد لألنظ

 .ية والصحة والتعليم والفالحة والتجارة والتشغيل، إلخوالجهوي، كما هو الشأن بالنسبة لوزارات المال

ت التنسيق غير أن عدم تحيين النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالنظام اإلحصائي الوطني، وكذا تعطيل آليا

سامها ة، أدى إلى عدم مأسسة معظم أنظمة المعلومات اإلحصائية واتوالتعاون، السيما لجنة تنسيق الدراسات اإلحصائي

 بالبطء والتفكك وصعوبة الرقمنة.

عالوة على ذلك، وبالموازاة مع تعميم تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت، أصبح من الضروري حل المشاكل 

تعلقة بجمع ومعالجة البيانات. وتجدر قية اإلحصائيات وقابليتها للمقارنة ومالءمة المنهجيات المالمرتبطة بموثو

داء وكفاءة القطاعات أصبح يقاس بمدى قدرتها على نشر التقارير المتضمنة للمعلومات اإلشارة إلى أن حسن أ

 اإلحصائية سواء األصلية منها أو المعالجة.

 ي على إنتاج مؤشرات قياس وتتبع أهداف التنمية المستدامةقدرة النظام اإلحصائي الوطن  .2

 ترام المعايير اإلحصائية الدولية من قبل النظام اإلحصائي للمندوبية السامية للتخطيطحا 

 نظام يخضع للمعايير الدولية للجودة  :نظام المعلومات اإلحصائية للمندوبية السامية للتخطيط •

الرئيسية للنظام اإلحصائي  والمناهج المعتمدة، تتوفر المندوبية السامية للتخطيط، باعتبارها النواة  مستوى المعايير    على

الحاصل في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وفي هذا الصدد، تشير الوطني، على المؤهالت الضرورية لتقييم التقدم 

، إلى كون النظام اإلحصائي المغربي مطابق لمبادئ قاعدة بيانات األمم المتحدة للممارسات الجيدة في هذا المجال

 كما أن النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم تشغيله متاحة للعموم. .المتكافئ للجميعالدقة والحياد والولوج 

امت، على ذلك، اتخذت المندوبية السامية للتخطيط عددا من التدابير للحفاظ على سرية البيانات واألفراد. فقد ق  عالوة

ها، ويلزم هذا الميثاق كافة األطراف الشريكة. على سبيل المثال، بنشر ميثاق يحدد قواعد استخدام وأمن نظام معلومات

، بالمعيار الخاص المتعلق بنشر البيانات لصندوق النقد 2005دوبية التزمت، منذ سنة وتجدر اإلشارة إلى أن المن

تعاون العلمي والتقني مع وكاالت األمم المتحدة، وخاصة برنامج األمم  الدولي، وأقامت عالقات متميزة للتبادل وال

 ية ألفريقيا. حدة اإلنمائي، وصندوق األمم المتحدة للسكان واليونيسيف واللجنة االقتصاد المت
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 النظام اإلحصائي الوطني: إجراءات مراقبة الجودة بحاجة للتطوير وإضفاء الطابع الرسمي عليها •

علومات إحصائية قبة الجودة التي وضعتها طرف المندوبية السامية للتخطيط إلى إنتاج ونشر متهدف إجراءات مرا

قات دراسية لتوعية موظفيها بأهمية الجوانب المتعلقة موثوقة وذات جودة. ولبلوغ هذه الغاية تقوم المندوبية بحل

صاءات، ال سيما فيما يخص جمع بالجودة. باإلضافة إلى ذلك، وضعت المندوبية عدة إجراءات لفحص جودة اإلح

ت إحصائية ذات جودة، إلى جانب تشكيل لجان أخرى لضمان جودة المعلومات. وأقامت لجان تقنية إلجراء عمليا

 اإلحصائية المعنية. كما تلعب مديرية المحاسبة الوطنية دوراً هاماً في رصد المشاكل المرتبطة بالجودة.بعض العمليات  

ئية بصفة . كما أن نشر المعلومات اإلحصاالمندوبية السامية للتخطيطائيات على عاتق تقع مسؤولية نشر اإلحص

السامية وأجهزة األخرى، تخضع إلجراءات تروم، من جهة، تقسيم المسؤوليات واألعباء، ومن   مشتركة بين المندوبية

على المنهجيات والمصادر  جهة أخرى، التأكيد على ضرورة االلتزام باإلعالن عن التغييرات التي يتم إدخالها

 والتقنيات اإلحصائية قبل تنزيلها.

ً ما تجد مديرية اإلحصاء نفسها أمام ضرورة التحكيم بين جوانب مختلفة من الجهود ا لكن، وبالرغم لمبذولة، غالبا

ة من أجل للجودة مثل احترام اآلجال ودقة وموثوقية البيانات. وبالتالي فإن هذه الوضعية غير مؤطرة بآليات رسمي

االعتبار. باإلضافة إلى ذلك، لم تقم المندوبية تحسيس المستخدمين بأهمية هذه المقترحات واخذ وجهات نظرهم بعين 

 نظام رسمي وموحد لمراقبة الجودة وتحسيس الموظفين والشركاء والمستخدمين بمحتواه.  السامية للتخطيط بعد بوضع

 قياس أهداف التنمية المستدامةالتخطيط لعمليات النظام اإلحصائي الوطني و 

السامية للتخطيط أنها اتخذت مجموعة من التدابير من أجل  دوبيةأظهرت التحريات التي أجريت على مستوى المن

تحيين نظام اإلنتاج اإلحصائي والقيام بعمليات إحصائية تمكن من تحديد مدى تحقيق أهداف وغايات التنمية المستدامة 

 تصادية.لألبعاد الرئيسية المطلوبة كالمعطى الجغرافي والنوع والسن والحالة االجتماعية واالقوذلك وفقا 

وفي هذا السياق، قامت هذه المندوبية بتحيين نظام المحاسبة الوطنية )وفقا لمعايير نظام المحاسبة لألمم المتحدة لسنة 

في ورش   2012. وشرعت منذ سنة  1998دل سنة  ب  2007( مع تغيير السنة المرجعية للحسابات الوطنية إلى  2008

وذلك عبر تحديث عملياتها  2007بدل سنة  2014طنية إلى سنة إصالحي لتغيير السنة المرجعية للحسابات الو

 اإلحصائية الهيكلية. 

يانات اإلحصاء العام السادس للسكان والسكنى وذلك من أجل تحديث قواعد الب  2014كما أنجزت المندوبية السامية سنة  

(، استنادا إلى échantillon maîtreالسامية عينة رئيسية ) وضعت المندوبية الديموغرافية. وفي نفس السياق،

 .2014البيانات الخرائطية واإلحصائية التي جاء بها إحصاء سنة 

تحديات التي  لكن، وعلى الرغم من ذلك، فإن تكثيف استخدام البيانات اإلدارية ألغراض إحصائية، يعتبر من أبرز ال

ة على مستوى تتبع تنفيذ أهداف تواجه النظام اإلحصائي الوطني، حيث ال تزال غير مستغلة بصفة شاملة، خاص

الجهوية ال تتوفر على قاعدة جهوية للبيانات قصد تلبية الطلب التنمية المستدامة. باإلضافة إلى ذلك، فإن المديريات 

مة لبرمجة مختلف عمليات التنمية االقتصادية واالجتماعية الجهوية المتزايد على للمعلومات اإلحصائية الالز

 والمحلية. 

 هداف التنمية المستدامة  ؤشرات أإنتاج م 

مؤشرا، ويطرح توطينها المالحظات  244يصل عدد مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على الصعيد الوطني إلى 

 التالية: 

  رات وغايات أهداف التنمية المستدامةالحاجة إلى المزيد من الجهود لتغطية مؤش •

رف النظام اإلحصائي داف التنمية المستدامة التي يمكن تقديمها من طلم يتم بعد تحديد القائمة النهائية لمؤشرات أه

 .تم االكتفاء فقط بإجراء تشخيص أولي بشكل منفصل من قبل بعض الفاعلين في إطار هذا النظام الوطني، إذ 

ئة من في الما 48صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، يمكن للنظام اإلحصائي الوطني إنتاج وطبقا للمعطيات ال

يط وباقي الفاعلين في النظام مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، موزعة بالتساوي بين المندوبية السامية للتخط

 اإلحصائي )الوزارات، المؤسسات العمومية، إلخ(.

المؤشرات األخرى، التي ال تشملها اإلحصائيات المتوفرة، القيام بعمليات إحصائية  على صعيد آخر، يتطلب وضع

 خطيط.دة ومراجعة تلك التي لها طابع دائم ومهيكل، السيما على مستوى المندوبية السامية للتجدي

ضع وبتتبع المتعلقة بو على الرغم من أن مكونات النظام اإلحصائي الوطني واعية بمدى استعجال تنمية القدرات

ت، إال أن غياب آليات للتنسيق يعيق  المنهجيات والمقاربات المتعلقة بتحديد المؤشرات التي قد تطرح بعض الصعوبا

تنسيقًا وثيقًا على المستوى الوطني قصد استهداف هذه المؤشرات هذه العملية، ذلك أن معالجة هذه المؤشرات تتطلب  

 .أهداف التنمية المستدامة واالتفاق على مدى مالءمة بعضها لمتابعة
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 اءات المتخذة ضرورة التنسيق بين القطاعات الوزارية والتناغم بين اإلجر •

بالرغم من األهمية البالغة التي يكتسيها إنتاج المؤشرات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، وفي غياب التنسيق بين 

كل قطاع على حدة بمجهودات ذاتية لمقاربة هذا يقوم  ،مختلف المتدخلين عموما والقطاعات الوزارية خصوصا

 الموضوع.

التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة في إطار  تشخيص أولي لمؤشرات رصد أهداففقد قامت وزارة الصحة بإجراء 

مؤشرا   26( مؤشرا يتعلق بالصحة، بما في ذلك  37خطة العمل التي اعتمدتها وزارة الصحة. وحددت سبعة وثالثين )

خرى للتنمية المستدامة. ( مؤشرا آخر يتعلق باألهداف األ11من أهداف التنمية المستدامة، وأحد عشر )  3ق بالهدف  يتعل

 .توفر البيانات المطلوبة لتحديدهاكما صنفت الوزارة هذه المؤشرات إلى خمس فئات على أساس مدى 

( مؤشراً خاصا بالهدف 43ت به، تبين أنه من بين )وبالنسبة لوزارة التربية الوطنية، فوفقاً للتشخيص األولي الذي قام

( ضمن نطاق نظام المعلومات المتوفرة بالوزارة، 25يقع خمسة وعشرون منها )  الرابع من أهداف التنمية المستدامة،

( مؤشرات تتطلب القيام بأبحاث محددة. بالنسبة للمؤشرات األخرى 6( مؤشرا متاحا وستة )19سعة عشر )من بينها ت

( على 2ؤشران )لـمندوبية السامية للتخطيط، وما( تقع على عاتق 7ال تقع ضمن اختصاص الوزارة: سبعة ) التي

( مؤشرات تحتاج  3( مؤشرات تدخل ضمن نطاق القطاعات الوزارية األخرى وثالثة ) 6دولية، وستة )عاتق الهيئات ال

 الى تحديد منهجية احتسابها.

المستدامة، فقد وضعت في إطار االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، الئحة مكونة أما كتابة الدولة المكلفة بالتنمية  

هدفا. غير أنه، لم  132محورا استراتيجيا و 31( رهانات تم تحديدها وتقسيمها إلى 7مؤشرا يغطي سبع ) 342من 

يرها. كما أنه لم يتم أي تقارب يتم إجراء أي تشخيص لتأكيد توفر البيانات وقدرة النظام اإلحصائي الوطني على توف

 للتنمية المستدامة وتلك المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة. في ما بين المؤشرات المحددة في االستراتيجية الوطنية

فيما يتعلق بالمرصد الوطني للتنمية البشرية، يعتبر المسؤولون القائمون على أن نظامه المعلوماتي بإمكانه توفير  

دف االول ؛ أربعة  ( مؤشرات من اله6( من بين ستة )6( مؤشراً للبعد البشري وفقاً لألهداف التالية: ستة )30ثالثين )

مؤشرات من أصل خمسة  (6( من الهدف الثاني للتنمية المستدامة ؛ ستة )11( مؤشرات من أصل أحد عشر )4)

( مؤشرات للهدف الرابع من أهداف 8( من ثمانية )4)( من الهدف الثالث للتنمية المستدامة ؛ أربعة 25وعشرين )

( 10( من عشرة )3( مؤشرا للهدف الخامس ؛ وثالثة )14شر )( من أصل أربعة ع4التنمية المستدامة ؛ أربعة )

من أهداف التنمية المستدامة. كما أن  10( مؤشرات للهدف 10) ( من عشرة3مؤشرات للهدف السادس وثالثة )

( مؤشراً 13، اقترح إضافة ثالثة عشر )10و  2و  1وطين مؤشرات قياس أهداف التنمية المستدامة  المرصد، في إطار ت

النسبة ( مؤشرات ب8( مؤشرات مرتبطة بالهدف األول وثمانية )5الءمة للسياق الوطني. ويتعلق االمر بخمسة )أكثر م

 .10الهدف 

 تحديد القيم المرجعية 

اف التنمية المستدامة إلى وضع بيانات مرجعية وطنية ودولية حتى يمكن قياس  دعا قرار األمم المتحدة المتعلق بأهد  

 ة أكبر، وخاصة تلك التي ليس لها أهداف رقمية واضحة.التقدم في إنجازها بدق

وفي هذا السياق، كشفت التحريات التي أجريت على مستوى القطاعات الوزارية ذات الصلة والمندوبية السامية 

تشخيص أولي للبيانات المرجعية المتاحة. في هذا الصدد، وبصرف النظر عن وزارة الصحة، للتخطيط عدم وجود 

ة، عمليات جمع البيانات )األبحاث( لتحديد القيم المرجعية لبعض مؤشرات تتبع أهداف التنمية المستدامالتي أطلقت 

 القيام بها لوضع قائمة البيانات المرجعية.فإن القطاعات األخرى ال تتوفر على رؤية فيما يتعلق باإلجراءات التي يتعين  

 د والتتبعتنفيذ أهداف التنمية المستدامة: ضرورة وضع نظام للرص 

لم يتم بعد اختيار األجهزة أو الهيئة المسؤولة عن الرصد والتتبع، سواء بالنسبة لجميع أهداف التنمية المستدامة ولكل 

بتحديد اختصاصات  2018أبريل  6الصادر في  2-17-670هدف على حدة. من جهة أخرى، منح المرسوم رقم 

قارير حول أهداف التنمية المستدامة لمديرية التخطيط التابعة للمندوبية وتنظيم المندوبية السامية للتخطيط مهمة إعداد ت

 أي إشارات صريحة حول الجهة المختصة للقيام بمهمة الرصد والتتبع. السامية. غير أنه لم ترد 

لك، الحظ المجلس األعلى للحسابات أن مهمة الرصد والتتبع ال زالت موضوع خالف بين مختلف عالوة على ذ 

والمصاحبة  المعنية، خاصة كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، التي ترأس لجنة القيادة من أجل التتبعاألجهزة 

دوبية السامية للتخطيط ووزارة الشؤون الخارجية التابعة للجنة االستراتيجية للتنمية المستدامة، باإلضافة إلى المن

 امة والحكامة.والتعاون والوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون الع
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 ثالثا. التوصيات

تسجيل التزام المغرب الواضح والمعلن من طرف السلطات العمومية بالتنمية المستدامة، كشفت مهمة المراجعة مع  

وتقترح مجموعة من الجوانب التي يتعين أن تشتغل عليها الحكومة قصد التنفيذ األفضل عن مجموعة من النقائص  

 المتوخاة. وفي هذا اإلطار، يوصي المجلس األعلى للحسابات بما يلي:وبلوغ األهداف  2030لخطة 

إحداث هيئة ونظام يضمن انخراط مختلف المتدخلين المعنيين وتجميعهم، بهدف ضمان تنسيق وتتبع  -

 المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة؛ 2030خطة  تنفيذ

ي والجهوي والمحلي، والحرص  توسيع المشاورات مع جميع األطراف الفاعلة على المستوى الوطن -

س والتواصل تكون مالئمة لجميع الفئات، بهدف ضمان على وضع استراتيجية وطنية للتحسي

 يها من طرف الجميع؛ االنخراط الفعلي وتملك أهداف التنمية المستدامة وتبن

ولويات ترسيم وتعميم نتائج أشغال مالءمة أهداف التنمية المستدامة مع السياق الوطني وتحديد األ -

حلي بهدف  في هذا الشأن، والعمل على توزيع األدوار والمسؤوليات على المستويين الوطني والم

 تحقيق هذه األهداف؛ 

لوطنية للتنمية المستدامة واالستراتيجيات القطاعية مع تفعيل أشغال مالءمة وإلتقائية االستراتيجية ا -

 لتنمية المستدامة؛المخطط الوطني الذي سيتم اعتماده بهدف تنفيذ أهداف ا

وضع خطط عمل مفصلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمصادقة عليها، مع تحديد الوسائل  -

العمل على تضمينها للمبادرات ذات  واآلجال والمتدخلين وطرق التمويل الضرورية لتنزيلها، مع

 الصلة المتخذة من طرف بعض القطاعات الوزارية وفاعلين آخرين؛

حيين وتأهيل وإصالح اإلطار القانوني والتنظيمي والمؤسساتي للنظام عيل مسطرة تالتعجيل بتف -

 اإلحصائي الوطني؛

ألطراف المتدخلة على احترام العمل على تفعيل وتعزيز دور لجنة تنسيق الدراسات اإلحصائية، وحث ا -

زئة لجمع وإنتاج الصالحيات الممنوحة لهذه اللجنة، بهدف تجاوز المقاربات المنهجية القطاعية المج

 اإلحصائيات، خاصة تلك المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة؛

بأهداف    تفعيل المسار الالزم لوضع ومالءمة وتكييف وإثراء الغايات المنشودة والمؤشرات المرتبطة -

التنمية المستدامة وقيمها المرجعية وربطها بالسياق الوطني، والسهر على استثمار الجهود المبذولة 

 طرف بعض األطراف الفاعلة في هذا المجال واالستفادة منها. من
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 )نص مقتضب( 

 مصالحي )...(. يشرفني أن أبعث لكم )...( بالتعليقات التي توصلت بها )...(

ة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدام هذه التعقيبات تخصو

 . 6وكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة والمندوبية السامية للتخطيط

 2.19.452ى المرسوم رقم يونيو عل 13أن مجلس الحكومة صادق يومه الخميس ب وأغتنم هذه الفرصة ألخبركم 

 بتنظيم اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة، ويحدد المرسوم على الخصوص ما يلي:

 تنمية المستدامة؛لجنة الوطنية للمهام وتشكيلة ال -

إضافة أعضاء جدد إلى اللجنة، مقارنة مع تشكيلة اللجنة االستراتيجية للتنمية المستدامة. ويتعلق  -

المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة والمندوبية األمر بكل من الوزارة 

مستدامة والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية وجمعية السامية للتخطيط والوكالة المغربية للطاقة ال

 نية لبنوك المغرب؛رؤساء جهات المغرب واالتحاد العام لمقاوالت المغرب والمجموعة المه

دى اللجنة الوطنية: »لجنة تتبع ومواكبة االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة" إحداث لجنتين ل -

ة بالتنمية المستدامة، و"لجنة تتبع ومواكبة أهداف التنمية التي ترأسها السلطة الحكومية المكلف

 المستدامة" التي ترأسها مصالح رئيس الحكومية.

بة أهداف التنمية المستدامة" إلى إرساء نظام حكامة خاص  ويهدف المرسوم من خالل إحداث" لجنة تتبع ومواك

 كونين لهذه اللجنة.بتتبع ومواكبة أهداف التنمية المستدامة، مع تحديد األعضاء الم

 لتنمية المستدامة أوال. اإلطار العام لتنفيذ أهداف ا

 2030المتخذة من أجل تنفيذ برنامج  اإلجراءات .1

 2030وطنية الجارية مع خطة عام تحديد األولويات: ضعف وتيرة التقائية االستراتيجيات ال 

إطار الدراسة الخاصة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، قامت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بإجراء   في  (…) 

تشخيص أولي خلص إلى جرد الغايات ذات األولوية المدمجة في جميع االستراتيجيات القطاعية الحالية، كما أبانت  

 من الغايات ذات األولوية.   %  72دامة تضم حاليا أزيد من  أن االستراتيجية الوطنية للتنمية المست الدراسة على  

)...( قررت اللجنة االستراتيجية للتنمية المستدامة خالل انعقاد اجتماعها األول تغيير وتتميم المرسوم لتوسيع دائرة نطاقه،  

لصدد أعدت رئاسة الحكومة  نفيذ أهداف التنمية المستدامة. وبهذا ا ليشمل بعض الهيئات في عضويته وأيضا تكليفها بتتبع ت 

 .المتعلق بإحداث اللجنة االستراتيجية للتنمية المستدامة   2.17.655مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم  

  تخطيط وتمويل أهداف التنمية المستدامة: قصور التدابير المتخذة في انتظار مطابقة االستراتيجية

 2030نية للتنمية المستدامة لخطة الوط

تجدر اإلشارة، أنه إثر انعقاد االجتماع الثاني للجنة القيادة الخاصة بتتبع تنفيذ االستراتيجية الوطنية للتنمية 

( مخططا قطاعيا للتنمية المستدامة 19، تمت المصادقة وتحيين تسعة عشر )2018مايو  15بتاريخ  المستدامة،

جال. كما خلص االجتماع إلى وجوب تحديد اإلجراءات متبقية بإرسال مخططاتها في أقرب اآلوالتزمت القطاعات ال

، وكذا المؤشرات 2021ذات األولوية التي سيتم تفعيلها على مستوى كل قطاع، والغايات المراد تحقيقها في أفق 

ت دمج هذه المؤشرات في مشاريع التي يجب اعتمادها لتتبع تنزيلها على أرض الواقع. وقد ط ِلَب من جميع القطاعا

، وذلك من أجل تقييم التقدم المحرز 2021  -  2019ة األداء للقطاعات الوزارية ذات الصلة بالميزانية الثالثية  نجاع

في هذا اإلطار خالل مختلف المحطات المقبلة. وتجدر اإلشارة أن التسعة عشر مخططا قطاعيا للتنمية المستدامة 

األول المنعقد بتاريخ  امة خالل اجتماعهاللجنة االستراتيجية للتنمية المستد تم اعتمادها من طرف ا

 .2019 فبراير 22

 . تم أخذ بعض التعقيبات بعين االعتبار من خالل مراجعة تحرير بعض مالحظات المجلس األعلى للحسابات 6
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 المستدامة  اإلطار العام لتنفيذ أهداف التنمية .أوال

 2030اإلجراءات المتخذة من أجل تنفيذ برنامج  .1

  )...( 

  التوعية وتعزيز الحوار بين مختلف األطراف المعنية وتبني أهداف التنمية المستدامة 

لمهام المنوطة بالمندوبية في إطار المسلسل الوطني لتفعيل وتتبع أهداف التنمية المستدامة، وأخذا بعين االعتبار ل

أنشطة مرتبطة بتنفيذ   تم انجاز عدة  والمؤسساتية، فقد ا القانونية  لتخطيط بموجب اختصاصاتها ومسؤولياتهالسامية ل

 وآليات التتبعمن حيث إنتاج المؤشرات  الوطني، أوهذه األهداف سواء من حيث التحليل والتنزيل في السياق 

مية ( إحداث "لجنة يقظة بالمندوبية الساوالجهوي. ومن بين هذه األنشطة )... والتقييم على الصعيدين الوطني

 حول أبعاد أهداف للتخطيط السامية قدرات اطر المندوبيةوتعزيز    المستدامة )...(للتخطيط خاصة بأهداف التنمية  

ندوبية السامية للتخطيط وبرنامج شراكة حول أهداف التنمية المستدامة بين الم  وتوقيع اتفاقيةالمستدامة )....(   التنمية

 التنمية أهداف تنفيذ  حول جهوية مشاورات ة بالمغرب )...( وتنظيممم المتحدة للتنمية وعشر هيئات أممياأل

 المستدامة )...(.

  نظام جمع بيانات وقياس مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ا.ثاني

 اإلطار التنظيمي والمؤسساتي للنظام اإلحصائي الوطني .1

 هات مالية متعلقة عملية اإلصالح وضعف التنسيق وإكرا تدبير النظام اإلحصائي الوطني: بطء

 بالمخصصات يتعين تجاوزها 

فإن المندوبية السامية للتخطيط تحرص على ضمان  ال تلعب دورها الكامل، COCOESلجنة على الرغم من أن 

 ل:وخاصة من خال حد أدنى من التنسيق للنظام اإلحصائي الوطني،

الدولية التي تعتمدها لجنة اإلحصاء التابعة لألمم   عاييروفقا للم اإلحصائية المعايير إعداد ونشر -

 إلخ(. األدلة، التصنيفات، التعاريف، المتحدة )المفاهيم،

بالعينات وقواعد المعاينة والوثائق الخرائطية الضرورية  تزويد مكونات لنظام اإلحصائي الوطني، -

 حصائية على أسس موثوقة.إلنجاز بحوثهم اإل

بدراسات تقنية للملفات المنهجية الخاصة بالبحوث  كلما طلب منها ذلك، امية للتخطيط،ندوبية الستقوم الم -

اإلحصائية التي تقوم بها القطاعات األخرى وذلك من خالل تقديم رأيها الفني بشأن المعايير والمقاربات اإلحصائية 

 الخ.(. والتصنيفات، تمارات،االس المعتمدة )تصميم العينة،

 اإلحصائي الوطني على إنتاج مؤشرات قياس وتتبع أهداف التنمية المستدامةلنظام قدرة ا .2

 النظام اإلحصائي الوطني: إجراءات مراقبة الجودة بحاجة للتطوير وإضفاء الطابع الرسمي عليها  •

ن المندوبية السامية للتخطيط وليس م فإن نشر اإلحصائيات هو من اختصاص الفقرة،على عكس ما ورد في هذه 

 .اختصاص وحداتها اإلدارية

نشر المعلومات اإلحصائية بصفة مشتركة بين المندوبية السامية وأجهزة األخرى" فتجدر اإلشارة أما بخصوص "

بحوث إلى أن المندوبية تسهر على نشر المعطيات والدراسات التي تقوم بتجميعها واستغاللها وتحليلها من خالل ال

 ها لدى شركائها المؤسساتيين.حصائيات اإلدارية التي تقوم بتجميعالتي تقوم بها أو من خالل اإل

تحترم المندوبية السامية للتخطيط دائًما معايير آجال نشر وجودة المعطيات التي تقوم بتجميعها واستغاللها ونشرها 

 .واإلحصائيات اإلداريةمن خالل اإلحصاءات العامة والبحوث عن طريق العينة 

ر نشر البيانات الخاصة المعتمدة من طرف صندوق النقد الدولي. وعليه، بمعايي 2005نذ سنة كما التزم المغرب م

فإن العمليات اإلحصائية التي تقوم بإنجازها المندوبية السامية للتخطيط   تنسجم مع المعايير المعتمدة من قبل اللجنة 

من قبل المؤسسات الدولية المختصة  نتظميم ملتقية. كما أن المعطيات التي تنشرها تخضع اإلحصائية لألمم المتحد 

نشر .(. كما يتم  المتحدة إلخ  باألمم  اإلحصاءاألوروبي شعبة    اإلحصائيصندوق النقد الدولي، البنك الدولي المكتب  )

الوطنية( وفًق الجدول زمني محدد  باتاألثمان والحساحول  االستدالليةالبحوث الدائمة )التشغيل، األرقام  نتائج

 ف مسبقًا. ومعرو
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فقد أحدثت المندوبية فريًق عمل حول الجودة بغية تحسين مسلسل المصادقة على جودة (…)   من جهة أخرى

وذلك في   نشر النتائجالمعطيات اإلحصائية والمعلومات الوصفية بدًءا من مرحلة اإلعداد المنهجي حتى مرحلة 

 .GSBPM شراكي وفقًا لمعاييرعمل  إطار منصة

 حصائي الوطني وقياس أهداف التنمية المستدامة ات النظام اإلالتخطيط لعملي 

أطلقت المندوبية السامية للتخطيط بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة للسكان وبالتشاور مع الواليات والمجالس 

ة  لوضع قواعد معطيات جهوي  المدني برنامجامع  الجهوية والمصالح الخارجية للقطاعات الوزارية ومؤسسات المجت

على المستوى الجهوي والمحلي من الحصول على معطيات إحصائية تهم الجوانب  من أجل تمكين الفاعلين

-جهات وهي طنجة األولى ثالثالمرحلة  العملية في وتهم هذهاالقتصادية واالجتماعية والديمغرافية والبيئية. 

 جميع الجهات. تعميمها علىآسفي. وسيتم بعد ذلك -ومراكش مكناس-الحسيمة وفاس-تطوان

منتظم الالتمركز اإلداري، تعمل المندوبية السامية للتخطيط بشكل  من جهة أخرى، وفي إطار برنامجها لتعزيز

تزويد مديرياتها الجهوية بقواعد معطيات تضم نتائج العمليات اإلحصائية )التعدادات والبحوث( من أجل  علي

 توى الجهوي واإلقليمي والمحلي وذلك في ظروف مناسبة.تمكينها منا الستجابة لطلبات المعلومات على المس

 المستدامة: ضرورة وضع نظام للرصد والتتبع تنفيذ أهداف التنمية 

السامية للتخطيط وبرنامج  والتعاون، المندوبيةبين وزارة الشؤون الخارجية  التعاون الثالثيتعزيز  في إطار()... 

 من قبل المندوبية، 2019يناير  22في  2021-2019ترة شراكة جديدة للفتوقيع اتفاقية  للتنمية، تماألمم المتحدة 

 تابعة لألمم المتحدة في المغرب )...( وكاالت 10واإلنمائي  برنامج األمم المتحدة

تهم، على التوالي، استغالل المعطيات  تأربعة مجاالوتتمحور هذه االتفاقية التي تمتد لثالث سنوات، حول 

نتائج إعداد تقارير دورية للتتبع تقدم  األداء المرتبطة ببرامج إنجاز أهداف التنمية المستدامة واإلحصائية ومؤشرات  

هداف على الصعيد الوطني والترابي بدعم من آليات التنسيق والتشاور التي تم وضعها لهذا الغرض هذه األ إنجاز

  .ت الثالثية للتعاون )...(جنوب والشبكا-وتطور أداء المغرب في هذا الميدان من خالل شبكات جنوب
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 2017 تنفيذ ميزانية الدولة برسم سنة
 

 

في عملية تتبع سنوية لتنفيذ قوانين المالية وكذا رصد الستدامة  2016سنة انخرط المجلس األعلى للحسابات منذ 

أجل مساعدة السلطات المالية العمومية. في هذا الصدد، يقوم المجلس بنشر تقرير حول اخر سنة مالية منتهية وذلك من  

ور االعداد. يهدف هذا التقرير إلى العمومية في تجويد البرمجة والتوقعات وتنفيذ الميزانية التي تتعلق بالسنة المالية ط

 إثراء النقاش الدائر بين مختلف الجهات المتدخلة في المناقشات المتعلقة باعتماد قانون المالية.

، مطابقة بين 2017الميزانية لسنة المالية  طار إعداده للتقرير المتعلق بتنفيذ أجرى المجلس األعلى للحسابات، في إ

تحليال للفوارق المرتبطة بها. وفي هذا اإلطار، قام المجلس بتفحص الوثائق المرفقة   التقديرات واإلنجازات وكذا

والمالية المتعلقة بوضعية   وكذا اإلصدارات الدورية لوزارة االقتصاد   2017و  2016و  2015بقوانين المالية لسنوات  

مقدمة من مختلف مديريات الوزارة وكذا المالية العمومية. كما ارتكز المجلس في إعداده لهذا التقرير على البيانات ال

بعض المؤسسات والمقاوالت العمومية. باإلضافة إلى ذلك، قام المجلس بمهام رقابية حول تنفيذ الميزانية شملت عينة 

 زارية.من ستة قطاعات و

 

 نتائج تنفيذ الميزانية .1

وفقا للبيانات الواردة في وضعية تكاليف وموارد الخزينة المنشورة في   ،2017الدولة برسم سنة أسفر تنفيذ ميزانية 

تالية ية، عن تحقيق النتائج اللوزارة االقتصاد والمال من قبل مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة 2018مارس 

 )بمليون درهم(: 

  229.886:  ............المداخيل العادية.............................

  205.761:  النفقات العادية...........................................

  24.125:  الرصيد العادي..........................................

  66.879:  االستثمار.........................................ت نفقا 

  4.911:  رصيد الحسابات الخصوصية للخزينة..............

  37.843:  عجز الميزانية...........................................

 تحليل هذه النتائج المالحظات المفصلة في الفقرات التالية:وأفرز 

  ن في المعطيات الصادرة عن وزارة االقتصاد والماليةايتبوجود 

يتم إعداد التقارير حول تنفيذ ميزانية الدولة بناء على وضعية تكاليف وموارد الخزينة التي تنشرها مديرية الخزينة  

. غير أنه كةملوالمالية الخارجية وكذا النشرة الشهرية إلحصائيات المالية العمومية التي تصدرها الخزينة العامة للم

 .كال البيانينالمعطيات المتعلقة بالتوقعات واإلنجازات الواردة في  بعض يالحظ غياب االنسجام على مستوى

ضعف مقروئية وصعوبة استغالل المعطيات المتعلقة بميزانية الدولة خصوصا وأن  ويؤدي غياب هذا االنسجام إلى

سليم لنتائج  هم عدة مؤشرات منها ما هو أساسي للقيام بتحليلت ة،الفروق المسجلة، والتي تكون في الغالب غير مفسر

العادية المنجزة خالل  المداخيلتنفيذ الميزانية. فعلى سبيل المثال، حدّدت وضعية تكاليف وموارد الخزينة مجموع 

 عنة مليون درهم تم تسجيلها في التقارير الصادر 222.724مليون درهم مقابل  229.886في مبلغ  2017سنة 

مليون درهم، كما تم تسجيل نفس الحالة بالنسبة للرصيد العادي الذي  7.162الخزينة العامة للمملكة، أي بفارق بلغ 

مليون درهم   15.826مقابل مبلغ  وضعية تكاليف وموارد الخزينةمليون درهم على مستوى  24.125حدد في مبلغ 

 مليون درهم. 8.299أي بفارق  ةميالنشرة الشهرية إلحصائيات المالية العموالوارد في 

مستوى وضعية تكاليف وموارد الخزينة بشكل غير مفصل ال يسمح  على من جهة أخرى، تقدم نتائج تنفيذ الميزانية

لمختلف مكوناتها. حيث يتم إدراج المداخيل الجبائية بمبالغها الصافيةللحجم الفعلي بفهم أفضل 
7
بصورة ال تقدم  

تطورها كما ال يسمح هذا التقديم بتقييم مجهود الدولة في مجال تحصيلها. االقتصاد في أهمية إسهام معلومات عن 

 
 من االقتطاعات التي تتم لفائدة الجماعات الترابية.   7
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وتَه مُّ هذه الحالة بالخصوص مداخيل الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات والضريبة على الدخل 

 منتوجات الطاقية.وكذا الضريبة على االستهالك الداخلي لل

برسم الضريبة على القيمة المضافة مبلغاً  2017العامة للدولة خالل سنة لة لفائدة الميزانية وسجلت المداخيل المحص

مليون درهم. كما بلغت المداخيل  81.264مليون درهم في حين وصل مبلغها االجمالي إلى  56.885صافياً قدره 

مليون درهم  49.971لي الشركات والضريبة على الدخل على التوا الصافية المستخلصة برسم الضريبة على

 مليون درهم. 40.109مليون درهم و 50.991هم مقابل مداخيل إجمالية بلغت على التوالي مليون در 39.307و

وى باإلضافة إلى ذلك، ورغم ضرورة تفريد نفقات المعدات والنفقات المختلفة فإن هذه األخيرة يتم تجميعها، على مست 

مقاصة( تحت عنوان "نفقات السلع تكاليف المشتركة )دون احتساب تكاليف الوضعية تكاليف وموارد الخزينة، مع ال

معطيات تفصيلية عنها. وحددت الوضعية سالفة الذكر نفقات السلع والخدمات، برسم سنة كشف والخدمات" دون 

يون درهم مل  39.262ت والنفقات المختلفة المنجزة  مليون درهم في حين بلغت نفقات المعدا  58.755، في مبلغ  2017

 فقط. 

 تسجيل تحسن على مستوى عجز الميزانية 

بعجز   2017(، اختتمت سنة  %45,3مليون درهم )  7.517بالرغم من تسجيل الرصيد العادي لمبلغ فاق التوقعات ب  

مليون  4.874ز إضافي بلغ مليون درهم، أي بعج 32.969مليون درهم مقابل توقعات قدرت بمبلغ  37.843قدره 

مليون درهم( متجاوزا ما تم تسجيله من زيادة  7.114مالية )ذا األمر إلى ارتفاع مبلغ النفقات اإلجدرهم. ويعزى ه 

 مليون درهم(. 3.329في المداخيل العادية )

تكاليف المقاصة مليون درهم( و 11.302كما يعزى تزايد النفقات االجمالية إلى ارتفاع مستوى نفقات االستثمار )

 4.188ى للنفقات تراجعاً مقارنة بما كان متوقعا )ة بالتوقعات، في حين سجلت الفئات األخرمليون درهم( مقارن  680)

 مليون درهم(.

مليون درهم كما تجاوزت المداخيل غير الجبائية   4.416وفاقت مداخيل الضريبة على الشركات ما كان متوقعا بـمبلغ  

مليون درهم 3.515ه التوقعات بما مجموع
8

 . 

مسجال تراجعا   2012عجز الميزانية في المسار االيجابي الذي انخرط فيه منذ سنة    ، فقد استمر2016ومقارنة مع سنة  

 24.125، وذلك بفضل التحسن الذي سجله الرصيد العادي والذي بلغ %13,87مليون درهم أي بنسبة  6.053قدره 

ومّكن  (.%56,14مليون درهم )   8.671، أي بزيادة قدرها  2016هم عند نهاية  مليون در  15.545مليون درهم مقابل  

 .%36,1، من تغطية نفقات االستثمار في حدود 2014هذا الرصيد الذي يعرف تحسنا منذ سنة 

، فإن التطور المسجل على مستوى مختلف المؤشرات راجع باألساس 2016وإجماال، بالمقارنة مع ما تم تسجيله سنة  

لى مستوى النفقات ون درهم( الذي تجاوز الزيادة المسجلة عملي 11.464سن مستوى المداخيل العادية )إلى تح

مليون درهم(، حيث ارتفعت المداخيل المتعلقة بالضريبة على الشركات والضريبة على القيمة  6.021اإلجمالية )

 ا ارتفعت المداخيل المتأتية من مساهماتمليون درهم فيم  4.030مليون درهم و  7.009المضافة على التوالي بحوالي  

 مليون درهم.  2.315بما يناهز  بعض الدول أعضاء مجلس التعاون الخليجي

مليون درهم( وتكاليف  3.229كما يفسر ارتفاع النفقات اإلجمالية أساسا بالزيادة المسجلة في نفقات االستثمار )

ت نفقات  مليون درهم( في حين واصل 1.841األخرى )مليون درهم( ونفقات السلع والخدمات  1.233المقاصة )

 ن العمومي استقرارها النسبي.الموظفين واألعوان ونفقات الدي

 ارتفاع مستمر لمستوى المديونية 

مليون درهم موزع بين  38.709حوالي  2017بلغ الحجم االجمالي للتمويل المعبأ من قبل خزينة الدولة خالل سنة 

مليون درهم. وأدى هذا الوضع إلى  3.346مليون درهم والسوق الخارجي بمبلغ  35.363السوق الداخلي بمبلغ 

مستمرا  2016مقارنة مع سنة  %5,3مليون درهم أي بزيادة  34.860رتفاع حجم دين الخزينة بمبلغ إضافي قدره ا

 بذلك في وتيرته التصاعدية.

يف الوتيرة ، من تخف2016بالمقارنة مع سنة  4,1% نموا قدرهومكن االرتفاع الملحوظ للناتج الداخلي الخام الذي سجل  

 %64,9زينة حيث سجلت نسبة هذا األخير على الناتج الداخلي الخام زيادة طفيفة، إذ مرت من التصاعدية لدين الخ

 .2017سنة  %65,1إلى  2016سنة 

 

 
مليون درهم( وتلك المتأتية من فئة "مداخيل   1.548من بعض بلدان مجلس التعاون الخليجي )زائد  أتية  يرجع ذلك إلى زيادة المداخيل المت   8

 مليون درهم(.  3.076أخرى" )زائد 
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 2017و  2007رسم بياني: تطور دين الخزينة ما بين سنتي 

 

2015إلى   2007وقوانين التصفية لسنوات   1620مشروع قانون التصفية لسنة   - المجلس األعلى للحسابات : المصدر  

، 2021في أفق سنة  %60وتبعا لما سبق، يتضح أن مسعى خفض نسبة دين الخزينة على الناتج الداخلي الخام إلى 

الة تفاقم العجز واستمرار النهج ، يبقى صعب المنال في ح2021-2017والمحدد ضمن برنامج الحكومة للفترة 

 التصاعدي للمديونية.

 127.871ما مجموعه  2017، في التراجع مسجلة سنة 2013لمقابل استمرت تكلفة الدين التي بلغت ذروتها سنة اب

 مليون درهم.  128.976التي سجلت  2016مليون درهم مقارنة مع سنة  1.105مليون درهم أي بإنخفاض قدره 

مليون درهم مقارنة   1.247انخفضت بمبلغ    نخفاض أساسا إلى تراجع تكاليف استهالك أصل الدين التيويعزى هذا اال

 %0,5مليون درهم، أي بنسبة    142ي حين لم تسجل تكاليف الفوائد تغييرا ملحوظاً إذ ارتفعت بـمبلغ  . ف2016مع سنة  

 .2016مقارنة مع سنة  

ذ انتقل من ت العمومية في االرتفاع بوتيرة أسرع من دين الخزينة، إمن جهة أخرى، استمر دين المؤسسات والمقاوال

أي بحجم دين إضافي بلغ  2017مليون درهم مع نهاية  277.755إلى  2016مليون درهم عند متّم سنة  261.233

. ويقتصر الدين من العملة الصعبة، والبالغ 2016مقارنة مع سنة  %6,4مليون درهم وزيادة بنسبة  16.522

من الدين العمومي الخارجي، على   %53,9ي الخام ومن الناتج الداخل  %16,7مليون درهم، أي ما نسبته    178.300

عدد محدود من المؤسسات والمقاوالت العمومية، ويتعلق األمر بالمجمع الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للكهرباء 

ب الوطني للسكك الحديدية والمكتب الوطني للمطارات والماء الصالح للشرب، وشركة الطرق السيارة بالمغرب والمكت

 ربية.كالة المغربية للطاقات المستدامة والخطوط الملكية المغوالو

 مديونية أبرز المؤسسات والمقاوالت العمومية بالعملة الصعبة )المبالغ بمليون درهم( 
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الدين بماليين الدراهم نسبة الدين على الناتج الداخلي الخام

 ةالنسب  (%)  الصعبة الديون بالعملة المؤسسات والمقاوالت العمومية 

 23,9 42.808 المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب

 22,4 40.162 مجمع الشريف للفوسفاط

 10,2 18.273 الوكالة المغربية للطاقات المستدامة 

 11,9 21.388 شركة الطرق السيارة بالمغرب

 11,9 21.383 المكتب الوطني للسكك الحديدية

 2,1 3.816 الخطوط الملكية المغربية

 0,7 1.244 المكتب الوطني للمطارات

 - 149.074 المجموع

 - 178.300 المؤسسات والمقاوالت العمومية ع ديونمومج

 - 83,1% نسبة هذه األجهزة في مجموع الديون
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ويتبين من خالل وضعية الدين العمومي استمرار ارتفاع حجم مديونية الخزينة والمؤسسات والمقاوالت العمومية. في  

 نخفاض الطفيف لنفقات الدين.المقابل، واصلت تكلفة الدين استفادتها من ظروف مناسبة عكسها اال

 ارتفاع مستمر لدين الضريبة على القيمة المضافة 

رغم المجهودات التي بذلتها الحكومة خالل السنوات األخيرة من أجل تصفية الدين المتعلق بالضريبة على القيمة 

العمومية نظرا ألهمية  ير استمرار تراكم المتأخرات المستحقة تجاه المؤسسات والمقاوالتالمضافة، عرف هذا األخ

 حجم استثماراتها.

حيث ارتفع الدين المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة المقيد في حسابات المؤسسات والمقاوالت العمومية على 

مليار درهم إلى  27,6، إذ  انتقل من 2017مليار درهم خالل سنة  4,6شكل مستحقات على الدولة بـمبلغ 

مل الديون برسم الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه ال يشرهم، غير  د  ليارم   32,2

مليون درهم(  1.426)
9
مليون درهم( 1.669والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ) 

10
والتي وقعت  

ه بعض المؤسسات والمقاوالت العمومية وذلك في إطار التدابير المتخذة اتجا  2015ت مع الدولة في أكتوبربشأنها اتفاقيا

 دة.التي تعرف صعوبات مالية حا

ورغم األثر اإليجابي على خزينة المؤسسات والمقاوالت العمومية المعنية الذي أنتجته التدابير المنصوص عليها في 

لمقيدة في البيانات ، تبقى هذه األخيرة غير كافية نظر ألهمية المبالغ ا 2016و 2015و 2014قوانين المالية لسنوات 

ت مالية لتغطية صعوبة تحصيلها كما أنها شكلت موضوع المالية لهاته المؤسسات التي تسببت في رصد مخصصا

 تحفظات من قبل مراجعي الحسابات الخارجية لهذه المؤسسات.

مجموعه ما  2017تجاه المؤسسات والمقاوالت العمومية والقطاع الخاص برسم سنة وبلغ مجموع ديون الدولة 

 مليار درهم موزعة كما يلي:  51,8

دين الضريبة على القيمة المضافة تجاه المؤسسات والمقاوالت العمومية والمسجل في قوائمها المالية  -

 مليار درهم؛  32,2:  2017عند متم سنة 

مضافة تجاه المؤسسات والمقاوالت العمومية والذي تمت معالجته لكن لم دين الضريبة على القيمة ال -

 مليار درهم؛  4,1يتم تسديده بعد من قبل الدولة: 

الباقي من دين الضريبة على القيمة المضافة تجاه مقاوالت القطاع الخاص والذي تمت معالجته لكن لم  -

 مليار درهم؛  6,4يسدد بعد من قبل الدولة: 

بعد: لى القيمة المضافة تجاه مقاوالت القطاع الخاص والذي لم يتم معالجته دين الضريبة ع -

 درهم؛   مليار 6

 مليار درهم.  3,1دين الضريبة على الشركات الذي لم يسدد بعد:  -

  المداخيل .2

ر  مليا 200,5مليار درهم منها  229,8ما مجموعه  2017سنة بلغت المداخيل العادية للميزانية العامة للدولة خالل 

مليار درهم همت مداخيل متأتية من  3,5مليار درهم كمداخيل غير جبائية و 25,8درهم كمداخيل جبائية صافية و

 بعض الحسابات الخصوصية للخزينة السيما صندوق تمويل الطرق وصندوق دعم أسعار بعض المواد الغذائية.

 الفقرات التالية:وقد أسفر تحليل هذه المداخيل عن المالحظات الواردة في 

 امداخيل جبائية مطابقة إجماال للتوقعات مع وجود هوامش لتحسينه 

مقارنة   99,8%مليار درهم أي بنسبة إنجاز بلغت  200,5ما مجموعه  2017بلغت المداخيل الجبائية خالل سنة 

 مقارنة مع السنة الفارطة. 1,2%بالتوقعات، مسجلة بذلك تحسنا بنسبة 

لضرائب المباشرة للتوقعات فإن تلك المرتبطة باإجماال  ت المتعلقة بالضرائب غير المباشرة مطابقة  وإذا كانت اإلنجازا

نسب اإلنجاز التي كانت أقل من المتوقع على  مما مكن من تعويض 102,9%جلة نسبة إنجاز بلغت قد فاقتها مس

. ويرجع التباين 86,4%و  96,4%بمستوى الرسوم الجمركية ورسوم التسجيل والتنبر التي حققت على التوالي نس

إلى القصور المسجل في نماذج التوقعات التي مازال   لمداخيل،بحسب طبيعة كل نوع من ا  الحاصل في نسب اإلنجاز،

 يتعين تحسينها. 

 
 . 2017و  2016مع خصم الدين المنصوص عليه في االتفاقية والذي تمت معالجته برسم سنتي   9

 . 2017و  2016جته برسم سنتي مع خصم الدين المنصوص عليه في االتفاقية والذي تمت معال  10



 36 

هذا القصور إلى الطابع العام الذي تأخذ به بعض المتغيرات عند إعداد نماذج التوقعات خاصة فيما يتعلق ويرجع 

قديرات موثوق بها حول الصعوبات المرتبطة بإعداد تالجبائية فضال عن    المداخيلير الظروف المناخية على  بمدى تأث

 استهالك بعض المنتجات. تطور 

اإلضافية )خاصة تلك  المداخيلكما تتأثر جودة التوقعات المتعلقة بالمداخيل الجبائية بصعوبة األخذ بعين االعتبار

لتعديل   ايرفيما بعد متغ  المداخيلالتي تقوم بها المديرية العامة للضرائب(. كما تشكل هذه    المتأتية من عمليات المراقبة

 اإلنجازات المتعلقة بتحصيل المداخيل.

مليار درهم إلى  188,9، حيث انتقلت من 2016مقارنة مع سنة  6,1%الجبائية ارتفاعا بنسبة  المداخيلوسجلت 

 المداخيلالتطور الطابع غير المنتظم للتقلبات التي يتسم بها هذا النوع من    . ويؤكد هذا2017مليار درهم سنة    200,5

 .2017و 2010خالل الفترة الممتدة ما بين  3,8%جلت متوسط نسبة نمو سنوي بلغ تي سوال

المسجلة في مداخيل الضرائب  زيادةإلى ال 2017و 2016( ما بين 6,1%الجبائية )بنسبة  المداخيلويعزى ارتفاع 

سجل يض االنخفاض الممما مكن من تعو  6,7%و  8,1%شرة وغير المباشرة التي حققت على التوالي نموا بنسب  المبا

    1%) .( ورسوم التسجيل والتنبر )ناقص 5,1%في الرسوم الجمركية )ناقص  

 :2017و 2016الجبائية ما بين سنتي المداخيلويوضح الجدول أدناه التغيرات المسجلة على مستوى 

 )بـمليار درهم( 2017و   2016المداخيل الجبائية حسب النوع برسم سنتيتطور 

 %الفارق بالنسبة ب  2017 2016 ئية المداخيل الجبا

   8,1 91,9 85,0 الضرائب المباشرة

   6,7 84,2 78,9 الضرائب غير المباشرة

   5,1- 8,6 9,0 الرسوم الجمركية

 - 1 15,6 15,8 رسوم التسجيل والتنبر 

 مديرية الخزينة والمالية الخارجية -المصدر: وزارة االقتصاد والمالية 

 لمداخيل الجبائيةا يتعلق باستخالص امحدودية الرؤية فيم 

وكذا في مجمل  يتم تقديم األرقام المتعلقة بالمداخيل المستخلصة برسم بعض الضرائب على مستوى قانون المالية

تنجزها وزارة االقتصاد والمالية، على شكل مبالغ صافية بعد خصم المداخيل البيانات والقوائم واإلحصائيات التي 

 الترابية )الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات والضريبة على الدخل(. المخصصة للجماعات

يمّكن من تقديم معلومات  وال يسهم هذا التقديم في تحسين شفافية ومقروئية المعطيات المتعلقة بالميزانية، كما أنه ال

على مستوى العبء الضريبي. وتجدر دقيقة حول التطورات الفعلية المسجلة على مستوى الضرائب المعنية وكذا 

مليار درهم أي ما نسبته  27خيل الصافية يقدر بـمبلغ اإلشارة إلى أن الفارق المسجل بين المداخيل اإلجمالية والمدا

 . 2017لمسجلة برسم سنة من المداخيل الجبائية ا %13,5

 :201711لمسجلة برسم سنة ويوضح الجدول أسفله الفوارق ما بين المبالغ اإلجمالية وتلك الصافية ا

 الفارق ما بين المداخيل اإلجمالية والمداخيل الصافية )بـمليون درهم(

 فارق (2) مداخيل إجمالية (1)مداخيل صافية  صنف الضرائب

 1.545 51.516 49.971 الشركاتالضريبة على 

 1.216 40.523 39.307 الضريبة على الدخل

 24.379 81.264 56.885 الضريبة على القيمة المضافة

 27.140 المجموع

 اعداد المجلس األعلى للحسابات(2)  بيانات وزارة االقتصاد والمالية(1) 

  

 
 بدون احتساب المداخيل المخصصة للصندوق المرصد ألمور خصوصية "كتلة الخدمات المالية"   11
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  الملزمين أو فئات معينة منهم:تمركز جل المداخيل الجبائية حول عدد محدود من 

هو الشأن بالنسبة  تواجه المداخيل المتأتية من بعض الضرائب خطر اقتصارها على عدد محدود من الملزمين كما

مما يشكل خطرا على مجمل المداخيل الجبائية التي تسجل واحدة من أعلى نسب التركيز للضريبة على الشركات 

 جمالي المداخيل.بسبب أهمية حصة هذه الضريبة في إ

يعادل ملزم فقط أي ما    74من قبل    2017سنة    خالل، تم تسديد نصف مداخيل الضريبة على الشركات  صدد وفي هذا ال

في األلف من الخاضعين لهذه الضريبة 2أقل من 
12

من مداخيل نفس الضريبة تم تسديدها من قبل  75%. كما أن 

بلغ عدد الوحدات الخاضعة للضريبة على الشركات التي قامت  منهم في حين ي  1.069من قبل    80%ملزم فقط و  654

  وحدة. 338.579الي بإيداع تصريح واحد على األقل خالل األربع سنوات األخيرة حو

 يلخص الجدول أدناه هذه الوضعية:

 2017تركيز مداخيل الضريبة على الشركات برسم سنة 

 نسبة المساهمة

 وعدد المقاوالت

عدد الخاضعين 

 للضريبة

النسبة حسب نوع 

 الخاضعين للضريبة

 0,022% 74 50 %الى حدود 

 0,193% 654 % 75الى حدود 

 0,316% 1.069 % 80الى حدود 

  338.579 مجموع الشركات المصرحة خالل األربع سنوات األخيرة

من   70%وتجدر اإلشارة كذلك إلى أنه فيما يتعلق بالضريبة على الدخل وحسب بيانات المديرية العامة للضرائب فإن  

ذه المديرية المقاوالت الخاضعة لنظام الربح الحقيقي تصرح بوجود عجز هيكلي. وتشكل هذه األخيرة أرضية يمكن له

 استثمارها من أجل تحسين المداخيل الجبائية.

وبالرغم من المجهودات التي تبذلها المديرية العامة للضرائب فيما يخص تحديد الوعاء الضريبي فإن   أخرىمن جهة  

 .هذا األخير اليزال يعاني من اختالالت وأوجه قصور أهمها عدم إرساء آليات مالئمة لضبط القطاع غير المهيكل

 وقعةوجود فوارق مهمة بين المداخيل غير الجبائية المحصلة وتلك المت 

تتشكل المداخيل غير الجبائية من الموارد المتأتية من المؤسسات والمقاوالت العمومية ومبالغ التفويتات المتعلقة 

 .13بالمساهمات المالية للدولة ومن مداخيل أخرى

توقع التوقعات. ويصعب ل غير الجبائية فوارق مهمة نسبيا مقارنة بوعلى عكس المداخيل الجبائية، سجلت المداخي

وطبيعتها غير المنتظمة  هذه المداخيل )باستثناء تلك المتأتية من المؤسسات والمقاوالت العمومية( نظرا لعدم تجانسها

 قطاعات الوزارية(.)الهبات( وأحيانا تشتتها بين عدة قطاعات وزارية )المداخيل المختلفة المحصلة من قبل بعض ال

مليار درهم المتوقعة أي بزيادة  22,3مليار درهم مقابل  25,8ما قدره  2017وقد بلغت المداخيل غير الجبائية سنة 

 7,9. ويرجع ذلك إلى تحقيق الموارد المتأتية من المؤسسات والمقاوالت العمومية لمبلغ أقل من المتوقع )16%نسبتها  

مداخيل األخرى" والتي وقعة( تم تعويضه بالتحصيالت المسجلة على مستوى "الرهم المتمليار د   9مليار درهم مقابل  

 مليار درهم المتوقعة(.  13,2مليار درهم مقابل  17,8فاقت التوقعات ) 

 0,3%مع تسجيل انخفاض طفيف بنسبة  2016فيما ظلت المداخيل غير الجبائية المحصلة شبه مستقرة مقارنة بسنة 

التأثير المشترك  جع ذلك إلى. وير2017مليار درهم سنة  25,8إلى  2016مليار درهم سنة  25,9حيث انتقلت من 

 النخفاض الموارد المتأتية من المؤسسات والمقاوالت العمومية من جهة وارتفاع "المداخيل األخرى" من جهة أخرى.

مليون درهم،   226العمومية ناهز بانخفاض الموارد المتأتية من المؤسسات والمقاوالت  2017وهكذا، اتسمت سنة 

األخرى" إلى الهبات التي تمنحها بعض الدول أعضاء مجلس التعاون الخليجي والتي    في حين يعزى تحسن "المداخيل

مليار درهم سنة  9,5إلى  2016مليار درهم سنة  7,2، حيث انتقلت من 2016سجلت ارتفاعا ملموسا مقارنة بسنة 

 ار درهم. ليم 2,3، أي بزيادة بلغت 2017

  

 
 انطالقا من تحليل قاعدة الخاضعين للضريبة على الشركات   12
 س التعاون الخليجيتضم من بينها هبات دول  أعضاء بمجل  13
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   أغلب الموارد المتأتية من المؤسسات والمقاوالت العمومية على عدد محدود من المقاوالت  مصادراقتصار 

يرجع االنخفاض الطفيف المسجل في الموارد المتأتية من المؤسسات والمقاوالت العمومية مقارنة بالسنة الفارطة إلى 

ر الذي ينطوي عليه تركيز هذه ب ظرفية. وهو ما يبرز الخطتراجع تحويالت بعض المساهمين األساسيين ألسبا

 المداخيل على عدد محدود من المنشآت. 

فعلى سبيل المثال، لم يساهم صندوق اإليداع والتدبير للسنة الثانية على التوالي في المداخيل غير الجبائية، وكذلك هو 

 تجاوز مساهمتهالموزعة حيث لم ت عائداتالالشأن بالنسبة للمجمع الشريف للفوسفاط الذي سجل انخفاضا في 

 .2016مليار درهم سنة  2مقابل  2017مليار درهم سنة  1,3

وقد أدى تراجع تحويالت هذه المؤسسات والمقاوالت العمومية، مقارنة مع السنة الماضية، إلى تسجيل انخفاض قدره 

 والت العمومية.متأتية من المؤسسات والمقا% من المبلغ اإلجمالي للموارد ال12,5مليار درهم، أي ما نسبته  1

الجدول أدناه حصة المساهمين األساسيين في مجموع المداخيل المتأتية من المؤسسات والمقاوالت العمومية   ويعرض

 :2017برسم سنة 

 المساهمين األساسيين في المداخيل المتأتية من المؤسسات والمقاوالت العمومية )بمليون درهم(

 الحصة المبلغ  ومية لمقاولة العمالمؤسسة أو ا

 30,2% 2.400,0 الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية

 17,9% 1.425,7 شركة اتصاالت المغرب

 16,8% 1.340,5 المجمع الشريف للفوسفاط

 7,0% 556,1 بنك المغرب

 6,3% 500,0 المكتب الوطني للمطارات

 3,8% 299,4 شركة تنمية الموانئ

 3,4% 270,0 ة للموانئ الوكالة الوطني

 2,5% 200,0 المكتب الوطني للهيدوكاربورات والمعادن

 12,1% 966,0 أجهزة أخرى

 100% 7.957,7 المجموع

 مديرية المنشآت العامة والخوصصة –المصدر: وزارة االقتصاد والمالية 

  الجبائية  النفقاتتزايد 

مليار درهم، أي  33,4إلى ما قدره  ،2017المحصاة، برسم سنة ارتفع األثر المالي للتدابير الضريبية االستثنائية 

إجراء تم تقييمه من بين    309، ويهم هذا المبلغ  ) مليار درهم  32,4)  2016مليار درهم مقارنة بسنة    1بزيادة ناهزت  

 إجراء تم جرده. 418

المستمدة من التصريحات  الحصائياتويرتكز نظام التقييم الحالي للكلفة الميزانياتية للنفقات الجبائية أساسا على ا

الضريبية وعلى المعلومات التي تجمعها بعض القطاعات الوزارية وذلك في غياب تقييم لألهداف المتوخاة من هذه 

 اقتصادي. -التدابير وألثرها السوسيو

تثنائية الممنوحة كما شكلت اإلجراءات المتخذة في مجال الضريبة على القيمة المضافة ما يقارب نصف التدابير االس

مليار درهم. وعلى مستوى التوزيع القطاعي للنفقات الجبائية، لوحظ تمركز نسبي    16,2بكلفة بلغت    2017خالل سنة  

إجراء  37من النفقات الجبائية تم منحها عبر 25%لها في بعض القطاعات، إذ يستأثر القطاع العقاري لوحده بنسبة 

 .عند إضافة قطاعي االحتياط االجتماعي والفالحة 48%إلى  النسبةوترتفع هذه  مليار درهم. 8,4بمبلغ 

من جهة أخرى، وبالرغم من التحسن النسبي المسجل خصوصا على مستوى إحصاء وتقييم النفقات الجبائية، فإن 

ه حكامة هذه األخيرة ال تزال تعاني من بعض االختالالت التي تحول دون تدبير جيد لها، حيث يتم اللجوء إلى هذ 

واضح ألهدافها وكلفتها وإطارها الزمني باإلضافة إلى  النفقات في غياب قواعد تؤطرها كما يتم إقرارها دون تحديد 

 كون حكامتها غير واضحة وذلك في غياب هيئة مكلفة بقيادتها وتتبعها وتقييمها. 
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 النفقات .3

ة بذلك المداخيل العادية بمبلغ ، متجاوز2017مليون درهم خالل سنة  272.640بلغ مجموع النفقات ما قدره 

، ونفقات  %38,4. وتتشكل هذه النفقات من نفقات الموظفين بنسبة %18,6مليون درهم، أي بنسبة   42.754

، %9,9، وفوائد الدين العمومي بنسبة  %21,6، ومصاريف المعدات والنفقات المختلفة بنسبة  %24,5 االستثمار بنسبة 

 . %5,6 إضافة إلى تكاليف المقاصة بنسبة

مليون درهم أي بمعدل استهالك لالعتمادات المفتوحة  178.683مبلغ  2017وسجلت نفقات التسيير خالل سنة 

. ويرجع هذا الفارق إلى ذلك المسجل على مستوى استهالك نفقات المعدات والنفقات  %98بموجب قانون المالية بلغ 

مليون درهم(، في حين تجاوزت  2.103ص ألعوان )ناق الموظفين وامليون درهم( ونفقات  2.369المختلفة )ناقص 

 مليون درهم. 680نفقات المقاصة ما كان متوقعا بمبلغ 

، 2017مليون درهم خالل سنة  178.683إلى  2016مليون درهم سنة  175.870كما ارتفعت نفقات التسيير من 

ت المعدات والنفقات المختلفة جلة في نفقالزيادة المس. ويعزى هذا االرتفاع باألساس إلى ا%1,6أي بزيادة نسبتها 

مليون درهم في حين تراجعت نفقات الموظفين واألعوان  1.233مليون درهم، ونفقات المقاصة بمبلغ  1.841بمبلغ 

 مليون درهم. 261بمبلغ 

ن درهم مليو 80.836على التوالي  2017بلغت االلتزامات واإلصدارات الخاصة بنفقات االستثمار لسنة 

 %96، أي بمعدل التزام قدره 2016مقارنة بسنة  %9و %5مليون درهم، بزيادة قدرها على التوالي  67.001و

 .%79ونسبة إنجاز بلغت  %83ومعدل إصدار قدره 

 وقد أسفر تحليل مكونات النفقات عن المالحظات الواردة في الفقرات التالية:

 تحكم صوري في نفقات الموظفين 

. وهذا 2016مقارنة بسنة    %2,2مسجال انخفاضا قدره    2017موظف سنة    770.165يين  ظفين العمومبلغ عدد المو

راجع إلى عدم تعويض اإلدارة للموظفين المحالين على التقاعد وتقليص عدد المناصب المالية المحدثة. وتجدر اإلشارة 

يات الجهوية للتربية مع األكاديمبموجب عقود الى أن هذا العدد ال يأخذ بعين االعتبار الموظفين الذين تم توظيفهم 

 .2017متعاقد عند متم سنة  34.927والتكوين والذي بلغ عددهم 

مليون درهم  104.598وماتزال نفقات الموظفين واألعوان أهم مكون لنفقات ميزانية الدولة وذلك بتسجيلها لمبلغ 

 . 2016مقارنة مع  %0,2أي بانخفاض نسبته  2017خالل سنة 

فباحتساب مساهمات الدولة في أنظمة المعاشات والتأمين  .الحجم الحقيقي لهذه النفقات بلغ ال يعكسأن هذا الم غير

وحصة منح التسيير المحولة من ميزانية الدولة لفائدة المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري والتي يتم تخصصيها 

للخزينة، تتجاوز نفقات  وصيةحسابات الخصال ملها بعضالموظفين التي تتح لتغطية األجور وكذا جزء من نفقات

مقارنة مع  %1مليون درهم، أي بزيادة قدرها  136.392مبلغ  2017الموظفين التي تحملتها الدولة فعليا برسم سنة 

 .في نفقات الموظفين %3,8التي عرفت هي األخرى زيادة بنسبة   2016سنة 

 :2017و 2015ن سنة معدلة ما بيويوضح الجدول التالي تطور كتلة األجور ال

 )بماليين الدراهم( 2017و  2015نفقات الموظفين واألعوان معدلة ما بين 

 2017 2016 2015 بيان

 104.598 104.859 102.959 الميزانية العامة للدولة  –نفقات الموظفين 

 17.307 18.100 15.500 المساهمات في صناديق التقاعد والتعاضديات 

 11.523 10.492 9.818 لعمومية  لمنح المحولة للمؤسسات احصة نفقات الموظفين في ا

 2.964 2.115 2.009 نفقات الموظفين التي تتحملها بعض الحسابات الخصوصية للخزينة

 136.392 135.027 129.994 كتلة األجور االجمالية

 1.063.297 1.013.559 987.950 الناتج الداخلي الخام

 %12,83 %13,32 %13,16 ج الداخلي الخام كتلة األجور االجمالية / النات

 إعداد المجلس األعلى للحسابات –المصدر: وزارة االقتصاد والمالية 
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من الناتج الداخلي الخام مسجلة بذلك انخفاض  %12,83ونتيجة لذلك، بلغت كتلة األجور االجمالية ما نسبته 

النوع من النفقات لمجهودات المبذولة لضبط هذا وال يرجع هذا االنخفاض إلى ا .2016مقارنة بسنة   0,49%بنسبة

 .2017بل هو نتيجة للنمو الذي سجله الناتج الداخلي الخام خالل سنة 

  مختلفة"على نفقات فصل" المعدات والنفقات  التحويالتهيمنة 

مقارنة   %110، أي بمعدل إنجاز بلغ  2017مليون درهم برسم سنة    39.262بلغت نفقات المعدات والنفقات المختلفة  

تم تحقيقها السنة الفارطة. وتجاوزت هذه النفقات تلك   %107,4  نسبةباالعتمادات المفتوحة برسم قانون المالية مقابل  

 .%4، أي بارتفاع نسبته مليون درهم 1.578بمبلغ  2016المسجلة سنة 

رية )باستثناء التكاليف المشتركة(.  وتتكون نفقات المعدات والنفقات المختلفة أساسا من منح االستغالل والتحويالت الجا

فقط من نفقات السلع والخدمات )بنسبة  %23من االعتمادات، مقابل  %75وتمثل هذه المنح والتحويالت أكثر من 

 بالنسبة للسلع االستهالكية(. %7للخدمات و 16%

ا تمثل المنتوجات من نفقات الخدمات. كم %53وتمثل مصاريف النقل والسفر والكراء وخدمات أخرى ما نسبته 

نفقات المحروقات  %34نفقات استهالك الكهرباء،  %35من مجموع نفقات السلع االستهالكية ) %42قية نسبة الطا

 ستهالك الغاز والمواد المسخنة(.ا %4استهالك الماء و %26والزيوت، 

 عنيةإمكانية إدراج نفقات التسيير من فصل التكاليف المشتركة في ميزانيات الوزارات الم 

من االعتمادات  %99مليون درهم، أي بمعدل إنجاز بلغ  36.327سجلت التكاليف المشتركة المتعلقة بالتسيير مبلغ 

من مجموع نفقات  %20. وتشكل هذه التكاليف 2016مقارنة بسنة  %5,8المفتوحة مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 

 التسيير.

من القانون التنظيمي لقانون المالية،   43المادة    حكامون درهم( ألملي  35.547وال تستجيب معظم هذه النفقات )حوالي  

ف المشتركة فقط للنفقات التي ال يمكن إدراجها في ميزانيات القطاعات الوزارية والتي تنص على تحمل فصل التكالي

 والمؤسسات المعنية. 

 نفقات طارئة ال تستجيب دائما لشرط انعدام إمكانية التنبؤ بها 

ما قدره   2017على مستوى فصل "النفقات الطارئة والمخصصات االحتياطية" برسم سنة  عات المسجلة  بلغت االقتطا

مليون  59)ناقص  2016مليون درهم سنة  3.278، مقابل %97,5مليون درهم، أي بنسبة إنجاز بلغت  3.219

 درهم(. 

مليون درهم. كما تتسم بعض  697 قدرت ب وتم توظيف جزء من هذه االقتطاعات في تغطية نفقات يمكن توقعها 

 تستجيب ال تكتسي الطابع االستعجالي كما ال مما يجعلها قابلة لتقييم أكثر دقة ومن تم فهي  المتكرر النفقات بطابعها

 مليون درهم.  2.431بمبلغ  2017هذه النفقات خالل سنة  قدرت. ولشرط انعدام إمكانية توقعها

 فقات االستثمارمحدود للميزانية العامة في تنفيذ ن دور 

اعتمادات االستثمار المدرجة في  ظمتؤدي الميزانية العامة دوراً فرعياً في تنفيذ نفقات االستثمار، حيث يتم تحويل مع

الميزانية العامة لفائدة الحسابات الخصوصية للخزينة أو لفائدة المؤسسات والمقاوالت العمومية على شكل منح 

 استثمار.

مليون درهم   63.572من أصل    2017درهم من الميزانية العامة لسنة  مليون    20.758يذ مبلغ  وفي هذا الصدد، تم تنف

مليون درهم لفائدة الحسابات الخصوصية  25.502. في حين تم تحويل %33مادات أداء، أي بمعدل مبرمجة كاعت

على التوالي من  %27و %40مليون درهم لفائدة المؤسسات والمقاوالت العمومية، أي بنسبتي  17.311للخزينة و

 مجموع اعتمادات األداء سالف الذكر.

مليون درهم المشار إليه أعاله إلنجاز النفقات المتعلقة  20.758بلغ إضافة الى ذلك، تم رصد الجزء األكبر من م

مة. على التوالي من مجموع نفقات االستثمار في الميزانية العا  %2و  %25باألصول الثابتة والدراسات وذلك بنسبتي  

معدل واإلصالحات الكبرى ب %43من نفقات األصول لألشغال العمومية والبناء بمعدل  %63كما خصصت نسبة 

%20. 

وفيما يخص الفصل المتعلق بنفقات االستثمار من ميزانية التكاليف المشتركة، والذي يفترض فيه أن يشتمل فقط على 

الوزارات، فإنه ال يزال يشكل حجما مهما من الغالف اإلجمالي   النفقات التي ال يمكن إدراجها في فصول االستثمار لدى

هذا الصدد نسبة اعتمادات األداء الخاصة باالستثمار المدرجة في التكاليف المخصص العتمادات األداء. وبلغت في 

 ة للدولة.من االعتمادات المفتوحة من نفقات االستثمار داخل الميزانية العام  %32حوالي    2017المشتركة خالل سنة  

يسمح بتقييم شفاف لمجهود الدولة ويؤثر هذا الوضع بشكل ملحوظ على البرمجة المتعلقة بميزانية االستثمار كما أنه ال  

 هذا المجال. في
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 إلى حسابات مرصدة ألمور خصوصية تنفذ نفقات متعلقة بتدخل الدولة تحويالت 

من ميزانيات االستثمار للوزارات وتحويالت من تتلقى بعض الحسابات المرصدة ألمور خصوصية تحويالت مهمة 

 از نفقات مشابهة لتلك المتعلقة بتدخل الدولة.استثمار"، موجهة إلنج -ليف المشتركة فصل "التكا

من القانون التنظيمي لقانون المالية على أن نفقات االستثمار توجه: "باألساس إلنجاز المخططات  17وتنص المادة 

 ة والبرامج متعددة السنوات بغية الحفاظ على الثروات الوطنية أو إعادة تكوينها أو تنميتها ". التنموية االستراتيجي

تحدد هذه النفقات من خالل أهدافها ويفترض فيها أن تساهم في تنمية الثروة الوطنية. غير أن مكونات هذه األخيرة 

 متلكات الدولة واألجهزة العمومية األخرى. تبقى غير واضحة، متيحة بذلك مجاال واسعا لتفسيرها يتجاوز مفهوم م

، من تحويالت من ميزانيات 2017زينة، برسم سنة في هذا اإلطار، استفادت بعض الحسابات الخصوصية للخ

مليون درهم، تم توجيهها    5.641االستثمار" بمبلغ إجمالي بلغ    -االستثمار للوزارات ومن فصل "التكاليف المشتركة  

ة بممتلكات فاعلين خواص. ويتعلق األمر بصندوق التنمية الفالحية وصندوق التنمية الصناعية لتمويل عمليات مرتبط

ستثمارات وصندوق مواكبة إصالحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن وصندوق التطهير السائل واال

 وتصفية المياه المستعملة.

 ويالت المخصصة لفائدة الحسابات الخصوصية مستوى استهالك اعتمادات االستثمار من خالل التح  تضخيم

 والمؤسسات والمقاوالت العمومية للخزينة

. ويتضح من خالل تحليل تنفيذ نفقات %79و %83االستثمار على التوالي نسب  دار وتنفيذ نفقات بلغ معدل إص

ً على شكل تحوي الت، تسجيل نسب االستثمار الخاصة بالوزارات، وباستثناء التكاليف المشتركة المنجزة أساسا

يذ هذه النفقات معدل التنفيذ المتوسط متواضعة لتنفيذ الميزانية العامة لالستثمار بحيث تجاوز المعدل اإلجمالي لتنف

 . %20للوزارات بحوالي 

االستثمار" لفائدة الحسابات الخصوصية -يؤدي حجم التحويالت من ميزانيات الوزارات وفصل "التكاليف المشتركة 

مار. وبصرف  لمؤسسات والمقاوالت العمومية إلى تضخيم معدل تنفيذ نفقات الميزانية العامة المتعلقة باالستثللخزينة وا

االستثمار" وكذا التحويالت المنجزة من -النظر عن معدل التنفيذ المسجل على مستوى فصل "التكاليف المشتركة 

 %83فيذ تنخفض بشكل كبير لتنتقل على التوالي من  فصول االستثمار في ميزانية الوزارات، فإن نسب اإلصدار والتن

 .  %59إلى  %79ومن  %55إلى 

ة إلى صعوبة القيام بتحليل دقيق لتنفيذ نفقات االستثمار المحولة إلى الحسابات الخصوصية للخزينة  كما تجدر اإلشار

ل تنفيذ نفقات االستثمار المتعلقة بسبب غياب تفريد لها على مستوى ميزانيات هذه األخيرة مع العلم أن خطر تأجي وذلك

نوات الالحقة يهم أيضا االعتمادات المحولة إلى المؤسسات إلى الس  2017سنة    بالميزانية العامة للدولة المبرمجة برسم

 والمقاوالت العمومية على شكل منح.

 الحسابات الخصوصية للخزينة .4

من مجموع المداخيل العادية للميزانية  %33,9ه ما نسبت 2017بلغت مداخيل الحسابات الخصوصية للخزينة لسنة 

من  %25,9مليون درهم، أي ما نسبته  70.672ت نفقاتها مبلغ مليون درهم. كما سجل 77.871العامة وذلك بمبلغ 

 مجموع النفقات العادية للميزانية العامة.

 ية: وقد أسفر تحليل مداخيل ونفقات الحسابات الخصوصية للخزينة عن المالحظات التال

  مداخيل الحسابات المرصدة ألمور خصوصية لحاجياتها الفعلية مالءمةعدم 

الحسابات المرصدة ألمور خصوصية على مداخيل تتجاوز بشكل ملحوظ مستوى نفقاتها. وتعكس هذه تتوفر بعض 

أو الوضعية الخلل المسجل في عملية تخصيص الموارد والذي غالبا ما يتم على حساب قطاعات وزارية أخرى 

 لوقت المحدد.مؤسسات ال تستفيد من مخصصات كافية وهو ما يرهن إنجازها لبرامجها االستثمارية في ا

وقد أدى تخصيص مداخيل هامة للحسابات الخصوصية للخزينة إلى تراكم مهم ألرصدتها. حيث حققت هذه الحسابات  

 .%56مليون درهم أي بفارق  8.237مليون درهم مقابل توقعات بمبلغ  12.832، فائضاً قدره 2017سنة 

 2017خزينة في منحاه التصاعدي ليصل عند متم سنة  ونتيجة لذلك، استمر الرصيد المتراكم للحسابات الخصوصية لل

 .2016مقارنة مع سنة  %6,6مليون درهم أي بزيادة نسبتها  130.835إلى مبلغ 

  ألمور خصوصية متعلقة بالميزانية العامة للدولة في حسابات مرصدة نفقاتإدراج 

تلزم إحداثها واإلبقاء عليها استفائها تمثل الحسابات المرصدة ألمور خصوصية استثناء لمبدأ وحدة الميزانية ويس

لشروط تبرر هذا االستثناء. غير أن اإلحداث المكثف لهذه الحسابات هو موجه في الواقع لتحمل نفقات التسيير 

 المعنية دون أن تكون هناك ضرورة لتفريدها.واالستثمار تندرج ضمن صالحيات الوزارات 
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حسابات المرصدة ألمور خصوصية من جهة والكراسات الميزانياتية  كما يالحظ وجود تطابق بين بعض ميزانيات ال

المتعلقة بالميزانية العامة للدولة من جهة أخرى، حيث ال تختلف بعض نفقات التسيير واالستثمار المدرجة في بعض 

م مؤسسات عن تلك المدرجة ضمن الميزانية العامة للدولة. ويتعلق األمر أساسا بالصندوق الخاص لدعهذه الحسابات  

 السجون والصندوق الوطني لدعم البحث العلمي والتنمية التكنولوجية والصندوق الوطني لتنمية الرياضة...

 صيةمهمة ومتكررة تعرفها البرمجة األولية للحسابات المرصدة ألمور خصو تغييرات 

طابعها البنيوي المهم.  ال تأخذ برمجة الحسابات المرصدة ألمور خصوصية بعين االعتبار األرصدة المرحلة رغم

كما تخضع برمجتها األولية لتغيرات مهمة خالل السنة وذلك عبر الرفع من أسقف تكاليفها عن طريق ترحيل أرصدة 

 حققة للتوقعات المدرجة في قانون المالية.السنة الفارطة وبصورة أقل من خالل تجاوز المداخيل الم

المرصدة ألمور خصوصية خالل الثالث سنوات المالية األخيرة على النحو وقد تم رفع سقف تحمالت الحسابات 

 التالي:

 رفع سقف تحمالت الحسابات المرصدة ألمور خصوصية )بماليين الدراهم(

السنة 

 المالية

سقف التحمالت المدرج 

ة بمليون في قانون المالي

 درهم 

سقف التحمالت برسم برنامج  

 التوظيف النهائي

 بمليون درهم

رفع سقف  نسبة

 التحمالت
 معامل مضاعف

2015 52.313 133.873 %156 2,6 

2016 54.779 146.077 %167 2,7 

2017 58.712 192.925 %229 3,3 

 الدولة المسيرة بصورة مستقلة مرافق  .5

مرفقا، أي بزيادة أربع مرافق مقارنة مع   208  ما مجموعه  2017صورة مستقلة سنة  بلغ عدد مرافق الدولة المسيرة ب

وبالرغم من ضعف ميزانيتها مقارنة مع باقي مكونات ميزانية الدولة، يمكن ان تشكل هذه المرافق رافعة  .2016سنة  

 لتحسين بعض الخدمات العمومية.

 لية:تسجيل المالحظات التا 2017خالل سنة  هاوقد عرف تسيير 

بالنسبة للمداخيل والنفقات دون مستوى ما تتيحه هذه المرافق من امكانيات،  ظلت توقعات قانون المالية   -

 من المداخيل التي تم تحصيلها ؛  38,1%حيث لم تتجاوز هذه التوقعات نسبة

 . 46%لم يتجاوز معدل تنفيذ ميزانيات هذه المرافق نسبة -
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 )نص مقتضب(

 )...( 

  والماليةوزارة االقتصاد  الصادرة عنالمعطيات في  تباينوجود 

خالفا للنشرة الشهرية إلحصاءات المالية العامة الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة والتي تكتسي طابعا محاسباتيا 

لمالية صادرة عن مديرية الخزينة وايسمح لها بتلبية مجموعة من الحاجيات، فإن وضعية تكاليف وموارد الخزينة ال

الخارجية تكتسي طابعا إحصائيا وتحليليا تتوخى إبراز التطورات التي تعرفها مالية الدولة من سنة إلى أخرى 

ومدى إنجاز توقعات قانون المالية معتمدة في ذلك على منهجية تراعي أهم المعايير الدولية في هذا المجال، خاصة 

 .دولية الحكومية لصندوق النقد الدليل إحصاءات المالي

وهكذا، تتم معالجة بعض المعطيات وإعادة ترتيب أخرى، مما تنجم عنه بعض الفوارق التي نذكر ببعضها فيما  

 :يلي

احتساب المداخيل الجبائية على أساس صاف أي بعد خصم اإلرجاعات والتسديدات الضريبية، مما  -

قات ميزانية الدولة.  إال ان داخيل وإسهامها في تغطية نفيسمح بتبيان المردودية الفعلية لهذه الم

طريقة االحتساب هذه ال تؤثر على الرصيد العادي ألن هذه اإلرجاعات ال تحتسب كذلك ضمن 

 .النفقات

إعادة ترتيب المبالغ المعبأة في إطار الهبات الممنوحة من طرف دول مجلس التعاون الخليجي ضمن  -

المرصودة ألمور خصوصية وذلك اعتبارا لطبيعة هذه ض الحسابات المداخيل غير الضريبية عو

 مهما من االختالف في مستوى الرصيد العادي بين الوثيقتين. االمداخيل. وهذا ما يشرح جزء

إن هذه الطريقة في تقديم المداخيل الجبائية تنسجم مع طريقة تقديمها في قانون المالية حيث ال تحتسب ضمن موارد 

لحصة العائدة للدولة، بينما تحتسب الحصص العائدة للجماعات الترابية ضمن الحسابات سوى ا عامةلاالميزانبة 

 المرصودة ألمور خصوصية.

 )...( 

  المضافةالضريبة على القيمة  دينارتفاع مستمر ل 

لة خالل بذوالمبالنسبة للمالحظة المتعلقة باالرتفاع المستمر لدين الضريبة على القيمة المضافة رغم المجهودات 

السنوات األخيرة وخاصة بالنسبة للمقاوالت والمؤسسات العمومية، فإن المعطيات المبينة في مشروع التقرير 

وبداية السنة الحالية. هذه المالحظة ال   2018عرفت تغيرا كبيرا في اتجاه التقليص خالل سنة   2017 بالنسبة لسنة

 تعارض المديرية العامة للضرائب نشرها. 

 مع وجود هوامش لتحسينهاجماال للتوقعات إائية مطابقة جب خيلمدا 

ن هذا ال يعني بالضرورة قصورا في أعلى مستوى المداخيل، إال  ةبالفعل هناك تباين في نسب اإلنجاز المسجل

ة نماذج التوقعات المتوفرة لدى مختلف المصالح المعنية بقدر ما يعكس التقلبات التي تعرفها الظرفية االقتصادي

 ي تنعكس سلبا أو إيجابا على مردودية المداخيل.التو

يرتبط تطور المداخيل الجبائية بعاملين أساسين يتعلقان، من جهة، بالتطورات التي تميز الظرفية االقتصادية وبأثر 

ة اإلجراءات الضريبية المتخذة على مر قوانين المالية، من جهة أخرى. وهكذا، فقد انعكست التطورات االقتصادي

وتخفيض معدالت الضريبة على الشركات  2012و 2009بين  تأثرت بالسياق الدولي الذي ميز الفترة ما لتيا

بشكل ملموس على تطور مجموع المداخيل الجبائية خالل هذه  2010و 2009والضريبة على الدخل خالل سنتي 

 .ر الموارد الجمركيةتطولى الفترة. كما تجدر اإلشارة الى أن عملية التفكيك الجمركي انعكست أيضا ع

، عرفت المداخيل الجبائية وتيرة نمو معتدلة في سياق ظرفي متعافي ونتيجة لبعض 2014و 2013وخالل سنتي 

، سجلت 2015اإلجراءات المرتبطة أساسا بتسديد دين الضريبة على القيمة المضافة المتعلق بالمصدم. ومنذ سنة 

 .2017% سنة 6,1نمو بلغ دل مع الموارد الجبائية تحسنا ملموسا لتسجل

 )...( 

 وجود فوارق مهمة بين المداخيل غير الجبائية المحصلة وتلك المتوقعة 

وعلى عكس المداخيل الجبائية، سجلت المداخيل غير الجبائية فوارق مهمة نسبيا مقارنة بالتوقعات. ويصعب توقع هذه  

مومية( نظرا لعدم تجانسها وطبيعتها غير المنتظمة )الهبات(  الع ت  المداخيل )باستثناء تلك المتأتية من المؤسسات والمقاوال 

 وأحيانا تشتتها بين عدة قطاعات وزارية )المداخيل المختلفة المحصلة من قبل بعض القطاعات الوزارية(. 
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 )...( 

 "هيمنة التحويالت على نفقات فصل" المعدات والنفقات مختلفة 

يرجع باألساس إلى االختيارات المؤطرة لتنزيل  قات مختلفة"ت والنف"المعدا هيمنة التحويالت على نفقات فصل إن

فمثال على مستوى قطاع التعليم، ثم إحداث األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين  ؛ببالدنا العموميةالسياسات 

ر فس األمانية. نمن هذه الميز  هامة  عمومية جهوية تقوم بتنزيل ميزانية القطاع عن طريق تحويل نسبة  كمؤسسات

 يسري على قطاع التعليم العالي والماء )وكاالت األحواض المائية( واإلسكان...

 قانون  برسم  المفتوحة  االعتمادات  إطار  في  للدولة،  العامة  الميزانية  تتحملها   التي  التحويالت  صرف  فإن  ولإلشارة،

 والحسابات  العمومية والتوالمقا المؤسسات إلى موجهة السنة خالل وإعانات إمدادات شكل على المالية،

 ومسطرة محددة ضوابط وفق يتم أخرى، ومؤسسات مستقلة بصورة المسيرة الدولة ومرافق للخزينة الخصوصية

 .بها المرتبطة النفقات وضرورية استعجالية من التأكد  تروم مقننة

 )...( 

 نفقات طارئة ال تستجيب دائما لشرط انعدام إمكانية التنبؤ بها 

 من األول بالباب يفتح أنه تنص على المالية لقانون التنظيمي القانون من 42 المادة على أن كيد تأال وجببداية، 

. االحتياطية والمخصصات الطارئة النفقات فيه تدرج المرافق من مرفق ألي مرصد  غير فصل العامة الميزانية

 أو  المستعجلة  الحاجات  لسد   ميلي،كت  اعتماد   طريق  عن  السنة،  خالل  المذكور  الفصل  من  اقتطاعات  تباشر  أن  يمكن

  الميزانية. إعداد  حين المقررة غير

 مستعجل  طابع  ذات  تكون  إما  الفصل  هذا  من  اقتطاعات  طريق  عن  تمويلها  يتم  التي  النفقات  أن  المادة  هذه  من  ويستفاد 

 الميزانية. إعداد  حين تقريرها يتم لم أو

  استعجاليا طابعا يكتسي  جلها أن نجد  ،2017 سنة برسم صلالف هذا من اقتطاعها تم  التي  النفقات تحليل وعند 

 لم التي النفقات بعض  هناك المقابل في األمنية(، المصالح تهم التي العمليات بعض لتغطية درهم مليون 1.028)

 الفصل ضمن لها احتياطية مخصصات برمجة وتمت ،2017 لسنة المالية قانون مشروع إعداد  أثناء  مقررة تكن

 :العمليات هذه بين نمو المذكور

 للقرار تطبيقا عقود  بموجب التوظيف مباريات في الناجحين األساتذة بأجور المتعلقة النفقات تغطية -

 ووزارة المهني والتكوين الوطنية التربية وزارة بين 2016 نونبر 01 بتاريخ الموقع المشترك

 والتكوين   للتربية  الجهوية  تديميااألكا  طرف  من  األساتذة  هؤالء  توظيف  تم  حيث  والمالية،  االقتصاد 

 من األكاديميات لفائدة السنة خالل بأجورهم الخاصة االعتمادات تحويل يتم أن على عقود  بموجب

 درهم؛  مليون 900 مجموعه ما النفقات هذه بلغت وقد . العامة الميزانية

 ية الوزار القطاعات من لمجموعة واألعوان الموظفين نفقات بفصل المسجل الخصاص سد  -

 وقد   ،2017  سنة  من  انطالقا  الموظفين  نفقات  بمحدودية  المتعلق  المقتضى  لدخول  نظرا  والمؤسسات

 درهم؛ مليون 129,30 مجموعه ما النفقات هذه بلغت

 البعثات افتتاح  لمواكبة والتعاون الخارجية لوزارة التسيير ميزانية مستوى على العجز سد  -

 .درهم مليون 140,80 مجموعه بما الجديدة الدبلوماسية

 المالية قوانين مشاريع في برمجتها على العمل تم فقد  بنوية أو متكررة أضحت التي العمليات لبعض بالنسبة أما

 بالخصوص األمر ويتعلق المعنية، الوزارية للقطاعات التسيير نفقات فصول في 2019و 2018 التالية للسنوات

 عقود  بموجب الموظفين األساتذة بنفقات وكذا القضائية اعدةمسال ومصاريف المعتقلين بتغذية المتعلقة  بالنفقات

 االعتمادات تقلصت فقد  لذلك وكنتيجة. والتعاون الخارجية الشؤون بقطاع المرتبطة التحمالت إلى باإلضافة

 .2019و 2018  سنتي درهم مليار 1,7 إلى 2017 سنة درهم مليار 3,3 من الفصل بهذا المفتوحة

 قات االستثمارالعامة في تنفيذ نف دور محدود للميزانية 

تجدر اإلشارة إلى أن المشاريع االستثمارية العمومية الكبرى يتم إنجازها عن طريق المؤسسات والمقاوالت 

العمومية، كما أن العديد من المشاريع ذات الطابع االستراتيجي كمحاربة دور الصفيح والدور اآليلة للسقوط وربط 

ية يتم إنجازها عبر الحسابات الخصوصية للخزينة، الماء والكهرباء والتجهيزات األساسالعالم القروي بالطرق و

 من اعتمادات االستثمار للميزانية العامة لتمويل هذه المشاريع.مهم وبالتالي فمن الطبيعي أن يتم تحويل جزء 

، فقد خصصت أساسا، لتغطية 2017أما فيما يتعلق بميزانية االستثمار للتكاليف المشتركة برسم السنة المالية 

 التالية:النفقات 
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مليون درهم( نذكر منها على  6.064,200دفعات لفائدة الحسابات الخصوصية للخزينة ) -

 الخصوص:

 مليون درهم؛ 2.000,000الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات:  -

 درهم؛ مليون 1.800,000صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية:  -

 مليون درهم.  650,000الطرقي الحضري والرابط بين المدن:    صندوق مواكبة إصالحات النقل -

مساهمة الميزانية العامة برسم تحمل دين الضريبة على القيمة المضافة للمكتب الوطني للكهرباء  -

 2013ديسمبر  31و 2004والماء الصالح للشرب المسجل ما بين فاتح يناير 

 درهم(؛  مليون 460,770)

بين العيون  1زنيت والعيون وكذا توسعة وتقوية الطريق الوطنية رقم إنجاز الطريق السريع بين تي -

 مليون درهم(؛ 400,000أمتار ) 9والداخلة على 

 مليون درهم(؛  350,000تمويل برنامج التنمية المجالية إلقليم الحسيمة ) -

الحديدية في إطار  للسكك الوطني تسديد الدفعة الثانية من القرض الذي حصل عليه المكتب -

بشأن تحمل دين الضريبة على القيمة  2015نونبر  13وتوكول االتفاق الموقع مع الدولة بتاريخ بر

 مليون درهم(.  316,690) 2013المضافة حتى متم سنة 

رج ضمن ميزانية والجدير بالذكر أن النفقات المتعلقة بتمويل المشاريع الكبرى المهيكلة، بحكم طابعها األفقي، تد 

المشتركة، ويتم برمجتها عادة وفقا التفاقيات تعقد بين الدولة واألطراف المعنية. ومنذ سنة  االستثمار للتكاليف

، ال تبرمج في تلك الميزانية إال مساهمة وزارة االقتصاد والمالية في تنفيذ هذه المشاريع. في حين، تتم 2018

 يزانية القطاعية المخصصة له.برمجة مساهمة كل قطاع وزاري ضمن الم

وتدرج كذلك في تلك الميزانية العمليات المرتبطة بدعم تمويل بعض السياسات العمومية واالستراتيجيات القطاعية، 

وال سيما إنعاش االستثمار والتشغيل والمقاوالت الصغرى والمتوسطة وكذا تمويل برامج التأهيل الحضري 

 المواطنين.  تلك المتعلقة بتحسين ظروف عيشوالقروي والجهوي، باإلضافة إلى 

أما الباقي من النفقات فيخصص إجماال لتصفية الديون وإعادة الهيكلة وتحويالت أخرى ال يمكن برمجتها في 

 .الميزانيات القطاعية

قتصادية  وأخيرا، يجب التذكير بأن توزيع نفقات الميزانية على أساس التبويب االقتصادي يمكن من إبراز الطبيعة اال

كل سطر من سطور الكراسات الميزانياتية سواء تعلق األمر بميزانية االستثمار أو المعدات.  للنفقات التي يغطيها

 بتحليل وتقييم مجهودات الدولة في مجال االستثمار بكيفية شفافة.يسمح األمر الذي 

 فائدة الحسابات تضخيم مستوى استهالك اعتمادات االستثمار من خالل التحويالت المخصصة ل

 ينة والمؤسسات والمقاوالت العموميةالخصوصية للخز

إن التحويالت المخصصة لفائدة الحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات والمقاوالت العمومية المتعلقة بنفقات 

سات االستثمار، تتم بناء على برمجة مسبقة خالل إعداد قانون المالية بشكل يتوافق مع التزامات هذه المؤس

 ريع المزمع إنجازها أو تلك التي تم مسبقا الشروع في إنجازها. والحسابات فيما يخص المشا

هذا، وال يتم صرف هذه التحويالت بشكل جزافي أو أوتوماتيكي بل وفق ضوابط خاصة ومعايير محددة، وذلك 

ضعية تعيق إنجاز من خالل اعتماد مقاربة دقيقة تروم باألساس عدم وضع هذه المؤسسات والمصالح في و

 كل يقلل من مخاطر تراكم متأخرات األداء. مشاريعها وبش

وتنبني هذه المقاربة على ترشيد أمثل لصرف التحويالت المخصصة لفائدة المؤسسات والمقاوالت العمومية 

جميع   والحسابات الخصوصية للخزينة، بحيث يتم ربط حجم صرفها بحجم إنجاز المشاريع وذلك بعد أن يتم استنفاذ 

 خالل تقييم متواصل لمستوى فائض خزينتها.إمكانياتها الذاتية من 

من هنا يتبين أن نسب االنجاز المسجلة على مستوى ميزانيات االستثمار تعكس بشكل دقيق ومباشر مدى التقدم 

 الفعلي في إنجاز المشاريع االستثمارية على أرض الواقع.

لة إلى الحسابات الخصوصية للخزينة، وذلك لتنفيذ نفقات االستثمار المحومن جهة أخرى، يتيسر القيام بتحليل دقيق  

من خالل رصد وتتبع الرمز االقتصادي على مستوى التبويبات الميزاناتية والذي يحدد بشكل دقيق الطبيعة 

 االقتصادية لسطور النفقات وبالتالي أوجه صرفها بما فيها نفقات االستثمار. 

 جياتها الفعليةة لحابات المرصدة ألمور خصوصيعدم مالءمة مداخيل الحسا 
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من القانون التنظيمي لقانون المالية، يرحل رصيد كل حساب خصوصي من سنة إلى أخرى   28طبقا ألحكام المادة  

 وتعتبر دائنة على الدوام أرصدة الحسابات المرصدة ألمور خصوصية وحسابات النفقات من المخصصات.

يتم إنجازها خالل سنة واحدة نظرا لطبيعة المشاريع المعنية ذه الحسابات ال يمكن أن  ونظرا لكون كثير من نفقات ه

مثل إنجاز وصيانة الطرق وبناء وتجهيز المؤسسات السجنية وإنجاز البنية التحتية الرياضية. وأخذا بعين االعتبار 

ر هذه لمشاريع المبرمجة في إطاالقدرات التدبيرية لآلمرين بالصرف من جهة واإلكراهات التي قد تعترض تنفيذ ا

الحسابات، مما يمدد في آجال تنفيذها وبالتالي تبدو أرصدة بعض الحسابات الخصوصية للخزينة مرتفعة بصفة 

 بنيوية.

من القانون التنظيمي المشار  28هذا وتخضع كيفية صرف أرصدة الحسابات الخصوصية للخزينة ألحكام المادة 

رر ويؤذن بها وتنفذ طبق نفس الشروط المتعلقة بعمليات عمليات تلك الحسابات تق إليه أعاله التي تنص على أن

 الميزانية العامة.

وتجدر اإلشارة كذلك إلى أنه ال يجب تحليل ارتفاع األرصدة بمعزل عن االلتزامات التي تحتوي عليها هذه األرصدة 

 ة.وخاصة في إطار االتفاقيات المبرمة باألساس مع الجماعات الترابي

 الميزانية العامة للدولة في حسابات مرصدة ألمور خصوصيةإدراج نفقات متعلقة ب 

للقانون التنظيمي لقانون المالية  25يخضع إحداث وتدبير الحسابات الخصوصية للخزينة لمقتضيات المادة 

تحمل بعض نفقات ولمقتضيات قوانين المالية المحدثة والمعدلة لهذه الحسابات. وإذا كانت بعض هذه الحسابات ت

فهي، من جهة، تندرج في إطار العمليات التي  ضمن صالحيات الوزارات المعنيةر والتسيير التي تندرج االستثما

، ومن جهة أخرى تكرس الدور الهام الذي لقانون التنظيمي لقانون الماليةمن ا  25تكتسي طابعا خاصا حسب المادة  

ومية للدولة كما هو الشأن بالنسبة لنفقة تغدية عة لتنزيل السياسات العمتلعبه هذه الحسابات الخصوصية كدعامة وراف

 السجناء المندرجة بالميزانية العامة وبالحساب الخاص لدعم مؤسسات السجون.

 تغييرات مهمة ومتكررة تعرفها البرمجة األولية للحسابات المرصدة ألمور خصوصية 

تتم لحسابات المرصدة ألمور خصوصية برمجة اإن بها العمل، ف التنظيمية والمحاسباتية الجاري ت طبقا للمقتضيا

على أساس مداخيل التدبير حيث كلما شهدت هذه الحسابات مداخيل جديدة يتم الرفع من سقف تكاليفها كي تتمكن 

صيد من تغطية حاجياتها المتعلقة بتمويل المشاريع المبرمجة خالل السنة. وتجدر اإلشارة إلى أن نسبة مهمة من الر

ات المرصدة ألمور خصوصية يكون ملتزما به وبالتالي ال يمثل رصيدا خالي من كل المرحل ألغلب الحساب

االلتزام. علما أن تنفيذ النفقات لهذه الحسابات بصفتها مكونا رئيسيا لميزانية الدولة تخضع لنفس المعايير والشروط 

 المطبقة على نفقات الميزانية العامة.

  لة مستق بصورة المسيرة لةدوال مداخيل مرافق 

 برسم المرحلة المداخيل فائض االعتبار بعين تأخذ  ال المالية قانون مستوى على المدرجة المداخيل توقعات إن

 الفارطة. السنوات

 االنجاز   نسبة  حساب  في  المحصلة  المداخيل  ضمن  المداخيل  فائض  اعتماد   عدم  يجب  منطقية،  المقارنة  تكون  وحتى

 .المبرمجة للمداخيل بالنسبة األمر هو كما ،2017 سنة خالل% 100 معدل فاقت والتي
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  صندوق اإليداع والتدبير
 

يعتبر صندوق اإليداع والتدبير مؤسسة عمومية تتوفر على الشخصية المدنية واالستقالل المالي تم إحداثه بمقتضى 

وتدبير حسابات التوفير التي تستوجب يع تجمإليه ويعهد . 1959فبراير  10بتاريخ  1.59.074الظهير الشريف رقم 

نوني ألصول الصندوق الوطني للضمان االجتماعي  الوديع القا يعتبر الصندوقو را لطبيعتها.ظحماية خاصة ن

 وكذا ودائع وقيم جارية أخرى ذات طابع إلزامي أو اختياري.  وصندوق التوفير الوطني

لتقاعد والتأمين. ويقوم هذا األخير بتسيير النظام وق الوطني لتدبير الصند هذه المؤسسة باإلضافة إلى ذلك، تتولى 

أكتوبر  4بتاريخ  1-77-216ك بمقتضى أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم الجماعي لمنح رواتب التقاعد وذل

 المتعلق بإحداث هذا النظام. 1977

، بصفة يعهد إليه بتدبيرهاتية ومن تلك التي ويتم استثمار أموال صندوق اإليداع والتدبير المكونة من موارده الذا

الية )سندات الخزينة وأسهم مدرجة بالبورصة ومساهمات  مباشرة أو عن طريق شركاته الفرعية على شكل أصول م

وتسبيقات وأصول مادية في القطاع العقاري قروض ( و…مالية غير مدرجة بالبورصة والصكوك القابلة للتداول

 والسكني.

 لتدبير منذ إحداثه تحوالت عميقة. فعلى مستوى األنشطة، تركزت أعماله إلى حدود سنة ق اإليداع واوقد عرف صندو

، قام  2000، على جمع المدخرات واستثمارها خصوصا في سندات الخزينة والعقارات. وابتداء من سنة 1990

االجتماعية. أما على مستوى حجمه، الصندوق بتنويع أنشطته عبر االستثمار في قطاعات تتعلق بالتنمية االقتصادية و

 .2017سنة  143لى إ 2007سنة  80فقد ارتفع عدد الشركات الفرعية والمساهمات من 

ويقوم النموذج االقتصادي لصندوق اإليداع والتدبير على جمع وتعبئة وحماية المدخرات واستثمارها في عدة قطاعات 

، حول ثالثة مهن استراتيجية وهي: "االدخار واالحتياط" 2017اقتصادية حيث تتمحور محفظته إلى غاية نهاية سنة  

 نمية الترابية". و"البنك والمالية والتامين " و"الت

 2010مؤسسة عمومية خالل الفترة الممتدة من    -وقد تطورت أهم المؤشرات المتعلقة بأنشطة صندوق اإليداع والتدبير

 :كالتالي 2017إلى 

 )بماليير الدراهم( أهم المؤشرات المالية للصندوق 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 111,9 105,7 96,9 90,9 79,6 70,01 62,93 56,7 ودائع الزبائن

 منها

الصندوق الوطني 

 ضمان االجتماعيلل
20,66 29,22 28,21 33,6 36,3 39,3 44,5 46,8 

صندوق التوفير 

 الوطني
12,36 18,42 13,03 20,20 22,2 24,2 25,6 27,7 

 2,14 1,68 2,24 1,09 0,78 1,11 1,93 1,46 الناتج الصافي البنكي

 0,08 0,26 0,24 0,41 0,64 0,52 0,89 1,47 الصافيناتج ال

 0,42 0,44 0,42 0,39 0,38 0,36 0,36 0,34 التكاليف العامة لالستغالل 

 %0,1 %0,2 %0,2 %0,4 %0,6 %0,6 %1,0 %2,0 معدل مردودية األصول

 %0,6 %2,1 %2,0 %3,0 %5,0 %4,2 %6,6 %12,0 معدل مردودية األموال الذاتية 

 معطيات كما عالجها المجلس األعلى للحسابات -المصدر: صندوق اإليداع والتدبير

 

واالستراتيجية وتعبئة واستثمار الموارد، وقد حددت أهداف هذه المهمة الرقابية في تقييم الجوانب المؤسساتية والحكامة  

 وكذا تلك المتعلقة بإحداث الفروع.
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 أوال. الحكامة واالستراتيجية 
تزايد عدد قطاعات تنافسية جديدة كما صندوق اإليداع والتدبير عدة تغييرات حيث اتسع نطاق أنشطته ليشمل عرف 

إطاره القانوني إذ باستثناء بعض التعديالت   ر تم بصفة تتجاوزغير أن هذا التطوالشركات الفرعية والمساهمات المالية.  

 .، فإن الظهير المحدث للصندوق لم يعرف أية تغييرات مهمة1960تمت في سنة 

  الحكامة .1

من لجنة الحراسة  أساسا اإليداع والتدبير هيكلته الخاصة بالحكامة المتكونة حدد النص القانوني المحدث لصندوق

 مين العام للصندوق.والمدير العام واأل

للقواعد التوجيهية لبنك المغرب. كما تخضع فروعه مؤسسات االئتمان، باعتباره يدخل في حكم  ،صندوقويخضع ال

والتي تشتغل في أنشطة سوق الرساميل وقطاع التأمينات للشروط التنظيمية الصادرة عن هيئات الرقابة والتنظيم 

 جتماعي.هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االخاصة الهيئة المغربية لسوق الرساميل و

و"مديرية حكامة  هيئات داخلية منها "لجنة التنسيق"  عن طريق إنشاء  2010وقد تم تعزيز حكامة الصندوق منذ سنة  

ستراتيجية للمجموعة" لجنة االالمجموعة" و"لجنة االستثمار واالستراتيجية" و"اللجنة التنفيذية للمجموعة" و"ال

 موارد البشرية للمجموعة".لالجنة و"

ويعمل كهيئة فعلية تمتلك سلطات اتخاذ القرار لمجلس إدارة يحظى بكامل االختصاصات  يفتقر  صندوق ضل  غير أن ال

 والتدبير والمراقبة على مختلف المرافق التابعة له.

امة وأسفر على المالحظات وقد انصب هذا التقرير على مدى اشتغال هيئات الحكامة خاصة لجنة الحراسة واإلدارة الع

 التالية:

 نة الحراسة  لج 

المشار إليه أعاله " تؤسس لدى صندوق اإليداع والتدبير لجنة الحراسة   1959فبراير    10من ظهير    3حسب الفصل  

وتتألف كما يلي: عضوان اثنان ينتميان لمحكمة النقض يعينهما وزير العدل ووزير االقتصاد أو من ينوب عنه ووزير  

 أو من ينوب عنه.ية أو من ينوب عنه ووالي بنك المغرب المال

على   حيث يبقى دورها استشاريا. كما أنها ال تمارس حق الرقابة القبلية وال تتمتع لجنة الحراسة بسلطة اتخاذ القرارات

 من قبل اإلدارة العامة للصندوق وال على القرارات المهيكلة ألنشطته. االستراتيجيات المزمع تنفيذها

وذلك على الرغم من التطور الهام الذي  1959راسة ألي تغيير منذ سنة ال عن ذلك، لم تخضع تركيبة لجنة الحضف

 الفرعية التابعة لها. تنوع أنشطتها وتزايد عدد الشركاتواإليداع والتدبير صندوق  عرفه نطاق تدخل مجموعة

اللجنة كما لم  صفة الجهة التي تعهد إليها رئاسة بيرباإلضافة لذلك، لم يحدد القانون المحدث لصندوق اإليداع والتد 

، تستمر اللجنة في مزاولة مهامها في غياب نظام داخلي 2017يحدد وتيرة انعقاد اجتماعاتها. وإلى حدود نهاية سنة 

 يؤطر عملها.

  اإلدارة العامة 

األخير في جميع العمليات المتعلقة   تدبيرية واسعة للمدير العام، حيث يقرر هذا  سلطاتأوكل الظهير المحدث للصندوق  

 بنيات إدارية أو حذفها.االستثمار والتوظيف والتعيين في مناصب المسؤولية وكذا إحداث ب

مع الممارسات الفضلى السائدة في مجال  تركيز الكبير لسلطات موسعة بين أيدي شخص واحد وال يتماشى هذا ال

لتأمين الموارد طر وتدبيرها بشكل جيد مع العلم أنه أمرا ضروريا الحكامة الجيدة. وال يمكن من التحكم في المخا

 .الموكول تدبيرها للصندوق

 االستراتيجي التخطيط .2

فضل لمهامه وكذا وضع نظام حكامة إعادة تنظيم أجهزته سعيا إلى توزيع أ في عملية    2004منذ سنة  انخرط الصندوق  

ر عن تقسيم مهنه الرئيسية إلى ثالثة مجاالت استراتيجية: سفأ بتنويع محفظة أنشطته تدريجيا مماحيث قام  مالئم.

تدبير صناديق المؤسسات والتقاعد عبر قطبي "االحتياط" و"تدبير االدخار" و )ب( "التنمية الترابية" التي أسندت  )أ(

ت و )ج( "البنك والمالية والتامين" وهي أنشطة تمارسها عدة شركا   CDG-Développementة أساسا إلى شرك

والقرض العقاري والسياحي والشركة المركزية إلعادة  FIPAR-Holding"فرعية تابعة للصندوق خاصة "

 . Sofacو CDG-Capitalو  Maroc Leasingو التأمين

حيث تطور هذا األخير من  لعدة تغييراتمدى السنوات األخيرة على ولقد خضعت الرؤية االستراتيجية للصندوق 

دي نشيط يستثمر في مجاالت تواجه خار واستثمارها في سندات الخزينة إلى فاعل اقتصامؤسسة لتجميع أموال االد 



 
 

49 

بشكل أكبر العديد من المخاطر وكذا في بعض القطاعات غير المألوفة كإنشاء المناطق الصناعية والمناطق التي 

 ترحيل الخدمات. تستقبل أنشطة

 2012-2008و  2010-2007المخططات )اد مجموعة من  وقام الصندوق، من أجل تنزيل رؤيته االستراتيجية، بإعد 

)الذي لم يتم افتحاصه من قبل المجلس( لم يكن من   2022-2018(. فباستثناء مخطط  2022-2018و  2015-2011و

من مختلف المخططات وذلك بسبب غياب تنزيل منهجي للرؤية واألهداف   السهل تقييم مدى تحقيق األهداف المتوخاة

التي ررة على شكل برامج عمل وخطط أشغال على المدى المتوسط وذلك فيما يتعلق بجميع المهن االستراتيجية المق

 يمارسها الصندوق.

المالية من الوقوف على  والمساهمات وقد مكن افتحاص التخطيط االستراتيجي للصندوق وقيادة الشركات الفرعية

 المالحظات التالية:

 ت االستراتيجية السابقة؛غياب تقييم لألهداف المحددة في المخططا -

 قصور في آليات التتبع؛  -

 اقتصار التقارير المرتبطة بالقيادة االستراتيجية على المؤشرات المالية؛  -

تيجية للشركات الفرعية والتي يجب غياب آليات للمصادقة من قبل لجنة الحراسة على الخيارات االسترا -

 أن تعكس التوجهات االستراتيجية للمجموعة؛

 التتبع من جانب أعضاء هيئات الحكامة؛ مجاالت نقص في  -

قصور في مراقبة التدبير )غياب قيادة ميزانياتية على مستوى المجموعة بكاملها وعدم تجميع للمعطيات  -

 يفة مراقبة التدبير بين عدة وحدات مختلفة(.وظ الميزانياتية المتوقعة والمنجزة وتجزئة

 الرقابة الداخلية وتدبير المخاطر  .3

 صندوق باعتباره مؤسسة عمومية. غير أن دخول القانون رقمالسالف الذكر طريقة اشتغال ال 1959رظهي ينظم

كان له عدة انعكاسات على مستوى أنظمة الرقابة الداخلية وتدبير المخاطر  2006حيز التنفيذ خالل سنة  03-3414 

 بصندوق اإليداع والتدبير.

 داخليعلى مستوى الرقابة الداخلية والتدقيق ال 

 المالحظات التالية:مكن تحليل منظومة الرقابة الداخلية من إبداء 

 تطال الرقابة الداخلية؛قصور في مواجهة نقط الضعف التي  -

عدم شمولية التدخالت التي يقوم بها جهاز المفتشية العامة والتدقيق لتغطي كافة مهن المجموعة. حيث   -

اني من صعوبات كانت موضوع إنذارات من قبل مدققي  ال تشمل هذه المهام الشركات الفرعية التي تع

 ة باستمرارية االستغالل.الحسابات القانونيين خاصة فيما يتعلق بالمخاطر المرتبط

لم تشمل عمليات التدقيق المنجزة بعض الجوانب واإلشكاالت المطروحة أمام المجموعة خاصة في   -

طرق قيادتها واستعمال القروض والسلفات الشق المتعلق بتشخيص استراتيجيات الشركات الفرعية و

وتدبير المخاطر وحكامة هذه الشركات    الممنوحة ومنظومة الرقابة الداخلية والعمليات المتعلقة باإلدارة

 الفرعية.

   على مستوى تدبير المخاطر 

 إبداء المالحظات التالية:أسفر تحليل منظومة تدبير المخاطر من 

 مستوى المجموعة برمتها؛  غياب منظومة تدبير المخاطر على -

ن شأنها تحديد غياب تقارير متكاملة ترصد مختلف أنواع المخاطر التي تواجهها المجموعة والتي م -

 مختلف مستويات المراقبة ومسؤولية مختلف المتدخلين؛

 مؤسسة العمومية؛-قصور في تدبير المخاطر العملية على مستوى صندوق اإليداع والتدبير -

 يتجلى فيما يلي:  ضع خريطة للمخاطرقصور على مستوى و -

عدم شمول الخرائط المتعلقة بالمخاطر العملياتية جل المخاطر المحتملة باستثناء تلك المرتبطة باألنشطة  -

 البنكية واألسواق المالية؛ 

 
 2014دجنبر   24الصادر ب   علق بمؤسسات االئتمان والهيئات المعتبرة في حكمهاالمت 103.12القانون رقم  تم نسخه ب 14  
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 عدم إنجاز عملية الرصد المستمر للمخاطر واألنشطة على مستوى كافة مرافق المجموعة؛ -

تتبعها على مستوى الشركات الفرعية  ياتية وأنظمةالخاصة بالمخاطر العملتأخير في وضع الخرائط  -

 غير الخاضعة للقانون البنكي.

 عام للخسائر الناجمة عن االحداث الهامة على مستوى مختلف بنيات المجموعة؛  غياب تقييم -

 معامل توزيع المخاطر؛لتجاوز، في بعض األحيان،  -

 حيين دليل المساطر.بطة باألسواق المالية السيما عدم تقصور على مستوى تدبير المخاطر المرت -

 ثانيا. استثمار الموارد 
من خالل تحليل الطرق المعتمدة لتوظيف الموارد من قبل الصندوق، تبرز عدة مالحظات متعلقة بعملية صنع القرار 

 المالية للصندوق.  المحيطة بتدبير ومردودية مختلف عناصر المحفظة وتأطير عمليات االستثمار وكذا الظروف

فبالرغم من طبيعة موارده، فإن الصندوق يستثمر في مختلف أنواع األصول )أسهم مدرجة وغير مدرجة بالبورصة 

وسندات وأصول عقارية وسكنية وقروض وسلفات للفروع والمساهمات المالية التابعة...( في غياب رصد مناسب 

العالقة بين المخاطر والمردودية. وبالتالي، فقد أخذا بعين االعتبار لهذه الموارد يكون مالئما لتحقيق مستوى أمثل 

في مجال االستثمار إلى وضعية غير متوازنة في بنية أصول محفظة االستثمار لصالح  المتبعةأدت االختيارات 

 السندات. يالتي تتسم بمستوى أعلى من المخاطر يتجاوز ذلك المرتبط باالستثمار فو"األسهم" و"القروض والسلفات"  

هذه العمليات إلى االستهالك المتسارع للموارد الذاتية التي يفترض أن تعمل على تغطية دائمة للمخاطر التي كما أدت  

 تتعرض لها المجموعة.

 المساهمات المالية المباشرة   .1

ظة المساهمات  الفرعية والمساهمات المالية التي يمتلكها الصندوق في إطار محفظة تسمى "محف يتم تسيير الشركات

في شكل أسهم غير  % 90مليار درهم منها  41,3حوالي  2017رة". وقد بلغت قيمة هذه األخيرة نهاية سنة المباش

 مليار درهم.   4,1مليار درهم و  37,2كأسهم مدرجة في البورصة أي ما قيمته على التوالي    % 10مدرجة بالبورصة و

مليار  29,8استثمارا إضافيا بحوالي  2017 إلى سنة 2006من سنة وقد سجلت هذه المحفظة خالل الفترة الممتدة 

تعزى باألساس إلى التطور المهم الذي عرفته االستثمارات المتعلقة  % 259درهم أي بزيادة ملحوظة بلغت 

مليار درهم. كما ارتفعت االستثمارات المرتبطة  26,5بالمساهمات غير المدرجة بالبورصة باستثمار إضافي بلغ 

 مليار درهم. 3,3مدرجة بالبورصة بمبلغ لمساهمات المالية البا

شركة   70وبشكل مباشر ما مجموعه    2017وفيما يتعلق بتدخالت الصندوق، يمتلك هذا األخير إلى حدود نهاية سنة   

 شركة فرعية ومساهمة مالية التي 143وذلك من بين  2006في نهاية سنة  57فرعية ومساهمة مالية مباشرة مقابل 

اإليداع والتدبير وتعمل في مختلف القطاعات واألنشطة من خدمات مصرفية ومساهمات  تكون مجموعة صندوق 

 مالية تسيرها شركات قابضة وأنشطة عقارية وكذا في مجاالت التنمية الترابية والسياحة والتأمين.

  المساهمة في رأسمال شركات وإحداث أخرى فرعية ال تخضع كلها ألذن مسبق 

الفرعية والمساهمات المالية التابعة لصندوق اإليداع   مة في رأسمال عيّنة من الشركاتعمليات المساه  فتحاصكشف ا

والتدبير عن عدم تقيد هذا األخير بالحصول على اإلذن المسبق من قبل رئيس الحكومة كما تنص على ذلك مقتضيات  

ً  39-89من القانون رقم  8المادة  المأذون بموجبه بتحويل منشآت  34- 98 للقانون رقم كما تم تغييره وتتميمه طبقا

" Arribat Center" و "CG parkingعامة إلى القطاع الخاص، نذكر منها على سبيل المثال الشركات التالية: "

 ". Immolog" و"  Med Resortو"

عبر تغيير مهامها ويقوم بتحميلها أنشطة ومشاريع جديدة وذلك  ولوحظ أن الصندوق يلجأ إلى شركات غير نشيطة

ترخيص إنشاء شركات فرعية جديدة كما ينص على ذلك القانون  سميتها وتركيبة رأسمالها عوض احترام مسطرةوت

 السالف الذكر.  39-89رقم 

 "غياب قواعد تؤطر تدبير محفظة "المساهمات المالية المباشرة 

المرتبط بمتطلبات السيولة الواجب في الجانب على الرغم من أهمية توازن محفظة "المساهمات المالية المباشرة" 

توفرها في مختلف المساهمات المالية، فقد لوحظ غياب قواعد تبين الحصة المناسبة الواجب توفرها بشكل دائم من 

 داخل هذه المحفظة. األوراق المالية المدرجة بالبورصة

في شموليتها، يتضح أن الهيكلة الحالية   المباشرة"  ونظرا لغياب قواعد معتمدة تعنى بتدبير محفظة "المساهمات المالية

 لهذه األخيرة تبقى نتاج لعمليات عديدة بمبادرة من الصندوق في غياب رؤية شاملة ومتكاملة ومحددة بصفة استباقية.
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كما الحظ المجلس األعلى للحسابات وجود قصور على مستوى ترشيد وتنويع هذه المحفظة يأخذ بعين االعتبار مهام  

 جهاته االستراتيجية ونطاق التدخالت المحدد للشركات الفرعية في المهن التي تشتغل فيها. لصندوق وتوا

وبالتالي يتضح أن تدبير محفظة "المساهمات المالية" يتم في غياب قواعد محددة مسبقا تؤطر الجانب المتعلق بتمركز 

كذا من حيث مستوى مؤشر "المخاطر على حدة و  االستثمارات ومواجهة المخاطر على مستوى كل قطاع وكل استثمار

 بالمقارنة مع العائد" المرتقب ضمن القطاع المستهدف.

  تركيز المجهود االستثماري على عدد محدود من الشركات الفرعية والمساهمات المالية 

نهاية سنة د عن 70تهيمن تسع شركات فرعية ومساهمات مالية على تركيبة محفظة هذه األخيرة والتي بلغ عددها 

من االستثمارات اإلضافية  % 90من القيمة المحاسباتية لألصول. وفضال عن ذلك، فإن  % 76والتي تشكل  2017

مليار درهم، كانت مركزة في ثماني شركات   26,8، بغالف اجمالي يناهز 2017إلى  2006خالل الفترة من 

مليار درهم. وتجدر اإلشارة إلى أن   32,7درهم إلى  ار ملي  6ومساهمات مالية، حيث ارتفع حجم هذه االستثمارات من  

من الحجم اإلجمالي للمساهمات المالية إلى حدود نهاية سنة  % 79هذه الشركات الفرعية والمساهمات المالية تمثل 

 .2007عند نهاية سنة  % 52مقابل  2017

   تراجع مردودية المحفظة 

. فقد 2008لمردودية المساهمات المالية للصندوق منذ سنة ي مكن تحليل هذا الجانب من إبراز المنحى التراجع

وبصفة استثنائية، سجلت سنة  2015سنة  % 5,6ثم إلى  2014سنة  % 2,5الى  2008سنة  % 6,6انخفضت من 

 .% 5,8مليار درهم مما أتاح إنجاز نسبة مردودية بلغت  1,6عائدات تناهز  2011

فظة المساهمات المالية للصندوق أهمها الوضعية المالية الصعبة التي  محوقد أثرت مجموعة من العوامل على أداء 

"  15participations Acacia"  و"CMVT Internationalتعاني منها بعض المساهمات المالية األساسية مثل "

 دي. صاومساهمات مالية أخرى كالفنادق المملوكة سابقا للبنك العقاري والسياحي أو البنك الوطني لإلنماء االقت

كما تأثرت مردودية محفظة المساهمات المباشرة باألعباء المالية للشركات الفرعية النشيطة وتلك التي توجد في  

" وكذا Foncière-Chellahمرحلة االستثمار وبالتالي لم تبدأ بعد في جني األرباح. وتنطبق هذه الحالة على شركة "

كالوكالة الحضرية بأنفا وشركة تهيئة      CDG-Développementالشركات الحاملة لبعض المشاريع والتابعة لشركة

 زناتة. 

  تفاقم وضع بعض المساهمات المالية 

بلغت االحتياطات المرصودة لمواجهة المخاطر المتعلقة بمحفظة المساهمات المالية المباشرة للصندوق إلى غاية نهاية 

 % 12همة مالية. ويمثل تفاقم هذه الصعوبات ساشركة فرعية وم 32مليار درهم شملت  5,1ما يناهز  2017سنة 

 من إجمالي األصول المكونة للمحفظة.

شركة فرعية ومساهمة مالية تستأثر خمس  11مليار درهم(  4,7من هذه االحتياطات )أي ما قدره  % 93وتخص 

وشركة  Madaef. هذا وقد أثر تفاقم العجز لدى صندوق (provisions)من االحتياطات  % 76منها بحصة 

Holdcoمثل الشركة العقارية العامة  فرعية  ، وكذا رصد احتياطات إثر الصعوبات المالية لبعض الشركات ال(CGI)  

 بصفة سلبية على االحتياطات االجمالية لمحفظة المساهمات المالية. ،CDG-Développementوشركة 

اهمات المالية المدرجة بالبورصة الناجمة سممن االحتياطيات المسجلة بتدهور ال % 25باإلضافة الى ذلك، ترتبط 

. وعلى صعيد أخر وإلى غاية نهاية Atlantaو Holcimوشركتي  BMCE-Bankعن الهبوط في بعض القيم ك 

 مليون درهم. 343,3، تم رصد احتياطات بالقيمة االجمالية القتناء سبع مساهمات مالية بمبلغ ناهز 2017 سنة

ني أسفله، فقد ارتفعت االحتياطات المخصصة لتغطية االنخفاض في قيمة المساهمات  ايوكما يتضح من خالل الرسم الب

مليون درهم    5.059مليون درهم إلى    652من    2017و  2007المالية المباشرة لصندوق اإليداع والتدبير ما بين سنتي  

ما مجموعه  2016ت سنة غل. ويعزى هذا التدهور المستمر الى تكلفة المخاطر التي ب% 776أي بنسبة زيادة بلغت 

 مليار درهم. 1,2حيث سجلت  2008مليار درهم رغم الجهود المبذولة منذ سنة  1,1

 
 Médi 1 TVمساهمة في رأسمال  تحمل الالشركة القابضة التي  15
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 معطيات معالجة من طرف المجلس األعلى للحسابات  -المصدر: صندوق اإليداع والتدبير

 المساهمات المالية على المستوى الدولي .2

درهم   مليار  6,5حوالي  2007إلى دجنبر  2006متدة من يونيو ة الم الفتر  استثمر الصندوق على المستوى الدولي ما بين 

 ". TUI AG" و"  Vivendi " و Club Med في شكل مساهمات مالية في رأسمال كل من شركة "  

 أفرز تحليل االستثمارات الدولية للصندوق المالحظات التالية: وقد 

  غياب رؤية استراتيجية 

عبر شراء مساهمات مالية في الخارج عن رؤية استراتيجية تأخذ بعين صول يع األال تنم القرارات المتعلقة بتنو

االعتبار القيود التي تواجه الصندوق خاصة في الشق المتعلق بتأمين أمواله، حيث لم يضع هذا األخير بصورة مسبقة 

اإلجمالي ألصوله زيع  التو  نموذجا مالئما لتدخالته على مستوى السوق الدولية يقوم على أساس دراسات معمقة تراعي 

وقواعد احترازية لالستثمار بشكل يحدد القطاعات المستهدفة والمتطلبات من حيث الربحية ومستوى المخاطر وأفق 

االستثمار واستراتيجية الخروج وحدود مواجهة المخاطر طبقا لصنف االستثمار وفئة األصول والوجهة وكذا العملة 

 و ما يقابلها.  

تنويع من خالل االستثمار دوليًا مع السياسة االستثمارية للصندوق، حيث تبين، من خالل التدقيق ار الاختي  كما ال يتالئم 

ومحاضر اجتماعات لجنة الحراسة منذ سنة  2010الى سنة  2007في المخطط االستراتيجي للفترة الممتدة من سنة 

ر أو غير مباشر لتنويع المحفظة مباش بشكل ، أن اقتناء المساهمات في الخارج تم في غياب توجهات طرحت2002

من خالل االستثمارات الدولية في األسهم. باإلضافة إلى ذلك، لم يخضع هذا القرار لمراقبة مسبقة من قبل لجنة 

 الحراسة للصندوق.

   تعرض كبير للمخاطر 

من افتقاره للخبرة في  اتجه الصندوق نحو االستثمار في األوراق المالية المدرجة بالبورصات العالمية على الرغم 

باالحتياطات الضرورية لترشيد  هذا المجال حيث أقدم على تخصيص موارد مهمة لهذا الغرض دون األخذ 

 حكم لهذا الصنف من االستثمارات.االستثمارات ودون وضع للمبادئ االحترازية المتعلقة بالتدبير الم

على المستوى الدولي، فإن هذا التنويع تم تفعيله بشكل وبالرغم من أهمية وتعدد المخاطر التي يمكن التعرض لها 

 ريع، كما استلزم حجما هاما من االستثمارات والتي تركزت على أسهم قليلة. س

في مساهمات    2007ودجنبر    2006ن موارده فيما بين يونيو  مليار درهم م  6,5وقد أقدم الصندوق على استثمار حوالي  

مليار درهم من الموارد الذاتية والباقي عبارة عن ديون للتمويل بما قدره  2,8مالية على المستوى الدولي منها 

 مليار درهم. 3,7

ثمار في  " العديد من المخاطر مما جعل االستTUI AG" و"Club Medوتضمنت عمليات المساهمة في رأسمال "

لتبرير اللجوء إلى هذا النوع من هذه األوراق المالية غير مضمون من حيث العائدات وكذا أفق تحقيق مردودية كافية  

 االستثمار. 

وبالتالي، أصبحت قيمة محفظة مساهمات الصندوق من األوراق المالية المدرجة بالبورصات العالمية حوالي 

 moins-values)ا تضمنت هذه المحفظة خسائر ضمنية )نواقص القيمة كم .2013مليار درهم عند متم سنة  3,25

المنجز إثر تفويت منتوج  (plus-values)م مع األخذ بعين االعتبار فائض القيمة ر درهمليا 0,75تصل الى حوالي 

 ". Collar TUI AGالتغطية على المخاطر "
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"، تم بيعها نهاية سنة TCM"، التي تملكها الشركة الفرعية " TUI AGهذا وتجدر اإلشارة إلى أن إجمالي أسهم " 

"  CMVT International " المملوكتان من قبل "VIVENDI" " وClub Med . كما أن أسهم شركتي " 2013

 2006خالل الفترة الممتدة ما بين  . ويوضح الجدول التالي صافي تفويت المساهمات الثالث2015تم بيعها سنة 

 أي خالل مدة استثمار بلغت تسع سنوات: 2015و

 (صافي تفويت المساهمات المالية على المستوى الدولي )بماليين الدراهم

 
األرباح أو الخسائر 

 المحققة

عوائد تفويت المساهمات 

 المالية )العوائد أساسا(
 الرصيد

TUI AG +175 +45 +220 

Club Med -335 +8 -327 

VIVENDI -421 +658 +237 

 المصدر: صندوق اإليداع والتدبير 

 أرباح ضعيفة وغير منتظمة  .أ

 وغير منتظمة. على المستوى الدولي ظلت ضعيفةالمالية ساهمات يتبين، في هذا الشأن، أن األرباح الناتجة عن الم

مليون درهم،  706أنتجت أرباحا بوتيرة منتظمة بلغت " المساهمة المالية الوحيدة التي Vivendi فقد كانت شركة "

 .2013إلى  2007% من مجموع األرباح المحصل عليها خالل الفترة من  93أي 

مليون  17مليون درهم و 36"، فقد مكنت من جني أرباح تقدر على التوالي ب TUI AGوفيما يتعلق بالمساهمة "

"، فلم تنتج أية أرباح منذ شرائها في Club Medالمساهمة في شركة ". أما  2014و  2008درهم على التوالي سنتي  

 .2006يونيو 

 تراجع مستمر في قيم المساهمات المالية على المستوى الدولي 

" تسجل انخفاضا ملحوظا Vivendi" و"TUI AG" و "Club Medيم"الصندوق، ما فتئت ق منذ اقتنائها من قبل

 في سوق األوراق المالية.

" الحاملتان لهذه االستثمارات خضعتا TCM" و"CMVT Internationalلك، فإن الشركتان الفرعيتان "ونتيجة لذ 

. حيث  2014/2015ت مساهماتهما في سنتي منذ إنشائهما لرصد احتياطات مرتفعة لتغطية المخاطر الى حين تفوي

 TUIراء المساهمة في شركة "من قيمة ش  3/4بلغت نسبة االحتياطات المخصصة للمساهمات مستويات عالية تمثل  

AG التي تقوم بتدبيرها الشركة الفرعية "TCM  من قيمة مساهمات " 60وتقارب %CMVT International  "

 ". Vivendiو" "Club Med"التي تحمل مساهمات 

 وضع مالي مثقل بتكاليف الفوائد المرتفعة 

لثالث المشار إليها أعاله، تجدر اإلشارة إلى أن الوضع زيادة على االحتياطات المهمة المتعلقة بتراجع قيم المساهمات ا

 " يعاني من ثقل تكاليف الفوائد الناجمة عن ديونTCMو" "CMVT Internationalالمالي للشركتين الفرعيتين "

 اته المساهمات.التمويل إثر اللجوء إلى المديونية قصد تمويل ه

المرتبطة باالستثمارات على المستوى الدولي،  2015و 2007ي وبالتالي، فإن مجموع تكاليف الفوائد فيما بين سنت

" بما قدره TCMمليون درهم و"    599" بما قدره  CMVT Internationalمليون درهم موزعة بين "  970,03بلغ  

مليار درهم بالنسبة للشركتين التابعتين معا، موزعا  2ن درهم. ويرجع ذلك إلى معدل مديونية يفوق مليو 371,03

 . 2011مليار درهم في نهاية شتنبر 2,93و 2008مليار درهم تمت تعبئته في شتنبر  1,47بين 

فض وزن تكاليف الفوائد في النتائج بهدف خ  2008وتجدر اإلشارة إلى أن العديد من اإلجراء ات تم اتخاذها منذ سنة  

 فويت منتوج التغطية ضد المخاطرا على أرباح وعائدات التفويت وتاالجمالية السنوية، حيث تم االرتكاز أساس

"produit de couverture de risque- Collar" بالنسبة للمساهمة "TUI AG." 

 وضعية صافية متدهورة نتيجة تراكم الخسائر 

 2007" فيما بين سنتي TCM" و"CMVT Internationalالفرعيتين "لمالي للشركتين كشف فحص الوضع ا

" خسائر متتالية خالل هذه الفترة بلغ  TCMمرتفعة. حيث سجلت شركة "عن تعرضهما لخسائر  2015ونهاية 

 درهم.مليون  170مليار درهم، أي برصيد سلبي بلغ  1,29مليار درهم مقابل أرباح قدرت بمبلغ  1,5مجموعها 

مليار درهم مقابل أرباح قدرها  2,75"، فقد بلغ مجموع الخسائر CMVT Internationalأما فيما يخص شركة" 

، مما نتج عنه رصيد سلبي بلغ 2015الى  2012خالل الفترة الممتدة من  2010مليار درهم برسم سنة  1,8

 درهم. مليون 950
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" منذ السنة األولى TCM" و"CMVT Internationalلفرعيتين"وبالتالي، فقد عرفت الوضعية الصافية للشركتين ا

جلة. وقد فاقت هذه األخيرة، في العديد من األحيان، ث ل ث أرباع لالستغالل تدهورا ملحوظا نتيجة لتراكم الخسائر المس

عرضة رأسمالهما، وكنتيجة لذلك، سجلت وضعيتهما الصافية، خالل العديد من السنوات أقل من ربع رأسمالهما م

 الشركتان لمخاطر كبيرة تهدد استمراريتهما. 

  تفويت بعض المساهمات مع تسجيل خسائر 

" جزئيا عن طريق TCM" و"CMVT Internationalراكمة المسجلة من قبل شركتي "تم تعويض الخسائر المت

لتي واكبتها التي سجلت إثر تفويت بعض األسهم وا (reprises sur provisions)االحتياطات استرجاع بعض من 

ي، عند نهاية خسائر. وبلغ مجموع الخسائر المسجلة في عمليات التفويت على الصعيد الدولفي معظمها العديد من ال

 .2010مليون درهم في يونيو  50,8مليون درهم مقابل أرباح في الرأسمال قدرت ب  296,1، ما قدره 2013سنة 

 الشركات الفرعية إحداثثالثا. 
، مكن من تطوير مجموعة 2004الشركات الفرعية، فإن االختيار االستراتيجي المتبع، منذ سنة  اثبإحد  يتعلقفيما 

، سجلت 2006التدبير نتيجة االستثمارات الكبيرة المنجزة من طرف الشركات الفرعية. منذ سنة صندوق اإليداع و

ذ ارتفع  إايد في محفظة "األسهم" المجموعة قطيعة مع المرحلة السابقة، حيث قامت باستثمارات مهمة وبشكل متز

إلى  2006ليار درهم سنة م 11,5مرة، إذ حيث انتقل من  2,5المبلغ الجاري لمحفظة "األسهم والمساهمة" 

 . 2015درهم سنة  مليار 29

فرعا   80هذا التطور المتسارع لالستثمارات إلى ارتفاع عدد الشركات الفرعية والمساهمات، حيث انتقل من    أدىوقد  

 .2017فرعا ومساهمة سنة  143إلى  2007ساهمة سنة وم

  "Fipar-Holdingالمؤسسة العمومية والشركة القابضة " -، يعتبر صندوق اإليداع والتدبير2017ومع نهاية 

بالمقابل، تسجل فروع عديدة نتائج سلبية على رأسها   .المساهمين في النتيجة الصافية للمجموعة  أهم"  CIH-Bankو"

"CGI قابضة "ركة ال" والشCDG-Développement ." 

 عملية خلق الشركات الفرعية إلى المالحظات التالية: افتحاصوقد أفضى 

 عدم ضبط تنويع األنشطة وإحداث الفروع  .1

تتعلقان على التوالي بتحويل النشاط العقاري والهندسة وتوزيع  2008و 2004باستثناء دراستين تم انجازهما سنتي 

، لوحظ عدم وجود خارطة طريق تمكن على Fipar-Holdingو CDG-Développementاألنشطة بين 

 الخصوص من تحديد: 

ع جديدة أو التحالف أو المشاركة في  الشكل المناسب لالستثمار وكيفية ولوج القطاعات: إحداث فرو -

 رأس المال، الخ؛

 إعداد استراتيجيات الخروج؛ -

رعية وكذلك الحاجيات الناتجة عنها على المستوى دراسة مختلف المخاطر المتعلقة بخلق الشركات الف -

 التنظيمي والموارد البشرية والتمويل واألنظمة واإلجراءات ونظم المعلومات الالزمة؛ 

خطة تمويل على مدى عدة سنوات تتوقع الموارد الالزمة والمصادر المالئمة لتمويل تزايد إعداد  -

 ختلف المهن.االستثمارات التي تم اطالقها بعد خلق فروع في م

وقد نتج عن إحداث الشركات الفرعية حذف العديد من بنيات صندوق اإليداع والتدبير وإعادة الهيكلة لألنشطة وكذا 

 لجزء من الموارد البشرية نحو بنيات جديدة تم إنشاؤها. إعادة االنتشار

بادئ وقواعد الحكامة التي ينبغي أن وعلى صعيد آخر، تجدر اإلشارة إلى أنه لم يتم التشاور مع لجنة الحراسة بشأن م

اث الفروع ية والمساهمات التابعة له. ففي الواقع وعلى الرغم من أن إحد تؤطر العالقة بين الصندوق والشركات الفرع

 أدى إلى مزيد من االستقاللية للشركات الفرعية، فإن هذه األخيرة لم تعد خاضعة لرقابة لجنة الحراسة.

سريعة، فان هذا التطور لم تواكبه هيكلة تنظيمية مالئمة وموارد  الفرعية أحدثت بوتيرة واعتبارا لكون الشركات

تالي، فإن نقل االنشطة من الصندوق إلى شركاته الفرعية لم يتم  بشرية وتقنية مناسبة لتوجيه األنشطة الفرعية. وبال

 بية على الشركات.تأطيره بآلية تجعل الهيئات المكلفة بالمراقبة تقوم بكافة مهامها الرقا

كما لوحظ غياب تعريف واضح قصد التمييز بين األنشطة التي تعتبرها المجموعة حاملة لصبغة المصلحة العامة 

ها ذات طبيعة تنافسية. ففي الواقع، لم تمكن عملية إعادة تنظيم األنشطة من الوصول الى الهدف وتلك التي تعتبر 

وضيح مجاالت تدخل الصندوق والفصل بين هذين المجالين. وقد أشارت الرئيسي من وراء إحداث الفروع أال وهو ت

 من طرف نفس الوحدات. يتم لجنة الحراسة في عدة مناسبات إلى أن ممارسة هذين النوعين من األنشطة
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وباإلضافة إلى ذلك، فان ممارسة الصندوق ألنشطة تنافسية تؤدي الى إثارة حفيظة منافسيه. ذلك أن صفته القانونية 

كمؤسسة عمومية، تعنى بتدبير بعض أنظمة التقاعد )الصندوق الوطني للضمان االجتماعي والنظام الجماعي لمنح 

)صندوق التوفير الوطني(، تمنحه امتيازا تنافسيا بالمقارنة مع منافسيه، حيث  التقاعد( والمدخرات الخاصةرواتب 

عض التدابير منها على وجه الخصوص منح القروض أنه يمنح مساعدات للشركات الفرعية التابعة له من خالل ب

 وتوفير الوعاء العقاري بشروط تفضيلية وإعطاء الضمانات.

دبير على تنويع المحفظة وكذا االستثمار في العديد من المجاالت غير أن هذه وقد عملت مجموعة صندوق اإليداع والت

ه بعض الشرکات الفرعية صعوبات على مستوى العمليات لم تفض دائما الى تحقيق نتائج إيجابية، حيث تواج

 استثماراتها من حيث المردودية والسيولة الكافية والقيمة المضافة للمجموعة.

 جاالت "البنك والمالية والتأمين" و"التنمية الترابية" و"السياحة" من إبراز المالحظات التالية:ومكن افتحاص أنشطة م

 والمالية والتأمين البنكأنشطة  .2

عة صندوق اإليداع والتدبير أنشطة "البنك والمالية والتأمين" من خالل العديد من الشركات الفرعية مجمو تمارس

عتيادية وبنك االستثمار وقرض االستهالك وقرض االيجار والمساهمات والمساهمات في الخدمات المصرفية اال

 لتامين.المالية وصناديق االستثمار وأنشطة أخرى للمالية والتأمين وإعادة ا

ويبين الجدول أسفله حجم االستثمارات وعدد الشركات الفرعية والمساهمات التي تنشط في مجال "البنك واألنشطة 

 .2017ة المالية" إلى نهاية سن

 االستثمار والشركات الفرعية والمساهمات في نشاط "البنك واألنشطة المالية" 

 االنشطة
عدد الشركات الفرعية 

 والمساهمات

)بمليون   ر الجارياالستثما

 درهم(

الوزن في المحفظة 

 االجمالية )ب %(

 - 41.270,31 70 محفظة المساهمات

 38 15.780,05 36 محفظة البنوك واألنشطة المالية

 19 71, 7.775 6 بنك التقسيط

 14 5.688,55 5 المساهمات المالية

 2 857,60 3 التامين وإعادة التامين

 2 886,19 8 نشطة الماليةاأل

 1 572,01 14 صناديق االستثمار

 معالجة المجلس األعلى للحسابات  -صندوق اإليداع والتدبير :المصدر

مارس  الصندوقإن تموضع الصندوق في هذه األنشطة ال يرتكز غالبا إلى رؤية استراتيجية إذ يتبين في الواقع أنه 

لمغرب،  من خالل مختلف مراحل التطور التي مر بها ا  العديد من األنشطة إما بسبب دوره التاريخي في القطاع المالي

هيكلة بعض المؤسسات من خالل مشاركته كمساهم مرجعي. مثاال على  إعادةأو بسبب مساهمته في إعادة تنشيط و

 .BNDEو  Maroc Leasingو  Finéa و SOFACو CIH ذلك ما يلي: 

ق لنتيجة الصافية لمجموعة صندوالمساهمة في ا أن 2015و 2008 ما بينوتكشف المعطيات المجمعة خالل الفترة 

اإليداع والتدبير تعرف هيمنة األنشطة المرتبطة بقطاعات "البنك واألنشطة المالية" )باستثناء صناديق وشركات 

 بطريقة سلبية. بصفةو"التأمين". في حين، يساهم قطاع "صناديق وشركات االستثمار"  16االستثمار( 

 ك واألنشطة المالية" عن المالحظات التالية:صندوق اإليداع والتدبير في قطاع " البنوعة  مجم  تدخلوقد أسفر تحليل  

، تنشط مجموعة صندوق اإليداع والتدبير في القطاع المصرفي  2017عند نهاية سنة    النشاط المصرفي: -

%  71" التي تمتلك Massira Capital Management (MCM)من خالل شركة " 17االعتيادي

في    (Participations minoritaires) األقلية، وكذا من خالل حصص CIH-Bank من رأسمال

والقرض الفالحي للمغرب. وتمثل  BMCE-Bank% على التوالي من رأسمال  10% و 8,5حدود 

% من إجمالي محفظة المساهمات التي تتوفر عليها المجموعة، أي ما  18هذه المساهمات الثالث 

مليار درهم على مستوى  3,8 استثمرت. وعلى الرغم من أن المجموعة مليار درهم 7,42مجموعه 

 
 المالية" من أجل القيام بتحليل مفصل لمساهمتهما في أداء مجموعةصناديق وشركات االستثمار عن قطاع "البنك واالنشطة تم فصل ال  16

 يداع والتدبير. صندوق اإل 
 دون االخذ بعين االعتبار البنك الوطني للتنمية االقتصادية الذي يوجد في طور التصفية.   17
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BMCE-Bank   والقرض الفالحي للمغرب، إال انها ال تقوم بالنشاط المصرفي االعتيادي وتقتصر

 على دور المستثمر المالي.

تنشط مجموعة صندوق اإليداع والتدبير في هذا القطاع من خالل شركة  بنك األعمال واالستثمار: -

CDG-Capitalإلى  2007م من تراجع مؤشرات هذه األخيرة خالل الفترة من . عموما، وعلى الرغ

، فان أداءها المالي يبقى في مستويات مرضية، مع تسجيل معدل مردودية متوسط لألموال الذاتية 2017

ر في تطو  CDG-Capital%. وبذلك، يتبين أن شركة   3,5األصول بلغ  % ومتوسط مردودية   17بلغ  

د على الشركات والفروع التابعة للمجموعة وكذا على طلبيات زبناء  ل، لكنها ما تزال تعتممسترس

الصندوق في إطار المساعدة )حماية األوراق المالية وإدارة الصناديق في إطار مهام موكولة وإدارة 

إلى االنفتاح    CDG-Capitalاألصول والسيولة النقدية(. كما تفتقر بعض الشركات الفرعية التابعة ل  

ج المجموعة، حيث أن أنشطة بعضها ينحصر على صندوق اإليداع والتدبير وشركاته على زبناء خار 

 الفرعية وكذا مساهماته.  

في هذا المجال من خالل الشركة المركزية   صندوق اإليداع والتدبير تنشط مجموعة إعادة التأمين: -

. وقد تم تكليف 1960س  ي مارفاقية مبرمة مع الدولة فالتي أنشأتها في إطار ات (SCRإلعادة التأمين )

هذه الشركة بعمليات إعادة التأمين القانونية أو التعاقدية وبالمقابل تتمتع بضمان الدولة. كما تقوم بمهام  

الحماية في مواجهة التقلبات الدولية من خالل المشاركة في االحتفاظ بمنح التأمين على المستوى الوطني  

 السوق المغربية. دخار من أجل استثماره في خدمةوتعبئة اال

وقد مرت الشركة المركزية إلعادة التأمين بنقطة تحول مهمة في نشاطها تميزت بإلغاء عمليات إعادة التأمين 

 2006وذلك بعد دخول اتفاقية التبادل الحر مع الواليات المتحدة األمريكية حيز التنفيذ سنة  18القانونية

 نية.تدريجي إلعادة التأمين القانووبموجب الحذف ال

 التنمية الترابية والتهيئة الحضرية .3

عت هذه الشركة 2017" أساسا بمهام التنمية الترابية. مع نهاية سنة CDG-Développementتقوم شركة " ، جمَّ

 %.   50وحدة أكثر من  47شركة فرعية ومساهمة تملك من رأسمال  67ضمن قوائمها المالية 

مجة" بالخصوص أربع شركات حاملة لمشاريع مجالية كبرى وهي وكالة ية الحضرية المند تهيئة والتنمويضم قطب "ال

( وشركة تهيئة زناتة وشركة جنان سايس للتنمية والشركة الوطنية للتهيئة الجماعية (AUDAأنفا للتعمير والتنمية 

(Sonadacوفيما يتعلق بمساهمة هذا النشاط في نتيجة المجموعة، يتب .)نوات الممتدة ين أنها سلبية خالل العشر الس

والتي تم خاللها تحقيق رقم معامالت من  2017و 2016و 2015و 2013، باستثناء سنوات 2017إلى  2008من 

 لدن وكالة أنفا للتعمير والتنمية.

 وقد أسفر تحليل مكونات هذا النشاط عن المالحظات التالية:

  "أنشطة "الخشب 

صول الغابوية وتصنيع عجين الورق وإنتاجه من قبل ثالث شركات مملوكة اج الخشب وتسيير األيشمل هذا النشاط إنت

، المتخصصة في إنتاج عجين الورق Cellulose du Marocوهي  CDG-Développementمن طرف 

 Cellulose du Maroc" وهو صندوق مخصص إلنتاج وتوريد األخشاب الصناعية لحساب Eucaforestو"

 "، المتخصصة في صناعة الورق.Med Paperوشركة "

ويعاني هذا القطاع من عجز هيكلي مما يؤثر سلبا على القيمة المضافة لمجموع القطب. ويوضح الجدول التالي حصة 

 :2017و 2008خالل الفترة الممتدة ما بين  CDG-Développementهذا القطاع في نتائج شركة 

  

 
ة المركزية إلعادة التأمين بشكل حصري  بين الدولة ومجموعة صندوق اإليداع والتدبير منحت للشرك  1960االتفاقية المبرمة في مارس     18

% من المنح التي يتحصلون عليها لفائدة الشركة مما جعلها تتلقى   10شركات التأمين ببيع نسبة ال تتجاوز  إعادة التامين االجباري عبر إلزام  

 % من المنح التي يتم بيعها في سوق إعادة التامين.  72ما يقارب 
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  CDG-Développementحصة المجموعة لشركة في النتيجة الصافية حصة قطاع "الخشب" 

 )مليون درهم(

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 الشركات

Eucaforest 92.56 1.59 - 2.49 6.33 30.04 67.42- 0.9 62.66- 16.24- 14.21- 

Cellulose 

du Maroc 
23.51- 60.43- 113.12 23.02- 56.4 - 211 - 75.33- 114.22 - 33.67- 10.56- 

Med 

Paper 
5.91 - 40.31- 1.73 - 1.46 - 16.86- 4.1 - 9.38 - 5.26 - 21.99- 0.00 

 -24.76 -71.91 - 182.14 -83.81 - 282.51 -43.21 -18.14 113.88 - 102.33 63.14 مجموع القطب

 المصدر: صندوق اإليداع والتدبير

 شركة  وتمتلكها 2004: تم اقتناؤها سنة Cellulose du Marocشركة  -

 CDG-Développement  ويبين تحليل المؤشرات المالية الرئيسية وال سيما نتائج  90بنسبة .%

االستغالل وكذا النتيجة الصافية، أنها في تراجع مستمر. كما تواجه الشركة خطر عدم استمرار نشاطها 

من الرأسمال االجتماعي %   13ث ال تمثل الرساميل الذاتية سوى  نظرا للخسائر المالية التي تراكمها حي

 %.  25األدنى المحدد في  أي أقل من الحد 

وهو عبارة عن أداة  Cellulose du Maroc% شركة  100: تمتلكه بنسبة Eucaforestصندوق  -

خصص استثمارية مخصصة لتسيير االمتيازات الغابوية وإنتاج وتوريد األخشاب الصناعية والتي ي

تيجة الصافية وعائد تحليل المؤشرات المالية الرئيسية كالنمعظمها إلنتاج هذه الشركة. ويوضح 

الرساميل الذاتية ومردودية رأس المال المستثمر تراجعها باستمرار من سنة ألخرى. كما تمثل الديون 

 أضعاف الرساميل الذاتية. 2,8

وهي متخصصة   Safripacو    Papeleraكتين  : أحدثت هذه الشركة بعد دمج الشر Med Paperشركة -

، 2015ويل الورق من أجل الطباعة والنشر والكتابة والتعبئة. وإلى حدود نهاية سنة في تصنيع وتح

% من رأسمالها. ويتضح أن هذه الشركة تواجه  36نسبة  CDG-Développementتمتلك شركة 

  المؤشرات المالية الرئيسية أنه بالرغممنافسة شديدة خاصة على مستوى الواردات. وقد أظهر تحليل 

، فإن النتيجة الصافية الزالت سلبية. كما أن الشركة مثقلة نسبيا من التحسن المسجل في نتيجة االستغالل

% من نتيجة  68أضعاف الرساميل الذاتية وتستهلك تكاليف الفائدة أكثر من  2,6بالديون التي تمثل 

جلت ، س2009سنة وابتداء من  ضرائب واستهالك الرأسمال.االستغالل دون احتساب الفوائد وال

 الشركة عائدًا سلبيًا للرساميل الذاتية ورأس المال المستثمر وكذلك سيولة نقذية سلبية.

% منذ  100بنسبة  CDG-Développement: هي شركة فرعية تمتلكها شركة Aiglemerشركة  -

حيث كانت في   Safripacو Papelera، وقد تم اقتناؤها بدرهم رمزي بعد دمج الشركتين 2008

 ستغالل وال تزال في مرحلة التسوية القانونية والضريبية.ضعية إيقاف االو

قيمة مضافة ويتبين من خالل المالحظات أعاله، أن هذا القطاع يعاني العديد من الصعوبات مما يجعله ال ينتج 

والتدبير وضعت المخططات االستراتيجية التي اعتمدتها مجموعة صندوق اإليداع    وتجدر اإلشارة الى أنللمجموعة.  

والخروج من النشاط المتعلق بالورق وعجين الورق كما أوصت  عدة توجهات بهدف االحتفاظ بنشاط تسيير الغابات

 .2010سنة   CDG-Développementبذلك مراجعة استراتيجية تسيير محفظة شركة 

 شركات التنمية المحلية 

ض المدن كالدار البيضاء ومراكش حلية بشراكة مع بع شركات للتنمية الم أحدثت مجموعة صندوق اإليداع والتدبير

 .وتمارة من أجل إنجاز مشاريع تكتسي صبغة المنفعة العامة

ك القيمة لكونه انعكس سلبا وبشكل بنيوي على النتيجة افتحاص أداء هذا النشاط أنه يؤدي الى استهال خاللوتبين من 

 الي هذه المالحظة:. ويوضح الجدول التCDG-Développementالصافية لشركة 
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  CDG-Développementالنتيجة الصافية حصة المجموعة لشركة  مساهمات شركات التنمية المحلية في

 )مليون درهم(

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 الشركات 

Casablanca 

développement 
1,1 - 0,16 - 0,36 - 0,03 0,45 0,09 - 0,51 - 1,27 - 0,37 0,92 

Rabat parking 0 0 0,9 - 1,18 - 0,14 - 0,17 - 1,49 0,1 - 1,23 - 1,47 - 

Témara 

développement 
0,8 - 1,61 - 1,45 - 0,59 - 0,8 - 0,28 - 0,01 - 0,18 - 0,68 - 1,56 - 

Avilmar 0 0,07 - 2,56 - 1,51 - 1,16 - 3,34 - 0,29 0,28 1,26 - 0,86 - 

CG Park 4,57 - 0,68 - 3,66 - 2,84 - 2,56 - 12,04- 10 - 12,25- 10,67- 10,44- 

 -13,40 -13,47 -13,53 - 8,74 -15,93 - 4,2 - 6,09 - 8,93 - 2,52 - 6,47 مجموع القطب

 المصدر: صندوق اإليداع والتدبير

  الخدمات 

يعنى قطاع الخدمات بأنشطة الهندسة والخدمات. وتواجه بعض الشركات العاملة في هذا القطاع صعوبات االستغالل 

   .Noreaوشركة    2014يداع والتدبير والتي أوقفت نشاطها منذ نهاية سنة  وخاصة الشركة الغابوية التابعة لصندوق اإل

% من  25 وتواجه هاتين الشركتين مخاطر ترتبط باستمرارية االستغالل حيث أن وضعيتهما الصافيتان تقالن عن

 .رأسمالهما

 يالسياحط انشال .4

 2010رؤيتي لة من أجل تحقيق أهداف في قطاع السياحة إلى دعم السياسة التي تنهجها الدو صندوقال تدخليهدف 

، بما في ذلك تنمية وتطوير وجهات جديدة ناشئة )منتجعات المخطط األزرق( ومحطات مخطط بالدي 020و

 واالستثمار في المناطق الناشئة. 

 وكذا بعض الشركات الفرعية مثلويتم تنفيذ هذا النشاط من قبل الصندوق كمؤسسة عمومية، 

"CDG-Développement " "وMadaef ع الصندوق ضمن قوائمه المالية 2017". وعند نهاية سنة ، جمَّ

 . % 50منها مملوكة بنسبة تزيد عن  29شركة فرعية ومساهمة،  37

 . والتدبيرإليداع  خسائر أترت بشكل سلبي على ناتج صندوق ا  2017إلى سنة    2008من سنة    السياحة  قطاع  سجلوقد  

 تالية: القطاع السياحي إلى المالحظات الولقد أفض تحليل نشاط الصندوق في 

  أداء النشاط السياحي  

هذا النشاط، لوحظ انخفاض مردودية االستثمارات المهمة التي  مةاآليات واضحة لتنزيل استراتيجية وحك غيابفي 

ى سنة ال 2007تحليل البيانات المالية لعينة من عشر شركات خالل الفترة الممتدة من سنة  مكنتم رصدها، حيث 

. كما تعرف العديد من الشركات التابعة للصندوق، خاصة تلك التي تواجه صعوبات الخالصةمن تأكيد هذه  2012

 ي خلق قيمة مضافة، مخاطر تهم استمرار نشاطها.  ف

، سجلت العديد من الشركات عجزا في ناتجها الصافي، مما أدى إلى مراكمة خسائر مرتفعة وبالتالي أثر لذلك  ونتيجة

على   ستثمرة دليللبا على قدرة تمويلها الذاتي وعلى رأسمالها. كما أن عدم قدرة تغطية مواردها الثابتة لرساميلها المس

 توازن وضعها المالي.  عدم

إلى ذلك، أن عينة الشركات التي تم تحليل وضعيتها تعاني من المديونية حيث إن إجمالي حسابات الدين يمثل   ويضاف

إجمالي ميزانيتاها، مما قد يحرمها من اللجوء إلى التمويل البنكي أو توزيع األرباح. كما ن م % 90في المتوسط 

 أرباح من قبل هذه الشركات خالل الفترة المعنية. يالحظ عدم توزيع أي 

اإلشارة إلى أن العديد من الشركات سجلت نتائج صافية سلبية لسيولة الخزينة مؤكدة بذلك التزايد المضطرد  وتجدر

 . اإلجماليإلى التمويل 
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يتها على الرغم  ، فإن الصندوق يواجه صعوبات في تقويم وضعCIH-Bankالتي تم شراؤها من  للفنادقوبالنسبة 

القانونية والمالية واالجتماعية، وكذا التدابير المنجرة إلعادة   وضعيتهامن شروعه في تصفية وضعها العقاري وتسوية  

ً بمبلغ إجمالي قدره  19ويل من خالل القروض التي حصلت عليها )الهيكلة وتعبئة إمكانيات التم قرضا

 درهم(.   مليون 211

الخسائر المتوقعة    إجمالينتائج سلبية. حيث إن    2020إلى سنة    2013الشركات من سنة    ويظهر تحليل خطط أداء هذه

 مليون درهم. 70,2يصل الى 

  استراتيجية االستثمار في قطاع السياحة 

ستراتيجية لصندوق اإليداع والتدبير في قطاع السياحة، تمت تعبئة استثمارات كبيرة بلغت  ذ الرؤية االمن أجل تنفي

المبرمجة.   االستثماراتمن إجمالي    %26مليار درهم أي    9,95ما مجموعه    2015و  2011ما بين سنتي    خالل الفترة

، تبلغ االستثمارات المتوقعة  2022- 2018مليار درهم. وخالل فترة المخطط االستراتيجي  7,16وقد أنجز منها 

 مليار درهم.  6,54

ار درهم لمشاريع تطوير منتجعين سياحيين )تاغزوت ملي  8,3االستثمارات، ثم تخصيص    من مليار درهم    14وضمن  

 فندقا )خارج المنتجعات( إلى أفق سنة 12مليار درهم( لبناء وترميم  5,7والسعيدية(، في حين رصد المبلغ المتبقي )

تقوم بتسييرها شركة فنادق  13، منها 26، بلغ عدد األصول الجاري استغاللها 2017. وعند نهاية سنة 2022

 .  (HRM)المغرب  ومنتجعات

ويتضح من خالل المالحظات السابقة أن االلتزامات الهامة للصندوق في قطاع السياحة ليست مؤطرة بشكل كاف 

وحدوده  دية ومستوى المخاطر القصوى وأفق االستثماردنى للمردوبالحد األ الخصوصبالقواعد المتعلقة على 

ول الصندوق مكان القطاع الخاص علما أنه يتدخل في مجموع المتعلقة بحل والمخاطر القصوى واستراتيجية الخروج

 سلسلة القيمة لهذه المشاريع بما في ذلك تسيير الفنادق. 

كبيرا   تأخراي شهدت  ملته الحاجة إلى إحياء االنشطة بالمحطات التتبين أن االستثمار في محطات المخطط االزرق أوي

 دية وتاغزوت. في اإلنجاز كما تدل على ذلك وضعية محطتي السعي

ويتضح أن تموضع صندوق اإليداع والتدبير في تطوير الفنادق غير مالئم بسبب تعدد المشاريع في مواقع لم يتم  

 ات إمكانات تنموية ضعيفة.  استثمارها بشكل كاف وفي بعض المجاالت ذ 

شركة فنادق   تشارة أوصتمن قبل مكتب اس  2011كما تجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أن الدراسة التي أجريت سنة  

 باالنسحاب التدريجي من تسيير بعض الوحدات الفندقية وخاصة بمناسبة تجديدها.  (HRM)ومنتجعات المغرب 

 ر في األنشطة السياحية تموضع مجموعة صندوق اإليداع والتدبي 

 تنسيقتتدخل عدة شركات تابعة للصندوق في مختلف مراحل سلسلة القيمة للمشاريع السياحية بشكل أحادي وبدون 

من حيث االستراتيجية والتخطيط وتقاسم الموارد المتاحة. وبالفعل، لوحظ تدخل عدة فروع تابعة للمجموعة في نفس 

ر االستثمار والسيولة النقدية والمشاريع واألصول والتسيير ة القيمة للمشاريع كتدبيالمرحلة أو في عدة مراحل من سلسل

 الفندقي. 

 المتدخلةويتضح أن التموضع ضمن سلسلة القيمة لكل شركة ال يستجيب لرؤية استراتيجية مشتركة بين كافة األطراف  

الئم لشركاته بهدف بتحديد نموذج التدخل المفي قطاع السياحة. حيث لم تقم مجموعة صندوق اإليداع والتدبير مسبقا 

 ضبط المرحلة في سلسلة القيمة التي يجب لكل شركة التواجد فيها وفئة األصول المستهدفة ومجال التدخل. 

تواجد مجموعة صندوق اإليداع والتدبير بصفة مجزأة في كافة مراحل سلسلة القيمة وفي بعض األحيان في  إنكما 

کبير في مهام الشركات المختلفة وهيئات صنع القرارمما ال يسمح   وع يؤدي إلی إحداث تداخلنفس المرحلة من المشر

 بتقييم دقيق لاللتزامات المالية اإلجمالية للمجموعة في القطاع وتحديد االستراتيجية المثلى لرصد الموارد. 

 تعدد المتدخلين 

وعهد إليها   CDG-Développement  شركة  2004في إطار إعادة تنظيم األنشطة االستثمارية، أنشأ الصندوق سنة  

إدارة األسهم والشركات المتخصصة في مجال السياحة. حيث تم نقل جميع االستثمارات التي كانت في ملكية الصندوق 

"  Madaefلفائدة هذه الشركة القابضة باستثناء المساهمة في شركة "المامونية" وصندوق االستثمار السياحي "

 ول الفندقية التالية: جنان فاس وموالي يعقوب وسيدي حرازم وأزود." وكذا األص SIMة للبحر و"الشركة العقاري

على مساهمات في  CDG-Développementوقصد مواكبة السلطات العمومية في قطاع السياحة، حصلت شركة 

  وتاغزوت( وفي المشروع السياحي وادي الشبيكة. ثالثة منتجعات ساحلية )السعيدية ومازاغان
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،  CDG-Développement، وهي شركة تابعة ل MEDZوعالقة بتطوير المناطق السياحية المندمجة، قامت شركة 

شركة فرعية تابعة لها تدعى   2009" بإقليم الحسيمة. كما أنشأت في أبريل Savciفي أسهم شركة "  % 34بالمشاركة بنسبة  

 لتهيئة منطقة وادي فاس بمدينة فاس. "وادي فاس"  

بشراء سبعة أصول فندقية  2011، قام صندوق اإليداع والتدبير سنة CIH-Bankلة إعادة هيكوفي إطار 

(Omayades, Lido, Paradise, Wafahotel, Tichka, Sitzag, Iter  من هذا البنك بمبلغ )مليون درهم    725

بة قدرته على الوفاء هم من رأسماله الخاص اإلضافي من أجل تحسين نسمليون در  77بهدف السماح له بتحرير مبلغ  

 بة سيولته.بديونه وكذا الرفع من نس

" وشركة Madaefكما واصل الصندوق تطوره من خالل االستثمار في العديد من المشاريع السياحية بواسطة شركة "

"New Marina Casablanca 2013باط" التي أسست في سنة ، ومن خالل "شركة فندق الر2010" في سنة ،

" والشركة SDRT" وشركة تطوير المساكن السياحية " club Medاء حصص من أسهم شركات " باإلضافة إلى شر

 ".  SIMالعقارية للبحر "

قطاع، تتوزع األنشطة السياحية بين العديد من الشركات الفرعية وتلك التابعة لها التي تحمل أصوال الومن حيث تنظيم  

ً لال 40ومشاريعا سياحية. حيث يسجل تواجد نحو  ستثمار والتدبير في مجال السياحة على عدة مستويات صندوقا

 هرمية تفتقر الى روابط واضحة.

وقد نتج عن هذا الوضع درجة عالية من التعقيد في إنجاز العمليات يصعب معه تحديد مسؤولية مختلف المتدخلين في  

 اكز التكلفة. ئمة سياسات التدخل والخبرات ووظائف الدعم وتجميع مرغياب هيئة تعنى بتنسيق ومال

باإلضافة إلى ذلك، لوحظ ضعف مستوى االندماج مما ال يخدم نجاعة التنفيذ واستغالل أوجه التعاون الممكنة. كما 

فيذ  لوحظ نقص على مستوى وضع معايير اختيار مسييري أصول الفنادق وعلى مستوى مشاركة وظائف الدعم وتن

موعة في تجميع نفيذية. كما لوحظ أيضا غياب التكامل بين شركات المجالعقود اإلطار المتعلقة بالعمليات المالية والت

 الخبرات والموارد المؤهلة وذلك لصغر حجم بعض الشركات.  

  قيادة األنشطة السياحية 

ؤها واألموال المستثمرة. إال أن أدوات شهد قطاع السياحة تطورا مهما من حيث عدد الشركات الفرعية التي تم إنشا

ن بعض الشركات الفرعية تعاني من مخاطر راقبة والتنسيق لم تواكب هذا التطور على الرغم من أالقيادة والم

 . 2008بشكل متكرر ضمن تقارير مدققي الحسابات القانونيين منذ سنة  والتي وردتاستمرارية االستغالل 

ة وتحديد االلتزامات المالية كن من تتبع االستغالل وتطوير محفظات األصول السياحيكما لوحظ غياب نظام مرجعي يم 

والتواصل حول مؤشرات األداء ال سيما تلك المتعلقة باألعمال )الحصة السوقية ومؤشرات وتجميع ودمج التقارير 

 جية والمشاريع الرئيسية(. األسعار ومؤشرات األداء( والتعرض للمخاطر والمؤشرات النوعية )األولويات االستراتي

ات الفرعية السياحية والتي من شأنها تحسين نسبة المخاطر لمراقبة استثمارات الشركوفي غياب منظومة مالئمة 

بالمقارنة مع المردودية، فقد يكون من الصعب التقيد باالستثمارات المبرمجة في حدود االلتزامات األصلية وكذا تغطية 

ء ومخاطر التدبير ومخاطر الصورة ير وتشغيل الوحدات الفندقية والسياحية )مخاطر البناالمخاطر المرتبطة بتطو

 المؤسسية...(. 

كما أن عدم تجميع كافة مؤشرات تدبير نشاط الشركات الفرعية النشيطة في مجال السياحة، يجعل من الصعب 

ع وتطوير أوجه التكامل بين مختلف األصول االستفادة من الخبرة التي راكمها القائمون على تدبير األصول والمشاري

اعدة معلومات من أجل تحديد استراتيجية تكامل السياحية. وفي نفس السياق، قد يكون من الصعب بناء قالفندقية و

 مالئمة ترتكز على أهداف واضحة ومحددة في إطار رؤية موحدة ومتكاملة للنشاط السياحي. 

 نشاط السكن االقتصادي واالجتماعي   .5

" التي تقوم بتطوير وترويج العقارات كما تنشط CGIة "يستثمر الصندوق في قطاع السكن بواسطة الشركة الفرعي

في القطاعين السكني والخدماتي. وتشارك هذه األخيرة في تطوير السكن االقتصادي واالجتماعي من خالل شركة 

" التي يمتلك حصة Immologمن خالل شركة " "ديار المنصور" التابعة لها. كما يتدخل الصندوق في هذا المجال

 مالها. من رأس 50%

ويتضح من خالل مساهمة هاتين الشركتين الفرعيتين في األرباح الصافية للصندوق أن مساهمة شركة ديار المنصور 

"، فإن مساهمتها  Immolog. وفيما يخص شركة " 2017تم تفاقمت سنة    2016غير مستقرة، إذ اصبحت سلبية سنة  

" وشركة ديار المنصور لفائدة Immologمن قبل شركة ". وبلغت قيمة األرباح الواردة  2017 سنة ابية وتحسنت إيج

. ومنذ إنشائها، شهدت 2017إلى    2007مليون درهم في الفترة من   504" ما مجموعه  CGIالشركة العامة العقارية "  

إذ ارتفعت   2017و  2002ل الفترة ما بين سنتي  خال  %8قدره  معدل نمو سنوي متوسط    "ديار المنصور"استثمارات  

 . 2017مليون درهم سنة  149إلى  2002مليون درهم سنة  46من 
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بتغيير استراتيجيتها من خالل االستثمار في قطاعات أخرى كالسكن   2009ديار المنصور" منذ سنة  "كما قامت شركة  

. ولتمويل 2017من االستثمارات مع نهاية سنة  %48الترويجي واالجتماعي، إذ استحوذ هذا األخير على حوالي 

مليون درهم في الفترة  714يداع والتدبير بقيمة ، استفادت شركة "ديار المنصور" من قرض من صندوق اإلنشاطها

 2005منه إلى رأسمال. كما استفادت خالل الفترة الممتدة من    %59، تم تحويل أكثر من  2017إلى    2009الممتدة من  

   ".CDG-Capitalمليون درهم من شركة " 564ن قرض بقيمة م 2017إلى 

حيث   2016وفيما يخص مؤشرات األداء المالي، فإن شركة "ديار المنصور" بدأت تواجه صعوبات ابتداء من سنة 

 سجلت نتيجة االستغالل والنتيجة الصافية وكذا عائدات الرأسمال المستخدم مؤشرات سلبية. 

 بات التوصيات التالية:أعاله، يقترح المجلس األعلى للحسا لمالحظات المسجلةبالنظر إلى االستنتاجات وا

 فيما يتعلق بالحكامة، يوصي المجلس األعلى للحسابات:   -

والمؤسساتي لصندوق اإليداع والتدبير من أجل  السلطات العمومية، بإعادة صياغة اإلطار القانوني -

 مته مع الممارسات الفضلى لحكامة الشركات؛ ءمال

  لية وإعداد نظام إدارة المخاطر للمجموعة بأكملها.صندوق اإليداع والتدبير، بتعزيز نظام الرقابة الداخ -

 فيما يتعلق باالستراتيجية والقيادة، يوصي المجلس األعلى للحسابات الصندوق بما يلي:  -

لتشغيل قابلة للتنفيذ وفقا لجدول زمني محدد وكذا من خالل تأطير االختيارات االستراتيجية بخطط ا -

 آليات التقييم والرصد؛  

 ن مراقبة الشركات الفرعية والممتلكات عن كثب. القيادة لضماتعزيز آليات  -

فيما يتعلق بإنشاء الشركات الفرعية واالستثمارات في األسهم، يوصي المجلس األعلى للحسابات  -

 صندوق اإليداع والتدبير بما يلي: 

كما  39-89تسوية الوضعية القانونية للشركات الفرعية واالستثمارات وفق مقتضيات القانون رقم  -

 ؛ 1960ريل ثم تغييره ووفق قرار وزير المالية المؤرخ في فاتح أب

 تدارك العجز المسجل في تتبع بعض الشركات الفرعية وبعض المساهمات.   -

كما يوصي وزارة االقتصاد والمالية، باعتبارها السلطة المشرفة على الصندوق، التأكد من مدى احترام هذا االخير 

 ساهمات. التي صدرت على أساسها الموافقة من اجل إحداث الشركات او الملاللتزامات واألهداف 

فيما يتعلق بإدارة المساهمات المباشرة، يوصي المجلس األعلى للحسابات صندوق اإليداع والتدبير  -

 باآلتي: 

تحديد القواعد والضوابط التي تحكم إدارة محفظة االستثمارات المباشرة من حيث تركيزها والمخاطر   -

 تي تحدق بها وذلك حسب القطاعات واالستثمارات؛    ال

ية قيادة الشركات الفرعية والمساهمات من أجل تنظيم نموذجي يسمح بإعادة توزيع مراجعة كيف -

 األدوار بين مختلف المتدخلين من أجل تتبع فعال إضافة إلى تفادي تداخل االختصاصات؛ 

من قبل الشركات والمساهمات ومراجعة وضع سياسة توضح القواعد الخاصة بتوزيع األرباح  -

 قوم بذلك. ات التي ال توضعية الشرك

 فيما يتعلق بالقيادة المالية لالستثمارات، يوصي المجلس األعلى للحسابات الصندوق بما يلي:  -

التتبع الدائم للعالقة بين رؤوس األموال الذاتية والمخاطر المرتقبة من أجل ضمان مستوى مقبول  -

 من المخاطر؛  

ت األصول )األسهم والسندات والعقار اتخاذ التدابير المناسبة إلعادة التوازن بين حصص مختلف فئا -

والمال( من أجل ترشيد العالقة بين المردودية ونسبة المخاطر المرتقبة مع ضمان المتابعة الدائمة 

 في هذا الشأن؛ 
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حتساب رأس المال وتبليغ لجنة  تحسين جودة الفرضيات والتوقعات والتأكد من البيانات الخاصة با -

 الحراسة بذلك؛  

 ي المجلس األعلى للحسابات الصندوق بما يلي: وبشكل عام، يوص

إعادة التركيز على مهامه األساسية والتي تتمحور أساسا حول حفظ ورعاية وتدبير االدخار الذي  -

 يعهد إليه؛ 

ئدة المقاوالت وشركات التنمية دراسة إمكانية االنسحاب من قطاع "الخشب" وشركات الخدمات لفا -

 المحلية؛ 

 لسياحة ودراسة إمكانية التخلي عن التسيير الفندقي؛ إعادة تنظيم قطاع ا -

  التخلي عن قطاع "السكن االقتصادي واالجتماعي".  -



 
 

63 

 

 )نص كما ورد(

 الحكامة واالستراتيجيةأوال. 
التأكيد على أنه غير محظور بموجب النص ر كمستثمر وفاعل، من المهم  دوق اإليداع والتدبيفيما يتعلق بتدخل صن

 .التأسيسي وال القوانين المعمول بها

باإلضافة إلى ذلك، ومن أجل تحسين تنظيم تدخالتها، وضع صندوق اإليداع والتدبير سياسة استثمار عامة، 

 .2014يونيو  25اعتمدتها لجنة الحراسة في 

 امةالحك .1

  لجنة الحراسة 

 :وسير عمل لجنة الحراسة لصندوق اإليداع والتدبير من الضروري أن نذكر هنا بمهام

 ؛تتولى هذه اللجنة باسم الدولة مراقبة عمليات الصندوق -

يتم اخبار اللجنة بجميع جوانب أنشطة الصندوق وفي هذا اإلطار، تبدي اللجنة بآرائها كلما تعلق  -

 ؛ ة الصندوق أو بإنجاز عمليات معينةاألمر بتوسيع مجال أنشط

 ؛ على مشروع ميزانية المؤسسة وظروف تنفيذها تطلع اللجنة -

 ؛ تجتمع لجنة الحراسة أربع مرات في السنة -

 .عقد اجتماعات اللجنة بحضور المدققين الخارجيين للحسابات -

لظهير المحدث لصندوق اإليداع فيما يتعلق باإلطار القانوني، تجدر االشارة الى أنه لم تطرأ أية تغييرات على ا

 .1959خ صدوره سنة والتدبير منذ تاري 

في هذا الصدد، واثناء إعداد المخطط االستراتيجي الجديد لمجموعة صندوق اإليداع والتدبير تم التأكيد على 

  .ضرورة تحيين هذا النص القانوني

من اختصاصات الهيئات الحكومية أو ونذكر أن إعداد صياغة اإلطار القانوني والمؤسساتي للصندوق يدخل ض

 .عيةالسلطة التشري

 .ويمكن للصندوق أن يساهم في إعداد وصياغة المقترحات المتعلقة بهذا اإلطار القانوني

 اإلدارة العامة 

يمنح النص التأسيسي المدير العام جميع صالحيات تسيير صندوق اإليداع والتدبير، لكنه يجعله مسؤوالً عن كل 

الرقابة، نيابة عن الدولة، على عمليات صندوق اإليداع باإلضافة إلى ذلك، للجنة الحراسة الحق في سوء تسيير. 

  .والتدبير

عن طريق إنشاء هيئات داخلية منها "لجنة التنسيق" و"مديرية  2010وقد تم تعزيز حكامة الصندوق منذ سنة 

  لتنفيذية للمجموعة" و"اللجنة االستراتيجيةحكامة المجموعة" و"لجنة االستثمار واالستراتيجية" و"اللجنة ا

 ."للمجموعة" و"لجنة الموارد البشرية للمجموعة

 التخطيط االستراتيجي .2

.  وتم تقديم 2022إلى    2018، وضع صندوق اإليداع والتدبير خطة استراتيجية جديدة تغطي الفترة من  2017في  

قعات ستراتيجية وفي مرحلة وضع خطط العمل والتوهذه الخطة إلى لجنة الحراسة في مرحلة تحديد التوجهات اال

 .المالية

تجدر االشارة الى أن تقرير مجلس األعلى للحسابات، الذي لم يشمل الخطة االستراتيجية الجديدة، جاء ليؤيد 

الخيارات االستراتيجية التي تم اتخاذها من طرف صندوق اإليداع والتدبير وذلك من خالل العديد من المشاريع 

 .نجاز )والتي استبقت جزءا كبيرا من توصيات مجلس الحساباتستراتيجية التي تم إطالقها( أو في طور اإلاال

 2022الرؤية االستراتيجية لصندوق اإليداع والتدبير في أفق  .أ

بترسيخه لثوابت نموذجه االقتصادي، يعمل صندوق اإليداع والتدبير على تطوير األساليب التي يتبناها والقطاعات 

 :تي يتدخل فيها على ضوءال
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 ؛الجديدة للبالد  الرهانات التنموية -

 .المحافظة على التوازن لمهمته المزدوجة وترسيخ ثوابته -

 إعادة الهيكلة والتموقع 

مبادئ موزعة بين إعادة  7تم تخطيط وتنفيذ إعادة هيكلة محفظة المهن وإعادة توجيه أنشطة المجموعة طبقا لـ

 .ضمان ديمومة أكبر لتدخلهاالهيكلة والتموقع، من أجل 

 الهيكلةإعادة  ▪

إعادة التركيز التدريجي لمحفظة المهن على أساس اإلضافية و/أو الطابع المهيكل لتدخل صندوق  -

 .اإليداع والتدبير

إعادة هيكلة بعض المشاريع على المستوى المؤسساتي والمالي والعملي بهدف تحرير قدرات جديدة  -

 .لالستثمار

 .وذج االقتصادي لصندوق اإليداع والتدبيرساسي لديمومة النمالموارد كعامل أضمان استمرارية  -

بحيث يتم تكييفها مع طبيعة االدخار طويل  -تعديل مستوى وطبيعة المخاطر لمشاريع المجموعة  -

ناً ومدرا للربح(؛ مع تجنب االستثمار الغير معقلن. َؤمَّ  المدى )الذي يجب أن يكون م 

 إعادة التموقع ▪

التي تقترحها الدولة )الدولة / الجهات وصندوق  بشكل منهجي بخصوص المشاريع العقود إبرام  -

 .اإليداع والتدبير( مع مراعاة المصالح الخاصة بأصول الصندوق

خبير( مع الحد من التعرض -االستفادة من الخبرة المكتسبة في مجال التنمية الترابية )التدخل كمتعاقد  -

 .للمخاطر

إلنتاجي والجماعات الترابية بما يتوافق شريك في التمويل، للنسيج استثمر/ تطوير تموقع قوي كم -

 مع النموذج التنموي لصندوق اإليداع والتدبير ويستجيب للرهانات االقتصادية للمغرب. 

 استراتيجية إعادة الهيكلة: السياحة .ب

 :علىترتكز االستراتيجية السياحية الجديدة 

على منتجعي السعيدية كيز جهود صندوق اإليداع والتدبير فيما يتعلق بالمحطات السياحية، تر -

 .وتاغزوت

إعادة توجيه تدخل صندوق اإليداع والتدبير ليكون مركزا على خلق وجهات سياحية بشكل شمولي  -

 .وليس فقط على تنمية القدرات اإليوائية، وذلك من خالل شراكة متجددة مع الدولة

ية لألصول ذات صول االستراتيجية مع إعطاء األولوإعادة تركيز المحفظة الفندقية على األ -

 .اإلمكانات العالية

 .الخروج تدريجيا من محفظة األصول غير االستراتيجية -

 .حصر االستثمارات المستقبلية في مساهمات مالية وبحصة اقلية -

 استراتيجية إعادة الهيكلة: التنمية الترابية .ج

 :علىترتكز استراتيجية التنمية الترابية الجديدة 

إعادة هيكلة أنشطة التجهيز الحضري بالتنسيق مع السلطات العمومية مع السعي إلى التخلي عن  -

 (؛صوناداك -دور الفاعل المباشر )خاصة مشاريع المدينة الجديدة زناتة والمحج الملكي 

 ؛ مع الخروج من قطاع السكن االجتماعي CGI مخطط إعادة هيكلة -

 .“ فقط خبير  ” بصفة تجهيز المناطق الصناعية: التدخل -

 التموقعات الجديدة لصندوق اإليداع والتدبير .د

كمستثمر "استراتيجي" يساهم في نمو القطاعات األساسية التي تنهض    يهدف صندوق اإليداع والتدبير إلى التموقع

 :باالقتصاد الوطني من خالل االستجابة لتحدياتهم الخاصة، وعلى وجه التحديد القطاعات التالية

 ؛لزراعية الغذائيةعات االصنا -

 ؛الصناعة -
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 ؛الترابيةالنجاعة الطاقية / الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ميدان التنمية  -

 .التكنولوجيا والرقميات -

من جهة أخرى، يهدف صندوق اإليداع والتدبير دعم التنزيل الفعلي للجهوية المتقدمة ومواكبة تفعيلها من خالل 

ماعات الترابية، ومن خالل التموقع كخبير في خدمة الدولة والجماعات وكذلك المساهمة المساهمة في تمويل الج

 .ية في شراكة بين القطاعين العام والخاص في المشاريع الترابيةكممول ومستثمر بحصة أقل

رات مالية يرمي صندوق اإليداع والتدبير المساهمة في رهان االنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بواسطة استثما 

 ؛لخضراءوتعبئة التمويالت ا ؛في الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية: بشراكات بين القطاعين العام والخاص

 .وكخبير في خدمة الدولة والجماعات المحلية

 جديدة للتدخل أساليب .ه

 .“ خلي عن أسلوب” الفاعل المباشرسيتم إعطاء األولوية ألساليب التدخل الجديدة، مع الت

والتدبير، وتقوية قدرة تدخالته وتوسيعها، مع تدبير تمكن هذه األساليب الجديدة من تعزيز فعالية صندوق اإليداع 

 :أفضل للمخاطر التي تتعرض لها المجموعة

  ؛خبير: لفائدة الدولة والجماعات الترابية -

 ؛اوالت الصغرى والمتوسطةشريك في التمويل: للجماعات الترابية والمق -

نسيج اإلنتاجي في القطاعات مستثمر: التدخل في شكل مستثمر بأقلية استراتيجية موجه نحو تطوير ال -

 .األساسية في البالد 

 الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر  .3

 الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي 

  .طر والحاجة إلى تغطية النطاق على أساس منتظمتستند عملية إعداد خطة التدقيق المتعددة السنوات على المخا

بتكامل مهمات التدقيق داخل المجموعة، قام التدقيق المركزي بوضع ومن أجل ضمان التغطية الكافية والسماح 

برنامج المجموعة للتدقيق متعدد السنوات، لجعل تدخالت هياكل التدقيق المختلفة متناسقة وتوفير الضمان فيما 

 .نطاق التدقيق الشامل يتعلق بتغطية

 .البدء بإصالح شامل لنظام التصنيف طر، ثمالمخاتحديد أولويات التدخل بما يتماشى مع  ومن أجل الغرض،لهذا 

فيما يخص المهام وتقاريرها، تجدر اإلشارة إلى أن جميع تقارير مهام التدقيق، باستثناء الموضوعاتية منها، التي 

ي داخل الشركات التابعة لمجموعة صندوق اإليداع والتدبير تتضمن أقساًما تتناول تقوم بها إدارة التدقيق الداخل

 .تيجية وتقييم نظام الرقابة الداخلية والحكامةاالسترا

بدأت المفتشية العامة والتدقيق العمل على إصالح شامل لَمْنظ وَمتِها، من أجل أن يكون لها هيكل  2018في نهاية 

 ، وكذلك استراتيجيتها، مع منحها اإلمكانيات التنظيمية والمواردCDG  لة الجديدة لمجموعةيأخذ بعين االعتبار الهيك

 .البشرية لتفعيل التدقيق الداخلي الفيدرالي

  إدارة المخاطر 

بمراقبة مخاطر التركيز التي قد تواجهها  (CMDR) ’’يسمح التقرير التنظيمي ‘’ لمعامل تقسيم المخاطر األقصى

 .المجموعة

ستثمار االوضع حصيلة لنوعية مخاطر  (NCP) شغال المنجزة إلعداد اإلطار االحترازي الجديد عن األ كما نتج

المحتملة التي قد تواجه المجموعة. تتم مراقبة مخاطر الطرف المقابل المتعلقة بمحفظة الديون الخاصة التي تحملها 

 .كيانات المجموعة من خالل لوحة معلومات ربع سنوية

يسمح بمراعاة خصوصية  (NCP) رب على إطالق إطار عمل احترازي جديد افق بنك المغ، و2015خالل 

  (solvabilité) دوق اإليداع والتدبير ويؤدي إلى أحكام تنظيمية مناسبة تحسن تتبع المالءة الماليةمجموعة صن

الخاصة لتطبيق  على الدورية المتعلقة بالشروط 2018ز للمؤسسة. تم تأكيد ذلك من خالل المصادقة في يوليو

 .حكمها على صندوق اإليداع والتدبيرالمتعلق بمؤسسات االئتمان والهيئات المعتبرة في  12 - 103القانون رقم 

على أساس أحكام هذه الدورية، نفذ صندوق اإليداع والتدبير تمرينًا إلسقاط المسار االحترازي، كما بدأ العمل 

 .2019ا لتسليم التقرير الرسمي، المتعلق به، إلى بنك المغرب في أبريل  باإلطار االحترازي الجديد وذألك استعداد
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طار االحترازي الجديد، سيكون لإلدارة العامة وهيئات الحكامة أداة قيادية تتيح على وجه من خالل هذا اإل

 :الخصوص

طر خالل عوامل المخا وذلك منقياس الخسارة المحتملة على قيمة الشركات التابعة والمساهمات،  -

قارات بالشركات التابعة التي تعمل في قطاعات السياحة والع والمتعلقة بالخصوصالخاصة بها، 

 والتنمية الترابية؛

 تقييم متطلبات رأس المال مع مراعاة مخاطر كل مشروع تحمله الشركات؛  -

 .األخذ بعين االعتبار جانب المخاطر المحتمل المقابل لطبيعة االستثمارات -

النظام الجديد  ويحدد هذامحفظات االستثمار والخزانة ونشرها الفعلي.  تبني سياسة إدارةب 2016تميزت سنة 

 .والحدود الداخلية ألنشطة أسواق رأس المال  المخاطر،للحكامة قواعد إدارة المحفظات واستراتيجية إدارة ومراقبة  

 استثمار الموارد ثانيا. 

  المساهمات المباشرة .1

ر إطار حكامة صندوق اإل   الحكامة،عي التخاذ القرارات، مع إنشاء العديد من هيئات  يداع والتدبير إلى نهج جماتطوَّ

خاصة فيما يتعلق بقرارات االستثمار. هذه الهيئات تعمل وتحكمها مواثيق تحدد نطاق عملها والمسؤوليات المسندة 

 .إليها

في احترام لإلطار االحترازي  المساهماتالمتعلقة بقتصادي للعمليات كما تجدر اإلشارة إلى أنه يتم التأطير اال

 .الجديد لمجموعة صندوق اإليداع والتدبير

 خلق الشركات الفرعية ثالثا.

 عدم ضبط تنويع األنشطة وإحداث الفروع .1

على الشركات في إطار تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد لمجموعة صندوق اإليداع والتدبير، تم إنشاء فروع لإلشراف  

  .عن الروابط المتعلقة برأس المال ة في نفس القطاع، بغض النظرالتابعة العامل

 :الهيكل التنظيمي الجديد لمجموعة صندوق اإليداع والتدبير، من خالل إنشاء ثالثة فروع  وتفعيل هذاوقد تم خلق 

 .االستثمارة؛ السياح التنمية المجالية؛

 ضريةالتنمية الترابية والتهيئة الح .3

 Cellulose du Maroc  

 إنتاجالمالية، وظروف العرض والسوق، شرع صندوق اإليداع والتدبير في إيقاف    ونظرا للصعوبات،  2013  يف

Cellulose du Maroc بما في ذلك بيع معدات اإلنتاج( من أجل الحدّ من العجز المالي وتصفيّتها المالية(. 

 Fonds Eucaforest  

التفكير حول محاور تطوير جديدة مختلفة عن  يف Eucaforest بدأت Cellulose du Maroc بعد إغالق

 تديرهاتموضعها الحالي. تم هذا من خالل دراسة للسوق خلصت إلى ضرورة تسويق منتجات الغابات التي 

Eucaforest  السوق الخاصفي. 

 Med paper  

 . Med paper كل حصتها في CDG Développement باعت ،2017في نهاية عام 

 السياحة .4

 ستثمارالا استراتيجية 

يتركز جزء كبير من استثمارات مجموعة صندوق اإليداع والتدبير في قطاع السياحة على األصول الموجودة في  

تحقيق هذه  المناطق الناشئة، مواكبة في ذلك الهدف العام المتمثل في تعزيز ديناميكية تلك المناطق. ويأتي

شجيع ديناميكية قطاعات أخرى، ويهدف بالتحديد إلى ت لالستثمارات التي تم القيام بها في إضافةاالستثمارات 

 .استثمارات القطاع الخاص

 :، عالج صندوق اإليداع والتدبير عددًا من المشاكل حيث من المتوقع2022-2018االستراتيجية    خطته كجزء من  

 تيجية لألصول الفندقية، وكذلك حصص األقلية في بعض المنتجعات؛ بيع المحفظة غير االسترا -

 اإليداع والتدبير، بمناسبة هذه المبيعات، سيترك قطاع تسيير الفنادق؛وق صند  -
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مراجعة لالتفاقيات المبرمة بين صندوق اإليداع والتدبير والدولة فيما يتعلق بمحطة السعيدية، بهدف  -

 . من مجرد بناء القدرات الفندقيةتركيز تدخله على بروز المحطة بدالً 

 ية لتدبير في األنشطة السياحمجموعة صندوق اإليداع وا تموقع 

، عرف نظام التوجيه واإلدارة ألنشطة السياحة تغيرات كبيرة، مما مكن من االستجابة 2018إلى  2015من سنة 

 :بفعالية لقضايا االزدواجية وغياب التآزر. حيث تم

 ؛رق إدارة بعض الشركات التابعة، تم دمج ف2015في سنة  -

انونية العاملة في قطاع وع إلعادة تجميع بعض الكيانات الق، تم تحديد مشر2017و  2016في عامي   -

 ؛ 2017في عام  SIM مع Madaef السياحة، من خالل عملية الدمج وتمت أول عملية اندماج

دارة الشركات العاملة في ، تم إحداث فرع السياحة كهيكل إداري يتمثل دوره في إ2018في عام  -

،  Madaef توخى دمج رسملة كل هذه الشركات فيقطاع السياحة. على المدى الطويل، من الم

 . باإلضافة إلى تعزيز خبرته السياحية )إدارة األصول وإدارة المشاريع(

دارة العقار ضمن تمت المصادقة على مبدأ مركزية خبرات إ  األراضي،فيما يتعلق بالشركات العاملة في مهن إدارة  

 .هيكل واحد 

  وتعدد المتدخلينتعقيد 

الذي تم تحقيقها في عام   Madaef ضمن   SDRTو CDG capital real estate، NMC إن تجميع فرق

يشكل اجابة أولى في اتجاه تبسيط  ،2018باإلضافة إلى مشروع تجميع الكيانات القانونية الذي بدأ في عام  2015

 .االجراءات التنفيذية والتشارك في الموارد التشغيلية

دوار والمسؤوليات بين مجموعة صندوق اإليداع والتدبير األتنظيمي الجديد ليحدد النظام ال ذلك،باإلضافة إلى 

وخاصة من خالل توحيد هيئات   األصعدة،السياحي في جميع    والفرع)العمومية    والتدبير( المؤسسةصندوق اإليداع  

العمومية  مؤسسةوالتدبير( الالفروع تجاه صندوق اإليداع  وتحديد مسؤوليات وتواترها،وتحديد نطاقها  اإلدارة،

 .العاملة في هذا القطاع والشركات)

( 2( إدارة األصول و )1تحديد معايير عمل المجموعة لعمليات )  2017فيما يتعلق باالستفادة من الخبرة، تم خالل  

هج  ( إدارة العقار، بهدف التوفيق مع أفضل الممارسات الوطنية والدولية. كما بدأ أيًضا ن3إدارة مشاريع الفنادق و )

 .كورة أعالهإجراءات ضمان الجودة لهذه األعمال الثالثة المذ 

 :الفعلي لفرع السياحة، تم بدأ  العديد من مشروعات التآزر وبشكل خاص اإلطالقمنذ 

 مشتريات أصول الفنادق الجاري تشغيلها )إنشاء مركز مرجعي للمشتريات(؛  -

 إلخ(؛  التدريب،تجميع الموارد البشرية /    ة،البشريالموارد البشرية لألصول الفندقية )سياسة الموارد   -

 االستفادة من الخبرة في إدارة األصول والمشاريع )مرحلة نشر مرجع األعمال ونهج الجودة(؛ -

 .نظم المعلومات )البحث عن أوجه التآزر وطرق تبادل نظم المعلومات داخل قطاع السياحة( -

 السكن االقتصادي واالجتماعي .5

 .، بما في ذلك الخروج من قطاع السكن االجتماعيCGI ير بتنفيذ خطة إعادة هيكلةدبقام صندوق اإليداع والت

 تنزيل توصيات المجلس األعلى للحسابات وخطة عمل صندوق االيداع والتدبير

 يتعلق بالحكامة فيما 

ي المنظم أظهر إعداد المخطط االستراتيجي الجديد لمجموعة صندوق اإليداع والتدبير ضرورة تحيين النص القانون

قد حدد هذا الظهير .و1959لهذا األخير، إذ لم تطرأ على الظهير المحدث له أية تغييرات منذ تاريخ صدوره سنة 

لتي يعهد إليه بتسييرها في إطار الودائع المنظمة مهام صندوق اإليداع والتدبير في تأمين وتدبير الصناديق ا

ل واحد متعلق بقواعد االستثمار يحيل على قرارات يصدرها واألمانات اإلدارية أو القضائية في حين يوجد فص

 وزير المالية. 

مرتبط كما سمح الظهير المحدث للصندوق في صيغته الحالية ببعض المرونة والليونة التدبيرية. غير أن السياق ال

البيئة االقتصادية   بالتوسع الكبير لنشاط الصندوق فيما يخص دعم السياسات العمومية والتطور الملحوظ الذي عرفته

يداع والتدبير بنص تشريعي والمالية الوطنية ومعها القطاع الخاص، فإنه أضحى من الضروري تزويد صندوق اإل
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لالزمة لتطوريه واستدامته. وفي هذا السياق، يمكن إعادة مته ويمده بالوسائل اايؤطر أنشطته ويحدد أسلوب حك

 :توياتالنظر في الظهير سالف الذكر على ثالثة مس

 :وضعضرورة إكمال مهمة صندوق اإليداع والتدبير من خالل  مهمة صندوق اإليداع والتدبير: -

مع تكريس  مبدأ االستثمار في خدمة التنمية االقتصادية وتمويل الفاعلين العموميين والخواص -

 المصلحة المالية للصندوق كشرط لتوسيع مهمته؛

ما ينسجم صلحة العامة بناء على طلب من الدولة، طالإمكانية التدخل من خالل المشاريع ذات الم -

ذلك مع مهن واستراتيجية الصندوق وقدراته المالية وتأطره اتفاقيات مع السلطات العمومية تحدد 

 .دخلة وتضمن التوازن االقتصادي لتدخل الصندوقأدوار ومسؤوليات األطراف المت

 اإلطار االحترازي -

 الحكامة -

ظيمي المنظم لصندوق اإليداع والتدبير، خصوصا المحاور ح اإلطار التشريعي والتنوبذلك يمكن أن يشمل إصال

 :التالية

 مالءمة هذا اإلطار مع مهام الصندوق كطرف مؤتمن؛ -

العمومية من أجل التمييز بين المهام التي تكتسي طابع المصلحة توضيح العالقات مع السلطات  -

 دخال قواعد استثمار واضحة؛إ-العامة وتلك المتعلقة باألنشطة التجارية؛ 

تأمين الموارد )ودائع الصندوق الوطني  -إرساء قواعد احترازية على أساس القواعد المذكورة أعاله؛   -

 ...) .للضمان االجتماعي وصندوق التوفير الوطني

 :تموفيما يتعلق بنشر الممارسات الفضلى للحكامة  -

ق االيداع والتدبير، يحدد مهامها وسير إعداد مشروع نظام داخلي للجنة الحراسة من طرف صندو -

، حيث تم اقتراح تأجيل 2016د تم إرساله إلى أعضاء هذه اللجنة، خالل شهر مارس أعمالها، وق

 طار القانوني المنظم للصندوق؛النظر فيه إلى حين إعادة صياغة اإل

  وضع سياسة التعيينات والتعويضات والمصادقة عليها؛ -

ة. حيث يحدد هذا النظام الجديد حكامة وقواعد ظات االستثمارية والخزينتنزيل سياسة تدبير المحف -

 .تدبير المحفظات واستراتيجية تدبير المخاطر والسيطرة عليها

ية وتدبير المخاطر على مستوى مجموعة صندوق اإليداع والتدبير، فتجدر أما فيما يخص نظام الرقابة الداخل

 :اإلشارة إلى ما يلي

 داخلية من خالل تحديث دالئل الرقابة الداخلية ألجهزة الصندوقبيئة الرقابة ال من جهة، تم تعزيز -

(Manuels de Contrôle  Interne)  بهدف تغطية جميع األنشطة الواردة على مستوى خرائط

واعتماد التحليل   (Conformité) لمخاطر ومن خالل نشر واعتماد المذكرات المتعلقة بالمطابقةا

 .ل تقديمها للهيئات المقررةة "المخاطر" لملفات االستثمار قبالمبني على وظيف

من جهة أخرى، تم إعداد سياسة شاملة لتدبير المخاطر وتعميمها على مستوى الشركات التابعة  -

 .إضفاء الطابع المؤسساتي على مبادئ وقواعد تدبير المخاطر للمجموعة بهدف

البنك المركزي، من شأنه أن يمثل أداة قوية  كما أن وضع إطار احترازي جديد، والذي وافق عليه -

خاذ القرار وتدبير المخاطر الرئيسية التي تعترض عمل المجموعة، كما سيعزز وظيفة وثقافة الت

وتم التنزيل الفعلي لهذا اإلطار االحترازي الجديد ابتداء من  تدبير المخاطر داخل هياكلها.

 .2019 سنة

 فيما يتعلق باالستراتيجية 

.وقد أتاحت هذه 2022استراتيجيتها الجديدة في أفق سنة  2017دوق االيداع والتدبير خالل سنة  موعة صنتبنت مج

التدخل الممكنة والتي أفضت إلى تحديد توجهات العملية الفرصة لمراجعة محفظة األنشطة الحالية وقطاعات 

 :مس ركائزاستراتيجية جديدة للمجموعة. وتنبني االستراتيجية الجديدة للصندوق على خ

 االدخار والتأمين؛ -

 السياحة؛ -
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 التنمية المجالية؛ -

لتمويل المشترك )المساهمة في تمويل الجماعات الترابية وتطوير التمويل المشترك للشركات  -

  والمتوسطة(؛الصغرى 

االستثمار )االستثمار في إطار شراكة مع الفاعلين في القطاع الصناعي والصناعات الغذائية  -

معلومات الجديدة والطاقات المتجددة والشراكات بين القطاعين العام والخاص وتكنولوجيات ال

 .المحليين(

 :وستقوم هذه الركائز الخمس على تنظيم محكم يعتمد على أربع مهن، وهي

 تدبير االدخار والتأمين؛ -

 السياحة؛ -

 التنمية المجالية؛ -

 .البنك والمالية واالستثمار -

ابعة للمجموعة من خالل خطط عمل تمتد ستراتيجية على مستوى الشركات التويتم حاليا تنزيل هذه التوجهات اال

استراتيجية خاصة بتدبير المشاريع  على خمس سنوات. وقد رافق تبني االستراتيجية الجديدة للمجموعة إنشاء هيئة  

 .تشكل أداة لتنزيل المخطط االستراتيجي المعتمد 

تحديد بنية إدارية المجموعة، وهو قيد التنزيل حاليا، يهدف إلى باإلضافة إلى ذلك، تم وضع نظام جديد إلدارة 

يتمحور نظام اإلدارة منسجمة ومتجددة ومالئمة لمواصفات الصندوق وقادرة على دعم استراتيجية المجموعة. و

ك الجديد حول دورة استراتيجية وأخرى ميزانياتية، فهو يعتزم التركيز خصوصا على إدارة األنشطة السياحية وتل

  .المتعلقة بالتنمية المجالية

  فيما يخص إدارة المساهمات المباشرة 

المباشرة من حيث تركيز  تم إضفاء الطابع الرسمي على القواعد التي تحدد وتنظم تدبير محفظة المساهمات

 .االستثمار والتعرض للمخاطر حسب القطاع ومخاطر االئتمان وكذا مخاطر الشركات المستثمر فيها

، نظام إدارة جديد يأخذ بعين 2022-2018داع والتدبير، كجزء من االستراتيجية الجديدة ندوق اإليكما وضع ص

 .نوعة تعمل في قطاعات وأنشطة مختلفةاالعتبار صورة المجموعة كمؤسسة عمومية وكمجموعة مت

ندوق اإليداع والتدبير كما يأخذ نظام اإلدارة الجديد في االعتبار أربعة أشكال تدبيرية تميز وتعزز مستوى تدخل ص

تدبيرية قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى   في تسيير الشركات الفرعية من جهة، وتحدد لكل دور، على حدة، دورات

تي تنظم هذه الدورات وطريقة عملها والمسؤوليات والتفاعالت بين مختلف المتدخلين من جهة وكذلك العمليات ال

 .أخرى

صندوق اإليداع والتدبير، وتوفر الدقة الكافية وخفة دًا من الوضوح للمهن الحالية لـوتوفر هذه البنية المتكاملة مزي

يما قطب "التمويل"، كمسؤول عن إدارة الحركة وتعيد تموضع الصندوق من خالل إداراتها المركزية، والس

تشكل فيها االلتقائية ومراقبة الفروع التابعة للصندوق. كما أنها ستعزز عمل المجموعة بطريقة متكاملة ومثالية، 

 :والتعاضد ركائز للعمل. وبالتالي، يعيد النظام الجديد توجيه المجموعة على النحو التالي

تتم قيادته من خالل  ومنظم،وهي مجال ناضج  "،واالستثماربالنسبة ألنشطة "البنوك والتمويل  -

التوجهات االستراتيجية  طريقة "الهندسة االستراتيجية والمالية"، حيث يتدخل الصندوق في تحديد 

لقيادة االستراتيجية وإدارة والسياسات والمعايير الخاصة بالمجموعة ويمارس إدارة معززة أساسا با

 .تي وكذا التوازنات المالية الكبرى باإلضافة إلى إدارة المخاطراألداء المالي والميزانيا

ب مدعوم يسمى "المراقب ارتها بأسلوأما فيما يخص أنشطة "التنمية المجالية" و "السياحة"، فتتم إد  -

إذ سيتدخل في تحديد   المعنية،"، حيث يكون ـصندوق اإليداع والتدبير أكثر تدخالً بفروعه  العملياتي

ت والسياسات والمراجع والمعايير التجارية. كما أنه يمارس إدارة األداء المالي االستراتيجيا

افة إلى إدارة المخاطر ولكن أيضا إدارة األداء والميزانياتي والتوازنات المالية الكبرى باإلض

 .يع واألوراشالعملياتي واالستجابة لألطراف المتدخلة بالحضور الدائم والتتبع عن قرب للمشار

 هذا الدور بالنسبة للتنمية المجالية وشركةCDG-Développement ذا االطار ستلعب الشركة القابضة وفي ه

Madaef   إطار اآللية الجديدة، إلى هياكل مختصة للتنشيط واإلدارة   حول هاتين الهيئتين، في بالنسبة للسياحة. وستت

في مجال اختصاصاتها، ضامنتين إلنجاح آلية  مكونة من خبراء في هذا المجال. وتعتبر هاتان الهيئتان كذلك، كل



 70 

بع عن قرب لألوراش اإلدارة ولوضع استراتيجية الصندوق الخاصة بهذه المجاالت وإلقامة أطر مرجعية وللتت

لة. والمشاريع وكذلك ضمانا لتحقيق األهداف خاصة منها التنفيذية وأهداف التنمية والجودة وإقناع األطراف المتدخ

هاتين المؤسستين تحت إشراف المدير العام لصندوق اإليداع والتدبير كما سيشاركان في المجالس وسيمارس مديرا  

 .مستوى لجان الحكامة في المجموعة اإلدارية للفروع التابعة لهم وعلى

ب وفيما يتعلق باألنشطة األصلية وتلك المتعلقة بالودائع والتأمين واالدخار، سيظل صندوق اإليداع والتدبير في لع

 .دور الفاعل مع توجيه أكثر تنظيماً وأحسن فعالية يستند إلى عمليات التوجيه على غرار المجاالت األخرى

ة صندوق اإليداع والتدبير في إدارة هذا المجال من خالل الهيئات قلية، فستستمر مجموعأما بالنسبة ألسهم األ

وخاة مفاهيم "مراجعة األعمال" و "المراجعة تتضمن الهندسة اإلدارية المت المساهمات. كما اإلدارية لهذه 

رية كجزء ال يتجزأ من حكامة االستراتيجية" واالجتماعات اإلدارية رفيعة المستوى التي تتخلل جميع الدورات اإلدا

 .مجموعة صندوق اإليداع والتدبير

 يخص اإلدارة المالية لالستثمارات فيما 

اطارا احترازيا جديدا بمعايير تقنية عالية بموافقة البنك المركزي وتحت حديثا صندوق اإليداع والتدبير تبنى 

ن الصندوق شرع في العمل مع البنك اشراف لجنة الحراسة يستجيب لخصوصية المؤسسة. والجدير بالذكر أ

 .2018، لتتم الموافقة عليه في سنة 2016المركزي لتحديد هذا اإلطار الجديد منذ سنة 

 :رئيسية تتمثل فيما يلي ضمن ثالث محاور ويت

تحديد االموال الذاتية االحترازية التي تمثل الرأسمال الفعلي لمجموعة صندوق اإليداع التدبير والتي  -

 غطية المخاطر المرتقبة؛تمكن من ت

األخذ بعين االعتبار، باإلضافة إلى المخاطر االعتيادية )مخاطر االئتمانية، ومخاطر السوق  -

"المخاطر االستثمارية" المتعلقة بالمشاريع المنجزة من طرف الشركات والمخاطر التشغيلية(، 

 التابعة للمجموعة؛

خالله قياس قدرة صندوق اإليداع والتدبير على وضع إطار جديد للمالءة االحترازية الذي يتم من  -

 .اجهة المخاطر وذلك على أفق خمس سنواتمو

القيادة أخذا بعين االعتبار مستلزمات اإلطار االحترازي الجديد واحداث كما طور صندوق اإليداع والتدبير آليات 

  :منظومة توزيع لألموال الذاتية، تشمل الجوانب التالية

 ى أفق خمس سنوات،ذاتية والمخاطر علتوقعات االموال ال -

 جعل مالئمة االموال الذاتية أداة تحكيمية وتقريرية في التسيير الجاري،  -

دة لتوزيع األموال الذاتية مبنية على مبدأ ترشيد العالقة بين المردودية ونسبة اعتماد مقاربة جدي -

 .المخاطر المرتقبة كآلية لضمان التوازن بين حصص مختلف فئات األصول

 عام وبشكل 

شكلت االستراتيجية الجديدة فرصة إلعادة تركيز صندوق اإليداع والتدبير على مهامه األساسية. إذ ستعمل 

ة الجديدة للمجموعة على إعطاء األولوية ألساليب التدخل "خبير" و "مشارك في التمويل" و "مستثمر" االستراتيجي

جموعة لفترة طويلة. وستمكن هذه األنماط الجديدة من اكتساب مقارنة مع أسلوب "فاعل مباشر" الذي اعتمدته الم

 .القدرة على التدخل مع إدارة أفضل لمخاطر المجموعة

ديناميكيتين ضروريتين ترمي لترسيخ النموذج االقتصادي لصندوق  2022خطة االستراتيجية ولهذا أطلقت ال

 :وضمان سيرورته اإليداع والتدبير

لمهن وتطوير إجراءات تدخل وتموقع عادة تركيز وتوجيه محفظة اخطة إعادة الهيكلة تتضمن إ -

 ؛ صندوق اإليداع والتدبير في المستقبل

اتيجية صندوق اإليداع والتدبير ألخذ بعين االعتبار الرهانات خطة تنموية تعكس مالءة استر -

 .تثمار والتدخلاالقتصادية الجديدة للبالد وكيفية تفعيلها من خالل االعتماد على أساليب جديدة لالس

 :الفعلي لمخطط التركيز من خالل المحاور التالية بالتنزيلوقد تم البدء 

 ؛ صول الفندقية غير االستراتيجيةالبدء بعمليات الخروج التدريجي من األ -
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مفاوضات متقدمة مع الهيئات الحكومية إلعادة هيكلة مشاريع التنمية الحضرية الكبرى )مدينة زناتة،  -

 (؛ SONADAC الملكي،المحج 

 .مراحل متقدمة من عملية تجديد شراكة الصندوق والدولة فيما يخص المحطات السياحية -

 ؛فيذ الخروج الكلي من قطاع السكن االجتماعيمع تن CGI إطالق مخطط إعادة هيكلة -

كما أطلق صندوق اإليداع والتدبير عملية إعادة هيكلة محفظته االستثمارية المتعلقة بقطاع الخشب،  -

ذ إ  Cellulose du Marocو Société Forestière de CDG  عن وقف نشاط شركتيفضالً 

بداء االهتمام. كما باع صندوق اإليداع تم إطالق عملية بيع مصنع اإلنتاج من خالل فتح طلب إ

وهي شركة تعمل في مجال Med Paper  كل حصته في شركة الورق     2017والتدبير خالل سنة  

 خ؛إل، دي صلة بصناعة الخشب

 .إعادة النظر في نموذج شركات التنمية المحلية -
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 (MEDZ) "ديزدمي" شركة
 

( شركة مساهمة ذات مجلس CDG)  لمجموعة صندوق اإليداع والتدبير( التابعة  MEDZ) 19"ميدزيد تعتبر شركة "

ة في مجاالت  مديري )إدارة( ومجلس مراقبة، تقوم أساسا بتهيئة وتطوير وتسويق وتدبير مناطق األنشطة االقتصادي

ي حققتها الصناعة والسياحة وترحيل الخدمات. ويبين الجدول التالي مجموع إنجازات الشركة والمؤشرات الرئيسية الت

 . 2016إلى حدود نهاية سنة 

 ميدزيدشركة  إنجازاتأهم 

 مجموعال السياحة ترحيل الخدمات  الصناعة مؤشرات

 11,32 1,95 3,6 20  5,77 االستثمار )بمليار درهم(

 22 5 4 13 عدد المناطق المنجزة

 - 572 21  311.500 459 المساحة اإلجمالية المنجزة )بالهكتار(

 4,77 2,43  0,8322 1,96 المعامالت )بمليار درهم(رقم 

شركة تابعة ومساهمات في تنفيذ مشروع أو أكثر داخل مناطق األنشطة  17من  ميدزيدوتتكون محفظة أعمال 

 ح الجدول التالي:  االقتصادية كما يوض

 ميدزيدالشركات التابعة ومساهمات 

 (%) م حصة األسه قطاع النشاط ميدزيدالشركات التابعة ومساهمات 

 Casa-Near-Shore كازا نيرشور
 ترحيل الخدمات

100 

 Technopolis Rabat Shore 100تيكنوبوليس الرباط شور 

 100 الجديدة  التقنيات Nemotek Technologie نيموتيك تيكنولوجي

 MEDZ Industrial Park (MIP)  انديسترييل بارك ميدزيد
إدارة المجمعات الصناعية 

 المندمجة
100 

 100 تهيئة المناطق الصناعية Oued Fèsواد فاس

 MEDZ Sourcingسورسينغ  ميدزيد
تدبير أصول ترحيل 

 الخدمات
100 

 100 الصناعيةتهيئة المناطق  Midparc Investment ميدبارك استتثمار

TRS Oujda 
تنفيذ وترويج وتسويق 

  وإدارة

100 

 Agropolis 100اكروبوليس 

 AFZI 89أفزي 

 89 تطوير المناطق الصناعية Atlantic free zone management (AFZM)اطلنتيك فري زون 

 Société d’aménagement du parc de شركة تهيئة مجمع سلوان

Selouane (SAPS) 
 68 الصناعيةلمناطق تهيئة ا

 51 تدبير المناطق Haliopolisهاليوبوليس 

 34 إدارة المجمعات الصناعية Midpark SA ميدبارك ش م

 34 تعزيز المناطق السياحية Société de valorisation de cala iris (SAVCI)  شركة تثمين كاال إريس

 32 الشرباستغالل مياه  Camerounaise des eauxكاميرونيز دي زو 

 15 تهيئة المناطق الصناعية SOGEPOSسوجيبوس 

 
  " ثم أصبحتMarrakech Motel SAتحت اسم "  1967سبتمبر  29ات مجلس إدارة في كشركة مساهمة ذ  MEDZتم إنشاء  19

"Maroc Hôtels et Villages ثم   2001" سنةMEDZ   2006سنة . 

 الكلفة التوقعية دون احتساب المنطقة الصناعية للرباط.  20 

 للكراء. بالنسبة لقطاع ترحيل الخدمات فهذا المبلغ يخص المساحة القابلة   21 

 . 2017اء في نهاية  بالنسبة لقطاع ترحيل الخدمات فهذا المبلغ يخص رقم المعامالت المتعلق بالكر 22 
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، وقد أسفرت عن تسجيل العديد من 2016إلى سنة  2012الفترة الممتدة من سنة  ميدزيد شملت مراقبة تسيير شركة 

 المالحظات ومجموعة من التوصيات، همت الجوانب التالية: 

 عمال والوضعية المالية للشركة؛ ة ونموذج األاالستراتيجي -

مدى تنفيذ المشاريع في كل من مجال مناطق األنشطة االقتصادية المتعلقة بالصناعة والسياحة وترحيل  -

 الخدمات؛ 

 األثر االجتماعي واالقتصادي لمناطق األنشطة االقتصادية المنجزة.  -

 ية للشركة وضعية المالأوال. االستراتيجية ونموذج األعمال وال
، لتوسع 2002استمر نموذج أعمالها في التطور، حيث بدأت الشركة نشاطها في قطاع السياحة سنة    ميدزيد منذ إنشاء  

. وإلى غاية سنة 2005من نطاق تدخلها إلى األنشطة الصناعية وترحيل الخدمات واألنشطة الحضرية ابتداء من سنة  

 م وتطوير مناطق األنشطة االقتصادية. إطالق وتصميرة في مجال بمثابة قاط ميدزيد ، اعتبرت 2007

بتبني نموذج أعمال يتميز بتحكمه في سلسلة تطوير مناطق األنشطة االقتصادية   ميدزيد ، قامت  2010وابتداء من سنة  

 لموازنة بينبأكملها، من التصميم الى التدبير مرورا بالتهيئة والبناء والتسويق. ويهدف نموذج األعمال هذا إلى ا

عامة والمردودية االقتصادية والمالية للشركة. وبعبارة أخرى، يسعى إلى التوفيق بين ضرورة مصاحبة المصلحة ال

والسلطات  ميدزيد السياسات القطاعية والتنمية الترابية المندمجة والمردودية المالية للمشاريع في إطار شراكة بين 

 النقائص، نوردها كما يلي. ل مجموعة منوذج عن تسجيالعمومية. وقد أسفرت مراقبة هذا النم

  محدودية نموذج األعمال 

وعدم مالءمته لخصوصيات بعض المشاريع سيما   ميدزيد أبانت المراقبة عن محدودية نموذج األعمال المتعلق بشركة  

ملكية  تلك المنجزة خارج مدينة الدار البيضاء في مناطق ترحيل الخدمات. علما أن هذه المناطق األخيرة تظل في 

 سورسينغ.  ميدزيد من خالل شركتها الفرعية كازانيرشور وخاضعة لتسييرها بواسطة شركتها الفرعية    ميدزيد شركة  

 لماليهشاشة الوضع ا 

 من هشاشة وضعها المالي بسبب عدة عوامل نذكر منها على الخصوص:  ميدزيد وفي الواقع، تعاني شركة 

 ؛ 2016في نهاية سنة  % 2أس المال المستثمر نسبة مردودية متواضعة لالستثمارات: حيث مثل الر -

 تمويل جزء من االستثمارات بواسطة ديون قصيرة اآلجال؛  -

قارنة بإجمالي الميزانية، حيث شكلت الموارد الذاتية معدل سنوي متوسط قدره ضعف الموارد الذاتية م -

 ؛2016إلى سنة  2012من سنة  15%

سنويا قدره سجلت المديونية معدال  2016إلى سنة  2012ارتفاع مستوى المديونية: من سنة  -

 مليار درهم. 29,3

عدال سلبيا لمتوسط النمو السنوي تطور سلبي لرقم المعامالت: حيث سجل رقم المعامالت المجمع م  -

(TCAM بنسبة )؛2016و 2012. بين سنتي % 8,25 

مليون درهم مقابل    -364  زيد ميد ، بلغ صافي خزينة  2016ارتفاع نسبي لعجز الخزينة: في نهاية سنة   -

  .2012مليون درهم سنة  -710

 ثانيا. مناطق األنشطة الصناعية 
ت العمومية في تفعيل المخططات والبرامج الوطنية والجهوية لتطوير سياسة مصاحبة السلطا ميدزيد تبنت شركة 

(، بتكلفة P2Iاعية مندمجة )ة صنمنطق 13  ميدزيد (.  ومنذ إنشائها، طورت  P2Iوتنمية المناطق الصناعية المندمجة )

اط ( وتكنوبول الربGueznayaمليار درهم، باستثناء تكاليف تطوير مناطق كزناية ) 5.77إجمالية قدرها 

(Technopole de Rabat .) 

  وقد أسفرت مراقبة هذه المشاريع عن تسجيل المالحظات التالية:

 نقائص على مستوى تصميم تهيئة مناطق األنشطة الصناعية 

يسبق تصميم تهيئة أية منطقة صناعية مذكرة تفاهم وكذا اتفاق األطراف حول المشروع. وفي هذا اإلطار، سجل 

 المجلس ما يلي:
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، والمنطقة .وميدبارك AFZI MIDPARCعدم القيام بدراسة "السوق" لعدة مشاريع وهي: أفزي  -

 الصناعية آليت قمرة، وبوجدور وسلوان.

 . Agropole Agadirوأكربول أكادير    Haliopolisهاليو بوليس    غياب دراسة التموضع لمشروعي -

 .Haliopolisوجدور وهاليو بوليس غياب مذكرة التفاهم الخاصة بالمشاريع التالية: آيت قمرة، وب -

مشروع( أن المدة الفاصلة بين تاريخ توقيع مذكرة التفاهم بين األطراف   13وقد أظهرت مراقبة ملفات هذه المشاريع )

إبرام اتفاقيات االستغالل، هي مدة طويلة نسبيا بالمقارنة مع ما هو متفق عليه. اذ أن هذه المدة التعاقدية كان  وتاريخ

شهراً كمدة  28أشهر و 8تتعدى ستة أشهر من تاريخ توقيع مذكرة التفاهم، غير أنه لوحظ أنها تتراوح بين  يجب أال

 تأخير عما هو متفق عليه.

أكربول  شاريع قبل توقيع مذكرة التثمين. ويتعلق األمر بكل منق أشغال تهيئة بعض المفضال على ذلك، لوحظ إطال

 وأكربول بركان " Technopole Oujda" وتكنوبول وجدة "Agropolis Meknès" مكناس 

"Agropole Berkane"   ومنطقة أفزي"AFZI"   

 صعوبة تسويق المجمعات الصناعية المندمجة 

 ة عن المالحظات التالية:المجمعات الصناعية المندمجأسفرت مراقبة عملية تسويق 

لوحظ فارق بين المنجزات  2017و 2015لوحظ تأخر في تحقيق رقم المعامالت التوقعي: بين سنة  -

بمبلغ  " Midparc"مليون درهم. توزع بين مشروع ميد بارك  255واألهداف المتوخاة بلغ إجماليا 

بمجموع  "Technopole Oujda"جدة مليون درهم، ومشروع تكنوبول و 173قدره 

 درهم.  مليون 129

وباستثناء المشاريع حديثة التسويق، سنوات،  6وأخذا بعين االعتبار المشاريع التي بدأ تسويقها قبل  -

بتكنوبول وجدة،  %41. حيث سجلت نسبة %71 بلغت النسبة العامة للتسويق بالمحطات الصناعية

 بالمنطقة الصناعية آليت قمرة بالحسيمة. %38بالمنطقة الصناعية لسلوان و %37و

تم تسويقها أي بنسبة  459من أصل  187ضعف نسبة تثمين المساحات التي تم تسويقها: تم استغالل  -

 على الرغم من تجاوز اآلجال التعاقدية لبداية االستغالل. 41%

امة مشاريع بالمنطقة  آجال تدبير ملفات الزبناء: أسفرت مراقبة ملفات بعض الزبناء الراغبين في إق -

  ، على أن متوسط مدة معالجة ملفاتهم تتراوح بين أربعة وسبعة أشهر.AFZIالصناعية 

 في تحمل تكاليف تدبير المناطق الصناعية ميدزيد ر استمرا 

( تدبير الخدمات بالمناطق الصناعية وخاصة الحراسة ميدزيد سورسينغ )وهي شركة تابع لشركة    ميدزيد تتولى شركة  

 تنة والحراسة والتنسيق مع السلطات المحلية.والبس

هذه التكاليف من ميزانيتها، في  ميدزيد تتحمل وفي غياب التزام الصناعيين بدفع تكاليف تدبير المناطق الصناعية 

ببرمجة هذه التكاليف داخل ميزانيتها، من  ميدزيدنفس المناطق. وبهذا تقوم  انتظار تكوين جمعيات المهنيين داخل

مليون درهم   26,4دبير بالنسبة للمناطق الحرة ما قدره حفاظ على رونق هذه المناطق. وقد بلغت مصاريف التأجل ال

 .ميدزيد، الشيء الذي يثقل خزينة شركة 2017إلى  2014ة بين سن

  الخدماتترحيل ثالثا. مناطق 
ربع مجمعات خاصة بترحيل ، التزمت هذه األخيرة بتطوير أميدزيد في إطار شراكة عمومية بين الدولة وشركة 

ار البيضاء، والرباط متر مربع موزعة على أربع مدن هي: الد 602.000ت مكونة من مساحة إجمالية قدرها الخدما

بتهيئة وبناء األربع مجمعات الصناعية المندمجة المتخصصة في ترحيل الخدمات   ميدزيد وفاس ووجدة. وقامت شركة  

 بتسويقها وتدبير خدماتها. ميدزيد تكلف مليار درهم وت 3,62باستثمار قدره 
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 حصيلة االنجازات في قطاع ترحيل الخدمات

مناطق ترحيل  

 الخدمات

 االستثمار المتوقع 

 )بمليون درهم(

 االستثمار المنجز

 )بمليون درهم(

مساحات التأجير 

 ( 2المتوقعة )ب م 

مساحات التأجير 

 ( 2المنجزة )ب م

 المساحات المسوقة

 ( 2)ب م

ور كازا نييرش

(Casanearshore) 
2 498 2 299,00 270 000 220 000 154 149 

الرباط  - تكنوبوليس

 (TRSشور )
2 430 1 031,00 205 000 68 000 44 520 

 1 144 194,33 107 000 16 000 8 280 (FSشور ) -فاس 

 120 108,33 20 000 7 500 388 (OSشور ) -وجدة 

 337 207 500 311 000 602 632,66 3 192 6  المجموع

  ميدزيد:  المصدر

سورسينغ  ميدزيد  على الشركات التابعة لها كشركة  ميدزيدترحيل الخدمات اعتمدت شركة  مجمعاتولضمان تدبير 

 إلى جانب شركات أخرى تتحمل أصول مجمعات ترحيل الخدمات كشركة كازا نيرشور وشركة تكنوبوليس.

 الحظات التالية:وقد أسفرت مراقبة تسيير هذا المجال عن الم

  ق قدرتها الماليةبإنجاز استثمارات تفو ميدزيدالتزام 

من المكاتب والمحالت متر مربع    602.000إلى   بتطوير أربع محطات تصل مساحتها  ميدزيد التزمت    2006 منذ سنة

 ميدزيد قامت شركة 2017المعدة للخدمات بأربع مدن وهي الدار البيضاء، الرباط وفاس ووجدة. وإلى حدود سنة 

 بإنجاز نصف المساحة المرتقبة. 

كشركة مصاحبة لتنزيل استراتيجية ترحيل الخدمات، إلى التزام شركة  ميدزيد ل وقد أدى اختيار السلطات العمومية

 ميدزيد، استثمرت 2016باستثمارات تفوق قدراتها المالية، الشيء الذي أضعف وضعيتها المالية. ففي سنة  ميدزيد 

الحصول على الوعاء العقاري وتهيئة وبناء مناطق األنشطة االقتصادية الخاصة بترحيل من أجل مليار درهم  3,6

الخدمات. وأدى هذا التسارع في االستثمارات وضعف التسويق إلى تدهور كل من المردودية وسيولة الخزينة )صافي  

 درهم(.  مليون -364بلغ  2016، وفي نهاية سنة 2012مليون درهم سنة  -710مجموع الخزينة بلغ 

  أوجه قصور على مستوى تخطيط وتهيئة وبناء المجمعات الخاصة بترحيل الخدمات 

 يتجلى ذلك من خالل النقائص التالية.

 غياب بعض الدراسات الضرورية إلنجاز المشاريع   ▪

ناطق المخصصة والدولة ووفقا لدفاتر التحمالت الخاصة بالم 23ميدزيد في إطار اتفاقيات الشراكة المبرمة بين شركة  

بإعداد الدراسات األولية الخاصة بدراسة السوق، ودراسة التموقع والدراسات  ميدزيد للخدمات المرحلة، التزمت 

لمشاريع ال تحتفظ بوثائق تتبع ا ميدزيد  التقنية والمالية، إال أنه لوحظ عدم قيام الشركة بكل هذه الدراسات. كما أن

 جة والتهيئة.ابتداء من التخطيط وصوال إلى البرم

وزيادة على ذلك، فإن اختيار أماكن إقامة المشاريع لم يتم تبريره بدراسات الجدوى المتعاقد حولها. مما يشكل بوجه عام  

 شور(.   – ة  شور ووجد - مخاطر على جاذبية الشركات واالستثمارات إلى مناطق ترحيل الخدمات )على سبيل المثال فاس 

 مات" متعلقة ببناء مجمعات "ترحيل الخدعدم الوصول إلى تحقيق األهداف ال ▪

متر مربع، بيد أنه، وفي   602.000بتحقيق مساحة إجمالية خاصة بترحيل الخدمات تصل إلى  ميدزيد التزمت شركة 

 متر مربع(.  311.500)أي  %46، لم يتعد معدل اإلنجاز العام 2017أواخر سنة 

د(، لوحظ تأخر في  )علما أن األشغال لم تنته بع 2017هاية سنة تجاوز المدد الزمنية المتعاقد بشأنها.ففي ن كما لوحظ 

( ، باإلضافة إلى FES SHORE( وفاس شور )TRS( وتكنوبوليس الرباط  )CNSانجاز مشاريع كازا نيرشور )

 شهرا ابتداء 72ترحيل الخدمات والمحددة في  من احترام المدة التعاقدية إلنجاز مشاريع  ميدزيد أنه لم تتمكن شركة 

شهر بمشروع  60شهرا بمشروع  كازا نيرشور، و 72التأخر إلى  من تاريخ بداية األشغال، حيث وصلت مدة هذا

 شهرا بمشروع  فاس شور.  48تكنوبوليس الرباط و

 
 2009يونيو   12واالتفاقية المعدلة بتاريخ  2007يونيو   14بتاريخ    ميدزيداتفاقية االستثمار بين الدولة وشركة    - 23

واالتفاقية   2009يونيو   03واالتفاقية المعدلة األولى بتاريخ    2007يونيو   14اتفاقية االستثمار بين الدولة وشركة كازانيرشور بتاريخ  -    

 ؛ 2011مايو    17لمعدلة الثانية بتاريخ ا

 ؛ 2011مايو   17واالتفاقية المعدلة بتاريخ   2009يونيو  12اتفاقية االستثمار بين الدولة وشركة تكنوبوليس الرباط شور بتاريخ   -   

 2011و ماي 17واالتفاقية المعدلة بتاريخ  2009مايو  06اتفاقية االستثمار بين الدولة وشركة فاس شور بتاريخ   -   
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متر مربع، غير أنها بقيت   287.244، تهيئة مساحة إجمالية تصل إلى 2017باإلضافة إلى ذلك، تمت في نهاية سنة 

 مع الدولة. ميدزيد تثمين. مما يتعارض مع التزامات شركة  أرضا عارية دون

بإجراء تعديالت على مخطط إنجاز المجمعات الخاصة   2011و  2009في سنتي    ميدزيد من جانب آخر، قامت شركة  

ديلي مؤشر عليه من لدن اللجنة التقنية  بترحيل الخدمات، إال أنها لم تدل للمجلس األعلى للحسابات بأي مخطط تع

 2016.24و 2007ئيس الحكومة لسنتي مات المرحلة كما هو منصوص عليه في منشوري رللخد 

 التحكم في كلفة بناء المجمعات عدم  ▪

من وعاء عقاري من أجل إنجاز مجمعات صناعية مندمجة خاصة بترحيل الخدمات، من خالل   ميدزيد استفادت شركة  

ها في نة تفضيلية تخضع لشروط اإلنجاز المنصوص عليلملك الخاص للدولة والجماعات الترابية بأثمشراء أراضي ا

  دفاتر تحمالت االستثمار. ويوضح الجدول التالي تكلفة اقتناء العقارات للمجمعات األربعة.

 تكلفة اقتناء العقار

تكنوبوليس الرباط  

 شور
 شور-وجدة فاس شور كازانيرشور

 30,76 21,48  129,81 149,81 العقار )بمليون درهم(تكلفة 

 - 20 38 107 المساحة )بالهكتار(

 ميدزيدالمصدر: 

درهم للمتر المربع. وحسب مسؤولي   10.250,40و  7.644,16، تراوح متوسط كلفة البناء بين  2017والى غاية سنة  

، ونظرا للخبرة المكتسبة، 2012، فقد تحسن تدبير تكاليف البناء بشكل ملحوظ، حيث، ابتداء من سنة ميدزيد شركة 

استراتيجية لترشيد تكاليف البناء عبر تحسين التصاميم مع الوفاء باحترام كل من القوانين  ميدزيد ركة وضعت ش

 الجاري بها العمل وكذا حاجيات زبنائها ونصوص دفاتر التحمالت. 

تخفيض بشأن كلفة البناء وكذا المجهودات المبذولة ل  ميدزيد المجلس بعين االعتبار التأكيدات الصادرة عن شركة    يأخذ 

بين سنتي    % 50ثال فقد تم تخفيض تكلفة بناء مجمع كازانيرشور بأكثر من  هذه الكلفة بشكل تدريجي. وعلى سبيل الم

 .2017و 2006

 األهداف المتعلقة بتطوير مجمعات ترحيل الخدمات  في إنجاز المشاريع وعدم تحقيق كل تأخر  ▪

بل تثمينها في آجال توقعية تحددها بأثمنة تفضيلية مقاعلى أراضي مخزنية   ميدزيد في إطار نفس الشراكات، حصلت 

عقود البيع ودفاتر التحمالت وكذا اتفاقيات االستثمار. غير أن الشركة لم تحترم التزاماتها في جميع المشاريع 

 صة للخدمات المرحلة، ال سيما مواعيد إنجاز تلك المشاريع وكذا برنامج االستثمارات. المخص

( CNSلم تنته بعد(، لوحظ تأخر في انجاز مشاريع كازا نيرشور ))علما أن األشغال  2017ففي نهاية سنة 

من احترام  ميدزيد (، باإلضافة إلى أنه لم تتمكن شركة FES SHORE( وفاس شور )TRSوتكنوبوليس الرباط )

األشغال، حيث وصلت شهرا ابتداء من تاريخ بداية  72المدة التعاقدية إلنجاز مشاريع ترحيل الخدمات والمحددة في 

شهرا بمشروع  48وشهر بمشروع تكنوبوليس الرباط  60شهرا بمشروع كازا نيرشور، و 72مدة هذا التأخر إلى 

 فاس شور. 

لم تحقق كل برامج االستثمار التي التزمت بها في إطار شراكتها مع السلطات   د ميدزيبالنسبة لبرامج االستثمار فشركة  

   تالي االستثمارات المنجزة بالمقارنة مع تلك المبرمجة في إطار المشاريع األربعة.العمومية. ويبين الجدول ال
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 نسبة إنجاز برامج االستثمار

 مجمعات ترحيل الخدمات
 االستثمار المبرمج

 )بمليون درهم(

 االستثمار المنجز

 )بمليون درهم(
 (%معدل اإلنجاز )

 2. 498 2. 299,00 92,03 (CNSكازانيرشور )

 2. 430 1. 031,00 42,43 (TRSالرباط ) -ليس تكنوبو

 1. 144 194,33 16,99 (FSشور ) -فاس 

 90,28 108,33 120 شور -وجدة 

 58,61 632,66 3 192 .6 المجموع

 إنشاء غير مبرر لمنطقة صناعية حرة داخل مجمع "تكنوبوليس الرباط"  ▪

اصة بالتكنولوجيات الحديثة ذات القيمة المضافة شهد مجمع "تكنوبوليس الرباط" المخصص للخدمات المرحلة الخ

منطقة من البحث والتطوير، إنشاء منطقة حرة وكذا أنشطة خدماتية. وبالتالي، تم إحداث تغيير لتخصيص الالعالية و

والدولة   ميدزيد خالل السماح بأنشطة صناعية غير مرتبطة بالتخصيص األولي. وقد سمح تعديل االتفاقية األولية بين  

متر مربع( إلى جانب المنطقة  629.966بخلق منطقة خاصة بالخدمات والتكنولوجيا ) 2009يو يون 12اريخ بت

 متر مربع(. 325.698الخاصة بترحيل الخدمات )

ً جديدا للمنطقة، لتتحول من 2015نة وفي س ، تم إنشاء منطقة حرة بمنطقة "تكنوبوليس الرباط" مانحة بذلك طابعا

طة ذات محتوى تكنولوجي إلى منطقة متعددة التخصصات واألنشطة. وقد تم تنفيذ هذا منطقة متخصصة في أنش

والخطة المصاحبة لهذا التصور الجديد ة الجدوى التي تبرر ذلك، التغيير في غياب الدراسات االقتصادية ودراس

 للمشروع، الشيء الذي قد يؤثر سلبا على النظام البيئي للمشروع.

يس الرباط" إلنشاء منطقة حرة خاصة بشركات صناعية ليس مبررا. اختيار موقع "تكنوبول باإلضافة إلى ذلك، فإن

 AFZبإنشاء المحطة الصناعية المندمجة أفزي    ميدزيد كلم( قامت شركة    30ألنه، وغير بعيد عن هذا الموقع )حوالي  

هكتار خاصة   345لية تصل إلى  بمدينة القنيطرة والتي تحتوي على منطقة صناعية حرة ومنطقة صناعية بمساحة إجما

 فرة على مناطق غير مسوقة ولم يتم تثمينها. بصناعة السيارات وأنشطة صناعية أخرى، وما تزال متو

  طق ترحيل الخدماتصعوبات تسويق وتدبير منا 

 أظهرت المراقبة وجود صعوبات في تسويق وتدبير مناطق ترحيل الخدمات، ويرجع ذلك إلى العوامل التالية.

 لمتدخلين وعدم كفاية المساطر  د اتعد  ▪

والشركات التابعة لها، يتدخل شركاء آخرون في عملية ترويج المساحات المتعلقة بمناطق  ميدزيد إلى جانب شركة 

ترحيل الخدمات، السيما اللجنة التقنية للقطاع ووزارة الصناعة ووكالة الوكالة المغربية لتنمية االستثمارات سابقا، بيد 

ؤوليات كل طرف. وهذا األمر يطرح مشكلة متدخلين يتم في غياب مساطر رسمية ومكتوبة تحدد دور ومسأن تعدد ال

 في التنسيق فيما بين المتدخلين. 

بإعداد مسطرة داخلية تحدد مهام كل البنيات اإلدارية التي تتدخل في عملية  ميدزيد باإلضافة إلى ذلك، قامت شركة 

وترحيل الخدمات ومديرية الحظيرة ومديرية المالية والموارد التابعتين لشركة  التسويق، وال سيما مديرية تسويق

 سورسينغ والشركة حاملة األصول كازا نيرشور ش م.  ميدزيد 

لية ال تحدد بدقة شكليات تأجير المساحات وآجال دراسة الملفات ومسطرة التفاوض غير أنه لوحظ أن المساطر الحا

 ساحات ونشر الئحة المحالت الشاغرة، الخ. بشأن عقدة الكراء وحيازة الم

   25  (ESO  )26(KPOعدم تطوير التخصصات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية في مجالي ) ▪

شركة متخصصة، خاصة في   107يدز "لترحيل الخدمات" ما يناهز ، احتضنت مجمعات م2017إلى غاية سنة  

 ( وإفراز%  18)  CRMالمكالمات   ( ومراكز %48)   ITOعالم  ثالث مجاالت: إفراز الخدمات المرتبطة بأنظمة اإل

 BPO (15 %  .)العمليات األفقية والعمودية 

لدولي وقيمة مضافة عالية، إال أنه يتمتعان بآفاق واعدة على المستوى ا  ESOو  KPOوعلى الرغم من أن تخصصي  

. اذ ال يمثل التخصص المرتبط يد ميدزلم يتم تطويرهما بشكل كاف في مجمعات ترحيل الخدمات التابعة لـشركة 

 

 )Knowledge Process Outsourcing ( 25   االستعانة بمصادر خارجية في عملية المعرفة  

)Engineering Service Outsourcing  ( 26  االستعانة بمصادر خارحية في الخدمات الهندسية  
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على مستوى هذه المجمعات، في حين أن التخصص المرتبط بخدمات المعرفة    %  8( سوى  ESOبالخدمات الهندسية )

(KPO  .مازال غائبا فيها ) 

( عناية خاصة لهذين التخصصين في قطاع ترحيل الخدمات 2020  -  2016الجة هذا الوضع، أولت عقود األداء )ولمع

منصب  6000وحوالي    ESOمنصب شغل إضافي من لدن تخصص    14000ل وضع توقعات بخلق ما يقارب  من خال

 . KPOإضافي في مجال 

 صعوبات تسويق بعض مجمعات ترحيل الخدمات   ▪

خالل الفترة   %14نموا بمتوسط    ميدزيد شهدت عملية تسويق المساحات في مجمعات ترحيل الخدمات الخاصة بشركة  

( بمتوسط نمو قدره 2012 - 2009يين من النمو: األول ). وعرفت هذه الفترة مستو2016لى ا 2009الممتدة من 

 . % 5( بمتوسط نمو 2016 - 2013والثاني ) 25%

الء المساحات المخصصة لترحيل الخدمات ثالث مرات في غضون سبع سنوات، حيت انتقل وقد تضاعف معدل امت

، وصلت 2017. وفي نهاية سنة  2016متر مربع في نهاية سنة    198.670إلى    2009متر مربع في سنة    67.217من  

من بين مساحة  متر مربع 227.446المساحة )الجاهزة( المسلمة في األربع مجمعات الخاصة بترحيل الخدمات إلى 

في  % 99شور و-في وجدة %6متر مربع قابلة للتأجير، محققة بذلك معدل امتالء يتراوح بين  228.446قدرها 

 نيرشور.البيضاء  الدار

في المقابل، سجل انخفاض الطلب على اإليجار كلما ابتعدنا عن مجمعي الدار البيضاء والرباط في اتجاه مجمعي فاس 

شور ووجدة شور فارغة لعدة سنوات -ظلت األجزاء المبنية المعدة للتسويق من مجمعي فاسووجدة. ونتيجة لذلك، 

 سنوات بالنسبة للثاني(.   4ل وبعد التسليم )ثالث سنوات بالنسبة لألو

وفي هذا الباب تثار تساؤالت بشأن اختيار مواقع تهيئة وبناء مجمعات ترحيل الخدمات وتحديد حجم المشاريع 

   لق بالترويج والتسويق وسعر الكراء وتحمالت االكتراء.والمجهود المتع

 معامالت ممركز في مجمع "كازا نيرشور"  رقم  ▪

قة ببناء المجمعات الخاصة بترحيل الخدمات على تطور النشاط م تحقيق األهداف المتعلأثرت وضعية التسويق وعد 

، بلغ معدل النمو السنوي المتعلق 2017و 2013ونمو رقم معامالتها. فما بين  ميدزيد وحجمه في مجمعات شركة 

رهم. ويعكس هذا الرقم  مليون د  24بمتوسط زيادة سنوية قدره  % 7.65برقم معامالت االكتراء التراكمي ما قدره 

سويق المساحات الخاصة بترحيل الخدمات خارج الدار البيضاء، ونخص بالذكر مجمعات وجدة وفاس حالة ركود في ت

 ميدزيدء مجمع الدار البيضاء نيرشور، وهو المجمع األكثر جاذبية بين مجمعات شركة والرباط خصوصا مع امتال

 لترحيل الخدمات. 

في مجمع الدار البيضاء نيرشور الذي حقق ما   ميدزيد الخدمات لشركة    م معامالت قطاع ترحيلفي المقابل، يتركز رق 

المعامالت السنوي. وبعبارة أخرى، فإن  من مجموع رقم  % 80أي حوالي  2017مليون درهم في سنة  253قدره 

 ت السنوي. من مجموع رقم المعامال %20نشاط ترحيل الخدمات بالنسبة لثالثة مجمعات ال ينتج سوى 

، تبين من خالل فحص مكونات رقم المعامالت المتعلق بتحمالت االكتراء وملحقاته الخاص 2017في نهاية سنة 

النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد )كمالك لجزء من مجمع كازا نيرشور( بمجمع "الدار البيضاء نيرشور"، أن 

 % 80مليون درهم وهما يمثالن معا    42,93ما قدره مليون درهم، وحققت شركة كازانيرشور ش.م  21,18حقق 

 (.% 53و % 27من مجموع رقم المعامالت السنوي )على التوالي 

 ت  عدم مردودية تدبير مجمعات ترحيل الخدما ▪

مليون درهم، وبلغت النفقات المتعلقة  80,89سورسينغ" رقم معامالت بقيمة  ميدزيد ، حققت شركة " 2017في سنة 

مليون درهم  58,2827مليون درهم ضمنها تحمالت متغيرة بلغت  87,48ترحيل الخدمات ما قدره  بتدبير مجمعات

، بلغت التحمالت اإلجمالية لمجمعات ترحيل 2017مليون درهم.  وفي نهاية سنة    29.20تصل إلى    28وتحمالت ثابتة 

 
م  يتضمن هذا المبلغ التحمالت المتغيرة المتعلقة بتكاليف الكهرباء الخاص بالزبناء والتي يتم فوترتها بشكل مستقل وال تدرج في باب " رق   27

 المعامالت تحمالت الكراء وملحقاتها"  
 ر التذكير بكون بعض التحمالت الثابتة هي في الواقع تحمالت متغيرة ألنها تندرج ضمن خانة التدبير من الباطن لشركة ميدزيديجد 28

 الفوترة على مستوى المجمعات ... وتكاليف مصلحةالمستخدمين المعينين في المجمعات  المثال تكاليفسورسينغ على سبيل 
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سيير مجمعات ترحيل من مجموع مداخيل قطاع ت %74وهو ما يمثل  29مليون درهم 59,50الخدمات ما يناهز 

 .  30مليون درهم 80,89 ات الذي يقدر بالخدم

مجمعات ترحيل الخدمات والتي أثرت سلبا على التسويق ورقم المعامالت   وكنتيجة للتأخير المسجل على مستوى إنجاز

دبير الرباط وفاس شور ووجدة شور، يتساءل المجلس األعلى للحسابات بشأن ربحية نشاط ت -في مناطق تكنوبوليس

 سورسينغ. ميدزيد هذه المجمعات بالنسبة ل

  لمجمعات ترحيل الخدمات عدم بلوغ األهداف المتعلقة باألثر االجتماعي واالقتصادي 

شمل تقييم األثر االجتماعي واالقتصادي لقطاع ترحيل الخدمات بشكل عام ومجمعات ترحيل الخدمات التابعة لشركة 

 :بشكل خاص ثالثة جوانب أساسية ميدزيد

الجانب االقتصادي ويرتبط بمؤشرات الناتج الداخلي الخام اإلضافي والميزان التجاري والحصيلة  -

 المالية؛

 الجانب االجتماعي المتعلق بخلق فرص العمل وتحسين التكوين والمناخ االجتماعي؛  -

 مباشر.صورة المغرب من حيث البنية التحتية والسمعة والترتيب العالمي وجذب االستثمار األجنبي ال -

تأثيراتها على المجاالت وقد أظهر هذا التقييم عدم بلوغ األهداف المتوخاة من إحداث تلك المجمعات، سيما على مستوى  

 التالية.

 آثار قطاع ترحيل الخدمات على سوق الشغل وعائدات التصدير   .أ

من  %40يعني أن  من السوق في قطاع ترحيل الخدمات في المغرب. وهذا %40على حصة  ميدزيدتهيمن شركة 

مستوى الوطني تتحقق من خالل مناصب الشغل التي تم خلقها ورقم المعامالت الذي تم تحقيقه في هذا القطاع على ال

 مجمعات ترحيل الخدمات التابعة لهذه الشركة.

سنة مليار درهم في  7,21مليار درهم كرقم معامالت مقابل  8، حقق قطاع ترحيل الخدمات ما قدره 2015في سنة 

لي منصب شغل مقابل حوا 70.000زيادة كبيرة في مناصب الشغل التي تم خلقها والتي بلغت  ، وحقق2013

 . %6، حقق القطاع نمواً بأكثر من 2016. وخالل سنة 2009منصب في سنة  40.400

طاع ترحيل الخدمات. بيد أن النتائج التي تحققت في الواقع تظل أقل من األهداف التي حددتها الدولة في استراتيجية ق

بفارق نسبة  2015منصب شغل في سنة  70.000فقد بلغت مناصب الشغل التي تم خلقها في هذا القطاع ما يناهز 

 المسماة "عرض المغرب في مجال ترحيل الخدمات".   المتوقعة في االستراتيجية منصب 100.000مقارنة بـ   30%

فقط من الهدف   %40، وهو ما يمثل  2015يارات درهم في سنة  مل  8من جانب آخر، بلغت مداخيل صادرات القطاع  

 مليار درهم.  20والمتمثل في  2015الذي حددته استراتيجية 

 ميدزيد األثر المباشر لمجمعات ترحيل الخدمات التابعة لـ  .ب

ق مناطق متخصصة في ترحيل الخدمات )لم تكتمل بعد( بمساحة اجمالية تفو ميدزيد، أنجزت شركة 2006ة منذ سن

متر مربع من المساحات المكتبية والخدمات. علما أن الهدف المتوقع هو بلوغ مساحة تقدر بحوالي  270.000

 متر مربع في نهاية المطاف.  600.000

مليار درهم في تهيئة وبناء مناطق ترحيل  3,6أزيد من  ميدزيدمرت شركة وفيما يتعلق ببرامج االستثمار، استث

، 2017مليار درهم. وفي نهاية سنة  6,1ات العامة. علما أن الهدف المسطر هو استثمار الخدمات بشراكة مع السلط

 شركة، خلقت بدورها أزيد من 107" أزيد من ميدزيد احتضنت مجمعات ترحيل الخدمات التابعة لشركة "

 من رقم معامالت في قطاع ترحيل الخدمات.  %45منصب شغل مباشر، وتحقق حوالي  32.000

ار أخرى لمجمعات ترحيل الخدمات يمكن تقييمها وال سيما دورها في التنشيط االجتماعي أن هناك آثويشار إلى 

وفي هذا السياق، التزمت شركة  واالقتصادي لمدن االستقبال )النقل العمومي والقطاع العقاري والبنى التحتية، الخ(.

بيئي لمجمعاتها الصناعية وتلك المتخصص في  ميدز بإجراء دراسة عن األثر االجتماعي واالقتصادي والترابي وال

 ا بشكل منتظم.  ، والتي سيتم تحيينه2018ترحيل الخدمات قبل متم سنة 

 رابعا. مناطق األنشطة السياحية
مليار درهم،    2نشاء العشرات من مناطق األنشطة السياحية بتكلفة وصلت إلى  بإ  ميدزيد، قامت  2017إلى حدود سنة  

تحقيقها وثمانية بقيت في مرحلة الدراسات. وقد أنجزت هذه المشاريع إما في إطار تحقيق رؤية منها خمسة مشاريع تم  

 
 . درهم مليون  27,97إلى  تعلقة بتكاليف الكهرباء الخاص بالزبناء التي تصل الم باستثناء التحمالت المتغيرة   29

 .يؤديها الزبناء لميدزيد سورسينغ وملحقاتها التيتحمالت الكراء  30 
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بادرة من الجماعات ، أو في إطار المخططات الجهوية لتطوير السياحة بم2001التي بدأ تفعيلها منذ سنة  2020

 الترابية.

 وفي هذا اإلطار، سجل المجلس األعلى للحسابات ما يلي. 

 لمجال السياحيتثمار في اتوقيف االس 

بتطوير عشرات المشاريع بواسطة شركتين تابعتين لها وهما شركة "واد فاس" وشركة "تهيئة واستغالل   ميدزيد  قامت

في المجال السياحي إلى الشركة األم صندوق االيداع والتدبير، في  . ويعود قرار االستثمار  CALA IRISكال إريس  

 وتهيئة وقيادة وتسويق المشاريع.  ث تتولى تصميم باإلنجاز، حي  ميدزيدحين تقوم 

، التوقف عن االستثمار في هذا 2004بيد أن هذا النشاط لم يعرف تطورا مهما، حيث قررت الشركة، ابتداء من سنة 

اع وقد تم تأكيد هذه القرار من خالل االستراتيجية الجديدة لصندوق االيد إنهاء المشاريع التي تم إطالقها.المجال بعد 

 ياحي.بالتخلي عن االستثمار في المجال الس 2020 - 2018والتدبير للفترة 

لمشاريع التي ، حيث لم تتجاوز ا2007للخروج من هذا النشاط منذ  ميدزيد وبصفة عامة، كانت هناك نية لدى شركة 

الحسن الثاني تم اطالقها مرحلة "دراسة الجدوى". وبخصوص المساهمات التي كانت تتلقاها الشركة من صندوق 

من   ميدزيدي شركة  "من أجل تحقيق جزء من المشاريع سيما الجزء المتعلق باألشغال خارج الموقع"، لوحظ عدم تلق

مليون درهم بمشروع  4,6هم عن مشروع أكدال بمراكش ومليون در 6مليون درهم، منها  10,6الصندوق مبلغ 

بالنسبة لمشروع   %19وعين المذكورين، تمثل هذه المساهمات  الغندوري بطنجة. ومقارنة مع الكلفة اإلجمالية للمشر

 بالنسبة لمشروع الغندوري. %10أكدال و

  إحداث بعض المناطق التي ال تستجيب للطلب 

ى مسطرة معينة من أجل تحديد المقتضيات الواجب احترامها، بدءا من مرحلة يخضع إحداث المناطق السياحية إل

القرار ودراسة "مردوديته وجدواه"، وخالل كل مرحلة "دراسات أو أشغال" عندما   تحديد فرص االستثمار إلى اتخاذ 

 تصاميم األولى. يتم إدخال تعديالت على ال

قرار االستثمار باألساس إلى هيئات الحكامة بصندوق اإليداع بيد أنه، خالل هذه المرحلة، تعود مسؤولية اتخاذ 

، علما أنه ال يتم إشراكها في تحديد مواقع المشاريع،  ميدزيد ة إلى شركة والتدبير. فيما يعود تطوير المناطق السياحي

للحكومة أو  وال حجمها وال تخصصها، حيث يتم اختيار هذه المعايير، عموماً في إطار تحقيق الرؤية االستراتيجية

 المخططات الجهوية للجماعات الترابية المعنية.

اف المنشودة، مما أثر أن مبيعات البقع المجهزة لم تصل إلى األهد  وفي حالة بعض مناطق األنشطة السياحية، لوحظ

بقعة،  847بقعة مجهزة بمشروع واد فاس من بين  108سلبا على استغالل هذه المناطق حيث لم تسوق منها سوى 

غيير  إلى ت  ميدزيدالنخيل بمراكش. مما أدى بشركة  بقعة بالنسبة مشروع زهرة    75بقعة من أصل    65في حين تم بيع  

جم بعض المناطق وكذا تخصصها. والمثال الواضح على ذلك هو مشروع "واد فاس"، حيث قامت الشركة باستشارة ح

خارجية من أجل البحث عن مستثمرين جدد، لكن بدون نتائج ملموسة. مما جعلها تقوم بتغيير حجم المشروع مقارنة 

بيعها إلى الخواص بعد تجهيزها.  العقاريين لتعهد إليهم بيع قطع كبيرة للمنعشين لية، حيث كانت تنويبالنسخة األو

بتجزئة تلك القطع إلى بقع أصغر من أجل بيعها مباشرة للخواص، وعلى  ميدزيدونظراً لصعوبة التسويق، قامت 

 الرغم من هذه الجهود، ال يزال مستوى المبيعات دون التوقعات.

 ة إلى ملكية الجماعات الترابيةي نقل تجهيزات بعض المناطق السياحية المنجزتأخر ف 

أن تقوم بتحويل ملف التجهيزات المنجزة إلى الجماعة الترابية  ميدزيدبعد االستالم المؤقت لألشغال على شركة 

لمرافق العمومية لصالح المعنية، وبعد سنة من ذلك تسلم األشغال بصفة نهائية، حيث تقوم بتسليم محضر التخلي عن ا

 لى محضر االستالم النهائي. نه، ولحد اآلن، لم تحصل أية منطقة سياحية عهذه الجماعات. بيد أ

مسؤولة عن الحفاظ على  ميدزيدوكنتيجة لعدم نقل المرافق الجماعية إلى الجماعات الترابية المعنية تبقى شركة 

 المساحات الخضراء وعلى جودة الخدمات...إلخ.  

 ال تهيئة مشروع "وادي فاس" طويلة نسبياآج 

، قام  2005ف هذا المشروع عدة صعوبات أدت إلى تسجيل آجال طويلة نسبيا على مستوى اإلنجاز. ففي سنة  عر  فقد 

كل من صندوق اإليداع والتدبير ووزارة السياحة ومجلس مدينة فاس والمكتب الوطني للسكك الحديدية بتوقيع مذكرة 

ن ع وتمت تهيئة الكولف خالل الفترة الممتدة مانطلق المشرو 2007از هذا المشروع. وفي سنة تفاهم من أجل إنج

بدأت الشركة في تسويق البقع األرضية المنجزة. وهكذا   2016، وفي سنة  2012ليتم استغالله سنة    2010الى    2008

 سنة. 11فقد تطلب إنجاز هذا المشروع أكثر من 
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عرضها من خالل اقتراح مفهوم جديد يير بتغ ميدزيدت التسويقية التي واجهتها، قامت بيد أنه، وبالنظر إلى الصعوبا

قامت الشركة بإعداد  2015يستهدف سوق البناء السكني والتجاري بمدينة فاس. وفي سنة  2014للتسويق في سنة 

 .2016مخطط تعديلي للمشروع وافقت عليه السلطات سنة 

 لسياحيةصعوبة تسويق وتثمين بعض المحطات ا 

القطع األرضية للمستثمرين في مجال السياحة. لطلبات المقدمة والموافقة على بيع  تتولى اللجنة المحلية للتتبع فحص ا

ويعين والي الجهة المعنية أعضاء هذه اللجنة، ويرأسها ممثل الوالية المعنية. وتسهر هذه اللجنة على تتبع تثمين 

 المنطقة السياحية المعنية بالمشروع.

ضعف نسبة السياحية، سيما مشروع "وادي فاس" عن تسجيل وقد أسفرت مراقبة تسويق بعض مناطق األنشطة 

، والتأخر في انطالق عملية التسويق التي لم تبدأ إال في النصف 2016في نهاية سنة  %22التسويق التي لم تتعد 

ويرجع المسؤولين عن المشروع صعوبة . 2010علما أن أشغال التهيئة انتهت منذ يونيو  2016الثاني من سنة 

 إلى توفر العرض العقاري بالمدينة. التسويق 

مليون   3.404,5مليون درهم من أصل    2433  ميدزيدفيما يخص مبيعات القطع األرضية المنجزة، فقد حققت شركة  

 . %71درهم أي بنسبة  

  (، Pinède)باستثناء محطة بينيد    %33ين نسبة  ومن حيث تثمين المشاريع السياحية، فقد بلغ متوسط المعدل العام للتثم

 إذا استثنينا مشروع "واد فاس". %44وصل هذا المعدل إلى و

 صعوبة التثمين الفعلي لبعض المحطات السياحية 

بشركائها، تلتزم هذه األخيرة بتتبع المشروع إلى حدود التثمين الفعلي آلخر قطعة  ميدزيدوفقا لالتفاقيات التي تربط 

المشاريع التي تم تسويقها كاملة. )من خالل اجتماعات   بع بعضفي تت  ميدزيدأرضية مجهزة. لكن في الواقع تقوم شركة  

ة التي صارت في ملكيتهم(.  مما  اللجنة المحلية والتفاوض مع بعض الزبناء من أجل حثهم على تثمين البقع األرضي

 قد يؤدي الى تكاليف اضافية ومجهود اضافي على مستوى التسيير.

احية المحدثة كعدم ربطها بشبكة الظروف المالئمة الستغالل المناطق السي  كما لوحظ تأخر الجماعات الترابية في خلق

لحفاظ على رونق المنطقة باالعتماد على وسائلها ملزمة با ميدزيدوبهذا تكون شركة  الكهرباء وتدبير النفايات، إلخ.

 الخاصة.

احات الخضراء بها )مشروع زهرة وقد أدى التأخر في تثمين بعض البقع التي تم بيعها إلى تدهور التجهيزات والمس

ارة إلى أن دفاتر التحمالت وكذا عقود البيع تنص على الفسخ النخيل في مراكش على سبيل المثال(. وتجدر اإلش

لم تلجأ إلى هذه المسطرة   ميدزيداالسترجاع في حالة عدم تثمين البقع األرضية المجهزة خالل فترة تعاقدية. غير أن  و

 بعض الزبناء لهذه المدة التعاقدية بعشر سنوات.على الرغم من تجاوز 

 تأخر في إنشاء جمعيات تدبير المناطق السياحية 

تدبير المناطق السياحية لضمان األداء الوظيفي وجودة المرافق  يدميدزبعد االنتهاء من إنجاز المشروع، تواصل 

 الجماعية، األمر الذي تنتج عنه مصاريف للشركة يصعب توقعها.

نص االتفاقيات على إنشاء جمعيات للمالكين يعهد لها بتدبير المناطق السياحية وتحمل تكاليف ى ذلك، تإضافة إل

في تحمل هذه التكاليف على الرغم من بيعها  ميدزيدجمعيات، تستمر شركة تدبيرها، إال أنه، وفي ظل غياب هذه ال

 لمجموع البقع.

 ات العمومية بما يلي:تبعا لما سلف، يوصي المجلس األعلى لحسابات السلط

في مسطرة اختيار مناطق األنشطة االقتصادية وخصائصها )الحجم والموقع  ميدزيدإشراك شركة  -

 الجغرافي والتخصص، إلخ..(؛ 

 توفير إطار قانوني خاص بالمناطق الصناعية على غرار قانون المناطق الصناعية الحرة.  -

 بما يلي: ميدزيدكما يوصي شركة 

 مال والوضعية المالية للشركة: تيجية ونموذج األععلى مستوى االسترا -

 مراجعة نموذج أعمالها ومالءمته مع الوضعية الحالية للمشاريع؛ -

إجراء دراسات الجدوى قبل إنشاء المنطقة )دراسة السوق، دراسة التموقع، الدراسات التقنية  -

 والمالية إلخ..(؛
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 السوق؛ وتحجيم المساحات بما يتناسب وطلبات التدريجيالتنفيذ  -

وضع سياسة ترويجية، بالتنسيق مع الشركاء، وتعزيز وسائل تحسين مردودية مناطق األنشطة   -

 االقتصادية؛

ع المستثمرين، بالتشاور مع السلطات المحلية المعنية، على تولي تدبير المناطق التي تم تشجي -

 تسويقها.

المناطق التي تعرف صعوبات تقييم الطلب المحتمل، واتخاذ التدابير المناسبة لتطوير وتسويق  -

 تسويقية؛

المتدخلين، في  في مجال األنشطة الصناعية: العمل على تحديد المسؤوليات، بالتشاور مع مختلف -

 المجاالت المالية والتسويقية وتتبع تثمين المناطق الصناعية؛

 في مجال مناطق ترحيل الخدمات: -

وكيفيات التفاوض حول عقود  وضع مسطرة تحدد شروط الكراء، وآجال معالجة الملفات، -

 المقرات الشاغرة؛ الكراء، وكذا نشر الئحة 

الدولي وذات قيمة مضافة عالية في مجال ترحيل الخدمات  تطوير تخصصات واعدة على الصعيد   -

 لى جانب التخصصات الكالسيكية؛إ "ESO" و"KPOوخاصة "

 في مجال مناطق األنشطة السياحية:  -

 ى جودتها وخصائصها الوظيفية؛الجماعات الترابية للحفاظ علنقل التجهيزات العمومية إلى  -

اتخاد تدابير تشجع المستثمرين على تثمين البقع التوصل بمعية السلطات المحلية المعنية إلى  -

 األرضية المجهزة المشتراة. 
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 )نص مقتضب(

عد دراسة الصيغة األخيرة للتقرير، فإن شركة رير المجلس األعلى للحسابات وبفي إطار مسطرة اإلجابة على تقا

 .جرأتها على مختلف مشاريعهاأفي  ءت في مساطرها العملية وتم البد قد أدرجت التوصيا "ميدزيد "

 "ميدزيد"نموذج االعمال والوضعية المالية لشركة واالستراتيجية أوال. 

  التموقع االستراتيجي 

في مواكبة االستراتيجيات القطاعية كاستراتيجية    كشريك للدولةمنذ انشائها تموقع استراتيجي    "ميدزيد "تبنت شركة  

التنمية الصناعية ومخطط المغرب األخضر ومخطط رواج ومخطط اليوتيس ومخطط أزور واالستراتيجية الوطنية 

ان تكون في الوضعية الصعبة  "زيد ميد "في مجال الطاقات المتجددة. وقد أدى هذا الخيار االستراتيجي بشركة 

 وازاة في جل مشاريعها بين المصلحة العامة والمردودية االقتصادية والمالية لهاته المشاريع.والتي تكمن في الم

يتمحور حول إرادة الدولة بالقيام بعدة مشاريع وتوفير بنية تحتية بمستوى عالمي وذلك  "ميدزيد "ان دور شركة 

يات االستقبال وقطع ارضية مهيئة الحصول على رؤية متوسطة وبعيدة االمد حول توفر بن  لتمكين المستثمرين من

 ومكاتب مهنية. 

فيما يخص المجال الصناعي كان الهدف هو توفير كافي من االراضي المهيئة لفائدة المستثمرين المستقبليين، اما 

- المناطق المتواجدة خارج المحور الرباط الهدف الثاني لهذه الرؤية هو خلق نوع من االنصاف المجالي وتنمية

والجنوبية من المملكة وفق  ضاء. وفي هذا السياق تم تجهيز مجموعة من المشاريع في المناطق الشرقيةالدار البي

 مقاربة شمولية إلعداد المجال الترابي.   

قابلة ه كمساحة 827ما يشكل ) ه 600 1على مساحة اجمالية تقدر ب  ه 1300، بتجهيز "ميدزيد " وقد قامت 

سنوات. وقد  10 مح بتلبية حاجيات سوق بنايات االستقبال الصناعية لمدة، ما يقارب عرض اجمالي يس(للتفويت

ونظرا للدينامية التي تعرفها بعض القطاعات الصناعية، قامت   .سنوات  5من هاته العرض خالل    % 55تم تسويق  

 قطاع السيارات.لمواكبة تطور ه وذلك   100ب  بتجهيز شطر إضافي " ميدزيد "شركة 

 "بوجو"بتجهيز شطر جديد من المنطقة الحرة للقنيطرة إليواء شركة  "ميدزيد "يف شركة كما قامت الدولة بتكل

ه والتي تم ادماجها بمحيط المنطقة الحرة، حيث تم انجازها من  137ومزوديها بقطع الغيار، وذلك على مساحة 

 أشهر. 7ظرف جد وجيز، في حدود 

على إتمام الدراسات التقنية والتراخيص، للشروع في تجهيز وتوسيع المنطقة الحرة للنواصر   شركة ميدزيد هر  وتس

ه وذلك لمواكبة التطور الذي يعرفه قطاع الطيران وإعطاء رؤى واضحة للفاعلين في 62, على مساحة  "ميدبارك"

 ."بوينك"ئ الظروف المالئمة إليواء منظومة يهذا القطاع وتهي

)التابعة   "Stelia"الكندي وشركة    "بومباردي"استقطاب مستثمرين دوليين في هذا القطاع مثل  اإلشارة ان  در  وتج

اليرباس( واكسيل األمريكي المنتج لمواد صنع أجزاء الطائرات وكذلك مقاوالت صغرى ومتوسطة بهذا القطاع، 

 تؤكد الديناميا التي يعرفها هذا القطاع.

، الشروع في تجهيز الشطر الثالث من المجمع الصناعي للجرف بصدد  " ميدزيد "من جهة أخرى، فان شركة 

  ه.135األصفر على مساحة 

ويرتقب ان يأوي هذا الفضاء الصناعي أنشطة دعم القطاعات الواعدة للمهن الدولية للمغرب ويتعلق االمر بأنشطة 

 وية.  ية والشبه كيماالصناعات الميكانيكية، وصناعة الصلب، وكذا الصناعات الكيماوكمن 

دورا مهما جدا وساهمت في بناء وجهة المغرب كوجهة انشطة  "ميدزيد "فيما يخص قطاع ترحيل الخدمات لعبت 

ترحيل الخدمات وذلك عن طريق خلق مجموعة من المجمعات المندمجة عالية المستوى تحتوي على مجموعة من  

شور -شور ووجدة-خلق مناطق فاس ى انجدر االشارة الخدمات القرب وذلك لخلق مناخ مناسب للمستثمرين. وت

عن محور الدار  وقيمة مضافة مهمة في الجهات البعيدة تندرجان في إطار جلب مستثمرين لخلق مناصب الشغل

 البيضاء طنجة.

ألف متر    300ترحيل الخدمات وانجزت   مليارات درهم في مناطق  4أكثر من   "ميدزيد "في هذا اإلطار استثمرت  

شركة عالمية، باإلضافة الى مساحة  200عامل من طرف  35000تب وهي حاليا تشغل المخصصة المكا مربع

 ألف منصب شغل إضافية. 15, مما سيسمح ب خلق  2020ألف متر مربع قيد التسليم في افق  100اضافية تبلغ 
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الشراكة ا مع التزامات تماشي 2006في عام  "ميدزيد "ترحيل الخدمات، الذي صممته واعتمدته  وقد عرف نموذج

توقيع اتفاقية مع الدولة )اجراء تعديالت على اتفاقات  2011تطورا حيث تم في عام  ،المؤسساتية مع الدولة

االستثمار( سمحت بتحويل جزء من األصول إلى نقد: آلية معترف بها وموصى بها ألي شركة عقارية، من أجل 

 تي وضمان النمو على المدى البعيد.ز التمويل الذاالسماح بتجديد وتناوب أصولها وبالتالي تعزي

، إلى جانب انجاز حجم مهم من المساحات والتحسن الملحوظ "ميدزيد "إن هذا التطور في منظومة أعمال شركة 

 في معدالت االمتالء والتحسين المستمر للنفقات، سمح بما يلي: 

  ؛انخفاض حاد في المديونية -

  ؛تحسن واضح في األموال الخاصة -

 .تحسن كبير في الصحة المالية للفرع الخاص باالفشورينغ -

وهكذا ساهمت جميع التدابير المتخذة في خلق قيمة مهمة للغاية لفرع ترحيل الخدمات. وقد تجاوزت قيمة السوق 

 راس المال المستثمر في البداية.ال مجموعألصول هذا الفرع بشكل كبير 

  زيلميد" الماليالوضع" 

ت ظهر المؤشرات المالية أدناه األداء الجيد ألنشطة و. 2016بشكل كبير منذ عام  "زيميد "ي لـ تحسن الوضع المال

في تحسين ربحية الرساميل الخاصة، كما يتضح   "ميدزيد "وتعكس رغبة    2016-2014التي تم تنفيذها بين    "ميدز"

   .من الجداول االتية

  2017و 2014تحسن مستمر لرقم المعامالت بين سنة  -

2018 2017 2016 2015 2014 En MDH 

1035 970 767 728 523 Chiffre d’affaire consolidé 

  2015 ةابتداء من سن "ميدز" ةتحسن مهم للنتائج اإلجمالية، يعكس االداء الجيد لشرك -

وعمليتي تحسن مستوى الرساميل الخاصة للشركة بفضل تحسن النتائج الصافية اإلجمالية من جهة  -

 .مال من جهة اخرىرفع من راس ال

   انخفاض مستوى المديونية اإلجمالية -

 السيطرة على تكاليف االستدانة بفضل خفض تكلفتها -

 تطور رقم المعامالت ▪

كان له وقع ايجابي على رقم المعامالت االجمالي  2013" منذ نهاية ورش تعزيز "التوجه نحو السوق والزبناء

 : يللشركة ميدزبد، حيث تطور هذا االخير كما يل

2018 2017 2016 2015 2014 En MDH 

1035 970 767 728 523 Chiffre d’affaire consolidé 

  تطور النتائج االجمالية المدمجة  ▪

إيجابي مهم على نتائج  أثر لتحسين مختلف وظائف شركه ميدز مما كان له  2014تمت مباشره اوراش منذ سنه 

 : الشركة إد تطورت نتائج ميدزيد كالتالي

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 Social/consolidé En MDH 

56 95 37 69 -140 -586 -222 Social 
Résultat net 

280 71 134 32 -132 -230 -262 Consolidé 

 تطور الرساميل الخاصة للشركة وعائداتها ▪

 . اصأتاح تطور النتائج الصافية المدمجة، حدوث تحسن مستمر في ربحية الرساميل الخ

 .وقيود االستثمار فيها يد ، وهي نسبة عالية نظًرا لطبيعة أنشطة ميدز2019في عام  % 13وبالتالي، بلغت عائدتها

2018 2017 2016 2015 2014  

%13 %4 %8 %3 -%14 ROE (consolidé) 
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 تطور المديونية وكلفة التمويل ▪

على سياسة تمويل تجمع بين الرساميل الخاصة  كجزء من تنفيذ مشاريعها االستثمارية المختلفة، تعتمد ميدزيد 

  .والديون

    :ولها هدف مزدوج

 استخدام أقل للرساميل الخاصة -

 االستفادة من تأثير الرفع اإليجابي للدين، مما يحسن من ربحية رأس المال المستثمر -

 :المديونية اإلجمالية كاالتيوبالتالي تطورت 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 En MDH 

2724 3006 3358 3454 3212 2955 Dettes consolidées 

1763 1777 970 943 1119 515 Fonds propres consolidés 

%61 %63 %78 %79 %74 %85 Ration d’endettement 
 

، حيث تشمل مختلف القروض المتعاقد عليها لتغطية 2012المدمجة كبيرة في عام  كانت نسبة ديون ميدزيد 

التأخير  الثقيلة المطلوبة لبدء مشاريع ميدزيد، وال سيما كازانييشور وتكنوبوليس ، وكذلك مرتبطة باالستثمارات 

 .في تحصيل اإلعانات المالية للدولة

 : ازا نيرشور وتكنوبوليس باالستدانة كاالتيمن اجل تنفيذ مشاريع مناطق ترحيل الخدمات قامت ك

 2007من البنوك المغربية في عام  مليون درهم من مجموعة 2700كازا نيرشور بمبلغ  -

 2007مليون درهم من نفس المجموعة المصرفية في عام    800زيادة ديون شركة تكنوبوليس بقيمة   -

(. سيستمر  2012في عام    %85)قادمة من    2017٪ في عام  61هذا المعدل لديه اتجاه هبوطي للوصول إلى نسبة  

  يد عمليات السداد السنوية الكبيرة التي تواجهها ميدز هذا التراجع خالل السنوات القليلة المقبلة بسبب

 :لقد أثبتت استراتيجية تمويل الديون هذه أهميتها بسبب ما يلي

مليار   2.7إلى    2014ي عام  مليار درهم ف  3.5من    المدمج،انخفاض كبير ومطلوب في مستوى الدين   -

 2017درهم في عام 

قدرتها على التعامل مع خدمة الديون )باإلضافة  يد فقد أظهرت ميدز الدين،على الرغم من أهمية  -

 (2017مليون درهم في عام  500إلى 

" من خفض تكلفة تمويلها بشكل كبير )على سبيل يد استخدام الدين بالعمالت األجنبية مّكن "ميدز -

كان معدل السحب األخير لديون لدى الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك األوروبي لالستثمار  المثال ،

على   2014٪(. وبالمقارنة، يجب التذكير بأن قامت الخزانة المغربية برفع ديون باليورو في   0.83

 ٪ 3.5سنوات بمعدل  10مدى 

وتحرص على   يد استخدام الدين بالعمالت األجنبية خلق لدى البنوك المغربية رغبة قوية لتمويل ميدز -

 .مرافقتها في تمويل مشاريعها المستقبلية

  "Découvert bancaire ou facilité de caisse يالت النقديةالتمويل التسه ▪

إلى هذا التسهيل  يد جدر اإلشارة إلى أن لجوء ميدزتعتبر التسهيالت النقدية مكملة لتمويل الديون طويلة األجل. ت

 .النقدي، وهو تسهيل تمويل قصير األجل، وهو اختيار متعمد إلدارته

 :ايا التاليةيوفر تمويل التسهيالت النقدية المز

 .السماح بمرونة في إدارة المتطلبات النقدية لشركة ميدز ومختلف فروعها -

ي المتوسط والطويل. )نجحت ميدز في الحصول على قروض من تقديم تكلفة أقل من التمويل التقليد -

 . %3,79ابناك محلية بنسبة فائدة 

 . ارية بسرعةالحفاظ على قدر أكبر من المرونة من أجل التقاط الفرص االستثم -

من التفاوض مع شركائها الماليين إلنشاء خطوط تسهيالت نقدية دون اللجوء إلى أي  تمكنت ميدز -

 .ضمان )رهن، التزامات ، إلخ( ، ال منها وال من الشركة األم
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في أي حال، يمكن تحويل هذه التسهيالت النقدية في أي وقت إلى في الحصول على قروض من ابناك محلية بنسبة 

 .%3,79دة فائ

يمثل التسهيالت النقدية موقفًا يعاني منه ميدزيد، بل بالعكس يمثل وسيلة تمويل مناسبة تماًما لنموذج باختصار، ال 

 أعمال ميدز.

 مناطق األنشطة الصناعيةثانيا. 

  فيما يخص البرمجة وتحديد تموقع المناطق 

ي عرف عدة تغييرات رة بالقنيطرة أفزي والتفي مجال مناطق األنشطة الصناعية، يمكن ذكر مشروع المنطقة الح

عرض بهذا المشروع مع   وقد تم ذلك بدعم من الشركاء المؤسساتيين، وذلك من أجل أقلمة  .على مستوى تصميمها

 متطلبات واحتياجات المستثمرين من حيث نوعية القطع األرضية، مساحتها وخصائصها التعميرية.

اية تخصيصه للصناعات ذات الصلة مع ، الكلينتك بوجدة، والتي تم في البد فيما يتعلق بالقطب التكنولوجي لوجدة

سنوات لهاته األنشطة وخاصة لعدم وجود  5تسويقها لمدة  ونظرا لصعوبة المتجددة.التنمية المستدامة والطاقات 

ة تموقعه على تم إعادة النظر في اختصاص الكلينتك وجدة وإعاد   ،عرض جهوي يمكن أن يدفع بتنمية االستثمار بها

 .(قطاعات صناعية أخرى )مثل النسيج..

ء المؤسساتيين وذلك بأخذ قسط من هاته وقد تم اعتماد إعادة النظر في مساحة المنطقة الحرة، بالتعاون مع الشركا

 .المنطقة الحرة وتخصيصها كمنطقة موجهة للسوق الداخلي لفائدة المقاوالت الصغرى والمتوسطة

-األعلى للحسابات ويتعلق األمر بمشروع المنطقة الحرة لجهة سوسجرأة توجهات المجلس مثال آخر يبين مدى ا

 بلورته بمجرد انتهاء مهمة المجلس األعلى للحسابات. أكادير، المشروع الذي تم الشروع في-ماسة

على توفير ، حيث تم تكليف الدولة بالسهر 2018في هذا الصدد، فقد تم التوقيع على بروتكول اتفاق في يناير و

مهمة إنجاز دراسات الجدوى االقتصادية   "ميدزيد "الوعاء العقاري للمشروع وتسوية وضعيته وفيما اسندت لشركة  

 سات التقنية، والطبوغرافية إلى غاية تقديم التركيبة المالية للمشروع.والدرا

التي يجب اتخاذها من طرف فالهدف هو تحديد القطاعات الصناعية الواعدة بهذا المجال وكذلك كل اإلجراءات 

 وفرص الشغل بالجهة. الدولة من أجل تشجيع استثمارات مدرة للقيمة المضافة

 م المشروع واشطره مع جدولة زمنية تتماشى مع متطلبات السوق.وقد تم تحديد العرض، وحج

ذا ما طرأ تغيير على من خالله تقييم المردودية. وإ كما تم تحديد المردودية للمشروع وربطها بشرط التعيين يتم

سبة المتفق ردودية المتفق عليها، تقوم الدولة بالرفع من دعمها المالي للمشروع إلعادة المردودية إلى الننسبة الم

 .عليها

وقد قام الشركاء المؤسساتيين، بوضع عرض جهوي يعطي للجهة تميزا ويرفع من جاذبيتها إزاء االستثمارات  

 المنتجة.

 مشاريع راسات المتعلقة بالفيما يخص انجاز الد 

ستوى تهيئة انه من بين النقائص المسجلة على م)...(،  قد ورد في التقرير المتعلق بمرافقة تسيير شركة ميدزيد 

 مناطق األنشطة الصناعية هو عدم القيام بدراسة السوق لعدة مشاريع:        

- MIDPARC 

- AFZ 

 المنطقة الصناعية آليت قمرة -

 دورالمنطقة الصناعية بوج -

 المنطقة الصناعية سلوان  -

يجب التذكير ان المشاريع السالفة الذكر تمت بلورتها في إطار شراكات مع الوزارات المعنية  ،في هذا الصد 

 AFZوالمؤسسات العمومية والجماعات المحلية المعنية. وبالتالي بالنسبة للمشاريع المذكورة، ارتكز مشروعا 

ار اإلستراتيجية  فة بالصناعة في إطزة من طرف الوزارة المكلعلى دراسات السوق المنج MIDPARCو

 الصناعية.

سوق انجزها المركز الجهوي للبالنسبة لمنطقة االنشطة الصناعية آيت قمرة بالحسيمة تم التركيز على دراسة 

 تونات.  -الحسيمة-لالستثمار لجهة تازة
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مشروع للتأكد د التوقيع على االتفاقية المتعلقة بهذا الوتم انجاز بحث ميداني بالنسبة للمنطقة الصناعية لبوجدور بع

من مدى قبول الثمن ونوعية البقع التي سيتم اعتمادها من طرف المستثمرين المرتقبين. كما تم االرتكاز على 

  مخطط التنمية الصناعية للجهة الشرقية الذي تم إنجازه من طرف الوزارة المكلفة بالصناعة ووكالة تنمية األقاليم 

 لسلوان. الشرقية بالنسبة لمشروع الحضيرة الصناعية

وبذلك لم يكن هناك مبرر للقيام بدراسات إضافية حيث أن خالصات الدراسات اآلنفة الذكر كانت كافية لتحديد 

 معالم وخصوصيات المشاريع المذكورة.

  )...(،  ريخ إبرام اتفاقيات االستغاللبالنسبة لطول المدة الزمنية الفاصلة بين توقيع مذكرة التفاهم بين األطراف وتا

 فإنه راجع لعدة أسباب نذكر منها اساسا:

   ؛تصفية الوعاء العقاري  -

الموافقة من طرف الشركات على الحلول التقنية التي يتم اقتراحها بالنسبة إلنجاز البنيات التحتية   -

  ؛الخارجية والداخلية

 .شاريعتحديد نسبة دعم الدولة في المتقديم التركيبة المالية للشركاء المؤسساتيين و -

  فيما يخص تسويق المجمعات الصناعية 

تقوم بمواكبة مختلف الجهات بما فيها التي تتطلب   والتدبيرالتابعة لصندوق االيداع    " ميدزيد "يجب التذكير أن شركة  

والمنطقة   لوجدة،نلوجي  القطب التك  ،دعما خاصا من طرف الدولة، وعلى سبيل المثال المنطقة الصناعية ايت قامرة

 والقطب الفالحي لبركان سلوان،ية الصناع

وتقوم الشركة بالتعاون مع الشركاء المحليين لتفعيل االستثمار ودعمه قصد خلق دينامية وحركية تساهم في تطوير  

القطاعات   بينها يمكن ذكر دعم مباشر لالستثمارات في  من  إقتصادية للحاالت المعنية-االستثمار وخلق آثار سوسيو

 .فرص الشغل قارة وإجراءات تسهل وتقلص من كلفة نقل المستخدمينالواعدة، منح لخلق 

وقد عرف تسويق هاته المشاريع تطورا ال بأس به   تؤطره جهود جميع المتدخلين المحليين سواء على صعيد 

 )...(.   جاالتاو مراكز االستثمار او الجماعات المحلية التي تسير هاته الم ٫السلطات المحلية

ال عرف القطب التكنولوجي لوجدة دينامية من حيث التسويق، حيث ان النسبة االجمالية للمبيعات وعلى سبيل المث

% لشطر المقاوالت الصغرى والمتوسطة 96% بالنسبة للمنطقة التجارية و  55% تتضمن    70 وصلت الى حدود 

عية األنشطة التي يمكن أن نطقة الحرة التي تم مراجعة نو% لشطر المنطقة اللوجستية، إذا ما استثنينا الم100و

 تحتضنها. 

 مناطق ترحيل الخدماتثالثا. 
لمجلس ا " بتقديم توضيحات تم أخذها بعين االعتبار من طرفميدزيد "وفي مجال أنشطة ترحيل الخدمات، قامت 

 .أو أنها قيد التنفيذ هذا المجلس توصيات كما تم دمج  ،األعلى للحسابات

لعبت دوراً رئيسياً في إنشاء الوجهة المغربية وفي الطفرة التي شهدها القطاع. فقد   "ميدزيد "أن نذكر أن    لمهممن ا

يقترب  ومليارات درهم.  10٪ وبلغت قيمة مبيعات الصادرات أكثر من 8بمعدل نمو بلغ  2018أنهى القطاع سنة 

 وظيفة، مما يجعل قطاع ترحيل الخدمات 70000من  2018و 2014عامي  إنشاؤها بينعدد الوظائف التي تم 

 .هو القطاع الثاني األكثر خلقًا للتوظيف، خلف قطاع السيارة مباشرةً 

وتواصل مجمعات  ٪. 10واعدة أكثر. حيث توقع تأكيد التحسن مع نمو ما يقارب مباشرة  2019 وتبدو سنة

و الداخلي لقاعدة الزبناء ووفود زبناء  النمالل المساهمة في هذا التحسن، فقد كانت جذابة للغاية من خ "ميدزيد "

. وبالتالي ارتفع 2018جدد. الحظنا ان فاس شور قد انطلقت بالتأكيد. كما استقبلت وجدة زبناءها األوائل في عام 

٪ من الوظائف   40مناطق اآلن ما يقرب من  ال٪. وهكذا تمثل    93متوسط معدل التأجير على الصعيد الوطني إلى  

 .٪ من رقم المعامالت في هذا القطاع 45وأكثر من  (ITO) المحدثة

 مستمر عالميا، مع تسارع في تكنولوجيا المعلومات واألعمال االفقية والعمودية سوق ترحيل الخدمات في نمو 

(BPO)يأخذ مخطط . Offshoring Circular 2016-2020  هذه الحقيقة بعين االعتبار وتعتمد تطوير قطاعات

على مدار   ESO، شهدت مناطق ترحيل الخدمات تطوراً قوياً ل  "ميدزيد ". تحت قيادة   KPOو ESO جديدة مثل

 النمو،هو قطاع في طور  KPO٪ من العقود الموقعة. مجال  42شكلت األخيرة حيث 2018و2017العامين 

 .ويمكن أن يتطور بشكل جيد من طرف الزبناء الموجودين بالفعل في مناطقنا

صندوق اإليداع  المؤهلة قد يشكل عقبة أمام التحسن الحالي. لهذا السبب استثمر شريةالب غير أن نقص الموارد 

بالشراكة مع وزارة الصناعة  "Job_In_Tech"، في مجال التكوين وأطلق مبادرة"ميدزيد "والتدبير، من خالل 
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في علوم  3/ +  2+  ورياوالشركات الرائدة في هذا القطاع، من أجل تحسين قابلية التوظيف لحاملي شهادات بكال

 .مرشح في السنة 2500الى  2000الكمبيوتر والهدف امداد السوق ب 

 فيما يخص التخطيط وتحديد مواقع المجمعات الخاصة 

 :د"ميدزي"تم إجراء العديد من الدراسات األولية والمراجعات االستراتيجية من قبل وزارة الصناعة و 

  Mckinsey 2005  ،AT Kearney 2007الدراسات التي أطلقتها وزارة الصناعة:  -

 من اجل انشاء مجمع في مدينة أغادير  :Valyans 2013 :دراسات الجدوى التي أطلقتها ميدز -

 ، ,Mckinsey 2008 Monitor 2010المراجعات االستراتيجية التي أطلقتها الوزارة:  -

 NAOS 2016  

   : BCG en 2013يجية التي أطلقتها ميدزالمراجعات االسترات -

نت هذه الدراسات من تحديد تموقع المغرب، وتحديد العرض الواجب اقتراحه، وإعادة ضبط وضع البلد بانتظام، كّ م

  .ترحيل الخدمات   وإجراء مراجعة إستراتيجية لعرضه، وإعادة تقييم آفاق خلق فرص الشغل، وبالتالي، خطة تنمية

  ماتز والمواعيد النهائية لمناطق ترحيل الخداإلنجا يخصفيما. 

 لقد عهدت الدولة إلى ميدزيد بمهمة تفعيل استراتيجية ترحيل الخدمات عن طريق انجاز مناطق صناعية خاصة 

(P2Is)  حسب المعايير الدولية. وقد قامت ميدزيد بتعبئة الموارد الالزمة وإجراء االستثمارات الالزمة لتنفيذ هذه

ع في السوق في متر مرب 311000ات ذات أكثر من مليار درهم لطرح مجمع 3.6ب ذلك أكثر من المهمة. تطل

 Oujdaو  Casanearshore  ،Technopolis   ،Fes Shore :ذلك في أربع مناطق، و2017نهاية عام 

Shore.. 

أما بالنسبة لمعدل انجاز هذه المناطق، فلم يكن هناك تأخير. لقد تم إنجازها حسب طلب السوق في البالد، وهذا 

ذاته على الديناميات العالمية في مجال ترحيل الخدمات وجاذبية وجهة المغرب. تم تسليط الطلب يعتمد في حد 

 والدولة. "ميدزيد "الستثمار بين على اتفاقات ا 2011الضوء على كل هذه المعايير في تعديالت 

شخص واحد ، بدأ المستثمرون بمراجعة خطط العمل الخاصة بهم لالنتقال من  2013باإلضافة إلى ذلك، فمنذ عام  

 %30ضافية بنسبة متر مربع، مما قلل الحاجة الى مساحة اإليجار اال 7متر مربع إلى شخص واحد في  10لكل 

 .مع الحفاظ على نفس عدد الموظفين

 .لقد أثر كل ذلك، بالطبع، على الحاجة إلى بناء مساحات إضافية مقارنة بالتوقعات األصلية

 لغ متوسط معدل االمتالء في مناطقبسوق تسارًعا واضًحا. ، شهد الطلب في ال2017ابتداء من عام 

Casanearshore  وFez shore و Technopolis  حتياجات ٪. ولدعم هذا التحسن واالستجابة ال 90ما يقارب

متر مربع من المكاتب التي سيتم  100000في العمل على انجاز مساحة إضافية قدرها  "ميدزيد " الزبناء، بدأت 

٪ )ما يفوق 33، مما يمثل زيادة في السعة الحالية ب + 2020وأوائل عام  2018منتصف ن بيما تسليمها 

 .درهم مليار 4.1متر مربع في المجموع( واستثمار ما مجموعه  410،000

   Casanearshoreفي الواقع، تعتبروعلى ثلثي المساحة المتوقعة.  Casanearshore في هذه الخطة، تستحوذ 

الجزء األكبر من المساحات المتوفرة في مناطق بوستظل تشكل  لالفشورينغ  لمغربيعرض افي ال وستظل الرائد 

 .كما تستأثر بحصة كبيرة من رقم معامالت هذه المناطق "ميدزيد "

 فيما يتعلق بتكلفة البناء 

تكييف العرض  اتجاها تنازليا، نتيجة لعملية تحسين التكاليف وثانيا بسبب   مناطق االفشرينغ شهدت تكاليف البناء في

 لهذه المناطق مع متطلبات السوق. "ميدزيد "الذي تقدمه 

  2017و 2006بين سنتي  50%بأكثر من   وعلى سبيل المثال فقد تم تخفيض كلفة البنء في مجمع كازانيرشور

 فيما يتعلق بإنشاء المنطقة الحرة تكنوبوليس 

بين الدولة وشركة جديدة ما  استثمار  التوقيع على اتفاقية    والوزارة المعنية، تم   "ميدزيد "بين    ماوالتشاور  بعد التحليل  

 .2009يونيو  12تكنوبوليس في 

وقد جاءت األنشطة الجديدة المعتمدة الستكمال األنشطة الخاصة باالفشورينغ وذلك نظرا لتوفر وعاء عقاري مهم  

 1433جمادى الثاني    23ي  المؤرخ ف  01-12-2وعدم وجود أنشطة حول محيط تكنوبوليس. وقد جاء المرسوم رقم  

حدد األنشطة المؤهلة في هذا المجال: ووس تكنوبولي ( للترخيص بإنشاء المنطقة الحرة للتصدير2012 مايو 15)

 " .... "شركات التصنيع التي تستخدم األنشطة العلمية والتقنية المتخصصة و/ أو البحث والتطوير
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الشركات التي استقرت بها قد خلقت بالفعل ما   حيث ان طرةمكملة لمنطقة القني "Technopolis" وتعتبر منطقة 

 .وظيفة 3.000يقرب من 

  التسويقفيما يخص 

كركيزة اساسية لهذا المخطط،  Offshoring مع الرغبة في جعل  2006في عام   Emergence منذ إطالق مخطط

لوجهة ارويج لتقدرا كبيرا  ، الشريك المميز للدولة في مجال تنزيل االستراتيجيات القطاعية،" ميدزيد "قامت 

اءات الترويج لبناء الوجهة وجذب الشركات المغربية. وهكذا تمت مضاعفة خطط التواصل وجهود التسويق وإجر

 .العالمية الكبرى. كما تمت تعبئة موارد بشرية ومالية كبيرة لتحقيق ذلك

 2006لى أن منشور الوزير األول والً إفيما يتعلق بإجراءات الولوج إلى مناطق ترحيل الخدمات، تجدر اإلشارة أ

، وهي الخطوة األولى  P2I Offshoringيحددان بوضوح معايير األهلية للولوج    2016منشور رئيس الحكومة  و

تشمل هذه وبصفتها المكلفة بالتسويق بوضع مسطرة كاملة لهذا الغرض.  "ميدزيد "في عملية التسويق.  قامت 

بشأن شروط عقد اإليجار، دراسة الملف    مراحل مختلفة: دراسة الفرصة، التفاوضالعملية األكثر اكتماال وتفصيال

 القانوني، تحليل مخاطر الزبناء. تسليم المفاتيح، مرافقة استقرار الزبون.

واالتفاقيات الموقعة   2020-2014هذا، وبعد وضع المخطط الجديد لالفشورينغ في إطار مخطط اإلقالع الصناعي  

 AMRCو APEBIع تضم كال من الجمعيات المهنية , تم انشاء خلية لتنشيط القطا2016ماي  في هذا الشأن في

 ."ميدزيد "و

مستمرة في عملها كما ستساهم بشكل فعال، الى جانب هذه الخلية، في ترويج الوجهة المغربية  "ميدزيد"وستظل 

هداف جهة المغرب وتحقيق األمن اجل تعزيز مكانة و  ADDو   AMDIEومواكبة المستثمرين، وذاك بشراكة مع  

 وما بعد ذلك. 2020طرف الدولة في افق المسطرة من 

  تدبير مناطق االنشطة يخصفيما 

إدراكاً منها ألهمية التدبير في الحفاظ على البنى التحتية لمناطق ترحيل الخدمات، والحفاظ على جاذبيتها، وحماية 

تكليف ميدزيد ب 2011في عام  " ميدزيد "سب للعمل، قامت استثمارات الزبناء، وتهيئة بيئة حياتية ومناخ منا

 .كونها فرع متخصص في تسيير وتدبير الفضاءات الصناعية والخدماتيةلبذلك،  MEDZ Sourcingسورسينغ 

الى االستمرار في تحمل تكاليف تدبير المناطق الصناعية  "ميدزيد " هذه العوامل التي سبق ذكرها هي التي دفعت 

 "ميدزيد "بمبادرة من ولصناع لتولي مهمة التدبير. ن العام وذلك في انتظار إنشاء جمعيات االخاضعة للقانو

   Agropolisو Jorf Lasfar وبمساعدة من السلطات المحلية، بدأت بعض الجمعيات في الظهور، وال سيما في

 .للتدبيروفي انتظار إنشاء إطار قانوني مناسب لدعم هذا المخطط الجديد  .Oujda Technopoleو

في توسيع نطاق عملها وبذلك وصل مجمل مساحة  ،2011منذ إنشائها في عام  استمرت شركة ميدزيد سورسينغ،  

متر مربع من المساحات الخاصة بالمكاتب  500.000إلى أكثر من  2018المناطق الخاضعة لتدبيرها نهاية عام 

وقد جاء  األصول.مليار درهم من  18ل حوالي هكتار من العقارات الصناعية والتجارية، تمث 1.600وأكثر من 

 .هذا التطور للشركة مع الحفاظ على أدائها التشغيلي والمالي الجيد

 2013منذ   MEDZ SOURCINGكما تجدر اإلشارة الى ان تطور الناتج الصافي لشركة ميدزيد سورسينغ 

وهو ما    2018مليون درهم في  23الى  مليون درهم في ذلك التاريخ 8.7ها. اذ ارتفع من يشهد على تعزيز أدائ

مما يعني مردودية قدرها   2018مليون درهم في    196كما تم تحقيق رقم معامالت قدره    ،260%بنسبة    يمثل نموا

12 %.    

تحقيق طموح مجموعة صندوق تحوال مهما في تطورها وذلك ل 2019وستعرف ميدزيد سورسينغ ابتداء من سنة 

في الحصول على "ذراع خدمات" تابع لها وقادر على الحفاظ على رصيدها العقاري  CDGاإليداع والتدبير 

 .والصناعي وتعزيزه ومرافقتها في استراتيجيتها الجديدة كخبير في دعم الجهوية المتقدمة

  االثر االجتماعي واالقتصادي لالفشورينغ يخصفيما 

  تهاتجلى بشكل خاص من خالل مساهمتادي قوي ر اجتماعي واقتصاأث رحيل الخدمات او االفشورينغان لقطاع ت

في الميزان التجاري، وإيرادات ضريبية كبيرة للدولة أيضا  ومساهمتها الكبيرةكبيرة في الناتج المحلي الخام، ال

دون ان ننسى أثر مجمعات  والجماعات المحلية، ومساهمة قوية في خلق فرص العمل، والرسوم الضريبية،

ترحيل الخدمات: النقل العمومي، القطاع  عي واالقتصادي لمدن استقبالتنشيط االجتماودورها في ال "ميدزيد "

 .)...( العقاري، البنى التحتية، الخدمات واألنشطة االقتصادية
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 مناطق األنشطة السياحيةرابعا. 

 جديدة لمجموعة  إستراتيجيةCDG 

يكلة مجاالت تدخلها من خالل مركزية ( أعادت فيها ه2022-2017إستراتيجية جديدة ) CDGاعتمدت مجموعة  

 .ر السياحي داخل فرع السياحة. نتيجة لذلك، بعد ضمان تنفيذ خمسة مشاريع سياحيةاالستثما

للغولف وعدم االستثمار   "Oued Fes"بهذه االستراتيجية الجديدة المتمثلة في إكمال مشروع مدينة    "ميدزيد "تلتزم   

د حفرة، قي 18مر بمشروع سكني وسياحي مدعوم من ملعب للغولف من في مشاريع سياحية جديدة. ويتعلق اال

 التشغيل بالفعل.

  السياحية المناطق رصد تقييم 

لسياحية الفقرات المتعلقة بالمناطق السياحية، تعطي صورة حول الوضعية التي تعيشها هاته المشاريع ا  بصفة عامة

ن وثيرة تسويق هاته المشاريع والمحافظة على فع م للر "ميدزيد " وتعكس مختلف المجهودات التي بذلتها شركة 

 جودة تجهيزاته قصد الحفاظ على جاذبيتها.

وفيما يتعلق بتثمين البقع األرضية المتواجدة بالمناطق السياحية، من طرف مالكيها، فقد بادرت اللجن المحلية لتتبع 

خذة بعين آبلورة مشاريعهم السياحية  المشاريع باتخاذ عدد من اإلجراءات قصد مساعدة المستثمرين على هاته

 .االعتبار الظرفية االقتصادية الخاصة التي عاشها القطاع السياحي على المستوى العالمي والوطني

 وتتجلى هاته اإلجراءات فيما يلي: 

 ؛ رخص البناء تسهيل المساطر اإلدارية من اجل الحصول على -

 شراكات؛ باب متعلقة بصعوبة التمويل او ابرام تمديد اجال تثمين هذه المشاريع لما يكون هناك أس -

 دراسة إمكانية تحويل البقع األرضية الى المستثمرين الجدد بجميع شروط دفاتر التحمالت. -

بالتوجه  "ميدزيد " قامت شركة  ، موفي حالة عدم احترام المستثمرين لاللتزامات المتخذة من اجل تثمين مشاريعه

دوري" ومشروع "اكدال" بطلب ترجاع البقع المعنية في كل من مشروع "الغنالى المسطرة القانونية من اجل اس

 من لجن التتبع المحلية.

 ."ميدزيد "ن معظم االحكام لم تكن في صالح شركة أوالجدير بالذكر 

 مشروع واد فاس 

ك نظرا للظرفية مخطط االول لم يعطي النتائج المتوخاة، وذلالبعد أن تبين أن الشطر االول الذي تم تجهيزه في إطار  

قع على القطاع السياحي دوليا وبالمغرب وكذلك نظرا لحجم القطع األرضية التي لم االقتصادية التي كان لها و

وفقا للمخطط الجديد الذي تم المصادقة عليه  "فاس واد "تستجب لطلبات السوق حيث صعب تسويقها قامت شركه 

 381شطر الشمالي للمشروع الذي يتضمن س بتسويق الشركة واد فاهذه المن طرف السلطات المختصة شرعت 

     ثالثة أشهر االولى فيما أكد استيعاب السوق لهذا العرض الجديد الفي المئة خالل  22قطعة ارضية بتسويق 

 شطر الجنوبي للمشروع بمجرد تحقيق نسبة مهمة من التسويق من الشطر الشمالي للمشروع.وسيتم الشروع في ال

 "ميدزيد"اريع شركة شم آثارخامسا. 
 ، يمكن تذكير ما يلي: "ميدزيد "أما فيما يخص اثار مشاريع 

  واجتماعية  اقتصاديةاثار 

 منصب شغل مباشر في مختلف جهات المملكة  85.000تم انشاء أكثر من  :الشغل -

  مستثمر تم ايوائهم بمختلف المناطق المنجزة من طرف ميدزيد  300أكثر من  المستثمرين: -

 والمجاالتالجهات  اثار على 

يهدف  لتنويع العرض العقاري وذلك من خالل مشاريع تهم مختلف الجهات مع توجه "ميدزيد "ساهمت مشاريع 

 الى توزيع االستثمار في إطار نظرة شمولية تحافظ على التوازن المجالي. 

ة، جهة سوس ماسا، وإقليم في هذا اإلطار تم انجاز محطات صناعية مندمجة بكل من الجهة الشرقية، إقليم الحسيم

 الجهات. اء تطور صناعي متوازن في جميع الجديدة مع هدف إرس -بوجدور، فضال على المحور القنيطرة 

 

 



 
 

91 

 في االقتصاد المساهمة 

في المساهمة في تطوير القطاعات المصدرة مثل قطاع السيارات، الطيران،  د"ميدزي" مكنت المشاريع التي انجزتها

الغدائية والخدماتية، وكذا المساهمة القوية في الناتج الداخلي الخام وتنمية أداء الميزان  ناعاتوالص وااللكترونيك

 .التجاري

  اقتصادية اخرى -سوسيواثار 

 فضال على االثار االقتصادية التي يمكن قياسها، فهناك اثار نوعية مهمة، يمكن ذكر: 

سنويا ويستفيد من فرصة دمات ل الخعامل يمر بقطاع ترحي 8000الى  7000مصعد اجتماعي:  -

 .شغل ثانية بحكم تكوينه بقطاع ترحيل الخدمات

ارتفاع في نسبة تمدرس البنات في العالم القروي، بحكم فرص الشغل الذي يوفرها قطاعات مثل  -

 الفالحية. –قطاع السيارات والصناعات الغذائية 

عالجة المياه العادمة، محطات دات مة: وحانجاز بنيات تحتية خارجية تستفيد منها الجماعات المحلي -

 .توليد الكهرباء، تقوية الطرق

 اثار من حيث صورة المغرب وجاذبيته 

صورة المغرب في مجال البنيات التحتية )عرض مطابق للمواصفات  تحسينتساهم مشاريع شركة ميدزيد في 

  .الدولية(

مهيكلة بقطاعات مثل السيارات، ترحيل ارات  استثمكما ساهمت مشاريع ميدزيد الى انشاء وجهة المغرب من خالل  

 الخدمات، الطيران والصناعات الغذائية.

 توصياتسادسا. ال

 الصناعي المستوى على 

عدة إجراءات يجب اعتمادها من طرف السلطات العمومية المعنية والتي سيكون لها اثرا مهما على االوراش 

 ذكر من بينها: والخدماتية، نالمتعلقة ببنيات االستقبال الصناعية 

 ؛مناطق في نظام العام  –وضع إطار قانوني خاص بالمناطق االستقبال الصناعي  -

 ؛إجراء إعفاءات ضريبية خاصة  -

ز للمنطقة الضريبة على الخدمات العمومية، لما تكون مسؤولية التسيير على عاتق المجه -

 ؛الصناعية او الخدماتية

منجزة في إطار شراكة مع  الصناعيةالمناطق  نظرا لكون :الغير مبنيةالضريبة على األراضي  -

 ؛على غرار وكالة طنجة المتوسط TTNBالدولة، يقترح اعفائها من 

 ؛الدعم المالي للدولة -

 ؛منجزة مع الدولةتبسيط مساطر منح دعم الدولة بالنسبة للمشاريع ال -

 ؛الشغل(جيستك، منحه انشاء فرص  )لووضع عروض جهوية افقية تساهم في رفع جاذبية الجهة   -

 ؛دعم مباشر لفائدة المستثمرين -

 ؛ وضع مؤسسات تساهم في تمويل البنايات الجاهزة لفائدة المستثمرين باإليجار -

 ؛الترويج -

 ؛ اشراك شركة ميدزيد في مخططات الترويج للقطاعات الواعدة والجهات -

 ؛ عروض مرنة حسب متطلبات المستثمرين -

فتحة على مختلف القطاعات معينة وابقائها من ق بعدم تخصصها لقطاعات إرساء مرونة في المناط -

 .المنتجة
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 الخدمات  ترحيل مستوى على 

نظرا للدور األساسي الذي يلعبه قطاع ترحيل الخدمات لالقتصاد الوطني، واالستثمارات المهمة التي تمت إنجازها  

المخصصة لترحيل الخدمات  أساسيا الحفاظ على تنافسية المناطقوالنتائج المحصل عليها في هذا القطاع، نعتبر 

 من خالل:

 ؛(TSC)  إجراء إعفاءات ضريبية خاصة -

 ؛تحسين الولوج لهاته المناطق من خالل وضع وسائل التنقل ذات جودة واثمنة مناسبة -

المحافظة على يجب بذل مجهودات في سعر خدمات الترحال والمواصالت واالنترنت من اجل  -

 ؛ تنافسية القطاع

علين الحصول بسهولة حاملي الشهادات والسماح للفافي الرفع من تشغيل  وضع ميكانزمات تساهم  -

 ؛على الكفاءات

نظرا للتطور الكبير والمضطرد حول الكفاءات في مجال ترحيل الخدمات توصي ميدزيد بأخذ تدابير  -

   ؛حاجيات الشركات الفاعلة في مجال ترحيل الخدماتالتي من شئنها السماح بتوفر كفاءات مالئمة ل

 ؛االداء عقود  سين اإلجراءات التحفيزية، المدرجة فيحت -

 .اإلعالن عن العرض الجديد قبل انتهاء الجدول الزمني لبرنامج التسريع الصناعي -
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  شركة المساهمات واالستثمارات المالية فيبار القابضة
 

ة ذات مجلس ( هي شركة مساهمFIPAR-HOLDINGواالستثمارات المالية فيبار القابضة )شركة المساهمات 

نماء االقتصادي سابقا وتم شراؤها من طرف صندوق من قبل البنك الوطني لإل  1989يونيو    10ة تم إنشاؤها في  إدار

 مليون درهم. 2820. يبلغ رأس مالها 2003اإليداع والتدبير سنة 

بناء محافظ حصص األقلية القابضة المستثمر المالي لـصندوق اإليداع والتدبير. وتتمثل مهمتها في  -تعتبر شركة فيبار

مع الحفاظ على منطق الربحية على المدى المتوسط والبعيد. وتدير ذات الطبيعة االستراتيجية وذات الحجم الكبير، 

ى الدولي. وتتم إدارة هذه االستثمارات من خالل فيبار القابضة كذلك استثمارات صندوق اإليداع والتدبير على المستو

 TECKو  MCMVT International(، وهما: )Offshoreلمنطقة المالية الحرة لطنجة )فرعين تم إنشاؤهما في ا

Capital Management .) 

لجنة القابضة مجلس إدارة وتتوفر على لجنتين متخصصتين، باإلضافة الى  -وعلى مستوى الحكامة، يدير شركة فيبار

 طارا وعونا. إ 14بلغ عدد الموظفين بها وي ،االستثمار ولجنة المخاطر والحسابات

 قطب االستثمارات وتدبير المساهمات وقطب الدعم والمالية.  أساسينالقابضة حول قطبين  -ويتمحور تنظيم شركة فيبار

الشركة ناتجا صافيا بنكيا، في نهاية    مليون درهم. وحققت   22.5ما قيمته    2017القابضة لسنة  -بلغت ميزانية فيبار   قد و

بلغت القيمة المحاسبية ألصولها، المكونة من عشرة خطوط للمساهمات،    فيمام.  مليون دره  243.38، قدره  2017سنة  

 مليون درهم. 4871ما قدره 

 

 المالحظات  من  العديد   تسجيل  عن  للحسابات  األعلى  سالمجل  طرف  من"    القابضة  فيبار"    شركة  تسيير  مراقبة   أسفرت

 .التالية المحاور همت التوصيات، من مجموعة بخصوصها صدرت

 . االستراتيجية االستثمارية وعمليات االستثمار وسحب االستثماراتأوال
استراتيجيتين استثماريتين على ، بوضع 2016و 2007القابضة خالل الفترة الممتدة بين سنتي -قامت شركة فيبار

 أساس المبادئ التوجيهية التالية:

 اع، مرحلة النضج ...(؛ على مستويات مختلفة )القط االستثمار في محفظة متنوعة -

 ؛ %  50عدم االحتفاظ بالمساهمات التي تفوق قيمتها  -

 سنوات(؛  5تحقيق عائد مالي على المدى المتوسط والبعيد )أزيد من  -

 بالنسبة لكل مشروع ينتمي لفئة االستثمارات قليلة المخاطر؛ %10ستثمار تبلغ تحقيق مردودية ا -

 ات في الشركات غير المدرجة بالبورصة.القتناء مساهم إعطاء األولوية -

 .وقد أسفر تحليل االستراتيجيتين عن المالحظات التالية

 عدم تحديد بنية معينة لمحفظة السندات المدرجة وغير المدرجة 

غير شكليات تحديد أنصبة السندات المدرجة و 2010راتيجية االستثمار التي تم اعتمادها في نوفمبر لم توضح است

تيجية االستثمار بتحديد المدرجة في محفظة استثمارات فيبار القابضة. كما اكتفت مبادئ التدخل المنبثقة عن استرا

على أبعد تقدير من أصول الشركة التي  % 20وهو ما يمثل  ،مليون درهم 100عتبات االستثمار األحادي فقط في 

 تمت إعادة تقييمها.

ظة، سواء على مستوى القطاعات أو على المدرجة وغير المدرجة في المحف وقد أدى عدم تحديد نصيب السندات

 لتحديد.مستوى تركيبة أنواع االستثمارات، إلى افتقار أفق االستثمار المتوقع على المدى المتوسط والبعيد إلى الدقة في ا

 عدم احترام أفق االستثمار على المديين المتوسط والبعيد 

فق المتوسط والطويل كأجل لالحتفاظ باألوراق المالية التي في شركة فيبار القابضة األ تبنت استراتيجية االستثمار

بينما كانت فترة االحتفاظ تكون محفظتها. بيد أن الشركة لم تحترم دائما هذا األفق، وتم إجراء بعض عمليات البيع 

 بهذه األوراق المالية في محفظتها أقل من سنة واحدة.
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 ال، العمليات التالية:كر، على سبيل المثوفي هذا الصدد، نذ 

نونبر   3. وقد تم الحصول عليها في  2007غشت    2" في  Fبيع األوراق المالية المحتفظ بها في شركة " -

 أشهر؛ 9ز ، أي أن مدة احتجازها لم تتجاو2006

 2008يوليوز  16والتي تم اقتناؤها في  2010أبريل  16" في LVبيع األسهم المملوكة في شركة "  -

 أشهر؛ 9أي أن مدة احتجازها هي سنة و

 27القابضة قد اشترتها في -. وكانت شركة فيبار 2010ماي  27" في DHبيع األسهم المقيدة في " -

 تتجاوز عامين وشهر واحد.، مما جعل مدة االحتفاظ بها ال 2008أبريل 

 عدم إضفاء الطابع الرسمي على عملية االستشراف 

لى عملية االستشراف، فإن هذه األداة ال يتم استعمالها. إبه في الشركة يشير    المعمولطر  على الرغم من أن دليل المسا

السوق ووسط األعمال من وفي الواقع، يهدف االستشراف، الذي يعد خطوة حاسمة في عملية االستثمار، إلى مراقبة 

الغاية، لوحظ أن مرحلة االستكشاف أجل تحديد الفرص االستثمارية التي تتماشى مع استراتيجية شركة فيبار. ولهذه 

مارس   2ا مجلس اإلدارة، في اجتماع له بتاريخ  هذه، وهي ضرورية لصنع القرار، ال تتخذ طابعا رسميا. وبالتالي، دع

 أن تفكر في إضفاء الطابع الرسمي على عملية الداخلية لالستشراف واالستثمار.  إلىقابضة  ، إدارة شركة فيبار ال2012

القابضة لمخاطر -تتعرض شركة فيبار  أالستشرافعمال المتعلقة بمرحلة  إضفاء الطابع الرسمي على األ  لعدمونتيجة  

 يتعلق بالقطاعات والفرص المستهدفة.فقدان المعلومات بشأن الجهود المبذولة والمعطيات التي تم جمعها فيما 

  عدم االلتزام بعملية اتخاذ القرار في مجال االستثمار 

والتي تتفق مع  ،لمقترحات االستثمارية المقدمة من لدن إدارة فيبار القابضةستثمار تقييم ايجب على لجنة اال

 وطرق تنفيذها. استراتيجيتها، بهدف إصدار رأي بشأن الفرص المستهدفة ومستوى وشكل العمليات

جلسات بعض  وعدم وجود محاضر 2011إلى  2006غير أن عدم اجتماع لجان االستثمار خالل الفترة الممتدة من 

ستثمار فيما يخص عمليات الشراء اللجان لم يسمح بتقييم عناصر خطة العمل والتثمين المقترحة كأساس لصنع قرار اال

 التي نفذتها شركة فيبار خالل هذه الفترة.

لجنة  ونتيجة لذلك، قام مجلس اإلدارة بمعالجة العديد من العمليات االستثمارية ووافق عليها دون إذن مسبق من لدن

 …(. " M" و" S"و " A "و "  Cاالستثمار )"

  االستثمارات وتمويلها في أعمال لجنة االستثمار إنجازعدم كفاية العناصر المتعلقة بطرق 

ناء خطوط األسهم غير منصوص عليها في عملية االستثمار. وتتولى مديرية الشؤون لوحظ أن طرق تمويل عمليات اقت 

المهمة عن طريق التشاور مع البنوك مع مراعاة معايير معينة: كالتمويل بدون ضمانات،  المالية والدعم القيام بهذه 

 دل واالستحقاق.وموازنة أفضل بين المع

لمتعلقة بطرق تمويل االستثمارات وإنجازها. بيد أن عمليات االقتناء التي كما تقوم لجنة االستثمار بمعالجة المسائل ا

 ة بالعناصر المتعلقة بطريقة تمويل هذه االستثمارات.وافقت عليها اللجنة لم تكن مدعوم

وفي هذا الصدد، ال تشير معالجة عمليات شراء المساهمات على مستوى لجنة االستثمار إلى طريقة تمويلها. ونذكر 

 400بمبلغ  JFCمليون درهم، وشركة  65بسعر  Aمن رأس مال شركة  %10الخصوص عملية اقتناء نسبة  بهذا

 مليون درهم.

 غياب استراتيجية لسحب االستثمارات 

كانت تحدد   2006استراتيجية سنة    أنالى آليات االنسحاب، على الرغم من    2010ال تشير استراتيجية االستثمار لسنة  

اتيجيات االنسحاب: كالبيع في البورصة والتفويت للفاعلين الصناعيين أو لرأسمال مستثمر أو مختلف خيارات/ استر

 مشاريع أو األجراء.البيع لمنعشي ال

القابضة كفاءتها في مجال تنظيم عمليات االنسحاب من خالل البحث عن فرص تجارية -كما لم تثبت شركة فيبار

  ،قيم معينة في محفظة الشركة على الرغم من عدم ربحيتهابه تم االحتفاظ أن إلىشارة في هذا الباب جديدة. وتجدر اإل

  من كلبالذكر هنا القيم المتعلقة ببضة" االنسحاب منها بدون ضرر. ونخص وبالتالي ال تضمن شركة "فيبار القا

ALM  وC P M و MT. 

 عدم خضوع االتفاقيات المنظمة للترخيص المسبق لمجلس اإلدارة 

 2004لفترة الممتدة بين ا خاللالقابضة -االتفاقيات المبرمة بين صندوق اإليداع والتدبير وشركته الفرعية فيبارإن 

المتعلق بشركات    17.95من القانون رقم    56مجلس إدارتها وفقا للمادة  لم تكن خاضعة لترخيص مسبق من    ،2014و

ث تكتفي الشركة بإعالم أعضاء مجلس اإلدارة بإبرام هذه . حي20.05المساهمة كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 

 ا.االتفاقيات خالل الدورات وتعرضها للمصادقة عليها بجميع بنوده
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 . تدبير المحفظةثانيا
القابضة، وتم تسجيل المالحظات -قام المجلس األعلى للحسابات بفحص بنية وطرق تمويل وأداء محفظة شركة فيبار

 التالية:

  احترام معايير االستثمار المنصوص عليها في استراتيجية االستثمارعدم 

، على عدم استثمار  2009إلى  2006فترة الممتدة بين تنص معايير االستثمار التي وضعتها استراتيجية االستثمار لل 

ات من محفظتها في مجموعة من الشرك % 20من محفظة شركة فيبار القابضة في شركة واحدة و %15أكثر من 

 ذات الصلة. ويتم تقييم المحفظة بقيمة السوق واعتماد االستثمار بقيمة الشراء.

من محفظتها في   %16أكثر من  2009و 2008و 2006الل سنوات القابضة قد استثمرت خ-بيد أنه لوحظ أن فيبار 

 ".M" و"C M" و"C Mخطوط المساهمات لكل من شركات: " 

 ، فقد وضعت معايير االستثمار كما يلي: 2016 - 2010لفترة وفيما يتعلق باستراتيجية االستثمار ل

 كحد أقصى من صافي األصول المعاد تقييمها؛  %20يمثل المستثمر الواحد  -

 كحد أقصى من صافي األصول المعاد تقييمها؛  %30قطاع واحد فقط يمثل  -

بكثير الحد األقصى مساهمات فاقت    2016  -  2010القابضة خالل الفترة   همت استثمارات شركة فيبار -

حيث لم تحترم أربع استثمارات هذا المعيار   ،% من صافي قيمة األصول المعاد تقييمها20المحدد في 

 "R"  .و"T M"و  "Mو" "C Mوهي: "

 الشركةالقابضة ألخطار متعلقة بالمحفظة. حيث استثمرت  ويعرض عدم احترام وزن كل خط مساهمة محفظة فيبار

" خالل السبع Mفي أصولها المعاد تقييمها في خط مساهمة واحد متعلق ب الشركة "% من صا35في المتوسط 

 .سنوات األخيرة

من صافي   %55تمثيل قطاع الصناعة في المتوسط ل  لوحظالقابضة،  يباروفيما يتعلق بوزن كل قطاع في محفظة ف

المحددة كعتبة في إطار  %30، متجاوزا بذلك نسبة 2013 - 2010أصول الشركة المعاد تقييمها خالل الفترة 

 استراتيجية االستثمار المشار اليها.

 بنية المحفظة تهيمن عليها المساهمات في طور النمو 

القابضة هدفها في تنويع مكونات محفظتها من أجل خفض  استراتيجية شركة فيبارالمحفظة، تحدد فيما يخص بنية 

دى المتوسط و/ أو المدى الطويل من خالل المساهمة في  مستوى المخاطر وتحقيق االستقرار في أدائها على الم

 شركات في أطوار مختلفة من النضج )اإلنشاء والنمو والنضج(. 

القابضة تميل إلى تفضيل الشركات في طور النمو وكذا االستثمار في شركات في طور  فيبار غير أنه لوحظ أن 

 اإلنشاء.

  انخفاض في أداء المحفظة 

ظة من خالل التدفقات المتكررة، ويتعلق األمر باألرباح والخدمات المقدمة للشركات التي تملك يتم تحقيق عائد المحف

فقات الظرفية المتعلقة بعمليات التفويت الكلي أو ال )تكاليف التدبير(، والتد القابضة مساهمات في الرأسم فيبارفيها 

 الجزئي التي تحقق أرباحا.

ولم  2016 - 2004متوسط عائد المحفظة سجل نموا بصورة عشوائية خالل الفترة  أن الخصوص بهذا لوحظ وقد 

تراتيجية االستثمار في حد أدنى نسبته %، في حين تم تحديد معدل العائد الداخلي على مستوى اس7يتجاوز نسبة 

10%. 

في المدى  اأن تحقق أرباحالقابضة في مشاريع مهيكلة وثقيلة، والتي ال يمكنها  كما أنه، وبسبب دخول شركة فيبار

%. وال تمكن بنية المحفظة وفقاً ألفق االستثمار  4,25القصير والمتوسط، ظل األداء ضعيفا ولم يتجاوز متوسطه نسبة  

 ستراتيجية االستثمار. ا إطار فيان عائد أدنى ثابت يتماشى مع األهداف المسطرة من ضم

  قصور في تدبير المخاطر 

أن مبادئ التدخل الواردة في استراتيجية   لوحظالقابضة،  المتبعة من لدن شركة فيبار فيما يتعلق بسياسة المخاطر

يد التذكرة الدنيا لالستثمار والحدود القصوى حسب كل استثمار الشركة ال تشير إلى نسبة الخطر/العائد وتكتفي بتحد 

 المعاد تقييمها للشركة.  % على التوالي من صافي األصول20% و30والمحددة في نسبتي  ،قطاع وكل استثمار

القابضة المعرضة  وقد أثر عدم تقييم نسبة الخطر/العائد بالنسبة لكل قطاع مستهدف على تكوين محفظة شركة فيبار

ل تركيز االستثمارات في قطاعين رئيسيين هما الصناعة واالتصاالت، وفي بعض المتعلقة بالمحفظة من خالللمخاطر  

 خطوط المساهمات.
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 ثمارات في قطاعات الصناعة واالتصاالت والبنية التحتيةتركيز االست 

في قطاعي الصناعة لوحظ عدم احترام التوزيع القطاعي المعتمد في استراتيجية االستثمار وتركيز االستثمارات 

% من 73مليار درهم في القطاعين سالفي الذكر، أي ما يمثل    2,7القابضة ما يفوق   استثمرت فيبار   فقد واالتصاالت.  

% من المبلغ االجمالي المعتمد في استراتيجية 93و 2016و 2010قتناءات خالل الفترة الممتدة بين إجمالي قيمة اال

 درهم.  مليار 3 مبلغاالستثمار والمقدر ب

من خالل ثالث مساهمات فقط وهي:    %64وتجدر اإلشارة إلى أن االستثمار في قطاع البنية التحتية والسيارات يمثل  

"T M" و"R" و."P C M"  التنوع  2016 - 2010ونتيجة لذلك، يهدد تركيز االستثمارات المنجزة خالل الفترة

التنوع القطاعي لمحفظتها والمنصوص االلتزامات المتعلقة بحيث لم تحترم الشركة  ، القابضة القطاعي لمحفظة فيبار

ا المتوقعة في قطاعي الصناعة % من استثماراته93 نسبةعليه في استراتيجية استثماراتها وذلك بتخصيصها 

 واالتصاالت.

  هيمنة األرباح المتأتية من األسهم المدرجة بالبورصة مقارنة بتلك غير المدرجة 

% من مجموع األرباح التي 60ة في البورصة في المتوسط ما يفوق في الشركات المدرجأرباح المساهمات  شكلت

، مثلت أرباح المساهمات  2017  -  2010. وفيما يخص الفترة  2009و  2005تلقتها الشركة خالل الفترة الممتدة من بين  

لألرباح الناتجة عن جميع   % على التوالي من المبلغ اإلجمالي48,3و 51,7%المدرجة بالبورصة وتلك غير المدرجة  

 ات.المساهم

%  80وفيما يتعلق بالمساهمات المملوكة في شركات مدرجة بالبورصة، تمثل ثالث استثمارات في األسهم أكثر من 

% من مجموع األرباح الناتجة 50والتي تمثل لوحدها  "L"من إجمالي األرباح ويتعلق األمر بتلك المتعلقة ب الشركة  

 .  "E" وتلك المتعلقة ب الشركة "CM"بالشركة  جة بالبورصة، تليها المساهمة المتعلقةعن الشركات المدر

القابضة تشمل أيضا بعض األسهم غير المدرجة بالبورصة والتي لم تحقق  وأخيًرا، تجدر اإلشارة إلى أن محفظة فيبار

 "CM"والشركة   "AP"ي الشركة أي منذ اقتنائها ويتعلق األمر بالمساهمات ف 2009 - 2005أرباحا خالل الفترة 

 ."H"الشركة  "C" الشركة  و "O GF"و الشركة  "C" و الشركة

 دارسة بعض المساهمات في الرأسمال ثالثا . 

تتسم بعض المساهمات في الرأسمال بأوجه قصور تتعلق بعملية اتخاذ قرار االستثمار وعدمه وبطرق تمويل االقتناء  

 الصدد، هذا وفي المعتمدة في قرار االستثمار.التوقعات المدرجة في خطة العمل وبعدم تطابق االنجازات مقارنة ب

 . يلي ما على المجلس وقف

 عدم احترام التراخيص القبلية المتعلقة بالمساهمة في الرأسمال 

 %2,41لصندوق اإليداع والتدبير الحصول على    2009أكتوبر    13الصادر بتاريخ    2.09.558رخص المرسوم رقم  

، 2009القابضة". غير أن مجلس اإلدارة رخص في سنة  شركته التابعة "فيبارعن طريق "Mé"كة مال شر من رأس

 39.89من القانون رقم  8تقديم طلب الترخيص المنصوص عليه في المادة  دون % 32,41الحصول على حصة 

 كما تم تعديله وتتميمه. المؤذن بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص

 الشركة من قبل شركتين تابعتين لمجموعة صندوق اإليداع والتدبيراهمة في رأسمال نفس مسال 

ن تابعتين لمجموعة صندوق اإليداع اشركت "Mé"، تساهم في رأسمال شركة 2017دجنبر  31ماتزال، إلى غاية 

ارة إلى ي. وتجدر اإلش% على التوال  10,34% و   15,16( بنسبتي  Holdcoالقابضة وأولدكو ) والتدبير وهما فيبار

 . "Mé"كون محفظة الشركة التابعة "أولدكو" تضم فقط المساهمة في رأسمال الشركة 

ويمكن أن يؤدي نقل هذا النوع من المشاركة من قبل اثنتين من الشركات التابعة لمجموعة صندوق اإليداع والتدبير 

اإليداع والتدبير حسب  دة تنظيم مجموعة صندوقإلى تكاليف وبنيات إدارية غير ضرورية، ال سيما وأن وضع وإعا

من التركيز على  القابضة فيبار مجاالت العمل قد مكن من ترشيد ظاهرة اللجوء إلى الشركات التابعة وسمح لشركة

 األساسية.  امهنته

  " المساهمة في رأسمال شركةS القابضة " ال تتوافق واستراتيجية استثمار شركة فيبار 

 137.166.250,00بما قدره    "S"، بزيادة في رأسمال الشركة  2011وبر  أكت  10قابضة، بتاريخ  لا قامت شركة فيبار

%، كما ضخت، في الحساب الجاري "الشركاء"، مبلغ  33.5درهم، مما جعلها تساهم في رأسمالها بنسبة 

% من 37في ، مما مكن الشركة القابضة من التحكم 2012درهم تم تحويله إلى رأسمال سنة  64.448.784,00

  "S"سهم في الشركة  554.134,00القابضة على  ، استحوذت فيبار2015كة المذكورة. وفي سنة رأسمال الشر

 % من رأسمالها.  44,02جعلتها تتملك
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بمساهمتها في رأسمال الشركة  الخاص بصندوق اإليداع والتدبير القابضة منطق االستثمار ولم تحترم شركة فيبار 

"S" وتفويت حصتها قبل مرور أجل الخمس سنوات الوارد على  ،مصرفيةلي بواسطة قروض والممول بشكل ك

 مستوى استراتيجيتها في مجال االستثمار. 

  عدم احترام األفق المتوقع لالنسحاب المحدد في دراسة االستثمار 

ييق هوامشها . ومع تض2017 – 2016" هو Sوفقا لدراسة االستثمار، كان األفق المتوقع لالنسحاب من الشركة "

في التموين، كان التفكير في البداية في مساعدة تقنية، سرعان ما تحولت رغبة في   وظهور مشاكل واشتداد المنافسة

، أي ما يقارب ثالث سنوات بعد المساهمة التي تمت على أساس 2014فك االرتباط واالنسحاب ابتداء من يونيو 

عن   ةسيولة المساهمة الناتج  إكراهاتكان صعبا بسبب    "S"الشركة    المدى المتوسط. ويبدو أن االنسحاب من مساهمة

 إدراج الشركة في البورصة كما كان مخططا له في البداية.

 تفويت تم قبل الترخيص المسبق من الوزير المكلف بالمالية 

القتصاد ترخيص المسبق لوزير اال، في حين أن 2015ماي  28في  "Sتم توقيع عقد التفويت المتعلق بالشركة "

سالف الذكر من أجل تفويت المساهمة لم  39.89من القانون رقم  9الية المنصوص عليه بموجب أحكام المادة والم

 ، أي بعد اتخاذ قرار التفويت.2015يونيو  2يصدر إال بتاريخ 

 % لشركة  44المملوك بنسبة  "S"% من حصص رأسمال الشركة  69,82األمر يتعلق بتركيز )تفويت  إنوحيث 

الزامية،   كانت(، فإن الموافقة القبلية لرئيس الحكومة في هذه الحالة "So"% للشركة  25,3بضة" ونسبة القا "فيبار

 . 2015يونيو    16بينما لم تصدر موافقة رئيس الحكومة إال بتاريخ    2015ماي    28غير أن عقد التفويت قد أبرم بتاريخ  

  " مساهمة في رأسمال الشركةM1القابضة" مار شركة "فيبارراتيجية استث" ال تتوافق واست 

 كان مدفوًعا بمنطق استراتيجي وطني، فقد استثمرت شركة فيبار "M1"على الرغم من أن االستثمار في الشركة 

، لكنها لم تكن نشيطة آنذاك وتعمل في قطاع رأسمالي معرض 2002 القابضة في هذه الشركة التي تم إنشاؤها سنة

 مع استراتيجية االستثمار المعتمدة من لدن شركة فيبار "M1"أسمال الشركة لمساهمة في رللمخاطر. وال تتماشى ا

القابضة،  شركة فيبار إنتحقيق عائد متوسط وطويل األجل على أموالها الخاصة. حيث  إلىوالتي تهدف  ،القابضة

ط إلى تطوير المشاريع ، ال تهدف فقباعتبارها المستثمر المالي الذي يحمل مساهمات األقلية لصندوق اإليداع والتدبير

 ستراتيجية الوطنية ولكن أيًضا تحقيق عوائد على المدى المتوسط والبعيد من أموالها المستثمرة.اال

المعتمدة في اتخاذ قرار المساهمة في رأسمالها عجزا في   "M1"من ناحية أخرى، أظهرت خطة عمل الشركة 

شاط الشركة.  كما أظهرت الحصيلة المتوقعة للشركة مويل مجموع نالسنوات الثالث األولى، وهو ما سيتطلب ت

دفعت    قد المصاحبة لخطة العمل مستوى سلبيا للرأسمال المملوك ابتداء من السنة الثانية الى جانب خسائر االستغالل. و

التي ما لبثت   "M1"القابضة" في عديد من المناسبات إلى تمويل احتياجات تسيير شركة   هذه الوضعية شركة "فيبار 

 تستخدم المساهمين لتمويل احتياجات الرأسمال العامل.

  عدم احترام الترخيص التنظيمي ومبلغ االستثمار األصلي المضمن في االتفاقية المبرمة مع صندوق اإليداع

 والتدبير

ددت ، كما ح"M1"من رأسمال الشركة  %28القابضة اقتناء حصة  لشركة فيبار 2.05.791مرسوم رقم الرخص 

مليون أورو وقروض   4.2اقية االستثمار المذكورة بين صندوق اإليداع والتدبير وشركته التابعة مبلغ االستثمار في  اتف

القابضة عرفت ارتفاعا  بارمليون أورو. غير أن التزامات شركة في  2.8ذات صلة بالحساب الجاري للشركاء بما قدره  

 فاقية االستثمار المبرمة مع صندوق اإليداع والتدبير. كبيرا فاقت ما تضمنه الترخيص التنظيمي وات

مليون درهم ليصل إلى  77وهكذا تم تجاوز المبلغ األصلي المرخص به من قبل وزارة االقتصاد والمالية المحدد في 

رأسمال ال. حيث انتقل مبلغ االستثمار في أسهم  "M1"ن رأس مال شركة  م  %51مليون درهم، أي زيادة بحوالي    328

زائد سهم    %50، إلى  2008درهم سنة    46.819.770من رأس مال الشركة أي ما يعادل    %28بنسبة    لذي استهلوا

 وذلك بتاريخ ،وذلك من خالل عملية الزيادة في رأس المال عن طريق إجراء مقاصة مع الحسابات الجارية واحد،

 . 2010يناير  5

في اتفاقية االستثمار   الحساب الجاري، تلك المنصوص عليهكما تجاوزات المبالغ المقدمة، على شكل تسبيقات على ا

أورو أي ما يعادل  5.323.818,50مليون أورو، لتصل إلى  2,8الموقعة مع صندوق اإليداع والتدبير بما قيمته 

 عليه في االتفاقية.  درهم وهو ضعف ما هو منصوص  60.180.953,34

 مع وجود صعوبة في تفويتها مساهمة ذات عائد سلبي 

هي استثمار على المدى الطويل يتسم بتركيز لرأس المال مع عائد مالي  "M1"تبين أن المساهمة في رأسمال شركة 

سائر كما تم  فما تزال هذه الشركة تسجل خ إنجازهاعمليات إعادة الهيكلة التي تم  سلبي. فعلى الرغم من مختلف

خالل الفترة الممتدة   "M1"شركة  قيمتها. وشهدت  لتغطية تناقص    Acaciaتخصيص احتياطيات في حسابات أكاسيا  

 .رأس مال بعلة وقوع خسائرل ثالث عمليات تخفيض ل 2014إلى  2005من 
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همة. حيث قامت  ومن جهة أخرى، لم يشمل قرار االستثمار األصلي القيام بدراسة لسيناريوهات تفويت هذه المسا

لشركة نيابة عن صندوق اإليداع والتدبير، بتجريب ل تدير اوما تزا  "M1"القابضة التي فوتت أسهمها في  -شركة فيبار 

وذلك من خالل البحث عن دعم عمومي وهو ما قوبل  ،جميع الخيارات المطرحة لتحسين الوضع المالي للشركة

 بالرفض من قبل السلطات العمومية. 

ركة وتسجيلها لخسائر سمال الشطبيعة رأوهكذا، فإن احتمال استرداد المبلغ الذي تم ضخه يبقى صعب المنال في ظل  

 وذلك بصرف النظر عن الخسائر المتعلقة بالمبلغ الذي تم استثماره وتكاليف اإلدارة وتكلفة االقتناء والتفويت. 

  خسائر في عملية التفويت لشركة أكاسيا 

ترتيب   عملية إعادةفي إطار  أكاسيا لشركة "M1"القابضة ألسهمها في شركة -تفويت فيبار  2010عرفت سنة 

القابضة في عمليات الزيادة في  -درهم، أي بنفس سعر اكتتاب فيبار 116.891.596,80وذلك بسعر  تثماراتاالس

القابضة لما قيمته  -وقد أدت عملية التفويت هاته إلى فقدان فيبار .2010التي أنجزت سنة  M1رأسمال شركة 

 درهم.  140.519.227

، وذلك إلى غاية % 50,3بعد تفويتها لشركة أكاسيا في نسبة  "M1"ال بضة في رأسمالقا-واستقرت مساهمة فيبار

بما  2011يونيو  27بتاريخ  "M1"نتيجة الزيادة نقدا في رأسمال  % 54,4، لتنتقل فيما بعد إلى 2010دجنبر  31

درهم   160.516.000,00درهم.  كما تم إنجاز عملية زيادة ثانية في رأس المال بقيمة  7.977.000,00مجموعه 

ليصل معه  2014دجنبر  9وذلك بتاريخ  ،عن طريق إجراء مقاصة مع ديون الشركة المتعلقة بالحساب الجاري

 درهم بحلول هذا التاريخ. 348.387.046,80مستوى التعرض اإلجمالي إلى 

تابعة عبر شركته الحافظت مجموعة صندوق اإليداع والتدبير القابضة لحصتها،- فيبار تفويت شركة بعد و وهكذا

Acacia  المساهمة وكذا  جدوىعلى دعمه لشركة تتكبد خسائر منذ انطالقها بالرغم من افتقاره لرؤية مستقبلية حول

 لخطة وتكلفة تفويتها.  

 صعوبة في سداد القروض الممنوحة لشركة "M1"  

القابضة لتمويل - فيبار ركته التابعةبين صندوق اإليداع والتدبير وش 2005نوفمبر  2تم توقيع اتفاقية قرض بتاريخ 

مليون أورو   7يسمح بموجبه لهذه األخيرة باالستفادة من قرض بمبلغ يعادل ما قيمته    M1االستثمار األولي في شركة  

، حيث تم  2008يونيو  9سنوات. وتم تعديل االتفاق سالف الذكر، بتاريخ  5ولفترة تمتد على  % 4بسعر فائدة قدره 

 مليون أورو.  8,12ض ليصل إلى رفع مبلغ القر 

فإن  ،للفوائد ابتداء من تاريخ انجاز االستثمار وعلى الرغم من تنصيص االتفاقية المشار إليها أعاله على سداد سنوي

راجع هذه الشروط ونص على رسملة سنوية )شاملة للرسوم(   2008يونيو    9التعديل الذي تم إدخاله على العقد بتاريخ  

 ستثمار.  ية إلنجاز االفي الذكرى السنو

 مبلغوالمقدرة ب 2008يونيو  13ونتيجة لذلك، فإنه لم تتم تسوية الفوائد المستحقة لصندوق اإليداع والتدبير بتاريخ 

القابضة. كما تم سداد القرض -حيث تمت رسملتها بغرض الزيادة في رأسمال شركة فيبار  ،درهم 3.110.689,98

يونيو  14ويل الديون إلى أصل الدين وفوائد بتاريخ عن طريق تح 2010يونيو  13الذي بلغ موعد استحقاقه بتاريخ 

2010 . 

عن الوفاء بالتزاماتها، تم اللجوء، عن طريق إدخال تعديالت على العقد، إلى تمديد M1وبالنظر إلى عجز شركة 

ذه يما يتعلق بهضوح الرؤية فمواعيد الفوائد المستحقة على الديون المتعلقة بالحساب الجاري، مما يدل على عدم و

 المساهمة.

 شركة في المساهمة اقتناء عملية في قصور "Vé " 

القابضة -لم يتم التصديق على عملية المساهمة في رأسمال هذه الشركة من قبل المجلس اإلداري واكتفت فيبار

 . 2007ابريل  17و 2006يناير  16وذلك بتاريخي  ،بالحصول على موافقة لجنة االستثمارات التابعة لها

القابضة للجنة االستثمارات ما يفيد قيامها بإجراءات العناية الواجبة لعملية -وباإلضافة إلى ذلك، لم تقدم شركة فيبار

 2006ويونيو  2006" التي قدمت في اجتماعي اللجنة المنعقدين في يناير Vé"، حيث أن خطط أعمال "Véاقتناء "

القابضة. كما أن البيانات المالية المستخدمة في خطط -قها من قبل فيبارنفسها ولم يتم تدقيهي من إعداد إدارة الشركة 

 . 2006و 2005وال تشمل تلك المتعلقة بسنتي  2004إلى  2001األعمال هذه تتعلق فقط بالفترة الممتدة من 

 التفويت عملية في قصور 

من رأسمال   %9سبة  يسمح لها بتفويت ن  متعاقد بشأنه والذيبتطبيق خيار البيع ال  2010القابضة في أبريل  -قامت فيبار 

بموجب اتفاقية المساهمين  2009يونيو  30" بسبب عدم انجاز عملية االدراج في البورصة المقررة قبل Véشركة "

 القابضة. -" وفيبار Véالتي تربط "
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وفي هذا الصدد، ". Véتقييم شركة " ، وذلك بسبب االختالفات في2012ولم يتم تنفيذ عملية التفويت إال بحلول سنة 

القابضة وذلك رداً على - مليون درهم على فيبار  200سعر استرداد قدره  2011" في يناير Véاقترحت شركة "

غير أنه تم رفض اقتراح  درهم،مليون  272في  السعرالقابضة والذي حدد -عرض الخبير األول الذي عينته فيبار

 القابضة.  -إعادة الشراء هذا من قبل فيبار 

مليون درهم،   165على أساس عرض بقيمة  2012القابضة اتفاقية بيع في ماي - برمت شركة فيبارلذلك، أونتيجة 

القابضة لهذا العرض إلى فقدانها ألرباح قدرها - . وقد أدى قبول فيبار2011على الرغم من رفضها ذلك في يونيو 

 . 2011ليون درهم في ينايرم 200مليون درهم في ظل وجود عرض مسبق بقيمة  35

  " خسائر في عملية تفويت الحصة المملوكة في رأسمال شركةVé " 

 الوارد في خطة أعمالها.  %13" تسجيل خسائر كما لم يتم تحقيق معدل العائد  Véعرفت عملية االستثمار في شركة "

على  ، وذلك2010و 2009ي " من تحقيق عوائد إال خالل سنتVéولم تساهم عملية المساهمة في رأس مال شركة "

. كما 1,5%الربحية الداخلية لهذه المساهمة تها لمدة خمس سنوات. ونتيجة لذلك، لم يتجاوز متوسط الرغم من حياز

القابضة -حين حققت فيبار  في حالة تفويتها بشكل كلي في %3توقع مخطط العمل أيضا معدل عائد داخلي بنسبة 

 مليون درهم. 67,7خسائر بقيمة 

 القابضة بما يلي:- لحسابات شركة فيبارللمجلس األعلى لما سلف، يوصي ا عاتب

 هيئات  قبل  من  عليها  المصادق   االستثمارات  وسحب  االستثمار  استراتيجية  على  الرسمي  الطابع  إضفاء -

 الصلة؛ ذات اإلدارة

  بهذه  المتعلق العمل توثيق ضمان خالل من االستثمار عن التنقيب لعملية اإلجراءات دليل تنفيذ -

 المرحلة؛ 

 االستثمار؛  استراتيجية في عليها المنصوص للمعايير االمتثال انمض -

 .اإلجراءات دليل في عليها المنصوص االستثمارات وسحب االستثمار لعملية االمتثال ضمان -
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 )نص الجواب كما ورد(

(Fipar-Holding)   ئها البنك الوطني للتنمية ولة االسم قام بإنشاهي شركة مغربية مجه القابضة فيبارـ

. 2003  شتنبر % في  100طرف صندوق اإليداع والتدبير بنسبة    من   شراؤها  وتم  1989يونيو    15االقتصادية في  

وكان صندوق اإليداع والتدبير يهدف من خالل عملية االقتناء هذه إلى تطوير االستثمار بوجه خاص في األسهم 

 على أداة استثمار مختصة وفريق عمل مهني خبير بهذا المجال. االعتماد  عبرورصة غير المدرجة في الب

 الكبرىص صغرى والمساهمات االستراتيجية  القابضة كامل جهودها على المساهمات بحص فيبارـركزت    وبالتالي

 لمتوسط والبعيد.إلى جانب متعاملين معروفين ومختصين في مجاالتهم، مع االهتمام بالربح المالي على األمدين ا

لمشاريع  الحاملين الوطنيين للمتعاملين والبعيد  المتوسط المدى علی الفعال الدعم تقديم في القابضة فيبارـتتمثل مهمة  

 المغرب.  في رائدة شراكات تطوير أو إقامة في يرغبون الذين الدوليين للمتعاملين وكذلك كبرى

ولديها إمكانية بدء االستثمار   ركة استثمار غير معرضة للتصفيةالقابضة من خاصية هامة كونها ش فيبارـ تستفيد 

ذلك(،   غير علیلجنة االستثمارمليون درهم على األقل )ما عدا في حال موافقة مجلس اإلدارة أو  100بتكلفة 

ه وبالتالي فإنها تختلف عن صناديق االستثمار التقليدية التي لديها مدة صالحية محدودة )تبلغ مدة صالحية هذ

في  الكبرىالمشاريع  مناسبة لمرافقة  في رأينا، غير  يجعلها،  مماعاًما،  12إلى  10الصناديق بصفة عامة من 

 اإلنشاء(. طور فية أو المشاريع مجاالت البنى التحتية والصناع

. ومن  ئيتثنااالس وتموقعهاالقابضة يعود الفضل فيه إلى اختياراتها االستراتيجية  األداء لـفيبارـ من المستوى فهذا

 هذه وتتمثل بطبعه، بالمخاطرة محفوفا مجاال( Private Equityجهة أخرى، يعتبر مجال األسهم الخاصة )

 متعاملي  أن  علما  المال،  رأس  في   معينة  بمساهمة  المتعلق  لالستثمار  الكلية  أو  الجزئية  الخسارة  إمكانية  في  المخاطرة

 الخسارة، يعرف لم الخاصة األسهم مجال في متعامل أي يوجد  فال  .تاما تقبال النشاط هذا طبيعة يتقبلون القطاع

  يمكنه  ال للتجارب حقال الخاصة األسهم مجال يعتبر. فشله من وأيضا بل نجاحه من فقط يستمدها ال ومشروعيته

   .الحذر يتطلب مجال أنه كما سلفًا، معدة خطط على االعتماد 

شركائها  مرافقة علی قدرتهاعن ، 2003دبير في ندوق اإليداع والتمنذ أن اشتراها ص القابضة فيبارـ برهنتلقد 

 بفعالية لتنفيذ خطط التطوير الخاصة بهم وخلق القيمة. 

مليار درهم،   7,9مساهمات بقيمة تتجاوز  2018إلى  2009نفذت في الفترة من  القابضة  فيبارـويجدر بالذكر أن 

 . (AMIC)التابعة للجمعية المغربية للمستثمرين في رأس المال مليار درهم نفذتها صناديق االستثمار  4,8مقابل 

 2004. إذ حققت منذ  2003أداًء جيدا منذ شرائها من قبل صندوق اإليداع والتدبير في سبتمبر    فيبارـالقابضةوتقدم  

سبة ، أي بن2018مليون درهم في  387إلى  2004مليون درهم في  24نتائج صافية إيجابية ومستقرة، منتقلة من 

)ناتج صاف   2010. وتم تسجيل أفضل النتائج في عام  2018إلى    2004% للفترة من  21نمو سنوية متوسطة تبلغ  

 مليون درهم(. 884بقيمة 

حصص  علی، 2018و 2004للفترة ما بين  القابضة فيبارـومن جهة أخرى، حّصل صندوق اإليداع والتدبير من 

 .مليون درهم 497مليار و 2ربح بلغ مجموعها 

 الجمعيةحفظة االستثمار طبقا للمعايير الدولية المعمول بها لدىم تقييموعلى وبناًء على هذا األداء المالي المسجل، 

 مجال في الكثر حذرا الطريقة تعتبر والتي (EVCA) االستثماريةلألسهم الخاصة ورؤوس األموال  األوروبية

عائد  معدل 2003 شتنبرفي    شرائها منذ  القابضة فيبارـ يفمن استثماره ، حقق صندوق اإليداع والتدبير التقييم

معدل العائد الداخلي الخام لصندوق اإليداع والتدبير إلى  ويرتفع %.11,5داخلي خام للمساهمين بنسبة 

 .السوقية لها القيمةالمحفظة حسب مساهمات  تقييم%عندما نأخذ بعين االعتبار 13,4

 االستثمارات سحبو االستثمار عملياتو االستثمارية ةاالستراتيجي .أوال

 المدرجة وغير المدرجة السندات لمحفظة معينة بنية عدم تحديد 

 دجنبر، في القابضة فيبارـلـ الحكامة هيئات، التي صادقت عليها القابضة فيبارـتم وضع استراتيجية االستثمار لـ

ة اهمة في رأس مال شركات غير مدرج، وهي تهدف أوالً إلى المس2010  نونبر، ثم خضعت للمراجعة في  2006

. هذه االستراتيجية ال توضح النسب بالبورصة مدرجةدون استبعاد إمكانية االستثمار في شركات في البورصة 

 المدرجة في البورصة والمساهمات المدرجة في البورصة. الغير المساهماتبين  تخصيصهاالمراد 
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بشكل  المدرجة تالمساهماو المدرجة الغير المساهمات بنسب علقتي فيمامحفظة االستثمار  بنية في  التغير يرجع

، القابضة فيبارـالمدرجة في البورصة )إدراج في البورصة( أثناء فترة استثمار    الغيرالمساهمات    إدراج  إلیأساسي  

سيما عن تتمثل في البحث عن السيولة مع مرور الوقت، وال القابضة لفيبارـأن استراتيجية االستثمار  العلم مع

 طريق عمليات اإلدراج في البورصة.

 الخام% من الرصيد الجاري20حوالي    2017  دجنبركانت محفظة االستثمار المدرجة في البورصة تمثل في نهاية  

 بما، إذ تتيح لها،  القابضة فيبارـلـللمحفظة. فهذه الحصة من السيولة في محفظة االستثمار، تمثل ميزة هامة بالنسبة  

 النظام البنكي.  قبل منتكلفة التمويل سين ، تحذلك في

 والبعيد المتوسط األمدين على االستثمار آفاق  احترام عدم 

تتقاسم نفس الرؤية  القابضة فيبارـمستثمرا على األمدين المتوسط والبعيد. وطالما أن  القابضة فيبارـتعتبر  

ترى أنه بإمكانها االستمرار في  القابضة فيبارـشركائها، وأن المساهمات تتيح خلق القيمة، وأن  االستراتيجية مع

  القابضة فيبارـ، فإن اإلنسحابأداء دور هام، فإنها ستبقى دائما مستمرة في مساهماتها. أما عندما تتاح فرص 

لتقييمها. كما يمكن   الحكامةا على هيئات تدرسها من كافة جوانبها األساسية )الربحية( واالستراتيجية، ثم تعرضه

، أو بسبب اختالف الرؤية مرتفعة بمخاطرعن اعتبارات ذات الصلة  المساهمة قرارات االنسحاب من جتنتأن 

االستثمار، أو بسبب تغيّر المتعامل صاحب أغلبية األسهم.   تفويضاالستراتيجية، أو وقوع حدث جديد من شأنه 

مصالحها وسحب استثمارها في أفضل   تعتبر مساهما بحصة صغيرة، فإنه من واجبها حماية  القابضة فيبارـوبما أن  

 الظروف.

، وذلك السيّما عن طريق بند االنسحاب تحقيقه قبل، وفقا لكل ملف، االستثماريتم تحضير حيثيات االنسحاب من 

 في البورصة، وغير ذلك.المشترك، وخيار البيع، وإحالة األسهم إلى متعامل صناعي، واإلدراج 

تطبيق خيار البيع مثلما هو مرخص به    القابضة فيبارـ قررت    إذ ".  Fرأس مال "  وتتعلق هذه الحالة بالمساهمة في  

" في  F" مال رأس من اإلنسحاب فنفدتمتعامل دولي،  قبل من "F"في العقد المبرم بين المساهمين بعد شراء 

 %. 15مما أتاح لها تحقيق معدل عائد داخلي بنسبة  2007 غشت

 االستثمار  مجال يف القرار اتخاذ بعملية االلتزام عدم 

 :وهمامكونة من لجنتين داخليتين منبثقتين عن مجلس اإلدارة  حكامةمنظومة  2005منذ  القابضة فيبارـوضعت  

 ولجنة المخاطر والحسابات. االستثمار لجنة

الرئيسية للشركة. كما أنه يصادق على االستراتيجية، ويسطر  الحكامةهيئة  القابضة فيبارـرة ويشكل مجلس إدا

اف المسطرة، ويتأكد أيضا من التحكم الجيد أهداف األداء، ويحدد الوسائل الضرورية، ويتابع تحقيق األهد 

 بالمخاطر.

تنبثق لجنة االستثمار عن مجلس اإلدارة، وهي تعمل كلجنة استشارية وتقدم الدعم والمساعدة له، كما أنها تصدر 

زها )هيكلة وتنفيذ العملية(، فضال عن عمليات سحب آراءها فيما يخص مشاريع االستثمار وتفاصيلها وإنجا

 اإلدارة  مجلس بإمكان فإنهما إلى لجنة االستثمار، . ال يتم اللجوء دائاإلدارة هيئةاالستثمار التي تعرضها عليها 

 اتخاذ القرار مباشرة فيما يخص عمليات االستثمار وسحب االستثمار دون استشارة لجنة االستثمار.

، قامت هذه األخيرة بعقد اجتماعات لدراسة ست 2005يناير  26جنة االستثمار في لس اإلدارة للومنذ إنشاء مج

 .2011و 2006ملفات في الفترة بين 

، وذلك عن طريق 2006يونيو  22" من قبل لجنة االستثمار في Cتمت المصادقة على المساهمة في رأس مال "

 .القابضة لفيبارـن ميثاق لجنة االستثمار التابعة  م 9"إجراء االستشارة المسّرعة"، بموجب المادة 

 للنظر فيها.  2011أغسطس  4ثمار بتاريخ ، فقد انعقدت لجنة االست"Sأما بالنسبة للمساهمة في رأس مال "

في  2005يناير  26"، تمت المصادقة عليها من قبل مجلس اإلدارة في  "Mوفيما يخص المساهمة في رأس مال

مجلس اإلدارة، فيما   نفسالمصادق عليها أيضا من قبل    2007-2005المتوسطة األمد للفترة  إطار خطة االستثمار  

 نشأت بعد في تاريخ انعقاد مجلس اإلدارة هذا.لم تكن لجنة االستثمار قد 

  االستثمار لجنة أعمال وتمويلهافيالستثمارات  إنجاز بطرق  المتعلقة العناصر كفايةعدم  

، بات من اإلجباري أن 2013الجديد للمجموعة في سبتمبر  الحكامةوالتدبير ميثاق منذ أن أعد صندوق اإليداع 

مليون   100تتجاوز قيمته    بنكي دين  رفعمليون درهم وكل مشروع    100ته  يعرض كل مشروع استثمار تتجاوز قيم

 درهم، على لجنة االستراتيجية التابعة لمجموعة صندوق اإليداع والتدبير للموافقة عليه.

" والتمويل البنكي ذو الصلة بمبلغ إجمالي Jفي الشركة "  القابضة فيبارـ تمت الموافقة على مشروع مساهمة    تاليوبال

من قبل لجنة االستراتيجية التابعة لمجموعة صندوق اإليداع  2016/11/29مليون درهم، بتاريخ  400ه قيمت
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إلى   2017في الفترة من    القابضة فيبارـي نفذتها  والتدبير. وفضال عن ذلك، تمت الموافقة على كافة المساهمات الت

 القابضةلفيبارـ الحكامة هيئاتوالتدبير، وأيضامن قبل لجنة االستراتيجية التابعة لمجموعة صندوق اإليداع    2018

 لجنة االستثمار/مجلس اإلدارة(.)

  المحفظةثانيا. تدبير 

 االستثمار يةاستراتيج في عليها المنصوص االستثمار معايير احترام عدم  

إلى مرافقة الشركات و/أو إنجاز المشاريع الضخمة، والتي تتمتع بإدارة مقتدرة وتنظيم مقبول   القابضة فيبارـتهدف  

وتتقاسم نفس القيم المعتمدة لدى مجموعة صندوق اإليداع والتدبير )األداء، االبتكار، التآزر، المواطنة والمسؤولية 

 فية...(.المجتمعية، األخالقيات والشفا

قامت بتحديد القطاعات التي لديها  القابضة فيبارـة شاملة ومتعددة القطاعات، إال أن ورغم أنها وسيلة استثماري

. وتتمثل هذه االستثمارية استراتيجيتها سياق في غيرها قبل باألولوية تستهدفهاخلق القيمة،  و للتنمية عاليةإمكانات  

 التوزيع، اإلمداد والتموين...(. والصناعات والخدمات )التكنولوجيات،القطاعات في الطاقة والبنى التحتية 

القطاعات األخرى وال تستبعد إمكانية استثمار تؤدي إلى خلق   في اإلستثمار  مترقبة لفرص  القابضة فيبارـكما تبقى  

 القيمة.

 النضج من مختلفة أطوارع  االستثمارية بمساهمات مختلفة األحجام ومشاري  محفظتهاإلى دعم    القابضة فيبارـتهدف  

ولديها مواصفات مخاطرة وربحية مختلفة، وذلك لتشكيل محفظة استثمار قادرة على تقديم نواتج مستقرة، مع 

 توليفة مخاطر جيدة. معإمكانية تمويل النمو 

يمكن   للمخاطرة حسب المساهمة وقطاع النشاط، إال أنهورغم أن استراتيجية االستثمار هذه تحدد عتبات التعرض  

 فرص استثمار استراتيجية. إلتقاطاستثناءاٍت لكي تتمكن من  القابضة فيبارـلـ الحكامةأن تقّر هيئات 

، طنجة المتوسط المينائية السلطة :لمشاريع هيكلية ضخمة في المغرب ومنها  حافز القابضة فيبارـ شكلت وبذالك

 يديتليكوم...جة، مصنع بيجو سيتروين للسيارات في المغرب، ممصنع رونو بطن

  المحفظة  أداء فيانخفاض 

معدل ربحية أأدنى يتم قياسه بواسطة معدل العائد الداخلي،   تحقيقإلی    القابضة لفيبارـتهدف استراتيجية االستثمار  

 كمعيار قاعدي لقياس أداء الشركة االستثمارية. 

رباح متوسط شامل لمحفظة تهدف إلى تحقيق مستوى مردود أ القابضة فيبارـوكانت استراتيجية استثمار  

 أثناء السنة المالية. األرباح المحّصلة من مجمل خطوط المساهمات فقط حسابه في اإلعتبار بعين يؤخد مار، االستث

إلى  2004االقتناء الخام( في الفترة من  قيمة حسبتطورا ملحوظا ) القابضة فيبارـوقد عرفت محفظة مساهمات 

مليون درهم، أي بمعدل نمو سنوي متوسط  4871إلى  2004درهم في  مليون 1507، حيث انتقلت من 2017

 6482و 2009مليون درهم في  5821. كما تم تحقيق أكبر النتائج )2017إلى  2004للفترة من % 11نسبته 

في  "T"لمامن رأس  30%و 2009" في Mé( بعد عمليات المساهمة في رأس مال "2011 مليون درهم في

مليون درهم في  1507من  القابضة فيبارـ، فقد تطورت محفظة مساهمات السوقيةالقيمة . أما من ناحية 2011

 .2017إلى    2004% للفترة من  12، أي بمعدل نمو سنوي متوسط نسبته  2017مليون درهم في    6648إلى    2004

، نموا 2017  إلى  2004للفترة من    القابضة فيبارـوفضال عن ذلك، سجلت األرباح المحّصلة من محفظة مساهمات  

، أي بمعدل نمو سنوي 2017مليون درهم في    231,5إلى    2004مليون درهم في    30ومتكررا انتقل من    متواصال

معدل عائد األرباح )مردود األرباح( من   في، مع تسجيل ارتفاع  2017إلى    2004% للفترة من  17متوسط نسبته  

 .2017% في 4,8إلى  2004% في 2,5

  2004طيلة الفترة من    مساهمات عدة من اإلنسحابفي تنفيذ عمليات  القابضة رـبا فيومن جهة أخرى، نجحت 

مساهمة ، الS  (%15,6)، المساهمة في   F (15%)، مع تحقيق معدالت عائد داخلي جيدة: المساهمة في2017إلى  

 ، إلخ.C  (%12,1)في 

  المخاطر  تدبير فيقصور 

لكل قطاع.  مردود"، من الصعب تحديد نسبة "مخاطرة/مردود"فيما يخص الجانب المتعلق بنسبة "المخاطرة/ال 

. مختلفةمعدل عائد داخلي    مستوياتعنه   بالتالي  تنتجففي نفس القطاع، يمكن أن ترتبط المشاريع بمخاطر مختلفة و

 التطوير، أو اإلنشاء مرحلة في كان إذا ما حسب  مختلفةوفي نفس القطاع أيضا، يمكن أن تكون للمشروع مخاطر  

 .المالية  بحالتهأو    ،بحجم المشروع  أو  ،بالحكامةأو مخاطر متعلقة    للمشروع جوهريةتكون عبارة عن مخاطر    قد و
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اطر والحسابات، وهي لجنة منبثقة عن مجلس اإلدارة لجنة المخ  2005أنشأت منذ    القابضة فيبارـويجدر الذكر أن  

 بتدقيقهذه اللجنة بمهام متعلقة  القابضة فيبارـة كلّف مجلس إدار فقد  .والدعمالمساعدة، االستشارة  لهوتقدم 

 المخاطر والتحكم بها.  وتحديد  السنوية الحسابات ومراجعة

 ذلك في بما، القابضة فيبارـوي ذكر أن لجنة المخاطر والحسابات تتعامل مع كافة المخاطر التشغيلية التي تواجه 

 .القابضة فيبارـت  و يمكن أن يكون لها تأثير هام على حسابا المرتبطة بمختلف المساهمات التي لديها أ  المخاطر كافة

توصيات لوضع مخطط للمخاطر، وتحليل سياسة متابعة  وفيما يتعلق بالمخاطر، تدرسها هذه اللجنة وتصدر

 المخاطر وغير ذلك. ويتم عرض ملخص عن أعمال لجنة المخاطر والحسابات أثناء اجتماعات مجلس اإلدارة.

 الرأسمال في المساهمات ضبع دراسة .ثالثا

   " حالة المساهمة في رأس مالMé  :"الرأسمال في بالمساهمة المتعلقة القبلية التراخيص احترام عدم 

، تم Mé"تخضع كل عملية استثمار للموافقة المسبقة لوزارة المالية. وفيما يخص المساهمة في رأس مال "

، 2009/10/13في  الصادرين 2-09-559و 2- 09-558بموجب المرسومين رقم  القابضة لفيبارـالترخيص 

% كمساهمة مباشرة، 2,41من رأس المال ومنها    %32,41  تبلغ" بنسبة شاملة  Méالمساهمة في رأس مال شركة " 

% من  60% في وسيلة استثمار تملك 50بنسبة  القابضة فيبارـ% كمساهمة غير مباشرة عن طريق مساهمة 30و

 ".  Méرأس مال شركة "

ي  مباشرة ف القابضة فيبارـالمالية موافقتها مسبقا على تغيير هيكلة العملية عن طريق مساهمة ت وزارة وقد قدم 

% بطريقة مباشرة وغير مباشرة 32,41% )لم تتغير النسبة(، عوض المساهمة بنسبة 32,41رأس المال بنسبة 

% في رأس 32,41مباشرة بنسبة    بصفة ةالقابض فيبارـ وافقت وزارة المالية على مساهمة    فقد كما هو مذكور سلفا.  

 ل تنفيذ العملية.، وذلك قب2009 دجنبر 29" بمقتضى مراسلة مؤرخة في Méمال شركة "

 " حالة المساهمة في رأس مالS :"القابضة فيبار شركة استثمار واستراتيجية تتوافق  ال "S" 

  المساهمة

أن تفكر في  القابضة فيبارـ يمنع ال ذلكلمتوسط والبعيد، مستثمرا على األمدين ا تعد  أنها رغم كما تم ذكره سابقا،

 سحب أي استثمار بشكل مبكر. 

 إطار في  ذلكتم سنوات من المساهمة و 4مدة  مرور" بعد Sمن رأس مال " القابضة فيبارـوبالتالي تم انسحاب 

ارد تقنية وتسويقية تغيير الشريك االستراتيجي. فقد كانت الشركة بحاجة إلى دعم شريك صناعي ذو قدرات ومو

 القابضة فيبارـرة نمو ثانية. وسمح مجلس إدارة  الدخول في دو  من يمكنها هائلة، والسيما في مجال البحث والتطوير  

، بشرط رفع الشروط الواقفة، والسيما الحصول على موافقة وزارة 2015مايو  28بمشروع االنسحاب بتاريخ 

من عقد اإلحالة( وموافقة رئيس الحكومة بناًء على التشريع القائم في  (d) 4المالية )مثلما هو موضح في المادة 

لصالح المتعامل   2015  غشت" في  S"  الشركة مال رأس من الفعلي اإلنسحاباالقتصادي. تم تنفيذ  مجال التركيز  

ربح تحقيق  من فيبارـالقابضة ذلك  ومكن" بعد الحصول على كافة التراخيص القانونية الضرورية، Bالدولي "

 %.15,6مليون درهم ومعدل عائد داخلي خام بنسبة  139,55سمالي خام بقيمة رأ

  " حالة المساهمة في رأس مالVé :""Vé" شركة في المساهمة اقتناء عملية في قصور " 

يخضع كل ملف استثمار لدراسة تشمل مواصفات القطاع الذي تنشط فيه الشركة المعنية، وتسويق المنتجات 

 فريق وكذلك يهافال عن التحليل االستراتيجي والمالي وقيم الشركة ونوعية المتعامل والمساهمين والخدمات، فض

 اإلدارة.

، فإنه قد تم اتخاذ اإلجراءات الضرورية بمساعدة مكتب دراسات دولي، Véوفيما يخص المساهمة في رأس مال 

ملف هذه المساهمة في رأس المال في اجتماع كما تم عرض نتائج هذه العملية على لجنة االستثمار. حيث تم تناول  

 .2006ثم في اجتماع ثان في يونيو  2006في يناير  في انعقاده تمأول للجنة 

بناًء على عقد المساهمة، بعد  2010خيار البيع في إبريل  القابضة فيبارـأما فيما يتعلق بإحالة األسهم، فقد نفذت 

 مسبقا.  " في البورصة كما كان مقرراVéعدم إدراج "

، تم التوضيح أن Véللفصل في إحالة أسهم  2012مايو  14بتاريخ  القابضة فيبارـوأثناء اجتماع لجنة استثمار 

مليون درهم. ويجدر بالذكر أن المبلغ اإلجمالي للتدفقات    200لديها عرضا شفويا وغير ملزم بقيمة    القابضة - فيبار

 فيبارـبالنسبة لـ ون درهم. وبالتالي فإن الحصيلة العامة لهذه العمليةملي 200المحّصلة أثناء اإلحالة يتجاوز مبلغ 

 مليون درهم. 18,2، تمثل ناتجا إيجابيا بقيمة Véفيما يتعلق باالستثمار في  القابضة
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 خطة العمل رابعا.
 ة في تقرير في الختام، يتعين اإلشارة إلى أن صندوق اإليداع والتدبير سيأخذ بعين االعتبار التوصيات المتضمن 

. وفي الحكامة، وسيقوم بتحويلها إلى خطة عمل تخضع لمتابعة عن كثب من قبل هيئات  للحسابات األعلى المجلس

 :هذا الصدد، ستتناول خطة العمل بشكل رئيسي المحاور التالية

وتشمل  2023إلى  2019إعداد خطة استراتيجية جديدة مزودة بخطة أعمال مفصلة للفترة من  .1

 ؛الستراتيجية الجديدة لمجموعة صندوق اإليداع والتدبيرالتوجهات ا

تعديل دليل اإلجراءات المتعلقة بالمهنة، مع إضفاء طابع رسمي أفضل على مختلف مراحل المهنة،  .2

 " ووصوال إلى مرحلة "سحب االستثمار". ابتداًء من مرحلة "التنقيب
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  الوديع المركزي
 

المتعلق بإنشاء 1997يناير    9بتاريخ    96.35م إحداثها بموجب القانون رقم  يعد الوديع المركزي شركة مجهولة االسم ت

 2وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب. وتتمثل مهام الوديع المركزي حسب مقتضيات المادة  

ال حفظ القيم المنقولة ممارسة، نيابة عن المنتسبين إليها، جميع أنواع األنشطة في مج"من النظام األساسي للشركة في  

في عملياتها، وتسهيل انتقالها وتبسيط إدارتها أو غيرها من األنشطة المشابهة والمتعلقة بالقيم المنقولة كما هو المقبولة  

 ". 96.35منصوص عليه في القانون رقم  

مليار درهم،   1600حوالي  2016يبلغ رأسمال القيم التي تم حفظها وتدبيرها من طرف الوديع المركزي خالل سنة 

ا بين القيمة السوقية المتعلقة بالشركات المدرجة وسندات الخزينة والهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي تم توزيعها أساس 

 للقيم المنقولة وسندات الديون القابلة للتداول.

 

ركزي عن تسجيل مجموعة للحسابات لتسيير شركة الوديع المأسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس األعلى 

 من المالحظات تمخضت عنها عدد من التوصيات نوردها كما يلي.

 أوال. حفظ السندات وتدبيرها
يتجلى الدور األساسي للوديع المركزي في تسوية المعامالت المتعلقة بالقيم المنقولة المقبولة في حساباته. من ثمة يتم  

 ع التالية:ن مجاالت التدخل المرتبطة بالفروالتمييز بي

 فرع "الوقت الفوري"؛  -

 فرع العمليات المبنية على سندات؛  -

 فرع الحسابات الجارية؛  -

 (؛ Repoفرع اتفاقيات البيع والشراء ) -

 فرع المرجعي.   -

ثة األولى وقد تمحورت مراقبة تسيير الوديع المركزي من طرف المجلس األعلى للحسابات أساسا حول الفروع الثال

 مالحظات التالية:المذكورة وأسفرت عن ال

 فرع البورصة .1

يتجلى دور الوديع المركزي في هذا اإلطار في تسوية المعامالت القائمة على شكل عقود بيع وشراء في بورصة الدار 

أجل تسويتها البيضاء بين مختلف شركات البورصة. وفي هذا الصدد، يتم إرسال العقود المذكورة للوديع المركزي من  

أيام بعد اإلبرام في حالة تعليق األصول. ويتم   9أيام بعد إبرام العقد في حال تعليق النقد أو داخل    6أيام و  3داخل أجل  

تفعيل تطبيق العقود بواسطة إعالن سبق إعداده من طرف شركات البورصة المتفاوضة قصد المصادقة عليها من 

 ها. البيع والشراء الصادرة عن زبنائ المؤسسات الوديعة بناء على أوامر طرف

 . وقد الحظ المجلس بهذا الخصوص ما يلي

  تأخر في تسوية المعامالت 

التسديد مقابل التسليم؛ حيث تتم تسوية   تتم تسوية جميع المعامالت المنجزة حول القيم المقبولة بواسطة الوديع وفق مبدإ

دخلين المفتوحة لدى الوديع حين يحصل بائع السندات على السندات من سطر إلى سطر على الحسابات الجارية للمت

المشتري. وبذلك، فإن الوديع المركزي لم يضع آليات لتحقيق أقصى  ى حسابمبلغ عملية الشراء وتنقل السندات ال

 باعتبار أن مستوى التعاليق هو المؤشر الرئيسي ألداء أي سوق مالي.قدر من المعامالت 

لمالي المغربي بالرغم من كون المسؤولية مشتركة بين مختلف توفير سيولة في السوق ا هذه الوضعية ال تشجع على

ديع الفاعلين في هذا السوق، خاصة بورصة القيم وشركات البورصة والمؤسسات الوديعة )أساسا البنوك( والو

 المركزي. وقد تم تطبيق عقوبات قصد الحد من شيوع التعاليق إال أنها تظل غير كافية. 

 تمييز بين الحسابات ال عدم 

الحسابات واألشخاص المعنويون المرسلون والوسطاء الماليون المعتبرون بفتح حسابات جارية غير  يلزم ماسكو

والمنطبقة على الوديع المركزي   أرصدتهم الخاصة و أرصدة زبنائهم. إال أن المقتضيات القانونية الجاري بها العمل
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الوديع المركزي. وتتجسد المخاطر اإلجرائية لتمييز بين حساباتهم المفتوحة لدى ال تفرض على المؤسسات الوديعة ا

 :صعوبة التأكد منوالمالية والرقابية ذات الصلة بهذه الوضعية عموما في 

 قابلية التسديد من طرف مؤسسة وديعة للزبناء المتوفرين على حسابات األصول؛ -

للمؤسسات  لكتلة" الذي يمكن أن يخول امتيازاتشفافية حركة حسابات السندات عند " السحب من ا -

 الوديعة على حساب مصلحة الزبون صاحب الحساب.

 عدم إضفاء الصبغة الرسمية على موافقة المؤسسات الوديعة 

 في إطار تسوية معامالت البورصة تسمح مسطرة التعديل بمجموعة من العمليات من بينها: 

 قود وربط صنفي التدفقات المالية؛إصدار إعالنات تشغيل تهدف إلى تغطية الع -

 تابعة عمليات تغطية العقود في حينها وتعديل إعالنات التشغيل الصادرة؛م -

 . قبول ورفض إعالنات التشغيل الصادرة أو إعادة النظر فيها بعد رفضها، مع احتمال إلغائها أو تعديلها -

حفظها بشكل ازها في إطار هذه العمليات لم يتم وبالرغم من ذلك، فقد لوحظ أن المصادقات والمراقبات التي تم إنج

دائم في ملف المحاسبة اليومية. مما قد يمس بجودة اإلشراف على أشغال المراقبة الداخلية من المستوى الثاني وكذا 

 القيام بعمليات المراقبة. 

 فرع العمليات الخاصة باألصول المالية  .2

حسابات الوديع المركزي الذي  تتعلق بالقيم المنقولة المدرجة في تعتبر العمليات الخاصة باألصول المالية عمليات

يضمن ويساهم في تحقيقها. ويتعلق األمر أساسا بالعمليات الخاصة باألصول المالية التلقائية والعمليات الخاصة 

 باألصول المالية مع "انتقاء ذوي الحقوق".

 وقد أسفرت مراقبة هذا الفرع عن المالحظات التالية:

 ن"إرسال اإلشعارات إلى " المنتسبيير تأخ 

باألصول المالية   في السوق المالي المعلومات المتعلقة بالعمليات الخاصة يضع الوديع المركزي رهن إشارة المتدخلين

أيام على األكثر قبل  5المزمع تحقيقها في أجل خمسة أيام طبقا لقواعد اشتغاله، حيث يوجه الى "المنتسبين" داخل 

ا بمختلف الصيغ المستمدة من الرسالة اإلخبارية للمرسل. يطبق نفس نفصال أو تاريخ فتح العملية إشعارتاريخ اال

الشيء بالنسبة لعملية االكتتاب، حيث يقوم الوديع المركزي بوضع المعلومات رهن إشارة ماسكي الحسابات داخل 

 أجل خمسة أيام على األكثر قبل تاريخ االنفصال. 

 من طرف الوديع المركزي كما هو مبين في الجدول التالي:  احترام هذه اآلجالن ذلك، لوحظ عدم إال أنه بالرغم م

 رقم االشعار
القيمة المعنية  

 باألمر
 الفارق تاريخ العملية تاريخ االشعار طبيعة العملية 

األجل  

 القانوني 

 5 4 2017/ 05/02 2007/ 01/02 تسديد الفوائد  ب و 11/2007

 5 4 2017/ 05/02 2007/ 01/02 ئي بالدينالنها الوفاء ب و 11/2007

 5 1 2017/ 22/03 2017/ 21/03 تسديد االرباح ف ا ا و 56/2017

 5 3 2017/ 20/03 2017/ 17/03 تسديد االرباح ف س ف 52/2017

 5 2 2017/ 17/03 2017/ 15/03 تسديد االرباح ف س س  48/2017

 5 1 2017/ 16/03 2017/ 15/03 تسديد االرباح ف ا ا 49/2017

 5 2 2017/ 17/03 2017/ 15/03 تسديد االرباح ف ا و 50/2017

 عدم إضفاء الصبغة الرسمية على تقريب الحسابات 

يقوم الوديع المركزي بمقارنة الحسابات المركزية والحسابات السنوية بطريقة يدوية. إال أنه لوحظ أن هاته المراقبة  

ولتفعيلها قام الوديع المركزي باستعمال برنامج "إكسيل" خالل األسدس  غير مؤشر عليها وال يتم التأكد من صحتها،

 ن االطالع عليه وعلى صحة وجود هذه الجذاذات.غير أن المجلس لم يتمكن م 2016الثاني من سنة 
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 "الوقت الفوري"فرع  .3

 غير ذلك، مما يتولد عنهيتم تجميع المفاوضات وتسويتها في نفس يوم المعاملة إال في حالة ما إذا قرر المتفاوضون 

 تدفقات مبرمة ونهائية في نفس اليوم. وقد الحظ المجلس ما يلي:

 ت"عدم مراقبة عمليات "التحويال 

في إطار مراقبة "ماسكي الحسابات" من طرف الوديع المركزي، لوحظ أن هاته المراقبة ال تشمل عمليات التحويالت،  

من الكتلة" وبالتالي استعمال مدخرات الزبائن لحساب خاص أو حيث تنطوي هاته العمليات على مخاطر "السحب 

 في مضاربة. 

 تدابير تحفيزية للتسوية الفورية للعمليات  غياب 

تتم معالجة العمليات المالية في فرع " الوقت الفوري" بصفة كلية أو يتم إلغائها إذا لم يحصل اتفاق بين األطراف. إال 

 تطع تطوير نظام يحفز على تسوية أقصى قدر من المعامالت.أنه لوحظ أن الوديع المركزي لم يس

على المختصين في مجال سندات الخزينة خدمة تسوية  1987اقترح سيكوفان في نونبر  فعلى سبيل المقارنة،

 المعامالت وفقا لمبدأ التسليم مقابل األداء، مرفق بنظام سلف واقتراض السندات.

 جماعي للقيم المنقولةمعالجة الهيئات المكلفة بالتوظيف ال .4

 سجل المجلس الجهوي للحسابات بهذا الخصوص ما يلي. 

  مراقبة حسابات الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولةعدم 

يتم تحيين حسابات الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة كل ثالثة أشهر. إال أن هاته الوضعية ال تعكس 

د الوديع المركزي على سيولة األصول المالية. ويعتم بية لهاته الهيئات بالنظر للتغير اليومي لقيمةالوضعية المحاس

 العمليات المحاسبية لهذه الهيئات دون مراقبة صحتها. 

 تسيير الحسابات الجارية  .5

 أظهرت مراقبة تسيير الحسابات الجارية، النقائص التالية.

 ةقصور في مراقبة التوازنات المحاسباتي 

من النظام الداخلي للوديع  56و 3ن والفصلي 96.35من القانون  39و 3طبقا للمقتضيات القانونية السيما الفصلين 

المركزي، فان هذا األخير ملزم بمراقبة التوازنات المحاسباتية. وباإلضافة إلى ذلك، يمكن أن يقوم أعوان الوديع 

 اتية "لماسكي الحسابات". المركزي في أي وقت بمراقبة صحة العمليات المحاسب

غير مؤشر عليها وغير مراجعة من طرف مسؤول تسلسلي في إطار بالرغم من تفعيل هاته المراقبة إال أنها نتائجها 

المذكورة أعاله عن طريق  39المراقبة من الدرجة األولى. فمراقبة التوازن المحاسباتي المنصوص عليه في المادة 

 تظل غير مفعلة. المقارنة اليومية للحسابات 

 الفرضنة .6

المنقولة من الصفة المادية وتعويضها بالقيد في حساب ( في تجريد القيم dématérialisationتتمثل الفرضنة )

إلكتروني لدى الوديع المركزي. وبهذا، فإن دليل ملكية القيم لم يعد يتمثل في الحيازة المادية للملكية بل في إدراج 

 لوديع المركزي.القيمة وقيدها في عمليات ا

من القيم المنقولة المقيدة في جدول أسعار بورصة القيم   ويعتبر نظام القيد في حساب باسم المالك إلزاميا بالنسبة لكل

والسندات التي تصدرها الخزينة العامة عن طريق الدعوة للمنافسة وأسهم شركات االستثمار ذات الرأس المال المتغير  

ركة والحصص المملوكة لصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد والحصص أو األسهم  وحصص صناديق التوظيف المشت

ملوكة لهيئات توظيف األموال بالمجازفة وسندات الديون القابلة للتداول وكذا كل قيمة صادرة في إطار دعوة الم

مالي مؤهل وفقا ألحكام    الجمهور إلى االكتتاب. ويحتفظ بها إما لدى المصدر إذا كانت السندات إسمية، وإما لدى وسيط

 .هامن القانون المذكور أعاله إذا كانت لحامل 24المادة 

 في هذا اإلطار، سجل المجلس الجهوي للحسابات ما يلي. 

  عدم شمولية نظام القيد في الحساب بطريقة إلكترونية لدى الوديع المركزي لجميع القيم المنقولة 

لالستهالك ات القرض القابلة  يقة إلكترونية لدى الوديع المركزي على سند ال تطبق الزامية نظام القيد في الحساب بطر

 .بالقرعة على األرقام حيت يبقى القيد اختياريا
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نجاحا بالنسبة  سالف الذكر، لم تعرف عملية الفرضنة 96.35بخالف السندات المنصوص عليها في القانون رقم 

يث يظل القيد بحسابات الوديع المركزي اختياريا. فإلى حدود لألوراق المالية للشركات غير المدرجة بالبورصة، ح

 ، لوحظ أن خمسة عشر شركة فقط استفادت من هذا النظام.2010نونبر  30اريخ انتهاء مهمة المجلس في ت

وفي الواقع فإن المبادرات التجارية اتجاه الشركات التي يمكن إدراجها بالبورصة ليست بالحديثة، حيث خلص المجلس 

طاب الشركات القابلة لإلدراج في البورصة إلى ضرورة تنويع طرق استق 2010مارس  24داري المنعقد بتاريخ اإل

 وكذلك صناديق االستثمار. 

 غياب خطة عمل خاصة بمشروع الفرضنة 

استراتيجية تطوير العالمة التجارية  2016-2014تماشيا مع االستراتيجية العامة للوديع المركزي، حددت خطة 

 عن تحديد مشاريع مهمة تهدف لتحقيق هذه يما يخص الهوية، فضالملة واألهداف السنوية لمدة ثالث سنوات فالشا

 األهداف. بالمقابل لم يتم التنصيص على وضع أية خطة عمل خاصة بمشروع الفرضنة.

رية منسجمة كما تمت مالحظة عدم قيام المصلحة الخاصة بالفرضنة بإنجاز دراسة سوق إلنشاء استراتيجية تجا

األهداف المتعلقة بالمجموعات الكبرى والجمعيات المهنية. كما  ومعتمدة، والتي تعتبر وسيلة إقالع لمعالجة مختلف

لوحظ أيضا غياب خطة عمل خاصة بالمصلحة المذكورة تحدد األهداف واألولويات المطلوبة. وقد قام المجلس 

ا من محاضر أو مراسالت مع شركاء معينين دون أن تكون اإلداري بتحديد بعض خطوط العمل الرئيسية انطالق

 ثيقة رسمية مصادق عليها.موضوع و

 ضعف الميزانية المخصصة لفرضنة الشركات غير المدرجة بالبورصة 

والخاصة بفرضنة الشركات غير المدرجة بالبورصة ضعيفة، حيث لم يتجاوز المبلغ  2014لوحظ أن ميزانية سنة 

 ركزي. من النفقات اإلجمالية للوديع الم 0,14%درهم. أي حوالي  100.000اإلجمالي للموارد 

 ثانيا. المراقبة الداخلية ومراقبة "ماسكي الحسابات"

 المراقبة الداخلية .1

 على مستوى المراقبة الداخلية، تم رصد النقائص التالية.

   عدم تحديث المساطر 

 2014تاريخ أكتوبر  كما تم تعديلها ب  2012بتاريخ يناير  لدورية مجلس القيم المنقولة    I  1  .26تنص مقتضيات الفصل  

على تحيين المساطر من طرف المراقب الداخلي للوديع المركزي. إال أنه لوحظ من خالل فحص المساطر المعمول 

مثال على ذلك، عدم تحيين  بها واالجتماعات التي أجريت مع بعض المسؤولين عدم تحيين هاته المساطر. وخير

ي حيث أصبحت متجاوزة نظرا لتطور النظام المعلوماتي أو نجاعة المدرجة بمساطر الوديع المركزمؤشرات ال

 ألسباب تنظيمية أخرى. باإلضافة إلى ذلك، ال يتم تتبع وال احتساب هاته المؤشرات قصد اتخاذ اإلجراءات التصحيحية.

  قصور تقييم ومعالجة المخاطر 

ع ووضع مخطط لمعالجتها. وهكذا من المخاطر مما ينعكس سلبا على تتب سم خارطة مخاطر الوديع المركزي بعدد تت

، 1011مخطرا في حين حددت خريطة المخاطر  32فقد تضمن هذا المخطط معالجة المخاطر اإلجرائية المقدرة ب 

 ذات خطورة بالغة. 538منها 

تعلق بتتبع اإلجراءات المتخذة. باإلضافة الى عدم شمولية مخطط معالجة المخاطر، فإنه يعاني كذلك من نقائص ت

لمعالجتها، بينما ثالث إجراءات تعد قيد اإلنجاز، وأربعة قيد  من المخاطر بأي إجراء 18لم يخص  2016فمخطط 

 في االختبار و إنجاز أربعة.  دراسة السيناريوهات الممكنة، في حين تمت برمجة إجراء واحد 

 تفتيش "ماسكي الحسابات" .2

 ما يلي.لخصوص من الوقوف على مكنت المراقبة بهذا ا

  "قصور في برمجة وتتبع مهام تفتيش "ماسكي الحسابات 

خضع بعض الماسكين للمراقبة   2006منذ بداية عمليات تفتيش "ماسكي الحسابات" من طرف الوديع المركزي سنة 

وي يتراوح من ثالث ض اآلخر لمرة واحدة بينما البعض المتبقي لم يخضع قط للمراقبة، أي بمعدل سنمرتان، والبع

 إلى ست مهام. 

أما فيما يخص تتبع عمليات التفتيش، فهي ال تكتسي أهمية كبيرة لدى المراقبين، حيث إن التتبع هو الذي يمكن من 

قارير المراقبين المتعلقة بالتتبع تقر عموما بتحسين الوضعية الوقوف على مجهودات المطابقة لدى ماسكي الحسابات. فت 

 دة المراقبة بالقياسات وتعود بعد بضعة أيام او أسابيع لمراقبتها. عندما توصي وح
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 عدم مراقبة التوازن المحاسباتي 

سندات ماسكي  المشار اليها أعاله، تتوخى مراقبة محاسبة  35.96من القانون رقم  39و 3طبقا لمقتضيات المادتين 

مرجع اإلدراج المحساباتي المتعلق بالسندات ومسك الحسابات مجموعة من األهداف، نذكر من بينها التأكد من احترام  

ئمة وموثوقة تأخذ بعين االعتبار مصالح زبنائها فيما يتعلق بالفعل المنشئ للعمليات على ماسكي الحسابات لمحاسبة دا

 السندات واستخدام الموجودات.

رية للتوازن المحاسباتي. فتساوي يه، لوحظ أن الوديع المركزي ال يتوفر على معلومات آنية تمكنه من مراقبة فووعل

دى الوديع المركزي ال يمكن مراقبتها إال إذا كانت هاته األخيرة حصيلة حسابات الزبناء وحسابات الموجودات ل

ف على صحة التوازن المحاسباتي مما يشكا خطرا يهدد ال تمكن هذه الصيغة الوديع المركزي من الوقو مفصلة. كما

 ألصول الزبناء.  

أيضا ان مراقبة التوازن المحاسباتي ال يتسم بصفة شمولية وينبني أساسا على عينة من العمليات إلشارة وتجدر ا

 المحاسباتية التي عرفت تعليقا حسب مسؤول مديرية المراقبة الداخلية والمطابقة.

 المعلوماتي ثالثا. النظام  
تية التي تشكل نظامه المعلوماتي العام. وقد قام  يتوفر الوديع المركزي على مجموعة من التطبيقات والمنصات الخدما

مراجعة هذا النظام لمالءمته مع احتياجات السوق وإكراهاته وكذا المخاطر العملية التي قد يتعرض  ب 2007منذ سنة 

 لها نشاطه.

  المعلوماتي عن المالحظات التالية:وقد أسفرت مراقبة النظام 

 نقائص في نظام االستغالل 

لوماتية بتوفير األدوات الالزمة لضمان تدبير فعال لمشاريعها الداخلية والخارجية. كما أنها األنظمة المع  لم تقم مديرية

والتتبع المحين إلنجاز المشاريع،  تعتمد برامج معلوماتية ال تسمح بتخطيط المهام وترشيد الموارد وتدوين المخاطر 

 لتطوير على المستوى الداخلي.كما لوحظ عدم وجود دفاتر تحمالت رسمية تحدد حاجيات ا

كما أن الوديع المركزي لم يقم بمراجعات وتحليل مردودية وعائدات االستثمارات المتعلقة بالمشاريع الكبرى الخاصة 

لتتبع تنفيذ التغيرات )عدد التغيرات المخطط لها والمنجزة، وحجم  بالنظام المعلوماتي. كما لوحظ غياب تقارير

 غرى، وإمكانية الرجوع التلقائي الى الوراء، إلخ(.التغيرات الكبرى والص

فضال عن ذلك، ال تتوفر مديرية األنظمة المعلوماتية على مخطط محين حول مشاريع اإلنتاج المتوقعة والمنجزة كما 

 قائم بين تدبير المشروع والتغييرات وبداية اإلنتاج. يتعين توضيح التفاعل ال

والتي تتمحور حول  2016تي أنجزت سنة بشأن رضى المنسوبين إلى الوديع الوختاماً، فإن نتائج دراسة التقصي 

والتي مكنت من  2015و 2014منظور الخدمات المقدمة وخاصة النتائج المتعلقة بالتطورات المندمجة بين سنتي 

 تعكس مستوى رضا متبايناً.  V6 de TCS Bancsى صيغة المرور إل

 أمن النظام المعلوماتي مانأوجه قصور في اإلجراءات المعتمدة لض 

لمواجهة المخاطر والتهديدات المتعلقة بأمن النظام المعلوماتي، والتي يمكن أن يكون لها وقع على السوق، فقد انخرطت 

 الشركة في عملية توطيد ورفع جودة ترتيباتها لضمان سالمة هذا النظام. 

 ة:وقد أسفرت مراقبة النظام المعلوماتي عن المالحظات التالي

ف بشكل دوري، كما ال يسمح النظام الحالي بتدبير مركزي يخول تحليل عدم مراجعة سجالت اإلشرا -

 الوقائع وتحديد اإلجراءات الواجب اتخاذها؛

    مع فاعلي السوق؛ إلى الموقع البديل للتواصل عدم القيام بتجارب التحول الفوري -

   م؛لوظائف الدعم والمهن بانتظا ال تتم مراجعة أرصدة وأهليات المستخدمين الداخليين -

 الفصل بين المهام؛ عدم مراقبة ولوج الخدمات المعلوماتية إلى بيئات التطوير واإلنتاج لضمان -

عدم األخذ بعين االعتبار المتطلبات األمنية المتعلقة بالتطورات والتغييرات التي يتم إجراؤها على  -

 النظام المعلوماتي للوديع بطريقة منتظمة؛ 

المعلوماتي )عدد المراجعات المنجزة، عدد العمليات غير المطابقة   رات أداء وتتبع النظامم مؤشانعدا -

 للمواصفات على مستوى التطبيقات، إلخ(؛

عدم تفعيل مراقبة مدبري قاعدة المعطيات للنظام المعلوماتي طبقا لمبادئ التوجه الوطني ألمن أنظمة  -

 تكنولوجيا المعلوميات؛ 
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عن عمليات تدقيق النظام المعلوماتي من نقائص تخص  مت التي تنجوتنفيذ التوصيا عيعاني تدبير وتتب  -

 تحديد األولويات وتتبع اآلجال ورصد اإلجراءات؛  أساسا

في الوقت المالئم مما ال يساهم في التسوية  المعقدة والحاجبة المصنفة معالجة وحل الطوارئ عدم -

 العادية لمعامالت االصول؛

كما ال يتم تتبع الطوارئ الداخلية الخاصة  بالمهنة فقط،ات الخاصة  على التطبيق وارئالط تقتصر تقارير -

 بتطبيقات مهام الدعم بطريقة منتظمة؛

مما ال يسمح للمديرية من الرفع من جودة  ( المبرمة مع المستخدمينSLAsانعدام عقود الخدمات ) -

 نظامها؛ 

 ها؛ خاصة بالطوارئ وتتبع معالجت الحالية بإحداث قاعدة للمعطيات ال األداة ال تسمح -

 التعليقات المرتبطة بالطوارئ التعرف على اإلجراءات المتخذة لمعالجتها. بعض ال تسمح ديباجة -

 ضعف قدرة مديرية األنظمة المعلوماتية في مصاحبة الوظيفة المهنية والتطورات االستراتيجية 

مساطر المديرية ومصاحبة لوماتية هدفها إعادة هندسة ورشا إلعادة تنظيم المصالح المع 2014أطلق الوديع في سنة 

 وتطوير قدرات مستخدميه. وفي هذا اإلطار، الحظ المجلس ما يلي: 

لم يتم رصد وتقييم الموارد الخاصة باألنشطة والوظائف بطريقة نظامية تمكن من االستغالل األمثل  -

 لمستخدمي النظام المعلوماتي؛

ّما ال يمكن من التأكد من مالءمة قدراتهم  م المعلوماتي بشكل مستمر، مال يتم تقييم كفاءات فريق النظا -

 لألنشطة المسندة إليهم مع تحديد االحتياجات المتعلقة بالتكوين؛

عدم كفاية التتبع المركزي لمجموع أنشطة النظام المعلوماتي الناتج عن المراجعات واالفتحاصات  -

 ء من أشغالها.إطالقها أو التي تم االنتهاوارتباطها بالمشاريع االستراتيجية التي تم 

 ارتفاع تكاليف الصيانة وعدم تفعيل المنافسة في إبرام العقود المتعلقة بها 

قام الوديع بدعم إجراءات السالمة المعلوماتية قصد تحسين جودة النظام. إال أنه قد نتج عن هذه االستثمارات تطور 

. كما لم يقم الوديع بالتفاوض بشأن عقد 2016ت أربع مرات ونصف سنة  إجمالي مهم لتكاليف االستغالل التي تضاعف

ت على البرنامج. ومن تم فقد اضطر الوديع إلى أداء ثمن عملية الصيانة ليتضمن الحق في إجراء التحيينات والتطويرا

انة نظرا على الصي TSS، وقد يعاني من مخاطر تتعلق بالمساس بمدى قدرة صيغة 2013سنة  V6التحيين لنسخة 

لمبرمة . وعليه، فإن عقد الصيانة والعقود التكميلية الملحقة به اTCSلتسييرها المفوض والتام من طرف المورد الوحيد  

 ال تشير إلى صيغ التراجع قصد ضمان استمرارية النشاط في حال عدم وفاء المورد بالتزاماته التعاقدية. TCSمع 

دفتر التحمالت الذي يحدد مركزي على ملف طلب العروض الذي يتضمن باإلضافة إلى ذلك، ال يتوفر الوديع ال

الشروط من بينها: تلك المتعلقة بتقييم عروض المتنافسين احتياجات الوديع، وكذا نظام االستشارة الذي يفصل بعض 

رد والحل المعلوماتي  وتقدير الثمن التقريبي للحلول المعلوماتية. وبالتالي، لم يتمكن المجلس من التأكد من اختيار المو

 المقترح من حيث الجودة والتكاليف وسالمة المعطيات ودراسة اآلثار، إلخ.

مجلس اإلدارة قد قام بالخوض في النقاشات األولية حول تجديد الحل المعلوماتي لإلنتاج في وتجدر اإلشارة إلى أن 

 .2010، في حين لم يتم استخدامه حتى سنة 2006ماي 

 عمرابعا. أنشطة الد
مكنت مراقبة أنشطة الدعم من استنتاج اختالالت ترتبط بنظام الفوترة والتسعيرة وتجاوزات في الميزانية ومساس 

 أ التنافس. وقد سجل المجلس بهذا الخصوص ما يلي.بمبد 

 نقائص في نموذج التسعيرة 

فاعلي السوق  ضوعة رهن إشارةيحدد نظام التسعيرة المتعلق بالوديع في اإلشعارات المتعلقة بتحديد التسعيرة المو

األسهم مقابل عالوة قبول المالي. ويقدم جدول الوديع التسعيرات المختلفة حسب طبيعة األداة المالية )عالوة قبول 

سندات الدين(.  إال أن هذا التمييز ال يدعم تنظيما مندمجا يحفز تطوير المساوات الهامشية بين مختلف أصناف 

انات اآلراء على أن نسبة رضى المنتسبين تظل ضعيفة بسبب تعقيد نموذج التسعيرة الموضوع المنتوجات. وتؤكد استبي

 لخدمات المقدمة.من طرف الوديع وكذا تكاليف ا

مليون درهم دون احتساب  160وتجدر اإلشارة بهذا الصدد إلى أن الوديع يتوفر على اعتمادات مرحلة مهمة تبلغ 

مليون درهم في إطار المدينة المالية للدار البيضاء. وتؤثر  50هم ومساهمته ب مليون در 80رفعه لرأسماله بمبلغ 
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للخدمات المقدمة لفاعلي السوق المالي ومن ثمة إلى الزبون النهائي أي المستثمر    هذه الوضعية على الفوترة المبالغ فيها

 في مجال السندات.

  غياب معايير 

ة حول تقييم التكاليف التي ق المتدخلين في عملية السندات لم ينجز دراسويجب التذكير أن الوديع ينسق مع فاعلي السو

ة نظام التسعيرة. وتعتبر عملية قبول الفعل المنشئ للخدمات غير يتحملها المستثمرون من أجل ضمان جودة وفعالي

ف المنتسب سهلة التحقيق دائما، وذلك لتواجد طريقتين لتسجيل الخدمات وهما طريقة الجذاذة المرسلة من طر

 والتسجيل المباشر على دعامات الكترونية، مما يضطر معه إلى إجراء تحيين األقنعة الرقن الدعامتين.

إلى ذلك، فإن متابعة إيداع الضمان غير مرضية لكون هذه العملية ال تسمح بالتأكد من أن المبلغ المودع كاف  إضافة 

 حين تحقيق التسوية.

من  TCS BILLINGحيث ال تمكن حاليا أداة  ة يدوية عن طريق وضع الفواتيرويستلزم جدول التسعيرات معالج

عين االعتبار الفصول المحددة في جدول التسعير الحتساب عالوات لم تأخذ ب  (استخراج دون خطأ مبالغ العالوات 

  تدبير حسابات اإلصدار والحسابات الجارية والقيم غير المفوترة(. كما يبين ذلك الجدول التالي:

 النقائص المرجع طبيعة العملية  الصنف

 قيم غير مفوترة 740 أصول رسم

 العالواتعدم استخراج مبلغ  563 حساب جاري رسم

 عدم استخراج مبلغ العالوات 563 حساب جاري رسم

االحتساب وختاما فإن عملية الفوترة تتأثر برفض الملفات ورفض الخدمات أو إرجاع الفواتير مما ال يخول لها إمكانية  

 االوتوماتيكي ويضطر معه إلى معالجة يدوية من اجل ضمان فوترة الحقة.

  الميزانيةتجاوزات في 

بدون موافقة المجلس اإلداري.   2010مليون درهما وذلك في سنة    9,3لقد لوحظ تجاوزات في الميزانية بلغت حوالي  

 .2016نونبر  23اعها المنعقد بتاريخ وقد تمت اإلشارة الى هذه النقطة من طرف لجنة االفتحاص في اجتم

 عدم احترام مبدأ المنافسة 

موزعة باألساس على  2015إلى سنة  2000مليون درهم من سنة  70إلى  34زي من انتقلت نفقات الوديع المرك

 نفقات النظام المعلوماتي ونفقات أداء أجور المستخدمين.

ت حظ أن مبدأ المنافسة لم يحترم دائما طبقا للممارساومن خالل افتحاص عينة من الصفقات وسندات الطلب، لو

 الفضلى. 

لس األعلى للحسابات الوديع المركزي بوضع القواعد والمساطر المالئمة لضمان بناء على ما سبق، يوصي المج

سالمة إصدارات السندات وتقليص التعاليق إلى أدنى حد وتدبير المخاطر الناجمة عن الحفاظ على السندات 

 لها، وذلك من خالل اإلجراءات التالية:وتحوي

 التقليص من التعاليق؛  من خالل  الرفع من مستوى تسوية المعامالت المالية  -

تطبيق ودعم اإلجراءات المنصوص عليها في المساطر المتعلقة بفرع البورصة في حالة انعدام أو  -

 ال المراجع اإلسمية؛عدم كفاية الرصيد )حسب كل يوم وكل حركة( وفي حالة الـتأخر في إرس

لف الفروع وكذا اإلشراف  إضفاء الطابع الرسمي على مراقبة المساطر المتعلقة بطريقة اشتغال مخت -

 عليها؛

 تحسين جودة عملية مراقبة التوازنات المحاسباتية في عين المكان وكذا لدى ماسكي الحسابات؛  -

 لقابلة لإلدراج بالبرصة؛تحديد استراتيجية منسجمة ومالئمة للفرضنة تستهدف الشركات ا -

واالفتحاص على أساس خارطة المخاطر  الرفع من جودة تدبير المخاطر بواسطة برمجة مهام التفتيش   -

 ومخططات معالجاتها؛

 وضع مؤشرات أداء المهن وقياسها مع اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة بهذا الصدد؛ -

 ة التوازن المحاسباتي؛دعم تفتيش ماسكي الحسابات خاصة فيما يتعلق بمراقب -
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 لية الالزمة ونقل الكفاءات؛قصد ضمان االستقال TCSمراجعة عقد الصيانة المبرم مع المورد  -

 وضع مؤشرات أداء النظام المعلوماتي؛ -

 اإلشراف على حقيبة المشاريع وأخذ بعين االعتبار التعديالت المحتملة للمسارات وذلك من خالل: -

 تقييمها وانتقاءها وتصنيفها؛ضبط عمليات تحديد المشاريع و -

بعين االعتبار أثر التغييرات  اإلشراف على المشاريع ومراقبتها من خالل تقارير تأخذ -

 االستراتيجية على تحقيق تلك المشاريع وجدواها؛ 

 إجراء دراسة لتقييم نظام الفوترة والتسعيرة؛  -

 توحيد صيغ قبول الفعل المنشئ للتوريدات؛ -

  المبلغ المودع كاف حين تحقيق التسوية.  مانات قصد التأكد من أنوضع ومتابعة إيداع الض  -
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 )نص الجواب كما ورد(

 حفظ السندات وتدبيرها .أوال

 فرع البورصـة  .1

  تأخر في تسوية المعامالت 

في ضمان تسوية معامالت البورصة  على  قانونا    المركزي غير مسؤولوديع  وجب بادئ ذي بدء اإلشارة إلى أن ال

 كفاية السيولة.حالة غياب أو عدم 

تبقى التسوية الفعلية للمعامالت متعلقة بكفاية مؤونة القيم يوم تسوية المعامالت على الحسابات الجارية للمتدخلين 

 المعامالت.في األسواق المعنية بهذه 

اشرة ية الفعلية يستوجب إعمال المسؤولية المبوحصول تأخير في التسو  مؤونة وتوقيف العملياتالحاالت عدم كفاية  

 المخولين.للمتدخلين الماليين 

على هذا األساس وجب التذكير أن هناك نظام ضمان حسن سير تسوية العمليات لدى بورصة الدار البيضاء، ومن 

 المالية.للمقاصة وآليات التغطية جهة أخرى فإن أنجع الطرق لضمان سالمة تسوية المعامالت هو إنشاء غرفة 

  عدم التمييز بين الحسابات 

حسابات مجمل بين الحسابات الخاصة وفقط نص القانون المحدث للوديع المركزي صراحة على إلزامية التمييز ي

 الزبناء دون إعطاء أي إمكانية لتخطي ما شرعه القانون.

ديع المركزي إمكانية الحصول على المعلومات بخصوص وإن التنظيم المحاسباتي للقيم المنقولة ال يخول للو

 .ردية للزبناءحسابات الفال

السلطات المختصة قصد دراسة كل التغييرات التي من شأنها مع إن ماروك كلير يبقى على أتم االستعداد بشراكة 

 .المساهمة في ضمان حماية لحاملي القيم النهائيين 

  المؤسسات الوديعة عدم إضفاء الصبغة الرسمية على موافقة 

رات بخصوص العمليات التي تقوم بها شركات البورصة وتلك الصادرة يقوم الوديع المركزي بالتتبع اليومي لإلشعا

 عن المودع لهم وكذا تأكيدها أو إلغائها.

 فرع العمليات الخاصة باألصول الماليـة  .2

 تأخير إرسال اإلشعارات للمنتسبين 

العمليات الخاصة باألصول ين العمليات المتعلقة بعن طريق اإلعالن لدى المنتسب يقوم ماروك كلير تلقائيا بنشر

رِسلينداخل اآلجال المحددة وفور الحصول على هذه المعلومات داخل اآلجال المحددة من قبل  (  OSTالمالية )  الم 

تصل  أالها يمكن ت دراستالتي تملهذه العمليات في بعض الحاالت القليلة وبالنظر للعدد اإلجمالي  مأو من يمثله

 كلير. المعلومات داخل األجل لماروك

 فعل المرسل في هذه الحالة تتخذ ماروك كلير جميع التدابير الضرورية قصد تقليل التأخير الحاصل من جراء

 لألحداث.التاريخ الفعلي  ،على قدر المستطاع ودون تأجيل

 فـرع الوقت الفوري   .3

 ويالت حعدم مراقبة عمليات الت 

إنجاز  التسليم قصد رهن إشارة منخرطيه أنظمة األداء / ع المركزي هو وضع وديأهم األدوار التي يقوم بها ال نم

 عملياتهم. 

 يمكن إنجازها إال من طرف المنخرطين الذين يتحملون وحدهم مسؤوليتهم عنها وال الغير أن أسس هذه العمليات  

 يمكن إثارة مسؤولية ماروك كلير بشأنها. 

لمنخرطين لال فإن ماروك كلير يبقى رهن إشارة المنخرطين قصد تقديم المساعدة المتطلبة دعما ع األحووفي جمي

 في مراقبة عملياتهم. 
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  غياب تدابير تحفيزية للتسوية الفورية للعمليات 

 السيولة:هناك نظامان للمتدخلين في السوق قصد تقويم 

 تسبيق بنك المغرب لتقديم السيولة  -

 ديم السندات قتلندات قرض س  -

فهذا يتطلب تغيير نظامها لتصبح مؤسسة  كلير،بالنسبة للنقطة األولى المتعلقة بتقديم السيولة من طرف ماروك 

 . بنك(غرار أوروكلير  )علىبنكية وائتمانية 

غير أنه  الخصاص.بخصوص قرض عن السندات فإن ماروك كلير ال تتوفر على سندات خاصة بها قصد سداد 

وهذا كذلك يتطلب تغيير   بينهم،مات جديدة تمكن المتدخلين من إبرام عقود قرض سندات فيما  بسيط خد لممكن تمن ا

 وديع المركزي. نظام ال

 معالجة الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة  .4

المنقولة مع للقيم  الجماعييوميا يتم تسجيل المعامالت المتعلقة باالكتتاب والشراء لدى الهيئات المكلفة بالتوظيف 

 الحسابات.األخذ بعين االعتبار بطبيعة الحال التسبيقات التي ترجع لمسيري 

يتم تقييد مقابل هذه العمليات مباشرة في  أالتقتضي خصوصية الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة 

 . Compte Emissionالحساب المسمى 

إن حسابات الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة يتم تحيينه أسمال فعلى الربالنظر للتغييرات الطارئة  

-Compte d’ajustement (quasiيسمى وبالموازاة مع ذلك يتم تقييد كل العمليات بحساب أشهر.  3كل 

émission)   اٍلرأسمال.قصد تسجيل التغييرات الطارئة على 

م المنقولة، سيتم اقتراح بمناسبة ييف الجماعي للقالمكلفة بالتوظ حسابات الهيئات تحيين حسين نظاممن أجل ت

الوديع المركزي بطريقة   قومأن يالتي ستمكن  ( Mutual fund ) المسماة جديدةالمنظومة المشروع وضع أسس 

 أوتوماتيكية هذه التحيينات .

 تسيير الحسابات الجارية  .5

 .ينةابات ماسكي الحسابات مد مح بأن تصبح حسالمركزي ال تس وديعتجدر اإلشارة إلى أن أنظمة ال

إن عمليات مراقبة التوازنات المحاسبية تمكن من التعرف يوميا على القيم التي يمكن أن تسجل فقدان توازنات 

زنها عوض وأن الحل الذي تم اختياره والمتعلق بتسجيل فقط الحسابات التي تفقد توا )وهذا ما لم يتم الوقوف عليه(.

 ن توازنها يبقى هو الهدف المبتغى.الحسابات والتأكد مسرد جميع 

 الفرضنــــة   .6

وقد سلك ماروك كلير منهجية تطوعية في تسويق  بالبورصة.تبقى الفرضنة ثانوية بالنسبة للشركة الغير المدرجة 

 المعنية.لشركات لالفرضنة دون استهداف مباشر 

المهنية لبنوك المغرب ـ الجمعية المهنية  )المجموعةمتدخلين ات مع العديد من الوفي هذا اإلطار تم إبرام اتفاقي

لشركات البورصةـ  الجمعية المغربية للمستثمرين في الرأسمالـ  الجمعية المغربية للمقاوالت الصغرى والمتوسطة 

 ات.الشركعدد كبير من  اللذين يبقى لهم دور مباشر في توسيع نطاق الفرضنة لدى المحاسبيين(ـ هيئة الخبراء 

 إيجابية. وقد تم االعتماد على حمالت تواصلية مهمة قصد مساعدة هؤالء المتدخلين بطريقة 

 المراقبة الداخلية ومراقبة ماسكي الحسابات  .ثانيـا

 المراقبة الداخليــة  .1

   عدم تحديث المساطــر 

إلى تحيين المساطر يكلة المساطر يرمي المركزي مشروعا يتعلق بإعادة ه وديعال 2018لقد سن في غضون سنة 

 المشروع.على ميزانية هذا  2017ولقد صادق المجلس اإلداري سنة  أكثر دقة. بإدماج مؤشرات نجاعة

   قصور تقييم معالجة المخاطـر 

ير في إطار التطورات الداخلية المبرمجة في نظام معالجة المخاطر وجوابا على العديد من االقتراحات الواردة بتقار

 للمخاطر.لمخاطر العملية إلى تدبير كلي اتدبير يهدف ور من برنامج لقد تمت برمجة المرالتفحص الخارجي 
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وسيمكن نضج هذا النظام من توسيع دائرة التدخل لتشمل المخاطر المالية ومخاطر األنشطة الخارجية والمخاطر 

 الرئيسيين. بالمنخرطينالمتعلقة 

 تفتيش ماسكي الحسابات   .2

 سابات "م تفتيش " ماسكي الحفي برمجة وتتبع مها قصور 

 :إلى أنه اإلشارةتجدر 

 ؛ يتم وضع مخططات عمل بعد كل مهمة -

 ؛عن قرب لدى المنخرطتصحيحها المركزي بمتابعة   وديعإذا ما كانت النواقص مهمة، يقوم ال -

 الالحقة.التفتيش  مهمةإذا ما كانت النواقص غير مهمة، تتم تسوية الوضعية في  -

 لمحاسبتي:مراقبة التوازن ا عدم 

 الزبناء. كلير باستمرار بمراقبة التوازنات المحاسبية العامة بين حسابات الموجودات وحسابات  ماروكيقوم 

 النظام المعلوماتـي  .ثالثـا

 في نظـام االستغـالل  نقائص 

يين وتع  AMOAفريق  عمل  بتغيير جدري في تنظيم تدبير المشاريع وذلك بالنظر ل  2017قام ماروك كلير في سنة  

 العام المكلف بالمشاريع.مدير مدير مكلف بمهام لدى ال

يقوم هذا الفريق بضمان التواصل مع المستعملين ومدير المشروع قصد مرافقتهم منذ بداية المشروع إلى غاية 

 وإدخال التغييرات المتعلقة به. الشروع فيه

مباشرة صاء تم الشروع فيها عملية إحبعد آخر كانت فيما يخص رضى المستخدمين فإن النتائج المحصل عليها 

وقد تميزت هذه  .(2015أكتوبر  02)والتي كانت في  TCS BANCS V6بعد نشر الصيغة الجديدة لبرنامج 

 ومة.الفترة بتكييف المستعملين واستقرار المنظ

لدى  منذ االشتغال بالصيغة الجديدة ما خلصت إليه إحصائيات الرضىمخاطر لحاصل في الويؤكد التناقض ا

 المستعملين.

  أوجه قصور في اإلجراءات المعتمدة لضمان أمن النظام المعلوماتي 

لدى بورصة   البديل(  )الموقعثانـوي    استغاللبغية منه في ضمان استمرار األنشطـة قـام ماروك كلير بوضع موقـع  

 .على مستوى النظمالرئيسي االستغالل الدار البيضاء وهو شبيه لموقع 

التجارب بأن وقد أثبتت    المنخرطين.يقوم ماروك كلير بعمليات تثبيت لدى جميع    نجاعته،كد من مدى  ومن أجل التأ

مشرف جدا بالنظر الستطاعة ماروك كلير مواصلة أنشطتها باالعتماد على مهزة فعلية لألزمات  مستوى الصمود  

 الفعلية.لهذه التجربة سنوي وتخطيط  2018لألنشطة يوم فاتح يونيو 

 كلير.لفعلي للمهام تعزيز سالمة النظام المعلوماتي لماروك الفصل امن شأن 

وعمليات المراقبة المتعلقة بها مضمونة  الوظيفي،من تجنب تعود الولوج على مستوى الموقع  ويمكن هذا الفصل

 .الولوج( )مراجعةبواسطة نظام تدبير الرخص 

وكذا خالل عمليات  SMSIفحص والسيما تفحص هذه الرخص كذلك تخضع لعمليات مراقبة بمناسبة عمليات الت

 لداخلية.المراقبة المنجزة من طرف لجنة المراقبة ا

بالنظر لألهمية التي توليها ماروك كلير لسالمة األنظمة المعلوماتية فقد انطلقت أشغال تحليل الفوارق بالمقارنة مع 

وهكذا فقد تم  (.DNSSI)مة المعلوماتية أهداف السالمة الموضوعة من قبل التوجيهات الوطنية لسالمة األنظ

 مع %75,75األنظمة المعلوماتية يوضح أن نسبة التطابق بلغت  تأسيس مرجع وفق نظام اإلدارة العامة لسالمة

وأن الفارق الحاصل يرجع باألساس إلى المتطلبات الجديدة الغير الواردة بالمراجع التي تمت  DNSSI مخطط

 اإلنجاز.ر عملي في طووأن مخطط  عليها.المصادقة 

والثاني بالتغييرات الطارئة   المعلوماتية،األول متعلق بنسبية األنظمة    نوعان،فيما يخص تدبير التغييرات فإن هناك  

 المشاريع.على إثر 

وال سيما تطبيق التغيير ـ  المهمة،بخصوص النوع األول من التغيير فإنه يتعلق بوثيقة تشمل جميع المعطيات 

ع في حالة االقتضاء ـ باإلضافة إلى ذلك فإن كل تغيير يخضع للموافقة المسبقة المحتملة ومساطر الرجوالتأثيرات  

  المعلوماتية.ومدير األنظمة  (RSSI)األنظمة المعلوماتية سالمة للمسؤول عن 
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تنفيذ  والتقنية.يتم تقديم التغيير مع إبراز السياق ـ الفرص والمواصفات العملية  مشروع،في حالة تغيير ناتج عن 

 المشروع.هذا التغيير يخضع لنفس مساطر تدبير 

جميع المخططات المتعلقة بتفحص النظام المعلوماتي تتمركز في إطار لجنة التفحص الداخلي وتخضع لمراقبة 

 مستمرة من طرف هذه اللجنة.

 .المخولةد يتم تحديد أولويات تحقيق هذه األنشطة خالل بلورة مشاريع األنشطة بالنظر للموار

لم  ،TCS BANCS، من األهمية اإلشارة أنه ومنذ وضع النظام الجديد مخاطروفي األخير بخصوص تدبير ال

وذلك بفضل مشاركة مستخدميه وما راكموه   تضمينه(لم يتم    )يوميسجل ماروك كلير أية مخالفات لمهمته الرئيسية  

 األساسية.من تجارب وبالنظر الستقرار الموارد 

غير أنه ال بد من تطوير آليات المعالجة وذلك من خالل  اآلجال.ية والمعيقات يتم عالجها في سدث الرئيإن الحوا

 المخاطر.حمالت التوعية من أجل إرساء ثقافة جودة الخدمات بالشركة فيما يخص تدبير 

جميع المخاطر بات تشمل  باإلضافة إلى ذلك فقد تم إعداد حل جديد لتدبير المخاطر بعد مراقبة المجلس األعلى للحسا

 الثانوية.سواء تلك المتعلقة بالمنظومة الرئيسية أو تلك المتعلقة باألنشطة 

 . (base de connaissances)قاعدة معرفية من إرساء أسس في المستقبل تمكن هذه الوسيلة س

  ضعف في مواكبـة التطورات االستراتيجية 

كانت تقتضي تخطيط هذه األنظمة وفق طريقة    CAP  2014ـ    2014استراتيجية األنظمة المعلوماتية وفق مخطط  

 كلير.عملية وتصاعدية قصد مالئمة المنظومة المعلوماتية مع التوجهات العامة لماروك 

 TCSعددا هائال من ساعات العمل قصد تطبيق منظومة  2015و 2014فيما يخص التكوين فقد عرفت سنتي 

BANCS V6  وقد تطلب ذلك إشراك جميع فرق مديرية  المعلوماتية.ة سة األنظموتحقيق مشاريع بنيوية في هند

 مسبقا.األنظمة المعلوماتية خالل هذه الفترة مما تعذر معه خالل هذه الفترة ضمان دورات التكوين كما سلف تحديده  

  ارتفاع تكاليف الصيانة وعدم تفعيل المنافسة في العقود المتعلقة بها 

مما ارتأت معه ماروك كلير اختيار التطور  ناضجة،لوديع المركزي ا برمجياتلم تكن بعد  2006خالل سنة 

 .TCSو OMXبعد(، التطوير حينها والتي تم سحبها فيما  )في ATOSمتواجدة وهي  برمجياتالمباشر لثالثة 

 ب)جنو  TCS BANCSدد هائل من المودعين المركزيين لحل  األرجح كان بالنظر الختيارات عكما أن االختيار  

 كندا(. الجديدة،ـ نيجيريا ـ دبي ـ الفلينين ـ زيالندا  إفريقيا

 . 2010شتنبر  24يتعلق فقط بخدمات الصيانة كما تم تطبيقهـا منـذ  2007سنة  TCSالعقد المبرم أصال مع 

ووجب توضيح أن هذا العقد ال يتضمن أي بند يخص التدبير الخارجي وأن فريق ماروك كلير يضمن مراقبة  

 األنظمة. مجموع

من ثمن شراء  %10وهو أقل بنسبة  V4وثمن  V6فإن قدره يمثل الفارق بين ثمن  V6فيما يخص تعيين نظام 

 به.كما هو معمول  V6نظام 

  العقد األصلي قصد إدخال مجموع التحيينات التي تتطلبها األنظمةإبرام ملحق ب 2013وقد تم في سنة 

 TCS ((TCS BANCS MI Suite.    

( بالمقارنة V4و V6رخص )من ثمن شراء  %20يرات المتعلقة بتطوير البرامج هي أقل بنسبة ه التغيوقدر هذ 

 (.IBM, ORACLE, SAP)مع ما يعمل به مودي البرامج 

 2013يونيو  17المؤرخ فـي  (Software License Agreement)لمتعلـق ب بخصوص الملحـق التعديلي ا

وهذا ما سيمكن ماروك كلير من التوفر   ،TCSكلير في حالة عطب نظام    فإنه يتضمن كذلك حماية مصالح ماروك

 (. Escrow Agreement)على قن المنبع واستعمال البرنامج دون شـروط وال التزامات 

 ـمأنشطــة الدعـ .رابعـا

  مراقبة التسعيرة والفوتـرة 

على تقرير خبير  جديدة،سعيرة تحديد جدول التسعيرة ووضع تفي قرار ، 2015لقد اعتمد مجلس اإلدارة سنة 

 يلي:خارجي باالعتماد على ما 

 ؛الوضعية المالية -
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 ؛ مؤشر دولي بالنظر للمودعين المركزيين -

 المغربي. ر وطني بالنظر لسلسلة القيم بالسوق المالي شج ـ مؤ -

 تكلفة.وقد تم استنتاج أن ماروك كلير تبقى بنسبة السوق المغربي األقل 

الجمعية المغربية   المغرب،المهنية لبنوك    )المجموعةمن الجمعيات  قد اجتماعات مع العديد  وخالل هذه الدراسة تم ع

فقط بالنظر لتعقد جداول التسعيرة  باهظةقد أن تكاليف الوديع المركزي التي كانت تعت   ...(لشركات البورصة 

مع التسعيرات المعمول بها من طرف وأنه بعد تبسيط جداول التسعيرة تبددت هذه األفكار وذلك بالمقارنة    المعتمدة.

 والسندات.باقي المتدخلين في سلسلة القيم 

وقد تمت برمجة التجارب المتعلقة بها في  اللجان.اقبات مر ةتم إعطاء انطالقة مشروع أتمت 2017نذ مارس م

 .2018منذ يناير  األتمتةإلى أن تم الشروع في إنتاج  2017شتنبر ودجنبر 

 المعاييـر غيـاب 

  تخول طريقتيـن TCS BANCSفر ماروك كلير على دعامتين للرقانـة بل إن منظومة تتوال 

(écran et messagerieوأن قواعد التدبير م ) الطريقتين.وحدة بخصوص 

وذلك بحذف التحمالت ووضع نسب  2016وقد تمت تسوية هذه اإلشكالية بعد تبسيط جدولة التسعيرة منذ يناير 

 الت.للعموموحدة ودفع شهري 

 تجاوزات في الميزانيــة 

 ت وهي سنة إنشاء مركز البيانا ،2014مليون درهم برسم سنة  4,8مليون درهم للتجاوزات هناك  9,3من 

 (Data Center)  مليون درهم كان موضوع موافقة قبلية للمجلس اإلداري في    2,5مليون درهم و  4,8. ومن مبلغ

25/06/2014 . 

مليون درهم يتعلق  1,1مبلغ  درهم(مليون  2,5ومليون درهم  9,3بين  رقلف)امليون درهم  6,8بخصوص فارق 

بة السكنية، وأن هذه التجاوزات تفسر بالمراجعات الضريبية التي قامت بها إدارة بالضريبة المهنية والضري

 للشركة.ع وبالتالي يمكن اعتبارها بمثابة ضرائب مؤجلة وال يمكن اعتبارها تجاوز في الميزانية راج الضرائب،

إلى   2010بسنوات    فإنه يتعلق  درهم(مليون    1,1و  6,8الفرق بين    )وهومليون درهم المتبقي    5,7بخصوص مبلغ  

ثم إن مجموع  ،%1,8يعني معدل تجاوز سنوي بنسبة  درهم،مليون  311,8عن ميزانية إجمالية قدرها  2015

 كلير.دارة لماروك هذه التجاوزات يتم تبريرها والمصادقة عليها من قبل مجلس اإل

   عدم احترام مبدأ المنافســة 

 تحترم ماروك كلير مبدا اللجوء إلى المنافسة.

وتجدر اإلشارة إلى أن ماروك كلير وإن كانت ال تخضع لمرسوم الصفقات العمومية إال أنها وقعت تلقائيا مسطرة 

 ا.للمشتريات وذلك في إطار الحكامة الجيدة وبصفتها شركة مسؤولة اجتماعي

 

 )نص الجواب كما ورد(

حفظ السندات  تسيير الوديع المركزي، بما في ذلك أنشطةمعمقا ل اتشخيص أجرى المجلس األعلى للحسابات

وتدبيرها، المراقبة الداخلية ومراقبة "ماسكي الحسابات"، النظام المعلوماتي وأنشطة الدعم. وأسفر هذا التشخيص 

 . لتجاوزهامجموعة من التوصيات التي على إثرها قدم  من أوجه القصورد عدد على تحدي

 للمؤسسة. مهيكلةهذا التشخيص وتوصياته مجموعة من محاور متماسكة و يشكلبصفة عامة، 

شمولي. لذا،  عالرساميل ذات طاب بنية تحتية لسوقأن الوديع المركزي يعتبر هذه التوصيات ومما يزيد في أهمية 

لسوق، المتدخلين في اوبشكل عام جميع  اإلشراف والرقابة المتخصصة  سلطات  و  لمؤسسةحكامة هذه ائات  يهتولي  

هياكل  تطوير وتعزيزباإلضافة إلى ذلك، فإن ا. استراتيجيتهكامتها وحأهمية كبيرة لضمان نجاعة هذه المؤسسة و

حفظ السندات م منظومة ا أن تدعمن شأنه لمجلس األعلى للحساباتوفق توصيات ا الوديع المركزي وتسييره

 ها.تسليموكذلك أنظمة إتمامها و وتدبيرها

إلى أعضاء المجلس  لمجلس األعلى للحساباتا تقرير يوجهأن  الوديع المركزي مجلس إدارة، قرر ولهذا الغرض

 لها من طرفوتتبع تنزي على تطبيق هذه التوصيات وذلك باقتراح إجراءات كفيلة بتفعيلهالجنة التدقيق سهر وأن ت

 .المجلس
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بالنظر لبيئتها هذه المؤسسة  يز  تمكن من تميبعض التوضيحات التي    عرض  وفي نفس السياق، يبدو من الضروري

 .األنشطة التي تزاولهاخصائص كذا والمتعلق بها  ياإلطار التشريعي والتنظيمبما في ذلك 

 الوديع المركزي، فيجب التذكير إن الماديةمن الصفة  سنداتالبتجريد  فيما يخص المالحظات المتعلقةوعليه، 

المتعلق بإحداث وديع مركزي  ( 1997يناير 9) 1417شعبان من  29صادر في  35.96لقانون رقم يخضع ل

مما يفسر أن الفرضنة أو تجريد صالحياته.  و  مجال مهامهالذي يحدد    نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب  وتأسيس

. أما باقي  دعوة الجمهور إلى االكتتاب ات المصدرة في إطارظل محصورة في السندمن الصفة المادية ت سنداتال

 .في الحسابات قيدهالنص على الطابع االختياري القانون دات، فإن السن

)حساب العميل والحساب الخاص(  مجال الفصل بين حسابات السندات المحتفظةالقانون حدد ، وفي نفس االتجاه

 .المنتسبين وفي حسابات الوديع المركزيى ة لألصل لد منها مطابقنسخة وإحداث 

ومن القيام بتفصيل بين  في الحسابات المتعلقة بالقيد  توسيع أنشطتهمن  لمركزي لوديع اولهذا ومن أجل تمكين ا

هذه . وستكون هذه المؤسسةالمؤطر لمن الضروري مراجعة النص حسابات سندات المنتسبين بشكل أدق، فإنه 

 نماذجالمعايير والبما يتماشى مع  هذه المؤسسةالمنظم ل اإلطار التشريعي والتنظيمي طويرلت المراجعة فرصة

 .الودائع المركزية نظمالدولية التي ت

،  التقصير  مخاطر  تدبيرومسألة    تسليموال  تسويةشروط سير نظام اليتعلق ب   وباألخص ما ،  العملياتيعلى المستوى  و

وينظم   البورصةفرع  ب  يتعلق فقط  في اآلجال المعمول بهاللمعامالت    السليم  امتماإل  ضمان أن نظام  ،توضيحالينبغي  

 .هذه المؤسسةبموجب المقتضيات التنظيمية المؤطرة ل

 .مقاصةالإنشاء غرفة المنظمة  هذا النظام ليشمل جميع المعامالت في األسواقتطلب توسيع يو

فقد حظي  لوديع المركزي، العملياتي ل نظامم دعائم الالتي تعتبر من أه يةالمعلومات بالمنظومةفيما يتعلق أما 

واالستقالل التكنولوجي.   هذه المنظومةمسألة مرونة  ة  خاص  ،لمجلس األعلى للحساباتطرف امن    معمقيص  شخبت

ية لهذه المعلومات المنظومة معايير تعتبر مهيكلة ومن شأنها أن تحسن عالوة على ذلك، فإن التوصيات المقترحة

 المؤسسة.

 لدنموضع اهتمام خاص من    اكانت دائم  يةالمعلومات  المنظومةاإلشارة إلى أن مسألة    تجدرهذه النقطة،  خص  ما ييف

للتأكد من رصد المبالغ الكافية للقيام باالستثمارات المتعلقة بالمنظومة المعلوماتية  هذه المؤسسةحكامة  يئاته

صادر ال  2-15-712قم  ركومة  مرسوم رئيس الحمقتضيات    نباإلضافة إلى ذلك، فإ.  آمنةومرنة    بنية تحتيةلجعلها  

بتحديد إجراءات حماية نظم المعلومات الحساسة والمتعلق ( 2016مارس  22)  1437جمادى اآلخرة  12في 

قضايا  التحتية للسوق بوضع ياتالبن التزام الطابع المؤسسي على تللبنيات التحتية ذات األهمية الحيوية، قد أضف

 . في استراتيجية تنميتهااحد(، و )مورد الكبير  رتباطاال ومخاطر األمن

ن أ يمكنة معضلة ال التكنولوجيسالمتها وبشكل عام االستقاللية وتطوير النظم المعلوماتية  إشكاليةبقى مع ذلك ت

وحده. حيث تعتبر إشكالية عامة للسوق برمته وتتطلب انخراط  لوديع المركزياجابة شاملة على مستوى إتجد 

 السوق. في خل جميع الفاعلين وتد 

، أوصت هذه اإلدارة بالبحث البورصة استراتيجية تطوير سوقفي إطار  في هذا الصدد، تجدر اإلشارة إلى أنهو

، وخاصة بين األنظمة المعلوماتية لمؤسسات السوق على مستوىوتعاون مشترك  تطويررات ومحاور تآز   عن

 .لوديع المركزيوا البورصة

، بصفة خاصة، رهان ذا بعد شمولي يستلزم وضع االستقالل التكنولوجيونظمة المعلوماتية األب يعد النهوضو

المنظم   القانونأحدثت بموجب  ، التي  ساميلرالفي هذا الصدد، تشكل لجنة سوق  والمالي.  السوق  مستوى  حلول على  

مناسبة  الحلون أجل تقديم اور مللتش الئما ممجاال ، الرساميل لبورصة والمكلفة بإعداد استراتيجية لتطوير سوقل

 .الجوانبلهذه 
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  النشاط المنجمي بالمجمع الشريف للفوسفاط
 

يعتبر المجمع الشريف للفوسفاط أول مقاولة مغربية ذات بعد وطني ودولي. كما يعد أول مصدر للفوسفاط ومشتقاته  

مليار درهم  48,5م معامالت عادل عامل رق  20.000على الصعيد العالمي. وقد حقق المجمع الذي يشغل أكثر من 

 بالمائة من احتياطي العملة الصعبة. 18من صادرات المغرب و بالمائة 17 مساهما بذلك بنسبة 2017خالل سنة 

بالمائة  24بالمائة من مبيعات الفوسفاط الخام و  19ويتكون رقم المعامالت المذكور الذي تم تحقيق أغلبه مع الخارج من  

 بالمائة من مبيعات األسمدة الفوسفاطية.  57الفوسفوري ومن مبيعات الحامض 

غت استثماراته التشغيلية مليار درهم كنتيجة صافية في حين بل 4،6وقد حقق المجمع خالل نفس السنة المذكورة 

 مليار درهم. 11,6

مجمع من تعزيز وقد جاءت هذه النتائج كحصيلة لتطور ملحوظ تم تسجيله خالل العشر سنوات األخيرة حيث تمكن ال

بالمائة  11ي السوق الدولية لتنتقل من  مكانته كرائد دولي في إنتاج المواد الفوسفاطية إذ تضاعفت حصته من األسمدة ف

 بالمائة. 22إلى 

في إطار استراتيجية تنمية  2008وتندرج هذه الحصيلة في اتجاه تحقيق المجمع لألهداف التي سطرها منذ سنة 

المنجمية والكيماوية للمجمع. وتهدف هذه االستراتيجية إلى مضاعفة طاقة االستخراج المنجمي    صناعية تشمل األنشطة

وذلك عبر إنجاز برنامج صناعي  2027 ى ثالثة أضعاف في أفق سنةالكيماوية إلورفع الطاقة اإلنتاجية بالوحدات 

 آسفي. -الجرف األصفر ومحور الكنتور-كبير بكل من محور خريبكة

 كورة على الدعامات الثالث التالية:راتيجية المذ وترتكز االست

 تعزيز قدرات االستخراج والمعالجة؛ -

 التحّكم في التكاليف؛  -

 .لتجاريةالمرونة الصناعية والتفاعلية ا -

على شكل استثمارات   2016و  2008مليار درهم خالل الفترة ما بين    85,6ولتحقيق البرنامج المذكور استثمر المجمع  

مليار درهم للحفاظ عليها. وقد مكنت    14,3اإلنتاجية و  مليار درهم في إطار الرفع من القدرة  71,2  صناعية مكونة من

رص الشغل وتنمية النسيج الصناعي الوطني. كما يعتزم المجمع استثمار  هذه االستثمارات من المساهمة في إحداث ف

 .2027إلى 2019مليار درهم خالل الفترة من  100 حوالي

 دولة. 81جده على الصعيد الدولي حيث أصبحت له تمثيليات بأشكال مختلفة في زز المجمع توامن جهة أخرى ع

من مواقع االستخراج بخريبكة إلى مواقع التصدير  2014ة ويعد أنبوب النقل الذي تم الشروع في العمل به سن

إنجازها مؤخرا من طرف  كلم من أهم المشاريع التي تم 187والمعالجة الكيماوية بالجرف األصفر على مسافة 

نجاز المجمع إ المجمع. كما يعد نقلة تكنولوجية مهمة لما يتيحه من رفع للطاقة اإلنتاجية وتقليص لكلفة اإلنتاج. ويعتزم

كلم بين الموقع المنجمي الكنتور ومحطات المعالجة الكيماوية بآسفي ليتم الشروع في    142مشروع مماثل على مسافة  

 .2025 ةاستخدامه في أفق سن

 

  (OCP SA)لقد تناولت مهمة مراقبة التسيير التي أنجزها المجلس األعلى للحسابات لدى المجمع الشريف للفوسفاط

)الذي يضم مناجم لمراح وسيدي شنان وسيدي الضاوي وبني عمير(  أساسا النشاط المنجمي بكل من موقع خريبكة

قد انصبت هذه المهمة بشكل خاص على الجوانب و .ر )الذي يضم مناجم ابن جرير وبوشان ومزيندة(نتوالكوموقع 

المتعلقة بالتخطيط والبرمجة المرتبطة بهذا النشاط وكذلك معالجة الفوسفاط عن طريق الغسل والتعويم كما تطرقت 

 .فة إلى الجوانب البيئية المتعلقة بهذا النشاطإلى استخدام وصيانة المعدات المستعملة في االستغالل المنجمي باإلضا

 : أهم االستنتاجات التاليةخلصت هذه المهمة إلى  وقد 

 أوال. تخطيط النشاط المنجمي
يعد التخطيط المتوسط والبعيد المدى لألنشطة المنجمية ضروريا الستشراف مواقع اإلنتاج والمناجم التابعة لها بغية 

مستوى اإلنتاج والمردودية  الحالية عند نفاذ مخزونها وذلك بهدف المحافظة على تحديد تلك التي ستعوض المواقع

 والرفع منهما لتحقيق األهداف المحددة. 
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 وقد خلصت المراقبة بهذا الشأن إلى مالحظتين أساسيتين هما: 

 تدبير مسلسل التخطيط  .1

لى األهداف المحددة في استراتيجية تنمية إن التخطيط لفتح مناجم جديدة في المواقع المنجمية من أجل االستجابة إ

عرف بعض القصور على مستوى الدراسات المنجمية.  2008إلنتاجية التي شرع في العمل بها منذ سنة القدرات ا

التي كانت تستوجب عناية   2009ويناير    2008ويتجلى ذلك على سبيل المثال بالدراسات المنجمية المنجزة بين أبريل  

 الجيولوجي المتعلق بالحقول الفوسفاطية. أكبر بدقة المسح 

 .بالنظر إلى أهميتها  شكل كافإلى ذلك، لم تتم دراسة الجدولة الزمنية للشروع في استغالل المناجم الجديدة بباإلضافة  

، والذي يعتبر وثيقة التخطيط المرجعية، اقتصر على تحديد المناجم 2050حيث أن برنامج اإلنتاج الممتد إلى أفق سنة  

بهذا  .لتحديد األولويات بينها العتبار والمعايير المعتمدةالجديدة دون اإلشارة الى العناصر التي أخذت بعين ا

الخصوص، تجدر اإلشارة إلى أن إعداد برنامج اإلنتاج سالف الذكر يمكن تحسينه عبر إنجاز دراسة مقارنة بين 

 نفقات التشغيل. المناجم الجديدة على أساس معيار نفقات االستثمار مقابل 

وبالتالي،   .ية وموثقةمن جهة أخرى فإن مسلسل التخطيط متعدد السنوات للنشاط المنجمي يستوجب تأطيرا بآلية رسم 

فإن إعداد وثائق التخطيط على مستوى المواقع المنجمية )مشروع االستغالل طويل األمد والمشروع االستراتيجي 

جعي رسمي يحدد على سبيل المثال منهجية التخطيط والمتدخلين فيه ومدته المحين(، يمكن تحسينه استنادا إلطار مر

يرات المشمولة بالتخطيط والصعوبات التي يتعين مراعاتها وشكل وثائق التخطيط، ووتيرة تحيينه باإلضافة إلى المتغ

 الخ.

ة متفرقة بين المواقع المنجمية كما أن المسلسل المستعمل حاليا إلعداد مشاريع االستغالل طويلة األمد الذي يتم بطريق

وجعله متجانسا ومنسجما في المسلسل ا  من أجل تنسيق هذ  يستوجب إسناده لوحدة للتخطيط على مستوى إدارة الموقع

 .إطار رؤية شاملة

مشاريع المناجم الجديدة التي ترمي إلى تحقيق أهداف  وأيضا ويتعلق األمر بمشاريع توسيع المناجم قيد االستغالل

 اظ على مستوى اإلنتاج والرفع منه.  الحف

لمسجلة على مستوى إنجاز المشاريع ومن شأن تحسين هذا المسلسل أن يمكن من تجاوز االضطرابات المتكررة ا

 المنجمية والتي تؤثر على تحقيق البرامج اإلنتاجية.  

 إنشاء احتياطي الوعاء العقاري  .2

موثقة تحدد المتدخلين ألنشطة المنجمية يحتاج إلى تأطير بآلية رسمية وإن مسلسل اقتناء الوعاء العقاري الالزم لتطور ا

 .م عملية تحديد وبرمجة الحاجيات العقاريةوأدوارهم وقواعد التدبير التي تحك

من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة فإن ذلك يستدعي وضع  2008تغيير الصفة القانونية للمكتب سنة ونتيجة ل

 لتتبع برامج توسعة المناجم وبرمجة فتح مناجم جديدة باإلضافة إلى اقتناء العقار الالزم لذلك.أنظمة مالئمة ومعتمدة 

ك فإن كل تأخير في مسلسل االقتناء ينعكس على توفر االحتياطي الالزم من األراضي لتنفيذ برنامج تنمية  نتيجة لذل

 .ذا البرنامجالقدرات اإلنتاجية في الوقت المناسب ويشكل ضغطا مهما على تفعيل ه

التدابير االستباقية من  الفوسفاطية على المدى المتوسط والبعيد إلى مزيد من الحقولباإلضافة إلى ذلك، يحتاج تأمين 

أجل تجاوز العراقيل التي تعيق إنشاء الوعاء العقاري الكافي خصوصا منها تلك المتعلقة بالتوسع العمراني فوق 

 الحقول الفوسفاطية.

 اإلنتاجوتنفيذ برامج ثانيا. برمجة 
هامش الربح"،   تدبير" أو "ngBusiness steeriتستند البرمجة على المدى القصير إلنتاج الفوسفاط على آلية تسمى "

مع األخذ بعين االعتبار اإلكراهات والفرص    الربح  تهدف إلى اعتماد برنامج اإلنتاج والمبيعات األمثل من حيث هامش

 .المتاحة

الذي يعد وثيقة أساسية من أجل برمجة ناجعة لألنشطة اإلنتاجية يستوجب  لسنويشروع االستغالل التحقيق ذلك فإن م

إعداده استنادا إلى إطار مرجعي موحد وموثق. ومن شأن ذلك أن يحسن من جودة هذا المسلسل الذي يعتمد حاليا على 

المستعملة  المعطيات واإلحصائيات ةوطرق حساب ومعايير متفاوتة بين مختلف المناجم مما ينعكس على جود  أسس

 ويحد من مالءمتها مع األهداف المحددة كما يشكل غالبا مصدر تفاوت مهم بين التوقعات اإلنتاجية واإلنجازات.

هامش الربح"، بالتغيير المتكرر، خالل السنة، تدبير يتسم تنفيذ برنامج اإلنتاج المعتمد في إطار آلية "ونتيجة لذلك 

 .ى عليها مشاريع االستغالل السنوية لمختلف المناجمغالل المتوقعة التي تبنلمسارات االست
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كما أن بنية جودة الفوسفاط المستخرج في بعض المناجم تظهر وجود فروق مهمة ومتكررة مقارنة بأهداف اإلنتاج  

ت  تغيير المتكرر في توقعاوتعزى هذه الفروق أساسا إلى ال .المحددة في إطار آلية إدارة الهامش السنوية والربع سنوية

تنفيذ برامج اإلنتاج   وعلى المبيعات التي يفرضها الطلب في السوق مما يؤثر على ظروف اشتغال بعض المناجم

 .المحددة

باإلضافة إلى ذلك يتسم مسلسل استخراج الفوسفاط بعدم استقرار وثيرة االستخراج خالل السنة، من حيث كميات 

التنسيق بين المراحل التحضيرية   قصور في  بشكل رئيسي إلى  عزى عدم االستقرار هذايو .وبنية الجودات المستخرجة

 لالستخراج التي تتطلب تدبيرا أكثر نجاعة لضمان انتظام أكبر في وثيرة االستغالل.

 ثالثا. معالجة الفوسفاط
معالجة الفوسفاط حسب تم وت تهدف عملية معاجلة الفوسفاط إلى الرفع من جودته عبر إغنائه لجعله قابال للتسويق.

 خصائصه عبر عمليتين أساسيتين هما الغسل والتعويم يتم إنجازهما في وحدات للمعالجة تدعى المغاسل. 

مليون  10 بالرفع من طاقته اإلنتاجية بالمغاسل من 2008ومن أجل تحقيق أهدافه االستراتيجية قام المجمع منذ سنة 

 ن استغالل الطبقات الفوسفاطية ذات الجودة الضعيفة.ه ممكنمما  2017مليون طن سنة  34طن إلى 

وقد الحظ المجلس بخصوص المعالجة أن تدبير مخزونات الفوسفاط يتطلب اعتماد مسطرة تحدد بشكل أساسي 

المستويات المثلى للمخزونات الواجب توفرها قبل المعالجة وبعدها من أجل ضمان حد معقول من استقاللية وحدات 

ساهم في السير العادي لهذه الوحدات. ذلك أن التدبير الحالي للمغاسل يجعلها تشتغل في كثير من األحيان ا يمم  المعالجة

 ( مع ما يمكن أن ينجم عن ذلك من اضطرابات في برامج اإلنتاج. en flux tenduدون مخزونات احتياطية )

من توفير قيادة مالئمة. ويعود ذلك أساسا كن يم من جهة أخرى فقد لوحظ أن تتبع أنشطة المغاسل في شكله الحالي ال

إلى التأخير المسجل في تشغيل النظام المعلوماتي الذي من المفترض أن يوفر استخراجا آليا للمؤشرات المتعلقة 

باألنشطة المذكورة. وفي ظل هذا التأخير تستمر وحدات المعالجة في تتبع أنشطتها اعتمادا على وسائل غير مالئمة 

 جودة المعطيات وعلى توفير المؤشرات الضرورية في الوقت المناسب.  خلو من مخاطر على  يا الوهو م

بالمغاسل سجل تأخيرا في إعماله. وقد تم إطالق هذا  (fonction process) العمليات  وظيفة مشروع تطويركما أن  

بغية بلوغ هدف التميز افية حتراالباعتباره ورشا أساسيا لالرتقاء بهذه الوظيفة إلى مستوى  2015المشروع مند 

 الذي ينشده المجمع. (excellence opérationnelle) التشغيلي

 رابعا. استعمال معدات االستغالل
بالرغم من األهمية القصوى التي يشكلها العتاد في أنشطة استخراج الفوسفاط فإن تدبيره يشوبه بعض القصور. ويتجلى 

طيات المعتمدة في الدراسات لتحديد عدد اآلليات الالزمة في استغالل لمعل اذلك أساسا في عدم توضيح وتوثيق ك

اللجوء إلى  المناجم وغياب مخطط لتجديد حظيرة العتاد والتخلي عن المتقادم منه من أجل ترشيد استعماله. كما أن

ين في النشاط رجيلخاالتعاقد من الباطن يحتاج إلى إطار مرجعي يحدد مبادئ وقواعد االستعانة بمقدمي الخدمة ا

 المنجمي.

في نفس السياق ونظرا لتشعب النشاط المنجمي باعتماده على حظيرة آليات كبيرة ومتنوعة وكذا تعدد مؤشرات 

نظام معلوماتي يمكن من تتبع مالئم من شأنه أن يساهم في ترشيد فإن الحاجة تبدو ملحة ل الالزمة لتتبعه النجاعة

ارة إلى أن المجمع يتوقع تجاوز هذه الصعوبات من خالل مشروع نظام  إلشر ااستعمال حظيرة المعدات. وتجد

 معلوماتي مهم يهدف إلى االستغالل األمثل لمختلف اآلليات والذي يوجد حاليا في طور التجريب.

 خامسا. صيانة معدات االستغالل
التشغيلي كما تحتل مكانة متميزة   ميزالتتعد الصيانة، بالنسبة للمكتب الشريف للفوسفاط، من الدعامات الرئيسية لبلوغ  

داخل نظامه لتدبير اإلنتاج. تعزيزا لذلك قام المجمع بإطالق مشاريع وأوراش متعددة لالرتقاء بالصيانة إلى مستوى 

 العتاد والتحكم في نفقات الصيانة.  (taux de disponibilité)جاهزية المعايير الدولية بغية الرفع من نسبة 

هذه األوراش يسجل تأخرا مهما باإلضافة إلى إنجازات متباينة بين الوحدات المنجمية كما هو الحال من  يد  غير أن العد 

بالنسبة لسياسة صيانة المعدات والتجهيزات المستعملة في استخراج ومعالجة الفوسفاط التي لم يتم اعتمادها سوى سنة 

 .بطريقة الحقة عن انطالق العديد من مشاريع الصيانة 2018

ا أن العديد من المشاريع المندرجة في االرتقاء بالصيانة إلى مستوى االحترافية سجل تأخيرات متكررة مما يؤثر مك

على إنجازها وتعميمها. ويتعلق األمر أساسا بمشروع تسريع االشتغال بنظام تدبير الصيانة بمساعدة الحاسوب 

(GMAO)  طرق التنظيمومشروع االرتقاء بمكاتبméthodes) de (bureaux    باإلضافة إلى مشروع تدبير

 أجزاء اآلليات وقطع الغيار.
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وفي نفس االتجاه تتسم أشغال الصيانة بنقص على مستوى استعمال الصيانة الوقائية وعلى مستوى تنفيذ األشغال 

 اعةالمبرمجة حيث الزالت المؤشرات الخاصة بها دون األهداف المحددة من طرف المجمع مما ينعكس على نج

 صيانة ويؤثر على أنشطة االستغالل. ال

وعلى مستوى الموارد البشرية تم تسجيل نقص بأغلب الوحدات من العديد من االختصاصات والمهارات الضرورية 

 إلنجاز أشغال الصيانة في ظروف مالئمة. 

ها أو توفر وى كلفتعلى مستويضاف إلى ذلك التأثير الذي يشكله عدم تجانس حظيرة المعدات على أشغال الصيانة إن  

 الموارد البشرية المؤهلة إلنجازها بالنسبة ألنواع مختلفة من المعدات.

 سادسا. األثر البيئي للنشاط المنجمي 
المجمع برنامج  لتقليص هذه اآلثار أطلقيحدث النشاط المنجمي بطبيعته آثار بيئية مختلفة وبحدة متفاوتة. وسعيا منه 

والذي يضم ثالث مجموعات من التدابير تهم مجموع أنشطة المجمع. غير   2013  اده سنةتم اعتم"التميز البيئي" الذي  

أن بعض النواقص التي تم تسجيلها بهذا الشأن تستوجب تداركها. فبالرغم من التقدم الملموس الذي تم تسجيله خالل 

ا إضافيا يجب بذله من أجل ن مجهود لشأن فإالسنوات األخيرة في إطار برنامج التميز البيئي والتدابير المتخذة بهذا ا

 إعادة تأهيل المساحات الكبيرة المستغلة والتي ال تزال دون معالجة.

ويتعلق األثر البيئي اآلخر باستمرار اإلشكالية المرتبطة بتصريف األوحال الناتجة عن غسل الفوسفاط التي تعرف 

ؤدي إلى تدهور مساحات مهمة من األراضي ل مما ياألوحا  تناميا مستمرا لمساحات األحواض المستعملة لتخزين هذه

 باإلضافة إلى اآلثار البيئية التي قد تحدثها.

على إثر المراقبة المنجزة والمالحظات المسجلة أصدر المجلس األعلى للحسابات التوصيات ومقترحات التحسين 

 التالية:

جمع األعلى للحسابات الم المنجمي، يوصي المجلسعلى مستوى التخطيط المتعدد السنوات للنشاط  -

الشريف للفوسفاط بتحسين نظام تخطيط النشاط المنجمي من خالل وضع آليات مناسبة وذات طابع  

 :رسمي تشمل على وجه الخصوص

االستراتيجية المحينة، لكل موقع ومنجم، من  إعداد مشاريع االستغالل طويل األمد والمشاريع -

وكذلك وضع قاعدة بيانات  .ين مختلف المتدخلينوتحسين االلتقائية ب أجل ترشيد الموارد

 مشتركة لهذه الوثائق بين المتدخلين المعنيين والمحافظة عليها بطريقة مناسبة؛

تتبع وقيادة مشاريع توسيع المناجم قيد االستغالل للتأكد من أن مختلف مكونات هذه المشاريع   -

عروض إلنجاز  إعداد وثائق طلبات الوالقدرة االنتاجية،  )الدراسات المنجمية، دراسات الموقع

 المنشآت الجديدة، وغيرها( يتم إنجازها وفق الجدول الزمني المحدد للشروع في استغاللها؛

تخطيط فتح المناجم الجديدة ال سيما الدراسات المقارنة بين الحقول المحتمل استغاللها  -

 ل والمتوسط؛ لوجي على المدى الطويوالدراسات الجيومنجمية وبرامج المسح الجيو

البرمجة االستباقية في أفق زمني كاف القتناء األراضي الالزمة لنشاط االستغالل المنجمي  -

وينبغي أن تحدد آلية البرمجة   .ولتكوين احتياطي الوعاء العقاري الالزم للتنمية المستقبلية

الزم الستمرار  اء الوعاء العقاري ال المتدخلين وأدوارهم وقواعد التدبير التي تحكم تحديد واقتن

 .الل، فضالً عن تكوين االحتياطي العقاري الالزم للتنمية على المدى المتوسط والطويلاالستغ

على مستوى برمجة اإلنتاج، يوصي المجلس األعلى للحسابات المجمع الشريف للفوسفاط بتطوير  -

وجه مدة وموثقة تشمل على نظام برمجة اإلنتاج عن طريق استكماله بمساطر موحدة ومعت

 :الخصوص

 إعداد مشاريع االستغالل السنوية المتعلقة بكل موقع ومنجم؛ -

 توحيد األداة الحالية إلعداد مشروع االستغالل السنوي وتوحيد الطرق والمعطيات المعتمدة في  -

حساب كميات الفوسفاط المتوقع استخراجها في انتظار الشروع في استعمال أداة التخطيط 

 ؛ "Mine planning"مندمجال
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تحسين طرق االستخراج واستعمال المعدات، ال سيما الجوانب المتعلقة بتحديد العوامل التي تعيق  -

االستغالل على المدى المتوسط والطويل، واليقظة التقنية والتكنولوجية بشأن أفضل الطرق والمعدات 

 .ريبيةم في االختبارات التجالمنجمية، وإنجاز دراسات الجدوى ومواكبة المواقع والمناج

 :فيما يتعلق بتنفيذ برنامج اإلنتاج، يوصي المجلس بما يلي -

إجراء دراسات حول مدى مالئمة نسب مردودية وساعات عمل المعدات المنجمية المعتمدة في  -

 تحديد القدرة اإلنتاجية للمناجم؛

 مقدرة والمنجزة؛ وضع آلية تتبع وبرامج عمل سنوية للتحكم في الفروق بين الكميات ال -

لتشمل  (Business Steering) ول زمني لتوسيع استعمال آلية تدبير هامش الربحد جدتحدي -

 matrices deوتولي القيادة الشهرية واألسبوعية لمصفوفات التصنيع ) الكنتور موقع

fabrication.) 

 يوصي المجلس بما يلي:بشأن معالجة الفوسفاط،  -

 المنشآت؛  من أجل الرفع من مردودية هذهاإلنتاجية المتاحة بالمغاسل تحسين استغالل القدرة  -

تسريع وتيرة تطبيق اإلجراءات المتعلقة بحل المشاكل المتكررة بالمغاسل والتي تؤدي إلى  -

 خسارات متوالية تحد من أداء هذه الوحدات؛ 

للتميز كرافعة  ( fonction processتسريع إنجاز المشروع المتعلق بوظيفة العمليات ) -

 الجة.التشغيلي بوحدات المع

 بشأن استعمال معدات االستغالل، وألجل تحسين تدبير معدات االستغالل، يوصي المجلس بما يلي: -

تحسين نسب استعمال التجهيزات ذات قدرة إنتاجية فائضة أو الموجهة الستعماالت خاصة،   -

 وذلك عبر إعادة توزيعها على سبيل المثال؛

 خاصة بتجديد حظيرة المعدات؛ إعداد وتطبيق سياسة -

تسريع االستغالل الكامل للنظام المعلوماتي المتعلق بتدبير االستخراج بالمنجم التجريبي  -

 وتعميمه على باقي المناجم.

 يوصي المجلس بما يلي:بشأن صيانة معدات االستغالل،  -

ط التالية على وجه اإلسراع في إنجاز أوراش االرتقاء بالصيانة إلى مستوى االحترافية عبر النق -

 الخصوص:

إلجراءات المبرمجة ضمن خرائط الطريق المتعلقة بهذه  ترام اآلجال المقررة إلنجاز احا ✓

 األوراش؛

بمختلف وظائفها   (bureaux de méthodes)طرق التنظيماإلعمال الفعلي لمكاتب  ✓

 مع تمكينها من الموارد البشرية الالزمة لها؛

على   (GMAO)سوب لنظام تدبير الصيانة بمساعدة الحا اإلعمال الفعلي والشامل  ✓

 مستوى مختلف الوحدات؛

 استخدامها؛أجزاء اآلليات وقطع الغيار مع العمل على ترشيد تحسين مستوى توفر  ✓

 :نجاز أشغال الصيانة عن طريق سد الحاجيات من المهارات الالزمة إل -

وضع برامج تكوينية طموحة وموجهة بشكل خاص إلى تلبية االحتياجات األكثر أهمية  ✓

 وانتشاراً؛

وتعزيز تقاسمها بين مختلف مستويات  تشجيع إشاعة الخبرات المتراكمة بشأن الصيانة ✓

 الموارد البشرية العاملة بهذه الوظيفة.
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للنشاط المنجمي، يوصي المجلس المجمع ببلورة وتنفيذ خطط طموحة لمعالجة بخصوص األثر البيئي   -

 .راكمة في أفق زمني معقولوإعادة تأهيل األراضي المستغلة من أجل تدارك المساحات المت

كما يوصي بالبحث عن حلول مالئمة للتحكم في تنامي مساحات األحواض المستعملة لتخزين األوحال الناتجة عن 

  .اط بالتركيز خاصة على البحث العلمي إضافة إلى دراسة وتتبع اآلثار البيئية لهذه ألحواضغسل الفوسف
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 )نص الجواب كما ورد(

التطرق بالتفصيل لألنشطة المنجمية على مستوى الموقعين المنجميين  مكنت مهمة المجلس األعلى للحسابات من

من خريبكة والكنتور )ابن جرير واليوسفية(، وإذ همت هذه المراقبة أساسا نظام تخطيط األنشطة المنجمية، لكل 

 يانة معدات اإلنتاج إضافة إلى الجوانب البيئية المتعلقة باألنشطة المنجمية.أنشطة المعالجة، استخدام وص

عميق على مستوى سلسلة تعدين الفوسفاط.   هذه المهمة صبغة خاصة حيث تطرقت إلى فترة تتسم بتحول  وقد اكتست

ثماري مكن بفضل تنفيذ برنامج است 2017و 2008تي سننمًوا ملحوًظا بين  جهة، السلسلة، منحيث شهدت هذه 

في خريبكة( ومن مضاعفة قدرات التحويل ثالث مرات.   %100)  %50نجمية بحوالي  من الزيادة في القدرات الم

الفوسفاط بين منجم خريبكة ومركب التحويل بالجرف نبوب الناقل للباب ومن جهة أخرى، أدى تشغيل خط أ

 المنجم إلى وحدات التحويل الصناعي. ، إلى تغيير عميق في عمليات سلسلة التوريد من2014األصفر، سنة 

األنشطة، مهمة المجلس األعلى للحسابات من تقديم وجهة نظر نقدية مفيدة بشأن إدارة  ، مكنتالسياقوفي هذا 

بمالحظات وتوصيات للفوسفاط  الشريف    وتسريع تحولها. كما رحب المجمع  في تحسين العمليات  المساهمة  وبالتالي

ميع العمليات ذات بعين االعتبار في إطار خطة عمل تغطي جوعمل فورا على أخذها  المجلس األعلى للحسابات

 . الصلة بها

وفيما يلي، نستعرض تعليقات المجمع الشريف للفوسفاط واإلجراءات المتخذة منذ إنجاز مهمة المجلس األعلى 

 للحسابات:

  برمجة وتنفيذ برامج اإلنتاج ، تخطيط النشاط المنجمي أوال. 
للمستقبل يساهم في توجيه مستويات القرار توسط والبعيد المدى لألنشطة المنجمية تأطيرا خطيط الميوفر الت

يعد هذا التخطيط ضروريا الستشراف المناجم المستقبلية من أجل الحفاظ على مستويات  . االستراتيجي والتشغيلي

 الظروف.اإلنتاج وفتح مناجم جديدة وذلك بغية الرفع من قدرات اإلنتاج في أحسن 

ط تخطيطا الستخراج الفوسفاط يرتكز على مخطط بعيد المدى المجمع الشريف للفوسفا يعتمد وفي هذا اإلطار، 

من تطوير قدرات اإلنتاج بشكل ملحوظ  المعتمد  على حدة. وقد مكن هذا التخطيط كل منجملمتوسط المدى  اخرو

 2014مليون طن سنة  31رات االستخراج من وتحقيق أهداف النمو إلى جانب خفض التكاليف، حيث انتقلت قد 

 .2018طن سنة مليون  44إلى 

 إلى استحداث عملية "توجيه األنشطة 2011باإلضافة إلى ذلك، بادر المجمع الشريف للفوسفاط منذ 

Business Steering من أجل برمجة اإلنتاج المنجمي على المدى القصير، وترتكز هذه المبادرة على نمذجة "

هم في الرفع من هامش الربح المراد تحقيقه من حفظة المبيعات وبرامج اإلنتاج التي تسامنتاج وتحديد سلسلة اإل

 طرف المجمع.

الصناعية برنامج التنمية    تفعيل  إثر  عميقا علىتحوال  ،  جهة  للفوسفاط، منالمجمع الشريف    سلسلة توريد شهدت    كما

مخطط أنشطة اإلنتاج.  وقوي علىط الذي أثر بشكل إجابي خالل تشغيل أنبوب نقل لباب الفوسفا ويتجسد ذلك من

ومن جهة أخرى، شكل تطوير األنشطة في إفريقيا وإدماج السلسلة اللوجيستيكية للتقرب أكثر من المزارع، عامال  

 التي يعتبر تحسينها رهانا استراتيجيا للمجمع. توريدرئيسيا في تحويل سلسلة ال

مهمته الرقابية إلى مالحظات وتوصيات وجيهة من  إطار ت فيعلى للحساباالمجلس األ أشغال هذا، وقد أفضت

 شأنها تحسين واستكمال نظام تخطيط األنشطة المنجمية وبالتالي المساهمة في تدعيم تطوره.

 منذ مباشرة المجلس األعلى للحسابات لمهمته، نذكر منها:  المجالولقد تم اتخاذ العديد من التدابير في هذا 

من خالل إنشاء مديرية تنفيذية جديدة مكلفة بتدبير األداء وهي  د توريسلسلة الى هيكلة على مستو -

 مسؤولة عن التخطيط المتكامل للعمليات على المدى المتوسط والبعيد.

 حيث تضطلع المديرية الجديدة بمهام عديدة أبرزها: 

اعي، غاية االستغالل الزر من البداية )المنجم( وإلى توريد التطوير والتدبير المتكامل لسلسلة ال -

 بتنسيق تام مع جميع الهيآت الفاعلة؛

على التحسين الشامل لبرامج اإلنتاج  " Business Steering تركيز جهود قسم "توجيه األنشطة -

 وتسويق تشكيلة منتجات المجمع في جميع المراحل؛
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تكامل عمليات    تصميم، تطوير واستخدام "منصة ذكية للمعلومات المؤسساتية" تمكن من ضمان -

 .ط واتساقهاالتخطي

 2016 إدارية سنةوحدات  تم تدعيم التخطيط من خالل إنشاء ،على مستوى المواقع المنجمية -

 التوريد؛نجاز المخططات وتحسين سلسلة مخصصة إل

إطار التحول الرقمي   حديثة فيطور المجمع أدوات رقمية  ،  الوحدات الجديدةدعم هذه  على مستوى   -

 2016حيث تم إطالق تطبيق "التخطيط المنجمي" سنة    نجمي،المأوراش االستغالل    فياعتمدها  م  ث

، مما ساهم في هيكلة عمليات التخطيط 2018تعميمه سنة تم  " الذيوتطبيق "نظام إدارة األسطول

 وتحسينها؛ 

مراجعة  2018على مستوى الرصد التكنولوجي والصناعي، أطلق المجمع الشريف للفوسفاط سنة  -

طة المنجمية تم إسنادها إلى مركز التميز بشركة جاكوبس درجة لمجمل األنش 360بزاوية 

لإلستشارات الهندسية وعرفت تعبئة خبراء مرموقين على الصعيد الدولي، وستمكن هذه المراجعة 

 من:

والمعايير تحليل الفجوات الموجودة بين ممارسات المجمع الشريف للفوسفاط وأفضل التجارب  -

 ال تعدين الفوسفاط واألنشطة المماثلة؛عيد الدولي في مجالص على والمؤشرات

 التطورات التكنولوجية الجارية وتقييم التقنيات والعمليات المعتمدة حاليا من طرف المجمع؛  حديد ت -

تقديم توصيات وحلول على المدى القصير، المتوسط والبعيد حول التجهيزات الحالية والمشاريع  -

 المستقبلية.

ضي المنجمية، قام المجمع الشريف للفوسفاط بعدة عمليات القتناء الوعاء قتناء األراعلى مستوى ا -

من تلبية حاجيات االستغالل وتطوير مناجم جديدة، لكن اإلكراهات التنظيمية الجديدة   مكنتهالعقاري  

 ر تعقيدا منالمرتبطة بالشكل القانوني الجديد للمجمع كشركة مجهولة جعلت مساطر االقتناء أكث

دارية، األمر الذي يتطلب مزيدا من الترقب واالستباقية. ومن أجل مواجهة هذه القيود الناحية اإل

 التدابير: وضمان استمرارية األنشطة المنجمية، تم اتخاذ العديد من 

صياغة اإلجراءات المتبعة القتناء األوعية العقارية بشكل دقيق وإدماج االحتياجات العقارية   -

 ى المتوسط والبعيد؛يط على المد مليات التخطضمن ع

بشكل دائم من أجل السهر  تزويد السلطات العمومية بتصاميم المناطق المعدنية والتنسيق معها -

إلى أن  على تأمين الحقول الفوسفاطية وتفادي أي عملية إسكان أو إنجاز مشاريع كبرى عليها

 يحين استغاللها.

  معالجة الفوسفاطثانيا. 
ثمين الفوسفاط ت، شهدت عملية  2008مع الشريف للفوسفاط الذي انطلق سنة  مية الصناعية للمجفي إطار مخطط التن

إلى   2011مليون طن سنة  10تصاعدا كبيرا في الطاقة اإلنتاجية حيث ارتفعت قدرة المعالجة بالمغاسل من 

 وترشيد استعمالة ذات جودة ضعيفة فوسفاطيال الطبقاتمما مكن من تثمين  ،2018نهاية مع  طن مليون 34

 عن تلبية االحتياجات المتنامية والمتنوعة لزبناء المجمع. المنجمية، فضالاألراضي 

بفضل تشغيل أنبوب نقل لباب الفوسفاط الذي يمكن من نقل  يةاإلنتاج الطاقةوقد تم تحقيق هذا االرتفاع الهام في 

 األخيرتين السنتينل سل تحسنا كبيرا خالما عرف أداء المغاك .اإلنتاج من منجم خريبكة نحو الجرف األصفر

 :الرقابيةبفضل مجموعة من اإلجراءات التي تم القيام بها منذ إنجاز المجلس األعلى للحسابات لمهمته 

 وضع مساطر عملياتية مالئمة لتدبير تدفقات الفوسفاط مع القيادة المندمجة لسلسة التوريد؛ -

 ت البينية للمغاسل؛ج وتدبير المخزوناة للتخطيط واإلنتارقمي وتفعيل آليات تطوير -

 األداء؛ لرصد العمليات ومراقبة الحديثةتعميم استخدام األدوات الرقمية   -

من أجل تحسين ظروف  إنشاء أحزمة مطاطية جديدة ناقلة للفوسفاط من مناجم خريبكة إلى مغاسلها -

 اإلمداد ومرونته؛

لوحدات الصناعية بالموارد المناسبة وتزويد ال إقامة الهيكلة تعميم ممارسة مهام العمليات من خال -

 األولوية؛البشرية الضرورية باإلضافة إلى نشر المعايير الوظيفية ذات 

 .إطالق العديد من األوراش للرفع من موثوقية المعدات -
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  استعمال معدات استخراج الفوسفاط وصيانتهاثالثا. 
دائما  وضعتحو التميز التشغيلي، إذ لركائز الرئيسية نف للفوسفاط إحدى اشكلت الصيانة بالنسبة للمجمع الشري

 من أهمها:  في صميم نظام اإلنتاج من خالل العديد من األوراش والمبادرات إلضفاء الطابع االحترافي عليها، نورد 

 إعادة صياغة وظيفة طرق الصيانة؛  -

 ؛ تهاأنشطبالخاصة معايير إرساء الو تهااالرتقاء بمهنية الصيانة الميدانية لضمان جود  -

 . (GMAO)اسطة الحاسوب بوتعميم نظام تدبير عمليات الصيانة  -

الصيانة من   مهنة احترافيةخطة عمل لتسريع عملية    عالمجم  اعتمد   للحسابات،بناًء على توصيات المجلس األعلى  

 :أجل تحسين موثوقية أداة اإلنتاج

 وتجديدها؛ المعدات المنجمية تطبيق السياسات المتعلقة بصيانة -

 تدريب مهارة(، خطط 450 من أكثر)مرجع للمهارات  نظام لتنمية المهارات يتكون من اعتماد  -

مكن  وقد  .لمعارف والمهارات المكتسبةالتحقق من او( وحدة 500 من أكثر تطوير تم) مخصصة

 من الرفع من الصناعية األربعة التابعة للمجمع ات هذا النظام على مستوى مراكز الكفاءتطبيق 

 لكل  السنة  في  أيام  10  واستهداف متوسط  2018و  2016  بين  %50  بنسبة  التدريب  أيام  د د ع  متوسط

 ؛2019 في موظف

هيكلة الصيانة مع إقامة التنظيم المنشود بالنسبة لمكاتب طرق الصيانة وتزويدها بالموارد  زتعزي -

 ؛وبرامج التكوين المالئمة البشرية الضرورية

ة: التفتيش، اإلعداد، التخطيط، التنفيذ، التشحيم، التركيب،  يانتعميم العمل بعشر معايير جديدة للص -

تدبير االستبدال، تحليل مواضع القصور الجزئية، شاملة أو الصيانة التوقيف المعدات إلجراء 

 والصيانة القائمة على الموثوقية؛

 نم ااستخدامه نسبة انتقلت بواسطة الحاسوب حيثاستكمال تعميم نظام تدبير عمليات الصيانة  -

 ؛2019 بحلول %100 إلى تصل ويتوقع أن 2018 سنة %80 من أكثر إلى 2016 سنة 27%

 .تطوير أدوات رقمية جديدة في مجال صيانة المعدات -

 وقد مكنت هذه المبادرات من تحقيق تطورات مطردة في أداء الصيانة في مختلف المناجم والمغاسل:

جيل العديد من األرقام القياسية في اإلنتاج سنة ستمع  %20تحسين توافر المعدات المنجمية بنسبة  -

 على مستوى منجمي خريبكة والكنتور؛ 2018

سيدي الضاوي وبني عمير الموجودتين بموقع خريبكة المنجمي  زيادة التوافر اإلجمالي لمغسلتي -

نتاج إللرقماً قياسياً تاريخياً    ،1972منذ بدء تشغيلها سنة    ،، حيث سجلت المغسلة األولى%16بنسبة  

 .2018سنة  جاف وقابل للتسويق مليون طن 6,3السنوي بلغ 

  اآلثار البيئية المرتبطة باألنشطة المنجميةرابعا. 
أنشطته من آثار  تحسين  التزم المجمع الشريف للفوسفاط بانتهاج برنامج طموح للتميز البيئي بغية ال،  2013منذ سنة  

 هذافي  جمع جهودا كبيرة لالمتثال للمعايير الدولية األكثر صرامةملوفي هذا اإلطار، بذل ا منجمية والصناعية.لا

 .المجال

مساحة شاسعة تبلغ حوالي   فبخصوص إعادة تأهيل األراضي المنجمية المستغلة، مكنت التدابير المتخذة من معالجة

سنة  70خالل  بالنظر إلى حجم األراضي التي تم استغاللها مأمولمستوى الاللكنها تظل دون  هكتار، 3.870

 الماضية. 

 :التاليةومن أجل تدعيم جهود إعادة تأهيل األراضي المنجمية المستغلة اتخذ المجمع اإلجراءات 

 ؛مساحة تعادل كل سنة ضعف المساحة المستغلة معالجةب االلتزام -

إطالق مزارع تجريبية، بالتعاون مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببن جرير،  -

راضي المستغلة التي تمت معالجتها بهدف تحديد أنواع الزراعات المالئمة ذات القيمة بالنسبة ألاب

 .للساكنة المحلية

، التي تزداد مساحتها مع األحواض المستعملة لتخزين األوحال الناتجة عن غسل الفوسفاط وتعويمهفيما يتعلق ب

 سنةفي  وهكذا،جديدة لمعالجة األوحال وتخزينها.  تاتقنيعن  مجمعالحث ، يبتطور الطاقة اإلنتاجية للمغاسل
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األحرش ح لمراة اغسلبمبدأت اختبارات تجريبية لترشيح األوحال عبر استعمال تقنية الطرد المركزي  ،2019

بهدف  حيث سيتم تعميم هذه الحلول التقنية على المغاسل األخرى    ،اليوسفية  ةلسغبمالترشيح    وتقنية مكابس  بخريبكة

 :ج المتوخاة التاليةتائالنيق تحق

المياه الموجودة في األحواض المستعملة لتخزين األوحال الناتجة عن غسل من  %100استعادة  -

الفوسفاط واستعمالها من جديد في عملية معالجة الفوسفاط، مما سيرفع معدل إعادة التدوير لمياه 

 ؛ %95إلى  %85الغسل والتعويم من 

ة عن غسل الفوسفاط وتعويمه، حيث ستسمح تقنيات الناتجوحال تقليص األراضي المخصصة لأل -

 الترشيح باعتماد التخزين على ارتفاع أكبر على غرار ركام النفايات المنجمية. 

 سنةومن الجدير بالذكر أن المجمع حدد، في إطار رؤيته الجديدة حول االقتصاد الدائري التي رأت النور في 

  دة والحفاظ على الماء.المتجد طاقات ، أهدافًا طموحة تتعلق بال2018

إلى تحويل كل إمداداته الطاقية إلى الطاقة النظيفة وتلبية كل احتياجاته المائية   2028إذ يسعى المجمع بحلول سنة 

عن طريق المصادر غير التقليدية، مع العلم بأن الطاقة النظيفة تمثل حاليا بنوعيها الحراري الكهربائي والريحي 

 .الك المواقع المنجميةمن استه %42جمع واإلجمالي للم من االستهالك 70%

 تقليدية المصادر  فيما يتعلق بموارد المياه، حافظ برنامج التنمية الصناعية على نفس مستوى االستهالك للمياه من ال

ة وتطوير تم تحقيق ذلك من خالل استخدام تقنيات أكثر نجاع على الرغم من الزيادة الكبيرة في الطاقة اإلنتاجية وقد 

 :مياهمصادر غير تقليدية لل

 ؛ محطات معالجة مياه الصرف الصحي في خريبكة واليوسفية وبن جرير -

 .وحدات تحلية مياه البحر بالجرف األصفر والعيون -

من إجمالي استهالك المياه حاليا من المصادر غير التقليدية وتهدف المجموعة إلى تغطية   %  30  تلبيةوبالتالي، يتم  

 .2028هذه المصادر بحلول سنة  المائية عن طريق ااحتياجاتهمن  % 100
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 تدابير النجاعة الطاقية
 

عرف المغرب مند أزيد من عقد من الزمن وضعية طاقية اتسمت بنمو مستدام للطلب الطاقي حقق متوسط نسبة نمو 

والفاتورة الطاقية    90%تجاوز الوضعية التبعية الطاقية القوية التي تمن حدة هذه  . وقد زادت  6,5%سنوي تصل إلى  

مليون درهم سنة   82.239للدولة حيث بلغت هذه الفاتورة التي تلقي بعبء ثقيل على التوازنات االقتصادية والمالية 

 من مجموع الواردات.  17,1%ممثلة بذلك نسبة 2018

مليار متر مكعب. أما  1,16عي مليون طن ومن الغاز الطبي 10,6وقد بلغ االستهالك الوطني من المنتجات البترولية 

في حين  2004منذ سنة  %4,4ترول بتزايد سنوي يناهز مليون طن مقابل ب 13,6االستهالك الطاقي النهائي فقد بلغ 

 من هذا االستهالك. 75%استأثرت المنتجات البترولية بنسبة 

 والوقود  (31%)الي ما بين الفحم ميغاوات موزعة على التو 8.300بلغت القدرات االنتاجية من الكهرباء بالمغرب 

ن قطاع إ. وبهذا ف (9,4%) والطاقة الهوائية (25,8%) والغاز   (22%)( والطاقة الكهرومائية(10%والدييزال 

 4%.الكهرباء يواجه صعوبة المحافظة على توازن العرض والطلب الذي يسجل سنويا نموا مستمرا يقدر بأزيد من 

مجموعة من األهداف  2009ة للطاقة المعتمدة سنة ت، حددت االستراتيجية الوطنيومن أجل التصدي لهذه التحديا

لى الطاقة على نطاق إمكانية الولوج والوصول إمداد والتزويد والتوفر على الطاقة وإتاحة تتضمن باألساس تأمين اإل

كز التوجهات االستراتيجية واسع وضبط الطلب الطاقي وتحفيز زيادة العرض من الطاقة والمحافظة على البيئة. وترت

نتاج الوطني والواردات من والنجاعة الطاقية والتوازن ما بين اإل  باألساس على التنويع الكهربائي والطاقات المتجددة

 الطاقة.

رادة بموجب لى أولوية وطنية قصوى حيث تم تكريس هذه اإلإ 2009هذا وقد تم االرتقاء بالنجاعة الطاقية منذ سنة 

األساس على مبادئ األداء الذي يرتكز تنفيذه ب 2011شتنبر   29المتعلق بالنجاعة الطاقية بتاريخ  47.09 القانون رقم

فتحاص الطاقي اإللزامي والمراقبة التقنية للنجاعة الطاقي ومتطلبات النجاعة الطاقية ودراسات التأثير الطاقي واال

 الطاقية.

األولوية صيرة المدى لتعزيز المخطط الوطني لألعمال ذات كما ترجمت هذه اإلرادة عبر تنفيذ مخططات عمل ق

الذي كان من بين أهدافه ضمان التوازن ما بين العرض الطاقي عن طريق تعزيز   2013و  2009ين  للفترة الممتدة ما ب

 القدرات اإلنتاجية والطلب الطاقي من خالل ترشيد استعمال الطاقة. 

ستراتيجية الوطنية طار االإرامج النجاعة الطاقية المقررة في اريع وبدراج مشإ 2011عالوة على ذلك فقد تم سنة 

من االقتصاد في استهالك   12%لى تحقيق  إستراتيجية الخاصة بالنجاعة الطاقية الذي يهدف  ضمن مشروع االللطاقة  

 سنويا.  2%وكذا تقليص كثافة استخدام الطاقة بنسبة 2030في أفق  15%و 2020الطاقة في أفق 

ستكون   ااستراتيجي  اهدف  22المشروع الذي هو قيد المصادقة حول سبع أولويات استراتيجية موزعة على  ر هذا  ويتمحو

جراءات إموضوع برامج للتعاقد ما بين القطاعات الوزارية المعنية والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية كما يتضمن 

والصناعة  (41%)ثر استهالكا للطاقة السيما منها النقل ذات طابع أفقي وأخرى قطاعية تهم القطاعات اإلنتاجية األك

 .  (5%) والفالحة واإلنارة العمومية (33%)والبناء   (%21)

ة مشروع االستراتيجية ءوقد أولت مهمة التقييم موضوع هذا التقرير أهمية خاصة لتحليل تواؤم وتناسق وتماسك وكفا

عوامل  برازإلضعف والقوة لتنفيذ اإلجراءات المبرمجة والخاصة بالنجاعة الطاقية من أجل استخالص مواطن ا

وتهدف هذه المهمة أيًضا إلى تقييم عملية  رساء النجاعة الطاقية.إالتعثر التي تحول دون ترسيخ و وأسباب

وذلك باالستناد  وتكريس وتنفيذ االستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية واقتراح أساليب ومسارات لتحسينها إعداد 

 ستلهام من أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.واال

جوانب المتعلقة بالتمويل الالرافعات الرئيسية للتدخل وهي اإلطار القانوني والمؤسساتي و ييمالتق مهمة تلقد تناول

المعلومات والتحسيس واالتصال. هذا وتتعلق  والتحفيزات والتدابير المصاحبة التي تركز بالخصوص على إيصال

عدم التوفر على البيانات المحينة المتعلقة بالجوانب  لتقييم باألساسعوبات التي صادفتها المهمة أثناء إجراء هذا االص

 التي تم التطرق اليها.
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 أوال. تقييم طرق تنفيذ االستراتيجية

 غياب إجراءات القياس والمحاسبة وتتبع األداء 

ومعايرتها، إال أنه لم يتم بعد تحديد المساطر ذات الصلة، مما جراءات بحساب اقتصاد الطاقة المستهلكة  هذه اإلتتعلق  

مع العلم أن أفضل الممارسات في هذا المجال تستخدم  يجعل من الصعب تقدير وتقييم أداء النجاعة الطاقية المحققة 

 .اب تمكن من قياس كمية الطاقة الموفرةنماذج احتساب معيارية ترتكز على تركيبة من طرق الحس

مشروع االستراتيجية سالف الذكر إجراءات من شأنها أن تسهل على المسيرين والمقيمين حساب الطاقة  ال يحدد 

جراء تقويم وتعديل إالموفرة المقدم من طرف الجهات المعنية، إذ ال يتم احتساب ما تم توفيره من الطاقة عن طريق 

لظروف المناخية أو ساعات افتتاح العمل بالمباني أو المنشأ كا االعتبار تأثير المتغيرات الخارجية عليها لألخذ بعين

 .كثافة وسعة المعدات والتجهيزات القائمة أو المركبة وما إلى ذلك

ا باإلضافة إلى ذلك، لم ينص مشروع االستراتيجية على آلية لمعالجة عناصر عدم التيقن من البيانات المحصل عليه

ا عن أخطاء في النمذجة أو أخذ العينات أو تلك المرتبطة بنظام تجميع المتعلقة بكميات الطاقة الموفرة والناتجة إم

البيانات واآلثار المضاعفة المستقبلية في السوق لبعض التدابير التي تهم االقتصاد في الطاقة المستهلكة والتي ال تندرج  

 مي المباشر.بطريقة منهجية في نطاق التدخل العمو

نفيذ سياسة النجاعة الطاقية إنشاء أنظمة للتتبع ومراقبة التقييم ترتكز على أدوات باإلضافة إلى ذلك، يقتضي تصميم وت

ووسائل للتقييم، بما في ذلك نظام معلومات فعال ونظام " اإلبـالغ " وكذا المؤشرات السديدة ذات الصلة التخاذ 

ستراتيجية الطاقية بشكل عام د، يالحظ قصور في مجال نهج التتبع والتقييم لالالقرارات المناسبة. وفي هذا الصد 

 .واستراتيجية النجاعة الطاقية بشكل خاص

هذا ولتقييم احتياجات الفاعلين االقتصاديين من الطاقة فإنه من الضروري الحصول على بيانات ومعطيات كمية 

ن على بيانات لوصية ال تتوفر حتى اآلاقية. إال أن الوزارة انتاج ونوع المنتجات الطونوعية مصنفة حسب قطاع اإل

 .محينة عن استهالك الطاقة مع العلم أن هذه البيانات هي ضرورية إلجراء تقييم واقعي وفعال لألداء الطاقي

لنجاعة باإلضافة إلى ذلك، فإن هذا القطاع الوزاري ال يتوفر على جداول للقيادة تضمن تتبع ومراقبة تنفيذ تدابير ا

 ارنةً بالتأثيرات المتوقعة واآلثار المتوخاة التخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة. الطاقية من أجل تقييم األداء الطاقي مق

عالوة على ذلك، وفي ظل عدم وجود دراسات تقنية واقتصادية، فإنه من الصعب تقييم الفارق ما بين استهالك الطاقة 

 .ت النظرية القتصاد الطاقةية المثلى بضمان معقول من خالل تقدير اإلمكاناالحالي واستهالك الحالة المرجع

 تأخير في تنفيذ القوانين المرتبطة بالمجال التقني والفني 

يشكل الشق القانوني جانبا من الجوانب المهمة لتكريس وتعزيز النجاعة الطاقية، التي تتوقف مالمسة آثارها وتأثيراتها 

تجدر اإلشارة إلى أن وتيرة استكمال اإلطار القانوني مقتضيات القانونية التنظيمية. ومع ذلك، على التنفيذ الفعال لل

 .لتنفيذ النظام التقني والفني تتقدم ببطء

فإنه لم يتم نشر  2011المتعلق بالنجاعة الطاقية في سنة  47.09في الواقع، وبعد عدة سنوات من اعتماد القانون رقم 

بعض المقتضيات المنصوص عليها في هذا القانون. د حيث تسبب هذا التأخير في عرقلة تنفيذ المراسيم التطبيقية بع

فتحاص الطاقي اإللزامي ويتعلق األمر باألداء الطاقي ومتطلبات النجاعة الطاقية ودراسات التأثير الطاقي واال

احترام تطبيق النجاعة الطاقية أثناء   والمراقبة التقنية والمقاوالت المختصة في الخدمات الطاقية، فضالً عن مراعاة

 .رام الصفقات العموميةإب

 نقص آليات التمويل واإلجراءات التحفيزية 

الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية مهمة تنفيذ األدوات وتعبئة الموارد المالية الالزمة لتنفيذ  إلى  39.16عهد القانون رقم  

 لي بعد.هذه الصالحيات لم يتم ممارستها بشكل فع البرامج التي تدخل في نطاق اختصاصها إال أن

باإلضافة إلى ذلك، يتطلب تنفيذ تدابير النجاعة الطاقية استثماًرا أوليًا وأجال طويال السترداد عائدات هذا االستثمار،  

ليها نقص أو إانضاف    مما يشكل عائقا بالنسبة للفاعلين االقتصاديين لتنفيذ هذه التدابير. ويزداد هذا العائق تعقيدًا إذا ما

 تمويل وتشتت دعامات المساندة القائمة والتي تقتصر باألساس على وسائل التدخل للقطاع العمومي.عدم كفاية آليات ال

وصندوق التنمية   2007تشمل األموال العامة المتاحة الحالية ميزانية الدولة وصندوق الضمان الذي تم إنشاؤه في سنة  

إلصالحات النقل الحضري وما بين  والحساب الخاص المسمى "صندوق المواكبة 2009الطاقية المحدث سنة 

. كما تهم بشكل غير مباشر "صندوق رأس المال الكربون المغرب" و"صندوق مكافحة  2007حضري" المنشئ سنة  

يع النجاعة . وعلى الرغم من هذه الدعامات المالية يظل تمويل مشار2003التلوث الصناعي" الذين تم إنشاؤهما سنة  

 .الطاقية ضعيفًا
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جل توجيه سلوكيات وقرارات الفاعلين االقتصاديين في اتجاه أ، فإن التحفيزات المالية تشكل رافعة من وبهذا الصدد 

يجابي لتحسين االستخدام الرشيد واألمثل للطاقة. وتتعلق هذه التحفيزات بالدعم المباشر والتحفيزات الضريبية إمواٍت و

 اص بالنجاعة الطاقية.وإنشاء صندوق خ

إنشاء صندوق خاص بالنجاعة الطاقية رافعة مهمة لضمان تعبئة مستدامة لوسائل التمويل وتعزيز كما يمكن أن يشكل  

 إعمال وترسيخ النجاعة الطاقية.

م  باإلضافة إلى ذلك، تمكن التركيبات والترتيبات القانونية والمؤسساتية من تظافر مجهودات كل من القطاعين العا

ن أجل النجاعة الطاقية وبالتالي، يمكن إشراك الخواص في تطوير وتمويل والخاص وذلك من أجل تعبئة التمويالت م

 .وتنفيذ مشاريع النجاعة الطاقية من خالل القنوات القانونية والتعاقدية واآلليات المؤسساتية المبتكرة

 ثانيا. التقييم القطاعي 
 .النقل والصناعة والبناء هم التقييم القطاعي كال من قطاعات

 قطاع النقل .1

 كيز اإلجراءات على قطاع النقل البريتر 

على الرغم من المجهود المبذول لتحسين النجاعة الطاقية في قطاع النقل فإن التدابير المتخذة لم تكن لها تأثيرات كافية 

سوى فرع النشاط المتعلق بالنقل  وملموسة. باإلضافة إلى ذلك، تجدر اإلشارة إلى أن اإلجراءات المتخذة لم تهم

 .الطرقي

زيادة على ذلك، يظل قطاع النقل الطرقي مقيدًا بالعديد من العقبات القانونية والتنظيمية والتدبيرية التي تعيق تنفيذ 

 وترسيخ النجاعة الطاقية. بالفعل، يستمر النمو والتزايد السكاني واتساع النسيج الحضري وتطور األنشطة االقتصادية

 األشخاص والبضائع. في زيادة الطلب على التنقل الحضري ونقل

لى ارتفاع الطلب إأيضا، فإن تزايد معدالت استخدام المركبات ذات المحركات وانتشار أساليب النقل التقليدية أدى 

 .على الطاقة مما تسبب في تعقيد تنفيذ تدابير النجاعة الطاقية

 قة باستهالك الطاقةعدم كفاية المعايير والبيانات المتعل 

نقص المعايير الخاصة بقطاع النقل التي من شأنها خدمة أهداف تحسين النجاعة الطاقية. ومع  في هذا الصدد، يالحظ

ذلك، لم تحدد السلطات العمومية بعد معايير خاصة لتحسين النجاعة الطاقية في هذا القطاع، على سبيل المثال لم يتم 

عاثات والملوثات الرئيسية كثاني أكسيد الكربون قود والعتبات أو المستويات القصوى لالنبتحديد معايير اإلطارات والو

 والمعادن الثقيلة. 

باإلضافة إلى ذلك، يالحظ عدم كفاية البيانات المتعلقة باستهالك الطاقة في قطاعات النقل الطرقي والسككي والجوي 

فضال عن عدم تعريف    بجمع ومعالجة ومراقبة/تتبع هذه البياناتوالبحري واالفتقار إلى نظام معلوماتي للتسيير خاص  

 .المؤشرات التقنية لتقييم آثار وتأثيرات تدابير النجاعة الطاقية على مستوى نشاط القطاعات الفرعي 

 عدم وجود رؤية شاملة ومندمجة للتنقل الحضري 

با راطنية التحتية وشبكات النقل الطرقي واضإن غياب رؤية مندمجة لتسيير التنقل الحضري يولد ضغًطا قويا على الب

عاقة التسيير الفعال لشبكة الطرق الحضرية من حيث تحسين القدرة إلى إوتعطيال لحركة السير والمرور مما يؤدي 

 والسيولة والولوج والتقسيم المتوازن لهذه الشبكة ما بين مختلف وسائل ووسائط النقل.

ر وتخطيط التنقل الحضري يولد نقصا وتسيي اإلطار القانوني الذي يحكم تنظيم  وفي هذا الصدد، يالحظ أن عدم كفاية

 في مجال تسيير هذا التنقل وتنظيم وضبط وسائل النقل العمومي.

إال أن هذه اإلستراتيجية الزالت  2008ولمعالجة هذا الوضعية، تم اعتماد استراتيجية وطنية للتنقل الحضري سنة 

لميداني من قبل مختلف المتدخلين المعنيين رغم توفرها على لجنة وطنية أحدثت في شهر تعرف تأخيرا في التنفيذ ا

أدت إلى هذا التأخير، من بين أسباب أخرى، إلى عدم خلق ي لدعمها ومواكبتها. وتتعلق األسباب الت 2010أكتوبر 

بنيات التحتية والطابع غير اإلجباري سلطة مكلفة بالتنظيم والتخطيط والتسيير وعدم كفاية ميكانيزمات وآليات تمويل ال

 .لبلورة تصاميم التنقل الحضري وتحديد محيطها
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 القطاع الصناعي .2

  في إطار برنامج النجاعة الطاقية الخاص بالصناعةالتنفيذ الجزئي للمشروعات المعتمدة 

، قد تم 2011ه في سنة ن المشاريع المحددة ضمن برنامج النجاعة الطاقية الخاص بالصناعة الذي تم إطالقأيالحظ 

 ختلفة نذكر من بينها باألساس: إنجازها جزئيًا وذلك بسبب أوجه القصور التي همت جوانب م

ي من خالل خلق مقاوالت متخصصة في الخدمات الطاقية فضالً عن التطوير المؤسساتي والتنظيم -

ي مجال تخطيط وتدبير وضع معيار وطني لتسيير الطاقة، والذي يحدد إطار دعم المقاوالت الصناعية ف

 استهالكها للطاقة؛

 دعم التمويل لمساندة االفتحاصات الطاقية واالستثمارات في مجال النجاعة الطاقية؛ -

درات واالعتمادات المطلوبة من خالل التكوين المكيف حسب الحاجة لفائدة المستشارين تعزيز بناء الق -

 ركات والمراجعين؛ومستخدمي المقاوالت والمخصص لالستشاريين وموظفي الش

التواصل والتوعية من خالل البرامج التي تشجع الربط الشبكي ما بين المتخصصين المعتمدين ونشر  -

 .الطاقيةلتحسيس استخدام تكنولوجيات وتقنيات النجاعة الممارسات الجيدة وكذلك ا

لى حساب منهجية البرنامج ال يزال مدى رؤية وتأثير هذه اإلجراءات محدودين بسبب منهجية المشروع المعتمد ع 

 .الشامل والمستدام

  عدم مراعاة تنوع سالسل اإلنتاج وتأثير حجم الشركات 

مجة المتعلقة بالمعلومات والخدمات االستشارية والتنظيم التقني والتشجيعات  لم يتم تكييف التدابير واإلجراءات المبر

عية وكذا حجم المقاوالت، حيث لم يتم تصميم التدابير  المالية لتنوع النسيج الصناعي وخصوصية سالسل اإلنتاج القطا

التنافسية الوطني ى المحتفظ بها مع الحرص على االستهداف مع مراعاة االحتياجات الخاصة للمصنعين ومستو

 .وتحديات المنافسة الدولية

مالئمة لسالسل اإلنتاج    ريديةف باإلضافة إلى ذلك، لم تبذل السلطات العمومية بعد مجهودات لتنفيذ أو تصميم عروض ت

الصناعية، نظًرا الختالف وتغير إمكانات االقتصاد في الطاقة وتكاليف االستثمار والتقنيات والتكنولوجيات واحتياجات 

 .البحث والتطوير والتنمية من سلسلة إنتاج إلى أخرى

  قصور في مجال اختيار التدابير المبتكرة 

بتدبير الطاقة ومع ذلك، هناك العديد من الحلول المبتكرة للنهوض  يالحظ قصور في مجال اقتراح حلول ترتبط

بالنجاعة الطاقية في المجال الصناعي. ويتعلق األمر بمجموعة من الخيارات تهم اإلمكانات التقنية والتكنولوجية جيدة 

 .األداء من حيث توفير استهالك الطاقة غير أن هذه اإلمكانات لم يتم استغاللها بعد 

المثال نذكر التوليد المشترك للطاقة أو الطاقة الحرارية الكهربائية وملتقطي الحرارة والطاقة المنبعثة  ليوعلى سب

ومحوالت التردد والسرعة المتغيرة وأنظمة التحكم اإللكترونية والتلقائية والبطاريات المكثفة وآليات وأجهزة قياس 

حِسّنات القوة الطاقي  .والبطاريات الخاصة بإرساء االستقرار إلخ ةاألداء ومصححات االستهالك وم 

 فتحاص الطاقي وأنظمة إدارة الطاقة عدم تكريس اال 

فتحاصات الطاقية اإللزامية في قطاع الصناعة، إال على الرغم من أن السياسة الوطنية للطاقة قد نصت على تنفيذ اال

 .أنه لم يتم تعميمها بعد ولم يتم تحديد جدول زمني توقعي لتنفيذها

سالف الذكر، فقد شرعت بعض   47.09وعلى الرغم من التأخير المسجل في نشر التشريع التنفيذي للقانون رقم 

المقاوالت الصناعية بالفعل في تنفيذ االفتحاص الطاقي. وتجدر اإلشارة إلى أن االهتمام ونضج المقاوالت لتبني  

 .النجاعة الطاقية ال يزال في غالب الحيان بعيد المنال

 (SMEn, Système de management de l’efficacité énergétique) نظام إدارة النجاعة الطاقية يهدف

إلى مساعدة المنظمات على تطوير التسيير المنهجي للطاقة وتحسين األداء الطاقي لديها. ومع ذلك، فقد لوحظ أن 

 .ماالسلطات العمومية لم تتخذ بعد التدابير الالزمة لترسيخ وتنفيذ هذا النظ

 -أي )خطط  PDCA (Plan-Do-Check-Act) يهدف هذا النظام إلى التحسين المستمر باالرتكاز على طريقة

افعل( ودمج إدارة وتدبير الطاقة في الممارسات اليومية للمؤسسات. كما يحدد المتطلبات والشروط  -تحقق -انجز 

القياس وتحديد العناصر المستهدفة وخطط العمل  كلالتي من الملزم تطبيقها الستخدام الطاقة واستهالكها، بما في ذ 

ختيار التجهيزات والمعدات واألنظمة ومسلسل العمليات اومؤشرات األداء الطاقي والتتبع واإلبالغ والتصميم و

 .والعنصر البشري الذي يساهم في تحسين األداء الطاقي
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 اقي طلعدم إرساء نظام للمحاسبة ولوحة للقيادة لقياس وتتبع األداء ا 

على مستوى المؤسسات الصناعية، يظل إنشاء نظام للمحاسبة مخصص للطاقة نقطة أساسية في أي مسلسل يستهدف 

عملية ضبط الطاقة حيث تمكن هذه الخطوة من ضمان رصد وتتبع النتائج المحصل عليها على أساس مؤشرات األداء 

الالزمة من حيث االختيار التقني والتكنولوجي  صحيحيةلى مرحلة تنفيذ اإلجراءات التإالطاقي المتوخاة واالنتقال 

 المسطري أو السلوكي.

ويتعلق هذا المنهج بمستويين: مستوى عملياتي وتشغيلي يعتمد بشكل أساسي على تحسين المؤشرات ذات الطابع 

لية وذلك ة األوالمادي والمالي ومستوى صنع واتخاذ والقرارات لمطابقة نتائج خطة العمل مع األهداف االستراتيجي

 .استنادًا إلى مؤشرات ذات طابع اقتصادي

  قصور في مجال المراقبة والقياس 

باعتباره جزءا من مجال مراقبة العمليات والمساطر والتدقيق، يشكل الرصد والقياس شقا أساسيًا من أي نظام إلدارة 

ة وموثوقة حول المكونات المؤثرة ت دقيق وتدبير الطاقة، حيث يظل القياس عنصرا مهما للحصول والتوفر على معلوما

بشكل مباشر على النجاعة الطاقية وذلك من أجل إنشاء محاسبة خاصة بالتكاليف ترتكز على االستهالك الحقيقي  

 .للطاقة وليس على القيم التقديرية 

أخذ بعين نظمي ييجب أن نذكر أيًضا أن مكاسب النجاعة الطاقية األكثر أهمية يتم تحقيقها من خالل اعتماد نهج 

االعتبار المستويات التنظيمية المختلفة )التسيير والمراقبة( والعملياتية والتشغيلية )سلسلة اإلنتاج( وذلك مع مراعاة 

 .جميع التفاعالت ما بين إجراءات توفير الطاقة المحققة بشكل فردي

 قطاع البناء .3

 أوجه القصور المرتبطة بالرقابة والرصد وسن العقوبات 

رغم من أن قانون العزل الحراري للبناء قد نص على احترام مقتضيات جديدة، إال أن تنفيذها بشكل فعلي لم لاعلى 

 .يسبقه تحديد طرق وأساليب ممارسة المراقبة التقنية وعقوبات عدم احترام القواعد التنظيمية الجاري بها العمل

ج في إطار عقد أداء النظام اإليكولوجي لـصناعات ر د وتشمل المواكبة والمصاحبة المقدم من طرف الدولة والتي تن

العديد من التدابير، من بينها على وجه الخصوص، تعزيز المعايير والمراقبة المنتظمة   2016مواد البناء المنشئ سنة  

 .أثناء تنفيذ الطلبيات العمومية. ومع ذلك، لم يتم أخذ ب عد النجاعة الطاقية باالعتبار في هذا العقد 

 يف األداءات الطاقية للمكون "أصولرععدم ت(Actifs) " 

تمثل أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء واإلضاءة والمياه الساخنة الصحية أكثر من ثلثي استهالك الطاقة في  

  المباني. ومع ذلك، فإن قانون العزل الحراري لم يحدد األداءات الطاقية الدنيا الذي تدمج وتجمع بين كل من المبنى

والمعدات. أيضا، لم يحدد هذا النظام متطلبات وشروط تركيب وإنشاء وإنتاج الطاقة المتأتية من مصادر متجددة التي  

 يمكن دمجها في هيكل المبنى أو تثبيتها عن قرب من أجل استخدام جماعي ومشترك.

ف المبنى )العزل الباإلضافة إلى ذلك، إذا كان النظام الحراري قد ركز على مكون "الخصوم" وبالخصوص غ

الحراري للجدران والتوجيه ومواد البناء( فإنه لم يتطرق ولم يعالج المكون "األصول" المتعلق باألداءات الطاقية 

للمعدات والتجهيزات والمنشآت الطاقية )اإلضاءة وتكييف الهواء والتدفئة وتكييف الهواء واألجهزة الكهربائية 

 .المنزلية(

  على المباني الجديدة  بناءلل يتركيز النظام الحرار 

على الرغم من أهمية حظيرة المباني القائمة فإن النظام الحراري ال ينطبق إال على المباني الجديدة. فإذا كان هذا 

االستثناء يفرض بالتأكيد إكراهات إضافية على مستوى التكلفة وتعزيز القدرات والمهارات المهنية في قطاع البناء،  

 .ى تكريس تقسيم ازدواجي في قطاع البناءلإفإن هذا سيؤدي 

ففي بلدان أخرى، ينطبق النظام الحراري على المباني السكنية والخدماتية القائمة أثناء إنجاز أشغال التجديد والترميم  

 .وإعادة التأهيل حيث يتم التمييز بين التدابير التنظيمية حسب أهمية األشغال المحققة باستثناء التدخالت الثقيلة

 عدم كفاية التشجيعات لتمويل التكاليف اإلضافية لالستثمار 

لتطبيق المقتضيات الجديدة للنظام الحراري للمباني، تم تحديد وتقدير تكاليف االستثمار اإلضافية وتقييمها من طرف  

ير وإعداد التنظيم ضمن خالل المشاريع التجريبية الرائدة التي تم تنفيذها أثناء تح الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية

ن تنفيذ هذا التنظيم سيؤدي إلى تخفيض احتياجات التدفئة والتكييف في  إالحراري. فحسب تقديرات هذه المؤسسة، ف

مقارنة باالحتياجات الحالية حيث   %73إلى  %32وفي القطاع الخدماتي من  %64إلى  %39القطاع السكني من 

من متوسط  %3.2درهم للمتر مربع، أي ما يمثل في المتوسط  112 يلسيبلغ متوسط تكلفة االستثمار اإلضافية حوا

 .تكلفة البناء
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للتكاليف اإلضافية والمكاسب المحصل عليها من الطاقة والمنجزة من قبل الوكالة المغربية  على الرغم من التقييم

في قطاع البناء، مما قد يرغم  ةيللنجاعة الطاقية، يالحظ غياب تدابير تشجيعية للتمويل لتنفيذ وترسيخ النجاعة الطاق

 .المنعشين العقاريين إلى نقل هذه التكاليف اإلضافية إلى المستهلك النهائي

 قصور في تكريس عالمة "األداء الطاقي" 

يشكل مفهوم البناء المرجعي ممارسة مكرسة في العديد من المدونات الطاقية في البلدان المتقدمة في هذا المجال، حيث  

 .شرات األداء مقارنة بمبنى استداللي يتم إنشاؤه على أساس المعايير التقنية للنجاعة الطاقيةؤميتم تحديد 

ال يزال هناك نقص في إنشاء عالمة مغربية تهم األداء الطافي للمباني السكنية، حيث يجب أن تكون هذه العالمة رافعة  

 .لتعزيز تنمية سياسة النجاعة الطاقية في قطاع اإلسكان

نتائج واستنتاجات تقييم تنفيذ تدابير وإجراءات النجاعة الطاقية، يقدم المجلس األعلى للحسابات توصيات   ءعلى ضو

 :ويقترح مسارات للتحسين التالية

 على المستوى االستراتيجي .1

ستراتيجية وطنية للنجاعة الطاقية تحدد الرؤية واألهداف المتوخاة والتوجهات االستراتيجية اوضع  -

تنفيذها على المدى القصير والمتوسط حسب القطاع اإلنتاجي واآلثار تي سيتم العمل الوخطط 

 المتوقعة؛

ستراتيجية عبر محفظة من المشاريع والبرامج االستثمارية مفصلة لكل قطاع تنزيل االختيارات اال -

 التأثير انتاجي، مع ضمان االتساق في اختيار التدابير المقررة وإيالء األولوية لإلجراءات ذات

 ؛ الملحوظ

ترتيب وتنزيل خطط التدخل القطاعية وذلك بالتحديد لكل إجراء وصفًا تقنيًا موثقًا بما فيه الكفاية  -

واآلثار المتوخاة واألطراف المستهدفة والوسائل والميكانيزمات المناسبة لتمويله وتحديد الجدول 

وتلك التي هي طويلة  طة األمدرة ومتوسالزمني المتوقع للتنفيذ مع التمييز ما بين التدابير القصي

 األمد؛

تنزيل استراتيجية النجاعة الطاقية على المستوى الترابي من خالل إنشاء هياكل جهوية و/أو محلية  -

 يعهد إليها تنفيذ برامج تتالءم مع الظروف الخصوصية لكل جماعة ترابية؛

وحيدهم حول جيعهم وتصلحة لتش سن سياسة استباقية للتحسيس والتوعية واالتصال مع أصحاب الم -

 األهداف االستراتيجية المحددة والتخلي عن الحمالت الهجينة والتقليدية.

 فيما يتعلق باإلطار القانوني والمؤسساتي .2

المتعلق بالنجاعة الطاقية،  47.09تفعيل نشر المراسيم التطبيقية المنصوص عليها في القانون رقم  -

ي ودراسة تأثير الطاقة  ققنية واألداء الطااقبة التي، والمرفيما يخص االفتحاص الطاقي اإللزام

 ومقاوالت الخدمات الطاقية؛

الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية مدعوة إلى لعب دورها بالكامل كقيادي ومنشط ومسهل لتنفيذ  -

 البرامج في إطار التنسيق والتشاور مع جميع الفاعلين االقتصاديين المعنيين؛

ظة المشاريع والبرامج التي التزمت بها مختلف الهيئات قبل قييم محفتحديد وتالقيام بإحصاء و -

 جل إدراجها ضمن المشروع الجديدة الستراتيجية النجاعة الطاقية؛أاحتسابها من 

إنشاء هيئة تعهد إليها مهمة التنسيق على المستوى الترابي وكذلك تنفيذ اإلجراءات والتدابير المقررة   -

 .ركزيعلى المستوى الالم

 يتعلق بالتمويل مافي .3

إنشاء صندوق مخصص للنجاعة الطاقية إلبرازه كرافعة لضمان التعبئة المستدامة للموارد وإرسال   -

 إشارة واضحة وقوية إلى الفاعلين المعنيين؛
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تحسين استخدام موارد التمويل الحالية المتأتية من القطاع العام واغتنام الفرص المتاحة من قبل  -

والمؤسساتية )الشراكة ما بين القطاع العام والخاص وعقود األداء تعاقدية تمويل البعض آليات ال

 الطاقي والتشجيعات المالية وغيرها(؛ 

اغتنام فرص التمويل التي يوفرها التعاون الدولي مع الحرص على رسملة المشاريع الناجحة والرائدة   -

 .الفنية والمهارةمن أجل االستفادة من نقل التكنولوجيا والمعرفة العملية 

 من حيث القيادة والتتبع والتقييم .4

إنشاء نظام للتتبع والتقييم يمكن من تقديم وتبليغ تقارير دورية عن الحصيلة واألرصدة الطاقية  -

نتاجي وحسب كل فئة من المستهلكين وتقييم اآلثار إومؤشرات توفير الطاقة المحققة حسب كل قطاع  

 اة؛ة المتوخاالجتماعية واالقتصادية والبيئي

اختيار تنزيل ميزانية البرنامج القائم على النتائج وتعيين مسؤول مكلف بمراقبة تنفيذ اإلجراءات  -

 المقررة وتقييم مؤشرات األداء المحققة؛ 

اعتماد إطار معياري لقياس واحتساب توفير الطاقة المحققة وتقييم تأثير التدابير المتخذة لتوفير  -

 الطاقة المتوقعة.

 طاعيستوى القعلى الم .5

 قطاع السكنى  .أ

 اعتماد تنظيم للمباني والمنشآت الحالية للتمكن من تجديدها وإعادة تأهيلها؛  -

 تحديد المعايير التقنية لألداء الطاقي لمواد البناء ودمج مواصفاتها التقنية في دفاتر التحمالت؛ -

تنفيذ التنظيم وتشجيع وتثمين إنشاء نظام وضع العالمات للمباني عالية األداء الطاقي لمواكبة  -

 الحرارية الجديدة؛ 

تعزيز التواصل والتحسيس مع المهنيين في قطاع البناء وعامة الجمهور بشأن نطاق ومدى تأثير  -

 تقنيات النجاعة الطاقية على تصميم وبناء وتجهيز المباني.

 قطاع النقل .ب

الدنيا   تحديد العتبات  داولها عن طريق اعتماد معايير استهالك/انبعاث للمركبات ذات المحرك التي يتم ت -

 التي ستمكن من التخلص التدريجي من السيارات األكثر استهالكا للطاقة من السوق الوطنية؛

تسريع وتيرة تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية لتنظيم التنقل الحضري، من خالل االلتزام أكثر بعملية  -

 إصالح وتجديد نشاط وحيوية قطاع التنقل الحضري؛ 

الحضرية وضمان التوزيع المتوازن للولوجيات بين وسائل النقل  يم وسائل النقلادة هيكلة وتنظإع -

 المختلفة؛

العمل من أجل الحرص على االرتباط بين مشاريع النقل الناتجة عن خطط التنمية الحضرية على  -

 الحضري؛ المستوى الجهوي ووثائق التعمير والتهيئة الحضرية خاصة الجوانب المتعلقة بالتنقل

اسات القطاعية مع مختلف الفاعلين والحرص على التناسق ما بين مختلف أساليب تنقل السي تنسيق  -

 األشخاص والبضائع؛

االنخراط في تفكير عميق لمعالجة اإلكراهات الخاصة بقطاع النقل على المستوى الترابي كالحد من  -

  قوم به الشركاتستخدمين الذي تمشاكل النقل المدرسي وإيجاد حلول لها ونقل الموظفين والم

 واإلدارات والنقل غير المنظم، إلخ.
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 قطاع الصناعة .ج

إعطاء األولوية ألدوات التدخل المرنة القائمة على االنخراط أثناء تنفيذ تدابير النجاعة الطاقية مع  -

 األخذ بعين االعتبار مستوى تنافسية للمقاوالت الوطنية؛

مع مراعاة حجم ووزن االستثمارات نتاج الصناعية  ختلف سالسل اإلوضع تدابير التدخل الفردانية لم -

 المقررة والتقنيات والتكنولوجيات المعتمدة وحاجيات البحث واالبتكار؛

إرساء أنظمة للمواكبة والمصاحبة فعالة ومتنوعة بما فيه الكفاية تركز على التواصل والتكوين  -

 والتوعية لتعبئة المقاوالت المعنية؛

لتحسين التسيير واألداء الطاقي للمقاوالت الصناعية مة إدارة وتدبير الطاقة  تشجيع اعتماد وتنفيذ أنظ -

 وتعزيز تنافسيتها؛

العمل على ترسيخ وتكريس االفتحاص الطاقي اإللزامي وإرساء عقود األداء الطاقي من أجل تعبئة  -

 اإلمكانات واستثمار فرص ومجاالت توفير الطاقة.

 ة المنزلية واإلنارةتخدام األجهزة الكهربائياستهالك واس .6

وضع برنامج محدد ومميز يهدف إلى تخفيض استهالك الطاقة لألجهزة الكهربائية المنزلية وتكييف  -

الهواء واإلنارة عن طريق السحب التدريجي للمنتجات األكثر استهالكا للطاقة من السوق وتشجيع 

 وجيًا؛تغيير المنتجات العتيقة والمتقادمة تكنول

ير معينة للنجاعة الطاقية من خالل عمليات للتواصل تهم على اعتماد تداب تشجيع المستهلكين -

 التكاليف/الفوائد التي سيتم تحقيقها؛

التنصيص على إلزامية تركيب سخانات المياه التي تستخدم الطاقة الشمسية بالنسبة للمباني الجديدة   -

 .جميع المباني والمساكن القائمةللتعميم التدريجي لهذه التجهيزات على وتوفير التشجيعات الالزمة 
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 )نص مقتضب(

(…) 

وبخصوص أن قطاع الكهرباء يواجه صعوبة المحافظة على توازن العرض والطلب الذي يسجل سنويا نموا 

فضل التقدم الحاصل في اإلشارة إلى أن هذه الوضعية تحسنت بشكل كبير ب. تجدر %4مستمرا يقدر بأزيد من 

تاج بما فيها المتجددة وكذا التحكم في الطلب بفضل إجراءات النجاعة الطاقية وبالتالي إنجاز مشاريع قدرات اإلن

 . %24فالمنظومة الكهربائية توفر حاليا هامشا احتياطيا مريحا يناهز 

ام بحملة وطنية للتحسيس بالنجاعة الطاقية الوطنية لتعزيز النجاعة الطاقية كذلك عبر القيلقد تمت ترجمة اإلرادة 

إلى    2009تفعيل مجموعة من البرامج واإلجراءات في إطار المخطط الوطني للتدابير ذات األولية الممتد من    وكذا

 ، والتي مكنت من تحقيق اقتصاد ملموس من الطاقة. 2013

(… ) 

دامة ة، قامت وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستاإليجابية للمخطط الوطني ذات التدابير األولي وتثمينا للنتائج

  22، تم تقديمها خالل المجلس الحكومي يوم 2030مشروع استراتيجية وطنية للنجاعة الطاقية في أفق  ببلورة

األطراف المعنية على المستوى  بإشراك جميع 2013، والذي يعد ثمرة حوار وطني موسع نظم سنة 2017يونيو 

لخاص والمجتمع المدني. ولقد تم بهذه المناسبة والمحلي، بما في ذلك القطاع العمومي والقطاع االوطني والجهوي  

تحيين األهداف الوطنية في مجال النجاعة الطاقية حيث أن البرامج المدرجة في مشروع هذه االستراتيجية ستمكن  

 .2030فق أ في %20و 2020من االستهالك الطاقي الوطني سنة  %5من تحقيق اقتصاد نسبة 

تولي الوزارة أهمية بالغة لتجميع المعلومة المتعلقة بقطاع الطاقة عموما والنجاعة الطاقية بالخصوص، حيث 

باشرت العمل لوضع نظام معلوماتي لتقييم وإدارة االنتقال الطاقي بصفة عامة بما فيه النجاعة الطاقية، والذي 

، بهدف 2018أكتوبر    15ي للطاقة، الذي أعطيت انطالقته يوم  يتكون من عدة عناصر، بما في ذلك المرصد المغرب

 تيسير الحصول على المعلومات اإلحصائية والمؤشرات الطاقية، عالوة على نشر أفضل ممارسات النجاعة الطاقة.

 تقييم طرق تنفيذ االستراتيجيةأوال. 

 ة وتتبع األداءإجراءات القياس والمحاسب 

كمن االقتصاد في الطاقة على المستوى الوطني، من ة الطاقية مهمة تحديد وتقييم متتولى الوكالة المغربية للنجاع

أجل تنزيل االستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية، وكذا تعزيز التنسيق وتتبع برامج ومؤشرات النجاعة الطاقية 

 المبرمجة في هذه االستراتيجية. 

(… ) 

صره هللا بترأسه ظى باهتمام صاحب الجاللة الملك محمد السادس نعلى المستوى االستراتيجي، فإن قطاع الطاقة يح

 لجلسات عمل بصفة دورية لتقييم مدى تقدم تفعيل البرامج المندرجة في االستراتيجية الطاقية الوطنية. 

عليها لجنة تضم ممثلي وزارة الطاقة والمعادن  وتعمل الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، في إطار دراسة تشرف

مالية، على وضع نظام معلوماتي، من بين أهدافه وضع آليات والتنمية المستدامة وممثلي وزارة االقتصاد وال

لضمان قيادة مركزية لبرامج ومشاريع النجاعة الطاقية. وتندرج المراقبة وجمع البيانات واإلبالغ فيما يخص تدابير 

 ي الطاقة من بين المهام الموكولة للوكالة.يجية لدى مختلف الفاعلين المعنيين واالقتصاد فاالسترات

(… ) 

وقد باشرت الوزارة العمل لتطوير منظومة معلوماتية لتمكينها من تحسين جودة اإلحصائيات والمؤشرات الطاقية 

"، الذي تم أطالقه في المرصد المغربي للطاقة"بما فيها المتعلقة بالنجاعة الطاقية، ومن بين عناصر هذه المنظومة  

 ت واإلحصائيات والمؤشرات الطاقية الضرورية.المعلوماللبيانات و لتيسير عملية الولوج 2018ر أكتوب

تواصل الوزارة، وفق الميزانية المتاحة، القيام بدراسات تغطي جميع قطاعات االقتصاد الوطني من أجل تحيين  

 الطاقة. القتصاد قاعدة البيانات فيما يخص استهالك الطاقة ولتقييم واقعي للمكامن المتوفرة 

يوجد في طور التطوير من طرف الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية سيمكن من تقييم    كما أن النظام المعلوماتي الذي

 االقتصاد المحقق بفضل تفعيل مشاريع النجاعة الطاقية.
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 تنفيذ القوانين المرتبطة بالمجال التقني والفني 

 )...( 

، وعلى وجه 47.09انون التطبيقية للق تقدم ملحوظ فيما يتعلق بالمراسيم، تم تسجيل 2019و 2018خالل سنتي 

 الخصوص:

المتعلق باالفتحاص الطاقي  2.17.746مصادقة المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم  -

  ؛2019ماي  02في   6774اإللزامي وهيئات االفتحاص الطاقي، ونشره في الجريدة الرسمية رقم 

مقاوالت  بتحديد دفتر تحمالتالمتعلق  2.18.165 ة لمشروع المرسوم رقمإعداد الصيغة النهائي -

  ؛الخدمات الطاقية وإرساله إلى األمانة العمة للحكومة إلدراجه في مسطرة المصادقة

إعداد الصيغة النهائية لمشروع مرسوم متعلق باألداء الطاقي األدنى وبالعنونة الطاقية لألجهزة  -

البترولية السائلة أو الغازية أو باء أو بالغاز الطبيعي أو بالمنتجات كهربال والتجهيزات المستعملة

بالفحم أو بالطاقات المتجددة والمعروضة للبيع فوق التراب الوطني وإرساله إلى السلطة الحكومية 

 ؛المكلفة بالصناعة من أجل التوقيع عليه بالعطف

 .ستكمال اإلطار التنظيمي للنجاعة الطاقيةباإلضافة إلى ذلك، هناك نصوص أخرى في طور اإلعداد، ال

 آليات التمويل واإلجراءات التحفيزية 

 )...( 

ويالحظ اليوم االهتمام المتزايد لهيآت التمويل الدولية والوطنية بمجال النجاعة الطاقية، ونذكر على سبيل المثال 

مشاريع النجاعة الطاقية ببالدنا لتمويل  ( التي قررت الشروع في البرنامج الثاني Morssefمبادرة مورسيف )

مليون أورو، إضافة  80على منح قرض تفضيلي يناهز  2018( التي وافقت سنة kfwاأللماني للتنمية )والبنك 

 إلى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.

)...( . 

مشاريع وكذا آت التي تمثله في كل مراحل بلورة البرامج واليك القطاع الخاص عبر الهاتحرس الوزارة على إشر

لطاقة عامة والنجاعة الطاقية بالخصوص، قناعة منها بدوره في نجاح تنفيذ الساسة اإلصالحات المتعلقة بقطاع ا

 الطاقية الوطنية.

 )...( 

 التقييم القطاعي  .ثانيا

 قطاع النقل .1

  تركيز اإلجراءات على النقل البري 

 )...( 

ة اإلدارة نقل المستعملة للكهرباء وذلك في إطار مشروع مثاليتجدر اإلشارة إلى أن الحكومة قررت تطوير وسائل ال

العمومية في مجال النجاعة الطاقية، حيث توجد في طور اإلنجاز، دراسة لبلورة خارطة طريق لوضع سياسة 

 وطنية مندمجة للتنقل المستدام. 

  المتعلقة باستهالك الطاقةالمعايير والبيانات 

العديد من التدابير المتعلقة بوضع معايير  اتيجية النجاعة الطاقية ينص علىتجدر اإلشارة إلى أن مشروع استر

 متعلقة بالنجاعة الطاقية في قطاع النقل، بما في ذلك:

ية العجالت،  وضع معايير إجبارية من أجل األداء الطاقي بالنسبة للدراجات النارية والدراجات ثالث -

 ؛ وضع تصنيف طاقي

 ؛اقيطارات بناًء على أدائها الطوضع عالمات طاقية إلزامية لإل -

تصنيف طاقي ووضع عالمات طاقية إلزامية على جميع المركبات الخاصة التي يتم تسويقها على  -

 .للطاقةأساس استهالكها 

تدريب القيادة البيئية لجميع فئات السائقين، أثناء وينص أيًضا على تدابير لتشجيع القيادة البيئية من خالل االلتزام ب

 النقل. يب األولي على رخصة القيادة ولمهنييالتدري
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تعمل الوزارة بتنسيق مع الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية على وضع نظام معلوماتي سيمكن من توفير بيانات  

 للطاقة، بما في ذلك قطاع النقل. دقيقة عن استهالك الطاقة في مختلف القطاعات ذات أنشطة مستهلكة

 الصناعيالقطاع  .2

 المعتمدة في إطار برنامج النجاعة الطاقية الخاص بالصناعةمشروعات تنفيذ ال 

 )...( 

في تركيز مهام الوكالة المغربية للنجاعة   ىفيما يتعلق باإلطار المؤسساتي والتنظيمي، فقد عرف إصالحا مهما يتجل

الطاقية إلى  تثمارااالستحكومية في مجال النجاعة الطاقية وكذا في تحويل شركة الطاقية في تنزيل السياسة ال

شركة الخدمات الطاقية العمومية. كما عرفت النصوص التنظيمية تقدما ملحوظا من حيث التقدم في مسطرة 

 المصادقة.

ال النجاعة الطاقية ارسات في مجميتعلق بالتواصل وتطوير الربط الشبكي بين الفاعلين ورصد أحسن الم وفيما

التحسيس وخاصة ق مع الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، نشاطها المتعلق بوالترويج لها، فقد كثفت الوزارة بتنسي

 2018عبر تنظيم مجموعة من الورشات والندوات والزيارات الميدانية في مجال الصناعة وذلك خالل سنتي 

 .2019و

المستدامة في مجال الدينامية الجديدة التي أطلقتها وزارة الطاقة والمعادن والتنمية وعالوة على ذلك، ففي إطار 

ول النجاعة الطاقية في القطاع لصناعي، تترأسها الوزارة وتضم النجاعة الطاقية، تم إحداث لجنة تقنية وطنية ح

نية وممثلي المهنيين، ال سيما الوزارة المكلفة بالصناعة والقطاعات الوزارية األخرى والمؤسسات العمومية المع

الطاقة الشمسية والريحية. وقد عقدت هذه اللجنة اجتماعها األول يوم  لصناعات فيدرالية الطاقة والجمعية المغربية

 .2019مايو  17الجمعة 

ة إن المرسوم المتعلق باالفتحاص الطاقي اإللزامي وهيئات االفتحاص الطاقي، ي لزم فقط اليوم الشركات الصناعي

طاقي. وتحدد نتائج االفتحاص الطاقي الحلول   طن مقابل بترول بإنجاز افتحاص  1500التي يفوق استهالكها للطاقة  

 خاذها لعقلنة االستهالك الطاقي حسب المناهج المعتمدة واألنشطة الممارسة.واإلجراءات الواجب ات

فإن الوزارة، بتنسيق مع وزارة االقتصاد والمالية وبالنسبة للشركات التي ال يتجاوز استهالكها للطاقة هذا المستوى،  

 توصياتها. آليات دعمها لتشجيعها على إجراء عمليات االفتحاص الطاقي وتفعيل  بصدد التفكير في

كما أن من بين مهام اللجنة التقنية الوطنية حول النجاعة الطاقية في القطاع الصناعي، اقتراح خطة عمل ملموسة 

الصناعي الوطني، ت عملية، تأخذ بعين االعتبار خصوصيات وإمكانات كل فرع من النسيج  تشمل تدابير وإجراءا

التي يتيحها تطوير النجاعة الطاقية. وتحقيقا لهذه الغاية، فقد وتمكن من رفع التحديات المحتملة واستغالل الفرص 

ة التي تحول دون تطوير تم تشكيل مجموعات عمل موضوعاتية من أجل اقتراح حلول مناسبة للعوائق المحتمل

تعزيز ما تحديد جميع صناديق التمويل الوطنية والدولية الموجودة حاليا لالنجاعة الطاقية في القطاع الصناعي، ال سي

النجاعة الطاقية في قطاع الصناعة واستكشاف فرص التمويل الدولية الجديدة واإلسراع في استكمال النصوص 

ت القياسية لضمان طاقية واقتراح اآلليات المناسبة لتعزيز المراقبة وتطوير المواصفاالتنظيمية المتعلقة بالنجاعة ال

 نية.نوعية األجهزة والمعدات الموجودة في السوق الوط

 اختيار التدابير المبتكرة 

 )...( 

استعماال وابتكاًرا لتطوير وتجدر اإلشارة إلى أن الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية طورت دليل تقني للحلول األكثر  

رها لدى الفاعلين المعنيين. كما أن معهد األبحاث في النجاعة الطاقية في قطاع الصناعة والتي عملت على نش

لجديدة لعب دورا مهما في هذا المجال من خالل تمويل مشاريع وإنجاز شبكة من المراكز الطاقة الشمسية والطاقات ا

 .طويروالبنيات التحتية للبحث والت

  تكريس االفتحاص الطاقي وأنظمة إدارة الطاقة 

المتعلق باالفتحاص الطاقي اإللزامي وهيئات االفتحاص الطاقي في الجريدة  2.17.746لقد تم نشر المرسوم رقم 

طن  1500حيث ي لزم الشركات الصناعية التي يفوق استهالكها للطاقة  2019ماي  02ليوم  6774الرسمية رقم 

 بإنجاز افتحاص طاقي كل خمس سنوات.مقابل بترول 

الطاقية من أجل تحديد ن ممثلي الوزارة والوكالة المغربية للنجاعة  ومن أجل تطبيق هذا المرسوم، تم تشكيل لجنة م 

التدابير الالزم اتخاذها لتفعيل مقتضيات المرسوم المذكور كل حسب اختصاصاته. ولقد تم عقد االجتماع األول 

 وتم تحديد مخطط عمل للتفعيل األمثل لمقتضيات المرسوم المذكور.  2019ماي  14لهذه اللجنة في 
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بتنظيم سلسلة من االجتماعات واللقاءات وورشات عمل حول النجاعة الطاقية عرفت   2019و  2018  سنتي  تميزت

ية حضورا مكثفا ومشاركة نشطة للقطاعات الوزارية والفاعلين من القطاع العام والخاص والمنظمات الوطن

هتمامهم للمبادرات وبرامج اقتصاد الطاقة، والدولية المهتمة والمجتمع المدني، الذين أبانوا تفاعلهم اإليجابي وأكدوا ا

 تطوعية لتعزيز النجاعة الطاقية. والذي تمت ترجمته بالفعل إلى مبادرات

ص الطاقي بعين االعتبار المتعلق باالفتحاص الطاقي اإللزامي وهيئات االفتحا 2.17.746يأخذ المرسوم رقم 

األنشطة المشمولة بنظام تدبير للطاقة مشهود بمطابقته  أنظمة تدبير الطاقة حيث يعفي المستهلكين الذين يمارسون

ربية من إلزامية االفتحاص الطاقي طيلة مدة صالحية الشهادة بالمطابقة. وقد تم تنظيم للمواصفات القياسية المغ

 فيماوالت الصناعية من أجل التحسيس بأهمية أنظمة تدبير الطاقة والتكوين األولي دورات تكوينية لفائدة المقا

يخص هذه األنظمة. كما تخطط لوضع تدابير لمواكبة المقاوالت الصناعية في اعتماد هذه األنظمة في مجاالت  

 أنشطتها.

 إرساء نظام للمحاسبة ولوحة للقيادة لقياس وتتبع األداء الطاقي 

 )...( 

 راقبة والتقييسمجال الم 

سية المغربية المتعلقة بالطاقات المتجددة والنجاعة فيما يخص الجزء المعياري، فإنه هناك العديد من المواصفات القيا 

ظًرا للتطور السريع الذي تعرفه تكنولوجيات الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، تعمل الوزارة، بتنسيق الطاقية. ون

ذا له  2019يونيو    18ى تحديث واستكمال اإلطار المعياري، وقد تمت برمجة اجتماع يوم  مع الفاعلين المعنيين، عل

 الغرض.

 قطاع البناء .3

 الرقابة والرصد وسن العقوبات 

تجدر اإلشارة إلى أنه تم إصدار دورية من طرف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

ي الوكاالت الحضرية، وذلك لحثهم على تطبيق مقتضيات ضابط البناء العام إلى مدير 2019أبريل  03بتاريخ 

 قواعد األداء الطاقي للمباني. المحدد ل

وتعمل وزارة الطلقة والمعادن والتنمية المستدامة على تنظيم االجتماع السنوي للجنة الوطنية للنجاعة الطاقية في 

بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لقواعد األداء  2.13.874المباني، المنصوص عليها في المرسوم رقم 

 ث اللجنة الوطنية للنجاعة الطاقية في المباني.الطاقي للمباني وبإحدا

 ( "عدم تعريف األداءات الطاقية للمكون "أصولActifs ) 

المتعلق باألداء  عملت وزارة الطلقة والمعادن والتنمية المستدامة على إعداد الصيغة النهائية لمشروع المرسوم

والمعروضة للبيع فوق التراب الوطني وإرساله إلى   الطاقي األدنى وبالعنونة الطاقية لألجهزة والتجهيزات الطاقية

 ناعة من أجل التوقيع عليه بالعطف.السلطة الحكومية المكلفة بالص

األطراف المعنيون بتسويق األجهزة ويحدد مشروع هذا المرسوم كذلك االلتزامات العامة التي يجب أن يحترمها 

 ن( من حيث األداء الطاقي األدنى والعنونة الطاقية.والتجهيزات الطاقية )المنتجون والمستوردون والموزعو

  تركيز النظام الحراري للبناء على المباني الجديدة 

 )...( 

سة الجارية حول تمويل النجاعة الطاقية ولإلشارة فقد تم إدراج تمويل النجاعة الطاقية في البنايات القائمة في الدرا

 في مجال البنايات.

 يات تمويل مشاريع النجاعة الطاقية في مجال البنايات.شروع في إنجاز دراسة حول آلتجدر اإلشارة إلى أنه تم ال

 توصيات واقتراحات المجلس األعلى للحسابات

 على المستوى االستراتيجي .1

 قرة مأخوذة بعين االعتبار في مشروع استراتيجية النجاعة الطاقية.جل التوصيات واالقتراحات في هذه الف

بعين االعتبار وخاصة في إطار اللجن التقنية الوطنية للنجاعة الطاقية.   ظات يتم حاليا أخذهاإن مجموعة من المالح

يضا في السياسة الجهات انخرطت أفيما يتعلق بتنزيل اإلستراتيجية على المستوى الترابي، فتجدر اإلشارة إلى أن 

 ي في برامج التنمية الجهوية.الطاقية الوطنية وخاصة تعزيز النجاعة الطاقية حيث أدرجتها كمكون رئيس
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وفي مجال التحسيس فإن الوزارة تواصل عملها بتنسيق مع الفاعلين المعنيين إرساء توعية دائمة حول النجاعة 

اجتماعات ولقاءات وورشات عمل حول النجاعة الطاقية  الطاقية على المستوى الوطني والمحلي، وخاصة بتنظيم

 عيل اللجان الوطنية التقنية القطاعية المحدثة.في مختلف القطاعات، وكذا تتبع وتف

 فيما يتعلق باإلطار القانوني والمؤسساتي .2

 وخاصة: 47.09ستواصل الوزارة تكثيف جهودها إلصار النصوص التطبيقية للقانون 

 ؛مقاوالت الخدمات الطاقية المتعلق بتحديد دفتر تحمالت  2.18.165مشروع المرسوم رقم   -

 وبالعنونة الطاقية لألجهزة والتجهيزات المستعملةألداء الطاقي األدنى مشروع مرسوم متعلق با -

بالطاقات المتجددة بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي أو بالمنتجات البترولية السائلة أو الغازية أو بالفحم أو  

 ؛والمعروضة للبيع فوق التراب الوطني

اقي وبدراسة التأثير الطاقي وبتحديد قائمة مشاريع المراسيم المتعلقة بالمراقبة التقنية لألداء الط -

 ؛ لية الملزمة بترشيد استهالك الطاقة في خدماتهاالسلطات المح

وتحويلها إلى شركة الخدمات الطاقية استكمال مشروع إعادة تموقع شركة االستثمارات الطاقية  -

 العمومية.

 فيما يتعلق بالتمويل .3

( فرصة Super ESCOعلى شكل شركة خدمات طاقية ممتازة )يشكل إعادة تموقع شركة االستثمارات الطاقية 

 ومي.لتعزيز الشراكة ما بين القطاع العام والخاص وللحصول على التمويل لمشاريع النجاعة الطاقية في القطاع العم

مقاوالت الخدمات الطاقية من  المتعلق بتحديد دفتر تحمالت 2.18.165كما سيمكن نشر وتطبيق المرسوم رقم 

 ود األداء الطاقي في إنجاز مشاريع النجاعة الطاقية وتمويلها.م الفرص المتاحة من قبل اعتماد عقاغتنا

ون الدولي في مجال التمويل والدعم التقني كما أن الوزارة ستعمل على استغالل كل الفرص التي يتيحها التعا

 قي. وخاصة مع هيآت التمويل التابعة للدولة الشريكة للمغرب في المجال الطا

 من حيث القيادة والتتبع والتقييم .4

ستعمل الوزارة على تسريع استكمال اإلجراءات المتعلقة باألنظمة المعلوماتية التي توجد في طور التطوير وربطها 

لمغربي للطاقة بهدف تحسين جودة اإلحصائيات والمؤشرات الطاقية وتيسير الحصول على المعلومات بالمرصد ا

 الطاقية والرصد والتقييم التخاذ القرار، عالوة على نشر أفضل ممارسات النجاعة الطاقة.  اإلحصائية والمؤشرات

مغربية للنجاعة الطاقية سيمكن من كما أن النظام المعلوماتي الذي يوجد في طور التطوير من طرف الوكالة ال

اقة ويمكنها من تتبع وقيادة معالجة المعطيات المتعلقة بمشاريع النجاعة الطاقية وخاصة نسب االقتصاد في الط

 مختلف مشاريع النجاعة الطاقية على الصعيد الوطني.

 على المستوى القطاعي .5

 قطاع السكنى  .أ

اعد األداء الطاقي للمباني وبإحداث اللجنة الوطنية للنجاعة الطاقية في  تكريسا لتطبيق ضابط البناء العام المحدد لقو

الطاقية، بتعاون مع المدرسة العليا للتكنولوجيا لسال، على القيام بدراسة  المباني، تعمل الوكالة المغربية للنجاعة

في دفاتر التحمالت. كما أن قي لمواد البناء بهدف دمجها في تطبيق بنايات ولتحديد المعايير التقنية لألداء الطا

األسابيع القادمة لتحيينه  اإلجراءات جارية لعقد االجتماع السنوي للجنة الوطنية للنجاعة الطاقية في المباني في

 ومالئمة مقتضياته مع التطورات التي عرفها القطاع.

 قطاع النقل .ب

اإلنجاز، على اإلعداد لمعايير تقنية من أجل وضع تعمل الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، في إطار مشروع قيد 

 تصنيف وعالمات لالنبعاثات الغازية بالنسبة للمركبات ذات المحرك.

 )...( 

 قطاع الصناعة .ج

ستتم مواصلة تنظيم دورات تكوينية وتحسيسية لفائدة المقاوالت الصناعية من أجل التحسيس بأهمية أنظمة تدبير 

يخص هذه األنظمة. ستعمل الوزارة كذلك على اتخاذ كل الترتيبات الالزمة للتفعيل الطاقة والتكوين األولي فيما 
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لق باالفتحاص الطاقي اإللزامي وهيئات االفتحاص الطاقي،  متعال 2.17.746األمثل لمقتضيات المرسوم رقم 

 فتحاص الطاقي.الطاقية وتتبع تنفيذ نتائجها ومنح االعتمادات لهيئات اال االفتحاصاتخصوصا فيما يخص إنجاز 

 األجهزة الكهربائية المنزلية واإلنارة واستخداماستهالك  .6

والتجهيزات ألداء الطاقي األدنى وبالعنونة الطاقية لألجهزة تم إعداد الصيغة النهائية لمشروع مرسوم متعلق با

ويحدد هذا المشروع  بالطاقة وإرساله إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة من أجل التوقيع بالعطف. المستعملة

 التزامات المنتجون والمستوردون والموزعون من حيث األداء الطاقي األدنى والعنونة الطاقية.

 

 )نص مقتضب(

 طرق تنفيذ استراتيجية النجاعة الطاقية تقييم .1

  األداءغياب إجراءات القياس والمحاسبة وتتبع 

 )...( 

دراسة طاقية على مستوى   نجازت الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية في إشرع،  2018وفي إطار خطة العمل لسنة  

وضع مصفوفة طاقية من اجل تشكيل خريطة لتحديد االستهالك الطاقي وإمكانات النجاعة   تهم جهات بالمملكة   ثالث

 التدابير المتخذةوتقييم بتتبع  تمثل هذه المصفوفة أداة تشخيصية تسمحو الجهات.هذه الطاقية على مستوى 

  عن تطبيقها.  الناتجة والتأثيرات

 ال التقنيتأخير في تنفيذ القوانين المرتبطة بالمج 

الخاص بالنجاعة الطاقية، تعمل الحكومة المغربية على وضع المراسيم التطبيقية   09.47منذ اعتماد القانون رقم 

. وتجدر اإلشارة أنه قد تم نشر الرقابة التقنيةالمتعلقة بدراسات التأثير الطاقي، باالفتحاص الطاقي اإللزامي وب

المتعلق باالفتحاص الطاقي اإللزامي وهيئات االفتحاص الطاقي في الجريدة الرسمية رقم    746.17.2  المرسوم رقم

 . 2019ماي  2الموافق لـ  1440شعبان  26بتاريخ  6774

يحدد هذا المرسوم المستهلكين الخاضعين لالفتحاص الطاقي اإللزامي الذين يفوق استهالكهم النهائي اإلجمالي  و 

طن مقابل بترول في السنة بالنسبة للمقاوالت والمؤسسات التابعة لقطاع الصناعة والتي تشمل  1.500من الطاقة 

رول في السنة بالنسبة للقطاع الخدمات ومؤسسات نقل  ن مقابل بتط 500أيضا مقاوالت ومؤسسات انتاج الطاقة و

من شهر  الذي سيدخل حيز التطبيق ابتداءيمكن تنفيذ هذا المرسوم ساألشخاص الذاتيين .وكذا وتوزيع الطاقة و

 .االشركات والمؤسسات األكثر استهالكا  له لدى لطاقةتحسين كفاءة استخدام امن  2019 دجنبر

في تطبيق مقتضيات المرسوم رقم  اورئيسي فعاال اتحتاج الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، وبصفتها طرفو

 نظام إدارة قاعدة البيانات توفير  و  التنظيم الداخليبللقيام    ةاآلزموالموارد    إلمكاناتإلى ا،  السالف الذكر  746.17.2

وذلك حتى  ؛ميالمستهلكين الخاضعين لالفتحاص الطاقي اإللزا توعيةاإلجراءات المتخذة و  ليات قياس وتتبعآو

االفتحاصات الطاقية نها التي ستسفر ع  تنفيذ التوصياتبخصوص لقيام بمهامها على أكمل وجه يتسنى لها ا

 اإللزامية.

 نقص آليات التمويل واإلجراءات التحفيزية 

لنجاح استراتيجية النجاعة الطاقية. وفي هذا اإلطار، ومنذ البداية قامت الوكالة     تشكل ليات التمويلآأن   الواضحمن  

عادة اإلعمار البنك األوروبي إل طور  حيثكبة الخط المغربي لتمويل الطاقة المستدامة  المغربية للنجاعة الطاقية بموا

وذلك الموجه للشركات الخاصة المغربية  "MORSEFF"الخط المغربي لتمويل الطاقة المستدامة  والتنمية

الجهات لفائدة بمساهمة البنك المغربي للتجارة الخارجية والبنك الشعبي المركزي عبر تنظيم حمالت تحسيسية 

ليات تقنية ومالية لدعم سياسة آ  بغرض التعريف بوجود  والخاص على مستوى المملكة،   الفاعلة من القطاعين العام

 االقتصاد الطاقي.

المغربية للنجاعة  الوكالة تضطلعحاليا، وفي إطار الدينامية التي يعرفها المغرب في مجال التنمية المستدامة، 

مجموعة من  خلق وتوفيرتم  حيث مشاريع النجاعة الطاقية تحسيسية موجهة للقطاع البنكي لدعم  بأنشطةالطاقية 

 لمشاريع النجاعة الطاقية.  ةمخصص منتجات الماليةال

عادة اإلعمار البنك األوروبي إلالى سياسة دعم مجال التنمية المستدامة مثل  الدولية الجهات المانحةت وقد انضم

حيث  الدولية وغيرها من مؤسسات التمويل  "KFWي "التنمية األلمان والبنك األوروبي لالستثمار وبنكلتنمية وا

الستثمار في الطاقة المستدامة. وقد نجحت بعض تمنح البنوك المغربية المستفيدة من الدعم الدولي عدة اعانات ل

ض قرال"بنك و- للتجاري وفا" Effinergie" كـالبنوك في تطوير خطوط وطنية لتمويل الطاقة المستدامة؛ 

https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D9%88%D8%B4%D8%B1%D8%B9
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B0%D8%A9
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86+%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86+%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86+%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9
https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A
https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85+%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%AD
https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A9+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A9+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%A8%D8%BA%D8%B1%D8%B6+%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD+%D8%A3%D9%86%D9%87
https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D9%8A%D8%B6%D8%B7%D9%84%D8%B9
https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%A8%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9
https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%AE%D8%B5%D8%B5
https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D9%88%D9%82%D8%AF+%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85
https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%A9
https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A+%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%B1
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A+%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%B1
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A+%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%B1
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A+%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%B1
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A+%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%B1
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A+%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%B1
https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
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للقرض الفالحي لتمويل  " Eco Taqa"للبنك الشعبي و "فالحيوالصناعة و"للبنك المغربي للتجارة  "األخضر

الفالحين لمساعدة " تمويل الفالحالفالحي فرع "انشآ القرض  كماضخ الطاقة الشمسية المستعملة للري الزراعي. 

يمكن ان تصل مدة القرض البنكي التقليدية حيث  ويل  متالذين ال يتوفرون على إمكانية الولوج إلى وسائل ال  الصغار

 . في إطار هذه اآللية  ةمضخ  4.000األداء لخمس سنوات. ولقد تم تمويل ازيد من  شهرا مع إمكانية تأجيل   12الى  

صول للح  اآلزمة  االجراءات  تنفيذ   فيشرعت  قد  أن الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية   إلى  ،أيضا  هنا  شارةي اإلوينبغ

 .الصندوق األخضر للمناخ على ترخيص االعتماد من طرف

 )...( 

 عيقطاال التقييم .2

 قطاع النقل 1.2

  ات على قطاع النقل البري اإلجراءتركيز  

 )...( 

الوضعية الراهنة لقطاع النقل التي أجريت في إطار الحوار الوطني للنجاعة الطاقية كشفت ان  عن الدراسة فان

عددا قليال   معظم الدول أعضاء الوكالة الدولية للطاقة تركز أساسا على أساليب النقل البري الفردي والجماعي و ان

 بيانات الخاصة بالنقل الجوي والبحري.من البلدان تنشر ال

فيما يخص تدابير النجاعة الطاقية في قطاع النقل، فان التنقل المستدام يشكل أحد المحاور الرئيسية لالستراتيجية و

قليص من استهالك الوقود قد اقترحت الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية مجموعة من التدابير للتبالفعل، فالوطنية. 

القيادة  تعزيزواقتناء السيارات الكهربائية والهجينة  ضريبية لتشجيع على سبيل المثال وضع حوافزها نذكر من

وضع أسس لقواعد تنظيمية تهدف إلى تحسين جودة  وكذا تشجيع النقل الجماعي وخطط التنقل الحضري و البطيئة

ت تواصلية وتحسيسية لفائدة المهنيين. أيضا بحمال الوكالة ق. كما تقومجدة في السوتواالعربات واإلطارات الم

 في وبخصوص التنقل الكهربائي الذي يعرف تطورا واسعا حول العالم، فقد نجحت الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية  

 لتسهيل انتشار هذه التكنولوجيا. مطوري هذا القطاع السيارات والمستوردين و صانعيفي إطار اتحاد يضم  الجمع  

 )...( 

 الطاقةنات المتعلقة باستهالك عدم كفاية المعايير والبيا 

ها على أكمل وجه، تساهم الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية بشكل فعال في اقتراح معايير  مهام في إطار إنجاز

 تحديد مستوياتمعايير من اجل    للحصول علىهذا القطاع و  نقص البيانات في  ظر إلىوبالن   .متعلقة بالنجاعة الطاقية

معايير أداء النجاعة  حول دراسة الةت الوكأطلقللدراجات النارية  بالمغرب ،  ابه المسموح االستهالك الطاقي

لنارية وأخرى حول معايير وتصنيف أداء النجاعة الطاقية لإلطارات المطاطية. وقد اقترحت الطاقية للدراجات ا

 بي للتقييس وضع تصنيف للعربات الجديدة حسب االستهالك الطاقي.أيضا على المعهد المغر

 قطاع الصناعة 2.2

 التنفيذ الجزئي للمشروعات المعتمدة في إطار برنامج النجاعة الطاقة الخاص بالصناعة 

عة د طورت الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية بشراكة مع وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة برنامج النجالق

إجراءات النجاعة الطاقية في القطاع الصناعي الذي يعتبر   ادماجالطاقة الخاص بالصناعة. يرمي هذا البرنامج الى  

نصوص لا إعداد د اتخذت الوكالة إجراءات من بينها المشاركة في من بين القطاعات األكثر استهالكا للطاقة. وق

 كتيّبات وإعداد  (MEPS)المتعلقة بالمعدات واألجهزة  وكذا تلك  09.47المنصوص عليها في القانون  التنظيمية

 االفتحاص الطاقي.  نشر نتائجللنجاعة الطاقية في قطاع الصناعة و تقنية دالئلو

 )...( 

للنجاعة إجراءات النجاعة الطاقية على الصعيد الوطني، من الضروري مراجعة الميزانية المخصصة    لغرض تعميم

 الطاقية.

 )...( 

إلى ان الصدور الحديث للمرسوم المتعلق  تجدر اإلشارةميزانية إضافية. كما  مبادرةلا هذه استمراريةوتتطلب 

 النجاعة الطاقية في قطاع الصناعة. من شانه دعمباالفتحاص الطاقي اإللزامي 

 

https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D9%81%D9%8A+%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1+%D9%87%D8%B0%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%A8%D8%BA%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A3%D9%8A%D8%B6%D8%A7+%D8%A5%D9%84%D9%89
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D9%82%D8%AF+%D8%B4%D8%B1%D8%B9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1+%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE
https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84+%D8%B9%D9%84%D9%89
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5+%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5+%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%91%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%81+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%85


 144 

  سالسل اإلنتاج وتأثير حجم الشركات عدم مراعاة تنوع 

التدقيق  تقديم الدعم الالزم لتنفيذ من بين اهم اختصاصات الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية في المجال الصناعي 

من  2تنوع سالسل اإلنتاج وحجم الشركات مبين في المادة  التمييز بينفي هذا الصدد فان الطاقي االجباري. و

 تحاص الطاقي. ي اإللزامي وهيئات االفالمتعلق االفتحاص الطاق 746.17.2المرسوم رقم 

 )...( 

  قصور في مجال اختيار التدابير المبتكرة 

قامت الوكالة المغربية   الطاقية،بتكرة المتعلقة بالنجاعة  اختيار التدابير المللصناعيين في مجال    تقديم الدعممن اجل  

  وتحرصالمجالين الحراري والكهربائي.  تقنية تهم أجرأة تدابير النجاعة الطاقية في دالئل للنجاعة الطاقية بإعداد 

 لشركات الصناعية.بتدابير النجاعة الطاقية لفائدة ا حلقات عمل للتوعيةالوكالة على تنظيم 

  عدم تكريس االفتحاص الطاقي وأنظمة إدارة الطاقة 

الطاقي اإللزامي وهيئات االفتحاص    الخاص باالفتحاص  746.17.2كما تمت االشارة إليه اعاله، فإن المرسوم رقم  

موازاة الوب  2019ماي   02الموافق لـ    1440شعبان    26بتاريخ    6774الطاقي قد تم نشره في الجريدة الرسمية رقم  

مع ذلك قامت الوكالة بعدة حمالت لتوعية وتحسيس الصناعيين بأهمية االفتحاص الطاقي اإللزامي واطالعهم على 

  المرسوم. هذامحتوى مقتضيات 

ة بدعم من منظمة ، وضعت الوكالة المغربية للنجاعة الطاقي(SMEn)فيما يخص نظام اإلدارة للنجاعة الطاقية 

نظام اإلدارة  من أجل إقامةمشروعا رائدا لدعم لمواكبة الشركات  (ONUDI)األمم المتحدة للتنمية الصناعية 

 .للنجاعة الطاقية

 )...( 

 قطاع البناء  3.2

للرفع من   لدولةمؤسسات امجموعة من  الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية ترافق ، نموذجا يحتذى به الدولةولجعل 

 األداء الطاقي لمبانيها، بما فيها الوزارات والمؤسسات العمومية.

 ( "عدم تعريف األداءات الطاقية للمكون "أصولActifs  ) 

وبالخصوص غالف المبنى في النظام الحراري للبناء  غربية للنجاعة الطاقية مكون "خصوم"كالة المطورت الو

بالمكون "أصول "، وضعت الوكالة معايير األداءات الطاقية  فيما يتعلق و.  2015ر نونبر  شه التنفيذ   دخل حيز الذي

ألربع أجهزة األكثر استهالكا للطاقة في قطاعي البناء   (MEPS : Minimal Energy Performance) الدنيا

 والصناعة. 

الطاقي   فتصنيووضع الملصقات الدالة على ال الدنيات الطاقية وفي هذا اإلطار، يوجد المرسوم المتعلق باألداءا

 .ةوميعمالسلطات الالمصادقة عليه من طرف  قيد والمعدات المستهلكة للطاقة  لألجهزة

 قصور في تكريس عالمة األداء الطاقي 

أداة ؛ الذي يعتبر "Eco-Binayate"لمغربية للنجاعة الطاقية بتنمية عالمة األداء الطاقي للبنايات وكالة اقامت ال

للبنايات موضوعة رهن تصرف العموم والفاعلين في هذا القطاع. من أهداف هذه  بيئيةالجودة الطاقية وال لتحسين

راحة و اقتصادية من  أكثر لتطوير قطاع البناء وانشاء بنايات  الممارسات الجيدةعلى  تسليط الضوء لعالمة هو

 حيث االستهالك الطاقي.

من أجل  مع الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين ح نقاشاتكما عمدت الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية الى فت

 تحسيسها وحثها على تبني هذه العالمة وتسهيل تطبيقها. 

 

https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85+%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2+%D8%A8%D9%8A%D9%86
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B5
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA+%D8%B9%D9%85%D9%84+%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%AF%D8%AE%D9%84+%D8%AD%D9%8A%D8%B2+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%B0
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7+%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9+%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9+%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D8%B7+%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%88%D8%A1
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A9+%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A9+%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A9+%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1
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 "أليوتيس" الصيد البحري مخطط

   2016- 2009عن الفترة 
 

مليون كيلومتر مربع، وتعد من أغنى المناطق عالميا فيما  1,12على منطقة بحرية تمتد على حوالي  المغربيتوفر 

لبحري بشكل مهم في االقتصاد الوطني، يتعلق بالثروة السمكية. وبفضل هذه الثروة البحرية، يساهم قطاع الصيد ا

من صادرات المواد % 50، وهو ما يمثل حوالي  2017مليار درهم سنة    22حيث بلغت صادرات المنتجات البحرية  

  من مجموع الصادرات.   %10الغذائية والفالحية و

مهمة تقييم لقطاع الصيد   ،2017-2016واعتبارا ألهمية هذا القطاع الحيوي، أنجز المجلس األعلى للحسابات، خالل  

والذي يعتبر من بين   2020-2009بالفترة  البحري وذلك من خالل تقييم اإلنجازات المتعلقة بمخطط أليوتيس الخاص  

ى تحليل مدى تحقيق األهداف المسطرة في المخطط المخططات المهمة المؤطرة لهذا القطاع، وهدفت المهمة إل

 واإلكراهات التي يعرفها القطاع.المذكور، وكذا الوقوف على الصعوبات 

ن األجهزة العمومية والمتمثلة أساسا في الوزارة وتجدر اإلشارة إلى أن قطاع الصيد البحري يخضع لتدخل مجموعة م

طاع، والمكتب الوطني للصيد، والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، وكذا الوكالة الوطنية لتنمية المكلفة بالق

 بحرية.تربية األحياء ال

رية ومخزون األسماك إلى وقد ارتكزت هذه المهمة أساسا على تحليل عناصر سلسلة القيمة، بدءا بتقييم الموارد البح

را بالبنيات المعدة للتفريغ وتلك المخصصة للبيع غاية مرحلة بيع السمك بأسواق الجملة أو تحويلها وتصديرها، مرو

 األولي.

وفرة حول القطاع، وكذا على ما خلصت إليه جلسات العمل المنعقدة مع مسؤولي واعتمد التحليل على الوثائق المت

سالف ذكرها، وذلك على المستويين المركزي والمحلي. كما تم االعتماد على معاينات ميدانية األجهزة العمومية ال

ل المعطيات المتوفرة ريع المسطرة في مخطط أليوتيس. باإلضافة إلى ذلك، اعتمدت المهمة على استغالل وتحليللمشا

لمغرب، والمندوبية السامية للتخطيط، لدى األجهزة العمومية المعنية، وكذا لدى بعض المصادر الوطنية، مثل بنك ا

 ...ومكتب الصرف، ومصادر أخرى دولية كمنظمة األغذية والزراعة

 وقد انصبت مهمة التقييم التي أنجزها المجلس حول المحاور التالية:

 نب المرتبطة بتصميم مخطط أليوتيس والحصيلة العامة لإلنجاز؛تقييم الجوا -

 استدامة الموارد البحرية؛ -

 د البحري وتنافسيته؛ اع الصيأداء قط -

 المراقبة، الحكامة وتقوية القدرات.  -

 

 أوال. تقييم الجوانب المرتبطة بتصميم مخطط أليوتيس والحصيلة العامة لإلنجاز
ع وتحسين تنافسيته. من أجل تحديث القطا  2020-2009 تبنت الوزارة المكلفة بقطاع الصيد البحري مخطط أليوتيس

بالمغرب. ويتضمن ط أليوتيس أول استراتيجية مندمجة لقطاع الصيد البحري وتربية األحياء البحرية ويشكل مخط

 المحاور التالية:

استدامة الموارد البحرية: الذي يهدف إلى ضمان استدامة الموارد واستمرارية استغاللها من طرف   -

 األجيال المستقبلية؛

لمهنة لتمكينها من ضمان جودة مثلى للمنتجات من مرحلة التفريغ إلى مرحلة وذلك بتنظيم اأداء القطاع:   -

 التسويق؛

 طاع: بتثمين المنتجات قصد الرفع من تنافسيتها باألسواق.تنافسية الق -

 ومن بين هذه المشاريع نص .برنامج عمل 112مشروعا مهيكال و 16ولتنزيل المحاور الثالث، تضمن المخطط 

 اريع أفقية ترتبط بالحكامة واإلطار القانوني والتكوين والمراقبة.على مش المخطط

 2007ملحوظ على القطاع، حيث انتقل الناتج الداخلي الخام لهذا القطاع بين سنتي لقد كان لتنفيذ مخطط أليوتيس أثر 

ت قيمته بنسبة تزايد  ، فيما% 3,75مليار درهم. كما ارتفع حجم اإلنتاج الوطني بنسبة  15إلى  8,3من  2015و

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
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مليار درهم.    11,5مليون طن بقيمة ناهزت    1,46حوالي    2016هذا اإلنتاج سنة   ، إذ بلغ2016-2009خالل    % 8,7

مليار درهم   9,26من  2015و 2007وبدورها، تضاعفت قيمة صادرات المنتجات البحرية حيث انتقلت بين سنتي 

مليار درهم(. غير   30,71)  2020من الهدف المتوخى بلوغه سنة   %   64,5مليار درهم، وهو ما يعادل    19,81إلى  

 فإن النتائج المحققة لم ترق إلى ما كان مسطرا في المخطط. أنه بالنسبة لبعض األهداف االستراتيجية األخرى،

 بطء في تحقيق بعض األهداف االستراتيجية 

إلى  3,3من  2020و 2007ية بين سنتي يهدف مخطط أليوتيس إلى الرفع من حجم حصة المغرب في السوق الدول

 ة.بالمائ 1,9نسبة  2015، غير أن هذه الحصة تراجعت إذ لم تتجاوز سنة % 5,4

 2010وينطبق ذلك أيضا على الهدف المتعلق بإنتاج تربية األحياء البحرية، الذي لم يتجاوز معدله السنوي ما بين 

 طن.  200.000رفع هذا اإلنتاج إلى  طن سنويا، بينما يسعى مخطط أليوتيس إلى 400 2015و

ت البحرية داخليا، والتي كلفت أزيد عالوة على ذلك، ورغم المجهودات المبذولة في مجال الترويج الستهالك المنتجا

كيلوغرام سنويا لكل نسمة كمعدل عالمي، ال يزال  20مليون درهم، وفي الوقت الذي يناهز استهالك السمك  33من 

كيلوغرام سنويا لكل نسمة، مع تسجيل فوارق بين الوسطين   13,6المغرب ضعيفا بحيث ال يتجاوز    هذا االستهالك في

 الحضري والقروي.

 نسبة إنجاز بعض المشاريع المبرمجة ضعف 

أي بعد ثمان سنوات من انطالق مخطط أليوتيس، ظلت وتيرة   2016حسب المعطيات المتوفرة إلى حدود شهر يوليوز  

 سطرة ضعيفة على العموم، كما أن تحقيق بعض أهداف المخطط يبقى غير مؤكد.تنفيذ المشاريع الم

مليون درهم، أي  567,72المبرمجة، وذلك بمبلغ إجمالي قدره  70بين  مشروعا من  25وهكذا لم يتم استكمال سوى 

نتهاء كليا تم االمنها %  39فقط من الميزانية المرصودة. وفيما يتعلق بعدد برامج العمل، فإن  % 12,75ما يعادل 

من برامج العمل  % 25أنجزت جزئيا، بينما لم يتم بعد الشروع في تنفيذ ما يعادل نسبة  % 36من إنجازها، و

 المسطرة.

  نقائص في التركيبة المالية للمشاريع المسطرة وفي برمجة تنفيذها 

ت المخصصة ومصادر التمويل بالنسبة لوحظ أن مخطط أليوتيس لم يحدد بدقة الغالف المالي اإلجمالي وال الميزانيا 

لمشاريع المهيكلة التي تم تسطيرها. حيث لم يتم اإلدالء بأي وثيقة رسمية للمجلس رغم الطلبات المتكررة في هذا ل

 الشأن. 

 من جانب آخر، لم تتضمن وثيقة االستراتيجية أي برمجة لتنفيذ مختلف مكونات المخطط المذكور.

 القيادة نقائص على مستوى التتبع و 

يوتيس، تم اعتماد نمط تدبيري مبني على إدارة المشاريع والذي حدد القيادة في أربعة  من أجل قيادة استراتيجية أل

مستويات. غير أنه لم يتم إحداث أي من الهيئات التي تم التنصيص عليها ألجل القيادة االستراتيجية وكذا ألجل تنفيذ  

اتيجية( وخلية القيادة العملية. كما أنه إلى قيادة ولجنة التتبع )القيادة االسترالمخطط. ويتعلق األمر خصوصا بلجنة ال

، لم تتشكل بعد اللجنة الوطنية للصيد البحري المنصوص عليها في مخطط أليوتيس والتي كان ينتظر 2017حدود سنة  

 أن تضطلع بأجرأة المشاريع االستراتيجية.  

 وتتبع وتقييم المخطط تكليف نفس مكتب الدراسات بعمليات إعداد 

مليون درهم، لجأت الوزارة  8,97بمبلغ  2008اد صفقة إعداد مخطط أليوتيس لمكتب للدراسات سنة بعد أن تم إسن

إلى نفس المكتب إلنجاز الصفقة المتعلقة بالتخطيط ومواكبة وتتبع تنفيذ  2010المكلفة بقطاع الصيد البحري سنة 

الصفقة المتعلقة   2015كتب الدراسات سنة  باإلضافة إلى ذلك، نال نفس م  درهم.  مليون  15,59المخطط المذكور بمبلغ  

مليون درهم. وينطوي هذا التركيز على مخاطر ترتبط بالتنافي   12,51بإعداد حصيلة إنجاز المخطط وذلك بمبلغ 

صات تقاريره بالنظر الذي يطبع الخدمات المسندة للمكتب المذكور، مما قد يؤثر بالتالي، على موضوعية تحاليل وخال

 ميع مراحل المخطط منذ اإلعداد مرورا بالتنفيذ ووصوال إلى مرحلة التقييم.   إلى تدخله في ج

 ثانيا. استدامة الموارد البحرية

 بنية الموارد البحرية  .1

صنفا  300 المغربية على موارد سمكية متنوعة. فيما يتعلق بالصيد، فإن ما يناهز خاصةتتوفر المنطقة االقتصادية ال

 ((60  ي حين أن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ال يتتبع سوى ما يقارب ستينتم جردها كأصناف تجارية ف

 من الساحل(. 19صنفا من عرض البحر و 41صنفا )
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تتميز بصعود مياه القعر إلى سطح البحر فإن ما يقارب  31وألسباب طبيعية مرتبطة أساسا بظواهر مناخية ومائية

ليا في المنطقة األطلسية الجنوبية والمنطقة األطلسية الوسطى بنسب في المائة من هذه الموارد تتركز حا 90

 في المائة على التوالي من مجموع التفريغات. 14المائة و في 74

 إال أن الكميات المصطادة 32وتتميز الموارد المستغلة بالتنوع خاصة فيما يتعلق بالسمك األبيض وأسماك السطح 

تثناء أسماك السردين. فقد مثلت األسماك السطحية خالل الفترة الممتدة بين عموما باس حسب األصناف تبقى محدودة

بالمائة   8في المائة من مجموع الكميات المصطادة في حين مثلت األسماك البيضاء نسبة    84ما معدله    2016و  2009

ئة. ورغم أن األسماك بالما  0,9بالمائة و  6,7التوالي نسب  أما فيما يخص رأسيات األرجل والقشريات فقد سجلت على  

 في المائة من قيمة المصطادات. 25في المائة من حيث الحجم فإنها ال تمثل سوى  84السطحية تشكل ما يفوق 

بالمائة من القيمة اإلجمالية للمصطادات   56تشكل أصناف رأسيات األرجل والقشريات أكبر قيمة مضافة حيث مثلت  

في المائة من الحجم اإلجمالي للمصطادات. فقد   8,2ل سوى ما يقل عن  بالرغم من كونها ال تمث  2016و  2015  خالل

في المائة من مصطادات رأسيات األرجل في حين مثل الروبيان،  63، ما يعادل 2015مثل األخطبوط، خالل سنة 

 في المائة من مصطادات القشريات.  84خالل نفس السنة، 

 د البحريةتدبير الموار .2

 البحريلبحث في مجال الصيد ا 1.2

  نقص في الموارد المخصصة للبحث 

تجدر اإلشارة إلى أن البحث في مجال الصيد البحري مسألة حيوية فيما يتعلق بتتبع الموارد واقتراح التوصيات من 

بالنظر إلى حجم  أجل تهيئة مصايد األسماك. وقد رصد المجلس ان تدعيم الموارد البشرية للمعهد، لم يكن كافيا 

تلك المتعلقة بتدبير البواخر المتخصصة في أنشطة البحث العلمي البحري. فخالل المدة الزمنية  المتطلبات خاصة

في المائة   10,6مسجال بذلك ارتفاعا قدره    417إلى    377انتقل عدد مستخدمي المعهد من    2016و  2009الممتدة بين  

 متمركز في الدار البيضاء.  خالل سبع سنوات علما أن أكثر من نصفهم

مستخدم( فقط موجهة للقيام بمراقبة   20عربة برية )بمعدل عربة لكل  16هة أخرى، يتوفر المعهد على من ج

 وسالمة الوسط البحري وتصنيف المناطق البحرية وتتبع مخططات تهيئة المصايد. جودة

ألكادير، فإن  تثمين وتكنولوجيا منتوجات البحروبالنسبة لمركز األحياء البحرية للمضيق والمركز المتخصص في ال

تقادم المعدات العلمية يؤثر بشكل سلبي على أداء مختبرات المعهد ودقة النتائج والمعطيات. وباإلضافة إلى ذلك، فإن 

جزءا مهما من المعدات المتوفرة في هذين المركزين قد تم الحصول عليها في إطار هبات يابانية مما ينتج عنه 

 لفته.  ات مرتبطة بتوفر قطع الغيار وتكصعوب

 اختالالت في تدبير المصايد 2.2

بالرغم من المجهودات المبذولة من طرف قطاع الصيد البحري ال زال تدبير المصايد يعرف مجموعة من االختالالت 

 ستنزاف.التي تجعل مجموعة من المخزونات مستغلة بطريقة تفوق اإلنتاج المستدام األقصى مما يجعلها عرضة لال

 خاصة األصناف ذات أكبر قيمة مضافة وعلى وجه التحديد أسماك أبي سيف واألبرامينتشمل هذه المخاطر بصفة 

الوردي والنازلي األبيض بمنطقة البحر األبيض المتوسط والكوربين واألبراميس وسمك البغروس والروبيان الوردي 

لك بعض األصناف ذات قيمة لك فإن االستغالل المفرط يهم كذ فيما يتعلق بمنطقة المحيط األطلسي. وباإلضافة إلى ذ 

، ويتعلق األمر في البحر األبيض المتوسط بأسماك السردين والبوري وفي المحيط األطلسي 2015أقل وذلك منذ سنة  

 واألنشوبة  والباجو، دياغرام الرمادي. بأسماك السردينيال واألسقمري الفرسي األسود 

 سطة مقررات وزارية  تدبير بعض المصايد بوا 

خططات تهيئة من أجل إنشاء مصايد ذات هدف تجاري. وتهم هذه األخيرة أسماك السطح الصغيرة، تم إحداث م 

األخطبوط، الروبيان، القشريات الكبيرة، سمك النازلي، القرش، أبي سيف، الموارد الساحلية )على غرار الطحالب 

يات البحر، سكين البحر...(. وقد تم  أنواع األصداف مثل المحار، صدف البحرية، المرجان األحمر، قنفذ البحر وبعض

وضع مخططات تهيئة أخرى فيما يخص المحميات البحرية لغاية الصيد، مناطق يمنع فيها الصيد بالشباك، مناطق 

 الشعاب االصطناعية والمحميات البحرية.

 
  سطح" ظاهرة بحرية تنتج عندما تدفع الرياح القوية )رياح موسمية عموما( مياه ال   upwellingيعتبر صعود مياه القعر إلى سطح البحر "  31

 مكونة بذلك فراغا تصعد إليه ومعها كمية مهمة من المكونات الغذائية التي تجذب األسماك. 
، والتي  2015األسماك السطحية الصغيرة خالل سنة  في المائة من مجموع مصطادات 69أسماك السردين بصفة خاصة والتي تمثل  32

  2في المائة و  3ي )الشرن( في حين ال تمثل السردنيال واألنشوبة سوى في المائة( متبوعة باألسقمري الفرس 18تتعدى الماكرو األسقمري )

 في المائة على التوالي من مجموع المصطادات. 
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خالل الفترة  ف خاصة منها األخطبوط والروبيانومع ذلك فإن اإلجراءات التدبيرية المتخذة في شأن بعض األصنا

بواسطة مقررات وزارية أدت إلى إكراهات على مستوى تفعيل هذه المقررات وإلى صعوبات فيما   2011-2015

 يتعلق بردع ومتابعة الخروقات.

لنوع من وبخصوص أسماك التونة الحمراء فالمغرب ال يتوفر على إطار قانوني من أجل تدبير والحفاظ على هذا ا

وينطبق األمر كذلك على أسماك التونة الصغيرة التي تشكل ما يفوق  ه من أقلها تثمينا.الصيد الذي تعد مصطادات

من إجمالي كتلة أسماك السطح الكبيرة المصطادة على الصعيد الوطني، بحيث ان غياب إطار قانوني معين  50%

تونة الصغيرة يشكل خطرا بير والحفاظ على هذه األسماك اليهدف إلى إقرار اإلجراءات الالزم اتخاذها من أجل تد 

 على استغالل احتياطيها. 

 ارتفاع إنتاج االخطبوط خارج وحدات التهيئة 

تتركز أغلب رأسيات األرجل في منطقة جنوب المحيط األطلسي ويتم استغاللها عموما في المنطقة الممتدة من رأس 

 في المائة منها.  63كل األخطبوط بوجدور إلى الرأس األبيض )الكويرة(. ويش

بعد تطبيق مخطط تهيئة صيد األخطبوط، ارتفعت بشكل مالحظ التصريحات بوجود مراكب وقوارب خارج وحدات 

ما معدله  2014و 2005التهيئة. فقد شكلت حصة هذه المصطادات )خارج وحدات التهيئة( في الفترة الممتدة بين 

ت القصوى للحصص الشهرية ايد الوطني. ويتم استنزاف الكميمن مصطادات األخطبوط على الصع % 24

للمصطادات خالل األسبوعين األولين من كل شهر مما ينتج عنه اضطرابات على صعيد اإلنتاج وعلى المستوى 

 االقتصادي واالجتماعي. 

  تطبيق تمديدات للحصص على مستوى وحدات التهيئة 

ين الجهويين والتي يتم بموجبها قررات وزارية موجهة إلى المندوبيتم تمديد الحصص خالل مواسم الصيد بواسطة م

تعديل الحصص األولية عبر رفع الكميات. ونتيجة لذلك، تفقد مخططات التهيئة أهميتها مما يعيق بلوغ األهداف 

 المتوخاة من خاللها والتي تهم على وجه الخصوص توفير االحتياطيات من أجل الحفاظ على الموارد.

طادة المصرح بها وكذا الصيد خالل فترات الراحة البيولوجية. وكما لنقائص ضعف الكميات المصى هذه ايضاف إل

يصطدم تتبع المنتوجات بممارسات أخرى من قبيل منح التأشيرات على تصريحات متعلقة بصيد األخطبوط في مواقع 

دوج بنفس ت غير قانونية مثل التصريح المزال تتواجد بها تمثيلية لإلدارة المختصة، مما يفتح الباب أمام ممارسا

 المنتوج وإدماج المنتوجات القادمة من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.

رغم أن مخططات التهيئة تشكل إطارا قانونيا يتيح الحفاظ على الموارد البحرية وتعويض المخزون المستغل بإفراط، 

ي حاالت تجاوز الكميات القانونية للصيد العرضي وعدم قة في بعض األحيان. يتجسد ذلك فإال أنه ال يتم االلتزام بها بد 

احترام القيود المتعلقة بمعدات الصيد وفترات الراحة البيولوجية وعدم التقيد بالحصص. كما يحول ضعف آليات التتبع 

 والمراقبة دون تطبيق صارم لمخططات التهيئة.

 لصيادين رغم حظرها ض االعائمة المنجرفة من طرف بع  االستمرار في استعمال الشباك 

، بوضع برنامج لحظر استعمال الشباك العائمة المنجرفة التي كانت تشكل خطرا 2010قام قطاع الصيد البحري، سنة  

 . كما تم وضع آليتين )تقديم تعويضات33سفينة مؤهلة  260التنوع البيولوجي البحري. وقد شمل هذا البرنامج   كبيرا على

ة أو التخلي النهائي عن الصيد مع منح تعويض عن السفينة التي تستعمل هذه التقنية ألصحاب الشباك العائمة المنجرف

مليون درهم بهدف تعويض أصحاب السفن. باإلضافة إلى ذلك تم  256المحظورة(. وقد تم تخصيص ميزانية قدرها 

 حارة.مليون درهم لتغطية تعويضات الب 40تخصيص ميزانية قدرها 

سفينة مؤهلة اآللية األولى )التخلص من معدات الصيد( واستفادت من مبلغ   172اختارت  فيما يخص اإلنجازات، فقد  

سفينة مؤهلة اآللية الثانية )التخلي النهائي   79مليون درهم على شكل تعويضات، في حين نهجت  59إجمالي قدره 

البحارة العاملين بهذه السفن، مليون درهم. أما فيما يتعلق ب 155.38والطوعي عن الصيد( وقد تم تعويضهم بما قدره 

بحارا فقد استفادوا من برامج التكوين في تقنيات الصيد االنتقائي ومن تعويض إجمالي  1793والذي يقدر عددهم ب 

 مليون درهم. 38،55قدره 

المنجرفة في بعض مواقع ساحل البحر   ، لوحظ االستمرار في استعمال الشباك العائمة2016غير أنه، وإلى غاية نهاية  

مليون درهم   253بيل المثال( وذلك رغم تطبيق هذا البرنامج الذي كلف  األبيض المتوسط )المضيق والحسيمة على س

 مليون درهم.  296ة المخصصة لهذا البرنامج والتي تقدر ب في المائة من الكلفة األولية اإلجمالي 85أي ما يفوق 

 

 
ر )الصيد بالصنارة( التي تنشط في الموانئ والمناطق الممتدة بين الناظور والمحمدية )مناطق يتعلق األمر بالسفن التي تستعمل حبال الصنا   33

 د أسماك أبي سيف(. استعمال الشباك في صي
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 لصيد البحريجهودات في مجال اتدابير ترشيد الم 3.2

  تحديد مناطق الصيد البحري على نطاق واسع 

كلم: منطقة البحر األبيض المتوسط، المنطقة  3.500ينقسم الساحل المغربي حاليا إلى أربع مناطق ممتدة على طول 

 األطلسية الشمالية المحيط األطلسي، المنطقة األطلسية الوسطى، المطقة األطلسية الجنوبية.

يهدف هذا التقسيم إلى تحسين جهود الصيد على طول الساحل. غير أنه وحسب المهنيين، فإن هذا التقسيم يبقى غير 

ذلك راجع لكون وحدات التهيئة ذات كاف من أجل استغالل مستدام للموارد وال يسمح بتنظيم فعال لجهود الصيد، و

لى نطاق أوسع والتنقل باتجاه مناطق محددة بعناية تتميز مساحة كبيرة تتيح للسفن خاصة الساحلية منها، االنتشار ع

غط غير متناسب على الموارد البحرية، مقلصة بذلك بشكل كبير المدة الضرورية بوفرة الموارد مما ينتج عنه ذلك ض

 .لتجدد االحتياطي

  رسوم تجديد رخص الصيد تبقى جد ضئيلة 

السعة ب على مالكي السفن دفع رسم سنوي يحدد بالنظر إلى من أجل االستفادة من حق الولوج إلى الموارد، يتوج

اإلجمالية لبواخر الصيد ونوع الصيد الممارس باإلضافة إلى رسم شبه جبائي وهو الرسم المتعلق بالبحث في الصيد 

 في المئة من رسوم الترخيص.  65ل البحري الذي يمث

درهم بالنسبة   75ضئيلة حيث تتراوح هذه األخيرة بين    غير أن المبالغ المحصلة في إطار حقوق تجديد الترخيص تبقى

درهم بالنسبة للسفن التي تفوق سعتها اإلجمالية  40.000ات الصيد التي ال تتعدى سعتها اإلجمالية وحدتين ولوحد

 اد ساللم خاصة برسوم السفن التي تمارس صيد رأسيات األرجل والروبيان.وحدة مع اعتم 1.000

 طيل الصيد الساحلي والتقليدي مج تطوير وتحديث أساضعف االنخراط في برا 

من أجل تجديد أسطول وتحسين مردودته وسالمته وكذا تطوير اإلبحار وظروف   2008تم وضع برنامج "إبحار" سنة  

مليار درهم منها مليار درهم    5فن. ورغم أنه كان يتوخى تخصيص استثمار إجمالي قدره  العمل البحارة على متن الس

المائة من  في 22نية الدولة، فقد شهد انخراطا ضئيال من لدن المهنيين المستهدفين حيث لم يتم صرف سوى من ميزا

عادة تأهيل األسطول من الميزانيات المخصصة من أجل إ % 29,4و % 6,6و % 3,9األموال بنسب تتراوح بين 

من مجموع  % 70. وتمثل هذه األخيرة الساحلي، تطوير األسطول التقليدي وتطوير األسطول الساحلي على التوالي

 المنح المخصصة لبرنامج "إبحار". 

 تربية األحياء البحرية 4.2

قط من اإلنتاج  ف % 0,04، أي ما يعادل 2017طن خالل سنة  537بلغ إنتاج تربية األحياء البحرية في المغرب 

وفر المغرب على مؤهالت مهمة من مليون درهم، وذلك بالرغم من ت   21,90السمكي اإلجمالي في حين تقدر قيمته بـ  

سواحل المستغلة بطريقة غير كافية والمتميزة باعتدال كلم من ال 3.500أجل تطوير تربية األحياء البحرية، السيما 

 األوروبية.العواصف والقرب من األسواق والمهارات 

طن من حيث الوزن وبـ  415بـ  يقدر متوسط اإلنتاج لتربية األحياء البحرية منذ إعمال استراتيجية أليوتيس

مليون درهم من حيث القيمة. ويتعلق األمر على وجه الخصوص بذئب البحر والمحار بإنتاج متوسط خالل  14,83

 طن على التوالي. 284و 123يقدر بـ  2016-2010الفترة 

لح البحر والكوربين باإلضافة إلى ذلك فإن إنتاج ثالث أصناف مستهدفة عبر استراتيجية أليوتيس، ويتعلق األمر بب

لينعدم فيما  2010طن سنة  12إلى  2009طن سنة  34وسمك موسى، يبقى ضئيال. فقد انخفض إنتاج بلح البحر من 

 يلي من السنوات.

المستلزمات الضرورية وذلك من خالل خلق إطار قانوني ومؤسساتي وقد أوصت استراتيجية أليوتيس بوضع جميع 

 بحرية وكذا توفير عروض جاهزة للمستثمرين.  يشمل أنشطة تربية األحياء ال

 وضع إطار مؤسساتي وقانوني منظم لتربية األحياء البحرية  .أ

جل تطويره بموازاة مع باقي من أجل تعريف تربية األحياء البحرية كقطاع مكمل ومختلف عن الصيد التقليدي ومن أ

ني ومؤسساتي منظم ألنشطة تربية األحياء البحرية األنشطة الساحلية، عمدت استراتيجية أليوتيس إلى وضع إطار قانو

تضح للمجلس األعلى للحسابات أن تفعيل هذه اإلجراءات قد اتسم بما  وذلك عبر مجموعة من اإلجراءات. إال أنه ا

 يلي: 

 ة تربية األحياء البحريةتأخر في اعتماد مدون 

ع قانون بمثابة مدونة تربية األحياء البحرية غير أنه قامت الوكالة الوطنية لتنمية تربية األحياء البحرية بإعداد مشرو

 ماده بعد. في انتظار ذلك، لجأت الوكالة إلى نصوص مؤقتة. لم يتم اعت
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  األحياء البحريةمحدودية إجراءات التخليص الجمركي لمدخالت تربية 

 % 60إلى    55مك الماء العذب )من  تعد أغذية أسماك التربية المائية العنصر األكثر تكلفة في استغالل مزارع تربية س

تضاف إليها الضريبة على القيمة المضافة على  % 25من تكاليف االستغالل(. تبلغ رسوم استيراد هذه المواد 

 . مما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف ويؤثر على تنافسية المنتوج النهائي. % 20االستيراد والتي تبلغ 

ية تربية األحياء البحرية بطلب تخفيض  ذه المواد، قامت الوكالة الوطنية لتنمفي انتظار إنشاء وحدات وطنية إلنتاج ه

(. تم قبول هذا الطلب في إطار قانون % 25)عوض    % 2,5ين( لرسوم استيراد أغذية األسماك إلى  مؤقت )لمدة سنت

 لقطاع.لكن تطبيقه كان مؤقتا ومحدودا من حيث الكميات مما قلص من مساهمته في تطوير ا 2016مالية 

 غياب إجراءات ضريبية تحفيزية 

ات الصيد بكونها غير خاضعة للضريبة على القيمة المضافة المماثلة لمنتوج تتميز منتوجات تربية األحياء البحرية

من المدونة العامة للضرائب. إال أن عدم استفادة المستثمرين من حق خصم  91دون إمكانية الخصم طبقا للمادة 

 ة المضافة فيما يتعلق بالمشتريات )المدخالت والمعدات( ينتج عنه خلق تكاليف إضافية ترفع منالضريبة على القيم

تكاليف اإلنتاج مهددة تنافسية القطاع. فعلى سبيل المثال، تقدر التكلفة اإلضافية المتوسطة للضريبة على القيمة المضافة  

 تربية أسماك الماء العذب. من تكلفة اإلنتاج وذلك فيما يخص  % 16غير القابلة للخصم بـ 

اع تربية األحياء البحرية مما يؤثر سلبا على ، وضع أي إجراء ضريبي تحفيزي داخل قط2017لم يتم، إلى غاية سنة  

 تنافسيته ومردوديته.

 تقديم عروض جاهزة للمستثمرين .ب

التي من شأنها جلب من أجل جذب االستثمارات الخاصة بهدف تطوير القطاع واالستثمارات األجنبية المباشرة 

 ية:التطورات التكنولوجية، وضعت استراتيجية أليوتيس اإلجراءات التال

ير عروض جاهزة للمستثمرين الوطنيين والدوليين تشمل األصناف المحمية وملفات تقنية معدة توف -

 سلفا،

 وضع إجراءات تحفيزية للمستثمرين تشمل التأمين. -

وائق التي كانت تعترض المستثمرين. ريع تربية األحياء البحرية من أهم العيعد تحديد المناطق الصالحة إلنجاز مشا

، لم يتم وضع سوى مخطط تهيئة واحد لتربية األحياء البحرية )منطقة الداخلة واد الذهب( غير 2017فإلى غاية يونيو  

التهيئة األخرى المزمع  أن استغالل المناطق التي أسفر عنها هذا المخطط تبقى جد محدودة. أما فيما يخص مخططات  

كلم(، فال تزال في مراحلها  1.025 بوجدور )على مدى-إمسوان وكلميم-إنجازها، ونخص بالذكر مناطق الجديدة

 األولى.

ورغم المجهودات المبذولة من أجل تشجيع االستثمارات فإن صعوبة االستفادة من التمويل التزال قائمة وتشكل أهم 

ن في القطاع. أما فيما يخص التأمين، فإن مزارع تربية األحياء البحرية تجد صعوبات العوائق التي تعترض الفاعلي

المخاطر المرتبطة بالثروة البحرية في غياب منتوجات تأمين محلية. كما أن اللجوء إلى عقد تأمين أجنبي   في تغطية

 وبإجراءات مدونة التأمين. صعبةفيما يخص الثروة الحيوانية تعترضه عراقيل قانونية متعلقة باألداء بالعملة ال

 حصيلة اإلنجازات فيما يخص مشاريع تربية األحياء البحرية .ج

شخصا  148مزرعة، تشغل هذه المزارع  17لغ عدد مزارع تربية األحياء البحرية حاليا في المغرب ما يقدر بـ يب

ى عليها نشاط تربية المحار مليون درهم يطغ 21,3طن بقيمة تصل إلى  510إنتاجا قدره  2016وحققت خالل سنة 

فيما يتعلق باإلنجازات في إطار استراتيجية أليوتيس، المتمركز في المناطق المحمية )خليج الداخلة وبحيرة الوليدية(.  

لم يتم إنشاء سوى ثالث مزارع جديدة، وتم الترخيص ألربعة مزارع لتربية األحياء البحرية فيما ثالث مزارع أخريات  

 .في طور الترخيص

 ثالثا. أداء قطاع الصيد البحري وتنافسيته

 البنى التحتية ومعدات اإلنزال  .1

نزال التحكم في تفريغ المنتجات السمكية، والحفاظ على جودة هذه المنتجات من الميناء إلى هياكل تشمل عملية اإل

نوعان من هياكل االستقبال   وقاعات بيع وشراء السمك بالجملة(. ويمكن البيع األول )مكاتب تسجيل األسماك الصناعية

(، قرى 22األمر بموانئ الصيد )عددها  ال المنتجات السمكية من تسهيل هذه العملية، ويتعلقالمخصصة إلنز

 .24( وعددها  (PDA، ونقط اإلنزال المجهزة 16( وعددها VDP) الصيادين

ي، ثمانية منها تتوفر على بنى تحتية ميناء صيد مخصصة الستقبال األسطول الساحلي واألسطول التقليد   22ومن بين   

 .مخصصة الستقبال أسطول أعالي البحار
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 التجهيزات والخدمات المتعلقة بالموانئ تطوير  1.1

وقد بدأ المكتب   بذل المكتب الوطني للموانئ جهودًا من أجل تحديد احتياجات االستثمار والصيانة بالنسبة لكل ميناء.

مياه والصرف الصحي بنى الفوقية، والقيام بإعادة تأهيل وإصالح شبكات الفي تحديث بعض هذه البنى التحتية وال

 الكهربائية، فضالً عن الصيانة الوقائية والتصحيحية للتجهيزات. والمنشآت 

من خالل تحليل البيانات المقدمة من طرف قطاع الصيد البحري والمكتب الوطني للموانئ، وكذا الزيارات التي قامت 

 ، سجل ما يلي:34موانئ صيد 10ة ل بها لجنة المراقب

  تباين قدرات اإلنزال في الجنوب مقارنة مع المناطق األخرى 

تجدر اإلشارة إلى أن اإلنزال السريع للمنتجات السمكية يسمح بتثمينها بمجرد هبوطها من السفينة. وفي هذا اإلطار،  

لتوزيع الجغرافي  وقد أثبتت المقارنة بين ا .نسبيالوحظ أن المنطقة األطلسية الجنوبية تتوفر على قدرة إنزال محدودة 

 .لعمليات اإلنزال وخطوط األرصفة، عدم التوازن بين قدرات اإلنزال والكميات المنزلة

من إجمالي عمليات إنزال المنتجات  % 5في هذا اإلطار، فرغم أن منطقة البحر األبيض المتوسط تمثل أقل من 

حين أن المنطقة األطلسية الجنوبية، التي  من خطوط األرصفة، في  % 25ثر من البحرية في المملكة، فإنها تضم أك

من البنى التحتية المينائية كأماكن الرسو وأماكن   % 16,5من عمليات اإلنزال، ال تتوفر إال على    % 75تشهد حوالي  

 تفريغ المنتجات السمكية.

ألف طن   616إلى  البحرية في ميناء مدينة الداخلة  ، وصل حجم إنزال المنتجات2015على سبيل المثال، خالل سنة    

  (RSW)من السفن المجهزة بآليات التبريد  وحدة 24مليار درهم، وذلك بواسطة أسطول مكون من  2,4بقيمة 

 .مترا طوليا فقط 1.089قارباً، ورصيف بلغ طوله  3.345الصيد الساحلي، و وحدة من أسطول 195و

 لاختالالت في تجهيز هياكل اإلنزا 

ة تحت درجة حرارة منخفضة على امتداد سلسلة القيمة، تبدأ من عملية تفريغ المنتجات إن الحفاظ على المنتجات البحري

 البحرية، وذلك بتوفير مصانع الثلج وغرف التبريد داخل الميناء وقاعات بيع السمك بالجملة.

جرف  حين أن سبعة موانئ )الصويرة، ال  يتوفر على غرف تبريد، في  22ميناء صيد فقط من أصل    15لكن اتضح أن  

 األصفر، المحمدية، المهدية، أصيلة، المضيق، رأس كبدانة( تعاني من غياب هذه الخدمات.

كما لوحظ أيضا وجود تباين بين المناطق األربع من حيث التجهيز بغرف التبريد ومصانع الثلج. تجدر اإلشارة أن 

 13اإلجمالي لإلنزال، تتوفر على  % من المعدل5نسبة إنزال تصل إلى منطقة البحر األبيض المتوسط، التي تشهد 

 غرفة تبريد 

مصنعا   17غرف تبريد و  6مصنع ثلج، وهو ما يتجاوز بكثير المنطقة األطلسية الجنوبية التي ال تتوفر إال على    22و

ت،  سائل التفريغ )الرافعات، القاطرا باإلضافة إلى ذلك، لوحظ وجود نقائص في البنى التحتية المتعلقة باإلنزال وو للثلج

 المضخات...(.

   اختالالت على مستوى الموانئ 

 من بينها ما يلي:   من خالل الزيارات الميدانية، لوحظت العديد من االختالالت في موانئ الصيد الساحلية والتقليدية،

 ة للوقوف؛عدم وجود تمييز بين األرصفة المخصصة إلنزال المنتجات البحرية، وتلك المخصص -

والمساحات المفتوحة بسبب تخزين آليات الصيد، مما ال يسهل ظروف عمل ازدحام أرصفة اإلنزال  -

الصيادين، ويؤدي إلى اكتظاظ الميناء بوسائل نقل غير مالئمة )عربات، دراجات نارية كبيرة مخصصة 

 للنقل، شاحنات، سيارات ...(؛ 

الميناء، وانتشار   حركة تنقل مكثفة على مستوى أفضيةنقائص في مراقبة ولوج الميناء، مما يؤدي إلى   -

 قنوات تسويقية غير منظمة لمنتجات الصيد وقنوات تهريب الوقود المعفى من الضرائب.

ولإلشارة فلم يتم وضع إجراء متعلق ب "تحديد برنامج إعادة توزيع أنشطة ميناء الصيد" الهادف لتحسين ظروف 

تنقيذ خطة لتوحيد قواعد النظافة لمناولة، كما أن مخطط أليوتيس أوصى بوضع والعمل والسالمة في موانئ الصيد. 

ونقل المنتوجات. السمكية، إال أنه لم يتم تنفيذ هذا اإلجراء الذي يهدف إلى تثمين المنتوجات داخل فضاء الميناء مع 

  .المحافظة على جودتها

 تدبير موانئ الصيد 2.1

وتيس على ضرورة إعادة تنظيم مان تدبيرها الفعال، حث مخطط أليمن أجل تخصيص الموانئ لصيد األسماك وض

، حول مبدأ الفصل بين 2009تدبير موانئ الصيد. وتتمحور عملية إعادة تنظيم تدبير الموانئ، والتي تم إطالقها سنة 

 
 ميناء الداخلة، أكادير، الجرف األصفر، الجديدة، الدار البيضاء، المهدية، العرائش، أصيلة، طنجة والمضيق.   34
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مسؤوال عن  المهام التنظيمية ومهام االستغالل التجاري التي منحت للمكتب الوطني للصيد بصفته "متعهدا شامال"

 يات اإلنزال وعمليات البيع األول.التسيير التنفيذي لعمل

، حق 2009شتنبر  29وفي هذا اإلطار، منحت الوكالة الوطنية للموانئ، من خالل االتفاقية التي تم توقيعها بتاريخ 

( 15سة عشر )االمتياز لفائدة المكتب الوطني للصيد، وذلك من أجل استغالل بعض مساحات موانئ الصيد لمدة خم

 . وتمثلت أهم المالحظات المتعلقة بتطبيق هذه االتفاقية فيما يلي: 2010يناير  سنة، ابتداء من فاتح

 تأخر في تنفيذ جدول التكفل بموانئ الصيد 

لفائدة  إن نقل حق االمتياز من أجل استغالل بعض مساحات موانئ الصيد الممنوح من طرف الوكالة الوطنية للموانئ

. تجدر اإلشارة أنه تم نقل  2636ميناء من أصل  15، ولم يشمل سوى 35التأخربعض وطني للصيد، عرف المكتب ال

)أكادير، العيون، سيدي إفني، الصويرية القديمة، طانطان والدار البيضاء(، ثمانية  2010ستة موانئ فقط خالل سنة 

وميناء بوجدور سنة  اظور، آسفي وطرفاية(،)الحسيمة، الداخلة، الجديدة، المهدية، المحمدية، الن 2012خالل سنة 

ميناء صيد المتبقية )رأس كبدانة، كاال إيريس، الجبهة، الشماعلة، المضيق، القصر  11. أما نقل استغالل 2013

 الصغير، طنجة، أصيلة، العرائش، الجرف األصفر، الصويرة( فلم يتم بعد. 

 نقائص فيما يتعلق بتوقعات مضمون اتفاقية التمويل 

بين وزارة   2011أكتوبر    14االستثمارات المتعلقة بتدبير موانئ الصيد، تم التوقيع على اتفاقية بتاريخ  تمويل    أجلمن  

المالية، ووزارة الفالحة والصيد البحري والمكتب الوطني للصيد. وقد تم تعديلها ثالث مرات بواسطة عقود ملحقة  

 .2015وأكتوبر  2015، ماي 2013شهر شتنبر 

، 2011مليون درهم برسم االتفاقية المبدئية سنة    785التقديرية لالستثمارات المزعم إنجازها من    فةعت التكل وقد ارتف

. تجدر اإلشارة إلى أن هذا االرتفاع في تكلفة 2015مليون درهم برسم العقد الملحق الثالث سنة  1185,24إلى 

روض برمجة اقتناء غرف التبريد ومصانع ان من المففي هذا اإلطار، ك المشاريع راجع لنقائص متعلقة بالتوقعات. 

الثلج، موضوع العقد الملحق األول، في إطار االتفاقية المبدئية. أيضا، ضم العقد الملحق الثالث مشروع إنجاز سوق 

 2008السمك بالجملة بالدار البيضاء ووجدة، ولكن اتضح أنه تم إنجاز السوقين وبدأ استغاللهما على التوالي في نونبر  

 .، أي قبل إبرام االتفاقية2009وغشت 

  انسحاب المكتب الوطني للصيد من تدبير موانئ الصيد 

من أجل الوفاء بالتزاماتها المتعلقة باستغالل بعض مساحات الموانئ في إطار حق االمتياز الممنوح لها، وبتوفير 

ان من المفروض على المكتب الوطني الميناء، كالخدمات المتعلقة بصيانة البنيات التحتية والفوقية ومعدات ومرافق 

مليون درهم ساهم بها صندوق  129مليون درهم، منها  418للصيد، استكمال تمويل برنامج االستثمار المقدر ب 

ملزم بدفع رسوم االحتالل  المكتب الوطني للموانئ تنمية الصيد البحري لتمويل هذا المشروع. باإلضافة إلى ذلك، فإن

 ي المينائي. ملك العمومالمؤقت لل

وقد أثرت هذه النفقات المهمة على الوضعية المالية للمكتب الوطني للصيد، إذ أدى هذا إلى عجز متراكم بلغ 

، وذلك بسبب ارتفاع اعتمادات االستهالك المتعلقة  2016إلى  2010مليون درهم خالل الفترة الممتدة من  66,38

 صيانة وتنظيف وحراسة الموانئ. وكذا نفقاتباالستثمارات المنجزة داخل الموانئ، 

وباإلضافة إلى ذلك، فالمكتب الوطني للصيد بصفته صاحب االمتياز، مطالب بتسديد، لفائدة الوكالة الوطنية للموانئ، 

 .2017و 2016و 2015مليون درهم بالنسبة لسنوات  96رسوم امتياز ثابتة قدرها 

% من التكلفة التقديرية لهذه 75، أي نسبة 2017توبر درهم في أكمليون  869,2وبلغت قيمة إنجاز المشاريع 

المشاريع. وبعد هذه اإلنجازات، وعلى الرغم من أنه يتعين على صاحب االمتياز أن يدفع للمانح التعويض المنصوص 

 جلس إدارةمن اتفاقية االمتياز في حالة ما إذا كان الفسخ بمبادرة من صاحب االمتياز، قرر م 12عليه في المادة 

قرر كل من  2018تدبير موانئ الصيد. وفي أبريل سنة  ، االنسحاب من2016المكتب الوطني للصيد في شتنبر 

 الوكالة الوطنية للموانئ والمكتب الوطني للصيد فسخ االتفاقية.  

  ونقط اإلنزال المجهزة  قرى الصيادين 3.1

لتنظيم عمليات اإلنزال وتسويق مجهزة  اقعمو (PDA)ونقط اإلنزال المجهزة  (VDP)تعتبر قرى الصيادين 

  .المنتوجات المصطادة من طرف الحرفيين

 
على أبعد تقدير،  0102ماي  03كادير، الصويرية القديمة والدار البيضاء( كان مقررا في أفني، إنقل حق االمتياز لمجموعة األولى من الموانئ )العيون، طانطان، سيدي  35 

 كأخر اجل لنقل حق االمتياز للتكفل بها. 2010دجنبر 31اما بافي الموانئ فقد حدد 
 ماعلة، القصر الصغير.تعتبر الوكالة الوطنية للموانئ قرى الصيادين ونقط اإلنزال المجهزة موانئ صيد، على سبيل المثال: الصويرية القديمة، كاال إيريس، الش  36
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مليون درهم. وهدف هذا البرنامج إلى بناء   950بمبلغ قدره  2000بدأ العمل بالبرنامج الوطني لتهيئة الساحل سنة 

موقعًا إلنزال  15م تهيئ ت  2008قرى للصيادين(. وإلى حدود سنة  9نقطة إنزال مجهزة و 30مرفقا لإلنزال ) 39

ونادى مخطط أليوتيس إلى االستمرار  .قاربا 1468مليون درهم وتضم  488,40منتوجات الصيد التقليدي بمجموع 

 مليون درهم.   637في عمليات بناء قرى الصيادين ونقط اإلنزال المجهزة وذلك بتخصيص مبلغ قدره 

قرية للصيادين ونقط إنزال مجهزة ليصل عدد هذه  25تسليم  ، تم2016-2010وفيما يتعلق باإلنجازات خالل فترة 

قرية للصيادين ونقط اإلنزال المجهزة  40قرية للصيادين. وقد بلغت التكلفة اإلجمالية إلنجاز    16، منها  40المرافق إلى  

 .  6.830مليار درهم بعدد قوارب قدره  2,13

قاليم الجنوبية والمتمثلة في سبع قرى للصيادين ومع ة تنمية األباستثناء اإلنجازات المحققة في إطار التعاون مع وكال

، تم إنشاء سبع مرافق فقط في إطار مخطط أليوتيس، بمبلغ 37نقطة إنزال مجهزة 11وكالة حساب تحدي األلفية 

 قاربا. 1500مليون درهم وتضم  498إجمالي قدره 

 ل عن المالحظات التالية: هيئة الساحباإلضافة إلى ذلك، أسفرت مراقبة تنفيذ البرنامج الوطني لت

 تموضع غير مالئم لبعض المواقع 

لوحظ من خالل المعاينة الميدانية عدم مالئمة مواقع غالبية نقاط اإلنزال المجهزة، كالصخيرات وبوزنيقة وموالي 

مصب ة بسال في بوسلهام والصنوبر)المحمدية(، التي تتواجد في مناطق سكنية، كما تم إنشاء نقطة اإلنزال المجهز

وادي أبي رقراق، كما تتسم نقطة اإلنزال المجهزة لموالي بوسلهام بعدم عمقها، مما يتسبب أثناء المد، بمحاصرة 

 القوارب وسط البحيرة بسبب استحالة اإلبحار في الطمي.

من طرف على مستوى نقطة اإلنزال المجهزة بالصخيرات، يصعب الولوج إلى قاعات بيع وشراء السمك بالجملة 

يادين، كما يجد البحارة صعوبات في إرساء القوارب والولوج لنقطة بليونش. ويطرح نفس المشكل بالنسبة لتموقع الص

 نقطة اإلنزال المجهزة لبوزنيقة وأخفنير.

  عدم كفاية معدات التبريد 

مرافق أخرى.  في لوحظ في بعض مرافق اإلنزال، غياب مصانع الثلج وغرف التبريد، بينما اتضح عدم تشغيلها 

باإلضافة إلى ذلك، في نقطة اإلنزال المجهزة لسال، لم يتم استغالل مصنع  .لمصانع الثلج 38إنزال مرفق 16ويفتقر 

الثلج وغرفة التبريد وذلك منذ بدء نشاط نقطة سال. في نقطة اإلنزال المجهزة لموالي بوسلهام، تم إغالق مصنع الثلج 

 .الضوضاءبب بعد شكاوى السكان المجاورين بس

(. على سبيل المثال، ال توجد غرف تبريد في  40من أصل  23لوحظ أيضا وجود نقص ملحوظ في غرف التبريد )

، 2015قرى الصيادين إليمسوان وسيدي الغازي، رغم أهمية كميات الصيد التي بلغت على التوالي، خالل سنة 

 رهم..ن د مليو 44,5طنا بقيمة  1050مليون درهم و 17طنا بقيمة  1123

  معاناة بعض مرافق اإلنزال من عجز مالي 

مليون درهم سنة  37,7المكتب الوطني للصيد بصفته مستغال لمرافق اإلنزال من   تطورت نفقات التسيير التي تحملها

. باإلضافة إلى ذلك، لوحظ ضعف حجم معامالت بعض قرى الصيادين ونقط 2015مليون درهم سنة    68إلى    2013

، بلغ حجم معامالت نقطة 2014، إذ يصغر بكثير نفقات التسيير وعلى سبيل المثال، خالل سنة هزةاإلنزال المج

أيضا، بلغ حجم معامالت قرية أوكنيت   .0،52مليون درهم، في حين بلغت نفقات التسيير  0،43بليونش 

زال المجهزة لبليونش إلنمليون درهم. كما لوحظ أن نشاط نقطة ا 0,6درهما، في حين بلغت نفقات التسيير  3.851

يعرف إيقاع عبور ضئيل جدا )طن واحد من المنتوجات البحرية في السنة( مقارنة مع تكلفة إنجازه التي بلغت  

 مليون درهم سنويا 4,7مليون درهم ونفقات التسيير التي تتجاوز  62

  عدم عمل العديد من قرى الصيادين ونقط اإلنزال المجهزة 

مليون درهم، لوحظ أن هذه النقطة   11,40ء نقطة اإلنزال المجهزة لبوزنيقة بتكلفة قدرها  نشا، تاريخ إ2004منذ ماي  

ال تعرف أي نشاط إلى حدود اليوم. نفس الشيء بالنسبة لنقطة اإلنزال المجهزة ألخفنير بالرغم من أنها كلفت أكثر 

 مليون درهم.  2,8مليون درهم مع نفقات تسيير تبلغ  31من 

لبيع والشراء بالجملة بالصخيرات، يرفض الصيادون تمرير منتوجاتهم عبر هذه القاعة بسبب وجود ة ابالنسبة لقاع

 تجار فقط. 4

 
أجل بناء مليون درهم من  150مليون درهم والمكتب الوطني للصيد ب  647بنحو  2004كالة تنمية األقاليم الجنوبية سنة ساهمت و   37

مليون درهم كمساعدة لبرنامج تهيئة الساحل   407بتخصيص  2008وقام برنامج تحدي األلفية سنة  قرى الصيادين في المناطق الجنوبية،

 هزة. نقطة إنزال مج  11من أجل إنجاز  
 يدي الغازي، أفليسات، أمكريو.  قرى الصيادين: إمسوان، انتريفت، الساراكا،  لمهيريز، لبويردة، إيموتالن، عين بيضة، أوكنيت، س -   38

 نقط اإلنزال المجهزة: تيفنيت، الصنوبر، أكلو، سيدي بولفضايل، ركونت. -      
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، ولم يتم بدء نشاطها إال في يناير  2013أما بخصوص نقطة اإلنزال المجهزة لسال، فقد اكتملت أشغال بنائها سنة 

واع األخرى من المنتوجات البحرية في القنوات غير ألن. باستثناء األخطبوط الذي يمر عبر القاعة، تباع ا2015

 النظامية.

 صعوبة الولوج للوقود المعفى من الضرائب 

نادرا ما يستفيد الصيد التقليدي على مستوى نقط اإلنزال المجهزة وقرى الصيادين من الوقود المعفى من الضرائب،  

ولوحظ خالل الزيارات الميدانية لنقط اإلنزال    .قود ا بالوتزويدهنقطة إنزال مجهزة وقرية صيادين ال يتم    19بحيث إن  

 المجهزة بسال، مارتيل، بليونش، القصر الصغير والفنيدق عدم استخدام محطات الوقود. 

 هياكل التسويق .2

 تشمل هياكل التسويق، هياكل البيع األول وهي قاعات بيع وشراء السمك بالجملة، ومكاتب تسجيل األسماك الصناعية
 البيع الثاني التي تتألف من أسواق بيع السمك بالجملة.  ياكل، وه39

 هياكل البيع األول 1.2

تعتبر عملية البيع األول الواجهة بين إنتاج وتسويق المنتوجات البحرية. وبناًء على وجهة المنتوجات السمكية، تتم  

 سمك بالجملة.راء البيع وشعملية البيع األول داخل مرفقين: مكاتب تسجيل األسماك الصناعية وقاعات 

مركزة في مناطق وسط وجنوب المحيط   40( 08، بلغ عدد مكاتب تسجيل األسماك الصناعية ثمانية )2008خالل سنة  

مع تركيز عال نسبيا في واجهة شمال المحيط األطلسي والبحر األبيض  24األطلسي. أما القاعات فكان عددها 

 .المتوسط

بتكلفة  "41(HNGلسمك بالجملة تحت اسم "قاعات الجيل الجديد )ع وشراء اقاعات لبي 10وكان من المرتقب إنشاء 

 مليون درهم.  499,50أنجزت منها تسعة بمبلغ  مليون درهم، 500,14إجمالية قدرها 

بلغت النفقات المرصودة لتحديث قاعات بيع وشراء السمك بالجملة في مختلف مرافق اإلنزال )موانئ، نقط اإلنزال 

مليون درهم خالل الفترة  41,5وتحديث مكاتب تسجيل األسماك الصناعية أكثر من صيادين(، ة وقرى الالمجهز

 .2016إلى  2009الممتدة من 

من حيث اإلنجازات المتعلقة بمكاتب تسجيل األسماك الصناعية، تم تحديث اثنين هما الداخلة والعيون بتكلفة إجمالية 

 .المكاتب إلى تسعة ، ليصل بذلك عدد 2013سنة  ب بوجدورتغالل مكتمليون درهم. تم البدء باس 4,3بلغت 

وفيما يتعلق بعملية الربط الشبكي لنقط اإلنزال المجهزة وقرى الصيادين حول "قاعات المد الكبرى" التي تقوم بتركيز  

بدرجة ن، وكذلك  المصطادات، لوحظ أنها لم تنجز، كما أن تطوير هذا المفهوم مرتبط بمستوى نضج تعاونيات الصيادي

 .يم تجار السمكتنظ

على الرغم من اإلنجازات المذكورة، فإن هياكل البيع األول غير قادرة على تحمل دورها بالكامل بسبب االختالالت  

 والتي تحد من جاذبية هذه الهياكل بالنسبة للمهنيين. ونذكر في هذا اإلطار: التي ال تزال تطبع القطاع،

صيادي سمك السردين والسمك األبيض الموجه للسوق ال يشجع  جملة الذيالعدد المحدود لتجار ال -

 المحلي، على تمرير منتوجاتهم عبر القاعات؛ 

وجود قنوات تسويق غير منظمة، والبيع الثاني لمنتوجات موانئ أخرى داخل مرافق الميناء، يخلق  -

 منافسة غير عادلة بالنسبة للصيد المحلي، وذلك عن طريق خفض األسعار؛

 
تجار السمك بالجملة والمصنعين في إطار عملية التسويق األولى للسمك  واجهة بين  (CAPI)يعتبر مكتب تسجيل األسماك الصناعية   39

 الصناعي. ويتضمن فضاء تجاريا مجهزا بميزان إلكتروني من أجل تحديد المقاييس، وفضاء شراء وفضاء للميزان.  
 آسفي، الصويرة، أكادير، سيدي إفني، طانطان، طرفاية، العيون والداخلة.  40
ديد على المبادئ التالية: فصل تدفقات المنتجات وحركة تنقل األشخاص، مراقبة درجة الحرارة، وحوسبة عمليات ت الجيل الج تستند قاعا 41

البيع. تتضمن هذه القاعات: فضاء لعرض السمك، غرف باردة، ومصنع ثلج، وخزانات دخول وخروج، ميزان، منشآت إدارية واجتماعية  

 ومواقف للسيارات. 
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بالتقسيط على طول األرصفة، يشجع بيع الكميات المصطادة خارج القاعات، مما  عي السمك تواجد بائ -

 .ينتج عنه خلق سوق موازية

 .إن هذه االختالالت تؤدي إلى تخفيض تثمين المنتوجات والتهرب من المعامالت داخل هياكل البيع المنظمة

(،  RSW) وزن السفن المجهزة بآليات التبريد   في تحديد   عدم الدقةفيما يتعلق بمكاتب تسجيل األسماك الصناعية، لوحظ  

، وذلك بتحديد وزن الصهريج الذي يحمل  (CAPI)42ألن عملية الوزن غير دقيقة وتحدد الوزن في بوابة الميناء

دها طن. إن هذه الممارسة ال تحدد الكميات الحقيقية التي تم اصطيا 25األسماك الطازجة نحو وحدات المعالجة في 

لمجهزة بآليات التبريد، مما يصعب تتبع نظام الحصص المخصصة لهذه السفن، وبالتالي تحديد ف السفن امن طر

 .الرسوم المستحقة

 هياكل البيع بالجملة والتقسيط 2.2

أليوتيس، هيكلة وتنشيط السوق الداخلي عبر أسواق البيع بالجملة والتقسيط، بهدف جعل السمك  قرر في إطار مخطط

شكل أكبر في عادات استهالك المواطن المغربي. ومن التدابير المقترحة لذلك: تطوير وحاضرا ب المتناول غذاء في

 شبكة أسواق الجملة ودعم وتنشيط شبكة هياكل البيع بالتقسيط على صعيد التراب الوطني.

 إنشاء أسواق بيع السمك بالجملة  .أ

جملة التي سبق أن اقترحها  عشرة أسواق سمك بالاستمرار خطة إنشاء  أليوتيس، على اإلجراءين التاليين:   حث مخطط

، وإنشاء عشرة أسواق إضافية في المدن التي تتوفر على أكثر من 2010المكتب الوطني للصيد في أفق سنة 

 نسمة. 800.000

وق أليوتيس، ويتعلق األمر بس فيما يتعلق بتنفيذ هذه المشاريع، تم االنتهاء من إنجاز سوقين اثنين قبل انطالق مخطط

مليون درهم، وبدأ استغالله في   83هكتارا وتكلفته ب  4,5ار البيضاء الذي تقدر مساحته ب بيع السمك بالجملة للد

مليون درهم، وبدأ استغالله   45هكتارا، وتكلفة    1,14، وسوق بيع السمك بالجملة بمدينة وجدة، بمساحة  2008نونبر  

 .2009خالل شهر غشت 

الجملة، التي أنجزت من طرف برنامج تحدي األلفية ير خمس أسواق بيع السمك ب، تم نقل تدب2013الل سنة خ 

مليون درهم، لفائدة المكتب الوطني للصيد، ويتعلق بأسواق مراكش، بني مالل،  322األمريكي بتكلفة إجمالية قدرها  

 .تامسنا -تازة، مكناس والرباط 

مر بسوق إنزكان طور اإلنجاز، ويتعلق األ ضح أن هناك ثالث أسواق في ، ات2017إلى حدود شهر يونيو 

مليون درهم(، باإلضافة إلى أشغال توسيع سوق السمك  40مليون درهم(، تطوان ) 30درهم(، طنجة ) مليون 57)

 رهم(.مليون د   8مليون درهم(، وإنشاء منصات بحرية في سوق الدار البيضاء ومراكش )  17بالجملة للدار البيضاء )

وبالتالي، يمكن القول إنه بعد ثماني سنوات  .مليون درهم 602المذكور أعاله برنامج االستثمار  إجماالً، كلف تحقيق

تم إنشاء خمسة أسواق من أصل ثمانية، وبالتالي فاإلجراء األول المتعلق باستكمال إنشاء  من انطالق مخطط أليوتيس،

 عشرة أسواق لم ينجز بشكل تام. 

ة، فهو لم يبدأ بعد، رغم أن المدة المتبقية لنهاية مخطط لق ببناء عشر أسواق إضافيسبة لإلجراء الثاني المتعأما بالن

 أليوتيس ال تتجاوز عامين.

% من   74حاليا، تتم معظم عمليات تسويق المنتوجات البحرية داخل سوق السمك بالجملة لمدينة الدار البيضاء بنسبة  

سوقي وجدة ومكناس تبلغ  حصة%، في حين أن    16ش بنسبة  ك بالجملة، يليه سوق مراكإجمالي مبيعات أسواق السم

 .% لكل منهما4

  

 
42
الل بعثة ثالثية )قطاع الصيد البحري وتربية األحياء المائية والمكتب الوطني للصيد وقطاع الصيد البحري  ممارسة من خ بدأت هذه ال  

٪، وقدرت باستعمال عينة، متوسط الوزن على النحو 60٪ إلى 40األسماك داخل الصهاريج بلغت  بالداخلة( التي أثبتت أن نسبة المياه/

 :التالي

 اكاً طازجة ؛ تي تحمل أسمطناً للصهاريج ال 25 -
  43طنا على التوالي للصهاريج ذات وزن أقل من  32و  27وبالنسبة للصهاريج التي تحمل المنتوجات الموجهة لتصنيع دقيق السمك: -

ن  طنا، لم يسمح لها بنقل األسماك أل  58طنا. أما بالنسبة للصهاريج التي يفوق وزنها   52طنا، والصهاريج المكعبة ذات وزن أقل من  

 .طنا 60الوزن المثبت في مخرج الميناء ال تتعدى  قدرة جسر  
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 :فيما يتعلق بتسيير أسواق السمك بالجملة، سجل المجلس المالحظات التالية

    نقص في الخدمات المقدمة بأسواق السمك بالجملة 

واحدة   رة ال تتوفر إال على غرفةبالجملة، إذ أن هذه األخياتضح وجود نقص في تجهيزات التبريد داخل أسواق السمك  

للتبريد )باستثناء سوق مراكش الذي يتوفر على أربعة(، وعلى مصنع ثلج واحد فقط لكل سوق )سوق وجدة الذي ال  

 يتوفر على أي مصنع ثلج(.

ة شارة أن سوق السمك بالجملإن من شأن هذه الوضعية عدم تشجيع التسيير األمثل ألسواق السمك بالجملة. تجدر اإل

مليون درهم خالل  507طن من المنتوجات البحرية بقيمة  115000الذي شهد عبور أكثر من لمدينة الدار البيضاء، 

أما بالنسبة لسوق السمك بالجملة لوجدة، فإن غياب مصنع للثلج ال   .، يتوفر على غرفة تبريد واحدة فقط2016سنة 

يتوفر هذا السوق على غرفة  ل فترات ارتفاع الحرارة.سوق بكميات كبيرة خاصة خاليشجع الموردين على تزويد ال

 متر مربع(.  6تبريد، يزداد استغاللها خاصة في فصل الصيف، على الرغم من قدرتها المحدودة )حوالي 

  تدابير غير كافية لمكافحة قنوات البيع غير المنظم 

محلية لمكافحة  م التنسيق بين السلطات الواق غير منظمة، كما أن عد يفضي غياب التتبع وقلة المراقبة إلى تطور أس

 .األسواق غير المنظمة لبيع السمك، شجع على انتشار العديد من األسواق السرية

إن تطور القطاع غير المنظم يعرقل التسيير السليم لألسواق ومرور المنتوجات البحرية عبر أسواق السمك بالجملة 

 .ل ووجدةتامسنا، تازة، بني مال -ط وال سيما سوق الربا

باإلضافة إلى ذلك، فإن اإلطار القانوني المتعلق ببيع المنتوجات السمكية يظل غير مكتمل وغير واضح بالنسبة للبيع 

على سبيل المثال، ال يتطلب بيع المنتوجات البحرية في القرى والبوادي المرور عبر أسواق بيع السمك  الثاني. 

 بالجملة.

  ني عجزا ماليابالجملة وبعضها األخر يعااستغالل بعض أسواق السمك عدم 

تامسنا وتازة وبني مالل لم تعرف إال استغالال ونشاطا -لوحظ أن أسواق السمك بالجملة المشيدة في كل من الرباط

 ضعيفا. في حين لوحظ أن استغالل سوق مكناس لم يكن مربحا.

دي األلفية لفائدة م تسليمه من طرف وكالة تحتامسنا كان قد ت-ة للرباطوتجدر اإلشارة إلى أن سوق السمك بالجمل

، حيث سجل حجم المبيعات  2016، في حين أنه لم يبدأ استغالله حتى نهاية يوليوز  2013المكتب الوطني للصيد سنة  

العمل بسبب   درهم خالل أسبوع من االشتغال(. بعد أسبوع، توقف هذا السوق عن  99673طن بقيمة    26رقما ضعيفا )

السمك بالجملة للدار البيضاء او اللجوء إلى استخدام قنوات التوزيع غير  يفضلون التزود من سوق بيعأن المهنيين 

 .2018المنظمة. ولم يتم إعادة فتح السوق من جديد إال في شهر أبريل 

مليون درهم،  3طن بقيمة  900، سجل سوقا بني مالل وتازة، مبيعات على التوالي، بحجم 2016و 2014بين سنتي 

مليون درهم. وتجدر اإلشارة أن المداخيل المسجلة بالنسبة ألسواق الرباط، تامسنا، تازة، بني  3,5طن بقيمة  614و

 مالل ومكناس ال تغطي نفقات التسيير.

تجار السمك عالوة على ذلك، تعاني أسواق السمك بالجملة من غياب الجاذبية التجارية وذلك لعدة عوامل منها: قدم 

لهم دراية كبيرة بقنوات التوزيع، عدم جاذبية طريقة التسويق، وجودة اجدين في األسواق والذين بالجملة المتو

 المنتوجات في بعض األسواق )سوق السمك بالجملة لمدينة وجدة على سبيل المثال(.

  نقائص على مستوى سوق السمك بالجملة للدار البيضاء 

طنا   106000،  2015-2013ل فترة  غ متوسط حجم المبيعات خالالجملة للدار البيضاء، بلعلى مستوى سوق السمك ب

ومع ذلك، فإن هذا السوق يعرف عدة اختالالت خاصة فيما يتعلق بمراقبة الولوج. فبالرغم   .مليون درهم 502بقيمة 

 لية الولوج إلى السوق غيرمليون درهم لتحديثه وبناء سياج(، ال تزال عم 4.75من أهمية النفقات المخصصة له )

مما يؤدي إلى عدم التحكم في الحركية والتنقل داخل السوق. أما بالنسبة للمراقبة الصحية،  خاضعة للمراقبة الكافية،

 .طن في اليوم 500فإن تقنيين فقط، هما المسؤوالن عن القيام بمراقبة 

األسماك دون وثيقة تحدد السوق، مما يؤدي إلى بيع أيضا، ال يتم التحكم بشكل كاف في تدفق األسماك التي تمر عبر 

صدرها، وكذلك بيع منتوجات لم تكن موضوع البيع األول داخل السوق، وبالتالي لم تخضع للضريبة في ميناء  م

تفريغها. ويرجع سبب عدم التحكم المذكور إلى عدم وزن المنتجات داخل السوق، وغياب قائمة متوسط الوزن حسب 

 قة.األنواع المسو

( الستقبال حجم  2008ذا السوق تبقى محدودة، إذ أنشئت في األصل )سنة  ن قاعات البيع داخل هباإلضافة إلى ذلك، فإ

طن،   116000، حجم مبادالت بلغ  2016طن، وقد عرف سوق الدار البيضاء، خالل سنة    14000أسماك يصل إلى  

ا  السمك األبيض بعدم كفايته سم المساحة المخصصة لبيع أضعاف قدرته المبدئية لالستقبال. وحاليا، تت 8أي أكثر من 

 .إذ يتم عرض المنتوجات خارج قاعات البيع على أرصفة التفريغ
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 دعم تنشيط شبكة هياكل البيع بالتقسيط .ب

قام قطاع الصيد البحري بوضع استراتيجية تسويقية مؤسساتية تهدف إلى الرفع من شهرة وتثمين الثروة السمكية 

يق هذه االستراتيجية للمكتب الوطني للصيد. وقد بلغت وتم تفويض تطبمليون درهم.  6,18المغربية، كلفت مبلغ 

مين. وفي إطار استمرارية برنامج إعادة تنظيم الباعة مليون درهم في ظرف عا  30التكلفة اإلجمالية لهذه اإلجراءات  

نامج تحدي األلفية، بائع متجول في إطار بر 1.300المتجولين للسمك التي يقوم بها المكتب الوطني للموانئ، استفاد 

 من دراجات وصناديق مبردة. 933بائع من برنامج تدريب و 1.260حيث استفاد 

مليون درهم، ال يزال  33تشجيع المنتوجات البحرية والتي كلفت أكثر من وعلى الرغم من الجهود المبذولة ل 

د(، مع وجود كلغ / فر  20عدل العالمي )كلغ / فرد(، مقارنة بالم  13,6االستهالك السنوي للفرد من األسماك منخفًضا )

 .تباينات كبيرة بين المناطق الحضرية والقروية

للصيد أي تدابير لتنفيذ اإلجراءات المتعلقة بتطوير الشراكات مع األسواق   باإلضافة إلى ذلك، لم يتخذ المكتب الوطني

 .الممتازة والمتوسطة، وتنفيذ مخطط تطوير أسواق التقسيط

غير منظم، كما يعمل الباعة المتجولون في ظروف ال تخضع لضوابط صارمة لمعايير  البيع بالتقسيطوبالتالي يبقى 

 .النظافة

 الصيد البحري رابعا. تنافسية منتوجات
حدد مخطط أليوتيس ثالثة مشاريع مهيكلة تروم تحسين التنافسية فيما يخص منتوجات الصيد البحري. ويتعلق األمر 

للمواد األولية، ودعم توجيه المصنعين نحو األسواق الواعدة، وكذا إحداث ثالثة أقطاب بتسهيل ولوج المصنعين 

 للتنافسية في شمال ووسط وجنوب المملكة.

 لتدابير المتعلقة بتسهيل الولوج للمواد األوليةا .1

تبطة تضمن مخطط أليوتيس تدابير تهدف إلى تسهيل الولوج للموارد الوطنية، وأخرى لتخفيف اإلكراهات المر

انوني محفز وكذا دعم باستيراد المواد األولية. فبالنسبة للفئة األولى من التدابير، نص المخطط على إعداد إطار ق

قصد تيسير أنظمة التعاقد بين المنتجين/بائعي السمك بالجملة من جهة والمصنعين من جهة أخرى. إال أنه لم للتمويل 

 .2017التدابير وذلك إلى حدود شهر يونيو  يتم بعد الشروع في األعمال المرتبطة بهذه

البحرية يعاني من نفس  وهكذا، فإنه بعد أزيد من ثمان سنوات على إطالق مخطط أليوتيس، ال يزال قطاع الصناعة

 النقائص.

 ركود النسيج الصناعي وتحويل محدود للمنتوجات البحرية 

ا يتعلق بتركيبتها وعدد وحداتها، حيث تزال شعب ، لم تسجل الصناعة البحرية تطورا فيم 2015-2009خالل المدة 

 .409ى إل 422نفسها، بينما سجل النسيج الصناعي تراجعا في عدد الوحدات من  األنشطة هي

بالمائة من مجموع وحدات الشعبة(،   39، أي حوالي 72فبالنسبة لوحدات التجميد التي تتركز بميناء الداخلة )عددها 

ية لتجميد األخطبوط، فقد أصبحت اليوم غير مؤهلة للعمل في تجميد األسماك السطحية والتي تم تصميمها في البدا

 يناء المذكور.التي تشكل المورد األكثر وفرة على مستوى الم

 نقص في تثمين الثروة الوطنية 

افة ومناصب أكد مخطط أليوتيس أن التصبير والتجميد هما الشعبتان األساسيتان للقطاع فيما يتعلق بخلق القيمة المض

قية لحل اإلشكاالت  الشغل. غير أن األنشطة ذات الصلة تظل رهينة بتوفر الموارد البحرية. وفي غياب تدابير حقي

 قة بالتزويد، فإن الكميات التي تعالجها هاتان الشعبتان تبقى محدودة.المتعل

بالمائة   42طن، منها    862.293سط  ، بلغ إنتاج قطاعي الصيد الساحلي والتقليدي في المتو2015-2009فخالل المدة  

تجميد. وبالتالي فإن  بالمائة لل  10,4وجات الثانوية )دقيق وزيت السمك( وبالمائة للمنت  28موجهة لالستهالك البشري و

كمية ضعيفة من اإلنتاج هي التي تعرف تحويال حقيقيا، عبر التصبير أو شبه التصبير، وهما النشاطان اللذان يستفيدان 

 بالمائة من اإلنتاج البحري. 0,6و 18,4تعادالن على التوالي من حصتين 

ة للتحويل تستوعبها صناعات المنتوجات وفيما يتعلق باألسماك السطحية، فإن أكثر من نصف المنتوجات الموجه

بالمائة من الكميات  76بالمائة و 90الثانوية )دقيق وزيت السمك(. وهي الصناعات التي تستحوذ على أزيد من 

 معالجة بطانطان والعيون.ال

بعض وبعيدا عن األسماك السطحية، يستحوذ قطاع الصيد في أعالي البحار على كمية مهمة من اإلنتاج المتعلق ب

بالمائة على التوالي خالل سنة   21و 54األنواع السمكية مثل رأسيات األرجل واألسماك البيضاء، وذلك بنسبة تعادل  

لكميات، فإن إنتاج قطاع الصيد في أعالي البحار يتم توجيهه كليا نحو التصدير دون . وبالرغم من أهمية هذه ا2015



 158 

س لم يتطرق في تشخيصه لهذا الهامش، ولم يضع أي مشروع لبحث معالجة صناعية. وجدير بالذكر أن مخطط أليوتي

 تثمين أفضل لهذه الثروة.

 نحو األسواق الواعدة المصنعيندعم توجيه   .2

جية في نقص الترويج لفائدة المنتوج المغربي والعالمة المغربية، باإلضافة إلى لوج لألسواق الخارتتجلى إكراهات الو

إكراهات أخرى لوجيستيكية. إال أن التدابير المتخذة لمواكبة مقاوالت القطاع في مجال االبتكار المتعلق بالمنتوجات 

البحري ال تزال مفتقرة لتصور ة المكلفة بالصيد وة. كما أن الوزارأو بطرق التصنيع لم تفض إلى األهداف المرج

 واضح في هذا المجال.

وتظل األعمال المرتبطة بالترويج والتسويق المؤسساتي، والتي تم إطالقها على المستوى الوطني والدولي، دون أثر 

ع عرض التصدير وظا في اتجاه تنوي ملموس. وهكذا، فإن مكانة المغرب تجاه األسواق الخارجية لم تعرف تغيرا ملح

وج أسواق جديدة. فقد كانت الصادرات تتجه تاريخيا نحو دول االتحاد األوروبي وبالخصوص إسبانيا، بينما كان وول

ولوج األسواق األمريكية واألسيوية محدودا. وال تزال هذه المحدودية التي يعرفها عرض التصدير مستمرة إلى اليوم، 

 لدول.ة بعدد محدود من االصادرات المغربي وهو ما يترجم رهن

 43,4باإلضافة إلى ذلك، تعرف بنية الصادرات هيمنة ثالثة أنواع من المنتوجات. ويتعلق األمر بمنتوجات التجميد )

بالمائة بالنسبة لدقيق السمك   17,3بالمائة( وكذا المنتوجات الثانوية )  23,3بالمائة من الكميات المصدرة(، والتصبير )

ك(. وعموما، فإن المنتوجات األقل تصنيعا )المجمدة( وتلك التي تتسم بقيمة مضافة سبة لزيت السمبالمائة بالن 8,2و

ضعيفة )دقيق وزيت السمك( هي األكثر تصديرا. وقد ظلت هذه البنية التي تميز الصادرات المغربية دون تطور منذ 

 .2009إطالق مخطط أليوتيس سنة 

بتكار فيما يخص تقنيات التحويل، وكذا إلى نقص في  ية إلى نقص في االعة البحرية المغربوتعزى محدودية الصنا

اإللمام بالتطورات التي تعرفها العادات الغذائية بالدول المستقبلة للصادرات المغربية. فعلى هذا المستوى، تبقى  

 مجهودات الفاعلين العموميين المكلفين بالصناعة البحرية دون أثر ملموس.

 حريةسية المنتوجات البإحداث أقطاب لتناف  .3

نص مخطط أليوتيس على تسريع إحداث قطب "أليوبوليس" وخلق قطب لتنافسية األسماك السطحية بكل من مدينتي 

الداخلة والعيون، باإلضافة إلى قطب ثالث لتنافسية المنتوجات البحرية بطنجة. غير أن تنفيذ هذه المشاريع يستدعي 

 ية:المالحظات التال

 قطب التنافسي بأكاديرالق الفعلي للتأخر في االنط 

، ال يزال تقدم 2016عرف هذا المشروع تأخرا في إحداثه وفي االستقرار الفعلي للمصنعين. فإلى حدود نهاية سنة 

،  "Parc Haliopolis"المشروع منحصرا في تسويق البقع األرضية من طرف الشركة المكلفة بالترويج للقطب 

ومنذ ذلك الحين، فإنه إلى حدود شهر يونيو  .2012ويناير  2010لمدة بين شهر ماي يق الذي تم خالل اوهو التسو

، ال تزال هذه المقاوالت لم تستقر بعد فعليا بالقطب المذكور. كما أن المقاوالت التي اقتنت هذه البقع هي 2017

 مقاوالت قديمة، بحيث لم يتم تسجيل أي إحداث لمقاولة جديدة. 

 بالجنوب روع قطب التنافسيةمش 

، دراسة في موضوع "موقع وحجم قطب لتنافسية المنتوجات 2011أطلقت الوزارة المكلفة بالصيد البحري، خالل سنة  

مليون درهم. غير أنه بعد إنجاز الشطرين األول   5,11البحرية في منطقة الجنوب )العيون والداخلة(" بميزانية قدرها  

، وذلك إلعادة النظر في مالءمة المشروع 2013دجنبر  لة توقفا منذ شهر  فت الصفقة ذات الصوالثاني من الدراسة، عر

، وذلك بعد 2016على ضوء إمكانية إحداث ميناء "الداخلة األطلسي". ولم تستأنف الدراسة المذكورة إال خالل سنة 

 ة الداخلة.إطالق مخطط تنمية األقاليم الصحراوية، وبرمجة خلق ميناء في عمق المياه بجه

ر المسجل في هذا المشروع غياب تصور واضح حول القطب المعني. كما أن هذا التأخر يحول دون التأخ ويترجم

 االستغالل األمثل لإلمكانيات البحرية المهمة على مستوى جنوب األطلسي. 

  مشروع قطب التنافسية بالشمال 

الدراسة المرتبطة  ة هكتارات، إال أنحة تمتد على ثمانيبالنسبة لقطب التنافسية بالشمال فيرتقب إحداثه على مسا

 . 2011بجدوى وتحديد حجم وتموقع القطب المذكور لم يتم بعد االنتهاء منها، وذلك رغم إطالقها سنة 

 خامسا. المحاور األفقية للمخطط
لق لصيد البحري. ويتعباإلضافة إلى المحاور االستراتيجية الثالثة، ضم مخطط أليوتيس محاور أفقية تهم أنشطة ا

 لمراقبة والتتبع، واإلطار القانوني، والحكامة والتدريب. األمر بآليات ا
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  والتتبع المراقبة .1

في هذا الصدد، أقر مخطط أليوتيس تنفيذ مشروع يهدف إلى ضمان المراقبة الفعالة والتتبع على طول سلسلة القيمة 

د البشرية والمادية ال سيما جة، وتعبئة الموارة للمراقبة المندموذلك من خالل ثالثة تدابير وهي: تحديد خطة وطني

 ". 2010على المستوى اإلقليمي، وكذا وضع خطة "تتبع 

 نقائص على مستوى تنفيذ مشروع المراقبة المندمجة 1.1

حدد ، إذ  43يهدف المخطط الوطني للمراقبة المندمجة إلى وضع وتنفيذ إجراءات خاصة بمراقبة أنشطة الصيد البحري

طالق السفن من الموانئ وخالل اإلبحار، وكذا مساطر للمراقبة عند تفريغ ليات المراقبة عند انالمخطط المذكور آ

 األسماك وبعد الخروج من الميناء.

، في حين أن إجراءات المراقبة وزجر  2010وقد تم اعتماد النصوص التنظيمية فيما يخص إبحار سفن الصيد سنة 

صيد البحري نظاما لتحديد المواقع والتتبع المستمر .  وقد وضع قطاع ال2013ال انطالقا من سنة  المخالفات لم تطبق إ

لسفن الصيد بغرض تحديد الموقع الجغرافي ألي سفينة صيد ساحلي أو للصيد في أعالي البحار في المنطقة االقتصادية 

زة تحديد الموقع لي البحار مجهزة بأجه. حاليا، كل سفن أسطول الصيد الساحلي وأسطول الصيد في أعالخاصةاال

 (.VMSرافي )الجغ

، بإنشاء وإعداد وتجهيز مركز وطني لمراقبة السفن، وبلغت نفقات إنشاء هذا 2013كما قام قطاع الصيد البحري سنة  

ا مليون درهم. ومع ذلك، وفي غياب نصوص قانونية تلزم سفن الصيد المغربية بإرسال بيانات أنشطته  87,05المركز  

غرض غير مستعملة من أجل توفير تتبع أكثر فعالية ومراقبة صارمة ومستمرة رمجية المعدة لهذا الإلكترونيا، تظل الب

 للمصايد. 

باإلضافة إلى ذلك، ال يغطي نظام تحديد المواقع أسطول الصيد التقليدي ألن القوارب التي تنشط في هذا اإلطار ليست  

تكاليف تركيب األجهزة وكذا إحجام  يد من الصعوبات منها رافي، وذلك بسبب العد مجهزة بمعدات تحديد الموقع الجغ

البحارة. ولوحظ أن هذه الفئة من الصيد يمكن أن تستخدم كقناة لتسويق المنتجات غير القانونية وغير المصرح بها 

 وغير المنظمة لقطاعات الصيد األخرى. 

 بالمراقبة غياب توزيع أمثل للموظفين المكلفين   2.1

، لم تحدث أي زيادة في عدد الموظفين المسؤولين عن المراقبة.  2009ق مخطط أليوتيس سنة لوحظ أنه، منذ انطال

باإلضافة إلى ذلك، اتضح أن توزيع الموظفين في المناطق، السيما المكلفين بالمراقبة، ال يتناسب مع مستويات أنشطة 

 المتوسط وشمال المحيط األطلسي، مراقبا بمنطقتي البحر 121، عمل 2016الصيد. فعلى سبيل المثال، خالل سنة 

 10% من مجموع الموظفين المكلفين بالمراقبة على الصعيد الوطني، في حين ال تمثل هاتين المنطقتين سوى    67أي  

يات % من الكم 90% من حجم أنشطة الصيد. أما بالنسبة لمنطقتي وسط وجنوب المحيط األطلسي اللتان تمثالن 

 % من مجموع مراقبي الصيد البحري.  33فقط، أي    مراقبا  61، ال تتوفران سوى على  المصطادة على الصعيد الوطني

كما لوحظ أن عدد موظفي مندوبية الصيد البحري بالمحمدية يفوق عدد موظفي مندوبية الداخلة، التي يشهد ميناءها  

لق بالتنسيق، لوحظ أنه ا يتعوفيم .ه بميناء المحمدية كل سنةمرة عما يتم تفريغ 200تفريغ كميات من األسماك تزيد 

لم يتم تنفيذ اإلجراءات المتعلقة بخلق تجمعات لتعبئة وسائل كافية، مع الفاعلين على المستوى المحلي )المكتب الوطني 

 للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية والمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، ...(. 

 أنشطة الصيد البحري مراقبة  3.1

 :من بعض الثغرات التي يمكن تلخيصها على النحو التاليالمراقبة  يعاني نظام

 عدم كفاية مراقبة الوحدات الصناعية 

ال يتم مراقبة الوحدات الصناعية إال نادرا وال يهم عمليا إال األخطبوط. وفي هذا الصدد، لوحظ أن المصانع المتخصصة 

لعلم أن هذا النوع موظفي قطاع الصيد البحري؛ مع ا  غيرة ال تخضع ألي مراقبة من طرففي األسماك السطحية الص

%  75% من الكميات المصطادة على المستوى الوطني، وأن الكمية المعالجة تمثل أكثر من  80من األسماك يمثل 

 من هذا اإلنتاج.

  

 
، القواعد المنظمة للتنقل، التتبع والمصادقة لمكافحة الصيد غير القانونّي، ، إجراءات المصادقة على الكميات المصطادةVMSعالمات 43

 متناسقة للمراقبة. غير المصرح به وغير المنظم، حوسبة عملية المصادقة على الكميات المصطادة، وإجراءات ومنهجيات  
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 عدم االمتثال للسقف المسموح به بالنسبة للصيد العرضي 

من حجم المصيد، وذلك  % 2الصيد العرضي إلى حدود عتبة سفن الصيد بإمكانية تجاوز حصص  يرخص لجميع

اعتمادا على قرار للوزير المكلف بالقطاع. إال أنه، لوحظ تجاوز هاته العتبة حسب ما جاء بتقارير المعهد الوطني 

 للصيد البحري.

قيق لكميات الصيد ، يصعب القيام بتقدير د (RSW)يد  السفن المجهزة بآليات التبر وبالنظر إلى خصوصية نظام تفريغ

، يمكن أن تصل مستويات الصيد غير المرخص لهذا النوع من السفن 44لمرخصة. ووفقًا الستطالعات ميدانيةغير ا

%، تصبح القيمة التجارية للصيد العرضي 9% من إجمالي المصيد. وتجدر اإلشارة إلى أنه ابتداء من نسبة 11إلى 

 المرخص له. حة( أعلى من قيمة الصيد األساسي)غير المصر

  شبه غياب مراقبة قطاع الصيد البحري لقوارب الصيد التقليدي 

لوحظ أن مراقبة الصيد التقليدي ال تزال ضعيفة. وفي غياب تأطير صارم، يعرف هذا المجال العديد من االختالالت  

ب مهًما )الساركا  واقع التي يكون فيها عدد القواركظاهرة وجود قوارب تقليدية تستغل نفس الرخصة خاصة في الم

 لة...(، وانتشار قوارب غير قانونية )غير مسجلة(. ونتريف بالداخ

 غرامات غير رادعة وسلطة تقديرية واسعة في معالجة المخالفات 

ة بالمقارنة مع لوحظ أن مبالغ الغرامات المرتبطة بالمخالفات التنظيمية التي حددها قطاع الصيد البحري تعتبر ضعيف

ما قطاعي الصيد الساحلي والصيد في أعالي البحار. فعلى مردودية بعض قطاعات الصيد ال سيحجم المعامالت و

سبيل المثال، في حالة استخدام معدات أو طرق صيد محظورة، ال يمكن ردع سفينة مجهزة بآليات التبريد التي تحقق 

 درهم 60.000,00غرامة قدرها سنوياً، ب مليون درهم 36,4قيمة مضافة تبلغ 

فة إلى المبالغ الضعيفة، يعاني تطبيق الغرامات من الطابع الذاتي الذي يتجلى في منح سلطة تقديرية مهمة في  ضاباإل

، بسبب استخدام أداة صيد محظورة، تم تحديد غرامة 2015إطار عمليات تخفيض الغرامات. فعلى سبيل المثال، سنة  

هم )آخر إشعار(، أي در 5.000هذا المبلغ الحقًا إلى ل اإلشعار األول؛ ثم تم تخفيض درهم خال 350.000قدرها 

، تم تخفيض مبلغ الغرامة عن مخالفة 2011% من المبلغ المحدد في اإلشعار األول. وخالل سنة  98بتخفيض قدره 

 %. 50درهم، أي بنسبة قدرها  250.000إلى  500.000مماثلة من 

 . 2016-2010مليون درهم كغرامات عن الفترة  1,85ه لم يتم استخالص ما قدره من جهة أخرى، لوحظ أن

 حكامة القطاع  .2

 اإلطار التشريعي والتنظيمي 1.2

، تاريخ إنشاء وزارة الصيد البحري والمالحة البحرية، بذلت جهود إلصالح النظام القانوني للصيد 1981منذ سنة 

ونة بسبب صعوبات في التنسيق مع البحري. إلى اآلن، لم يتم اعتماد هذه المد وذلك بهدف إعداد مشروع مدونة الصيد  

فيما يتعلق  المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية حة البحرية، وكذا مع جهات أخرى، مثلقطاع المال

 بمنح التراخيص للوحدات الصناعية التي تنشط في الصيد البحري.

لموارد أو الجودة وسالمة وتتبع المنتج(،  ء، في بعض مجاالت الصيد البحري )تقديرات اولوحظ كذلك، أنه يتم اللجو

لى ملء الفراغ القانوني بإصدار قرارات ودوريات لوزير الفالحة والصيد البحري، مثل المقررات الوزارية لتهيئة إ

اإلشارة إلى أن مستوى هذه النصوص . وتجدر 45المصايد، وقرار تتبع والمصادقة على منتجات الصيد البحري

عد التي تسنها )المحظورات والغرامات ل الهرمي للقواعد القانونية ال يتناسق مع أهمية القواالتنظيمية في التسلس

 والعقوبات...(.

قانوني،  بشأن بمكافحة الصيد غير ال  15-12مع ذلك، لوحظ أنه لم يتم بعد نشر ثالثة مراسيم تنفيذية متعلقة بالقانون رقم  

ير المنظم، بمكافحة الصيد الغير القانوني، الغير المرخص به والغ غير المرخص به وغير المنظم )يتعلق اثنان منها

 والثالث بالصيد الترفيهي(. 

 الحكامة في قطاع الصيد البحري  2.2

لبحري، غير أنه حث مخطط أليوتيس على ضرورة إعادة تحديد أدوار الفاعلين الحاليين المتدخلين في مجال الصيد ا

اء بها هذا ط أليوتيس لم يتم إنجاز خطتي عمل من أصل ثالثة التي جبعد أزيد من ثمان سنوات على إطالق مخط

 
 ، لحساب Cofrepêche"قامت بها شركة "     دراسة حول الوضعية الراهنة وخطة تحديث فرع أسماك السطح الصغيرة في المغرب، التي 44

DPM   تشخيص قطاع أسماك السطح الصغيرة في المغرب1(، تقرير المرحلة  2015/ 12)صفقة رقم :. 
، الذي سن  2015يونيو  1حيز التنفيذ في  2015ماي  26والصيد البحري الصادر في لوزير الفالحة  123/2015دخل القرار رقم  45

 والمصادقة على منتجات الصيد البحري.  اإلجراء المتعلق بالتتبع
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التدبير ويتعلق األمر بوضع خارطة عمل لكافة المتدخلين في القطاع، مع تحديد األدوار والمسؤوليات كل متدخل على 

   .ريد في أعالي البحار ضمن مهام المكتب الوطني للصيد البحالصيإدماج المستوى الوطني والمحلي وكذا 

 نقص في تحديد أدوار المتدخلين المؤسساتيين 

تتدخل عدة جهات في مستويات مختلفة من سلسلة القيمة. ويتعلق األمر بفاعلين مؤسساتيين مباشرين )الوزارة المكلفة 

في الصيد البحري، وكذا الوكالة الوطنية لتنمية تربية  بالقطاع، والمكتب الوطني للصيد، والمعهد الوطني للبحث 

نئ، الوكالة الوطنية للموانئ، القوات المسلحة الملكية، السلطات األحياء البحرية(، بفاعلين غير مباشرين )إدارات الموا

درات، ...( المحلية، المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية والمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصا

لثروة البحرية،  تحاد الغرف البحرية، المجلس األعلى لحماية واستغالل اوالهيئات االستشارية )غرف الصيد البحري وا

...(. إال أنه لوحظ أن تدخالت الفاعلين المذكورين تظل محصورة ومقيدة، وال يزال التنسيق بينهم بحاجة إلى تحسين. 

 تيس.فة المتدخلين في القطاع، والتي نص عليها في مخطط أليوكما أنه لم يتم وضع خارطة عمل لكا

 04بتاريخ  1257-99- 02وقد تم كذلك إنشاء مجلس أعلى لحماية واستغالل الثروة البحرية بموجب المرسوم رقم  

هذا   ؛ غير أنه تم تجميد عمل هذه الهيئة منذ إنشائها. وحتى بعد إطالق مخطط أليوتيس، لم يتم تفعيل عمل 2000مايو  

 إجراءات  لعبه في مجال توجيه استغالل الموارد البحرية، واقتراحالمجلس على الرغم من الدور الهام الذي يمكن أن ي

 .من أجل التنمية المستدامة للثروة البحرية

   إقصاء غير مبرر للصيد في أعالي البحار من شبكة التسويق التي يديرها المكتب الوطني للصيد 

يد البحري، لم يتم دمجه بعد في دائرة % من قيمة أنشطة الص40أعالي البحار والذي يمثل حوالي  إن قطاع الصيد في  

صيد البحري التي يدبرها المكتب الوطني للصيد وال تفرض عليه ضريبة أسواق السمك المتواجدة تسويق منتجات ال

اري بها العمل. وقد دعا مخطط أليوتيس إلى في موانئ المملكة في تجاهل للمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة الج

 لقطاع في مهام المكتب الوطني للصيد. إدماج هذا ا

بمثابة مدونة التجارة البحرية، في الفقرة )ب( على أنه يجوز   1919مارس    31من ظهير    3ونصت مقتضيات المادة  

ريغ محصلة صيدها بأحد موانئ المملكة لسفن الصيد كيفما كانت حمولتها أن ترفع العلم المغربي شريطة أن تقوم بتف

لمغربية، ضرورة أداء ضريبة سوق السمك عن هذا اإللزام القانوني للسفن بالتفريغ في الموانئ االمغربية. وينتج 

 ، كما تم تغييره،  1975لعام  2-74-531من المرسوم رقم  5المنصوص عليها في المادة 

يغها في  ذكر ضريبة أسواق السمك على جميع األسماك التي يتم تفروتفرض المادة الخامسة من المرسوم السالف ال

بدون تحديد قطاع الصيد )الصيد التقليدي أو الصيد الساحلي أو الصيد في أعالي البحار(، ويبقى   موانئ المملكة

 2وبمعدل االختالف الوحيد الذي أتى به هذا المرسوم هو التمييز بين األسماك الصناعية التي تخضع لهذه الضريبة 

 في المائة من قيمة محصلة صيدها. 4ض عليها نسبة في المائة واألنواع األخرى لألسماك التي تفر

وباإلضافة إلى ذلك، لم يستبعد النص المحدث للمكتب الوطني للصيد أنشطة الصيد في أعالي البحار من نطاق 

مكتب الوطني للصيد، فإن هذا األخير مسؤول، المحدث لل  1-69-45من ظهير رقم    3اختصاصاته. ووفقا ألحكام المادة  

بدون تحديد مصدر هذه المنتجات )الصيد التقليدي أو الساحلي  ظيم تسويق منتجات الصيد البحري عامةعن مهمة تن

 أو في أعالي البحار(. 

ئ اإلسبانية وجدير بالذكر أنه لتشجيع قطاع الصيد في أعالي البحار بتفريغ منتجاته في موانئ المملكة عوض الموان

قبال أسطول دات من خالل تهيئة بعض الموانئ ببنى تحتية مخصصة الست)الس بالماس(. بذلت الدولة المغربية مجهو

 أعالي البحار وبالمعدات المخصصة لتفريغ المنتجات المجمدة وبناء مستودعات للتبريد. 

% 5,65(، والذي يمثل RSWاستثناء سفن غير أنه تمت مالحظة أن مراقبة نشاط قطاع الصيد في أعالي البحار )ب

قيمته، ال يخضع لمقتضيات قناة التسويق التي يدبرها   % من40ي ألنشطة الصيد البحري، وحوالي  من الحجم اإلجمال

 المكتب الوطني للصيد البحري.

الوطني للصيد % من قيمة اإلنزال السنوي لهذا القطاع من الصيد البحري قدر فوات الربح للمكتب  4وباعتماد نسبة 

مليون   188بنحو    2016لي البحار من أداء ضريبة سوق السمك لسنة  البحري بسبب عدم إخضاع سفن الصيد في أعا

 .2016إلى  2010مليون درهم بالنسبة للفترة الممتدة من  916درهم، وبمبلغ 

اءات من جميع الرسوم ( استفاد قطاع الصيد البحري من اإلعف1985دجنبر 31) 2.85.890وتطبيقا للمرسوم رقم 

وبدوره استفاد قطاع والزيوت المستهلكة خالل بعض عمليات المالحة البحرية.  والضرائب على الوقود والمحروقات  

الصيد في أعالي البحار من هذه التسهيالت رغم أنه ال يؤدي ضريبة سوق السمك السالفة الذكر. ينبغي التذكير بأنه 

لمحروقات أزيد من بلغت قيمة استهالك الصيد في أعالي البحار من ا 2016ى إل 2010خالل الفترة الممتدة من 

 مليار درهم.  12,6في المائة من مجموع استهالك قطاع الصيد والبالغ  52
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  اختالالت على مستوى تنظيم مهن الصيد البحري 

الصيد البحري؛ والتي يمكنها تبني أليوتيس، محور إنشاء وتقوية تنظيم مهن قطاع  بين المحاور األفقية لمخططمن 

قطاع الصيد البحري. ي المخطط، وتكوين متفاوض فعال في مختلف أنواع الشراكات مع  المشاريع المنصوص عليها ف

 ولهذا الغرض، تم تركيز الجمعيات المهنية وإنشاء تنظيم مهني لكل قطاعات الصيد البحري.

غياب   تعدد التمثيل المهني داخل قطاع الصيد البحري، مما يؤدي إلىمن حيث اإلنجازات، تجدر اإلشارة إلى استمرار  

 اء بعد من إعادة هيكلة غرف الصيد البحري.التنسيق بين اإلدارة والمهنيين. أيضا، لم يتم االنته

 تعزيز المهارات وجاذبية مهن الصيد البحري  3.2

يشتغلون في قطاع الصيد  10.000نهم بحار، م 13.000، بـ 2008ق در الخصاص في عدد البحارة المؤهلين سنة 

من مجموع فرص العمل %    90عامل، أي ما نسبته    57.000بق، الحاجة لعمال مؤهلين ب  التقليدي. وقدرت، فيما س

المتاحة في صناعة تحويل المنتجات البحرية آنذاك. وبعد تفعيل مخطط أليوتيس، لوحظ أنه لم تتم تلبية حاجيات اليد 

 التي تم تحديدها:يد البحري. وتبين المالحظات التالية أوجه القصور الرئيسية العاملة في قطاع الص

   نقص في عدد المكونين بمعاهد التكوين التابعة للصيد البحري وإسناد المسؤولية في سفن الصيد ألشخاص

 ال يتوفرون على المؤهالت الالزمة 

البحري )معهد عال للصيد البحري وخمسة معاهد لتكنولوجيا معهداً للتدريب  14يتوفر قطاع الصيد البحري على 

ومع ذلك، فإن العديد من أوجه االختالالت تعرقل تحقيق األهداف   .ثمانية مراكز تأهيل مهني بحري( الصيد البحري و

ل، اضطر المسطرة في الجداول الزمنية التقديرية، ال سيما نقص المدربين مقارنة باحتياجات القطاع. وعلى سبيل المثا

، إلى تعليق التدريب ابتداء من 2008نة مركز التكوين عن طريق الممارسة بالمضيق، والذي تم إنشاؤه في س

 كان يزاول بالمعهد المذكور.بعد تقاعد آخر مدرب  31/12/2016

بشهادة، وتجدر اإلشارة إلى أن احتياجات أسطول الصيد من الموارد البشرية تتطلب حصول البحارة على تكوين مكلل  

ا(. غير أنه لوحظ أنه يتم إسناد بعض مناصب باإلضافة إلى شهادة التخرج )دبلوم مع فترة مالحة محددة تنظيمي

خاص ال يتوفرون على المؤهالت الالزمة والمحددة تنظيميا. فعلى سبيل المثال، من المسؤولية في سفن الصيد ألش

ميكانيكي رئيسي ال يملكون  125قائد سفينة و 147بحار، سفينة التي تنشط بقطاع الصيد في أعالي ال 310أصل 

ميكانيكي   1.758نة وقائد سفي 1.700لشغل الوظائف المسندة إليهم. وفي قطاع الصيد الساحلي،  المؤهالت الالزمة

، ال يتوفرون على 1.755رئيسي من بين إجمالي من يشغلون هذه الوظائف بسفن هذا القطاع والمقدر مجموع عدده 

 هالت الالزمة.المؤ

 .2016خالل    981إلى    2010سنة    1949بشكل حاد من    وبشكل عام، تراجع عدد التالميذ المسجلين بمعاهد التدريب

 صعوبة في إقرار حد أدنى لألجور للعاملين بقطاعي الصيد الساحلي والتقليدي 

من الدخل الشهري، وعلى نص مخطط أليوتيس على ضمان استفادة العاملين بقطاع الصيد البحري من حد أدنى  

حار. كما كان مقررا كذلك إقرار حد أدنى للدخل لكل بحار حسب قطاع  االستفادة من التغطية االجتماعية بالنسبة لكل ب

 الذي يزاول به مهامه، وذلك بالتشاور مع ممثلي المهنة. الصيد 

نى مضمون لألجر؛ وأن هذا األخير يتم  غير أنه لوحظ أنه بالنسبة لقطاعي الصيد الساحلي والتقليدي ال يوجد حد أد 

  ، لم 2017السفن بالحصص بين أرباب السفن والعاملين بها. وحتى نهاية سنة تحديده عن طريق توزيع قيمة منتوج 

 يتم تحديد أي حد أدنى لدخل البحار حسب قطاع الصيد كما هو منصوص عليه في مخطط أليوتيس.

الجتماعي في قطاع الصيد من خالل تسجيل البحارة لدى الصندوق ويصعب كذلك تعميم االستفادة من الضمان ا

دنى شهري لألجور، مان االجتماعي، خاصة في قطاع الصيد التقليدي، وذلك بسبب عدم وجود حد أالوطني للض

والعمل المتقطع للصيادين بسبب الراحة البيولوجية وغيرها، وحركة الصيادين عبر المناطق، وكذا ممارسة حرف 

 التغطية ضد حوادث الشغل لفائدةوينطبق الشيء نفسه على تفعيل  .ن قبل البحارة باإلضافة إلى نشاط الصيدأخرى م

 البحارة، والتي يظل تطبيقها ممكنا فقط لفائدة العاملين بقطاعي الصيد الساحلي والصيد في أعالي البحار. 

 سادسا. أهم التوصيات

ل المجلس األعلى للحسابات بخصوص كل محور على صياغة توصيات على إثر المالحظات الواردة في التقرير، عم

تب الوطني للصيد، والمعهد كلفة بقطاع الصيد البحري وكذا لألجهزة العمومية األخرى المتدخلة )المكللوزارة الم

از  الوطني للبحث في الصيد البحري، والوكالة الوطنية لتنمية تربية األحياء البحرية(، وذلك بغية تسريع إنج

 كما يلي:المشاريع المهيكلة التي جاء بها المخطط. ويمكن إجمال هذه التوصيات 

  



 
 

163 

 بخصوص بلورة وتتبع االستراتيجيات في قطاع الصيد البحري .1

انطالقا مما تمت مالحظته بخصوص قيادة االستراتيجية وتقييمها، يوصي المجلس الوزارة المكلفة بقطاع الصيد 

 بما يلي:

كبة االشتغال المستمر لمجموعات العمل ولجان التتبع والقيادة التي تم تشكيلها لمواالحرص على  -

 تنفيذ االستراتيجية؛

الحرص على أال يتم إسناد عمليات التقييم إلى نفس مكتب االستشارة الذي أشرف على اإلعداد  -

 والتتبع، وذلك بهدف توخي الموضوعية وتفادي حاالت التنافي؛

 اردبخصوص استدامة المو .2

لوك للصيد المسؤول الصادرة عن من أجل ضمان استغالل ناجع للموارد البحرية والحفاظ عليها طبقا لمدونة الس

 جلس بما يلي:، يوصي الم1995منظمة األغذية والزراعة سنة 

توطيد البحث في مجال الصيد البحري ومده بالوسائل الضرورية للقيام بالتتبع المنتظم والتنبؤات  -

 د؛ المتعلقة بتطور المخزونات في إطار مقاربة بيئية لتحديد النسب المقبولة للصيد حسب المصاي

تكييف قدرة الصيد على ضوء توجيهات البحث في مجال الصيد البحري وفرض احترام معايير تدبير  -

 المصايد خاصة فيما يتعلق بالتقييدات الزمنية والمجالية وكذا تلك المرتبطة بآليات الصيد؛

رط  تبني برنامج طوعي إلعادة تشكيل المخزون بالنسبة لألصناف التي توجد في وضعية استغالل مف -

لدياغرام مثل الروبيان الوردي وسمك النازلي األبيض والدنيس واألبراميس والكوربين والبغروس وا

 توسط؛ الرمادي في المحيط األطلسي واألبراميس الوردي والبوري والسردين في البحر األبيض الم

غير مواصلة المجهودات المبذولة في تدبير المخزون السمكي ومحاربة الصيد غير القانوني و -

حر، وعند التفريغ، المصرح به وغير المنظم، وذلك بتدعيم نظام المراقبة المندمجة )المراقبة في الب

 وعلى امتداد سلسلة القيمة، واإلشهاد بالمصطادات(؛

تربية األحياء البحرية من أجل تخفيف الضغط على الموارد البحرية.   تدارك التأخر المسجل في تنمية -

التسريع باعتماد مدونة تربية األحياء البحرية، وسن تدابير جبائية وجمركية   وفي هذا اإلطار، ينبغي

الولوج للمواد األولية الالزمة لهذا النشاط، ومواكبة المستثمرين بالدعم التقني  محفزة لتسهيل 

 والمالي.

 صوص أداء قطاع الصيد البحري وتنافسيتهبخ .3

يغ لحسابات بتقوية تجهيزات موانئ الصيد بوسائل التفرفيما يتعلق ببنيات اإلنزال، يوصي المجلس األعلى ل

والمناولة والتفريغ اآللي )رافعات ومضخات...(، قصد تحسين ظروف تفريغ المنتجات وتحسين الخدمات لفائدة  

 لمحروقات ومصانع الثلوج وغرف التبريد...؛السفن فيما يتعلق بمراكز ا

 بما يلي:أما بالنسبة لبنيات التسويق، فإن المجلس يوصي 

تقوية دينامية التحديث بوضع نظام للمزاد اآللي عن بعد داخل قاعات البيع بالجملة من أجل رفع   -

ة على شفافية الصعوبات المرتبطة بالمنافسة غير الشريفة وتأثير بعض شبكات بائعي السمك بالجمل

 العمليات التجارية؛

تغطية جغرافية أمثل من أجل جعل  الحرص، عند اختيار مواقع إحداث أسواق الجملة، على ضمان -

 ية لتوزيع السمك؛هذه األسواق مراكز جهو

العمل على االشتغال الكامل ألسواق الجملة التي تم إحداثها مؤخرا، والتي كلف إنجازها مبالغ مهمة  -

 درهم(؛ مليون  600)

سن مساطر  ضمان المراقبة الدائمة لشروط الصحة والسالمة فيما يخص المنتجات البحرية عن طريق   -

سلة التبريد وخاصة واضحة مع الحرص على تطبيقها الفعلي، ووضع وسائل جدية لمراقبة احترام سل

 فيما يتعلق بظروف النقل البري.
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 المجلس األعلى للحسابات بما يلي: ومن أجل تحسين تنافسية منتجات الصيد البحري، يوصي

قد بين المنتجين/ بائعي السمك بالجملة من ضمان التزويد المنتظم للمصنعين، وذلك بوضع إطار للتعا -

ين من جهة أخرى. وفي هذا الصدد، وجب أيضا استغالل ما يتيحه قطاع الصيد في جهة والمصنع

 (؛2015ات اإلنتاج سنة بالمائة من كمي 33أعالي البحار من إمكانات إنتاجية )

قليص حصة بعض األنشطة  العمل على سن تدابير حقيقية لتثمين أفضل لإلنتاج البحري، وذلك بت -

 ب الصناعية ذات قيمة مضافة عالية.)دقيق وزيت السمك( وتوجيه التحويل نحو الشع

 بخصوص الحكامة والمراقبة وتقوية القدرات .4

البحرية، ينبغي وضع أسس حكامة رشيدة للقطاع تضمن تطبيق التدابير القانونية. من أجل استغالل مستدام للموارد  

 صي المجلس بما يلي:وفي هذا االتجاه، يو

إدماج قطاع الصيد في أعالي البحار في مسارات التسويق التي يضطلع المكتب الوطني للصيد  -

 بتدبيرها، والحرص على استخالص الواجبات المفروضة في هذا اإلطار؛

لحرص على أن تكون تهيئة المصايد موضوع نصوص قانونية من مستوى قانون أو مرسوم لكي ا -

ة، واستكمال اإلطار القانوني للقطاع كما هو مسطر في مخطط أليوتيس، وعلى تكتسب قوة ملزم

 يد. الخصوص اعتماد مدونة للص

بة أنشطة الصيد دعما في اتجاه تغطية ومن أجل ضمان مراقبة فعالة وتتبع على امتداد سلسلة القيمة، تستدعي مراق

 في هذا الصدد، يصدر المجلس التوصيات التالية:أمثل بدءا من المراقبة في البحر إلى غاية البيع بالتقسيط. و

الرفع من عدد العاملين المكلفين بالمراقبة والعمل على توزيعهم بشكل موضوعي على البنيات  -

 الخاصة بالتفريغ؛   

 قبة باألقمار االصطناعية لتشمل قطاع الصيد التقليدي؛تعميم آلية المرا -

ديري  المتعلقة بجنح الصيد قصد تقليص الهامش التقوضع إطار قانوني مناسب للغرامات التصالحية   -

 المخول لإلدارة؛ 

 تطبيق العقوبات الرادعة في حق المخالفين والحرص على استخالص مبالغ الغرامات المقررة؛  -

 استجابة التكوين لحاجيات مختلف مكونات القطاع وتقوية جاذبية مهن الصيد البحري.الحرص على   -
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 (مقتضب)نص 

 )...( 

يتم االحتفاظ  بينما لم    ،الواردة في التقرير قد تم إنجازها أو في طور اإلنجاز  21توصية من بين    19تنهي الوزارة أن  

 بتوصيتين.

تعتبر  ،وم. في هذا السياقالتوصية األولى تتعلق بتأطير تهيئة المصائد وفق معايير قانونية عليا كقانون أو مرس

تدبير الموارد في إطار  مناسب لطبيعة وتواتر القرارات التي يجب أن تتخذ  الذي تعتمده  الوزارة أن اإلطار القانوني  

عليه من قبل األمانة العامة للحكومة، التي تصادق على النصوص يثنى  ارة إلى أن هذا النهج  البحرية. كما تجدر اإلش

األخير، لقد ساهمت جميع القرارات الوزارية التي  وفيمن طرف إدارة الصيد البحري. ياق المدرجة في هدا الس

 .تم وضعها في تحقيق هدف االستغالل المستدام للموارد البحرية

في حلقة البيع التي يدبرها المكتب الوطني  والتي تخص إدماج قطاع الصيد في أعالي البحار ،التوصية الثانية

المتعلق بتسيير أسواق بيع السمك بالجملة المتواجدة  2-74-531من المرسوم رقم  5ير الفصل فقد تم تغي ،للصيد 

الذي وضح مجال ،  2014ريل  أب  02  بتاريخ   2-14-98بالمرسوم رقم    للصيد،بالموانئ من طرف المكتب الوطني  

ن المنتجات  ضيح ضروريًا ألكان هذا التو  وقد تطبيق الرسم الجبائي على المنتجات المفرغة في الموانئ المغربية.  

وتلفيفها على متن  سبق تكييفها    والتيالسمكية الطرية "مفرغة" بينما يتم "إنزال" منتجات الصيد الصناعية المجمدة  

 .سفن أعالي البحار

 )...( 

 الحصيلة العامة لإلنجاز تقييم الجوانب المتعلقة بتصميم مخطط آليوتيس .أوال
 )...( 

 ف االستراتيجيةبطء في تحقيق بعض األهدا 

منتجات التربية في تجارة  وحجمفي سياق هيمن عليه التطور القوي لتربية األحياء البحرية على الصعيد العالمي 

% 1,8مرت من  والتيتمكن المغرب من تحسين حصته في األسواق العالمية للمنتجات البحرية  األسماك الدولية،

 . 2010دولة سنة  127دولة مقابل  135ألسواق حيث غطى ، بفضل تنويع ا2015% سنة  1,9إلى  2007سنة 

تحديد المناطق البحرية من كما مكن إدراج تربية األحياء البحرية كأولوية لتطوير قطاع الصيد البحري الوطني 

سنوات لكل  4و 3عن الدراسات الذي دامت ما بين  التهيئة الناتجةكشفت مخططات  وقد هذا النشاط. تهم التي 

أي ضعف المستوى المقدّر عند إعداد المخطط.  طن، 380.000سنوية تبلغ وجود إمكانات إنتاج مخطط عن 

يصل استثمارها اإلجمالي إلى  إبداء االهتمام والتيالمشاريع التي تم اختيارها بموجب طلبات عروض  وستمكن

عمل. عند إنجازها،  فرصة 3.600طن وخلق أكثر من  156.000يق إنتاج سنوي يبلغ مليار درهم، من تحق 1,3

 .المغرب في األسواق الدوليةستمكن هذه المشاريع من تعزيز مكانة 

% من الهدف  85أي  ،2014كلغ لكل فرد سنة  13,6، تجاوز االستهالك المحلي لألسماك، الذي بلغ لهذا إضافة

هذا  ويتماشى .كلغ 11,7 والمتمثل فيى الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية ، المستو2020المحدد في أفق 

. على سبيل المثال، بلغ معدل االستهالك السنة(كلغ لكل فرد في  13مع االستهالك العالمي لألسماك )المستوى 

ة على الصعيد أنها تتوفر على ثالث أكبر منطقة اقتصادية خالص كلغ، مع 13,9، 2017الفردي في أستراليا سنة 

 (. 2كلم مليون 8,1العالمي )

 المبرمجةبعض المشاريع  ضعف نسبة إنجاز 

من التكلفة اإلجمالية المقدرة  %70. كما أن 2018نهاية سنة  %80بلغ االلتزام المالي لمشاريع مخطط آليوتيس 

. وهو ما % 82مليار درهم(، همت مشاريع تفوق نسبة التزاماتها  3,3أي السنة )لتنفيذ اإلستراتيجية إلى متم 

 لتنفيذ مشاريع هذا المخطط. اجيد  ، ويعكس معدالستراتيجيةالايتوافق مع التقدم الزمني لتنفيذ 

 سطرة وفي برمجة تنفيذها نقائص في التركيبة المالية للمشاريع الم 

في إطار إعداد المخطط، تمت بلورة وثيقة تفصيلية لتقدير تكلفته وتحديدها لكل محور من المحاور والمشاريع 

زانية الالزمة والتركيبة المالية وتحديد مصادر التمويل المالئمة لكل والتدابير المسطرة ومقدار االستثمار والمي

ية العامة للدولة، تم تعبئة العديد من مصادر التمويل، بما في ذلك صندوق تنمية مشروع. فباإلضافة إلى الميزان
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ومع تنفيذ  ( والمقابل المالي التفاقيات الصيد مع االتحاد األوروبي وروسيا واليابان.FDPالصيد البحري )

 رائها عند االقتضاء.اإلستراتيجية، تمت مراجعة وتحيين ميزانية مختلف اإلجراءات وإث

 ص على مستوى التتبع والقيادة نقائ 

شكل تنفيذ مخطط آليوتيس موضوع آلية مراقبة وتتبع صارمة بعقد لجان القيادة ولجان التتبع ومجموعات عمل 

 من قبل هذه الهيئات المختلفة. ااجتماع 150أكثر من   للبرمجة األولية. في هذا الصدد، تم عقد 

  المخطط  وتقييم بعمليات إعداد وتتبعتكليف نفس مكتب الدراسات 

في منتصف تنفيذ المخطط، قامت إدارة الصيد البحري بتقييم لخريطة الطريق بهدف تحديد التدابير الالزمة لتنفيذها 

 لمخطط.ولم تتعلق هده الدراسات بتقييم ل بشكل صحيح.

 استدامة الموارد البحريةثانيا. 

 بنية الموارد البحرية  .1

المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، ت عطى األولوية لألصناف ذات في إطار البحث العلمي الذي يقوم به 

جاز هذا األهمية التجارية وفقًا لنسبة تواجدها عند التفريغ من حيث الحجم والقيمة، أي حوالي ستين صنفا. ويتم إن

 التتبع من خالل أخذ العينات من المصطادات وحمالت التتبع العلمي. 

 البحريةتدبير الموارد  .2

 البحث في الصيد البحري 1.2

 نقص في الموارد المخصصة للبحث 

لكون البحث أساس إستراتيجية تطوير الصيد البحري، تم تزويد المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالموارد 

ة في  ادية بما يتناسب مع المهام الموكلة إليه بموجب مخطط آليوتيس. كما تم تعزيز وسائل المالحالبشرية والم

البحر من خالل تحديث سفن المسح الحالية والبدء في بناء سفينة جديدة لعلوم المحيطات. باإلضافة إلى ذلك، تم 

.  كما تم 2017في  443و 2016في سنة  417إلى  2009سنة  377تعزيزه بالموارد البشرية والتي مرت من 

 2011لف الجهات، حيث تم   تجديد ثالثين وحدة بين تجديد حظيرة السيارة الميدانية الالزمة للقيام بمهام في مخت

 .2015و

 اختالالت في تدبير المصائد 2.2

األصناف.   في إطار التدبير المستدام للمصائد، كان من أولويات إدارة الصيد البحري، وضع مخططات التهيئة ألهم

الخ..(، وخاصة من خالل وتشمل هذه المخططات تدابير خاصة ألنواع معينة مثل إسبوريات )الدوراد والسار، 

 اإلغالق المؤقت للمصايد وتقنين معدات الصيد.

( مشكلة معروفة عند مجتمع علماء RMDويعد استغالل بعض المصايد خارج نطاق المردود األقصى المستدام )

التدبير القائم ي واألربيان الوردي. في الواقع، فإن والتي تهم المصائد متعددة األسماك، مثل النازلالصيد البحري 

( معقد بشكل خاص من الناحية العلمية وكذلك من ناحية التدبير حيث أن RDMعلى المردود األقصى المستدام )

 هذا النهج يستخدم من منظور نوعي وليس كمي.

 مقرارات وزارية  تدبير بعض المصائد بواسطة 

ية يعد أمرا ضروريا لتحديد آليات التدبير تخضع مخططات التهيئة للنصوص القانونية لكن اللجوء للمقررات الوزار

أظهر هذا النهج فعاليته بالنسبة لمصيدة األخطبوط بالنظر إلى   المثال،في بعض الوضعيات المستعجلة. على سبيل  

ة في هذا القطاع. ولتعزيز الترسانة القانونية الخاصة بهذه حدات العاملمردودية الو تحسين هذا المخزون وتطور

 ؤطر هذا النشاط وهي حاليا في طور المصادقة.تإعداد مشاريع قرارات تم  المصائد،

سمك التونة الحمراء، التي تديرها اللجنة الدولية للمحافظة على تون المحيط األطلسي ببالنسبة للحالة الخاصة 

ICCAT،  ألسماك ع قرار يتماشى مع توصيات المنظمة وهو قيد التشاور مع المهنيين. أما بالنسبة  ع مشروتم وض

التونة الصغيرة، فقد تم إعداد مشروع مخطط التهيئة لالستيفاء لمدونة منظمة األغذية والزراعة بشأن الصيد 

الذي جمع البيانات العلمية وقدم   هذا المشروع في طور التشاور مع المعهد الوطني للصيد البحري،  ويوجد الرشيد.  

 ط التهيئة.العناصر الالزمة إلعداد مخط

در اإلشارة إلى أن هذه الطريقة قانونية وأن جميع النصوص التي يتم اعتمادها تتم المصادقة عليها من أخيًرا، تج

 طرف األمانة العامة للحكومة.
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  االخطبوط خارج وحدات التهيئة إنتاجارتفاع 

بواسطة مخطط تهيئة جنوب بوجدور والذي يحدد الحصص وفترات الراحة  يدة األخطبوطيتم تدبير مص

بوجدور في انتظار وضع مخطط للتهيئة.  للصيد شمالومن خالل إجراءات تدبير تتضمن سقف  لوجية،البيو

لألسقف ولكن أن تؤدي إلى استهالك سريع  األخيرة، يمكنهاإجراءات التدبير االحترازية المطبقة في هذه المنطقة 

 األخطبوط.في تثمين ع اقتصادية واجتماعية معينة حيث إنها تؤدي عادة إلى ارتفاليس لها عواقب 

 تطبيق تمديدات للحصص على مستوى وحدات التهيئة 

أن يتجلى في زيادة الحصص أو  مكيف يمكنتتطلب مصايد الرخويات، من خالل دينامية مخزونه، وضع تدبير 

ت لموصى به من قبل العديد من الهيئالصغار على أساس إعادة التقييم العلمي على النحو اإغالق مناطق تواجد ا

 الدولية.  يمكن هذا النهج من الزيادة في اإلنتاج والمحافظة على المخزون.

 في استخدام الشباك العائمة المنجرفة من طرف بعض الصيادين رغم حضرها  االستمرار 3.2

 )...( 

ا اإلطار )إدارة الصيد البحري أو البحرية الملكية أو رف السلطات المختصة في هذ في حالة ثبوت مخالفة من ط

ك الملكي أو إدارة الجمارك أو إدارة المالحة التجارية أو قيادة الموانئ أو الشرطة القضائية(، تقوم إدارة الصيد الدر

قا للقانون الجاري به العمل. البحري بحجز المعدات وتفرض عقوبات على المخالفين وفقًا للمسطرة المعدة طب

 .2018و 2014لإلشارة، تم تسجيل خمس مخالفات بين 

 تدابير ترشيد المجهودات في مجال الصيد 4.2

 مناطق الصيد على نطاق واسع تحديد 

تعمل إدارة الصيد البحري على الحد من التنقل المجالي وتحديد مجهود الصيد داخل وحدات التهيئة. تحقيقًا لهذه 

خاصة لكل صنف تدبير  وإجراءاتتمل مخططات التهيئة التي تم وضعا على وحدات للتهيئة المجالية الغاية، تش

 ،من أصناف الصيد مع تحديد مجهود الصيد داخل هذه الوحدات. يأخذ هذا التقسيم بعين االعتبار حركية األسطول

 لموارد.وهو المعيار الذي تم تحديده لضمان توافق مردودية أساطيل الصيد مع حالة ا

 تجديد رخص الصيد تبقى جد ضئيلة رسوم 

تعمل اإلدارة، بالتشاور مع المهنيين، على اعتماد نهج جديد الحتساب رسوم رخص الصيد لتكييفها مع واقع القطاع 

 السفينة، نوعية السفينة، إلخ(.  وتطوره مع مراعاة مجموعة من المعايير )حجم

لسفينة وبدون سفينة ع قانون بشأن رسوم رخص الصيد التجاري باولقد أعدت إدارة قطاع الصيد البحري مشرو

تم إرسال هذا المشروع،  وقد رسوم رخص الصيد الترفيهي على متن السفن.  بشأن وكذلك)الصيد على األرجل( 

 . 2020 والمالية إلدماجه في قانون المالية لسنة لوزارة االقتصاد ، 2019/ 30/04بتاريخ 

 أسطول الصيد الساحلي والتقليدي وتحديثتطوير في برنامج  االنخراط ضعف 

 وتطلبآليوتيس، صعوبات عملية في التنفيذ وشهد عدة فترات من التوقف.    قبل تنفيذ واجه برنامج إبحار الذي أطلق  

 ، 3تعديالت في أربع صيغ. واعتبر التعديل رقم  4 المعنية اعتماد تكيفه مع واقع القطاع واحتياجات األساطيل 

يهمهم من كسب غالبية المنخرطين الذين  ومكن، بمثابة إحياء حقيقي لبرنامج إبحار 2013فبراير الموقع في 

 182إلى  2012و 2009في السنة ما بين  17. بالفعل، فقد تحول معدل المستفيدين من برنامج إبحار من البرنامج

مليون درهم ابتداء  170ل مليون درهم من المنح من أص 167. كما تم صرف 2018-2013سنويا خالل الفترة 

 .% 98,2، أي ما يشكل 2013من 

 تربية األحياء البحرية 5.2

تم إيالء اهتمام خاص لتربية األحياء البحرية في   قبل،نظًرا لعدم إدراجها في مخططات لتنمية الصيد البحري من 

 -لتنمية األحياء البحرية تيس. في هذا اإلطار، تم إنشاء وكالة مخصصة لهذا النشاط )الوكالة الوطنية إطار آليو

ANDA لمرافقة االستثمارات في مجال تربية األحياء البحرية في المغرب. وقد مكن ذلك بشكل ملحوظ من )

المؤهلة لتنمية هذا النشاط وإطالق   طقتحديد المنابلورة خمس مخططات التهيئة في تربية األحياء البحرية مكنت من  

إجراءات تحفيزية للعاملين في هذا القطاع.   وتقديمجيع االستثمار الخاص طلبات عروض للتعبير عن االهتمام لتش

وبالتالي، تم استيفاء الشروط األساسية الالزمة لتطوير القطاع، والسيما من خالل النظام القانوني المكيف والعرض 

ة لتنمية تربية األحياء  صة، مكنت طلبات العروض للتعبير عن االهتمام التي أطلقتها الوكالة الوطنياالقتصادي. خال

 طن.  156.000سنوي يقدر بـ    وبإنتاج مليار درهم    1,35بلغ  مشروًعا، باستثمار إجمالي    266البحرية من اختيار  
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 وضع إطار مؤسساتي وقانوني منظم لتربية األحياء البحرية  .أ

 تأخر في اعتماد مدونة تربية األحياء البحرية 

ن ناحية أخرى، من أجل تقنين قطاع لبحرية أحد أولويات مخطط آليوتيس. مال يعد إعداد مدونة تربية األحياء ا

لألمانة العامة  15-79تربية األحياء البحرية ومنح المستثمرين الرؤية الالزمة، تم إعداد وتقديم مشروع قانون 

د دونة للصيفي وضع م ، عبر هذا القانون،أجل المصادقة عليه. ويتمثل طموح إدارة الصيد البحري للحكومة من

 . الكافي للقطاعالبحري تتضمن جزءا لتربية األحياء البحرية، وذلك، عند الوصول إلى النضج 

 إجراءات التخليص الجمركي لمدخالت تربية األحياء البحرية محدودية 

بية األحياء البحرية بالمغرب، حصلت إدارة الصيد البحري على تجديد من قبل إدارة من أجل تعزيز تنمية تر

على األعالف لتربية األحياء   %  2,5إلى    %  25لجمارك والضرائب الغير مباشرة إلجراء التخفيض التعريفة من  ا

 .2018البحرية لمدة ستة سنوات ابتداء من السنة المالية 

 إجراءات ضريبية تحفيزية غياب 

ا يوالتي ستخلق مناًخا موات  2018لقد تم إدخال مجموعة من اإلجراءات الضريبية التحفيزية في قانون المالية لسنة  

لالستثمار في هذا القطاع وذلك بهدف تشجيع تنمية تربية األحياء البحرية. وتخص هذه اإلجراءات، اإلعفاء من 

واد الرئيسية الموجهة لتربية األحياء البحرية وتمديد الضريبة على القيمة المضافة مع تخفيض الضريبة على الم

على العلف المركب المخصص لتربية األسماك. يهدف هذا   %  2,5إلى    %   25من    التخفيض في الرسوم الجمركية

اإلجراء األخير إلى منح المستثمرين الوقت الالزم الستيراد المواد الالزمة لبدء نشاطهم، خاصة خالل المراحل 

عطاء دفعة لتنمية االستغالل، مما سيخلق طلبًا كافيًا للشركات المصنعة المحلية للتغذية المركبة وإ األولى من

 جديد. الصناعة المحلية واالستغالل األمثل لمؤهالت نشاط هذا القطاع ال

 عروض جاهزة للمستثمرينتقديم  .ب

مخططات التهيئة  خمسخالل إنجاز لقد تم إعطاء رؤية واضحة للمستثمرين في قطاع تربية الحياء البحرية من 

مشروًعا   266عن االهتمام والتي مكنت من اختيار    ض للتعبيرطلبات عرو  5على  لتربية األحياء البحرية واإلعالن  

، فإن اإلجراءات الضريبية مكنت من خلق مناًخ مواًت لالستثمار في ةطن سنويًا. موازا 156.000تستهدف إنتاج 

 هذا القطاع.

مؤسسات المالية مويل، اتخذت الوكالة الوطنية لتربية الحياء البحرية العديد من الخطوات لتحسيس الفيما يخص الت

لفالحي بالمغرب والبنك اإلسالمي )صندوق المركزي للضمان والمجموعة المهنية لبنوك بالمغرب والقرض ا

 للتمويل.المستثمرين صول للتنمية( وتواصلت بشأن المؤهالت والجدوى االقتصادية للقطاع من أجل تسهيل و

ية لتربية األحياء البحرية خطوات مع شركات التأمين وأخيًرا، فيما يخص منتجات التأمين، اتخذت الوكالة الوطن

أول من قدم منتوج تأمين   MAMDAجل مواكبة القطاع. كانت شركة التعاضدية الفالحية المغربية للتأمين من أ

ي المغرب. حاليا، تتوفر أيًضا منتجات تأمين أخرى خاصة بمزارع األسماك  يتوافق مع تربية األحياء البحرية ف

 ع مخاطر هذا النشاط.لتغطية جمي

 حصيلة اإلنجازات فيما يخص مشاريع تربية األحياء البحرية .ج

في ظل آليوتيس، أعطيت أهمية كبرى لتربية األحياء البحرية وفرصها الواعدة من خالل إنشاء تسع مزارع 

لغ عدد لبحري وإطالق ثالثة مشاريع رائدة بكل من سوس ماسة وأخفنير وسيدي رحال. حاليا، يبلالستزراع ا

دون  2017طنا سنة  607لغ شخًصا وحققت إنتاًجا ب 193مزرعة تشغل  22مزارع االستزراع البحري النشيطة 

  266ع العاملة من خالل مزارع لم تبدأ بعد تسويق إنتاجها. من المتوقع أن يتطور سريعا عدد المزار 3احتساب 

والتي هي في مرحلة  AMIبداء االهتمام مشروًعا والتي تم اختيارها حتى اآلن بموجب طلبات العروض إل

 الترخيص.

 ثالثا. أداء قطاع الصيد البحري وتنافسيته

 البنى التحتية ومعدات اإلنزال .1

 تطوير التجهيزات والخدمات المتعلقة بالموانئ 1.1

  اإلنزال في الجنوب مقارنة مع المناطق األخرى قدراتتباين 

لموانئ في الجنوب )الميناء ام بها لتعزيز قدرات استقبال البنى التحتية للقد تم القيام باستثمارات كبيرة أو يجري القي

 الجديد ببوجدور وتوسعة ميناء الداخلة وفي طور بناء ميناء جديد بلمهيريز(. 

األطلسي بجوانب تمكن من التفريغ السريع مقارنة بالمناطق األخرى، مما يقلل  تتميز المنطقة الجنوبية للمحيط

ترسو بميناء الداخلة   RSWال، فإن السفن من نوع  ثلماصفة الميناء والكميات المفرغة.  فعلى سبيل  االرتباط بين أر 
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ألسماك.  باإلضافة إلى سفن الصيد السنورية تتوفر على عنابر كبيرة لتخزين كميات كبيرة من اكما أن التجاري 

ساعة( ويمكن  24ساعة /  24رار )في المنطقة باستم CAPI هذا، يتم تشغيل الشباك المعتمد للسمك الصناعي

ساعة بين تصريحين بالمنتوج. وفي   20هكذا من تسويق المنتوج دون انتظار مزاد األسماك، شريطة احترام فترة  

 بحرية للداخلة في قرى الصيد التابعة لها وال تستخدم أرصفة ميناء الداخلة.األخير، تفرغ القوارب العاملة بالمنطقة ال

 اإلنزالز هياكل في تجهي اختالالت 

منذ إطالق مخطط آليوتيس، ي عتبر التبريد جزًءا ال يتجزأ من مشروع الهيكلة ويشكل كالً ال ينفصل عن المعدات 

والمحالت...(. وبالتالي، فإن إنشاء أي قرية للصيادين أو نقطة تفريغ مجهزة األخرى )أسواق بيع السمك بالجملة 

 لثلج وغرفة للتبريد.جديد تتضمن بشكل تلقائي إدماج مصنع ل

قبل مخطط آليوتيس،  13غرفة مقابل  51في هذا اإلطار، يبلغ عدد غرف التبريد حاليا في مواقع وموانئ الصيد 

في المنطقة األطلسية  12في المنطقة األطلسية الوسطى و 10ة الجنوبية وغرفة في المنطقة األطلسي 13منها 

منها   101قبل مخطط آليوتيس إلى    10قد ارتفع عدد مصانع الثلج من  في البحر األبيض المتوسط. ول  16الشمالية و

 33لشمالية وفي المنطقة األطلسية ا 24ة األطلسية الوسطى، وفي المنطق 15في المنطقة األطلسية الجنوبية و 29

 في البحر األبيض المتوسط.

انع الثلج في موانئ الصيد بعد تجدر اإلشارة إلى أن القطاع الخاص هو الذي يقوم بعمليات تجهيز وتدبير مص

طنية للموانئ. على مستوى قرى الصيادين ونقط التفريغ اإلعالن عن طلبات عروض من طرف الوكالة الو

تم االستثمار لضمان توفير الثلج وضمان الظروف المثلى للحفاظ على جودة   المجهزة، وفي غياب القطاع الخاص،

 المنتجات.

 على مستوى الموانئ اختالالت 

وم سلطات الميناء والقوات العمومية بمراقبة لولوج الموانئ وترجع مهام تسيير المجاالت المينائية للوكالة الوطنية قت

طاع الصيد البحري مجهودًا كبيًرا في إطار إستراتيجية آليوتيس بتجهيز للموانئ. وفي إطار التحكم في التدفق، بذل ق

موانئ الدار البيضاء والناظور(. يتم تثبيت هذه الجدران على قواعد جل موانئ الصيد بجدران التشوير )باستثناء 

عض الموانئ،  تتردد على بالتي مثال، ولتوضيح أهمية الساكنة خرسانية لضمان السالمة والمتانة. على سبيل ال

 شخص على األقل. 35.000يقدر تدفق األشخاص الذين يزورون ميناء أكادير يوميا، حوالي 

برنامج إلعادة توزيع األنشطة في موانئ الصيد بالنظر إلى العراقيل التي تمت ك، ال يمكن وضع باإلضافة إلى ذل

موقعة بين المكتب الوطني للصيد والوكالة الوطنية عن موانئ الصيد، ال  مواجهتها أثناء تنفيذ اتفاقية نقل حق االمتياز

 للموانئ.

 موانئ الصيدتدبير  2.1

 الصيد تأخر في تنفيذ جدول التكفل بمواني 

لقد خضع نقل موانئ الصيد إلى المكتب الوطني للصيد إلجراءاًت معقدًة كانت تتطلب التحديد المسبق للمجاالت 

  ء بطيى والتجهيزات والشبكات المختلفة. مما أدى إلى نقل تدريجي  المتخلي عنها، والتحقق من حالة المنشآت الكبر

الموانئ،   تب الوطني للصيد والوكالة الوطنية للموانئ في بعضللمجاالت المتنازل عنها وإلى نقاط خالف بين المك

 حالت دون استمرارية عملية النقل، إلى إنهاء اتفاقية التنازل الستغالل موانئ الصيد.

 علق بتوقعات مضمون اتفاقية التمويلفيما يت نقائص 

، على اتفاق أولي 2011أكتوبرواكب تمويل االستثمارات التي برمجت في إطار تسيير موانئ الصيد، التوقيع في 

استجدت مصادره )الدعم القطاعي لالتحاد األوروبي، صندوق تنمية كلما  من أجل تحيين برنامج التمويل    وتعديالت

 الصيد، ...(.

  موانئ الصيد الوطني للصيد من تدبير مكتبالانسحاب 

عض األحكام التعاقدية واختالل كشف تطبيق مقتضيات اتفاق تدبير موانئ الصيد عن وجود صعوبات في تطبيق ب

عين. ونظًرا الستحالة التوصل إلى اتفاق مقبول من المكتب الوطني في تخصيص الصالحيات وحقوق الطرفين الموق

. ولقد تمت إعادة جميع المجاالت 2018أبريل    9الوطني للموانئ، قرر الطرفان إنهاء االتفاقية في  للصيد والوكالة  

 لة الوطنية للموانئ.المتنازل عنها إلى الوكا

 قرى الصيادين ونقاط التفريغ المجهزة  3.1

حر ويحقق شخص في الب 40.000يلعب الصيد التقليدي دوراً هاماً في القطاع من خالل تشغيل مباشر ألكثر من 

مليار درهم سنويا. لهذا، عمل مخطط آليوتيس على ضمان الظروف المواتية لهذا القطاع   2,3رقم معامالت يفوق  

ه من القيام بنشاطه بشكل مناسب. وقد تحقق ذلك بإنشاء قرى للصيادين ونقط للتفريغ مجهزة التي تم تحديد ليمكن

 مباشرةً من إدارة الصيد البحري أو من مصادر خارجية.ضمن تمويلها أيًضا إما  والذيط مواقعها في المخط
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 غير مالئم لبعض المواقع تموضع 

التفريغ المجهزة. بعض  ونقطدين لتنمية، لتحديد مواقع وضع قرى الصياتم إجراء دراسات مسبقة حول مؤهالت ا

تشكل موضوع تفكير   نواقص من حيث التموضع. هذه المواقع  آليوتيس، تظهرالمنجزة قبل تفعيل مخطط    ،المواقع

 لتنقيلها.

   التبريد معداتعدم كفاية 

ن احتوائه، بشكل تلقائي لمصنع ثلج وغرفة فإن بناء كل قرية صيادين جديدة أو نقطة تفريغ مجهزة يتضم)...( 

نقطة تفريغ  25قرية للصيادين و 17موقعًا منجزا حتى اآلن ) 42إلشارة إلى أنه من بين إجمالي للتبريد. تجدر ا

نقطة تفريغ مجهزة(. بالنسبة لتسعة مواقع   19قرية للصيادين و  14موقعًا يتوفر على غرف للتبريد )  33هزة(،  مج

 جزة قبل آليوتيس، لم تأخذ بعين االعتبار غرف التبريد في تصاميمها. المتبقية والمن

  مرافق اإلنزال من عجز مالي  بعضمعاناة 

 )...( 

نظرا للعوامل االجتماعية واالقتصادية، تبلور النهج الذي اتخذ في آليوتيس فيما يخص تنمية قرى الصيادين ونقط 

عيش وعمل الصيادين التقليدين من خالل معالجة النواقص التفريغ المجهزة، حول التركيز على تحسين ظروف 

 مة المصطادات ومن ثم دخل الصيادين التقليدين.في البنيات التحتية للتفريغ وتسويق محاصيل الصيد مع تحسين قي 

هذا التوجه يكرس مبادئ التضامن والمساعدة العمومية لشريحة كبيرة من الصيادين. في هذا الصدد، لم يكن لقطاع 

لصيد البحري أن ينجز كل قرى الصيادين ونقط التفريغ المجهزة لو كان الهدف الرئيسي المستهدف هو المردودية ا

 الية.الم

باإلضافة إلى ذلك، تم اتخاذ مجموعة من التدابير التحفيزية لجعل قرى الصيادين ونقط التفريغ المجهزة أكثر جاذبية 

اقتطاع االنخراط في صندوق النظام العام )...(،  لتضامن االجتماعي  االنخراط في صندوق ا  للصيادين، نذكر منها: 

االنفتاح ، ة التبريد  الكفيلة بالمحافظة على جودة المنتجاتالولوج لشبك، للتقاعد والتأمين اإلجباري عن المرض

بحرية على تتبع مسار المصطادات )مما يعطي الحق للبحار لبيع مصطاداته للصناعات التحويلية للمنتجات ال

الوصول إلى الوكالء المصرفيين في أسواق بيع السمك بالجملة )والذي يسمح للصيادين بالحصول ، وتصديرها(

 در التمويل بعد دخولهم في المسار الرسمي(. على مصا

  من قرى الصيادين ونقط اإلنزال المجهزة  العديدعدم عمل 

مهيكل سابقًا، في   يغ المجهزة في دمج نشاط، غيريتمثل التحدي الكامن وراء تشغيل قرى الصيادين ونقط التفر

لهذا، قد يستغرق تشغيل بعض المواقع المسار الرسمي ويتطلب ذلك مواكبة وتأطير مستمرين للساكنة المعنية. 

 بعض الوقت للوصول إلى مستوى االستغالل المستهدف.

 الولوج للوقود المعفى من الضرائب صعوبة 

. عالوة على )...(مخصصة لمحطات الوقود و / أو التجهيزات ذات الصلة. ت محالعلى تتوفر غالبية المواقع 

البحارة في قرى الصيادين ونقط   ترجع لتعاونياتذلك، تجدر اإلشارة إلى أن طلبات وتكوين ملفات اإلمداد بالوقود  

 طلبت منه.التفريغ المجهزة وليس إلى المكتب الوطني للصيد الذي يمكنه توفير المساعدة الالزمة، إذا 

 هياكل التسويق .2

ليوتيس إلنجاز منشآت التسويق كأسواق بيع السمك من الجيل الجديد بالموانئ لقد تم إعطاء دفعة مهمة في إطار آ

 مبنية(.  9مبنية( وأسواق بيع السمك بالجملة ) 3في الطور( والشباك المعتمدة للسمك الصناعي ) 2منجزة و 10)

 ولالبيع األ لتدبير هياكنقائص في  1.2

 %  5اك التي تم بيعها بأسواق بيع السمك بالجملة بنسبة  بفضل المنشآت التي تم بناءها، ارتفعت كميات األسم)...(  

. تجدر اإلشارة إلى أنه في الموانئ % 7وتحسن معدل رقم المعامالت خالل السنوات العشر الماضية، بنسبة 

 .CAPIر الشباك المعتمد للصيد الصناعي   الجنوبية، يتم بيع سمك السردين، أكثر األسماك صيدا، عب

إعادة هيكلة مهنة تجارة بيع السمك من أجل تنظيم هذه المهنة ووضع معايير تحكم شروط  بفضل آليوتيس، تمت

بطائق مهنية تمكن المشترين المستوفين للمعايير  14.08ممارسة هذا النشاط. في هذا السياق، فرض القانون 

ف أسواق بيع السمك . باستثناء بعض نقاط التفريغ المجهزة بالشمال، تستضيف مختلالمطلوبة من ولوج المهنة

عددًا كافيًا من تجار بيع السمك التي تمكن من بيع جميع  CAPIبالجملة والشبابيك المعتمدة للسمك الصناعي 

 .أمثلالمنتجات المعروضة للبيع وضمان تثمين 
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سلطات بانتظام إلى ال  ض الموانئ ظاهرة اجتماعية يتم اإلبالغ عنهايعد وجود بائعي السمك بالتقسيط في أرصفة بع 

المحلية بوزارة الداخلية. كذلك، إذا كانت ظاهرة البيع الثاني لمنتجات قادمة من موانئ أخرى متواجدة في أحواض 

 الموانئ، فقد تم نقلها خارج الموانئ خالل إنشاء شبكة أسواق الجملة للسمك.

، يجب اإلشارة RSWوزن مصطادات السفن من نوع    وطريقة  CAPIعتمد للسمك الصناعي  فيما يخص الشباك الم

الوطني   والمكتبإلى أن المسطرة الجاري بها العمل أعدت من طرف لجنة مشتركة )مؤلفة من إدارة الصيد البحري  

اك المفرغة من سماأل التقليدية لكمياتللصيد ومهنيي القطاع( لمواجهة المشاكل المطروحة في الوزن بالطريقة 

 طرف هذه السفن.

عملية الوزن، تم إطالق دراسة لتحديد الحل التقني األنسب واعتماد نظام دقيق لوزن   من جهة أخرى، وبغية تحسين

 ، مع مراعاة العوائق المذكورة أعاله. RSWالمصطادات المفرغة بواسطة سفن من نوع 

 وبالتقسيطهياكل البيع بالجملة  2.2

 ك بالجملة إنشاء أسواق السم .ج

برنامًجا غير مسبوق لبناء أسواق السمك بالجملة بهدف تقريب األسماك من المستهلكين من  أطلق مخطط آليوتيس

إطالق المخطط، فقد تم   بالجملة قبلخالل إنشاء شبكات توزيع جهوية. في حين توفر المغرب لسوق واحد للبيع 

مالل(  وبني ووجدة وتازة ومكناس والرباط)مراكش أسواق أخرى في ظل آليوتيس، ستة منها نشيطة  9إنشاء 

 .تطوان(وثالثة أسواق أخرى تم استكمالهما )إنزكان وطنجة و

 في الخدمات المقدمة بأسواق السمك الجملة نقص 

للبيع. في هذا الصدد،  للكميات الموجهةتم تجهيز أسواق السمك بالجملة بمصانع الثلج وغرف التبريد لالستجابة 

 آليوتيس بما يلي: التزم مخطط 

طنًا في اليوم   50زيادة إنتاج الثلج في سوق السمك بالجملة بالدار البيضاء بطاقة إنتاجية إضافية تبلغ   -

 طن يوميًا؛ 100، وبذلك يصل إجمالي الطاقة اإلنتاجية إلى 2018منذ سنة 

لجملة في وجدة والمنتقى طنًا يوميًا في سوق السمك با  20لغ  بناء مصنع ثلج قيد التنفيذ بطاقة إنتاجية تب -

 . AMIب عروض إبداء االهتمام في إطار طل

بالنسبة إلى أسواق السمك بالجملة األخرى، تتم تلبية متطلبات الثلج عن طريق الكميات لمنتجة في الموقع ولم يتم 

 حتى اآلن. هعن رأو التعبيتسجيل أي احتياج إضافي 

  لمنظمكافية لمكافحة قنوات البيع الغير ا غيرتدابير 

تعتبر محاربة البيع الغير المصرح به محوًرا رئيسيًا لمخطط آليوتيس ويخضع لعملية تحسن مستمر. فقد تم إدماج 

في مسطرة التتبع التي وضعها مخطط  األسماك،أسواق السمك بالجملة، التي تعتبر حلقة مهمة في نظام تسويق 

سواق السمك بالجملة تحتوي على مستندات تثبت األصل في أ، ال يمكن تسويق المنتجات التي ال  آليوتيس. في الواقع

االتفاقيات الخاصة بمختلف أسواق السمك بالجملة على  بنود التي يديرها المكتب الوطني للصيد. كذلك، تنص 

 اقبة مع السلطات المحلية. وأخيًرا،التنسيق مع السلطات المحلية لمحاربة البيع الغير المصرح به ويتم القيام بالمر

المتعلق بحرية األسعار والمنافسة المرور عبر سوق الجملة عند البيع  104-12من القانون  61تفرض المادة 

 الثاني.

  بعض أسواق السمك بالجملة وبعضها االخر يعاني عجزا ماليا استغاللعدم 

بالجملة بمدينة الدار   زء كبير من مشترياتهم من سوق السمكيقوم مهنيو توزيع األسماك العاملون بالرباط باقتناء ج

ذبيته الفريدة.  بالفعل، فإن والية الدار البيضاء تعد، نظرا لحجم سكانها، المكان المفضل لبائعي السمك البيضاء لجا

من العديد  بالجملة الذين يبيعون فيه األسماك المفرغة بموانئ الجنوب والوسط. هذا ما يفسر سبب تردد المشترين

يجدون فيه عرًضا متنوًعا وكميات كبيرة. رغم ذلك،   في ذلك الرباط( على هذا السوق الذيمن مناطق المملكة )بما  

 2018طنًا سنة  386إلى  2016طنًا سنة  26تمارة من -بالرباط ارتفعت الكميات المباعة بسوق السمك بالجملة 

 ما يعد تحسنا ملحوظا.أشهر(، وهو  5) 2019طنًا في نهاية مايو  422و

في منشأة في مرحلة االنطالقة. إذا كانت بعض األسواق  وارباحتحقيق مردودية ك، من الصعب عالوة على ذل

 3,5و 2015مليون درهم سنة  2,6تعاني من ضعف المردودية، فقد حقق مجموع األسواق أرباًحا صافية بلغت 

 .2016مليون درهم سنة 

 بالجملة بالدار البيضاء على مستوى سوق السمك نقائص 

 .إليه البيضاء مجهز بأجهزة مراقبة الفيديو مركزيا وإقليميا تمكن من مراقبة الولوجة بالدار سوق الجمل
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فيما يخص المراقبة الصحية للمنتجات التي يتم تسويقها، يقوم األطباء البيطريون بالمكتب الوطني للسالمة الصحية 

وفقا للقانون الجاري به العمل.  وذلكلعينات نيين، بمراقبة مادية عن طريق أخذ اللمنتجات الغذائية بمساعدة التق

الخروج،   ووصلكذلك، فإن جميع الوصالت إلى سوق الجملة بالدار البيضاء مرفقة بوثيقة تتبع المسار عند الدخول،  

ي مستندات محوسبة ومسجلة مما يستحيل أي معاملة في غياب هذا األخير. المستندات الداعمة التي يجب تقديمها، ه

 .s @ m @ c-INNالمعلوماتي  في النظام

أخيًرا، فيما يخص الوزن داخل سوق السمك بالجملة بالدار البيضاء، يتم وزن جميع الشاحنات على مستوى جسور 

 الوزن عند مدخل سوق السمك بالجملة.

ين بالدار البيضاء، الذي سيمكن من تحستجدر اإلشارة إلى أنه سيتم إطالق مشروع توسيع سوق السمك بالـجملة 

 المساحة المخصصة للتسويق.

 دعم تنشيط شبكة هياكل البيع بالتقسيط .د

إدراكا لوزن منتجات تربية األحياء البحرية في استهالك الفرد من األسماك في العالم، يهدف مخطط آليوتيس الرفع 

، بزيادة قدرها 2020كلغ / للفرد / سنة في أفق    16إلى    2007كلغ / للفرد / سنة في    11من االستهالك الوطني من  

كلغ/ للفرد / سنة في  9مندوبية السامية للتخطيط، من .  وقد ارتفع االستهالك المحلي لألسماك، حسب ال% 45

 من هدف المخطط. % 85. ويمثل هذا المستوى األخير 2014كلغ / للفرد / سنة في  13.6إلى  2001

من عدة شركاء، بإجراءات من أجل   البحري، بدعممن أجل تعزيز االستهالك الوطني، قام المكتب الوطني للصيد   

نشاط الباعة المتجولين من أجل سد خصائص المستهلك في المناطق   وتنظيمقسيط، بالتكوين  تحسين ظروف البيع بالت

 الحضرية.

 والمتوسطةإنشاء بيع أسواق بيع السمك بالجملة من الجيل الجديد، أصبحت شبكة األسواق الممتازة    ومعضافة،  اإلب

 والثاني.هياكل التسويق للبيع األول في  المعتمدين الناشطينتقتني حاجياتها من األسماك بواسطة البائعين 

 تنافسية منتوجات الصيد البحريرابعا. 

 المتعلقة بتسهيل الولوج للمواد األولية التدابير .1

اد األولية، اتخذ مخطط آليوتيس إدراكاً من أن تطوير تثمين منتجات الصيد يمر عبر تسهيل تزويد الصناعيين بالمو

 .والكميةتزود من حيث الجودة سلسلة من اإلجراءات من أجل تحسين ال

 كالتالي:  وهيفي هذا اإلطار، تم اتخاذ مجموعة من التدابير، 

تزويد إضافي لفائدة الصناعات القائمة: برنامج خصص للوحدات التي ترغب في االستفادة من  -

بشراكة   وحدة،  32من طاقتها اإلنتاجية. مكن هذا البرنامج    %  80لوغ  تموين إضافي لتمكينهم من ب

 طن؛  101.000من االستفادة من حصة تموين بلغت    (،أو سفن صيد ساحلية  RSWع سفن صيد ) م

وحدة  44تحويل نشاط وحدات التجميد إلى معالجة األسماك السطحية الصغيرة: لضمان تموين  -

. استفادت والعيونة األسماك السطحية الصغيرة بالداخلة تجميد األخطبوط غيرت نشاطها لمعالج

 طن؛ 265.000من حصص بلغت هذه الوحدات 

تعميم الصناديق المعيارية: مكن استعمال الصناديق المعيارية من الحفاظ على جودة المنتجات  -

اإلمداد المنتظم للمصنعين بالمواد األولية. من قبل، كانت حصة كبيرة من المفرغات  وضمان

 يقلل من الحصة القابلة للتصنيع؛ فضفاضة، مما

عند  والمجمدة، على جل منتجات الصيد الطرية 2009سنة  % 10تخفيض الرسوم الجمركية إلى  -

 االستيراد؛

 على التزود من السوق الدولية؛  تبسيط مساطر االستيراد المؤقت لتشجيع الوحدات -

دور مهم    وضمانكحلقة في سلسلة البيع األول،  وضع إطار قانوني لتنظيم نشاط بيع السمك بالجملة،   -

 المحلي.  والسوقفي تموين وحدات التثمين 

وبهدف إنشاء جيل جديد من مشاريع التنمية يتمتع بإمدادات مضمونة ومنتظمة  ذلك،باإلضافة إلى  -

 ومشروعينمشاريع جديدة بالداخلة  6تم إطالق  مهم،تقييم  عمودي وذو مستوىدماج في إطار ان

 جدور.ن ببوآخري

بة النسيج الصناعي للتثمين بشكل كامل وكذلك طرق يلقد أدى تأثير كل هذه المشاريع إلى تغيير ترك -

 . ةاإليجابيوإلى جانب ذلك، فإن األداء الجيد المحقق يشهد على انعكاساتها  تموينه،وإمكانيات 
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 2009بين  % 34ارتفعت الكميات المعالجة من قبل صناعة تثمين المنتجات البحرية، بنسبة  -

 ؛2016و

ارتفع رقم المعامالت المحقق من طرف صناعات تثمين المنتجات الصناعية عند التصدير  ،كذلك -

 مليار درهم؛  21,2حيث بلغ  2016و 2009 بين % 71بنسبة 

منصب شغل سنة  89 000ليسجل  2016و 2009بين  % 33عرف التشغيل ارتفاعا بنسبة كما  -

 .2017سنة  97 000و 2016

 محدود للمنتوجات الصيد البحرية الصناعي وتحويلالنسيج  ودرك 

حيث أن هذه األخيرة جلبت استثمارات بتحفيز مخطط آليوتيس، نمت جاذبية تثمين منتجات الصيد بشكل ملحوظ. 

الوحدات المتواجدة أو  مستوى توسيعسواء على  2018و 2010مليار درهم في الفترة ما بين  3,6مهمة بقيمة 

مليون درهم في السنة بين  288مقابل  السنة،مليون درهم في  400ما يعادل  جديدة،ى إنشاء وحدات على مستو

وارتفع عدد  ،2016و 2009بين  %  17(.  وكذلك، تطورت الطاقة اإلنتاجية بنسبة + %  40)+  2009و 2002

  ات في طور اإلنجاز وحد   8دون احتساب    ،2018وحدة سنة    450و  2016وحدة سنة    430الوحدات الصناعية إلى  

التي أعلنت عنها إدارة   AMIاالهتمام  ر اإلعالن عن طلبات العروض إلبداء  بالداخلة وبوجدور، تم انتقائهم في إطا

 .2016و 2014الصيد البحري بين 

أخيًرا، تجدر اإلشارة إلى أن فئة "التجميد" تشمل أنشطة ذات مستوى عالي من التثمين، السيما األطباق المهيأة، 

 السوريمي، والمشهيات، والمبخرة، والجاهزة...و

 الوطنيةالثروة ن نقص في تثمي 

تم تحديدها بعد أول عملية بيع للمصطادات، الوجهات الفعلية لألسماك، يالتي  ،ال تعكس وجهات منتجات الصيد 

 .CAPIللصيد الصناعي    ألنها غالبًا ما تغير وجهتها بعد البيع األول في أسواق بيع السمك بالجملة والشباك المعتمد 

لتحسين جودة عمليات التفريغ والنقص من حصة األسماك غير القابلة للتصنيع   وبشكل ملموس، أدت التدابير المتخذة

وزيادة حصة البقايا في مجموع الكميات  %30إلى خفض حصة األسماك الموجهة لصناعة الدقيق والزيت بنسبة 

الجة من كميات األسماك المع %27. وتجدر اإلشارة أيًضا إلى أن %25المعالجة من قبل هذه الصناعة بنسبة 

 .2018بواسطة هذه الصناعة، استخدمت إلنتاج زيت السمك لالستهالك البشري سنة 

في الواقع، تعرف وجهة دقيق السمك تغيرين رئيسيين: التوجه أكثر فأكثر نحو بقايا السمك لضمان تموينها وتحسين 

ي، تهتم هذه الصناعة مستقبال مضافة عالية السيما زيت السمك لالستهالك البشري. وبالتالتثمين منتجات ذات قيمة  

بالزيوت المعدة لالستهالك البشري ومنتجات أخرى ذات قيمة مضافة عالية تخص مجاالت الصيدلية والمغذياتية. 

 ا.وحدات برامج إعادة التأهيل بهدف الرفع من القيمة المضافة لمنتجاته  8ولقد نفذت 

قيق السمك تشمل البقايا المتأتية من وحدات التثمين وهي من المهم التذكير أن المواد األولية الموجهة لصناعة د 

 األسماك غير القابلة للتصنيع، وكذلك األسماك الموجهة إلنتاج زيت السمك لالستهالك البشري.

رقم معامالت تصدير السمك المعلب   فيما يخص تعزيز قطاعات التعليب ونصف المعلب، يجب اإلشارة إلى تحسن

 %19 تطور بنسبةالصادرات  أن حجمكما  ،2015و 2009، بين %20بنسبة  ونصف المعلب % 35بنسبة 

 344لنصف المعلب. خالل نفس الفترة، اجتذبت صناعة التعليب ونصف المعلب استثمارات بقيمة    %13للتعليب و

بنسبة   من حيث الوظائف الناتجة عن هاتين الصناعتين، ارتفع العددمليون درهم للثانية.    254مليون درهم لألولى و

 خالل نفس الفترة. % 20

باإلضافة إلى ذلك، تجدر اإلشارة إلى أن مصطادات الصيد بأعالي البحار يتم تحويلها على متن السفينة ألن التجميد 

الدولية. على هذا النحو، يتم تصدير هو أفضل تثمين لألصناف المستهدفة مثل األخطبوط ويوافق تطلعات األسواق  

بأعالي البحار، مباشرة بعد إنزالها بسبب ارتفاع الطلب عليها في السوق الدولية ولقيمتها جزء من مفرغات الصيد  

منتجات التخزين لوحدة  32التجارية. فيما يوجه الجزء اآلخر لتموين السوق الوطنية. أسفر هذا التوجه عن خلق 

 السوق الوطنية.ا ساهم في تنويع السمك المعروض في نحاء المغرب، مممجمدة في جميع أال

 المصنعين نحو األسواق الواعدة توجيه دعم .2

ي" إلى الترويج للمنتجات المغربية بهدف ولوج تتهدف اإلجراءات المبرمجة في إطار مشروع "التسويق المؤساس

 2009بين  %71ند التصدير الذي ارتفع بنسبة أسواق جديدة. عائدات هذا المشروع تتجلى في رقم المعامالت ع

 .2018مليار درهم سنة  22,5و 2017مليار درهم سنة  22مليار درهم و 21,2بلوغ ل 2016و

فيما يتعلق بموقع المغرب في األسواق الخارجية، فإن تحليل حجم الصادرات حسب الوجهة يظهر تنوعا مهًما 

 :2015و 2010للوجهات إلى إفريقيا وآسيا بين  
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، سوقًا مربًحا )أكبر يةالمغربها المنتجات البحرية  تباع فيدولة    26يعد االتحاد األوروبي، الذي يضم   -

سوق في العالم لمشتريات األسماك وفقًا لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية( وأكبر مشتري لمنتجات 

لغ للفرد في السنة، مع ك 25,1الصيد وتربية األسماك البحرية في العالم. كذلك، سجل االستهالك 

 كلغ للفرد في السنة في إسبانيا؛  45في البرتغال و كلغ للفرد في السنة 56معدل 

إلى  2010سنة  %20حجم الصادرات اإلجمالية إلفريقيا في تحسن مستمر، حيث انتقل من نسبة  -

 ؛2015سنة  23%

، بينما 2015 سنة % 15 إلى 2010سنة  %7تحسن الصادرات إلى السوق األسيوي من نسبة  -

 .2015سنة  %41إلى  2010سنة  %50انخفضت نسبة االتحاد األوروبي من 

 حسب مكتب الصرف.   2007سنة  117مقابل  2018دولة سنة  134صدر المغرب نحو فقد في المجموع، 

قيمة نوًعا من المنتجات البحرية. من الضروري تقييم    176أكثر من    2015باإلضافة إلى ذلك، صدر المغرب سنة  

تجدر   الصدد،وكذلك وفقًا للقيمة التجارية للمنتوج المعالج بالسلسلة. في هذا    إجراؤه،السالسل وفقًا للتحول الذي تم  

تجات ذات قيمة مضافة عالية وقيمة تجارية كبيرة )األخطبوط اإلشارة إلى أن سلسلة التجميد تتكون من أنشطة ومن

 ألطباق الجاهزة والسوريمي إلخ.(.والحبار والسمك األبيض واألربيان وكذلك ا

 كما تمكن صناعات الدقيق من تثمين البقايا المتأتية من وحدات معالجة السمك، إضافة للسمك الغير قابل للتصنيع. 

أخيًرا، تجدر اإلشارة إلى أن صناعة تثمين منتجات الصيد تتمتع بمكانة جيدة في سلسلة القيمة العالمية لألسماك 

علب المغربية تمون السوق الدولية بما فيها االتحاد . عالوة على ذلك، فإن صناعة نصف مالسطحية الصغيرة

 األوروبي وتقدم منتجات تنافسية ذات قيمة مضافة عالية.

تنوعت صناعة التثمين  المثال،هذا التموقع هو ثمرة جهد االبتكار والتكيف مع طلب السوق الدولية. على سبيل 

فطيرة السردين وشرائح األنشوبة المعلبة وكريم جديدة مبتكرة مثل لفائف السردين والمغربية بإنتاج منتجات 

األسماك  ومستحلبالسمك  وحساء وسوريميالمشهيات القائمة على األسماك  المخلل،األخطبوط  وقطعاألنشوبة 

 الخ. وفواكه البحرالمصنع على أساس السمك 

بل مؤسسات معالجة منتجات  مشاريع منتجات مبتكرة من ق  9لورة  إلى بأدى    والذيكذلك، تم وضع برنامج لالبتكار  

 المخللة،الصيد التي تلقت المواكبة والمساعدة التقنية الضرورية في هذا اإلطار )لب السردين وقطع األخطبوط 

 سويقفقد شرع في ت بدايته،اإلشارة إلى أنه بالرغم من أن هذا البرنامج ال يزال في  وتجدرإلخ(.  السمك،وإسفنج 

 ه. منتجات

 ية المنتوجات البحريةأقطاب لتنافس إحداث .3

  قطب التنافسية بأكادير  في انطالقتأخر 

  تنفيذ في للبقع. وبدأ العديد من الفاعلين الذين اقتنوا البقع  % 100حقق قطب التنافسية آليوبوليس نسبة تسويق 

وات. لصناعة العب 5للتثمين والتخزين و موجهة 16، منها 21. يبلغ عدد مشاريع تثمين منتجات الصيد مشاريعهم

 تقريبا كل هذه الوحدات تم إنشاؤها حديثا.

وحدتان تم االنتهاء من إنجازها وهي في طور االعتماد الصحي ، وحدات نشيطة 3وضعية تقدم المشروع كالتالي: 

 وحدات في انتظار رخصة البناء 10و وحدات في طور البناء 6،لبدء االستغالل

 بالجنوب تنافسيةقطب ال  مشروع 

دعا وعدم كفاية البنيات التحتية لتفريغ السمك السطحي في األقاليم الجنوبية الوقوف في مخطط آليوتيس على تم 

لبناء ميناء جنوب المحيط األطلسي. وفي هذا الصدد، تقدمت إدارة الصيد البحري بطلب إلى وزارة التجهيز لذلك 

ة دراسة حول الجدوى التقنية والموقع الجغرافي للميناء الجديد جنوب ألخيرهذه ات  وقد أطلقوالنقل لبرمجة إنشائه.  

 .2030المحيط األطلسي في إطار إستراتيجية الموانئ 

أن  إال 2011باإلضافة إلى ذلك، خلصت دراسة تحديد تموقع وحجم قطب التنافسية بالجنوب التي تم إطالقها في 

 ياه العميقة.في الم الميناءإحداث هذا القطب مشروط بإنشاء هذا 

 مشروع قطب التنافسية بالشمال 

في هذا القطب هو موضوع دراسة الجدوى وتحديد الموقع التي ستتم قريبا. ويتمثل العائق الرئيسي لهذا المشروع 

 تتوفر على نشاط كبير في مجال الصيد والتحويل )يهيمن عليها بشكل رئيسي تنقية األربيان المنطقة الهذه  كون

 ي إطار القبول المؤقت(. ستورد فالذي ي
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 . المحاور األفقية للمخططخامسا

 المراقبة والتتبع  .1

 مشروع المراقبة المندمجة ذنقائص على مستوى تنفي  1.1

)...(   

مكن البرنامج الذي تم اقتناءه من المراقبة الفعلية لسفن الصيد عبر األقمار االصطناعية. وتعد هذه المراقبة النقطة 

 في فترات المنع. د أو الصيقوف على المخالفات الناجمة عن اقتحام المواقع الممنوعة الحاسمة في الو

ات األسطول الوطني غير مناسب في الوقت من جهة أخرى، يعتبر تطبيق نظام التصريح االلكتروني بمصطاد 

 الحالي بسبب التكاليف المترتبة عليه بالنسبة للمجهزين والتكوين الذي يستلزم الستخدامه. 

الذي يمكنها من دمج واستعمال معطيات مصطادات   s@m@c-INNذلك، تتوفر اإلدارة على تطبيق  إلضافة إلىاب

 قبة صارمة. األسطول الوطني وكذلك ضمان تتبع فعال ومرا 

فيما يخص أسطول الصيد التقليدي، فإن إمكانية تجهيزه بنظام التتبع عبر األقمار االصطناعية، فهي قيد الدراسة 

ية كلفة التجهيز والتتبع، في ظل وجود وسائل أخرى للمراقبة مطبقة حاليا على هذا األسطول، كتحديد نظرا ألهم

ة وفي أسواق بيع السمك بالجملة أو المعلومات عند عمليات التصريح ة والمراقبة في األرصففترات البيع بالمزايد 

 بالمنتوج.

 غياب توزيع أمثل للموظفين المكلفين بالمراقبة 2.1

  % 54  تدابير مراقبة أنشطة الصيد، تم تعزيز عدد الموظفين المكلفين بالمراقبة من خالل تخصيصمرافقة  من أجل  

 وظيفة( لدعم عمليات المراقبة في مندوبيات الصيد البحري. 94) 2017و 2009من الوظائف المحدثة بين 

عدد الموظفين المكلفين بهذه المهمة. تجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أن فعالية نظام المراقبة ال تعتمد فقط على 

مليات التفريغ في كل ميناء وعدد األصناف ا الصدد، السيما عدد عبل هناك عوامل أخرى حاسمة تساهم في هذ 

التي يجب مراقبتها. لهذا، وبغية الرفع من عدد المراقبين، تقدمت إدارة الصيد البحري بتعديل للنص التنظيمي الذي 

 أكبر من موظفي اإلدارة. المؤهالت لعدد لمهام محرر المحاضر، لتمكن من توسيع  يحدد الشروط الموجبة

نسيق بين مختلف المصالح على الصعيد المحلي )مندوبيات الصيد البحري والمكتب الوطني أخيرا، تم تعزيز الت

ق الصادرات(. على للصيد والمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية والمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسي

بة وتنسيق الصادرات، أن سبيل المثال، ال يسمح للفاعلين الغير المعتمدين من طرف المؤسسة المستقلة لمراق

يصدروا المنتجات. ال يمكن تسليم شواهد السالمة الصحية عند التصدير، إال بعد اإلدالء بشهادة المصطادات 

الي، ال يمكن بيع أي منتوج في أسواق بيع السمك بالجملة إال إذا المسلمة من طرف مندوبيات الصيد البحري. وبالت

 ت.مندوبياالتم التصريح به لدى هذه 

 البحري مراقبة أنشطة الصيد 3.1

  الوحدات الصناعية مراقبةعدم كفاية 

ات ترتكز مراقبة الوحدات الصناعية على حساسية المصيدة المعنية في إطار تحديد األولوي  الفعالية،من أجل تحقيق  

 على  يقوالتصد خاصة وأن إجراءات تتبع المسار  ممكنة،. فالمراقبة المنتظمة غير رتدبير المخاطعلى أساس 

 منتظمة عن طريق النظام  ومراقبةالمنتجات من طرف إدارة الصيد البحري، تفرض القيام بتحقيقات 

 .s @ m @ c-INN المعلوماتي

  د العرضيللسقف المسموح به بالنسبة للصي االمتثالعدم 

المسموح به تتجاوز الحد  والتيعند بعض السفن التي تحقق نسب عالية من الصيد العرضي الوزارة قف تقد 

وتقتصر على بعض الخرجات. في الواقع، لم يتم تسجيل   نادرةمن طرف الوزارة. لكن، تظل هذه الحاالت    والمحدد 

 . 2017مخالفات في هذا الشأن، سنة  ثالثإال 

  قطاع الصيد البحري لقوارب الصيد التقليديقبة مرا غيابشبه 

قانونية موضوع سلسلة من اإلجراءات، بدءا بالقانون المتعلق محاربة قوارب الصيد التقليدي في وضعية غير  تشكل  

إلى الشروع في البناء بالورش وإصالح سفن الصيد والتي تستلزم الحصول على موافقة مبدئية من إدارة   ،باالقتناء

ذي وال RFIDنظام ترددات الراديو  القوارب بواسطةلبحري قبل القيام بهذه العمليات، إلى تحديد هوية الصيد ا

 يمكن من تعزيز التحكم واستخدام السجل الوطني ألسطول الصيد التقليدي.

 تعتبر مراقبة نشاط الصيد التقليدي مهمة مستمرة، تتطلب تعبئة وعزم اإلدارة وسلطات المراقبة المكلفة. 
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 تقديرية في معالجة المخالفات  وسلطةغير رادعة  غرامات 

وفقًا للقانون المعمول به، إلى تعزيز الردع فيما يخص المخالفات. في  لقد أدى وضع الغرامات التصالحية، )...( 

-2012هذا اإلطار، تجدر اإلشارة إلى أن معدل المبالغ التصالحية التي أقرتها إدارة الصيد البحري في الفترة 

لغ ضعف المب 11,15درهًما التي قررتها المحكمة، أي  2.535درهما مقابل ما متوسطه  28.256 تبلغ 2017

 الذي قررته المحكمة.

من   وتوثيقهاقبولها  تم  التصالح إال إذا    ابعمن الضروري اإلشارة إلى أنه من الناحية القانونية، ال تكتسي الغرامة ط

ال تشكل دينا يوجب استخالصه من طرف اإلدارة شارة إلى أن الغرامات في هذا الصدد، تجدر اإل قبل الطرفين.

 من قبل الطرفين معا. طالما لم يتم االتفاق عليها

 حكامة القطاع   .2

 تأخر إتمام اإلطار التشريعي والتنظيمي 1.2

آليوتيس.   وفقًا لمخطط  تدريجياً، وضعت إدارة الصيد البحري العديد من اإلجراءات لتحدث اإلطار التنظيمي للقطاع  

وط تستند إلى تتبع مسار المتعلق بتجارة بيع السمك يربط هذا النشاط بشر 14-08هذا الصدد، فإن القانون رقم   في

بشأن مدونة التجارة البحرية، شرط القدرة  16-07المنتجات البحرية التي يتم تسويقها. كذلك، وضع القانون رقم 

من قراءة وفك تعليمات   متن سفن الصيد لتمكنه على وجه الخصوص،البدنية والتكوين لممارسة مهنة البحار على  

 السالمة.

نتظار اعتماد مشاريع المراسيم، يتم إعداد قرارات للتسيير بشكل مؤقت، من أجل تأطير باإلضافة إلى ذلك، وفي ا

لى حد اآلن، يكمن الهدف في ضمان استغالل مستدام للموارد. إ وتسيير وتحديد شروط أنشطة الصيد في المصائد.

علين والمهنيين في هذا إلى حد كبير في تحقيق هذا الهدف بدعم كامل للفا ساهمت القرارات الوزارية الموضوعة

القطاع، وكانت فعالة في الحاالت التي كان من الممكن أن يؤدي فيها انتظار إصدار النصوص التشريع، إلى فتور، 

 فيه.مما يكاد أن يلحق ضررا بالقطاع والمتداخلين 

 الحكامة العمومية في قطاع الصيد البحري  2.2

  أدوار المتدخلين المؤسساتيين  تحديدنقص في 

تخضع العالقات بين الفاعلين المتداخلين في قطاع الصيد البحري، آلليات قانونية مكنت من تنفيذ المشاريع المهيكلة 

 ع.لمخطط آليوتيس والتي تطلبت موافقة الفاعلين األكثر تمثيلية في القطا

ستغالل الثروات كذلك، تجدر اإلشارة إلى أن مخطط آليوتيس ال ينص على تنشيط المجلس األعلى للمحافظة وا

البحرية ألن مسؤولية اإلدارة كانت ترتكز في المقام األول على تنفيذ اإلجراءات المتعلقة باستدامة المصائد )تعزيز  

 قطاع من المنبع.المراقبة أنشطة الصيد( وهيكلة البحث في ميدان الصيد البحري ووضع مخططات التهيئة و

  شبكة التسويق التي يديرها المكتب الوطني للصيد للصيد في أعالي البحار من مبررإقصاء غير 

، المتعلق بتحميل مسؤولية تسيير أسواق بيع السمك بالجملة 2- 74-531من المرسوم رقم  5تم تعديل المادة 

. 2014أبريل  2المؤرخ بتاريخ  2-14-98وطني للصيد، بموجب المرسوم رقم الموجودة في الموانئ، للمكتب ال

تطبيق الضريبة التي تخص المنتجات" المفرغة" في موانئ المملكة. كان هذا التوضيح   ر مجالاألخيأوضح هذا  وقد  

ر المجمد، ضروريًا ألن منتجات الصيد الطرية فهي "مفرغة" بينما يتم "إنزال" منتجات الصيد في أعالي البحا

من شبكة  اةي أعالي البحار مقصمنتجات الصيد فنظرا لما سبق، تعتبر .  على متن السفن الذي يتم تكييفه وتلفيفه

 التسويق التابعة للمكتب الوطني للصيد.

 على مستوى تنظيم مهن الصيد البحري اختالالت 

بهدف  السمك،الصيد والتجارة وتحويل  إلى إنشاء شراكة بين المهنية بإشراك الفاعلين في يرمي مخطط آليوتيس

إنشاء إطار للتشاور قادر على تشكيل قوة اقتراحية. لكن إنشاءها استلزم شروط مسبقة، السيما فيما يخص هيكلة 

ى جودة المنتجات، الخ..(. نظرا القطاع )مخططات التهيئة ونظام محاربة الصيد غير القانوني وآليات المحافظة عل

خطوات األولى لتنفيذ هذا اإلجراء بهدف إنهائه لهذه الشروط، اتخذت بالفعل إدارة الصيد البحري الللتقدم الم ستجاب  

 قبل موعد انتهاء مخطط اإلستراتيجية.
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 المهن وجاذبيةتعزيز القدرات   3.2

  بحري وإسناد المسؤولية في سفن الصيد بمعاهد التكوين التابعة للصيد ال المكونيننقص في عدد

 وفرون على المؤهالت الالزمة ألشخاص ال يت

أشخاص ال يتوفرون على المؤهالت القانونية الالزمة طبقا   السفن إلىت نسب بعض مناصب المسؤولية على مثن 

المؤرخ  2-17-558بموجب المرسوم رقم  والمعدّل 1961فبراير  25المؤرخ بتاريخ  2-60-389للمرسوم رقم 

 طبيقية في طور االنتهاء.ه التنصوص الذي توجد ، و2017نوفمبر  25بتاريخ 

، إلى انتهاء اتفاقيات  2010يعزى أساسا انخفاض عدد المتخرجين ابتداء من سنة  فيما يخص التكوين البحري،

ماليا لمؤسسات التكوين . علما أنه كانت تقدم دعما  2012و  2010بين    التعلم مع قطاع التكوين المهني في الفترة ما 

 .البحري، حسب عدد المتخرجين

فيما يخص تعزيز التكوين البحري بالموارد البشرية، يتوفر المركز الملحق للتكوين بالمضيق على مسئول قار 

مناصب    5. من جهة أخرى، تم تخصيص  2017/2018يساهم أيضا في التكوين كمؤقت، وذلك منذ السنة الدراسية  

 .2019ميزانية سنة منصب ستخصص من  17، و2018لمعاهد التكوين البحري، خالل سنة مالية 

 صعوبة في إقرار حد أدنى لألجور للعاملين بقطاعيه الصيد الساحلي والتقليدي 

يعتبر إقرار الحد األدنى لألجور، نظاما غير مناسب للبحارة.  في الواقع، تجدر اإلشارة إلى أن قطاع صيد األسماك 

خصوصا أن  ،بين المجهزين والبحارة نى، منذ عقود، طريقة لتوزيع حصة المصطادات )الدخل بالنسبة(قد تب

ساهمت اإلجراءات التي اتخذتها إدارة الصيد البحري الستدامة الموارد وتتبع المسار وتغطية الضمان االجتماعي 

 دخل البحارة.  من رفع مستوى

 سادسا. أهم التوصيات
ت فيما يتعلق بتوصيات المجلس ة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابافيما يلي، موقف وزار

 .األعلى للحسابات

 بلورة وتتبع االستراتيجيات في قطاع الصيد البحريبخصوص  .1

الحرص على االشتغال المستمر لمجموعات العمل ولجان التتبع والقيادة التي تم تشكيلها لمواكبة  -

 االستراتيجيةتنفيذ 

 ا للجدول الزمني المحدد لها.كان هذا هو الحال حيث عملت لجان التتبع والقيادة وفقً 

الذي أشرف على اإلعداد   مكتب االستشارةالحرص على أال يتم إسناد عمليات التقييم إلى نفس  -

 والتتبع، وذلك بهدف توخي الموضوعية وتفادي حاالت التنافي

 قدم المحرز في خريطة الطريق، وليس اإلستراتيجية. هذه الدراسة تهم تقييم الت

 وارد البحريةاستدامة الم بخصوص .2

توطيد البحث في مجال الصيد البحري ومده بالوسائل الضرورية للقيام بالتتبع المنتظم والتنبؤات  -

 المتعلقة بتطور المخزونات في إطار مقاربة بيئية لتحديد النسب المقبولة للصيد حسب المصايد 

 موارد ني للبحث في الصيد البحري بالتم اتخاذ جميع اإلجراءات في مخطط آليوتيس من أجل تزويد المعهد الوطلقد  

مليون درهم سنة  120مرت من  المخصصة للمعهد، إذ موارد ال، تضاعفت إلى حد الساعةالالزمة إلنجاز مهمته. 

 .2017مليون درهم سنة  310إلى  2008

سيتم تسليم  على سبيل المثال،البحث لكل من المناطق البعيدة والمناطق الساحلية. لتعزيز سفن  كما يسعى المعهد 

في أواخر سنة  ،لشركة يابانية لبحث في علوم المحيطات والصيد البحري وسيتم تسليمها من قبلسفينة جديدة ل

في علوم المحيطات أن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري هي مرحلة انتقاء شركة لصناعة خافرة  كما    2020

 .2020مها كذلك في أواخر سنة يوالتي سيتم تسل

تستوجب هي عملية طويلة  ،شارة إلى أن تدبير الموارد البحرية في إطار مقاربة النظام اإليكولوجير اإلوتجد 

لألنشطة البشرية وآثرها على الموارد  ج جميع القطاعات وتتطلب مراعاة اآلثار المباشرة وغير المباشرةادمإ

 على النظام البيئي البحري. الطبيعي البحرية وبشكل عام
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على ضوء توجيهات البحث في مجال الصيد البحري وفرض احترام معايير  رة الصيدتكييف قد -

 يدالزمنية والمجالية وكذا تلك المرتبطة بآليات الص قييداتتدبير المصايد خاصة فيما يتعلق بالت

د هذا هو اإلجراء المتخذ من طرف إدارة الصيد البحري، بطريقة مستمرة، ترتكز على التقييم المتطور للمعه

أساس محور االستدامة الذي تم وضعه في ويعتبر هذا،  الوطني للبحث في الصيد البحري، لمالئمة مجهود الصيد.  

 مخطط إستراتيجية آليوتيس.

مخزون بالنسبة لألصناف التي توجد في وضعية استغالل تبني برنامج طوعي إلعادة تشكيل ال -

 البغروسو والكوربين واألبراميس نيسوالدمفرط مثل الروبيان الوردي وسمك النازلي األبيض 

األبراميس الوردي والبوري والسردين في البحر  ووالدياغرام الرمادي في المحيط األطلسي 

 المتوسطاألبيض 

 في وضع استغالل مفرط.توجد عل سياسة إعادة بناء المخزونات التي تنهج إدارة الصيد البحري بالف

كما توجد مخططات   التهيئة، كما هو الحال بالنسبة لألربيان والنازلي.  تاخططم، تم وضع العديد من  في هذا السياق

لتي تهدف صنف القرب ، وبشكل أعم ، العديد من التدابير امثل مخطط  أخرى في طور التشاور مع ممثلي المهنة ،  

حري  حظر الصيد تطبيق إدارة الصيد الب  وإلى إعادة تكوين مخزونات أسماك القاع  )الباجو، الدوراد وغيرها ...(  

 لجر في المناطق الصخرية و تحديد المسافة من الشط الخ ....بشباك ا

ً ما ال تحظى بشعبية ويصعب تنفيذها في البداية،  التدابير،هذه  تظهر آثارها اإليجابية على لكن التي غالبا

 المخزونات.

القانوني وغير  مواصلة المجهودات المبذولة في تدبير المخزون السمكي ومحاربة الصيد غير -

ندمجة )المراقبة في البحر، وعند التفريغ، المصرح به وغير المنظم، وذلك بتدعيم نظام المراقبة الم

 (وعلى امتداد سلسلة القيمة، واإلشهاد بالمصطادات

 هو موضوع عمل دائم من قبل اإلدارة. ،الجهد في هذا االتجاه

حرية من أجل تخفيف الضغط على الموارد  تدارك التأخر المسجل في تنمية تربية األحياء الب -

في هذا اإلطار، ينبغي التسريع باعتماد مدونة تربية األحياء البحرية، وسن تدابير جبائية البحرية. و

لولوج للمواد األولية الالزمة لهذا النشاط، ومواكبة المستثمرين بالدعم وجمركية محفزة لتسهيل ا

 التقني والمالي

مشاريع تربية األحياء البحرية يعزى بشكل أساسي إلى حجم العمل لتأخير في جدول تنفيذ تجدر اإلشارة إلى أن ا

مسبقة إلطالق المشاريع االستثمارية الذي قدمته الوكالة الوطنية لتربية الحياء البحرية كجزء من إعداد الشروط ال

سيوفر هذا العمل الكثير من الوقت  )خطط التنمية، التصنيف الصحي، دراسات اآلثار، التدابير المصاحبة، إلخ.(. 

 في تنفيذ مشاريع تربية األحياء البحرية الخاصة بهم. ستثمرينلم

 وتنافسيته الصيد البحري قطاعداء أ بخصوص .3

تقوية تجهيزات موانئ الصيد بوسائل التفريغ  بفيما يتعلق ببنيات اإلنزال، يوصي المجلس األعلى للحسابات 

فعات ومضخات...(، قصد تحسين ظروف تفريغ المنتجات وتحسين الخدمات لفائدة والمناولة والتفريغ اآللي )را

 .السفن فيما يتعلق بمراكز المحروقات ومصانع الثلوج وغرف التبريد..

موضوع تحسينات مستمرة لمواكبة تحسين إنتاج الصيد هي إن تعزيز وسائل التفريغ ولخدمات المقدمة للسفن 

 البحري الوطني

 ب: يوصيالمجلس إن يات التسويق، فنبل أما بالنسبة

تقوية دينامية التحديث بوضع نظام للمزاد اآللي عن بعد داخل قاعات البيع بالجملة من أجل رفع  -

لمرتبطة بالمنافسة غير الشريفة وتأثير بعض شبكات بائعي السمك بالجملة على الصعوبات ا

 شفافية العمليات التجارية

التسويق   ويعتبرتسويق منتجات الصيد  ل  جديد   نظام  إصالحإنجاز دراسة من أجل  على  يشرف المكتب الوطني للصيد  

 ن بعد.باإلضافة إلى البيع ع دراستهااإللكتروني أحد الخيارات التي يتم 
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الحرص، عند اختيار مواقع إحداث أسواق الجملة، على ضمان تغطية جغرافية أمثل من أجل جعل  -

 كهذه األسواق مراكز جهوية لتوزيع السم

إلنشاء شبكة لتسويق األسماك من خالل أسواق بيع السمك بالجملة، التي يتم وضعها   لقد برمجت إستراتيجية آليوتيس

. فبمجرد اختيار المدينة، تقوم السلطات المحلية بتوجيه اختيار موقع بنائها وفقًا ةكنار السافي المدن وفقًا لمعي

   .لمعاييرها

، والتي كلف إنجازها مبالغ ق الجملة التي تم إحداثها مؤخراالعمل على االشتغال الكامل ألسوا -

 مليون درهم(  600مهمة )

 يقوم المكتب الوطني للصيد بتتبع مستمر لهذا الورش.

ضمان المراقبة الدائمة لشروط الصحة والسالمة فيما يخص المنتجات البحرية عن طريق سن  -

ئل جدية لمراقبة احترام سلسلة مساطر واضحة مع الحرص على تطبيقها الفعلي، ووضع وسا

 لتبريد وخاصة فيما يتعلق بظروف النقل البريا

 تم متابعة هذا الورش بشكل مستمر من قبل مختلف الجهات المكلفة بالمراقبة. ت

 ، أوصى المجلس األعلى للحسابات بما يلي:البحري ة منتجات الصيدينافستمن أجل تحسين 

ين/ بائعي السمك بالجملة ك بوضع إطار للتعاقد بين المنتجضمان التزويد المنتظم للمصنعين، وذل -

أيضا استغالل ما يتيحه قطاع الصيد  وجبمن جهة والمصنعين من جهة أخرى. وفي هذا الصدد، 

 (2015بالمائة من كميات اإلنتاج سنة  33في أعالي البحار من إمكانات إنتاجية )

، دون بينهم يتعاقد ر من أجل إطابائعي السمك بالجملة شجعت إدارة الصيد البحري التقارب بين المنتجين و

 المنافسة وحرية األسعار. احترام قانونعدم  تفاديفي هذه العالقات، لاإلدارة  االنخراط

العمل على سن تدابير حقيقية لتثمين أفضل لإلنتاج البحري، وذلك بتقليص حصة بعض األنشطة  -

 ةب الصناعية ذات قيمة مضافة عالي)دقيق وزيت السمك( وتوجيه التحويل نحو الشع

على الصعيد الوطني، السيما من خالل تشجيع   ةرياألسماك السطحية الصغ  مسلكتحديث    علىينصب التفكير حاليًا  

 جديدة للتثمين وتعزيز السوق المحلية. وتعكس هذه التوصية التوجه المعبر عنه في إطار مخطط آليوتيس. مسالك

 القدرات قويةتالحكامة والمراقبة و وصخصب .4

في أعالي البحار في مسارات التسويق التي يضطلع المكتب الوطني للصيد  إدماج قطاع الصيد -

 بتدبيرها، والحرص على استخالص الواجبات المفروضة في هذا اإلطار

 ية.تسويق المكتب الوطني للصيد وبالتالي لم يتم االحتفاظ بهذه التوص في أعالي البحار لمساراتال يخضع الصيد 

مستوى قانون أو مرسوم لكي   منالحرص على أن تكون تهيئة المصايد موضوع نصوص قانونية   -

تكتسب قوة ملزمة، واستكمال اإلطار القانوني للقطاع كما هو مسطر في مخطط أليوتيس، وعلى 

 الخصوص اعتماد مدونة للصيد 

األنسب لطبيعة وتواتر القرارات التي يجب   الطريقةفي قطاع الصيد البحري    ةهيكلة اإلطار القانوني المعتمد تشكل  

القرارات الوزارية تجعل من الحصول على التفاعل الالزم للتغيرات  إذ تسمح اتخاذها أثناء تدبير الموارد البحرية

عها في تحقيق هدف العلمية. لهذه الغاية، ساهمت القرارات الوزارية التي تم وض راءالفورية الناتجة عن اآل

ط كامل للمعنيين والمهنيين بالقطاع، باإلضافة إلى كونها فعالة في حالة مستدام للموارد البحرية بانخرااالستغالل ال

 في حالة غيابها.، لحق ضررا بالقطاع والمتداخلين فيهتوالذي قد  قوانين انتظار سن تشريعات

ى البنيات موضوعي عل بشكلعلى توزيعهم  ملالعالرفع من عدد العاملين المكلفين بالمراقبة و -

 الخاصة بالتفريغ 

 .هذا اإلجراء قيد التنفيذ 
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 لتشمل قطاع الصيد التقليدي  صطناعيةالقمار اتعميم آلية المراقبة باأل -

لم يبرمج في مخطط آليوتيس وضع آليات المراقبة عبر األقمار االصطناعية على مثن سفن الصيد التقليدي. ومع 

  .قطاعهذا البالنظر إلى كلفة االستثمار الذي يتطلبه وخصوصية    القرار،واتخاذ دراسة  و مشروع يتطلب الذلك، فه

توفير وضع إطار قانوني مناسب للغرامات التصالحية المتعلقة بجنح الصيد قصد تقليص الهامش  -

 التقديري المخول لإلدارة 

حال، يتم  ة أي علىة. فاعلين للقواعد الجديدة المطبقفي حالة امتثال التفضي المصالحات إلى مراجعة الغرامات 

اإلدارة في المرحلة النهائية العتماد نص   مع العلم أنحاليا.  تطبيق الغرامات التصالحية وفقا للقانون المعمول به

بصيغته المعدلة والمكملة بقانون محاربة الصيد الغير قانوني وغير المصرح به وغير  1973تطبيقي لظهير سنة 

 ل في هذا المجال.لمنظم من أجل تأطير قانوني أفضا

 

 تطبيق العقوبات الرادعة في حق المخالفين والحرص على استخالص مبالغ الغرامات المقررة  -

فيما يخص العقوبات، تجدر اإلشارة إلى أن تحديدها يتم طبقا للقوانين الجاري بها العمل. ومن ناحية أخرى، سيمكن 

محاربة واردة في قانون المسطرة الجديدة للصلح الالمذكور أعاله من تطبيق  1973لظهير سنة  تطبيقيالنص ال

، بما فيها االستخالص من طرف الخزينة العامة للمملكة لمبالغ الصيد الغير قانوني وغير المصرح به وغير المنظم

 .الغرامات المقررة

اع وتقوية جاذبية مهن الصيد لحرص على استجابة التكوين لحاجيات مختلف مكونات القطا -

 البحري

تح تكوين تأهيلي لفائدة مربي تربية األحياء البحرية وتجار بيع السمك بالجملة وخياطي الشباك وفتح مسلك ف تمسي

لتكوين العاملين في صناعة الصيد وعمال تربية األحياء  2019/2020من السنة الدراسية  ابتداء متوج بشهادة،

 البحرية.
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 الغذائية للمنتجات الصحية للسالمة الوطني المكتب
 

وهو   ،25.08بموجب القانون رقم    2009سنة    (ONSSA)المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية    أحدث

تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي وتمارس  بالفالحة، المكلفةوزارة المؤسسة عمومية تحت وصاية 

على صحة الحيوانات والنباتات. وقد أسند  اختصاصاتها لحساب الدولة في مجال حماية صحة المستهلك والحفاظ

المكتب اختصاصات واسعة تصب كلها في مجال حماية المستهلك وتوفير السالمة الصحية على   إلى  المذكور  القانون

 لة الغذائية.طول السلس

 ولىت ي حيث الغذائية، السلسلة مراقبة عبر المستهلك صحة  حماية مجال في  الحكومة سياسة بتطبيق المكتب ويقوم

  بمراقبة  كذلك يقوم كما  الزراعية اآلفات ومبيدات البيطرية األدوية ومراقبة والنباتي الحيواني الرصيد  حماية  مهمة

مليار درهما، ووصل   1,25  يناهز  ما  2018  سنة  برسم  المكتب  ميزانية  بلغت  وقد .  والتصدير  االستيراد   عند   المنتجات

 . 2018 سنة متم عند موظفا  1775 حوالي إلىعدد العاملين به 

 لألسواقإحداث المكتب خطوة مهمة في تعزيز مراقبة المنتجات الغذائية، سواء كانت موجهة للسوق المحلي أو    ويعتبر

 التي مالحظاته في المجلس سجلهبقى عدة مجاالت من عمل المكتب في حاجة إلى تطوير، وهو ما . لكن تالخارجية

 ما يلي:  حول تمحورت

 ؛ في مجال السالمة الصحية للمنتوجات الغذائيةوالسياسة العمومية التموقع المؤسساتي  -

 المراقبة الصحية للمنتجات الغذائية؛ -

 مراقبة المدخالت الكيميائية؛  -

 تات؛ حماية النبا -

 حماية الرصيد الحيواني. -

 

  مجال السالمة الصحية للمنتجات الغذائية. التموقع المؤسساتي للمكتب والسياسة العمومية في  أوال

  سلطة الوصاية  عناستقاللية غير كافية للمكتب 

الفالحية )المغرب األخضر( من بين أهدافه الرفع من إنتاج مختلف وضعت وزارة الفالحة مخططا قطاعيا للتنمية 

وهو ما يتطلب الرفع من اإلنتاجية الزراعات النباتية والمنتجات ذات األصل الحيواني )لحوم، حليب، دواجن ....(، 

..( من المفترض والمردودية ويستلزم استعمال مواد عضوية وكيماوية )مبيدات اآلفات الزراعية، بذور، أدوية بيطرية.

خضوعها لمراقبة المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية. غير أن تحقيق هدف الرفع من المردودية قد 

ص المكتب، في إطار ممارسة اختصاصاته، على االستعمال المعقلن لهذه المواد ومراقبة  حر مع ايتعارض أحيان

 بقاياها في المواد الغذائية. 

الحكامة الحالي الذي يضطلع فيه وزير الفالحة بمهمة رئاسة مجلس إدارة المكتب يمكن أن يخلق حالة فإن نمط  لذلك

 الحقيقة  على  حصرياوقدرة المكتب على تقديم آراء شفافة تستند    جهة،من    العام  النظام  على  الحفاظتعارض بين هاجس  

 . أخرى جهة من العلمية،

 مة السلسلة الغذائية غياب سياسة عمومية متكاملة في مجال سال 

الحظ المجلس أن المغرب ال يتوفر على رؤية واضحة وسياسة عمومية مندمجة في مجال السالمة الصحية للمنتجات 

أن أي سياسة عمومية في مجال السالمة الصحية ترتكز على المبادئ األساسية التالية: مسؤولية الفاعلين   الغذائية، ذلك

التدابير وترسيخ مبدأ االحتراز في التدابير  التخاذ ذائية وتحليل المخاطر كأساس السلسلة الغوالتتبع على طول 

 حيوانية. التشريعية وكذا توسيع نظام اإلنذار المبكر ليشمل التغذية ال

 للمستهلك األساسية المعلومات كل وتوفير والمراقبة للمسؤوليات واضح نظام وضع الضروري من إضافة إلى ذلك،

المحتوى وتركيبة وجودة المنتجات الغذائية(. في هذا اإلطار، سجل المجلس أن حلقات كثيرة من السلسلة الغذائية ك)

 التقليدية للدواجن "الرياشات"(. المذابحواكه والخضر وال تشملها مراقبة المكتب )كأسواق الجملة للف

 الجماعات أي الغذائية، للمنتجات الصحية مةالسال مجال في المتدخلين جميع انخراط التتبع مسألة ضبط ويتطلب

 اإلدارية  التراخيص  تسلم  التي(  الداخلية)وزارة    المحلية  والسلطات  القروية،  والمذابح  البلدية  المجازر  تنظم  التي  المحلية

 الغذائية، المواد  لنقل المستعمل الطرقي النقل يراقب الذي الملكي الدرك وكذا للدواجن، التقليدية وللمذابح البيع لنقط
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 الصحة)كوزارة  المنتجات من الفئات لبعض الصحية المراقبة عن المسؤولة الوزارية القطاعات مختلف إلى إضافة

 ...(.والتجارة الصناعة ووزارة

ر اإلشارة هنا إلى أن سهولة اختراق بعض النقط الحدودية ي صعب عمليات المراقبة بسبب تهريب الحيوانات جد ت كما

مجهولة المصدر الاألدوية البيطرية ومبيدات اآلفات الزراعية وكذا دخول أنواع كثيرة من المواد الغذائية الحية و

 والوضع الصحي. 

لوضعية الحالية التي تتسم بتشتيت لمواد الغذائية وغياب التنسيق، تستمر افي ظل كثرة المتدخلين في مجال مراقبة او

 .الغذائية المنتجات تتبع مجال في المسطرة األهداف تحقيق دون يحول مماالمسؤوليات، 

  للمكتب  الموكلة المهام حجم معحجم الموارد البشرية  تناسبعدم 

خصوصا أن عددا  إليهلحجم المهام الموكلة  بالنظرمكتب وجود خصاص كبير في الموارد البشرية لل الحظ المجلس

 ( وبوتيرة تصاعدية.2013إحالة على التقاعد منذ  562خيرة )كبيرا من موظفيه أحيلوا على التقاعد في السنوات األ

 المكتب فيها يمارس التي المجاالت في الدول من عدد  في التأطير نسب المقارنة، سبيل على يلي فيما ونورد 

 :هاصاتاختص

 نسبة التأطير البيطري  .أ

 نسمة؛10000لكل  1,1المعدل في أوروبا:  -

 نسمة؛10000لكل  0,33فرنسا:  -

 نسمة؛ 10000لكل  3,38بلجيكا:  -

 نسمة.10000لكل  0,1المغرب:  -

 نسبة التأطير في مجال مراقبة المنتجات النباتية .ب

 نسمة؛ 17000فرنسا: مفتش واحد لكل  -

 ة؛نسم 5000كندا: مفتش واحد لكل  -

 نسمة. 500000المغرب: مفتش واحد لكل  -

 ياب آلية للتقييم العلمي للمخاطر الصحية غ 

–)سياسة المخاطر إدارة آليات على يرتكز المغرب في الغذائية للمنتجات الصحية المراقبة نظام أن المجلس سجل

يانات االجتماعية "، والتي تعتمد على المعطيات العلمية والبRisk Management( "عملمخطط -استراتيجية

 النظام  هذا  لكن  ،والثقافية وكذا على نتائج عمليات المراقبة والتفتيش للمنتجات واألنشطة الفالحية الغذائيةواالقتصادية  

 ". Risk Assessment" الصحية المخاطر تقييم  جانب أغفل

   لنباتية باإلدارة المركزية سنةوقد حاول المكتب استدراك األمر بإنشاء قسم خاص بتقييم المخاطر الصحية والصحة ا

  في يشارغير أن هذا القسم ال يتوفر على عدد كاف من األطر من أجل االضطالع بمهامه )موظفان فقط(.  ،2017

اتفاقيات السالمة الصحية والصحة النباتية التي أبرمها المغرب في إطار المنظمة العالمية للتجارة  أن إلى الصدد  هذا

(OMC)،  الغذائية للمنتجات التجارية  المبادالت لتنظيم للمخاطر العلمي قييمالت لمبادئ المستمر بالتطبيق لالدو ت لزم 

 .والحيوانات

  في والتوصيات الرأي بإبداء مكلفة علمية لجنة إحداث 2012 أكتوبر في قرر أن المكتب إدارة لمجلس سبق وقد 

 وكذا الغذائية، للمواد  الصحية والسالمة والنباتية انيةالحيو الصحة ميدان في المخاطر تقييم بالخصوص تهم مواضيع

غير  جينيا، المعدلة والعناصر والملوثات والنباتية الحيوانية كاألمراض الصحة تهدد  التي األخطار مع التعامل كيفية

 لم يتم إحداث هذه اللجنة. 2018أنه إلى غاية نونبر 

  . المراقبة الصحية للمواد الغذائيةثانيا
، أي على مستوى مؤسسات اإلنتاج والتحويل والمعالجة، ةتأسيسه على المراقبة القبلية لسلسلة القيمنذ مكتب م ركز ال

 وذلك عبر وضع نظام للتراخيص واالعتمادات الصحية يَمّكن من المراقبة والتتبع. 
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 عامة  مالحظات .1

 محدودية النظام الحالي لمنح التراخيص واالعتمادات 

 : إلكراهات منهاا من عدداخيص واالعتمادات ظام التراتنزيله، واجه ن عند 

 تعدد المساطر؛ -

 الصغار؛  للفاعلين بالنسبة خاصة ومتطلب موحد  للتحمالت دفتر وجود  -

 ضغط شديد على الموارد البشرية المحدودة للمكتب )إكراهات احترام اآلجال(؛  -

حين أن األنشطة التي اد في االعتمنقص في اإلرشادات الموفرة للفاعلين الذين يتجه بعضهم لطلب  -

 يعتزمون مزاولتها ال تستلزم إال ترخيصا من المكتب. 

 التي)المؤسسات  القانونية اآلجال في الفاعلين طلبات معالجة من للمكتب اإلقليمية المصالح من عدد  تتمكن ال كما

 المركزية اإلدارة دفع مما (، ثالالم سبيل  على البيضاء الدار في نباتي أصل من أو النباتية  المنتجات قطاع في  تنشط

 .الجهات في المصالح من بموظفين لالستعانة للمكتب

ال تشجع كثرة القيود المفروضة في دفتر التحمالت الفاعلين في القطاع الغذائي على أخذ المبادرة لالمتثال للنصوص و

ولة في هذا المجال، واتخاذ المكتب  ود المبذ من الجه  التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالسالمة الصحية للمنتجات. وبالرغم

إلجراءات تحفيزية لتشجيع المقاوالت الناشطة في الصناعة الغذائية على احترام مقتضيات السالمة الصحية طواعية 

(، فإن عدد 28-07القانون مقتضيات ودون الحاجة للجوء إلى المقاربة الزجرية )تحرير محاضر المخالفات حسب 

 مرخص لها من طرف مصالح المكتب يبقى دون المستويات المنشودة.دة أو الت المعتمالمؤسسا

مته للمتطلبات ءفضال عن ذلك، لوحظ أن نظام منح التراخيص واالعتمادات يفتقد إلى المرونة الالزمة لعدم موا

دة مالت موحالصحية حسب نوع األنشطة المرخصة ومستوى المخاطر الصحية الذي تشكله، حيث إن دفاتر التح

 بة لجميع الفاعلين في القطاع الغذائي وال تراعي خصوصيات كل نشاط تجاري على حدة.بالنس

   عدم سحب االعتماد الصحي بالرغم من عدم احترام المؤسسات المراقبة للشروط المحددة في دفاتر

 التحمالت لفترات طويلة 

الصحي للمؤسسات المعتمدة، خصوصا   بعالتتطار  من خالل فحص عدة تقارير لزيارات صحية متكررة أ نجزت في إ

سحب االعتماد الصحي  بشأنتلك التي تنشط في مجال منتجات البحر، لوحظ أن مفتشي المكتب يتحفظون بشكل عام 

للمؤسسات المخالفة وذلك بالرغم من خطورة المخالفات المسجلة بحقها وطابعها المتكرر. ويكتفي مراقبو المكتب في 

ت المسجلة للمؤسسات المعنية مع حثها على "وضع جدول زمني لتصحيح االختالالت  المالحظابتوجيه    أغلب الحاالت

 وإرساله إلى المكتب في أقرب اآلجال". 

 المطلوبة التصحيحية لإلجراءات تفعيلها عدم من بالرغم الصحي، باالعتماد  احتفظت المؤسسات بعض فإن وهكذا

 .الشأن بهذا بالمكت بمالحظات توصلها على سنوات عدة ومرور

  محدودية السلطة اإلدارية لمراقبي المكتب 

ً  المكتب مراقبي أن لوحظ  غذائية  منتجات يوزعون أو يخزنون أو ينتجون الذين المخالفين ردع عن يعجزون ما غالبا

ات دودة لفرض عقوبهؤالء المراقبين ال يتمتعون إال بسلطة مح أن ذلك ،28.07 رقم القانون لمقتضيات مطابقة غير

المخالفين إذ أنهم ال يملكون صالحية إقرار اإلغالق الكلي أو الجزئي ألية مؤسسة مخاِلفة، حيث ال يخول إدارية على  

لقانون سوى إمكانية الحجز على البضائع غير المطابقة أو إخضاعها لإليداع القانوني في انتظار ظهور النتائج الهم 

لمحلية فقط، فإن العديد من محاضر المخالفات الصادرة عن بيد السلطات ا ن قرار اإلغالقالنهائية للمراقبة. وبما أ

 المكتب تبقى دون أثر.

  لمطعمة الجماعيةلضعف المراقبة الميدانية 

تتم حاليا مراقبة محالت األكل والمطاعم بشكل أساسي في إطار لجان المراقبة المختلطة المحلية، حيث تكون المصالح 

 استغالل رخص أما. بها الخاص الزيارات برنامج بتحديد  العامل أو الوالي ويقوم اللجان، التقنية للمكتب ضمن هذه

 مصالح من مسبق صحي  رأي أي دون(، بالجماعات الصحية)المكاتب  المحلية الجماعات فتصدرها المحالت هذه

 لترخيص الالزمة والصحية نيةالتق المتطلبات تحديد  ميت  لم  أنه تبين كما . الغذائية المنتجات لسالمة الوطني المكتب

 .الجماعية المطاعم

في حالة اكتشاف مخالفات، تكتفي مصالح المكتب بحجز وإتالف المواد غير المطابقة وتقوم باتخاذ التدابير التي تمليها 

 النصوص التنظيمية المعمول بها )تحرير محضر، اقتراح اإلغالق، إلخ(.
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إال نادرا، كما أن الحاالت    المحالت  من  النوع  هذا  لمراقبة  بزيارات  المكتب  حمصال  تقوم  ال  اللجان،  هذه  عمل  عدا  وفيما

 جد محدودة. تظلالتي يتم فيها اتخاذ إجراءات زجرية 

 عناصر معدلة جينيا علىوي تغياب مراقبة المواد الغذائية التي تح 

الجدل وذلك بالرغم من استمرار  ام المواد المعدلة جينيا،سجل المجلس األعلى للحسابات غياب إطار قانوني الستخد 

على الصعيد الدولي حول المخاطر التي قد يمثلها استعمال هذه المواد على صحة المستهلك. ويعد استيراد المواد 

لي على الغذائية المتضمنة لعناصر معدلة جينيا ممنوعا في المغرب بحكم القانون، لكن يتضح أنه يتعذر في الوقت الحا

ائية المستوردة لعناصر معدلة جينيا إذا لم يكن ذلك مشارا إليه صراحة تحقق من تضمن المواد الغذالسلطات الصحية ال

في عنونة المنتج )أما مختبرات المكتب فليس لها القدرة على اكتشاف وجود عناصر معدلة جينيا بالمواد الغذائية(. 

جينيا على العنونة  يح بوجود العناصر المعدلةروبي، يفرض القانون التصروتجدر اإلشارة إلى أنه على الصعيد األو

 بالمائة.  0,9إذا تجاوزت نسبتها 

وقد انكب مسؤولو القطاعات الوزارية المعنية بالسالمة البيولوجية للمواد الغذائية على تدارس إشكالية المواد المعدلة 

من طرف الوزير األول، غير  2005 سنةالبيولوجية للمواد  ، حيث تقرر إحداث لجنة للسالمة2001سنة  ذ جينيا من

 ، لم يتم تشكيل هذه اللجنة.2018أنه وإلى حدود نهاية 

 سجل المجلس عدم وجود أي تأطير قانوني للمعالجة الجينية )الهندسة الوراثية( للمواد الغذائية بالمغرب.  كما

  عدم توفر الوسائل المالئمة إلتالف المواد المحجوزة 

، والمتعلق بتدابير تفتيش الحيوانات 1999يناير 05الصادر بتاريخ  2.98.617قم من المرسوم ر 18المادة  صتن

 الحية والمواد الحيوانية أو من أصل حيواني من حيث السالمة والجودة، على ما يلي:  

 "يجب أن تكون اللحوم أو المواد الحيوانية أو من أصل حيواني المحجوزة بحسب الحالة: 

 اقبة بيطرية بوسيلة مالئمة مثل إحراقها أو تغيير طبيعتها كيماويا.ة تحت مرإما مغيرة طبيعتها أو متلف -

 وإما مطهرة بالتبريد إذا تعلق األمر بقصبات محجوزة بسبب داء المذنبات الكيسية."   -

 غير أن المجلس الحظ من خالل زيارات متعددة ألماكن الذبح )المجازر الجماعية والمذابح القروية(، أن هذه المنشآت 

ر على الوسائل الضرورية التي تمكنها من االستجابة للمتطلبات القانونية المنصوص عليها بخصوص إتالف ال تتوف

المحجوزات. وهكذا لوحظ أن أغلب المجازر البلدية ال تتوفر على محرقة، أو أنه ال يتم تشغيلها نظرا الرتفاع تكلفة 

ة على سبيل المثال(. أما بالمذابح القروية فالوضع ية بتماراستهالك المحروقات بحسب المسؤولين )المجزرة البلد 

 .46أصعب، حيث ال تسمح ظروف الذبح والسلخ فيها بالقيام بهذه العملية بشكل صحي

وقد لوحظ أن إتالف المواد المحجوزة يتم عادة عن طريق دفنها أو تغيير طبيعتها كيماويا ثم نقلها إلى المطارح  

جد. إال أنه بالرغم من تغيير طبيعة المواد الغذائية المحجوزة كيماويا، فإن احتمال يات إن والعمومية أو أي مكب للنفا

 ( أو استهالكها من قبل الكالب الضالة يظل قائما. المعوزين بعضالتقاط أجزاء منها )في الغالب من طرف 

وهو مطهر  (crésyl)ل الكريسي وينبغي التوضيح هنا أن تغيير طبيعة المحجوزات كيماويا يتم عادة باستعمال مادة

قوي، لكن استعمال هذه المادة ال يخلو من مخاطر بيئية تتمثل في التلوث الكيميائي للمياه العادمة وتلوث الفرشة المائية 

 .  47وجداول المياه. وتجدر اإلشارة إلى أن أغلب مكونات هذه المادة محظورة قانونيا في أوروبا

( أو مراكز usines d’équarrissageالمغرب على معامل للتشطية ) عدم توفرسجل المجلس من جهة أخرى  كما

 خاصة بإتالف الجيف ونفايات المجازر. 

 غياب مراقبة بقايا المبيدات في الفواكه والخضروات الموجهة للسوق المحلية 

ذا االستعمال ه يخضع نأ يجب لكنيعد استخدام مبيدات اآلفات الزراعية أحد التدابير الرئيسية لتحسين اإلنتاجية، 

لعدد من الشروط للحد من اآلثار الضارة التي قد تسببها هذه المبيدات. وتشمل هذه الشروط استخدام المكونات النشطة 

ملصق المنتج وكذا احترام مدة ما  في إليه والمشارالمصادق عليه  مقدارالمصادق عليها للزراعة المعنية، واحترام ال

أن تفصل بين العالج الكيميائي وجني المزروعات )الفواكه والخضروات(، حيث   التي يجبقبل الجني، وهي المدة 

يمكن أن يؤدي عدم احترام هذه المدة الزمنية من قبل المنتجين إلى وجود نسب عالية من بقايا المبيدات في الفواكه 

 والخضروات، مما قد يسبب مشاكل خطيرة لصحة اإلنسان ويضر بالبيئة. 

 
 (. 2017المذكرة االستعجالية للرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات حول تدبير المجازر )يوليوز  46
وكذا على موقع المفوضية األوروبية   )https://ephy.anses.fr/substance/cresyl(الموقع  يمكن االطالع على قرار الحظر على 47

(http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/) . 

https://ephy.anses.fr/substance/cresyl
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/
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عكس المنتجات المعدة للتصدير )التي تمر بالضرورة عبر محطات التعبئة(، والتي تخضع ى، وعلى من جهة أخر

لمراقبة صارمة لبقايا المبيدات الزراعية، فإن المنتجات الموجهة للسوق المحلية ال تشملها هذه المراقبة. وهكذا، لم يتم  

ات العطرية وذلك من قبل موظفي األقسام والنبات إنجاز سوى مخطط واحد لرصد بقايا المبيدات في الفواكه والخضر

 فقط، التسويق سلسلة نهاية عند  بالمراقبة المخطط هذا ويكتفياإلقليمية لمراقبة المنتجات النباتية أومن أصل نباتي. 

 .الممتازة واألسواق والخضروات للفاكهة الجملة أسواق  في أساسا المراقبة هذه تتم حيث

على فكاف.  غير يظلها على كامل التراب الوطني فإن هذا المخطط ت المأخوذة وعدم تعميمبالنظر إلى قلة العيناو

آسفي وبني  -تطوان ومراكش-، لم يتم تحليل أي عينة في كل من جهة طنجة2016-2014سبيل المثال، خالل الفترة 

تشمل الفواكه  النباتات العطرية ولم على 2016مكناس. كما اقتصرت العينات المأخوذة سنة -مالل وفاس

 ات.والخضرو

  مطابقة  عدم  عن  اإلعالن  تم  حيث  مقلقة،  نتائجعن  2016  لسنة  المراقبة  مخطط  أسفر  فقد   العطرية،  النباتات  وبخصوص

 نشطة مكونات استخدام عن المخطط هذ  كشف كما. بالمئة  62.5 بلغت بنسبة أي  للمعايير، 128 أصل من  عينة 80

 . مرخصة غير

 ذا الشأن:زيدًا من التفاصيل بهيقدم الجدول التالي مو

 2016نتائج مخطط رصد النباتات العطرية لسنة 

 طبيعة عدم المطابقة
نسبة عدم 

 المطابقة

عدد العينات  

الغير مطابقة 

 للمعايير

عدد العينات  

 المأخوذة 

نوع النبات  

 العطري

 إيثيل،ديميثوات،كلوروثالونيل،استخدام كلوربيريثوس 

 مرخصة غير نشطة موادهي و .ومالثيون هيكساكونازول

 .العطرية للنباتات

 الشيية 12 12 100%

استخدام كلوربيريثوس إيثيل، المالثيون، سايبرمثرين 

وهيكساكونازول.وهي مواد نشطة غير مرخصة للنباتات  

 العطرية.

 البقدونس  23 18 %78,3

ديماتوات، إيميداكلوبريد، أسيتاميبريد،ميكلوبوتينال، استخدام  

ن، ماالتيون، هيكسوكونازول، ديفينوكونازول، سيبيرميتري

ندازيم، فلوزينازول، لينورون، بروبيكونازول، كاربي

 ماالتيون وبيناالكسيل. وهي مواد غير مرخصة للشاي.

 النعناع  71 42 %59,15

ولينورون. وهي مواد نشطة استخدام كلوربيريثوس إيثيل 

 غير مرخصة للنباتات العطرية.
 الكزبرة 22 8 %36,4

 

 المجموع 128 80  %62,5

 المصدر: المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية

وأزوكسيستروبين سيالوترين وإيتيل كلوربيريفوس -بالنسبة للنعناع، كشفت التحليالت أيًضا عن استخدام المبدا

حد أقصى لبقايا هذه المكونات وسبينوساد، وهي مكونات نشطة مرخصة للنعناع، غير أنه لوحظ أنه لم يتم إدراج أي 

لحدود القصوى المسموح بها لبقايا المواد والذي يحدد ا 2014يناير  17النشطة في المرسوم المشترك الصادر في 

 األولية والمنتجات الغذائية أو عليها.المتعلقة بالصحة النباتية في المنتجات 

حقيقية، بغياب مراقبة استخدام المبيدات من قبل يمكن تفسير هذه الوضعية التي تعرض صحة المستهلك لمخاطر 

لمكلفة بالسالمة الصحية وكذا بعدم احترام المنتجين إللزامية مسك سجالت تدبير المنتجات األولية من أصل السلطة ا

 المتعلقة بالصحة النباتية(.نباتي )السجالت 

مة الصحية للمنتجات الغذائية بالقيام ببعض  لتتبع، تكتفي المصالح المختصة للمكتب الوطني للساللفي غياب آليات و

 ات التوعية لفائدة المنتجين ومسيري محطات تعبئة النباتات العطرية.إجراء

آلفات الزراعية، لم يتم تجديد خطة رصد بقايا هذه على الرغم من المخاطر التي ينطوي عليها استعمال مبيدات او

بسبب فسخ الصفقة المبرمة مع الشركة  2017طرية خالل سنة المبيدات في الفواكه والخضروات والنباتات الع

 المسؤولة عن عملية أخذ العينات.
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حدود القصوى المسموح بشكل عام، غالباً ما ترجع حاالت عدم المطابقة التي ترصدها مخططات الرصد إلى تجاوز الو

، أو في بعض األحيان بسبب كل هذه بها لبقايا المبيدات أو استخدام المكونات النشطة الغير مرخصة أو المحظورة

 المخالفات مجتمعة.

باإلضافة إلى المراقبة التي يجب تطويرها عند نهاية سلسلة التسويق، يجب توجيه جهد كبير إلى مواقع اإلنتاج، ذلك 

يخضع  مفتشي المصالح اإلقليمية لحماية النباتات ال يتحققون من مدى احترام المدة الزمنية قبل الجني وبذلك الأن 

في السوق مهًما،  المنتجون ألي مراقبة تمنعهم من جني إنتاجهم مباشرة بعد إجراء العالج الكيميائي، إذا كان الطلب 

 معرضين بذلك صحة المستهلك إلى مخاطر جسيمة.

أنه من المفترض أن يشكل مسك سجل الصحة النباتية من قبل جميع المزارعين بداية الطريق نحو تتبع دقيق  كما

سجل معالجات الكيميائية التي تخضع لها الفواكه والخضروات قبل وصولها إلى أيدي المستهلكين، غير أن المجلس  لل

ء تنفيذ القرار المتعلق بمسك سجل صيانة وتدبير سنوات على بد   3، أي بعد مرور أكثر من  2018أنه حتى نهاية عام  

القرار  أن خاصةلقرار غير مطبقة من قبل المزارعين المنتجات األولية من أصل نباتي، ال تزال مقتضيات هذا ا

 المشار إليه ال ينص على أي عقوبة في حالة عدم احترام هذه المقتضيات. 

  والخضر غياب المراقبة الصحية في أسواق الجملة للفواكه 

أسواق الجملة لوحظ أن مصالح المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية ال تمارس اختصاص المراقبة في  

ر على نظام لتتبع الفواكه والخضر للفواكه والخضر ألنها تعتبر أن هذه الوحدات غير منظمة بما فيه الكفاية وال تتوف

ن من تتبع هاته المنتجات والنباتات العطرية من المزرعة إلى السوق . وبالفعل، فإن التنظيم الحالي ألسواق الجملة ال يمّكِ

وضع نظام للتتبع كما هو الشأن بالنسبة للمنتجات الموجهة للتصدير والتي تمر بالضرورة  وال يشجع المنتجين على

 ئة.  عبر محطات التعب

جات الغذائية على مستوى هذه الوحدات بحمالت وتكتفي المصالح المختصة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنت

 نظافة والسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.للتوعية حول الشروط الصحية للمحالت والمخازن وحول شروط ال

  مخالفات متكررة من طرف المطاحن الصناعية وشركات صنع ملح الطعام والمتعلقة بتقوية األغذية عالية

 االستهالك

االستهالك لمكافحة آثار نقص المغذيات الدقيقة. ويعتبر  الواسعةلتقوية األغذية  48تيجية وطنيةوضع المغرب استرا

كما يعتبر نقص الحديد بالنسبة للبالغين  ،مباشرة لوفيات الرضعالد والفيتامين )أ( واليود من األسباب غير نقص الحدي

النساء  عند  السبب الرئيسي لفقر الدم، ويتسبب هذا النقص في مضاعفات أثناء الحمل ويمكن أن يؤدي إلى وفيات

 الحوامل. 

ري المقوى المرصودة من طرف المكتب، أن منتجات القمح الطالحظ المجلس من خالل تحليل ملفات المخالفات    وقد 

لصلب المقوى، كما هو الشأن بالنسبة لملح الطعام المعالج باليود، تتميز بنسب عالية من عدم المطابقة مع والقمح ا

 الخصائص المنصوص عليها قانونيا.

حيز التنفيذ سنتي   50وإضافة اليود إلى الملح  49دويالحظ أنه منذ دخول النصوص القانونية المتعلقة بتقوية الدقيق بالحدي

توالي، ال تزال المطاحن الصناعية وشركات تصنيع ملح الغذاء غير قادرة على ضبط هذه على ال 2009و 2007

العملية. وتتعلق المخالفات التي تسجلها مصالح المكتب، من خالل المراقبة التحليلية، بعدم احترام النسب الدنيا من 

 قصيرة )بضعة أشهر(. ليود، وذلك على الرغم من أن عمليات المراقبة ال تتباعد سوى بمدد الحديد وا

ويتم إرسال ملفات عدم المطابقة السالفة الذكر إلى النيابة العامة من أجل تنفيذ العقوبات المنصوص عليها السيما تلك المتضمنة  

 .  51يمكن أن تصل إلى العقوبة الحبسية في حالة العود المتعلق بزجر الغش في البضائع والتي    13- 83في القانون رقم  

أن الشركات المصنعة تواصل بيع منتجاتها رغم كونها ال تحترم خصائص التقوية التي حددتها الدولة   ، لوحظذلك  مع

، لمكافحة نقص المغذيات الدقيقة. وفي غياب معلومات حول نتائج المتابعات القضائية المتعلقة بملفات عدم المطابقة

درهم تبقى غير كافية   24.000درهم و 2.400اوح بين لحاالت العود أن العقوبات النقدية التي تتر المرتفع العدد يدل 

 لزجر المخالفين. 

 
 . 2019-2011وزارة الصحة: االستراتيجية الوطنية للتغذية 48
 والمتعلق بتقوية الدقيق.  2005دجنبر  2قرار مشترك لوزير الصحة ووزير الفالحة بتاريخ  49
 د الصنع والتوزيع. في الملح عن والمتعلق بتحديد نسبة اليود  2009أكتوبر  19قرار مشترك لوزير الصحة ووزير الفالحة بتاريخ 50
  24000و  2400: )...( ويعاقب على مخالفة أحكام القرارات الناتجة عن عدم توفر تلك الصفات بغرامة مالية تتراوح ما بين  83-13من القانون    17الفصل  51

 انون. من هذا الق درهم وفي حالة العود الرتكاب نفس المخالفة تطبق العقوبة الحبسية المنصوص عليها في الفصل األول
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  عجز السلطات الصحية إزاء عدم احترام األسواق الممتازة والمتوسطة لبعض المقتضيات التشريعية

 الصحية 

ة بسالمة غالبا في حالة مخالفة لبعض األحكام التشريعية المتعلق تقعتوسطة الحظ المجلس أن األسواق الممتازة والم

المنتجات الغذائية، حيث تقوم مصالح المراقبة الجهوية للمكتب بضبط انتهاكات خطيرة ومتكررة، ال سيما في مجاالت  

 توريد المنتجات الغذائية، وإخبار المستهلك وتدبير المنتجات المنتهية الصالحية. 

ها بالضرورة باالعتماد على المؤسسات المعتمدة ن أغلب العالمات التجارية لألسواق الممتازة ال تنجز إمداداتحظ أويال

ته األسواق شروط عنونة وبيع المنتجات وال تضبط تدبير اأو المرخص لها صحيا من طرف المكتب. كما ال تحترم ه

عدة أسواق ممتازة لم تنخرط في عملية إخضاع مستودعاتها  المنتجات المنتهية الصالحية. إضافة إلى ذلك، تبين أن 

 الالزمة.للتراخيص 

وعلى الرغم من اإلنذارات الصادرة عن المكتب وااللتزامات التي تعهدت بها هاته األسواق فيما يتعلق باحترام  

ير، حيث الحظ المجلس المقتضيات الجاري بها العمل في مجال السالمة الصحية للمنتجات الغذائية، فإن الوضع لم يتغ

المراقبة التي أجرتها المصالح المحلية للمكتب، أن مخالفة القوانين والتنظيمات من خالل تحليل محاضر عمليات 

 التزال قائمة. 

 حاالت خاصة .2

 اللحوم الحمراء  .أ

دة وفقا للشروط تعتبر المجازر من التجهيزات العمومية المحلية التي تستخدم لتزويد الساكنة باللحوم المراقبة والمع

إبرام عقد برنامج بين الحكومة والفيدرالية البين مهنية للحوم  2009ة. وقد تم سنة التقنية والصحية والنظافة المطلوب

 المتعلق همكون فيوذلك في إطار توجيهات مخطط المغرب األخضر، والسيما  2009-2014الفترة  يخصالحمراء 

الخاص"، وتم تجديد  ام والقطاعالحمراء وتعزيز الشراكة بين القطاع الع"بتحسين الظروف الصحية إلعداد اللحوم 

 .2014هذا العقد البرنامج سنة 

المالحظ هو أن الحصيلة الحالية لقطاع الذبح هي حصيلة سلبية حيث إن عمليات التأهيل لم تتم بعد كما أن عدد  لكن

 .محدود  جد المجازر المعتمدة صحيا من طرف المكتب ال يزال 

 وجود سياسة وطنية لتطوير قطاع الذبح م عد 

مجزرة بلدية، منها واحدة فقط معتمدة من طرف المكتب، ويتعلق األمر    180، كان المغرب يتوفر على  2018في سنة  

 223مذبحة قروية منها  702مجازر خاصة معتمدة و 3( و2013بمجزرة بين جماعية بالحسيمة )تم اعتمادها سنة 

ة للمكتب بترخيص لحوم هاته المجازر وكذا بعض  من ذلك، تقوم المصالح البيطرية التابع غير مراقبة. على الرغم

( مع أن هذه 702مذبحة من مجموع  479المذابح القروية التي تم إحصاؤها )يقدر عدد المذابح القروية المراقبة بـ 

حظ المجلس مجموعة من الوحدات ال تتوفر على الحد األدنى من شروط النظافة والصحة. في هذا الصدد، ال

 لقة بمجازر اللحوم الحمراء: االختالالت المتع

 تدهور مباني المجازر؛  -

 عدم ربط هذه المجازر بشبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء؛ -

 عدم توفر تجهيزات التبريد؛ -

 عدم وجود الحد األدنى من شروط النظافة؛ -

 مناسبة؛ غير أمكنة في المجازر تواجد  -

 ح ونقل اللحوم؛أنشطة ذب سوء تدبير -

 معايير السالمة.غياب  -

ال تعطي هذه العوامل للمستثمرين الخواص رؤية واضحة حول القطاع، حيث يتبين أن المجازر الخاصة المعتمدة و

لم تتمكن من تطوير أنشطتها بسبب استمرار المكتب في ترخيص استهالك لحوم األسواق المعدة في المذابح القروية 

 والسالمة المطلوبة. ال تستجيب لمعايير الصحة كونها من بالرغم

من جهة أخرى لوحظ أن بعض وحدات تقطيع اللحوم الحمراء، سواء التي حصلت أو لم تحصل على االعتماد ال 

تتزود بإمداداتها من المجازر المعتمدة أو المرخصة، األمر الذي ال يسمح بتعزيز نظام التتبع وبتشجيع وجذب 

 خواص.المستثمرين ال
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(  VSMورشات تقطيع وتحضير اللحوم المفصلة ميكانيكياً ) لمكتب غير قادر على جرد عدد إضافة إلى ذلك لوحظ أن ا

أو اللحوم المفرومة وال على تحديد عدد الوحدات المتخصصة في منتجات اللحم أو األمعاء، إذ تعمل معظم هذه 

 إمكانية للتتبع. ح أيسلطات العمومية مما ال يتيمهيكل وبمنأى عن مراقبة الالالمؤسسات في القطاع غير 

وبغض النظر عن مسؤولية المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية، تبين للمجلس غياب سياسة إرادية 

 لدى السلطات العمومية )بجميع مصالحها المعنية( لتأهيل وتطوير قطاع الذبح.

 رويةغياب المراقبة في عدد مهم من المذابح الق 

آسفي( لم تتم مراقبتها من قبل -ومجزرة بلدية )واقعة بجهة مراكش ،(%32قرويا ) مذبحا 223تبين للمجلس أن 

جزاري  المصالح البيطرية للمكتب، وقد تشكل هذه النقط السوداء على المستوى الوطني فرصة لبعض مربي الماشية و

ية غير المراقبة على فاعلية ة. كما تؤثر هذه المذابح القرولذبح الحيوانات المريضة في غياب المراقبة الصحيالجملة 

النظام الوطني لليقظة الصحية والرصد الوبائي حيث إن عددًا كبيًرا من حاالت األمراض المعتبرة معدية قانونًا 

(MRLC.ال يتم اكتشافها وبالتالي ال يتم التصريح بها للمصالح الصحية ) 

 المجازر والمذابح القروية المراقبةتفتيش البيطري الصحي براءات النى من إجاألد الحد على االقتصار 

لوحظ أن عمليات التفتيش البيطري الصحي التي ت جرى بالمجازر والمذابح القروية الخاضعة لمراقبة المكتب ال تتم  

ظل الظروف السيئة  وفقا للمعايير المطلوبة، حيث ال يتمكن بياطرة المكتب من القيام بإجراءات التفتيش المناسبة في

 ها عمليات الذبح.التي تتم في

تطرح هذه االختالالت بحدة مسألة السالمة الصحية للحوم المهيأة في المجازر البلدية أو المذابح القروية غير المعتمدة و

 .28.07)سواء أكانت خاضعة للمراقبة أم ال(، ومدى مطابقتها لمقتضيات القانون رقم 

ح القروية يزودون العديد من الجزارين بالمدن، بل إن البعض لجملة بالمذابى أن الجزارين بااإلشارة كذلك إل وتجدر

 مرخصة.المنهم قد يبيع لحوم الذبيحة السرية، إذ كثيرا ما تضبط مصالح المكتب كميات كبيرة من اللحوم غير 

 الحليب ومشتقاته  .ب

 1.900بالتراب الوطني منها  مركزا لجمع الحليب    2.700أحصى المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية  

 تابعا لتعاونيات الحليب. إال أن ثالثة مراكز منها فقط تتوفر على اعتماد على المستوى الصحي من المكتب.

 القانون  سيما)وال    العمل  بها  الجاري  والتنظيمية  التشريعية  النصوص  مقتضيات  الحليب  جمع  مراكز  معظم   تحترم  وال

المتعلقة " NM 08.4.50" رقم المغربية القياسية المواصفة في المحددة للشروط بتستجي  ال  أنها كما(، 27.08 رقم 

ما فيما يتعلق بوحدات إنتاج  "بدليل الممارسات الجيدة في مجال النظافة عند إنتاج الحليب النيئ وجمعه ونقله". أ

 .2018ا إلى حدود سنة يتم إجراء أي إحصاء لهيزال غير محدد لدى المكتب كما أنه لم  الالحليب، فإن عددها 

 منتجات الدواجن وإشكالية "الرياشات"  .ج

تعتبر السالمة الصحية لمنتجات الدواجن نقطة سوداء في هذا القطاع حيث أن عمليات المراقبة التي يقوم بها المكتب  

من   %20يقوم بها ال تغطي سوى    لهذه المنتجات تظل غير كافية. وحسب تقديرات المكتب فإن عمليات المراقبة التي

مهيكل، مما يجعل مستوى المخاطر الصحية لهذه اللقطاع غير  اإلنتاج، في حين أن أغلب منتجات الدواجن تمر عبر ا

محدد  غيرالمنتجات على المستهلك مرتفعا. وتجدر اإلشارة إلى أن عدد وحدات اإلنتاج على صعيد التراب الوطني 

 جات الغذائية. تب الوطني للسالمة الصحية للمنتبشكل دقيق لدى مصالح المك

المتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة وبمراقبة إنتاج وتسويق منتوجاتها حيز   49.99دخل القانون رقم  وقد 

ن . وتهدف مقتضياته إلى تطوير قطاع الدواجن من خالل إعادة هيكلة أدوات اإلنتاج وتحسي2006أبريل    20التنفيذ في  

امة وتلبية حاجيات المستهلكين من المنتجات اآلمنة وذات ظروف اإلنتاج والتسويق قصد الحفاظ على الصحة الع

 الجودة.

فيما يخص عملية الذبح، فقد حدد هذا القانون شروط إنشاء واستغالل مجازر الدواجن، كما أن القانون منع الجمع في و

لحية ت عرض للبيع ية وبيع لحومها. بالرغم من ذلك، ال تزال الدواجن امحل واحد بين نشاطي بيع الطيور الداجنة الح

في األماكن التي تتم فيها عملية الذبح، وذلك في ظروف ال تستجيب للحد األدنى من معايير النظافة المطلوبة، وهو ما 

 من شأنه أن يهدد السالمة الصحية للمنتجات ويسيء إلى صورتها.

، وفقا  2018الوطني في عام  مجزرة تقليدية على صعيد التراب 15.000 حوالي إحصاء تم أنه إلى اإلشارة وتجدر

 للبيانات التي قدمها المكتب.

 :التالية االختالالت لوحظت فقد  ميدانيا أما

وجود منشآت غير مالئمة وال تستجيب للمعايير الصحية الجاري بها العمل وال تخضع للتفتيش الصحي  -

 البيطري؛
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 يب لمعايير النظافة الغذائية؛قديمة وال تستجاستعمال معدات  -

 اللحوم في ظروف سيئة يمكنها أن تؤثر سلبا على السالمة الصحية للمنتج ونظافته؛  إعداد  -

مع   تعاملهم إلى إضافةعدم ارتداء العمال لبذالت مهنية مناسبة وعدم توفرهم على بطاقات صحية،  -

 اللحوم بطريقة غير صحية؛

 ع اللحوم المهيأة.الجاري بها العمل لبيعدم احترام القوانين  -

من لحوم الدواجن من  م حاجياته باقتناء يقومونلك فإن معظم منظمي الحفالت وكذا المطاعم الجماعية إلى جانب ذ 

 هذه المجازر التقليدية.

لهذه  في ظل هذه الظروف، ال يتمكن المفتشون البيطريون التابعون لـلمكتب من إجراء عمليات المراقبة الصحية

يتوجب على السلطات المحلية   لهذاير المهيكل إضافة إلى عددها الكبير.  المذابح التقليدية وذلك لكونها ضمن القطاع غ

إيجاد حلول لهذه اإلشكالية حتى    ،)التي تمنح في بعض األحيان رخصا لهذه المذابح التقليدية( وكذا السلطات الحكومية

 شطتها إذا لزم األمر. أو إيقاف أنإعادة تأهيلها يات القانونية، إما عبر تتالءم وضعية هذه الوحدات مع المقتض

 . مراقبة المدخالت الكيميائية ثالثا
استعمال المدخالت الكيميائية في المجال الفالحي من الضروريات ألجل ضمان حماية كافية ومردودية أفضل   أضحى

 المواد الداعمة لإلنتاج. ات وفئة األسمدة وفئتين: فئة المبيد للمزروعات، وتنقسم هذه المدخالت الى 

 على مستوى نقط البيع بالتقسيط الزراعية اآلفات لمبيداتراقبة غياب م 

المتعلق بمراقبة مبيدات اآلفات الزراعية وتنظيم االتجار فيها، فإن   42-95من القانون رقم    13وفقا لمقتضيات المادة  

يمكن أن تتم دون وزيع مبيدات اآلفات الزراعية ولو مجانا ال ممارسة أنشطة صنع واستيراد وبيع وعرض أو ت

، لم يسلم 1997ماي  15الحصول على رخصة مسلمة من المكتب. غير أنه، ومنذ دخول هذا القانون حيز التنفيذ في 

 المكتب أية رخصة من أجل مزاولة إحدى األنشطة السالفة الذكر.

ومات تخص عدد باعة هذه ميائية التابع للمكتب ال يتوفر على أية معلكما تجدر اإلشارة إلى أن قسم المدخالت الكي

أو الكميات التي يتم توزيعها عن طريق هؤالء التجار والذين يمثلون أحد أهم مسالك البيع بالنظر الى عامل  واد الم

ير المعتمدين، تشكل هذه الوضعية خطرا كبيرا على الصحة العامة، حيث أن هؤالء الباعة غوقربهم من الفالحين. 

لالستعمال األمثل لهذه المواد، يقدمون كذلك إرشادات للفالحين من أجل  الالزمةاءة والمشكوك في توفرهم على الكف

 الرفع من مردوديتهم الفالحية.  

على مجموعة من  تنصالمشار إليه أعاله  42-95من القانون رقم  14التذكير بأن المادة  وجبهذا الصدد،  وفي

في الحصول على االعتمادات من أجل تسويق وبيع أحد أو عدد الباعة الراغبين    المهنية الواجب توفرها في المؤهالت  

 من مبيدات اآلفات الزراعية بالتقسيط. 

 غياب مراقبة نشاط إعادة توضيب مبيدات اآلفات الزراعية 

وات صغيرة تناسب احتياجات لوحظ أن نشاط إعادة توضيب مبيدات اآلفات المستوردة بأحجام كبيرة على شكل عب

ال يخضع إلشراف أو مراقبة مصالح المكتب، حيث أن مزاولة هذا النشاط ال تستوجب ترخيصا  ،صغار المزارعين

من طرف المكتب ما يحول دون توفر هذا األخير على معلومات حول الشركات التي تزاول هذا النشاط، وحول 

 وى الوطني.الكميات التي يتم إعادة توضيبها على المست

شركة   23)وهي جمعية تضم   Crop Life Maroc من جمعية كروب اليف ماروكحسب األرقام التي تم استقاؤها  و

من سوق مبيعات المبيدات(، فإن   85%للصحة النباتية معتمدة ومتخصصة في بيع مبيدات اآلفات الزراعية، وتمثل 

 هذا حجم عن فكرة يعطي مما ،يبها في عبوات صغيرةمن المبيدات المستوردة يتم إعادة توض 45%و 35%ما بين 

 . النشاط

يعتبر هذا الوضع مقلقا بالنظر إلى المخاطر الكبيرة التي ينطوي عليها التعامل المباشر مع المبيدات والممارسات و

جات منتهية  االحتيالية التي قد تحدث عن طريق تعديل تركيبة المبيد بإضافة منتجات أخرى إليه، أو إعادة توضيب منت

 .ذلك وغيرالصالحية 

 ني  . حماية الرصيد الحيوارابعا
، تتمثل أدوار المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية في مجال الصحة الحيوانية 25-08طبقا للقانون رقم  

 في: 

 ؛ضمان الحماية الصحية للرصيد الحيواني الوطني -

 ؛وى الوطني وعلى مستوى الحدود ضمان المراقبة الصحية للحيوانات على المست -
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 ؛ لعمل في مجال الشرطة الصحية البيطريةتطبيق القوانين الجاري بها ا -

 مراقبة أمراض الحيوانات.  -

 مصلحة بيطرية إقليمية تابعة لعشر مديريات جهوية.  69يمارس المكتب صالحياته من خالل شبكة مكونة من و

  نقائص نظام اليقظة الوبائية 

تب يواجه صعوبات في استباق وقوع قد خلص المجلس األعلى للحسابات إلى أن المكراقبة النشطة، ففيما يتعلق بالم

نقص في اإلمكانيات، وكذلك لعدم توفره على نظام لجمع المعلومات، يمكنه من رد فعل سريع وفعال الالمخاطر بسبب  

 enquêtes) مصليةات المكتب، يقوم بصفة عرضية بمسوح لكنفي حاالت الخطر )اإلنذار المبكر(. 

sérologiques) األمراض الحيوانية أو الكشف عن وجود أمراض نادرة أو ناشئة. ، لمعرفة مدى انتشار بعض 

 المختبرات وتأهيل األطر، لتكوين مهمة  مادية إمكانيات توفير  تتطلب النشطة المراقبة أن إلى اإلشارة وتجدر

 .وغيرها التشخيص، أدوات وشراء المرجعية،

يعتمد المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية بشكل أساسي على مصالحه البيطرية اإلقليمية، التي  يا،عمل

تعمل بتعاون مع األطباء البيطريين الخواص للقيام بالمهام السالفة الذكر، خاصة فيما يتعلق بالمراقبة الوبائية واإلبالغ 

 . ديةمع عن حاالت األمراض التي تعتبر قانونيا

"، على مستوى مختلف مراكز التفتيش الحدودية، وأماكن تجمع الحيوانات )مزارع، النشطة غيرتتم هذه المراقبة "و

من المفترض أن يقوم األطباء فهذا الصدد،  وفيأسواق، نقاط التجمع، منابع المياه، الخ(، وكذا على مستوى المذابح. 

الوبائية، وذلك من خالل زياراتهم المتكررة إلى وحدات تربية بة راق البيطريون الخواص بجزء كبير من مهام الم

المواشي، حيث يزودون المصالح المعنية بالمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية بمالحظاتهم  

 وبالمعلومات المتعلقة باألمراض الوبائية المحتملة. 

اء البيطريين الخواص مع المصالح البيطرية للمكتب  طباأل في هذا الصدد، يطرح التساؤل حول مدى إمكانية تعاون

لتوفير المعلومات الوبائية، ذلك أن األطباء البيطريين الخواص يتلقون تعويضات مالية من طرف مربي المواشي،  

 كمقابل على خدمات اإلشراف البيطري، مما قد يشكل تضاربا في المصالح. 

قبة الوبائية ترتبط في معظم األحيان بالعالقة الميدانية التي تربط األطباء مراال  من جهة أخرى، فقد تبين أن فعالية نظام

البيطريين الخواص بنظرائهم التابعين للمكتب. غير أنه اتضح في العديد من الحاالت، غياب الثقة بين الطرفين، 

لطبيب البيطري التابع ى اعل المنافسة بينهما )حيث يقوم المفتش البيطري للمكتب باإلشراف من نوعباإلضافة إلى 

للقطاع الخاص فيما يخص االنتداب الصحي المتعلق بالتلقيح(، الشيء الذي يؤثر سلبا على عالقة التعاون المشترك 

 تين الفئتين األساسيتين في نظام المراقبة الصحية.اأن تجمع ه يجبالتي 

  غياب قانون خاص يؤطر مجال تربية المواشي 

ت مجموعة من االختالالت تتعلق بالقوانين المطبقة على قطاع تربية المواشي )األغنام  ابالحسالمجلس األعلى ل سجل

واألبقار والماعز واإلبل(، حيث إن هذا األخير الزال يفتقر إلى قانون خاص، بخالف قطاع الدواجن الذي يؤطره 

 ج وتسويق منتوجاتها. نتاة إالمتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة ومراقب 49- 99القانون رقم 

وجود قانون يؤطر تربية المواشي ضروريا لتنظيم القطاع وضمان التتبع من خالل تحديد المربين )عبر  ويعتبر

 بطاقات المربين( والمواشي، وتحديد القواعد الصحية وظروف النقل والتسويق، وكذا لتنظيم قطاع الذبح. 

في هذا  .قيم المواشي أو ضمان مراقبة وبائية فعالة لهاي عملية لترالنجاح في أفي غياب هذا القانون، سيصعب و

الصدد، تجدر اإلشارة إلى أن اإلبالغ عن األمراض الحيوانية المعدية ومتابعتها من قبل مختلف ممثلي السلطات 

سنة لبيتها إلى تعود في غا العمومية ال يزال مؤطرا بالعديد من النصوص القانونية، وخاصة المراسيم الوزارية، التي

. وتتميز هذه النصوص بتعددها، حيث يوجد لكل مرض حيواني مرسوم خاص ينص على اإلجراءات التي  1916

يجب أن يتخذها مختلف الفاعلين. ويعتبر عدم تحديث بعض المراسيم منذ فترة الحماية، إضافة إلى تعددها وعدم 

 ا من طرف مختلف الفاعلين.ا والعمل بهالطالع عليهتجميعها في مدونة، من األسباب التي تصعب ا

 غياب إطار رسمي التخاذ القرار في مجال التلقيح 

على وجوب االعتماد على الحاالت الوبائية المسجلة  (OIE) تنص الممارسات الجيدة لمنظمة العالمية لصحة الحيوان

تي سيتم التحصين ضدها الوبائية اليد األمراض كأساس لتحديد ما إن كان ضروريا القيام بحمالت التلقيح وكذا لتحد 

 .خالل السنة، مع األخذ بعين االعتبار مدى تكرر ظهور الوباء على المستوى الوطني

هذا الصدد، يتساءل المجلس األعلى للحسابات عن المعايير التي يعتمدها المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات   في

تكاليف / الفوائد والتكاليف / الفعالية( لتحديد ما إن كان ناجعا القيام في سنة الغذائية وكذا الموازنات التي يقوم بها )ال

 معين. معينة بحمالت للتلقيح ضد مرض وبائي 
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وتنص معايير المنظمة العالمية لصحة الحيوان على أن تنظيم حمالت التلقيح يجب أن ينبثق من استراتيجيات أكثر 

ة المعدية، وبالتالي، يجب على كل بلد إعالن أسباب واضحة تبرر تفعيل شمولية تتعلق بمحاربة األمراض الحيواني

حة الحيوانية، وتلك المتعلقة بالصحة العامة، والسالمة الغذائية، برامج المكافحة، في ضوء المعطيات المتعلقة بالص

 حمالت بإجراء  قةتعلالم المكتب قرارات أن لوحظ لكن .والتنوع البيولوجي وكذا الجوانب االجتماعية واالقتصادية

 التي  باراتواالعت المعايير رسمي وبشكل بوضوح تحدد ال أنها ذلك مبررة، غير الحاالت بعض في تكون قد  للتلقيح

 .الحمالت تلك برمجة قرار وجهت

باإلضافة إلى ذلك، لم يتمكن المجلس األعلى للحسابات من أن يحدد بدقة المسطرة المتبعة من قبل المكتب التخاذ 

ينبغي أن رارات المتعلقة باختيار برامج التلقيح المعتمدة. فاعتبارا للتأثير االقتصادي والصحي لتلك القرارات، فإنه  الق

تكون هذه األخيرة موضوع تأطير محكم ورسمي تقوم به على سبيل المثال لجنة علمية مكونة من أخصائيين في  

 صول إلى أفضل القرارات وتجنب تضارب المصالح.الميدان تحسم في االختيار بشكل جماعي، وذلك بغية الو

 برة معدية قانونًا غياب استراتيجية لضمان سالمة قطيع المواشي من عدة أمراض ُمعت 

خلص المجلس األعلى للحسابات إلى أن عدم تمكن المغرب من القضاء على معظم األمراض الحيوانية المعدية 

(MRLCيرجع أساسا إلى غياب رؤية بعيدة ال ،)وانية إضافة إلى مدى بخصوص عمليات محاربة األمراض الحي

 عدم توحيد الجهود بهذا الصدد.

 ة الوبائي الحاالت تطور

 2015 2016 2017 

 االمراض
البؤر  

 المصرح بها

عدد 

 الحاالت

البؤر  

 المصرح بها

عدد 

 الحاالت

البؤر  

 المصرح بها
 عدد الحاالت

 - - - - 27 6 الحمى القالعية

 - - - - 97 10 رات الصغيرةطاعون المجت

 1658 356 204 46 2193 526 األزرق اللسان مرض

 134 12 237 5 128 40 داء الجدري عند األغنام

 2 2 3 2 5 5 الحمى الجمراوية )الفحمية(

 235 226 175 169 248 244 داء الكلب 

الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( 

 عند األبقار
9 93 26 478 11 104 

المتموجة )اإلجهاض المعدي( مى الح

 عند المجترات الصغيرة
- - 2 52 - - 

 18263 - 18097 - 15686 - داء السل عند األبقار

 المصدر: المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية

من األمراض ويبقى أحد األهداف الرئيسية المتعلقة بالصحة الحيوانية هو حصول المغرب على "وضع البلد السليم" 

أن الحصول  حيث ،(OIE)والذي تمنحه المنظمة العالمية لصحة الحيوان  (indemne" statut"المعدية المحددة )

على وضع البلد السليم يعتبر شرطا أساسيا للمعامالت التجارية الخاصة بقطاع تربية المواشي خصوصا فيما يخص 

 المبادالت التجارية على الصعيد الدولي. 

و استراتيجية رسمية طويلة المدى تسعى إلى الخصوص أن المكتب لم يحدد رؤية واضحة أ بهذاجلس الم وسجل

تحقيق سالمة قطيع المواشي من هذه األمراض المعدية، علما أن ذلك يعتبر من المهام المسندة إلى المكتب. كما اتضح 

ح، أن حصول المغرب على وضع البلد السليم من خالل المبررات التي قدمها المكتب والمتعلقة ببرمجة حمالت التلقي

 راض المعدية لم يكن ضمن األهداف التي تم تحديدها.  من األم

إال  ، فإن المغرب ال يتوفر على وضع البلد السليم2018لسنة    (OIE)وتبعا لتصنيف المنظمة العالمية لصحة الحيوان  

 نشورة في الموقع الرسمي لهذه المنظمة. بالنسبة لمرض طاعون الخيليات طبقا للتصنيفات المنجزة والم
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 في برنامج محاربة داء السل عند األبقار نقائص 

، تم إنجاز بحث وبائي من أجل تقدير (FAO)، وبتعاون مع منظمة األمم المتحدة للتغذية والفالحة 2003خالل سنة 

 برز نتائج هذا البحث فيما يلي: واقتراح برنامج لمحاربته. ويمكن تلخيص أ األبقار عند  السل داءمدى انتشار 

وحدة لتربية األبقار التي   2363لسل عند األبقار على مستوى وحدات التربية: من بين  مدى انتشار داء ا -

نسبة بمنها مصابة بداء السل )تضم على األقل بقرة مصابة بالسل(، أي    777تم الكشف عليها، تبين أن  

 .33%انتشار تقدر ب  

مصابة بداء   2314بقرة تم الكشف عليها، تبين أن    13021دى األبقار: من بين  مدى انتشار داء السل ل -

 .18%نسبة انتشار تقدر بـ بالسل أي 

  تم  مكافحته تكلفة وارتفاع الوطني المستوى على المرض لهذا المرتفع لالنتشار ونظرا التحقيق، هذا نتائج ضوء في

 تطوع على باالعتماد  2006 سنة األبقار لدى المتموجة ىالحم وداء السل داء لىع للسيطرة تدريجي برنامج وضع

 .المربين

هدف هذا البرنامج إلى تقليص انتشار هذين المرضين على مستوى وحدات التربية المنخرطة وتطهير وحدات  وقد 

 تربية األبقار المصابة، وتضمن اإلجراءات التالية:

وع دة الكشف عن داء الحمى المتموجة  الكشف عن هذين الداءين عن طريق استعمال "التوبركولين" -

 لدى البقر؛

 بة وتعويض أصحابها وفقًا للوائح الجاري بها العمل؛ذبح األبقار المصا -

 تلقيح األبقار ضد الحمى المتموجة. -

رغم المبالغ المهمة التي يتم صرفها كل سنة من طرف السلطات الصحية منذ انطالق برنامج محاربة داء السل على و

 2014رهم بين سنتي مليون د  112ات عن الذبح الصحي تصرف للمربين لتعويضهم عن الخسائر )شكل تعويض

يرجع آخر بحث تم القيام به حول مدى و(، فإنه لم يتم إنجاز أي تقييم لهذا البرنامج من أجل قياس نتائجه. 2017و

للتغذية والزراعة(. وبالتالي ال تتوفر  )بتعاون مع منظمة األمم المتحدة 2003انتشار داء السل عند األبقار إلى سنة 

 . تهعن آثار البرنامج المعتمد لمحاربالا المرض على المستوى الوطني ومعلومات كافية حول تطور هذ

الحظ المجلس أن هذا البرنامج، بالرغم من كلفته المرتفعة، لم يشمل سوى نسبة ضئيلة من القطيع  ،من جهة أخرى و

 ك الجدول التالي:الوطني لألبقار كما يوضح ذل

 2015-2017مكافحة داء السل عند األبقار  التي تم الكشف عليها في إطار برنامج األبقارعدد 

 السنوات 2015 2016 2017

 القطيع الوطني لألبقار 3  345 020 3  238 330 3  291 050

 عدد األبقار التي تم الكشف عليها 17  704 15  209 26  581

 الكشف يةتغط نسبة 0,5% 0,5% 0,8%

الغذائيةالمصدر: المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات   

عدد الحيوانات المصابة في وحدات التربية المنخرطة في البرنامج، وذلك  فيانخفاض  تسجيللوحظ أيضا عدم  كما

رتفاعا  بالرغم من عمليات الذبح الصحية المنجزة، بل على العكس من ذلك، يعرف هذا العدد في بعض الضيعات ا

حالة سنة   373و  2015حالة سنة    54مهما وثابتا من سنة إلى أخرى )كمثال على ذلك، في إحدى الضيعات تم تسجيل  

(. يحدث هذا مع العلم أن من أهداف هذا البرنامج تقليص انتشار هذا المرض على 2017حالة في  760و 2016

 عند األبقار المصابة. مستوى وحدات التربية المنخرطة في البرنامج وكذا مكافحته 

 ترقيم وتتبع مسار الحيوانات في نقائص 

من االختصاصات الرئيسية للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات  تعتبر عملية ترقيم وتتبع القطيع في المغرب 

يات تربية عن "اإلذن الستغالل يتهالغذائية، حيث تنص المادة الثانية من القانون القاضي بإحداث المكتب على مسؤول

 التسجيل. أو تسجيلها"، غير أن تربية األبقار ال تخضع لحد الساعة ألي شكل من أشكال اإلذن أو/المواشي و

في ترقيم األبقار واإلبل في إطار النظام الوطني لترقيم وتتبع مسار   2015وقد شرع المكتب مع ذلك ابتداء من فبراير  

 ية لألطباء البيطريين.قية وقعها مع الهيئة الوطن(، معتمدا في ذلك على اتفاSNITالحيوانات )
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، تحت إشراف المصالح البيطرية اإلقليمية للمكتب، بترقيم  تم تكليف البياطرة الخواص المعتَمدين ،في هذا اإلطارو

وطنية للترقيم وذلك بمقابل مادي محدد وفقا لألسعار   قطيع األبقار في جميع أنحاء التراب الوطني في إطار حملة

 لمنصوص عليها في النصوص التنظيمية.ا

تكلفة إجمالية  2017ر القطيع إلى غاية سنة يظهر حصر النفقات المنجزة في إطار النظام الوطني لترقيم وتتبع مساو

مليون درهم، دون احتساب بدل األتعاب المصروفة لفائدة البياطرة الخواص المكلفين بالترقيم والنفقات  148تتجاوز 

ات فقد واجه هذا النظام صعوب  ،اركة األطباء البيطريين والتقنيين التابعين للمكتب. ورغم كلفته الجد مرتفعةالمتعلقة بمش

 .كبيرة في تنفيذه

 وتتبع  بترقيم  الخاص  المعلوماتي  النظام  بيانات  إلى  استنادا  ترقيمها  تم  التي  الماشية  رؤوس  أعداد   أسفله  الجدول  ويوضح

 :الحيوانات مسار

 (SNIT) 2017و  2015 بين ترقيمها تم التي بقارألا  رؤوس أعداد

2017 2016 2015   

 قطيع األبقار الوطني )حسب تقدير وزارة الفالحة( 020 345 3 330 238 3 291050 3

 أعداد رؤوس األبقار المرقمة حسب المكتب  599 378 3 444 094 4 661 477 4

 صحية للمنتجات الغذائية: وزارة الفالحة والمكتب الوطني للسالمة الالمصدر

ً للمكتب، يتجاوز العدد اإلجمالي للقطيع الوطني حسب معطيات وزارة  لوحظ وقد  أن عدد الرؤوس المرقمة وفقا

في هذا الصدد، من المهم اإلشارة إلى أن دقة وجدوى قاعدة البيانات الخاصة والفالحة المتعلقة بالسنوات الواردة أعاله.  

لتي يتم إدخالها )المواليد الجدد( وتلك التي يتم شطبها من اسا على شمولية وصحة المعلومات ابالقطيع المرقم تعتمد أس

 النظام )عمليات الذبح(، إال أن المالحظ هو أن تحديث النظام ال يتم بطريقة جيدة. 

انات المتعلقة باإلضافة إلى ذلك، يشتكي البياطرة الخواص المكلّفون بمختلف عمليات التلقيح من صعوبة إدخال البي

 .بشكل فوري، وذلك نظرا لتعقيد الواجهات المستخدمة في النظام المعلوماتي المخصصة لهذا الشأنباألبقار الملقحة  

تحد هذه النواقص بشكل كبير من إمكانية استغالل بيانات النظام المعلوماتي لمراقبة وتتبع مسار الحيوانات، وي عزى  و

سجيل الحيوانات دون تحديد وجرد مسبق أساسا في كون السلطات شرعت في ت ذلك إلى عيوب في التخطيط تمثلت

لمربي الماشية وضيعاتهم. كما يشكل عدم تسجيل استغالليات تربية األبقار تقصيرا مهما من قِبل المكتب في  

 .المذكور أعاله 25.08االختصاصات الموكولة له بموجب القانون 

الفعلي لشركاء المكتب، خاصة القطاعات  ف منذ انطالقته نقصا في االنخراطتبين كذلك أن برنامج الترقيم عر كما

 .الوزارية والجماعات المحلية ومهنيي القطاع

وفي ظل ضعف التنظيم الذي يعرفه قطاع الذبح، ال يمكن تحميل المكتب وحده مسؤولية إنجاح نظام الترقيم وتتبع 

عات المحلية وانتشار المذابح ع والمتمثلة في ضعف انخراط الجماالمسار، وذلك نظرا للتحديات التي يواجهها القطا

القروية الغير خاضعة للمراقبة وغياب مراقبة تحركات الحيوانات نتيجة لعدم فعالية آليات المراقبة على الطرق، وكذا 

 هم. عدم انخراط المهنيين الذين غالبا ما يترددون في دفع ثمن الحلقات االلكترونية الخاصة بحيوانات

لس األعلى للحسابات المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية، ومن يوصي المجبناء على ما سبق، 

 خالله السلطات العمومية المعنية، بما يلي:

إعادة النظر في حكامة المكتب من أجل تعزيز مصداقيته لدى المواطن والشركاء اآلخرين من خالل  -

 ؛لطة السياسيةضمان استقاللية أكبر عن الس

شرية والمالية والتجهيزات الكافية للمكتب من أجل ممارسة كامل اختصاصاته وأداء توفير الموارد الب -

 ؛ واجباته القانونية وذلك بموجب برنامج تعاقدي مع الدولة

لتقييم المخاطر الصحية على أسس علمية تجعل المكتب قادرا على رصد  منظومةإنشاء  تسريع -

 ؛قرارات استراتيجية مبنية على أسس سليمة احتماالت التعرض لها ألجل اتخاذ المخاطر وتقييم 

تعزيز الرقابة على المدخالت الكيميائية وخاصة المبيدات المستعملة في الزراعة من خالل التحكم في  -

قنوات توزيعها ومراقبة استخدامها وكذا مراقبة بقاياها في المنتجات النباتية )ال سيما الخضر  

 كه واألعشاب العطرية(؛ والفوا
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( والحرص على التطبيق الصارم OGMالفراغ القانوني القائم بخصوص األغذية المعدلة وراثيا ) سد   -

 ؛ في هذا المجال اعتمادهايتم  التيللقوانين 

تطبيق كافة التدابير الالزمة لضمان تتبع السلسلة الغذائية وذلك عبر وضع استراتيجية وطنية للسالمة  -

 ؛نسيق عمل جميع الجهات المكلفة بالمراقبةتجات الغذائية قائمة على تالصحية للمن

معتمدة على استراتيجية طويلة األمد للقضاء على بعض األمراض الحيوانية  إراديةوضع سياسة  -

المعدية كجدري األغنام وسل األبقار. هذه االستراتيجية يجب أن تجمع بين حمالت التلقيح ومراقبة 

وتتبع مسارها وكذا تكثيف المراقبة على مستوى  بواسطة نظام فعال لترقيمهاتنقالت الحيوانات 

 ؛ الحدود مع الدول المجاورة تحسبا لدخول قطعان من الماشية بطريقة سرية

مراجعة برنامج محاربة داء السل عند األبقار على وجه الخصوص لجعله أكثر فعالية من خالل تشجيع   -

 ضبطتي يتم فحصها، مع الحرص على والرفع من عدد األبقار ال صغار الفالحين على االنخراط فيه،

لمساطر المتبعة لتعويض المربين عن الذبيحة الصحية. كما يجب أن يخضع هذا البرنامج لتقييم ل  أكبر

   ؛منتظم لقياس مدى بلوغه النتائج المرجوة

اقبة وحدات تربية تعزيز المراقبة على قطاع الدواجن وذلك عبر الرفع من عدد مهمات تفتيش ومر -

لداجنة المرخص لها وكذا محاربة انتشار الضيعات التي تعمل بطرق عشوائية نظرا للمخاطر  الطيور ا

 الصحية التي تنطوي عليها.
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 (مقتضب)نص 

مهمة  بات، من المهم الوقوف عند نقطة أساسية أال وهي أن  قبل تقديم الردود على مالحظات المجلس األعلى للحسا

فتحاص لم تكن منحصرة على تسيير المكتب بل تعدته للسياسة العمومية في مجال السالمة الصحية. هذه األخيرة اال

 . تشمل متدخلين آخرين في عملية المراقبة غير المكتب

في أي حال من األحوال ضمن تدبير المكتب وال  التنبيه أيضا إلى أن مجموعة من المالحظات ال تدخل ووجب

 شات والمطاعم الجماعية.اختصاصه خاصة في أعلى السلسلة الغذائية، مثل المجازر وأسواق الجملة والريضمن ا

 المؤسساتي والسياسة العمومية المرتبطة بالسالمة الصحية للمنتجات الغذائية التموقعأوال.  

 ةاستقالل المكتب عن سلطة الوصاي 

ومتمتعة   25-08المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية مؤسسة عمومية، أنشأت بموجب القانون 

االختصاصات المتعلقة بحماية صحة المستهلك بالشخصية المعنوية واالستقاللي المالي. وتمارس لحساب الدولة 

 لحكومية في مجال السالمة الصحية.لسياسة ابتنزيل االمكتب قوم يكما   ،والحفاظ على صحة الحيوانات والنباتات

تطبيق القوانين الجاري بها ل محلفون ومؤهلونعلى مستوى عال من الخبرة العلمية وهم  المكتب يتوفر مراقبو

المنظمات  بعضوالنزاهة كما تحددها  يةهؤالء المراقبون باحترام المبادئ األساسية لالستقالل يلتزمالعمل، حيث 

 ة.الدولية المتخصص

 فيما يلي:  المكتبوتمثل استقاللية 

لجن أخرى مثل لجنة وجهات وزارية اخرى مثل الصحة والداخلية في إطار اللجان المحلية  إشراك -

 األدوية البيطرية والمبيدات؛ ترخيص

 داخلي يفصل بين تدبير المخاطر وتقييمها؛ تنظيم -

 ترسنة قانونية لتسئيل مفتشي ومراقبي المكتب؛  -

 .ل اللجنة االستشارية التي تضم جميع المهنيين وممثلي الوزارات المعنيةمهنيين من خالالتنسيق مع ال -

 المكتب:ى ذلك، فإن مجموعة من الدول تعتمد نظام للوصاية مماثل لهذا المطبق عل علىعالوة 

 خاضعة لوصاية وزارة الفالحة؛ (BVLذية  غ: المكتب االتحادي لحماية المستهلك وسالمة األألمانيا -

 خاضعة لوصاية وزارة الفالحة؛ ) AFSCA: الوكالة الفيدرالية لسالمة األغذية )كاجيبل -

خاضعة لوصاية  (SENASA: المصلحة الوطنية للصحة وجودة المنتجات الفالحية )األرجنتين -

 للزراعة الغذائية.كتابة 

  اتجاه السياسة العمومية في مجال السالمة الصحية المكتبمسؤولية 

لسياسة العمومية في مجال السالمة الصحية للسلسلة الغذائية يتم إقرارها من لتوجهات الكبرى لجدير بالذكر أن ا

 . 25-08يقوم المكتب بتنفيذها تماشيا مع مقتضيات القانون ، ونها في التصريح الحكومييطرف الحكومة وتضم

جات الغذائية على أن توفر لقد حرصت السلطات العمومية من خالل إصالح نظام مراقبة السالمة الصحية للمنت

ن إرساء الثقة مع المستهلك وتقوية تنافسية المهنيين وطنيا مراقبة للمنتجات على طول السلسة الغذائية، فضال ع

تحميلهم المسؤولية بشكل أكبر. لكن وفي مقابل ذلك، احتفظت الجهات الوزارية المكلفة بمراقبة المنتجات الغذائية و

نفس المهام فيما يخص مجال السياسة العمومية المتعلقة بالسالمة الصحية للسلسلة خاصة الصحة والداخلية ب

 ائية.غذ الغذائية، حيث ماتزال تتدخل على مستوى أسفل السلسلة ال

في أعلى السلسلة الغذائية لضمان مراقبة جودة المنتجات األولية ورغم المجهودات الكبيرة التي يقوم بها المكتب 

فإنه على المستوى أسفل السلسلة الغذائية، خاصة  ،الصحة النباتية، االعتماد، المدخالت...( )الصحة الحيوانية،

 التسويق، يواجه عمل المكتب بمجموعة من المعيقات نذكر منها: 

إن مسؤولية المراقبة المشتركة مع مجموعة من الجهات وعلى مستويات متعددة وبمقاربات مختلفة  -

كافحة األمراض لتتبع فوزارة الصحة تتدخل عبر مديرية األوبئة ومتخلق تداخال في االختصاصات.  

األوبئة والتصريح بالتسممات الغذائية الجماعية واألمراض التي لها عالقة بالتغذية.  كما أن وزارة 

الداخلية تتدخل على المستوى المحلي عبر المكاتب الصحية بالعماالت، وأقسام الشؤون االقتصادية 
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مع  ؛نقط البيع والمطاعم الجماعية الوة على تدخل الجماعات المحلية على مستوىواالجتماعية، ع

منح من طرف يالعلم أن االعتماد أو الترخيص الصحي لنقط البيع والمطاعم الجماعية ال يجب أن 

 الجهات المعنية إال على أساس تقرير للجنة مختلطة يضم الرأي الصحي للمكتب، إال أنه ال يتم أخذ 

 بعين االعتبار.    ئمادا رأيه

السلطة الجزرية، ومنها على الخصوص العقوبات اإلدارية كإغالق المنشآت   عدم توفر المكتب على -

.  وقد تم اقتراح تتميم وتغيير القانون 28-07 والمستودعات غير المطابقة لمقتضيات القانون

 المؤسس للمكتب لتجاوز هذا اإلشكال.

لمقتضيات القانون   "الرياشات"ء والحمراء ووحدات ذبح الدواجن  عدم احترام مجازر اللحوم البيضا -

من القيام بمهامه المرتبطة بالمراقبة الصحية وسالمة المنتجات الغذائية  المكتبمما يمنع  07-28

 طبقا للقوانين الجاري بها العمل. 

نص على والتي ت  28-07عدم احترام الجماعات المحلية للشروط المفروضة من طرف القانون رقم   -

يخص الحصول على رخص استغالل الرياشات، والمحلبات، إلزامية الرأي القبلي للمكتب فيما 

 والمجازر، والمسالخ البلدية، ونقط البيع بالتقسيط، والمطاعم الجماعية.

 .انتشار القطاع غير المهيكل لتسويق لمنتجات الغذائية -

لمكتب  . وفي هذا الصدد، ال يتوانى االغذائيةواد  والمتهريب الحيوانات واألدوية البيطرية، والمبيدات   -

الجهات المعنية بخطورة استمرار مثل هذه الممارسات على صحة النباتات والحيوانات،  عن إخبار

 وكذا المستهلك. 

 المنظومة المكتب إلصالح  خلقن تداخل االختصاصات يعيق تحقيق األهداف المتوخاة التي من أجلها تم ولهذا، فإ

 فعالية عمليات المراقبة والتفتيش.للمراقبة الصحية للمنتجات الغذائية وضمان  ةالوطني

 نقص الموارد المالية والبشرية 

يعاني المكتب منذ تأسيسه من مشكل الخصاص في الموارد البشرية بالنظر لحجم وتعدد المهام الموكولة له. وقد تم 

سبة في هذا السياق، وارتباطا بن. و2018و 2010 الفترة ما بين في  %26بنسبة هذه الموارد تسجيل انخفاض 

تم تحديد احتياجات قد ف ،التأطير وقياسا على مجموعة من الدول التي تتوفر على نفس مستوى التنمية بالمغرب

 مستخدم. 1900الموارد البشرية بـ  منالمكتب 

والمراقبة  من خالل التأطيرالتراب الوطني  مجموعوعالوة على ذلك ورغم قيام المكتب بمجهودات جبارة على 

 الموارد البشرية الكافية.على  متوفرةن عدة أقاليم تبقى غير إف ،السلسلة الغذائية الصحية على طول

 منظومة تقييم المخاطر الصحية والصحة النباتية 

، وبناء على توصيات هيئات دولية مختصة )المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، ومنظمة الصحة 2015منذ 

ى بتقييم المخاطر العالمي...(، التي تثمن اعتماد تقييم المخاطر في أي نظام للسالمة الصحية، أنشأ المكتب مديرية تعن 

بة أصبحت تنبني على معطيات علمية، وذلك من أجل الصحية والصحة النباتية. حاليا مجموعة من عمليات المراق

امج المراقبة أصبحت تستهدف المنتجات العالية تقييم مستوى تعرض المستهلك لمخاطر صحية، حيث أن بر

 معقلنة.  تاختيار عيناالخطورة انطالقا على 

إحاالت من المديريات على  اء  يتم القيام بدراسات بن  ،وفضال عن عملية تقييم ورصد المخاطر التي تقوم بها المديرية

سات في مجال تقييم المخاطر الصحية التقنية للمكتب، حيث قامت هذه المديرية باإلشراف على مجموعة من الدرا

 والصحة النباتية.

السالمة  بخبرات علمية لرفع التحدي في مجالبالموارد البشرية والمديرية تقوية هذه الواجب لذا، أصبح من 

 لنباتية.الصحية والصحة ا

 المراقبة الصحية للمنتجات الغذائية   ثانيا.

 النظام الحالي لالعتماد والتراخيص الصحية 

لألمانة العامة للحكومة. ويهدف هذا التعديل إلى تجاوز بعض الصعوبات   27-08اقتراح مشروع تعديل القانون    مت

ل هذه األحكام الخاصة المؤسسات التي تطرح أمام تطبيق بعض مقتضيات االعتماد والترخيص الصحي. وستشم

 الصغيرة والتعاونيات. 
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 في  غم من عدم احترامها للشروط الخاصة المتضمنةالحفاظ على االعتماد الصحي للمنشآت على الر

 دفتر التحمالت

درجات من الخطورة حسب المساطر التي تصف الخطوات   4إن عدم المطابقة يتم تصنيفها من طرف المراقبين إلى  

 :)...(المختلفة التي يجب إتباعها من قبل المفتشين 

 بسيطة؛ مخالفات  -

 رئيسية؛مخالفات  -

 خطيرة؛مخالفات  -

 .خطيرة )خطر مباشر على الصحة العامة( ات جد مخالف -

يطبق على جميع المنشآت بما فيها مؤسسات الصيد التي تتعمد نفس اإلجراءات. وعند وقوف  إن نظام المخالفات

 المراقب على مخالفة واحدة تصنف في خانة المخالفات الجد خطيرة، يتم على الفور تعليق االعتماد أو الترخيص.

قبل المهنيين. وفي نهاية الفترة وضع جدول زمني لتنفيذ التدابير التصحيحية من  الت األخرى فيتمبالنسبة لالختال

المحددة، يقوم المفتش بزيارة للتحقق من تجاوزها. عالوة على أنه يتم وضع إجراءات أخرى من طرف مراقبي 

بة التحليلي الرسمي الذي تتوفر عليه المكتب، مثل تعزيز المراقبة التحليلية على المنتجات أو تعليق نظام المراق

 المؤسسة.

 1993لى أن النظام الوطني للمراقبة الصحية على المنتجات السمكية يخضع لالفتحاص منذ عام وتجدر اإلشارة إ

وبطريقة منتظمة من قبل السلطات الصحية في البلدان الشريكة )االتحاد األوروبي وروسيا وكندا والصين(. وتعد 

 بلدان.تقارير إيجابية، حيث تعتبره معادال ألنظمة المراقبة في هذه الهذه األخيرة 

تأخذ بعين االعتبار خصائص بعض الوحدات  اإلنجازهي في طور جديدة كما تجب اإلشارة ان مسطرة إجرائية 

 اإلنتاجية من اجل تسهيل عمليات تسليم الرخص او االعتماد الصحي.

 مراقبة المطاعم الجماعية 

تغالل المطاعم الجماعية يتم من طرف الجماعات المحلية بدون االعتماد على الرأي منح رخص اس لإلشارة فإن

مشكلة في إطار اللجان المختلطة ال المكتب وتقتصر تدخالتن. الصحي للمكتب كما تنص على ذلك القواني

 رمضانشهر ي يتم تعزيز هذه المراقبة خالل فصل الصيف وفكما . الالعموالموضوعة تحت سلطة السادة 

حيث وإلغاء استغاللها،  قف. وعند الوقوف على مخالفات ال يتوفر المكتب على الصالحيات الضرورة لوالمبارك

 .هي من لها الصالحية في اتحاذ هذا القرارلمحلية السلطات اأن 

مالئمة منح تجدر اإلشارة أن مشروع قرار مشترك لوزير الفالحة ووزير الداخلية في طور اإلنجاز وسيمكن من 

 . 28.07ا في القانون الرخص الصحية للمطاعم الجماعية ومحالت البيع بالتقسيط مع التدابير المنصوص عليه

 ت التي تتوي على مواد معدلة جينيامراقبة المنتجا 

ن تجدر اإلشارة أنه على المستوى الدولي، ال يوجد توافق في اآلراء بشأن المخاطر المحتملة للمنتجات المشتقة م 

 الكائنات المعدلة وراثيًا أو المحتوية على صحة المستهلك.

صالح المراقبة الحدودية تطلب منها مذكرة من وزارة الفالحة إلى م 1999سنة ، تم إرسال على الصعيد الوطني

 ذ اتخا  ؛ وقد تمالى السوق الوطني عدلة جينيام  المواد حظر إدخال المنتجات الغذائية والمستحضرات المحتوية على  

حتى يتم إثبات   عدلة جينيام المواد المتمثل في عدم السماح بتسويق  االحترازيهذه التدابير في إطار تطبيق المبدأ 

 ضارة على صحة اإلنسان.عدم وجود آثار 

ويسهر المكتب على تطبيقها الصارم على كل المنتجات الغذائية المخصصة  المفعول ال تزال هذه المذكرة سارية

 شري والبذور المستوردة.لالستهالك الب

 وتبقى التدابير المتخذة بشأن هذا الموضوع هي على التالي:

إذا كانت مصحوبة بشهادة تأكد عند االستيراد إال  قبولها  فيما يتعلق باستيراد البذور والشتالت، ال يتم   -

 ؛السلطة المختصة في بلد المنشأ وصادرة عن جينياأنها غير معدلة 

تغذية الحيوانات فإنه إذا كانت العنونة تشير إلى ان المنتوج ئية والمواد المعدة لبالنسبة للمواد الغذا -

بشهادة تثبت ذلك أما أذا لم تشير العنونة إلى ذلك فإنه غير معدل جينيا فإنه يجب ان يكون مصحوبا  

 . ال يتم طلب أي شيء
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  وسائل إتالف المحجوزات بالمجازر البلدية 

حتية الالزمة إلتالف اللحوم غير الصالحة لالستهالك. دة على المعدات والبنيات التال تتوفر المجازر غير المعتم

المجازر توجد على عاتق السلطات المحلية. أمام هذا الوضع تصبح مهمة  إن مسؤولية تدبير المعدات وتسيير

 المحلية لمرات عدة  المكتب من السلطات  طالباألحشاء. وقد  اللحوم ون صعبة عند عملية إتالف  يالمفتشين البيطري

 تحسين وضعية المجازر حتى تستجيب للشروط المنصوص عليها في التشريعات الجاري بها العمل.

  بقايا المبيدات في الفواكه والخضروات الموجهة للسوق المحليةمراقبة 

المبيدات على وضعت إدارة المكتب ملف المبيدات ضمن الملفات االستراتيجية بالنظر للخطورة التي تشكلها بقايا 

لمملكة بتنزيل برامج ، وفي إطار برنامج العمل، يقوم المكتب بمختلف جهات ا2011صحة اإلنسان. ومنذ سنة 

المراقبة والرصد لبقايا المبيدات بالخضروات والفواكه سواء على مستوى أسواق الجملة أو وحدات التوضيب 

ة بضمان تتبع مسار المنتوج على طول السلسلة الغذائية، واألسواق الكبرى. ومع ذلك، فإن هذه المراقبة تظل رهين

حتى تفرض عليه العقوبات  ةضروريتعتبر على اعتبار أن تتبع وتحديد هوية الشخص المسؤول عن االختالل 

 الالزمة ولضمان عدم تكرار هذه االختالالت.

السلطات اإلدارية   المكتب راسلن  إف،  ومن جهة أخرى وتبعا لحاالت عدم المطابقة التي رصدت بقطاع انتاج النعناع

  ؛مرخص استعمالها في النعناعالتخاذ التدابير في حق المخالفين وسيتم متابعتهم قضائيا الستعمالهم مبيدات غير 

 أخرى لتمكين المستهلك من الحصول على منتوج سليم. السلوسيتم اتباع نفس اإلجراءات بخصوص س

 ة للفواكه والخضرالمراقبة الصحية على مستوى سوق الجمل 

ضمن  ي على الرغم من أن الجماعات المحلية هي من تقوم بتسيير هذه األسواق، فضال على أن تنظيمها الحالي ال

برنامج مراقبة يعتمد على أخذ عينات على بوضع قوم ي المكتبإمكانية تتبع مسار المنتجات المعروضة للبيع، فإن 

يقوم المكتب بتنظيم كما م خطورة تعرض المستهلك لبقايا المبيدات.  مستوى المزرعة وأسواق الجملة، بهدف تقيي 

لجملة عن طريق توزيع مطويات حول الشروط الصحية لتسويق حمالت تحسيسية لفائدة البائعين والمهنيين بسوق ا

 الحضر والفواكه. 

صد والمراقبة الصحية بوضع برنامج للر 2018قام المكتب ابتداء من  ،مشكل تتبع المسارعلى ومن أجل التغلب 

اطق األكثر إنتاجية. ، حيث تمت مباشرة هذا البرنامج بمزارع النعناع بالمنباالستغاللياتلية  للمنتجات الغذائية األو

وأظهرت التحليالت التي خضعت لها عينات من النعناع، عدم مطابقتها للمعايير والنسب المسوح بها واستعمال 

وإرسالها إلى  اتمخالفالتم تحرير محاضر  ،راعة النعناع. وبناء هذه النتائجمنتجات مبيدات غير مرخصة على ز

 سالسلط إلى حين تقويم الوضعية. وسيتم اتباع نفس اإلجراءات بخصوص  النيابة العامة. وسيتم مواصلة هذا المخط

 أخرى لتمكين المستهلك من الحصول على منتوج سليم.

 لح الطعام.المطاحن الصناعية وشركات تصنيع م األغذية األكثر االستهالك من طرف تقوية 

موجودة في المطاحن الصناعية ال إن أغلب المالحظات بخصوص الخروقات مرتبطة بتقوية الحديد المالحظات

مشكل عدم توفر مركبات تقوية الدقيق بريمكس األخيرة    الفترة  تتعلق بتقوية الحديد. في الواقع، واجهت المطاحن في

 بالسوق الدولي.

ولتجاوز هذا اإلشكال تم وضع مقترح مرسوم يتعلق بمراقبة المطاحن لدى األمانة العامة للحكومة. وذلك بعدما 

 رة الصحة على التركيبة الجديدة للبريمكس التي تم اقتراح تعديلها من طرف المكتب. وافقت وزا

  االمتثال للتشريعات الصحية من قبل بعض محالت التجارية( العصريةGMS ) 

إلى نفس المراقبة كغيرها من المؤسسات التي تخضع لمراقبة مصالح المكتب في احترام تام  األماكن ذهع هتخض

للضوابط القانونية. ويعتزم المكتب تعزيز المراقبة بهذه المحالت بعد صدور نص جديد حول عنونة المنتجات 

 المستوردة أو المصنعة محليا.

  السياسة الوطنية لتأهيل قطاع المجازر 

ة المتهالكة والمتردية ألغلب المجازر البلدية فهي ال تتوفر على الظروف التي تضمن القيام بالمراقبة بالنظر للوضعي

 كما ينص عليها القانون. وال يمكن للمكتب منحها االعتماد. 

بتعليق  في خانة مسؤوليات الجماعات المحلية، وال يمكن للمكتب إال القيام المجازر تدخل إن تجهيزات ومعدات

 يش الصحي وال يمكن له إغالق هذه المجازر.التفت

وفي إطار تقييم قام به المكتب، تم وضع برنامج لتعليق التفتيش وسيهم عماالت مكناس والجديدة وبني مالل التي 

تخاذ تتوفر على مجازر معتمدة يمكنها تزويد ساكنة هذه المناطق باللحوم. وقد تم فعال مراسلة الجماعات المعنية با

 اإلجراءات الالزمة في أفق تعليق التفتيش البيطري بالمجاز التي ال تستجيب لمعايير السالمة الصحية.
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 مراقبة المجازر البلدية والقروية 

ال تتوفر أغلب المجازر البلدية والقروية على االعتماد الصحي للمكتب وال على البنيات وال المعدات الالزمة للقيام 

ين الجاري بها العمل. ويطالب المكتب بشكل متسمر من السلطات المحلية بتأهيل وتجهيز لقوانبتفتيش صحي وفقا ل

 ازر. وتمثل هذه الوضعية عائقا رئيسا للمفتشين البياطرة للمكتب.جهذه الم

 الدواجن وإشكالية الرياشات 

لقانون ينص أن ا  الرغم منبالرأي الصحي للمكتب،  على  هذه األماكن ترخص من طرف الجماعات دون الحصول  

لكن ورغم  ؛منح مثل هذه التراخيص يتم على أساس تقرير للجنة مختلطة يضم الرأي الصحي للمكتبأن على 

إلزامية هذا اإلجراء إال أنه ال يتم أخذه بعين االعتبار. وحاليا قام المكتب بوضع دفتر تحمالت لتأهيل الرياشات أو 

مشتركة   دورية وزاريةمن المجازر المعتمدة. وفي هذا الصدد تم توقيع  أتية  تحويلها إلى نقاط بيع لحوم الدواجن المت

 تتمحور حول النقط التالية:

لشاحنات،  ل  جبارية الترخيص الصحيتعزيز مراقبة دخول الشاحنات إلى أسواق الدواجن بالجملة )ا -

 (؛الخ، الدواجنمرافقة بالحصول على إذن 

 ؛ اشاتالريتوقف الجماعات المحلية عن منح رخص  -

إلى نقاط بيع الموجهة لالستهالك المنزلي أو بيع لحوم الدواجن المتأتية من  الرياشات تحويل -

 المؤسسات المعتمدة؛

 .(؛للدواجن، الخ )الدعم المالي، تواصل، دعم الفدرالية البيمهنية وضع برنامج للمواكبة -

من المتأتية ود بالحوم التزبتعزيز المراقبة بالمطاعم الجماعية وتطبيق القوانين خصوصا الزامها  -

 عتمدة من طرف المكتب.ممجازر 

 مراقبة المدخالت الكيميائية ثالثا.

 مراقبة محالت ببيع المبيدات الزراعية بالتقسيط 

لم يمنح المكتب أي ترخيص ألماكن بيع المبيدات الزراعية بالتقسيط لعدم توفرها على الشروط القانونية، فضال 

وعدم توفر البائعين على الكفاءة الالزمة. وحاليا هذه األماكن حاصلة على الترخيص  المحالتعلى عدم سالمة 

 من طرف الجماعات دون رأي المكتب.

مثل اعتماد مسطرة  2018المبيدات الزراعية، تم اتخاذ مجموعة من التدابير في عام  فيما يتعلق بمراقبة توزيع

ضافة إلى ذلك، فإن عملية إحصاء  إمكتب حول هذه اإلجراءات. مراقبة مالئمة لهذا النشاط وكذا تدريب مفتشي ال

كما ان الشركات  الموزعين في طور االنتهاء وسوف يتم تسجيلهم ونشرهم على الموقع االلكتروني للمكتب.

  ين.المرخصة الستيراد المبيدات الزراعية سوف يكون لها الحق في البيع فقط لبائعين والموزعين المعتمد 

المصادقة عليه. ويضم   وهو في طور بالمبيدات الزراعيةالخاص  18-34قانون رقم شروع اح م اقترتم  كما

المطبقة بالدول األوربية، مع فرض مبدأ الشهادة الفردية بتلك    مماثلةالمشروع معايير جديدة للحصول على االعتماد  

 .المحالتة مجال السالمة وصح ير إعادة البيع فيبالتي تثبت مؤهالت العاملين والكتيب المرجعي لطريقة تد 

 مراقبة اعادة توضيب المبيدات الزراعية 

فقد تم اقتراح إدراجه في  ، 42- 95غير منصوص عليها في القانون  الزراعيةبما أن إعادة توضيب المبيدات 

 يهيئ. ويحدد هذ المشروع شروط توضيب المبيدات وكيفية مراقبتها. كما ان المكتب 18-34مقتضيات القانون 

 مسطرة إجرائية للمراقبة المستمرة لهذا القطاع.

 حماية الرصيد الحيواني رابعا.

 نظام اليقظة الوبائية 

معترف به من خالل الوضعية الصحية   االبديميولوجيةيتوفر المكتب، منذ سنوات، على نظام لرصد ومراقبة الحالة  

مستويات للرصد  عدةتم وضع وهكذا،  .(OIEمن طرف المنظمة العالمية للصحة الحيوانية )المقدمة للمغرب 

 موزعة على الشكل التالي:

 المصالح بها تقوم للقطيع صحيةللحالة ال مستمرة مراقبة  وهي: "النشطةغير "المراقبة الوبائية  -

 الخواص؛ البياطرة واألطباء اإلقليمية البيطرية

 .)........( الزمن في محددة مصلية  بتقصيات القيام  طريق عن تتم: المراقبة النشطة -
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 كطاعون الحيوانية األمراض  بعض لمراقبة المصلية الوبائية اتيالتقص من مجموعةبتم القيام  -

 ، 2003)  القالعية والحمى( 2006،2012،2014،2016) الخيليات

( 2008،2009،2012،2014)  الصغيرة المجترات  طاعون ، (2009،2014،2015،2017

( 2006)  األزرق اللسان ومرض( 2011) المالطية الحمى و ،(2011)  المتصدع الوادي وحمى

 (.2003/2004) األبقار لدى السل أو

 ل محتم من اجل رصد مبكر  الوطني الصعيد  على طق" بعدة مناالرصد "حيوانات  وتتبع عوض -

 .الخيلياتكطاعون  الحيوانية مراضلبعض اال

المحلية، الدرك  ي القطاعات )السلطاتبفضل هذا النظام وتعبئة المصالح المعنية بالمكتب وبتعاون مع باقو

ذ ذ، يقوم المكتب بيقظة صحية دائمة بهدف الكشف المبكر عن دخول اية حالة مرضية وكذا اتخاالملكي...(

 اإلجراءات الصحية الالزمة بالسرعة المطلوبة.

النظام  يةفعالمدى أبان عن ، 2019مرض الحمى القالعية التي أصابت األبقار سنة فإن ظهور  ،وكمثال حي

تدبير سريع للمرض بفضل مجموعة من اجراءات من مما مكن ، مكتبتدخالت الكذا الوطني لليقظة الصحية و

 .المراقبة ومحاربة هذا المرض

  التابعين للمكتب بين األطباء البياطرة الخواص واألطباء البياطرة التعاون ودرجة التنسيق 

- 21  القانونمقنن بالمغرب بفضل    اصالخ  يطربيالالطب  و  والصيدلية  والجراحة  الطب  ممارسةإن   -

 انتدابيتوفر على رخصة " أن يجب خاص بيطري طبيب كلكما أن  .نصوصه التطبيقيةو 08

 .المعدية األمراض  محاربة حمالت في المشاركة من يتمكن حتى" صحي

 مرض   يبأ  بالتصريح  1977شتنبر    19المؤرخ في    الظهير  من  3  المادة  بحكم  ملزم  البيطري  الطبيب -

 عليها  المنصوص  العقوبات  تطبيق  يتم  فإنه  باألمراض  التصريح  عدم  حال  وفي  المؤهلة.  للسلطة  معد 

وتجدر اإلشارة الى ان التصريح بمرض معدي للمصلحة البيطرية المحلية تعتمد على  .في القانون

او بواسطة   حالة مشتبهة تمت معاينتها اما من طرف الطبيب البيطري الخاص او مربي الماشية نفسه

 قانون الجاري به العمل. السلطة المحلية وذلك طبقا لل

 طبيب  كل يلزم ،(7و 6 المادتين خاصة) تنفيذه ومرسوم 08-21 القانون فإن ذلك، إلى باإلضافة -

 عن   بها   يمارس   التي  بالمنطقة  للمكتب  البيطري  المفتش  بإبالغ"انتداب صحي"    على  حاصل  بيطري

لطبيب بيطري   الصحي العتماد ا تعليق أو سحب للمكتب ويكمن. يةالمعد  األمراض حاالت مختلف

 .خاص منتدب بقرار من وزير الفالحة

، وعلى غرار ما هو جاري به العمل في دول أخرى  بالمغرب الخواص البياطرة األطباء أن كما -

 يقومون الوقت نفس وفي للضيعات الصحي بالتأطير )أوروبا، دول المغرب العربي...(، يقومون

 في حالة معينتها.  المعدية  باألمراض والتصريح مراقبةالب

في عدة  ومكن ،سنواتعدة  منذ بالمغرب  المعدية باألمراض والتصريح المراقبة نظاميتم العمل ب -

. الحيوانات من مختلفة أصناف علىالمعدية  األمراض من لمجموعة المبكر الكشف منمناسبات 

 )...( 

 أي  عن النظر بغض والنزاهة، واالستقالل الحياد  مبادئ متراباح ملزم للمكتب البيطري المفتش -

 .المهني محيطهب تربطه أن يمكن شخصية عالقة

  قائم  والتعاون ،الثمانيات خاللالطب البيطري الخاص  خوصصة التأطير الصحي ومزاولة منذ  -

ص في  مما ساهم في انتشار األطباء البياطرة الخوا ،المكتبو البياطرة الخواص بين باستمرار

جهات المملكة وجعلهم قريبين من المربين للقيام بمهام التأطير الصحي ومراقبة االمراض مختلف 

 على ايإيجاب انعكس الذي األمر وهووالمشاركة المكثفة في حمالت التلقيح التي تنظمها المكتب.  

 تتوفر  التي  يةالقالع  كالحمى  المعدية  األمراض  والسيطرة على اهم  الوطني  للقطيع  الصحية  الوضعية

أو  (OIE) المنظمة العالمية للصحة الحيوانية طرف من معتمد  رسمي مراقبة برنامج على دنابال

نهائيا بحيث تتوفر بالدنا على وضعية بلد خال رسميا  عليها القضاء تم التيطاعون الخيليات الذي 

 .OIEمن هذا المرض مسلمة من طرف 

 قانون خاص بتربية المواشي 

شتنبر   19بتاريخ    1-75-292  للقانونالجاري بها العمل    الحيوانية  للصحة  ونيةالقان  نةالترسا  تخضع -

 األمراض  من األليفة الحيوانات حمايةالواجب اتخذها ل اإلجراءات)كما تم تعديله( المتعلق ب 1977
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 من الرغم على الحيواني الرصيد  بحماية المرتبطة مهامهب القيام من المكتب يمكن ما وهو. المعدية

 .بتربية المواشي خاص قانون وجود  عدم

 ت اهم القرارا  تحديث  تم  ،(2010-2008)  األوروبي  واالتحاد   المغرب  بين  التوأمة  برنامج   إطار  في -

....(. ) للمكتب اإللكتروني بالموقع وضعها  تم حيث ،معدي حيواني مرض  بكل الخاصةالوزارية 

 . ارستمربا انونيةالقالنصوص  تحيين يتمكما 

ة كل خصوصيباألمراض المعدية أخذا بعين االعتبار  الخاصة القرارات الوزارية وضع يرتبط -

 وهكذا، فان...(. إلخ المكافحة، طرق المراقبة، الحساسة، األنواع العدوى، الحضانة، فترة)  مرض

 .ال يمكن وغير عملي واحد  نصكل هذه النصوص القانونية في  دمج

 المرتبطة اإلجراءات تحدد شاملة  قانونية ترسانة المكتب عضو فقد  ،القطيع بترقيم يتعلق فيما أما -

 خاص وقرار التطبيقي مرسومهو 28.07 القانون عن نتحدث وهنا. التربية وحدات وتسجيل بترقيم

 للوزير المكلف بالفالحة.

  التلقيحاتخاذ القرار في مجال يتعلق بإطار 

 صحيح: غير  التلقيحالقرار فيما يخص  اتخاذ  لحسابات عن غياب إطار رسمي فياألعلى لمجلس التقرير  إن

إعداد ميزانية السنة المقبلة، لمناقشات بين  فترة خالل ،تخضع كل سنة التلقيحاختيار حمالت  -

للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.  ةالعام يةالمسؤولين التقنيين المعنيين والمدير

يتم االستعانة    ،به كالحمى القالعية(  التنبؤيمكن    ديد الالحاالت )مثال عند ظهور مرض ج في بعض  و

  أكفاء خبراء  ،زراعة والبيطرةلل الثاني الحسنعلى وجه السرعة بخبرات خارجية )معهد 

منظمات عالمية )كحالة ظهور داء طاعون المجترات الصغيرة ألول مرة في بحتى و...( ينخارجي

منظمة العالمية لالمساعدة التقنية المستعجلة ل المكتب آنذاك التمسحيث تم  2008المغرب سنة 

تهدف هذه المشاورات وبرنامج مكافحة مناسب ضد هذا المرض.  بلورةغذية والزراعة )الفاو( للأل

في مجال استراتيجية التطعيم،    خاصةفي مجال مكافحة مرض معدي )  مالئمةالالقرارات    اتخاذ   إلى

 الخ(. التواصل،، يالمخبر شخيصالصحية، الت اإلجراءاتتطبيق 

،  )السعر(  الصعيد الوطني، مثل داء الكلب  المتواجدة علىعالوة على ذلك، بالنسبة لبعض األمراض   -

 ية ( بعد مشاورات مع المديرالتلقيحفحة )بما فيها لمكاايتم اختيار برنامج ، السلالجدري، داء داء 

من طرف لجن تقنية خاصة   ها مسبقاتم إنجازعلى تقارير تقنية  كذلك    اعتماداو  المكتب  لمكتب  ةالعام

في سنة التي تم إنجازها داء الكلب ة استراتيجية مكافحتقرير حول )مثال اتخاذ القرار  دعمبهدف 

2000 ...( .) 

المديريات كل  وثيق مع    بتنسيقكل سنة    اعتمادهايتم    األمراض الحيوانية،  فحةفيما يخص برامج مكا -

مدير جهوي كل بين  البرامج ما-ا على عقود قيع معها سنويالتي يتم التوو المكتب الجهوية لمكتب

 والمدير العام للمكتب قبل تنفيذها.

من مرض آلخر،   التلقيحتختلف المعايير التي يأخذها المكتب بعين االعتبار التخاذ القرار بشأن حملة   -

مديريات عقد برنامج سنوي مع ال  في  مفصلةتقنية لكل مرض  بطاقة  برنامج يتوفر على  ل  حيث أن ك

مؤشرات  تحديد توضح الجوانب العملية المتعلقة بتنفيذ كل برنامج مكافحة مع وب الجهوية للمكت

 (. …اإلنجاز )

متشابه، فإن  نموالمغرب أو ذات مستوى  مثلفي مجال الصحة الحيوانية وعلى غرار دول أخرى  -

ي معظم الحاالت يعتبر ف أخرى،  عمليات من بين  التلقيحعلى  يعتمد  الذياختيار برنامج المكافحة 

 ،أنه  حيثرض معدي معين. االختيار األنسب للحد من اآلثار االقتصادية و/أو الصحة العمومية لم

 اللجوء  فإن،  للقطيعمعدي الذي يمكن أن يسبب خسائر كبيرة    حيوانيلمرض    حقيقيمواجهة خطر ل

تأخير كما أن أي  ؛المرضشار انت وتفادياألنسب لحماية الرصيد الحيواني  االختيار يعتبر للتلقيح

 .لرصيد الحيوانياله انعكاسات سلبية على  تكونفي تنفيذ هذا اإلجراء قد 

يرتبط تنفيذ استراتيجية المكتب في مجال مكافحة االمراض الحيوانية المعدية ارتباطا وثيقا بتوفر  -

ال )ميزانية سنوية(  المعتمدةطريقة البرمجة كما أن ختلف من سنة ألخرى. ت التيالموارد المالية 

ستراتيجية وطنية لمكافحة جميع األمراض في الزمن لتنفيذ ا  وامتداد دائما بالحصول على رؤية  تسمح  

من  برمجة الميزانية لمدة ثالث سنوات أو خمس سنوات( كما هو الحال مثال في )الحيوانية المعدية 

عدم  نتيجةمعمول به مرض ما افحة على نتائج برنامج مكجهة؛ كما أنه يمكن لهذه الحالة أن تؤثر 

 .ة أخرىكافية من جه ميزانيةوجود 
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مراض هم األباإلضافة إلى ذلك، من المهم أن نالحظ أن مسؤولي المكتب على دراية تامة بالوضع الوبائي الوطني أل

 هاهميتأل ااعتبارلمكافحة األمراض الحيوانية المعدية  معقلنةاستراتيجية  ، ويعتمدون علىالحيوانية المعدية

باشر على اإلنتاج الحيواني و/أو في بعض األحيان على الصحة مالالمباشر أو غير  هااقتصادية وتأثير-السوسيو

 يلي: من أجل ماوذلك العمومية، 

طاعون الخيليات بحيث مرض  مثال:)مراض بعض األخالي من كبلد الحفاظ على الحالة الصحية  -

رض الحمى  ؛ كذلك، بالنسبة لمOIEمن طرف    2015سنة    منذ   منهارسميا  خاليا  بلدا  المغرب  يعتبر  

خطة للمكافحة معتمدة من طرف المنظمة العالمية للصحة الحيوانية  ىيتوفر علفإن بلدنا القالعية، 

–OIE- 2012سنة  منذ.) 

وذلك بهدف  ضد األمراض األخرى المتواجدة ببالدنامواصلة وتعزيز تدابير المراقبة والمكافحة  -

كما هو الحال  ،(اإلصابة معدلل ملحوظمستوى مقبول من الخطر )انخفاض في  يهالالسيطرة ع

 تتوفر)أي عندما    كلما كان ذلك ممكناقضاء عليها  كذا العمل على الو  ؛بالنسبة لمرض جدري األغنام

منع أي وة الحيوانات يحركفي م الجيد كالعوامل التي تمكن من تحقيق هذا الهدف، ومن بينها التح

وعلى مدى سنوات   على جميع الوسائل  الدائمدر، والتوفر  صمال  مجهولةلحيوانات    ونيير قانتسرب غ

 تدخل  الن بعض هذه العوامل  فإ  ،وكما هو معلوم(.  بكيفية فعالة  عديدة حتى يتم تنفيذ برامج المكافحة

وسيال مثل داء السل وداء البرمتوطنة ببالدنا بالنسبة ألمراض أخرى ومسؤولية المكتب.  مجالفي 

فإن ؛ لذا عقود عدة حتى بل وسنوات  عدة تتطلبوالحمى الفحمية، فإن السيطرة عليها وداء الكلب 

وتأثيرها  إصابتا، تهدف باألساس إلى الحد من 2010ذلها المكتب منذ إنشائه سنة يبالجهود التي 

التي يجب  ائلةاله واإلمكانيات اإلنسان بالنظر إلى طبيعة هذه األمراض على على الحيوانات و/أو 

استئصالها. إمكانية ، وهي خطوة ضرورية قبل النظر في مراقبتها والتحكم عليهائتها لضمان تعب

داء مثل على سبيل المثال، استغرق القضاء على بعض هذه االمراض في بعض البلدان المتقدمة )و

في العديد من ، في حين أنها التزال موجودة أكثر من نصف قرنالسل وداء البروسيال البقري( 

 دان األخرى بما فيها تلك التي تتوفر على إمكانيات مالية كبيرة. البل

  من بعض األمراض معدية "وضع خال"استراتيجية الحصول على 

يتوفر المكتب على رؤية واضحة لمقاربة مكافحة ضد األمراض المعتبرة معدية، بحيث تعتمد هذه الرؤية على عدة 

 نذكر من بينها:  معطيات

 : فيما يليالمراض المعدية على الصعيد الوطني يتجلى مكافحة امن هدف الإن 

عن المرض   الكشفأو    التلقيحعن طريق إجراء برنامج    تواجدمرض مإما تخفيض نسبة اإلصابة ل -

تنطبق هذه الوضعية على امراض مثل جدري و(.  .......التدابير الصحية )، إضافة إلى تطبيق  (......)

 .حمى الفحميةعند االغنام وال اللسان األزرقوجة وداء وداء الحمى المتم االغنام وداء السل

القضاء على مرض معد عندما يكون شديد العدوى وله تأثير كبير على اإلنتاج الحيواني و/أو إما  -

الذي تم القضاء عليه بالفعل والمغرب   مرض طاعون الخيلياتويتعلق األمر ب. الصحة العمومية

يتوفر طرة عليه وحاليا  ، ومرض الحمى القالعية بحيث بذل بلدنا جهودا هائلة للسييعتبر بلد خال منه

الحيوانية  صحةللمنظمة العالمية المن قبل  معتمد برنامج رسمي لمراقبة هذا المرض  المغرب على

–OIE-. 

إلشكالية عن البلدان المجاورة له. وقد تم التطرق سابقا المغرب بلد غير معزول بحواجز مادية  -

هذه الوضعية لها تأثير سلبي بحيث تعتبر  نات مجهولة المصدر بطرق غير مشروعة؛تسرب حيوا

لنسبة با  شأنمكافحة التي يقوم بها المكتب ضد االمراض المعتبرة معدية كما هو الالنجاح برامج  في  

المجترات الصغيرة، وجدري االغنام. فمن الصعب أو من  لمرض الحمى القالعية، داء طاعون

إضافة،   البلدان المجاورة االخرى. ستحيل استئصال هذه األمراض إذا لم يتم السيطرة عليها فيالم

، مما يصعب التفكير في القضاء على بعض آلخرمن بلد تختلف أولويات الصحة الحيوانية فإن 

استراتيجية  غيابوالجهوي التعاون  إكراهات منها ضعف الحيوانية المعدية لوجود عدةاالمراض 

 .لمحاربة واستئصال األمراضمنسقة ية جهو

مثل مرض  (لحشراتالتي تنتقل عبر النواقل )خصوصا اكما، يصعب استئصال بعض االمراض  -

 الظروف تختلف في المغرب حسب حيث أن حدتها ونسبة اإلصابة بها عند الغنم. اللسان األزرق 

في بلدان البحر أيضا  يوجد    رض. كما تجدر اإلشارة أن هذا الم)درجة الحرارة والرطوبة(  المناخية

 لحماية الحيوانات الحساسة. الوسيلة األساسية التلقيحيعتبر ، حيث االبيض المتوسط
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االمراض بعض  القضاء على    من-المتاحة له    بالوسائل-تمكن المكتب    ،على الرغم من هذا الوضعو -

ه برنامج مراقبة للحمى  الرئيسية مثل مرض الطاعون الخيليات كما تمكن من الحفاظ على وضع بلد ل

بالرغم من أن هذا الوضع تم   (OIEالحيوانية ) لصحةلمنظمة العالمية الالقالعية معتمد من طرف 

ة في بلدان منظمة بعد ظهور مرض الحمى القالعينفس هذه البلدان مجاورة اخرى من قبل لسحبه 

ا ستراتيجية التي اعتمده، فإنه يدل على أن االشيءن دل على اهذا و .2014المغرب العربي سنة 

، ، التدابير الصحيةالتلقيحوتنفيذ برامج المكافحة )الحيوانية يتعلق بمراقبة األمراض  يماالمكتب ف

لصحة لمنظمة العالمية  الت  لتوصياعموما  تنظيم المصالح البيطرية، الخ( تستجيب    القوانين المنظمة،

 .المجال هذا في الحيوانية

باإلضافة    ،القضاء عليها هي عملية طويلة ومكلفة، فهي تتطلبقبة األمراض الحيوانية وتجدر اإلشارة إلى أن مراو

امج  ، لوسائل مستقرة وكافية لتنفيذ ومتابعة برنةمناسب  قانونية ةووجود ترسانإلى التنظيم الجيد للمصالح البيطرية 

كما هو الحال بالنسبة إلشكالية  مكافحة معين، ناهيك عن وجود عوامل أخرى قد تأثر على نجاح برنامج المكافحة

العابرة للحدود، الحيوانية والسياق اإلقليمي لألمراض  تسرب حيوانات مجهولة المصدر بطرق غير مشروعة

غير كاف م يوتنظوانخراط لبعض األمراض،  ووجود حشرات ناقلة تتبع حركية الحيواناتواالفتقار إلى نظام 

 الخ.، لمربينل

  البقري   مرض السل  مكافحةبرنامج 

والواليات المتحدة األمريكية وإفريقيا والشرق  أوروبالم )االسل البقري مرض قديم ويوجد بالعديد من دول الع

 ميزانيات ضخمة.  وصرفمراقبته في بعض البلدان المتقدمة عدة عقود  تاألوسط....(. وقد تطلب

التي أوضحت   2004-2003وبالنظر إلى نتائج التحريات التي أجريت سنة    على المستوى الوطني -

في المئة عند األبقار و  18ذي بلغ في المتوسط هذا المرض مرتفع )وال من خاللها ان معدل انتشار

في انتظام  تتطلب بها الموصيمكافحة الاستراتيجية تبين أن (، الضيعاتفي المئة على مستوى  33

أسواق من  أهيلوكذلك تنظيم وتالميدان وميزانية ضخمة وتعبئة قوية للمربين  البرنامج في اجراء

لتفادي   الضيعاتعلى مستوى    السالمة البيولوجيةارم لتدابير  قبل السلطات المعنية وكذا االحترام الص

الماشية   ومرب  يجب أن يسهر على تتبعه وتنفيذههذا اإلجراء  لإلشارة، فإن مثل  دخول المرض إليها )

 (.  ضيعاتال وو مسير

قدر بنحو األبقار الوطني الذي يقطيع لداء السل عند  واحدة كشفلية ، إلجراء عمعلى سبيل المثال -

وتعويض حوالي  ذبح٪، فإنه يجب  18لهذا الداء ب  اإلصابةماليين رأس، وعلى أساس نسبة  3

. كشف كل عمليةعن  المربين تعويضككلفة المليار درهم  8 من األبقار، مما يعادل 540.000

المصابة شارة إلى أن الكشف عن داء السل وكذا ذبح الحيوانات اإل تجدرباإلضافة إلى ذلك، . )...(

اتخاذ بالموازاة  يجب  حيث  واحدا فقط من برنامج المكافحة لهذا المرض؛    جزءال إال  ثال يم  بالمرض

لبرنامج للحد من انتشار هذا نخرطين في اتدابير وقائية أخرى وتنفيذها من قبل المهنيين والمربين الم

نات الجديدة يوا، مراقبة إدخال الحالسالمة البيولوجيةن )التطبيق الصارم لتدابير قطعاط الالداء وس

، وما إلى ذلك من إجراءات(.  في الضيعة الحالة الصحية للعاملين تأكد من، الضيعةإلى ال والعربات

)...( . 

الوطني   ستوىالم  علىمن طرف المكتب  فقذ تم تنفيذ هذه االستراتيجية    ،ما سبقلأخذ بعين االعتبار   -

المبرمة المنظمة لضمان انخراطها في البرنامج في إطار الشراكات  بدءا بالضيعات    بطريقة تدريجية 

بين المكتب والمهنيين والبياطرة الخواص في إطار اتفاقيات بين جمعيات   )على شكل اتفاقيات(

الضيعات  في مرض التقليص من نسبة المن أجل  وذلكوتعاونيات المربين والبياطرة الخواص، 

القضاء عليه على المدى الطويل على  والعمل على ،على المدى المتوسط ة في البرنامجالمنخرط

 . (...) المنخرطين والتزام المربين هذا اختيار للتأكد من إرادةتم لقد المعنية.  الضيعاتمستوى 

ظمات المنمع  الذي وضعه المكتب في إطار شراكات المكافحةتجدر اإلشارة إلى أن برنامج  -

تجدر اإلشارة من المكتب والمربين. كذلك،    يخضع اللتزامات تخص كال  للمربين  المهنيةوالجمعيات  

ليس فقط مسؤولية المكتب ولكن تبقى  بالضيعاتن تحقيق أهداف القضاء على مرض السل إلى أ

 . )...(المربين أيضا أطراف أخرى والسيما 

على مرض داء السل البقري    لمحاربةكتب حتى اآلن  لما  خصصهاعالوة على ذلك، فإن التكلفة التي   -

 الضخمةلى المستوى الوطني والتكلفة عالمرتفع  اإلصابة نسبة  حجم مع مقارنة  جدا ضئيلةتبقى 

 )...( الوطني بأكمله. األبقار )بمليارات الدراهم( التي يتطلبها تعميم البرنامج على قطيع 
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في إطار هذا البرنامج للكشف عن هذا المرض  تخضعبالنظر إلى قلة عدد الماشية التي كذلك، و -

(، فإن تقييم الوضع الصحي في إطار مسح وطني جديد، باإلضافة إلى أنه سيكون من الصعب 0.5٪)

سوف ية  تبين أنها إيجابسيوالتي  سيتم كشفها  )نظًرا ألن عددًا كبيًرا من الماشية التي    تحمل مصاريفه

، سيتم في حينذا فائدة كبيرة. ، لن يكون لقوانين المعمول بها(ليجب ذبحها وتعويض مرابيها وفقًا 

 التعاونيات والجمعيات من أجل تعديله.البرنامج عند المربين المنخرطين في إطار إجراء تقييم 

  الحيواناتعملية ترقيم الماشية وتتبع مسار (SNIT) 

طنيًا لترقيم  ة أفضل، أنشأ المكتب نظاًما والحيوانات من أجل مراقبة صحي تنقليوانية لضمان تتبع المنتجات الح

وزير السيد  في مدينة بركان برئاسة    2015هذا النظام في عام  وقد تم الشروع ب  .(SNITالحيوانات وتتبع مسارها )

 ر واإلبل.ابقألفي المرحلة األولى ا . وقد شمل هذا النظامالفالحة

(. عاديةكل حيوان )حلقة إلكترونية وحلقة  أذنتين على يستخدم هذا النظام تكنولوجيا حديثة قائمة على وضع حلق

 )...( 

هذا النوع من  وضعفي إفريقيا والشرق األوسط التي القالئل من بين الدول  يعتبرتجدر اإلشارة إلى أن المغرب 

لتي لها ات واالحلقعدم إمكانية تزوير فيما يتعلق بضمان الملكية، و التكنولوجيا التي لها العديد من المزايا، ال سيما

 .طويلة، الخ مدة صالحية

، بتنسيق مع باقي منذ بداية هذا البرنامج، تم تحقيق العديد من اإلنجازات فيما يتعلق بعدد الماشية واإلبل المرقمة

 أدناه:الجدول هو مبين في المتدخلين )الجمعيات المهنية، البياطرة الخواص المعتمدين(، كما 

 ( 2018-2015ترقيمها ) عدد الماشية واإلبل التي تم

 2015 2016 2017 2018  )*( 

 1098103 276637 516061 2855518 ألبقار التي تم ترقيمهاعدد ا
 27/12/2018الى غاية )*( 

مجموع رؤوس األبقار لهذا، فإن األرقام الواردة في تقرير المجلس فيما يتعلق بهذا الجدول، تمثل  -

. وفي هذا اإلطار، لقد شرع المكتب في عملية تحيين 2015المرقمة منذ بداية عملية الترقيم سنة 

دة المعطيات لنظام الترقيم بحذف رؤوس األبقار التي تم ذبحها بالمجازر حتى تحتفظ هذه القاعدة قاع

 .فقط برؤوس األبقار التي هي في قيد الحياة

الوالدات ترقيم  رنامج بهذا الب، يواصل المكتب  في الزمنهذه العملية الديناميكية    استمراريةولضمان   -

منهيي من طرف  تحملهامن األبقار في السنة( في انتظار أخذ  800.000سنويًا )حوالي  الجديدة

 قطاع تربية الماشية.

رقيم حيواناته ية، يتحمل المربي تطبيقالت ونصوصه 07-28تجدر اإلشارة إلى أنه وفقًا للقانون و -

تغيير تغيير في الملكية )في حالة البيع / الشراء( أو  وإبالغ مصالح المكتب بأي والدة جديدة أو أي

 وضعية الحيوان )الذبح والموت(. في

لوصول إلى قبل ا، فإن أنظمة ترقيم الماشية المعمول بها استغرقت عدة سنوات كما هو مجود في دول أخرىو

سنوات،   3إلى  فقط    داثهبالمغرب حديث ويرجع تاريخ إح  SNITلمربين. إن برنامج  ل  وانخراط شاملمرحلة النضج  

يتميز والذي  دنالقطاع تربية الماشية ببالاقتصادي -السوسيووبالتالي يحتاج إلى مزيد من الوقت في ضوء السياق 

 خصائص يجب مراعاتها للوصول إلى األهداف المأمولة.ب

اق، يعتزم المكتب  أبان على ضرورة تحسين حكامته. وفي هذا السي (SNITالمنظومة الوطنية للترقيم ) إن تقييم

دبيره عملية الترقيم من خالل إحداث إطار مؤسساتي خاص لهذا الغرض الذي سيناط تإشراك المهنيين في تنفيذ 

هذه المنظومة إال في إطار التسئيل SNIT المكتب على مراقبة هذه العملية. إن نجاح للمهنيين. وسينحصر دور

وتفعيل نظام المراقبة وتتبع مسار األبقار المذبوحة بالمجازر.  تلك  المباشر للمستفيدين ومراقبة تنقالت الحيوانات

 .2024-2020طار خارطة الطريق للمكتب خالل الفترة حسين منظومة الترقيم المقترحة في إهي مجاالت ت

 التوصيات الرئيسيةخامسا. 
ضمان قدر مراجعة حكامة المكتب لتعزيز مصداقيتها تجاه المواطن والشركاء اآلخرين من خالل  -

 أكبر من االستقاللية عن السلطة السياسية.

مؤسسة مكلف بمهمات سيادية: يظل األعوان المراقبون التابعون لهذه المؤسسة والمؤهلون لتطبيق  هوالمكتب 

القوانين الجاري بها العمل مسؤولين عنها قانونًيا. ي طالب هؤالء األعوان باحترام المبادئ األساسية المتعلقة 
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وذلك بغض ( Codexو IPPCو OIEة )قاللية والنزاهة وفقًا لما أوصت به المنظمات الدولية المتخصصباالست

 النظر عن تنظيم هياكل المراقبة الخاصة بهم.

تزويد المكتب بالموارد البشرية والمالية والمادية الكافية لممارسة صالحياته المتعددة والتزاماته  -

 ولة.القانونية بموجب عقد برنامج مع الد

، فإن الوسائل المتاحة لها ال تسمح لها بتنفيذ جميع مهامها في الواقع، وبالنظر إلى تنوع المهام المسندة إلى المكتب

 المسندة اليها قانونيا بشكل كامل ومنتظم.

اإلسراع في وضع نظام علمي لتقييم المخاطر الصحية من أجل توقع المخاطر وتقييم التعرض لها  -

 اتيجي على أساس جيد. واتخاذ قرار استر

انخراط المكتب في ديناميكية ترتكز على أداء  2015اطر في عام أتاح إنشاء قسم مخصص حصريًا لتقييم المخ

 أنشطة المراقبة والرصد من ناحية وتلبية المتطلبات والمعايير الدولية الموصى بها في هذا الصدد.

ن في حين أ ألفريقية التي لديها هذا النوع من التنظيم الهيكلي،ال يزال المغرب من بين البلدان القليلة في القارة ا

 البلدان المتقدمة تتوفر على وكاالت متخصصة في تقييم المخاطر منذ عدة عقود.

تسمح هذه الهيكلة لمكتب المكتب بتعزيز مصداقيته وصورته لدى الهيئات الدولية والسلطات الصحية في البلدان 

 ره الصحية والصحية النباتية.األخرى وبالدفاع عن تدابي

تكامل الفعال لعملية تقييم المخاطر في قلب تدخالت المكتب وفقًا لنهج منظم وفقًا يهدف هذا اإلنشاء الجديد إلى ال

(. ولهذا يجب دعم Codexو IPPCو OIEللمعايير والممارسات الجيدة الموصى بها من قبل الهيئات الدولية )

 ة النباتية. برات لرفع تحدي السالمة واليقظة الصحية والصحهذه الوحدة بوسائل بشرية وخ

زيز المراقبة على المدخالت الكيميائية وخاصة مبيدات اآلفات الزراعية من خالل التحكم في تع -

نظام التوزيع، ومراقبة استخدامها وكذلك بقاياها في المنتجات النباتية )الخضروات والفواكه 

 واألعشاب(.

بيدات الزراعية أولوية رئيسية مال  اشكاليةتشكل  المكتب، حيث    عتبار من طرفة بالفعل بعين االهذه التوصية مأخوذ 

 .لهذا المكتب في السنوات األخيرة

أيضا، تم بالفعل تنفيذ العديد من اإلجراءات والشروع في العديد من اإلجراءات األخرى من أجل تعزيز إدارة 

 تي تمس جميع الجوانب المتعلقة بهذا القطاع:ومراقبة المبيدات لالستخدام الزراعي وال

يتعلق بمنتجات حماية النباتات، في إطار مشروع  34.18، تم إعداد مشروع القانون التقنينوهكذا، في مجال 

التوأمة مع االتحاد األوروبي، الموجود حاليًا في األمانة العامة للحكومة، والذي سيؤدي إلى تغييرات كبيرة في  

 ي بها هذا النص الجديد، تجدر اإلشارة إلى: تماد والمراقبة. من بين التغييرات التي سيأتالتقييم واالع

 مراجعة متطلبات منح االعتماد بالنسبة للتصنيع واالستيراد والتوزيع والبيع بالتقسيط؛ -

 إضافة االعتماد بالنسبة ألنشطة إعادة التعبئة وتقديم الخدمات الستخدام المبيدات؛ -

شطة المذكورة أعاله بعد تكوين ة لألشخاص الذين يقومون باألنعلى شهادة فردياشتراط الحصول  -

 خاص وفقًا لطبيعة النشاط.

 هذه الحلقة المهمة، من خالل: تأهيلومن أجل تنظيم  فيما يتعلق ببيع مبيدات اآلفات الزراعية بالتقسيط

 ؛ 2019شامل للموزعين خالل عام  إحصاء -

 التوزيع.ارسات الجيدة للصحة النباتية وحملة توعية للموزعين بشأن المم -

، يوفر برنامج تعزيز سالسل القيمة فيما يتعلق باستخدام مبيدات اآلفات لالستخدام الزراعي على مستوى المزرعة

، لتفعيل سجل معالجات 2019الغذائية الزراعية )بتمويل من البنك الدولي( االلتزام بالمساعدة التقنية، بدءاً من العام  

أقاليم( في البداية ثم توسيعه ليشمل 5منطقة سوس ماسة ) النباتية للفواكه والخضروات، على مستوى الصحة

 المناطق األخرى.

وتجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أن االحتفاظ بسجل لمعالجات الصحة النباتية على مستوى المزرعة يظل حجر 

حة والصيد ستخدام الزراعي. وفقًا لقرار وزير الفالالزاوية لضمان مراقبة أفضل الستخدام مبيدات اآلفات لال

، يجب على كل مزارع أن يحتفظ في مزرعته بسجل يجب أن 2013أبريل    2الصادر في    1129.13البحري رقم  
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يقدم معلومات عن جميع المدخالت الزراعية )البذور أو األغراس والمواد الخصبة والمبيدات( المستخدمة خالل 

اتية ويجب أيًضا حفظه تحت تصرف سلطات المراقبة استخدام هذا السجل كوسيلة للمراقبة الذ  دورة اإلنتاج. يجب

 سنوات(. 5خالل الفترة المحددة بموجب القرار )

، باإلضافة إلى الخطط المعتادة لرصد 2018في عام  فيما يتعلق بمراقبة بقايا المبيدات في الفواكه والخضروات،  

ق الخطة األولى لمراقبة بقايا المبيدات في  اق الجملة والمحالت الكبرى وغيرها(، إطالومراقبة بقايا المبيدات )أسو

قبل  2019مزارع إنتاج النعناع. سيتم تعزيز هذا البرنامج لمراقبة بقايا المبيدات على مستوى المزارع في عام 

 . 2020التوسع ليشمل محاصيل أخرى في عام 

 تثال الصارم لتطبيقها.ملق بالكائنات المعدلة وراثيا وضمان االسد الفجوة القانونية القائمة فيما يتع -

 .المكتب وحده مبادرة اقتراح مشروع قانون يتناول هذه المسألة ليست مسؤوليةإن 

تطبيق جميع التدابير الالزمة لضمان التتبع على طول السلسلة الغذائية، من خالل تنفيذ استراتيجية  -

 المراقبة.التدخل المنسق لجميع األطراف المكلفة ب وطنية لسالمة األغذية تستند إلى

 القاضي بإحداث المكتب، فإنه مسؤول عن: 25.08بموجب القانون 

تطبيق سياسة الحكومة في مجال السالمة الصحية للنباتات والحيوانات والمنتجات الغذائية بدءا من المواد األولية  -

 د المعدة لتغذية الحيوانات ؛وصوال إلى المستهلك النهائي، بما في ذلك الموا

ماية الصحية للرصيد النباتي والحيواني الوطني ومراقبة المنتجات النباتية والحيوانية أو ذات األصل تولي الح -

 النباتي أو الحيواني، بما في ذلك منتجات الصيد، سواء عند استيرادها أو في السوق الداخلي أو عند تصديرها ؛

ختصاصات المخولة بموجب النصوص التشريعية مل مع مراعاة االقانون على أن المكتب يعمن هذا ال  2تنص المادة  

 والتنظيمية الجاري بها العمل للقطاعات الوزارية أو الهيئات األخرى. 

المدرجين في مسطرة المصادقة من تحسين اإلجراءات   07-28و  08-25وسيمكن مشروع قانونين مغيرين للقانون  

 لمنتجات الغذائية. راتيجية منسقة في مجال السالمة الصحية لالضرورية لتنزيل است

وضع سياسة استباقية تستند إلى استراتيجية طويلة األمد للقضاء على بعض األمراض الحيوانية  -

المعدية )داء الجدري عند األغنام وداء السل عند األبقار وغيرها(. يجب أن تجمع استراتيجية 

فعال للترقيم والتتبع،  اقبة حركة الحيوانات من خالل إنشاء نظامالمكافحة هذه بين التطعيم ومر

 وتعزيز المراقبة عند الحدود لمواجهة ظاهرة التهريب.

مراجعة برنامج مكافحة داء السل عند األبقار بشكل خاص لجعله أكثر فاعلية من خالل تشجيع  -

فة وتحسين إجراءات صغار مربي الماشية على االنضمام إليه، وزيادة عدد الماشية المكتش

. يجب إجراء تقييمات لهذا البرنامج بطريقة منتظمة من أجل قياس التعويض عن الذبح صحي

 النتائج.

، يعتزم المكتب القيام بدراسة تهدف إلى بلورة مقاربة للقضاء في المدى الطويل أعاله  )...(فيما يتعلق بالمقترحين  

انعكاسات كبيرة سواء على الصعيد االقتصادي أو على الصحة  على بعض األمراض الحيوانية المعدية التي لها

 ة لتنفيذ هذه المقاربة. العامة، مع إبراز الجدوي واإلمكانيات المالية والتدابير المواكب

التأكيد على مراقبة على قطاع الدواجن من خالل تعزيز مهام التفتيش والمراقبة على وحدات تربية  -

 حدات الغير الرسمية بسبب مخاطرها الصحية. الدواجن المرخصة ومكافحة الو

كل من المكتب  جهود  المؤطرة والمراقبة بفضلو ةظمقننة والمنمال اتقطاعيعتبر من أحسن القطاع الدواجن إن 

رخصة لوحدات   131بتعليق    2018على سبيل المثال، قام المكتب خالل سنة    .لفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجنوا

 وحدة للدواجن ووسائل نقل الدواجن.  2611رخصة وكذا مراقبة  41الدواجن وسحب 

قبة األعالف ونظرا ألهمية هذا القطاع، سيتم اتخاذ عدة إجراءات على طول السلسلة خاصة فيما يتعلق بمرا

 اإلنتاج ووسائل النقل وسوق  بضيعات  لسالمة البيولوجيةا  والمضافات الغذائية وتدابيرواستعمال المضادات الحيوية  

 الجملة.
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 (الجواب كما ورد)نص 

أبرز المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية  تسيير    تقرير المجلس األعلى للحسابات المتعلق بمراقبة  إن

 .ين تدبير المكتبالتي من شأنها تحسالمهمة  والتوصيات المالحظاتمجموعة من 

طريق  ا في خارطةبرمجتهتم أخذها بعين االعتبار أو من بين هذه التوصيات قد خمسة  أن لىإ تجدر اإلشارةو

 . مالوحدهوال الوزارة  المكتب  ال    التهم ربع توصيات  أ  أن  غير،  المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية

حول المنهجية المتبعة من طرف المجلس األعلى  ةرح تساؤالت عميقن قراءة هذا التقرير يطإومن جهة أخرى، ف

المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية  تسيير مراقبة مهمة نأكيف حيث يجدر التساؤل للحسابات. 

ون تعاوكذا مدى  الى خالصات تتعلق بالسياسات العامة الخاصة بالسالمة الصحية للمواد الغذائية بالمغرب    فضتأ

 .في هذا الميدان  جميع الفرقاء

خصصت للسياسة العامة  التسيير مراقبةمخرجات مهمة  ن نسبة كبيرة منأخصوصا  ،ويطرح هذا التساؤل بشدة

 وأ ةجميع المتدخلين فيها على امتداد سلسلة القيممع إجراء بحث  ماالسالمة الصحية للمواد الغذائية دونبالمتعلقة 

 االلتقاء بهم.حتى 

مجال في  للوزارة الوصية ستماعصدار بعض المالحظات والتوصيات بدون االإأنه قد تم لى اإلشارة إتجدر هذا و

األخضر  ن مخطط المغرب أب ةعن المجلس األعلى للحسابات والقائل المالحظة الصادرة تدخلها. ومثال، فإن

تناقض مع أهداف المكتب في ميائية، للمواد العضوية والكي قد سمح باستعمال مكثفاإلنتاجية،  الرفع من وبهاجس

نجاز أية دراسة إ. ذلك ألنه لم يتم و سند واضحأ أي برهان مادي االوطني للسالمة الصحية للمواد الغذائية ليس له

بعد انطالق مخطط المغرب األخضر تبرهن أي استعمال غير معقلن للمواد العضوية والكيميائية. هذا وقبل 

الري والمكننة واستعمال البذور المختارة  عصرنة عوامل مثل هو نتيجة لعدةنتاجية إلا ارتفاع باإلضافة الى أن

 .... وتكوين الفالحين،

نسب للمواد العضوية والكيميائية بتناسق ن وزارة الفالحة تنخرط كليا في االستعمال األإف ذلك، وعلى العكس من

ن السالمة الصحية تعد رافعة للتنمية الفالحية إحيث  مع أهداف المكتب الوطني للسالمة الصحية للمواد الغذائية،

 وليس عائقا لها.

حصريا بمهام   ال ترتبط ، ةلصحية للمواد الغذائية، خصوصا في سافلة سلسلة القيمن المراقبة اإومن جهة أخرى، ف

ى ومنهجيات نها تنجز من طرف عدة متدخلين وذلك حسب رؤإبل    ،المكتب الوطني للسالمة الصحية للمواد الغذائية

 : حيث ةفمختل

الوقاية الصحية   بيرتدا  تتدخل وزارة الصحة من خالل مديرية األوبئة ومحاربة األمراض وذلك لتتبع -

 مراض ذات األصل الغذائي،واألمراض والتسممات الغذائية الجماعية واأل

ؤون الش قسامأتتدخل وزارة الداخلية على الصعيد المحلي من خالل المكاتب اإلقليمية الصحية و -

ع لى تدخل الجماعات الترابية في نقط البيإاالقتصادية واالجتماعية والمحتسبين. هذا باإلضافة 

وفي هذا الباب، يجب اإلشارة .  والمطعمة الجماعية والمجازر اإلقليمية والمذابح القروية والرياشات

ن طرف الجماعات أن االعتماد والترخيص الصحي لنقط البيع وأماكن المطعمة الجماعية تعطى م

وطني وزارة الداخلية ووزارة الصحة والمكتب ال تضمالمحلية على أساس تقرير للجنة مختلطة، 

خذ بعين األنه يمكن لهذه الجماعات أن تعطي تراخيص دون  أللسالمة الصحية للمواد الغذائية، غير  

 ي المكتب الوطني للسالمة للصحية للمواد الغذائية.أاالعتبار ر

 . مهامهم إطارالوالة والعمال في  بإشرافاللجن المختلطة للمراقبة من اختصاص  فإنها قبة،المرا أما

 في تنقل المواشي والمواد الغذائية، نالوطني اللذان يتدخال لألمنالدرك الملكي والمديرية العامة  -

 طني،المباشرة والتي تتدخل في مراقبة الحدود على الصعيد الو الغيرإدارة الجمارك والضرائب  -

 وبيع السمك. تفريغ المكتب الوطني للصيد الذي يتدخل في نقط  -

 أو الوزارة على أن نقدم المكتب الوطني للسالمة الصحية للمواد الغذائية ال يمكننه إه، فذكر ما سلفوبالنظر الى 

 ا لتعدد المتدخلين.السياسة العمومية المتعلقة بالسالمة الصحية للمواد الغذائية نظر نع انالوحيد نالمسؤوال ماأنه

ن شأنها أن تكون ذات وقع إيجابي مهم  نه من أجل بلورة مالحظات وتوصيات وجيهة وواقعية، مإوبعبارة أخرى، ف

توسيع مجال مهمة المراقبة لتشمل جميع األطراف  كان من األجدر، على الصعيد الوطني على المستوى الصحي
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كالمجازر وأسواق   ةالقيم  سالسلاد الغذائية، وبالخصوص في سافلة  العموميين الذين يتدخلون في مجال مراقبة المو

 .ةوالمطعمة الجماعيالجملة 

وبالرغم من أن تقييم السياسة العمومية في مجال السالمة الصحية للمواد الغذائية ليست في صلب مهمة المجلس 

ن تقرير المجلس لم إمواد الغذائية، فالمكتب الوطني للسالمة الصحية للتسيير على للحسابات المتعلقة بمراقبة األ

نشاء المكتب في إأساسا  المتمثلة  فيما يخص السالمة الصحية للمواد الغذائية، و  الهامة المحققةيتطرق الى المنجزات  

سياسة متناسقة مبنية على منهجية عملية  أةفي بلورة وأجر دوره الكبيرالوطني للسالمة الصحية للمواد الغذائية و

 وتقنية. 

كما تم عمليات،  نجاز عدةإ، فقد تم نشاء المكتب الوطني للسالمة الصحية للمواد الغذائيةإومنذ  اإلطارهذا ي وف

 : ، منهاعدة مكتسبات تحقيق

 وقاية ومراقبة الحالة الصحية المتعلقة بأمراض الحيوانات واآلفات وأمراض النباتات:  -

في المناطق المجاورة لبالدنا والتي توجد اليقظة الصحية التي تخص عدة امراض وآفات  -

 كالحمى القالعية.

الخالي من طاعون الخيول من طرف المنظمة  رسميا لسليم"الحصول على "وضع البلد ا -

 العالمية للصحة الحيوانية، مما مكن من تنمية تصدير الخيول.

مراقبة موافق عليه من طرف المنظمة رسمي للالحصول على وضع البلد المتوفر على برنامج   -

 العالمية للصحة الحيوانية.

الحوامض   صادراتمما مكن من استقرار    ،متوسطتدبير جيد آلفة ذبابة فاكهة البحر األبيض ال -

 لى الواليات المتحدة االمريكية وروسيا واالتحاد األوربي.إ

وخطة لتتبع ومراقبة عمليات   ،وضع منهجية جديدة لمراقبة المواد الغذائية تعتمد على خطة للمراقبة -

وتقوية واخبار المستهلك  والعنونةولية وتتبع مسار المواد األلفاعلين مسؤولية اتحديد التصنيع، و

 .عند الحدود  المراقبة

 الغذائية، اتوضع نظام العتماد وترخيص مؤسسات وشركات الصناع -

ئية: بحاث التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمواد الغذاتعزيز شبكة مختبرات التحاليل واأل  -

وعة من التحاليل من طرف ِمؤسسات د مجمتنويع التحاليل وبناء وتجهيز مختبرات متطورة واعتما

 مختصة.

 واعتماد مختبرات تعزيز الشراكة بين القطاع العام الخاص: توسيع مجال تفويض بعض المهام  -

 خاصة،

 ر م بتقييم المخاطالمكتب الوطني للسالمة الصحية للمواد الغذائية تهت ةهيكل ضمن نشاء وحدةإ  -

 تدبير المخاطر. مجال عن ستقلة الصحية وصحة النباتات، م

وسيتم توسيعه   ،وضع نظام لترقيم وتتبع مسار الحيوانات والذي هم في مرحلته األولى البقر واإلبل  -

 أنواع الحيوانات.ليشمل باقي 

ة للمواد الغذائية من ة المراقبة التي وضعها المكتب الوطني للسالمة الصحياعتراف دولي بمنظوم  -

واالتحاد األوربي والواليات المتحدة االمريكية وروسيا  الحيوانية طرف المنظمة العالمية للصحة

 والصين.

 2017منذ  9001(  ISOايزو )  على عالمةالمكتب الوطني للسالمة الصحية للمواد الغذائية    حصول -

لمواد الغذائية والسياسة العمومية وقع المؤسساتي للمكتب الوطني للسالمة الصحية لمالت أوال.

 المة الصحية للمواد الغذائيةالخاصة بالس 

 استقاللية المكتب الوطني للسالمة الصحية للمواد الغذائية بالنسبة لسلطة الوصاية 

ياه والغابات على المكتب الوطني للسالمة الصحية ن وصاية وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمإ

 ويرجع ذلك لألسباب التالية: ،ي وقدرات هذا المكتبأواد الغذائية ال تؤثر على حياد واستقاللية رللم
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ن استقاللية مصالح المراقبة الصحية للمواد الغذائية تعد أهم أسباب انشاء المكتب كمؤسسة عمومية إ -

في لمكتب درج انشاء هذا ان. وي25-08ل مالي بحسب القانون رقم واستقالمعنوية ذات شخصية 

 .للمواد الغذائية لمراقبة الصحيةجال ام طويرحقيقية لت ارادية سياسة إطار

مهام المتعلقة بحماية صحة المستهلك وكذا الحفاظ على صحة الحيوانات الينجز المكتب لفائدة الدولة   -

واد لنباتات والحيوانات والماراقبة صحية موالنباتات، كما يطبق المكتب سياسة الحكومة في مجال 

 الغذائية.

ؤهلهم لتطبيق ت ات والسلط التين المفتشين والمراقبين التابعين للمكتب يتوفرون على االعتمادإ -

يستوجب عليهم المحافظة على  ،. باإلضافةلكذ عن  نين المعمول بها ويبقون مسؤولين جنائياالقوا

بذلك المنظمات العالمية القواعد األساسية المتعلقة باالستقاللية والحياد واالستقامة كما توصي 

 المختصة 

(OIE-CIPV-FAO.) 

لسالمة الصحية للمواد الغذائية:  مكن من مشاركة الوزارات المتدخلة في ايحكامة  توفر مستوى من ال -

والصحة  الداخلية اتوزار ممثلي منعلى الخصوص  مجلس اداري يترأسه وزير الفالحة ومكون

 والمالية. والتجارة والصناعة

 الصحة والداخلية في إطار لجن مختلطة. اتمشاركة وزار ضمني على أرض الواقع عملي تفعيل -

ين وزارية كما هو الشأن بالنسبة لعيد األضحى ومرض وفي حالة وقوع أزمات، يتم انشاء لجن ب -

 الحمى القالعية وتعزيز المراقبة خالل شهر رمضان.

وصاية رئيس الحكومة. ويمكن لهذا ومية توجد تحت المؤسسات العم كل نتجدر اإلشارة إلى أ ،باإلضافة الى ذلك

ينطبق ذلك على المكتب الوطني للسالمة الحكومة. و واحد أو أكثر من اعضاءى إلالسلطة  يفوض هذهاألخير أن 

وصاية المؤسسات  أعطى 2017أبريل  28بتاريخ  2-17-197المرسوم رقم أن حيث  الغذائية،الصحية للمواد 

 د البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. حة والصيد البحري لوزير الفالحة والصيالتابعة لوزارة الفال

 الواقعية.تعتمد على  ر غير وجيهة والن هذه المالحظة تعتبإوهكذا ف

 المكتب:عالوة على ذلك، فإن مجموعة من الدول تعتمد نظام للوصاية مماثل لهذا المطبق على 

خاضعة لوصاية وزارة   (BVL)األغذيةية المستهلك وسالمة المكتب االتحادي لحما ألمانيا: -

 الفالحة؛

 لوصاية وزارة الفالحة؛ خاضعة  AFSCAالوكالة الفيدرالية لسالمة األغذية بلجيكا: -

خاضعة لوصاية  (SENASAالمصلحة الوطنية للصحة وجودة المنتجات الفالحية ) األرجنتين: -

 .الغذائية الدولة للزراعةكتابة 

 المتعلقة بالسالمة   طني للسالمة الصحية للمواد الغذائية بالنسبة للسياسة العموميةلمكتب الومسؤولية ا

 الصحية

المرحلة األولى لسياسة عمومية حقيقة في مجال يعد المكتب الوطني للسالمة الصحية للمواد الغذائية  حداثإن إ

وزارات   تفرقة بين عدةة ملصحية للمواد الغذائيكانت مهام السالمة ا  المكتب،  إحداثقبل  حيث إنه    السالمة الصحية.

أن وزارة الفالحة هي الوحيدة التي كانت تتوفر على   الخلية والتجارة والصناعة. إوهي الفالحة والصحة والدا

 .ال ممركزة مختصةلتحاليل وكذا مصالح امختبرات من وشبكة  ،منظومة قانونية خاصة

المسؤولية والتنسيق وتوافق منهجيات المراقبة. وهكذا فان ب  تعلقةقائص من هذا النظام كان ينطوي على عدة نأغير  

  الختالفنظرا  مزدوجبعض الحاالت بشكل  وفي  عزلذه الوزارات كانت تعمل على أرض الواقع بشكل منه

 .مهام هذه الوزاراتب تعلقةلنصوص المتأويالت ا

 واد الغذائية على الصعيد الوطني.لقد حدت هذه الوضعية من فعالية منظومة المراقبة الصحية للم

النتشار عدة أوبئة على الصعيد نظرا  2000إصالح النظام الوطني لمراقبة المواد الغذائية سنة  الشروع في لقد تم

لجاللة الملك نصره هللا  الساميةللتعليمات لك تنفيذا ذ و( جنون البقر وأنفلونزا الطيور والحمى القالعية ...)الدولي 

 ألغذية والزراعة.لعالمية لامنظمة لجاللته للمدير العام لاستقبال ة ها بمناسبالتي أعطاو
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لعدم  ستكمل نظران عدة مشاريع تتعلق بإنشاء مؤسسة تعنى بالسالمة الصحية للمواد الغذائية لم تإذلك، ف ورغم

 زجرمراقبة الجودة ووجود اجماع بين الوزارات )الوكالة المغربية للسالمة الصحية للمواد الغذائية، ووكالة 

 .الغش...(

 تابعتين لها الفالحة المبادرة لتجميع مديريتين ارة، أخذت وز2008غرب األخضر سنة ومع انطالق مخطط الم

في إطار مؤسسة   ر الغش(جا مهام المراقبة )مديرية المواشي ومديرية حماية النباتات والمراقبة التقنية وزمتناط به

قة الثوإعادة  ،الغذائية ةقيمالسالمة الصحية للمواد الغذائية على طول سلسلة ال مهمتها ضمان مراقبة عمومية

وهكذا تم انشاء المكتب الوطني  أكبر.مسؤولية  تحميلهمعلى الصعيد الوطني وفاعلين لمستهلك وتعزيز تنافسية الل

 .25-08قانون رقم موجب الب 2009للسالمة الصحية للمواد الغذائية سنة 

أخرى حافظت بمؤسسات عمومية  كثيرا يرتبط ألنهتطور في بيئة معقدة يشارة الى هذا المكتب اإلغير أنه يجب 

 ة.القيم ةعند سافلة سلسل على مهامها، بالخصوص

 : لهذا يواجه المكتب مجموعة من العوائق تحد من ممارسته لمهامه منها

 تعدد المتدخلين، -

سالمة الصحية للمواد المكتب الوطني للنتاجية على رأي اإل اتمؤسسالترخيص عمل  قفيتو ال -

لرياشات والمحلبات والمجازر والمذابح القروية للحوم الحمراء وأماكن البيع بالتقسيط ا الغذائية:

 والمطعمة الجماعية،

 له يمكن من اغالق مؤسسات المواد الغذائية وال المكتب تمكن التي النصوص القانونية عدم توفر -

 وتبقى صالحية الغلق بيد السلطات العمومية. االعتماد الصحي. سوى سحب

لقوانين الجاري بها ل  بصرامةمهام المراقبة الصحية وسالمة المواد الغذائية  لالمكتب  تطبيق  لة  استحا -

العمل نظرا لعدم توافق تجهيزات ذبح اللحوم الحمراء والرياشات وأسواق الجملة ومراكز جمع 

 الحليب.

 المواد الغذائية.رة تجا في  مهيكلنمو القطاع الغير  -

دوية البيطرية والمبيدات بشكل غير قانوني عبر الحدود وكذا األ  دخول حيوانات حية وجود مخاطر -

 والمواد الغذائية وتأثيرها على الصحة الحيوانية والنباتية وعلى المستهلك.

 احتفاظ اللجن اإلقليمية بمهام تنسيق المراقبة الميدانية. -

 خاطر الصحيةآلية التقييم العلمي للم 

 ، العالمية المختصة )المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ومنظمة التجارة العالميةتبعا لتوصيات المنظمات 

 CODEX، CIPV  أي منظومة للسالمة الصحية، فان ضرورة انشاء    إطار( بخصوص أهمية تقييم المخاطر في

المة الصحية رف المجلس اإلداري لمكتب الوطني للسبتقييم المخاطر قد تم أخذها بعين االعتبار من طوحدة تعنى  

على توصية  2016يوليوز  5 صادق في اجتماعه بتاريخاإلداري لهذا المكتب حيث أن المجلس  ،للمواد الغذائية

 بهذا الشأن. وقد تم تطبيق هذه التوصية من طرف المكتب.

 زيره بالمواد البشرية والماديةإعادة هيكلة المكتب الوطني للسالمة الصحية للمواد الغذائية وتع 

كما يعرف نقصا متواصال في  .محدودة تبقى جد  ماليةال هموارد فإن  ا تكبر االنتظارات الخاصة بمهام المكتب،بينم

 .يتم تعويضهاال التقاعد التي  الرتفاع حاالتموارده البشرية، نظرا 

وأخذا بعين االعتبار المقارنات مع الضرورية لى معدالت التأطير إوبخصوص تعويض هذا العجز والوصول 

طبيب بيطري   1900عض الدول ذات مستوى التنمية مماثل للمغرب، فان حاجيات المكتب من التوظيف يقدر ب  ب

 اداري وذلك لتمكينه من القيام بمهامه وتنفيذ خارطة طريقه.  وإطارومحلل  وتقني ومهندس

 يةلوطني للسالمة الصحية للمواد الغذائمراقبة المواد الغذائية منذ انشاء المكتب اثانيا. 
حكمها عدة نصوص قانونية تنشاء المكتب الوطني للسالمة الصحية للمواد الغذائية كانت مراقبة المواد الغذائية  إقبل  

جرائية عامة وخاصة. باإلضافة الى ذلك، لم تكن النصوص الجاري بها العمل تغطي جميع القطاعات وسالسل إو

 لمية المتعلقة بنظافة وصحة المواد الغذائية.لبعض منها ال يستجيب للمتطلبات العااإلنتاج، بل ان ا

 تتميز هذه الوضعية أساسا بما يلي: كانت و

ضعف مشاركة المهنيين في تدبير الجودة والذي يفضي الى غياب منظومة ترتكز على المراقبة  -

 الذاتية من طرف الشركات،
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 ية للمواد التي يتم تسويقها.والبائعين، المتعلقة بالسالمة الصح  عدم تحديد المسؤوليات، بين المنتجين -

استطالع  أو بواسطة شاملةتعتمد أساسا على المراقبة ال كانت محدودية منظومة المراقبة والتي -

 (. par sondage des produits finis)المعروضة في األسواق لمواد الغذائية ل عينات

مدروسة وموحدة للمراقبة تعتمد على تحليل مومية وضع منظومة مناسبة، وبهذا كان يستوجب على السلطات الع

 المخاطر.

نشاء المكتب الوطني للسالمة الصحية للمواد الغذائية، تم إعادة صياغة اإلطار القانوني لمراقبة المواد الغذائية إومنذ  

على  مكن هذا القانون من الحصولالمتعلق بالسالمة الصحية للمواد الغذائية. ولقد  28.07القانون رقم  إصدارو

 ترسانة ترتكز على أسس ومفاهيم تمكن مصالح المراقبة من تنفيذ مهامهم حسب التوصيات والمعايير الدولية.

من ضمان السالمة الصحية للمواد  ومعايير تمكن عامة احيث أدخل أسس فعالة، ويعد هذا القانون وسيلة عمل

 كاملة.ك عبر العنونة الواضحة والالغذائية وكذا ضرورة إبالغ المستهل

تقدم هام بخصوص منظومة مراقبة    تحقيقوكذا النصوص التطبيقية المتعلقة به من    28.07ولقد مكنت أجرأة قانون  

 المواد الغذائية، من بينها: 

  المنتجات الغذائية تصنيع إجبارية الترخيص واالعتماد الصحي لمؤسسات 

الترخيص واالعتماد الصحي للمؤسسات والمتعلق ب 2013يناير  16 بتاريخ 13-244بعد نشر القرار رقم 

أصبح الحصول على  ٬ 28-07طبقا للقانون رقم  ٬والشركات العاملة بالقطاع الغذائي واألعالف الحيوانية

إال فيما يتعلق بالبيع  ٬بالنسبة لجميع المؤسسات والشركات التي تشتغل بهذه القطاعات االتراخيص الصحية إجباري

 .بالتقسيط والمطعمة

وذلك من خالل وضع نظام  ٬لقت هذه اإلجبارية ثورة في النظام الوطني للسالمة الصحية للمواد الغذائيةولقد خ

للمراقبة الذاتية والتتبع. ويجب اإلشارة أن أغلبية المؤسسات والشركات والتي تتوفر على قاعدة جيدة من التجهيزات 

 ادها.واآلليات قد تم ترخيصها أو اعتم

 مهيكلالترخيص واالعتماد الصحي للمؤسسات والشركات من محاربة القطاع الغير    ىعل  وسيمكن تعميم الحصول

 وتحسين جودة وسالمة المواد الغذائية التي يتم تسويقها على صعيد السوق الوطني.

 تناسق نمط مراقبة المواد الغذائية 

القانون إصدار وكذا  ٬نذ تأسيسهالصحية للمواد الغذائية م يعتبر النمط المتبع من طرف المكتب الوطني للسالمة

حيث أن المراقبة تهم فقط المواد  ٬مكن من المرور من نظام زجري ألنه ٬اوعصري امبتكر انمط 28-07رقم 

 إلى نظام وقائي يهم المراقبة المندمجة على طول سلسلة القيم. ٬الغذائية المصنعة والمعروضة في السوق

 يلي:لنمط على ما ويرتكز هذا ا

 المخاطر.مبنية على مبدأ تحليل  ٬مراقبة متناسقة لعمليات التصنيع -

 .مسؤولية المهنيين وإجبارية التتبع والمراقبة الذاتية -

 تهم أساسا البحث عن مخلفات المبيدات والملوثات والمبيدات. ٬وضع مخططات للتتبع وللمراقبة -

 االستيرادتخص المواد التي تعبر الحدود ) التي االمتثالاقبات تجرى مر ٬وطبقا للقوانين الجاري بها العمل

وكذا  اوالتصدير( وكذا السوق الداخلي. وتهم هذه المراقبات صالحية المواد واحترام الشروط القانونية الخاصة به

 العنونة. كما يتم حجز وإتالف المواد التي تشكل خطرا على صحة المستهلك.

  ٬لقيام بها داخل المؤسسات والشركات التي تنتج المواد الغذائية وعلف الحيواناتيتم ا وزيادة على المراقبات التي

 يتم إجراء المراقبات التالية:

 .مراقبة القرب اليومية: بالنسبة للمجازر وأسواق الجملة ومحالت تفريغ السمك -

بكل قطاع رتبطة المراقبة المبرمجة )خطط المراقبة السنوية( والتي تستند على تحليل المخاطر الم -

  على حدة. إنتاج

عند أماكن البيع  ٬وذلك خالل بعض مراحل السنة أو تبعا للشكايات ٬تعزيز مراقبة المواد الغذائية -

 .راد يستوالمؤسسات وعند التصدير واال
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اتية فإن جميع الحيوانات الحية والمنتوجات الحيوانية وعلف الحيوانات والنباتات والمنتوجات النب  ٬ومن جهة أخرى

المواد التي تضاف إلى المواد الغذائية والمدخالت الكيماوية والشتائل والبذور المستوردة تخضع إلى إجبارية و

   .المراقبة. ويتم إرجاع المواد التي ال تستجيب للمعايير أو إتالفها وذلك بطلب من صاحبها

 مراقبة أماكن المطعمة الجماعية  

جبارية االستشارة إمؤسسات يتم من طرف الجماعات الترابية بدون لهذه اتغال شيجب التذكير بأن الترخيص ال

الصحية للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمواد الغذائية. كما أن اللجان المختلطة المحلية لمراقبة أماكن المطعمة 

 .الجماعية يتم تفعيلها من طرف العمال

اد الغذائية ال يتوفر على القوانين الضرورية التي ة للموفإن المكتب الوطني للسالمة الصحي ،باإلضافة إلى ذلك

 .تخول له إغالق هذه المؤسسات. وتبقى هذه األخيرة من اختصاصات الجماعات الترابية

 مراقبة المنتجات المعدلة جينيا 

تدامة يعد موضوع المنتجات المعدلة جينيا جد معقد ويهم عدة متدخلين كوزارة الطاقة والمعادن والتنمية المس 

 ...والصحة والصناعة والتجارة

، حيث تم تأسيس لجنة وطنية لألمن البيولوجي من خالل دورية الوزير 2005وقد تم فتح نقاش حول الموضوع منذ  

 .األول تضم جميع القطاعات الوزارية المعنية

الصحية للمواد   لسالمةورغم أن المغرب ال يتوفر على قانون يخص المنتجات المعدلة جينيا، فإن المكتب الوطني ل

 .الغذائية قد اتخذ عدة تدابير وذلك انطالقا من مبدأ احترازي

 المراقبة الصحية بأسواق الجملة للخضر والفواكه 

وأن تنظيمها الحالي ال يسمح بتتبع  ٬أن تسيير أسواق الجملة من اختصاصات الجماعات الترابيةبيجب التذكير 

 .المواد التي يتم تسويقها

خالت المكتب الوطني للسالمة الصحية للمواد الغذائية في تحليل العينات وتحسيس المهنيين حول لخص تد ولهذا تت

وذلك في إطار خطط للمراقبة والتتبع تخص مخلفات المبيدات في  ٬الشروط الصحية لتسويق الخضر والفواكه

 .ند التوزيعوكذا عالخضر والفواكه والتوابل بضيعات اإلنتاج وبأسواق الجملة ومحطات التلفيف 

لكن هذه المراقبة تبقى رهينة بتتبع جميع مكونات سلسلة اإلنتاج وذلك قصد التمكن من التعرف على المسؤولين 

 .وكذا وضع آليات لضمان عدم تكرار هذه المشاكل  ٬عن عدم االمتثال للضوابط القانونية وتسليط العقوبات الالزمة

التتبع نظرا للوضعية الراهنة لقنوات تسويق الخضر والفواكه. ولتجاوز ر اإلشارة أنه ال يمكن ضمان هذا د وتج

ساهمت الوزارة في إعداد مخطط وطني إلصالح أسواق الجملة للخضر والفواكه. وتوجد عدة  ،هذه المعيقات

 .تهم الرباط ومكناس وبركان ٬مشاريع رائدة في قيد اإلنجاز

 القروية والمذابح  مراقبة المجازر 

ازر والمذابح القروية غير معتمدة ألنها ال تتوفر على البنيات التحتية والتجهيزات الضرورية من المجمجموعة  تعد  

 إلنجاز التفتيش الصحي للحوم طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

  نه ال يمكن ترخيص البيع من طرف إالمكتب الوطني للسالمة الصحية للمواد الغذائية، ف وبدون إشهاد بياطرة

ن المكتب الوطني للسالمة إا، وفي غياب مجازر موافق عليها على صعيد جميع التراب الوطني، فت. وهكذ السلطا

طلبات السلطات العمومية والتي تطلب شهادة  تلبيةسوى اختيار آخر الصحية للمواد الغذائية ال يتوفر على أي 

 تصادية.اق-وسيوالمكتب وذلك لتمكين الكسابين من البيع ولتفادي حصول مشاكل س

نه تم  إوهكذا، وتبعا لتوصية المذكرة االستعجالية للرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات المتعلقة بالمجازر، ف

انجاز دراسة من طرف وزارة الفالحة بتعاون مع وزارة الداخلية والمكتب الوطني للسالمة الصحية للمواد الغذائية. 

تمت برمجته في إطار خارطة طريق المكتب الوطني  لمجازر،مديري لنجاز مخطط إلى إوأفضت هذه الدراسة 

 من أجل أجرأة هذا المخطط. 2018للسالمة الصحية للمواد الغذائية. ولقد تم انطالق اجتماعات جهوية خالل سنة 

 مواد الدواجن واشكالية الرياشات 

حلول  ايجاد عمومية لطات العلى الستنخرط الوزارة كليا في خالصة المجلس األعلى للحسابات والتي تنص أنه 

 هذه الرياشات مطابقة للقوانين وذلك عبر تأهيلها أو غلقها. بحيث تكون وضعيةلهذه اإلشكالية 

ويجب أن يخضع ترخيص هذه الرياشات لرأي لجنة مختلطة، مع ضرورة أن يكون المكتب الوطني للسالمة 

 العمل.  اري بهانين الجفيها وذلك طبقا للقوا ارفطالصحية للمواد الغذائية 



 
 

213 

ويساهم حاليا المكتب الوطني للسالمة الصحية للمواد الغذائية بجانب المتدخلين في هذا القطاع )وزارة الداخلية 

تحديد دفتر تحمالت خاص لتأهيل الفالحة( في والفدرالية البين مهنية للدواجن ووزارة التجارة والصناعة ووزارة 

الدواجن التي تنتجها مجازر الدواجن المعتمدة. وفي هذا اإلطار، فقد تم نشر   وملحبيع    الرياشات او تحويلها الى نقط

 دورية مشتركة.

 مراقبة المدخالت الكيميائيةثالثا. 
ن المكتب الوطني للسالمة الصحية للمواد الغذائية لم يقم إالشروط القانونية الجاري بها العمل، ف  ستيفاءنظرا لعدم ا

دات بالتقسيط. وتجدر اإلشارة الى أن أماكن بيع هذه المبيدات يتم الترخيص لها ة المبيخص تجاربتسليم أي اعتماد ي

 بدون استشارة المكتب الوطني للسالمة الصحية للمواد الغذائية.

. زيادة على 2018وبخصوص مراقبة توزيع المبيدات ذات االستعمال الفالحي، فقد تم وضع عدة تدابير خالل 

 لبائعين، كما سيتم تسجيلهم. إحصاء اب بصدد ذلك، فان المكت

والمتعلق بأدوية النباتات في طور الموافقة في اكتوبر  34-18لى ذلك، تم وضع مشروع قانون رقم إباإلضافة 

من التجربة األوروبية وذلك بسن منهج الشهادة استلهامها  يرتقب هذا المشروع شروطا جديدة لالعتماد تم  و.  2017

مرجعي لتدبير عملية البيع فيما  الطار اإلوكذا عن التسويق ارد البشرية المسؤولة ت المورز مؤهالالفردية التي تب

 يخص سالمة وأمن أماكن البيع.

ال يسمح   42-95ن القانون رقم  وبخصوص عملية توضيب المبيدات ذات االستعمال الفالحي، فإنها غير مراقبة أل

 يا باألمانة العامة للحكومة يحتوي على هذه المهمة.ي يوجد حالوالذ   34-18أن مشروع القانون رقم    بذلك حاليا. غير

 المحافظة الصحية على الرصيد الحيواني الوطنيرابعا. 
على الصعيد أوال تعتبر المحافظة الصحية على القطيع الوطني أولوية بالنظر ألهمية األمراض الحيوانية وذلك 

وكذا على صعيد الصحة العمومية، من خالل عنها، صل يمكن أن يحاالقتصادي، من خالل ضياع اإلنتاج الذي 

 انتقال بعض األمراض من الحيوان إلى اإلنسان.احتمال 

معدية وكذا قانونيا األمراض التي تعتبر  منوفي هذا اإلطار، فإنه تم إنجاز عدة عمليات لحماية القطيع الوطني 

 منها.  بلد السليمتجنب دخول األمراض التي يتوفر المغرب على وضع ال

 : في هذا الصدد تحقيق عدة منجزات تموقد 

  لألمراض الحيوانية، حيث يوجد هذا النظام قيد العمل منذ ما يقارب عقدين. وضع نظام وطني لليقظة الوبائية . 1

وهو منظم ومؤطر ويستند على جمع المعلومات على أرض الواقع )من خالل البياطرة الصحيين المعتمدين 

الدرك الملكي ...(، وعلى التحاليل المخبرية ونقل البيانات إلى المكتب الوطني المحلية و ن والسلطاتوالكسابي

الذي يتكلف بإدخال المعلومات وتحليلها. ويعد المكتب شهريا الوضعية الصحية  ٬للسالمة الصحية للمواد الغذائية

جهوية التابعة للمكتب وكذا مع مديريات السمها مع الكما يتم تقا ٬لألمراض الحيوانية المعدية التي تم اإلعالن عنها

 شركائه الوطنيين والدوليين.

وبفضل هذا النظام يتمكن المكتب الوطني للسالمة الصحية للمواد الغذائية من يقظة مستمرة قادرة على استشعار 

 ة.يدخول أي من األمراض الحيوانية المعدية واتخاد التدابير الضرور

مثاال على حسن عمل النظام الوطني لليقظة  2019شهر يناير القالعية ببالدنا في الظهور األخير للحمى ويبرز 

 وكذا مدى تفاعلية المكتب الوطني للسالمة الصحية للمواد الغذائية لضمان تدبير هذا المرض.

مغرب في سنوات ومنذ القرار الذي اتخذته الدولة لخوصصة قطاع الطب البيطري بال  ٬باإلضافة إلى ذلك

ضمان تواجدهم عبر التراب من    ٬عبر السنوات التي مرت  ٬مكنواتالصحيين المعتمدين قد  فإن البياطرة    ٬ينياتالثمان

 وضمان العالجات الضرورية وكذا التتبع عن قرب للوضعية الصحية للقطيع.اإلنتاج  الوطني قرب الكسابين لتأطير  

قها من طرف المكتب ة أمراض معدية تم إطالحمالت التلقيح ضد عد  كما ساهموا وبصفة فعالة في إنجاز مختلف

 الوطني للسالمة الصحية للمواد الغذائية )كطاعون الخيول والحمى القالعية وطاعون المجترات الصغيرة ...(.

أن الترسانة  ٬يخص الصحة الحيوانية فيما  ٬، تجدر اإلشارةفيما يخص وضع قانون يخص تربية المواشي. 2

للسالمة الصحية للمواد الغذائية من إنجاز المهام المتعلقة  ل تمكن المكتب الوطنيونية الجاري بها العمالقان

 بالمحافظة على الرصيد الحيواني في غياب قانون يخص تربية الماشية.

المتخذة   فإن ترسانة اإلجراءات  ٬وفي إطار التوءمة المؤسساتية بين المغرب واالتحاد األوروبي  ،باإلضافة إلى ذلك

في  ٬كما تم بلورة النصوص ذات األولوية بالنسبة للصحة الحيوانية ،تحيينات ةالقانون قد عرفت عد لتطبيق هذا 

 شكل قرارات تخص كل مرض على حدة.
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إن اختيارها يتم سنويا على أساس عدة معايير )الحاالت ف، مراض المعديةفيما يخص حمال ت التلقيح ضد األ. 3

مخاطر دخول الحيوانات إلى بالدنا  ٬ةعض األمراض في الدول المجاورالوضعية الجهوية لب ٬الوطنيةالوبائية 

الضياع الذي يمكن أن يسببه عند الحيوانات  ٬خاصيات ودرجة عدوى كل مرض على حدة ٬بشكل غير قانوني

 لوطني للسالمة الصحية للموادواألخطار الناجمة عن تنقله إلى اإلنسان( وبتنسيق مع المديريات الجهوية للمكتب ا

 الغذائية.

 بالنسبة لكثير من االمراض المعدية الغير متوقعة، فإنه يتم الرجوع الى خبراء خارجيين )منظمة األغذية والزراعة

 الثاني والبيطرة ولجان يتم تعيينها( التخاذ القرار بشأن االستراتيجية التي يجب اعتمادها. ومعهد الحسن

واضحة تخص منهجية  ةرؤيعلى فر لصحية للمنتجات الغذائية يتوأن المكتب الوطني للسالمة ا االشارة تجدر .4

 تنبني على عدة عوامل.ة مكافحة االمراض المعدية قانونا، كما أن أجرأة هذه الرؤي

وقع المرض عبر اجراء برنامج التلقيح أو   تخفيضمراض المعدية على الصعيد الوطني هو  ألالهدف من محاربة ا

عة ولها تأثير كبير على المنتجات الحيوانية دي إذا كانت عدوى المرض مرتفالفحص أو استئصال المرض المع

 والصحة العمومية.

رغم هذه الوضعية، وبواسطة الوسائل التي يتوفر عليها، استطاع المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات 

وضع البلد الذي "ة على الحصول والمحافظ  كن منكما تمالغذائية استئصال أمراض خطيرة مثل طاعون الخيول.  

مصادق عليه من طرف المنظمة العالمية للصحة  "لمراقبة مرض الحمى القالعيةرسمي يحتوي على برنامج 

 ٬من طرف هذه المنظمة ٬تم نزعه عن عدة بلدان قريبة من المغرب "الوضع"الحيوانية. وذلك بالرغم من أن هذا 

 2014رض سنة مذا الوذلك نظرا لظهور ه

لمكافحة االمراض الحيوانية، لكانت   ة واضحةالوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية رؤين للمكتب ولو لم يك

 وعدد بؤر االمراض المعدية في تزايد مستمر، ولكان أثرها على القطيع جد وخيم  في تدهور  الحالة الصحية للقطيع

 كثير. هي أفضل ب حاليا والواقع أن الوضعية

وإن بلوغ مد ومكلفة.  ألتعد عملية طويلة ابصفة كلية  مراض الحيوانية واستئصالها  ألا  اقبةن مرأيجب التذكير على  

تعترضها عدة عوائق، ال عالقة لها بدور المكتب الوطني   الرامية إلى مراقبة واستئصال االمراض المعدية  األهداف

 للسالمة الصحية للمواد الغذائية، نذكر منها: 

البلدان   عانجود عدة أمراض معدية تصيب قطد بها المغرب والتي تتميز بوالبيئة اإلقليمية التي يتواج -

 عبور الحدود بسهولة،المجاورة والتي يمكنها 

 ر بعض االمراض الحيوانية المعدية على الصعيد الجهوي والوطني،الغير متوقعة لظهو  صوصيةالخ -

يمكنها التنقل من بلد الى آخر طبيعة بعض األمراض الحيوانية المعدية المتنقلة عبر الحشرات والتي   -

يل التحكم فيها كليا نظرا لتغير نظامها البيئي مع تغير البيئة أو من جهة الى أخرى بكل حرية. ويستح

 والطقس،

)وزارة الداخلية والجماعات المحلية والجمارك   وباستمرار باقي المتدخلينور الذي يجب أن يلعبه  الد -

 لضمان محاربة ناجعة لألمراض الحيوانية المعدية. لكية....(.والدرك الملكي والقوات المسلحة الم

 تحديد وتتبع القطيع. 5

بوضع نظام جديد لتحديد وتتبع القطيع  2015نذ سنة لقد قام المكتب الوطني للسالمة الصحية للمواد الغذائية، م

ل حيوان تم تحديده على في أذن كل حيوان. ويتوفر ك فريدتينيرتكز على تكنولوجيا مبتكرة عبر وضع حلقتين 

ويتوفر هذا النظام على   االنطالق الرسمي لهذا البرنامج البقر واإلبل في المرحلة األولى.ولقد هم  ة خاصة به.  بطاق

 زايا وخاصة ضمان ملكية الحيوانات المحددة وتتبعها ومحاربة تهريب القطيع.عدة م

. اإلبلمن  رأس 57.828ورأس من البقر  2.855.518، تم تحديد ما قدره 2015منذ انطالق هذا النظام في سنة 

من قبل. وهكذا تم  وتتواصل هذه العملية لتحديد الوالدات الجديدة من البقر واإلبل والبقر المستورد والتي لم تحدد 

فقد تم تحديد ما قدره  2017. وفي سنة اإلبل من 47.753ومن البقر  516.061تحديد ما قدره  2016في سنة 

 .اإلبل من  8.286ون البقر م 276.637

بقرة في السنة وتحيين قاعدة البيانات الوطنية الحتمال  800.000تم تعزيز خطة العمل لتحديد  2018وفي سنة 

من البقر   1.098.203تحديد ما قدره  2018عة عملية التحديد للتنظيمات المهنية. وهكذا تم في سنة تفويت متاب

 .اإلبل من 21.654و

  لمجلس األعلى للحساباتوصيات اأجرأة تخامسا. 
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التوصيات بالحاجة الى تحسين وتجويد تدبير المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية، فإن منها وعيا 

 دالء بعناصر الجواب التالية:الصادرة عن المجلس األعلى للحسابات تتطلب من الوزارة اإل

المواطن والشركاء اآلخرين من خالل ضمان قدر مراجعة حكامة المكتب لتعزيز مصداقيتها تجاه  -

 أكبر من االستقاللية عن السلطة السياسية

 المكتب الوطني للسالمة الصحية للمواد الغذائية  نزاهة  على  تأثير  أي  لها  ليس  الوزارة  وصاية  أن  إلى  اإلشارة  تجدر

 وال على استقاللية آرائه وقراراته.

ته المتعددة والتزاماته لية والمادية الكافية لممارسة صالحياتزويد المكتب بالموارد البشرية والما -

 القانونية بموجب عقد برنامج مع الدولة.

الوطني للسالمة الصحية للمنتجات  المكتب تهم استراتيجية بلورة تم ولقد  ٬لتوصيةا هذه في كليا الوزارة تنخرط

 كاملة.  بمهامه  القيام  من  األخير  هذا  والمكتب لتمكين  ولةالد  بين  برنامج  بعقد   االستراتيجية  هذه  تتويج  . وسيتمالغذائية

المخاطر وتقييم التعرض لها اإلسراع في وضع نظام علمي لتقييم المخاطر الصحية من أجل توقع   -

 . ةواتخاذ قرار استراتيجي على أسس جيد

 الواقع. أرض على تفعيلها  بدأ حيث االعتبار، بعين التوصية هذه أخذ  تم لقد 

دخالت الكيميائية وخاصة مبيدات اآلفات الزراعية من خالل التحكم في قبة على المتعزيز المرا -

بقاياها في المنتجات النباتية )الخضروات والفواكه نظام التوزيع، ومراقبة استخدامها وكذلك 

 واألعشاب(.

 اتخذ  فقد   ٬. وهكذاائيةالمكتب الوطني للسالمة الصحية للمواد الغذ  طرف   من  االعتبار  بعين  التوصية  أخذ هذه  تم  لقد 

 الخضر في المبيدات بقايا ومراقبة واستعمالها بالتقسيط المبيدات وبيع القوانين تخص إجراءات عدة األخير هذا

     الفالحي. االستعمال ذات المبيدات ومراقبة تدبير تقوية قصد  المجهودات هذه المكتب وسيواصل. والفواكه

 وضمان االمتثال الصارم لتطبيقها. جينياالمعدلة  بالموادتعلق سد الفجوة القانونية القائمة فيما ي -

 المتدخلين. جميع ونقاش يهم متناسق  تفكير اإلشكالية هذه تتطلب

تطبيق جميع التدابير الالزمة لضمان التتبع على طول السلسلة الغذائية، من خالل تنفيذ استراتيجية  -

 جميع األطراف المكلفة بالمراقبة.وطنية لسالمة األغذية تستند إلى التدخل المنسق ل

القيمة  سلسلة طول على متناغم تنسيق الوزارات لضمان باقي  مع دؤوب وبشكل الخصوص بهذا الوزارة تعمل

اقتصادي الوطني، فإن عدة مبادرات تم إطالقها عبر وضع -الغذائية. في هذا الصدد، وباعتبار المحيط السوسيو

وتأهيل أسواق الجملة. ومن شأن هذه اإلجراءات تحسين مستويات مخطط مديري للمجازر ومخطط إلصالح 

 السالمة الصحية بالبالد.

استراتيجية طويلة األمد للقضاء على بعض األمراض الحيوانية  على تستند  إراديةوضع سياسة  -

يجب أن تجمع استراتيجية والمعدية )داء الجدري عند األغنام وداء السل عند األبقار وغيرها(. 

ومراقبة حركة الحيوانات من خالل إنشاء نظام فعال للترقيم والتتبع،  التلقيحفحة هذه بين المكا

 بة عند الحدود لمواجهة ظاهرة التهريب.وتعزيز المراق

 الجديدة االستراتيجية الصحية. وستعمل بالسالمة المتعلقة الحكومة سياسة مع كبير بتوافق التوصية هذه تتماشى

 التذكير يجب أنه غير إطالقها. تم التي الجهود  مواصلة على جات الغذائيةة الصحية للمنتالوطني للسالم للمكتب

والبعيد، يستلزم   المتوسط المدى على عمل برامج وكذا المتدخلين جميع  بين قويا تنسيقا تتطلب األهداف هذه بأن

 توفر موارد مهمة.

ه أكثر فاعلية من خالل تشجيع مراجعة برنامج مكافحة داء السل عند األبقار بشكل خاص لجعل -

وتحسين إجراءات   تم فحصهاالتي يمام إليه، وزيادة عدد الماشية  صغار مربي الماشية على االنض

يجب إجراء تقييمات لهذا البرنامج بطريقة منتظمة من أجل قياس   االصحي. كمالتعويض عن الذبح  

 النتائج.
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  تمت ومكلفة لقد  األمد  طويلة عملية تعتبر البقر عند  السل داء محاربة  فإن وجيهة، التوصية هذه أن من بالرغم

لمتابعة   مجهود  أي الحكومة تدخر لن كبيرة. وسوف وبكلفة النامية البلدان بعض في  عقود  عدة مدى على محاربته

 الداء. هذا محاربة

ربية التأكيد على مراقبة على قطاع الدواجن من خالل تعزيز مهام التفتيش والمراقبة على وحدات ت -

 ها الصحية. رالدواجن المرخصة ومكافحة الوحدات الغير الرسمية بسبب مخاط

 أنه  المنظمة. غير  القطاعات  أهم  بين  من  يعتبر  المهيكل  الدواجن  قطاع  أن  العلم  مع  ٬اإلنجاز  قيد   يةالتوص  توجد هذه

 المتدخلين. لكل لةالفعا المشاركة يستوجب مهيكلة الغير الدواجن تربية وحدات محاربة بأن يجدر التذكير
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 سلسلة الزيتون
 

كتسي أهمية اقتصادية واجتماعية وبيئية، إال أنه حيث ي الفالحي المغربيمكانة مهمة في النسيج  يحتل قطاع الزيتون

 يعرف إشكاليات متعددة ومترابطة.

بالمغرب على ما يفوق   من الناتج الوطني الفالحي الخام. كما تمتد مساحة الزيتون  % 5ويساهم هذا القطاع في حدود   

التراب الوطني باستثناء الشريط الساحلي األطلسي.  اجية الرئيسية معظممليون هكتار، حيث تغطي الجهات اإلنت

مليون طن، كما بلغ إنتاج زيت الزيتون حوالي  1,56، ما يناهز  2017/2018وباألرقام، بلغ إنتاج الزيتون في موسم  

، بلغت صادرات المغرب  2016/2017طن. وخالل الموسم    130.000ن المائدة  طن، فيما بلغ إنتاج زيتو  140.000

 طن من زيتون المائدة. 71.140طن من زيت الزيتون و 10.344ى األسواق الدولية ما يقارب على مستو

وقد أولى مخطط المغرب األخضر اهتماما بسلسلة الزيتون لجعلها رافعة للتنمية الفالحية وللرقي بها إلى مصاف 

نامج )المشار إليه بالعقد( خاص بتأهيل بر-لسالسل الحديثة الفعالة واألكثر تنافسية. وقد تجسد ذلك من خالل إبرام عقد ا

سلسلة الزيتون بغية توحيد جهود اإلدارة والمنظمات المهنية لتنفيذ خطط عمل تتعلق بالقطاع، وتحديد التزامات مختلف 

أرض الواقع. وقد تم توقيع هذا العقد بين الحكومة والفدرالية البيمهنية  األطراف المعنية وكذا تنسيق مهامها على 

. وتقدر التكلفة االستثمارية اإلجمالية 2020و  2009ليشمل الفترة الممتدة بين    2009بية للزيتون في شهر أبريل  المغر

ار درهم، ومساهمة الدولة ملي 21,3مليار درهم، تبلغ فيها مساهمة الفدرالية البيمهنية  29,7المخصصة له بحوالي 

، السيما توسيع مساحة زراعة أشجار 2020ألهداف في أفق مليار درهم. ويروم هذا العقد تحقيق مجموعة من ا 8,4

مليون طن من الزيتون، وكذا الرفع من صادرات المغرب   2,5هكتار، وإنتاج حوالي  1.220.000الزيتون لتصل إلى  

 طن على التوالي. 150.000طن و 120.000 من زيت الزيتون وزيتون المائدة إلى

 

بمهمة تقييم سلسلة الزيتون، وذلك لمعرفة مدى تقدم إنجاز أهداف  2018و 2017 بينقام المجلس األعلى للحسابات 

الحظات والتوصيات همت  البرنامج المتعلق بهذه السلسلة. وقد أسفرت المهمة عن تسجيل مجموعة من الم-العقد 

 الجوانب التالية.

 أوال. الحكامة والشروط المؤطرة لسلسلة الزيتون
التابعة لوزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية  أنيطت حكامة سلسلة الزيتون بمديرية تطوير سالسل اإلنتاج

( PMO) عاز هذا العقد من قبل مكتب تدبير المشاريوالمياه والغابات )المشار إليها بالوزارة(. كما تتم قيادة وتتبع إنج

الذي يضم لجنة للمراقبة تتألف من ممثلين عن الحكومة وباقي الشركاء، ولجنة للتسيير تسهر على التنسيق، باإلضافة 

 إلى فرق للعمل بالنسبة لكل سلسلة على حدة. وقد سجل المجلس بهذا الخصوص ما يلي.

 لعقد نقائص على مستوى تتبع إنجاز ا 

اعقد على وضع مخططات عمل تتعلق بسلسلة الزيتون وذلك من أجل تنفيذ االلتزامات اتفقت األطراف الموقعة على 

 .من العقد. غير أن المجلس سجل غياب هذه المخططات، ولم يتوصل بأي منها  30المتعلقة بكل طرف وفقا للفصل 

بمثابة تنزيل لمخطط   طات الفالحية الجهوية، التي تعتبركما سجل المجلس تأخيرا في التحيين والمصادقة على المخط

المغرب األخضر على مستوى كل جهة، بحيث لم تتم مالءمتها مع التقسيم اإلداري الجديد، كما لم يتم إدخال التعديالت 

 .سنوات 8الضرورية على محتواها وذلك منذ البدء بالعمل بها منذ ما يزيد عن 

نة تتبع العقد إعداد تقرير سنوي يرصد حصيلة من العقد، فإنه يتعين على لج 32ل عالوة على ذلك، ووفقًا للفص

، لم يتم إعداد سوى ثالثة 2009المنجزات وتوجيهه إلى رئيس الحكومة وإلى كافة أعضاء اللجنة. غير أنه ومنذ سنة 

 .2016و 2015و 2013تقارير فقط همت سنوات 

 اونيج التعوالنسي الفدرالية البيمهنية صعوبات تأهيل 

(، وجود تأخير في حصول هذه Interproliveللزيتون )  الفدرالية البيمهنية المغربيةبتأهيل    سجل المجلس فيما يتعلق

األخيرة على اعتراف الدولة كممثلة خاصة لسلسلة الزيتون، حيث لم يتم الحصول على هذا االعتراف إال في غضون 

الية في العديد من الجهات، والتي  ر غياب تمثيليات جهوية لهذه الفدر. وقد ترتب عن هذا التأخي2017شهر ديسمبر 

تخول لها تعزيز مشاركتها في تنفيذ األهداف المسطرة في إطار العقد وكذا مصاحبتها عن كثب للمنظمات المهنية 

 الفالحية المنضوية تحتها.  

استخالصها لمساهمات األعضاء من  باإلضافة إلى ذلك، واجهت هذه الفدرالية مجموعة من الصعوبات حالت دون

هة، وإبرام اتفاقيات موسعة من جهة أخرى، وهو األمر الذي أثر سلبا على خزينتها وأدى إلى عدم وفائها بالتزاماتها، ج
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السيما في إطار االتفاقيات الثالث التي أبرمتها مع الوزارة، والتي التزمت من خاللها الفدرالية البيمهنية بالمساهمة 

 :نحو التاليمليون درهم موزعة على ال  52قدر ب بما ي

 مليون درهم لتعزيز استهالك منتجات الزيتون عالية الجودة في السوق المحلية ؛ 12 -

مليون درهم إلحداث قطب لزيت الزيتون في مدينة مراكش لتعزيز البحوث التطبيقية في قطاع  20 -

 الزيتون؛

للمدرسة الوطنية للفالحة لتابع زراعة الزيتون االقطب الفالحي ل لتعزيز أنشطة مليون درهم 20 -

 .بمكناس

نظر إلى ضيق وذلك بال لفدرالية البيمهنية في إعداد العقد،ا سجل المجلس ضعف ومحدودية مساهمة ،إلى جانب ذلك

نح لها قبل توقيعه من أجل إبداء رأيها. الوقت  الذي م 

منظمة، وهو رقم يظل  513وفيما يخص النسيج التعاوني، بلغ عدد المنظمات المهنية الفالحية في قطاع الزيتون 

كل هذه المنظمات، النشيطة لى الصعيد الوطني. وتشمن مجموع التعاونيات الفالحية ع  % 4,9ضعيفا بحيث ال يتعدى  

الحلقة األضعف في هذه السلسلة، وتظل غير مؤهلة للمساهمة  (l’amont de la filière)في مرحلة ما قبل التثمين 

في تطويرها. كما تعاني هذه المنظمات من عدة مشاكل، ال سيما ضعف تنسيقها مع المنظمات الوطنية والجهوية، 

ني من ضعف االندماج والتكامل بين مرحلة ما قبل التثمين ومرحلة ما بعد التثمين ها التفاوضية. كما تعاوضعف قدرت

(l’aval de la filière)  . 

 ضعف الرؤية والتنسيق في إعداد االتفاقيات الخاصة بالبحث والتطوير 

ا التعاقدية. وتتعلق ذلك تنفيذا اللتزاماته، و2010قامت األطراف الموقعة على العقد بإبرام اتفاقيتين لتعزيز البحث سنة  

تساوت التابعة للمركز  هكتار على مستوى محطة 20على مساحة تناهز  قطب لزيت الزيتون االتفاقية األولى بإنشاء

الجهوي للبحث الزراعي بمراكش ووضعه رهن إشارة الفدرالية البيمهنية. أما االتفاقية الثانية، فإنها تخص تقوية 

مكناس المخصص أساسا لزيت الزيتون. وتمتد االتفاقيتان المعنيتان على مدى الحي لزراعة الزيتون بالقطب الف

 سنوات، كما حددت من خاللهما مساهمة الدولة والفدرالية البيمهنية في مبلغ سنوي قدره مليوني درهم لكل منهما.  10

 تقرير(، وذلك بسبب عدم قدرةإلى غاية صياغة هذا الغير أن المجلس سجل، عدم تنفيذ االتفاقيتين المذكورتين أعاله )

 الفدرالية البيمهنية على الوفاء بالتزاماتها المالية، ولضعف الرؤية واإلعداد األولي لهاتين االتفاقيتين. 

  في تنفيذ العقد  مديرية التعليم والتكوين والبحثعدم إشراك 

التابعة للوزارة في إعداد وتنفيذ العقد في الجانب المتعلق  مديرية التعليم والتكوين والبحثسجل المجلس عدم إشراك 

ديرية في ممارسة صالحياتها بشكل مستقل دون االنخراط في تنفيذ اإلجراءات المتخذة ن، حيث استمرت هذه المبالتكوي

في تنفيذ االتفاقيات الخاصة والمتعلقة بمجال البحث والتطوير. وقد مديرية العقد. كما لم تشترك هذه ال على مستوى

وهو ما الفدرالية البيمهنية.  لوحظ أيضا تدبير مديرية تنمية السالسل اإلنتاجية لجميع جوانب العقد بما فيها العالقة مع

ولى بتسيير أنشطة مديرية األال ينسجم مع مضمون االتفاقيات المبرمة بين الدولة والفدرالية البيمهنية التي خصت ال

 البحث على مستوى الوزارة.

من جهة أخرى، لم تف الفدرالية البيمهنية بالتزاماتها في مجال التكوين والتأطير وذلك بسبب ضعف كفاءة التنظيم 

 .ى الجهوي تمكنها من تحديد احتياجات المهنيين عن كثبللفدرالية على المستو المهني نتيجة غياب تمثيالت

 ثانيا. أداء اإلنتاج والجودة 

 تطور مؤشرات أداء زراعة الزيتون .1

 في إطار تقييم مؤشرات أداء زراعة الزيتون، الحظ المجلس ما يلي.

   تطور غير مستقر إلنتاج الزيتون وللمردودية 

من اإلنتاج المسطر   % 62,4، وهو ما يمثل حوالي  2017/2018مليون طن في    1,56الزيتون    بلغ اإلنتاج الوطني من

مليون طن. غير أن هذا اإلنتاج يخضع لتقلبات كبيرة من سنة ألخرى بسبب ظاهرة  2,5وهو  2020في أفق عام 

مناطق البورية البساتين في الالتناوب التي يعرفها إنتاج الزيتون وعدم انتظام التساقطات المطرية والنقص في صيانة  

 2008/2009)غير المسقية(، مما يؤثر سلبا على اإلنتاجية. وقد بلغ متوسط معدل اإلنتاج الذي تم تسجيله بين موسمي  

 من الهدف المسطر. % 54مليون طن، أي ما يمثل  1,3حوالي  2017/2018و

اضعة للمراقبة وذلك بسبب عدة الزيتون غير خ باإلضافة إلى هذا التقلب، لوحظ أن هناك كميات كبيرة من محصول

عوامل، ال سيما الطرق غير المنظمة لإلمداد بالزيتون. وتقدر مديرية االستراتيجية واإلحصاء التابعة للوزارة هذه 

 طن لكل موسم. 189.000، أي بمتوسط 2017/2018و 2008/2009مليون طن ما بين موسمي  1,9الكميات بـ 

https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A7+%D9%84%D8%B6%D9%8A%D9%82+%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%AA
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A7+%D9%84%D8%B6%D9%8A%D9%82+%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%AA
http://www.agriculture.gov.ma/ar/pages/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB
http://www.agriculture.gov.ma/ar/pages/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB
http://www.agriculture.gov.ma/ar/pages/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB
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غم من الجهود المبذولة لتحسين إنتاجية الزيتون، فإن متوسط المردودية ما بين ودية، وعلى الروفيما يتعلق بالمرد 

طن للهكتار الواحد، وهو إنجاز ال يرقى الى الهدف المسطر  1,4لم يتجاوز  2017/2018و 2008/2009موسمي 

ا تقلبات من المردودية أيضً  . باإلضافة إلى ذلك، وعلى غرار اإلنتاج، عرفت2020( للهكتار في أفق 2في طنين )

 طن في الهكتار كحد أقصى. 1,8( في الهكتار كحد أدنى و1سنة إلى أخرى تراوحت بين طن واحد )

 زيادة في مساحات زراعة الزيتون تهيمن عليها المساحات البورية 

لمتمثل في  إلنتاج الزيتون وا 2020من حيث المساحة المزروعة وبغية الوصول إلى المستوى المسطر في أفق 

مليون طن، نص العقد على تنفيذ برنامج لتوسيع المزارع وتحسين أداء بساتين الزيتون المتواجدة قصد رفع  2,5

. وقد مكن تقييم حصيلة اإلنجازات في  2020هكتار في أفق  1.220.000المساحة المزروعة اإلجمالية إلى حوالي 

هكتار(، حيث انتقلت المساحة   247.000بًا )تقري   % 32نسبة  مجال توسيع مناطق زراعة الزيتون من تسجيل زيادة ب

، وهو ما 2016/2017هكتارا في  1.020.570إلى  2008/2009هكتارا في  773.000المخصصة للزيتون من 

 من الهدف المتوقع. % 84يمثل حوالي 

بنسبة كبيرة  ه الزيادة تأتتومع ذلك، وأخذا بعين االعتبار طبيعة االستغالل )أراضي مسقية أو بورية(، يبدو أن هذ 

من المساحة اإلجمالية التي تم زرعها بالزيتون منذ إبرام العقد والتي تقدر   % 86من المساحات البورية، والتي شكلت  

هكتارا. وتجدر اإلشارة إلى أنه  34.910فقط بالنسبة للمساحات المسقية أي ب  % 14هكتارا مقابل  212.880ب 

من المساحة المخصصة لزراعة الزيتون، في   % 64ة البورية تشكل فإن الزراع 2017/ 2016وإلى غاية موسم 

 من هذه المساحة. % 36 حين تشكل الزراعة المسقية

إن هذه الوضعية، والتي تعزى باألساس إلى تسريع تنفيذ مشاريع الدعامة الثانية التي تهم المناطق البورية، قد أثرت 

( 2دون الهدف الذي تم تسطيره، أي بلوغ متوسط المردودية طنين )التي ال تزال    سلبا على مردودية ضيعات الزيتون

 .2020للهكتار في أفق  

 في مجال زراعة الزيتون اإلنتاجيةمحددات  .2

 سجلت بهذا الخصوص المالحظات التالية.

 ضعف النسيج اإلنتاجي بسبب صغر مساحات ضيعات الزيتون وقلة تنوع األصناف المزروعة 

الصعيد الوطني بهيمنة الملكية الصغيرة والضيق الملحوظ للمزارع. حيث يشكل صغار على ة الزيتون تتميز زراع

من مزارعي الزيتون بالمغرب. وعلى سبيل   % 93الفالحين الذين يملكون مساحات تقل عن خمس هكتارات ما يقرب  

تونس، المنافس مس هكتارات في المقارنة مع دول أخرى، فإن مزارعي الزيتون الذين يستغلون مساحة أقل من خ

 من مجموع مزارعي الزيتون. % 47الرئيسي للمغرب في المنطقة، ال يمثلون سوى 

وتشكل هذه الوضعية، التي تتميز بصغر مساحة بساتين الزيتون وتقسط المساحات المستغلة، عقبة أمام أداء القطاع 

 ة جديدة.وإحدى الصعوبات الرئيسية التي تعيق إدخال المكننة واعتماد تقنيات زراعي

( على نقص  2010-1998وعلى صعيد آخر، أكد التشخيص الذي تم القيام به في إطار المخطط الوطني للزيتون )

كبير ميز قطاع الزيتون على المستوى الوطني، خاصة اعتماده بشكل كبير على صنف "البيشولين المغربي". ومن 

خارطة طريق جديدة تهم حددت فيها الحاجيات من   بوضع   2011أجل الحد من هيمنة هذا الصنف قامت الوزارة سنة  

ك هو تقليل حصة المساحات المزروعة بصنف "البيشولين المغربي"  . وكان الهدف من ذل2020الشتائل في أفق عام  

فقط من إجمالي مساحة بساتين  % 50من مجمل مساحة مزارع الزيتون على الصعيد الوطني، لتشكل في متم العقد 

 مجال أمام أصناف الحوزية والمنارة واألصناف األجنبية التي أظهرت أداء جيدا.الزيتون وفسح ال

من خالل تحليل إنجازات العقد أن صنف "البيشولين" ال زال مهيمنا على مزارع الزيتون. وقد تم تأكيد  غير أنه تبين

خلص إلى أن صنف  ، والذي2016هذه المالحظة كذلك في التقرير حول السجل الوطني لزراعة الزيتون برسم 

 من مجمل مزارع الزيتون على الصعيد الوطني.  % 90"البيشولين" يشكل 

  التتبع وعدم وضوح الرؤية حول انعكاسات الدعم العمومي المخصص لتجهيزات السقي الموضعي غياب 

لاللتزامات المتعهد  يعد صندوق التنمية الفالحية األداة المعتمدة لمنح الدعم العمومي في المجال الفالحي وذلك وفقا

إنشاء بساتين للزيتون مع إيالء األهمية بها في العقد. وفي إطار عمل هذا الصندوق، تم اعتماد دعم خاص بتحفيز 

 لمشاريع الغرس التي تعتمد تقنيات السقي الموضعي، حيث يقدم هذا الدعم حسب المعايير التالية:

 درهم للهكتار؛  5000في الهكتار الواحد(:  شتلة 285بالنسبة للسقي الموضعي )كثافة تزيد عن  -

درهم  3.500شتلة في الهكتار(:  285و 100ين بالنسبة لنظام سقي آخر غير الموضعي )كثافة ما ب -

 للهكتار؛

 درهم للهكتار. 3.500شتلة في الهكتار(:  100بالنسبة للزراعة البورية )كثافة تفوق  -
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 2016و 2009المجلس من الوزارة والمتعلقة بالفترة الممتدة ما بين ويبرز من خالل تحليل البيانات التي توصل بها 

% من  23ة للسقي الموضعي التي استفادت من الدعم المشار إليه أعاله ال تمثل سوى أن مزارع الزيتون المخصص

ذات % بالنسبة للمزارع  41هكتار، مقابل  34.079إجمالي مساحة مزارع الزيتون التي تم دعمها والتي تقدر ب 

 اطق البورية.% بالنسبة للمزارع التي توجد في المن 36كثافة منخفضة ومسقية بنظام آخر غير الموضعي و

باإلضافة إلى الدعم المشار إليه أعاله، تستفيد مزارع الزيتون، على غرار باقي المزروعات، من دعم آخر بقيمة  

 السقي الموضعي.درهم للهكتار يتعلق بمشاريع التجهيز بأنظمة  65.000

تتوفر على أية بيانات تتعلق بالتنفيذ  وتنبغي اإلشارة في هذا الصدد إلى أن المديرية المالية التابعة لوزارة الفالحة ال

الميداني والمالي لمشاريع دعم السقي الموضعي الخاصة بمزارع الزيتون، مما يؤشر على غياب تتبع فعلي للمشاريع 

التتبع تمكين الدولة من قياس الجهود التي تبذلها لتنمية قطاع الزيتون، وذلك من خالل  المذكورة. وإن من شأن هذا

توسيع المساحة التي تم زرعها وانعكاساتها وكذا نسب العائدات على االستثمار الذي تحققه. كما أن من شأن تقييم مدى  

ي من خالل تقدير آثاره المباشرة على هذ التتبع أن يمكن، على أرض الواقع، من قياس فعالية منح الدعم العموم

 ة آثاره غير المباشرة على القطاع برمته.المشاريع المستفيدة من هذا الدعم المالي وكذا من خالل مقارب

ويسجل هذا النقص في التتبع كذلك على مستوى المنظمات المهنية الممثلة للقطاع، حيث لوحظ أن المنظمة البيمهنية  

العقد بتنفيذ برنامج لتجهيز ضيعات الزيتون بأنظمة السقي الموضعي على مساحة إجمالية والتي التزمت في إطار 

 هكتار، ال تتوفر على أية بيانات تهم حصيلة اإلنجاز في هذا المجال. 136.000مقدرة ب 

قيقها في هذا ونتيجة لغياب آلية لتتبع إنجاز األهداف المسطرة بين الطرفين، فإنه يتعذر تقييم اإلنجازات التي تم تح

ي يعتبر ضروريا لتحقيق المجال مما يطرح التساؤل حول مآل هذا الجانب من العقد والمتعلق بالسقي الموضعي الذ 

 األهداف المسطرة بالعقد ولضمان إنتاج مستدام في القطاع. 

 ضعف في تزايد مزارع الزيتون المسقية وانعكاس ذلك على قطاع زيتون المائدة 

الدراسات المنجزة من طرف المعهد الوطني للبحث الزراعي، وكذا من خالل المقابالت التي تم إجراؤها يتضح من 

فدرالية صناعات تعليب المواد الفالحية بالمغرب، أن مصدر الزيتون الموجه للتعليب هو مزارع الزيتون مع ممثلي 

تون لكي تستجيب للمعايير المطلوبة من قبل المسقية، وذلك بالنظر إلى أن السقي يزيد من حجم وجودة حبات الزي

 أرباب صناعة تعليب الزيتون.

 2008% ما بين عامي  9تون المسقية تطورا ضعيفا لم تتجاوز نسبته في المقابل، شهدت مساحات مزارع الزي

 ، وهو ما انعكس سلبا على نمو إنتاج قطاع زيتون المائدة.2016و

% خالل الفترة الممتدة  4اج زيتون المائدة حيث بلغ معدل نموه المتوسط  وهكذا، فقد سجل تطور ضعيف في حجم إنت

%. ويعزى  13زيادة إنتاج الزيتون الطري والذي بلغ معدل نموه المتوسط  ، وذلك بالرغم من  2016و   2008ما بين  

 هذا األمر إلى كون مزارع الزيتون الجديدة أحدثت أساسا في المناطق البورية. 

 ألولىمشاريع الدعامة ا .3

 مكن تقييم هذه المشاريع من رصد النقائص التالية.

  ضعف نسب إنجاز مشاريع التجميع اإلنتاجي 

مشروعا   170لدعامة األولى لمخطط المغرب األخضر، يرمي العقد توفير الشروط الكفيلة بإنشاء وتطوير  في إطار ا

إطار المخططات الفالحية الجهوية. غير أنه،  للتجميع اإلنتاجي وذلك باالعتماد على المشاريع التي تم تحديدها في 

ل عليها تظل ضعيفة وال ترقى إلى مستوى األهداف وبالرغم من الجهود المبذولة في هذا المجال، فإن النتائج المحص

 % من مجموع المشاريع المتوقعة. 1,76المسطرة، بحيث لم يتم إنجاز سوى ثالثة مشاريع فقط، أي ما يمثل 

التي ساهمت في عدم نجاح مشاريع التجميع، يمكن اإلشارة من ناحية أولى إلى ضعف في تحديد  ومن بين العوامل

ين للمساهمة في مشاريع التجميع وضعف تحسيس الفالحين بفوائد التجميع، ومن ناحية ثانية إلى المستثمرين المؤهل

مجمعين نتيجة لكثرة الوسطاء الذين مشكلة تحديد أسعار بيع الزيتون وتأخر أداء مستحقات الفالحين المزودين لل

 لمجمعين.يهيمنون على القطاع، مما يحول دون احترام الفالحين اللتزاماتهم اتجاه ا

 إنجاز ضعيف لمشاريع الشراكة المبرمجة ما بين القطاعين العام والخاص 

عل المشاريع أكثر ربحية اعتمدت الدولة نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك بغية تشجيع االستثمار وج

 تون.في القطاع الفالحي وكذا االرتقاء بالقطاعات الفالحية الرئيسية ال سيما زراعة الزي

، ظلت إنجازات الشراكة بين 2016وإلى متم  2008/2009غير أنه ومنذ إطالق مخطط المغرب األخضر في 

لغت المساحة المزروعة في هذا اإلطار القطاعين العام والخاص المتعلقة بزراعة الزيتون متواضعة، حيث ب

تار. وبالنسبة لبعض المناطق، كانت  هك 25.557% من المساحة المستهدفة والتي تقدر ب  51هكتارا، أي  13.133
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سطات والتي لم تتعد فيها  -اإلنجازات جد ضعيفة بالمقارنة مع الهدف المسطر، كما هو الحال في جهة الدار البيضاء

 هكتار.  1.751% من المساحة المتوقعة والبالغة  2هكتاًرا، أي  34المساحة المزروعة 

أجريت والوثائق التي تم الرجوع إليها، عن طريقة إدارة األراضي  وقد نتجت هذه الوضعية، حسب المقابالت التي 

ه المشاكل، الزراعية التي واجهت بعض المشاكل التي حالت دون تنفيذ المشاريع المخطط لها في البداية. ومن بين هذ 

د ضمانات يتم  يمكن ذكر التأخير في الحصول على تصريح بضخ المياه وكذا القيود المتعلقة بالتمويل بسبب عدم وجو

تقديمها للجهات الممولة، وهو األمر الناتج خصوصا عن تعقيد الوضع القانوني لألراضي في حالتي أراضي الكيش 

 أو الحبوس.

 مشاريع الدعامة الثانية .4

 هذه المشاريع، لوحظ ما يلي. فيما يخص

  مستوى إنجاز مشاريع التجميع التضامني ال يرقى إلى األهداف المسطرة 

ع الدعامة الثانية خصوصا الفالحين في وضعية هشة. وتتوخى تأهيل الفالحين الذين يعانون من الهشاشة تهم مشاري

حي في المناطق المهمشة. وفي هذا الصدد، وكذا الحد من الفقر في المجال القروي عن طريق تحسين المدخول الفال

ل زراعة الزيتون وذلك باالعتماد على مشروعا للتجميع التضامني في مجا 340البرنامج على إنجاز -نص العقد 

 المشاريع التي تم تحديدها في إطار المخططات الفالحية الجهوية.

التجميع التي أنجزت في إطار مبادرة حساب  غير أنه، وعلى غرار مشاريع التجميع اإلنتاجي، وباستثناء مشاريع

وحدة لعصر الزيتون، فإن مستوى  20حول  مجموعة ذات منفعة اقتصادية 20تحدي األلفية والتي مكنت من إنشاء 

 .2020إنجاز مشاريع التجميع التضامني يظل دون مستوى األهداف المحددة في أفق 

ظهرت عند تصميم وتنفيذ المشاريع المتعلقة بالتنظيم المهني  ويعزى هذا الوضع إلى مجموعة من اإلكراهات التي 

لك أيًضا إلى ضعف مشاركة ممثلي المنظمات المهنية في إجراءات وكذا بعض الجوانب التقنية والمالية. كما يرجع ذ 

هذه األخيرة التنفيذ. فقد لوحظ، من خالل المقابالت التي أجريت مع مسؤولي الوزارة وممثلي الفدرالية البيمهنية، أن 

 اعتراف الدولة.لم تشترك في تصميم مشاريع الدعامة الثانية وفي تعبئة المستثمرين بسبب التأخير في حصولها على 

 ضعف مستوى اإلنجاز فيما يخص إعادة تأهيل الضيعات وطرق الزراعة والتسيير التقني 

عتبر الجهود المبذولة في إعادة تأهيل يظل تحسين المردودية أحد أضعف الحلقات في قطاع اإلنتاج الزراعي. وت

 غير كافية لتحقيق المردودية المتوقعة. المزارع القديمة وكذا اعتماد طرق زراعية وإدارة تقنية جيدة للمزارع 

وفي هذا اإلطار، التزمت الفيدرالية البيمهنية بالعمل على ترشيد تقنيات اإلنتاج وتحسين إدارة بساتين الزيتون القابلة 

% من المساحة  20هكتار، أي  60.000ة التأهيل. ومع ذلك، تظل الحصيلة النهائية ضعيفة ولم تتجاوز إلعاد 

 .2020هكتار في أفق عام  300.000والبالغة المستهدفة 

باإلضافة إلى ذلك، يبدو أن اإلدارة التقنية تشكل عائقا دائما خاصة بالنسبة للمزارع الصغيرة والمتوسطة، مما يؤدي 

فاض المردودية في مزارع الزيتون. وهكذا لوحظ، في العديد من المناطق، ضعف تطبيق تقنيات صيانة إلى انخ

 نيات اإلدارة التي تتضمن حماية اإلخصاب والصحة النباتية بشكل عام.البساتين وتق

يات الجني استخداًما. كما يبقى اللجوء إلى جني الزيتون باآلالت الميكانيكية ضعيفا، في حين يظل الجني بالعصا أكثر تقن

لصيانة الالحقة للبساتين باإلضافة إلى ذلك، تؤدي الفترة الطويلة المخصصة لعملية الجني إلى تأخير في عمليات ا

 خالل السنوات التي تعرف إنتاجا مهما. 

وجودة الزيتون   وقد أثرت ظروف الجني التقليدية سلبا على هذه السلسلة، لما تخلفه من إتالف لألشجار وتقليل لإلنتاجية

 والزيت المستخرجة.

  مستوى إنجاز ضعيف فيما يخص أعمال التهيئة 

ة في إنتاجية شجرة الزيتون في المناطق التي تم زرعها وتلك التي تمت إعادة تأهيلها،  من أجل ضمان الزيادة المستمر

تحدي األلفية، ال سيما في  بذلت مجموعة من الجهود في إطار مشاريع مخطط المغرب األخضر وبرنامج حساب 

متفاوتة بين البرامج  مجال أشغال تهيئة السقي الفالحي وأعمال إعادة التأهيل األخرى. ومع ذلك، ظلت اإلنجازات

 المنفذة في إطار مخطط المغرب األخضر وبرنامج حساب تحدي األلفية.

مة، فإن تلك التي تحققت في إطار مخطط وإذا كانت اإلنجازات التي تحققت في إطار برنامج حساب تحدي األلفية مه

تهيئة السقي الفالحي وفي حين أنه المغرب األخضر ال تزال دون مستوى األهداف المحددة. فمن جهة، وفيما يتعلق ب

%. ومن جهة  76,4% من الهدف المحدد، فإن اإلنجازات المالية فاقت نسبة  39لم تتجاوز اإلنجازات المادية نسبة 

كيلومترا، أي ما يمثل  36علق بتهيئة العقارات، تظل اإلنجازات ضعيفة للغاية حيث لم تتجاوز أخرى، وفيما يت 

 كيلومترا. 340ر والبالغ % من الهدف المسط 10,6
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 ثالثا. تثمين اإلنتاج وتحديث وسائل التحويل

 قطاع تحويل منتجات الزيتون .1

 فيما يخص تدبير هذا القطاع، سجل المجلس ما يلي.

  ضعيف إلنتاج منتجات الزيتوننمو 

بزيادة  ، أي2020طن في أفق  330.000طن إلى  80.000البرنامج على رفع إنتاج زيت الزيتون من -نص العقد 

 %. ولتحقيق هذا الهدف، تم تفعيل العديد من اإلجراءات من قبل مختلف الفرقاء في هذا القطاع. 312قدرها 

ما مجموعه  2018/ 2017ضعيفة. وهكذا بلغ إنتاج زيت الزيتون لموسم  ومع ذلك، تظل حصيلة اإلنجاز بهذا الصدد 

. كما بلغ متوسط معدل اإلنتاج ما بين موسمي  2020% من الهدف المسطر في أفق   42طن، أي ما يمثل    140.000

 % فقط من الهدف المحدد. 40طن، وهو ما يمثل  130.500، حوالي 2017/2018و 2008/2009

ووفقًا لبيانات المجلس الدولي للزيتون، يعد المغرب خامس أكبر منتج للزيتون. في حين يحتل  وعلى الصعيد الدولي،

( 406.430طن(، وإيطاليا ) 1.293.130اج زيت الزيتون وذلك بعد كل من إسبانيا )المرتبة السابعة بالنسبة إلنت

 .طن( 156.860وسوريا )طن(،   161.570طن(، وتركيا ) 174.570طن(، وتونس ) 289.360طن(، واليونان )

موسم البرنامج. ففي -وفيما يتعلق بزيتون المائدة، ظل اإلنتاج دون تحقيق األهداف المسطرة في إطار العقد 

. وفي 2020% فقط من الهدف المحدد في أفق  41طن، أي  130.000، بلغ اإلنتاج من هذه المادة 2017/2018

طن للسنة الواحدة،   108.000بلغ اإلنتاج من المادة المذكورة    ،2017/2018و  2008/2009المتوسط، وخالل الفترة  

 % من مستوى اإلنتاج المتوقع.  34أي ما يمثل 

 2009/2010مليون طن ما بين موسمي  2.5إلنتاج السنوي من زيتون المائدة في العالم كما بلغ معدل ا

طن  100.000تراوح ما بين  . وخالل نفس الفترة، اتسم اإلنتاج في المغرب بالركود، حيث2017/2018و

باإلضافة إلى % من اإلنتاج العالمي من زيتون المائدة. ويعزى هذا الركود،  4طن للسنة، أي ما يمثل  120.000و

 صعوبة الظروف المناخية، إلى اإلكراهات التي تعرفها قنوات التزويد بالزيتون وكذا مشاكل الجودة.

 مطابقة وحدات التثمين للشروط القانونية    التأخير في تحديث الوحدات التقليدية وفي 

ألف طن سنوياً  270لغ وحدة تقليدية )معصرة( بطاقة عصر تب 11.000يشمل قطاع تحويل الزيتون بالمغرب 

مصنعا  68طن للسنة الواحدة، إضافة إلى ما يقرب عن  2.223.000وحدة حديثة وشبه حديثة تبلغ طاقتها  1.020و

 طن في السنة. 190.000جمالية تقدر ب إ لتعليب الزيتون بقدرة

ة المتخذة، بما في ذلك تركيب هكذا، وعلى الرغم من أن عدد المعاصر التقليدية قد انخفض في أعقاب التدابير المختلف

نظام التحويل المستمر من مرحلتين في المناطق التي توجد بها تعاونيات ومجموعات ذات النفع االقتصادي وإعداد 

وكذا إيصال الكهرباء إلى األماكن التي توجد فيها المعاصر التقليدية، فإن القطاع التقليدي يعاني من  ممرات زراعية

 عدة أوجه قصور.

حول وضعية المعاصر التقليدية للزيتون،   2015ب مذكرة لمديرية اإلحصاء واالستراتيجية بوزارة الفالحة لعام  فحس

% منها لم تكن مطابقة للشروط األساسية  90تسلم إمدادات الزيتون، و% من الوحدات لم تكن مطابقة لمعايير   97فإن  

% ال تمتثل لمعايير إخالء المياه النباتية.  88ي حين أن % منها تستعمل مياها بجودة مشكوك فيها، ف 70للمهنة، و

 % فقط من هذه الوحدات يمكن اعتبارها مستوفية لمعايير الجودة المطلوبة. 3وباختصار، فإن  

ضافة إلى ذلك، ال تزال هذه الوحدات تعمل بطريقة تقليدية، وبالتالي تظل فعاليتها في تحويل الزيتون إلى زيت باإل

ث الجودة )ارتفاع مستوى الحموضة( والكمية )انخفاض معدل االستخراج الذي يؤدي إلى خسائر منخفضة من حي 

 مهمة في كميات الزيت المحصل عليها(.

بشأن السالمة  28.07دات عصر الزيتون الشبه حديثة ال تحترم مقتضيات القانون رقم وفضال عن ذلك، تبين أن وح

ل على الترخيص الصحي من المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الصحية للمنتجات خاصة فيما يتعلق بالحصو

صحي منحت  موافقة وترخيص 295، تم إحصاء 2017الغذائية الخاص بإنتاج زيت الزيتون. ففي نهاية عام 

موافقة لوحدات   95ترخيص لوحدات عصر الزيتون و  200للمؤسسات العاملة في قطاع معالجة الزيتون، بما في ذلك  

 الزيتون. تعليب

المشار إليه أعاله ال يزال بعيد المنال، وذلك فيما  28.07وتدل هذه الوضعية إلى أن االمتثال لمقتضيات القانون رقم 

 وحدة. 1.020الصحية إلى جميع وحدات التثمين الموجودة حاليا والبالغ عددها يخص توسيع منح التراخيص 

 ت التثمين عدم تفعيل التصميم المديري لتحديد مواقع وحدا 

من أجل ضمان تثمين أفضل إلنتاج الزيتون واحترام المتطلبات المنصوص عليها في األنظمة الجاري بها العمل، 

ومعالجة وتثمين الفيتور الرطب،   حديد مواقع وحدات العصر ووحدات تجميعقامت الوزارة بوضع تصميم مديري لت
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وحدة حديثة تبلغ طاقتها االستيعابية   123إنشاء  في كل أحواض إنتاج الزيتون. ويهدف هذا التصميم إلى

 طن في السنة. 1.669.511وحدة لتثمين الفيتور الخام بطاقة تصل إلى  32طن في السنة، و 1.100.694

ين من خالل الزيارات التي قام بها المجلس لبعض المديريات اإلقليمية للفالحة، أن النتائج المحصل عليها ال وقد تب

المنشودة، حيث لم تقم أية مجموعة ذات نفع اقتصادي أو أي مجِمع بإنشاء وحدات عصر بنظام مستمر ترقى لألهداف  

والفيتور الرطب وكذلك معالجة الفيتور الرطب، كما   على مرحلتين مزود بأجهزة فصل النوى وأحواض تراكم المرج 

نامج حساب تحدي األلفية. كما تبين أيضا كان مقررا في خارطة الطريق، باستثناء العشرين وحدة المنشأة في إطار بر

 ومعالجة وتثمين الفيتور الرطب، تضم وسائل نقل ولوجستيك مالئمة. غياب وحدات كبيرة لتجميع

  التثمين والتأخر في إنشائها وتجهيزهاصعوبات تدبير وحدات 

وحدة تثمين  94المقرر إنشاء  في إطار المشاريع التضامنية )برنامج حساب تحدي األلفية والدعامة الثانية(، كان من

، بلغ عدد وحدات التثمين التي لم يتم إنشاؤها أو 2017. إال أنه، وفي نهاية يونيو 2017وحدة في أفق  119وتجهيز 

 %. 22% و 35وحدة على التوالي، أي بنسبة إنجاز بلغت   27و 33عد تجهيزها ب

والنزاعات  وبطء اإلجراءات اإلدارية عاء العقاريويرجع هذا التأخير إلى عدة أسباب، من بينها عدم توفر الو

 المستفيدين.والتأخير في تفويضها بسبب عدم توقيع االتفاقيات مع  وعدم تفويض األرصدة أو تخفيضها االجتماعية

 صعوبات مالية وإدارية على مستوى بعض المجموعات ذات النفع االقتصادي 

مجموعة ذات نفع   20وحدة عصرية لعصر الزيتون لصالح  20في إطار برنامج حساب تحدي األلفية، تم إنشاء 

جز، فإن هذه المجموعات مليون درهم. إال أنه على الرغم من أهمية االستثمار المن  284اقتصادي باستثمار إجمالي بلغ  

 ذات النفع االقتصادي عرفت عدة صعوبات.

ات النفع االقتصادي عائقا أمام تفعيل وقد شكلت صعوبة تحرير المساهمات المالية من طرف بعض المجموعات ذ 

ن تفعيل الطاقة اإلجمالية لوحدات العصر التي تم إنشاءها في إطار برنامج حساب تحدي األلفية. باإلضافة إلى ذلك، فإ

إلى حد كبير على  المجموعات ذات النفع االقتصادي من أجل ضمان تشغيل الوحدات الموضوعة تحت تصرفها يعتمد 

لي. وفي هذا الصدد، أثار ممثلو المجموعات ذات النفع االقتصادي التي تمت زيارتها باإلجماع صعوبة استقاللها الما

وتواجه هذه الوحدات أيضا مشاكل في التسيير، حيث    .ن ودفع التكاليفتعبئة رأس المال الالزم من أجل التزود بالزيتو

 .والمالي والتقني أن بعضها ال تتقن التدبير اإلداري

تتعلق بتسويق المنتجات واالستقاللية في البحث عن األسواق،  ب ذلك، تواجه هذه المجموعات تحديات أخرىإلى جان

السياق غير كافية لتمكينها من القدرات الالزمة في هذه المجاالت. ويبقى   حيث يتبين أن التكوينات التي تلقتها في هذا

ا من أجل ترشيد النهج التجاري وتطوير مقاربة  المبيعات ضروري توظيف مختصين في مجال التسويق ومندوبي

تحديا بالنسبة إال أن هذا يتطلب تكلفة يجب تحملها في انتظار العائد على االستثمار، مما يشكل  .التفاوض والتعاقد 

 .والتعاونيات بسبب الصعوبات المالية التي تعاني منها للمجموعات ذات النفع االقتصادي

اتفاقيات مع فاعلين في  ات، قامت بعض المجموعات ذات النفع االقتصادي بتوقيعومن أجل مواجهة هذه الصعوب

ونذكر على سبيل المثال، المجموعة ذات النفع االقتصادي "أوليا جبلية" التي أبرمت شراكة مع شركة   .القطاع الخاص

 لوسيور". "زيوت بركة هللا"، وكذلك المجموعة ذات النفع االقتصادي "تسولي" مع مجموعة "كريسطال

  ضعف استغالل وحدات عصر الزيتون 

مج حساب تحدي األلفية من ضعف في االستغالل، حيث يختلف تعاني وحدات عصر الزيتون المحدثة في إطار برنا

معدل تزود المجموعات ذات النفع االقتصادي بالزيتون من مجموعة إلى أخرى ومن فالح إلى آخر. وعلى العموم 

وحسب الوزارة، فقد قامت وحدات  .% من الفالحين 80% عند  20ا للغاية وال يتجاوز يبقى هذا المعدل منخفض

طن خالل الثالث مواسم الفالحية األخيرة،  54.000ذات النفع االقتصادي العشرين بعصر ما مجموعه  المجموعات

 يوم عمل فقط لكل مجموعة وعن كل موسم فالحي. 13وهو ما يعادل 

المجموعات ذات النفع االقتصادي،  واسم الفالحية الضعيفة وإلى ضعف تزويد وحداتويرجع هذا الوضع إلى الم

جز هذه المجموعات عن التسديد إلى أعضائها أثناء تسليم الزيتون نظرا لضعف رأسمالها، مما يدفع بسبب ع وذلك

 .الفالحين إلى بيع إنتاجهم من الزيتون قبل جنيه أو مباشرة في األسواق

 لى قنوات التوريد هيمنة الوسطاء ع 

الفالحين ووحدات التحويل.  يتعرض قطاع تزويد وحدات عصر الزيتون لمضاربات مكثفة من طرف الوسطاء بين

% من التوريدات  50فوفقا للمعطيات المتوفرة، فإن    .وتنطبق هذه المالحظة أيضا على وحدات تصبير زيتون المائدة

 % فقط.  5لوسطاء، في حين تمثل الضيعات المندمجة % عن طريق ا 43تتم عن طريق الشراء المباشر و
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للوسطاء عدة مخاطر، خاصة فيما يتعلق بالجودة وإمكانية تتبع المسار،  ويشكل اختالل قنوات التوريد والوزن القوي

باإلضافة إلى عدم التكافؤ في تقاسم األرباح، حيث إن الوسطاء يستحوذون على الجزء األكبر من هوامش الربح على 

 .التنافسية للقطاع اب الفالح، مما يحول دون ضمان تكامل جيد بين اإلنتاج والتسويق، ويؤثر بالتالي على القدرةحس

  قصور في أنظمة التتبع وضمان الجودة 

لوحظ أن مفاهيم التصديق والتتبع غير معروفة أو غير مطبقة في العديد من وحدات التثمين، وذلك بالرغم من تنصيص 

  فيدرالية صناعات المعلّبات اد أنظمة التتبع وضمان الجودة لمنتجات الزيتون. ويشاطر مسؤولوالعقد على اعتم

حيث يؤكدون أن الوحدات شبه الحديثة ووحدات التصبير الصغيرة تواصل  والمنتجات الفالحية هذه المالحظة،

 يمكنها الخضوع للمراقبة.استخدام تجهيزات تحويل قديمة وغير مناسبة، وال تزال غير مهيكلة في شكل وحدات 

جودة المادة األولية بسبب الظروف السيئة ويؤدي ضعف المستوى التكنولوجي لوحدات التثمين، إلى جانب انخفاض 

 .للعمليات التي تعرفها قبل وبعد فترة الجني، إلى الحصول على زيوت ال تطابق المعايير

لتثمين وتخزين الزيتون لفترة عادة ما تتجاوز المعايير  باإلضافة إلى ذلك، فإن غياب مراقبة الجودة في وحدات ا

كما أن ضعف المستوى التكنولوجي وكذا جني الزيتون بشكل  .الزيوت المنتجة المسموح بها يؤثران سلبًا على جودة

 غير سليم ونقله عبر مسافات طويلة، يحول دون تعقب مسار المحاصيل، وهوما يؤثر سلبا على جودة الزيتون والزيوت

 .المستخرجة

 تثمين المنتجات الثانوية للزيتون .2

 لوحظ في هذا اإلطار ما يلي.

 متعلقة باتفاقية تثمين مخلفات الزيتونأوجه القصور ال 

لجأت الوزارة إلى تشجيع المصنعين على تثمين المنتجات الثانوية للزيتون، وذلك بإبرام اتفاقية خاصة مع وزارة 

مج لتثمين المخلفات الناتجة عن قطاع الزيتون. وتنص هذه االتفاقية على إجراءات من أجل وضع برنا  2015البيئة سنة  

اريع المتعلقة بنثر المرج على مستوى األراضي الزراعية وتثمين الفيتور الرطب. وقد سجل المجلس في  تمويل المش

 هذا اإلطار أوجه القصور التالية:

الطريق الموضوعة للسلسلة، )بعد مرور ست سنوات   تأخر توقيع االتفاقية بالنسبة لعملية تفعيل خارطة -

من تحديد المبادئ التوجيهية االستراتيجية لسلسلة الزيتون   على توقيع العقد البرنامج وبعد أربع سنوات

 (؛ 2011سنة 

لم تأخذ االتفاقية بعين االعتبار صناعة تصبير الزيتون التي ينتج نشاطها نفايات سائلة ملوثة لها آثار  -

 ى الوسط الطبيعي والتي يجب دمجها في الشبكات الخاصة بها؛ضارة عل

ظل غياب إطار قانوني ينظم نثر المرج أو أي طريقة أخرى لتحويله.  ال تزال االتفاقية غير مفعلة في -

 .يتم مباشرة في المياه الجارية أو تخزينه ثم نقله إلى نقاط تصريف غير قانونية  كما ال يزال تفريغ المرج

 ات ملموسة ذات آثار إيجابية على البيئةغياب إجراء 

أية بيانات حول اإلنجازات الفعلية، السيما فيما يتعلق باحترام  لىال تتوفر الفدرالية البيمهنية المغربية للزيتون ع 

ويرجع ذلك، حسب مسؤولي الفيدرالية، إلى كونها ال تزال في طور التنظيم وال تتوفر   صناعة زيت الزيتون للبيئة.

 .ا على تمثيلية فعالة على المستوى الجهوي، كما أنها تفتقر إلى اإلمكانيات الماليةحاليً 

وعلى غرار الصناعات الغذائية األخرى، تم إخضاع الصناعة التحويلية للزيتون إلى   2003إضافة إلى ذلك، منذ سنة  

زيتون، وذلك طبقا للقانون رقم  شرط احترام مسطرة إجراء دراسات التأثير على البيئة قبل إنجاز مشاريع صناعة ال

فقد لوحظ أن هذه المسطرة تبقى مجرد إجراء إداري قبل بدء  المتعلق بدراسات التأثير على البيئة. ومع ذلك، 12.03

 .المشروع، وال تترجم إلى تدابير حقيقية تهدف إلى الحفاظ على البيئة، وخاصة الموارد المائية

 تسويق منتجات الزيتون .رابعا

 السوق الداخلية تنظيم  .1

 فيما يخص تنظيم السوق الداخلية، أثار المجلس المالحظات التالية. 

 ضعف االستهالك الوطني والتأخر في تنفيذ عمليات الترويج 

طن خالل السنوات األربع   120.000سجل االستهالك الوطني لزيت الزيتون تطوراً إيجابياً قبل أن يستقر في حوالي  

 ي شملتها مهمة التقييم. األخيرة من الفترة الت
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كيلوغرام للفرد، أي أقل من   3معدل    2016/2017  وعلى المستوى الفردي، بلغ استهالك زيت الزيتون خالل الموسم

كيلوغرام للفرد في السنة. ويمكن تفسير هذا الضعف بعدم كفاية  4والمتمثل في  2020الهدف المسطر في أفق سنة 

 .يتون، وكذلك باعتبارات متعلقة بالقدرة الشرائية في المغربعمليات التوعية حول فوائد زيت الز

كيلوغرام  1ووفقًا للمجلس الدولي للزيتون، لم يتجاوز االستهالك الفردي لزيتون المائدة على غرار زيت الزيتون، 

المتمثل في   البرنامج-. ويظل هذا االستهالك ضعيفا مقارنةً مع الهدف المحدد في العقد 2013للفرد في السنة في عام 

 كيلوغرام للفرد في السنة. 5

كيلوغرام للفرد في السنة،  5,5وزارة، فإن هذا االستهالك يقدر ب وحسب المعطيات التي توصل بها المجلس من ال

طن  150.000أخذا بعين االعتبار كميات زيتون المائدة الذي تمر عبر القطاع غير المهيكل والتي تتراوح بين 

 .لمواسمطن حسب ا 200.000و

% خالل  1، حيث مثل فقط معدال قدره  وبالمقارنة مع الصعيد العالمي، يظل االستهالك الوطني لزيتون المائدة ضعيفا

%، وتستهلك الواليات   13، في حين أن مصر وتركيا تستهلكان 2016/2017و 2009/2010الفترة الممتدة بين 

 %. 5 % كما تستهلك إيطاليا 8المتحدة األمريكية وإسبانيا 

التأخير في تنفيذ اإلجراءات ويرجع انخفاض معدالت استهالك منتجات الزيتون وطنيا إلى عدة أسباب لعل أهمها 

الرامية إلى تشجيع استهالك منتجات الزيتون ذات الجودة العالية في السوق الداخلية، كما هو منصوص عليه في  

، وذلك أساسا بسبب 2016و  2010في عامي   هنية المغربية للزيتوناالتفاقيتين الموقعتين بين الوزارة والفدرالية البيم

 بيمهنية على الموارد المالية الكافية للقيام بذلك.عدم توفر الفدرالية ال

 ( ضعف تنظيم قنوات التسويق وإطار قانوني ال يشمل المبيعات غير المعبأةVrac ) 

ي هو األكثر انتشاًرا، وذلك إما مباشرة لصالح المستهلك بعد انتهاء عملية عصر الزيتون، يبقى نظام التسويق التقليد 

%(، يليها  39ويتم التزود بزيت الزيتون تبعا للطرق التالية: مباشرة من عند المنتج ) تقسيط.النهائي أو لتجار البيع بال

 .%( 8ة )%( أو األسواق الممتازة والمتوسط 15%( واألسواق ) 17%( ثم تجارة القرب ) 18االستهالك الذاتي )

%  26% في عبوات بالستيكية و 51)  باإلضافة إلى ذلك، تتم تعبئة زيت الزيتون في عبوات ال تعطي أولوية للجودة

مما يؤثر على جودة الزيت ويشجع المبيعات غير المعبأة والقطاع  % بطرق أخرى(، 7% غير معبأة و 16زجاجية و

 غير المهيكل.

التي عرفها اإلطار التنظيمي المؤطر لهذا المجال، السيما المرسوم رقم  وعلى الرغم من التعديالت المستمرة 

يتم تسويقها وبسالمتها   المتعلق بجودة زيوت الزيتون وزيوت الفيتور التي 2015يناير  29يخ بتار 2.14.268

قع تعيقه  الصحية، الذي سن معايير جديدة وصارمة خاصة بالمبيعات المعبأة، فإن تنزيل هذا اإلطار في أرض الوا

عة المتجولين والسوق األسبوعي مجموعة من الحواجز، وكمثال على ذلك فقد لوحظ تعدد نقط البيع من قبيل البا

سالف الذكر وهو ما يجعل   28-07والطرق الجهوية والوطنية وغيرها...(  وذلك في غياب أي ترخيص طبقا للقانون  

بة الحلقة الضعيفة في قطاع الزيتون الوطني، حيث يظل البيع الجانب التسويقي لزيت الزيتون وزيتون المائدة بمثا

 .% من االستهالك الوطني لزيوت الزيتون 90% و  80لسوق المحلي بنسبة تتراوح بين غير المعبأ مهيمنا على ا

ة قيم  إن هيمنة تسويق الزيتون غير المعبأ الذي ال يحترم المعايير الصحية والغذائية المطلوبة، يؤثر سلبا على سلسل

يم نظام تعقب منتجات الزيتون زيت الزيتون وكذا قنوات التسويق التي يسيطر عليها الوسطاء، كما يحول دون تعم

 .كما من شأنه اإلضرار بصحة المستهلكين وبصورة منتجات الزيتون المغربي على الصعيد العالمي

 تطور السلسلة الثانوية إلنتاج الزيتون ال يزال في مراحله األولية 

ظ وجود ضعف في مستويات فيما يخص السلسلة الثانوية إلنتاج الزيتون )العالمات المميزة للمنشأ والجودة(، لوح

اإلنتاج والتسويق بسبب عدم وجود الدراسات المسبقة للجدوى، وخطط التواصل والتسويق واستراتيجية تسويق تعتمد 

 .على القنوات الحديثة

المتعلق بالعالمات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات   25-06رقم    في هذا اإلطار، ومنذ دخول القانون

منتوجا  13، صادقت اللجنة الوطنية للعالمات المميزة للمنشأ والجودة على 2009الفالحية والبحرية حيز التنفيذ سنة 

زيت زيتون بعالمة البيان الجغرافي،  منتوجات  9من الزيتون: منتوجان لزيت زيتون بعالمة تسمية المنشأ المحمية، 

منتوجا واحدا لزيتون المائدة بعالمة الجودة الفالحية. كما كان منتوج زيت زيتون واحد بعالمة الجودة الفالحية و

 .2018منتوجان آخران قيد الدراسة من قبل اللجنة سالفة الذكر في سنة 

المتوفرة، فال تزال المساحة المخصصة للزراعة البيولوجية أما بالنسبة إلنتاج الزيتون البيولوجي، وحسب البيانات 

% من المساحة  13هكتار أي ما يشكل    1.020المساحة اإلجمالية للزيتون، وتبلغ مساحتها  للزيتون جد ضعيفة مقارنة ب

 .اإلجمالية المخصصة للزراعة البيولوجية
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ونية كاملة تتعلق باإلنتاج البيولوجي، بما في ذلك وتجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أن التأخير في وضع ترسانة قان

ناتج عن تأخر نشر أربع قرارات تطبيقية السيما المتعلقة بدفتر تحمالت المنتوجات الزراعة البيولوجية للزيتون، وال

المحولة، و دفتر تحمالت اإلنتاج الحيواني، و دفتر تحمالت المنتوجات البحرية، و كذا شروط وكيفية االعتراف 

أمام توسيع زراعة الزيتون بمطابقة التشريعات المنظمة ألنماط اإلنتاج البيولوجي في الدول األخرى،  شكل عائقا 

البيولوجي، التي أصبحت تعتبر في السنوات األخيرة كخزان حقيقي للقيمة المضافة على الصعيدين الوطني والدولي. 

 .نس وإيطاليا، وهو ما أعطى نتائج إيجابيةوقد اتخذت هذا الخيار عدة دول منافسة للمغرب مثل تو

 صادرات منتجات الزيتون  نعاشإ  .2

 بخصوص هذا الجانب، سجل المجلس ما يلي.

 البرنامج -صادرات منتجات الزيتون دون مستوى األهداف المسطرة في العقد 

ً في  33.248تعرف صادرات زيت الزيتون تقلبات كبيرة، حيث بلغت  قبل أن كمعدل أقصى  2010/2011طنا

ً في  6.844تنخفض إلى أقل من  في المائة. وفي موسم  79ب ، أي بنسبة انخفاض تقدر 2014/ 2013طنا

% من الهدف المسطر بالعقد والذي  9طنًا، وهو ما يمثل  10.344، بلغ حجم زيت الزيتون الم صدَّر 2016/2017

حجم زيت الزيتون المصدر في الفترة  . وقد بلغ2020طن من زيت الزيتون في أفق عام  120.000يتوخى تصدير 

% من الهدف  13طن كمعدل سنوي، أي ما يمثل  16.101حوالي  2016/2017و 2009/2010الممتدة ما بين 

 المسطر.

وإلى جانب الوتيرة غير المنتظمة لإلنتاج والتي تؤثر على صادرات منتجات الزيتون وتحول دون إبرام عقود مع 

وحدة ميات ثابتة من محصول الزيتون سنويا، فقد سجل كذلك عدم وجود رؤية شاملة ومالمستوردين الذين يطلبون ك

في مجال الترويج لمنتجات الزيتون والتأخير في تفعيل آلية رصد المتنافسين، مما ساهم في عدم تحقيق األهداف 

 المسطرة في العقد البرنامج في مجال التصدير.

 تموضع التنافسي نقائص في جودة منتجات الزيتون كمحدد لل 

، وذلك بفضل 2017/ 2016إلى  2009/2010من تحسنت جودة زيت الزيتون بشكل كبير خالل الفترة الممتدة  

طنا، أي بزيادة  6.518طنا إلى  4.033الزيادة في حجم إنتاج الزيت البكر والزيت البكر الممتازة والذي ارتفع من 

تبذلها الدولة خاصة في مجال تحديث وحدات عصر الزيتون وزيادة   %. غير أنه، وبالرغم من الجهود التي 62قدرها  

تيعابية وتوفير اإلرشاد بشأن تقنيات الجني، فإن تزايد الكميات التي يتم تصديرها من صنف زيت الزيتون طاقتها االس

من هذا الزيت  الوقاد يعيق دائما تحسين جودة زيت الزيتون. وقد سجل في هذا السياق تطور متقلب للكميات المنتجة

طن من زيت الزيتون  10.132صدير حوالي عندما تم اللجوء إلى ت 2010/2011في مواسم معينة، وخاصة في 

؛ مما يفوت على القطاع أرباحا مهمة ويؤثر على سمعة وصورة زيت  2009/2010طن فقط في  720الوقاد مقابل 

 الزيتون المغربي على الصعيد الدولي.

ون إلى ضعف مستوى النظافة وتقنيات اإلنتاج والجني، وظروف استخراج زيت الزيت ويعزى ذلك بشكل رئيسي

وتخزينه، وكذا عدم احترام اآلجال المحددة لنضج الزيتون واآلجال ما بين جني وعصر الزيتون باإلضافة إلى قصور 

 أنظمة تعقب المنتجات وتلك الخاصة بضمان الجودة.

ة الزيتون المنصوص عليه في المخطط الوطني للزيتون على جهود تحسين وقد أثر التأخير في إنشاء سجل لزراع

ت الزيتون من خالل تحديد المناطق ذات األداء المتميز خاصة من الناحية الكيميائية والعضوية. فبالرغم من جودة زي

البرنامج -بداية العقد أن هذا السجل يوجد حاليًا في مرحلة متقدمة من اإلنجاز، فإنه كان ينبغي منطقيا وضعه إما مع 

زة للمنشأ والجودة. ولقد كان من شأن إنجاز هذا السجل في أو بشكل مرافق لوضع اإلطار القانوني للعالمات الممي

بداية تفعيل العقد البرنامج التمكين من تحديد مناطق زراعة الزيتون المؤهلة لتوفير أداء جيد كيميائيا وعضويا، واتخاذ 

زيت الزيتون ة في مجال حفظ زيوت الزيتون عالية الجودة، وذلك من أجل ترسيخ سمعة جيدة لإجراءات مناسبة وفعال

 المغربية في األسواق الخارجية، ووضع قاعدة بيانات إلعداد لوحات تذوق خاصة بزيت الزيتون.

 هيمنة الزيتون غير المعبأ على صادرات منتجات الزيتون 

ائدة وزيت الفيتور أساسا بشكل غير معبأ، وقد بلغت النسب غير المعبأة يتم تصدير كميات زيت الزيتون وزيتون الم

 2009/2010% عن الفترة الممتدة ما بين  98% و 53% و 88تم تصديرها من هذه المنتجات تباعا  التي

. وتؤدي هذه الهيمنة للصادرات غير المعبأة إلى ضياع هوية زيت الزيتون المغربي بسبب خلطه مع 2016/2017و

 باحا على القطاع.وت أخرى في البلدان المستوردة، مما يؤثر على تثمين هذه المنتجات ويفوت أر زي

كان يرمي إلى تنمية  2017ويجدر التذكير أن توقيع العقد البرنامج الخاص بتطوير الصناعات الغذائية في عام 

متعلق بسلسلة الزيتون. غير أن النتائج الصادرات من زيت الزيتون المعبأ، وهو الهدف الذي سطره العقد البرنامج ال

 .المحصلة ال ترقى إلى الهدف المنشود 
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  نمو متواضع لصادرات منتجات الزيتون مرتكز على قطاعات مختلفة 

ال يزال حجم الصادرات من منتجات الزيتون العضوية والمحلية ضعيفا مقارنة بالكميات اإلجمالية المصدرة في هذا 

ون لك، وبسبب التأخير في نشر النصوص الخاصة بهذا النوع، فإن تصدير زيت الزيتالمجال. باإلضافة إلى ذ 

البيولوجي أو العالمات المميزة للمنشأ والجودة يتم في كثير من األحيان في شكل الزيت العادي، مما يؤثر سلبا على 

 مستوى تثمين الزيت وعلى سمعته وهويته في األسواق الخارجية. 

ها المغرب في درات من منتجات الزيتون البيولوجية بعدم استغالل المؤهالت التي يتوفر عليويفسر ضعف حجم الصا

هذا المجال وعدم استغالل األراضي البورية التي تناسب الزراعة البيولوجية للزيتون، وكذا بالتأخر في وضع إطار 

 جات.قانوني شامل خاص بهذه الزراعة وكذا لغياب رؤية واضحة للترويج بهذه المنت

للمنشأ والجودة، إلى التأخير في وضع سجل   كما تعزى هذه الوضعية، بالنسبة لمنتجات الزيتون ذي العالمات المميزة

لزراعة الزيتون، ومباشرتها دون دراسات مسبقة للجدوى، وكذا صعوبة الحصول على شهادة المصادقة السنوية 

ت، وكذا عدم وجود رؤية واضحة ومحددة للترويج لها ووجود الخاصة بهذه المنتجات نتيجة عدم احترام دفاتر التحمال

 تسمية. 42ي هذا القطاع منذ عدة سنوات كإيطاليا التي تتوفر حاليا على منافسين تخصصوا ف

  ضعف في تنويع األسواق وفقدان حصص كبيرة من األسواق التقليدية )االتحاد األوروبي والواليات

 المتحدة األمريكية(

ين، هما االتحاد ع في السوق الدولية، تظل صادرات زيت الزيتون المغربي مرتبطة بسوقين رئيسيمن حيث التموض

% من الصادرات المغربية خالل الفترة الممتدة  48% و 44األوروبي والواليات المتحدة والتي استقطبتا على التوالي  

لزيتون في هذين السوقين، بنسبة . غير أنه سجل تراجع كبير لصادرات زيت ا2016/2017إلى  2009/2010من 

 . 2016/2017و 2011/ 2010سوق األمريكية ما بين % في ال 81% في سوق االتحاد األوروبي و 60

وفيما يتعلق بزيتون المائدة، فإن المغرب يركز على عدد محدود من المنافذ بما في ذلك سوق االتحاد األوروبي، الذي 

، تليه الواليات  2016/2017إلى  2009/2010صدرة خالل الفترة من % من الكميات الم 68استوعب ما معدله 

% من مجمل الكميات المصدرة. ويرجع هذا الوضع إلى عدم قدرة المغرب على  20دل سنوي يساوي المتحدة بمع

زيادة حصته في األسواق الواعدة مثل الصين وروسيا فيما يخص زيت الزيتون، والمغرب العربي والمملكة العربية  

 لسعودية وأستراليا فيما يخص زيتون المائدة.ا

البرنامج الخاص بسلسلة الزيتون، -لتي تم الوقوف عليها، وبغية تحسين إدارة العقد على ضوء النتائج والمالحظات ا

يدعو المجلس األعلى للحسابات وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشكل عام، إلى 

 تتبع دقيق وصارم لتنفيذ العقد المذكور. ويوصي على وجه الخصوص بما يلي: ضمان 

 يما يخص الشروط المؤطرة لسلسلة الزيتون:ف ▪

السهر على أن تكون مساهمة الفيدرالية البيمهنية أكثر فعالية في تنفيذ مضامين العقد برنامج، خاصة  -

 من خالل:

بيمهنية المغربية لمنتجي الزيتون وتفعيل استكمال إحداث التمثيليات الجهوية للفدرالية ال -

المتعلق بدراسات التأثير على  12.03ا في القانون رقم االتفاقيات الموسعة المنصوص عليه

 البيئة، وذلك من أجل تمكين هذه الفدرالية من الوفاء بالتزاماتها التعاقدية؛

المنظمات المهنية  بعد زرعها بالزيتون إلى إسناد مسؤولية العمل على استدامة الضيعات -

 الفالحية التي سلمت لها، ودعمها على مستوى التسويق؛

إشراك مختلف األطراف المعنية بالعقد السيما الفدرالية البيمهنية، ومديرية التعليم والتكوين والبحث،   -

دان البحث والتطوير والمعهد الوطني للبحث الزراعي، والمكتب الوطني لالستشارة الفالحية في مي

 ك في ميدان تكوين وتأطير المهنيين في قطاع الزيتون، قصد تحسين طرق اإلنتاج؛وكذل

 فيما يخص تحسين أداء اإلنتاج وجودة منتجات الزيتون في بداية سلسلة القيمة: ▪

ا تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع التجميع من خالل تعبئة المستثمرين المحتملين وتوعية المزارعين بهذ -

 النموذج التنظيمي؛

يع عملية تنفيذ مشاريع التجميع التضامني من خالل إشراك أمثل للفدرالية وتفعيل التصميم تسر -

 المديري لتموقع وحدات التثمين؛
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مواصلة الجهود للرفع من مردودية ضيعات الزيتون من خالل التركيز على مختلف عوامل اإلنتاج،  -

 خاصة: 

ومردودية جيدين، والحد من هيمنة ل أصناف جديدة ذات أداء تنويع أصناف الزيتون عبر ادخا -

 ؛2011صنف البيشولين المغربية طبقا لخارطة الطريق التي أعدتها الوزارة سنة 

إيالء المزيد من االهتمام للري من خالل االستمرار في إنجاز برنامج تجهيز ضيعات الزيتون  -

 إليها في العقد؛ فالحية والعقارية المشاربنظام السقي الموضعي وكذا برامج التهيئة الهيدرو

إعادة تأهيل ضيعات الزيتون القديمة مع تعميم التقنيات  استدراك التأخر الحاصل في برنامج -

 الزراعية الحديثة؛

 فيما يخص تثمين اإلنتاج وتحديث أدوات التحويل: ▪

مواصلة إنجاز برنامج الرفع من القدرة التحويلية من خالل تحديث وحدات العصر الموجودة إلى  -

 28.07جيع المهنيين على احترام الشروط الصحية المنصوص عليها في القانون رقم جانب تش

المتعلق بالسالمة الصحية للمنتجات الغذائية، وكذا من خالل تنفيذ التصميم المديري الخاص بتموقع 

 وحدات التثمين؛ 

ط عصر استدراك التأخر الحاصل في تأهيل الوحدات التقليدية )المعصرات( من أجل تحسين شرو -

 الزيت إن على مستوى الجودة أو احترام البيئة؛

العمل على تنظيم مسالك التوريد مع تعزيز آليات مراقبة الجودة والتتبع وكذا على تحقيق تكامل بين  -

من  (l’aval de la filière) وما بعد التثمين (l’amont de la filière)مرحلتي ما قبل التثمين 

 لوجود الوسطاء؛  أجل الحد من اآلثار السلبية

التي تم إنشاؤها في إطار برنامج حساب تحدي   GIEمواكبة المجموعات ذات النفع االقتصادية  -

 والتي تعاني من صعوبات إدارية ومالية؛ MCAااللفية 

وط البيئية أثناء تنفيذ مختلف البرامج التنموية لقطاع الزيتون. وفي هذا الصدد،  ضمان احترام الشر -

ع عملية تنفيذ برنامج تثمين المنتجات الثانوية إلنتاج زيت الزيتون )كتسميد يعد ضروريًا تسري

 األراضي الزراعية عبر نثر مرج الزيتون( وإعداد اإلطار القانوني المتعلق بها؛

 محلي وبغية الرفع من تنافسية منتجات الزيتون على المستوى الخارجي: في مجال التسويق ال ▪

نتجات الزيتون على المستوى المحلي من خالل تعزيز الجهود الرامية العمل على الرفع من استهالك م -

 للترويج لهذه المنتجات وتحسيس المستهلكين بمنافعها وكذا تشجيع قنوات التسويق الحديثة؛

ة زيت الزيتون المنتجة، ويتطلب هذا األمر وضع "سجل زراعة الزيتون" العمل على تحسين جود -

، والتركيز على صنفي زيت الزيتون البكر والبكر الممتاز، اللذين الذي عرف إنجازه تأخرا ملحوظا

 يفضلهما المستهلك المحلي واألجنبي؛

مواصلة اإلجراءات الرفع من حصة الصادرات من منتجات الزيتون المعبأة ذات القيمة المضافة، و -

 مغربي؛للحد من هيمنة المنتجات غير المعبأة التي تؤثر سلبا على جودة وسمعة المنتوج ال

تدارك التأخر الحاصل في مجال االنتقال إلى زراعة الزيتون البيولوجية قصد اللحاق بركب البلدان  -

 ة للمنشأ والجودة؛المنافسة للمغرب ومضاعفة الجهود للترويج للمنتجات ذات العالمات المميز

جديدة واعدة  مواكبة المهنيين المصدرين عبر تعزيز األنشطة الترويجية من أجل استهداف أسواق  -

لمنتجات الزيتون )كندا والصين وروسيا واليابان والمكسيك والشرق األوسط( وتوطيد مكانة المغرب  

 ية(.في أسواقه التقليدية )االتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريك
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 (مقتضب)نص 

 )...( 

 حظات المجلس األعلى للحسابات بمالالمتعلق  الجواب .الأو

 الزيتون لسلسلة اإلطار والظروف الحكامة .1

 برنامج -الوثائق المرتبطة بتنفيذ وتتبع العقد  1.1

. كما عقد فريق العمل، 2009برنامج، تم إعداد خطة العمل وتقديمها في شهر دجنبر  –من العقد  5طبقا للمادة 

، 2009( منذ  PMOامج سالسل اإلنتاج )نبر-عقد  الاته المسطرة في إطار نظام تتبع إنجاز  الذي تم إحداثه، اجتماع

 وبانتظام. وقد تم إعداد محاضر هذه االجتماعات. 

 .)...(برنامج والتي تتشكل من كل الفاعلين، سنويا اجتماعاتها  -لجنة التتبع، التي تم إنشائها في إطار العقد    كما تعقد 

إلى  16الجهوية طبقا للتقسيم اإلداري الجديد لتنتقل من  المخططات الفالحية، تم تحيين .()..عالوة على ذلك، 

بعد دخول مباشرة لتي قامت بتحيين هياكلها وبرامجها مخططا، حيث يعتبر قطاع الفالحة من أول القطاعات ا 12

 .2016التقسيم الجهوي الجديد حيز التنفيذ في يناير 

 والنسيج التعاوني تأهيل الهيئة البين مهنية 2.1

 الفدراليةاتفاقيات بين وزارة الفالحة وهذه ( 3) ثالثالبيمهنية المغربية للزيتون، تم إبرام  الفدراليةلمواكبة تأهيل 

 لدعم إعادة هيكلتها وتقوية قدرات أعضائها وتشجيع التجميع.  2022و 2014تمتد خالل الفترة ما بين 

البيمهنية على مستوى أهم الجهات المنتجة،  فدراليةتمثيليات لل (4أربع ) سوفي هذا اإلطار، تم، لحد اآلن، تأسي

تطوان   -رقية. مع العلم أن تمثيلية جهة طنجةمكناس، والجهة الش  – خنيفرة، وفاس    - أسفي، وبني مالل    - كمراكش  

مساعدته في إعداد الحسيمة توجد حاليا في طور التأسيس. هذا، وقد قامت الهيئة باالستعانة بمكتب للدراسات ل -

 خطة عملها وبلورة االتفاقيات البيمهنية. 

ها تحديد األهداف المراد تحقيقها وتعتبر المنهجية المعتمدة لتطوير السلسلة مقاربة تشاركية، يتم من خالل )...(

في جميع  والموارد والتدابير التي يجب توفيرها بطريقة تشاورية مع المهنيين وبمشاركة فعالة من جميع مكوناته و

 المراحل. 

وبخصوص االتفاقيات الثالثة التي أشار إليها المجلس في تقريره، فمن الضروري األخذ بعين االعتبار المشاكل 

البيمهنية المغربية للزيتون مع بداية  الفدراليةالهيكلية وضعف الموارد المالية والبشرية التي عرفتها التنظيمية و

 التزاماتها في هذا اإلطار. تأسيسها، والتي حالت دون تحقيق 

ابير عالوة على ذلك، تجدر اإلشارة إلى أنه في سياق اتفاقية تأهيل التنظيم البيمهني، وضع قطاع الفالحة جميع التد 

 الالزمة لهيكلة النسيج التعاوني للسلسلة، في حين يبقى تنفيذ هذه التدابير من اختصاصات والتزامات المهنيين. 

جمعيات جهوية لمنتجي الزيتون، بما في ذلك التعاونيات والتي انضوت   5  البيمهنية  الفدراليةقت  وفي هذا اإلطار، خل

. ويجري حاليًا متابعة تنظيم وإعادة هيكلة المهنيين 2017( سنة  FENOLتحت الفدرالية الوطنية لمنتجي الزيتون )

 بهدف توسيع قاعدة العضوية بالنسبة لجميع مكونات الهيئة.

عملية معقدة تستغرق وقتًا  تعد ، غير أنها اخطوة أساسية من أجل تطويره سلسلةتنظيم وهيكلة أي  هذا، ويعتبر

القطاعات األكثر نجاحا هي، بشكل عام، القطاعات التي يكون فيها الفاعلون االقتصاديون وتجدر اإلشارة أن  طويالً.  

 األفضل تنظيما.

 بحث والتطويرالرؤية والتنسيق في إعداد االتفاقيات الخاصة بال 3.1

والقطب الفالحي الخاص بالزيتون  Oléopoleاالتفاقيتين الخاصتين بقطب الزيتون لمراكش  ةتمت صياغ

هذه األخيرة الوفاء بالتزاماتها بسبب نقص  وقد تعذر على  البيمهنية.  الفدراليةبمكناس، باتفاق وتشاور تام مع 

 مواردها المالية والبشرية.

 مج برنا-في تنفيذ العقد مديرية التعليم والتكوين والبحثاشراك  4.1

يع مؤسسات الوزارة المعنية بتطوير السلسلة، هي ممثلة  ، على غرار جمن والبحثمديرية التعليم والتكويإن )...( 

على مستوى مجموعات العمل المحددة من طرف الوزارة لتتبع السلسلة. كما تشارك هذه المديرية في االجتماعات 

 السنوية للجنة التتبع والتقييم.

http://www.agriculture.gov.ma/ar/pages/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB
http://www.agriculture.gov.ma/ar/pages/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB
http://www.agriculture.gov.ma/ar/pages/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB
http://www.agriculture.gov.ma/ar/pages/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB
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قية الخاصة بدعم هيكلة التنظيم، فقد تم، في إطار االتفاالبيمهنية في مجال التكوين،   الفدراليةوبخصوص التزامات  

 إنجاز مجموعة من التكوينات الخاصة بصيانة تسيير البساتين وإدارة الجودة في وحدات التثمين.

 والجودة اإلنتاج .2

 تطور مؤشرات أداء عالية السلسلة 1.2

 اإلنتاج والمردودية 

أساسيين. ويتعلق األمر بعدم انتظام التساقطات إلى عاملين  في إنتاج الزيتون من سنة ألخرى  الحاصل  يرجع التباين  

المطرية وظاهرة التناوب، اللذان يعتبران عاملين طبيعيين ال يمكن التحكم فيهما ويؤثران بشكل كبير على مستوى 

 اإلنتاج بالمناطق البورية.

ن طرف المكتب الوطني م إنجازها مفبفضل تنظيم العديد من الحمالت التحسيسية والدورات التكوينية التي ت  )...(،

لالستشارة الفالحية والمديريات الجهوية للفالحة والهيئة البين مهنية، عرفت صيانة البساتين تحسنا كبيرا، مما جعل 

 المسار التقني فعاال ومالئما لمختلف مناطق اإلنتاج. 

حت تستفيد من عمليات الجبلية أض وتشير المعطيات الميدانية إلى أن مغروسات الزيتون في المناطق البورية

التشذيب والتقليم والتنظيف من األغصان الميتة. كما تستفيد مغروسات المناطق البورية المالئمة والمسقية من 

 الحرث والتقليم )سنويًا أو كل سنتين( والتسميد والمعالجة ضد األمراض والحشرات.

بها على أساس المساحة اإلجمالية، في حين أن قد تم احتساوبخصوص المردودية المشار إليها في تقرير المجلس، ف

 2,08الى    1,19المردودية الحقيقية يجب احتسابها بالنسبة للمساحة المنتجة فقط. هذه المردودية عرفت تطورا من  

في  طنا في الهكتار، ومن المتوقع أن تزيد تدريجيا. تجدر اإلشارة إلى أن متوسط مردودية الزيتون في إيطاليا هو

 / مصدر منظمة الفاو(. 2017-2013طنا / هكتار )متوسط  2,07حدود 

  مساحات زراعة الزيتون بالمناطق البورية 

تبقى المساحات المغروسة بالزيتون بالمناطق البورية أكثر من المساحات المسقية، ويمكن تفسير ذلك، أساسا، 

في إطار مشاريع الدعامة الثانية لمخطط  تم اختيارهابالعوامل االجتماعية واالقتصادية، حيث أن زراعة الزيتون 

المغرب األخضر الستبدال زراعة الحبوب في المناطق البورية، وخاصة المناطق الجبلية والصعبة، وذلك بالنظر 

 إلى قدرة الزيتون على اإلنتاج بهذه األنظمة اإليكولوجية. 

ل اإلعانات المالية الممنوحة في إطار وذلك من خال كما تدعم الوزارة، بقوة، زراعة أشجار الزيتون المسقية،

 صندوق التنمية الفالحية لتجهيز البساتين بنظام السقي الموضعي.

 محددات اإلنتاجية في مجال زراعة الزيتون 2.2

  النسيج اإلنتاجي وأصناف الزيتون 

رب ر مخطط المغبخصوص مالحظة المجلس حول األصناف الزيتون، فإن المغروسات الجديدة المنجزة في إطا

األخضر، تستعمل شتائل معتمدة تتكون أغلبيتها من صنفي الحوزية والمنارة. كما أن حصة هذه األصناف ترتفع 

من أشجار المنطقة   %25من سنة إلى أخرى. فعلى سبيل المثال، مثلت أصناف الحوزية والمنارة في منطقة الحوز  

 .2016سنة 

بذولة لتنويع األصناف المستعملة، حيث عمل المعهد الوطني للبحث الزراعي باإلضافة إلى ذلك، تتواصل الجهود الم

على استنباطات وراثية من أصناف الحوزية والمنارة، من جهة، وبشولين لنكدوك ومنزانيا وفرانطويو، من جهة 

لمشكاة، تكيفا )تاساوت، وأكدال، والدالية، واأنواع جديدة فعالة وأكثر  5أخرى، مما أدى إلى الحصول على 

 بالسجل الرسمي. ويوجد حاليا صنفي تساوت والدالية في طور التكثير لدى أصحاب المشاتل.  تم تسجيلهاوالبركة(  

لإلشارة، فقد أوصت التوجهات االستراتيجية لوزارة الفالحة لتطوير قطاع زيت الزيتون باستخدام أصناف محددة 

 تاجية الثالثة التالية:لألوساط اإلن

 : البورية نظام المناطق -

 األصناف الوطنية: بيشولين مغربية والحوزية والمنارة؛  -

مم(: بيشولين النكدوك وليتشينو وهوخيبالنكا وبيكوال  400األصناف األجنبية )تساقطات تتجاوز  -

 وفرانطوي؛

 نظام مكثف مسقي: )زيتون المائدة، وزيت(: -

 لمنارة وبيشولين النكدوك؛زيت المائدة: الحوزية وا -
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 الزيتون: الحوزية والمنارة وأصناف جديدة للمعهد الوطني للبحث الزراعي؛إنتاج زيت  -

 نظام جد مكثف: أصناف إلنتاج الزيت:  -

 األصناف أجنبية صغيرة الحجم: اربيكوينا واربوسانا وكورونيكي. -

 ا واكدال في طور التكثير.األصناف الوطنية: الصنف مهجن للمعهد الوطني للبحث الزراعي دالي -

 العمومي المخصص لتجهيزات السقي الموضعي تتبع الدعم 

حيث قامت مديرية  للدولة،المتابعة الشاملة والصارمة لجميع ملفات المساعدات المالية إن مصالح الوزارة تقوم ب

ارات التي استفادت من المساعدة بجميع البيانات المالية والمادية المتعلقة باالستثم المجلسالمالية للوزارة بتزويد 

البيانات كذا  المزروعة و  التي تهم المساحةزيت الزيتون    بسلسلةوالمتعلقة    2018و  2008ية للدولة بين عامي  المال

المالية والمادية، المتعلقة باالستثمارات التي تم إجراؤها خالل نفس الفترة، والمتعلقة باإلعانات الخاصة بمغروسات 

 لموضعي.الري ااسطة ووالتي يتم سقيها بمكثفة الزيتون الجد 

كما أن وزارة الفالحة لديها كل البيانات التفصيلية حول اإلنجازات المادية والمالية المتعلقة بالتحفيزات الممنوحة 

 .لمشاريع التجهيز بمعدات الري الموضعي لكل ملف

وزعة وبالتالي، تتوفر الوزارة على تفاصيل مساعدات الري لكل سلسلة إنتاج على مستوى الشبابيك الوحيدة الم

، إطالق مشروع 2017. وفي هذا اإلطار، تم، سنة خاصإنشاء نظام إحصائي تجميعها  يتطلبوعلى كل جهة. 

الفالحية، بناء على تصريحات الفالح   تلتدبير التحفيزالجمع هذه البيانات على مستوى نظام المعلومات المخصص  

 المتقدم بطلب الحصول على االعانة من الشباك الوحيد.

ساهم جميع التدابير التحفيزية التي تم إرساؤها في إنشاء وحدات إلنتاج الزيتون، والتي تشكل أساس أي وهكذا، ت

  بالمساحة ين أخذها بعين االعتبار هي تلك المتعلقة  فإن البيانات الرئيسية التي يتع  )...(تقييم لسلسلة اإلنتاج. وبالتالي  

تمكن من تقييم منجزات    )...(الزيتون. هذه البيانات، المتوفرة    المزروعة المعروضة في ملفات المنح إلنشاء بساتين

 .السالسل في المناطق البورية والمسقية وقياس المساعدات المالية للدولة التي استفادت منها

 ون المسقية وقطاع زيتون المائدة تطور مزارع الزيت 

لة الزيتون مقارنة بزراعات أخرى ذات قيمة  يعتبر توفر الموارد المائية وولوج األسواق والقدرة التنافسية لسلس

العوامل الحقيقية التي تساهم في تطوير سلسلة الزيتون بالمناطق المسقية. وبالتالي، يعود اختيار من مضافة عالية 

 لمناطق، في األخير، إلى الفالح حسب هذه العوامل.المزروعات بهذه ا

 مشاريع الدعامة األولى 3.2

 تاجيإنجاز مشاريع التجميع اإلن 

بالتشاور مع جميع   2012وضعت اإلدارة اإلطار القانوني للتجميع من خالل إصدار قانون التجميع الفالحي سنة 

والكونفدرالية المغربية للفالحة والتنمية القروية والتنظيمات المهنية  األطراف المعنية، بما في ذلك الغرف الفالحية  

 .الفالحية

وبناًء على طلبات المهنيين، تم اقتراح تعديالت لتكييف عملية التجميع مع الواقع بعد المرحلة األولى من التنفيذ، ف

ين(، ال سيما فيما يتعلق بمسألة تحديد )المجمع والمجمع  الفاعلين الخواصتعقيد عملية التعاقد بين    غير أن  .الفالحي

مشاريع التجميع. وهو األمر الذي   األسعار واالمتثال لها من جانب األطراف المتعاقدة، قد أثر على سرعة إنجازات

 يتجاوز إرادة وزارة الفالحة.

  إنجاز مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

 . )...( لقطاعين العام والخاص مرضية للغاية بشكل عام. تعتبر إنجازات مشاريع الشراكة بين ا )...(

هكتارا، تتماشى  13.113التقييم األخير، والتي تبلغ  بالنسبة لمغروسات الزيتون، فإن اإلنجازات المشار إليها فيف

 مع الجدول الزمني لتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص.

(، فهذه المنطقة %2)أقل من  )...(سطات،  -زيتون المسجلة بجهة الدار البيضاء أما بالنسبة لإلنجازات المتدنية لل

جه العدد القليل من مشاريع الشراكة المقترحة في المنطقة المذكورة ليست متخصصة في زراعة الزيتون، وقد وا

من خالل سالسل  صعوبات على مستوى وفرة المياه، مما دفع الشركاء المعنيين إلى تغيير برنامجهم االستثماري

 .أخرى
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 مشاريع الدعامة الثانية 4.2

  إنجازات مشاريع التجميع التضامني 

يتحقق من خالل التنظيم الذاتي للمزارعين في إطار الجمعيات والتعاونية  يتضامنتجميع الالتجدر اإلشارة إلى أن 

 وتجمعات ذات نفع اقتصادي، والتي تمثل حاملي مشاريع الدعامة الثانية. 

 النسيج الجمعوي للفالحين مما مكن منساهمت الدعامة الثانية لمخطط المغرب األخضر بقوة في تطوير  وقد  )...(  

مضافة الناتجة عن النشاط الزراعي. القيمة قدر ممكن من العلى أكبر  التمكن، وبالتالي تفاوضيةالتعزيز قوتهم 

 .االجتماعيتشكل هذه المنظمات المهنية المستوى األول من التجميع و

من إجمالي )تنظيما  247التي تم إنشاؤها  (OPA) بالنسبة لقطاع الزيتون، بلغ عدد المنظمات المهنية الزراعية

مما يبرز الجهود   .اتفاقيات شراكة مع اإلدارة  وقعتمشاريع  ل  حاملة،  (تنظيما في إطار مشاريع الدعامة الثانية  873

 .ن على طول سلسلة القيمة لهذه السلسلةالحميدة المبذولة في مجال تنظيم الفالحي

الثانية لمخطط المغرب   في إطار الدعامةالمساحات التي سبق غرسها  باإلضافة إلى ذلك، فإن حصيلة إعادة تأهيل  

 تهابرمجتي تمت  هكتارا ال  29.544  من أصلهكتارا    24.070األخضر تبقى مرضية، حيث تم إعادة تأهيل مساحة  

المساحة المستهدفة. وسيتم إنجاز الباقي حسب طلب المستفيدين المعنيين وانخراطهم   من  %80، أي  2020في أفق  

 في هذه العملية.

  يدروفالحيةالتهيئة اله اعمالإنجاز 

تعرف اإلنجازات المالية والمادية لمشاريع التهيئة الهيدروفالحية في إطار مشاريع الدعامة الثانية تقدما عاديا، 

 .%76من الهدف المسطر، في حين تبلغ اإلنجازات المالية حوالي  %59دية حيث بلغت اإلنجازات الما

 التثمين تطوير .3

 تحويل منتجات الزيتون 1.3

 ت الزيتوننمو إنتاج منتجا 

المعطيات المقدمة في تقرير المجلس تخص زيتون المائدة المنتج على مستوى الوحدات الصناعية في القطاع إن 

يدي للزيتون يعد من الممارسة الشائعة في المغرب، ومع ذلك ال يشكل قطاعا  المهيكل، في حين أن التصبير التقل

 طة منزلية أو مرتبطة مباشرة بتجارة التقسيط.منظما في وحدات محددة معروفة، بل هو عبارة عن أنش

طن حسب المواسم،   200.000و  150.000ما بين    هذا القطاع غير المهيكل  فييمكن أن يصل إنتاج زيتون المائدة  

 ويمثل غالبية استهالك المغاربة.

 .كتاراه 385.278إلى   2021هذا، وتصل المساحة المستهدفة في إطار مشاريع الدعامة الثانية في أفق 

 تحديث الوحدات التقليدية لعصر الزيتون 

وحدة في السنة خالل   68، بمعدل  2018سنة    1.404إلى    2008سنة    720انتقل عدد الوحدات الحديثة من حوالي  

، وذلك بفضل األهمية التي أعطيت لهذا القطاع من خالل مخطط المغرب األخضر. 2018إلى  2008الفترة من 

طن سنة   1.993.000إلى    2008طن سنة    700.000الحديثة وشبه الحديثة من حوالي    وقد ارتفعت سعة الوحدات

2018. 

لدراسات التي أجريت على المعاصر التقليدية تظهر انخفاض مستمر )يقدر عددهم بنحو وتجدر اإلشارة إلى أن ا

ا الفعلية في عمليات  (، وال تشتغل جميعها خالل كل موسم. وبالتالي، تبقى مساهمته2016معصرة في عام    11.000

 مقارنة بالوحدات العصرية وشبه العصرية. %12طحن الزيتون منخفضة للغاية، وال تتجاوز 

باإلضافة إلى ذلك، يعتبر تأهيل المعاصر التقليدية عملية شبه مستحيلة ألسباب متعددة، من بينها صعوبة احترام، 

يوان المستخدم في الجر، ومعايير التحويل بالنظر إلى من جهة، قواعد النظافة في المعصرة التقليدية نظًرا للح

 ساحقة من هذه الوحدات، من جهة أخرى. التجهيزات المستعملة والمباني التي تأوي األغلبية ال

  التصميم المديري لتحديد مواقع وحدات التثمين 

لتحديد مواقع وحدات  يريبرنامج تحدي األلفية، وفي إطار التصميم المد  إطاروحدة منجزة في  20باإلضافة إلى 

وحدة مجهزة بنظام مستمر ثنائي المراحل في إطار مشاريع   83، تم إنجاز 2011التثمين الذي تم تطويره سنة 

 .الدعامة الثانية، بمتوسط سعة تتجاوز طن واحد في الساعة

ح التحفيزات لمن، تتطلب المسطرة الجاري بها العمل في إطار صندوق التنمية الفالحية 2010هذا، ومنذ سنة 

إلنشاء وحدات عصر الزيتون تنفيذ الشروط التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة. كما سيتم تحديث موقع إنجاز 

 الوحدات حسب إلمكانيات كل منطقة.
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 تسيير وحدات التثمين وإدارة المجموعات ذات النفع االقتصادي 

مج تحدي األلفية، وتفعيله وتبنيه من قبل الفالحين، رنالقد تطلب إرساء هذا النموذج المبتكر، الذي أطلق في إطار ب

 وطويلة المدى من قبل وزارة الفالحة، خاصة على مستوى الدعم التقني والمالي. متواصلةبذل مجهودات 

لوحدات المنجزة في برنامج تحدي األلفية، فقد التزمت المجموعات ذات النفع االقتصادي، من ا  تشغيلوبخصوص  

ل المشروع، على تعيين طاقم تقني متكامل مكون من مسير وتقنيين متخصصين لتنظيم عمليات مويخالل اتفاقية ت

تزويد الوحدة والعصر والتسويق. غير أنه خالل مدة عملها، تمت معاينة عدم قدرة غالبيتها على تعيين طواقم بهذه 

 الشروط واستقرارها، مما أثر سلبا على عملها بالشكل المنتظر. 

لوحدات، فقد شكل إرساء طريقة تمويل مالي يتالءم وخصوصيات سلسلة الزيتون لفائدة صغار ا  يلتموبخصوص  

الفالحين إحدى التحديات التي تمت معالجتها في إطار االتفاقية الخاصة بتمويل المشروع في شكل تسبيقات عن  

 المنتوج. 

ن أهمها تعقيد اإلجراءات المتعلقة بهذا  كا إال أن تفعيلها وتبنيها من قبل المجموعات عرفا نوعا من الصعوبات،

التمويل وتقلبات العرض والطلب من جهة، وإبداء مقاومة في استعمال القروض وعدم قدرة بعض هذه المجموعات 

على التدبير المناسب لهذا القرض، من جهة أخرى. وبالتالي، يتم اعتماد عملية تبني هذا النظام التمويلي المستجد 

 جموعات بشكل تدريجي ومتفاوت من قبلها تماشيا ومستوى أداءها التدبيري والتقني والمالي.المبالنسبة لهذه 

تشير النتائج المحصل عليها، إلى حد اآلن، من قبل المجموعات ذات النفع االقتصادي والمنحى التصاعدي الذي 

، وذلك من خالل التقدم الملحوظ لهاتعرفه مؤشرات أداءها منذ انطالق عمل وحداتها التحويلية إلى تحسن مرتقب لعم

 لمجموعة من المؤشرات ذات الطابع الكيفي، والمتمثلة بالخصوص في: 

 وحدة خالل ثالث سنوات األخيرة؛ 20طن من الزيتون من طرف  54.200معالجة ما يفوق  -

من منتوج المجموعات من زيت الزيتون ذي جودة بكر ممتازة، والتي توجت بمشاركة  90% -

وفوز إحداها بجوائز تميز خالل المعارض   (Mario Salinas)الدوليةالمسابقة في مجموعتين 

 والمسابقات الوطنية والدولية المتخصصة.

 الولوج التدريجي للسوق المحلية مع التشجيع على االستيراد؛ -

 تجمعا يتوفر على رخصة التصدير. 12مجموعة على التصريح الصحي، منها  20توفر  -

 لجودةن اأنظمة التتبع وضما 

المتعلق بالسالمة الصحية للمنتجات الغذائية عددا من المبادئ الجديدة، بما في ذلك إلزامية   28.07أدخل القانون رقم  

 الترخيص واالعتماد الصحي بالنسبة لمؤسسات ومقاوالت القطاع الغذائي. 

الصحية الجيدة ات وللحصول على هذا الترخيص وجب على هذه المؤسسات والمقاوالت وضع دليل للممارس

المنجز من طرف الهيئات المهنية والمعتمد من طرف المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية. ويستدعي 

 الحصول على االعتماد الصحي وضع نظام للمراقبة الذاتية مطابقا لنظام تحليل المخاطر والتحكم في النقط الحرجة. 

ؤسسات والمقاوالت وضع نظام التتبع )قبل وأثناء وبعد السلسلة الغذائية( والتوفر المكما ألزم هذا القانون على هذه  

 على مسطرة إلجراء السحب / االسترجاع للمنتجات غير المطابقة.

وعلى مستوى وحدات تثمين الزيتون )زيت الزيتون ومصبرات الزيتون(، فبفضل الجهود المبذولة، قامت مصالح 

 . 2019إلى متم ماي    2013تمادا لهذه الوحدات خالل الفترة الممتدة ما بين شتنبر  واعترخيصا    371المكتب بمنح  

هذه الوحدات تخضع للمراقبة الصحية المنتظمة، من خالل زيارات التقييم )زيارات كاملة معززة بتقارير( وزيارات 

التحقق من االمتثال لشروط  إلىتفتيش جزئية أثناء أخذ العينات، وإصدار الشواهد الصحية..... ويهدف هذا التتبع 

النظافة والتحكم في المخاطر )المراقبة الذاتية( ونظام تتبع المنتجات. وفي حالة ما تم الكشف عن وجود حاالت 

 عدم المطابقة أو أوجه القصور خالل الزيارات الصحية المنتظمة يتم تعليق أو سحب الترخيص أو االعتماد الصحي.

لجة الزيتون التي تتمتع ببنية تحتية ومعدات جيدة قد تم اعتمادها أو ترخيصها على  معالإلشارة، فغالبية وحدات 

المستوى الصحي.  كما أن معظم الوحدات المرخصة أو المعتمدة من طرف المكتب، وخصوصا الناشطة منها في 

اعتمادا على دة مجال التصدير أو تلك التي تمول المتاجر الكبرى والمتوسطة، تتوفر على شهادات أخرى للجو

 .متطلبات عمالئها التجاريين.
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 تثمين المنتجات الثانوية للزيتون 2.3

 اتفاقية تثمين مخلفات الزيتون 

تضم الترسانة القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة جميع مصادر التلوث، بما في  

ت الوزارية المكلفة بالبيئة والماء هذه الترسانة القانونية اعاذلك مخلفات أنشطة عصر الزيتون. وقد وضعت القط

 والتنظيمية منذ الثمانينات، وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية األخرى، بما فيها قطاع الفالحة.

وبالنظر لصعوبة هذه اإلشكالية وتعدد المتدخلين، يتطلب تنفيذ إجراءات الحد من أثار مخلفات الزيتون على البيئة 

 ال مهمة. آجا

في هذا اإلطار، قامت وزارة الفالحة، بتنسيق مع القطاعات الوزارية المكلفة بالماء والتنمية المستدامة والداخلية، 

بإعداد مشروع مرسوم يتعلق بترخيص رش المخلفات السائلة الناتجة عن وحدات عصر الزيتون على األراضي 

قيع من طرف الوزارات المعنية، قبل وضعه في مسار لتويوجد مشروع هذا المرسوم في طور اوالفالحية.  

 المصادقة لدى األمانة العامة للحكومة.

ومن جهة أخرى، تم اتخاذ عدة إجراءات لتحفيز المستثمرين لتثمين مخلفات الزيتون، وذلك عبر منح دعم مالي 

 يهم: 

 التنمية الفالحية؛   إطار صندوقاقتناء الجرارات الالزمة لرش المرجان على األراضي الفالحية في   -

إنشاء أحواض جماعية لتجميع ومعالجة وتثمين المرجان على مستوى مناطق إنتاج الزيتون، وذلك  -

 بتنسيق مع الشركاء الجهويين المعنيين؛ 

 تحويل وحدات عصر الزيتون إلى النظام المستمر ذو طورين؛ -

 إنشاء وحدات تجفيف وتثمين وتجفيف ثفل الزيتون الرطب. -

 ات آثار إيجابية على البيئةإلجراءات ذا 

بهدف ضمان احترام وحدات عصر الزيتون للبيئة، تشترط المسطرة المعمول بها في إطار صندوق التنمية الفالحية 

 لالستفادة من اإلعانات على المستثمرين أن:  

عصر تكون الوحدة مجهزة بنظام عصر مستمر ذو طورين قصد تقليص حجم المخلفات الناتجة عن   -

 ن والمضرة بالبيئة؛الزيتو

 تتوفر الوحدة على حوض لتجميع ثفل الزيتون الرطب؛  -

 يوقع المستثمر التزاما باحترام القوانين الجاري بها العمل في إطار المحافظة على البيئة. -

كما تم، في إطار برنامج تقوية سالسل قيم الصناعات الغذائية الممول من طرف البنك الدولي، التوقيع في يناير  

بين وزارتي الفالحة والتنمية المستدامة يتعلق بالمراقبة البيئية   2022و  2018على قرار مشترك للفترة بين    2019

ية الفالحية من طرف لجنة مكونة من ممثلين عن وزارة لوحدات عصر الزيتون المستفيدة من إعانات صندوق التنم

 المستدامة. الفالحة ومن مفتشي الشرطة البيئية التابعة لوزارة التنمية 

 4وقد باشرت هذه اللجنة تنفيذ مقتضيات القرار المشترك سالف الذكر، حيث تمت لحد الساعة زيارة ومراقبة 

الفقيه بن صالح وسيدي قاسم ومكناس، في حين ستتم زيارة الوحدات وحدات لعصر الزيتون بأقاليم قلعة السراغنة و

 المتبقية خالل موسم جني الزيتون المقبل.

 منتجات الزيتونتسويق  .4

 السوق الداخلية 1.4

 يرتبط االستهالك الوطني لزيت الزيتون باإلنتاج. ويسير تطور االستهالك في نفس منحى تطور اإلنتاج.  

، عرف االستهالك الوطني ارتفاعا ملحوظا، 2009سلسلة الزيتون سنة الخاص ب امج برن-عقد الومنذ التوقيع على 

بالرغم من استقرار مستوى  %80مواطن/سنة، أي بزيادة قدرها /كغ 2كغ/مواطن/سنة عوض  3,6حيث بلغ 

مدى السعر في السوق الوطنية خالل هذه الفترة. بالمقابل، عرف استهالك الزيوت النباتية األخرى ركودا على 

 طن/ سنة. 450.000السنوات الخمس الماضية بحوالي 

ي للزيتون، والتي استعملتها لجنة المجلس األعلى لمجلس الدولا التي تم إرسالها إلىتتعلق بيانات االستهالك 

 للحسابات، فقط بزيتون المائدة المنتج بالوحدات الصناعية المهيكلة.
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كلغ/مواطن/ سنة.  1لمستوى الوطني لزيتون المائدة يتجاوز بكثير وبالتالي، فإن تقدير مستوى االستهالك على ا

طن حسب  200.000و 150.000ن القطاع غير المهيكل ما بين لإلشارة، يتراوح إنتاج زيتون المائدة المتأتي م

 كلغ/مواطن/ سنة. 5,5المواسم الفالحية، ويمثل مجمل استهالك المغاربة، أي باستهالك قدره 

 التسويق بالجملة 2.4

تعتبر مكافحة تسويق السائب لمنتجات الزيتون مسؤولية الجميع، كونها تتطلب مشاركة السلطات والمجتمعات 

 .للحد من حجم هذه الممارسةالمحلية 

( بشأن جودة وسالمة 2015يناير    29)  2.14.268من المرسوم رقم    9فيما يتعلق بالترسانة القانونية، تنص المادة  

الزيتون التي يتم تسويقها على ضرورة تعبئة زيوت الزيتون في عبوات مناسبة وبأحجام  زيوت الزيتون وزيوت ثفل  

 لترا. 25إلى  0,1رمزية تتراوح من 

بيمهنية للزيتون، اتفاقية لتشجيع استهالك منتجات الزيتون عالية البشراكة مع الفدرالية   ،ةكما وضعت وزارة الفالح

 .هدف مكافحة التسويق السائب( ب2016-2018الجودة في السوق الداخلية )

خالل فترة عصر الزيتون، من جانبها، تقوم مصالح المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية، كل عام و

تهدف هذه الحمالت إلى و بحمالت لتعزيز مراقبة الجودة وسالمة زيت الزيتون الموضوعة في السوق الوطنية. 

انونية وبيع زيوت الزيتون المزيفة، حيث يتم حجز الزيوت المزيفة التي يتم تسجيل مخالفات الممارسات غير الق

لالستهالك، من قِبل المراقبين، كجزء من الرقابة الدائمة أو في سياق   بيعها من أصل غير معروف أو غير صالحة

 .اللجان اإلقليمية المختلطة

 وقد مكنت هذه المراقبة المكثفة، على سبيل المثال، من:

تقريرا عن المخالفات المسجلة  53، وتم إرسال 2018عينة من زيت الزيتون خالل سنة  290أخذ  -

 لترا؛ 840وضبط وإتالف 

تقريرا للمخالفات   20، وتم إحالة  2019عينة من زيت الزيتون خالل الثلث األول من سنة    146أخذ   -

 طنا. 0,082على المحاكم للبت فيها وضبط وإتالف 

بذولة من طرف المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية لمكافحة مبيعات باإلضافة إلى الجهود الم

حمالت الترويج والتوعية للمستهلكين، ومواصلة تعزيز الرقابة ودعم ورفع الوعي   الجملة، تم اتخاذ تدابير لتعزيز

 .بوحدات العصر

 تطور منتوجات الزيتون المرمزة 3.4

يعتبر نظام ترميز المواد الغذائية والمنتوجات الفالحية والبحرية، في إطار استراتيجية مخطط المغرب األخضر  

محاور األساسية التي ترتكز على تنمية وتثمين المنتوجات ذات وخاصة على مستوى دعامته الثانية، أحد ال

 خصائص مميزة. 

المتعلق بالعالمات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتجات الفالحية   25.06ومن خالل إصدار القانون رقم  

االعتراف بهذه العالمات والبحرية من طرف قطاع الفالحة، تم إحداث اإلطار القانوني الضروري الذي يمكن من  

منتوجا، موزعة  66زوحمايتها.  وقد تم، منذ دخول هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه حيز التنفيذ، ترمي 

عالمات للجودة الفالحية. وقد استفادت سلسلة الزيتون من ترميز   6تسميات للمنشأ و 6بيانا جغرافيا و 54على 

 عالمة لزيت الزيتون وعالمة واحدة لزيت المائدة. 12منتوجاتها، وذلك عبر حصولها على 

ه العالمات، في إطار برنامج تعزيز سالسل هذا، وتواصل الوزارة مجهوداتها من خالل وضع برنامج لترويج هذ 

. هذا البرنامج يتضمن كذلك 2022إلى    2018القيمة الزراعية الغذائية الممول من طرف البنك الدولي، والممتد من  

 ف الفاعلين في القطاع من أجل االنخراط في هذا النهج.تكوين مختل

عداد ونشر إفلقد تطلب استكمال ووضع هذا القانون وبخصوص النصوص القانونية المتعلقة باإلنتاج البيولوجي، 

  4قرارات(، ومن بينها  8ترسانة قانونية ثقيلة تعزى إلى الكم الهام من القرارات التنفيذية الخاصة بهذا القانون )

نتاج قرارات تتعلق بدفاتر التحمالت النموذجية، والتي تطلبت دراستها تحليال تقنيا دقيقا من قبل اللجنة الوطنية لإل

 39.12البيولوجي بتشاور مع المهنين. وقد تم نشر كل هذه القرارات بالجريدة الرسمية. وبالتالي دخل القانون رقم  

 .  2018شتنبر  6اريخ المتعلق باإلنتاج البيولوجي حيز التطبيق بت

في مسار   من جهة أخرى، تم وضع مشروع قرار يتعلق بسن إعانة تخص المصادقة على المنتوجات البيولوجية

 المصادقة، وذلك بهدف تحفيز المنتجين على االنخراط في هذا النهج.
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 إنعاش صادرات منتجات الزيتون 4.4

 صادرات منتجات الزيتون 

بين  2017ة السلسلة، تم إبرام عقد برنامج لتنمية الصناعات الغذائية في أبريل من أجل تشجيع االستثمار في سافل

وير الصناعات الغذائية والذي خصص مجموعة من اإلعانات لتشجيع صادرات الحكومة والمهنيين المعنيين بتط 

 قطاع الزيتون:

ن لتنويع درهم/ط  750درهم / طن حسب طريقة التحضير و  2.000إلى    1.000زيتون المائدة: من   -

 األسواق؛

 درهم / طن حسب نوع التغليف وجودة زيت الزيتون. 6.000إلى  2.000زيت الزيتون: من  -

طنا سنة   21.952إلى    2010طن سنة    19.300صادرات زيت الزيتون )بما في ذلك زيت الثفل( من    ت وقد ارتفع

  .%14، بزيادة قدرها حوالي 2017

وإلى غاية متم شهر أبريل، بلغ حجم صادرات زيت الزيتون وزيوت ، 2019-2018خالل الموسم الفالحي هذا و

مقارنة بنفس  %9و %81بذلك نموا على التوالي بنسبة طنا، مسجال  48.511و 23.728المائدة على التوالي 

 . 2018-2017الفترة من الموسم الفالحي 

ت بها مهمة ترويج وإنعاش الصادرات هذا، وقد قامت المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، منذ أن أنيط

كتها، سواء بالمعارض  نشاطا لفائدة قطاع منتجات الزيتون، وذلك من خالل مشار 50، بتنظيم 2016سنة 

  لقاءات أعمال. 10نشاطا مرتبطا بالمعارض و 40المتخصصة أو بالمعارض متعددة القطاعات، منها 

فيها انخفاض في اإلنتاج، يفضل المصدرون المغاربة بيع منتجاتهم جدر اإلشارة إلى أنه خالل المواسم التي يكون  تو

أفضل من األسواق الخارجية. فعلى سبيل المثال، سجل الموسم في السوق المحلية لكون األسعار المتداولة بها 

انخفاضا في حجم اإلنتاج الوطني من زيت الزيتون، وقد تجاوز سعرها بالسوق المحلية  2017-2016الفالحي 

 درهما عند التصدير. 30درهما للتر الواحد مقابل  50

 جودة منتوجات الزيتون وتنافسيتها 

لجهود المبذولة بتشاور مع الهيئة بين المهنية. وفي هذا اإلطار، تم بذل جهود كبيرة من يعتبر تحسين الجودة ثمرة ا

ودة الزيت باستمرار، وذلك من طرف وزارة الفالحة والمؤسسات التابعة لها لنشر الممارسات الجيدة لتحسين ج

 خالل رفع مستوى الوعي وتشجيع اإلجراءات في هذا المجال. 

،  2017-2016و 2010-2009الزيتون البكر الممتاز زيادات كبيرة بين موسمي  وهكذا، سجلت صادرات زيت

يتون البكر .  وعلى نفس المنوال، ارتفعت حصة زيت الز%112طنا، بزيادة قدرها  5.163طنا إلى  2.430من 

-2016في    %50إلى    2010-2009في    %17الممتاز بالنسبة إلى إجمالي الصادرات المغربية لزيت الزيتون من  

2017. 

لكن، وبالنسبة لتصدير زيت الزيتون المكررة الموجهة بشكل أساسي لالستخدام الصناعي، يرجع التطور المسجل 

سواق الدولية على هذا النوع من الزيت، وخاصة األ فيإلى الطلب القوي  2017-2016و 2010-2009بين 

 .األسواق اإلسبانية واإليطالية

زيز صورة هذا المنتج في السوق الدولية، اتخذت المؤسسة المستقلة لمراقبة ومن أجل توحيد هذه اإلنجازات وتع

 العديد من اإلجراءات، من بينها:  وتنسيق الصادرات

تون من أجل االستفادة من خبرة هذه المؤسسة وتجربة المشاركة في أعمال المجلس الدولي للزي -

 البلدان األعضاء؛

 باإلضافة إلى توفر المؤسسة  الدولي،تذوق لزيوت الزيتون البكر وفقًا لمعايير المجلس    وحداتإعداد   -

 الحسي؛على مختبر للتحليل 

 .للتصدير لتذوق زيتون المائدة لتحسين جودة مذاق زيتون المائدة وحدةإطالق مشروع إلنشاء  -

تنمية سلسلة الزيتون، شرع قطاع الفالحة في إنجاز برنامج الخاص ب برنامج -من جهة أخرى، ومنذ توقيع العقد 

بحث لتحديد خصائص زيت الزيتون المغربي وإنشاء سجل وطني لزيت الزيتون، حيث توجد حاليا الدراسة في لل

 طور اإلنجاز.

هذا المجلس  للزيتون النتائج األولية لهذه الدراسة من أجل إقناع هيئات وقد استغل الوفد المغربي بالمجلس الوطني

التي   C18 :3بمراجعة األعمدة التقريرية حول التركيبة الكيميائية لزيت الزيتون المغربية، خاصة بالنسبة للحمض  
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احتواء الزيوت تعاني الزيوت المغربية من نسب مرتفعة منه، وذلك بهدف اقتراح تصحيحات ضرورية للدفاع على  

 المحصل عليها حتى اآلن حجة قوية للجانب المغربي.  تعتبر النتائج و. C18 :3المغربية على الحمض 

لإلشارة، فالصادرات المغربية من زيت الزيتون مستمرة بشكل طبيعي وال تعاني من أي رفض من طرف أي بلد 

 مستورد.

 تصدير منتوجات الزيتون بالجملة 

وإيطاليا. لإلشارة فإن أكبر  عبئة زيت الزيتون للمستوردين على الصعيد العالمي، كإسبانيايعود اختيار طريقة ت

فقط في  %20الدول المصدرة لزيت الزيتون، كتونس ال تقدر على تصدير جزء كبير من إنتاجها في شكل معبأ )

2015-2016).  

 لكن، وجب تحديد النقاط التالية:

خالل الفترة ما بين  %47ر معظمها في شكل معبأ، مع متوسط بالنسبة لزيتون المائدة: يتم تصدي -

 (؛ 2017-2016و 2009-2010

بالنسبة لزيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون: نمت الصادرات المعبأة بشكل كبير خالل الفترة من  -

بالنسبة لزيت الزيتون ومن  %14إلى  %5، على التوالي من 2017-2016إلى  2009-2010

 سبة لزيت تفل الزيتون.بالن %10إلى  0,01%

يتون المعبأة، وضعت وزارة الفالحة آليات جديدة لتشجيع ودعم صادرات ومن أجل تعزيز الصادرات من زيوت الز

 هذه المنتجات.

 تطوير صادرات منتوجات الزيتون المرمزة   

تحاد األوروبي بشكل عموما، يتم تصدير زيت الزيتون الحامل للعالمات المميزة للمنشأ والجودة في اتجاه سوق اال

 يتون. سائب، كسائر األنواع األخرى من زيت الز

وسوف يصبح تثمينها عبر هذه العالمات ممكنا بعد االعتراف المتبادل بالقوانين المعمول بها لدى الطرفين. وتجري 

 حاليا مشاورات بهذا الخصوص.

ية، وضعت وزارة الفالحة والصيد البحـري وفي إطار العقد البرنامج الحديث العهد والمتعلق بالصناعات الغذائ

المياه والغابات، آلية لدعم تثمين وتنويع الصادرات من منتوجات الزيتون، بما في ذلك المنتوجات والتنمية القروية و

 البيولوجية والمحلية. 

  حيث، 2017-2016طنا خالل الموسم الفالحي  458وفي هذا السياق، بلغت صادرات زيتون المائدة البيولوجي 

طنا(. كما بلغت صادرات   86)  2010-2009تضاعفت خمس مرات مقارنة مع الكم المسجل خالل الموسم الفالحي  

طن خالل نفس الموسم، حيث تضاعفت أربع مرات مقارنة مع الموسم الفالحي  11,5زيت الزيتون البيولوجي 

 طن(. 2,8)  2010-2011

ا من المنتجات الفالحية، رهينة بمستوى جاذبية األسعار ل غيرهعالوة على ذلك، تبقى صادرات زيت الزيتون، مث

على الصعيدين الوطني والدولي، خاصة أن بعض منتجي زيت الزيتون فضلوا بيع منتوجاتهم في السوق المحلية 

 .وذلك نظرا لعرضها أسعارا أكثر جاذبية في الوقت الراهن

 األوروبي والواليات المتحدة األمريكية(تحاد تنويع األسواق الخارجية وحصة األسواق التقليدية )اال 

أولى مخطط المغرب األخضر أهمية بالغة لتنويع األسواق، وذلك عبر عدة تدابير همت تشجيع مصدرين منتجات 

الزيتون من أجل البحث عن أسواق جديدة ذات آفاق مربحة، كالسوق اإلفريقية. وفي هذا الصدد، قامت المؤسسة 

الصادرات بعدة أنشطة تهدف إلى تثمين المنتوج المغربي على المستوى الدولي، وذلك تنسيق المستقلة لمراقبة و

 من خالل:

نشاطا لفائدة قطاع   50، حيث تم تنظيم  برز المعارض الدوليةأتنظيم لقاءات األعمال والمشاركة في   -

طا ا مرتب نشاط  40منتجات الزيتون، سواء بالمعارض المتخصصة أو بالمعارض متعددة القطاعات )

 )...(  لقاءات أعمال(. 10بالمعارض، و

قامت المؤسسة المستقلة  حيث ،إرساء آلية لليقظة االستراتيجية ومتابعة تطور األسواق الخارجية -

للمراقبة وتنسيق الصادرات بوضع آلية لليقظة االستراتيجية تهتم بمتابعة تطورات األسواق 

 ن المصدرين من معطيات محينه. )...( وبتمكيالخارجية، بما فيها أسواق منتجات الزيتون، 

 لدعم ومساندة وتوجيه المصدرين الصغار والمتوسطين:  CAP EXPORTوضع آلية -
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من أجل تأطير ومواكبة المصدرين الصغار والمتوسطين المزاولين ألنشطة التحويل والتوضيب والتخزين 

 2019إلى ماي  2018الفترة الممتدة من شتنبر بوالتصدير، قامت المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات 

 تعاونية. همت هذه التدابير: 350بعدة تدابير لفائدة ما يفوق 

 التوصيات الصادرة عن المجلس األعلى للحساباتالجواب المتعلق ب .ثانيا
 :التوصيات الصادرة عن المجلس تستوجب منا عناصر اإلجابة التالية إن

  ونتالظروف اإلطار لسلسلة الزي .1

 :، ال سيمابرنامج-عقد الهداف أضمان مساهمة فعالة من قبل الهيئة البين مهنية في تنفيذ  -

المتعلقة بدراسات األثر   12.03حكام القانون أاالنتهاء من إنشاء تمثيالتها اإلقليمية وتنفيذ  -

 البيئي، بهدف تمكين الفدرالية من الوفاء بالتزاماتها؛

ة ضمان ديمومة واستدامة المحيطات المنقولة إليها بعد المهنية مسؤوليتحميل المنظمات  -

 تهيئتها وضمان الدعم لها في مجال التسويق؛

إشراك مختلف الفاعلين في عقد البرنامج، وخاصة مديرية التعليم والتكوين البحث والمعهد  -

تأطير بحث والتكوين والوطني للبحث العلمي والمكتب الوطني لالستشارة الفالحية فيما يتعلق بال

 .المهنيين في قطاع الزيتون

لمواكبة تأهيل الفدرالية البيمهنية، وضعت وزارة الفالحة اإلجراءات الهادفة إلعادة هيكلة التنظيمات البيمهنية 

وتقوية قدرات أعضائها. هذه اإلجراءات مستمرة حاليًا، ال سيما من خالل المساعدة التقنية لتمكينها من وضع خطة 

 ا البيمهنية.ملها واتفاقاتهع

 - اسفي وبني مالل -تمثيليات جهوية نشيطة على مستوى أهم الجهات المنتجة: مراكش  4لغاية االن، تم إنشاء 

 .الحسيمة -تطوان  -مكناس والجهة الشرقية، كما يتم إحداث تمثيلية بجهة طنجة  -خنيفرة وفاس

خاصة التشجير، قامت وكالة التنمية الفالحية مغرب األخضر، ولضمان استدامة مشاريع الدعامة الثانية لمخطط ال

لمشروع والتي ابمراجعة دليل إجراءات مشاريع الدعامة الثانية، حيث تمت إضافة مرحلة جديدة إلى  2018سنة 

دامة الست  ي. وبعد تحليل اإلكراهات المحددة، تم الشروع في تفعيل برنامج أولوتثمينهاتتعلق باستدامة االستثمارات  

 مكناس والشرق. -الحسيمة وفاس  -تطوان  -دعامة الثانية، على مستوى جهة طنجة مشاريع ال

بالنسبة إلشراك مختلف األطراف المعنية، تشارك مديرية التعليم والتكوين والبحث والمعهد الوطني للبحث الزراعي 

مجال اختصاصه، وذلك  لبرنامج، كل فيوالمكتب الوطني لالستشارة الفالحية بقوة في تنفيذ مختلف محاور عقد ا

على مستوى مجموعات العمل من خالل نقاط االتصال  المؤسساتبتشاور وتنسيق بينها، حيث يتم تمثيل هذه 

 .المعينة من طرفها

 تحسين إنتاج وجودة منتجات الزيتون على مستوى عالية السلسلة .2

الحة بأهمية رين وتحسيس الفيرة انجاز مشاريع التجميع من خالل تعبئة المستثمتتسريع و -

 التجميع

في أعقاب مشاورات موسعة مع جميع المهنيين، وباإلضافة للمقترحات المقدمة خالل الندوة الوطنية حول التجميع 

، تم إجراء تحسينات كبيرة لتشجيع وتسريع مشاريع التجميع، والتي تشمل مراجعة وتبسيط 2018التي ن ظمت سنة  

ذج جديدة للتجميع، وإدراج سالسل أخرى مع تبسيط إجراءات المصادقة على المتعلقة بالتجميع، ودمج نماالمعايير  

مشاريع التجميع. وقد تم سن مقترح مشروع مرسومين لتعديل المراسيم التنفيذية لقانون التجميع الفالحي ووضعهما 

 .للمصادقة عليهما

مكناس  -تم تنفيذها في جهة فاس  تون، يمكننا أن نذكر مشروعينومن بين مشاريع التجميع الناجحة في قطاع الزي

 حول وحدتين للعصر والتعبئة. يتعلق األمر بكل من:

 56مليون درهم لفائدة  20,1باستثمار قدره  OLEACAIPTALالمشروع الذي قامت به شركة  -

ضيعاتهم، والتي هكتار، حيث تمكن المجمعون من تحسين مردودية  1.500مجمعا على مساحة 

 في الهكتار؛  طنا 5إلى  2ارتفعت من 

 135إلنتاج الزيوت البيولوجية باستثمار بلغ  OLEAFOODالمشروع المنجز من طرف شركة  -

 هكتارا. 341مجمعا على مساحة  34مليون درهم لصالح 
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تنفيذ تسريع تنفيذ مشاريع التجميع التضامني من خالل مشاركة فعالة للفدرالية بين المهنية و -

 تثمينالمخطط المديري إلنجاز وحدات ال

حامال للمشاريع، بعد أن وقعت  تنظيما 247ا بالنسبة لقطاع الزيتون، بلغ عدد التنظيمات المهنية التي تم إنشاؤه

 تنظيما مهنيا لجميع مشاريع الدعامة الثانية.  873اتفاقيات شراكة مع اإلدارة، وذلك من إجمالي 

لمبرمجة في إطار مخطط المغرب األخضر، وذلك كية في إطار مشاريع الدعامة الثانية اوستستمر هذه الدينامي

تحديد ل المديري المخططكما سيتم تحديث  .بالتشاور والمشاركة التامة مع الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون

 .التثمين واالستدامةمواقع إنجاز وحدات التثمين، مع مراعاة كمية الزيتون المحتمل تحويله وضروريات 

 :حسين إنتاجية ضيعات الزيتون من خالل تعبئة مختلف عوامل اإلنتاج وخاصةمواصلة الجهود لت -

 صنفتنويع أصناف الزيتون، من خالل إدخال أنواع جديدة وأكثر إنتاجية للحد من هيمنة  -

 ؛2011بيكولين وفقًا لخريطة الطريق التي تم وضعها سنة 

 الضيعات بالري الموضعي؛ ية للري من خالل استمرار برنامج تجهيزإعطاء المزيد من األهم -

من خالل تعميم التقنيات  تدارك التأخير في تنفيذ برنامج إعادة تأهيل المغروسات القديمة -

 الحديثة.

تتواصل الجهود المبذولة لتنويع األصناف المستعملة، حيث عمل المعهد الوطني للبحث الزراعي على استنباطات 

 وبيشولين النكدود ومانزانيال وفرانطوي، من جهة أخرى.  ة من أصناف الحوزية والمنارة، من جهة،وراثي

وباراكة( مسجلة ومحمية.  أنواع جديدة )تاساوت واكدال وداليا ومشكات 5وقد أثمرت هذه الجهود على إنتاج 

 وتوداليا على المشاتل لتكثيرها.  ويجري حاليا توزيع أصناف تاسا

در المياه. كما تبذل كل من مكاتب االستشارة الفالحية مشاريع الري الموضعي حيثما تتوفر مصا يستمر تشجيع

لتوعية ودعم كل الفالحين،  مهمةوالمديريات الجهوية واإلقليمية والمكاتب الجهوية لالستثمار الفالحي ًمجهودات 

 لتبني نظام الري الموضعي.

هذا المجال لزيادة الترويج لنمط   ة، ستواصل الوزارة الجهود المبذولة فيفيما يتعلق بإعادة تأهيل المغروسات القديم

 .فالحي تقني فعال يتكيف مع مختلف مناطق إلنتاج

 تثمين اإلنتاج وتحديث معدات التحويل .3

مواصلة تنفيذ برنامج الزيادة من قدرة وحدات التحويل، من خالل تحديث وحدات التثمين، باإلضافة  -

، المتعلقة بالسالمة الغذائية، وتنفيذ 25.07المهنيين على االمتثال ألحكام القانون رقم  إلى تشجيع  

 الخطة المديرية إلنشاء وحدات التثمين

 28.07للحصول على ترخيص المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية، طبقا لمقتضيات القانون رقم 

 شركات قطاع الصناعات الغذائية:بشأن سالمة األغذية، يستوجب على 

 ؛HACCPتية يعتمد على نهج إنشاء نظام للمراقبة الذا -

 إرساء نظام للتتبع )عالية وفي الداخل والسافلة(؛ -

 إجراء السحب/االسترجاع للمنتجات غير المتوافقة.   -

الزيتون  اعتماد وتصريح صحي لوحدات تثمين  371، منح 2019إلى غاية شهر ماي  2013وقد تم، منذ سنة 

ييم هذه الوحدات من خالل مجموعة من الزيارات الموحدة )زيت الزيتون ومصبرات الزيتون(. وتتم مراقبة وتق

 .وعمليات التفتيش

 لتحسين ظروف العصر من حيث الجودة واحترام البيئة سد الفجوة في تأهيل الوحدات التقليدية -

المؤهلة لذلك. وبالنسبة لتلك التي يستحيل تأهيلها بسبب تواصل الوزارة جهودها لرفع مستوى المعاصر التقليدية 

التها التي ال تسمح باحترام الظروف صحية ومعايير الجودة وال احترام البيئة، يتم توفير البديل بواسطة الوحدات ح

 المحلية الجديدة. يأخذ هذا بعين االعتبار في برنامج تحديد مواقع الوحدات الجديدة. 
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والسافلة للحد من ين مع تعزيز مراقبة الجودة والرصد والتكامل بين العالية يرجى تنظيم المورد -

 التأثير السلبي للوسطاء 

يتضمن العمل في سافلة هذا القطاع بالضرورة تنظيم نظم التوريد من خالل أدوات الرقابة الصحية والترخيص   )...(

هنية تسمح لتكامل حقيقي بين العالية والسافلة الحتواء وكذا برامج تكوينية ومواكبة المهنيين لبلورة االتفاقيات البيم

 مهيكل.الثير القطاع غير تأ

مرافقة المجموعات ذات النفع االقتصادي التي تم إنشاؤها في إطار تحدي االلفية والتي تواجه  -

 صعوبات إدارية ومالية

ات الناجحة للعديد من المجموعات . ويتيح تراكم الخبرامستمر  المجموعات ذات النفع االقتصادي عمال  مواكبة  تعد 

 الصعوبات ومنعها.  حل  ذات النفع االقتصادي

تحدي األلفية، يساعد البرنامج التدريبي والمساعدة   حساب  برنامج  إطار  في  إنشاؤها  تم  التيولدعم تشغيل الوحدات  

مجموعات التي لم تشغل التقنية في تعزيز مهارات العاملين بهذه المجموعات الذين يديرون الوحدات. وبالنسبة ل

 توعيتها باستمرار للوفاء بالتزاماتها.  العاملين المناسبين بوحداتها، فيتم 

ولتمويل أنشطة هذه المجموعات، وال سيما توفير رأس المال، أنشأ القرض الفالحي منتوًجا خاًصا بها بمعدالت 

تي تعاني منها، وخاصة تلك المرتبطة فائدة مع تسهيالت مخصصة، وسيتم تعزيز التأطير إلزالة بعض القيود ال

 بأساليب التنفيذ. 

من قبل التجمعات هو خيار آخر اتخذته بعض التجمعات وسيتم تشجيعه.   للرأسمال الخاصالتكوين التدريجي  إن

 .بناء قدرات التجمعات إلدارة هذه األموال هو أيضا إجراء من شأنه تعبئة جهود الدعم

رورة  البيئية أثناء تنفيذ مختلف البرامج التنموية لقطاع الزيتون، عبر ضضمان احترام الشروط  -

سريع عملية تنفيذ برنامج تثمين المنتجات الثانوية إلنتاج زيت الزيتون )كتسميد األراضي 

 الزراعية( وإعداد اإلطار القانوني المتعلق بها

على البيئة، قامت وزارة الفالحة، بتنسيق مع في إطار اإلجراءات المتخذة للحد من تأثير أنشطة تثمين الزيتون 

عنية )الماء، والتنمية المستدامة( بإعداد مشروع اتفاقية لتنزيل عدة إجراءات لتثمين ومعالجة القطاعات الوزارية الم

 . المنتوجات الثانوية لسلسلة الزيتون. ويستمر العمل مع المهنيين الهتمام المستثمرين في تثمين المنتجات الثانوية

 ت الزيتون في السوق الخارجيفي مجال التسويق المحلي ومن أجل تعزيز القدرة التنافسية لمنتجا .4

العمل على رفع استهالك منتجات الزيتون على المستوى الوطني من خالل تكثيف الجهود لتوعية  -

 وتحسيس المستهلكين وتعزيز تواجدها بمختلف شبكات التوزيع الحديثة

 .ت في هذا االتجاهكما يواصل القطاع الفالحي للوزارة المجهودا )...(تم إحراز تقدم كبير في هذين المجالين 

العمل على تحسين جودة زيت الزيتون المنتجة، ويتطلب هذا األمر وضع "سجل زراعة الزيتون"  -

الممتاز، اللذين   الذي عرف إنجازه تأخرا ملحوظا، والتركيز على صنفي زيت الزيتون البكر والبكر

 يفضلهما المستهلك المحلي واألجنبي

لممارسات المتبعة من طرف الفالحين ووضعية وحدات عصر الزيتون خالل ترتبط جودة زيت الزيتون المنتجة با

 مراحل جني الزيتون ونقله وتخزينه. 

فر على بنك معلومات ، فسجل زيت الزيتون ليس له تأثير على جودة الزيوت المنتجة. فهو يمكن من التو)..(

المغرب الدفاع على مميزات زيت الزيتون للمميزات الكيميائية والذوقية لزيت الزيتون المغربي، مما يسهل على 

 المغربي أمام الهيئات الدولية. 

وفي هذا اإلطار، استغل الوفد المغربي بالمجلس الدولي للزيتون النتائج األولية لدراسة إعداد سجل زيت الزيتون 

زيت الزيتون لدفاع عن زيت الزيتون المغربية. وسيواصل قطاع الفالحة استغالل المعطيات المتعلقة بسجل ل

 وتسريع أعمال انهاءه. 

زيادة الصادرات من منتجات الزيتون المعبأة ذات القيمة المضافة واستمرار التدابير الهادفة للحد   -

 صورة المنتوج المغربي من هيمنة المنتجات الغير معبئة والتي تؤثر سلبا على
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ل ولوج على أسواق واعدة  دعم المهنيين المصدرين من خالل تعزيز اإلجراءات الترويجية من أج -

 جديدة )كندا والصين وروسيا واليابان والمكسيك والشرق األوسط( 

تجات أولى مخطط المغرب األخضر أهمية بالغة لتنويع األسواق، وذلك عبر عدة تدابير همت تشجيع مصدرين من

 الزيتون من أجل البحث عن أسواق جديدة ذات آفاق مربحة كالسوق اإلفريقية.  

الصدد، قامت المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات بعدة أنشطة تهدف إلى تثمين المنتوج المغربي وفي هذا  

 على المستوى الدولي، وذلك من خالل:

 الدولية؛ تنظيم لقاءات أعمال والمشاركة في أبرز المعارض -

 إرساء آلية لليقظة االستراتيجية ومتابعة تطور األسواق الخارجية؛ -

لدعم ومساندة وتوجيه المصدرين الصغار والمتوسطين، وذلك ابتداء   CAP EXPORTوضع آلية   -

 .2017من سنة 

تحقيق  وتجدر إلشارة إلى أن المصدرين المغاربة يختارون بيع منتجاتهم في السوق المحلية عندما تمكنهم من

انخفاضا في حجم اإلنتاج    2017-2016أرباحا تفوق ما تدره الصادرات. على سبيل المثال، سجل الموسم الفالحي  

درهما عند التصدير.   30درهماً للتر الواحد مقابل    50الوطني لزيت الزيتون، حيث تجاوز سعرها بالسوق المحلية  

 %9طنا، بزيادة قدرها  48.511ما مجموعه  2019ة أبريل بالنسبة لزيتون المائدة، بلغ حجم الصادرات في نهاي

 .2018-2017مقارنة الفترة من الموسم الفالحي 

النهوض بقطاع الزراعة البيولوجية والتحاق بركب الدول المنافسة للمغرب مع مضاعفة  -

 مجهودات ترويج وإنعاش المنتوجات المرمزة 

ة البيولوجية بالمغرب. ولهذا فهي تواصل المجهودات المبذولة وزارة الفالحة جد واعية بأهمية وقدرات السلسل إن

 (. …للنهوض بهذا القطاع )
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  رنامج توسيع الريب
 

% قابلة للري أي ما يعادل 19مليون هكتار، منها  8.7تقدر المساحة الصالحة للزراعة بالمغرب بحوالي 

هكتار. فمنذ االستقالل، كان تدخل الدولة فيما يخص المدارات المسقية مهما ومستمرا حيث مكنت هذه  مليون 1.65

اقتصادية مهمة. وبذلك، تمثل -عة السقوية والحصول على منافع سوسيوالجهود من الرفع من المساحة المتعلقة بالزرا

%  40حجم الصادرات الفالحية، كما توفر % من 75% من معدل القيمة المضافة الفالحية و 45الزراعة السقوية 

 . 52% من إنتاج الزراعات الصناعية86من فرص الشغل في المجال القروي و

المغرب األخضر" كاستراتيجية قطاعية في المجال الفالحي. ويرتكز هذا  "مخطط 2008وقد اعتمد المغرب سنة 

الفالحة ذات القيمة المضافة العالية في حين تهدف المخطط على دعامتين أساسيتين، حيث تهم الدعامة األولى تنمية 

لهذا المخطط، يعتبر المحور   الدعامة الثانية إلى المواكبة التضامنية للفالحة الصغيرة. ومن بين المحاور األفقية السبعة

 وهي:  (AHA)للتهيئة الهيدروفالحية  المتعلق بالماء مهما وينقسم إلى ثالثة برامج

في سافلة السدود والذي يهدف إلى إنشاء مدارات جديدة وتقوية المدارات  PEI)برنامج توسيع الري ) -

متوقع إنشاؤها، وذلك على مساحة التي تهيمن عليها السدود سواء كانت قائمة أو قيد اإلنشاء أو من ال

 هكتار؛  160.000تقدر ب 

ي على مساحة تبلغ الذي يهدف إلى تحديث أنظمة الر  (PNEEI)البرنامج الوطني القتصاد مياه الري   -

 هكتار؛ 550.000

: يهم إشراك القطاع الخاص في  (PPPI)برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الري   -

 الري الجماعية وتحسين جودة خدمة مياه الري في المدارات القائمة.  تسيير تجهيزات

ول )برنامج توسيع الري(. ويتألف هذا البرنامج من وفي هذا الصدد، قام المجلس األعلى للحسابات بتقييم البرنامج األ

دف هذا التقييم إلى مليار درهم. ويه 21.5بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ  2020 - 2008مشروعا مبرمجا في الفترة  20

 التأكد من:

 أن تصميم وأهداف برنامج توسيع الري يتماشيان مع توجيهات ووثائق تخطيط الموارد المائية؛ -

 للممارسات الجيدة؛ البرنامج والمشاريع يتم وفقاأن تدبير  -

 تنفيذ البرنامج ودرجة تحقيق األهداف المتوخاة. -

 

 -  2008ت المهمة تقييم برنامج توسيع الري على مستوى البرنامج والمشاريع المكونة له، وذلك خالل الفترة شمل

لجوانب اإليجابية والسلبية لتدبير البرنامج ومشاريعه، حيث تم تحليل هذه الجوانب وفقا  . ويبرز هذا التقييم ا2018

ر البرنامج وكذا تسيير المشاريع. وقد سجل المجلس مجموعة من للمحاور الثالثة التالية: السياق المائي الوطني وتدبي

 المالحظات تم على إثرها إصدار عدد من التوصيات، نوردها فيما يلي.  

 وال. السياق المائي الوطني وتخطيط الموارد المائية أ
 سجل المجلس بهذا الخصوص ما يلي.

  ضعف إمكانات الموارد المائية الطبيعية 

متر مكعب لكل فرد سنويا. ويعتبر هذا المعدل  840السنوية من الموارد المائية الطبيعية في المغرب تبلغ اإلمكانات 

متر مكعب لكل فرد سنويا، والتي تمثل   1000يسجل المغرب إمكانات أقل من عتبة  من بين األضعف في العالم، حيث  

 الحد األدنى المتعارف عليه والذي دونه تظهر حالة ندرة الماء.

تفاقم الظواهر المناخية القصوى بالمغرب، السيما الجفاف،   المحتمل أن يزداد ضعف هذه اإلمكانات المائية بسببومن  

يبلغ في   53المؤقت للمخطط الوطني للماء. في هذا الصدد، تجدر اإلشارة إلى أن اإلجهاد المائيكما ورد في التقرير 

لك نصف موارده من هو ما يوضح أن المغرب يسته % في تركيا، و 27% في البرتغال و17% مقابل 49 المغرب

  المياه العذبة.

 
 . 2007  مديرية الري وإعداد المجال الفالحي "الري والمغرب األخضر"مذكرة  52
 . العجز البيئي(-سحب المياه العذبة / )إجمالي الموارد المائية المتجددة 53
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 ائية غير التقليديةمياه معبأة أساسا عن طريق السدود ومحدودية اللجوء إلى الموارد الم 

%. وفي هذا اإلطار، 16 % عن طريق السدود الكبرى بينما تشكل المياه المأخوذة من اآلبار75تتم تعبئة المياه بنسبة  

مع   2010% من مجموع الطلب على الماء في سنة  89ارة إلى أن قطاع الفالحة يعتبر أول مستهلك للماء )تجدر اإلش

( مقارنة مع باقي المستهلكين: الماء الصالح للشرب والصناعة 2030% في سنة 84احتمال أن تشكل هذه النسبة 

 والسياحة وكذا الطاقة الكهربائية. 

غير التقليدية في المغرب، بما في ذلك تحلية مياه البحر ومعالجة المياه العادمة، حديثا   تبر اللجوء إلى الموارد المائيةيع

سهل شتوكة  من أجل ري  2017ومحدودا. فبالنسبة للتحلية، تم إطالق الشطر األول من مشروع تحلية مياه البحر سنة  

في إطار شراكة بين القطاعين العام   الوزارة المكلفة بالفالحة، وذلكأيت باها من طرف -الموجود في إقليم شتوكة

مجموعة من المواقع التجريبية   والخاص. أما فيما يخص إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة في الري، فقد تم إطالق

 الفالحة على نطاق واسع. تشغيل أي مشروع إلعادة استعمال هذه المياه في  2018الرائدة، لكن لم يتم إلى نهاية سنة 

 ي المصادقة على وثائق تخطيط الموارد المائيةتأخر ف 

والمخططات التوجيهية  (PNE)تتمثل أبرز وثائق تخطيط الموارد المائية في المغرب في المخطط الوطني للماء 

 على مستوى األحواض المائية. (PDAIRE)للتهيئة المندمجة للموارد المائية 

م المصادقة عليه بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية، كما تنص على للمخطط الوطني للماء أنه لم تت  وقد لوحظ بالنسبة

، إذ ال يزال إلى نهاية 2015المتعلق بالماء، وذلك بالرغم من إعداده منذ سنة  36.15من القانون رقم  90ذلك المادة 

 قيد المراجعة.  2018سنة 

وصودق  2011الحالية، فقد تم إعدادها في سنة هيئة المندمجة للموارد المائية أما فيا يخص المخططات التوجيهية للت

عليها من طرف مجالس إدارة وكاالت األحواض المائية، بيد أنه لم تتم المصادقة عليها بمرسوم وال نشرها في الجريدة 

 .2018الرسمية، حيث ال تزال هذه المخططات قيد المراجعة إلى نهاية سنة 

وثيقتي تخطيط المياه من المستوى األول والثاني. ويمكن أن يؤثر هذا الوضع يالحظ أنه لم تتم المصادقة على  وبالتالي،  

من القانون رقم   95المتمثل في غياب إطار تنظيمي مرجعي لسياسة الماء سلبا على قطاعات أخرى، حيث إن المادة 

ومخططات   على صعيد وثائق التخطيط الحضري  سالف الذكر تنص على وجوب مراعاة توجهات هذه الوثائق  36.15

 التنمية الجهوية. 

  محدودية وعدم انتظام اجتماعات هيئات الحكامة وتنسيق الموارد المائية 

( واللجنة الوزارية (CSECتتمثل هيئات حكامة وتنسيق المشاريع في مجال الماء في المجلس األعلى للماء والمناخ 

 .  (CIE) للماء

جيهات العامة للسياسة الوطنية في مجال الماء والمناخ وبإبداء على للماء والمناخ بصياغة التوويختص المجلس األ

رأيه حول المخطط الوطني للماء والمخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية. لكن، على الرغم من أن 

منذ (، غير أنه لم يعقد أي اجتماع 2001و 1982عقد تسع جلسات )بين سنتي  1981هذا المجلس الذي أنشئ سنة 

 . 2001سنة 

أما اللجنة الوزارية للماء، فهي تقوم بتنسيق السياسات والبرامج القطاعية في مجال الماء باإلضافة إلى تحديد األولويات  

 نة في سنةالوطنية المتعلقة بتتبع تنفيذ هذه البرامج وتمويلها، وذلك من أجل ضمان إنجازها. وقد تم إنشاء هذه اللج

، تمت  2014. وفي سنة 15/03/2007بتاريخ  5/2007ا بعد بدورية للوزير األول رقم لتحدث رسميا فيم 2001

الذي أعاد تحديد تكوينها واختصاصاتها    25/11/2014بتاريخ    2.14.500مأسسة اللجنة الوزارية للماء بالمرسوم رقم  

ة إال مرة واحدة فقط وذلك في ذا المرسوم، لم تجتمع هذه اللجنوكذا وتيرة انعقاد اجتماعاتها. لكن، وبعد اعتماد ه

 . 2015 فبراير

ويؤثر عدم تفعيل الهيئتين المذكورتين سلبا على وضع وثائق تخطيط الموارد المائية وكذا برمجة وتنسيق وتنفيذ وتتبع 

 المشاريع في مجال الماء.

 ثانيا. برنامج توسيع الري: اإلعداد والتنفيذ والقيادة 
إلى  1960هكتار في سنة  150.000المجهزة من طرف الدولة من نذ االستقالل، ارتفعت المساحات م

. وفي 1990في سنة  748.300وبلغت  1980هكتار في سنة  563.800ثم إلى  1970هكتار في سنة  271.600

 هكتار. 1.016.700، وصلت المساحات المجهزة من طرف الدولة إلى 2000سنة 

، 2018ا للوضعية المنجزة من طرف وزارة الفالحة في سنة إلجمالية للمدارات المسقية، وفق تمثل المساحة ا

هكتار  441.430هكتار مجهزة من طرف الدولة بشبكات الري الجماعية و 1.019.970هكتار منها  1.461.400

 من طرف مبادرات الخواص من أجل الري الفردي.  مجهزة
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ديدة وتعزيز الري في المدارات الموجودة سيع الري في "إحداث مدارات ري جوقد حدد الهدف العام من برنامج تو

هكتار 160.000التي تهيمن عليها السدود المنجزة أو قيد اإلنشاء أو المتوقع إنشاؤها، وذلك على مساحة تقدر ب 

 ". وتتمثل األهداف الفرعية لهذا البرنامج في: 2020-2008خالل الفترة 

 رض الري؛المائية التي تمت تعبئتها من السدود لغتثمين الموارد  -

 تحسين نجاعة توزيع مياه الري من خالل تهيئة وإدماج تقنيات أكثر فعالية للري الموضعي؛ -

 تكثيف وتثمين اإلنتاج الفالحي؛  -

 زيادة دخل الفالحين من خالل تكثيف ورفع مردودية المحاصيل؛ -

 ة إلى المدن. تثبيت الساكنة المحلية وتخفيف الهجرة القروي -

 الري الجوانب التالية:وهم تقييم برنامج توسيع 

 إعداد البرنامج: اختيار وتحديد المشاريع ذات األولوية؛ -

 قيادة وتتبع البرنامج؛ -

 وضعية تقدم البرنامج؛  -

 تنسيق وتقاطع البرنامج مع البرامج األخرى المتعلقة بالري.   -

 إعداد البرنامج .1

جال الفالحي لكن دون القيام بدراسة مسبقة  خليا على مستوى مديرية الري وإعداد المتم إعداد برنامج توسيع الري دا

 لتحديد عناصره وطرق تنفيذه. وقد سجل المجلس بهذا الخصوص المالحظات التالية.

  نقائص على مستوى المذكرة الملخصة للبرنامج 

ه وتشير إلى شروط نجاحه. لكن ال تقدم هذ  تعرض المذكرة الملخصة لبرنامج توسيع الري الئحة المشاريع التي تكونه

 الوثيقة معلومات بشأن النقط الرئيسة التالية:

 الوضعية قبل البرنامج والوضعية المتوقعة؛ -

 مراحل إطالق المشاريع وتحديد األولويات بينها؛ -

 طرق تمويل البرنامج؛  -

 المخاطر التي يمكن أن يتعرض إليها البرنامج؛ -

 البرنامج؛هيئات قيادة وتنسيق وتتبع  -

 القيام بها.األنشطة األفقية التي يتعين  -

ويشكل عدم أخذ هذه العناصر بعين االعتبار خالل إعداد البرامج عائقا أمام الحصول على رؤية واضحة لهذه العناصر 

 من أجل تحكم جيد وقيادة وتتبع أفضل وكذا تنفيذ فعال.   

 سيع القديمة غير المتممةعدم برمجة جزء كبير من الفارق وكذا بعض مشاريع التو 

لرئيسي من برنامج توسيع الري في تثمين المياه المعبأة من السدود من خالل إنشاء مدارات للري في يتمثل الهدف ا

هكتار كمساحات للتهيئة لتقليص الفارق بين المدارات المجهزة  000.108سافلة هذه السدود، حيث حدد البرنامج 

مع السدود قيد اإلنشاء وذلك من أجل البرنامج خلق مدارات للري بشكل متزامن والسدود الموجودة. كما يتوخى 

 هكتار.   000.160الوصول إلى المساحة اإلجمالية المقدرة ب 

التقرير المؤقت للمخطط الوطني للماء أن الفارق بين اإلمكانات القابلة للري والمساحات  يتضح من خالل بيانات لكن

لتالي، ال يشكل مجموع مساحات المشاريع هكتار عند إعداد برنامج توسيع الري، وبا 550.341المجهزة قد بلغ 

 من هذا الفارق.  %  48هكتار( سوى  000.160المدرجة في برنامج توسيع الري )

من ناحية أخرى، لم يتم إدماج األشطر المتبقية للتهيئة في إطار برامج توسيع الري السابقة، خاصة تلك المتعلقة 

هكتار.  200.36حيث تبلغ مساحة هذه األشطر  2008 - 1993رة مدارات التي تم الشروع في إنجازها خالل الفتبال

ويرجع ذلك أساسا إلى إعطاء األولوية في هذه المناطق إلى توزيع المياه المعبأة للتزويد بالماء الصالح للشرب مقارنة  

 بالري.   
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  الموارد المائيةتباين المعطيات مع وثائق تخطيط 

عض المشاريع التي لم تنص عليها المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة لوحظ أن برنامج توسيع الري يتضمن ب

للموارد المائية.  في المقابل، أغفل البرنامج تجهيز مدارات ري أخرى تمت برمجتها في إطار هذه المخططات. 

ينص عليه   الذي تمت برمجته في إطار برنامج توسيع الري دون أن  هكتار(   500.2ويتعلق األمر بمدار الري أسجن )

المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية للوكوس وكذا مدارات بوعكبة وأسفلو وباب ويندر، باإلضافة إلى 

المائية دون   مدارا في حوض أبي رقراق تم تحديدها على مستوى المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد   12

 أن يتضمنها برنامج توسيع الري. 

افة إلى ذلك، لوحظ وجود اختالفات بين المشاريع المخطط لها في إطار برنامج توسيع الري والمشاريع التي باإلض

 500.2هكتار( وأسجن )  000.30تمت برمجتها في المخطط الوطني للماء، حيث تمت برمجة مشاريع سهل سايس )

اريع غير مبرمجة في المخطط الوطني  هكتار( في إطار برنامج توسيع الري وهي مش  200لطان )هكتار( وولجة الس

للماء. على عكس ذلك، يتضمن المخطط الوطني للماء بعض المشاريع التي لم تتم برمجتها في مخطط توسيع الري،  

 هكتار بتارودانت(. 1.000ويتعلق األمر بتمالوكت )

ء تنص على ضرورة احترام المتعلق بالما 36.15من القانون رقم  95ى أن المادة تجدر اإلشارة في هذا الصدد، إل

 وثائق التهيئة والتخطيط لتوجيهات المخطط الوطني للماء والمخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية. 

  نقائص على مستوى أنظمة المعلومات 

تمكن من القا من نظام معلومات يتضمن العناصر األساسية التي من المفترض أن يتم إعداد برامج توسيع الري انط

اختيار وتحديد المشاريع ذات األولوية قصد برمجتها. لكن لوحظ وجود نقائص مختلفة على مستوى أنظمة المعلومات  

حيث لوحظ غياب نظام معلومات متكامل حول الماء كما هو منصوص عليه في المادة  المستخدمة في هذا المجال،

 وطني للماء.سالف الذكر وفي المخطط ال 36.15من القانون رقم  129

وعلى مستوى وزارة الفالحة، تعرف أنظمة المعلومات الموجودة )نظام المعلومات الجغرافي والخريطة الوطنية 

 للري( مجموعة من النواقص المرتبطة خاصة بدقة البيانات وسالمتها وأمنها وشموليتها )غياب مراقبة الولوج

شرة على الجداول على سبيل المثال(. كما تجدر اإلشارة إلى غياب ومستويات التأهيل وكذا إمكانية تغيير البيانات مبا 

االندماج بين األنظمة على مستوى المؤسسات التي توجد تحت وصاية وزارة الفالحة وخاصة المكاتب الجهوية 

 لالستثمار الفالحي.

 ويات فيما يخص المشاريع  غياب معايير النتقاء وتحديد األول 

برنامج توسيع الري في غياب معايير رسمية تبرر اختيارها من بين مشاريع أخرى مهمة.   لوحظ أنه تم انتقاء مشاريع

باإلضافة إلى ذلك، لم يحدد برنامج توسيع الري أية أولوية متعلقة بتحديد مراحل التنفيذ أو البحث عن تمويل المشاريع 

 التي تكونه.   

 از وتقدم البرنامجإنج .2

 ج، لوحظ ما يلي.فيما يتعلق بإنجاز وتقدم البرنام 

 ضعف تقدم برنامج توسيع الري 

هكتارا، وهو  79980حوالي  2018إلى نهاية  2008بلغت المساحة التي تم الشروع في أشغالها أو إنهاؤها منذ سنة 

هكتارا في  44980ارا. ويتعلق األمر بـ هكت 160000فقط من المساحة المبرمجة والتي تقدر بـ  %  50ما يعادل 

)سهل سايس وسهل بودنيب(.    2018هكتارا انطلقت األشغال المتعلقة بها عند نهاية    35000وبما يعادل  طور األشغال  

هكتارا شرع في سقيها. وهكذا بلغت المساحة  9950هكتارا، منها  17930وقد تم إنهاء التجهيزات على مساحة 

 % من البرنامج. 6,2ودة بمياه الري % من المساحة المبرمجة في حين تمثل المساحة المز  11,2المجهزة ما يعادل
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 . معالجة: المجلس األعلى للحسابات2018المصدر: معطيات مديرية الري وإعداد المجال الفالحي، 

مليون  308هكتار( ما قدره  44980بلغ حجم المياه المثمنة المعبأة على مستوى سدود المشاريع في طور اإلنجاز )

% من مجموع المياه المعبأة أو القابلة للتعبئة على مستوى السدود  24يعادل ، وهو ما 2018متر مكعب إلى حدود 

 مليون متر مكعب.  1276المعنية بالبرنامج والتي تقدر بـ 

فقط من %   15مليار درهم أي  3,48 في إطار برنامج توسيع الري    2017وقد بلغت النفقات المنجزة إلى غاية نهاية  

مليار درهم. ويتراوح المعدل اإلجمالي لإلصدارات، بالمقارنة  23مج والتي قدرت بـ إجمالي التكلفة المتوقعة للبرنا

. وقد تم الوصول إلى 2017 - 2009% بالنسبة للفترة  60% و 8مع اعتمادات البرنامج السنوية المتوفرة، ما بين 

 .2016%( خالل سنة  60المعدل األقصى )

ة النطالق وتقدم أشغال مشاريع برنامج توسيع الري تبين أن آجال اإلنجاز  أما فيما يتعلق باآلجال، فإن الوضعية العام

المثال، تتمثل اآلجال المتوقعة بالنسبة لدار خروفة في الفترة الممتدة قد امتدت بالمقارنة مع اآلجال المتوقعة. على سبيل  

في حين أن األشغال بهذين  ،2015و 2010وبالنسبة لسبو المتوسط في الفترة الممتدة ما بين  2015و 2011بين 

 .2018المشروعين لم تنته بعد، وذلك إلى غاية نهاية 

 رق بين المياه المعبأة في منطقة الغرب والمساحات المجهزةعدم انطالق المشروع الكبير المتعلق بسد الفا 

% بالسدود  98بنسبة  هكتارا، 80020ترتبط المساحة اإلجمالية للمشاريع التي لم يتم الشروع فيها، والتي تقدر بـ 

الواجب  التي أعدت قبل انطالق البرنامج )في إطار تقليص الفارق( والتي يعد سد الوحدة أهمها، حيث تمثل المساحة

 % من المساحة المستهدفة في إطار برنامج توسيع الري. 43تجهيزها والمتعلقة بهذا السد 

مليون درهم )في الفترة  47والتقنية المتعلقة بهذه المنطقة  وقد بلغت تكلفة دراسات الجدوى االجتماعية واالقتصادية

جهيز دوائر توسعة الري، غير أن تهيئة هذه ( واقترحت مجموعة من الخيارات من أجل ت2015و  2009الممتدة بين  

يرة تعرض المنطقة للفيضانات تجهيزات تقنية كب :المناطق تواجه مجموعة من العراقيل الطبيعية والتقنية والمالية

 .وعالية التكاليف

ر من جهة أخرى، فقد كانت جهة الغرب موضوع دراسة هيكلة شراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل التدبي

المفوض لخدمة ماء السقي، غير أن هذه الشراكة لم تتم. باإلضافة إلى ذلك، فقد تم الشروع في إعداد برنامج شراكة 

المشروع في المجاالت التي تتوفر على الظروف التقنية المالئمة. وتبلغ وذلك بحصر نطاق  2018آخر خالل سنة 

هكتارا( ومناطق  50500قسمة على مناطق لتوسيع الري )هكتارا، م 72000المساحة اإلجمالية التي تم اعتمادها 

 هكتارا(.  21500عصرنة وتقوية للري )

 تأخر في التزويد بمياه الري بالنسبة للسدود المشغلة 

هكتارا من مجموع المساحة المجهزة في إطار برنامج توسيع الري، وتتعلق   9950مساحة المزودة بمياه الري  تمثل ال

نجاز عند انطالق البرنامج. تجدر اإلشارة، في هذا السياق، إلى أن الهدف الرامي إلى تزويد بسدود كانت في طور اإل

يقه، السيما فيما يخص سدود شبيكة، زرار، موالي بوشتى،  المجاالت بمياه الري بموازاة مع تشغيل السدود لم يتم تحق

كن المدارات المعنية جاهزة بعد للتزود في حين لم ت 2014و 2009تاسكورت والطين والتي تم تشغيلها في الفترة 

 بمياه الري.

  قصور في تعبئة التمويالت 

ض في حين مولت باقي المشاريع قد استفادت من القرو 14مشاريع فقط من أصل  4تبين وضعية التمويالت أن 

الباقي فيمول  من خطة تمويل هذه المشاريع، أما بواسطة هبات من دول الخليج. وال يتعلق هذا التمويل إال بجزء

  بواسطة الميزانية العامة للدولة.

:  الفارق الموجود 
هكتار341440

هكتار160000: المساحة اإلجمالية لبرنامج توسيع الري

هكتار44980: األشغال قيد اإلنجاز

هكتار17930: األشغال المنجزة

هكتار9950: المزودة بالماء

2018وضعية تقدم برنامج توسيع الري إلى نهاية 
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مليار درهم   4,67مليار درهم، منها    6,87، وصل مبلغ اتفاقيات التمويل الموقعة مع الممولين  2017وإلى غاية نهاية  

مليار درهم، أي ما يعادل  4,12مليار درهم على شكل قروض. وقد بلغت هبات دول الخليج  2,2على شكل هبات و

 ن التمويالت المقدمة من طرف الممولين.م%  60

وتعتبر تعبئة التمويالت من األسباب الرئيسية التي تسببت في التأخيرات المالحظة على مستوى البرنامج، حيث لم 

تستطع الحكومة تعبئة التمويالت المتوقعة خاصة فيما يتعلق بتقليص الفارق المرتبط بسد الوحدة. وفيما يتعلق بمدار 

 21000هكتارا من مجموع    10000ال تمكن من تهيئة سوى    2017ة  دار خروفة، فإن التمويالت المعبأة إلى غاية نهاي

الفالحة، إلى هذا التاريخ، على رؤية واضحة فيما يتعلق بسبل هكتارا المكونة لمساحة المشروع. وال تتوفر وزارة 

طلق في  هكتارا المتبقية. ينطبق األمر نفسه على مشروع التهيئة الهيدروفالحية لسهل سايس والذي ان 11000تمويل 

 % من الكلفة 49مليار درهم أي ما يعادل  2,34، مبلغ 2017، حيث بلغت التمويالت المعبأة، إلى غاية 2017

 مليار درهم. 4,8المتوقعة للمشروع والتي تقدر بـ 

 قيادة وتتبع البرنامج .3

 سجل المجلس بهذا الخصوص ما يلي.

 ن والمكلفين بتتبع البرنامج  غياب هيئة لقيادة البرنامج وعدم التعيين الرسمي للمنسقي 

رنامج يسند إليها توجيه وتتبع لم ينص برنامج توسيع الري على أي هيئة مكونة من أهم الجهات المعنية لقيادة الب

 البرنامج، حيث ال توجد، بالفعل، أية لجنة لقيادة البرنامج على المستوى الوطني.

مرة إلى مرتين سنويا من أجل تتبع تقدمه. ويتعلق األمر بتتبع غير أنه توجد لجنة لتتبع برنامج توسيع الري تجتمع 

عقد االجتماعات مع المسؤولين على المشاريع، كل مشروع على مشاريع البرنامج وليس بالبرنامج بشكل عام حيث ت

حدة، وذلك من أجل مناقشة وضعية تقدم هذه األخيرة وكذا مختلف العراقيل التي تعترضها واإلجراءات الواجب 

تلف اتخاذها. وال يمكن أن تحل هذه اللجنة محل هيئة للقيادة تتوفر لديها السلطة التقريرية من أجل توجيه وتتبع مخ

 (.…جوانب برنامج توسيع الري )العقار، التمويل، االستثمار الفالحي 

قسم اإلعداد  من جهة أخرى، يتكلف بالتتبع المستمر لمشاريع برنامج توسيع الري، على المستوى المركزي، أطر

. ويتعلق التتبع الهيدروفالحي )بمعدل مشروع إلى ثالثة مشاريع لكل إطار(، بينما يتكلف رئيس القسم بالتتبع العام

المنجز من طرف األطر بالجوانب التقنية للمشاريع: الدراسات وملفات طلبات العروض واألشغال. أما باقي الجوانب 

كذا المتعلقة بالتتبع والتقييم والجوانب المالية فلم تسند بشكل رسمي ألية هيئة ال المتعلقة بتنسيق إجراءات البرنامج و

 لى المستوى الجهوي.على المستوى الوطني وال ع

  غياب برمجة مرفقة بمؤشرات تتبع لمشاريع البرنامج 

ث ال تتعلق لوحظ غياب مقاربة هادفة إلى تقييم مستوى تحقيق أهداف البرنامج وكذا غياب مؤشرات لتتبعه، حي

 المؤشرات المتوفرة سوى بتتبع تقدم األشغال والنفقات المنجزة في كل مشروع.

، أسندت إليها مهمة تتبع 2017( سنة Project Management officeبع تنفيذ المشاريع )وقد تم تشكيل هيئة لتت

اء مؤشرين، فيما يتعلق إنجازات مجموع مشاريع مخطط المغرب األخضر من خالل تتبع بعض المؤشرات. وتم انتق

 بمشاريع برنامج توسيع الري، وهما: معدل اإلنجاز اإلجمالي للمشروع والمساحة المجهزة.

يسبب غياب هيئة للقيادة ومسؤولين عن التنسيق وكذا غياب مؤشرات لتتبع وتوجيه البرنامج انعكاسات سلبية على 

 إنجاز وتنسيق األنشطة األفقية. التتبع المحكم لمجموع البرنامج وخاصة الجانب المتعلق ب

  األنشطة األفقية للبرنامج 

جل تحقيق أهداف البرنامج دون أن تكون مرتبطة، بشكل تتضمن األنشطة األفقية مجموع األنشطة المنجزة من أ

مباشر، بمشروع أو عدة مشاريع. تمثل هذه اإلجراءات جانبا مهما من إدارة البرامج وذلك لكونها تمكن من معالجة 

عض الجوانب المشتركة بين جميع المشاريع، كما تمكن كذلك من تخفيف العبء عن مسيري المشاريع وكذا من ب

 رات عامة.تحقيق وفو

وقد تم رصد األنشطة األفقية المتعلقة ببرنامج توسيع الري عن طريق استنتاج وتلخيص مختلف اإلجراءات التي تم  

ألمر، بصفة خاصة، بالبيئة وتثمين المنتوج الفالحي وكذا بتقوية قدرات اتخاذها على مستوى كل المشاريع. وقد تعلق ا

 الفالحين وأطر ومسيري المشاريع.

 ميم دراسات التأثير على البيئة على جميع المشاريع عدم تع 

 تنتج عن التهيئة الهيدروفالحية مجموعة من التأثيرات على البيئة، سواء في مرحلة األشغال أو االستغالل: الضجيج،

وقد انبعاثات الغازات، التلوث الصلب أو السائل للوديان، ضغط وتسرب المياه إلى األتربة، فقدان المواد العضوية. 

تمت اإلشارة إلى هذه التأثيرات على مستوى مخططات التدبير البيئي واالجتماعي المتعلقة بالمشاريع الممولة من 
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لتقييم البيئي لمخطط المغرب األخضر المنجز من طرف وكالة طرف الوكالة الفرنسية للتنمية وكذلك على مستوى ا

 .2012التنمية الفالحية في سنة 

دراسات التأثير على البيئة على جميع مشاريع برنامج توسيع الري، حيث    ذا الصدد عدم تعميموقد سجل المجلس في ه

إن أغلب المشاريع التي كانت موضوع دراسة التأثير على البيئة هي تلك الممولة من طرف الممولين األجانب. ويتعلق 

 ، قدوسة وسايس.(PMSIA2) 2األمر خاصة بمشروع الشطر الثاني سبو المتوسط وإيناون السفلى 

 في توجيه ومرافقة وتنسيق أنشطة تثمين المنتوج الفالحي نقص 

كانت التوجهات العامة لبرنامج توسيع الري، السيما تلك المتعلقة بتثمين المنتوج الفالحي، متضمنة في النسخة األولى 

تثمين المنتوج الجوانب المتعلقة ب  لم تذكر  2012( لمذكرة البرنامج. إال أن مذكرة برنامج توسيع الري لـ  2007)نسخة  

الفالحي، في حين أن جزءا كبيرا من المشاريع المبرمجة في النسخة الثانية تنتمي إلى مناطق السقي المتوسط والصغير. 

أكدت على  2007وتجدر اإلشارة، في هذا الصدد، إلى كون استراتيجية السقي المتوسط والصغير، الموضوعة سنة 

 م الالزم وبالتأطير التقني فيما يتعلق باختيار الزراعات.االستراتيجية بالدع ضرورة إرفاق برامج

مخصصة على المستوى المركزي لمرافقة الفالحين من أجل تثمين مياه الري في   وهكذا لم تتخذ مبادرة تكوين لجنة

بالتركيز  عملية وكذا تفعيلها  . وكان الهدف من ذلك تحديد خطة عمل من أجل المرافقة ال2017المدارات المسقية إال سنة  

هكتارا منها بالمياه متوقعا انطالقا من  17500هكتار( والتي كان تزويد  65000على المدارات المسقية المجهزة )

 . 2017شتنبر 

وتتكون اللجنة المذكورة من ممثلي مديرية تنمية سالسل اإلنتاج، ومديرية الري وإعداد المجال الفالحي، والمكتب 

كالة التنمية الفالحية والمعهد الوطني للبحث الزراعي. وقد تم تكوين هذه اللجنة بصفة ستشارة الفالحية، والوطني لال

. ونظرا لكون هذه 2018ووضعت لها خطة عمل، تمت الموافقة عليها خالل اجتماع عقد في يناير  2017فعلية سنة 

 .2018ى حدود نهاية الفالحي لم تنطلق حتالخطة حديثة العهد، فإن اإلجراءات المتعلقة بتثمين المنتوج 

 نقص في تقوية قدرات الفالحين 

دراسة متعلقة بإنجازات جمعيات مستعملي المياه المخصصة   2016أطلقت مديرية الري وإعداد المجال الفالحي سنة  

بوضع  مليون درهم. وقد أوصت الدراسة 2,1لألغراض الزراعية ووضع برنامج لتعزيز قدراتهم، وذلك بتكلفة 

تعزيز قدرات جمعيات مستعملي المياه المخصصة لألغراض الزراعية على المستويين المركزي  وحدات مكلفة ب

والجهوي. غير أنه لوحظ عدم إعداد هذه الوحدات وعدم إنجاز اإلجراءات المتعلقة باستراتيجية التواصل وبرنامج 

عملي المياه المخصصة لألغراض ات أعضاء جمعيات مستالتكوين العام المتعلق بتلك الجمعيات، حيث يتم تعزيز قدر

 الزراعية في إطار كل مشروع على حدة.

تدخل في حيز تدخل  1300جمعية في حاجة إلى التكوين، منها  2136وقد أسفرت الدراسة المشار إليها عن تحديد 

تبين من خالل ر الفالحي. إال أنه تدخل في حيز تدخل المكاتب الجهوية لالستثما 836المندوبيات اإلقليمية للفالحة و

معاينة وضعية دورات التكوين لفائدة جمعيات مستعملي المياه المخصصة لألغراض الزراعية والفالحين في إطار 

جمعية( بالمقارنة مع العدد المحدد على مستوى   40برنامج توسيع الري، أن عدد الجمعيات المستفيدة ضعيف )حوالي  

 الدراسة.

  المرتبطة بالمشاريع  المستمر في المجاالتغياب التكوين 

تعتبر الموارد البشرية عنصرا مهما في نجاح المشاريع. وعليه، فإن تعزيز كفاءاتهم أمر ضروري من أجل تحيين 

معارفهم التقنية وتطوير مهاراتهم المتعلقة باألوراش المنطلقة والتطورات التقنية واإلدارية. وتتزايد أهمية الجانب 

لنظر إلى التناقص الكبير الذي تعرفه أعدادها على المستوى المركزي والالمركزي وكذلك بالموارد البشرية باالمتعلق  

 على مستوى المكاتب الجهوية لالستثمار الفالحي.

وقد لوحظ غياب برنامج للتكوين المستمر مخصص لتعزيز قدرات إدارة المشاريع. وتبين وضعية الدورات التكوينية  

 أن دورة واحدة فقط قد خصصت إلدارة المشاريع واستفاد منها ستة أطر فقط. 2017 - 2013م الفترة المنظمة برس

 تسيير المدارات السقوية .4

يعتبر تحضير نموذج تسيير المدارات ضروريا من أجل ضمان تدبير وصيانة التجهيزات واستمرارية االستثمارات 

ولية وتنطلق أشغال التحضير ومرافقة هذا مستوى الدراسات األ المنجزة. في نفس اإلطار، يحدد نموذج التسيير على

التسيير خالل أشغال التهيئة. ومن المفترض أن يتم تسيير المدارات المندرجة في برنامج توسيع الري على إحدى 

األشكال اآلتية: من طرف جمعيات مستعملي المياه المخصصة لألغراض الزراعية وذلك في مناطق السقي المتوسط 

على المكاتب الجهوية لالستثمار الفالحي في مناطق السقي الكبير، أو بواسطة تدبير مفوض في  والصغير، باالعتماد 

 حالة الشراكة مع القطاع الخاص.
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 نقائص على مستوى عمليات التدبير من طرف المكاتب الجهوية لالستثمار الفالحي 

وإعداد المجال الفالحي، تبين أن المكاتب الجهوية لالستثمار بالرجوع إلى الوضعيات المنجزة من طرف مديرية الري  

الفالحي ال تتوفر على الموارد المالية الضرورية لصيانة تجهيزات الري التابعة لها، وذلك راجع إلى كون تعريفة 

سقي،  ضعية إلى نقص في صيانة المعدات وتدهور خدمة ماء المياه الري أقل من تكلفة توزيعها. وقد أدت هذه الو

مليون درهم في حين تقل المصاريف  570حيث تقدر تكلفة صيانة المعدات الجماعية لمناطق السقي الكبير بحوالي 

 مليون درهم سنويا وذلك طول 400السنوية العامة للمكاتب الجهوية لالستثمار الفالحي، فيما يتعلق بالصيانة، عن 

 . 2016 - 2007الفترة 

مكاتب الجهوية لالستثمار الفالحي من ضعف تحصيل مستحقات المياه، حيث بلغ الباقي  من جهة أخرى، تعاني أغلب ال

من مجموع %  94، أي ما يعادل  2017مليون درهم خالل سنة    644الواجب تحصيله المتعلق بالمستحقات القديمة بـ  

 مليون درهم.  686والتي تقدر بـ التحصيالت المنجزة خالل نفس السنة 

 ير لجمعيات مستعملي المياه المخصصة لألغراض الزراعية نقص في قدرات التسي 

تواجه فيدراليات جمعيات مستعملي المياه المخصصة لألغراض الزراعية مجموعة من الصعوبات من أجل تعبئة  

ك، بشكل أساسي، إلى ضعف تحصيل مستحقات الموارد المالية الكفيلة بتغطية تكاليف صيانة المعدات. ويرجع ذل

 المياه.

أوصت الدراسة المتعلقة بتعزيز قدرات جمعيات مستعملي المياه المخصصة لألغراض الزراعية والمنجزة سنة  وقد 

، باتباع نموذج إدارة مشترك بين المكاتب الجهوية لالستثمار الفالحي/المديريات اإلقليمية للفالحة 2016

عتمد هذا النموذج على إسناد تسيير عيات مستعملي المياه المخصصة لألغراض الزراعية. ويوالفيدراليات/جم 

التجهيزات أسفل نقط الري إلى الفالحين. وأشارت الدراسة إلى كون إسناد هذه المهمة إلى الفيدراليات وإلى الجمعيات  

وكذا مع إمكانياتها البشرية والمادية المذكورة يجب أن يتم بطريقة تدريجية تتماشى مع وضع هياكل هذه الوحدات 

عن طريق برمجة وضع هيئة  2018د عرفت التوصيات المتعلقة بنماذج اإلدارة بداية تطبيق خالل سنة والمالية. وق

  إلدارة مشاريع برنامج توسيع الري المتواجدة في مرحلة إنهاء األشغال.

لى مستوى مديرية الري وإعداد المجال الفالحي إحداث مصلحة إدارة السقي ع 2017إضافة إلى ذلك، تم سنة 

 (. 02دها برئيس مصلحة وبمهندسين )وتزوي

  ضعف اإلنجازات المتعلقة بتطبيق اإلصالح المؤسساتي لقطاع السقي 

وضع برنامج لوضع شراكات بين القطاعين العام والخاص مع تحديد مجموعة من األهداف، من بينها:    2008تم سنة  

على السقي. وقد تطلب إطالق هذه المشاريع دارات الموجودة وتوسيع الري وكذا مشاريع المحافظة  تحديث وتطوير الم

القيام بدراسات أولية على مرحلتين: مرحلة دراسة الجدوى واإلمكانيات االستراتيجية للشراكة ومرحلة إطالق طلبات 

 العروض وانتقاء الشركاء.

ا لتكون موضوع مشاريع منها فقط قد تم قبوله  5غير أن    2016و  2008  دراسة هيكلة ما بين  12وهكذا فقد تم إطالق  

البئر الجديد، اشتوكة، الداخلة، سايس وقدوسة(. ولم يتم منح سوى مشروعين، من مجموع -طلبات العروض )أزمور

(،  هكتار15000هكتار( واشتوكة ) 3200بئر الجديد )-ويتعلق األمر بأزمور 2018خمس مشاريع، وذلك إلى نهاية 

 وى.أما باقي المشاريع فقد ظلت في مرحلة دراسة الجد 

من أصل أربعة مشاريع كانت موضوع شراكة مع القطاع -وفيما يخص مشاريع برنامج توسيع السقي، فإن مشروعين

هكتار(، وهي توجد طور  5000هكتار( وسهل بودنيب ) 30000الخاص، ويتعلق األمر بمشروعي سهل سايس )

 يتها. الدراسة من أجل تفو

 ع الريثالثا. إدارة المشاريع التابعة لبرنامج توسي
إدارة مشاريع البرنامج عبر تتبع دورة حياتها انطالقا من التخطيط ثم التنفيذ والتتبع والتقييم إلى نهاية   تمت مراقبة 

 المشروع. وتم التركيز بشكل خاص على المشاريع المنجزة أو تلك المتقدمة في مراحل تنفيذها، وهي كالتالي: 
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 نسبة تقدم التنفيذ 

 (2017)إلى نهاية 

المقدرة تكلفة ال

 )مليون درهم(

 المساحة

 )بالهكتار(
 المشروع

 أنسكمير 4.000 85 %   100

 شبيكة 200 23 %   100

 دار أقوبع 500 75 %  95

 ماللأسيف ا 3.600 202 %  85

 تافراطة 1.330 370 %  82

 أجراس 1.500 275 %  80

 (PMSIA2)الشطر الثاني  -سبو المتوسط  4.600 865 %  73

 تيمكيت 1.050 100 %  70

 بوهودة 2.000 460 %  70

 واد الطين 700 80 %  68

 دار خروفة 21.000 2.822 %  63

 قصوب 1.300 186 %  50

 أسجن 2.500 560 %  33

 2017-( DIAEAالمصدر: مديرية الري وإعداد المجال الفالحي )

 التخطيط .1

والمتعلقة بتحديد موضوعه ومكوناته  إعداد كل مشروع التخطيط تم الوقوف على مجموعة من أنشطةفي مرحلة 

والدراسات ذات الصلة وتوفير الوعاء العقاري وتقدير التكلفة والتمويل. وبخصوص الدراسات المتعلقة بمشاريع 

( وكذا المكاتب الجهوية DPA/DRAواإلقليمية للفالحة ) البرنامج، قام أصحاب المشاريع، أي المديريات الجهوية 

 61.55(، بإطالق دراسات للجدوى ودراسات للتنفيذ وصل مبلغها اإلجمالي إلى ORMVAلالستثمار الفالحي )

 .2018مليون درهم إلى حدود نهاية العام 

 وقد أسفر تقييم تلك الدراسات عن المالحظات التالية.

 لمتعلقة ببعض المشاريع قصور في إنجاز الدراسات ا 

بوغرافية واستكشاف التربة والدراسات االقتصادية الزراعية، تتكون دراسات التهيئة الهيدروفالحية من الدراسات الط

ودراسات الجدوى االجتماعية واالقتصادية ودراسات التأثير. وفي هذا الصدد، لوحظ أنه لم يتم إجراء سوى جزء من 

هنالك مشاريع مثل أجراس وأنسكمير لم تخضع أصال ألية دراسة للجدوى، كما أن الدراسات لبعض المشاريع، و

 راسات التأثير لم تكتمل بالنسبة لمعظم المشاريع.د 

من جهة أخرى، لوحظ أنه تم إطالق بعض مشاريع البرنامج دون تحديث الدراسات المتعلقة بها، كما هو الحال بالنسبة 

. وكذلك الشأن بالنسبة لمشروع "سبو المتوسط" حيث  1995سة تم إجراؤها سنة  لمشروع بوهودة الذي استند إلى درا

. وبالرغم من أن دراسات التنفيذ تتضمن تحديثًا لدراسة الجدوى، إال 2006د دراسة الجدوى الخاصة به إلى سنة تعو

 أن هذا األمر خّص فقط الجوانب التقنية للتهيئة الهيدروفالحية وتقدير التكلفة.

دم برمجة أنشطة تنفيذ بعض المشاريع عن أوجه قصور أخرى في الدراسات المنجزة. يتعلق األمر بعكما كشف 

وأعمال في بعض المشاريع أو عدم مالءمة الشكل المبرمج لتهيئة المدار، مما نتج عنه تأخير في اإلنجاز وتكاليف 

 إضافية ومشاكل في إدارة المشاريع.

 ثغرات في تحديد وتقييم المخاطر 

مشروع، إذ يفضي هذا التحديد  تحديد المخاطر وتوقع مدى تأثيرها واحتمالية وقوعها عامال مهًما في نجاح أي يعد 

 والتحليل إلى ترتيب المخاطر وفقًا ألهميتها، بهدف توفير خطة إلدارتها وتهييئ مسبق للسبل الناجعة لمواجهتها.
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ى عدة مستويات، منها مخاطر اجتماعية )رفض الفالحين وتواجه مشاريع برنامج توسيع الري العديد من المخاطر عل

(، وأخرى بيئية )االنهيارات واألضرار الناجمة عن المياه أو األحوال ...د نزاعات بينهم  إلقامة بعض األشغال ووجو

سات الجوية( وكذا مخاطر تقنية )عدم مالءمة المواد المستعملة(. ومع ذلك، لوحظ أن دفاتر التحمالت الخاصة بالدرا

 وفة وأسيف المال وقصوب.ال تنص على تحديد وتقييم المخاطر، كما هو الحال بالنسبة لمشاريع دار خر

 ضعف في تحديد كافة المتدخلين في المشروع 

يعتبر تحديد جميع األطراف المعنية بالمشروع وتقييم أهميتها وكذا تحليل موقفها وتأثير المشروع عليها من األعمال 

 جميع المشاريع.المشروع، إال أنه لوحظ عدم القيام بهذه العملية في مرحلة الدراسة بالنسبة لاألساسية لنجاح 

يتطلب تحديد المتدخلين إجراء تحليل لمصالحهم ومدى تأثيرهم على المشروع، ويتم بناء على ذلك تصنيف وتقسيم 

ها والوسائل والدورية...( وكذا خطة هؤالء المتدخلين وتحديد خطة للتواصل مع كل فئة )المعلومات المطلوب إيصال

 إلدارة التغيير.

اريع التهيئة تهم العديد من األطراف بما في ذلك: صاحب المشروع )المديريات الجهوية تجدر اإلشارة إلى أن مش

مياه واإلقليمية للفالحة أو المكاتب الجهوية لالستثمار الفالحي(، والجماعات الترابية والفالحين وجمعيات مستخدمي ال

( والمكتب الوطني لالستشارة ADA)  وكالة التنمية الفالحية(. هذا باإلضافة إلى جهات أخرى كAUEA) الزراعية

، والمصالح المسؤولة عن المخططات 54(ABHالمعنية )  وكاالت األحواض المائية( وONCAالفالحية )

الصالح  للكهرباء والماءمكتب الوطني الهيدروليكية للسدود ومصالح التحفيظ العقاري في حالة ضم األراضي، وال

 المنشآت )محطة الضخ والترشيح( وكذلك ممول المشروع.المعني بالتوصيل الكهربائي لبعض  للشرب

من جهة أخرى، تهم مشاريع برنامج توسيع الري بشكل عام عدة جماعات ترابية وتشمل عددًا كبيًرا من الفالحين 

 استغاللية(. 2200جماعات و 6و"سبو المتوسط":  فالح. 8000جماعات و 10)"دار خروفة":  

 عقصور في قيادة وتنظيم المشاري 

الشطر الثاني الذي   –الحظ المجلس غياب لجنة للقيادة في جميع مشاريع البرنامج، بما في ذلك مشروع سبو المتوسط  

ا. وتجدر اإلشارة إلى أن مشروع ينص دليل اإلجراءات اإلدارية والمحاسبية المتعلق به على إنشاء اللجنة المشار إليه

 .2018ا األمر لم يتم بعد إلى حدود نهاية عام سايس ينص على تكوين لجنة للقيادة، إال أن هذ

كما أن مدراء ووحدات إدارة مشاريع برنامج توسيع الري يتم تعيينهم من بين الموارد البشرية لصاحب المشروع 

صالح التهيئة الهيدروفالحية )سبو المتوسط، تافراطة...( كمديرين دون قرار رسمي. ويتم غالبا اختيار رؤساء م 

ي حين أن المؤهالت والمهارات المطلوبة لدى مدير المشروع ال تقتصر على الجوانب التقنية فقط، بل للمشاريع، ف

 دير المشروع.تشمل الصفات القيادية والتواصلية. لكن هذه المعايير األساسية ال تؤخذ بعين االعتبار عند اختيار م

( المخصصة لمشاريع البرنامج DPA/DRA /ORMVAإضافة إلى ذلك، فإن الموارد البشرية لصاحب المشروع )

جد محدودة. وهكذا، لوحظ غياب وحدة إدارة المشروع في بعض المشاريع )كشبيكة ووادي الطين( وقلة عدد األعضاء  

 وسط: مدير مشروع وثالثة تقنيين(.في مشاريع أخرى )في أجراس: مهندس وتقني، وفي سبو المت

يلجأ أصحاب المشاريع إلى طلب المساعدة التقنية، حيث يحددون ومن أجل سد الحاجيات من الموارد البشرية، 

احتياجاتهم من الموارد البشرية )العدد والمؤهالت( في دفاتر تحمالت الصفقات. لكن لوحظ أن هذه االحتياجات ال تتم  

 تلبيتها بالكامل. 

 ر كبير في إجراءات ضم األراضي ونزع الملكيةتأخ 

فيذ مشاريع برنامج توسيع الري اللجوء إلى إجراءات ضم األراضي ونزع الملكية. في العديد من الحاالت، يتطلب تن

وتتسم هذه اإلجراءات بطول المسطرة وتعقيدها وتتطلب تدخل العديد من المصالح. وقد هّمت دراسات ضم األراضي 

مشاريع فتعرف صعوبات مشاريع منها مشروع واحد فقط )وادي الطين( وصل إلى المرحلة الختامية، أما بقية الأربعة  

 .2018إلتمام المسطرة حيث لم تتجاوز مرحلة فحص الطلب إلى حدود عام 

، 2007العام  الشطر الثاني، الذي بدأت به دراسات ضم األراضي منذ    –نفس األمر ينطبق على مشروع سبو المتوسط  

في انتظار إتمام   2018د عام يوًما في كل مرحلة(، وهي إلى حدو 2525و 410لكنها توقفت لعدة مرات )ما بين 

 البحث القانوني من قبل مصالح المحافظة العقارية.

 2018. وفي عام 1998أما بالنسبة لـمشروع بوهودة، فقد انطلقت إجراءات ضم األراضي المعنية به في فبراير 

ثم بعد ذلك   لتجزيئي،اللوائح والتصميم اصلت المسطرة إلى مرحلة البحث التي ستليها التعديالت التي ستجري على  و

 سيتم إرسال الملف النهائي لضم األراضي إلى وزير الفالحة للمصادقة عليه.

 
التأثير على موارد  ه من القانون المتعلق بالماء على أن وكالة الحوض المائي "تبدي رأيها حول كل مشروع من شأن 80تنص المادة  54

 المياه". 
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عت لمسطرة نزع  في المجموع( خض 10وتجدر اإلشارة إلى أن جميع المشاريع المنجزة أو التي في طور اإلنجاز )

ك(، وتمر هذه المسطرة بثالث مراحل: الملكية، وذلك في إطار أشغال التهيئة )وضع األنابيب وشبكات الري والمسال

إنهاء اإلجراءات الخاصة بمشروعين، في حين وصلت  2018تقنية وإدارية وقانونية. وقد تم إلى حدود نهاية عام 

 نونية، بينما الزالت باقي المشاريع في المرحلة اإلدارية.المسطرة لمشروعين آخرين إلى المرحلة القا

  قصور في تقدير تكلفة المشاريع 

كشفت المقارنة بين التكاليف المقدرة لبعض المشاريع والتكاليف الفعلية عن فوارق كبيرة بينها. ففي مشروع بوهودة 

 2000إلى  2800حة المشروع من على سبيل المثال، تضاعفت تكلفة اإلنجاز ثالث مرات بينما تم تخفيض مسا 

 %.29هكتار، أي بنسبة 

، بلغت االلتزامات 2015الثاني الذي كان من المقرر أن يتم إنجازه في عام  الشطر-وبالنسبة لمشروع سبو المتوسط 

توقع إلنجاز بالمائة مقارنة بخطة التمويل األولية. أما التاريخ الم  108نسبة    2017المتعلقة بالبنية التحتية عند متم سنة  

ور في تقدير عناصر التهيئة وتكاليف . وتعكس هذه األرقام أوجه القص2020المشروع فقد تم تأجيله إلى نهاية العام 

 األشغال.

 التنفيذ .2

فيما يخص مرحلة التنفيذ، تم فحص أعمال التهيئة ومراقبة الجودة والمساعدة التقنية، وكذا اإلجراءات المصاحبة 

 بتثمين المنتوج الفالحي والتجهيز الداخلي. خاصةً ما يتعلق منها

 تتأخر مهم في إنجاز األشغال مقارنة بالتوقعا 

بالرجوع إلى الوضعية العامة لتقدم تنفيذ مشاريع برنامج توسيع الري، سجل وجود تأخير مهم في اإلنجاز وصل إلى 

 عدة سنوات مقارنة مع آلجال المتوقعة. 

، لم 2018المدة المرتقبة لإلنجاز هي ست سنوات، إال أنه وإلى حدود نهاية عام فبالنسبة لمشروع دار خروفة، كانت 

- من إجمالي مساحة المشروع. وبالنسبة لمشروع سبو المتوسط  30% هكتارا أي  6372ساحة المهيئة تتجاوز الم

ثم  2017النتهاء إلى ، لكن تم تأجيل تاريخ ا2015إلى  2009تمتد من  الشطر الثاني، كانت فترة التنفيذ المخطط لها

ألمر بتوقيف أشغالها لمدة طويلة بحيث  . ويوضح تحليل وضعية تنفيذ المشروع أن أغلب الصفقات يتم ا2020إلى 

يتجاوز مجموع التوقفات المدة اإلجمالية المتعاقد بشأنها. أما مشروع تافراطة، فقد شهد أيضا تأخيرا مهما في تنفيذه، 

 الزال المشروع قيد التنفيذ. 2018، لكن وإلى حدود عام 2016إنجازه في نهاية عام حيث كان مبرمجا االنتهاء من 

ة أخرى، عانت بعض المشاريع من تأخر بناء السدود التي تمدها بالموارد المائية، كما هو الحال بالنسبة من ناحي

السد. ويؤثر هذا التأخر سلبا على لمشروع دار خروفة، الذي فاقت وتيرة تقدم أشغال التهيئة الخارجية فيه وتيرة بناء 

بتوفير المياه وذلك إلجراء اختبارات المنشآت. كما يعتمد تنفيذ المشروع، حيث إن االستالم المؤقت لألشغال رهين 

هكتار أيضا على استكمال بناء السد المرتبط به. نفس األمر ينطبق على مشروع   18000إعداد المساحة المتبقية البالغة  

تعبئة السد تأثر بتأخر أشغال بناء سد وادي مرتيل، حيث ظلت األشغال المتعلقة به متوقفة في انتظار  أجراس، الذي

 بالماء وإجراء االختبارات العامة للمنشآت الهيدروفالحية قبل الموافقة على االستالم المؤقت.

نشاء تتطلب تنسيقًا محكما بين مصالح إن التهيئة الهيدروفالحية للمدارات السقوية المرتبطة بالسدود التي في طور اإل

والتنفيذ. لكن لوحظ أن التنسيق بين هذه المصالح اقتصر قطاعي الفالحة والماء، خصوصا خالل مرحلتي البرمجة 

على بعض االجتماعات المشتركة لتبادل المعلومات، بدالً من إقامة إطار منظم لهذا الغرض. وتجدر اإلشارة في هذا 

ن  ( قد شددت على أن األشغال الهادفة إلى تثمي(PNEخة المؤقتة لتقرير المخطط الوطني للماء الصدد إلى أن النس

 الموارد المائية المعبأة ينبغي أن تنطلق في فترة بحيث يتم استغاللها بتواز مع تزويد المنشآت الهيدروليكية بالماء. 

 عدم وجود تقارير عن مراقبة جودة األشغال 

ال ( المسؤول عن تتبع أعمATل عادة من قبل المختبرات باالستعانة بفريق المساعدة التقنية )َتتم مراقبة جودة األشغا

 المراقبة. لكن التقارير التي أعدتها فرق المساعدة التقنية ال تشير إلى نتائج هذه المراقبة والتتبع.

مراقبة الجودة مع مختبرات تهم  فعلى سبيل المثال، أبرم المكتب الجهوي لالستثمار الفالحي للوكوس ثمان صفقات ل

نية ال تصف بشكل كاف كيف تمت عمليات المراقبة. مشروع دار خروفة. ومع ذلك، لوحظ أن تقارير المساعدة التق

وبالنسبة لمشروع الشطر الثاني من سبو المتوسط، تم أيًضا إبرام صفقتين لمراقبة الجودة، لكن تقارير المساعدة التقنية  

 راجعها وتكلفتها دون أية إشارة لنتائجها. ال تشير إال إلى م

 دة التقنيةوجود عدة نقائص في تفويت وإنجاز خدمات المساع 

نحت لنفس  بالنسبة لبعض المشاريع )كدار خروفة وأسيف المال مثال(، لوحظ أن العديد من صفقات المساعدة التقنية م 

تحديد متطلبات المساعدة التقنية ويؤدي إلى غياب  المتعهد وأنها تتعلق عموما بنفس الخدمات. يعكس ذلك نقائص في 

أن إعداد البرنامج العام لألشغال وتنسيق جميع أنشطة التهيئة هي إحدى مدى تقدم األشغال. حيث رؤية واضحة عن 
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الخدمات التي تقدمها المساعدة التقنية. وهذا األمر ينطوي على مخاطر في إدارة صفقات األشغال حيث يمكن أن يتم  

 د تأخير األشغال بهدف تجديد صفقات المساعدة التقنية.تعم

ل ضعف في مرا قبة صاحب المشروع للخدمات التي تقدمها المساعدة التقنية، حيث إن عدد من ناحية أخرى،  سجَّ

( وخصوصا األطر التابعة لصاحب المشروع، قليل بالمقارنة مع فرق المساعدة UGPأعضاء وحدة إدارة المشروع )

وحدة إدارة لتي تتكون من عدة مهندسين وأطر وتقنيين، باإلضافة إلى خبراء. فعلى سبيل المثال، تتكون التقنية ا

مهندسين   8تقنيين بينما يتكون فريق المساعدة التقنية من    3الشطر الثاني من مدير مشروع و  -مشروع سبو المتوسط  

بة خدمات المساعدة التقنية والتحقق من تنفيذها تقنيين، مما يعني عدم قدرة صاحب المشروع على مراق   10أطر و  3و

 ة بالصفقة وفي دفاتر الشروط اإلدارية العامة.كما هو منصوص عليه في دفتر الشروط الخاص

وفيما يخص التقارير، فقد لوحظت بها عدة نقاط للضعف باإلضافة إلى عدم التجانس بينها، إذ تختلف تقارير المساعدة 

المحتوى والمعلومات الواردة فيها.  ففي مشروع دار خروفة اقتصرت التقارير الدورية  التقنية للمشاريع من حيث 

طة المساعدة التقنية على وصف التقدم المحرز في تنفيذ صفقات األشغال، وال تقدم معلومات عن جميع الخدمات ألنش

مالي لصفقات األشغال وتتبع المنصوص عليها. وفيما يخص مشروع تافراطة، تناولت التقارير التنفيذ المادي وال

الشطر الثاني، فيتضمن  -مشروع سبو المتوسط اآلجال وتبرير تجاوز الكميات في بعض الصفقات، أما بالنسبة ل

التقرير السنوي وصفًا عاًما للمشروع ووضعية عامة للتنفيذ المالي وتفاصيل األنشطة التي تم تنفيذها في إطار كل 

 مكّون.

 سنوية األخرى، مثل تقرير مشروع واد الطين، أية معلومات عن الصفقات، بل اشتملت باألساس  فيما لم تتضمن تقارير

 المتمثلة في محاضر االجتماعات معظمها نسخ بخط اليد. على بعض المرفقات

 تأخر في انطالق إجراءات التجهيز بمعدات الري الموضعي 

تتم مرحلة التجهيز الداخلي عبر تجهيز القطع األرضية بمعدات السقي المناسبة خاصة تجهيزات الري بالتنقيط في  

حظ هو أن التزويد بالماء لم يتم إال بالنسبة للمدارات التي تعتمد على الري بالغمر انتظار تزويدها بالماء، إال أن المال

، لم 2017يعتبر استثناًء في برنامج توسيع الري. فبحلول نهاية عام  هكتار( في حين أن هذا النمط من الري 5350)

شبيكة ودار أقوبع، اللذان يصل أي مشروع قائم على الري الموضعي إلى مرحلة التزود بالماء، خاصةً مشروعي 

ان إلى على التوالي. ولم تصل بعد دائرتا الري هات 2016و 2014اكتملت مرحلة التجهيز الخارجي بهما منذ سنتي 

مرحلة التزود بالمياه بسبب التأخير الحاصل في انطالق إجراءات التجهيز الداخلي للقطع األرضية، والتي لم تبدأ إال 

 .2017في نونبر 

 مواكبة تثمين المنتجات الفالحية والتسويق تأخر في 

إجراءات تثمين المنتجات  لوحظ أن األشغال ببعض المشاريع وصلت إلى المراحل النهائية بينما لم يتم بعد إطالق

الفالحية. وينطبق هذا األمر على مشروع أجراس الذي شارفت أشغال المنشآت به على االنتهاء كما تم إطالق صفقات  

. نفس المالحظة تنطبق على دوائر السقي أسجن ودار أقوبع وواد الطين. 2018والتجهيز الداخلي سنة  معدات الري

 وكالة التنمية الفالحية بضرورة التواصل مع    2018سيع الري في اجتماعها في فبراير  وقد أوصت لجنة تتبع برنامج تو

(ADA( والمكتب الوطني لالستشارة الفالحية )ONCAو )تنمية مديرية ( سالسل اإلنتاجDDFP من أجل تثمين )

 االنتاج الزراعي.

-المنتجات الزراعية سوى على مستوى مشروع سبو المتوسطأما فيما يتعلق بالتسويق، فلم تنطلق عمليات تنظيم تثمين  

ج  الشطر الثاني وذلك في أفق تسويق المنتجات. وقد تم ذلك من خالل إطالق بحوث االستغالل لتحديد سالسل اإلنتا

 وتكوين التعاونيات.

 قصور في إدارة وحفظ الوثائق وكذا على مستوى التواصل 

عدة سنوات، مما ينتج عنه إصدار عدد كبير من الوثائق بمختلف أنواعها(   يدوم تنفيذ مشاريع برنامج توسيع الري

نسخ( .... مما  10) مخططات وتقارير تقنية ومحاضر االجتماعات واألشغال وتقارير دورية لفرق المساعدة التقنية

 يتطلب متابعة منتظمة لترتيب وحفظ جميع ملفات ووثائق المشاريع. 

باستثناء الوثائق اإلدارية والمحاسبية التي تخضع للمقتضيات القانونية، فإن حفظ وأرشفة وقد لوحظ في هذا الصدد أنه  

وتوجيهات عامة تخص حفظ الوثائق  باقي الوثائق ال يحظى باالهتمام الكافي. ويرجع ذلك إلى عدم وجود مبادئ

 المتعلقة بالمشاريع وكذا عدم تعميم الدالئل التي توضح كيفية التعامل معها.

فيما يخص الشق المتعلق بتدبير التواصل في المشاريع، فقد لوحظ في أغلبها عدم وجود خطة وإجراءات محددة  أما

 عة المعلومات المطلوب إيصالها، دوريتها، الوسائل...(.للتواصل مع األطراف المتدخلة أو المعنية بالمشروع )طبي
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 التتبع والتقييم .3

المستوى المركزي والمحلي وعمليات التفتيش والتدقيق التي تخص مشاريع تم فحص الجوانب المتعلقة بالتتبع على 

 برنامج توسيع الري. وقد سجل المجلس بهذا الخصوص ما يلي.

 نفيذ المادي والمالي للمشاريع وحل المشاكلتتبع معتمد باألساس على تقدم الت 

حول تذليل الصعوبات التي تواجهها المشاريع، لكن تقوم وزارة الفالحة أساسا بتتبع تقدم تنفيذ األشغال ويترّكز تدخلها  

 ال يتم تنظيم هذا التتبع وفقا لبرنامج محدد مسبقًا كما ال يتم تحرير كل محاضر االجتماعات. 

ع ال يهم إدارة الموارد )الموارد البشرية واللوجستية(، إضافة إلى أن الرصد البيئي واالجتماعي ال  كما لوحظ أن التتب

 مشاريع التي تمولها الوكالة الفرنسية للتنمية لكونه مطلوبا من قبلها.يتم إال في ال

  غياب نظام معلوماتي إلدارة وتتبع المشاريع 

برنامج توسيع الري يتيح تسجيل بيانات كل مشروع وتتبع التقدم   س ّجل غياب نظام معلوماتي خاص بإدارة مشاريع

ير نظام للتتبع في إطار دراسة حول تطوير البنى التحتية للري  وي ذكر أن المصالح المركزية قامت بتطو في تنفيذه.

 غالله.(، إال أنه يخص فقط المرحلة األخيرة من المشروع )التجهيز الداخلي(، كما أنه لم يتم است2014)سنة 

 عدم تعميم عمليات التدقيق على كل المشاريع 

مفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة لوزارة الفالحة، الشطر الثاني من قبل ال  -يتم سنويا تدقيق مشروع سبو المتوسط  

 سية للتنمية.حيث يهم السنة المالية المنصرمة. وتعتبر هذه العملية إلزامية وفقا لالتفاق المبرم مع الوكالة الفرن

فال يتم تدقيقها أو أما باقي المشاريع الممولة من الميزانية العامة للدولة أو من الهبات الممنوحة من طرف دول الخليج  

تفتيشها، وذلك رغم الدور الهام الذي تلعبه مهمات التدقيق والتفتيش في الوقوف على أوجه القصور واالختالالت التي 

 تهم تنفيذ المشاريع.

 ق المشاريعإغال .4

لنسبة اإلغالق هو المرحلة األخيرة من دورة المشروع ويسمح باستعراض األعمال المنجزة وتقديم خالصة لها. فبا

. وقد لوحظ في من التنفيذ للمشاريع المنجزة في إطار برنامج توسيع الري، يتم في هاته المرحلة إعداد تقرير االنتهاء 

 هذا اإلطار ما يلي.

  االنتهاء من التنفيذنقائص في تقارير 

ع الصفقات المنفذة ، تبين أنها تقتصر على التذكير بملخص لجميمن التنفيذ باالطالع على مضمون تقارير االنتهاء  

)المبلغ ونائل الصفقة والموضوع واآلجال( مع اإلشارة لبعض الصعوبات التي واجهها المشروع. ويتم إعداد تلك 

وبالتالي ال يمكن اعتبارها خالصات مرجعية. إذ يجب أن ت عد هذه التقارير من قبل  التقارير من قبل المساعدة التقنية

مارسات الجيـدة واستخالص النقط اإليجابية والسلبية والدروس المستفادة قصد تجويد وحدة إدارة المشروع إلبراز الم

 نسبة للمشاريع السابقة لبرنامج توسيع الري. إدارة المشاريع المستقبلية. وتجدر اإلشارة إلى أن هذه التقارير لم ت نجز بال

 اصة بهاعدم إغالق بعض المشاريع المكتملة بشكل رسمي وعدم أرشفة الوثائق الخ 

لوحظ أنه لم يتم رسميًا إغالق بعض المشاريع المكتملة كما لم تتم أرشفة الوثائق الخاصة بها، كما هو الشأن بالنسبة 

مديرية الري وإعداد ، حيث إن الوثائق المتعلقة به موزعة بين  2013ن تنفيذه سنة  الذي تم االنتهاء م  لمشروع أنسكمير

 )دراسة الجدوى السابقة( والمديرية اإلقليمية للفالحة بخنيفرة )دراسة التنفيذ وملف الصفقة(. المجال الفالحي 

 :يلي بما ةيوصي المجلس القطاعات الحكومية المعني بناء على ما كل ما سبق،

 :الحكومة لرئاسةبالنسبة  -

المصادقة  الحاصل في واستدراك التأخير الماء قطاع وتوجيه العمل على تفعيل هيئات تنسيق -

للماء، والمخططات التوجيهية للتهيئة  الوطني المخطط المائية وهي الموارد تخطيط وثائق  على

 ة؛بالنسبة لجميع األطراف المعنيلتوضيح الرؤية  المندمجة للموارد المائية، وذلك

)المدبرة من قبل قطاع الماء( والمشاريع  بناء السدود مشاريع بين التقارب من أكبر قدر ضمان -

 الفالحة(؛ )المدبرة من قبل وزارة المتعلقة بالري

 :بالنسبة لوزارة الفالحة -

 بمراعاة للتحقيق  قابلة أهداف وضع خالل من الري  توسيع برامج إعادة النظر في عملية إعداد -

 السنوات معتمد من طرف الحكومة؛ متعدد إطار وذلك في احةالمت الوسائل
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قابلية لإلنجاز على  بين المشاريع المبرمجة من أجل إعطاء األسبقية ألكثرها األولويات تحديد  -

 واقتصادية؛ اجتماعية تحقيقا لمنافع واألفضل والمالي المستوى التقني

أجل تقليص الفجوة بين المياه المعبأة   تأمين تمويل مستدام لعدة سنوات لبرامج توسيع الري من -

 في السدود ومشاريع التهيئة الهيدروفالحية؛ 

ضمان التشغيل الكامل للمدارات السقوية المجهزة، ال سيما بالتقليص من التأخير في تزويد  -

 المدارات المجهزة بالماء؛ 

بما في ذلك ضم  ضايا الهيكلية التي تؤثر سلبا على مشاريع توسيع الريتقديم حلول عملية للق -

 األراضي، وضعف تسعير خدمة المياه واستخالص إتاوات مياه السقي؛

العمل على إدراج عنصر إدارة المخاطر في الدراسات من أجل استباق المشاكل التي قد تعرقل  -

 إنجاز المشاريع؛

 ع وإدارة المشاريع؛ معالجة أوجه القصور في توجيه وتتب -

 رد البشرية في مجال إدارة المشاريع؛ إعداد برنامج لتقوية قدرات الموا -

تطوير بعض الجوانب المتعلقة بالمساعدة التقنية، ال سيما تلك المتعلقة برصد الخدمات المقدمة   -

 والتقارير ونقل المعرفة؛ 

نظام ألرشفتها وتوفير نظام   العمل على تدبير أفضل للوثائق المتعلقة بالمشاريع من خالل وضع -

 حة الربط به على المستوى المحلي والمركزي. معلومات إلدارتها مع اتا
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 (الجواب كما ورد)نص 

 قبل تنفيذه وسياق بإطار التذكير تقتضي  الري، توسيع برنامج تقييم حول للحسابات األعلى مجلس تقرير قراءة إن

 .المجلس عن الصادرة ياتوالتوص المالحظات على الرد 

 الري توسيع برنامج تنفيذ وسياق بإطار موجز
 إحدى  الري  فيها   يعتبر   التي"  األخضر  المغرب  مخطط"  طموحة  فالحية  استراتيجية  المغرب  اعتمد   ،2008  سنة  في

 :الهيدروفالحية للتهيئة برامج ثالثة خالل من تنزيلها تم التي األفقية المحاور أهم

 ألف  550 مساحة على الري أنظمة عصرنة إلى يهدف الذي الري مياه القتصاد  الوطني البرنامج -

 هكتار؛ 

 في السقي وتعزيز جديدة مدارات إنشاء إلى يهدف والذي بالسدود  المرتبط الري توسيع برنامج -

 ر؛هكتا ألف 160 مساحة على القائمة المدارات

 على الخاص القطاع تشجيع إلى يهدف الذي الري مجال في والخاص العام القطاعين بين الشراكة -

 . القائمة الري بدوائر الري مياه خدمة جودة وتحسين للري العمومية التجهيزات تدبير

 انتقالية  مرحلة  تبعته  والذي  1997  سنة  هكتار  المليون  سقي  تحقيق  بعد   جاء  الري  توسيع  لبرنامج  الدينامية  اعادة  إن

 توسيع  وتيرة  وانخفاض  الري،  قطاع   في  لإلصالحات  ىقصو  أولوية  بإعطاء  بالخصوص  تميزت(  1997-2007)

 إنشاؤه تم الذي الوحدة بسد  أساسا مرتبطة هكتار ألف 108 بلغ والذي المجهزة غير المساحات في  وتراكم الري

 .1997 عام

 ألف  108)  السابقة  الفترة  عن  المتراكم  الفارق  تخفيض  هو  الري  توسيع  لبرنامج  األولي  الهدف  كان  2008  سنة  منذ 

 حوالي)  األخضر  المغرب  مخطط  انطالق  مع  انجازها  المزمع  الجديدة  بالسدود   المرتبطة  المدارات  وتجهيز(  هكتار

 (.2020 عام نهاية في هكتار ألف 52

 وزارة ان العلم مع. اإلنجاز قيد  أو المنجزة السدود  مع بارتباط تبرمج الري توسيع مشاريع فإن أخرى، وبعبارة

 قانون  في السدود إنجاز برمجة بعد  إال األشغال وبرمجة التمويل، عن والبحث الدراسات، إنجاز تباشر ال الفالحة

 .المالية

 اآلن حتى تحققت التي اإلنجازات ومستوى الري توسيع برنامج مشروعات برمجة أن إلى كذلك اإلشارة تجدر

 :ذلك في   بما خارجية بعوامل رهينة كبير بشكل كانت

 مع   بالتنسيق  الماء  قطاع  طرف  من  المنجز  للماء  الوطني  المخطط  وصوبالخص  المياه  موارد   تخطيط -

 وكاالت  طرف  من  المنجزة  المائية  للموارد   المندمجة  للتهيئة  التوجيهية  والمخططات  المعنية  اإلدارات

 عليها؛  المصادقة في تأخرا سجلت والتي المعنية، اإلدارات مع بالتنسيق المائية األحواض

 الماء؛ قطاع اشراف تحت سنويا تتم التي السدود  برمجة -

 وكذا االجتماعي البعد  هيمنة بسبب الري، توسيع برنامج  مشاريع على تؤثر التي البنيوية المشاكل -

 العقارية؛  الوضعية وتعدد  وتعقد  باآلمر المعنيين تعدد 

 الدراسات من الرغم على وذلك الوحدة، بسد  والمرتبط الغرب بسهل المتعلق الفارق سد صعوبة -

 ومخاطر العقار) البنيوية المعيقات  من يعاني  الغرب سهل يزال ال حيث الكثيرة، ادراتوالمب

 ؛ (مكلفة د ج هيدروفالحية تهيئة) والمالية...(  المكلفة المياه صرف وتدابير الفيضانات

 .المالية  قانون  برسم  الفالحة  لوزارة  المخصصة  المالية  باالعتمادات  رهينة   تبقى   التي  الميزانية  برمجة -

 وال الخارجية، والمعيقات العوامل من بالعديد  بشدة تأثرت قد  الري توسيع برنامج وإنجازات برمجة فان عليهو

 المتدخلين،  وتعدد   معقدة  عقارية   أنظمة)  االجتماعي  والمحيط  االزمة  التمويالت  تعبئة  وصعوبة  السدود،  برمجة   سيما

 (.ذلك إلى وما

  في  األخضر  المغرب  مخطط  إطالق  منذ   المبذولة  الجهود   مّكنت  لري،ا  توسيع  برنامج  واجهها  التي  الصعوبات  رغم

 : من ،2018 عام نهاية وحتى 2008 عام

 ألف 80من يقرب ما تجهيز على العمل خالل من تفاقمه تجنب وخاصة  التاريخي الفارق تقليص -

 ئشالعرا إقليم في هكتار ألف 21 على دارخروفة( أ) كبيرة جهوية مشاريع 3 ذلك في بما هكتار
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 مداز  بسد  المرتبط مكناس فاس جهة في هكتار  ألف 30 على سايس( ب ) خروفة،  دار بسد  المرتبط

 الصعيد   على  التمور  سلسلة  لتنمية  مشروع  أكبر  يعتبر  والذي  هكتار  5000  مساحة  على  وقدوسة(  ت)

 الوطني؛

 ألول  وذلك  بها  طةالمرتب  السدود   حقينات  مأل   مع  نسبيا  بالتزامن  المدارات  من  العديد   في   السقي  إطالق -

 .الهيدروفالحية التجهيزات تاريخ في مرة

 الماء؛ من  مكعب متر مليون 308 تثمين -

 : هامة واقتصادية اجتماعية آثار إحداث -

 البرنامج؛ قبل الوضعية مع بالمقارنة  اإلضافية الشغل فرص من% 62 خلق -

 من المزيد  وإدخال ياألراض كثيف وتحسين اإلنتاجية زيادة عن الناتجة اإلنتاج قيمة مضاعفة -

 المحصولية؛ التركبة في القيمة عالية المحاصيل

 .هكتار لكل الخام الربح هامش متوسط مرات أربع مضاعفة -

 الزيادة  2018)) بعد البرنامج 2008)) البرنامجقبل  

 % 62+ 43.967 27.108 سنةال  في ةدائم فرصة شغلا يعادل م

 % 115+ 4.325 2.012 (بمليون درهم)  قيمة االنتاج

 % 315+ 31.143 7.497 ( )بالدرهم في الهكتارمتوسط هامش الربح الخام 

 في الصعوبات بسبب المالي العوامل هو الري توسيع  برنامج تقدم من تحد  التي العوامل أحد  أن من الرغم على

 العديد  طرف  من  بدعم   حظيت  البرنامج  هذا  مشاريع  مختلف  أن  إلى  اإلشارة  تجدر  إلنجازه،  الالزمة  التمويالت  تعبئة

 الخليج دول من هبات شكل على منها٪  70 درهم، مليارات 7 يقارب ما تعبئة تمت حيث الممولة الهيآت من

 التي  والمصداقية  الثقة  على  يدل  وهذا.  األخضر  المناخ  صندوق  مثل  العالمي  الصيت  ذات  المؤسسات  ومن  الصديقة

 . البرنامج هذا بها يحظى

 برمجة  المرتقب  من   حيث .  البرنامج  هذا  في  جهودها  مواصلة  الفالحة  وزارة  تعتزم  المشجعة،  النتائج  هذه  على  وبناء

 .هللا أيده الجاللة صاحب يرعاه الذي للماء األولوي البرنامج إطار في 2026 سنة أفق في  مشاريعه بعض

 للحسابات األعلى المجلس مالحظات حول الفالحة وزارة وتوضيحات تعليقات

 والقيادة  والتنفيذ اإلعداد: الري توسيع برنامج. ثانيا

 البرنامج إعداد .1

 للبرنامج الملخصة بالمذكرة يتعلق  فيما 

 المخصصة السدود  برمجة حسب والتدريجي الدينامي، تخطيطه في الري توسيع برنامج خصوصية تكمن

 .أخرى وزارية قطاعات عليها تشرف التي الفالحية لألغراض

 المجلس اثارها التي للبرنامج الموجزة المذكرة في النقاط بعض دمج عدم يفسر  يجيوالتدر الدينامي التخطيط هذا 

 .للحسابات األعلى

 للمشاريع الجدوى دراسات إنجاز بعد  إال المشروع وبعد  قبل بدقة الوضعية تحديد  يمكن ال المثال، سبيل فعلى

 .المائية الموارد  توفير وتدقيق

 القديمة التوسيع مشاريع بعض وكذا ق الفار من كبير جزء ببرمجة يتعلق  فيما  

 يؤدي وقد  صحيح غير الحسابات مجلس اعتمده الذي الحساب فإن الفارق، من كبير جزء برمجة بعدم يتعلق فيما

 مجموع الحسابات، مجلس طرف من إليه المشار( هكتار 341 440) الفارق يمثل إذ. صائبة غير قراءة الى

 تم الري توسيع برنامج أن حين في. المائية الموارد  جميع تعبئة بعد  الوطني الصعيد  على للري القابلة المساحات

 القابلة المساحات مجمل أساس على وليس فقط اإلنجاز طور في هي التي أو المنجزة السدود  أساس على إعداده،

 . للري

 هذه  برمجة   إلغاء  قرار  أن  إلى  اإلشارة  فتجدر  ،(2008-1993)  القديمة  التوسيع  مشاريع  برمجة  عدم  يخص  فيما  أما

 المائية الموارد في المسجل العجز إلى باألساس ويعزى الري توسيع برنامج انطالق قبل ما إلى يعود المشاريع

 .  أخرى جهة من  تقنية والعتبارات جهة من الربيع أم بحوض
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 المائية الموارد تخطيط وثائق  مع بالفوارق  يتعلق  فيما 

 مرحلة في توجد  الحسابات مجلس إليها أشار التي المائية الموارد  تخطيط وثائق أن إلى اإلشارة تجدر البداية، في

  عن  عبارة الوثائق هذه تزال وال. بعد  تكتمل لم المختصة السلطات قبل من عليها المصادقة عملية وأن اإلعداد 

 .   بعد  التنفيذ  حيز يدخل لم الوثائق لهذه االمتثال إلزامية فإن وبالتالي مسودة

 تخطيط  وثائق  االعتبار  بعين  األخذ   تم  فقد   الري،  توسيع  برنامج  أولويات  وتحديد   إعداد   مرحلة  خالل  فإنه  لك،ذ   ورغم

  وسيتم  هذا.  الماء  قطاع  مع  وتشاور  تنسيق  موضوع  كانت  الوثائق  هذه  أن  كما.  مؤقتة  كانت  وإن  حتى  المائية  الموارد 

 رقم للقانون وفقًا ونشرها عليها المصادقة بمجرد  يطالتخط وثائق في الري توسيع برنامج مشاريع إدراج مستقبال

 . أعاله المذكور 36-15

 التوجيهية  المخططات  السيما  المائية  الموارد   تخطيط  وثائق  فإن  الماء،  قانون  لمقتضيات  طبقا  أنه  إلى  اإلشارة  وتجدر

 التغييرات أو التعديالت بعض االعتبار بعين األخذ  أجل من مراجعتها يمكن المائية، للموارد  المندمجة للتهيئة

 (.مبررة جديدة مشاريع إدماج المثال سبيل على) المحتملة

 المائية  الموارد   تخطيط  ووثائق  جهة  من  الري  توسيع  مشاريع  برمجة  بين  الحسابات  مجلس  أثارها التي  الفوارق  إن

 تنجز  لم  الجدوى دراسات  أن(  ب)  إلى أو  المائية، الموارد   تخطيط وثائق  تحيين  عدم(  أ)إلى  تعزى  أخرى،  جهة  من

 . المشاريع تهيئة جدوى إلى تخلص لم الدراسات هذه أن أو بعد 

 بعين يأخذ  لم( 2013 معطيات أساس على تحضيره تم الذي) للماء الوطني المخطط أن إلى اإلشارة تجدر كما

 1 800) السلطان ولجة ومشروع( هكتار  2 500) اسجن ومشروع( هكتار  ألف 30) سايس مشروع االعتبار

 إدراج مستقبال وسيتم. للماء الوطني المخطط تقرير إعداد  فترة خالل تحسم  لم المشاريع هذه جدوى لكون ، (هكتار

 .المخطط هذا في المشاريع هذه

 المعلومات بأنظمة يتعلق  فيما  

 علوماتالم نظم لدمج( SNIE) المائية  للمعلومات وطني نظام إنشاء بالماء المتعلق 15-36 رقم القانون أرسى

 بتشاور بالماء المكلفة الوزارة قبل من( SNIE)المائية  للمعلومات الوطني النظام تطوير حاليا ويجري. القطاعية

 . المعنية والجهات المصالح مع

 الحالية وضعيته في يلبي، فإنه للتطوير قابل الفالحي المجال وإعداد  الري بمديرية المعلوماتي النظام أن رغم

 .الفالحي المجال وإعداد  الري مديرية برامج ومتابعة تخطيط عمليات احتياجات محدودة، وبموارد 

 يخص فيما التقرير، إليها أشار التي النقائص معالجة على ستعمل إذ  المجلس، توصية جيدا الري مديرية وتسجل 

  مشاريع دماجإ خالل من الري مديرية مستوى على( أ) مرحلتين على وذلك المعلوماتي، النظام وتأمين تسيير

 مستوى  على  الري  لقطاع  المعلوماتي  النظام  إدماج  خالل  ومن(  ب)   برنامج،  لكل  ولوج  كلمات  وتعيين  الري  توسيع

 .الفالحة لوزارة المعلومات نظم مديرية عليه تشرف الذي الكمبيوتر لشبكة المركزي  الخادم

 المشاريع يخص فيما األولويات وتحديد بانتقاء يتعلق  فيما   

 المائية  الموارد   تثمين  حتمية  إلى  وبالنظر.  اإلدارة  طرف   من  وضعها  بالفعل  تم  األولويات  وتحديد   االنتقاء  يرمعاي  إن

ً   السدود،  بواسطة  المعبأة  والتنمية  الغذائي  األمن  تحقيق  أجل  من  وكذا  ببلدنا،  للري  القابلة  المساحات  محدودية  وأيضا

 االجتماعية  المردودية  المشاريع،  تحضير  نضج  نسبة:  على  اعتمادا  األولويات  تحديد   تم  فقد   واالقتصادية،  االجتماعية

 مع. الجهات بين توازن خلق وكذا المياه، نقص من المهددة أو تعاني التي المدارات انقاذ  وضرورة واالقتصادية،

 .التمويل وتعبئة الالزمة الميزانية وتوفر السدود  ببناء رهينا يظل األولويات هذه تحديد  أن العلم

 البرنامج وتقدم جازإن .2

 الري توسيع برنامج بتقدم يتعلق  فيما 

 المبذولة  الجهود   تعكس  ال  الري  توسيع  برنامج   في   المحرز  التقدم  بشأن  الحسابات  مجلس  ذكرها  التي  المالحظات  إن

 .الماء واقتصاد  تثمين  على اإليجابي تأثيره وال البرنامج إطار في

 :  يلي فيما تتمثل 2018-2008 بين الممتدة فترةال خالل المسجلة اإلنجازات أهم من أن إذ 

  والتي  المنجزة المشاريع عدد  عند  الوقوف من البد  الري توسيع لبرنامج العام بالهدف يتعلق فيما -

   ؛(%80) اإلنجاز قيد  20 أصل من مشروًعا 16 بلغت

 أي ) كتاره 44980 حوالي مساحة على زاإلنجا من النهائية المرحلة في هو أو اإلنجاز  انهاء تم -

 ؛(الري توسيع برنامج مساحة إجمالي من %28و  اإلنجاز قيد  المشاريع من 56%

 هكتار؛ ألف 35 مساحة على 2022 عام في منهما االنتهاء المتوقع ومن اإلنجاز قيد  مشروعان -
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 مشروع العرائش، بإقليم  هكتار  ألف 21 مساحة  على خروفة دار: مهيكلة مشاريع 3 إطالق تم  -

 هكتار؛ ألف 5 مساحة على بوذنيب وواحة مكناس-فاس  بجهة هكتار ألف 30 ةمساح على سايس

 بالسدود  المعبئة المياه بموارد  مقارنة %66 تمثل والتي السنة في 3 م مليون 308 حوالي تثمين -

 . اإلنجاز طور في التي أو المنجزة بالمشاريع المرتبطة

 بسهل تتواجد  أو التمويل في النقص إشكالية تواجه تزال ال إما فهي بعد  إطالقها يتم لم التي المشاريع يخص فيما

 مشاريع  تمويل  احتياجات  فإن  ولإلشارة.   هيكلية  ومعيقات  إكراهات  عدة  الهيدروفالحي  تجهيزه  تعترض  الذي  الغرب

 . درهم مليار 13 يناهز بما تقدر  بعد  إطالقها يتم لم التي الري توسيع برنامج

 لتنفيذ الزمنية الجداول انزالق في ساهمت  قد  الفالحة وزارة عن الخارجة لالعوام بعض  أن إلى اإلشارة تجدر

 ومسطرة(  أجراس  ومشروع  خروفة  دار  مشروع  حالتي)  السدود   بعض  أشغال  كتأخر  الري  توسيع  برنامج  مشاريع

 (.وبهودة المتوسط سبو مشروعي حالة) األراضي ضم أو( القصوب مشروع حالة) المعقدة ملكية نزع

 الغرب  منطقة في الفارق  بسد المتعلق  الكبير المشروع بانطالق  ق يتعل فيما 

 الصعوبات  من  العديد  الغرب  لسهل  الهيدروفالحي  اإلعداد   يواجه  الحسابات،  مجلس  طرف  من  إليه  اإلشارة  تمت  كما

 اتوذ (  مكلفة  للحماية  ومنشآت  تجهيزات  وتتطلب  للفيضانات  معرضة  المنطقة)  طبيعي  بعد   ذات  البنيوية  والمعيقات

  توفر )  اقتصادي بعد   ت  وذا(  ومكلفة ومعقدة  طويلة  تمليكها  مسطرة  تعتبر  التي  الجموع  أراضي  هيمنة)  عقاري  بعد 

 على الفالحين يشجع ال الذي الشيء منخفضة، بتكلفة  تعبئتها يمكن جوفية مائية موارد  على الساحلية المنطقة

 (.  الهيدروفالحية للتهيئة جماعي مشروع في االنخراط

 مساحته تبلغ الهيدروفالحية للتهيئة مناسب شطر تحديد  من انجزت التي الدراسات مكنت فقد  المعيقات هذه ورغم

 .الماء لقطاع المستقبلية البرامج في إلدراجه المشروع لهذا األولوية إعطاء وسيتم. هكتار الف 30

 المشغلة  للسدود بالنسبة الري بمياه بالتزويد يتعلق  فيما 

 وذلك بها المرتبطة السدود تشغيل مع المدارات في الري عملية انطالق مواكبة إلى الري عتوسي برنامج يطمح

 .الهيدروفالحية التهيئة تاريخ في مرة ألول

 لنفس تخضع ال( رئيسية بصفة المدنية الهندسة أشغال) السدود  إلنجاز الزمنية الجدولة إن إلى اإلشارة وتجب

 االجتماعية، واإلكراهات العقارية،  المعيقات هيمنة) الهيدروفالحية التهيئة لها تتعرض التي والمخاطر اإلكراهات

 .المشغلة للسدود  بالنسبة المسجل التأخر بعض يفسر ما وهذا(. ذلك إلى وما

 التمويالت بتعبئة يتعلق  فيما  

 التمويالت ئةلتعب كبيرة مجهودات الوزارة بذلت الري، توسيع برنامج  لمشاريع والبيئي االجتماعي للبعد  نظرا

 .الضرورية

  يمثل  ما أي المشاريع لهذه المالي الدعم قدمت التي ممولة هيئات عشرة لدن من درهم مليار 6.9 تعبئة تمت إذ 

 .الممولة المشاريع لهذه اإلجمالية الكلفة من% 85

 الخليج ولد  منحتها هبات شكل على( % 68 أو درهم مليار 4.7) التمويالت هذه من كبير جزء تعبئة تمت وقد 

 المالية الموارد  توفير من مكن مما. للمناخ األخضر الصندوق مثل العالمية الشهرة ذات مالية ومؤسسات الشقيقة

 . البرنامج هذا بهما يحظى التي يةوالمصداق الثقة على كذلك يدل وهذا العامة للميزانية

 وتواصل. الدولة ميزانية بإمكانيات ورهينة بيرةك  التمويل احتياجات تبقى الهيدروفالحية، التهيئة تكلفة إلى بالنظر

 تمويالت  على  للبحث  جارية  المناقشات  فإن  الصدد،  هذا  وفي.  المانحة  الجهات  مع  ومبادراتها  جهودها  الفالحة  وزارة

 .خاص بشكل وسايس خروفة دار لمشروعي تكميلية

 البرنامج وتتبع قيادة .3

 البرنامج  بتتبع المكلفينو المنسقين وتعيين البرنامج بقيادة يتعلق  فيما 

 الهيئات   من  وتتكون  الفالحة  لوزارة  العام  الكاتب  يرأسها  للقيادة  لجنة  إشراف  تحت  تتم   الري،  توسيع  برنامج  قيادة  إن

 الفالحية  لالستشارة  الوطني  والمكتب  واإلقليمية  الجهوية  والمديريات  للوزارة  المركزية  المديريات:  المعنية  الرئيسية

 .والمالية الماء وقطاعي الزراعي للبحث الوطني والمعهد  الفالحية التنمية ووكالة

 :أخرى  هيئات طرف من تتم البرنامج قيادة أن كما

 اللجنة) األخضر المغرب لمخطط الشاملة القيادة أجل من المحدثة والجهوية المركزية الهيئات -

 ؛(الجهوية التقنية واللجان المركزية التقنية واللجنة COMEX التنفيذية
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 إطار  في  للبرنامج  التقنية  والمتابعة  والتنسيق  بالقيادة  تتكلف  التي  الفالحي  المجال  وإعداد   الري  مديرية -

 ومتابعتها ودعمها المشاريع على واإلشراف بأكمله البرنامج لتنسيق دورية بصفة تعقد  اجتماعات

 .المدة منتصف في ومراجعتها السنوية الميزانيات إعداد  وعند 

 وإعداد  الري قسم قبل من الجهوي المستوى على يتم الري توسيع برنامج  وتنسيق متابعة  أن كما -

 .الختصاصاته طبقا وذلك للفالحة، الجهوية بالمديريات الفالحي المجال

 . البرنامج قيادة ووثائق اليات على الرسمي الطابع إلضفاء بها العمل يجب التي التحسينات جيدا الوزارة وتسجل

 البرنامج لمشاريع تتبع بمؤشرات مرفقة ةببرمج يتعلق  فيما 

 ورصد  المشاريع،  تنفيذ ل  المحددة  الزمنية  والجدولة  للتخطيط  تخضع  الري  توسيع  مشاريع  جميع  أن  إلى  اإلشارة  تجدر

 .المشروع مكونات حسب والمالي المادي التقدم

 المادي التقدم معدل في مدةالمعت المؤشرات وتتمثل. البرنامج هذا مشاريع  لتتبع مؤشرات عدة اعتماد  تم وقد 

 المالي،  السحب  ومعدل  المالي  التنفيذ   ومعدل  الداخلي  بالتجهيز  المهيأة  والمساحة  الخارجي  بالتجهيز  المهيأة  والمساحة

 . البرنامج مستوى وعلى المشروع كل مستوى على وذلك

 المضافة والقيمة واإلنتاج يةوالمردود  المحصولية التركيبة) التأثير مؤشرات حددت قد  المشاريع دراسات أن كما

 عملية في البدء تم فقد  ولإلشارة،. السقي عمليات انطالق مع وتوحيدها تقييمها وسيتم( إلخ الشغل، مناصب وخلق

 . األخضر المغرب مخطط تقييم إطار في البرنامج نتائج  تقييم

 مؤشرات  عدة  تتضمن  والتي  يعالمشار  بطاقات  الحسابات  مجلس  إشارة  رهن  وضعت  قد   الوزارة  أن  اإلشارة  وتجدر

 .المشاريع لبعض األولية األثار حول المعلومات وبعض المشاريع تتبع

 البيئة على التأثير بدراسات يتعلق  فيما 

. البيئي األثر تقييم لدراسة خضعت الري، توسيع لبرنامج مشروع 20 أصل من مشاريع 8 أن إلى اإلشارة تجدر

 . المستقبلية للمشاريع بالنسبة االعتبار بعين سيأخذ  المخاطر دبيرت ومخطط التأثير دراسات تعميم وأن

 الفالحي المنتوج تثمين أنشطة وتنسيق  ومرافقة بتوجيه يتعلق  فيما 

 المغرب  لمخطط  االستراتيجية  بالتوجيهات  مؤطر  الفالحي  االستثمار  فإن  ،2008  سنة  ومنذ   الوطني،  المستوى  على

 برامج  عقود   توقيع  تم  وقد .  جهوية فالحية  مخططات  شكل  على  الجهوي ستوىالم  على  تنزيلها  يتم والتي  األخضر،

 يعد   الذي  الري،  توسيع  برنامج  ويساهم.  السالسل  هذه  وتطوير  لتنظيم  البيمهنية  المنظمات  مع  اإلنتاج  سالسل  تخص

 .الري مياه وتثمين التحكم خالل من الشاملة االستراتيجية في األخضر، المغرب لمخطط أفقيا محورا

 بعين األخذ  مع الفالحي، االستثمار توجهات الدراسات حددت فقد  الري، توسيع برنامج  مشاريع مستوى على أما

 التركيبة تحديد  من مكنت التوجهات هذه. التسويق وإمكانيات التربة مالئمة ومدى المائية الموارد  توفر االعتبار

 .المتوقعة المحصولية

 : مرحلتين على يتم فإنه الري، توسيع برنامج  مشاريع في الفالحي ستثماراال مواكبة على باإلشراف يتعلق فيما

 التقنية،   المساعدة  من  بدعم  اإلدارة  طرف   من  الفالحي  االستثمار   مواكبة  عبر:  المشروع  تنفيذ   مرحلة -

 الجمعيات قدرات وتعزيز تحسيسية أيام وتنظيم مجموعات في  المزارعين تنظيم خالل من وذلك

 التشاورية؛ العمل واوراش ريعالمشا زيارات عبر

 مع  بالتعاون  للمشاريع،  الفالحي  االستثمار  ومواكبة  ملتنظي  عمل  خطة  وضع  عبر:  االستغالل  مرحلة -

 الزراعي  للبحث الوطني والمعهد والبحث والتكوين التعليم ومديرية اإلنتاج سالسل تنمية مديرية

 الفالحية االستشارة مواكبة ولضمان. الحيةالف لالستشارة الوطني والمكتب  الفالحية التنمية ووكالة

 الوطني والمكتب الفالحي المجال وإعداد الري مديرية بين إطار اتفاقية توقيع تم المشاريع، لهذه

 الجهوي  المستوى  على  خاصة  اتفاقيات  شكل  على  تنزيلها  حاليا  ويتم.  2018  سنة  الفالحية  لالستشارة

 .مشروع لكل بالنسبة

 الفالحين قدرات بتقوية يتعلق  فيما 

 الري  مديرية  أنجزت  السقي،  عملية  انطالق  وبعد   األشغال  مرحلة  خالل  الفالحين  قدرات   وتعزيز  دعم  إلى  باإلضافة

 االحتياجات وتحديد  الري، مياه مستعملي جمعيات تشخيص تشمل دراسة استباقية، بصفة الفالحي المجال وإعداد 

 ندوة بعقد  الدراسة هذه توصيات تنفيذ  مباشرة تمت  وقد  .عمل خطة ووضع الجمعيات قدرات تعزيز  مجال في

 لهذه العمل خطة تنفيذ  بدأ وقد . الفالحي لالستثمار الجهوية والمكاتب للفالحة الجهوية المديريات بمشاركة دراسية

 .المعنية  الفالحي لالستثمار الجهوية والمكاتب للفالحة الجهوية المديريات قبل من الدراسة
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 بالمشاريع المرتبطة المجاالت في المستمر تكوينبال يتعلق  فيما 

 المشاريع   تسيير  وموظفي  الري  مياه  مستعملي   لجمعيات  الخاصة  القدرات  تعزيز  إلى  باإلضافة   أنه  إلى  اإلشارة  تجدر

 مديرية إشراف تحت سنويا، الوزارة تنفذ  ،(بالمشاريع المكلفة وأطر الري مياه مستعملي جمعيات قدرات تعزيز )

 .المشاريع إدارة في المستمر ينللتكو أفقية برامج البشرية، الموارد 

 أطر قدرات وتعزيز التكوين احتياجات تحديد  من  مكنت خبرة بإجراء الري مديرية قامت ذلك، إلى باإلضافة

  وسيتم   للتكوين  عام  مخطط  وضع  تم  االساس،  هذا  وعلى.  الري  توسيع  برنامج  في  لمشاريع  إدارة  وحدات  ومسؤولي

 .الفالحة لوزارة البشرية الموارد  مديرية مع التنسيقب تنفيذه

 السقوية المدارات تسيير .4

 الفالحي لالستثمار الجهوية المكاتب طرف من التدبير بعمليات يتعلق  فيما 

 طرف من التدبير بخصوص الحسابات مجلس ذكرها التي القصور أوجه عالقة أن إلى اإلشارة من البد  أوالً،

 مدارات  يخص  إليه  المشار  التحصيل  أن  إذ .   ثابتة  غير  الفالحي  الري  توسيع  برنامج  مع   ثمارلالست  الجهوية  المكاتب

 .الري توسيع ببرنامج المتعلقة تلك وليس الجهوية المكاتب عليها تشرف التي الكبير الري

 :تعليقات عدة  تثير الحسابات مجلس مالحظات فإن ذلك، ومع

 الحسابات، مجلس طرف من إليها المشار ري،ال مياه خدمة تكاليف تحصيل ضعف يخص فيما -

 إصدارات  من % 81 سجل 2017 سنة برسم التكاليف هذه تحصيل معدل أن إلى اإلشارة فتجدر

 المستحقات أن إلى أيًضا اإلشارة وتجدر. المكاتب لهذه الجيد  األداء يعكس مما المالية السنة هذه

 . مستمرة ويتهاتس وأن عقود، عدة مدار على تراكمت تحصيلها الباقي

  فإنه  الري، مياه خدمة تكاليف تحصيل مجال في تحقيقها يمكن التي التقدم هوامش من الرغم على -

 تسعيرة أن إذ . تعزيزها يجب ومكاسب تقدما سجلت الماء خدمة تسعيرة أن التذكير الضروري من

 التكاليف تغطية مبدأ على يعتمد  الذي الفالحية االستثمارات قانون أحكام حسب تتم الماء خدمة

 الفعلي  التطبيق  يخص  فيما(.  والصيانة  الضخ  وطاقة  االستغالل،  تكاليف)  الري  مياه  لخدمة  المستدامة

 لالستغالل  المترددة  التكاليف  تغطية  من  تمكن  المطبقة  األسعار  هذه  أن  اإلشارة  تجدر  التسعيرة،  لهذه

 . الري لشبكات المستمرة والصيانة

 بذل وستواصل الماء خدمة استدامة من تمكن التي التكلفة تحصيل أهميةب واعية الفالحة وزارة إن -

 .األداء على الفالحين قدرة مراعاة مع الماء خدمة تكاليف تحصيل أجل من الجهود 

  مرجعية   يعد   الفالحي،  لالستثمار  الجهوية  للمكاتب  المغربي  النموذج  أن  إلى  كذلك  اإلشارة   من  البد   الصدد،  هذا  وفي

 . مكاسبه تعزيز ويجب الدولي، الصعيد  على  الري تسيير في

 الزراعية لألغراض المخصصة المياه مستعملي لجمعيات التسيير بقدرات يتعلق  فيما  

 سبو مشروع) والمتوسط الصغير السقي مدارات في  التشاركي التسيير تجارب من المستخلصة الدروس على بناءً 

 المدارات،  لهذه  المشترك  التسيير  على  قائم   نموذج  إلى  اللجوء  مجديال  من  أنه  الوزارة  ارتأت   فقد   ،(والساهلة  المتوسط

 مهنية من الرفع( ب ) وبين جهة، من  الري تجهيزات تسيير في الفالحين إشراك( أ) بين التوفيق من يمكن والذي

 .أخرى جهة من الماء خدمة تسيير

 دوائر  في  مدارات  عدة  إدماج  تم  البرنامج،   لمشاريع  الري  شبكة  تسيير  مهنية   من  الرفع  إطار  في   أنه  بالذكر،  وجدير

 (. اقوبع ودار واسجن وأجراس تفراطة) المعنية الجهوية المكاتب نفوذ 

 المنشآت  لجميع  الفعال  التدبير  بهدف  ،(لسايس  الجهوي  المكتب)  جديد   جهوي  مكتب  إحداث  على  الوزارة  تعمل  كما

 .وروافده سبو لحوض المنخفضة األودية وفي سايس سهل في الهيدروفالحية

 الري بمديرية 2016 سنة إحداثها تم  التي الري تدبير  مصلحة تفعيل تدريجيا  يجري انه إلى اإلشارة تجدر كما

 على يةواإلقليم المركزية المصالح مع بالتشاور المصلحة هذه وتسهر. واطرين مصلحة برئيس تعزيزها تم والتي

 تدبير هيئة) التقنية المساعدة من بدعم وذلك السقي، عملية قانطال مع تزامنا بالمدارات الري تدبير آليات إرساء

 (.إلخ الماء، خدمة وتسعيرة الري، مياه مستعملي جمعيات مع والتعاقد  القدرات وتعزيز المدار،

 السقي لقطاع المؤسساتي اإلصالح بتطبيق  المتعلقة باإلنجازات يتعلق  فيما  

 مجال في والخاص العام القطاعين بين الشراكة مشاريع إنجاز مجال في التقرير سجلها التي النقائص عكس على

 الصعيد  على  بها  معترف  ومكاسب  نوعية  قفزة  سجلت  المجال  هذا  في   األخضر  المغرب  مخطط  إنجازات  فإن  الري،

 . الدولي الصعيد  على رائدة تجربة الكردان مشروع ويعتبر. الشركاء طرف ومن الدولي
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 لخدمة المفوض التدبير جدوى لتقييم الدراسات من سلسلة إطالق تم الكردان، روعلمش الناجح النموذج من انطالقا

 لتسعيرة تخضع التي الدوائر) والحوز وملوية ودكالة وتادلة والغرب باللوكوس الكبير الري دوائر في الري ماء

 (.الري مياه خدمة

 خلصت الماء، لخدمة المفوض التدبير بهدف الكبير الري دوائر في  أنجزت التي الدراسات أن بالذكر الجدير من

 الدولة مساهمة تستلزم الجدوى هذه أن إال. الماء خدمة وتحسين عصرنة من ستمكن التي الشراكة هذه جدوى إلى

 جاذبية وأكثر مربحة المشاريع لجعل الماء خدمة سعر من والرفع التحتية البنية تأهيل إلعادة كبيرة استثمارات  في

 .الفالحين متناول يوف الخواص، للشركاء

-2008)  والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكة  جدوى  دراسات  خالله  أنجزت  الذي  والمالي  االجتماعي  السياق  أن  إال

 دراستها  تمت  التي  الكبير  الري  دوائر  في  المياه  لخدمة  المفوض  التدبير  مسلسل  تنفيذ   لمواصلة  مواتيا  يكن  لم  ،(2015

 (.الماء خدمة تسعيرة من الرفع على الفالحين اعتراض الدولة ميزانية على كبير ضغط)

 والخاص العام القطاعين بين للشراكة إضافيين مشروعين إطالق في  نجحت الفالحة وزارة أن اإلشارة تجدر كما

 بإحداث وذلك البواكر من هكتار 15000 انقاذ ) باها آيت وشتوكة( هكتار 3200) الجديد  بير أزمور منطقتي  في

 اعداد  تم  كما.  األشغال  في  والشروع  المفوضة  الشركات  مع  الشراكة  عقود   إبرام  تم  حيث  ،(البحر  مياه  لتحلية  محطة

 الريحية  الطاقة  واستعمال  البحر  مياه  تحلية  بين  يزاوج  هكتار  5000  مساحة  على  الداخلة  بمنطقة  ورائد   جديد   مشروع

 .الشراكة اتفاقيات على التوقيع طور في حاليا ويوجد المتجددة،

 الري توسيع لبرنامج التابعة المشاريع إدارة. الثاث

 التخطيط .1

 المشاريع  بعض  دراسات بإنجاز يتعلق  فيما 

 لمشروع وبالنسبة. الجدوى دراسات موضوع كانت  الري توسيع برنامج مشاريع جميع أن إلى اإلشارة تجدر

 .اإلدارة مصالح مستوى على متوفرة وهي جدوى، دراسة بشأنه أنجزت فقد  أجراس،

 المنشآت استصالح على تجهيزه يقتصر  والذي المياه، موارد  لتعزيز مشروعا لكونه نظًرا أنسكمير، لمدار بالنسبة

 .اإلدارة مصالح طرف من أنجزت قد  التمهيدية الدراسات فإن القائمة،

  مشاريع من كل ي ف البيئي األثر دراسات انجاز تم أنه إلى اإلشارة تجدر البيئة، على المشاريع بتأثير  يتعلق فيما

  صفقات  تتضمن  كما.  وقدوسة  المال  وأسيف  وأسجن  وشبيكة  الطين  وواد   المتوسط  سبو  من  الثاني  والشطر  تافراطة

 .البيئة وحماية الطبيعية الموارد  على بالمحافظة األشغال شركات تلزم التي مقتضيات األشغال

 . الهيدروفالحي اإلعداد  مشاريع جميع على  بيئيال األثر تقييم دراسات تعميم مستقبال  سيتم سبق، ما على وبناء

 عام  قبل الجدوى دراسات لهما تأجري اللذين المتوسط، وسبو بوهودة لمشروعي بالنسبة أنه إلى اإلشارة تجدر

 المشاريع مراجعة أجل من وذلك اإلنجاز ودراسات المفصل التمهيدي المشروع دراسات تحيين تم فقد  ،2008

 وقنوات  عالية،  مضافة  قيمة  ذات  وزراعات  الموضعي،  الري  اعتماد )  المحدثة  والتعديالت  الجديدة  التوجهات  حسب

 (.للطاقة مستدامة تكاليف يتطلب الذي الضخ إلى اللجوء دون بالسد  مرتبطة الضغط تحت

  تتطلب  التي العمليات فإن المشاريع، بعض  أشغال إطالق في التأخير تجنب أجل من أنه إلى اإلشارة تجدر كما

ً تن  للربط بالنسبة للشرب الصالح والماء للكهرباء الوطني المكتب) المعنية الهيئات مع طويلة آجاال يتطلب سيقا

 .المشاريع تنفيذ  مع بالتوازي  أجريت ،...( الملكية نزع عملية  في الفاعلة والجهات بالكهرباء،

 المخاطر  وتقييم بتحديد يتعلق  فيما 

 هذه ان حيث.  الجدوى دراسة مرحلة في المخاطر بعض تحديد  يتم الري، توسيع برنامج لمشاريع التحضير أثناء

 التكاليف  زيادة مثل الرئيسية المخاطر لبعض المردودية حساسية وتحليل القائم الوضع تشخيص تشمل الدراسات

 .مختلفة مخاطر عن تنجم أن يمكن والتي ،... اإلنتاجية وانخفاض

 البيئية للتأثيرات دراسات موضوع كانت( قدوسة سايس، سبواألوسط، ،تافراطة) المشاريع من العديد أن، كما

 .المخاطر هذه من تخفف والتي واالجتماعية،

 ISO إيزو بمعيار التدبير على التصديق إطار في الفالحي، المجال وإعداد  الري مديرية  فان ذلك، إلى باإلضافة

 أهميتها  حسب  وترتيبها  المخاطر  بتحديد   قامت  قد   ،2019  أبريل  في  عليه  الحصول  تم  الذي  ،(2015  إصدار)  9001

 .الري توسيع ببرنامج المتعلقة تلك فيها  بما وتدبيرها، المخاطر هذه في للتحكم عمل خطط ووضع

 تنزيل  مع  الدراسات  مستوى  على  المكون  هذا  دمج  سيتم  مستقبال،  الري  توسيع  مشاريع  مخاطر  إدارة  تعميق  أجل  من

 .مشروع كل مستوى على طرالمخا هذه إلدارة عمل خطة
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 المشروع في المتدخلين كافة بتحديد يتعلق  فيما 

 : مستوى  على  سيما  ال  المشاريع،  تنفيذ   من  مراحل  عدة  خالل  يتم  الري  توسيع  برنامج  مشاريع  في  المتدخلين  تحديد   إن

  م وتقيي( والمستفيدين المؤسسات) بالمشروع االلتزام لضمان والتشاور التحريات : الجدوى دراسات -

 اآلثار؛ 

 التخفيف؛  وتدابير المخاطر تحليل: والبيئي االجتماعي التقييم دراسات -

 واجتماعية؛ وقانونية إدارية تحريات: الملكية ونزع الضم دراسات -

 موضوع المشاريع تكون المحتملة المعيقات ورفع المشاريع أهداف تحقيق أجل من: المشروع تنفيذ  -

 والماء للكهرباء الوطني المكتب المائي، الحوض وكالة) المعنية المصالح مع الشراكة  اتفاقات

 ...(.  والغابات المياه المحلية، لسلطاتا للشرب، الصالح

 يجري اللذان وسايس قدوسه) مشاريع لثالثة بالنسبة المتدخلين التزام خطة مقاربة تفعيل في البدء بالفعل تم كما

 التزام خطة آلية تعميم مستقبال وسيتم(. اإلعداد  طور في يوجد  الذي السلطان، ولجة ومشروع حاليًا، تنفيذهما

 .المشروع في المتدخلين انخراط لضمان المشاريع جميع على المتدخلين

 المشاريع وتنظيم بقيادة يتعلق  فيما 

 للمخطط والتوجيه التنسيق آليات خالل من الحكامة نظام وضع األخضر المغرب مخطط أن إلى اإلشارة تجدر

 ثالثة على تنفيذها يتم  التي اآلليات هذه في المخطط، لهذا أفقي كمحور الري توسيع برنامج رجويند . بأكمله

 : مستويات

 تجمع التي الفالحة، وزير برئاسة ،(COMEX)األخضر المغرب لمخطط التنفيذية اللجنة -

 مجوالبرا األسئلة جميع  وتستعرض المعنية العمومية والمؤسسات واإلقليمية المركزية المديريات

 األخضر؛ المغرب مخطط أهداف تحقيق في تساهم التي

 سالسل برامج عقود  تنفيذ  بمتابعة وتتكلف الفالحة، وزير برئاسة ، (PMO) المشاريع إدارة لجنة -

 البيمهنية؛  والفيدراليات المعنية العمومية والمؤسسات الفالحة وزارة اللجنة هذه  وتجمع. اإلنتاج

 جميع  اللجن  هذه  وتستعرض.  الفالحة  لوزارة  العام  الكاتب   برئاسة  يمية،واإلقل  المركزية  التقنية  اللجان -

 مركزية لجنة تخصيص تم أنه العلم مع. واإلقليمية المركزية اإلدارة تقدمها التي والبرامج القضايا

 .2015 عام منذ  الري لمديرية سنويًا

 3) البرنامج هذا مشاريع وتوجيه لمتابعة  الري توسيع لبرنامج تقنية لجنة الري مديرية أحدثت ذلك، إلى باإلضافة

 (.مشروع ولكل منطقة لكل سنويا اجتماعات 4 إلى

 الري مديرية مع بالتنسيق بانتظام عليها اإلشراف كذلك يتم الممولة، الهيآت طرف من الممولة للمشاريع بالنسبة

 . الفالحي المجال وإعداد 

 لجنة هناك األخضر، المغرب لمخطط الشاملة القيادة أجل من المحدثة والجهوية المركزية اآلليات إلى باإلضافة

 الكاتب  يترأسها التي اللجنة هذه(. الماء في االقتصاد  وبرنامج  الري توسيع برنامج) الري لـبرامج مكرسة قيادية

 المكتبو واإلقليمية الجهوية والمديريات للوزارة المركزية المديريات: المعنية الهيآت من تتكون للوزارة، العام

 بالمالية المكلفة والوزارة الزراعي للبحث الوطني والمعهد الفالحية التنمية ووكالة الفالحية الستشارةل الوطني

 . مستقبال تفعيلها وسيتم. بالماء المكلفة والوزارة

 وجب بم تعيينهم يتم مهندسين(أ) إلى إما ت سند  المشروع إدارة وحدات ان بالذكر فجدير رؤساء مناصب يخص فيما

  تعيين  تعميم وسيتم. المشاريع لبقية بالنسبة لهم، الموكلة للمهام وفقا المصالح أو األقسام  رؤساء( ب) إلى أو قرار

 .المشاريع جميع على قرار، بموجب المشروع إدارة وحدة وأعضاء المشاريع مديري

  تعيينهم فإن المصالح،/  قساماأل رؤساء قبل من المشروع إدارة وحدات رؤساء تكليف فيها يتم التي الحاالت في

 . المسؤولين بتعيين يتعلق فيما السارية األحكام  تحكمها انتقاء  بعملية يمر

 من المشروع إدارة لوحدات البشرية الموارد  لتعزيز األخيرة السنوات في  كبيرة جهود  بذلت أنه إلى اإلشارة تجدر

 :خالل

 تمر؛المس التدريب خالل من المشاريع مديري قدرات  تعزيز -

 والتقنيين؛ المهندسين انتشار وإعادة توظيف -

 .المشروع مكونات  جميع إنجاز لمواكبة مؤهالت عدة توفر التي التقنية المساعدة إلى اللجوء -
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 الملكية ونزع األراضي ضم بإجراءات يتعلق  فيما 

  زمني  تسلسل  حسب  وتقنية  وقانونية  إدارية  مراحل  عدة  تتضمن  حيث  معقدة،  لمسطرة  األراضي  ضم  عملية  تخضع

 إدارات عدة مسؤولية تحت تقع العملية هذه أن كما. العملية لهذه المنظمة القانونية النصوص تفرضه معين

 ضم  لجنة العقارية، والمحافظة المسح للحكومة، العامة األمانة الفالحة، وزارة المحلية، السلطات) ومؤسسات

 .الري توسيع  برنامج إلى األراضي ضم  إجراءات في التأخير يعزى أن يمكن ال وبالتالي...(.  األراضي

 مع 2015 سنة إال تنطلق لم الضم عملية أن إلى اإلشارة تجدر الثاني، الشطر األوسط سبو لمشروع بالنسبة

 نطاق  في  يدخل المشروع هذا أن كما. للضم المختلطة اللجنة طرف من للضم األولي المشروع على المصادقة

 .الضم عملية تعقد  من زاد  وهذا( عمالة لكل لجنة) األراضي لضم لجن ثالث تكوين  يستلزم مما عماالت ثالث

 المشاريع تكلفة بتقدير يتعلق  فيما 

 مشروًعا 18 أصل من فقط بمشروعين تتعلق الفعلية والتكاليف الدراسات في المقدرة التكاليف بين الفوارق إن

 بوهودة مشروعي في الحسابات مجلس طرف من لوحظت التي التكلفة في الفوارق هذه وأن الري توسيع لبرنامج

 : يلي بما  تفسر الثاني، الشطر وسبو

 إلى  راجع  الحقيقية  والتكلفة  األولية  الدراسات  عن  الناتج  المشروع  تكلفة  بين  الفارق:  بوهودة  مشروع -

 ادماج  اجل من( األخضر  المغرب مخطط قبل أ عتمد الذي) المشروع تصميم تغيير ضرورة

 االستثمار،  كلفة  في  الزيادة  إلى  الجديد   التصميم  هذا  ادى  وقد .  الري  توسيع  لبرنامج  لجديدةا  التوجهات

 خدمة  وتحسين  الري  ماء  استعمال  وترشيد  الضخ  تكاليف  في  اقتصاد   يخص  فيما  فوائد   سيوفر  أنه  إال

 .الماء وتثمين  إنتاجية من الرفع وبالتالي الماء

 والتكلفة  األولية  الدراسات  عن  الناتج  المشروع  تكلفة  بين  قالفار:  الثاني  الشطر  سبو  لمشروع  بالنسبة -

 واجهت التي التقنية الصعوبات فرضتها والتي األشغال خالل المحدثة التعديالت إلى راجع الحقيقية

 هذا  من  ألشغال  محتملةال  والتقلبات  المخاطر  ضمن  تدخل  التي  التعديالت،  هذه.  التنفيذ   أثناء  المشروع

 .الموضعي الري وتعميم الماء خدمة تحسين من ستمكن أنها إال  إضافية اليفتك إلى أدت الحجم،

 التنفيذ .2

 بالتوقعات مقارنة األشغال بإنجاز يتعلق  فيما 

 تظل األولية بالجدولة مقارنة األشغال إنجاز في مالحظتها يمكن التي الكبيرة التأخيرات أن إلى اإلشارة تجدر

 . تنفيذها أثناء  خاصة صعوبات واجهت والتي الري توسيع  برنامج نم معينة مشاريع في ومحدودة استثنائية

 المتبقية  القطاعات  تجهيز   ويبقى .  64%  ،2018  سنة  أواخر  اإلنجاز  نسبة  بلغت   فقد   خروفة،  دار  مشروع  يخص  فيما

 .التمويالت بتوفير رهينا

%.  76  ،2018  سنة  أواخر  في  شروعالم  لتنفيذ   اإلجمالي  المعدل  بلغ  فقد   الثاني  الشطر  المتوسط  سبو  لمشروع  بالنسبة

 .2020 سنة المتبقية المساحة تجهيز من االنتهاء وسيتم

 للضيعات  الداخلي  التجهيز  يزال  وال   2017  سنة  للمدار  الخارجي  التجهيز   أشغال  إنهاء  تم  تافراطة،  لمشروع  بالنسبة

 . اإلنجاز قيد 

 اإلشارة فتجدر والماء، الفالحة قطاعي نبي التنسيق في النقص بخصوص األعلى المجلس مالحظة  يخص فيما أما

 نقص  إلى يعزى أن يمكن وال التقنية بالمعيقات يرتبط( مرتيل ووادي خروفا دار) السدود  بناء في التأخير أن إلى

 الفالحة  قطاعي بين التنسيق كان إذ . التقرير في  جاء  الذي النحو على والماء، الفالحة قطاعي مصالح بين التنسيق

 .المشروع وإنجاز تخطيط مراحل جميع في واإلقليمي المركزي المستويين على صلمتوا والماء

 األشغال جودة  مراقبة بتقارير يتعلق  فيما 

 انتباه لفت خالل من إليها المشار القصور أوجه معالجة على ستعمل إذ  المجلس، توصية جيدا الوزارة تسجل

 وفي. التقنية المساعدة تقارير في توصياتها وتنفيذ  جودةال مراقبة نتائج إدماج على السهر إلى المشاريع أصحاب

 ستعمم التي النموذجية التحمالت دفاتر  في وتضمينه التقنية المساعدة لتقارير موحد  نموذج إعداد  سيتم اإلطار هذا

 .المشاريع أصحاب على مستقبال

 التقنية المساعدة خدمات وإنجاز بتفويت يتعلق  فيما 

 الصفقات لقوانين وفقًا مفتوح عروض إعالن إطار في يتم التقنية المساعدة صفقات ويتتف أن إلى اإلشارة تجدر

 .عطاء األقل العرض لصاحب أي بها المعمول العمومية

 على والمصادقة إعداد لها المخول الوحيدة السلطة  هم  المشاريع أصحاب أن إلى اإلشارة تجدر ذلك، إلى باإلضافة

. أخرى  جهة  من  المشروع  إنجاز  ووتيرة   احتياجات  حسب  التقنية  المساعدة  وتسريح  وتعبئة   جهة  من  المشاريع  جدولة
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 الحسابات، مجلس طرف من ذكره تم كما للمشاريع، الزمنية الجدولة على التقنية المساعدة تأثير خطر فإن، ولهذا

 . إثباته يتم لم

 غير الخارجية العوامل بعض فإن ولية،األ البرمجة أساس على التقنية المساعدة إلى الحاجة تحديد  من الرغم على

 في   التأخير  أدى  المثال،  سبيل  عل)  التقنية  للمساعدة  جديدة  صفقات   إبرام  إلى  اللجوء  الضروري  من  جعلت  المتوقعة

 على الموافقة قبل األولى الصفقة استنفاد  بعد  التقنية، للمساعدة جديدة صفقة  إبرام إلى ةخروف دار سد  حقينه  مأل

 (.  الهيدروفالحية للمنشآت قتالمؤ االستالم

 وكمية جودة لوحدها تعكس ال أنها إلى اإلشارة فتجدر التقنية، المساعدة طرف من المنجزة التقارير يخص فيما

  في تدوينها يتم ال والتي المشروع أشغال لتنفيذ  أهمية أكثر أخرى خدمات تقدم حيث. الخبراء يقدمها التي الخدمات

 القياسات من التحقق والتصاميم، الدراسات فحص تقنية، مذكرات) المثال سبيل على ةالمنجز الدورية التقارير

 (.ذلك إلى وما األشغال، استالم ونهائية،  مؤقتة حسومات األشغال، وجرد 

 المساعدة  لتقارير  وموحد   موجه  نموذج  وتطوير  إنجاز  خالل  من  إليها  المشار  القصور  أوجه  معالجة  فسيتم  ذلك،  ومع

 . المشاريع مدراء على تعميمه وسيتم التقنية المساعدة تحمالت دفاتر في المستقبل في تضمينه سيتم التقنية

 الموضعي الري بمعدات التجهيز إجراءات بانطالق  يتعلق  فيما 

 المؤطر  التجهيز  هذا  أن  حيث.  بالتنقيط  بالري  للضيعات  الداخلي  التجهيز  فيه  يتم  الذي  السياق  توضيح  الضروري  من

 المالية المساعدات منح في الدولة دور يتلخص حين في الفالحين، ومبادرة مسؤولية من يعتبر ة،تنظيمي  بنصوص

 .الفالحين تأطير وكذا المساعدات هذه على الحصول إجراءات وتيسير

 :التالية االستباقية اإلجراءات المعقدة العملية هذه تتطلب 

 طرف من اإلدارية الملفات وإعداد  (لألرض قانونية عقود ) للعقار القانونية الوضعية تصفية -

 الفالحين؛

 معاينة بعد  إال المالية المساعدات منح  يتم  ال  حيث)  الفالحين طرف من لالستثمار المسبق التمويل -

 ؛(المنجزة التجهيزات

 اإلدارة  ومصادقة(  لذلك  المؤهلة  الشركات  طريق  عن)   المستفيدين  طرف  من  التقنية  الدراسات  إجراء -

 .الدراسات هذه على

 تنفيذ  في الشروع تم الري، توسيع برنامج مشاريع مستوى على للضيعات الداخلي التجهيز وتيرة تسريع أجل من

 على وشمولية، إرادية مقاربة على يرتكز الذي اإلجراء هذا يقوم. 2015 من ابتداء الجماعي التجهيز مسطرة

 . جمعياتهم عبر الفالحين إشراك مع اإلدارة طرف من الكامل التأطير خالل من بأكملها العملية تبسيط

 والتسويق الفالحية المنتجات وتثمين بمواكبة يتعلق  فيما 

 .األخضر المغرب لمخطط االفقية التدابير إطار في الري توسيع رنامجب  مشاريع تندرج

 الجهوي، المستوى على األخضر المغرب لمخطط تنزيال تعتبر التي الجهوية، الفالحية المخططات وضعت وقد 

 هذه  بلوغ  في  كمساهمة  الري  توسيع  برنامج  مشاريع  وتأتي  اإلنتاج،  سالسل  حسب  الفالحي  والتثمين  اإلنتاج  أهداف

 . الماء في عبر التحكم االهداف

 : مرحلتين على يتم فإنه الري، توسيع برنامج  مشاريع في الفالحي االستثمار مواكبة على باإلشراف يتعلق فيما

 التقنية،   المساعدة  من  بدعم  اإلدارة  طرف   من  الفالحي  االستثمار   مواكبة  عبر   :المشروع  تنفيذ   مرحلة -

 الجمعيات قدرات وتعزيز تحسيسية أيام وتنظيم مجموعات في  المزارعين تنظيم خالل من وذلك

 التشاورية؛ العمل واوراش المشاريع زيارات عبر

 مع  بالتعاون  للمشاريع،  يالفالح  االستثمار  ومواكبة  لتنظيم  عمل  خطة  وضع  عبر:  االستغالل  مرحلة -

 الزراعي  للبحث الوطني والمعهد والبحث والتكوين التعليم ومديرية اإلنتاج سالسل تنمية مديرية

 الفالحية االستشارة مواكبة ولضمان. الفالحية لالستشارة الوطني والمكتب  الفالحية التنمية ووكالة

 الوطني والمكتب الفالحي المجال وإعداد الري مديرية بين إطار اتفاقية توقيع تم المشاريع، لهذه

 الجهوي  المستوى  على  خاصة  اتفاقيات  شكل  على  تنزيلها  حاليا  ويتم.  2018  سنة  الفالحية  لالستشارة

 .مشروع لكل بالنسبة
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  المركزية  المديريات من مؤلفة لجنة ،2017عام بداية في تشكيل، تم الذكر السالفة العمل خطة تنسيق أجل من

 الوطني والمعهد   اإلنتاج سالسل تطوير ومديرية الفالحي المجال وإعداد  الري مديرية: المعنية عامةال والمؤسسات

 . والبحث والتكوين التعليم ومديرية الفالحية التنمية ووكالة الفالحية لالستشارة الوطني والمكتب الزراعي للبحث

 والتواصل الوثائق  وحفظ بإدارة يتعلق  فيما 

 . رقمتنها عبر المشروع وثائق حفظ إلى لالنتقال عمل خطة  وضع سيتم التقنية، وثائقال حفظ تحسين أجل من

 ملموسة تدابير المعنية، المشاريع أصحاب من العديد  بالفعل اتخذ  المشاريع، وثائق حفظ بأهمية الوزارة من ووعيا

 . إلكترونيا الوثائق لحفظ

  بالنسبة أنجزت أنها إلى اإلشارة من بد  ال متدخلين،ال مختلف مع المشاريع حول التواصل بمخططات يتعلق فيما

 مخطط  من  كجزء  السلطان  ولجة  لمشروع  بالنسبة  انجازها  المرتقب   ومن(  وسايس  قدوسة  مشاريع)  المشاريع  لبعض

 .الري توسيع مشاريع جميع على مستقبال المخططات هذه تعميم وسيتم. المشروع بإنجاز المتدخلين التزام

 والتقييم التتبع .3

 للمشاريع والمالي المادي التنفيذ تقدم بتتبع يتعلق  يماف   

 لجنة أنشطة من كجزء سنة، كل الفالحي المجال وإعداد  الري مديرية قبل من المشاريع تتبع اجتماعات جدولة تتم

 . حدة على جهة لكل دورية اجتماعات الجدولة هذه تبرمج. البرنامج تبع

 اجتماعات  فإن  المشاريع  إدارة  حداتو  فرق  مع  المستمر  والتواصل  المنتظمة  ةالميداني  الزيارات  االعتبار  بعين  أخذا

 دعت كلما  تتم أخرى  اجتماعات برمجة أن علما. السنة في مرتين تعقد  المركزي المستوى على التقني التتبع

 .المشاكل بعض حل أجل من ذلك إلى الضرورة

  مشاريع فإن األخضر، المغرب مخطط برامج باقي رارغ وعلى للبرنامج، التقني التتبع اجتماعات إلى باإلضافة

 المغرب  مخطط تنفيذ  لجنة) الشركاء جميع طرف من المخطط لهذا العام التتبع في تندرج الري توسيع برنامج

 مراقبة اجتماعات المالية، قانون وتتبع إعداد اجتماعات والجهوي، المركزي التتبع لجان ،COMEX األخضر

 .(... الممولة المؤسسات

 المشاريع  وتتبع إلدارة المعلوماتي بالنظام يتعلق  فيما 

 توسيع برنامج مشاريع وتتبع إدارة فإن للمشاريع، والمحاسباتي المالي للتسيير المتداولة األدوات إلى باإلضافة

 ياتوالمدير  الفالحي  لالستثمار  الجهوية  والمكاتب  للفالحة  الجهوية  المديريات)  المشاريع  أصحاب  طرف  من  الري

 تمكن األدوات هذه. حدة على مشروع صاحب كل طرف من اعدت محددة أدوات باستخدام تتم( للفالحة اإلقليمية

 .والتسيير التتبع حيث من المشاريع احتياجات تلبية من

 خالل من مستقبال وسيتم Excel أدوات باستخدام وماليا ماديا المشاريع تتبع فيتم المركزي المستوى على أما

 .MESAGRI تطبيق

 الحالية المشاريع جميع لتشمل تدريجيا نطاقها  توسيع وسيتم للتتبع معلوماتية أداة بإعداد  الري مديرية تقوم  حاليًا،

 . المستقبلية الري توسيع ومشاريع

 المشاريع كل على التدقيق  بعمليات يتعلق  فيما 

  بانتظام تخضع درهم مليون 5 عتبة تتجاوز يوالت نهائيا والمستلمة المكتملة الصفقات جميع أن إلى اإلشارة تجدر

 .للفالحة العامة المفتشية قبل من للتدقيق

 الوكالة من بتمويل وقدوسة األوسط سبو) الممولين بعض  طرف من الممولة الري توسيع برنامج مشاريع  ان كما

 العامة   للمفتشية  قبل  من  سنوية  تدقيق  لعمليات  تخضع(  األخضر  المناخ  صندوق  من  بتمويل  سايس  للتنمية،  الفرنسية

 .  بها المتعلقة التوصيات متابعة مع للمالية

 المشاريع إغالق  .4

 التنفيذ من االنتهاء بتقارير يتعلق  فيما 

 سيتم  كما.  والمستقبلية  الحالية  المشاريع  جميع  على  الصلة  ذات  الوثائق  جميع  ذلك  في  بما  اإلغالق  تقارير  تعميم  سيتم

 . المشاريع مدراء على وتعميمه التقارير لهذه موحد  نموذج وتطوير إنجاز

 بها الخاصة الوثائق  وأرشفة المكتملة المشاريع بعض بإغالق  يتعلق  فيما 

 حفظ تتضمن للوثائق إلكترونية إدارة أسس إرساء على حاليًا الوزارة تعمل التقنية، الوثائق حفظ لتحسين بالنسبة

 . المعنية المصالح إشارة رهن هاووضع وتخزينها وتصنيفها وفهرستها إلكترونيا الوثائق
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 للحسابات األعلى المجلس توصيات لتنفيذ اتخاذها المزمع أو المتخذة التدابير

 بمراعاة للتحقيق  قابلة أهداف وضع خالل من الري توسيع برامج إعداد عملية في  النظر إعادة -

 الحكومة طرف  من معتمد السنوات متعدد إطار في وذلك المتاحة الوسائل

 وتجهيز المنجزة السدود  بين المسجل الفارق امتصاص( 1: )في يتمثل مزدوج هدف  الري توسيع نامجبر حدد 

 .أخرى جهة من الجديدة بالسدود  المرتبطة السقوية المدارات تجهيز متابعة( 2) و جهة من للري القابلة المساحة

 إعداد تم كما. السدود  انجاز برمجة حسب  تدريجيا لتتوافق الري توسيع  برنامج برمجة تعديل تم الصدد، هذا وفي

- 2009 للفترة التمويل خطة في  اعتماده تم التمويل لتعبئة السنوات متعدد  إطار في البداية منذ  الري توسيع برنامج

 وزارة  وشرعت  السنوات،  متعدد   للبرمجة  متجددًا  إطاًرا  المالية  لقانون  األساسي  القانون  أدخل  ،2015  ومنذ .  2015

 ،2019-2017و ،2018-2016 لسنوات: التاريخ هذا سنوات الثالث لميزانية برامجها مجةببر  في الفالحة

 .2021-2019و 2020-2018و

 .2021-2016 للفترة السنوات المتعدد  الحكومة برنامج ضمن الري توسيع برنامج يندرج ذلك، إلى باإلضافة

 على  لإلنجاز قابلية كثرهاأل األسبقية إعطاء أجل من المبرمجة المشاريع بين األولويات تحديد -

 واقتصادية اجتماعية لمنافع تحقيقا واألفضل والمالي التقني المستوى

 المائية  الموارد   تثمين  حتمية  إلى  وبالنظر.  اإلدارة  طرف   من  وضعها  بالفعل  تم  األولويات  وتحديد   االنتقاء  معايير  إن

 من والرفع الغذائي األمن تحقيق أجل من وكذا نا،ببلد  للري القابلة المساحات ومحدودية السدود، بواسطة المعبأة

 والمردودية  المشاريع،  إعداد  تقدم  نسبة:  على  اعتمادا  األولويات  تحديد   تم  فقد   واالقتصادية،  االجتماعية  التنمية  وتيرة

 .الجهات  بين توازن لخلق وكذا الماء، في بالخصاص المهددة المدارات انقاذ  وضرورة دية،واالقتصا االجتماعية

 .التمويل وتعبئة الالزمة الميزانية وتوفر السدود  ببناء  رهينا يظل األولويات هذه تحديد  أن العلم مع

 .المعايير هذه على الرسمي للطابع إضفاء أحسن تنفيذ  في التفكير ستواصل الوزارة فإن ذلك، ومع

 المعبأة المياه بين الفجوة تقليص أجل من الري توسيع لبرامج سنوات لعدة مستدام تمويل تأمين -

 الهيدروفالحية التهيئة ومشاريع السدود في

  في  االستثمارات برمجة من الرغم على أنه إلى اإلشارة تجدر ذلك، ومع. التوصية هذه أهمية جيدا الوزارة تدرك

 االعتمادات تعبئة خالل من وخصوصا ،2009 سنة منذ  الفالحة وزارة به تعمل والذي السنوات، متعدد  إطار

 العامة الميزانية بإمكانيات أساسي بشكل رهينا يظل التمويل تأمين فإن للدولة، العامة الميزانية من ةالمخصص

 .المالية قانون برسم الفالحة لوزارة مخصصة مالية اعتمادات من ذلك على يترتب وما أخرى إلى سنة من للدولة

 السدود  تخطيط  من  مبكرة  مرحلة  في  ي درج  أن  يجب  السنوات  متعدد   األجل  طويل  تمويل  تأمين  أن  إلى  اإلشارة  تجدر

 من والحماية والطاقة، والري، الشرب، مياه: مكوناتها في) بها المرتبطة المشاريع مع السدود  تكامل لمنطق وفقًا

 التهيئة  ومشاريع  السدود   في  المعبأة  المياه  بين  الفجوة  تفاقم  لتجنب  السيما(  ذلك  إلى  وما  األحواض،  إعداد   الفيضانات،

 .لهيدروفالحيةا

 تزويد في التأخير من بالتقليص سيما  ال المجهزة، السقوية للمدارات الكامل التشغيل ضمان -

 بالماء؛  المجهزة المدارات

 بالتدابير المجهزة المدارات سقي استباق على الوزارة تعمل وبالفعل،. التوصية هذه أهمية جيدا الوزارة تدرك

 :التالية

 لتسريع  االدارة  قبل  من  عليها  واإلشراف  وتكييفها  للضيعات  الداخلي  اعيالجم  التجهيز  مسطرة  تفعيل -

   الموضعي؛ بالري للضيعات الداخلي التجهيز وتيرة

 بالمساعدة االستعانة خالل من اإلنتاج نظم وتحويل الموضعي الري إلى لالنتقال الفالحين مواكبة -

 التقنية؛

  التي  التجهيزات  وحماية  استغالل  مسؤولية  ليلتو  السقي  مياه  مستعملي  جمعيات  قدرات  وتعزيز  خلق -

 تهمهم؛ 

 والتنمية   ري،ال  تقنيات  لتعلم  الفالحية  واالستشارة  اإلشراف  مجال   في  الوطنية  المؤسسات  قدرات  تعبئة -

 مكرسة مركزية لجنة إنشاء خالل من الري توسيع برنامج إطار في المجهزة للمدارات الفالحية
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 الفالحي  االستثمار من للرفع عمل خطة ووضع الفالحي  ثمارباالست المتعلقة التوجهات لتحديد 

 حديثًا؛ المجهزة الري لمدارات

 لالستشارة الوطني والمكتب الفالحي المجال وإعداد  الري مديرية بين للشراكة إطار اتفاقية  إبرام -

 عن  الري توسيع برنامج إطار في المدرجة الري مشاريع مواكبة أجل من 2018 سنة الفالحية

 . الفالحين من  مقربة استشارية خدمات قطري

 األراضي،   ضم  ذلك  في  بما  الري   توسيع  مشاريع  على  سلبا  تؤثر  التي  الهيكلية  للقضايا  عملية  حلول -

 السقي مياه إتاوات واستخالص المياه خدمة تسعير وضعف

 وكذا االجتماعي البعد  هيمنة بسبب الري، توسيع برنامج مشاريع على تؤثر التي البنيوية المشاكل الوزارة تدرك

 ...(. الصغيرة الملكية هيمنة األرض، على قوية ضغوط) العقارية األنظمة وتعدد  وتعقد  باآلمر المعنيين تعدد 

  الستخالص  بدونها  أو  األراضي  بضم  المنجزة  المشاريع  تجارب  لتقييم  خبرة  إجراء  سيتم   األراضي،  بضم  يتعلق  فيما

 .لالزمةا التصحيحية التدابير وتحديد الدروس

 الالزمة  التدابير  وتحديد  الراهنة  الحالة  لتقييم  دراسة  إجراء  سيتم   الماء،  خدمة  مستحقات  وتحصيل  بتسعيرة  يتعلق  فيما

 .الماء خدمة تكاليف  تحمل على الفالحين قدرة مراعاة مع اتخاذها، يتعين التي

 تعرقل قد التي لالمشاك استباق  أجل من الدراسات  في المخاطر  إدارة  عنصر إدراج على العمل -

 المشاريع  إنجاز

 :خالل من سيما ال المخاطر، إدارة بعنصر المتعلقة اإلجراءات من العديد  بالفعل الوزارة ت اتخذ 

 الجهوية  المكاتب مستوى على العمليات بمختلف المتعلقة للمخاطر خرائط وضع دراسات إطالق -

 المخاطر هذه ادارة إجراءات وتقييم المخاطر ادارة نظام تشخيص تشمل والتي الفالحي، لالستثمار

 بدأ  ولقد.  وإدارتها  المخاطر  هذه  في  للتحكم  عمل  خطط  ووضع  أجل  من  وذلك  ألهميتها  وفقًا  وترتيبها

 للمكتب  الحال هو كما الفالحي لالستثمار الجهوية المكاتب بعض  قبل من الخطط هذه تنفيذ  بالفعل

 .ماسة بسوس الفالحي لالستثمار الجهوي

 وسيمّكن. عام بشكل الميزانية بعمليات المتعلقة لمخاطر تحلياًل  2019 سنة الفالحة ارةوز أطالق -

 صعيد على الميزانية مخاطر إلدارة عمل خطة وتنفيذ  للمخاطر خرائط وضع من التحليل اهذ 

 الوزارة؛

  ليب األسا جميع  بتسيير المتعلقة للمخاطر تحليل بإجراء الفالحي المجال واعداد  الري مديرية قيام -

 حصول الى ذلك افضى  وقد . العمليات لهذه المخاطر إلدارة خطة وضع من مكن مما بها، المعمول

 (. 2015  إصدار)  ISO 9001  إيزو  بمعيار  التدبير  على  التصديق  على2019  أبريل  في  المديرية  هذه

 المشاريع  وإدارة وتتبع توجيه في القصور أوجه معالجة -

 الطابع وإضفاء تنشيط خالل من األخضر المغرب مخطط مستوى على إحداثها تم التي القيادة آليات تعزيز سيتم

 .المشاريع وإدارة وتتبع لتوجيه المنشأة الهيئات بعض على الرسمي

 المشاريع؛  إدارة مجال في البشرية الموارد قدرات لتقوية برنامج إعداد -

 5 لمدة المستمر التكوين برنامج توجهات د تحد  التي المستمر للتكوين التوجيهية الخطة على الفالحة وزارة تعتمد 

 الفترة) الثاني اصدارها خالل من الوثيقة هذه وتمثل. المهارات من الوزارة احتياجات تلبية أجل من وذلك سنوات

 والمجاالت السنوية التدريب خطط على الرسمي الطابع إلضفاء إطار لوضع الرئيسية األداة ، (2016-2020

 .التدريب لمشاريع المطلوبين األشخاص نوعية وكذا لمعنيةا واإلدارات والمواضيع

  هيئات   بتعزيز  المتعلقة  المستمر  للتعليم  التوجيهية  الخطة  مستوى  على  مجاالت  خمسة  تحديد   تم  فقد   الصدد،  هذا  وفي

 القطاع هذا في للمهنيين المقدمة الخدمات تطوير بهدف الوزارة من المتدخلين حرفية وتحسين المشاريع، إدارة

 والجودة  الهيدروفالحية  والمشاريع  الفالحي  القطاع  في  الرئيسية  التنمية  بمشاريع  المتعلق  التقني  التدريب  تشمل  والتي

  أكثر مشاريع إلنجاز المعلومات وإدارة القرارات دعم على والتدريب المشاريع هذه في البيئية العوامل مراعاة مع

 .القطاع هذا في للشركاء نجاعة

  اإلنترنت،  عبر البشرية الموارد  قدرات تقوية عملية في للوزارة البشرية الموارد  مديرية شرعت ،2018 عام منذ 

 عبر التدريب منصة عبر الشخصية والمهارات اللغات عن مناهج تقديم خالل من االفقي للمحور بالنسبة وخاصةً 

 وحدات  تطوير  إمكانية  بدراسة  وزارةال  ستقوم  للحسابات،  االعلى  المجلس  مالحظات  االعتبار  بعين  وأخذا.  اإلنترنت
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 هذه بإدارة المكلفين والتقنيين االطر وتدريب العمل، عبء بين التوفيق من تمكن والتي اإلنترنت عبر محددة

 .المشاريع

 المقدمة الخدمات برصد المتعلقة تلك سيما ال التقنية، بالمساعدة المتعلقة الجوانب بعض تطوير -

 المعرفة؛  ونقل والتقارير

  تحمالت  دفتر  وضع  خالل  من  السيما  اليات  عدة  خالل  من  التقنية  المساعدة  مع  العالقات  تحسين  على  الوزارة  ملتع

 : من سيمكن والذي نموذجي،

 لسير  اليومي السجل المشروع، نهاية تقرير الشهرية، التقارير) والتدخالت للخدمات الجيد  التأطير -

 ؛(ذلك إلى وما المشروع، ورش

 دقة؛  أكثر ريربتقا  خدمات تقديم -

 القدرات؛ وبناء  المعرفة نقل خدمات تقديم -

 . السابقة التجارب من والتعلم االستفادة -

 نظام وتوفير ألرشفتها نظام وضع خالل من بالمشاريع المتعلقة للوثائق أفضل تدبير على العمل -

 . والمركزي المحلي المستوى على به الربط إتاحة مع إلدارتها معلومات

 وتصنيفها وفهرستها إلكترونيا الوثائق حفظ تتضمن للوثائق إلكترونية إدارة أسس إرساء على ليًاحا الوزارة تعمل

 .المعنية المصالح إشارة رهن ووضعها وتخزينها

 اإللكتروني  التدبير  بخصوص  دراسة  إلطالق  2019  سنة  برسم  صفقة  إعداد   بصدد   الري  مديرية  أن  اإلشارة،  وتجدر

 .وحفظها للوثائق
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 ملك العام المائيالتدبير 
 

األمالك؛ حسب مقتضيات   هذه بالماء. وتنقسم الصلة ذات وتلك المائية األمالك مجموعالملك العمومي المائي هو 

 بهذه المغمورة واألراضي المياه عمومية طبيعية تشمل  إلى أمالك المتعلق بالماء 36.15المادة الثالثة من القانون 

 .يةالمائ المنشآت تشمل اصطناعية المياه، وأمالك عمومية

كلم  77.884، من حوالي 2017لسنة  األحواض المائيةالملك العام المائي الطبيعي، وفقا لمعطيات وكاالت يتكون و

كلم مربع من فرشات المياه الجوفية،   250.400كلم مربع من المسطحات المائية، و 4.647والمياه،  مجاريمن 

سد كبير بسعة تخزينية تزيد عن  139االصطناعي، أساسا، من الملك العام  يتكونمن المنابع المائية. فيما  783و

مليون متر مكعب. كما  86وبحيرات تلية بسعة تخزين أولية تبلغ حوالي سد صغير  157مليار متر مكعب، و 17,6

 قي.اأيضا من عدة آالف من الكيلومترات من القنوات وأنابيب المياه والسو االصطناعييتكون الملك العام 

مليار متر مكعب، بما في ذلك   22ويتوفر المغرب على إمكانيات من الموارد المائية، يقدر متوسطها السنوي بحوالي  

متر مكعب   700مليار متر مكعب من المياه الجوفية، أي ما يعادل  4,2مليار متر مكعب من المياه السطحية، و 18

مليار متر  50إلى  5لبات كبيرة جدا، تتفاوت، حسب السنوات، من ق وتتميز موارد المياه السطحية بت .للفرد في السنة

 .مكعب

، يعد المغرب من بين العشرين بلدا األكثر 2017وحسب تقرير البنك الدولي حول تكلفة التدهور البيئي الصادر سنة 

إن معدل نصيب الفرد فووفقا لمعطيات السلطة الحكومية المكلفة بقطاع الماء،   "شحا" من حيث توفر الموارد المائية.

متر  700في السبعينيات، أصبح ال يتجاوز حاليا حوالي متر مكعب  1.700الواحد من الماء، الذي كان يقدر بحوالي 

مع اإلشارة إلى أن هذا االتجاه التنازلي للموارد المائية أخذ يتفاقم جراء تدهور جودتها بمختلف أنواع الملوثات   مكعب.

 .بأصنافها المختلفة: المنزلية والفالحية والصناعيةوالصلبة منها والسائلة 

 

. حيث أسفرت هذه 2017- 2012قام المجلس األعلى للحسابات بمراقبة عملية تدبير الملك العام المائي خالل الفترة 

 مها كما يلي: هالمراقبة عن تسجيل عدة مالحظات واقتراح عدة توصيات، يمكن إجمال أ

 أوال. مكونات الملك العام المائي وتحديدها
لتدبير ووقاية وحماية مكونات الملك العام المائي البد من معرفتها وإحصائها وجردها وتأمينها. وتتضمن عملية الجرد 

. أما فيما إحصاء جميع مكونات الملك العام المائي ومستعمليها، باإلضافة إلى تحديد مصادر التدهور التي تهددها

من جميع أشكال التدهور والترامي غير القانوني. ويثير تدبير هذه يتعلق بالتأمين، فهو يشمل حماية هذه المكونات 

السلطة الحكومية المكلفة بقطاع الماء ووكاالت األحواض المائية المالحظات المتعلقة بالنقط  الجوانب من طرف

 :التالية

 يةجرد وتقييم وقياس الموارد المائ .1

 في هذا اإلطار لوحظ ما يلي:

  الملك العام المائي: ممتلكات غير معروفة وغير مضبوطة بشكل كاف من طرف وكاالت األحواض المائية 

ممتلكات لممتلكات العمومية المائية من طرف وكاالت األحواض المائية ضبط جميع هذه ايتطلب التدبير الفعال لل

غير أن هذا   .من قبلها أو من قبل هيئات أخرى، بغض النظر عما إذا كانت تدار  المتواجدة بالمناطق الخاضعة لنفوذها

، خاصة ممتلكات العمومية المائيةشاملة حول الوكاالت ال تتوفر على معطيات األمر لم يتحقق بعد ما دامت جميع ال

هوية لالستثمار الفالحي،  تلك التي تدار من طرف هيئات أخرى، مثل المكتب الوطني للماء والكهرباء، والمكاتب الج

 .وزارة الفالحة، والجماعات الترابية ومصالح

 دورية إنجاز التقييم الكمي للموارد المائية غير محددة وغير مفروضة بأي مقتضى قانوني أو تنظيمي 

لمادة خالفا للتقييم النوعي لموارد المياه، والذي يجب إنجازه مرة واحدة على األقل كل خمس سنوات حسب مقتضيات ا

والمتعلق بمعايير جودة المياه وجرد درجة تلوث المياه،   1998فبراير    4الصادر في    2.97.787من المرسوم رقم    3

 فإن دورية إنجاز التقييم الكمي للموارد المائية غير محددة وغير مفروضة بأي مقتضى قانوني أو تنظيمي. 

من الضروري فرض دورية محددة تلك المتعلقة باستنفادها، بات    وأمام التهديدات التي تواجها الموارد المائية، ال سيما

 للتقييم الكمي للمياه السطحية والجوفية.
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  ضعف نسبة تخصيص أرقام جرد لنقاط الماء 

الملك بتحديد مسطرة منح التراخيص واالمتيازات المتعلقة ب  2009يناير    16الصادر في    2.07.96أشار المرسوم رقم  

وكاالت األحواض المائية يتعين أن يحدد عدة أمور ي تمنحه أن مقرر الترخيص الذ  إلى 12دته العام المائي في ما

أساسية، من بينها عدد اآلبار أو األثقاب المراد استعمالها وكذا أرقامها في جرد الموارد المائية، في حالة جلب الماء  

لكل نقطة   الموارد المائيةصيص رقم خاص بجرد  فروض أن يتم تخممن الطبقة الجوفية. وهو ما يستفاد منه أنه من ال

 ماء. 

وكاالت األحواض المائية لتحيين جرد موارد المياه، فإن نسبة  غير أنه، وعلى الرغم من الجهود المبذولة من قبل

بشكل عام بمنح رقم تسلسلي لنقاط الماء  تخصيص أرقام جرد لنقاط الماء تبقى ضعيفة، بحيث تكتفي الوكاالت 

تخصيص أرقام جرد لنقاط الماء، على عكس رقم لها في الجرد المذكور علما أن ا، بدال من تخصيص المرخص به

 1997أكتوبر  24الصادر في  2.97.178المرسوم رقم األرقام التسلسلية، يخضع لمسطرة خاصة محددة بمقتضى 

 المحدد ألشكال تطبيق هذا المرسوم. DAAJ 98-213والمنشور رقم 

 العام المائي ضد الترامي غير القانوني قاري الخاص بالملكتأمين الوعاء الع .2

يعد ترسيم الحدود هو أنسب طريقة لتأمين الوعاء العقاري الخاص بالملك العام المائي. غير أن تدبير هذا األمر من  

 :ييثير عدة مالحظات من أهمها ما يل األحواض المائية ووكاالت قطاع الماءطرف السلطة الحكومية المكلفة ب

 عام المائي: مسطرة بطيئة ومعقدة تتطلب تعبئة العديد من المتدخلينتحديد الملك ال 

المتعلق بتعيين حدود الملك العام المائي وتقويم  1998فبراير  4الصادر في  2.97.489وفقا ألحكام المرسوم رقم 

خل مصالح كل فصلتين تتطلبان تد مجاري المياه واستخراج مواد البناء، يتم إنجاز مسطرة التحديد على مرحلتين من

 حافاتمرحلة أولى تثبيت حدود األحواض المائية، حيث يتم في  ووكاالت بقطاع الماءالسلطة الحكومية المكلفة  من

(. الحافات حدود  من انطالقا الحرة الضفافوفي مرحلة ثانية يتم ترسيم حدود الملك العام المائي )تحديد    مجاري المياه،

القطاعات سطرة بطيئة ومعقدة بشكل خاص بسبب كثرة اعتراضات الجماعات الترابية وتحفظات وتعتبر هذه الم

( التي يجب fréquence des cruesالوزارية المعنية، والتي يتم وضعها بمناسبة إبداء آرائهم حول تواتر الحموالت )

اجتماعات اللجان المكلفة بالبحث العلني لتوقيع على محاضر  أو بمناسبة ا  حافات مجاري المياه،اعتمادها لتثبيت حدود  

المياه غير محدد  مجاري حافاتلتحديد الملك العام المائي، مع العلم أن تواتر الحموالت الواجب اعتماده لتثبيت حدود  

 بمقتضى أي نص تنظيمي. 

 االحتالل غير القانوني: إكراه إضافي أمام تحديد الملك العام المائي 

للملك العام المائي إكراها إضافيا أمام عملية ترسيم حدود الملك العام   محتلين غير القانونينجود عدد مهم من اليشكل و

المائي. وهؤالء المحتلون غير القانونيين هم عبارة عن هيئات عامة أو خواص. ونتيجة لذلك، فإن مسطرة التحديد 

لين قبل الشروع في تنفيذ هذه المسطرة. ات مع هؤالء المحتتزداد تعقيدا بالنظر إلى ضرورة حل النزاعات والخالف

 مما يعني أن تنفيذ مسطرة تحديد الملك العام المائي قد تكون له تكلفة مالية واجتماعية كبيرة. 

تتوفر على معطيات  األحواض المائية وال وكاالت قطاع بالماء غير أن المالحظ هو أن ال السلطة الحكومية المكلفة ب

 .ة، بحيث لم يتم إنجاز أي جرد لهؤالء المحتلين غير القانونيينول حجم هذه الظاهردقيقة ح

  ضعف حصيلة تحديد الملك العام المائي 

أو من حيث تحديد  المياه، مجاري حافاتتعد حصيلة تحديد الملك العام المائي ضئيلة، سواء من حيث تثبيت حدود 

منذ إنشائها،    األحواض المائية،  (. وهكذا، فوكاالتفاتالحا حدود  من انطالقا الحرة الضفافالملك العام المائي )تحديد  

مناطق عملها. وقد أنجزت،  المياه المتواجدة ب مجاري حافاتانخرطت في إنجاز برامج سنوية تهدف إلى تثبيت حدود  

على أساس تواتر الحموالت. وقد همت هذه  المياه حافات مجاريفي هذا الصدد، العديد من الدراسات لتثبيت حدود 

كلم من الضايات  436هكتار و 6.226والمياه،  مجاري هكتار من  368كلم و 3.697دراسات ما مجموعه ال

األحواض المائية  مليون درهم، حسب معطيات وكاالت  53,75لغت والبحيرات وحقينات السدود بتكلفة إجمالية ب

 .2017 لسنة

الضايات والبحيرات المياه وعدد مقاطع مجاري وعلى الرغم من أهمية هذه الدراسات والمبالغ المرصودة لها، فإن 

هكذا، وفقا للمعطيات و ال يزال قليال جدا. المكلف بقطاع الماءبمقتضى قرارات الوزير حافاتها التي تم تثبيت حدود 

( مقاطع فقط من أصل تلك التي شملتها دراسات 07فإن سبعة ) قطاع الماء، المقدمة من طرف المصالح المكلفة ب

أما بالنسبة لتحديد الملك  حافاتها بالجريدة الرسمية.، هي التي تم نشر قرارات تثبيت حدود حواض المائيةاأل وكاالت

واد مارتيل، والذي  مياه مجارييحدد  23/11/2011بتاريخ  2.10.546سوم رقم فقط المر، فقد صدر العام المائي

هكتارات. وهذه المساحة تبقى ضعيفة بالمقارنة  6هكتار و 87هم قطعتين أرضيتين بمساحتين تبلغان، على التوالي، 

 بالمساحة اإلجمالية للملك العام المائي للمغرب. 
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 عام المائيباإلخراج من الملك ال غياب مسطرة خاصة  

تقويم  أعمال إنجاز إثر على أو الطبيعة بفعل العامة المنفعة صبغة فقدت  التي المائية العمومية يمكن إخراج األمالك

بها ودمجها بالملك الخاص للدولة بمقتضى مرسوم وذلك وفقا لما تنص عليه  مرخص مائية لمجاري لتحوي أو

. وبعد ذلك، يمكن تعبئة هذه األمالك إلنجاز مشاريع المتعلق بالماء 36.15من القانون مقتضيات المادة الثامنة 

 العمومية الكيحدد شروط فقدان األم، ال يوجد أي نص تنظيمي 2017استثمارية. غير أنه، إلى حدود نهاية سنة 

 المائية لصبغة المنفعة العامة والمسطرة المتبعة في اإلخراج.

 ضد االستغالل المفرط والتدهور تأمين الملك العام المائي .3

ال يقتصر تأمين الملك العام المائي فقط على تأمين وعائه العقاري ضد الترامي غير القانوني، ولكن يشمل أيضا تأمين 

العمومية ضد جميع أنواع التلوث، وكذا تأمين المياه الجوفية )الفرشات المائية( ضد  للتغذية الماء جلب آتمنش

األحواض  ووكاالت االستغالل المفرط والتدهور. غير أن تدبير هذا األمر من طرف اإلدارة المكلفة بقطاع بالماء

 المائية يثير عدة مالحظات من أبرزها ما يلي: 

 العمومية غير كافية للتغذية الماء  جلب منشآت تدابير حماية 

 مسبقة، تحديد مدارات دراسات على المتعلق بالماء، يمكن، بناء 36.15من القانون رقم  50وفقا لمقتضيات المادة 

 والمطريات واألثقاب العمومية كمنابع المياه واآلبار للتغذية الماء جلب منشآت حول بعيدة أو مقربة أو مباشرة حماية

 .المخصصة للتزويد البشري الحقن ومنشآت دود،الس وحقينات

العمومية، فإن وكاالت   الحماية في الحفاظ على المياه المعدة للتغذية غير أنه، على الرغم من أهمية تحديد مدارات

احات األحواض المائية لم تحدد بمخططاتها المديرية للتهيئة المندمجة للموارد المائية أهدافا مرقمة بخصوص مس

 الحماية التي سيتم ترسيم حدودها. مدارات

الوكاالت دراسات من أجل تحديد مدارات الحماية حول بعض السدود وحقول التقاط  وفي هذا الصدد، أنجزت بعض 

مليون درهم تم االلتزام به من  1,22مليون درهم، بما في ذلك مبلغ يناهز  2,09المياه بمبلغ ملتزم به إجمالي قدره 

مليون درهم تم االلتزام به من طرف وكالة الحوض المائي  0,64ائي اللكوس، ومبلغ قدره ة الحوض المطرف وكال

مليون درهم تم االلتزام بها من طرف وكالة الحوض المائي أم  0,23أبي رقراق الشاوية، إضافة إلى مبلغ يساوي 

الحماية كما  تعلق بتحديد مداراتأي مرسوم م  الربيع. غير أن مسطرة تحديد هذه المدارات لم تكتمل، حيث لم يتم نشر

المتعلق بتحديد مناطق الحماية  1998فبراير  05الصادر في  2.97.657تنص على ذلك مقتضيات المرسوم رقم 

 ومدارات المحافظة والمنع وخاصة المادة العاشرة منه.

 المنع  ومدارات المحافظة ضعف نسبة تحديد مدارات 

المحافظة بالمناطق التي تعرف استغالال  ، يمكن تحديد مدارات36.15نون رقم من القا 111وفقا ألحكام المادة رقم 

مفرطا للمياه الجوفية قد يعرض مخزون الموارد المائية للخطر. وتفرض قيود على التراخيص أو رخص االمتياز 

 ألي استغالل للمياه الجوفية داخل هذه المدارات.

األحواض المائية لم تحدد  المندمجة للموارد المائية المعدة من طرف وكاالتة غير أن المخططات المديرية للتهيئ

كما أنه تم إنجاز دراسات من أجل تحديد  .أهدافا مرقمة بخصوص مساحات مدارات المحافظة التي سيتم تحديدها

سوى مرسوم وحيد   شرمدارات المحافظة تتعلق ببعض الفرشات المائية التي تعرف إفراطا في االستغالل، لكن لم يتم ن

المحافظة وإعالن حالة الخصاص في الماء بمنطقة  خاص بتحديد هذه المدارات. ويتعلق األمر بمرسوم تحديد مدار

 .2017اشتوكة المنشور سنة 

من أجل ضبط وتأمين الملك العام المائي، يوصي المجلس األعلى للحسابات السلطة الحكومية المكلفة بقطاع الماء 

 :اض المائية كل فيما يخصه بما يليحواأل ووكاالت

وضع إطار تنظيمي يسهل تحديد وتأمين الملك العام المائي. ويتعلق األمر على الخصوص بالنصوص  -

 التالية:

 نص تنظيمي يتعلق بالمسطرة الجديدة لتحديد الملك العام المائي؛  -

 نص تنظيمي يحدد المسطرة الجديدة الستخراج الملك العام المائي؛ -

 البعيدة؛   أو ظيمي يخص معايير وشروط تحديد مدارات الحماية المقربةتننص  -

 ؛المنع ومدارات المحافظة نص تنظيمي يتعلق بشروط تحديد مدارات -

 اتخاذ التدابير الالزمة لوضع اآلليات التي تسمح على وجه الخصوص بما يلي: -
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)وزارة الداخلية، والسلطة   ئيالتنسيق والتشاور مع اإلدارات المعنية بتحديد الملك العام الما -

الحكومية المكلفة بالمياه والغابات، والسلطة الحكومية المكلفة بالمحافظة العقارية( من أجل 

 رفع نسبة المساحات التي يتم تحديدها؛ 

 فرض دورية محددة إلنجاز التقييم الكمي لموارد المياه؛  -

 اتخاذ التدابير الالزمة من أجل:   -

المائية الطبيعية واالصطناعية المتواجدة في منطقة عمل  العمومية كإجراء جرد شامل لألمال -

 كل وكالة من وكاالت األحواض المائية؛

 منح كل نقطة ماء )تتعلق بجلب المياه الجوفية( بطاقة ورقم جرد لموارد المياه؛   -

ع  م  المنع، ومدارات المحافظة الحماية ومدارات رفع نسبة تحديد الملك العام المائي ومدارات -

ضرورة إدراج األهداف المتعلقة بذلك بالمخططات المديرية للتهيئة المندمجة للموارد المائية 

 وبالمخططات المحلية لتدبير المياه.

 ثانيا. استخدام واستغالل الملك العام المائي
لكهرومائية،  ا المائي بشكل رئيسي في تزويد السكان بمياه الشرب وفي الري وإنتاج الطاقة العمومي يستخدم الملك

بعض الحاالت   كما يستخدم في تلبية حاجيات القطاعات اإلنتاجية من الماء، خاصة القطاع الصناعي والسياحي. وفي

 المائي أيضا في إنجاز مشاريع استثمارية. العمومي تتم تعبئة الملك

تلبية حاجيات التنمية االجتماعية التوفيق بين المائي  العمومي يتطلب االستخدام أو االستغالل الرشيد والمستدام للملك

ولهذه الغاية، وضع المشرع آليات  واالقتصادية اآلنية من جهة، والحفاظ على مصالح األجيال القادمة من جهة أخرى.

المائي لضرورة الحصول على الترخيص أو حق االمتياز قبل   العمومي الملك تتعلق بالتخطيط للمياه وأخضع استخدام

 .ل، كما أخضعها كذلك لضرورة دفع إتاوات االستغالل إلخع في االستغالالشرو

المائي. غير أن تفعيل هذه اآلليات   العمومي ويعتبر وضع هذه اآلليات في حد ذاته تقدما في اتجاه ترشيد استغالل الملك

 :التالية األحواض المائية يثير المالحظات ووكاالت من طرف السلطة الحكومية المكلفة بقطاع الماء

 م المصادقة على المخططات المديرية للتهيئة المندمجة للموارد المائية عد 

كون موضوعه يالمتعلق بالماء على أنه ال يجوز منح أي ترخيص أو امتياز  36.15من القانون رقم  25تنص المادة 

ي للتهيئة المندمجة مخطط التوجيهوتوجهات ال المائي إال إذا كان مطابقا ألهداف العمومي الملك استعمال أو استغالل

عند وجوده. وهنا تكمن أهمية المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية في ترشيد استغالل  للموارد المائية

 المائية. العمومية األمالك

رة أخرى ال  ضمونة، وبعباغير أن هذه المخططات التوجيهية ال يمكن أن تنتج آثارها القانونية إال إذا كانت إلزاميتها م

يمكن لهذه الوثائق أن تكون إلزامية إال إذا تم اعتمادها والمصادقة عليها، وتم نشر المراسيم المتعلقة بها بالجريدة 

األحواض المائية ال تتوفر على مخططات من هذا النوع تكون معتمدة ومصادق  الرسمية. غير أنه لوحظ أن وكاالت

الرسمية وفقا للمساطر المعمول بها في هذا المجال وخاصة تلك المحددة  ورة بالجريدةعليها بمقتضى مراسيم منش

بتحديد شروط وأشكال إعداد ومراجعة المخططات   2005نوفمبر    24الصادر في    2.05.1534بمقتضى المرسوم رقم  

 المديرية للتهيئة المندمجة للموارد المائية.

  المنع  اراتومد المحافظة لجوء ضعيف إلى تحديد مدارات 

لقيود معينة. ولهذا، تنص  المنع ومدارات المحافظة مدارات ة داخلمن أجل الترشيد، يخضع استغالل المياه الجوفي

األثقاب   وإنجاز اآلبار بحفر سالف الذكر على أن التراخيص واالمتيازات المتعلقة 36.15من القانون رقم  26المادة 

 المنع المحددة بمقتضى نفس القانون. أو المحافظة مدارات مقتضيات تراعي أن الجوفية يجب المياه وجلب

غير أن السلطة الحكومية المكلفة بقطاع الماء ووكاالت األحواض المائية نادرا ما يلجؤون إلى تحديد مدارات المحافظة 

 .2017 سنةجب مرسوم نشر  للمحافظة بمو ومدارات المنع. بحيث تم فقط تحديد الفرشة المائية لمنطقة اشتوكة كمدار

 لجوء ضعيف لعقود الفرشات المائية كوسيلة لترشيد استغالل الملك العمومي المائي 

الجوفية أن تأخذ في االعتبار   المياه وجلب األثقاب  وإنجاز  اآلبار بحفر يتعين على التراخيص واالمتيازات المتعلقة

 المتعلق بالماء.  36.15ون رقم من القان 115 المادة وفقا لمقتضيات المبرمة التشاركي التدبير مقتضيات عقود 
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التدبير   غير أنه، وعلى الرغم من أهمية هذه العقود من حيث تدبير وترشيد استخدام المياه الجوفية، فإنه باستثناء عقد 

د ، لم يتم التوقيع على أي عق2018التشاركي المبرم بخصوص الفرشة المائية لمنطقة سوس، وإلى حدود ديسمبر 

 آخر. 

 ق نظام الرخص واالمتيازات الستغالل الملك العمومي المائيقصور في تطبي 

سالف الذكر   36.15من القانون رقم   23 المائية، نص المشرع المغربي بالمادة العمومية من أجل تدبير أمثل لألمالك

ق مع القانون يتم إال إذا كان يتوافعلى أن أي استخدام أو استغالل، بأي شكل من األشكال، لـهذه األمالك ال يمكن أن 

 العمومية المتعلق بالماء ونصوصه التطبيقية. وهكذا، فقد أخضع العمليات التي تهدف إلى استخدام أو استغالل األمالك

نظام الرخص واالمتيازات، كآلية لتدبير أمثل  المائية، حسب الحاالت، إما لنظام الرخص أو نظام االمتياز. غير أن

المائية ال يمكن أن يلعب دوره الكامل، إال إذا تم إخضاع جميع العمليات المعنية  عموميةال أو استغالل األمالكالستخدام  

 له، وتم فرض احترام مقتضيات قرارات الرخص وعقود االمتياز. 

 فيما يتعلق بالرخص   .أ

لمتعلق بالماء ونصوصه األحواض المائية لتنفيذ مقتضيات القانون ا لقد بذلت مجهودات كبيرة من طرف وكاالت

المائية. وهكذا،  العمومية التطبيقية، والسيما تلك المتعلقة بتعميم نظام الرخص ومكافحة االستغالل الفوضوي لألمالك

األحواض المائية، فإن عدد التراخيص )جميع أصناف الرخص( الممنوحة،  وفقا للمعطيات المقدمة من طرف وكاالت

رخصة جلب الماء )جميع أصناف جلب  52.557منها  رخصة، 59.759لغ حوالي ، قد ب 2017-2012خالل الفترة 

 5.457رخصة لالحتالل المؤقت للملك العام المائي، و  1.731الماء: مياه الشرب، ومياه الري، والمياه الصناعية(، و

 رخصة لتصريف المياه العادمة. 14رخصة الستخراج مواد البناء، و

وجود عدد  الخواص التي أجرتها وكاالت األحواض المائية أكد إن جرد مستغلي المياه  وعلى الرغم من هذه الجهود، ف

كبير من المستغلين غير المرخص لهم وغير المصرح بهم، وبعبارة أخرى غير مدمجين في نظام الرخص. بحيث،  

ماء: مياه الشرب،  من مستغلي المياه )جميع أصناف جلب ال  102.264وفقا لمعطيات هذه الجرود، فإن هناك أكثر من  

 ه الري، والمياه الصناعية( يوجدون خارج نظام الرخص. وميا

فضال عن ذلك، فإن بعض المستغلين المرخص لهم والمصرح بهم بشكل قانوني ال يعملون على احترام مقتضيات  

االت  تجهيز منشآت جلب الماء بعدادات معتمدة من طرف وكبحيث إن مقررات رخص جلب الماء الممنوحة لهم. 

مثال، يعتبر شرطا إلزاميا بمقتضى مقررات الرخص. ولكن معظم مستغلي المياه على سبيل ال األحواض المائية،

 المذكورين ال يعملون على احترام هذا المقتضى.

من القانون  28وتجدر اإلشارة، كذلك، إلى العدد المحدود لرخص تصريف المياه العادمة الممنوحة رغم أن المادة 

وهكذا، وباستثناء وكالة الحوض المائي أبي رقراق  مستعملة لنظام الرخص.أخضعت صب المياه ال 36.15رقم 

 .2017-2012الشاوية، لم يتم تسليم أية رخصة لصرف المياه العادمة من طرف الوكاالت األخرى خالل الفترة 

شرب )قطاع رباء والماء الصالح للبحيث أن الهيئات التي تدير شبكات الصرف الصحي، وال سيما المكتب الوطني للكه

 الماء(، ووكاالت توزيع الماء الصالح للشرب، وممنوحي االمتياز، لم يلجؤوا إلى تسوية وضعيتهم تجاه وكاالت

األحواض المائية، وال يصرحون بكميات المياه العادمة التي يتم تصريفها بالملك العام المائي. كذلك الشأن بالنسبة 

صرف الصناعي، بحيث أن عدد الوحدات التي سوت وضعيتها لم يتجاوز لمعنية بتصريف مياه الللوحدات الصناعية ا

 ( وحدات.10عشر )

 فيما يتعلق بعقود االمتياز .ب

األحواض المائية ثمانية  الملك العام المائي المبرمة من طرف وكاالت بلغ عدد عقود االمتياز المتعلقة باستغالل

( 09ستخدام الماء من أجل إنتاج الطاقة الكهرومائية، وتسعة )( عقود تتعلق با08ان )عقدا، من بينها ثم (28وعشرين )

( تتعلق باستغالل السدود واستخدام مياهها 04عقود تتعلق بجلب مياه العيون بهدف تعبئتها وتسويقها، وأربعة )

ام المياه ( الستخد 02ة، وعقدين )( امتياز يتعلقان بتهيئة المنابع الطبيعية للمياه الحراري02ألغراض الري، وعقدي )

 ( عقود تتعلق بجلب المياه الموجهة للتغذية العمومية.3ألغراض صناعية، وثالث )

األحواض المائية لتطبيق نظام االمتياز ليشمل جميع العمليات الخاضعة  وكاالت وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها

هذا النظام الذي من المفروض أن تخضع له الزال لم يشملها  مائيالملك العام ال له، فإن عددا كبيرا من استخدامات

 .36.15من القانون رقم  33وفقا لمقتضيات المادة 

وفي هذا الصدد، تجدر اإلشارة إلى أن عدد عقود االمتياز المبرمة مع الهيئات العامة والخاصة التي تعمل على جلب 

لماء الصالح للشرب، ووكاالت توزيع الماء تب الوطني للكهرباء واالماء لتزويد العموم بالماء الصالح للشرب، كالمك

الصالح للشرب، والجماعات والجمعيات، ال يتعدى ثالثة عقود، على الرغم من أن هذه العمليات هي خاضعة لنظام 

الطاقة  باإلضافة إلى ذلك، تخضع مآخذ المياه إلنتاج .36.15من القانون رقم  33االمتياز بموجب مقتضيات المادة 

كبيرا من السدود مستغلة من قبل  ااستغالل السدود لنظام االمتياز بموجب نفس المادة. غير أن عدد الكهرومائية و
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وعلى سبيل المثال، يستغل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب  هيئات عامة وخاصة بدون عقود امتياز.

 .المعنية األحواض المائية وكاالتالكهرومائية بدون أي عقد امتياز مبرم مع بعض السدود إلنتاج الطاقة 

 تعقيد وبطء مسطرة منح التراخيص أو االمتيازات ال يشجع مستغلي المياه على تسوية وضعيتهم 

ى تتميز مسطرة منح التراخيص أو االمتيازات بالبطء وتعدد المتدخلين. وفي هذا الصدد، فإن متوسط مدة الحصول عل

األحواض المائية.  ( أشهر وفقا للمعطيات المقدمة من طرف وكاالت03)  رخصة قد يتجاوز، في بعض الحاالت، ثالثة

نفس المالحظة بالنسبة لمسطرة الحصول على امتيازات استغالل الملك العام المائي، والتي قد يتجاوز آجال الحصول 

تغالل غير القانوني ستغلي الملك العام المائي على تفضيل االسالسنة في معظم الحاالت. الشيء الذي قد يشجع م  عليها

وتمثل أهم أوجه التعقيد والبطء الذي يطبع مسطرة منح التراخيص أو االمتيازات  لهذا الملك بدال من تسوية وضعيتهم.

 فيما يلي: 

 تعدد أعضاء اللجنة الخاصة بالبحث العلني وصعوبة التنسيق بينهم •

المتعلق بمسطرة منح الرخص  2009يناير  16 الصادر في  2.07.96ا ألحكام المرسوم رقم تتكون هذه اللجنة، وفقً 

تكون اجتماعات هذه  من عدة أعضاء يمثلون مختلف القطاعات الوزارية. وال  ،واالمتيازات المرتبطة بالملك العمومي

السلطة المحلية وممثل وكالة  اللجنة مكتملة النصاب إال بحضور ثالثة من أعضائها على األقل ويكون حضور ممثل

مر يتعلق بالترخيص لجلب الماء المخصص ي وممثل المكتب الجهوي لالستثمار الفالحي إذا كان األالحوض المائ

 للري بمنطقة نفوذه ملزما.

حواض المائية نظرا لشساعة مناطق غير أن تدبير هذه االجتماعات بطرح بعض الصعوبات؛ بحيث أن وكاالت األ

ضور ممثليها جميع االجتماعات المبرمجة خاصة في الحاالت لة مواردها البشرية تجد صعوبة في تأمين حنفوذها وق

التي تلجأ فيها السلطات المحلية إلى برمجة هذه االجتماعات في نفس اليوم على مستوى العديد من األقاليم خاصة أن 

 برمجة هذه االجتماعات يبقى من اختصاصات هذه األخيرة.  

 الشكايات والتعرضاتكثرة  •

والتعرضات من بين األسباب التي تساهم في بطء وتعقيد مسطرة منح الرخص واالمتيازات  تعتبر كثرة الشكايات 

السلطات لمالحظات التي تضعه المرتبطة بالملك العمومي، بحيث أن كثرة الشكايات والتعرضات المسجلة بسجل ا

يد عمل لجان البحث العلني ص لتلقي مالحظاتهم ومطالبهم تساهم في تعقالمحلية رهن إشارة غير المعنيين بهذه الرخ

 جال الحسم في طلبات الرخص. آوتمديد 

 هيمنة الملكية الجماعية للعقار  •

المتعلق بمسطرة منح الرخص واالمتيازات  2009يناير  16الصادر في  2.07.96طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 

 القطع في التصرف حرية بها بتيث الرخصة أو االمتياز بتقديم وثيقةطلب  صاحبالمرتبطة بالملك العمومي يلزم 

مياه  فيها ستستعمل التي األراضي االقتضاء، وعند  عليها المياه جلب أو تجهيزات إقامة المنشآت المزمع األرضية

مر الذي الملكية الجماعية للعقار األغير أن الحصول على هذه الوثيقة يكون صعبا في المناطق التي تطغى فيها  السقي.  

 حواض المائية المعنية. لجان البحث العلني ووكاالت األيعقد المهمة أمام 

جل المحدد لتسوية وضعية المستغلين للملك العمومي المائي الموجودين عند صدور  انقضاء األ •

 دون تسوية وضعيتهم 2009يناير  16الصادر في  2.07.96المرسوم رقم 

الصادر في   2.07.96ر المرسوم رقم يتعلق بالمستغلين للملك العمومي المائي الموجودين قبل صدويما ف

المتعلق بمسطرة منح الرخص واالمتيازات المرتبطة بالملك العمومي فقد حدد المرسوم رقم   2009 يناير 16

بتحديد مسطرة التصريح من أجل تحيين جرد الموارد المائية مسطرة  1997أكتوبر  24الصادر في  2.97.187

 2.13.665ير أنه رغم تمديد هذا األجل بمدة سنتين بمقتضى المرسوم رقم تسوية وضعيتهم واألجل المحدد لذلك. غ

جل لم يبق لوكاالت  اء هذا األجميع هؤالء المستغلين. وبانقض ة وضعيةلم تتم تسوي 2013غشت  08الصادر في 

ي الموجودين قبل حواض المائية أي سند قانوني يمكنها من تسوية الوضعية القانونية للمستغلين للملك العمومي المائاأل

 السالف الذكر.        2.07.96صدور المرسوم رقم 

 سلبي على  ؤثر بشكلياوات يمكن أن تر لوائح المستغلين بشكل دقيق وضعف استخالص األصعدم ح

 ترشيد استخدام الملك العام المائي

لمؤدي، أخضع المشرع المغربي  المؤدي والملوث ا-من أجل ترشيد استخدام الملك العام المائي، وتطبيق مبدأ المستعمل

 27و  37للملك العام المائي لدفع إتاوات مقابل هذا االستغالل، وذلك وفقا لمقتضيات المادتين   كل استغالل أو استخدام

 .36.15و 10.95من القانونين المتعلقين بالماء، على التوالي، رقم  

، إتاوات 2017-2012حواض المائية، خالل الفترة  األ ووفقا للمعطيات الواردة في الجدول أدناه، استخلصت وكاالت

 مليون درهم )جميع أصناف اإلتاوات(. 202,67و 165,45سنوية تراوحت مبالغها بين 
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 )بمليون درهم( 2017-2012األحواض المائية خالل الفترة  ة من طرف وكاالتاإلتاوات المستخلص

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 إتاوات

 33,61 37,20 66,51 37,06 34,84 33,42 د الساكنة بالماء الصالح للشرب جلب الماء لتزوي

 26,77 42,02 32,05 37,40 37,45 37,49 بغرض الري  جلب الماء

الماء من طرف الوحدات الصناعية غير المربوطة  جلب 

 بشبكة الماء الصالح للشرب 
0,86 0,89 0,75 0,81 0,80 0,73 

لكهرومائية المستخلصة من  استخدام الماء إلنتاج الطاقة ا

 المكتب الوطني للكهرباء 
50,13 17,62 9,78 6,23 8,82 6,78 

 18,03 23,49 16,50 16,61 12,03 11,68 االحتالل المؤقت للملك العام المائي 

 97,83 85,30 79,44 73,39 61,48 53,12 استخراج مواد البناء

 2,87 2,46 1,13 1,27 1,14 1,16 صرف المياه العادمة بالملك العام المائي

 2186,6 ,09200 202,67 176,26 165,45 187,86 المجموع

 )العمليات الحسابية منجزة من طرف المجلس األعلى للحسابات( األحواض المائية  المصدر: معطيات وكاالت

استخدام الملك العام   يلخالل الفترة المذكورة، تعتبر إتاوات استخراج مواد البناء، المصدر الرئيسي لمداخ  وبناء عليه،

بالماء الصالح للشرب  في المائة، تليها إتاوات جلب الماء لتزويد الساكنة    40المائي، حيث مثلت في المتوسط ما يعادل  

في المائة في المتوسط، وإتاوات  19في المائة في المتوسط، ثم إتاوات جلب مياه الري بنسبة  22التي سجلت نسبة 

في المائة. فيما سجلت إتاوات صرف المياه العادمة بالملك العام   9الطاقة الكهرومائية بنسبة  استعمال المياه إلنتاج 

 المائة في المتوسط.في  1المائي نسبة أقل من 

وعلى الرغم من الجهود المبذولة الستخالص إتاوات استعمال الملك العام المائي، ال تزال هناك بعض أوجه القصور، 

 يتمثل أهمها فيما يلي: 

 ضبط غير كاف لوضعيات مستغلي الماء •

الماء: مياه الشرب،  )جميع أصناف مستغلي حصر وضعية مستغلي الماء  صعوبة في األحواض المائية تجد وكاالت

ضبط وضعية  األحواض المائية ومياه الري، والمياه الصناعية(. ففيما يتعلق بجلب مياه الري، لم تستطع وكاالت

، وال سيما أولئك الذين يجلبون المياه من المجاري المائية غير المنظمة بمنشآت عامة، مياهمستغلين الخواص لهذه الال

 جوفية الموجودة داخل مناطق عمل المكاتب الجهوية لالستثمار الفالحي. أو الذين يستخدمون المياه ال

المياه  مستغليلة وشاملة لجميع األحواض المائية ال تتوفر على قوائم كام أما فيما يتعلق بجلب مياه الشرب، فوكاالت

مياه الشرب للسكان لم تلجأ الموجهة للتغذية العمومية. وهكذا، فإن العديد من الجماعات والجمعيات التي تؤمن تزويد 

 األحواض المائية المعنية. إلى تسوية وضعيتها تجاه وكاالت

ناعية غير المربوطة بشبكة الماء الصالح األحواض المائية على جرد كامل للوحدات الص وأيضا، ال تتوفر وكاالت

األحواض  وضعيتها تجاه وكاالتللشرب، والتي تجلب المياه ألغراض صناعية، ألن هذه األخيرة لم تلجأ إلى تسوية 

 المائية المعنية وال تصرح بالكميات المجلوبة من هذه المياه.

 ية لالستثمار الفالحينقص في تحصيل إتاوات مياه الري داخل مناطق عمل المكاتب الجهو •

الت من أجل استخالص إتاوات مياه الري داخل مناطق عمل المكاتب الجهوية لالستثمار الفالحي، أبرمت وكا 

األحواض المائية، مقابل استخالص إتاوات  اتفاقات، تلتزم، بموجبها، وكاالت األحواض المائية المعنية مع هذه األخيرة

في المائة من المبلغ  5جزء ثابت يعادل  من لالستثمار الفالحي مكافأة تتكون مياه الري، بمنح المكاتب الجهوية

في المائة من المبالغ المستخلصة فعليا، بما في ذلك تكاليف المالحقة   10غ  وجزء متغير يبلقائمة تحصيل،  اإلجمالي لكل  

في المائة من المبلغ اإلجمالي  5 األحواض المائية ملزمة بدفع القضائية وفوائد التأخير. وهكذا، سوف تكون وكاالت

 لالستثمار الفالحي منعدمة.المستحق، حتى لو كانت نسب االستخالص المحققة من طرف المكاتب الجهوية 

للري الذين يخضعون ألحكام مدونة االستثمار الفالحي، أي مستغلو الماء  ال يخضع له إال غير أن هذا االستخالص

فالحية المنجزة من طرف الدولة. حيث ال يخضع ألحكام هذه االتفاقيات  -زات الهيدروأولئك الذين يستفيدون من التجهي

فالحية -عين لمناطق عمل المكاتب الجهوية لالستثمار الفالحي الذين أنجزوا تجهيزاتهم الهيدرولري التابمستغلو مياه ا

المنظمة بمنشآت عامة أو الذين يستغلون بإمكانيتهم الخاصة، أي أولئك الذين يجلبون المياه من المجاري المائية غير 

تي يتم التصريح بها من قبل المكاتب الجهوية لالستثمار المياه الجوفية. وفي هذه الحالة، تبقى كميات المياه المجلوبة ال
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،  األحواض المائية وكاالتاإلتاوات لالفالحي، دائما، أقل من الكميات التي يتم جلبها فعليا، مما يعني وجود عجز في 

ة، باإلضافة  بسبب عدم األخذ بعين االعتبار الكميات المجلوبة من المياه الجوفية والمياه التي ال تنظمها منشآت عام

على اعتبار أن العدادات المستخدمة إلى الكميات التي تضيع بين مكان الجلب )السد( ومداخل الضيعات الفالحية ) 

   (.االستغالليات الفالحيةالحتساب كميات مياه الري يتم تثبيتها على رأس 

ئي واإلتاوات المرتبطة ضعف الكميات المصرح بها من المياه العادمة التي يتم صرفها بالملك العام الما •

 بها

تعتبر الكميات المصرح بها من المياه العادمة التي يتم صرفها بالملك العام المائي واإلتاوات المستخلصة المتعلقة بها 

، لم يتجاوز ما مجموعه 2017-2012الي مبالغ هذه اإلتاوات المستخلصة، خالل الفترة ضعيفة. وهكذا، فإن إجم

في المائة( تتعلق بإتاوات تصريف المياه العادمة المنزلية.   65مليون درهم )ما يناهز    6,62ا  مليون درهم، منه   10,17

 2.04.553حول تطبيق المرسوم رقم  ، لصالح السلطة الحكومية المكلفة بقطاع الماء  2015ووفقا لدراسة أنجزت سنة  

اه السطحية أو الجوفية، تقدر اإلمكانيات من يتعلق بالصب والسيالن والرمي واإليداع المباشر أو غير المباشر في المي

مليون درهم كإتاوات تصريف  98,80مليون درهم، منها    190,66اإلتاوات المتعلقة بتصريف المياه العادمة بحوالي  

 مليون درهم كإتاوات تصريف المياه العادمة المنزلية.  91,86الصناعية، و المياه العادمة

 تراكم الباقي استخالصه •

، يتم استخالص مداخيل 36.15من القانون رقم  86والمادة  10.95من القانون  ةمكررال 23 ةحكام الماد وفقا أل

ون العمومية الجاري به العمل. غير أن طبقا لمقتضيات التشريع المتعلق باستخالص الدياألحواض المائية  وكاالت

قي استخالصه ال تتوقف عن التراكم من سنة أن مبالغ البا أظهرتاألحواض المائية  وكاالتاألبحاث التي أجريت ب

 ألخرى.  

 .حسب كل صنف من اإلتاوات 2017ويفصل الجدول أدناه مبالغ الباقي استخالصه المتراكم في نهاية سنة 

 )بمليون درهم(  2017األحواض المائية المتراكمة في نهاية  ي استخالصها المتعلقة بمداخيل وكاالتمجموع المبالغ الباق

 إتاوات 
  مجموع مبالغ الباقي

 استخالصه
 الملزمون الخواص الملزمون العموميون

 0,00 13,65 13,65 جلب الماء لتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب 

 30,75 33,86 64,61 بغرض الري  جلب الماء

جلب الماء من طرف الوحدات الصناعية غير المربوطة  

 بشبكة الماء الصالح للشرب 
1,36 0,81 0,55 

 0,09 112,16 112,25 استخدام الماء إلنتاج الطاقة الكهرومائية  

 12,52 0,86 13,39 االحتالل المؤقت للملك العام المائي 

 44,69 0,00 44,69 استخراج مواد البناء

 0,03 0,00 0,03 ه العادمة بالملك العام المائيصرف الميا

 8,33 0,00 8,33 إتاوات أخرى 

 96,96 161,34 258,31 المجموع

 األحواض المائية )العمليات الحسابية منجزة من طرف المجلس األعلى للحسابات(  المصدر: معطيات وكاالت

مليون درهم في نهاية سنة  258الصه قد تجاوز يتبين، من خالل المعطيات الواردة بهذا الجدول، أن الباقي استخ

المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب،  مليون درهم تتعلق بهيئات عمومية، مثل    161، منها أكثر من  2017

ليون درهم تتعلق بالملزمين الخواص. أما فيما يتعلق بالباقي  م  97، وما يقرب من  والمكاتب الجهوية لالستثمار الفالحي

إلنتاج الطاقة الكهرومائية أكبر حصة  الملك العام المائي  تخالصه حسب صنف كل إتاوة، فتمثل حصة إتاوة استخداماس

يونا على في المائة من مجموع مبلغ الباقي استخالصه المتراكم، وهذه الحصة كلها تقريبا تشكل د  43بنسبة تناهز 

في المائة من مبلغ  25يتعلق بإتاوة مياه الري، فإنها تمثل فيما المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. و

 المكاتب الجهوية لالستثمار الفالحي.  في المائة في شكل ديون على  52الباقي استخالصه المتراكم، منها 

المتعلق باستخالص الديون  15.97أحكام القانون رقم  ويرجع هذا الوضع إلى الصعوبات التي تعترض تطبيق

ال تؤهلهم األحواض المائية  وكاالتخاصة أن قرارات تعيين الخزنة المكلفين باألداء المعتمدين لدى العمومية، 

وهو ما يخاطر بإفقاد اإلتاوات لفعاليتها، ويمكن أن يؤدي إلى تشجيع االستخدام الفوضوي  الستخالص هذه المداخيل.

 العام المائي.للملك 
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العام المائي، يوصي المجلس األعلى للحسابات السلطة الحكومية المكلفة   من أجل االستخدام الرشيد والمستدام للملك

 :األحواض المائية كل فيما يخصه بما يلي بقطاع الماء ووكاالت

تغالل الملك العام وضع إطار قانوني من أجل التغلب على الصعوبات التي يواجها تدبير استخدام واس -

 لتالية:المائي. ويتعلق األمر على الخصوص بالنصوص ا

 نص تنظيمي يحدد شروط وأشكال إعداد عقود التدبير التشاركي للمياه )عقود الفرشات المائية(؛ -

نص تنظيمي يحدد الشروط واإلجراءات الجديدة لمنح تراخيص وامتيازات استغالل الملك العام  -

 المائي؛

ية بجلب نص تنظيمي يحدد شروط وآجال تسوية وضعية اإلدارات والمؤسسات العمومية المعن -

 المياه؛ 

نص تنظيمي يتعلق بالشروط والمسطرة الجديدة التي تحدد إتاوات االستعماالت المختلفة للملك  -

 ؛العام المائي وشروط استخالصها

ة المندمجة لموارد المياه والمخططات  إعداد واعتماد والمصادقة على المخططات التوجيهية للتهيئ -

 ونصوصه التنظيمية؛ 36.15انون رقم المحلية لتدبير الماء وفقا ألحكام الق

 آليات لتبسيط اإلجراءات المعمول بها، وخاصة ما يتعلق بما يلي: وضع -

 مسطرة منح التراخيص واالمتيازات؛ -

ة لالستثمار الفالحي، خاصة األحواض المائية والمكاتب الجهوي مسطرة التنسيق بين وكاالت -

 فيما يتعلق باستخالص إتاوات جلب المياه؛ 

 التدابير الالزمة لتسوية وضعية:اتخاذ  -

 مستعملي الملك العام المائي الذين يخضعون لنظام االمتياز؛ -

 المستغلين غير القانونيين للملك العام المائي )آخذي المياه والملوثين...(؛ -

 .أجل تحصيل اإلتاواتاتخاذ التدابير الالزمة من  -

 ثالثا. الحفاظ على الملك العام المائي وحمايته
الضغوط أكثر فأكثر على الموارد المائية بالمغرب. وتتجلى هذه الضغوط على وجه الخصوص في انخفاض  تتزايد 

 .كمية الموارد المائية وتدهور جودتها

 الحفاظ على المنشآت المائية وحمايتها .1

يرة في المغرب في المائة من السدود الكب 40السلطة الحكومية المكلفة بقطاع الماء، فإن  عنوفقا للمعطيات الصادرة 

 45في المائة تزيد أعمارها عن    14سنة، و  45و  24في المائة منها بين    46سنة، و  23تتراوح أعمارها بين عامين و

في المائة منها  47على النحو التالي:  سنة. أما بالنسبة للسدود الصغيرة والسدود التلية، فهي تتوزع حسب أعمارها

في المائة تزيد أعمارها عن  3عاما، و 40و 21في المائة بين  26عاما، و  20تتراوح أعمارها بين سنة واحدة إلى 

في المائة المتبقية منها لم يتم تحديد سنها. وبالتالي، فإن حماية وصيانة هذه المنشآت تكتسي أهمية   24عاما، بينما    40

 .بالغة

 وفي هذا اإلطار، تم تسجيل المالحظات التالية:

 موارد المائية بسبب توحل السدودتدهور القدرة على تعبئة ال 

يعتبر توحل السدود إشكالية تحد من القدرة على تعبئة وتدبير الموارد المائية. وهكذا، تحت تأثير انجراف التربة، فإن 

إلى انخفاض القدرة على تعبئة الموارد المائية. فوفقا للمعطيات الصادرة توحل السدود ال يزداد إال سوءا، مما يؤدي 

مليار متر مكعب، وهو ما يمثل حوالي  2,24، يقدر الحجم اإلجمالي للتوحل بحوالي األحواض المائية توكاال عن

انخفاض القدرة على مليار متر مكعب. علما أن نسبة  17,6في المائة من إجمالي سعة السدود المقدرة بنحو  12,72

 .في المائة سنويا 0,5تعبئة الموارد المائية تقدر بحوالي 
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 بخصوص تحديد مستغلي السدود التلية قصور 

األحواض المائية لبعض الجوانب المرتبطة بتدبير السدود  الحظ المجلس األعلى للحسابات عدم دراية بعض وكاالت

لموضوعة رهن إشارتها هذه المنشآت والمكلفين باستغاللها، مما يترتب عنه التلية، وال سيما ما يتعلق بتحديد الهيئات ا

األحواض المائية المعنية علما أن مقتضيات المرسوم رقم   المتياز بين مستغلي هذه المنشآت ووكاالتغياب عقود ا

ض المائية  حوابتحديد شروط التجميع االصطناعي للمياه تلزم وكاالت األ 1997أكتوبر 24صادر في  2.97.224

 بتسوية وضعية هذه المنشآت المائية.   

 ر السدود التليةعدم تسوية الوضعية القانونية لعقا 

يالحظ عدم تسوية الوضعية القانونية لعقار السدود التلية بشكل كامل. بحيث أن بناء العديد من هذه المنشآت لم يكن 

ذي كان مصدرا لعدة نزاعات مع مالكيها، والتي الزالت،  مسبوقا بنزع ملكية األراضي التي غمرتها المياه، الشيء ال

 سويتها.، لم تتم ت 2018حتى نهاية سنة  

 العديد من السدود التلية غير مشغلة أو تحتاج إلى أشغال الصيانة 

يالحظ أن العديد من السدود التلية غير مشغلة، إما بسبب عدم اكتمال بنائها كسد "مسكة" وسد "بن ساسي"، أو بسبب  

سد "سيدي مبارك" ك  حلها بالكامل كسد "امان سيرنين" وسد "الولجة"، أو تضرر بعض المنشآت المرتبطة بهاتو

وسد "عرباوة".  باإلضافة إلى أن البعض من هذه السدود بالرغم من أنه مشغل فإنه يحتاج إلى أشغال الصيانة كسد 

 .يحد من القدرة على تعبئة الموارد المائية"عطشان" وسد "أوالد جالل". وبالتالي، فإن تدهور هذه المنشآت 

 ير السدودعدم كفاية الموارد البشرية الالزمة لتدب 

على مستوى كل سد، يتم تحديد معظم مهام الصيانة والمراقبة واالختبارات في بطائق الصيانة الدورية المحددة في 

والمعدة لكل نوع من المنشآت ولكل وحدة صيانة. ووفقا   ،"MECEP"دليل طرق إجراء الصيانة الوقائية المسماة 

( والمهندس المدني تعد auscultateurسابر )كانيكي وال"، فإن مهام رئيس السد والكهروميMECEPلمبادئ "

وسالمة السدود إال من خالل وجود  "MECEP"متنافية. لذلك، ال يمكن ضمان التطبيق األمثل للصيانة الوقائية 

د هؤالء المتدخلين األربعة. غير أنه ال يتم احترام هذه القاعدة في الوضع الحالي لتدبير السدود الذي يتميز بنقص حا

 رد البشرية. في الموا

 استغالل المياه الجوفية .2

تعرف الموارد المائية في السنوات األخيرة ندرة بسبب التغيرات المناخية واالستغالل المفرط والهدر. وفي هذا الصدد، 

 لوحظ ما يلي:

 استغالل مفرط لمياه بعض الفرشات المائية 

وخاصة فرشات تادلة وسوس وسايس. ووفقا  ستوياتها، شهدت العديد من الفرشات المائية انخفاضا كبيرا في م

، فإن متوسط الحجم السنوي لموارد المياه الجوفية التي تتعرض األحواض المائية وكاالتللمعطيات الصادرة عن 

وتتجلى أهم المالحظات، المثارة في هذا اإلطار،  .مليون متر مكعب في السنة 937لالستغالل المفرط قد بلغ حوالي 

 لي: فيما ي

 عيف لعقود الفرشات المائية من أجل مواجهة مشكلة االستغالل المفرط للمياه الجوفيةلجوء ض •

األحواض  المائية والحفاظ عليهما، يمكن لوكاالت الملك العام المائي ولألوساط بغية ضمان االستغالل المستدام لمياه

 ما بالنسبة للفرشات المستغلة بشكل مفرط.ئية، ال سيالمائية أن تلجأ إلى إبرام عقود للتدبير التشاركي للفرشات الما

المتعلق بالماء. غير أنه، وعلى الرغم من أهمية هذه العقود   36.15من القانون رقم    115وفقا لمقتضيات المادة  وذلك  

عقد من لى أي  في حماية المياه الجوفية، فإنه، باستثناء العقد المتعلق بالفرشة المائية سوس، لم يتم حتى اآلن التوقيع ع

هذا النوع. علما أن مشروع التقرير حول نجاعة أداء السلطة الحكومية المكلفة بقطاع الماء المصاحب لمشروع قانون 

للتدبير التشاركي تتعلق  ( عقود 10، على عشرة )2018قد حدد، كهدف، التوقيع، قبل نهاية سنة  2018المالية لسنة 

 ( فرشات ذات أولوية.24) وعشرين( فرشات مائية من بين أربعة 10بعشر )

وقد ازدادت هذه الوضعية صعوبة، بشكل خاص، بسبب غياب نص تنظيمي يحدد إجراءات وضع وتنفيذ هذه العقود، 

المتعلق بالماء قد نصت على أن نصا تنظيما سيصدر في هذا الشأن. غير   36.15من القانون رقم    115علما أن المادة  

، لم يصدر بعد. وهكذا، فإن اإلفراط في استغالل المياه الجوفية وضعف 2018 ية سنةأن هذا النص، وإلى حدود نها

 .لتدبير التشاركي للفرشات المائية يعيقان التدبير السليم لموارد المياه الجوفيةا اللجوء إلى عقود

 المنع ومدارات  المحافظة قصور مرتبط بتفعيل مدارات •

التدهور واالستغالل   ارات المنع فيما يتعلق بحماية المياه الجوفية منظة ومد على الرغم من أهمية تحديد مدارات المحاف

إلى تحديد هذه المدارات.   ألجتالسلطة الحكومية المكلفة بقطاع الماء ووكاالت األحواض المائية نادرا ما    المفرط، فإن
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اص من المياه بموجب مرسوم ة الخصبحيث تم تحديد فقط الفرشة المائية اشتوكة كمدار للمحافظة، مع اإلعالن بها حال

 .2017نشر في سنة 

  على مستوى شبكات نقل وتوزيع مياه الري  المياههدر 

يعد ضياع المياه على مستوى شبكات نقل وتوزيع مياه الري مصدرا من مصادر هدر المياه. وهكذا، ووفقا للمعطيات 

مليون متر مكعب من الماء سنويا على  120ع األحواض المائية، فإنه يتم ضيا المدلى بها من قبل بعض وكاالت

مليون متر مكعب بمنطقة عمل وكالة الحوض المائي لملوية،   100مستوى منطقة عمل وكالة الحوض المائي لسبو، و

مليون متر مكعب بمنطقة  51مليون متر مكعب بمنطقة عمل وكالة الحوض المائي لكير زيز غريس درعة، و 64و

 :يثير تدبير هذه الشبكات المالحظات التاليةكوس. ووكالة الحوض المائي الل

 انقسام المسؤولية بخصوص صيانة شبكات نقل وتوزيع مياه الري •

أمام مشكلة هدر المياه على مستوى شبكات نقل وتوزيع مياه الري، لوحظ انقسام في المسؤوليات بين وكاالت  

جع هذه الوضعية إلى أن الخسائر المرتبطة بضياع هذه وتراالحواض المائية والمكاتب الجهوية لالستثمار الفالحي. 

األحواض المائية، على اعتبار أن العدادات المستخدمة الحتساب كميات مياه الري يتم تثبيتها   المياه تتحملها وكاالت

يانة هذه ل صعند مدخل االستغالليات الفالحية، بدال من قدم السدود أو عند مداخل المدارات المسقية، في حين أن أشغا

المكاتب الجهوية لالستثمار  الشبكات ال تندرج ضمن اختصاصات هذه الوكاالت، بل تدخل ضمن اختصاصات 

 .الفالحي

فيما بتعلق بصيانة  والمكاتب الجهوية لالستثمار الفالحي األحواض المائية ضعف التنسيق بين وكاالت •

 شبكات الري 

والمكاتب الجهوية لالستثمار الفالحي فيما بتعلق بصيانة  يةاألحواض المائ وكاالت لوحظ ضعف في التنسيق بين

وإعادة تأهيل التجهيزات الخاصة بنقل وتوزيع مياه الري. حيث يقتصر هذا التنسيق، في معظم الحاالت، حسب 

 ات لجنة تدبيرالمعلومات المدلى بها من طرف وكاالت االحواض المائية المعنية على تبادل المعلومات خالل اجتماع

 .السدود ولجنة اليقظة

 حماية جودة الموارد المائية .3

يفترض مبدأ الملوث المؤدي أن أي شخص يقوم بنشاط من شأنه أن يؤدي إلى تدهور الوسط الطبيعي يجب أن يتحمل 

 لوث أو يزيله،التدهور من خالل دفع إتاوات تصريف المياه العادمة. في المقابل، عندما يقلل الملوث من الت تكلفة هذا

األحواض المائية التقنية منها والمالية. وفي هذا الصدد، يثير تدبير جودة الموارد  يمكنه االستفادة من إعانات وكاالت

 :المائية المالحظات التالية

  ضعف نسبة الربط بشبكة التطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة بالعالم القروي 

لصالح السلطة الحكومية المكلفة  2015ر السائل بالعالم القروي، والمنجزة سنة برنامج التطهيمتعلقة بال وفقا للدراسة

يتعلق بالصب والسيالن والرمي   2005يناير  24صادر في  2.04.553بقطاع الماء حول تقييم تطبيق المرسوم رقم 

لعادمة المنزلية عرف ارتفاعا صريف المياه اواإليداع المباشر أو غير المباشر في المياه السطحية أو الجوفية، تبين أن ت

 1960مليون متر مكعب خالل الفترة ما بين سنتي  528مليون إلی   48كبيرا في العقود األخيرة. بحيث إنه انتقل من 

. علما 2030مليون متر مکعب في سنة    741، و2020مليون متر مکعب في سنة    610، ويمکن أن يصل إلی  2014و

 العادمة المنزلية يتم تصريفها بالملك العام المائي.ن حجم المياه في المائة م 40أن 

إلى تحقيق   ،2020، برنامجا للتطهير السائل يهدف، بحلول سنة  2005ولمواجهة هذا الوضع، أطلق المغرب، منذ سنة  

سبة في المائة، وإلى خفض ن  80نسبة إجمالية من الربط بشبكة الصرف الصحي في المناطق الحضرية تصل إلى 

، وفقا لمعطيات السلطة الحكومية 2015وقد مكن هذا البرنامج من تحقيق، في سنة    .في المائة  60ى ما دون  التلوث إل

في    38في المائة من الربط بشبكة الصرف الصحي، ونسبة إزالة للتلوث ناهزت    73المكلفة بقطاع الماء، نسبة تعادل  

 .المائة في الوسط الحضري

ى جد مقلق. وهكذا، ووفقا لدراسة متعلقة ببرنامج التطهير السائل بالعالم القروي سط القروي يبق غير أن الوضع في الو

، فإن التطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة قد سجلت تأخرا. بحيث أن نسبة الربط بشبكة 2015أجريت سنة 

في   3لمياه العادمة ال تتجاوز نسبة معالجة افي المائة، في حين أن  10الصرف الصحي في العالم القروي ال تتجاوز

متر مكعب من المياه  160.000مليون نسمة، تنتج يوميا  15المائة. علما أن عدد سكان العالم القروي يقدر بحوالي 

 العادمة. 

  قصور مرتبط بمراقبة مطابقة الحدود القصوى للصب 

لعادمة التي يتم تصريفها من طرف القطاع حجم المياه ا وفقا لنفس الدراسة المتعلقة ببرنامج التطهير السائل، فإن

مليون متر مكعب في السنة يتم تصريفها بالملك  80مليون متر مكعب في السنة، منها  964الصناعي بلغ أكثر من 
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الحدود  العام المائي. علما أنه، من حيث المبدأ، ال يمكن تصريف المياه العادمة بالملك العام المائي إال إذا توافقت مع

. حيث يقصد بالحد األقصى للصب المقدار 36.15من القانون رقم  109ى للصب كما نصت على ذلك المادة القصو

من  11وذلك وفقا لمقتضيات المادة  .األقصى لمعيار يشير إلى التلوث، ويؤدي عدم احترامها إلى تدهور جودة المياه

الصادر في   2.04.553من المرسوم رقم  12تنص المادة  سالف الذكر. وفي هذا الصدد، 2.04.553المرسوم رقم 

، على أن هذه الحدود قد تكون إما عامة وإما خاصة بالنسبة لبعض األنشطة. يتم تحديدها بقرارات 2005يناير  24

 مشتركة.  

يا والتجارة والتكنولوجإال أن القرار المشترك لوزير الداخلية، ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، ووزير الصناعة  

الذي يحدد الحدود القصوى للصب العامة بالمياه السطحية والجوفية   13-2942الحديثة، ووزير الصناعة التقليدية رقم  

وقد أدى هذا التأخير في   .2018، ولم يدخل حيز التنفيذ إال في شهر يناير 2013أكتوبر  7لم يتم نشره إال بتاريخ 

تصريف المياه العادمة الخاصة باألنشطة الصناعية التي ال تتوفر  استحالة منح تراخيص تطبيق النص المذكور إلى 

على القرارات التي تحدد الحدود القصوى للصب الخاصة بها. وعليه، فإن تصريف المياه العادمة غير المصرح بها 

 واض المائية. األح بقي غير خاضع لمراقبة المطابقة مع الحدود القصوى للصب التي تباشرها وكاالت

 فعيل بعض المشاريع المنجزة في إطار مكافحة التلوث الصناعيعدم ت 

األحواض المائية في تمويل مشاريع إزالة  في إطار حماية الموارد المائية ضد التلوث الصناعي، تساهم وكاالت

الطوعية توى المحلي، اآللية  ، بتدبير، على المس2011التلوث. وفي هذا الصدد، تم تكليف هذه األخيرة، ابتداء من سنة  

 .، كأداة لتمويل المشاريع التي تهدف إلى الحد من التلوث الصناعي(MVDIH)إلزالة التلوث الصناعي المائي 

مشروعا متعلق بإنشاء محطات لمعالجة المياه العادمة من المساعدة المالية الممنوحة من قبل  38وهكذا، فقد استفاد 

ليون درهم. غير أنه، وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها وكاالت م 143,07لغت قيمتها األحواض المائية، ب وكاالت

في المائة من محطات معالجة المياه العادمة، والتي ساهمت وكاالت   50لتمويل هذه المشاريع، فإن  األحواض المائية

المحطات ال يتم   صدد، إلى أن بعض هذهاألحواض المائية في تمويلها، لم يتم تشغيلها بعد. وتجدر اإلشارة، في هذا ال

 استغاللها رغم االنتهاء من أشغالها. 

 تدهور جودة المياه الجوفية في المدارات السقوية 

ونتيجة  تتميز المدارات السقوية باستهالك متزايد لألسمدة المعدنية، بما في ذلك األسمدة النيتروجينية والفوسفاتية.

األسمدة يبقى مرتفعا في األحواض المائية التي تحتضن لمائية بسب استعمال لذلك، فإن مخاطر تلوث الموارد ا

أم الربيع، وحوض سوس ماسة. حيث تسجل هذه المدارات السقوية  المدارات السقوية، وخاصة حوض سبو، وحوض

 في المائة من استهالك الوطني لألسمدة. 54

عي على جودة المياه، التي أجريت تأثير التلوث الزرا هذا، باإلضافة إلى أن دراسة تشخيص الحالة وتقييم مؤشرات

، أظهرت وجود ترابط بين االستخدام المفرط 2017لصالح السلطة الحكومية المكلفة بقطاع الماء خالل سنة 

للكيماويات الزراعية )األسمدة والمبيدات( وتلوث المياه الجوفية بالمدارات السقوية. بحيث يتجاوز محتوى الماء من  

ملغم للتر الواحد الذي حددته منظمة الصحة   50من الفرشات المائية بالمدارات السقوية، عتبة    رات، بالنسبة للعديد النت

العالمية لجودة مياه الشرب، ويهم هذا األمر، على الخصوص، المدارات السقوية بالغرب )وكالة الحوض المائي  

وكالة ، وطريفة )ئي أم الربيع()وكالة الحوض الما ةتادللسبو(، واشتوكة )وكالة الحوض المائي سوس ماسة(، و

 ملوية(. الحوض المائي

 غياب آلية لحماية الموارد المائية من التلوث الفالحي 

تتعرض مياه الفرشات المائية للتلوث الفالحي بسبب جريان المياه السطحية وتسلل األسمدة والمبيدات إلى أعماق 

ا السالسل الفالحية ذات القيمة المضافة العالية، فإن التطورات التي تعرفهاألرض. باإلضافة إلى ذلك، وعلى ضوء 

في المائة وفقا لدراسة كان الهدف منها إعداد دليل حول  150استهالك األسمدة من المتوقع أن يرتفع بأكثر من 

ومعهد   ادن والمياه والبيئةجودة المياه، والتي أنجزتها وزارة الطاقة والمع الممارسات الفالحية الجيدة والمحافظة على

الحسن الثاني للزراعة والبيطرة. هذا االرتفاع في استهالك األسمدة سيزيد من مخاطر تلوث الموارد المائية بسبب 

 هذا النوع من التلوث.

األصل الفالحي من خالل تخفيض  يغير أنه لم يتم وضع أي آلية لتشجيع الفالحين على الحد من آثار التلوث ذ 

 ة. الكيماويات الفالحي استخدام

 شرطة المياه   .4

ال يمكن أن يكون الحفاظ على الملك العام المائي في الواقع فعاال، إال إذا كان معتمدا على نصوص قانونية وتنظيمية 

مطبقة على أرض الواقع، وال سيما من خالل رقابة منتظمة تمارس بشكل متجانس على جميع التراب الوطني، من 

السلطة الحكومية المكلفة  من طرف شرطة المياه. غير أن تدبير شرطة المياهالتي تتم ممارستها من طرف قبيل تلك 

 :يثير عدة مالحظات، من أهمها ما يلي األحواض المائية ووكاالت بقطاع الماء
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 عدم كفاية الموارد البشرية المخصصة لممارسة مهمة شرطة المياه 

األحواض المائية  وكاالت عنصر تابع ل 61هم عنصر، من 134اإلجمالي لشرطة المياه ، بلغ العدد 2017في سنة 

وتتوزع (. في المائة 54بقطاع الماء )حوالي عنصر تابع للسلطة الحكومية المكلفة  73و (،في المائة 46)حوالي 

 :على النحو التالي األحواض المائية وكاالتحسب االنتماء اإلداري ومناطق عمل 

ل وكاالت األحواض مناطق عم

 المائية

المساحة 

 الكلم مربعب

طول مجاري 

 المياه بالكلم

مساحة مجموع 

الفرشات المائية 

 بالكلم مربع

عدد عناصر 

شرطة المياه 

 التابعة للوكالة

عدد عناصر شرطة 

المياه التابعة للسلطة 

الحكومية المكلفة 

 بقطاع الماء )*( 

 المجموع

 13 6 7 1.750 1.240 13.000 وكالة اللكوس 

 14 10 4 34.030 25.000 74.000 وكالة ملوية 

 28 17 11 18.375 12.450 40.000 وكالة سبو 

 16 11 5 3.350 2.130 20.470 وكالة أبي رقراق الشاوية 

 27 5 22 32.200 20.000 48.070 وكالة أم الربيع 

 6 6 0 14.358 1.682 24.800 وكالة تانسيفت 

 22 10 12 8.211 4.241 38.040 وكالة سوس ماسة 

 2 2 0 10.000 1.300 59.000 غريسوكالة كير زيز 

 6 6 - 128.126 4.094 350.107 وكالة الساقية الحمراء واد الذهب

 134 73 61 المجموع

 األحواض المائية والقطاع المكلف بالماء.  المصدر: وكاالت

عناصر أخرى تابعة   10لي، على عنصر تعمل على المستوى المح  73الماء، باإلضافة إلى تتوفر السلطة الحكومية المكلفة بقطاع )*( 

 للمصالح المركزية ولها صالحيات شرطة المياه على المستوى الوطني. 

من خالل المعطيات الواردة بالجدول أعاله، أن العدد اإلجمالي لشرطة المياه )التابعين للسلطة الحكومية المكلفة   يتبين،

ا على مستوى كل منطقة من مناطق عمل كل وكالة من الماء ولوكاالت االحواض المائية( التي تمارس مهامه بقطاع

 وكاالت األحواض المائية يبقى إلى حد كبير غير كاف بالنظر إلى مساحتها وأهمية الملك العام المائي بها. 

، ما 2017ت األحواض المائية، في نهاية سنة وهكذا، فقد بلغ العدد اإلجمالي لعناصر شرطة المياه التابعة لوكاال

على التقاعد في السنوات األربع القادمة.   ونحاليفي المائة( س  23عنصرا )حوالي    14عنصرا، بمن فيهم    61مجموعه  

عنصرا، مكلفون، بالموازاة مع مهام شرطة المياه، بمهام لها  28في المائة منهم، أي  46أضف إلى ذلك أن ما يناهز 

 من حيث المبدأ، تبقى متنافية مع مهام شرطة المياه.منح الرخص واستخالص اإلتاوات. علما أن هذه المهام، عالقة ب

 ضرورة توفير تكوين مالئم لوظيفة شرطة المياه 

باإلضافة إلى نقص عددهم، فإن معظم عناصر شرطة المياه لم يستفيدوا من التكوين األساسي المناسب لممارسة هذه 

تقنيات تحرير المحاضر، وما إلى ذلك(، مع العلم المهمة )التكوين في مجاالت التشريع المائي، والمساطر القضائية، و

قبول معظم محاضر شرطة المياه لكونها معيبة من حيث الشكل.  أن هذا األمر يعد من بين األسباب الرئيسية في عدم

 وتجدر اإلشارة إلى أنه، في المقابل، استفادت عناصر شرطة المياه من عدة دورات تدريبية في إطار التكوين المستمر. 

 تأثير محدود لتدخالت شرطة المياه 

 ب التالية:تتجلى محدودية فعالية تدخالت شرطة المياه على الخصوص في الجوان

 ضعف عدد المحاضر المنجزة والمخالفات المعروضة على أنظار المحاكم؛  -

ترشيد غير كاف في استغالل الموارد واإلمكانيات وغياب التنسيق بين مختلف الفاعلين الممارسين  -

 لطات شرطة المياه؛لس

 ضعف تتبع المحاضر المنجزة والمخالفات الموضوعة أمام أنظار المحاكم. -

الحماية والمحافظة على الملك العام المائي، يوصي المجلس األعلى للحسابات السلطة الحكومية المكلفة من أجل 

 :األحواض المائية كل فيما يخصه بما يلي بقطاع الماء ووكاالت

ي لضمان الحفاظ على الملك العام المائي وترشيد استعماله، يسمح على الخصوص  وضع إطار قانون -

 ب: 
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 األدوار بين جميع المؤسسات والهيئات المعنية بتدبير السدود؛توضيح العالقات و -

 تحديد شروط إبرام عقود التدبير التشاركي للفرشات المائية. -

األحواض المائية والمكاتب الجهوية  وضع آليات تسمح، على وجه الخصوص، بالتنسيق بين وكاالت -

 انة لشبكات نقل وتوزيع مياه الري؛ لالستثمار الفالحي، بما يسمح بمزيد من الفعالية ألشغال الصي

 :الالزمة من أجل التدابيراتخاذ  -

 تسوية وضعية عقار السدود التي الزالت لم تخضع لمسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة؛ -

ير التشاركي للفرشات المائية، وال سيما تلك المتعلقة بالفرشات المائية ذات التدب إبرام عقود -

 وأن أنجزت الدراسات الخاصة بها؛األولوية التي سبق 

تشغيل محطات معالجة المياه العادمة، مع تعزيز مراقبة تصريف المياه العادمة التي ال تتوافق  -

 مع الحدود القصوى للصب؛

المتعلق بسالمة  15-30من قانون رقم  24قا ألحكام المادة مسك وتحيين دليل السدود وف -

 السدود؛ 

 الالزمة لتدبير ومراقبة السدود؛ توفير الموارد البشرية  -

تعزيز قدرات شرطة المياه )عن طريق تعيين أعوان جدد، والتكوين والتدريب في المجال(،   -

 لتتبع المخالفات(. وتوفير الوسائل الضرورية لعملها )وسائل النقل، ونظام المعلومات 
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 (الجواب كما ورد)نص 

في إطار برنامجه السنوي، قام المجلس األعلى للحسابات بتقييم تدبير الملك العمومي المائي. وقد خلص هذا التقييم 

مي المائي للفترة الممتدة ما إلى إنجاز تقرير يلخص مالحظات وتوصيات المجلس بخصوص تدبير الملك العمو

 .2016و 2012بين 

تحسين وتطوير آليات تدبير الملك العمومي المائي، حيث انصب في هذا الصدد، جاءت مالحظات المجلس بهدف 

معظمها على الجوانب القانونية والتنظيمية المتعلقة بالماء. هذا، وقد تم تعزيز مالحظات المجلس بتوصيات تصب 

تفاقيات  تقوم به السلطات الحكومية المكلفة بالماء والسيما من خالل إعداد النصوص التنظيمية واال  في االتجاه الذي

بهدف تخطي إكراهات   36.15والدوريات التي من شأنها تنزيل التدابير واآلليات الجديدة التي جاء بها القانون رقم  

 تدبير هذا الملك.

قل واللوجستيك والماء سواء في التقرير المرسل الى المجلس األعلى هذا، وعالوة على تعقيبات وزارة التجهيز والن

، فإن مشروع المالحظات 2019فبراير    4أو المذكرة الموجهة للمجلس بتاريخ    2018مبر  نوف  9للحسابات بتاريخ  

ب ، يستوجب التوضيحات التالية، التي تمت صياغتها وفق الترتي2019ماي  16المحال على هذه الوزارة بتاريخ 

 الوارد في مالحظات المجلس األعلى للحسابات.

 امكونات الملك العام المائي وتحديدهأوال. 

 جرد وتقييم وقياس الموارد المائية .1

  الملك العام المائي: ممتلكات غير معروفة وغير مضبوطة بشكل كاف من طرف وكاالت األحواض

 المائية

ة الغير المعروفة بشكل كافي من طرف وكاالت االحواض فيما يخص مالحظاتكم حول الممتلكات العمومية المائي

لوكاالت تقوم بكافة التدابير لضبط هذه الممتلكات. حيث تتوفر هذه األخيرة على المائية، تجدر االشارة الى أن هذه ا

جرد شامل لها بموجب قرارات السلطة الحكومية المكلفة بالماء التي تضع مجمل هذه الممتلكات رهن إشارتها 

 ( والمحطات الهيدرولوجية.piézomètresتعلق االمر بالسدود والمعاصير )وي

لكات التي تدار من طرف هيأت أخرى، فإن وكاالت االحواض المائية لديها جرد شامل لنقط الماء أما بالنسبة للممت

لح للشرب، وكذا التي يتم استغاللها من طرف المؤسسات العمومية، والسيما المكتب الوطني للكهرباء والماء الصا

 36.15الحي كما ينص القانون رقم  نسخ من قرارات الترخيص التي تمنح من طرف المكاتب الجهوية لالستثمار الف

 على ذلك.

 دورية إنجاز التقييم الكمي للموارد المائية غير محددة وغير مفروضة بأي مقتضى قانوني أو تنظيمي 

لهذه  ن التقييم الكميإف ،الجاري بها العمل واألنظمةالقوانين  ر بموجبمؤطللموارد المائية  كيفيكان التقييم ال إذا

على  نظرا للتغيرات التي تطرأ بموجب دورية، عمليا على المشرع ضبطه في الزمان والمكان الموارد يصعب

 إطارمي في التقييم الكمي اليو ع من إجراءال يمن اإلكراههذا  وفجائية .إال أنالموارد المائية بصفة غير منتظمة 

السيما السدود من خالل الحالة اليومية للموارد المائية لها  المائية سواء منها الجوفية أو السطحيةتدبير الموارد 

والقياسات اليومية بالنسبة للمحطات الهيدرولوجية على المجاري المائية، وأيضا القياسات المنجزة على مستوى 

 التقييم الكمي للموارد المائية بصفة منتظمة وآنية.الغاية منها  )  piézomètres المعاصير)

 يص أرقام جرد لنقاط الماء نسبة تخص ضعف 

)جرد موارد المياه( لكون ملكية هذه    IREاألثقاب التي يتم إنجازها من طرف اإلدارة يتم تخصيص رقم خاص بها

قتصار على رقم قرار الترخيص  المنشآت تعود للدولة. أما بالنسبة لآلبار المنجزة من طرف الخواص، فيتم اال

والذي يمكن من تتبع مدى إحترام شروط اإلستعمال فوق الملكية الخاصة   الممنوح من طرف وكالة الحوض المائي

لصاحب الترخيص. وسواء تعلق األمر برقم الجرد أو برقم القرار فإن الوكالة تقوم في كل الحاالت وبصفة منتظمة 

 لمائية كما وكيفا بتتبع ومراقبة تطور الموارد ا

 ئي ضد الترامي غير القانونيتأمين الوعاء العقاري الخاص بالملك العام الما .2

 المتدخلينة ومعقدة تتطلب تعبئة العديد من يئمسطرة بط :تحديد الملك العام المائي 

قانون الماء بطيء مسطرة التحديد من بين أهم إشكاليات تدبير الملك العمومي المائي والتي كانت تجد أساسها في 

نتهي باستصدار قرار تواتر الحامولة والثانية باستصدار حيث كانت تتم على مستوى مرحلتين األولى ت  95.10رقم  

 على إنجاز المرحلة الثانية فقط. 36.15مرسوم التحديد. ولتبسيط إجراءات التحديد نص القانون 
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 م المائياالحتالل غير القانوني: إكراه إضافي أمام تحديد الملك العا 

في إطار مهام شرطة المياه الموكلة لها، بدوريات المراقبة. وتتوفر على جرد  المائية األحواضوكاالت تقوم 

ومعطيات حول األمالك التي تتعرض لالستعمال أو االحتالل بشكل غير قانوني. ويتم انجاز محاضر في شأنها  

مناطق نفوذ شرية والمادية القليلة بالنظر لشساعة تبعث للمحاكم المختصة. هذا، وبالرغم من اإلمكانيات الب

 الوكاالت، فإنها تعمل بتنسيق مع النيابة العامة والسلطة المحلية والدرك الملكي في تفعيل مهام شرطة المياه

  حصيلة تحديد الملك العام المائيضعف 

لعملية التحديد قبل صدور قانون   سبقت اإلشارة أن ضعف نسبة التحديد راجع باألساس إلى اإلطار القانوني المنظم

 .36.15رقم  الماء

 المائي العام الملك من باإلخراج غياب مسطرة خاصة 

المتعلق بالملك   1914تجدر االشارة الى ان االخراج من الملك العام الى الملك الخاص للدولة منظم بموجب ظهير  

في إطار تحيين وتجميع النصوص القانونية  المائي. إال أنه يالعام والذي كان يسري أيضا على الملك العموم

المائي ضمن   يالمائي، فإن المشرع المغربي أفرد مقتضيات خاصة بإخراج الملك العموم  يالمتعلقة بالملك العموم

كومية المتعلق بالماء، وذلك نظرا ألهمية الموارد المائية وخصوصيتها. وتقوم حاليا السلطة الح  36.15القانون رقم  

 لماء بإعداد مشروع المرسوم التطبيقي لهذه المقتضيات.  المكلفة با

 ضد االستغالل المفرط والتدهور تأمين الملك العام المائي .3

 العمومية غير كافية للتغذية الماء  جلب تدابير حماية منشآت 

شروب، للتزود بالماء التجدر االشارة الى أن إحداث مدارات الحماية وتخصيص مساحات لذلك حول نقط جلب الماء  

يتم ترسيمها بموجب مرسوم استنادا على دراسة تقنية مسبقة وليس انطالقا من مخططات التهيئة المندمجة لوكاالت 

 األحواض المائية. 

  المنع ومدارات المحافظة نسبة تحديد مداراتضعف 

منع للفرشات المائية رات المحافظة والمشاريع تتعلق بإحداث مدا 8قامت السلطة الحكومية المكلفة بالماء بإنجاز  

ذات األولوية كسايس والشاوية وبرشيد والحوز ومجاط. وهي في طور المصادقة. ويتم تحديد هذه المدارات بناء 

 إقتصادية بالمناطق المعنية.-على دراسات تقنية تأخذ بعين االعتبار الجوانب السيوسيو

 ياستخدام واستغالل الملك العام المائثانيا. 

 لى المخططات المديرية للتهيئة المندمجة للموارد المائيةعدم المصادقة ع 

يتم حاليا تحيين المخططات المديرية للتهيئة المندمجة للموارد المائية من طرف وكاالت األحواض المائية وفقا  

ق التطبيقي المتعل المتعلق بالماء وللمسطرة الجديدة المعتمدة بناء على المرسوم 36-15لمقتضيات القانون رقم 

بكيفيات إعداد المخطط الوطني للماء والمخططات المديرية للتهيئة المندمجة للموارد المائية والمخطط المحلي 

 .2019. وستتم المصادقة على هذه المخططات قبل متم سنة 2018غشت  2الصادر بتاريخ 

 المائي لعموميا لجوء ضعيف لعقود الفرشات المائية كوسيلة لترشيد استغالل الملك 

لرغم من عدم صدور النص التطبيقي لمسطرة وضع عقود الفرشات المائية والتدبير التشاركي طبقا لمقتضيات  با

المتعلق بالماء، فإن وكاالت األحواض المائية كانت لها نظرة استشرافية لحماية الموارد المائية،   36- 15القانون رقم  

 خلين. وتوجد حاليا هذه العقود في طور التوقيع.ية مع كافة المتد حيث باشرت بوضع هذه العقود بصفة تشارك

 المائي العمومي قصور في تطبيق نظام الرخص واالمتيازات الستغالل الملك 

استنادا على مقتضيات قانون الماء، ال يوجد أي قصور تشريعي وتنظيمي في مجال تطبيق نظامي الترخيص  

مال للملك العمومي المائي كيفما كان نوعه ال يتم إال في إطار منه، فإن أي استع  23ذلك أنه طبقا للمادة   واالمتياز.  

المؤطرتين لنظامي الترخيص واالمتياز الستغالل   33و  28هذا القانون. ويتم هذا اإلجراء بانسجام تام مع المادتين  

ل فتخضع قبة هذا االستغالهذا الملك. وعليه فإن جميع االستعماالت تندرج ضمن هذين النظامين. أما بخصوص مرا

 لمهام شرطة المياه. 

 فيما يتعلق بالرخص  .أ

تقوم وكاالت االحواض المائية بجرد كل االستعماالت للموارد المائية سواء المرخصة من طرفها أو التي تستفيد 

 المياه.من السماح القانوني. أما بالنسبة لالستعماالت غير المرخصة فتسري عليها إجراءات مراقبة شرطة 

 قود االمتيازفيما يتعلق بع .ب

تجدر اإلشارة إلى أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يعتبر هيئة وطنية تعمل على تأمين الخدمات 

العامة المتعلقة بالماء والكهرباء. وهو بذلك يعمل في إطار مؤسساتي منظم كصاحب امتياز فعلي ويحترم شروط 

برنامج مشترك مع وكاالت األحواض المائية. أما بالنسبة لشكليات للموارد المائية وفق  االستعمال واالستغالل
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وكيفيات تفعيل اإلجراءات المسطرية لمنح هذا االمتياز للمكتب المذكور، فيتم حاليا بلورتها وفق قانون الماء. أما 

رم الشروط د امتياز ممنوح ال يحتبالنسبة للخواص الذين يهدفون إلى تحقيق االرباح، فال وجود بتاتا ألي عق 

 والكيفيات المحددة في هذا القانون.

  وضعيتهمتعقيد وبطء مسطرة منح التراخيص أو االمتيازات ال يشجع مستغلي المياه على تسوية 

 تعدد أعضاء اللجنة الخاصة بالبحث العلني وصعوبة التنسيق بينهم ▪

المقاربة التشاركية للموارد المائية   شرع المغربي، وفي إطارفيما يخص تعدد أعضاء لجنة البحث العمومي، فإن الم

حرص على أن تكون التمثيلية داخل اللجنة موسعة التخاذ القرارات المناسبة. ولتدبير هذه االجتماعات، فإن وكاالت 

ما اقتضى األمر األحواض المائية تقوم من جهة بالتنسيق مع المصالح اإلقليمية للمياه لتمثيلها في هذه االجتماعات كل

من جهة أخرى تقوم الوكاالت بمراسلة السلطات المحلية لبرمجة اجتماعات اللجن بصفة تنسيقية وحسب  ذلك، و

 الجدولة الزمنية المالئمة لكل االطراف.

 الشكايات والتعرضات كثرة ▪

ات كيفما كان إن هدف المشرع من وضع سجل المالحظات، لدى لجنة البحث العلني، هو تلقي الشكايات والتعرض

ماية حقوق الغير. وال وجود ألي اكراه في دراستها من قبل لجنة البحث، حيث يتم األخذ بعين االعتبار  نوعها لح

 الشكايات ذات الصلة بالموارد المائية فقط. وتبقى الشكايات ذات االعتبارات الجانبية أو الذاتية غير ذي جدوى.

 الملكية الجماعية للعقار  هيمنة ▪

بات الترخيص أو االمتياز إال بعد اإلدالء بمجموعة من الوثائق وال سيما تلك شرع على أال يبث في طلحرص الم

التي تثبت التصرف في العقار موضوع الترخيص، وذلك تفاديا لكل شكل من أشكال الغش أو االحتيال الستغالل 

جماعية للعقار، فيمكن  تطغى فيها الملكية ال مياه الملك العمومي المائي دون سند قانوني. أما بالنسبة للمناطق التي

 للمعني باألمر تقديم وثيقة تثبت حق المعني باألمر في حصته من الملك الجماعي )الحق على الشياع(. 

االجل المحدد لتسوية وضعية المستغلين للملك العمومي المائي الموجودين عند صدور   انقضاء ▪

 مدون تسوية وضعيته 2009يناير  16الصادر في  2.07.96المرسوم رقم 

سيتم فتح عملية جديدة للتصريح وتسوية وضعية نقط جلب الماء القائمة مباشرة بعد صدور المرسوم المتعلق 

بمسطرة الترخيص واالمتياز باستعمال واستغالل الملك العمومي المائي والذي ينظم هذه العملية. ويوجد هذا 

 المشروع مرسوم في طور المصادقة.

  على دقيق وضعف استخالص االتاوات يمكن أن تؤثر بشكل سلبي لوائح المستغلين بشكل عدم حسر

 ترشيد استخدام الملك العام المائي

( يتضمن لوائح SIGتتوفر على نظام معلوماتي خاص ودقيق)  ةتجدر اإلشارة إلى أن كل وكاالت األحواض المائي

ت أو داخل مناطق نفوذ المكاتب اخل مناطق نفوذ الوكاالوقوائم مستعملي ومستغلي الملك العمومي المائي، سواء د

 الجهوية لالستثمار الفالحي، ويتم ذلك في إطار التنسيق وتبادل المعلومات بين هاتين المؤسستين. 

 ر كافي لوضعيات مستغلي الماءيغ ضبط ▪

وكاملة لنقط الماء المخصصة لهذا أما بالنسبة لجلب المياه ألغراض الشرب، فالوكالة تتوفر على لوائح شاملة 

 لغرض وذلك في إطار التنسيق مع المديريات الجهوية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.ا

 في تحصيل إتاوات مياه الري داخل مناطق عمل المكاتب الجهوية لالستثمار الفالحي نقص ▪

لنظر في االتفاقيات لحكومية المكلفة بالفالحة إعادة اتعتزم السلطة الحكومية المكلفة الماء بتنسيق مع السلطة ا

المبرمة ما بين وكاالت األحواض المائية والمكاتب الجهوية لالستثمار الفالحي، لألخذ بعين االعتبار المياه الجوفية 

 والمياه السطحية.

تاوات م صرفها بالملك العام المائي واإليتالكميات المصرح بها من المياه العادمة التي  ضعف ▪

 المرتبطة بها

سات والوحدات الصناعية من مطابقة الصب الصادر عنها للمقتضيات القانونية والتقنية المعمول بها، لتمكين المؤس

(. الشيء الذي ترتب 2018والسيما الحدود القصوى للصب، تم منح أجل لدخول هذا اإلجراء حيز التنفيذ )بداية 

ن المشرع نص على التدرج في تطبيقها  عادمة. أما فيما يخص اإلتاوات، فإعنه تأخير في التصريح بصب المياه ال

 وتحصيلها مراعاة للتنمية االقتصادية والصناعية واالجتماعية لبالدنا.

 الباقي استخالصه تراكم ▪

استخالص المبالغ المتبقية من اإلتاوات سيكون موضوع تشاور بين السلطات الحكومية المكلفة بالماء والفالحة 

وضعية المالية لهاته المؤسسات نظرا لكونها تقوم بتقديم الخدمات العامة لمالية مع األخذ بعين االعتبار للوا

 للمواطنين.
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 الحفاظ على الملك العام المائي وحمايتهثالثا. 

 الحفاظ على المنشآت المائية وحمايتها .1

 القدرة على تعبئة الموارد المائية بسبب توحل السدود تدهور 

يق مع مصالح المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر على تعمل السلطة الحكومية المكلفة بالماء بتنس

هذه    التقليص من ظاهرة توحل السدود، وال سيما منها القائمة وذلك من خالل تهيئة األحواض المائية التي توجد بها

مواد الراسبة السدود )عملية التشجير وإقامة المدرجات والحواجز في روافد األنهار والشعاب للحد من نقل ال

 واألتربة(. أما بالنسبة للسدود التي في طور االنجاز فإن هذه العملية تتم بصفة استباقية. 

 تحديد مستغلي السدود التليةبخصوص  قصور 

، كما سبق الذكر، منظم بالدورية المشتركة بين وزارة التجهيز والداخلية والفالحة. إن صيانة واستغالل هذه المنشآت

 عظم السدود التلية يتم تدبيرها من طرف هيئات وجمعيات مستعملي المياه. أما حاليا، فم

طلبات أما بالنسبة لمنشآت التجميع االصطناعي للمياه فوق الملكيات الخاصة تقوم وكالة الحوض المائي بالبث في  

 الترخيص لها وفق الشروط التقنية المنصوص عليها في قانون الماء ونصه التطبيقي.

  التلية الوضعية القانونية لعقار السدودعدم تسوية 

تجدر اإلشارة إلى أن السدود التلية تم إنجازها في إطار االتفاقية المشار إليها آنفا، وتتولى وزارة الداخلية إنجاز 

 الملكية. أما الدعم التقني الالزم إلنجازها فتقدمه وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.مسطرة نزع 

 السدود التلية غير مشغلة أو تحتاج إلى أشغال الصيانة نميد عدال 

تشغيل السدود التلية يبقى رهين بتقديم طلبات من طرف األشخاص الذاتيين أو المعنويين باستغاللها. اما أشغال 

 انة فيتم تقديمها حسب طلب مدبري هذه المنشئات واإلمكانيات المالية المتوفرة.الصي

  ة الالزمة لتدبير السدودالبشري المواردعدم كفاية 

 يقتضي االمر تخصيص مناصب مالية إضافية للقيام بهذه المهمة.

 المياه الجوفية استغالل .2

 مفرط لمياه بعض الفرشات المائية استغالل 

 الفرشات المائية من أجل مواجهة مشكلة االستغالل المفرط للمياه الجوفية  ضعيف لعقود  لجوء ▪

خطط العمل المتعلقة بها من طرف وكاالت األحواض المائية على مستوى تم وضع عقود الفرشات المائية و

لتوقيع مجموعة من األحواض المائية كسبو وتانسيفت والعيون والساقية الحمراء وملوية. وتوجد هذه العقود قيد ا

 من لدن المتدخلين المعنيين بتدبير الموارد المائية.

 المنع ومدارات  المحافظة مرتبط بتفعيل مدارات قصور ▪

مشاريع مراسيم إلقامة مدارات  8تمت اإلشارة في الفقرة أعاله على أن السلطة الحكومية المكلفة بالماء بإعداد 

 ستنزاف، وهي في طور التوقيع.المحافظة والمنع حول الطبقات المائية المهددة باال

  على مستوى شبكات نقل وتوزيع مياه الري  المياههدر 

مياه الري جزء من الملك العمومي المائي وضعت رهن إشارة المكاتب الجهوية لالستثمار   تعتبر شبكات نقل وتوزيع

الصدد، يمكن للمكاتب الجهوية أن الفالحي. وتقوم هذه المكاتب بإعادة تهيئها في إطار االقتصاد في الماء. في هذا 

صوص عليه في التنظيم الجاري به تستفيد من المساعدة التقنية والمالية لوكاالت األحواض المائية، كما هو من

 العمل.

 المسؤولية بخصوص صيانة شبكات نقل وتوزيع مياه الري انقسام ▪

اسها في الصالحيات المخولة قانونا انقسام المسؤولية بخصوص صيانة شبكات نقل وتوزيع مياه الري تجد أس

حي. وحاليا، يتم إعداد اتفاقيات بين لهاتين المؤسستين أي وكالة الحوض المائي والمكتب الجهوي لالستثمار الفال

الطرفين لتنسيق الجهود التقنية لتدبير أمثل لهذه الشبكات، والسيما ما يتعلق بوضع العدادات في األماكن المناسبة 

 الماء وذلك في إطار البرنامج الوطني لالقتصاد في الماء.لتفادي ضياع 

فيما بتعلق  الجهوية لالستثمار الفالحي  والمكاتب األحواض المائية التنسيق بين وكاالت  ضعف ▪

 بصيانة شبكات الري 

 سيتم تعزيز هذا التنسيق من خالل االتفاقيات المشار اليها أعاله.
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 الموارد المائية جودةحماية  .3

  بشبكة التطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة بالعالم القروي  الربطضعف نسبة 

هير السائل في العالم القروي يرجع في معظم الحاالت إلى الغياب شبه التام لشبكة إن ضعف نسبة الربط بشبكة التط

ئل في العالم القروي تتم بصفة مستقلة ووفق الشروط التطهير السائل. وبالرغم من ذلك، فإن عملية التطهير السا

 (.2006ر في والخصائص التقنية المحددة بالنصوص الجاري بها العمل )مرسوم التطهير المستقل الصاد 

  بمراقبة مطابقة الحدود القصوى للصب مرتبطقصور 

العمومي المائي، راجع باألساس  إن التأخير في نشر النصوص التطبيقية المتعلقة بصب المياه المستعملة في الملك

إلى طول المشاورات مع القطاعات الوزارية المتدخلة خاصة قطاع الصناعة إلخراج هذه النصوص حيز الوجود. 

 ويعرف حاليا تطبيق نظام الترخيص بصب المياه المستعملة تقدما ملحوظا.

 غياب آلية لحماية الموارد المائية من التلوث الفالحي 

راكة مع مصالح وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، دراسة وضع يتم حاليا، بش

 الحية الجيدة وتفعيله على أرض الواقع.برامج تحسيسية لتنزيل دليل الممارسات الف

 شرطة المياه  .4

 عدم كفاية الموارد البشرية المخصصة لممارسة مهمة شرطة المياه 

منهم تابعين  126عونا،  206وصل عدد أعوان شرطة المياه المزاولين لمهامهم  ،2018دجنبر  31إلى غاية 

عونا تابعين للسلطة الحكومية المكلفة بالماء بنسبة   80بالمائة، فيما  61لوكاالت األحواض المائية العشرة بنسبة 

عونا يعملون بالمصالح  14لون على المستوى المحلي بالمصالح اإلقليمية للماء ومعونا يع 66بالمائة منهم  39

 . لها صالحيات مراقبة الملك العمومي المائي على المستوى الوطني المركزية

يد مستمر وأن مهام شرطة المياه تقوم بها أيضا جهات أخرى )الدرك الملكي، مع االشارة الى أن هذا العدد في تزا

 لتنمية المستدامة....(.المكاتب الجهوية لالستثمار الفالحي، مصالح وزارة الصحة ومصالح ا

 تكوين مالئم لوظيفة شرطة المياهتوفير  ضرورة 

ة المياه يتضمن إجراءات تنظيمية وضعت السلطة الحكومية المكلفة بالماء برنامج وطني لدعم عمل شرط

تنظم اإلدارة، في إطار التكوين المستمر، سنويا دورات تكوينية مخصصة لتقوية القدرات و   ولوجيستكية وتكوينية.

 والتقنية  المعرفية ألعوان شرطة المياه في مجال القوانين المنظمة للملك العمومي المائي وكذا الجوانب المسطرية

التها على الجهة القضائية المختصة عاينة المخالفات وتحرير المحاضر وكيفية إحمومي المائي ومراقبة الملك العلم

 .  وتتبعها

وقد تم عقد اتفاقية شراكة بين السلطة الحكومية المكلفة بالماء والمعهد العالي للقضاء من أجل تكوين أعوان شرطة 

 .2018مجال المراقبة برسم سنة  عونا لشرطة المياه من التكوين في 60المياه، حيث استفاد،

  ة المياهتأثير محدود لتدخالت شرط 

خاصة بعد صدور المرسوم المنظم لعمل شرطة المياه بتاريخ شرطة المياه  على الرغم من التقدم الملحوظ في عمل  

انيات الزال يتطلب توفير االمكتدخل شرطة المياه فإن  من خالل تزايد تحرير عدد المخالفات، 2018شتنبر  27

 لممارسة عملها في ظروف مالءمة.  اللوجستيكية

التي جاءت في تقرير المجلس االعلى للحسابات، فتكتسي أهمية بالغة لتحقيق الحكامة  أما بخصوص التوصيات

الجيدة، التدبير المندمج والتشاوري للحماية الفعلية للملك العمومي المائي. وبذلك، فهي تنسجم كليا مع توجهات 

الماء من أجل تطوير تدبير الموارد المائية كما وكيفا والحرص على استدامتها من خالل لحكومية المكلفة بالسلطة ا

التسريع بإعداد النصوص التنظيمية لقانون الماء والدوريات واالتفاقيات الالزمة وأجرأة التدابير التقنية الضرورية 

 لذلك والمشار إليها في هذه التوصيات.
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 حياء غابات الفلينتثمين وإعادة إ
 

% من غابات الفلين على المستوى 15هكتار أي ما يعادل  294.378 تمتد غابات الفلين بالمغرب على مساحة تناهز

%(، بينما يتوزع  21%( والجزائر ) 22%( وإسبانيا ) 29العالمي. ويتواجد أكثر من ثلثي هذه المساحة بالبرتغال )

 فرنسا وإيطاليا.%( بالتساوي بين تونس و 12الباقي )

متد غابات الفلين بالمغرب من سهول الساحل األطلسي إلى مرتفعات الريف واألطلس المتوسط وتتركز أهمها بالريف ت

واألطلس المتوسط والهضاب الوسطى باإلضافة إلى الهضبة الشرقية بينما يبقى تواجدها محدودا باألطلس الكبير.  

مساحة اإلجمالية في حين تمتد غابات األطلس المتوسط % من ال44لوحدهما  وتشكل غابة المعمورة مع غابة العرائش  

 %. 44هكتار أي بنسبة  12.469%( وعلى رأسها غابة باب أزهر بمساحة  22هكتار ) 28.161على مساحة 

ماعات بالموازاة مع دورها البيئي، تزخر غابات الفلين بإمكانات اقتصادية انعكست على الموارد المالية للدولة والج

إلى وحدات  ، باإلضافة2017و 2012مليون درهم في المتوسط خالل الفترة الممتدة ما بين  104حو بن الترابية

من الفلين في المتوسط خالل   "ستير"ألف    94األعالف التي توفرها هذه الغابات. وتتأتى هذه الموارد من بيع ما يعادل  

ر شركات. وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، بلغت صادرات نفس الفترة وهي تحرك قطاعا صناعيا يتكون من عش

 2012مليون درهم في المتوسط ما بين  168الفلين شبه المصنع والمنتجات التي تستند على مادة الفلين حوالي 

 مليون درهم في المتوسط خالل هذه الفترة. 10الي ، بينما بلغ متوسط الواردات حو2016و

هكتار بسبب العديد من العوامل   130.600تقلصا في مساحاتها بلغ أزيد من    1965سنة    وقد عرفت غابات الفلين منذ 

خاصة البشرية منها وكذا التسيير غير المناسب لهذه الغابات. وفي هذا السياق، تم تنفيذ العديد من البرامج إلعادة 

 .2016إلى  2003هكتار خالل الفترة الممتدة ما بين  24.331حيائها مكنت من تجديد إ

 

أصدر في إطار تقييم عمليات تثمين وإحياء غابات الفلين، سجل المجلس األعلى للحسابات مجموعة من المالحظات و

 عددا من التوصيات، نوردها كما يلي.

 عوامل تدهور غابات الفلين بالمغرب  أوال.
خاصة على مر السنين وبشكل عميق بالتغيرات المناخية والنشاط اإلنساني، تأثرت النظم اإليكولوجية لشجر الفلين 

األنشطة االقتصادية المتعلقة بتثمين هذه الغابات والتي أثرت بشكل كبير على الجهود المبذولة للحفاظ عليها. وبذلك 

الت انتكاس متباينة. فعلى الفلين بدرجات متفاوتة لتأثير العوامل المؤدية لتدهورها والتي تسفر عن حا تخضع غابات

سبيل المثال تتحمل غابة المعمورة العبء الكامل للضغط البشري المرتبط بالرعي المفرط وغير المقنن مما يؤدي إلى 

 للبلوط والقطع المفرط لمنتجات األخشاب.  لكاملتدهور األراضي ومنع نمو الشتالت باإلضافة إلى الجمع شبه ا

عملية تدهور غابة المعمورة  اجية التي اتخذتها إدارة الغابات ألسباب اقتصادية، فيكما ساهمت بعض الخيارات الحر

 باستعمال أنواع دخيلة سريعة النمو )األوكلبتوس، أكاسيا(. الفرجات الغابويةتشجير كتلك المتعلقة ب

  الغابات والقطع والجمع المفرط للبلوط اجتثاث 

ر الفلين قصد الحصول على أراض صالحة للزراعة، خاصة للقنب  أدت عمليات القطع غير القانوني واجتثاث أشجا

الهندي في بعض المناطق الجبلية النائية، إلى انخفاض مستمر في مساحات غابات الفلين مما يشكل تهديدا كبيرا عليها 

للمياه والغابات هكتار سنويا في اإلقليم التابع للمديرية اإلقليمية  250، إذ تقدر الخسارة بحوالي خاصة بجبال الريف

 ومكافحة التصحر في الريف. 

وتشديد الغرامات )بعشرة   1917أكتوبر    10وعلى الرغم من األحكام الردعية التي ينص عليها الظهير المؤرخ بتاريخ  

، فإن القطع الجائر واجتثاث الغابات ال يزال يمارس بشكل مستمر، خصوصا 1991أضعاف( التي جاء بها تعديل سنة  

 فعال ما تزال تصنف كجنح فقط. وأن هذه األ

اعتاد عليه بالخطأ السكان  باإلضافة إلى ذلك، تقوض عملية الجمع شبه الكامل للبلوط الحلو والصالح لألكل، وهو نشاط

ياء النظم اإليكولوجية لغابات الفلين. كما يشكل جني البلوط ضرًرا مضاعفا وذوو الحقوق، الدينامية الطبيعية إلعادة إح

بجروح تسهم  ارس في معظم الحاالت عن طريق قذف األشجار قبل نضوجه مما يؤدي الى إصابة األشجارلكونه يم

لل من فرص في هالكها وفي تكاثر الفطريات الطفيلية. ويعرض هذا كله عملية اإلثمار المستقبلي للخطر، مما يق

 التخليف الطبيعي لشجر الفلين.
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ستمرة على الرغم من الطبيعة الجنحية لعملية جمع البلوط كما نصت على تجدر اإلشارة إلى أن هذه الممارسة تبقى م

سبتمبر    4ري الصادر في  يالوز  والقرار، كما تم تتميمه وتعديله،  1917من الظهير السالف الذكر لسنة    32ذلك المادة  

 لذي يحدد شروط استغالل وبيع منتجات الغابات.وا 1918

تحديد مواقع البذور ورسم خرائط لها.  1996قص بذور البلوط، تم سنة وفي هذا الصدد ومن أجل تفادي حاالت ن 

أنه لم يتم تحديث الكتالوج الذي يدرج هذه المواقع، مع العلم أنه ال تتم حراسة غالبيتها بشكل دائم وأن سياجاتها  غير

ث الغابوية، على غرار الة مزرية. وفي هذا الصدد وللتحكم في آثار مخاطر اإلثمار، خلصت أعمال مركز األبحافي ح

الممارسة في إسبانيا، إلى إمكانية الحفاظ على ثمار البلوط في غرف التبريد بالمحطة اإلقليمية سيدي عميرة على مدى 

، لم تتخذ إدارة الغابات 2012ين المنعقدة بالقنيطرة سنة شهًرا. ورغما عن توصيات ورشة العمل حول شجر الفل 18

 الطريقة التي تمت تجربتها من طرف مركز أبحاث الغابوية للمحافظة على بذور البلوط.الخطوات الالزمة العتماد 

 1930بتأجيل عمليات تخليف  2015وقد قامت المديريات اإلقليمية للخميسات والرباط ووزان وسيدي سليمان سنة 

عن الجمع المفرط للبلوط كتارا من غابات الفلين، وذلك بسبب عدم توفر الشتالت في مشاتل سيدي سليمان الناجم ه

صفقة   11تأجيل  تم ذلك، فقد  وعدم توفر هذه البذور في المواقع المحددة من طرف المصالح الغابوية. وباإلضافة إلى

على مستوى المديريات اإلقليمية للريف والرباط   2017و  2014أو التخليف وألغيت اثنتان ما بين سنتي    إعادة الغرس

البلوط. وتقدر الخسارة المالية نتيجة لذلك بما يفوق مليوني  بذور وفر أو عدم كفاية سال زمور زعير بسبب عدم ت

ر  % من االعتمادات المخصصة للتخليف والتي تتعلق بخدمات تهيئة التربة وإعادة ملء الحف46درهم، أو ما يعادل 

 الخاصة بالزرع وأحيانًا المعالجة الصحية للنباتات.

  تنظيم حق االنتفاعالعبء الرعوي المفرط وصعوبة 

في الرعي من حدة تدهور النظم اإليكولوجية لشجر  فراطاإل باإلضافة إلى العوامل البشرية المذكورة أعاله، يزيد 

الفلين خاصة في الغابات األتلنتيكية، والتي عرف عدد الساكنة المنتفعة بها ارتفاعا كبيرا. فعلى سبيل المثال، شهد 

بين عامي   %4و 3,5بة المعمورة والسكان المجاورون معدل نمو سنوي يتراوح بين داخل غا السكان الذين يعيشون

. وفي هذا السياق 2013نسمة وفقًا لدراسة التهيئة لسنة  520.000إلى  212.000، حيث ارتفع من 2005و 1971

لسالالت المحلية رأس من األبقار من ا  90.600رأس من األغنام و  336.000توفر هذه الغابة الرعي لقطيع يتكون من  

 .ذات اإلنتاجية المنخفضة

الفلين األتلنتيكية يفوق بكثير حد التوازن ويمكن أن يصل إلى أربعة أضعاف   غابات الذي تعاني منه  إن العبء الرعوي

من اإلمكانات القصوى التي تتيحها الغابة، حيث يستقر القطيع طوال السنة بغابات الفلين ويتكون من األغنام واألبقار 

هذا العبء الرعوي إلى التقليل  في غابات السهول، أما في المناطق الجبلية فيتكون القطيع أساسا من الماعز. ويؤدي

من إمكانية التجديد الطبيعي للغابات بسبب االنخفاض الكبير في أنواع النباتات وانضغاط التربة باإلضافة إلى استهالك 

افة إلى ذلك، تتسبب عملية تقطيع قمم وأغصان شجر البلوط الفليني قصد ثمار البلوط وإبادة البذور المنبتة. باإلض

ية في أوقات ندرة الكأل في حدوث إصابات تسبب اإلجهاد الفيزيولوجي وتهدد األشجار بالهجمات الطفيلية إطعام الماش

 وتعرضها في النهاية للهالك.

نة المجاورة للمناطق الغابوية، منذ اإلجراءات األولى وإذا كان التشريع الغابوي المغربي قد أقر بحق االنتفاع للساك

على الملك الغابوي، فقد وضع بالمقابل مجموعة من القواعد المؤطرة لهذا الحق بحيث ، للحفاظ 1917المتخذة سنة 

 يجب أال تفوق ممارسته طاقة الغابة وال أن تهدد الحفاظ عليها.

ي المناطق المحمية كما ال يسمح بأي شراكة مع أشخاص ال تربطهم  وفي هذا الصدد، ال يمكن ممارسة حق الرعي إال ف

 1917اعات المنتفعة من أجل تربية قطعان كبيرة للماشية. وتشمل المبادئ العامة التي أقرها ظهير  أية عالقة مع الجم

مكانية تحديد لتقنين الرعي عدم تفويت الحق في الرعي وضرورة التسجيل في الرعي وتسلم بطاقة بهذا الصدد وكذا إ

 الرعي وفقا لحالة الغابة. 

( بدورها على تحديد الشروط المؤطرة 1921يناير  15ري بتاريخ يالوزوقد عملت التشريعات التنظيمية )القرار 

لممارسة الحق في الرعي، بما في ذلك حماية المجال الغابوي وعدد المواشي المسموح بها لكل شخص من المنتفعين، 

ة في  لتي تفوق هذا العدد سيؤدى عنها رسوم تحتسب عن كل رأس إضافي وذلك من أجل المساهمحيث إن القطعان ا

نفقات صيانة الغابات. إال أن التطبيق الصارم لهذه المقتضيات المتعلقة بحماية غابات الفلين اصطدم بتصاعد حاجيات 

 للدخل. ذوي الحقوق للرعي نتيجة لتوسع القطعان الناجم عن غياب أنشطة أخرى مدرة 

على إنتاج العلف وال إحصاء وتسجيل ذوي وتجدر اإلشارة إلى أنه لم يتم إلى اآلن تقييم القدرات السنوية للغابات 

الحقوق لالستفادة من الرعي، وذلك من أجل التحكم في أعداد المواشي المرعية في المجال الغابوي والحد من إلحاق 

 الضرر بالموارد الغابوية. 

ذوي الحقوق ق نحا تنظيم الرعي بدال من ذلك مسلك التوافق من أجل البحث عن شراكة مستدامة مع وفي هذا السيا

المتعلق بتنظيم مساهمة  1976شتنبر  20بتاريخ  1.76.350وممثليهم المحليين. إذ سعى الظهير بمثابة قانون رقم 
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 ير المجال الغابوي مقابل االستفادة من المواردفي تدب  الترابيةالسكان في تنمية االقتصاد الغابوي إلى إشراك الجماعات  

على األقل من هذه الموارد خاصة  %20ل في حدودها الترابية بشرط تخصيص المتأصلة من الملك الغابوي الداخ

في تشجير األراضي الساللية وتحسين المراعي. إال أن التجربة أبانت عن أن المجالس الجماعية أعطت األولوية إلى 

 في االقتصاد الغابوي.الموارد الغابوية على حساب القضايا المتعلقة بشكل مباشر بذوي الحقوق ومساهمتهم  االنتفاع ب

من هذه الموارد   %20بإعادة رصد    2009وفي هذه الظروف، عمد المشرع إلى مراجعة تقسيم الموارد الغابوية سنة  

 ات الرامية إلى حماية الغابة وتنميتها.  إلى الصندوق الوطني الغابوي من أجل استثمارها في إنجاز العملي

 1976المجلس الوطني للغابات والمجالس اإلقليمية للغابات بموجب ظهير وتجدر اإلشارة في األخير إلى أن إحداث 

سالف الذكر لم يحقق النتائج المنتظرة، خاصة بالنسبة إلرساء صياغة السياسة الغابوية على أساس تشاور أمثل بين 

ام المنوطة به خاصة سلسلة. وهكذا لم يعقد المجلس الوطني للغابات اجتماعاته بشكل منتظم للقيام بالمهكل حلقات ال

تلك المتعلقة بالتعريف بسياسة الحكومة في ميدان التنمية االقتصادية للمناطق الغابوية ومناطق الرعي. فمنذ انعقاد 

وارتكزت أشغاله باألساس على حصيلة  2015إال سنة ، لم يجتمع هذا المجلس 1996المؤتمر الوطني للغابات سنة 

تبادل اآلراء حول ما يجب أن تكون عليه المقاربة التشاركية المتعلقة بالتعريف وتنفيذ  تنفيذ مختلف البرامج الغابوية و

 السياسة الغابوية. 

السكان المنتفعين في استغالل  كما ال تولي المجالس اإلقليمية للغابات أهمية للقضايا المتعلقة بدراسة كيفية مساهمة

 الغابوية )كالشركات التعاونية( وتتبع تطورها وتأطيرها.  الغابات والعمل بالخصوص على إحداث مؤسسات للتنمية

 عدم مالءمة برامج التهيئة لغابات الفلين 

عليها في برامج  ساهمت بعض خيارات السياسة الغابوية غير المالئمة وكذا كيفية التدبير غير المناسبة المنصوص

ات الفلين غير المنتظمة وذات الكثافة الضعيفة  التهيئة في تقويض غابات الفلين. ونسرد على سبيل المثال قطع غاب

وتعويضها بالمزارع الحرجية الدخيلة وممارسة حراجة وجني الفلين على مستوى غابات الفلين المتدهورة مما يؤشر 

تجديد غابات الفلين. وتعتبر عمليات القطع السبب وراء تراجع مساحات غابات   على تغليب المردودية االقتصادية على

 ن خاصة على مستوى غابات العرائش والمعمورة التي شهدت تغيرا ملحوظا على مستوى غطائها النباتي. الفلي

رة ما بين سنة ألف هكتار من األوكاليبتوس على مستوى غابة المعمو  23وقد أدى هذا التوجه االستراتيجي إلى غرس  

 1992إلى    1973ترة التهيئة الممتدة من سنة  . وفاقت المساحة التي ثم غرسها من األوكاليبتوس خالل ف1992و  1951

 هكتار.  6.817هكتارا بضعفين التقديرات التي كانت في حدود  13.475والتي بلغت 

توى الغطاء النباتي لغابة المعمورة التي فقدت ورغم مجهود التشجير باستعمال البذور أو النباتات، نشهد تغيرا على مس

، أصبح الفلين يغطي 2014هكتار. وبحلول سنة  29.788، أي نحو 2014و 1951من شجر الفلين ما بين  29%

هكتار(، والصنوبر   42.635)  %32هكتار، في حين يمثل األوكاليبتوس    71.212من غابة المعمورة، أي نحو    54%

 هكتار(.  3.601) % 3شجار السنط هكتار( وأ 10.013) % 7,6

 التدهور والتناقص مؤشران عن تردي غابات الفلين 

يؤدي تفاعل مختلف العوامل سالفة الذكر إلى جانب الحشرات المضرة إلى تدهور أشجار الفلين، والذي يتجلى في 

قد أسفرت زيارات فقدان تدريجي لألوراق وتردي الوضع الصحي الذي قد يؤدي في نهاية المطاف إلى موتها. و

ساحات المبرمجة لقلع الفلين عن الحالة الصحية بعض غابات الفلين، وفحص دراسات التهيئة وكذا تقارير معاينة الم

 السيئة ألشجار الفلين في مجموع غابة الفلين األطلسية، فبعض األشجار ميتة بالكامل بينما أخرى سقطت ذروتها. 

من أشجار الفلين بغابة المعمورة مصابة حسب المناطق وخاصة   %44إلى    %10ن  وتظهر األرقام المتعلقة بالتدهور أ

 ي توجد تحت مناخ شبه جاف حيث تعرف تدهورا أكثر. تلك الت

وتتجلى حالة تدهور غابات الفلين كذلك في ضعف الكثافة التي تتفاقم كما يتضح من محاضر التهيئة والمعطيات 

 تمثل الطبقة ذات األشجار المتباعدة بالمعمورة والتي ال تفوق كثافتها مائة شجرة المتعلقة بالجرد الغابوي الوطني. إذ 

 .1951فقط سنة   %12بينما كانت نسبتها   2006من هذه الغابة سنة  %58في الهكتار 

 ثانيا. إطار البرمجة واإلجراءات التقنية لتخليف الغابات

 المخططات المتعلقة بتخليف هذه الغابات .1

دهور غابات الفلين على الصعيد الوطني وإعادة إحياء المساحات المفقودة، شرعت إدارة المياه بهدف الحد من ت

والغابات منذ سبعينيات القرن الماضي في تنفيذ العديد من البرامج والمخططات المتعلقة بتخليف هذه الغابات، وذلك 

 جديدة.يات التشجير العبر تجريب العديد من األساليب التقنية قصد إنجاح عمل

نتائج ضعيفة من حيث بلوغ أهدافه، تم تنفيذ    عنوالذي أسفر    1970فكبديل للمخطط الوطني للتشجير المعتمد منذ سنة  

بهدف إعادة إحياء الغابات وذلك عبر تشجير مساحة  2027و 1997أول مخطط مديري للتشجير للفترة الممتدة بين 



 292 

، وهي المرحلة 2007هكتار من غابات الفلين في أفق  30.000ولوية، منها هكتار من الغابات ذات األ 500.000

 مخطط المديري للتشجير.االستعجالية لل

على الرغم من أن الوثيقة الرئيسية لهذا المخطط نصت على إجراء تقييم لعمليات التشجير التي نفذت باإلضافة إلى و

المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة لم تنجز نمية القروية، التدابير المصاحبة التي تم إنجازها والمتعلقة بالت

 عاًما من تنفيذه. 20أي تقييم للمخطط المذكور بعد  التصحر

النتائج المحصل عليها ال ترقى إلى مستوى األهداف المسطرة، حيث إن معدل إنجاز برنامج من ناحية أخرى، فإن و

أي   %43لم يتجاوز    2007و  1997الل الفترة الممتدة بين  ابة المعمورة ختخليف غابة الفلين المسجل على مستوى غ

من مجموع برنامج تخليف غابات الفلين على المستوى  %75هكتار، علما أن هذه الغابة تضم  9.679ما يقارب 

 هكتار.  22.500الوطني خالل هذه الفترة والذي يقارب 

 لينالتقنية للمحافظة على غابات الف المساراتاختيار  .2

على   اليقظةكثير من  إعادة إحياء غابات الفلين. إال أن إنجاحها يتطلب ال  خطوة ضرورية من أجلة التخليف  تعتبر عملي

سنة كفترة زمنية ضرورية للحصول على أشجار ذات  15إلى  7مدى فترة طويلة من الزمن، يمكن أن تتراوح بين 

بادر مسيرو الغابات إلى إيجاد حلول إلشكالية تخليف غابات الفلين  1930ومنذ  علو يفوق المترين وبكثافة مناسبة.

 خليف الطبيعي.واجه صعوبة التخاصة على مستوى غابة المعمورة التي ت

عملية أطلق عليها "إنقاذ غابة  1946وفي هذا الصدد وتحت تأثير عوامل التدهور سالفة الذكر، بدأت منذ سنة 

المعمورة" واعتمد فيها على قطع مساحات كبيرة من غابات الفلين األطلسية، إال أن هذه العمليات التي كانت تتوخى 

ألشجار لم تحقق النتائج المتوقعة بسبب شيخوخة معظم غابات الفلين ق إنبات جذوع اتخليف هذه الغابات عن طري

 المغربية.

عتبر التخليف عن طريق زرع البلوط تقنية بديلة من أجل إعادة إحياء غابات الفلين لكونها أقل تكلفة وأكثر نجاحا. وي

. ونظرا والبيئةوبظروف الوسط  باألشجار نفسها إال أن هذه التقنية تظل رهينة بتوفر العديد من العوامل المتعلقة 

لعوامل التدهور المذكورة سلفا والمتعلقة خصوصا بجمع البلوط من الغابة والمبالغة في ممارسة حق االنتفاع المرتبط 

باألساس بالرعي واإلفراط في أخذ األخشاب من الغابات، فإن تخليف غابات الفلين بطريقة طبيعية يكاد يكون غائبا 

 بات على الصعيد الوطني.معظم هذه الغا في

وبالنظر لكون التخليف الطبيعي لغابات الفلين يعرف صعوبة خاصة على مستوى المنطقة األطلسية، فإن مسيري  

، 1955وهكذا تم منذ    الغابات اعتمدوا طريقة التخليف عبر زرع البلوط وغرس الشتالت المنتجة في المشاتل الغابوية.

، 1960و  1959و  1958هكتار من شجر الفلين خالل السنوات    700ر زرع مساحة  بذور البلوط عبتطوير تقنية زرع  

حيث أعطت نتائج مرضية. إال أن تعميم هذه الطريقة يخضع لمجوعة من المحددات التي مازالت تواجه مصالح المياه 

الدود األبيض  لظاهرة هجمات    والغابات. فعلى سبيل المثال تبقى شجيرات الفلين الصغيرة معرضة على مدى سنوات

 الذي لم تثبت معالجته أية فعالية بعد. 

وتجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أنه على عكس ما جاء به المخطط المديري للتشجير الذي أوصى بتخليف غابات  

، فقد تم اعتماد تقنية غرس الشتالت دون االرتكاز على حجج موضوعية علما أن طريق زرع بذور البلوط  عنالفلين  

. إال أن حاالت الفشل المتكررة التي تعرفها هذه 2010ر التقني لتخليف غابات الفلين لم يتم إتقانه إال في سنة المسا

 إعادة إحياء غابات الفلين.  العمليات هي في المقابل مؤشر على أن اعتماد هذه التقنية ال يساعد بشكل كبير على

تخليف الناجحة، خاصة عن طريق السقي وصيانة المغروسات في الواقع، فإن غياب المراقبة الالحقة لمحيطات الو

)حرث األرض وإزالة األعشاب(، يتسبب في موت وإتالف المغروسات الجديدة كما يساعد على تنامي هجمات الدود 

هكتار على مستوى   430أكثر من    2016و  2012لغرس خالل الفترة الممتدة بين  األبيض. وقد شملت عمليات إعادة ا

 الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر للشمال الغربي.  المديرية

والتي أبانت عن نتائج   1992البحث والتجريب التي أنجزها مركز البحث الغابوي سنة  وعلى صعيد آخر، فإن أشغال  

  جريبيتين في غابة المعمورة، تستدعي إشراك هذا المركز في حل إشكالية تخليف غابات مشجعة على مستوى قطعتين ت

 الفلين عبر تحسين العمليات التقنية منذ اختيار بذور البلوط حتى زرع األغراس وصيانتها. 

 شراء حق االنتفاع من أجل تأمين عمليات التشجير  .3

المفعول يعد إشكالية هيكلية من شأنها أن تقوض جهود  إن ممارسة الحق في الرعي خارج اإلطار التشريعي الساري

م تجد المصالح الغابوية الحل األنسب لها. واعتبارا لكون موظفي المندوبية السامية للمياه تجديد غابات الفلين والتي ل

اسعة التي  والغابات ومحاربة التصحر غير قادرين بمفردهم على القيام بجميع المهام المتعلقة بحماية المساحات الش

ه المهام إلى ذوي الحقوق وخاصة مهام  يتم تشجيرها، فإن مصالح هذه المندوبية اختارت باألحرى أن تنقل بعض هذ 

 الحراسة. 

https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9+%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D9%85%D9%86+%D8%A3%D8%AC%D9%84
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وفي هذا الصدد، ثبت أن إشراك ذوي الحقوق مباشرة في جهود تجديد غابات الفلين بواسطة نظام تحفيزي، عملي 

منح تعويضات )مقاصة( عن منع الرعي  1999يونيو  30بتاريخ  2.99.6626أكثر. إذ تقرر بموجب المرسوم رقم 

الدولة المراد استغاللها أو إحياؤها. وهكذا استفاد مستعملو المجال الغابوي المنتظمون في شكل بغية حماية غابات 

من مقاصة من أجل  2002مارس  21الصادر في  1855.01تعاونيات أو جمعيات بموجب القرار الوزاري رقم 

مي على أال تقل هذه المساحة درهم عن كل هكتار مح 250حماية غابات الدولة المراد استغاللها أو إحياؤها قدرها 

هكتار تم استغاللها أو إحياؤها مقابل مبلغ   94.000من حماية    2017هكتار. وقد مكن هذا النظام حتى سنة    300عن  

 . جمعية 166منخرط في  83.186مليون درهم استفاد منه  23

ؤقت عن الحق في الرعي، فإن  ولئن مكن نظام المقاصة من منح تعويضات نقدية وبكيفية مباشرة مقابل التخلي الم

الممارسة بينت أن هذا النظام لم يبلغ بعد النضج الالزم لكسب انخراط كل ذوي الحقوق وإشراكهم التام في حماية 

 عمق من أجل تحسين فعاليته.المساحات التي يتم إحياؤها، لذا يجب أن يحظى بتفكير أ

 حصيلة عمليات التخليف وكيفيات التتبع والتقييم .4

 يخص حصيلة إعادة تشكيل منظومة البلوط الفلينيفيما  1.4

يتجسد تنفيذ برامج إعادة إدخال شجر الفلين في إنجاز عمليات التخليف االصطناعي على مساحة تقدر ب 

فقط من البرنامج التوقعي. وتتركز   % 24وهوما يمثل  2016و 2003هكتار كمعدل سنوي ما بين سنتي  1.872

صطناعيا بالمديريتين الجهويتين للمياه والغابات ومحاربة التصحر للشمال الغربي والرباط المساحات التي تم تخليفها ا

من المجاالت التي تم   % 78هكتار خالل الفترة المذكورة، أي أكثر من  1.462سال زمور زعير بمعدل يقدر ب 

عرفت غابة المعمورة  من مجموع غابات الفلين. فيما  % 46تخليفها رغم أن هذه الجهات ال تشكل سوى حوالي 

أما بالنسبة للمديريتين الجهويتين للريف والشمال   .% 75هكتار أي بنسبة إنجاز بلغت  18.131لوحدها غرس 

هكتار كمعدل خالل نفس الفترة  410ليف من مجالهما، فقد تم تخ % 44الشرقي، حيث تمثل غابات الفلين حوالي 

 المذكورة.

لة بتحفظ لكونها مبنية على المعطيات المؤقتة لعمليات التشجير في نهاية موسم كما ينبغي التعاطي مع هذه الحصي

الغرس )شهر مارس( والتي ال تأخذ بعين االعتبار بقاء الشتالت حية بعد مرور موجة الحر الصيفية كما توضح ذلك 

بسبب  2016و 2011هكتار ما بين سنتي  7560الحصيلة النهائية لعمليات التشجير حيث تم تسجيل ضياع حوالي 

 الهالك المتأخر للشتالت.

 حول طريقة تقييم إعادة تشكيل منظومة البلوط الفليني  2.4

قط. غير أن هذه الحصيلة ف  %  60يشمل الجرد النهائي لنتائج عمليات التخليف المحيطات التي تتجاوز فيها نسبة النجاح  

التخليف. كما أنه ال يتم احتساب الحفر بالمحيطات الواقعة   ال تبين زيادة كثافة الغابات وإعادة تشكيلها بالنسبة لمحيطات

بالمناطق الجبلية والتي عادة ما تكون منتشرة بطريقة غير منتظمة، مما يصعب معه تتبع نسبة الغطاء الغابوي 

صيلة خليفها بهذه المناطق. كما يصعب أيضا احتساب وتحديد الشجيرات التي هلكت بعد إعداد الحبالمحيطات التي تم ت

 النهائية. ولهذه األسباب تبقى المعطيات المضمنة بالحصيلة النهائية لعمليات التشجير غير محينة. 

ن أجل إعادة تشكيل وتكثيف من ناحية أخرى، ال تقدم الحصيلة النهائية معلومات مناسبة حول المجهودات المبذولة م

ء النباتي فقط. وبالتالي، فإن عمليات الغرس، سواء غابات الفلين، بحيث يتم احتساب األغراس الناجحة خارج الغطا

 بواسطة الشتالت أو بذور البلوط، تحت الغطاء الغابوي الطبيعي ال يتم إدراجها في الحصيلة النهائية. 

في إعادة تشكيل جزء من غابات الفلين نتيجة للعمليات المنجزة، إال أن غياب   وبالرغم من أن برامج التخليف ساهمت

ع وتقييم هذه البرامج، وإعداد حصيلة عمليات التخليف بناء على مدة السنة المالية يعطي صورة جزئية فقط أداة لتتب

ليات إعادة الغرس في عن حالة إعادة تشكيل غابات الفلين خاصة مع تعدد حاالت فشل عمليات الغرس وتوالي عم

 المحيطات التي لم تكلل بالنجاح. 

 خرجثالثا. إنتاج وبيع الفلين المست

 إنتاج الفلين .1

. وقد سجل 2017 - 2012مع تسجيل تقلبات كبيرة خالل الفترة  "ستير" 94.000بلغ المعدل السنوي إلنتاج الفلين 

بإنتاج   2016ن سجل المستوى األدنى خالل سنة  ستير في حي  128.000حيث بلغ    2013اإلنتاج أعلى مستوى له سنة  

 هكتار كمعدل سنوي خالل نفس الفترة.  15.569غالل مساحة تقدر ب  ستير. ولتحقيق هذا المحصول تم است  57.000

وبخصوص التوزيع الجغرافي لإلنتاج، فإنه يتركز باألساس بالمديريات الجهوية للشمال الشرقي والشمال الغربي  

من متوسط اإلنتاج السنوي خالل الفترة  % 89ستير أي ما يعادل  81.546والرباط سال زمور زعير بحجم يبلغ 

حيث ساهمت المديرية الجهوية  2016ل موسم . وبقيت هذه النسبة مستقرة ما عدا خال2017إلى 2012الممتدة من 

 هكتار.  2.444من اإلنتاج وذلك نتيجة ارتفاع المساحات المستغلة ب  % 31للريف بحوالي 
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مستخرج بجميع أنواعه. كما من الفلين ال % 88غابة يتم استغاللها ما معدله  50غابات فقط من أصل  10هذا وتوفر 

غابات المعمورة والغرب وباب أزهر. ويرتكز هذا اإلنتاج على غابة المعمورة   من إجمالي اإلنتاج يتأتى من  %  75أن  

 2016دون تغيير. وقد انخفضت مساهمة هذه الغابات الثالث خالل سنة  2015إلى  2012من  % 58بنسبة تفوق 

وجبل العالم   ، وذلك موازاة مع ارتفاع في اإلنتاج بغابات أيت عال وبني ايسفمن اإلنتاج الوطني  %  54حيث بلغت  

 .% 26وأهل سريف بلغ 

وتساهم غابة المعمورة بأكثر من نصف اإلنتاج الوطني للفلين وذلك بالرغم من العمر المتقدم ألشجارها والضغط 

متدهورة، ظل هدف استغالل هذه الغابة دون الذي تعرفه جراء عوامل التدهور سالفة الذكر. وبالرغم من حالتها ال

 . 1954-1951تصميم التهيئة مراجعة أو تغيير منذ 

 بيع الفلين .2

يتناسب بيع الفلين خالل سنة معينة مع محصول السنة السابقة مع تسجيل بعض التأجيالت الطفيفة للسنوات الفارطة.  

مقارنة مع السنة   %  48وهو ما يشكل انخفاضا بنسبة    ألف ستير  57، بلغ حجم الفلين الذي تم بيعه  2017وخالل سنة  

 من متوسط الفلين الذي يتم بيعه.   % 78( على شكل ألواح  Liège de reproductionمثل الفلين المولد )السابقة. وي

أخذت المبيعات، من حيث القيمة، منحى عكسيا لحجم المبيعات نتيجة ارتفاع األثمنة منذ سنة  2014وباستثناء سنة 

حيث  2015و 2012ما بين سنتي  % 226من . وقد سجل ثمن الفلين المولد على شكل ألواح ارتفاعا بأكثر 2012

درهم/ستير معوضا بذلك االنخفاض المسجل في حجم الفلين  1.222درهم/ستير إلى  374انتقل معدل الثمن من 

يع بالنسبة للفلين المولد على شكل أجزاء حيث  بالنسبة لنفس الفترة. وتم تسجيل هذا المنحى التصاعدي كذلك في ثمن الب

 .2016و 2012بين سنتي  % 193بنسبة ارتفع هذا الثمن 

جماعة التي تدخل غابات الفلين في حدودها  52تجدر اإلشارة إلى أنه إضافة إلى مداخيل بيع الفلين التي توزع على 

 % 33توالي، تمثل الرسوم والتكاليف المضافة  على ال  %  20و  % 80الترابية وعلى الصندوق الوطني الغابوي بنسب  

يضاف لثمن البيع أداء األجرة عن الخدمات المقدمة من طرف مصلحة الدولة المسيرة بطريقة   من ثمن البيع. كما

 مستقلة المتعلقة بتثمين المنتوجات الغابوية.

ي المجلس الوزارة الوصية بناء على ما سبق ومن أجل تحسين عمليات تخليف وتثمين سلسلة شجر الفلين، يوص

 على القطاع الغابوي بما يلي:

لى تطبيق القوانين الجاري بها العمل وتقوية عمليات تحسيس ذوي الحقوق والمواطنين السهر ع -

بالطابع الجنحي لعمليات جمع وقطف وبيع البلوط، لما لها من تأثير سلبي على التخليف الطبيعي 

 لغابات الفلين؛

وير تقنيات مع العمل، بشراكة مع مركز البحث الغابوي، على تط مواقع البذورجرد وتحديد وتأمين  -

 معالجة بذور البلوط والحفاظ عليها؛

السهر على تطبيق القوانين المتعلقة بالرعي خاصة فيما يتعلق بإحصاء وتسجيل ذوي الحقوق عبر  -

 ة للرعي؛منحهم بطاقة الرعي وتقييم الموارد العلفية وتحديد عدد المواشي المرخص

ية للغابات في إشكاليات التنمية االقتصادية إشراك فعلي للمجلس الوطني للغابات وللمجالس اإلقليم  -

 للمناطق الغابوية والرعوية وفي تحديد طرق مشاركة الساكنة في استغالل الغابات؛

 إجراء تقييم من الناحية الكمية والكيفية لجميع برامج التشجير؛  -

من أجل حماية غابات الدولة المراد استغاللها أو إحياؤها" حول مشاريع تطوير نظام "المقاصة  -

 للتنمية االقتصادية المندمجة للمناطق الغابوية؛

 القيام بتقييم شامل لفعالية نظام المقاصة؛ -

ضبط إشراك مركز البحث الغابوي في اإلشكاليات المتواترة التي يثيرها المدبرون المحليون حول  -

 تخليف؛ تقنيات عمليات ال

 وضع نظام معلومات يرتكز على "القطعة الغابوية" كوحدة للتسيير من أجل تتبع غابات الفلين؛ -

دراسة جدوى وقف عمليات قلع الفلين في القطع الغابوية المتدهورة وذلك بالتشاور مع مركز البحث  -

 الغابوي.
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 (مقتضب)نص 

  )...( 

تجدر اإلشارة الى أن تقرير التقييم تزامن مع إطالق وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه 

والغابات لدراسة ترمي الى وضع استراتيجية جديدة شاملة للقطاع. وفي هذا الصدد، فقد تم ادراج بعض المالحظات 

 البلوط الفليني للمجلس األعلى للحسابات في هذه الدراسة. التي جاء بها التقرير التقييمي حول 

 )...( 

 التعقيب على مالحظات المجلس األعلى للحسابات

 عوامل تدهور غابات الفلين أوال. 
 )...( 

ما خاضعة، شأنها في ذلك وبما أن الغابات هي ملكية للدولة وخاضعة لحقوق االنتفاع، فإن غابات الفلين كانت دائ

 األخرى على المستوى الوطني، لضغوط بشرية مرتبطة بأنشطة الساكنة المحلية. شأن الغابات

إن التطور الذي عرفته غابات الفلين بالمغرب هو نتيجة للتحوالت التي عرفها السياق االجتماعي واالقتصادي 

كل فترة حسب رؤية ارة يمليها دائما السياق الذي يميز والبيئي. كما أن الخيارات الحرجية المتخذة من طرف اإلد 

متوسطة وطويلة األمد. إال أن برامج تحديد وتخليف غابات الفلين التي بدأت خالل السنوات الماضية قد أدت إلى 

 60.000انعكاس منحى هذا التدهور حيث أن مساحة الفلين على مستوى غابة المعمورة، والتي لم تكن تتجاوز 

 هكتار.  70.000، ارتفعت حاليا الى أكثر من 1992نةهكتار س

وتجدر اإلشارة إلى أن تدبير المجال الغابوي يهدف قبل كل شيء إلى تخفيف آثار عوامل التدهور من خالل اعتماد 

 منهجية تشرك الساكنة المحلية إضافة إلى التكييف المستمر للتقنيات المستخدمة.

إن التوجه الذي تم اعتماده منذ سنة عقبات المتعلقة بالتخليف الطبيعي، فومن جهة أخرى، وبغية التغلب على ال

هو التخليف االصطناعي مع إغالق وتسييج المحيطات المجددة وتحسين مساراتها التقنية بصفة مستمرة  2000

 من خالل االستفادة من التجارب الميدانية ومستجدات البحث العلمي.

يالت فتية من البلوط الفليني، والتي تمتد رامج الحرجية بشكل أساسي لتدبير تشكوفي الوقت الحالي، يتم توجيه الب

 هكتار على مستوى غابة المعمورة. 16.000على مساحة حوالي 

 االجتثاث والقطع وجمع البلوط 

المسجل في  إن عمليات االجتثاث وقطع األشجار ال تخص إال غابات الفلين المتواجدة بالريف وهذا راجع للتأخير

سبب تعرض الساكنة المحلية على عمليات التحديد. وقد شهدت هذه الممارسات،  عملية تأمين الملك الغابوي أساسا ب

التي تهدف االستيالء على األراضي، تراجعًا كبيًرا بفضل الجهود التي تبذلها اإلدارة فيما يتعلق بالتحديد والتسجيل. 

الية على التخليف حيث ال كن المغطاة باألصناف الثانوية ذات القدرة العوتتم عمليات االجتثاث خاصة في االما

 تتأثر أشجار الفلين إال بشكل استثنائي. 

وقد أثبتت التجربة، محدودية تطبيق األحكام القمعية التي ينص عليها القانون. ومن هذا المنطلق فقد ساهم تطوير 

ي الحد من ظاهرة لمبذولة لتأمين الملك الغابوي، إلى حد كبير فالمقاربة التشاركية مع الساكنة المحلية والجهود ا

 االجتثاث. 

ويعتبر جمع البلوط، الذي تعرفه فقط غابة المعمورة، من الممارسات القديمة التي تقوم بها الساكنة المحلية بجميع 

المياه والغابات تقوم، بمعية قوات فئاتها )الرجال والنساء واألطفال( وبكميات متباينة للغاية. ومع ذلك، فإن مصالح  

ضاء، بحمالت مصادرة تستهدف المروجين الذين بحوزتهم كميات هامة بهدف ردع تسويق البلوط األمن عند االقت 

 على نطاق واسع.

أما فيما يتعلق بتأثير هذه الممارسات على التخليف الطبيعي، فإنه تجدر اإلشارة إلى أن الرعي المفرط يبقى العامل 

 صغيرة.المؤثر نظرا لكون القطيع يقوم بأكل الشتالت ال يسيالرئ

ومن جهة أخرى، فإن دليل مواقع انتاج البذور يشكل وثيقة مرجعية صالحة لالستعمال لكونها تحتوي على جرد  

وتعرف    لمواقع محتفظ بها في موطنها الطبيعي تم تصنيفها وفق معايير تتعلق بالصفات المورفولوجية والصحية.

ن طرف المحطات اإلقليمية للبذور. ويتم استبدال كل المواقع سنويا عملية جني جيدة كما تخضع للمراقبة مهذه 
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موقع تبين تدهور حالته بشكل يؤثر على قدرته على إنتاج البذور بموقع جديد بعد القيام بالتحديد والتشخيص من 

 طرف لجنة متخصصة.

 من خالل:  بالبذور ويجري حاليا إعداد نظام جديد لتأمين التزود 

لوط يحدد األنشطة والمسؤوليات في إطار تقييم عملية الجني، التخزين ومنح شهادة إعداد دليل لجني وتخزين الب  .أ

 (…)منشأ البذور. 

  .تجهيز مشاتل البلوط الفليني بغرفة باردة للمحافظة على البذور .ب 

ل بداية ا أية خسارة مالية ألن هذه الصفقات يتم إلغاؤها قبويجب التأكيد على ان تأجيل صفقات التخليف لم ينتج عنه

هكتار التي ذكر أنها غير منجزة في إطار موسم  1930حيث أن مساحة  األشغال أو تأجيلها الى السنة الموالية.

على مستوى المديريات االقليمية للخميسات والرباط، ووزان وسيدي سليمان بسبب نقص في البذور   2015-2016

اف أخرى )االوكليبتوس واألكاسيا(، وعدم االنجاز يرجع ال تهم فقط تخليف البلوط الفليني بل تشمل أيضا أصنفهي  

 إلى عدم جدوى طلبات العروض إلنتاج الشتائل وذلك رغم إعادتها عدة مرات.

 العبء الرعوي وتنظيم حق االنتفاع 

 لوضعية االجتماعية واالقتصادية للساكنة المحليةنظرا لتعقيد االشكالية الرعوية على المستوى الوطني وهشاشة ا

غابات والمناطق المحيطة بها، فإن استغاللها للغابات من أجل الرعي أمر حتمي خصوصا خالل فترات الجفاف. لل

االعتراف باستحالة التخليف الطبيعي هو مبدأ واقعي للتدبير الفعال لغابات الفلين. ولذلك، ن ومن هذا المنطلق فإ

  .تخليف ال يمكن أن يكون إال اصطناعيافإن ال

المعطى إدارة المياه والغابات للبحث عن حلول موضوعية تدمج هذه الممارسات في مقاربات التدبير  وقد دفع هذا

 للحد من الرعي المفرط في الغابات. 2002مثل اعتماد نظام المقاصة من خالل الجمعيات الرعوية منذ عام 

محلية، فإنه لم يتأتى تنفيذ األحكام  ة مربي الماشية مستعملي الغابات من طرف السلطات الونظرا لصعوبة تحديد قائم

 القانونية المتعلقة بالرعي بصفة شاملة بل اقتصر على عدد قليل من الغابات.

وقد وضعت إدارة المياه والغابات استراتيجية رعوية غابوية تمت المصادقة عليها من قبل مختلف الشركاء. ونذكر 

( 3( تنظيم مستعملي المجال الغابوي، )2عوية الغابوية، )( إعادة تأهيل المناطق الر1من بين أهم توجهاتها: )

( 5( تعزيز الحكامة في تدبير المناطق الرعوية، )4التنمية السوسيواقتصادية للغابات والمناطق المحيطة بها، )

   .مصالح المياه والغابات تقوية قدرات (6الغابوي، و ) تقديم الدعم لبرامج البحث في مجال الرعي

جمعية رعوية تقوم بتدبير تشاركي في   20مكن من خلق  طار فان اعتماد آلية المقاصة بغابات الفلينوفي هذا اإل

  .هكتار 14.000المناطق التي تم إعادة تشجيرها على مساحة تناهز 

٪( بالمقارنة مع عدد الشتائل المزروعة  0,1) ضعيفا جدا بسبب الرعي الجائر ويبقى عدد الشتائل التي تتضرر

 في االقاليم المذكورة، مما يبين الجهود المبذولة لتعزيز حماية المحيطات المشجرة. سنويا

في صلب إشكالية تدبير الرعي بالغابات وال يمكن إيجاد الحل إال في إطار  ويبقى تنظيم مستعملي المجال الغابوي

ة مع الساكنة المحلية والفاعلين وهكذا، فإن تطوير الحكامة المحلية على أساس شراكة إيجابي  .حكامة محلية مناسبة

   .المؤسساتيين بما في ذلك ممثلي الساكنة تبقى ضرورة حتمية

أرضية إيجابية بين قطاع المياه والغابات ومختلف  ا ضروريا من اجل إنشاءأمر 1976وتبقى مراجعة ظهير

 الفاعلين سيكون من شأنه دعم الهياكل المحلية واإلقليمية والجهوية.

يعتبر فرصة حقيقية  وتنويع أنشطة مستدامة لصالح الساكنة المحلية في مجال تثمين الموارد الغابويةكما أن خلق 

 البد من استغاللها.

المتعلق بالترحال يأتي ليكمل استراتيجية الرعي بالغابات التي  113-13ن تنفيذ القانون رقم إن جهة أخرى فوم

لرعي المفرط في المجال الغابوي. حيث سيمكن تدريجيا من معالجة وضعتها إدارة المياه والغابات لمعالجة قضايا ا

التكامل بين المناطق الرعوية المختلفة والتغلب على االشكالية الرعوية في الغابة وخارج الغابة باعتماد منطق 

 الصعوبات المواجهة في تنظيم الممارسات الرعوية. 

 برامج تهيئة غابات الفلين 

إدخال االصناف الغابوية ذات النمو السريع وذلك ألسباب تقنية من جهة خصوصا عدم  في بداية السبعينات، تم

خرى ألسباب اقتصادية منها تثمين المناطق المتدهورة بإنتاج مواد توفر طرق للتخليف االصطناعي، ومن جهة أ

ولة للمجاالت المتدهورة وقد ساعدت هذه المنهجية على الحفاظ على الهوية الغابوية وملكية الد   .خشبية وغير خشبية

 والتي تشكل اآلن مجاال لتجديد غابات الفلين. 
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في إنجاز برنامج إلعادة تحويل هذه االراضي الى غابات  2000وقد شرعت ادارة المياه والغابات منذ بداية سنة 

 اف جديدة. لم يتم اجراء اي اجتثاث من أجل إدخال اصن1992للفلين. كما انه منذ اعتماد مخطط التهيئة لسنة 

، فقد هدفت هذه 1990وفي غياب التخليف الطبيعي وعدم التوفر على مسار تقني للتخليف االصطناعي قبل سنة 

ءات لتأهيل المناطق الفارغة والمتدهورة بغابات الفلين ومناطق المستنقعات التي كانت تشكل جزءا من  اإلجرا

 منظومة البلوط الفليني.

ذ بداية التسعينيات، والتحسن المتواصل في تقنيات التخليف االصطناعي، يعتزم وبفضل تراجع منحى التدهور من

إعادة إحياء غابات الفلين وانتشارها في المساحات التي كانت تشغلها   2034قطاع المياه والغابات في افق سنة 

 .1950سنة

 وتناقص كثافة التشكيالت الغابوية تدهور 

ا جميع مواطنه األصلية )غرب البحر المتوسط(. وتوجد هذه الظاهرة في ور غابات الفلين ظاهرة تعرفهيعتبر تده

المغرب منذ القرن الماضي وال تؤثر إال بشكل هامشي على ديمومة هذه الغابات وتواجدها يتغير عبر الزمن ويرتبط 

 بالعديد من العوامل أهمها التغيرات المناخية.

تبط بشدة بفترة المالحظة وأن العديد من األشجار التي يظهر أن مدى أهمية هذه الظاهرة مروتجدر اإلشارة إلى 

تساقط األوراق على بعض فروعها خالل موسم الجفاف تستأنف نشاطها في فصل الربيع. ومن أجل معرفة أدق 

 لماضي.لهذه الظاهرة في المغرب، فقد تم انجاز عدة دراسات وأبحاث منذ الخمسينيات من القرن ا

ألشجار والغياب شبه الكامل للتجديد الطبيعي واستحالة اللجوء إلى التخليف عبر الجذور، وبالنظر إلى شيخوخة ا

فإن تناقص الكثافة هو نتيجة لتطور النظام اإليكولوجي لغابات الفلين.  وقد دفعت هذه الوضعية ادارة المياه والغابات 

 ن )التكثيف(. اعي، معظمه داخل غابات الفليإلى اعتماد برنامج طموح للتجديد االصطن

( أساسا إلى تجديد غابات الفلين القديمة ذات 2034-2015وبالنسبة لغابة المعمورة، يهدف مخطط التهيئة الجديد )

هكتار. ومن أجل اختيار المواقع التي سيتم تخليفها   25.000على مساحة إجمالية قدرها  الكثافة الضعيفة والمتوسطة  

ار ضعف الكثافة باإلضافة الى العامل المتعلق بعمق التربة الطينية وفقًا لنتائج عين االعتبار بشكل أساسي معييأخذ ب

دراسة التربة التي أجريت خالل دراسة التهيئة. وهكذا فان معيار ضعف الكثافة يأخذ بعين االعتبار عند اختيار 

 المحيطات التي يتم تجديدها.

 جراءات التقنية للتخليفإطار البرمجة واإلثانيا. 

 ات تخليف الغاباتمخطط .1

وتمثل إعادة تشكيل غابات الفلين واحدة من أولويات إدارة المياه والغابات منذ بداية التسعينيات. وتعتبر أشغال 

دليال قاطعا على اهتمام هذه اإلدارة بالحفاظ على غابات الفلين  1992التهيئة التي عرفتها غابة المعمورة سنة 

 دة احياءها.وإعا

المديري للتشجير التوجهات الرئيسية للتشجير حسب المناطق والنظم اإليكولوجية الرئيسية إال   وقد أعطى المخطط

منهجية جديدة للبرمجة المجالية تستند على  2005أنه ال يشكل أبدا أداة برمجة عملية. وقد تبنت اإلدارة منذ سنة 

 .2014-2005رنامج عشري غية دمج اإلجراءات في إطار بجميع االستراتيجيات القطاعية الفرعية ب

وبشكل عام، فان تقييم أي مخطط مديري مرتبط أساسا بإمكانية مقارنة األهداف التوقعية الدقيقة باإلنجازات 

 المسجلة. فالمخطط المديري للتشجير ليس خطة عمل دقيقة من حيث المساحة والمجال واألصناف.

تشجير، لم تكن اإلدارة متوفرة على مسار تقني يمكن من  ناء إعداد المخطط المديري للوتجدر اإلشارة إلى أنه أث

تنفيذ برنامج تجديد غابات البلوط الفليني رغم أن الحاجة إلى التجديد أصبحت ضرورة حتمية من أجل التدبير 

)الغرس بكثافة   2000ل سنة  المستدام لغابات الفلين. ولم يتمكن أول محيط للتخليف االصطناعي من النجاح إال أوائ

 شتلة / هكتار لضمان النجاح(.   2500لية تصل إلى عا

 اختيار المسار التقني للحفاظ على غابات الفلين .2

في السياق الحالي، يصعب للغاية االقتصار على التخليف الطبيعي إلعادة تكوين غابات الفلين مع العلم أن المناطق 

الضعيفة والتي ال تفي في كثير من األحيان  لمحيطات القديمة ذات الكثافةالمراد تخليفها يجب أن تتوافق مع ا

 بالشروط المطلوبة لهذا النوع من التخليف.

هو المضي قدماً   2000ومن أجل تجاوز العقبات المرتبطة بالتخليف الطبيعي، فإن التوجه الذي تم اعتماده منذ سنة  

صطناعي بشكل مستمر من دة وتطوير عمليات التخليف االفي التخليف االصطناعي مع تسييج المحيطات المجد 

 خالل االستفادة من التجارب الميدانية.
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وتبقى األبحاث متواصلة من أجل تحسين تقنية التخليف الطبيعي أو االصطناعي عن طريق البذور أو الشتالت 

 ر البلوط الفليني.التي تنبت في المشاتل وكذلك في مجال التقنيات الحرجية للتشكيالت الفتية ألشجا

غابات منتجة لخشب التدفئة، كان الغرض من عمليات القطع السابقة هو تلبية الحاجيات من هذا النوع وفي غياب 

وتتخلف بقوة عبر   « à blanc étoc »من الخشب كما ان غابات الفلين كانت في هذه الفترة تتحمل عمليات القطع  

 ك الوقت.الجذور مع العلم أن الضغط الرعوي كان محدودًا للغاية في ذل

أما في الوقت الحالي، فان اختيار قرار التخليف عن طريق البذور أو الشتائل تمليه ظروف المحطة والدراسة 

اإليكولوجية للمحيط المراد تجديده، والتي تقوم بها المصالح المحلية بناء على الوثائق التقنية المتوفرة )دليل إعادة 

ظروف البيئية أهمية قصوى. فالتخليف بالبذور، على سبيل ث تلعب الالتشجير، مخططات تهيئة الغابات ...(. حي

المثال، ال يمكن أن يتم على تربة سطحية او فقيرة أو في غابات تتواجد بها الخنازير. أما الشتائل فلديها ظروف 

 جيدة للنمو وينصح غرسها في مثل هذه المواقع.

قوية المتكررة للمحيطات القديمة او التي عرفت مليات التوتمتد عملية التخليف على مدار عدة سنوات من خالل ع

بعض اإلخفاقات حتى الحصول على معدل النجاح األمثل في محيطات التخليف. وتعرف عمليات التخليف 

 االصطناعي تطورا مستمرا من خالل االستفادة من التجارب الميدانية.

 شراء حق االنتفاع لتأمين عمليات التشجير .3

من خالل آلية المقاصة عن المحيطات الغابوية المغلقة مقاربة مبتكرة للتدبير المستدام يشكل شراء حق االنتفاع 

للنظم اإليكولوجية الغابوية بالشراكة مع الساكنة المحلية. ويعتمد هذا النظام على نفس األسس التي تعتمدها آلية 

 لهيئات الدولية.ة والموصى بها من قبل ا"التأدية مقابل خدمات النظم اإليكولوجية" المعتمد 

كما يجب تعزيز وتدعيم التقدم الذي يعرفه هذا المجال من خالل تطويره كما يتضح من خالل التقييم الذي تم انجازه 

 في إطار برنامج دعم السياسة الغابوية. 2016بمناسبة اعداد االستراتيجية الغابوية للرعي سنة 

ط الضوء على المنحى التنازلي لعدد المخالفات الغابوية مع ييم آلية المقاصة قد سلومن جهة أخرى فإن تقرير تق

 إنشاء الجمعيات الرعوية.

 التخليف ومنهجيات التتبع والتقييم عملياتحصيلة  .4

 تقييم إعادة تكوين المنظومة البيئية لغابات الفلين 1.4

معدل انجاز متوسط ، 2005مج العشري سنة تسجل حصيلة االنجازات في مجال تخليف الفلين، منذ اعتماد البرنا

لم يتجاوز   2005، في حين أن مستوى اإلنجازات قبل سنة  2014-2005هكتار في السنة خالل فترة    2.200يبلغ  

 هكتار في السنة. وتتم المحافظة على وتيرة اإلنجاز هذه في إطار البرامج الحالية. 500

ر دراسة، وهو ما يفسر المجهودات الخاصة ي المغرب والغابة األكثوتعتبر غابة المعمورة أكبر غابات الفلين ف

التي خصت بها في ميدان التخليف مقارنة مع غيرها من غابات الفلين في المغرب. ولإلشارة فإن غابة المعمورة 

التي وال تعرف أي تعرض متعلق بالملكية، عكس الغابات المتواجدة بالمناطق الجبلية و 2008قد تم تحفيظها سنة 

 ن أراضيها.لم يكتمل بعد تأمي

ويشير التقييم المؤقت، الذي يعده المسيرون المحليون في نهاية شهر مارس من كل موسم تشجير، فقط إلى 

المساحات المشجرة في نهاية الموسم. وفي الواقع، يشكل موسم الصيف الحار مرحلة هامة من أجل بقاء ونجاح 

د الحصيلة النهائية إال بعد الفترة الصيفية من أجل تقديم لهذا السبب ال يتم إعداشتالت البلوط الفليني المغروسة، و

 معلومات محينة عن النتيجة النهائية للتشجير.

ويعتبر التقييم النهائي أداة مهمة لتتبع نجاح محيطات التشجير، حيث يتم تحيينه سنويًا إلعطاء صورة حقيقية عن 

العوامل األخرى إلتالفه كالحرائق والرعي الجائر  ما، قد تؤدي العديد من الواقع، خاصة وأنه، بعد نجاح محيط

 وعدم احترام المناطق المحمية.

 منهجية التقييم إلعادة تكوين المنظومة البيئية لغابات الفلين 2.4

مكن يمثل الجرد الوطني للغابات على المدى الطويل اإلطار المناسب لتتبع جهود التكثيف في الغابات الطبيعية وي

 مبذولة إلعادة بناء المنظومة البيئية لغابات الفلين.من تقييم الجهود ال

وال يتم احتساب الغرس الناجح المتواجد تحت الغطاء الغابوي فعليًا في التقييم النهائي للتشجير، وذلك لتجنب تكرار 

 احتساب المساحات المشجرة.

ي المناطق الجبلية كما هو الحال في  ة للمحيطات المتواجدة فوتبقى طريقة اعداد الحصيلة النهائية هي نفسها بالنسب

 المناطق السهلية وبغض النظر عن عدد الشتائل المزروعة.
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كما يجب التذكير أن منطق إعداد الحصيلة النهائية كان يعتمد في البداية على منطق التشجير على أرض عارية 

الطبيعية مشكلة في التفسير. ولكن  هذا المنطق في الغابات  وليس لعمليات تخليف الغابات الطبيعية. ويثير اعتماد 

في غياب منهجية جديدة مناسبة، وجدت اإلدارة أنه من المفيد في هذه المرحلة اعتماد احتساب التخليف ألن االنتقال 

 SIG  اتيإلى منهجية جديدة للتتبع يفترض وضع أدوات جديدة للتحكم في المجال الجغرافي وال سيما النظام المعلوم

WEB  في طور االعداد.الذي يوجد 

من حيث إتقان المسارات التقنية وتدبير جميع المشاكل التي  2000وقد مكنت الجهود التي بذلتها اإلدارة منذ سنة 

 تتعرض لها غابات الفلين من تحسين تدبير برامج التخليف من حيث وتيرة اإلنجاز وكذا تحسين معدالت النجاح.

 إنتاج وتسويق الفلينثالثا. 

 ينإنتاج الفل .1

تعود التقلبات في حجم الفلين المجني إلى حد كبير إلى تعاقب فترات الجفاف والحالة الصحية للتشكيالت الغابوية. 

 باإلضافة إلى ذلك فإن القطع التي لم يتم جنيها في السنة الحالية تتم برمجتها في السنة الموالية.

منتجة كما أن تثمين بعضها ليس مربًحا اقتصاديًا. المغرب، ليست كل غابات الفلين  وتجدر اإلشارة الى أنه، في 

باإلضافة إلى كون معظم الغابات المنتجة تتوفر على مخططات تهيئة تحدد القطع التي يجب تثمينها وفقًا للسنوات 

 ولقدرات اإلنتاج. 

ة القطع المعنية جهوية موسعة من المختصين بزيار  وبالتالي، ومن أجل إعداد برنامج سنوي لجني الفلين، تقوم لجنة

ويتم اتخاذ قرارات الجني وفقًا لمعايير محددة مثل الحالة الصحية وحيوية األشجار وهجمات الحشرات والتساقطات 

المطرية على مدار السنة. وقبل أربعة أشهر من بدء موسم الجني تتم زيارة القطع مرة أخرى من قبل لجنة محلية 

 ألشجار القابلة للجني.تحدد ا

إلى ذلك، يحدد دفتر التحمالت الخاصة الشروط الواجب مراعاتها لجني الفلين واألشجار التي ال يجب   باإلضافة

جنيها. وهكذا يبدو جليا أن التدابير المتخذة من طرف إدارة المياه والغابات تعطي األولوية للحفاظ على غابات 

 يقة ديناميكية. لقدراتها والعوامل المؤثرة بطر الفلين مع إمكانية تثمينها وفقًا

 بيع الفلين .2

يرتبط سوق الفلين على المستوى الوطني ارتباًطا وثيقًا بالسوق الدولية، حيث أن جزًءا كبيًرا من اإلنتاج مخصص  

دير للتصدير كمنتجات نهائية أو نصف مصنعة. ونتيجة لذلك، فإن قطاع المياه والغابات يواكب تطور أسعار التص

م جنيه بالتعاون مع مركز البحث الغابوي. وتمكن هذه العناصر من إجراء تقييم موضوعي وتقييم جودة الفلين الذي يت

 لألسعار خالل السمسرات العمومية.

 تعقيب الوزارة على توصيات المجلس األعلى للحسابات
لحقوق والمواطنين بالطابع السهر على تطبيق القوانين الجاري بها العمل وتقوية عمليات تحسيس ذوي ا -

 ي لعمليات جمع وقطف وبيع البلوط، لما لها من تأثير سلبي على التخليف الطبيعي لغابات الفلين الجنح

يواصل قطاع المياه والغابات الجهود في مجال التوعية التي تستهدف المواطنين إلبراز التأثير السلبي لجمع البلوط. 

التواصلية والتحسيسية التي تقوم بها االدارة  مستهدفة رئيسية من طرف البرامج وتشكل الساكنة المحلية كذلك فئة

نظرا الرتباطها اقتصاديا بمنتوجات غابات الفلين. وهكذا تنظم االدارة حمالت للتوعية بصفة منتظمة وكذلك 

 بمناسبة األيام الوطنية والعالمية.

 التالميذ والشباب. لبيئية والتي تستهدف بصفة خاصة كما يولي قطاع المياه والغابات أهمية كبرى للتربية ا

ونظرا لصعوبة تطبيق القانون بسبب تعقيد تصنيف المخالفات، يتم اتخاد اجراءات صارمة ضد مروجي الكميات 

 الكبيرة من البلوط.

تقنيات معالجة  جرد وتحديد وتأمين مواقع البذور مع العمل، بشراكة مع مركز البحث الغابوي، على تطوير   -

 بذور البلوط والحفاظ عليها

شكل ضبط التزود بالبذور والشتالت شرطا استراتيجيا إلعادة احياء غابات الفلين ولهذا تعطيه االدارة األولوية. ي

حيث تم اعداد دليل لجني وتخزين البلوط والذي يحدد الجوانب التقنية من حصر مواقع انتاج البذور الى منح شهادة 

همية هذه الحلقة، إضافة الى المشاتل، فإن االستراتيجية الجديدة وبالنظر الى أ   .للبذور التي ستعطى للمشاتلالمنشأ  

 ستأتي ال محالة بالحلول الالزمة.
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السهر على تطبيق القوانين المتعلقة بالرعي خاصة فيما يتعلق بإحصاء وتسجيل ذوي الحقوق عبر منحهم  -

 لفية وتحديد عدد المواشي المرخص للرعي بطاقة الرعي وتقييم الموارد الع

استنادًا إلى معرفة جيدة للموارد العلفية وإحصاء ذوي الحقوق،   طبيق القانون مشروط بتدبير المراعي الغابويةإن ت

ومع ذلك، فإن تنفيذ هذه الشروط يتطلب مقاربة جديدة للحكامة ونهج مقاربة تشاركية مع الساكنة المحلية. ولإلشارة 

 فإن هذا المشروع يوجد قيد اإلعداد.

للغابات في إشكاليات التنمية االقتصادية للمجلس الوطني للغابات وللمجالس اإلقليمية  اإلشراك الفعلي -

 للمناطق الغابوية والرعوية وفي تحديد طرق مشاركة الساكنة في استغالل الغابات

ادة يتطلب تنظيم السكان اعتماد حكامة مناسبة على المستويات المحلية واإلقليمية والجهوية، األمر الذي يتطلب إع

التشريعية الالزمة. كما أن االستراتيجية الجديدة ستأتي دون شك بناء المقاربة التشاركية وإصدار النصوص 

 بالقطيعة الالزمة إلنجاح هذه اإلصالحات.

 إجراء تقييم من الناحية الكمية والكيفية لجميع برامج التشجير  -

 SIGشجير من خالل ارساء نظام معلوماتي جديد من المنتظر أن يتم تعزيز التقييم الكيفي والكمي لبرامج الت

WEB  يهدف الى المراقبة الرقمية للمناطق المهيأة بشكل مستمر. كما أن االستراتيجية الجديدة للمياه والغابات

 ستأتي بآليات مبتكرة لتطوير مهنية األطر الغابوية.

أو إحياؤها" حول مشاريع للتنمية تطوير نظام "المقاصة من أجل حماية غابات الدولة المراد استغاللها  -

 المندمجة للمناطق الغابويةاالقتصادية 

يعد نظام المقاصة آلية واعدة لخلق توافق بين مختلف استعماالت المناطق الغابوية والمشاركة الفعالة للسكان. كما 

 تولي هذه االدارة اهتماما كبيرا لتطوير هذه اآللية وتحديثها في إطار مشاريع تنموية.

 لقيام بتقييم شامل لفعالية نظام المقاصةا -

في إطار مشروع  2016تم فعال إجراء تقييم آللية المقاصة خالل اعداد االستراتيجية الرعوية بالغابات سنة  لقد 

دعم سياسة الغابات. وسيعمل قطاع المياه والغابات تدريجيا على تنفيذ هذه التوصيات على أساس التشاور على 

 ركاء.نطاق أوسع مع الش

ات المتكررة التي يثيرها المسيرون المحليون حول ضبط تقنيات إشراك مركز البحث الغابوي في اإلشكالي -

 عمليات التخليف

برنامج يتم تحويله الى أبحاث. ويتم اعداد هذا البرنامج بتعاون وثيق -يعمل مركز البحث الغابوي على أساس عقد 

قا الهتمامات المسيرين طاع. ويتم تسطير األهداف ومحتوى المشاريع وفمع المصالح المركزية والالمركزية لهذا الق

وفي هذا الصدد فان اإلشراك الفعال للبحث الغابوي يشكل أحد أهم األهداف   المحللين على مستوى هذه المناطق.

 التي يجب بناءها في إطار منظور شامل ستأتي به االستراتيجية الجديدة للقطاع. 

 من أجل تتبع غابات الفلين.يرتكز على "القطعة الغابوية" كوحدة للتسيير وضع نظام معلومات  -

-SIGأطلقت ادارة المياه والغابات مشروًعا لتتبع التدخالت الميدانية، من خالل التطبيق المعلوماتي المسمى "

WEBلفلين على وجه ". ومن المنتظر أن يحقق هذا النظام تقدما في مراقبة الغابات المغربية بشكل عام وغابات ا

 االستفادة بشكل أحسن من التجارب التي تجري في هذه الغابات. الخصوص. وسيمكن هذا النظام من

دراسة جدوى وقف عمليات جني الفلين في القطع الغابوية المتدهورة وذلك بالتشاور مع مركز البحث  -

 الغابوي

 بات الفلين اثناء الجني.يتم بالفعل اتخاذ كل االحتياطات لتجنب حدوث تأثير سلبي على غا

 

 (مقتضب)نص 

 )...( 

من المهم التأكيد على أن تدبير المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر لمنظومة البلوط الفليني يدخل 

وتهدف هذه السياسة الى الحفاظ والتثمين المستدام في إطار السياسة العامة لتدبير الغابات بالمغرب بصفة عامة. 

ابوي الوطني وتماشيا كذلك مع التوجهات العامة المنبثقة من للمجاالت الغابوية كما هو معرف في البرنامج الغ
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بإفران. هذه التوجهات التي تتماشى مع المبادئ األساسية لنداء  1996المؤتمر الوطني حول الغابات المنعقد سنة 

خية، ( وكذا مع االتفاقيات العالمية الثالث حول التغيرات المناCNUEDاألمم المتحدة للبيئة والتنمية ) مؤتمر

(، مع االخذ بعين االعتبار طبعا خاصيات الحوض 1992والتنوع البيولوجي، ومحاربة التصحر )ريو دي جانيرو  

 المتوسطي ومؤهالت الغابات المغربية.  

التنزيل العملي والمجالي لالستراتيجية التنموية للقطاع، تم اعداد سلسلة من وعلى هذا األساس وحرصا على 

المديرية القطاعية اعتمدت كمرجعيات للبرمجة المجالية ومن ثم إعداد البرامج العشارية المندمجة المخططات 

الطبيعي للموروث   . إذن فنحن امام منهجية عمل تقوم على تدبير منظوماتي مجالي2024-2015و  2005-2014

توج الغابوي ما هو اال نتاج حيث لن يكون منطقيا إسقاط او التعامل مع جزء دون الكل. إذ أن الشجرة او المن

 لمنظومة تتفاعل في مجموعها. 

ويجب التذكير على ان عدد من التوصيات التي جاء بها التقرير، كما سيأتي الحقا، إما هي في طور اإلنجاز من 

 . 2024-2015او سوف تأخذ بعين االعتبار من خالل انجاز البرنامج العشاري  طرف المندوبية السامية

 تدهور غابات الفلين  عوامل. والأ
 )...( 

إن تطور غابات البلوط الفليني المغربية هو نتيجة للتغييرات والطفرات التي عرفتها كل الغابات المغربية على 

يرات دائما ما كانت تملي على إدارة الغابات الخيارات الحرجية المستوى االجتماعي واالقتصادي والبيئي. هذه التغ

 ذ بعين االعتبار السياق الذي يميز كل فترة برؤية متوسطة وطويلة األمد. الواجب اتخادها مع االخ

 إن النجاح الذي عرفه انجاز برنامج التحديد الغابوي وخاصة بغابات البلوط الفليني وكذا برنامج التخليف التي بدأت

المثال، فإن غابة  أدى إلى انعكاس منحى التدهور الذي كانت تعرفه هذه المنظومة. وعلى سبيل 2000منذ سنة 

، أصبحت حاليا أكثر من 1992هكتار سنة  60.000البلوط الفليني بالمعمورة، والتي لم تكن تتجاوز مساحتها 

 هكتار.  70.000

السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر الى اعتماد منهجية  وللتخفيف من آثار عوامل التدهور عمدت المندوبية

كنة المحلية في عملية التنمية عبر تنظيمهم في إطار تعاونيات وجمعيات مع العمل على عمل تقوم على إدماج السا

 التكييف المستمر للتقنيات المستخدمة. 

هو المضي قدماً  2000ه الذي تم اختياره منذ عام وللتغلب على اإلشكاليات المتعلقة بالتخليف الطبيعي، فإن التوج

ج المحيطات المجددة وتحسين العمليات التقنية باستمرار من خالل في التخليف االصطناعي مع حماية وتسيي

 االستفادة من التجارب الميدانية والبحث العلمي.

أساسي لمحيطات التخليف  فقد تم تخصيص البرامج الحرجية بشكل 2024-2015وفي إطار البرنامج العشاري 

 هكتار على مستوى غابة المعمورة. 16.000والتي تكسو حوالي 

 جتثاث والقطع وجمع البلوطاال .1

إن عمليات االجتثاث والقطع لم تعد اليوم، كما كانت في السابق، العامل األساسي لتدهور شجرة البلوط الفليني 

 ثار التغيرات المناخية.  آلرعي الجائر وبالمغرب. وانما هنالك عوامل أخرى تتمثل خصوصا في ا

جاليا إال بغابات الفلين في منطقة الريف وهذا راجع باألساس الى إن عمليات االجتثاث وقطع األشجار ال تتعلق م

التأخر المسجل في إنجاز عملية تحديد الملك الغابوي سابقا. وقد شهدت هذه الممارسات، والتي كانت تنتهج سابقا 

سامية فيما يتعلق الء على األرض، تراجعًا كبيًرا بفضل الجهود الغير المسبوقة التي بذلتها المندوبية البهدف االستي

بعملية التحديد والتحفيظ الغابوي. كما يجب التأكيد على أن عمليات االجتثاث كانت تتم بشكل رئيسي في المجاالت 

يف دون التأثير المباشر على اشجار البلوط الفليني إال المغطاة باألصناف الثانوية ذات القدرة العالية على التخل

 استثنائا.

دبير عن طريق المواجهة محدوديتها، من خالل تطبيق األحكام القانونية فقط. لذا ساهم اعتماد لقد أثبتت تجربة الت

إلى حد كبير في الحد   المقاربة التشاركية والشراكة مع السكان المحليين وكذا الجهود المبذولة لتأمين الملك الغابوي،

 من ظاهرة اجتثاث غابات الفلين.

ه غابة المعورة فقط، من الممارسات القديمة التي يقوم بها السكان المحليون بجميع يعتبر جمع البلوط، الذي تتميز ب

لح المياه الفئات )الرجال والنساء األطفال( والتي تكون الكميات التي يتم جمعها متباينة للغاية. ومع ذلك، فإن مصا

بشكل دوري بحمالت مصادرة والغابات رفقة عناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة تقوم، عند االقتضاء، و

 تستهدف المخالفين الكبار لردع تسويق البلوط على نطاق واسع.
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لنجاح عملية  فيما يتعلق بالتأثير على التجديد الطبيعي، تجدر اإلشارة إلى أن الرعي المفرط يعتبر العائق الرئيسي

 الشراكة مع السكان المحليين.التخليف والتي عرف تدبيره تطورا الفتا منذ اعتماد المقاربة التشاركية و

فيما يخص التجربة، التي قام بها مركز البحث الغابوي قصد حفظ بذور بلوط الفلين في الغرفة الباردة بالمحطة 

وقد  تجربة لم تسفر عن نتائج قابلة للتطبيق على نطاق واسع.الجهوية للبذور بالرباط بسيدي أعميرة فإن هذه ال

 طة أن معظم البذور التي تم حفظها نبتت قبل التسليم للمشاتل قصد االنبات. أظهرت التجربة في نفس المح

 ولتأمين برامج التخليف بما يكفي من البذور فإن المندوبية السامية على التدبير المنهجي لمواقع األشجار المنتجة

ئيسية لكونها تحتوي على جرد للبذور. وتتوفر المندوبية السامية على دليل لهذه المواقع والذي يعتبر الية مرجعية ر

وفق معايير تقنية   لكل مناطق األشجار المنتجة للبذور والمحتفظ بها في موطنها الطبيعي. هذه المناطق المختارة

وتخضع سنويا للمتابعة وللمراقبة من طرف المحطات وموضوعية، وخاصة الصفات المورفولوجية والصحية. 

استبدال أي موقع تدهورت حالته، بموقع جديد بعد عملية التحديد والتشخيص الذي تنجزها ويتم معالجة او   .اإلقليمية

 لجنة متخصصة.

 كما تعمل المندوبية السامية حاليا على اعداد نظام جديد لتأمين البذور من خالل: 

يات لتقييم طري للجني والتخزين والحفظ لمدة مناسبة. ويحدد هذا الدليل األنشطة والمسؤولوضع دليل مس .أ

الحراسة - تقييم اثمار مواقع البذور المحتملة؛-المحاصيل وحفظ وشهادة أصل بذور الفلين، وعلى وجه الخصوص:  

التبريد مخصصة لهذا  الجني والتخزين في غرف – )حماية ضد الجمع غير العادل للبذور وتخريب االشجار(

  .راءات منح شهادة المنشأ للمشاتل المعنيةاعداد إج - .رصد ومراقبة نوعية البذور المخزنة-الغرض، 

  .انشاء وتجهيز مشاتل البلوط الفليني، بغرفة باردة للحفاظ على البذور .ب

عنها أي خسارة مالية الن  صفقات التخليف التي جائت في التقرير فإنه لم ينتج اما فيما يخص عمليات تأجيل

هكتار التي جاء بها التقرير على انها  1930كما ان مساحة   ية.الصفقات يتم إلغاؤها او تأجيلها الى السنة الموال

المديريات االقليمية للخميسات والرباط، ووزان وسيدي  على مستوى 2016-2015غير منجزة في إطار موسم 

م تجديد البلوط الفليني فقط بل تشمل أيضا اصناف اخرى )االكليبتوس سليمان فيجب الذكر على انها ال ته

(، وعدم اإلنجاز هذه االخيرة يرجع إلى عدم جدوى طلبات العروض إلنتاج الشتائل وذلك رغم إعادتها واألكاسيا

 مرارا وتكرارا.

 الرعوي وتنظيم حق االنتفاع  العبء  .2

المتمثلة في االستعمال الدائم للغابات ألنشطة الرعي وخصوصا   بويةنظرا لتعقيد االشكالية الرعوية بالمجاالت الغا

خالل فترات الجفاف، واستفحال ظاهرة القطعان المشتركة بين ذوي الحقوق او مع غيرهم، وكذا صعوبة تحديد 

قائمة مربي الماشية ومستعملي الغابات من طرف السلطات المحلية باإلضافة الى ضعف المستوى االجتماعي  

فإنه يستحيل على المندوبية السامية لوحدها ضمان التدبير المحكم  دي للسكان المحليين بالمناطق الغابوية،قتصاواال

لعملية الرعي بالغابات. وذلك رغم المجهودات التي تقوم بها من خالل البرامج السنوية لتهيئة المحيطات الرعوية 

 اري بها العمل في هذا المجال.الج وكذا تنظيم مربي الماشية، زيادة على تفعيل القوانين

للبحث عن حلول موضوعية تدمج هذه  2002وللحد من الرعي المفرط، قامت المندوبية السامية، ومنذ سنة 

الممارسات في برامج التدبير من خالل تنظيم مربي الماشية في إطار جمعيات رعوية ودعمهم باعتماد نظام 

لحماية محيطات التخليف والحد   2002المقاصة بغابات الفلين منذ عام  ظام  فإن العمل بن  اإلطارالمقاصة. وفي هذا 

جمعية رعوية توفر تدبير تشاركي   في المجاالت التي تم تشجيرها على  20من الرعي المفرط مكن من خلق 

    .هكتار 14.000مساحة 

التعاون مع االتحاد األوربي،   إطاروقد أعدت المندوبية السامية، في إطار مشروع دعم السياسة الغابوية المنجز في  

ومن التوجهات الرئيسية  استراتيجية رعوية بالمجاالت الغابوية، تم التصديق عليها من قبل مختلف الشركاء.

( التنمية  3( تنظيم مستعملي المجال الغابوي، )2( اعادة احياء المناطق الرعوية الغابوية، )1االستراتيجية نذكر: )

( تقديم 5( تعزيز الحكامة في إدارة المناطق الرعوية، )4للغابات والمناطق المحيطة بها، )  اديةاالجتماعية واالقتص

  .( تعزيز القدرة التدبيرية لمصالح المياه والغابات6الدعم لبرامج البحث في مجال الرعي الغابوي، و )

 برامج تهيئة غابات البلوط الفليني .3

صناف الغابوية ذات النمو السريع ألسباب إيكولوجية وتقنية خاصة ض اال في بداية السبعينات، تم االعتماد على بع

عدم وجود وعدم التمكن من تقنيات التخليف االصطناعي لشجرة البلوط الفليني وكذلك ألسباب اقتصادية تتمثل في 

لى الحفاظ رص عوساعد هذا النهج الح   .تثمين المناطق المتدهورة باألصناف المنتجة للمواد الخشبية وغير الخشبية

على الهوية الغابوية لألراضي وعلى ملكية الدولة للمناطق المتدهورة التي هي اآلن مجال لتوطين غابات البلوط 
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عملت المندوبية السامية في إطار برنامج تخليف غابات البلوط الفليني على  2000الفليني. إذ أنه ومنذ بداية سنة 

لم تتم اية  1992ات الفلين. كما انه منذ اعتماد مخطط التهيئة لسنة لغابتحويل هذه االراضي مجددا الى مجاالت 

 عملية الجتثاث أشجار البلوط الفليني او تعويضه بأصناف أخرى في مكانه الطبيعي.

، اهتم المصالح 1990في غياب التخليف الطبيعي وعدم التوفر على مسار تقني للتخليف االصطناعي قبل سنة 

ق الفارغة والمتدهورة لغابات الفلين. غير انه بعد التمكن من ضبط تقنية التخليف االصطناعي مناطالغابوية بتثمين ال

التاريخ المحدد لمخطط التهيئة  2034ووضع اليات لدعم الساكنة القروية فقد برمجت المندوبية السامية، وفي افق 

 .  1950مساحات المماثلة لسنة د اللغابة المعمورة، اعادة احياء غابات البلوط الفليني وتخليفه في حدو

 تدهور الحالة الصحية للتشكيالت الغابوية  .4

إن ذبول غابات البلوط الفليني يبقى ظاهرة هيكلية تم إعالنها في المغرب منذ القرن الماضي ويتم تسجيلها بشكل 

بات البلوط الفليني هي أساسي في المنظومات الغابوية المتقدمة عمريا. إن تدهور الحالة الصحية لبعض مناطق غا

توسط( وال تأثر إال بشكل هامشي على ديمومة هذه ظاهرة تهم عدة مناطق من موطنها االصلي )غرب البحر الم

الغابات. ثم إن هذه الظاهرة ليست ثابتة وإنما تتغير حدتها وتواجدها حسب السنين وذلك راجع الى العديد من 

 د األكثر تأثيرا.العوامل منها التغيرات المناخية التي تع

رف المالحظة وأن العديد من األشجار التي يظهر وتجدر اإلشارة إلى أن حجم هذه الظاهرة مرتبط بشدة بفترة وظ

تساقط األوراق على بعض فروعها خالل موسم الجفاف تستأنف نشاطها في الربيع. وقد قامت مراكز البحث، منذ 

 فة وتأكيد هذه الظاهرة في المغرب.الخمسينيات بعدة دراسات ميدانية لتوصيف ومعر

كامل للتجديد الطبيعي واستحالة اللجوء إلى التخليف عبر الجدور، بالنظر إلى شيخوخة األشجار والغياب شبه ال

فإن تناقص الكثافة هو نتيجة منطقية لتطور النظام اإليكولوجي لغابات البلوط الفلني.  وقد دفعت هذه الحالة المندوبية 

 التكثيف(. اعداد وانجاز برنامج طموح للتجديد الصناعي، معظمه تحت غطاء غابات الفليين ) السامية إلى

( بشكل رئيسي إلى تجديد غابات البلوط الفلني 2034-2015بالنسبة لغابة المعمورة، يهدف مخطط التهيئة الجديد )

هكتار.    25.000ساحة إجمالية قدرها  )االتخليف تحت الغطاء( وهذا على مالمسنة ذات الكثافة الضعيفة والمتوسطة  

فها، يأخذ في االعتبار بشكل أساسي معياري ضعف الكثافة ولعامل المتعلق إن اختيار وأولوية المواقع التي سيتم تخلي

 بعمق التربة الطينية وذلك وفقًا لنتائج دراسة التربة التي أجريت خالل دراسة مخطط التهيئة. 

 ات التقنية للتخليف إطار البرمجة واإلجراء .ثانيا

 مخطط تخليف الغابات .1

بلوط الفليني واحدة من أولويات اإلدارة المكلفة بالمياه والغابات منذ بداية كانت وال تزال إعادة تأهيل غابات ال

التسعينيات من القرن الماضي. وهذا ما يعكسه التطور اإليجابي الذي عرفته غابة المعمورة كمثال ال من حيث  

 من حيث النوعية.المساحة او 

التوجيهية الرئيسية إلعادة التشجير بالمغرب حسب المناطق ( المبادئ  PDRلقد أعطى المخطط المديري للتشجير )

والنظم اإليكولوجية الرئيسية ولكنه ال يعتبر أداة للبرمجة المجالية المحلية. إن هذه االخيرة تتم عبر تفعيل والتنزيل 

دارة نهًجا ، تبنت اإل2005هيئة للغابات التي تعد لكل غابة على حدة. ومنذ عام المجالي والمندمج لمخططات الت

جديدًا للبرمجة المجالية تعتمد أساسا على دمج كل المخططات المديرية القطاعية داخل مجاالت متجانسة أدى الى 

 .2024-2015شارية  وتم إعادة العمل به للع  2014-2005اعداد برنامج عشاري امتد من السنوات العشر األولى  

مقارنة األهداف التوقعية الدقيقة باإلنجازات. الشيء الذي ال  بشكل عام، فإن اهمية اي تقييم لمخطط ما تكمن في

يتوفر في فالمخطط المديري للتشجير والذي لم يكن مخطط عمل تنفيذي محدد من حيث المساحة والزمن والمجال 

 واألصناف.

قني يتيح تنفيذ ، لم يكن لدى االدارة مسار تRDPاء إعداد المخطط المديري للتشجير كما تجدر اإلشارة إلى أنه أثن

برنامج تخليف البلوط الفليني، على الرغم من أن الحاجة إلى التخليف أصبحت ضرورة حتمية للتدبير المستدام 

حيث تم، من بعد   2000لغابات الفلين. وللتذكير فإن أول محيط للتخليف الصناعي عرف نجاحا مقبوال كان سنة 

شتلة / هكتار  2500ل على الغرس بكثافة عالية للغاية تصل إلى التمكن من المسار التقني إلنتاج الشتائل، العم

 لضمان النجاح.

 اختيار المسار التقني للحفاظ على غابات الفلين .2

الصعب للغاية أن تقتصر إعادة ، يبقى من لتدبير غابات البلوط الفلينيفي إطار السياق البيئي واالجتماعي الحالي 

خليف الطبيعي فقط مع العلم أن المناطق المراد تأهيلها ال تتوفر فيها في كثير  تأهيل غابات البلوط الفليني على الت

 من األحيان الشروط المطلوبة لنجاح عملية التخليف الطبيعي. 
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هو المضي قدماً في  2000اختياره منذ عام ولتجاوز المعيقات المرتبطة بالتخليف الطبيعي، فإن التوجه الذي تم 

اية المحيطات المغروسة وتحسين عمليات التخليف االصطناعي بشكل مستمر من التخليف االصطناعي مع حم

 خالل االستفادة نتائج التجارب الميدانية وكذا إشراك الساكنة في عملية التدبير.

عي أو االصطناعي عن طريق البذور أو الشتالت التي وتبقى األبحاث مستمرة حول تحسين تقنية التخليف الطبي

 وكذلك في مجال التقنيات الحرجية المالئمة لمحيطات التخليف. تنتج في المشاتل

عشوائيا بل تمليه الظروف  يتخذ إن قرار التخليف عن طريق البذور أو الشتائل من طرف التقنيين الغابويين ال 

التقنية والتي تقوم بها المصالح المحلية على أساس الوثائق  التخليف،محيط البيئية ونتائج الدراسة اإليكولوجية ل

المحينة )دليل إعادة التشجير، مخطط التهيئة الغابات ...(. فالتخليف عن طريق البذور، على سبيل المثال، ال يمكن 

من الخنازير البرية. ومن أن يتم على تربة سطحية أو ضعيفة الخصوبة أو في الغابات التي تعيش فيها اعداد كبيرة  

 وفه التقنية واأليكولوجية الخاصة.ناحية أخرى، فإن لغرس الشتائل شروطه وظر

كما تستمر عملية التخليف على مدار عدة سنوات من خالل عمليات التقوية المتكررة للمحيطات القديمة أو ربما 

 اإلخفاقات، حتى الحصول الى معدل النجاح األمثل للتخليف. 

،  2005عتماد البرنامج العشري في عام  غابات البلوط الفليني، منذ ا  لت حصيلة اإلنجازات المتعلقة بتخليفوقد سج

، في حين أن مستوى اإلنجازات قبل 2014-2005هكتار في السنة خالل الفترة    2.200متوسط معدل انجاز قدره  

 .2024-2015في إطار البرنامج العشاري    هكتار في السنة. هذه الوتيرة تم دعمها  500كان ال يتجاوز    2005عام  

 مليات التشجيرشراء حق االنتفاع لتأمين ع .3

يشكل شراء حق االنتفاع من خالل تعويض محيطات التشجير المحمية، الية مبتكرة للتدبير المستدام للنظم 

لنظام "التأدية مقابل  اإليكولوجية للغابات بالشراكة مع الساكنة القروية. ويقتسم هذا النظام نفس األسس واالهداف

 ي بها من قبل الهيئات الدولية.خدمات النظم اإليكولوجية" المعتمدة والموص

ثار االيجابية كما يتضح من التقييم الذي قامت  االلذا يجب تعزيز وتدعيم التقدم المحرز في هذا المجال من خالل 

كجزء من  2016سنة  لمجاالت الرعوية الغابويةبه المندوبية السامية في إطار دراسة واعداد استراتيجية تدبير ا

 برنامج لدعم السياسة الغابوية بالتعاون مع االتحاد االوروبي.

باإلضافة إلى ذلك، فإن تقرير التقييم آللية المقاصة قد أكد على المنحى اإليجابي المتمثل في انخفاض عدد المخالفات 

 لجمعيات الرعوية.الغابوية الخاصة بأنشطة الرعي موازاة مع إنشاء ا

 مليات التخليف واليات التتبع والتقييمحصيلة ع .4

 تقييم تأهيل النظام البيئي لغابات البلوط الفليني 1.4

 2005للمندوبية السامية، منذ اعتماد البرنامج العشاري    الفلينيالبلوط    غاباتتعتبر حصيلة انجازات برامج تخليف  

هكتار في   2.200مغروسة ما قدره ل متوسط معدل المساحات ال، للمندوبية السامية جد إيجابية. اذ سج2014-

هكتار في السنة. هذا المنحى التصاعدي   500كانت ال يتجاوز    2005السنة، في حين أن مستوى اإلنجازات قبل عام  

 .2024- 2015تم دعمه في إطار البرنامج العشاري 

على دراسات وعلى قاعدة في المغرب األكثر توفرا  وتبقى غابة المعمورة التي تعتبر أكبر غابات البلوط الفليني

معلوماتية مهمة، وهو ما يفسر الجهد الخاص الذي كرس لها في مجال التخليف بالمقارنة مع غيرها من الغابات 

(، قلل من تعرضات الساكنة التي تطال عادة عمليات 2008االخرى.  كما ان التحفيظ المبكر لغابة المعمورة )

 لم يكتمل تحفيظ مجاالتها الغابوية بعد. عكس الغابات الجبلية التيالتشجير، على 

ويشير التقييم المؤقت، الذي تعده المصالح الغابوية المحلية في نهاية شهر مارس من كل سنة، والذي يعتبر نهاية  

المعيار  لموسم للتشجير، إلى المساحات المشجرة في نهاية الموسم فقط. وبعد مرور فصل الصيف، والذي يعتبر

لوط الفليني المغروسة، يتم اعداد الحصيلة النهائية بعد هذه الفترة )شهر نونبر(، والتي تقدم  لنجاح شتالت الب

 المعلومات حول النتائج النهائية للتشجير الكمية منها والكيفية.

عطاء صورة حقيقية على ويعتبر التقييم النهائي أداة مهمة لرصد حالة نجاح محيطات التشجير، يتم تحديثه سنويًا إل

ض الواقع، خاصة وأن بعد نجاح المحيط هناك العديد من العوامل األخرى التي قد تؤدي إلتالفه كالحرائق ار

 والرعي الجائر وعدم احترام المحميات. 

 نهج التقييم الستعادة النظام البيئي لغابات الفلين 2.4

تكثيف الغطاء النباتي الطبيعي لمناسب لرصد جهود يعتبر الجرد الوطني للغابات على المدى الطويل اإلطار ا

 ويساعد في تقييم الجهود المبذولة إلعادة بناء واستعادة النظام البيئي في غابات البلوط الفليني.
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إن طريقة اعداد الحصيلة النهائية للجرد هي نفسها بالنسبة للمحيطات في المناطق الجبلية كما هو الحال في المناطق 

لشتائل المغروسة. إذ انه ال يتم احتساب الغرس الناجح التي يتم تحت الغطاء غض النظر عن عدد ااالسهلية وب

 وذلك لتجنب تكرار احتساب المساحات المشجرة. للتشجير،فعليًا في التقييم النهائي  الغابوي،

وق لتشجير الذي يتم فوتجدر اإلشارة إلى أن منطق إعداد الحصيلة النهائية كان في البداية يعتمد على احتساب ا

االراضي العارية تماما فقط ولم تكن تأخذ بعين االعتبار عمليات تخليف الغابات الطبيعية. وتم فيما بعد اعتماد نفس 

المنهجية الحتساب عمليات التخليف. ان االنتقال إلى منهجية جديدة للرصد يفترض وضع أدوات جديدة لتحصيل 

 SIG WEBالمنجزة وال سيما النظام المعلوماتي الخرائطي مليات البيولوحية وتقييم المعلومات الخاصة بكل الع

 الذي يوجد في طور االعداد.

من حيث التمكن من الطرق والمسارات التقنية وكذا حسن  2000ان الجهود التي بذلتها المندوبية السامية منذ عام 

التخليف من حيث وتيرة اإلنجاز   تحسين إدارة برامجتدبير العوائق التي تتعرض لها غابات البلوط الفليني مكنت من  

 وكذا تحسين معدالت النجاح.

 إنتاج وتسويق الفلين .ثالثا

 إنتاج الفلين .1

تعود التقلبات التي يعرفها حجم انتاج الفلين إلى حد كبير إلى تعاقب فترات الجفاف والحالة الصحية للتشكيالت 

في القطع الغابوية التي تتوفر فيها شروط الجني. اال انه لفلين ال تتم اال الغابوية. لكن الذي يهم هو ان عملية جني ا

يجب اإلشارة الى ان القطع التي لم يتم جنيها في سنة ما وألسباب معينة يتم ادراجها في السنة التي تتحسن فيها 

 الظروف.

ا ليس مربًحا  ن تثمين البعض منهان غابات البلوط الفليني الموجودة على الصعيد الوطني، ليست كلها منتجة كما ا

اقتصاديًا. ان معظم الغابات المنتجة تتوفر على مخططات تهيئة تحدد القطع التي يجب تثمينها وفقًا للسنوات ولقدرات 

اإلنتاج. وألجل إعداد البرنامج السنوي لجني الفلين، تقوم لجنة جهوية موسعة مكونة من المختصين بزيارة القطع 

بالبرامج الجهوية لجني الفلين. ويتم اعداد هذه المحاضر اخذا بعين االعتبار  المحاضر المتعلقة المعنية واعداد 

معايير محددة مثل الحالة الصحية، وحيوية األشجار، واضرار الحشرات والفطريات ومستوى التساقطات المطرية 

ة محلية تصنف ة أخرى من قبل لجنعلى مدار السنة. وقبل أربعة أشهر من بدء موسم الجني، تتم زيارة القطع مر

وتحدد األشجار القابلة للجني حسب المواصفات الخاصة والشروط الواجب مراعاتها لجني الفلين. وبالتالي، فان 

التدابير المتخذة تعطي األولوية للحفاظ على غابات الفلين مع إمكانية تثمينها وفقًا للقدرات والعوامل المتداخلة 

 بطريقة ديناميكية.

 يع الفلينب .2

وق الفلين الوطني ارتباًطا وثيقًا بالسوق الدولية، حيث أن جزًءا كبيًرا من اإلنتاج مخصص للتصدير يرتبط س

كمنتجات نهائية أو نصف مصنعة. ونتيجة لذلك، فإن المندوبية السامية تواكب تطور أسعار التصدير وتقييم جودة 

العناصر بإجراء تقييم موضوعي للسعر أثناء  لغابوي. تسمح هذه الفلين الذي يتم جنيه بالتعاون مع مركز البحث ا

 االسمسرات العمومية.

 تعليقات على التوصيات .رابعا
السهر على تطبيق القوانين الجاري بها العمل وتقوية عمليات تحسيس ذوي الحقوق والمواطنين بالطابع  -

 على التخليف الطبيعي لغابات الفلين الجنحي لعمليات جمع وقطف وبيع البلوط، لما لها من تأثير سلبي 

التأثير السلبي لجمع البلوط على التوازن الطبيعي مواصلة جهود التوعية التي تستهدف العامة من الساكنة إلبراز 

 لغابات البلوط الفليني، ثم بعد ذلك تحسيس الساكنة من ذوي الحقوق المستعملة للمجال.

جه ضرورية تصنيف المخالفات، يتم اتخاد اجراءات صارمة ضد وفي ضوء صعوبة تطبيق القانون، الذي يوا

 بلوط.المخالفين ومسوقي الكميات الكبيرة من ال

جرد وتحديد وتأمين مواقع البذور مع العمل، بشراكة مع مركز البحث الغابوي، على تطوير تقنيات معالجة   -

 بذور البلوط والحفاظ عليها.

والشتالت هو شرط استراتيجي لتأهيل واحياء الغابات. لهذا تعطي المندوبية ان التمكن من سلسلة التزود من البذور  

 هو في طور اإلنجاز لهذا الهدف. السامية األولوية لمشروع

السهر على تطبيق القوانين المتعلقة بالرعي خاصة فيما يتعلق بإحصاء وتسجيل ذوي الحقوق عبر منحهم  -

 عدد المواشي المرخصة للرعي بطاقة الرعي وتقييم الموارد العلفية وتحديد
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جيدة بتوافر الكأل واحصاء ذوي الحقوق. إن   استنادًا إلى معرفة  الغابويةإن تطبيق القانون مشروط بتدبير المراعي  

تدبير هذه الشروط يتطلب مقاربة جديدة ونهًجا تشاركيًا مع الساكنة المحلية. ولإلشارة فقد أعدت المندوبية السامية، 

دعم السياسة الغابوية المنجز في إطار التعاون مع االتحاد األوربي، استراتيجية جديدة هي في في إطار مشروع 

 جاز.إلنطور ا

إشراك فعلي للمجلس الوطني للغابات وللمجالس اإلقليمية للغابات في إشكاليات التنمية االقتصادية للمناطق  -

 الغابات الغابوية والرعوية وفي تحديد طرق مشاركة الساكنة في استغالل

للغابات والمجالس  على ان يتم وبشكل دوري انعقادا لمجلس الوطني 2016لقد دأبت المندوبية السامية ومنذ سنة 

اإلقليمية للغابات. كما ان مكونات المجالس المذكورة عرفت تطورا ملحوظا عبر اغنائها بمشاركة المجتمع المدني 

لظهير المتعلق بتنظيم وبمشاركة الساكنة في االقتصاد الغابوي، والشركاء االخرين.  كما ان التحيين المقترح ل

 ن شأنه ان يرسخ هذا التوجه.والذي يوجد قيد الدرس والمصادقة، م

 إجراء تقييم من الناحية الكمية والكيفية لجميع برامج التشجير  -

الذي يهدف  GIS WEBيد سيتم تعزيز التقييم الكيفي والكمي لبرامج التشجير من خالل تنفيذ نظام معلوماتي جد 

 الى المتابعة والمراقبة والتقييم الرقمي لبرامج التشجير وبشكل مستمر.

ر نظام "المقاصة من أجل حماية غابات الدولة المراد استغاللها أو إحياؤها" حول مشاريع للتنمية تطوي -

 االقتصادية المندمجة للمناطق الغابوية

التحكيم بين االستخدامات المختلفة لمناطق الغابات والمشاركة الفعالة للسكان. يعد نظام المقاصة آلية واعدة للتوفيق و

 ها في سياق مشاريع تنموية مصدر اهتمام رئيسي للمندوبية السامية.يعد تحسينها وتحديث

 القيام بتقييم شامل لفعالية نظام المقاصة -

في إطار مشروع دعم  2016الغابات في عام تم إجراء تقييم آللية المقاصة خالل اعداد االستراتيجية الرعوية ب

ندوبية السامية تدريجيا على تنفيذ هذه التوصيات على سياسة الغابات بالتعاون مع االتحاد االوروبي. وستعمل الم

 أساس التشاور على نطاق أوسع مع الشركاء.

يون حول ضبط تقنيات إشراك مركز البحث الغابوي في اإلشكاليات المتواترة التي يثيرها المديرون المحل -

 عمليات التخليف

الى مشاريع بحث. يتم اعداد هذا البرنامج  يعمل مركز البحث الغابوي على أساس عقد برنامج عمل تتم صياغته

بالتعاون الوثيق مع المصالح المركزية والالمركزية. يتم تحديد األهداف وكذلك المحتوى للمشاريع وفقا الهتمامات 

 مدبري المجال.

 ظام معلومات يرتكز على "القطعة الغابوية" كوحدة للتسيير من أجل تتبع غابات الفلينوضع ن -

 ية السامية مشروًعا لتتبع التدخالت الميدانية، من خالل التطبيق المعلوماتي الخرائطي المسمىأطلقت المندوب

 "SIG-WEBبية بشكل عام وغابات ". سيحقق هذا النظام تقدما في تتبع التطورات البيولوجية للغابات المغر

 الفلين على وجه الخصوص.

المتدهورة وذلك بالتشاور مع مركز البحث   دراسة جدول وقف عمليات قلع الفلين في القطع الغابوي -

 الغابوي

يتم اتخاذ كل االحتياطات لتجنب حدوث تأثير سلبي على غابات الفلين اثناء الجني والتثمين. كما ان التدابير المتخذة 

 . اميكيةولوية للحفاظ على غابات الفلين مع إمكانية تثمينها وفقًا للقدرات والعوامل المتداخلة بطريقة دينتعطي األ
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 الوطنية للتأمين الصحي الوكالة
 

بمثابة مدونة التغطية الصحية  65.00من القانون رقم 57تم إنشاء الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بموجب المادة 

 وتخضع لوصاية الدولة. مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي، كالةاألساسية. وتعتبر الو

بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي مهمة السهر على  الذكر، تناط من القانون السالف  59و  58لمقتضيات المادتين  ووفقا  

ري األساسي عن المرض، والسهر على حسن سير نظام التغطية الصحية األساسية والتأطير التقني للتأمين اإلجبا

من القانون رقم    60لمادة  تولى الوكالة، وفقًا لمقتضيات اإعداد الوسائل الكفيلة بضبط منظومته. وباإلضافة إلى ذلك، ت

المرصودة لنظام المساعدة الطبية في إطار الشروط المحددة بموجب هذا القانون والنصوص  الموارد  ر بيد ت، 65.00

 قه.المتخذة لتطبي

رية االتفاقيات يريات، مد ثالث مديويضم الهيكل التنظيمي للوكالة الوطنية للتأمين الصحي باإلضافة إلى إدارة عامة، 

(، يتعلق 2إلى قسمين )  ةمديرية اإلدارية والمالية، باإلضافالرية، واوالمعايير، ومديرية الدراسات االقتصادية واالكتو

 . سساتية، وكذا قسم األنظمة المعلوماتية.األمر بقسم الشؤون القانونية والمؤ

موظفا. أما بخصوص الموارد  91ة الوطنية للتأمين الصحي وفيما يخص الموارد البشرية، يبلغ عدد موظفي الوكال

درهما  80.125.420,00 ، إلى2006درهما في سنة  34.099.585,56المالية، فقد ارتفعت ميزانية الوكالة من 

لنظام التأمين اإلجباري األساسي عن  . وبالنسبة لمساهمة الهيئات المدبرة% 135تجاوز ، أي بزيادة ت2017سنة

درهم   69.000.000,00إلى  2006درهم في سنة  21.000.000,00ميزانية الوكالة، فقد انتقلت من  المرض في

 . % 229مسجلة ارتفاعا بنسبة   2017في سنة 

 

صيات تو مجموعة من المالحظات وإصدار تسجيل ت مهمة مراقبة تسيير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي عنأسفر

 .بخصوص المحاور التالية

 التغطية الصحية األساسيةالوكالة الوطنية للتأمين الصحي في منظومة  أوال. موقع

 غياب الوضوح في اختصاصات الوكالة الوطنية للتامين  .1

المفترض وكذا مراسيم تطبيقه، تجعل من الصعب تحديد الدور الذي من   الذكر ، السالف65.00 رقم  قراءة القانون إن

أن تضطلع به الوكالة الوطنية للتأمين الصحي. ويتجلى ذلك في التفاوت بين القانون المذكور أعاله ونصوصه التنفيذية 

مبهمة، مما ال يسمح  األساسي عن المرض ضبط لمنظومة التأمين اإلجباري كهيئة الوكالة والذي يجعل صالحيات

من القانون  58األساسية على النحو المنصوص عليه في المادة  لها بالسهر على حسن سير نظام التغطية الصحية

 المذكور أعاله. 65.00 رقم

ين أن وحسب هذه المادة، فإن الوكالة هي الهيئة التي تسهر على حسن سير نظام التغطية الصحية األساسية، في ح

رية لضبط منظومة التأمين اإلجباري  اقتراح اإلجراءات الضرو"تنيط فقط بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي    59المادة  

 ."األساسي عن المرض...

يفترض في الوكالة الوطنية للتأمين الصحي االضطالع بمهمة اإلشراف على تنفيذ القوانين واألنظمة المتعلقة  كما

االتفاقيات الوطنية، ة األساسية، وإن اقتضت الضرورة، استبعاد مقدمي الخدمات الطبية من بنظام التغطية الصحي

في أي قرار تعتبره مخالفا للنصوص. غير أن بعض المقتضيات القانونية االنتقالية ال تزال قائمة،  "إبداء الرأي"و

 ويتعلق األمر بالمادتين التاليتين:

همة تقديم الخدمات الطبية ومهمة تدبير نظام من أنظمة التأمين والتي تتعلق بالفصل بين م 44المادة  -

باري األساسي عن المرض. وال تزال هذه المادة غير مفعلة من قبل الصندوق الوطني للضمان اإلج

للمؤمن عليهم من خالل مختلف المستشفيات   االجتماعي، حيث يواصل تقديم خدمات الرعاية الصحية

ت  للصندوق الوطني لمنظما عة للصندوق. كما لم تتوقف الصيدلية التابعةالمتعددة االختصاصات التاب

، وذلك بعد االستفادة من تمديد ثالث سنوات 2016االحتياط االجتماعي عن تقديم خدماتها إال في سنة 

 الفترة االنتقالية؛ تلي

المستخدمين  والمتعلقة بتعميم نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض ليشمل جميع114المادة  -

 مقتضياتها.  والموظفين، والتي تضل غير مفعلة مع غياب رؤية حول مآل
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 ضبطقوة اقتراحية وليست هيئة لل للتأمين الصحي الوطنيةالوكالة  .2

منظومة  ضبطلقد حرص المشرع المغربي على إنشاء الوكالة الوطنية للتأمين الصحي للعب دور هيئة مسؤولة عن 

 الضبط حة لهيئاتسي عن المرض. ومع ذلك، يتضح أنها ال تتمتع بجميع الصالحيات الممنوالتأمين اإلجباري األسا

يخص التحكيم وضبط النظام والمعاقبة عند االقتضاء. ويتضح ذلك على  حتى تتمكن من أداء دورها بشكل كامل فيما

، مما يؤثر سلبا على األدوات مستوى استقاللية الوكالة وعلى مستوى التباين القائم بين القانون ومراسيم تطبيقه

 ري األساسي عن المرض.منظومة التأمين اإلجبا لضبط الموضوعة

 إشكالية استقالل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي 

منظومة التأمين اإلجباري األساسي عن المرض، ولقد كان المشرع    لضبطأنشئت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي   لقد 

ذلك حفاظا على و (، إلى الرفع من مستوى موقعها المؤسساتي58وصاية الدولة )المادة يهدف، من خالل إخضاعها ل

الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، منذ إنشائها، كفرع أو كمديرية  ذلك، فقد اعتبرت استقالليتها وسلطتها. وبالرغم من

 لوزارة الصحة. تابعة

للتأمين الصحي، بتفويض من رئيس الحكومة، ارتباطها وتعزز رئاسة وزير الصحة لمجلس إدارة الوكالة الوطنية 

الصحة. بالرغم من أن الوزارة ليست سوى فاعال من بين مجموعة من الفاعلين في منظومة التغطية الصحية بوزارة  

 .األساسية

ن  وهكذا فإن وصاية وزارة الصحة على الوكالة الوطنية للتأمين الصحي يضيق من حيز صالحيات هذه األخيرة. فم

أس مجلس إدارتها، ومن جهة أخرى توفر الوزارة الرعاية الوزارة باإلشراف التقني على الوكالة وتر جهة، تقوم هذه

منظومة التأمين  ضبط الصحية من خالل المستشفيات العمومية، مما يجعلها، بقوة القانون، خاضعة للوكالة كهيئة

 اإلجباري األساسي عن المرض.

مقترحات وجب المصادقة ت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي على إبداء الرأي وتقديم تقتصر صالحيا وباختصار،

 عليها من طرف وزارة الصحة، قبل أن تصبح نافذة تجاه فاعلي منظومة التغطية الصحية األساسية.  

 ومراسيم تطبيقه 65.00القانون رقم  انسجام عدم 

ة من ومواد مراسيمه التطبيقي 65.00باين، بين مواد القانون رقم يتبين من خالل قراءة المقتضيات القانونية، وجود ت

 . نفسها، وبين مواد المراسيم التطبيقية نفسها. من جهة أخرى 65.00جهة، وبين مواد القانون رقم 

سلبا على صالحيات الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، خاصة فيما يتعلق بإمكانية استبعاد مقدمي   وينعكس هذا التباين

... يجب على كل مقدم للخدمات " 65.00القانون رقم من  23لخدمات الطبية من االتفاقيات الوطنية. فحسب المادة ا

 ."بعده 24الطبية التقيد بجميع بنود االتفاقية الوطنية المنضم إليها تحت طائلة تطبيق مقتضيات المادة 

مات الطبية خارج االتفاقية بسبب عدم احترامه القانون، يمكن للوكالة وضع مقدم الخد  من نفس 24وحسب المادة 

 و خرق هذه المقتضيات بناء على طلب هيئة مكلفة بالتدبير وفقا لشروط وكيفيات تحدد بنص تنظيمي. لمقتضياتها أ

الطبية خارج االتفاقية الوطنية، من الناحية العملية، منع هذا األخير من االستفادة من  الخدماتويفهم من وضع مقدم 

المذكور أعاله، تضمن إرجاع مصاريف الخدمات الطبية ،  65.00من القانون رقم  25م هذه االتفاقية. إال أن المادة  أحكا

أو تحملها على أساس التعريفة المرجعية الوطنية المحددة في االتفاقية حتى لو كان مقدم الخدمات الطبية مستبعدا من 

 االتفاقية الوطنية.

 إلرجاع المعتمدة وطنيةال المرجعية التعريفات على بالمصادقة المتعلق 2.05.733رقم  المرسوم من 23المادة  ولكن

 المرض، تناولت عن  األساسي التأمين االجباري نظام  برسم الطبية واألدوات الطبية التعويضية األجهزة أو تحمل

 انضمام عدم يشكل أن انيةإمك على تنص الدقة، حيث من بمزيد  الوطنية االتفاقية خارج الطبية الخدمات مقدم وضع

 بالتدبير. المكلفة الهيئة طرف من المصاريف تحمل رفض أسباب من سببا الوطنية االتفاقية إلى طبية عالجات مقدم

 بعد. ونتيجة تعميمها يتم لم والتي المؤدي الثالث الطرف مبدأ إطار في  المقدمة الخدمات إال التهم المادة هذه غير أن

 التي الخدمات كانت إذا أثر أي له يكون لن الوطنية االتفاقية خارج الطبية الخدمات قدميم  بعض وضع لذلك، فإن

 تحملها. وليس المصاريف إرجاع  إطار في فقط  تتم يقدمونها

 األعلى للحسابات رئيس الحكومة بما يلي: المجلسوعليه يوصي 

 األساسية؛ تناسق اإلطار القانوني والتنظيمي لمنظومة التغطية الصحية على العمل -

 الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ووزارة الصحة.توضيح العالقة بين  -
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 ثانيا. مدى تنفيذ الوكالة الوطنية للتأمين الصحي للمهام المنوطة بها
بسبب تشابه وتكامل المهام المنوطة بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي، ومن أجل تحليلها بشكل أفضل، تم تجميعها في  

 طبيعة كل مهمة. فئات حسب 

 قني لمنظومة التأمين اإلجباري األساسي عن المرض  الت الضبطمهمة  .1

النظام الصحي في وضع مجموعة اإلجراءات التي تسمح، في إطار ميزانية معينة، بضمان استفادة الجميع   ضبطيكمن  

ي النصوص التشريعية  من خدمات طبية مستوفية لمعايير الجودة وبأفضل األسعار، وفق سلة العالجات المحددة ف

 ، بهدف تقليص الباقي على عاتق المؤمن عليه.والتنظيمية

 سلة العالجات والباقي على عاتق المؤمن عليه  .أ

السالف الذكر، قائمة الخدمات التي يضمنها التأمين اإلجباري األساسي  65.00من القانون رقم  8و 7تحدد المادتان 

ين اإلجباري األساسي عن المرض،  ة بذلك محتوى سلة عالجات التأمعن المرض والخدمات المستثناة منه، محدد 

 طبقا للشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي. 

وتحدد سلة العالجات، باإلضافة الى التعريفة المرجعية الوطنية )الواردة في االتفاقيات الوطنية(، مصنف األعمال 

ائمة األمراض المكلفة والمزمنة  ية المقبول إرجاع مصاريفها، وقالبيولوجية والطبية، ودليل األدوية والمستلزمات الطب

 التي تعفي المؤمن عليه من الحصة المتبقية.

وباستثناء قائمة األدوية المقبول إرجاع مصاريفها، لم تعرف سلة العالجات تحديثات مهمة منذ دخول منظومة التأمين 

صنف أعمال التحاليل مصنف العام لألعمال الطبية، وم)ال 2005اإلجباري األساسي عن المرض حيز التنفيذ سنة 

(، مما يجعل التعريفة المرجعية الوطنية الحالية …الطبية البيولوجية، ودليل المستلزمات الطبية، االتفاقيات الوطنية

 متجاوزة.

 2016ي سنة  ف %  35وقد أدى عدم تحديث سلة العالجات الى ارتفاع نسبة الباقي على عاتق المؤمن عليه لتصل إلى  

. علما أن هذه النسب ال تتضمن األعمال الطبية غير المقبول إرجاع مصاريفها، وال 2010نة في س % 28بدالً من 

تشمل المبالغ المسددة والتي ال يتم التصريح بها. وهذا يؤدي إلى ارتفاع العبء الملقى على  كاهل المؤمن عليه الى 

)تقرير الحسابات  % 51ة والتي تناهزباشرة لألسر المغربية على الصحنسب عالية، تقترب من نسبة النفقات ا لم

 (. 2015الوطنية للصحة لسنة

 أما بخصوص الباقي على عاتق المؤمن عليهم المصابين باألمراض المكلفة والمزمنة، فقد لوحظ ما يلي: 

، وذلك 2518عدم تحديث قائمة األمراض المكلفة والمزمنة المحددة بموجب قرار وزير الصحة رقم  -

 ؛2005يناير  5منذ صدورها بتاريخ 

عدم توحيد نسبة اإلعفاء من الحصة المتبقية المطبقة من طرف الهيئتين المدبرتين لنظام التأمين  -

 اإلجباري األساسي عن المرض؛

عدم توحيد المعايير المعتمدة من طرف الهيئات المدبرة العتبار المؤمن عليهم مصابين باألمراض  -

كالة الوطنية للتأمين الصحي لمعايير تقنية وطبية موحدة في غياب وضع الو المزمنة، وذلكالمكلفة و

 في هذا الصدد.

فيما يخص مؤمني الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي، فرغم أن الباقي على عاتق المؤمن عليه ال يمكن 

لكلي ال يشمل إال مكلفة والمزمنة. فإن اإلعفاء امن التعريفة المرجعية الوطنية لألمراض ال %10أن يتجاوز نسبة 

تكاليف األدوية، أما باقي الخدمات الطبية المقدمة لهذه الفئة من المؤمنين فال يشملها أي إعفاء. ولذلك فإن النهج الذي 

ن يتبعه الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي ال يتوافق مع روح التشريعات، وال يتيح بلوغ القصد م

بالنسبة للمرضى الذين يعانون من األمراض المكلفة %  10لى عاتق المؤمن عليه يتجاوز  القانون، وهكذا فإن الباقي ع

 والمزمنة.

وذلك   % 30و%  0أما بالنسبة للصندوق الوطني للضمان االجتماعي، فيتراوح معدل اإلعفاء من الحصة المتبقية بين  

الصادر   38د حددت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بموجب القرار رقم  حسب طبيعة المرض المكلف والمزمن. ولق

درهم، كحد سنوي أقصى يتحمله  3000ؤمن عليه في ، عتبة الباقي على عاتق الم2009عن مجلس إدارتها في سنة 

طب، فإن ، وخاصة مع تطور التقنيات المستعملة في ميدان ال2009المؤمن عليه. وتجدر اإلشارة الى أنه ومنذ سنة 

نسبة الباقي على عاتق المؤمن عليه المطبقة حاليًا من قِبل الصندوق الوطني للضمان االجتماعي تتجاوز السقف  

 ذكر.السالف ال
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 االتفاقيات الوطنية .ب

 تعتبر االتفاقيات الوطنية واحدة من الركائز التي يقوم عليها نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض حيث إنها:

المذكور أعاله، العالقة بين الهيئات المدبرة  65.00من القانون رقم  18وفقاً لمقتضيات المادة  تحدد، -

 خدمات الطبية سواء كانوا تابعين للقطاع العام أو الخاص؛ الومقدمي 

 من نفس القانون، التعريفة المرجعية الوطنية. 12تحدد، بموجب مقتضيات المادة  -

 ،ة طويلة ومتعثرةعملي إبرام االتفاقيات الوطنية 

، تم توقيع ست اتفاقيات وطنية مدتها ثالث 2006منذ انطالق نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض، سنة 

السالف الذكر. وقد شهدت الفترة الممتدة  2.05.733من المرسوم رقم  28سنوات، كما هو منصوص عليه في المادة 

والت لتجديد هذه االتفاقيات، كما شهدت طلبات صادرة عن الصندوق المحا، العديد من  2011إلى سنة    2009من سنة  

الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي، لوضع مجموعة من مقدمي الخدمات الطبية من القطاع الخاص خارج االتفاقية. 

 سدود.مما ترتب عنه مناخ تسوده عدم الثقة، ووصلت معه محاوالت تجديد االتفاقيات الوطنية الى طريق م

ولتجاوز هذا الوضع، دعا وزير الصحة إلى استئناف المفاوضات بناء على التزامات جديدة، وقعت على أساسها 

، وتم االتفاق، من جهة، على إبرام اتفاقيات وطنية جديدة في أجل أقصاه 2011األطراف المعنية مذكرة تفاهم في سنة  

قدم للخدمات الطبية خارج االتفاقية الوطنية مما قيد  وضع م، ومن جهة أخرى على تعليق أي قرار ب2011يوليوز  31

 منذ ذلك الحين صالحيات للوكالة الوطنية للتأمين الصحي.

ومنذ ذلك الحين، وعلى الرغم من محاوالت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي إلنعاش عملية التجديد من خالل تنظيم 

الطبية، فإن هذه المحاوالت قد باءت بالفشل بسبب رفض  خدماتعدة اجتماعات تضم الهيئتين المدبرتين ومقدمي ال

 هيئة مدبرة االلتزام بمخرجات هذه االجتماعات.

ولتجاوز هذا الوضع، التمست الوكالة الوطنية للتأمين الصحي وساطة وزير الصحة، الذي عقد اجتماعا بتاريخ 

وق الوطني لمنظمات االحتياط الصند ، ضم مدراء الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، و2015يوليوز 20

االجتماعي، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والتزمتا ألطراف المعنية بالتوقيع الوشيك في أجل أقصاه 

 على ثالث اتفاقيات وطنية، ويتعلق األمر بتلك المتعلقة بالصيادلة واإلحيائيين وأطباء األسنان.2015شتنبر

الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي مراسلة إلى الوكالة الوطنية للتأمين   صندوق، أرسل ال2015شتنبر  18وبتاريخ  

الصحي، يشترط من خاللها تخفيض تعريفة األجهزة التعويضية لتقويم األسنان لضمان نجاح المفاوضات، ليتلو هذه 

 المراسلة طلبات متكررة لتأجيل انعقاد االجتماعات حول المفاوضات.

، لشرح الوضع 2015نونبر  9وكالة الوطنية للتأمين الصحي بمراسلة رئيسا لحكومة بتاريخ  مت الوأمام هذا الوضع قا

ولكن هذا الطلب لم يثر أي رد فعل من طرف رئاسة  القائم وطلب تدخله التخاذ اإلجراءات الالزمة إلنهاء هذا الوضع.

 الحكومة.

وذلك بعد مفاوضات عسيرة، خاصة مع الهيئتين  ،2016مارس  15وهكذا لم يتم توقيع أول اتفاقية وطنية إال بتاريخ 

 المدبرتين لنظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض، ويتعلق األمر باتفاقية بين الهيئتين المدبرتين والصيادلة.

وطني وتعرف عملية التفاوض لتجديد االتفاقيات الوطنية األخرى انسداداً حقيقيا، راجع من جهة، إلى تحفظ الصندوق ال

للضمان االجتماعي على بعض المواضيع وغياب الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي عن اجتماعات 

المفاوضات. ومن جهة أخرى، إلى متطلبات بعض مقدمي الرعاية الطبية. وموازاة مع هذا الوضع، تجدر االشارة 

انفرادية دون التشاور مع باقي الفاعلين، ارات إلى أن الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي قد اتخذ قر

 ويتجلى ذلك في:

 التطبيق السابق ألوانه لالتفاقية الوطنية مع الصيادلة؛ -

الثالث المؤدي خالفا للمعايير المحددة ودون التشاور مع  المعنية بنظام األدوية إضافة أدوية الى الئحة -

 باقي الفاعلين؛ 

 الث المؤدي على بعض مقدمي الخدمات الطبية؛الث ماتخاذ قرارات انفرادية لتعليق نظا -

رفض كل من الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي، والصندوق الوطني للضمان  -

االجتماعي، لتدابير تتبع االتفاقية التي تربط بين هاتين الهيئتين المدبرتين والصيادلة في شقها المتعلق 

 بمكافحة االحتيال؛

ملفات إرجاع المصاريف باستثناء بعض األعمال الطبية المقبول استرجاع بشأن تطبيق شروط جديدة  -

 ، الخ(.(couronnes céramo-céramiquesمصاريفها الصادرة بقرار لوزير الصحة 
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وبناء على ما سبق، يوصي المجلس األعلى للحسابات وزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بالعمل 

 وطنية، وذلك في حدود صالحياتهما.ات العلى تجديد االتفاقي

 تدابير وأدوات التقنين  .ج

باإلضافة الى االتفاقيات، تكمل أدوات ومراجع أخرى مجموعة وسائل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لتقنين منظومة 

 التأمين اإلجباري األساسي عن المرض.

 إجراءات تأطير المواد الطبية 

تلزمات الطبية، التي يشترط إدراجها في القوائم التي تصدر بقرار لوزير الصحة، باألدوية والمسويتعلق األمر أساسا  

 لقبول إرجاع مصاريفها. 

 األدوية .أ

السالف الذكر، تحدد قائمة األدوية المقبول إرجاع مصاريفها بقرار لوزير   2.05.733من المرسوم رقم    8وفقا للمادة  

 الصحة حسب الخدمة الطبية المقدمة.

ج دواء ما في قائمة األدوية المقبول إرجاع مصاريفها، يجب تقييمه على المستويين العلمي واالقتصادي. ولكي يتم إدرا

 55لذلك، تعتمد الوكالة الوطنية للتأمين الصحي على لجنتين تقنيتين أحدثهما مجلس إدارتها، ويتعلق األمر بلجنة الشفافية

 تم التقييم بناء على طلب صادر من المختبر الصيدلي المعني.ولجنة التقييم االقتصادي والمالي للمواد الطبية. وي

وتقوم بعد ذلك الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بإعداد دليل األدوية المقبول ارجاع مصاريفها، والذي يترجم تقنيا  

 .الثمن الذي يتم على أساسه التعويضالقرار الوزاري الى قائمة للمحضرات الصيدلية و

دواء مقبول إرجاع مصاريفه، )دليل  4000إلى أكثر من  1000ة، حتى اآلن، من االنتقال من ومكنت هذه العملي

(. ولكن هذه العملية تعرف  2018يونيو  21، بتاريخ 23األدوية المقبول إرجاع مصاريفها: القرار السابع، اإلصدار 

 منها:  بعض االختالالت، نذكر

، في أعمال لجنة التقييم االقتصادي والمالي للمواد 2015عدم مشاركة الهيئتين المدبرتين، منذ أبريل  -

 الطبية على الرغم من أنهما ممثلتان فيها؛ 

القرارات االنفرادية الصادرة عن الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي، في شكل مذكرات  -

رة الصحة ت صيدلية ال تندرج ضمن إلى القائمة التي أصدرتها وزاداخلية، وإرجاع مصاريف محضرا

 )ألدورازيم تارسيفا، الخ(؛ 

تسجيل حاالت تأخير كبير بين تقديم طلب تسجيل الدواء في دليل األدوية المقبول ارجاع مصاريفها   -

 ونشره في الجريدة الرسمية؛

طالقا من تاريخ نشر دليل األدوية في  البدء في إرجاع مصاريف األدوية المقبول إرجاع مصاريفها، ان  -

. ولكن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي تتأخر في إرسال النسخة المحينة من دليل الجريدة الرسمية

 األدوية المقبول إرجاع مصاريفها. مما يثقل كاهل المؤمن عليه فيما يخص مصاريف األدوية؛

وسعر األدوية، دون  (code à barres)الخطية قيام المختبرات بتغيير بعض المعلومات مثال لشيفرة  -

زارة الصحة هذه التغييرات الى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، التي ال تتوفر على إمكانية  أن تبلغ و

 جمع المعلومات بشكل آني، مما يؤخر تحيين دليل األدوية المقبول ارجاع مصاريفها.

 المستلزمات الطبية .ب

)الذي تم تعديله  2314.08م وية المقبول إرجاع مصاريفها، يحدد القرار الوزاري رقوكما هو الشأن بالنسبة لألد

( قائمة األجهزة التعويضية الطبية واآلالت الطبية المقبول إرجاع 3207.15بموجب قرار وزير الصحة رقم 

، 2015مة( في سنة  المضمنة في القائ   869مستلزما طبيا )من بين    20مصاريفها أو تحملها. وباستثناء خفض تعريفة  

 . 2008طبية وتعريفتها المرجعية الوطنية منذ إنشائها سنة لم تتم مراجعة قائمة المستلزمات ال

وتجدر اإلشارة الى أن تعديل قائمة المستلزمات الطبية تتجاوز منظومة التأمين اإلجباري األساسي عن المرض. فمن 

في  ت الطبية ساري المفعول إال بعد نشر مرسومه التطبيقي المؤطر للمستلزما 12-84جهة، لم يصبح القانون رقم 

، نشر أي مرجع لألسعار على الرغم من نشر القرار 2018. ومن جهة أخرى، لم يتم، إلى حدود سنة 2014شتنبر 

 .المتعلق بكيفيات تحديد سعر البيع للعموم وسعر فوترة المستلزمات الطبية 4217.15رقم 

 

 
الصادر عن مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتأمين    4/06والقرار رقم  2.05.733من المرسوم رقم    8أحدثت لجنة الشفافية بموجب المادة  55

 . 2007ماي    27الصحي بتاريخ  
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 بما يلي: مجلس األعلى للحسابات الوكالة الوطنية للتأمين الصحيوعلى ضوء ما سبق، يوصي ال

 تعزيز وتحسين المنهجية الحالية إلدراج األدوية في دليل األدوية المقبول إرجاع مصاريفها؛ -

 توسيع قائمة المستلزمات الطبية ووضع مرجع ألسعارها.  -

 إجراءات خاصة بمهنيي الصحة ومؤسسات العالج 

للتأمين الصحي مجموعة من الوسائل   اإلجراءات الخاصة بمقدمي الخدمات الطبية، اقترحت الوكالة الوطنيةفي إطار  

 لتوحيد المعايير اإلدارية والطبية والتقنية )مصنفات األعمال الطبية، البروتوكوالت العالجية، الخ(

 األعمال الطبية مصنفات  •

مال الطبية، ومصنف أعمال التحاليل الطبية البيولوجية. وتتم  تضم مصنفات األعمال الطبية، المصنف العام لألع

دقة عليها بموجب قرار لوزير الصحة بعد استشارة الهيئة المهنية المعنية. وقد أثارت مراجعة هذه المصنفات المصا

 مالحظات بينت: 

 ولم يتم تحيينها؛  أن هذه المصنفات قديمة وغير مكتملة وغير منظمة -

، 2007ة  إحداث اللجنة الوطنية لمصنفات األعمال بقرار من وزير الصحة في سنأنه وعلى الرغم من    -

من أجل مماثلة أعمال غير مدرجة في مصنف األعمال الطبية. إال أن هذه اللجنة لم تنجح إال في مماثلة 

 إجراء بيولوجي. 134إجراء جراحي و 22إجراء متعلق بطب األسنان و 13

ية تعديله على تنشيط عملية تعديل المصنف العام لألعمال الطبية، والذي تقع مسؤولعالوة على ذلك، ومن أجل إعادة  

، 2014وزارة الصحة. وفي حدود صالحيات الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، اعتمد مجلس إدارة الوكالة، في دجنبر  

نف العام لألعمال الطبية،  خطة عمل تتضمن خمس توجهات استراتيجية، وتمتد لثالث سنوات لالنتقال من اعتماد المص

 الى التصنيف الموحد لألعمال الطبية.

إجراًء مبرمًجا، تم تنفيذ اثنين  15ر أن اإلجراءات االستراتيجية المعتمدة في هذا الصدد، لم تنفذ بالكامل. فمن بين غي

ام لألعمال الطبية، الى فقط. وعلى الرغم من أن خطة العمل المعتمدة كانت تهدف إلى االنتقال من اعتماد المصنف الع

 ، إال أن تنفيذ العديد من اإلجراءات عرف تأخيرا كبيرا. 2017سنة  التصنيف الموحد لألعمال الطبية في نهاية 

. فقد كان هناك مشروع لتعديله 2006أما فيما يخص مصنف أعمال التحاليل الطبية البيولوجية، والذي تم إصداره سنة  

أن يكلل هذا المشروع   نية التي تربط الهيئات المدبرة باإلحيائيين من القطاع الخاص، دونفي إطار تجديد االتفاقية الوط

 بالنجاح. 

 البروتوكوالت العالجية  •

ومن أجل وضع مراجع لهذه البروتوكوالت،   تعتبر البروتوكوالت العالجية أداة متميزة للتحكم في المصاريف الطبية.

ية ، بين الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، ووزارة الصحة، والجمع2007 يناير 8تم توقيع اتفاقية شراكة بتاريخ 

ماي   30المغربية للعلوم الطبية، باإلضافة الى الهيئة الوطنية للطبيبات واألطباء كطرف موقّع التفاقية الشراكة بتاريخ  

ية، صادقت ونشرت  مرجعا ألفضل الممارسات الطب 16، تم وضع 2011. ومنذ ذلك الحين، وحتى نهاية سنة 2005

 وزارة الصحة ثالثة منها. 

، لم تتجاوز المراجع المتبقية مرحلة اإلعداد، وبالتالي لم يتم ال 2014و 2012متدة بين سنتي غير أنه وفي الفترة الم

 المصادقة عليها وال نشرها.

نشر عشرة ، حيث تم فتح ورش جديد يهدف إلى إعداد و2014وهكذا بقيت الوضعية كما هي حتى بداية عام

 المعنية.  بروتوكوالت عالجية سنويا، وإلى مراجعة التزامات األطراف

ومن أجل الوصول إلى هذا الهدف، تم تجديد االتفاقية الوطنية )اإلطار( إلعداد البروتوكوالت العالجية، بين وزارة 

ة الوطنية للطبيبات واألطباء وذلك الصحة، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والجمعية المغربية للعلوم الطبية، والهيئ

 .2014شتنبر 10بتاريخ 

، على ست بروتوكوالت عالجية تتعلق بأمراض مزمنة ومتكررة 2015ماي  20زارة الصحة بتاريخ وصادقت و

ومكلفة. أما بالنسبة لباقي البروتوكوالت فقد تم تقديمها إلى اللجنة الطبية والتقنية قصد الموافقة عليها، قبل عرضها 

 على وزارة الصحة للمصادقة عليها.

طنية اإلطار، نصت على التوقيع سنويا على اتفاقية محددة بين الوكالة الوطنية للتأمين ويجب التذكير بأن االتفاقية الو

الصحي، والجمعية المغربية للعلوم الطبية، من أجل تحديد قائمة األمراض موضوع البروتوكوالت العالجية التي سيتم 

ين الصحي تحت تصرف الجمعية المغربية  وقيمة المساهمة المالية التي يجب أن تضعها الوكالة الوطنية للتأمإعدادها  

 للعلوم الطبية.
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بين الطرفين سالفي الذكر، والذي يحدد توزيع المساهمة  08/2014وقد أسفرت هذه االتفاقية، عن إبرام العقد رقم 

لوكالة درهم. وقد تبين بعد فحص هذا العقد أن ا  5.000.000تي تبلغ قيمتها  المالية للوكالة الوطنية للتأمين الصحي وال

درهم لصالح الجمعية المغربية للعلوم الطبية بموجب االتفاقية المحددة   4.000.000الوطنية للتأمين الصحي قد دفعت  

صوصا نشر ، دون أن تكون هذه الجمعية قد قامت بتنفيذ جميع اإلجراءات المنصوص عليها، خ2014لعام 

، وإعداد العشرة بروتوكوالت  2015ماي   20ة بتاريخ البروتوكوالت العالجية المصادق عليها من قبل وزارة الصح

 عالجية األخرى المتعاقد بشأنها.

وتبعا لما سلف، يوصي المجلس األعلى للحسابات الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بتوحيد الممارسات الطبية من 

لصحية والفحوصات بروتوكوالت عالجية كمعيار لتحسين التحكم في المصاريف، وتكاليف الرعاية اخالل وضع 

 الطبية.

 مهمة التأطير المالي للصندوقين والنظام المعلوماتي الخاص بتدبير التأمين اإلجباري األساسي عن المرض .2

بالنسبة لكل نظام من أنظمة التأمين اإلجباري   من أجل السهر على تحقيق التوازن المالي اإلجمالي بين الموارد والنفقات

لوكالة الوطنية للتأمين الصحي على البيانات المقدمة من الهيئتين المكلفتين بالتدبير، الى األساسي عن المرض، تعتمد ا

 جانب بيانات الدراسات التي تجريها. 

هيئات المكلفة بالتدبير، أن توافي سنويا السالف الذكر، فإنه يتعين على ال 65.00من القانون رقم  43وحسب المادة 

بالوثائق اإلحصائية والمعلومات المتعلقة باالستهالك الطبي للمؤمنين، وبتدبيرها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي 

 المذكور أعاله. 733- 05-2من المرسوم رقم  39ومحاسبتها وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 

ند نهاية الثالثة الهيئات المكلفة بالتدبير، حسب هذه المادة، أن توافي الوكالة الوطنية للتأمين الصحي عويتعين على 

أشهر األولى من كل عام، بعدد األشخاص المؤمنين وذوي حقوقهم وحصيلة االستهالك الطبي للمستفيدين وعددهم 

 .تدفقات المالية المتعلقة بهذه الخدماتبالنسبة للسنة المالية المنصرمة فيما يخص الخدمات المقدمة وال

كالة لجنة الدراسات والتتبع بتحديد طبيعة البيانات اإلحصائية ومن أجل تفعيل هذه المادة، كلف مجلس إدارة الو

 والمعلومات المتعلقة باالستهالك الطبي، وبتدبيرها ومحاسبتها، والتي يتعين موافاة الوكالة بها.

ه لهذا الغرض، ال يشمل كل المعلومات الالزمة لقيام الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ولكن النموذج الذي تم وضع

د التوازن المالي للصندوقين. ويرجع ذلك لعدم توفرها على اإلحصائيات الخاصة باستهالك األدوية، وتجدر برص

ال يمكن ربط االستهالك الطبي   اإلشارة إلى أنه وبخصوص البيانات المتبقية والتي كان يجب أن يتوفر عليها النموذج،

 ر مصابين باألمراض المزمنة والمكلفة(، بالمعطيات الخاصة بالمستفيدين )سواء كانوا مصابين أو غي

هكذا، وبالنظر إلى العناصر المذكورة أعاله، فإن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ال تتوفر على المعلومات الالزمة 

أطير المالي للصندوقين، وذلك في غياب بيانات إحصائية مفصلة ودقيقة وبصورة لالضطالع بمهمتها المتعلقة بالت 

 بق التطرق إليه.آنية، كما س

وباإلضافة إلى ذلك، يتعين على الوكالة الوطنية للتأمين الصحي إعداد تقرير سنوي شامل عن الموارد والنفقات،  

لتأمين اإلجباري األساسي عن المرض، والعمل على والمعطيات المتعلقة باالستهالك الطبي الخاص بمختلف أنظمة ا

 نشرها.

توصل بها، فإن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، كهيئة مقننة لنظام التأمين اإلجباري ولكن، ونظرا لقلة المعلومات الم

أولويات    األساسي عن المرض، ال يمكن أن تعد تقارير تضم مؤشرات وتوجهات تسمح ببلورة رؤية مستقبلية تحدد فيها

 هذا النظام، وتدابير التقنين الكفيلة بالتحكم في المصاريف. 

يوصي المجلس األعلى للحسابات الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بإنشاء نظام معلوماتي  وعلى ضوء ما سبق،

ة الوطنية يربط بين مختلف الشركاء )وزارة الصحة ومقدمي الرعاية الطبية والهيئتين المكلفتين بالتدبير والوكال

 للتأمين الصحي(.

 مهمة التحكيم .3

ً للمادة  الذكر، تضطلع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بمهمة التحكيم في  السالف 65.00من القانون رقم  59وفقا

النزاعات التي تقوم بين مختلف المتدخلين في ميدان التأمين الصحي، وذلك باالعتماد على لجنة الشفافية ولجنة الخبراء. 

م، ومهنيي قطاع الصحة، ي هذا السياق، تتلقى الوكالة شكايات كل من الهيئتين المكلفتين بالتدبير، والمؤمن عليهوف

 .2017شكاية خالل سنة  831والقطاعات الوزارية. وقد تلقت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي 

ن سالفتي الذكر قصد إجراء الخبرة. أما شكاية فقط قد أحيلت على اللجنتي  311ويتبين بعد فحص ملفات الشكايات، أن  

ونها تتعلق بانتهاك النصوص التنظيمية أو أحد بنود التعريفات شكاية، فال تتطلب إجراء خبرة لك 520الباقي، أي 

 الواردة في االتفاقيات )احترام الثمن الذي يتم على أساسه التعويض، تجاوز التعريفة، الخ(. 
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الصادرة عن هاتين اللجنتين، يتم تبليغها الى المعنيين باألمر عن طريق البريد. وتجدر اإلشارة إلى أن القرارات 

 لجدول التالي حصيلة عمل اللجنتين:ويوضح ا

 2017ملفات الشكايات التي تمت إحالتها على لجنتي الشفافية والخبراء برسم سنة 

الملفات التي تمت إحالتها  

 على لجنة الخبراء

الملفات التي تمت إحالتها  

 على لجنة الشفافية
 قرار اللجنة

 قرار إيجابي  108 169

 قرار سلبي 22 10

 ىقرارات أخر  2

 مجموع الملفات التي تمت إحالتها على اللجنتين 130 181

 المصدر: قسم الشؤون القانونية والمؤسساتية

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي لم وعلى الرغم من أن قرارات هاتين اللجنتين ملزمة لجميع األطراف، فإن 

صدر بشأنها قرار إيجابي، إال ابتداء من تاريخ يقبل إرجاع مصاريف األدوية غير المقبول إرجاع مصاريفها، والتي 

في الدورة الثامنة عشرة لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للتأمين  135، وذلك بعد اعتماد القرار رقم 2016دجنبر 26

 الصحي.

 دبير الموارد المرصودة لنظام المساعدة الطبية مهمة ت .4

 1429من رمضان  28الصادر في  2.08.177رسوم رقم السابق الذكر، والم 65.00وفقا لمقتضيات القانون رقم 

الثالث من نفس القانون، كما تم تغييره وتتميمه، يضطلع بتسيير نظام  ( بتطبيق مقتضيات الكتاب2008سبتمبر  29)

 ية كل من:المساعدة الطب

 وزارة الداخلية، المسؤولة عن تحديد الئحة األشخاص المؤهلين؛ -

 فير الخدمات الطبية؛وزارة الصحة، المسؤولة عن تو -

الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، المسؤولة عن التسجيل، وإصدار وتوزيع بطائق المساعدة الطبية،   -

 وجمع مساهمات المستفيدين الموجودين في وضعية هشاشة.

 رات قانونية في إدارة الموارد المالية لنظام المساعدة الطبية ثغ 

بمثابة مدونة التغطية الصحية األساسية، تضطلع الوكالة الوطنية  65.00م من القانون رق 127و 60وفقًا للمادتين 

 للتأمين الصحي بتدبير الموارد المالية المخصصة لنظام المساعدة الطبية.

الصادر بتاريخ  2.11.199كما تم تغييره وتتميمه بموجب المرسوم رقم  2.08.177إال أن المرسوم رقم 

موارد المالية الخاصة بنظام المساعدة الطبية إلى وزارة الصحة، وحصر دور الوكالة ، قد أوكل إدارة ال2011شتنبر 6

ودين في وضعية هشاشة ( في تحصيل المساهمة السنوية الجزئية للمستفيدين الموج25الوطنية للتأمين الصحي )المادة  

الخاص بالصيدلية  وتحويل المبالغ المحصل عليها إلى الحساب المرصود ألمور خصوصية والمسمى »الحساب

 المركزية« التابع لوزارة الصحة. 

 ، على النحو التالي:2017وتتنوع مصادر تمويل نظام المساعدة الطبية، حيث تشكلت سنة

 ؛ادرهم 154.579.758,00الموجودين في وضعية هشاشة: إجمالي مساهمة المستفيدين  -

وضعية الفقر(:   إجمالي مساهمة الجماعات الترابية )المستفيدين الموجودين في -

 ؛ادرهم 1.489.730.560,00

 )إعانة االستثمار والتسيير(.  ادرهم 36.215.000,00مساهمة الدولة: -

صحي من مجموع موارد نظام المساعدة الطبية إال مساهمات ولكن في الواقع، ال تتلقى الوكالة الوطنية للتأمين ال

درهما، والتي ال يتم تحويلها الى مقدمي  154.579.758,00المستفيدين الموجودين في وضعية هشاشة المقدرة ب 

 الخدمات الطبية العموميين بسبب اإلكراهات القانونية السالفة الذكر.

ماعات الترابية الى الحساب المرصود ألمور خصوصية المسمى وباإلضافة إلى ذلك، يتم تحويل مساهمات الج

(. وتقدر هذه المساهمات بـ 2.08.177مرسوم من ال 26)المادة  "الحساب الخاص بالصيدلية المركزية"

درهم. وفي غياب آلية لتتبع هذه المساهمات، ال يمكن تحديد المبلغ الذي تساهم به كل جماعة  1.489.730.560,00
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ترابية، ومقارنته بالمبلغ اإلجمالي لمساهمة المستفيدين الموجودين في وضعية الفقر، الذي يتم احتسابه على أساس 

 رهما لكل شخص، وبناء على البيانات التي ترسلها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لوزارة الداخلية.د  40مبلغ 

يمكن من اإلكراهات العملية على نظام المساعدة الطبية، والتي  وباإلضافة الى المعوقات السالفة الذكر، تؤثر مجموعة  

 ما يلي:  صها فييلخت

 م المساعدة الطبية وتوعيتهم بشأن حقوقهم وواجباتهم؛ النقص في التواصل مع المستفيدين من نظا -

 اكتشاف مجموعة من حاالت االنتماء المزدوج لنظام المساعدة الطبية ونظام التأمين اإلجباري األساسي  -

، مما لفت انتباه الفاعلين إلى ضرورة دراسة األسباب وتقديم مقترحات كفيلة بضمان 56عن المرض

 صدقية طلبات الترشيح؛ 

بطائق المساعدة الطبية، والتي ال تتعدى مدة صالحيتها ثالث سنوات، يعرف صعوبات تستلزم تجديد  -

 وضع آليات تسمح لنظام المساعدة الطبية بتحقيق الزخم الالزم؛

 اب نظام معلوماتي مندمج. غي -

 

 
نية للتأمين الصحي، الى السيد العامل مدير األنظمة  ، من قسم العمليات ونظام المساعدة الطبية بالوكالة الوط2018/ 81حسب الرسالة رقم    56

المعلوماتية والتواصل بوزارة الداخلية، والمتعلقة باألشخاص الدين لديهم حق االستفادة من خدمات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي،  

 فرين على بطائق نظام المساعدة الطبية. والمتو
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 (مقتضب)نص 

 ية للتأمين الصحي في منظومة التغطية الصحية األساسيةأوال. )...( موقع الوكالة الوطن

 بالنسبة لغياب وضوح في اختصاصات الوكالة الوطنية للتأمين الصحي .1

الوكالة هي هيئة ضبط  وتأطير نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض وليست هيئة تقنين، )...( نشير إلى أن  

ن دور الوكالة في التقنين حدده المشرع فقط في إبداء رأيها بشأن ، وأ65.00من القانون رقم  59تطبيقا للمادة 

عن المرض التي تحال عليها من قبل   مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتأمين اإلجباري األساسي

، اإلدارة، واقتراح االجراءات الضرورية لضبط منظومة التأمين اإلجباري األساسي عن المرض على اإلدارة

 وبصفة خاصة اآلليات المالئمة للتحكم في تكاليف التأمين اإلجباري األساسي عن المرض والسهر على احترامها.

مة اإلشراف على تنفيذ القوانين واألنظمة المتعلقة بالتغطية الصحية األساسية، وفيما يخص اضطالع الوكالة بمه

ع بالتحكيم في النزاعات بين مختلف المتدخلين في نشير في هذا الصدد أن القانون خول للوكالة مهمة االضطال

علقة بها. لكن هناك النظام، تفصل فيها بكل موضوعية وذلك في إطار التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية المت

معيقات قانونية تأثر على قرارات الوكالة وعلى السير العادي لعملها سيتم تداركها في مشروع تعديل القانون رقم 

. 114و 44الذي اقترحته الوكالة وتم عرضه على وزارة الصحة من أجل دراسته، يشمل تعديل المواد  65.00

 .)...( 

التذكير أن معالجة إشكالية التنافي، التي  التنافي وجبالمتعلقة بحاالت  65.00م من القانون رق  44فبالنسبة للمادة 

ي عن المرض وتدبير مؤسسات تقدم خدمات في مجال  تتطلب الفصل بين تدبير نظام التأمين اإلجباري األساس

فبعد أن حددت مهلة   المذكورة،  44التشخيص أو العالج أو االستشفاء، لم تتحقق رغم التعديالت التي عرفتها المادة  

ثالث سنوات من أجل تفويض تدبير هذه المؤسسات إلى هيئات أخرى ، تم تمديد هذه المدة بموجب القانون رقم 

 143.12، ولم يتوقف األمر عند هذا الحد، بل تم أيضا تقديم مشروع قانون 2012دجنبر  31تاريخ حتى  19.11

 تتم المصادقة عليه بعد. لم   31/12/2014اقترح تمديدا جديدا حتى تاريخ 

وأمام هذا الوضع نرى أن حل إشكالية التنافي يجب أن تتم أيضا على مستوى قانون التعاضد، ويتعين في هذا 

 التسريع بإخراج مدونة التعاضد إلى حيز الوجود. الصدد 

، نشير إلى أنه في أفق إيجاد حلول فيما يخص اإلشكاالت المطروحة 65.00من القانون رقم    114وبخصوص المادة  

بصدد تفعيل هذا النص، وضمان انخراط جميع المشغلين، الذين يؤمنون لمأجوريهم تغطية صحية اختيارية، في  

 بتغيير وتتميم هذه المادة. جباري األساسي عن المرض، تم تقديم مشروع قانون نظام التأمين اإل

وحرصا منها على ضمان احترام مقدمي الخدمات الطبية للنصوص التشريعية والتنظيمية وال سيما االتفاقيات 

مع   امالءمتهومنه، في أفق  30شمل المادة  2.05.733المرجعية الوطنية، قدمت الوكالة مقترح تعديل المرسوم 

 ذكور )...(.الم 65.00من القانون رقم  24المادة 

 الوكالة الوطنية للتأمين الصحي قوة اقتراحية وليست هيئة للتقنين .2

بمثابة مدونة التغطية الصحية االساسية، تناط الوكالة بمهمة التأطير  65.00من القانون رقم  59استنادا إلى المادة 

بضبط منظومته في إطار التقييد   على إعداد الوسائل الكفيلة  المرض، والسهراسي عن  التقني للتأمين اإلجباري األس

بأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة به، ولهذه الغاية تكلف باقتراح االجراءات الضرورية لضبط منظومة التأمين 

في تكاليف التأمين اإلجباري اإلجباري األساسي عن المرض على اإلدارة، وبصفة خاصة اآلليات المالئمة للتحكم  

 لسهر على احترامها.األساسي عن المرض وا

المذكور، تقدم الوكالة الوطنية للتأمين الصحي مقترحتها بخصوص فوترة الخدمات  65.00وحسب القانون رقم 

بة االشتراك بشأن تحديد نس ا(، وكذ 20االتفاقي النموذجي لكل اتفاقية وطنية )المادة  واإلطار(، 11الطبية )المادة 

وص تحديد التعريفات المرجعية الوطنية من أجل ارجاع مصاريف االجهزة  (. كما تقدم اقتراحها بخص48المادة )

صادر  2.06.802من القانون المذكور والمادة األولى من المرسوم  11التعويضية واألدوات الطبية تطبيقا للمادة 

 لصحة.بشأن تفويض السلط لوزير ا 2007في فاتح فبراير  

من القيام بمهمة الضبط المنوطة بها على الوجه األفضل، فإنه يتعين  وحتى تتمكن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي

 تعزيز أدوارها، وذلك بإشراكها وجعلها طرفا أساسيا في عملية المراقبة التقنية للنظام المنصوص علها في المادة

رضته على ع 2.05.733يرمي إلى تعديل مقتضيات المرسوم رقم  ، ولهذه الغاية قامت الوكالة بتقديم مقترح40
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في اتجاه إشراك الوكالة في عملية المراقبة التقنية    40وزارة الصحة، وشمل هذا التعديل مقتضيات المادة المذكور  

 .)...( 

 :التناسق بين اإلطار القانوني والتنظيمي لمنظومة التغطية الصحية األساسية)...( 

، أشار مشروع مالحظات المجلس األعلى ومراسيم تطبيقيه 65.00االنسجام بين القانون رقم فيما يخص عدم 

، 2.05.733من المرسوم رقم    23والمادة    65.00من القانون رقم    25و  24للحسابات إلى وجود تناقض بين المواد  

ت للهيئة سلطة تقديرية في  المذكورة، نجدها خول 23وتعقيبا على ذلك نشير إلى أنه بالرجوع إلى أحكام المادة 

ى أنه يمكن أن يشكل عدم انضمام مقدم عالجات طبية  إلى االتفاقية الوطنية سببا من  رفض التحمل حيث نصت عل

المذكورة   24أسباب رفض تحمل المصاريف من قبل الهيئة المكلفة بالتدبير، وهي نفس السلطة التي منحتها المادة  

مين الصحي بناء على طلب هيئة نصت على أنه يمكن أن تقرر الوكالة الوطنية للتأ للوكالة والهيئات المدبرة، التي

مكلفة بالتدبير وضع مقدم خارج االتفاقية بسبب عدم احترامه ألحكامها أو خرقه هذه األحكام بعد تمكينه من تقديم 

 مالحظاته وذلك عالوة على العقوبات الصادرة عن الهيئة.

والمادة   2.05.733من المرسوم رقم    23يتضح أنه ليس هناك أي تعارض بين أحكام المادة  لذلك، تبعا لهذه المقارنة  

المذكورة هي القاعدة والمبدأ حيث "يتم ارجاع مصاريف الخدمات   25، ذلك أن المادة  65.00من القانون رقم    25

ة المحددة في االتفاقية سواء الطبية المضمونة بموجب هذا القانون أو تحملها على أساس التعريفة المرجعية الوطني

 لطبية منضما إلى االتفاقية أو غير منضما إليها"  كان مقدم الخدمات ا

من القانون المذكور  24واالستثناء من هذه القاعدة هو السلطة التقديرية "يمكن" التي منحها المشرع في المادتين 

 ر.  من المرسوم السالف الذكر للهيئات المكلفة بالتدبي 23لمادة او

المذكورتين المتمثل في أن هذه األخيرة تتعلق فقط بالتحمل على   23و  25أما بخصوص عدم التناسق بين المادتين  

المذكورة آنفا التي تخص التحمل والتعويض معا، نشير إلى أن الوكالة قدمت مقترح تعديل  25خالف المادة 

وتم تدارك هذه   65.00ع مقتضيات القانون رقم  في أفق تحقيق انسجام بعض مقتضياته م  2.05.733المرسوم رقم  

 )...(.  المذكورة أعاله  25مع مقتضيات المادة    اومالءمتهمنه المذكورة في اتجاه    23حظة على مستوى المادة  المال

  توضيح العالقة بين الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ووزارة الصحة )...( 

أن عالقة الوكالة وكالة الوطنية للتأمين الصحي، تجدر اإلشارة إلى بالنسبة للمالحظة المثارة بشأن استقاللية ال

والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه، هي عالقة تتعلق  65.00بوزارة الصحة كما هي محددة في القانون رقم 

ضبط وتأطير بالوصاية التقنية للوزارة على الوكالة الهدف منها إعطاء قوة قانونية للتدابير واإلجراءات المقترحة ل

لتالي فهذا النوع من الوصاية ال يمكن إال أن يعزز من االجراءات الضبطية منظومة التغطية الصحية األساسية، وبا

 والتأطيرية لمنظومة التأمين اإلجباري األساسي عن المرض ككل ووضعها في المسار الصحيح.

 هاثانيا. تنفيذ الوكالة الوطنية للتأمين الصحي للمهام المنوطة ب

 اإلجباري األساسي عن المرض مهمة التقنين التقني لمنظومة التأمين  .1

 )...( 

 سلة العالجات والباقي على عاتق المؤمن عليه .أ

إن أهم تحديات نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض هو التقليص من المبلغ المتبقي على عاتق المؤمن 

الفاعلين هو التشجيع على    لتي اشتغلت عليها الوكالة بتنسيق مع باقيوالحفاظ على التوازنات المالية، ومن التدابير ا

وصف واستخدام األدوية الجنيسة، وفي هذا الصدد أحدثت الوكالة بمعية كافة المتدخلين في ميدان التأمين اإلجباري 

ع األدوية الجنسية األساسي عن المرض من مقدمي الخدمات الطبية، والهيئات المدبرة، وممثلي المؤمنين لجنة لتشجي

راح مخطط عمل يحدد التدابير واألعمال األكثر مالئمة للسياق الوطني من أجل النهوض ، تتمثل مهمتها في اقت

 بالدواء الجنيس )...(. 

بمناسبة انعقاد الدورة الواحدة  2019أبريل  17وحرصا منها على تتبع سير أشغال هذه اللجنة فقد تم بتاريخ 

تعلق بنظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض، داري للوكالة الوطنية للتأمين الصحي الموالعشرون المجلس اإل

، إحاطة أعضاء المجلس اإلداري للوكالة علما، بسير تقدم أشغال اللجنة المتعلقة بالتشجيع 152  بموجب القرار رقم

 )...(.  على األدوية الجنسية

ظام التامين اإلجباري مدرجة في الئحة األدوية معوض عنها برسم نوللتذكير، فقد بلغ عدد األدوية الجنيسة ال

 .2018دواء جنيس نهاية سنة  2875األساسي عن المرض حوالي 
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من جهة أخرى نشير، إلى أن تجديد االتفاقية سيمكن من خفض نسبة الباقي تحمله، لذلك فان نجاح ذلك يقتضي  

ام من أجل تجاوز المواقف المتشددة ألن الوضعية الحالية تجعل توفير كل الدعم والتزام االطراف باالنخراط الت

 ق قدراتهم. المؤمنين ضحايا ممارسات يترتب عنها تحملهم لباقي أداؤه يفو

وكما أسلفنا أن التقليص من الباقي على عاتق المؤمن يعد من أهم التحديات، لذلك فإن الموضوع يتعين النظر فيه  

 ي وتكلفته، مصلحة المؤمنين، التوازنات المالية لألنظمة وغير ذلك.من جميع الجوانب، التقدم الطب

دبرة ومقدمي الخدمات مهمة من أجل ضمان حماية أكثر من جانب أخر، تعد مسألة المراقبة والتتبع للهيئات الم

من  40لحقوق المؤمنين، لذا البد من التأكيد على ضرورة تفعيل المراقبة التقنية المنصوص عليها في المادة 

. وجعل الوكالة، باعتبارها هيئة ضبط نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض طبقا 2.05.733المرسوم رقم  

، طرف أساسي في هذه المراقبة إلى جانب وزارة الصحة من أجل تحقيق تكامل 65.00من القانون رقم    59للمادة  

سلكته الوكالة الوطنية للتأمين الصحي في مقترح  وتنسيق ما بين ضبط النظام ومراقبته. وهذا هو التوجه الذي

 ...(. المتعلقة بالمراقبة التقنية ) 2.05.733من المرسوم رقم  40تعديل المادة 

  2518.05تحديث قائمة األمراض المكلفة والمزمنة المحددة بموجب قرار وزير الصحة رقم  

األمراض التي تخول الحق في اإلعفاء وكذا تحدد بنص تنظيمي قائمة  65.00من القانون رقم  9حسب المادة 

حديد قائمة األمراض الخطيرة بت  2518.05الشروط التي يمنح بموجبها هذا اإلعفاء. وتطبيقا لذلك، صدر قرار رقم  

 .2006واألمراض التي يترتب عنها عجز طويل االمد أو باهض الثمن بالجريدة الرسمية، بتاريخ يناير 

عند هذه الالئحة بل عملت الوكالة بالتعاون مع الهيئات المدبرة على توسيع قائمة   ولإلشارة، لم يتوقف األمر

مرض يمكن من اإلعفاء من   251ض نادرة ومزمنة ومكلفة، تتفرع إلى  األمراض طويلة األمد، بإدراج ثالث أمرا

 الجزء المتبقي على عاتق المؤمن. 

األمراض الطويلة األمد والمزمنة التي تخول االعفاء من  هذا وستقوم الوكالة بإنجاز تقييم من أجل اصالح الئحة

إطالق أشغال إعادة صياغة مرجع   2019الجزء المتبقي على عاتق المؤمن. وقد برمجت ضمن مخطط عملها لسنة  

 أمراض طويلة األمد.

  عدم توحيد المعايير المعتمدة من طرف الهيئات المكلفة المدبرة العتبار المؤمن عليهم مصابين

 ألمراض المكلفة والمزمنة، وذلك في غياب وضع الوكالة لمعايير تقنية وطبية موحدة في هذا الصددبا

في هذا الصدد نشير إلى أن الوكالة قامت بإعداد مخطط عمل من أجل مراجعة الئحة األمراض المكلفة والمزمنة 

وكذا شروط اإلعفاء من الجزء  بما في ذلك المعايير والشروط المعتمدة في قبول المؤمن كمصاب بمرض مزمن.

 شأنه. الباقي على عاتق المؤمن المصاب بهاته األمراض، واألشغال جارية ب

 االتفاقيات الوطنية  .ب

  تجديد االتفاقيات الوطنية )...( 

نشير إلى أنه بالنسبة إلى مراجعة االتفاقيات الوطنية، فإن الوكالة اقتناعا منها كون هذه االتفاقيات تعتبر اإلطار 

رت األساسي لضمان حقوق جميع األطراف المكونة لمنظومة التأمين اإلجباري األساسي عن المرض، فقد سخ

جميع الوسائل الالزمة من أجل إنجاح مسلسل تجديد هذه االتفاقيات، وذلك عبر عقد مجموعة من اللقاءات، في  

قانونية" لتحديد التعريفات، وقد  - نية، مع جميع المتدخلين. باإلضافة إلى إحداث لجن "تقوتشاوريإطار توافقي 

 قطعت هذه األخيرة أشواطا متقدمة.

ية الجمود المسجلة حاليا، البد من توفير الدعم الكافي والتزام وتعهد من طرف جميع ومن أجل الخروج من وضع

داقية الفاعلين من أجل تجاوز المواقف المتشددة لبعض األطراف، ألن وضعية الجمود المسجلة تأثر على مص

قي أداؤه يفوق الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وتجعل المؤمنين يواجهون ممارسات يترتب عنها تحملهم لبا

 .2011قدرتهم، وتؤدي إلى اإلفالت من العقاب الذي تبلور من خالل مذكرة التفاهم لسنة 

ط االجتماعي لتعليق نظام وبخصوص القرارات االنفرادية المتخذة من قبل الصندوق الوطني للمنظمات االحتيا

وطنية للتأمين الصحي، قامت تبعا للشكايات الثالث المؤدي بالنسبة لبعض الخدمات الطبية، نشير إلى أن الوكالة ال

التي توصلت بها من أحد المؤسسات، بكافة االجراءات والمساعي من أجل تسوية المشكل بين هذه األخيرة 

 االجتماعي، بما فيها عقد جلسة بحث بين األطراف.والصندوق الوطني للمنظمات االحتياط 

الة الوطنية للتأمين الصحي هي المؤسسة الوحيدة المؤهلة التخاذ قرار وقد تم التأكيد خالل هذا اللقاء، على أن الوك

قم بوضع مقدم الخدمات الطبية خارج االتفاقية بسبب عدم احترامه ألحكامها أو خرقه لها، تطبيقا ألحكام القانون ر

ول بها في هذا بمثابة مدونة التغطية الصحية األساسية، والنصوص المتخذة لتطبيقه، وأن المسطرة المعم 65.00

 الشأن جد واضحة. 
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وقد اسفرت المجهودات المبذولة عن تراجع الصندوق عن قراره بإعادة عالقة الثالث المؤدي التي تربطه 

يد ببنود االتفاقية، وكذا الشروط التنظيمية، والحرص على احترام بالمؤسسة، بشرط االلتزام التام للمؤسسة بالتق

اء بالنسبة للمرضى الذين يتم تحملهم في إطار الثالث المؤدي أو المرضي الذين التعريفة الوطنية المرجعية سو

العمومية يدفعون مصاريف العالج، وذلك وفقا لبنود االتفاقية الوطنية المبرمة بين الهيئات المدبرة والمؤسسات 

لمقابل تعهدت ، وفي اANAM/RC/06للعالج واالستشفاء المماثلة للمؤسسة، وطبقا لمذكرة الضبط، المرجع 

 المؤسسة باحترام القانون والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

 التدبير وأدوات الضبط .ج

  إجراءات تأطير المواد الطبية 

 ألدوية المقبول ارجاع مصاريفها وتحسين المنهجية الحالية إلدراج ا تعزيز)...(  ▪

تقوية منظومة الضبط والسهر على تطبيقها تجسيدا لمخطط عمل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، فقد قامت ب

وتنظيمها، وخاصة في الشق المتعلق باألدوية واألدوات الطبية الذي يمتص لوحده ثلث نفقات التأمين اإلجباري 

لك فإن الوكالة في مواكبة اصالحية مستمرة للسياسة الدوائية، وذلك من أجل األساسي عن المرض، إضافة إلى ذ 

النية واألدوات الطبية  في متناول الساكنة المؤمنة، ويبقى مشكل تحمل المواطن أكثر من جعل المنتوجات الصيد 

ألدوية التي تشكل أهم في المائة من النفقات االجمالية الصحية مرتبط بالكلفة العالجية لألمراض، نظرا لغالء ا  50

 عائق للتقليل من أعبائها.

ل بهذه المهمة وتحقيق أهدافها، ومالءمتها مع المتطلبات العلمية وحتى يتسنى للوكالة االضطالع على الوجه األكم

 والطبية، فقد عمل المجلس اإلداري للوكالة الوطنية للتأمين الصحي على إحداث لجنة مستقلة تدعى لجنة الشفافية، 

ر الصحة بشأن من ضمن المهام المنوطة بهذه اللجنة، تقديم رأيها المبرر للوكالة الوطنية للتأمين الصحي ولوزيو

الخدمة الطبية والدوائية المقدمة من خالل تقييم وإدراج األدوية المرخص لها بالتداول في السوق ضمن الئحة 

الى ذلك فإن اللجنة تعمل جاهدة على البت في ملفات  األدوية المقبول ارجاع مصاريفها أو اقصائها منها. واضافة

 في المغرب وكذا األدوية الموصوفة  الشكايات المتعلقة باألدوية غير المتداولة

خارج إرشادات ودواعي االستعمال المنصوص عليها في اإلذن بالتسويق، حرصا منها على سالمة المواطن 

 حكم في نفقاتها بالتقليل من أعبائها على الساكنة المؤمنة من جهة أخرى. باالستخدام األمن لهذه األدوية من جهة، والت

فإن قائمة األدوية المقبول إرجاع مصاريفها تحصر  733-05-2من المرسوم رقم  8ادة واستنادا لمقتضيات الم

بقرار وزير الصحة، ويتم ارجاع مصاريف أي مستحضر صيدلي على أساس الثمن العمومي للدواء الجنيس 

 مستحضر المرجعي في حالة وجوده والذي يحمل نفس االسم المتعارف عليه دوليا.لل

( لوائح لألدوية المقبول ارجاع مصاريفها بقرار لوزير الصحة، 7تم لحد اآلن إصدار سبعة ) وفي هذا الشأن، فقد 

 2006دواء سنة    1000علما أن توسيع الئحة األدوية المقبول ارجاع مصاريفها في تدرج مستمر حيث انتقلت من  

 دواء جنيس. 2857منها  2018دواء نهاية سنة  4373إلى 

تحيين هذا الدليل بكيفية منتظمة ومستمرة أخذا في االعتبار جميع األدوية المرخص لها  وتعمل الوكالة جاهدة على 

 لوكالة.بالتداول في السوق، ويتم إرساله الى الهيئات المدبرة، مع تنزيله على البوابة االلكترونية ل

وبغية ضمان الولوج الفعال للعالجات وضمان جودتها، فإن الوكالة عملت مؤخرا على تعيين أطباء خبراء، ومن 

بين المهام الموكلة لها النظر في النزاعات بين المؤمنين والهيئات المدبرة أو بين مهنيي الصحة والهيئات المدبرة، 

 ة.ات الطبيالتي تهم الملفات المرضية والدوائية والتقني

وفي األخير، ال بد من التأكيد على أن عملية إدراج األدوية والتعويض عنها في إطار التأمين االجباري األساسي 

عن المرض هي عملية مقننة، وتحرص الوكالة في إطار المهام الموكولة إليها، على ضمان ولوج الساكنة المؤمنة 

ن االعتبار التوازنات المالية لهذا النظام من جهة، والبت في ألخذ بعيإلى منتوجات صيدالنية جيدة وبأقل تكلفة مع ا

 الشكايات المتعلقة بها بكل مهنية من جهة أخرى. 

وبالنظر لألجل الذي يفصل بين الحصول على اإلذن بعرض الدواء في السوق، وتعويضه من قبل الهيئات المدبرة 

البدائل العالجية الوحيدة التي تدخل في عالج ية تشكل لنظام التأمين اإلجباري األساسي، ولكون بعض األدو

 المرض.

السماح للوكالة الوطنية للتأمين الصحي والهيئات  الصادر عن المجلس اإلداري للوكالة  135تم بموجب القرار رقم

ر، وذلك المكلفة بتدبير نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض، بصفة استثنائية، تعويض األدوية السالف الذك

في انتظار إدراجها في الئحة األدوية المقبول إرجاع مصاريفها برسم نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض 

 .)...( 
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ولذا فقد أصبح من الضروري اشراك الوكالة الوطنية للتأمين الصحي في عملية تحديد األثمنة وكذا في عملية اإلذن 

حاصل بين عرض الدواء في السوق وبين نشر الئحة األدوية تأخير البالعرض في السوق من أجل تجاوز ذلك ال

المعوض عنها برسم نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض في الجريدة الرسمية، وادراج الدواء في دليل 

 األدوية المقبول إرجاع مصاريفها.

 )...( توسيع قائمة المستلزمات الطبية ووضع مرجع ألسعارها   ▪

مستلزم طبي يتعلق بجراحة القلب   20رة إلى أن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي قامت بتحديد تعريفات  اإلشاتجدر  

 .2015والشرايين، توج بإصدار قرار لوزير الصحة سنة 

الذي فوض السلطة للوزير الصحة بشأن كيفيات تحديد سعر البيع وسعر  2.15.878وبعد صدور مرسوم رقم 

والذي أوكله مهمة تحديد الكيفيات تحديد السعر والفوترة بقرار. وبالرغم من صدور  لطبيةفوترة المستلزمات ا

الّذي يتعلق بتحديد كيفيات تحديد سعر البيع للعموم وفوترة المستلزمات الطبية، لم تحدد  4217.15القرار رقم 

مكنها في غياب أي تحديد لهاته ال ي الوزارة هاته األسعار والفوترة، وتجد الوكالة نفسها أمام إشكال قانوني، حيث

 األسعار أن تشتغل على تحديد تعريفات المستلزمات الطبية برسم نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض.

لذا نوصي وزارة الصحة بتسريع تحديد األسعار وفوترة المستلزمات الطبية، وذلك حتى تتمكن الوكالة من العمل 

 الطبية برسم نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض.زمات على تحديد تعريفات المستل

 خاصة بمهني الصحة ومؤسسات العالج اجراءات 

 بخصوص مصنفات األعمال الطبية ▪

نشير إلى أن مصنفات األعمال تعتبر ركيزة أساسية للضبط والتحكم الطبي في المصاريف وأساسية من أجل إعداد 

إال أن المصنفات الجاري بها العمل حاليا تبقى قديمة وناقصة وغير منظمة، عال،  التعريفات و بناء نظام معلوماتي ف

كما تعتبر عملية قبول األعمال أو مماثلتها في إطار المصنف العام لألعمال المهنية ومصنف أعمال البيولوجيا 

جيا تمت بيولوعمل متعلق بال 134عمل جراحي و  22عمل متعلق بعالجات االسنان،  13الطبية بطيئة ) فقط 

مماثلتها، من طرف اللجنة الوطنية للمصنف( مما ترتب عنه صعوبات في تدبير التعريفة والسيما رفض تحمل 

 وتعويض المؤمنين.

وبالرغم من المرحلة التجريبية التي أجرتها وزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي المتعلقة بإحداث 

موقع نموذجي، وكذا التقدم المحرز من قبل الوكالة الوطنية  13توى لى مسالتصنيف الموحد لألعمال الطبية ع

للتأمين الصحي بخصوص تنزيل أعمال المصنف العام لألعمال المهنية على مستوى التصنيف الموحد لألعمال 

ثرا، ل متعالطبية فان المرور الكامل من المصنف العام لألعمال المهنية إلى التصنيف الموحد لألعمال الطبية الزا

 وتحميل هذا التصنيف في إطار نظم المعلومات للهيئات المدبرة يبقى غير مؤكد.

)...( توحيد الممارسات الطبية من خالل وضع بروتكوالت عالجية كمعيار لتحسين التحكم في  ▪

 المصاريف، وتكاليف الرعاية الصحية والفحوصات الطبية

رتوكوالت العالجية ودورها في ضبط المصاريف والخدمات ة البإن الوكالة الوطنية للتأمين الصحية تعي أهمي

اعادة الدينامية   2019الصحية والعالجية والتحكم فيها، وبالنظر إلى هذه األهمية، أدرجت ضمن مخطط عملها لسنة  

 العالجية كأحد األولويات التي ستعمل الوكالة جاهدة على تحقيقها.  البرتوكوالتلعملية اعداد 

لصندوقين والنظام المعلوماتي الخاص بتدبير نظام التأمين اإلجباري األساسي عن الي لالتأطير الم .2

 المرض  

بمثابة مدونة التغطية الصحية  65.00من القانون رقم  59من باب التذكير، أناط المشرع المغربي، بموجب المادة 

لي بين الموارد والنفقات بالنسبة لكل إلجمااألساسية، بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي مهمة تحقيق التوازن المالي ا

نظام من أنظمة التأمين اإلجباري األساسي عن المرض. وكذا بإعداد تقرير سنوي شامل عن الموارد والنفقات 

 والمعطيات المتعلقة باالستهالك الطبي الخاص بمختلف أنظمة التأمين اإلجباري األساسي عن المرض والسهر

 على نشرها. 

الوضعية الحالية ال تساعد على تحقيق ذلكـ العتبارات التي وردت في مشروع مالحظات المجلس ى أن  وبالنظر إل

األعلى للحسابات، باإلضافة إلى عدم توصل الوكالة من الهيئات المدبرة بتقرير االفتحاص المحاسبي والمالي، كما  

 . 65.00من القانون المذكور رقم  52تنص على ذلك المادة 

الة من االضطالع بدورها على أفضل وجه وبالتالي تجاوز الوضعية الحالية، قامت بإدراج ضمن تتمكن الوكوحتى  

منه، سيتوجب بموجبه على الهيئات المدبرة إرسال، خالل  43تعديال للمادة  65.00مشروع تعديل القانون رقم 

ستهالك الطبي للمؤمنين، وكذا صلة حول االفترة زمنية وإطار تحدده الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، معلومات مف

 الموارد والنفقات المرتبطة بها. وأيضا موافاتها كل ستة أشهر بتوقعاتها المالية )...(.
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 الصحة ومقدمي الرعاية الطبية والهيئتين   )وزارة  )...( إنشاء نظام معلوماتي يربط بين مختلف الشركاء

 مين الصحي(المكلفتين بالتدبير والوكالة الوطنية للتأ

وجب التذكير أن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي قامت بدراسة من أجل وضع نظام وطني للمعلومات المتعلقة 

بالتغطية الصحية األساسية، اعداد الشطر األول )تقييم الوضعية الحالية(، كما تعمل على اثراء مرجعها وتطوير 

جة المعلوماتية وتبادل المعطيات المتعلقة بنظام التأمين نية للمعالنظام تبادل المعطيات من خالل تقوية القدرات التق

 اإلجباري األساسي عن المرض مع كافة األطراف المتدخلة باستعمال تطبيقات أمنة ومتطورة.

 مهمة التحكيم .3

الصادر عن المجلس اإلداري للوكالة، وجب   135فقط ومن أجل توضيح ما ورد في التقرير بخصوص القرار رقم  

أن هذا القرار تم اعتماده من طرف المجلس اإلداري للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وذلك بالنظر شارة إلى اال

لألجل الذي يفصل بين الحصول على اإلذن بعرض الدواء في السوق، وتعويضه من قبل الهيئات المدبرة لنظام 

يدة التي تدخل في عالج المرض الجية الوحالتأمين اإلجباري األساسي، ولكون بعض األدوية تشكل البدائل الع

 .)...( 

وبالنظر لهذه االعتبارات، تم بموجب هذا القرار السماح للوكالة الوطنية للتأمين الصحي والهيئات المكلفة بتدبير 

نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض، بصفة استثنائية، تعويض األدوية السالف الذكر، وذلك في انتظار 

 األدوية المقبول إرجاع مصاريفها برسم نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض.  ا في الئحةإدراجه

 بخصوص المالحظات المتعلقة بتدبير نظام المساعدة الطبية   .4

  إدارة الموارد المرصدة لنظام المساعدة الطبية 

كتاب الثالث من  مقتضيات البتطبيق  2.08.177والمرسوم  65.00لقد أفرز التناقض الحاصل بين القانون رقم 

بمثابة مدونة التغطية الصحية األساسية كما تم تغييره وتتميمه، عن غياب في الرؤية وعدم  65.00القانون رقم 

 الوضوح في تدبير موارد نظام المساعدة الطبية. 

دة هشاشة، مجموبسبب هذا التناقض الحاصل بين القانون ومرسوم تطبيقيه تبقى مساهمات المستفيدين في وضعية  

في حساب الخاص بالوكالة وال يتم تحويلها إلى الحساب المرصد ألمور خصوصية المسمى "الحساب الخاص 

 بالصيدلية المركزية". 

 للمستفيدين،وأمام هذا الوضع، من أجل وضع أدوات وآليات ضرورية للحكامة الجيدة وضمان تحمل أفضل 

عتماد تدبير أمثل للنظام المذكور. وفي هذا السياق الضروري ا وضمان ديموم نظام المساعدة الطبية، كان من

عملت وزارة الصحة بالتشاور مع وزارة الداخلية ووزارة االقتصاد والمالية والوكالة على إصالح نظام المساعدة 

 الطبية، وذلك تنفيذا لتوجيهات جاللة الملك محمد السادس نصره هللا. 

 ظام المساعدة الطبية وتوعيتهم بشأن حقوقهمفيدين من نبخصوص النقص في التواصل مع المست 

فيما يخص التواصل مع المستفيدين من نظام المساعدة الطبية نشير إلى أنه بالنظر إلى االشكال القانوني المتمثل 

، يتعذر قيام بحملة تواصلية مع المستفيدين، 2.08.177والمرسوم  65.00في التناقض الحاصل بين القانون رقم 

ألمر يتطلب تخصيص إمكانات مادية وبشرية. باإلضافة إلى ذلك فإن الوكالة تكلف فقط بإعداد واصدار سيما وأن اال

 بطائق االستفادة.

   اكتشاف حاالت االنتماء المزدوج لنظام المساعدة الطبية ونظام التامين اإلجباري األساسي عن المرض 

ة جيدة لنظام المساعدة الطبية قامت الوكالة بتعزيز ن أجل حكامتعقيبا على هذه التوصية تجدر اإلشارة إلى أنه م

عملية مراقبة ازدواجية التسجيل في أنظمة التغطية الصحية األساسية تفادي للجمع بين نظامين أو أكثر من أنظمة 

 التغطية الصحية. 

  النظام المعلوماتي مندمج 

التغطية الصحية الشاملة بالموازاة مع المحاور أفق بلوغ    من أجل إعادة تموقع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي في  

االستراتيجية المتعلقة بإصالح التغطية الصحية األساسية، يهدف النظام المعلوماتي المندمج للتدبير والمعلومات 

الل لنظام المساعدة الطبية، إلى وضع أداة لتبادل المعطيات بين الفاعلين في نظام المساعدة الطبية وذلك من خ

 ل التالية:األعما

 تحديد المستفيدين من نظام المساعدة الطبية من خالل بطاقة نظام المساعدة الطبية ذكية الكترونية؛ -

 تحديث آليات تجميع وتوزيعها وتدبير معلومات نظام المساعدة الطبية؛ -

 المتدخلين؛توحيد المعطيات بين المؤسسات الصحية والهيئة المدبرة والوكالة وباقي  -
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 د والتحكم في المصاريف من خالل استهالك طبي حديث ومراقبة صارمة ضد التدليس.ترشيد الموار -

التقنية قبل تعميمه ولإلشارة فقد تم البدء في العمل عليه، وسيتم توجيهه بعد االنتهاء منه عبر سلسة من التجارب 

 مقدم الخدمة. على كافة التراب الوطني، وذلك بالتشاور والمواكبة من طرف وزارة الصحة ومساعدة من

 

 (مقتضب)نص 

بخصوص المالحظات حول موقع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي في منظومة التغطية  .أوال

 الصحية األساسية

 وكالة الوطنية للتأمين الصحيغياب وضوح في اختصاصات ال .1

انون والنصوص المتخذة لتطبيقه وعدم تعقيبا على مالحظة المجلس األعلى للحسابات بشأن التفاوت الحاصل بين الق

الوضوح في اختصاصات الوكالة كهيئة مقننة، نشير إلى أن الوكالة هي هيئة ضبط  وتأطير نظام التأمين اإلجباري 

، وأن دور الوكالة في التقنين  65.00من القانون رقم  59يئة تقنين، تطبيقا للمادة األساسي عن المرض وليست ه

إبداء رأيها بشأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتأمين اإلجباري  حدده المشرع فقط في 

منظومة التأمين األساسي عن المرض التي تحال عليها من قبل اإلدارة، واقتراح اإلجراءات الضرورية لضبط 

يف التأمين اإلجباري اإلجباري األساسي عن المرض على اإلدارة، وبصفة خاصة اآلليات المالئمة للتحكم في تكال

 األساسي عن المرض والسهر على احترامها.

فيما يخص اضطالع الوكالة بمهمة اإلشراف على تنفيذ القوانين واألنظمة المتعلقة بالتغطية الصحية األساسية، 

تفصل   شير إلى أن القانون خول للوكالة مهمة االضطالع بالتحكيم في النزاعات بين مختلف المتدخلين في النظام،ن

فيها بكل موضوعية وذلك في إطار التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها. لكن هناك معيقات قانونية 

الذي  65.00يتم تداركها في مشروع تعديل القانون رقم تؤثر على قرارات الوكالة وعلى السير العادي لعملها س

 ...(. )114و 44استه، يشمل تعديل المواد اقترحته الوكالة وتم عرضه على الوزارة من أجل در

المتعلقة بحاالت التنافي، وجب التذكير أن معالجة إشكالية التنافي، التي    65.00من القانون رقم    44فبالنسبة للمادة  

بين تدبير نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض وتدبير مؤسسات تقدم خدمات في مجال  تتطلب الفصل 

المذكورة، فبعد أن حددت مهلة   44الج أو االستشفاء، لم تتحقق رغم التعديالت التي عرفتها المادة  التشخيص أو الع

ذه المدة بموجب القانون رقم ثالث سنوات من أجل تفويض تدبير هذه المؤسسات إلى هيئات أخرى، تم تمديد ه

ح تمديدا جديدا حتى تاريخ اقتر 143.12، وتم أيضا تقديم مشروع قانون 2012دجنبر  31حتى تاريخ  19.11

 لم تتم المصادقة عليه بعد. 31/12/2014

الصدد أمام هذا الوضع نرى أن حل إشكالية التنافي يجب أن تتم أيضا على مستوى قانون التعاضد، ويتعين في هذا  

 التسريع بإخراج مدونة التعاضد إلى حيز الوجود.

أنه في أفق إيجاد حلول فيما يخص اإلشكاالت المطروحة   ، نشير إلى65.00من القانون رقم    114بخصوص المادة  

بصدد تفعيل هذا النص، وضمان انخراط جميع المشغلين، الذين يؤمنون لمأجوريهم تغطية صحية اختيارية، في  

ن اإلجباري األساسي عن المرض، تم تقديم مشروع قانون بتغيير وتتميم هذه المادة، يهدف إلى تمديد نظام التأمي

االنتقالية إلى ثالث سنوات تحتسب من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وبالتالي لن يبقى تنزيلها معلقا على  الفترة  

 التغطية الصحية األساسية.  بمثابة مدونة 65.00صدور جميع النصوص التطبيقية للقانون رقم 

يمية وال سيما االتفاقيات وحرصا منها على ضمان احترام مقدمي الخدمات الطبية للنصوص التشريعية والتنظ

مع   ا مالءمتهمنه، في أفق  30شمل المادة  2.05.733المرجعية الوطنية، قدمت الوكالة مقترح تعديل المرسوم 

 كور. المذ  65.00من القانون رقم  24المادة 

المالحظة،  ومن الناحية الشكلية فقط، حبذا لو تم تصحيح الخطأ المادي الذي ورد في الفقرة األولى الخاصة بهذه

النصوص التنظيمية" وليس "التنفيذية" وذلك انسجاما معا ما هو منصوص عليه في القانون حيث يتعلق األمر ب"

 .  65.00رقم 

 الوكالة الوطنية للتأمين الصحي قوة اقتراحية وليست هيئة للتقنين  .2

لتأطير  الساسية، تناط بالوكالة مهمة ابمثابة مدونة التغطية الصحية ا  65.00من القانون رقم  59استنادا إلى المادة 

التقني للتأمين اإلجباري األساسي عن المرض، والسهر على إعداد الوسائل الكفيلة بضبط منظومته في إطار التقييد 

 باألحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة به. 
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(، 11ت الطبية )المادة المذكور، تقدم الوكالة مقترحاتها بخصوص فوترة الخدما 65.00وحسب القانون رقم 

(. كما تقدم  48(، وكذا بشأن تحديد نسبة االشتراك المادة )20االتفاقي النموذجي لكل اتفاقية وطنية )المادة    واإلطار

اقتراحها بخصوص تحديد التعريفات المرجعية الوطنية من أجل ارجاع مصاريف األجهزة التعويضية واألدوات 

 2007صادر في فاتح فبراير    2.06.802ن المرسوم  انون المذكور والمادة األولى ممن الق  11الطبية تطبيقا للمادة  

 بشأن تفويض السلط لوزير الصحة.

، بخصوص المادة المذكورة 2.05.733وقد قامت الوكالة بتقديم مقترح يرمي إلى تعديل مقتضيات المرسوم رقم 

 (. . ..في اتجاه إشراك الوكالة في عملية المراقبة التقنية. ) 40

 اإلطار القانوني والتنظيمي لمنظومة التغطية الصحية األساسية العمل على تحقيق تناسق بين .3

، ذلك 65.00من القانون  25والمادة  2.05.733من المرسوم رقم  23نشير إلى أنه ال تعارض بين أحكام المادة 

ات الطبية المضمونة بموجب هذا المذكورة هي القاعدة والمبدأ، حيث "يتم إرجاع مصاريف الخدم 25أن المادة 

القانون أو تحملها على أساس التعريفة المرجعية الوطنية المحددة في االتفاقية سواء كان مقدم الخدمات الطبية 

 منضما إلى االتفاقية أو غير منضم لها"  

من القانون المذكور  24واالستثناء من هذه القاعدة هو السلطة التقديرية "يمكن" التي منحها المشرع في المادتين 

 من المرسوم السالف الذكر للهيئات المكلفة بالتدبير.   23والمادة 

المذكورتين المتمثل في أن هذه األخيرة تتعلق فقط بالتحمل على   23و  25أما بخصوص عدم التناسق بين المادتين  

ح تعديل المرسوم رقم  التي تخص التحمل والتعويض معا، نشير إلى أن الوكالة قدمت مقتر  25خالف المادة 

وتم تدارك هذه المالحظة  65.00في أفق تحقيق انسجام بعض مقتضياته مع مقتضيات القانون رقم  2.05.733

 (...المذكورة أعاله. ) 25متها مع مقتضيات المادة ءمنه المذكورة في اتجاه مال 23على مستوى المادة 

للتأمين الصحي   ح العالقة بين الوكالة الوطنيةالتوصية الموجهة إلى السيد وزير الصحة من أجل توضي .4

 ووزارة الصحة 

والنصوص التنظيمية  65.00تجدر اإلشارة إلى أن عالقة الوكالة بوزارة الصحة كما هي محددة في القانون رقم 

لتدابير المتخذة لتطبيقه، هي عالقة تتعلق بالوصاية التقنية للوزارة على الوكالة الهدف منها إعطاء قوة قانونية ل

ضبط وتأطير منظومة التغطية الصحية األساسية، وبالتالي فهذا النوع من الوصاية ال يمكن واإلجراءات المقترحة ل

إال أن يعزز من االجراءات الضبطية والتأطيرية لمنظومة التأمين اإلجباري األساسي عن المرض ككل ووضعها 

 في المسار الصحيح.

 طة بهاية للتأمين الصحي للمهام المنومدى تنفيذ الوكالة الوطن .ثانيا
 )...( 

 سلة العالجات والباقي على عاتق المؤمن عليه .1

إن أهم تحديات نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض هو التقليص من المبلغ المتبقي على عاتق المؤمن 

من التدابير التي اشتغلت عليها والحفاظ على التوازنات المالية، ويعد من األولويات التي تحظى باهتمام بالغ، و

تخدام األدوية الجنيسة، وفي هذا الصدد أحدثت الوكالة الوكالة بتنسيق مع باقي الفاعلين هو التشجيع على وصف واس

بمعية كافة المتدخلين في ميدان التأمين اإلجباري األساسي عن المرض من مقدمي الخدمات الطبية، والهيئات 

بمناسبة انعقاد مجلس اإلداري للوكالة الوطنية للتأمين  142ن، بموجب  توصية رقم المدبرة، وممثلي المؤمني

لجنة لتشجيع األدوية الجنسية تتكون من وزارة الصحة، ووزارة االقتصاد والمالية،   2018ماي    28تاريخ  الصحية ب

طني لمنظمات االحتياط والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والصندوق الوطني للضمان االجتماعي، والصندوق الو

ني لهيئة الصيادلة، والمجلس الوطني لهيئة االجتماعي، والمجلس الوطني لهيئة الطبيبات واألطباء، والمجلس الوط

جراحة األسنان، تتمثل مهمتها في اقتراح مخطط عمل يحدد التدابير واألعمال األكثر مالئمة للسياق الوطني من 

 ( ...أجل النهوض بالدواء الجنيس. )

 من:مكنت  2018وقد تم عقد ثالث اجتماعات سنة 

األطباء، وأطباء األسنان والصيادلة  (الخاصة بكل األطراف االنتظاراتوتبادل المواقف  -

 ؛(المدبرةوالصناعيين والهيئات 

جرد للوضعية الحالية على المستوى التنظيمي والتطبيقي وإبراز نقاط القوة والضعف ومكامن  -

 نهوض بالدواء الجنيس؛الفرص والمخاطر لل

 أخرى في مجال النهوض باألدوية الجنيسة.عرض الدراسة المقارنة حول الممارسات المطبقة ببلدان   -
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وستخصص االجتماعات األخرى المقررة لتحديد واقتراح اإلجراءات والتدابير األكثر مالئمة للسياق الوطني من 

 وسط والطويل.أجل النهوض بالدواء الجنيس على المدى القصير والمت

بمناسبة انعقاد الدورة الواحدة  2019أبريل  17وحرصا منها على تتبع سير أشغال هذه اللجنة، فقد تم بتاريخ 

والعشرون المجلس اإلداري للوكالة الوطنية للتأمين الصحي المتعلق بنظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض، 

اإلداري للوكالة علما، بسير تقدم أشغال اللجنة المتعلقة بالتشجيع   ، إحاطة أعضاء المجلس152بموجب القرار رقم  

 ( ...دوية الجنسية. )على األ

وللتذكير، فقد بلغ عدد األدوية الجنيسة المدرجة في الئحة األدوية معوض عنها برسم نظام التامين اإلجباري 

 .2018دواء جنيس نهاية سنة  2875األساسي عن المرض حوالي 

يقتضي توفير كل  نشير، إلى أن تجديد االتفاقية سيمكن من خفض نسبة الباقي تحمله، ونجاح ذلك من جهة أخرى

الدعم والتزام االطراف باالنخراط التام من أجل تجاوز المواقف المتشددة ألن الوضعية الحالية تجعل المؤمنين 

 ضحايا ممارسات يترتب عنها تحملهم لباقي أداؤه يفوق قدراتهم.

 رتين لنظام نسبة اإلعفاء من الحصة المتبقية المطبقة من طرف الهيئتين المكلفتين المدب عدم توحيد

 التأمين اإلجباري االساسي عن المرض  

تجدر االشارة إلى أن المجلس اإلداري للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، حرصا منه على ضرورة تحقيق انسجام 

عي والصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي من أجل ومالئمة بين الصندوق الوطني للضمان االجتما

قضى باعتماد  38على قرار رقم  2009مارس  20، صادق في دورته الخامسة بتاريخ تدبير عقالني وموحد 

درهم كحد أقصى بمثابة قيمة المصاريف السنوية المتبقية على عاتق المؤمن فيما يتعلق باألمراض  3000مقياس 

 (. ...فة. )المزمنة والمكل

في ذلك الخدمات المتنقلة من تحاليل بيولوجية وأخضع كافة الخدمات الطبية المقدمة في معالجة هذه األمراض بما  

 وطب اشعاعي وأدوية موصوفة، إلى نفس نسبة اإلعفاء الخاصة بالمرض المعني. 

ظر فيه من جميع الجوانب، التقدم إن التقليص من الباقي على عاتق المؤمن يعد من أهم التحديات، لذلك يتعين الن

 المالية لألنظمة وغير ذلك. الطبي وتكلفته، مصلحة المؤمنين، التوازنات

كذلك، فإن توحيد هذه النسبة بين الصندوق الوطني للضمان االجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات االحتياط 

 في نسب االشتراك وكذا سلة الخدمات. االجتماعي، تعترضه صعوبات منها اختالف في آليات التمويل، اختالف 

 2518.05المحددة بموجب قرار وزير الصحة رقم  تحديث قائمة األمراض المكلفة والمزمنة  

تحدد بنص تنظيمي قائمة األمراض التي تخول الحق في اإلعفاء وكذا  65.00من القانون رقم  9حسب المادة 

بتحديد قائمة األمراض الخطيرة   2518.05لذلك، صدر قرار رقم  الشروط التي يمنح بموجبها هذا اإلعفاء. وتطبيقا  

يناير  05بتاريخ  5384عدد  ترتب عنها عجز طويل االمد أو باهض الثمن بالجريدة الرسميةواألمراض التي ي

2006. 

مراض أ  03لإلشارة، عملت الوكالة بالتعاون مع الهيئات المدبرة على توسيع قائمة األمراض طويلة األمد، بإدراج  

 متبقي على عاتق المؤمن. مرض يمكن من اإلعفاء من الجزء ال 251نادرة ومزمنة ومكلفة، تتفرع إلى 

هذا وستقوم الوكالة بإنجاز تقييم من أجل إصالح الئحة األمراض الطويلة األمد والمزمنة التي تخول اإلعفاء من 

إطالق أشغال إعادة صياغة مرجع   2019نة  الجزء المتبقي على عاتق المؤمن. وقد برمجت ضمن مخطط عملها لس

 أمراض طويلة األمد.

 يير المعتمدة من طرف الهيئات المكلفة المدبرة العتبار المؤمن عليهم مصابين عدم توحيد المعا

 باألمراض المكلفة والمزمنة، وذلك في غياب وضع الوكالة لمعايير تقنية وطبية موحدة 

امت بإعداد مخطط عمل من أجل مراجعة الئحة األمراض المكلفة والمزمنة في هذا الصدد نشير إلى أن الوكالة ق 

ذلك المعايير والشروط المعتمدة في قبول المؤمن كمصاب بمرض مزمن. وكذا شروط اإلعفاء من الجزء  بما في

 الباقي على عاتق المؤمن المصاب بهاتة األمراض، واألشغال جارية بشأنه. 

 االتفاقيات الوطنية  .2

  الموجهة إلى وزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي من أجل العمل على تجديد  التوصية

 االتفاقيات الوطنية 

نشير إلى أنه بالنسبة لمراجعة االتفاقيات الوطنية، فإن الوكالة اقتناعا منها بكون هذه االتفاقيات تعتبر اإلطار 

أمين اإلجباري األساسي عن المرض، فقد سخرت ظومة التاألساسي لضمان حقوق جميع األطراف المكونة لمن

جميع الوسائل الالزمة من أجل إنجاح مسلسل تجديد هذه االتفاقيات، وذلك عبر عقد مجموعة من اللقاءات، في  



 
 

325 

قانونية" لتحديد التعريفات، وقد  - إطار توافقي وتشاوري، مع جميع المتدخلين. باإلضافة إلى إحداث لجن "تقنية

 ة أشواطا متقدمة.ه األخيرقطعت هذ 

ومن أجل الخروج من وضعية الجمود المسجلة حاليا، البد من توفير الدعم الكافي والتزام وتعهد من طرف جميع 

الفاعلين من أجل تجاوز المواقف المتشددة لبعض األطراف، ألن وضعية الجمود المسجلة تأثر على مصداقية 

 يواجهون ممارسات يترتب عنها تحملهم لباقي أداؤه يفوق قدرتهم.  المؤمنينالوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وتجعل  

وبخصوص القرارات االنفرادية المتخذة من قبل الصندوق الوطني للمنظمات االحتياط االجتماعي لتعليق نظام 

كايات تبعا للشالثالث المؤدي بالنسبة لبعض الخدمات الطبية، نشير إلى أن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، قامت 

التي توصلت بها من أحد المؤسسات، بكافة االجراءات والمساعي من أجل تسوية المشكل بين هذه األخيرة 

 والصندوق الوطني للمنظمات االحتياط االجتماعي، بما فيها عقد جلسة بحث بين األطراف.

سة الوحيدة المؤهلة التخاذ قرار هي المؤسوقد تم التأكيد خالل هذا اللقاء، على أن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي  

بوضع مقدم الخدمات الطبية خارج االتفاقية بسبب عدم احترامه ألحكامها أو خرقه لها، تطبيقا ألحكام القانون رقم 

بمثابة مدونة التغطية الصحية األساسية، والنصوص المتخذة لتطبيقه، وأن المسطرة المعمول بها في هذا  65.00

 حة. الشأن جد واض

أسفرت المجهودات المبذولة عن تراجع الصندوق عن قراره بإعادة عالقة الثالث المؤدي التي تربطه  وقد 

بالمؤسسة، بشرط االلتزام التام للمؤسسة بالتقيد ببنود االتفاقية، وكذا الشروط التنظيمية، والحرص على احترام 

في إطار الثالث المؤدى أو المرضى الذين  م تحملهمالتعريفة الوطنية المرجعية سواء بالنسبة للمرضى الذين يت

يدفعون مصاريف العالج، وذلك وفقا لبنود االتفاقية الوطنية المبرمة بين الهيئات المدبرة والمؤسسات العمومية 

، وفي المقابل تعهدت ANAM/RC/06للعالج واالستشفاء المماثلة للمؤسسة، وطبقا لمذكرة الضبط، المرجع 

 ون والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.ام القانالمؤسسة باحتر

 تدبير وأدوات التقنينال .3

 )...( 

   التوصية الموجهة إلى الوكالة من أجل تعزيز وتحسين المنهجية الحالية إلدراج األدوية المقبول ارجاع

 مصاريفها 

على تطبيقها والسهر  تجسيدا لمخطط عمل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، فقد قامت بتقوية منظومة الضبط

وتنظيمها، وخاصة في الشق المتعلق باألدوية واألدوات الطبية الذي يمتص لوحده ثلث نفقات التأمين اإلجباري 

األساسي عن المرض، إضافة إلى ذلك فإن الوكالة في مواكبة اصالحية مستمرة للسياسة الدوائية، وذلك من أجل 

تناول الساكنة المؤمنة، ويبقى مشكل تحمل المواطن أكثر من بية في مجعل المنتوجات الصيدالنية واألدوات الط

 في المائة من النفقات االجمالية الصحية مرتبط بالكلفة العالجية لألمراض وبكلفة األدوية. 50

ضمن وكما هو معلوم، فإن المشاركة في تفعيل السياسة الدوائية ببالدنا وعقلنة تدبيرها، والتحكم في نفقاتها، يعد من  

 يات الوكالة التي تسعى جاهدة لتحقيقها. أولو

وحتى يتسنى للوكالة االضطالع على الوجه األكمل بهذه المهمة وتحقيق أهدافها، ومالءمتها مع المتطلبات العلمية 

سنة   4والطبية، فقد عمل المجلس اإلداري للوكالة على إحداث لجنة مستقلة تدعى لجنة الشفافية، بموجب قرار رقم  

، وهي تعمل تحت إشراف الوكالة. كما قامت الوكالة 2014يناير  22بتاريخ  80ديله بالقرار رقم ، تم تع2006

 بتجديد أعضائها من خالل فتح باب الترشيح للعضوية فيها، وتم إحداث لجنة لهذا الغرض.

طبية والدوائية لخدمة المن ضمن المهام المنوطة بهذه اللجنة، تقديم رأيها المبرر للوكالة ولوزير الصحة بشأن ا

المقدمة من خالل تقييم وإدراج األدوية المرخص لها بالتداول في السوق ضمن الئحة األدوية المقبول ارجاع 

مصاريفها أو اقصائها منها. واضافة الى ذلك فإن اللجنة تعمل جاهدة على البث في ملفات الشكايات المتعلقة باألدوية 

ة الموصوفة خارج إرشادات ودواعي االستعمال المنصوص عليها في اإلذن ا األدويغير المتداولة في المغرب وكذ 

بالتسويق، حرصا منها على سالمة المواطن باالستخدام اآلمن لهذه األدوية من جهة، والتحكم في نفقاتها بالتقليل 

 من أعبائها على الساكنة المؤمنة من جهة أخرى. 

فإن قائمة األدوية المقبول إرجاع مصاريفها تحصر  2-05-733م رقم من المرسو 8واستنادا لمقتضيات المادة 

بقرار وزير الصحة، ويتم إرجاع مصاريف أي مستحضر صيدلي على أساس الثمن العمومي للدواء الجنيس 

 للمستحضر المرجعي في حالة وجوده والذي يحمل نفس االسم المتعارف عليه دوليا.
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( لوائح لألدوية المقبول ارجاع مصاريفها بقرار لوزير الصحة، 7) دار سبعةوفي هذا الشأن، فقد تم لحد اآلن إص

 2006دواء سنة    1000علما أن توسيع الئحة األدوية المقبول ارجاع مصاريفها في تدرج مستمر حيث انتقلت من  

 دواء جنيس. 2857منها  2018دواء نهاية سنة  4373إلى 

ة ودراسة األثر االقتصادي والمالي، فقد عمل المجلس اإلداري بالوكال  ومن أجل تعزيز وتقوية مهمة الضبط المنوطة

للمجلس  82للوكالة على إحداث وتفعيل لجنة التقييم االقتصادي والمالي للموارد الطبية بناء على القرار رقم 

جلس للم  83م  المذكور، والتي تعمل وفق نظامها الداخلي المصادق عليه من قبل السيد وزير الصحة تبعا للقرار رق

 المذكور.

إلى اليوم، عملت الوكالة على إغناء دليل األدوية المقبول إرجاع مصاريفها  2013تجدر االشارة أنه منذ أكتوبر 

من األدوية الجنيسة التي تم قبول التعويض عنها، مما ساهم في الرفع من حصيلة عدد األدوية المقبول  2775ب 

 دواء. 4373إرجاع مصاريفها إلى 

الة على تحيين هذا الدليل بكيفية منتظمة أخذا في االعتبار جميع األدوية المرخص لها بالتداول في  عمل الوكوت

 السوق، ويتم إرساله الى الهيئات المدبرة، مع تنزيله على البوابة االلكترونية للوكالة.

أطباء خبراء، ومن ى تعيين وبغية ضمان الولوج الفعال للعالجات وضمان جودتها، فإن الوكالة عملت مؤخرا عل

بين المهام الموكلة لها النظر في النزاعات بين المؤمنين والهيئات المدبرة أو بين مهنيي الصحة والهيئات المدبرة، 

 التي تهم الملفات المرضية والدوائية والتقنيات الطبية. 

جباري األساسي عن المرض وال بد من التأكيد على أن عملية إدراج األدوية والتعويض عنها في إطار التأمين اال

هي عملية مقننة، وتحرص الوكالة في إطار المهام الموكولة إليها، على ضمان ولوج الساكنة المؤمنة إلى منتوجات  

 وازنات المالية لهذا النظام.صيدالنية جيدة وبأقل تكلفة مع األخذ بعين االعتبار الت

الدواء في السوق، وتعويضه من قبل الهيئات المدبرة   وبالنظر لألجل الذي يفصل بين الحصول على اإلذن بعرض

لنظام التأمين اإلجباري األساسي، ولكون بعض األدوية تشكل البدائل العالجية الوحيدة التي تدخل في عالج 

لصادر عن المجلس اإلداري للوكالة السماح للوكالة الوطنية للتأمين الصحي ا  135المرض، تم بموجب القرار رقم  

المكلفة بتدبير نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض، بصفة استثنائية، تعويض األدوية السالف  والهيئات

ن اإلجباري األساسي  الذكر، وذلك في انتظار إدراجها في الئحة األدوية المقبول إرجاع مصاريفها برسم نظام التأمي

  عن المرض.

  المستلزمات الطبية ووضع مرجع ألسعارها  التوصية الموجهة إلى الوكالة من أجل توسيع قائمة 

 يتعلق بجراحة القلب. اطبي امستلزم 20تم تحديد تعريفات  2015تجدر اإلشارة إلى أنه بقرار لوزير الصحة سنة 

  العالجاجراءات خاصة بمهني الصحة ومؤسسات 

 مصنفات األعمال الطبية  •

عمل متعلق  13حتاج للتجديد والتسريع فقد تم، فإن رغم أن مصنفات األعمال الطبية الجاري بها العمل حاليا ت

عمل متعلق بالبيولوجيا تمت مماثلتها، من طرف اللجنة الوطنية  134عمل جراحي و 22بعالجات االسنان، 

 للمصنف.

لمجلس االدارة المتعلق بإحداث لجنة تقييم األعمال الطبية بغية  136تفعيل القرار رقم كما أن الوكالة ستعمل على 

ييم الخدمة المقدمة لألعمال الطبية إلدراجها في مصنف األعمال المعوض عنها برسم التأمين اإلجباري األساسي تق

التفاوض والتتبع" المحدثة في  عن المرض، وبالتالي ستحدد التعريفات الوطنية المرجعية باالستناد على "لجنة 

 ي للتصنيف الموحد لألعمال الطبية. إطار االتفاقيات الوطنية وذلك باالنخراط في اإلطار المنطق

توحيد الممارسات الطبية من خالل وضع بروتوكوالت عالجية كمعيار لتحسين التحكم في  •

 المصاريف، وتكاليف الرعاية الصحية والفحوصات الطبية 

تعي أهمية البرتوكوالت العالجيات ودورها في التحكم وضبط المصاريف والخدمات الصحية إن الوكالة 

اعادة الدينامية لعملية اعداد البرتوكوالت العالجية كأحد  2019الجية، لذا أدرجت ضمن مخطط عملها لسنة والع

 األولويات التي ستعمل الوكالة جاهدة على تحقيقها. 

 نظام المعلوماتي الخاص بتدبير نظام التأمين اإلجباري األساسي عن التأطير المالي للصندوقين وال

 المرض  

، بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي مهمة 65.00من القانون  59المشرع المغربي، بموجب المادة للتذكير، أناط 

جباري األساسي عن تحقيق التوازن المالي اإلجمالي بين الموارد والنفقات بالنسبة لكل نظام من أنظمة التأمين اإل
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المتعلقة باالستهالك الطبي الخاص المرض. وكذا بإعداد تقرير سنوي شامل عن الموارد والنفقات والمعطيات 

 بمختلف أنظمة التأمين اإلجباري األساسي عن المرض والسهر على نشرها. 

في مشروع مالحظات المجلس وبالنظر إلى أن الوضعية الحالية ال تساعد على تحقيق ذلكـ العتبارات التي وردت  

لمدبرة بتقرير االفتحاص المحاسبي والمالي، كما  األعلى للحسابات، باإلضافة إلى عدم توصل الوكالة من الهيئات ا

 . 65.00من القانون المذكور رقم  52تنص على ذلك المادة 

لحالية، قامت بإدراج ضمن وحتى تتمكن الوكالة من االضطالع بدورها على أفضل وجه وبالتالي تجاوز الوضعية ا

بموجبه على الهيئات المدبرة إرسال، خالل منه، سيتوجب  43تعديال للمادة  65.00مشروع تعديل القانون رقم 

فترة زمنية محددة، معلومات مفصلة حول االستهالك الطبي للمؤمنين، وكذا الموارد والنفقات المرتبطة بها. وأيضا 

 (...المالية. )  موافاتها كل ستة أشهر بتوقعاتها

 رة الصحة ومقدمي الرعاية التوصية الرامية إلى إنشاء نظام معلوماتي يربط بين مختلف الشركاء )وزا

 الطبية والهيئتين المكلفتين بالتدبير والوكالة الوطنية للتأمين الصحي( 

لمعلومات المتعلقة وجب التذكير أن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي قامت بدراسة من أجل وضع نظام وطني ل 

ة(، كما تعمل على اثراء مرجعها وتطوير بالتغطية الصحية األساسية، اعداد الشطر األول )تقييم الوضعية الحالي

نظام تبادل المعطيات من خالل تقوية القدرات التقنية للمعالجة المعلوماتية وتبادل المعطيات المتعلقة بنظام التأمين 

 مع كافة األطراف المتدخلة باستعمال تطبيقات آمنة ومتطورة.اإلجباري األساسي عن المرض 

  مهمة التحكيم 

الصادر عن المجلس اإلداري للوكالة، وجب   135وضيح ما ورد في التقرير بخصوص القرار رقم  فقط ومن أجل ت

يفصل بين االشارة إلى أن هذا القرار تم اعتماده من طرف المجلس اإلداري للوكالة، وذلك بالنظر لألجل الذي 

م التأمين اإلجباري األساسي،  الحصول على اإلذن بعرض الدواء في السوق، وتعويضه من قبل الهيئات المدبرة لنظا

 ( ...ولكون بعض األدوية تشكل البدائل العالجية الوحيدة التي تدخل في عالج المرض. )

ة للتأمين الصحي والهيئات المكلفة بتدبير وبالنظر لهذه االعتبارات، تم بموجب هذا القرار السماح للوكالة الوطني

ة استثنائية، تعويض األدوية السالف الذكر، وذلك في انتظار نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض، بصف

 إدراجها في الئحة األدوية المقبول إرجاع مصاريفها برسم نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض. 

 ية تدبير نظام المساعدة الطب 

 إدارة الموارد المرصدة لنظام المساعدة الطبية  •

 65.00بتطبيق مقتضيات الكتاب الثالث من القانون  2.08.177والمرسوم  65.00لقد أفرز التناقض بين القانون 

 كما تم تغييره وتتميمه، عن عدم الوضوح في تدبير موارد نظام المساعدة الطبية. 

ة، مجمدة في حساب وبسبب هذا التناقض بين القانون ومرسوم تطبيقيه تبقى مساهمات المستفيدين في وضعية هشاش

يتم تحويلها إلى الحساب المرصد ألمور خصوصية المسمى "الحساب الخاص بالصيدلية  الخاص بالوكالة وال

 المركزية". 

أمام هذا الوضع، من أجل وضع أدوات وآليات ضرورية للحكامة الجيدة وضمان تحمل أفضل للمستفيدين، وضمان 

ور. وفي هذا السياق عملت وزارة روري اعتماد تدبير أمثل للنظام المذكديمومة نظام المساعدة الطبية، كان من الض

الصحة بالتشاور مع وزارة الداخلية ووزارة االقتصاد والمالية والوكالة على إصالح نظام المساعدة الطبية، وذلك 

 تنفيذا لتوجيهات جاللة الملك محمد السادس نصره هللا. 

 عدة الطبية وتوعيتهم بشأن حقوقهمالتواصل مع المستفيدين من نظام المسا •

هذا الصدد، فإن الوكالة سخرت في حدود االمكانات المتوفرة لديها والمسموح بها، بعض الوسائل من أجل في 

التجاوب مع مالحظات واستفسارات المواطنات والموطنين، ولهذه الغاية وضعت رهن إشارتهم أرقام هاتفية  

من قبل مستخدمين عينتهم لهذا قبال المواطنات والمواطنين بمكاتبها وخصصت يومين في األسبوع من أجل است

 الغرض.

 4686في المائة، فيما تم استقبال  58بنسبة  6666بلغ عدد المكالمات الواردة على الوكالة  2018وبرسم سنة 

 في المائة. 41 مواطن بنسبة قدرت ب

 إلجباري األساسي عن المرض  االنتماء المزدوج لنظام المساعدة الطبية ونظام التامين ا •

ارة إلى أنه من أجل حكامة جيدة لنظام المساعدة الطبية قامت الوكالة بتعزيز عملية مراقبة ازدواجية تجدر اإلش

 التسجيل في أنظمة التغطية الصحية األساسية تفاديا للجمع بين نظامين أو أكثر من أنظمة التغطية الصحية. 



 328 

همة التأكد من أن كل شخص مسجل في على أنه تكلف الوكالة بم 65.00قانون من ال 59للتذكير، نصت المادة 

نظام للتأمين اإلجباري األساسي عن المرض أو تم قبوله لالستفادة من نظام المساعدة الطبية وعند االقتضاء، ذوي 

ن القيام بهذه المهمة، حقوقه، ال يستفيدون إال من النظام الذي ينتمون إليه. وأضافت أنه، من أجل تمكين الوكالة م

ع الهيئات والمؤسسات والجهات التي تقدم خدمات في مجال التغطية الصحية لفائدة منخرطيها أو يتعين على جمي 

المؤمنين لديها وذوي حقوقهم، تقديم المعلومات المتعلقة بهؤالء التي تطلبها الوكالة المذكورة، وفق اإلجراءات 

 المحددة بنص تنظيمي.

كما تم تتميمه   2.05.733المكررة من المرسوم رقم  39لمادة المذكورة أعاله، نصت ا 59وتطبيقا ألحكام المادة 

المتعلق بنظام التأمين اإلجباري األساسي عن  116.12بتطبيق القانون رقم  2.15.657بموجب المرسوم رقم 

المذكورة   59يها في الفقرة األخيرة من المادة  المرض، على أنه يتعين على الهيئات والمؤسسات والجهات المشار إل

توافي الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، كلما طلبت هذه األخيرة ذلك، بلوائح منخرطيها أو المؤمنين لديها وذوي   أن

 حقوقهم تتضمن بالنسبة لكل واحد منهم، على الخصوص اسمه وتعريفه ووضعيته العائلية وعنوانه.

ترام اآلجال في تحيين المعطيات ات الترشيح، تحرص الوكالة ومختلف الشركاء على احومن أجل ضمان صحة طلب

 وتبادل المعلومات بين مختلف المتدخلين في التغطية الصحية اإلجبارية. 

ونشير إلى أن تبادل البيانات والمعطيات المتعلقة بالمستفيدين من التغطية الصحية اإلجبارية يتم عبر آلية النظام 

جميع المتدخلين في التغطية الصحية من وزارة الداخلية   اتي المعد لهذا الغرض، وذلك في إطار التكامل بينالمعلوم

والهيئات المدبرة لنظم التأمين اإلجباري األساسي عن المرض والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، يتم الحرص من 

 خالله على ضمان الشفافية والموضوعية.

لمدبرة لنظام التأمين اإلجباري األساسي لتكامل بين الوكالة ووزارة الداخلية والصناديق اويتجسد هذا التنسيق وا

عن المرض على مستوى نظام المساعد الطبية، في قيام مصالح وزارة الداخلية بالمراقبة القبلية بناء على المعطيات 

ه نية للتأمين الصحي القيام بالمراقبة البعدية لهذوالبيانات التي توافيها بها الهيئات المدبرة، فيما تتولى الوكالة الوط

المعطيات والبيانات قصد ضمان شفافية أكبر في ضبط حاالت االنخراط المزدوج بين أنظمة التأمين اإلجباري  

 األساسي عن المرض ونظام المساعدة الطبية وكذا االستعمال األمثل للموارد.

ثر سالسة، كان تبادل المعطيات مع الهيئات المدبرة حتى أصبحت أكوفي هذا الصدد، قامت الوكالة بتطوير عملية  

مكنت هذه المراقبة من  2018لها وقع إيجابي على الجودة وآجال الجواب. حيث وجب االشارة إلى أنه برسم سنة 

بطاقة،   2821شخص برسم نظام المساعدة الطبية وبالموازاة تفادي إصدار أكثر من    4093تجنب تسجيل أكثر من  

أمين اإلجباري األساسي عن المرض في نظام المساعدة وبفضل هذه المراقبة تم رفض تسجيل مؤمني نظام الت

 الطبية.

بطائق نظام المساعدة الطبية التي أشير في التقرير إلى أنها تعرف صعوبات تستلزم وضع  تجديد •

 آليات تسمح لنظام المساعدة الطبية بتحقيق الزخم الالزم

المساعدة الطبية وإن تم تسجيل نسبة محتشمة   شير إلى أنه وبعد مرور ستة سنوات على تعميم نظامجوابا على ذلك ن

في المائة سنة  31في المائة فقد انتقلت هذه النسبة بفضل المجهودات المبذولة إلى  %14حددت في  2015سنة 

 . 2019في المائة سنة  49وصوال إلى تحقيق نسبة  2017سنة  46وثم  2016

على مدى ستة سنوات من تعميم نظام المساعدة الطبية، يؤكد ا في االعتبار هذه المؤشرات، فإن تقييم الحصيلة  وأخذ

 على أن هناك تحسن وتطور ملموس في النسب المسجلة سنة تلو األخرى. 

 مندمجالالمعلوماتي  النظام  •

موازاة مع المحاور االستراتيجية المتعلقة من أجل إعادة تموقع الوكالة في أفق بلوغ التغطية الصحية الشاملة بال 

التغطية الصحية األساسية، يهدف النظام المعلوماتي المندمج للتدبير والمعلومات لنظام المساعدة الطبية  بإصالح

 إلى وضع أداة لتبادل المعطيات بين الفاعلين في نظام المساعدة الطبية وذلك من خالل األعمال التالية:

 كترونية؛المستفيدين من نظام المساعدة الطبية من خالل بطاقة ذكية التحديد  -

 تحديث آليات تجميع وتوزيع وتدبير معلومات نظام المساعدة الطبية؛  -

 توحيد المعطيات بين المؤسسات الصحية والهيئة المدبرة والوكالة وباقي المتدخلين. -

 بي حديث ومراقبة صارمة ضد التدليس.ترشيد الموارد والتحكم في المصاريف من خالل استهالك ط -

في العمل عليه، وسيتم توجيهه بعد االنتهاء منه عبر سلسة من التجارب التقنية قبل تعميمه ولإلشارة فقد تم البدء 

 على كافة التراب الوطني، وذلك بالتشاور والمواكبة من طرف وزارة الصحة ومساعدة من مقدم الخدمة.
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ساسي عن المرض لفائدة أجراء نظام التأمين االجباري األ

لصندوق الوطني المدبر من طرف ا القطاع الخاص

 للضمان االجتماعي
 

تم إحداث نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع الخاص 

موجب الظهير الشريف )المؤمنون الرئيسيون( وأفراد عائالتهم الموجودين تحت كفالتهم )ذوي الحقوق( ب

بمثابة مدونة التغطية  65.00( بتنفيذ القانون رقم 2005كتوبر أ 3) 1423رجب  25صادر في  1.02.296 رقم

 الصحية األساسية. وطبقا لمقتضيات هذا القانون، عهد بتدبير هذا النظام للصندوق الوطني للضمان االجتماعي.

 ويعتبر إحداث نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع الخاص

، قفزة نوعية في مجال التغطية بنظام التأمين اإلجباري عن المرض لفائدة األجراءوذوي حقوقهم، المشار إليه فيما بعد  

لم تكن أغلبية األجراء وأصحاب المعاشات   2006ذ في شهر مارس  الصحية األساسية. فقبل دخول هذا النظام حيز التنفي

 65.00طية صحية إجبارية أساسية بالمفهوم الوارد في القانون رقم بالقطاع الخاص وذوي حقوقهم تستفيد من أي تغ 

 المشار إليه أعاله.

ماعي كما تم تغييره الخاص بنظام الضمان االجت 1.72.184من القانون رقم  37و 32فطبقا لمقتضيات الفصلين 

مرض أو الوالدة بالنسبة فقد تم حصر التغطية الصحية في التعويضات اليومية عن ال 17.02وتتميمه بالقانون رقم 

للمؤمنين الرئيسيين فقط. أما بالنسبة لذوي حقوقهم فقد كانوا يستفيدون من االعانة الصحية العائلية المحدثة بموجب 

( الخاص بمقدار التعويض العائلي الممنوح 1980أبريل    18)  1400جمادى الثانية    2  بتاريخ   2.79.691المرسوم رقم  

لضمان االجتماعي. وقد حدد المقدار السنوي لهذه اإلعانة حسب عدد أبناء المؤمن من طرف الصندوق الوطني ل

 درهم كحد أقصى. 800درهم كحد أدنى و 300الرئيسي في مبلغ 

علية لنظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض لفائدة األجراء تمت في شهر شتنبر وتجدر االشارة أن االنطالقة الف

استخالص اشتراكات ومساهمات المؤمنين. أما بالنسبة لتحمل نفقات العالج أو استرجاع  مع استئناف عملية 2005

من  101عليها في المادة المصاريف، فلم يتم الشروع في ذلك إال بعد استكمال مدة التدريب )ستة أشهر( المنصوص 

 .2006المشار إليه أعاله، أي في شهر مارس  65.00القانون رقم 

ت األساسية المرتبطة بالتأمين اإلجباري األساسي عن المرض لفائدة األجراء خالل الفترة الممتدة ولقد عرفت المؤشرا

سنة   6.524.009الى    2005سنة    1.468.155تطورا ملحوظا. حيث ارتفع عدد المؤمنين من    2017و   2005ما بين  

درهم   7.696.462.958,00الى  2005درهم سنة  505.919.496,00. أما موارد النظام فقد ارتفعت من 2017

 درهم خالل نفس الفترة.  3.797.713.103,00درهم إلى  50.262.319,00في حين تطورت نفقاته من 2017سنة 

 

أفرزت مراقبة تسيير الصندوق الوطني للضمان االجتماعي فيما يتعلق بتدبير نظام التأمين اإلجباري األساسي عن 

 عن المالحظات والتوصيات المتعلقة بالجوانب التالية.  2017و  2005لمرض لفائدة األجراء عن الفترة الممتدة ما بين  ا

 المرض لفائدة األجراء نظام التأمين اإلجباري األساسي عن حكامة .1

 التأطير القانوني لنظام التأمين االجباري األساسي عن المرض لفائدة األجراء  .أ

لى اإلطار القانوني لنظام التأمين االجباري األساسي عن المرض لفائدة األجراء، تبين أن هذا من خالل االطالع ع

تنظيمية الالزمة لتفعيل مقتضيات القانون رقم  اإلطار غير مكتمل حيث لم يتم بعد إصدار مجموعة من النصوص ال

حاالت التنافي المنصوص عليها في    كما أن بعضا من هذه المقتضيات يشوبها الغموض أوتم تفعيلها دون رفع  65.00

 من هذا القانون. 44المادة 

 نقص في التأطير القانوني 

ر مجموعة من النصوص التطبيقية الخاصة على الوجه األكمل رهينا بصدو  65.00ظل تفعيل مقتضيات القانون رقم  

تتعلق بضمان حقوق المؤمنين. به. غير أنه لوحظ أن هناك عدة نصوص تطبيقية لم تر النور إلى حد اآلن علما أنها 

 11ونورد في هذا الصدد، على سبيل المثال ال الحصر، النصوص التطبيقية المتعلقة بتنزيل مقتضيات المواد رقم 

 من هذا القانون. 103و 80و 74و 59و 31و 17و 16و 13و
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  أمين االجباري المتعلقة بالمشغلين الذين لم ينخرطوا بعد في نظام الت114غموض في مقتضيات المادة

 األساسي عن المرض  

يشوبها الغموض مما  65.00إضافة إلى النقص في التأطير القانوني سالف الذكر، فإن بعض مقتضيات القانون رقم 

التي تربط انخراط المشغلين  114ويالت متعددة. ويتعلق األمر على الخصوص بمقتضيات المادة يضعها محل تأ

حي خاص بأجرائهم، والذين لم ينخرطوا بعد في نظام التأمين االجباري األساسي المتوفرين من قبل على تأمين ص

ر حسب االحصائيات المتوفرة إلى عن المرض، بصدور جميع النصوص التطبيقية المتعلقة بهذا القانون. ويتعلق األم

 أجيرا. 639.654مقاولة تشغل أزيد من  3.369بما يناهز  2017متم دجنبر 

لم يشر إلى الجهة الحكومية التي تناط بها مسؤولية تفعيل مقتضيات المادة  65.00القانون رقم  وتجدر اإلشارة أن

دور كل النصوص التطبيقية الالزمة. وعليه، فإن ربط ، كما أنه لم يحدد أجال لتنزيل مقتضياته في حالة تعثر ص114

مرض بصدور جميع النصوص التطبيقية ساهم إخضاع هذه الفئة من المشغلين لنظام التأمين االجباري األساسي عن ال

علما أن شرط   65.00في تأخير استفادة األجراء المعنيين من التغطية الصحية االجبارية المحدثة بموجب القانون رقم  

 كتمال النصوص التطبيقية لم يتم التقيد به فيما يتعلق بباقي المشغلين واألجراء المنخرطين في هذا النظام.ا

   الوطني للضمان االجتماعي لمهمتين متنافيتين: تدبير نظام التأمين االجباري األساسي عن جمع الصندوق

 المرض وتقديم الخدمات الصحية عن طريق المصحات التابعة له

دوق الوطني للضمان االجتماعي، بصفته مكلفا بتدبير التأمين االجباري األساسي عن المرض لفائدة األجراء إن الصن

مصحة متعددة االختصاصات تابعة له، يوجد في حالة تناف. وقد  13الخدمات الصحية من طرف إلى جانب تقديم 

لفة بتدبير نظام أو مجموعة من أنظمة التأمين على أنه "يمنع على كل هيئة مك  65.00من القانون رقم    44نصت المادة  

مؤسسات تقدم خدمات في مجال  اإلجباري األساسي عن المرض، الجمع بين تدبير نظام من هذه األنظمة وتدبير

التشخيص أو العالج أو االستشفاء...". وخالفا لهذه المقتضيات، الزال الصندوق الوطني للضمان االجتماعي مستمرا 

 هاتين المهمتين المتنافيتين. في الجمع بين 

 يوصي المجلس األعلى للحسابات رئيس الحكومة بما يلي:

، خاصة النصوص 65.00قية المتعلقة بالقانون رقم الحرص على إصدار جميع النصوص التطبي -

 المرتبطة بالخدمات الصحية التي يضمنها نظام التأمين األساسي اإلجباري عن المرض للمؤمنين؛

والحرص   65.00بالقانون رقم  114رفع الغموض الذي يشوب تطبيق مقتضيات المادة العمل على  -

 لتأمين األساسي اإلجباري عن المرض. على انخراط جميع المشغلين وأجراءهم في نظام ا

من القانون   44كما يوصي المجلس األعلى للحسابات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي باحترام مقتضيات المادة  

، والمتعلقة بعدم الجمع بين تدبير نظام التأمين االجباري األساسي عن المرض وتدبير مؤسسات تقدم 65.00رقم 

 أو العالج أو االستشفاء.   خدمات في مجال التشخيص

 تدبير نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض لفائدة األجراء تنظيم و  .ب

على أن تدبير نظام التأمين االجباري األساسي عن المرض لفائدة األجراء  65.00من القانون رقم  75تنص المادة 

مها قلة عن تدبير باقي الخدمات التي يقد من طرف الصندوق الوطني للضمان االجتماعي يجب أن يتم بكيفية مست 

الصندوق. وتدرج العمليات المالية والمحاسبية الخاصة بهذا النظام في ميزانية مستقلة. وخالفا لذلك فقد تم الوقوف 

 على المالحظات التالية:

  غياب هيكل تنظيمي مخصص لنظام التأمين االجباري األساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب

 معاشات بالقطاع الخاص وذوي حقوقهم ال

أعاله، فإن تدبير نظام التأمين االجباري األساسي عن المرض  65.00من القانون رقم  75خالفا لمقتضيات المادة 

لفائدة األجراء، انطالقا من عملية تسجيل المؤمنين حتى االنتهاء من تصفية ملفات الخدمات العالجية، يستدعي تدخل 

طاب ومديريات. حيث إن الوسائل واالمكانيات المتوفرة لدى ندوق الوطني للضمان االجتماعي من أقجميع هياكل الص

الصندوق )البنايات والموارد البشرية ونظم المعلومات...( تسخر بكيفية مشتركة لفائدة جميع األنظمة التي يدبرها 

على التأمين االجباري األساسي عن المرض الصندوق. وال يتعدى التدبير المستقل لنظام التغطية الصحية مديرية 

 (.ESQUIFالمستوى المركزي، وكذا التطبيق المعلوماتي الخاص بمعالجة الخدمات العالجية )

  إعداد ميزانيات شكلية لتدبير نظام التأمين االجباري األساسي عن المرض لفائدة األجراء 

المرض لفائدة لنظام التأمين االجباري األساسي عن إن االستقالل المحدود للهيكل التنظيمي والموارد المخصصة 

األجراء يترتب عنه صعوبة في برمجة وتنفيذ االعتمادات المرصودة لنفقات التدبير الخاصة بهذا النظام. كما ال يسمح 

تبطة هذا الوضع بتنزيل واحتساب هذه النفقات بكيفية مضبوطة مما يحول دون إدراج العمليات المالية والمحاسبية المر

- 2005مستقلة.  فبعد مراجعة الميزانيات المتعلقة بهذا النظام وقوائم تنفيذها برسم الفترة  بتدبير هذا النظام في ميزانية  
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اتضح أنها تكتسي طابعا شكليا بل تتداخل في العديد من بنودها مع الميزانيات المتعلقة بنظام المعاشات. وعليه،   2017

المرتبطة بتدبير نظام التأمين االجباري األساسي  كيفية شفافة وواضحة النفقات الفعليةفإن هذه الميزانيات ال تعكس ب

 عن المرض لفائدة األجراء.

 تفعيل الالتمركز في تقديم بعض الخدمات دون توفير الوسائل الضرورية 

ان االجتماعي، تم  من خالل الزيارة الميدانية لبعض المديريات الجهوية والوكاالت التابعة للصندوق الوطني للضم

ي الوسائل الموضوعة رهن إشارة هذه الهياكل لتدبير وتقديم الخدمات المرتبطة بنظام التأمين تسجيل نقص ملحوظ ف

 االجباري األساسي عن المرض. ويتجلى هذا النقص على سبيل المثال ال الحصر فيما يلي: 

راقبة الطبية حيث لوحظ أن بعض  نقص في الموارد البشرية خصوصا في عدد األطباء المكلفين بالم -

الت ال تتوفر على طبيب مكلف بالمراقبة الطبية. باإلضافة إلى قلة المستخدمين المكلفين باستقبال  الوكا

 وبمعالجة الملفات؛ 

نقص في التغطية الترابية بما يكفي من الوكاالت ففي جهة مراكش أسفي مثال يضطر المؤمنون  -

 صد إيداع ملفاتهم الطبية؛تانوت الى التنقل إلى مدينة مراكش قالقاطنون بعمالتي شيشاوة وإيمين

 عدم توفر الوكاالت على خاليا خاصة الستقبال وتوجيه المؤمنين؛ -

التأخر في تحيين قاعدة المعطيات المتعلقة بوضعية المؤمنين فيما يتعلق بالتصريحات الجديدة  -

فض  دد المهم من الشكايات أو إرجاع أو روباستخالص االشتراكات الخاصة بها. ويبرهن على ذلك، الع

 الملفات؛

 عدم تحيين قاعدة المعطيات المتعلقة باألدوية بشكل دوري.  -

ويتسبب هذا الوضع في طول مدة انتظار المؤمنين كلما لجأوا للوكاالت إليداع ملفاتهم، حيث لوحظ ببعض الوكاالت  

ملفاتهم بغض   في بعض األحيان إلى التخلي عن تقديمأن هذه المدة تتعدى أربع ساعات مما يضطر معه المؤمنون 

النظر عن تأخر الصندوق الوطني للضمان االجتماعي في أداء مستحقاتهم وأحيانا إيقاف حقهم في االستفادة من تحمل 

 أو إرجاع مصاريف عالجاتهم. 

 يوصي المجلس األعلى للحسابات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي بما يلي:

تبطة بنظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض  نيات تسمح بتحديد دقيق للنفقات المرإعداد ميزا -

 ؛65.00من القانون رقم  75لفائدة األجراء كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 

تحسين ظروف استقبال المؤمنين بمختلف الوكاالت، خصوصا، عن طريق تحيين قاعدة المعطيات  -

 في أحسن الظروف.  ولوج المؤمنين لخدمات هذه الوكاالت وتقليص مدة االنتظار وضمان

 مراقبة نظام التأمين االجباري األساسي عن المرض لفائدة األجراء  .ج

 نقص في المراقبة التقنية الواجب القيام بها من طرف هيئة مراقبة التأمينات ومنظمات االحتياط االجتماعي 

لقطاع الخاص وذوي فائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بايخضع نظام التأمين االجباري األساسي عن المرض ل

. وتمارس 65.00من القانون رقم    54و  53حقوقهم للمراقبة المالية والتقنية للدولة كما هو منصوص عليه في المادتين  

 2014هذه المراقبة من طرف موظفين مفوضين لهذا الغرض من قبل وزارة المالية. إال أنه وابتداء من سادس مارس  

المحدث لهيئة مراقبة التأمينات ومنظمات  64.12بتنفيذ القانون رقم  1.14.10رقم  الشريفصدور الظهير  تاريخ

االحتياط االجتماعي، تمت إناطة هذه الهيئة بالمراقبة المذكورة. وفي هذا اإلطار، لم يخضع نظام التأمين االجباري  

رة أن الصندوق . وتجدر اإلشا2017دة خالل شهر نونبراألساسي عن المرض لفائدة األجراء سوى لمراقبة واح

 الوطني للضمان االجتماعي ال يتوفر على نتائج هذه المراقبة.

 غياب المراقبة التقنية لوزارة الصحة 

( السيما مقتضيات  2005يوليوز    18جمادى الثانية )  11صادر في    2.5.733طبقا لمقتضيات المرسوم التطبيقي رقم  

لوزارة الصحة على نظام التأمين االجباري األساسي عن المرض لفائدة األجراء    التقنيةجرى المراقبة  منه، ت  40المادة  

راقبة بمبادرة من الوزارة المذكورة أو بطلب من الوكالة الوطنية من لدن أطباء تابعين لهذه الوزارة. وتمارس هذه الم

 .2017-2005مراقبة بهذا الخصوص خالل الفترة للتأمين الصحي. إال أنه لوحظ أن هذا النظام لم يخضع ألية 

 تغطية مصاريف الخدمات العالجية .د

مصاريف العالج ويتحمل المؤمن يضمن التأمين االجباري األساسي عن المرض لفائدة األجراء تغطية جزء من 

ية. وفي هذا الصدد، الجزء الباقي. ويرتبط مستوى التغطية المضمونة بعاملين اثنين: سلة الخدمات الطبية ونسبة التغط

 تم الوقوف على ما يلي: 
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 سلة الخدمات الطبية 

ا في المادة السابعة يضمن التأمين اإلجباري األساسي عن المرض تغطية مصاريف الخدمات الطبية المنصوص عليه

بهذه من نفس القانون كيفية وشروط استرجاع المصاريف المرتبطة    15و  11  المادتان. وتحدد  65.00من القانون رقم  

 الخدمات. وبعد االطالع على هذه المقتضيات، تبين ما يلي.

 وبشكل دوري  وجود أعمال طبية غير مشمولة بالتغطية الصحية نظرا لعدم تحيين مصنفات األعمال الطبية 

حددت مصنفات األعمال الطبية التي يشملها نظام التأمين االجباري األساسي عن المرض بقرار وزير الصحة رقم  

. ومنذ ذلك التاريخ، لم يتم تحيين هذه المصنفات علما أن التطور المتوالي للعلوم 2006يناير  27بتاريخ  177.06

يدة غير مصنفة ضمن هذه القائمة، وبالتالي، ال يمكن تغطية أعمال وخدمات طبية جد  ظهورالطبية يؤدي إلى 

 ض.  المصاريف المرتبطة بها في إطار التأمين االجباري األساسي عن المر

وباإلضافة إلى األعمال الطبية الجديدة، هناك بعض األعمال الطبية المضمنة بمصنفات األعمال المهنية وغير مدرجة 

تي يضمنها التأمين االجباري األساسي عن المرض لفائدة األجراء.  وتجدر اإلشارة تدرج في سلة الخدمات الطبية ال

ويتم تحمل المبلغ الكلي للتكاليف المرتبطة بها من طرف المؤمن.  أن هذه األعمال يقدمها مهنيو الخدمات الصحية

 ونذكر منها على سبيل المثال ال الحصر األعمال التالية:

نفس اليوم ومن طرف نفس الطبيب ويكون مرفوقا بعمل طبي تفوق  الفحص الطبي عندما يجرى في  -

 سومته سومة هذا الفحص؛

 عدم الخصوبة؛ األعمال الطبية الخاصة بعالجات العقم أو -

 ( عندما تجرى في نفس يوم الوالدة؛Acte de Monitoringمراقبة الحمل ) -

جات دواء خاصا بتساقط الشعر أو األعمال الطبية المرتبطة باألمراض الجلدية إذا تضمنت ورقة العال -

 بتنظيف البشرة.

 نسبة تغطية مصاريف العالجات الطبية   .ه

تحدد نسبة تغطية مصاريف العالجات الطبية وشروط  65.00ون رقم طبقا لمقتضيات الفصل العاشر من القان

 استرجاعها بموجب نص تنظيمي. وقد تم الوقوف في هذا الصدد على المالحظات اآلتية.

 سبة تغطية مصاريف العالجات الطبية المتحملة من طرف المؤمنضعف ن 

جمادى  11بتاريخ  2.05.737مرسوم رقم حددت نسبة تغطية مصاريف العالجات الطبية حسب الفصل الثاني من ال

يع في المائة من التعريفة المرجعية الوطنية بالنسبة لألعمال الطبية ومن ثمن الب 70( في 2005يوليوز  18الثانية )

في المائة بالنسبة للمؤمنين المصابين باألمراض المزمنة أو المكلفة  90للعموم بالنسبة لألدوية. وترفع هذ النسبة إلى 

ما تقدم الخدمات المتعلقة بها بالمستشفيات العمومية. أما بعض اآلالت والمستلزمات الطبية فتتم تغطيتها في شكل عند 

 مبلغ جزافي. 

لتغطية الفعلية لمصاريف العالج التي يؤديها المؤمن تبقى دون مستوى النسبة القانونية. حيث  إال أنه لوحظ أن نسبة ا

. وتجدر اإلشارة أن النسبة الحقيقية 2017و  2006في المائة خالل الفترة ما بين    64في المعدل    57لم تتعدى هذه النسبة

المؤداة من طرف المؤمن وغير المصرح بها لدى  أقل من هذا المعدل حيث ال تأخذ هذه النسبة بعين االعتبار المبالغ

 ون فاتورة.الصندوق الوطني للضمان االجتماعي والمتعلقة بالمبالغ المؤداة في الخفاء أو بد 

  في المائة بالنسبة للنظارات الطبية 19وتختلف نسبة التغطية الفعلية من خدمة طبية ألخرى حيث تتراوح بين 

 االستشفاء كما هو مبين في الجدول التالي: المائة بالنسبة لخدمات في 69و

 2017و 2006معدل نسبة تغطية مصاريف العالجات الطبية ما بين   الخدمات الطبية 

 % 69 ستشفاءاال

 63 % التحاليل البيولوجية الطبية 

 % 61 األدوية 

 % 55 الفحوص الطبية المصورة

 % 49 الفحوصات والزيارات الطبية 

 % 38 واألسنانعالجات الفم 

 % 19 النظارات الطبية 

 
 وق مقسومة على مجموع المصاريف المصرح بها من قبل المؤمنين  مجموع المبالغ المتحمل بها من طرف الصند 57
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في المائة علما أن  74ى أما فيما يخص فئة المؤمنين المصابين باألمراض المزمنة أو المكلفة، فإن هذه النسبة ال تتعد 

 100و  70، تتراوح ما بين  65.00نسبة التغطية القانونية المنصوص عليها لفائدتهم في الفصل التاسع من القانون رقم  

 المائة.في 

في المائة في دول منظمة التعاون والتنمية   80وعلى سبيل المقارنة، فإن نسبة تغطية مصاريف العالجات الطبية تبلغ  

 في المائة. 20حيث ال تتجاوز التكاليف الباقية على عاتق المؤمنين نسبة  االقتصادية

من قبل المؤمنين مقارنة مع النسبة القانونية ويرجع ضعف نسبة التغطية الفعلية لمصاريف العالجات الطبية المؤداة 

ات الطبية. حيث يتم  إلى كون أسس احتساب التعويض أقل بكثير من التكاليف الحقيقية التي يفرضها مقدمو الخدم

احتساب التعويض عن المصاريف المرتبطة باألعمال الطبية على أساس التعريفة المرجعية الوطنية والتي لم يتم  

 دخول نظام التغطية الصحية حيز التنفيذ.مراجعتها منذ 

ض األدوية األصلية أما بالنسبة لألدوية، فيتم احتساب التعويض عن مصاريفها على أساس أثمنة األدوية الجنيسة عو

كيفما كان الدواء الموصوف من قبل الطبيب المعالج علما أن أثمنة بعض األدوية الجنيسة تقل بكثير عن أثمنة أدويتها 

 ة كما توضحه األمثلة المدرجة بالجدول التالي:األصلي

 الشكل المرض الدواء 
ثمن الدواء  

 بالدرهم األصلي

ثمن الدواء  

 بالدرهم الجنيس

نسبة 

 طية التغ

Glivec 100 سرطان الدم 
 % 13 3.800 20.399 كبسولة

 % 22 3.800 11.940 قرص مغلف

Paraplatine 450/150  محلول للحقن سرطان الرحم والرئة 
5.586,80 1.553 19 % 

1.871 686 26 % 

Combivir 150/300 
 قرص مغلف السيدا

2.478 615 17 % 

Epivir 150 1.588 256 11 % 

 فاع المصاريف العالجية الباقية على حساب المؤمن مقارنة بمستوى األجورارت 

إن ضعف نسبة التغطية الفعلية لمصاريف العالجات الطبية المؤداة من قبل المؤمنين يترتب عنه ارتفاع المصاريف 

تلف شرائحهم بين الباقية المتحملة من لدنهم، حيث تراوحت نسبة الباقي المتحمل من طرف المؤمنين الرئيسيين بمخ

جلت بعض الخدمات الطبية مثل الفحوصات والزيارات . كما س2017في المائة سنة  37و 2006في المائة سنة  47

 في المائة. 50الطبية وعالجات الفم واألسنان والنظارات الطبية نسبة تفوق 

ة أو المكلفة، فقد بلغت  أما من حيث حجم المصاريف الباقية والمتحملة من طرف المصابين باألمراض المزمن

ن رئيسي. ونظرا لمستوى األجور الشهرية المصرح بها من عن كل مؤم 2017برسم سنة  درها في المعدل 4.300

في المائة من المؤمنين يتقاضون أجرا أقل من  50طرف غالبية المؤمنين، فإن هذا المبلغ يظل مرتفعا حيث إن 

 درهم. 6.000،00ائة منهم ال تتجاوز أجورهم الشهرية في الم 87درهم في الشهر، كما أن  2500،00

ة تكميلية، فإن هذه المصاريف تتجاوز أحيانا القدرات المادية لغالبية المؤمنين. وتجدر اإلشارة وفي غياب تغطية صحي

فاقيات أن كلفة الخدمات الصحية المقدمة من طرف مقدمي الخدمات الطبية تفوق في معظم األحيان تلك المحددة في االت

ريف العالجات في الخفاء أو بدون فوترة، الوطنية، ويضطر المؤمن في بعض األحيان إلى أداء جزء مهم من مصا

مما يزيد من عبئ المصاريف المتحملة مباشرة من طرفه. ونظرا لعدم توفر المعطيات الخاصة بهذه المبالغ، فلم يتم 

 لمتحملة من لدن المؤمنين.أخذها بعين االعتبار في احتساب المبالغ الباقية ا

 الصحة بما يلي:يوصي المجلس األعلى للحسابات وزارة 

اتخاذ التدابير الالزمة من أجل تحيين مصنفات األعمال الطبية، وكذا مراجعة االتفاقيات الوطنية التي  -

 تحدد التعريفة المرجعية الوطنية؛ 

 ي الخدمات الصحية؛الحرص على احترام التعريفة المرجعية الوطنية من طرف مقدم  -

 سة. دعم الجهود من أجل تشجيع وصف األدوية الجني -

 تدبير الخدمات   .2

حسب نوع وطبيعة  65.00من القانون  15تتم تغطية مصاريف الخدمات الطبية المضمونة طبقا لمقتضيات الفصل 

وق الوطني للضمان كل خدمة إما عن طريق تحملها مباشرة في إطار "مبدأ الطرف الثالث المؤدي" من طرف الصند
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ف المؤمن واسترجاع تكاليف العالجات عن طريق "ملفات العالجات االجتماعي وإما عن طريق األداء المسبق من طر

 المتنقلة".

 تدبير ملفات الطرف الثالث المؤدي   .أ
 ويشمل هذا النمط ثالثة أنواع من الخدمات الطبية:

 الخدمات االستشفائية المقدمة داخل التراب الوطني؛  -

 الخدمات الطبية المقدمة في الخارج؛  -

 ن المصابين باألمراض المزمنة أو المكلفة.األدوية الموصوفة للمؤمني -

 وفي هذا اإلطار تم الوقوف على المالحظات التالية:

  عدم احترام اآلجال القانونية المحددة لمنح الموافقة المسبقة المتعلقة بتحمل وأداء المصاريف من قبل

 للضمان االجتماعي الصندوق الوطني

سالف الذكر يجب أن يكون كل تحمل للمصاريف موضوع  2.05.733من المرسوم رقم  19طبقا لمقتضيات الفصل 

من نفس المرسوم أنه ال يمكن  21موافقة مسبقة من قبل الصندوق الوطني للضمان االجتماعي. كما يضيف الفصل 

ل التوصل بجواب الصندوق الذي يجب أن يصدر على أبعد مباشرة العالجات موضوع طلبات الموافقة المسبقة قب

ساعة. إال أنه لوحظ أن هذه اآلجال القانونية ال يتم احترامها دائما. فبعد فحص عينة مكونة من  48 تقدير خالل

في المائة من العينة( صدر بعد  27ملف ) 35.103طلب موافقة مسبقة، تبين أن جواب الصندوق على  127.628

 يوما. 60ل بالجواب إال بعد مرور أزيد من  ساعة بل من بينهم طلبات لم تتوص  48جال القانونية المحددة في  انصرام اآل

 غياب قائمة الفحوصات والعالجات التي تبرر التنقل الى الخارج 

تحدد قائمة الفحوصات والعالجات التي تستوجب التنقل الى الخارج من طرف وزارة الصحة كما هو منصوص عليه 

لم يتم إعدادها وحصرها من قبل الوزارة المعنية. أعاله. إال أن هذه القائمة    2.05.733من الرسوم رقم    16الفصل    في

وفي غياب هذه الالئحة يضطر الصندوق الوطني للضمان االجتماعي كلما عرض عليه طلب موافقة مسبقة لتحمل 

الموضوع لدى الخبراء والمهنيين المختصين  مصاريف عالجات خارج التراب الوطني للجوء إلى إجراء خبرة في

ص أو العام. غير أن هذه العملية غير مؤطرة بإجراءات تنظيمية مالئمة تحدد على الخصوص سواء في القطاع الخا

كيفية إجراء هذه الخبرة وآجالها. مما يتسبب في تعثر معالجة طلبات الموافقة المسبقة المتعلقة بالعالجات خارج الوطن 

 17تتراوح آجال الرد عليها ما بين  2017حظ أن طلبات الموافقة المسبقة المحالة على الصندوق خالل سنة حيث لو

 يوما.  141و

 يوصي المجلس األعلى للحسابات وزارة الصحة بإعداد قائمة العالجات الطبية التي تبرر التنقل إلى الخارج.

ساعة  48ى احترام اآلجال القانونية المحددة في كما يوصي الصندوق الوطني للضمان االجتماعي بالحرص عل 

 ب الموافقة المسبقة على تحمل مصاريف العالجات. لإلجابة على طل 

 تدبير ملفات العالجات المتنقلة  .ب

 : على ما يليمكن فحص تدبير الملفات المتعلقة بالعالجات المتنقلة من الوقوف 

 تأخر في معالجة وتصفية ملفات العالجات المتنقلة 

المتنقلة تبين ان هذه العملية تتم خارج اآلجال القانونية المحددة لها د مراقبة عملية معالجة وتصفية ملفات العالجات  بع

 في ثالثة أشهر. بل تتعدى هذه اآلجال بالنسبة لبعض الملفات ستة أشهر.

 بيتأخر في معالجة طلبات الموافقة المسبقة الخاصة باآلالت الطبية وأدوات االنغراس الط 

يخضع إرجاع المصاريف المتعلقة باآلالت الطبية وأدوات االنغراس الطبي للموافقة المسبقة للصندوق الوطني  

. إال أن اآلجال القانونية إلصدار 2.05.733للضمان االجتماعي كما نص على ذلك الفصل السابع من المرسوم رقم 

ملف( تبين أن   2.228عينة من طلبات الموافقة المسبقة )لى  هذه الموافقة لم يتم تحديدها. وهكذا فمن خالل االطالع ع

يوم. ومن   100طلب لم تتم االستجابة له االبعد    767يوما بل من بينها    60آجال الرد عليها من طرف الصندوق يفوق  

ة أو زمنالالزم التذكير أن من بين هذه األدوات الطبية ما هو حيوي خاصة بالنسبة للمؤمنين المصابين باألمراض الم

 المكلفة.

يوصي المجلس األعلى للحسابات وزارة الصحة بمراجعة قائمة األجهزة التعويضية والبدائل الطبية واآلالت الطبية 

 وأدوات االنغراس الطبي الخاضعة للموافقة المسبقة. 

ال آلجكما يوصي الصندوق الوطني للضمان االجتماعي بتجويد خدماته خاصة فيما يتعلق بتقليص واحترام ا

 المخصصة لمعالجة ملفات المؤمنين.
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 الموارد والنفقات والتوازن المالي لنظام التأمين االجباري األساسي عن المرض لفائدة األجراء .3

. وموازاة 2017مليار سنة    7,69إلى    2006مليار سنة    1,62تعرف موارد هذا النظام تزايدا ملحوظا حيت مرت من  

مليار. وقد ترتب عن هذه الوضعية تحقيق   3,79  مليون درهم إلى  187لفترة من  س امع ذلك، تطورت نفقاته خالل نف

مليار. مما ساهم  3,90إلى  2006مليار سنة  1,43في المائة سنويا حيث تزايدت من  9،55فوائض متنامية بمعدل 

 .2017مليار إلى غاية متم  26,88 في مراكمة احتياطيات مهمة بلغت

 ستشفائية العمومية من نفقات التأمين االجباري األساسي عن المرض لفائدة  اال  استفادة ضعيفة للمؤسسات

 األجراء 

بعد فحص قائمة النفقات المرتبطة بالخدمات الطبية حسب انتماء مقدمي هذه الخدمات للقطاع الخاص او للقطاع العام،  

اسي عن المرض لفائدة األجراء يستفيد ألستبين أن القسط األوفر من التمويالت التي يوفرها نظام التأمين االجباري ا

في المائة من مجموع  5,74منه القطاع الخاص في حين تبقى استفادة القطاع العام جد محدودة حيث ال يتعدى نسبة 

 2006األداءات المتعلقة بالخدمات الطبية التي قام بها الصندوق الوطني للضمان االجتماعي خالل الفترة الممتدة من 

مصحة  13ا أن نسبة استفادة المصحات الخصوصية والوحدات الطبية التابعة للصندوق المذكور )كم .2017إلى 

 في المائة على التوالي. 9,17و 84,3متعددة االختصاصات( بلغت 

ويعزى ضعف استفادة المؤسسات االستشفائية العمومية من التمويالت التي يوفرها نظام التأمين االجباري األساسي 

ائدة األجراء لضعف جاذبية هذه المؤسسات حيث يتم استقطاب جل المؤمنين من طرف المصحات لف عن المرض

الخصوصية، علما أن الصندوق الوطني للضمان االجتماعي قام بإحداث مكاتب تابعة له داخل بعض المستشفيات  

 العمومية لتسهيل وتسريع مسطرة التكفل بمصاريف العالجات الطبية.

   :ر مستمر لنفقات نظام التأمين االجباري األساسي عن المرض لفائدة األجراء وبوتيرة تطوديمومة النظام

 تفوق تلك المتعلقة بالموارد

من خالل االطالع على البيانات المحاسبية والقوائم المالية الخاصة بنظام التأمين االجباري األساسي عن المرض  

. إال 2017و 2006فظت على التوازن طيلة الفترة الممتدة ما بين حا لفائدة األجراء، تبين أن الوضعية المالية للنظام

في المائة( بما يفوق  13,81في المائة( تفوق نسبة تزايد موارده ) 31,47أنه لوحظ أن نسبة تزايد نفقات هذا النظام )

 نقطة. وينم هذا الوضع عن احتمال عدم استقرار هذه الوضعية في المستقبل.   17

مرارية وديمومة هذا النظام، تم اعتماد النموذج اإلكتواري المتوفر لدى الصندوق الوطني للضمان استومن أجل دراسة  

 االجتماعي. وذلك بهدف:

 معرفة األفق الذي يحتمل فيه اختالل توازن هذا النظام في حالة استقرار جميع المعايير المعتمدة حاليا؛ -

 تدة حاليا في شكل سيناريوهات محتملة. لمعمعرفة اآلثار المترتبة عن تغيير بعض المعايير ا -

وقد خلص الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، على إثر الدراسات االكتوارية المنجزة في حالة استقرار المعايير  

 2026األساسية المعتمدة حاليا، خاصة استقرار التعريفة المرجعية الوطنية ونسبة االشتراكات، إلى أنه ابتداء من سنة  

بلغ مصاريف النظام مبلغ االشتراكات والمساهمات. وسوف يترتب عن هذا الوضع عجز تقني في وضعيته ز مسيتجاو

المالية. وألجل تغطية هذا العجز التقني يقترح الصندوق الزيادة في الموارد عن طرق الرفع من نسبة االشتراكات 

 في المائة.   0,14بحوالي 

النظام بدءا بضبط النفقات المرتبطة بالعالجات الطبية، وحتى تنمية زن ويعتبر المجلس أنه يمكن التحكم في توا

. وفي هذا الصدد، تمت محاكاة ثالث 2017و 2006االحتياطيات التي راكمها النظام خالل الفترة الممتدة ما بين 

 ك. وهي:ذل سيناريوهات، اعتمادا على النموذج االكتيواري المعمول به من طرف الصندوق كما سبقت اإلشارة إلى

في المائة. وسوف تمكن هذه  20السيناريو األول، يفترض خفض النفقات المتعلقة باألدوية بمعدل  -

 ؛2022مليار درهم في أفق سنة  1,5الوضعية من تحقيق زيادة في احتياطيات النظام بما يناهز 

من المؤمنين قصد تلقي   في المائة  50السيناريو الثاني، يقترح استقطاب القطاع العمومي لما ال يقل عن   -

 خمسمختلف خدمات االستشفاء. وسوف يسمح هذا الوضع من الزيادة في احتياطيات النظام بما قدره 

 ؛2022من الدراهم في أفق سنة   مليارات

في المائة من المؤمنين.   70اب القطاع العمومي لما ال يقل عن  أما السيناريو األخير، فيراهن على استقط -

من الدراهم  سبع ملياراتيتوقع تحقيق زيادة ملحوظة في احتياطات النظام، قد تناهز  وفي هذه الحالة،

 . 2022في أفق 



 336 

المرض وفي هذا السياق، يرى المجلس أنه باإلمكان ضمان توازن وديمومة نظام التأمين االجباري األساسي عن 

جاذبيته عن طريق تجويد الخدمات  لفائدة األجراء، بالرهان مسبقا على تطوير العرض الصحي العمومي وتحسين 

 الصحية المقدمة كما تبرهن على ذلك السيناريوهات المشار إليها.

وعليه، يوصي المجلس األعلى للحسابات وزارة الصحة بتحسين جاذبية المؤسسات الصحية العمومية قصد 

ن االجباري األساسي عن المرض  قطاب عدد أكبر من المؤمنين واالستفادة من التمويالت التي يتيحها نظام التأمياست

 عن طريق تنمية العرض الصحي، وتقليص آجال التكفل وإمداد المراكز االستشفائية بالوسائل الضرورية.
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 (مقتضب)نص 

 حكامة نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض لفائدة األجراء .1

 في التأطير القانونينقص بخصوص ال 

 والواردة في تقريركم.  65.00المتعلقة بالقانون رقم 58النصوص التطبيقيةوضعية  1يفصل الملحق 

 بعد في نظام لمتعلقة بالمشغلين الذين لم ينخرطوا ا 114غموض في مقتضيات المادة ال بخصوص

 التأمين االجباري األساسي عن المرض  

الوطنية للتأمين  ة مع وزارة الصحة والوزارة المكلفة بالتشغيل والوكالةساهم الصندوق الوطني للضمان بشراك

. إال أن الدراستين معا لم يتم تفعيلهما لحد اآلن من طرف السلطات 114في إعداد دراستين لتعديل الفصل    الصحي

 المختصة.

 ين االجباري  جمع الصندوق الوطني للضمان االجتماعي لمهمتين متنافيتين: تدبير نظام التأم  بخصوص

 ة لهاألساسي عن المرض وتقديم الخدمات الصحية عن طريق المصحات التابع

من القانون رقم   44لقد اتخذ الصندوق الوطني للضمان االجتماعي عدة محاوالت من أجل احترام مقتضيات المادة  

 منها:  65.00

. االستشفائية ؤسسات  الموصي بالتوجه نحو تفويض تدبير الم  34/2002قرار المجلس اإلداري رقم   -

 تفعيل مسطرة طلب عروض محصور )المجلس األعلى للحسابات(توصية  )...(وقد تم بناء على 

 إال أنه لم يسفر عن نتيجة. 2007عام 

 المالية الدولية التابعة للبنك الدولي.محاولة ثانية للتدبير المفوض عبر مفاوضات مع الشركة    :2012 -

 .االستشفائيةلوحدات الدراسة اإلستراتيجية ل :2014 -

 تنظيم وتدبير نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض لفائدة األجراء  .2

 غياب هيكل تنظيمي مخصص لنظام التأمين االجباري األساسي عن المرض لفائدة   بخصوص

 لقطاع الخاص وذوي حقوقهم المأجورين وأصحاب المعاشات با

جباري األساسي عن المرض لفائدة المأجورين يتطلب وضع هيكل إن إنشاء نظام تدبير خاص بنظام التأمين اإل

تنظيمي مواز لهيكل الصندوق الوطني للضمان )شبكة الوكاالت، مديريات الدعم( مما سيؤدي إلى مصاريف تدبير  

تدبير هدا النظام، في شقه المتعلق بالقطاع الخاص، للصندوق الوطني جد مرتفعة. لذلك ارتأى المشرع أن يوكل 

 مان االجتماعي لالستفادة من الهياكل الموجودة مع الفصل فيما بين النفقات عن طريق المحاسبة التحليلية. للض

لعام المدبر كما تجدر اإلشارة إلى استقالل هيئات حوكمة النظام اإلجباري األساسي عن المرض عن هيئات النظام ا

 من قبل الصندوق الوطني للضمان االجتماعي.

 زانيات شكلية لتدبير نظام التأمين االجباري األساسي عن المرض لفائدة األجراءإعداد مي بخصوص 

بنظام    لبلوغ هذا الهدف، مما مكن من إصدار بيانات تنفيذ للميزانية خاص  2018لقد تم اعتماد مسطرة خاصة مند  

  .ي األساسي عن المرضالتأمين اإلجبار

 . زانية والتنفيذ منفصالن عن النظام العاموتجدر اإلشارة بخصوص نفقات التدبير إلى أن المي

 تفعيل الالتمركز في تقديم بعض الخدمات دون توفير الوسائل الضرورية بخصوص 

نوات تعتمد على يوسع الصندوق الوطني للضمان االجتماعي شبكة وكاالته بناء على دراسة تنجز كل ثالث س 

جديدة. وبالموازاة مع ذلك، يتم تعزيز شبكة الوكاالت تركيز الزبناء وتحدد المناطق التي تستوجب فتح وكاالت 

بوكاالت متنقلة وأكشاك للقرب ومكاتب اتصال. كما يلجأ الصندوق الوطني للضمان االجتماعي لتلبية حاجياته 

ة ترشيد النفقات. ويتم تقييم هذه االحتياجات على أساس االستراتيجية لألطباء المراقبين، لصيغة التعاقد. وذلك بغي

 لتي يعتمدها في إطار المراقبة الطبية والتي تستند على مجموعة من المعايير العلمية. ا

ثالث عمليات الختيار أطباء متعاقدين، حيث يوجد حاليا ما يزيد على مائة  2014وقد أطلق الصندوق منذ عام 

  ون مع الصندوق في هذا اإلطار.طبيب يتعامل

الخاص بنظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض من تحيين   وستمكن إعادة تصميم النظام المعلوماتي

 المعطيات بطريقة متزامنة وكذا الحصول آنيا على المعلومات الخاصة بالعمالء. 
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 تدبير الخدمات   .3

 الموافقة المسبقة المتعلقة بتحمل وأداء عدم احترام اآلجال القانونية المحددة لمنح  بخصوص

 ني للضمان االجتماعيالمصاريف من قبل الصندوق الوط

يؤدي تقديم طلب للتحمل إلى جواب وليس بشكل منهجي إلى موافقة. وعليه، فإن احتساب أجل منح الموافقة المسبقة 

 المتعلقة بتحمل يجب احتسابها ابتداء من تاريخ استيفاء شروط قبول الطلب.

 تأخر في معالجة وتصفية ملفات العالجات المتنقلةال بخصوص 

ندوق الوطني للضمان االجتماعي على تقليص اآلجال المخصصة لمعالجة ملفات المؤمنين حيث لقد حرص الص

 98بالنسبة لملفات العالج. كما أن أكثر من  2018أيام عام  6إلى  2015يوما عام  23تقلص متوسط اآلجال من 

 بالمائة من ملفات التعويض يتم تصفيتها في أجل دون الثالثين يوما. )...( 

 

 (مقتضب)نص 

 )...( يشرفني أن أوافيكم بالتوضيحات التالية:  

بمثابة مدونة التغطية الصحية  65.00من القانون رقم  44بخصوص المالحظة المتعلقة بتطبيق المادة  -أوال 

المالءمة مع  ألساسية، فقد سبق للمجلس اإلداري للصندوق الوطني للضمان االجتماعي أن درس موضوعا

القاضي باختيار التدبير المفوض  2002أبريل  26بتاريخ  34/2002مقتضيات هذه المادة، وأصدر قرر رقم 

 التابعة له. إال أن هذه العملية باءت بالفشل مرتين. 13للمصحات 

راسة القاضي بإنجاز د  2012دجنبر  17بتاريخ  43/12خر تحت عدد آالمجلس اإلداري قرارا  بعد ذلك، أصدر

استراتيجية شاملة لهذه المصحات بهدف تقييم اإلمكانات المتوفرة واإلكراهات المرتبطة بها، وسيناريوهات التسوية 

 ومخطط التنمية االستراتيجي لها.

، وأسفرت 2013جتماعي في إنجاز الدراسة المذكورة منذ سنة وقد شرعت مصالح الصندوق الوطني للضمان اال

ات اعتمد منها المجلس اإلداري سيناريو الشراكة بين القطاع العام والخاص وسيناريو على إعداد عدة سناريوه

المذكور أو استثناء الصندوق الوطني للضمان االجتماعي من مقتضيات  65.00من القانون رقم  44نسخ المادة 

لى مستوى الموارد كما قام مكتب الخبرة المنجز للدراسة بإعداد مخطط إلعادة هيكلة المصحات ع لمادة.هذه ا

 الواردة فيه:ت اصخالالبشرية والمالية وكذا التدابير التنظيمية واإلدارية، ومن أهم ال

معدات  ء القتناانية ثخاصة في السنة األولى والسنة المن الوسائل المالية مصحات الصندوق تمكين  -

 ؛ طبية جديدة وحديثة

 كفأة؛ توظيف موارد بشرية  -

تمكنها من امتصاص   ءي تصبح أكثر جاذبية وتحقق أكبر نسبة ملإصالح مرافق بعض المصحات ك -

 العجز وتحقيق التوازن المالي المنشود.

 12بتاريخ  18/م.ح.ج.ع/2354قامت هذه الوزارة بتوجيه مراسلة إلى السيد رئيس الحكومة تحت رقم  –ثانيا 

في عضويتها جميع القطاعات ، تقترح من خاللها تشكيل لجنة على مستوى رئاسة الحكومة تضم 2018دجنبر 

الجتماعي، وهو ما الحكومية المعنية من أجل البت النهائي في وضعية مصحات الصندوق الوطني للضمان ا

استجاب إليه السيد رئيس الحكومة مشكورا حيث شكلت هذه اللجنة وعقدت عدة اجتماعات بمقر رئاسة الحكومة، 

، والذي توجت أشغاله بإعداد مذكرة رفعت إلى السيد رئيس 2019 يونيو 21كان أخرها االجتماع المنعقد بتاريخ 

( التدبير المفوض، 1هذه المصحات وهي على النحو التالي :     الحكومة تتضمن ثالث سيناريوهات لتسوية وضعية

 ( التفويت.3، الشراكة بين القطاع العام والخاص( 2

السالف الذكر في نظام    65.00من القانون رقم    114  بخصوص إدماج األجراء المنصوص عليـهم في المادة  -ثالثا  

ن هذا الموضوع مرتبط بالمالحظة المسجلة في التأمين اإلجباري األساسي عن المرض، تجدر اإلشارة إلى أ

، وقد 103و  80،  74،  59،  31،  17،  16،  13،  11تقريركم حول عدم إصدار المقتضيات المتعلقة بتطبيق المواد  

ع لمعالجته ضمن جدول أعمال اللجنة الموضوعاتية المكلفة بالتغطية الصحية األساسية تم إدراج هذا الموضو

 .جتماعيةلقيادة وإصالح حكامة منظومة الحماية االزارية المنبثقة عن اللجنة الو

بخصوص تحسين نسبة استرجاع مصاريف الخدمات المضمونة، فقد اتخذ المجلس اإلداري للصندوق  -رابعا 

قرارا يقضي بمراجعة التعريفة الوطنية   17/2018تحت رقم    2018يوليوز    16االجتماعي بتاريخ    الوطني للضمان

فض الباقي تحمله من قبل المؤمن لهم مع فرض احترامها. وقد أحيلت دراسة هذا الموضوع المرجعية بهدف خ
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أعمال اجتماع هذه اللجنة  على لجنة التسيير والدراسات التابعة لهذا الصندوق وتم ادراج هذه النقطة ضمن جدول

 .2019يونيو  27ليوم 

العالج وتفعيل الالتمركز في تقديم الخدمات عالقة بالمالحظات المتعلقة بآجال استرجاع مصاريف  -خامسا 

وتحسين ظروف استقبال المؤمنين، فقد تم إعداد مشروع عقد برنامج بين الدولة والصندوق الوطني للضمان 

يتضمن مقتضيات خاصة بالمواضيع المذكورة تلتزم فيها إدارة الصندوق بتحسين   2021  -  2019االجتماعي لفترة  

أن المجلس اإلداري للصندوق يتابع باستمرار هذا الموضوع ويعمل على تقليص مدة الخدمات للمؤمنين، علما 

ات المذكورة على الشروط تسوية الملفات، مع اإلشارة إلى أن التأخر الذي قد يحدث أحيانا يرجع إلى عدم توفر الملف

 القانونية الالزمة أو عدم اإلدالء بجميع الوثائق والمعلومات المطلوبة.

كد لكم أن هذه الوزارة ستواصل، بتنسيق مع جميع المتدخلين في مجال نظام التأمين اإلجباري األساسي وأخيرا نؤ

التقرير، سواء على صعيد المجلس  عن المرض بالقطاع الخاص، تتبع تسوية ومعالجة المالحظات المثارة في

ة المكلفة بالتغطية الصحية اإلداري للصندوق الوطني للضمان االجتماعي أو على صعيد اللجنة الموضوعاتي

 من أجل إيجاد الحلول المناسبة لها. جتماعيةلقيادة وإصالح حكامة منظومة الحماية االاألساسية واللجنة الوزارية 
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لموظفي ألساسي عن المرض نظام التأمين اإلجباري ا

المدبر من طرف الصندوق الوطني لمنظمات  القطاع العام

 االحتياط االجتماعي
 

األساسية، وخاصة مقتضيات الكتاب الثاني منه،  الصحية التغطية مدونة بمثابة 65.00رقم  طبقا لمقتضيات القانون

ورين وأصحاب المعاشات بالقطاع العام. كما تم  تم إحداث نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض لفائدة المأج

أغسطس  4المرض لفائدة الطلبة في  عن التأمين اإلجباري األساسيالمتعلق بنظام  116.12إصدار القانون رقم 

201559  . 

بمهمة تدبير هذين النظامين، وذلك طبقا لمقتضيات  االجتماعي االحتياط لمنظمات الوطني وقد عهد إلى الصندوق

 يه سلفا.المشار إل 116.12من القانون رقم  20المذكور أعاله، والمادة  65.00من القانون رقم  73 المادة

وزير االقتصاد والمالية، ووزير الشغل والتكوين المهني،   بين 2007في الخامس من يوليو  الموقعة لالتفاقية ووفقا

االجتماعي، أضيفت إلى  منظمات االحتياطل اإلنسان، والصندوق الوطني لحقوق الوطني ووزير الصحة، والمجلس

 .60اإلنسان حقوق انتهاكات ساسية لفائدة ضحاياهذا األخير مهمة تدبير نظام التغطية الصحية األ

وفي هذا الصدد، قام المجلس بمهمة مراقبة تسيير نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض لفائدة المأجورين 

 هذه الذي يدبره الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي. وقد ركزتوأصحاب المعاشات بالقطاع العام 

لى الجوانب المتعلقة بالحكامة، ومستوى تغطية مصاريف العالجات التي يضمنها هذا النظام، وكذا ع أساسا، المهمة

 .2017-2009تقييم التوازن المالي والديمومة. وقد همت هذه المراقبة الفترة 

ن لى أن كل المؤشرات المرتبطة بنظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض لفائدة المأجوريوتجدر اإلشارة إ

 وأصحاب المعاشات بالقطاع العام عرفت تطورا هاما خالل فترة المراقبة. 

 3.030.448، ليبلغ ما مجموعه 2009مستفيد سنة  2.410.757وهكذا، ارتفع عدد المستفيدين من هذا النظام من 

مؤمن من  436.822من ذوي حقوقهم، و 1.303.759مؤمن نشيط و 793.109، موزعين بين 2017سنة مستفيد 

 من ذوي حقوقهم.  496.758أصحاب المعاشات و

وقد عرف عدد المستفيدين المصابين بمرض، والذين أودعوا ملفا مرضيا أو أكثر تطورا ملحوظا خالل نفس الفترة، 

. وفي المقابل، ارتفع 2017سنة    1.349.003إلى    2009سنة    1.081.705ن  حيث انتقل عدد المرضى المستفيدين م

ملف  3,5، أي بمعدل يناهز 2017سنة  4.598.163إلى  2009سنة  4.018.282مودعة من عدد ملفات المرض ال

 عن كل شخص مصاب بمرض خالل الفترة المعنية.

ملف عن العالجات المتنقلة )أي في حالة  4.132.883، إلى ما مجموعه 2017وتنقسم الملفات المودعة، برسم سنة 

 465.280مليار درهم، وإلى  2,4ترجاعها الحقا( بكلفة قدرها دفع المصاريف مسبقا من طرف المؤمن وطلب اس

ملف عن العالجات المقدمة في إطار الطرف الثالث المؤدي )أي في حالة طلب التكفل بمصاريف العالجات على أن 

 مليار درهم. 1,8الجات مباشرة لمقدم العالجات( بكلفة تناهز يتم أداء مصاريف الع

لتأمين اإلجباري األساسي عن المرض، والتي تتكون أساسا من واجبات االشتراك، فقد انتقلت أما بالنسبة لموارد نظام ا

 . 2017مليار درهم سنة  4,9إلى  2009مليار درهم سنة  3,46االشتراكات من 

مليار درهم   4,499إلى  2009مليار درهم سنة  3,077النظام، فقد ارتفعت هذه األخيرة من  وفيما يتعلق بنفقات هذا

 .2017سنة 

 

 
عدد مؤسسات التعليم العالي المنخرطة منذ دخول هذا النظام حيز  المرض لفائدة الطلبة، بلغ  عن نظام التأمين اإلجباري األساسيبالنسبة ل  59

 على التوالي.  2017و 2016طالب برسم سنتي  65.553و  3.3081بلغ عدد الطلبة المنخرطين   مؤسسة. حيث 601التنفيذ  
  8.306إلى  2008سنة  2.383من اإلنسان، ارتفع عدد المؤمنين  حقوق انتهاكات الصحية األساسية لفائدة ضحايا بالنسبة لنظام التغطية 60

   مؤمنين وذوي حقوقهم.موزعين بين ال ، 2017نة س  18.417. فيما بلغ العدد اإلجمالي للمستفيدين  2017سنة 
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أسفرت مهمة مراقبة تسيير نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات 

لصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي عن إثارة مجموعة من المالحظات وإصدار بالقطاع العام الذي يدبره ا

 عدد من التوصيات، همت الجوانب التالية. 

 لتأمين اإلجباري األساسي عن المرض أوال. حكامة نظام ا
ط المتعلقة بإدارة تم تقييم حكامة نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض من خالل فحص اإلطار القانوني والشرو

 وتسيير ومراقبة هذا النظام. وفي هذا الصدد، تم تسجيل ما يلي: 

 اإلطار القانوني لنظام لتأمين اإلجباري األساسي عن المرض  .1

 ، وكذا تلك المتعلقة بنصوصه التطبيقية من رصد ما يلي:65.00كن فحص مقتضيات القانون رقم م

 عدم اكتمال اإلطار التنظيمي 

م التأمين اإلجباري األساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع العام بمقتضى لقد تم تنظي

تنزيل مجموعة من هذه المقتضيات يحيل على نصوص تنظيمية لم أحكام مدونة التغطية الصحية األساسية، غير أن 

تعلق األمر، على سبيل المثال، بالنصوص يتم إصدارها بعد. وهو ما أثر سلبا على تدبير هذا النظام بشكل سليم. وي

العمل، المتعلقة بتحديد قواعد الفوترة، وبتحديد الشروط التي تضمن للمؤمن الحفاظ على حقوقه في حالة توقفه عن 

 وكذا النصوص المتعلقة بتحديد قائمة الوثائق المثبتة لمصارف العالجات المدفوعة مسبقا من طرف المؤمنين.

 م التأمين اإلجباري األساسي عن المرض على جميع مستخدمي القطاع العامتأخر في تطبيق نظا 

إلجباري األساسي عن المرض لفائدة بعد االطالع على قاعدة المعطيات المتعلقة بالمنخرطين في نظام التأمين ا

ية التي لم تنخرط المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع العام، تبين أن هناك العديد من المؤسسات والمقاوالت العموم

سالف الذكر. وفي غياب  65.00من القانون رقم  114بعد في هذا النظام. وخاصة أولئك المشار إليهم في المادة 

الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي، يقدر عدد المأجورين المعنيين بحوالي معطيات مفصلة لدى 

 مؤسسة عمومية.  32يعملون في  250.000

 سيير نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض إدارة وت .2

اع العام إلى يعهد بتدبير نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقط

الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي، والجمعيات التعاضدية المتألف منها الصندوق المذكور، وذلك طبقا 

بمثابة مدونة التغطية الصحية األساسية. وفي هذا اإلطار، تمت مالحظة   65.00من القانون رقم    73ات المادة  لمقتضي

 ما يلي: 

 سة مهام المجلس اإلدارياختالالت في انعقاد وفي ممار 

رة يدير نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع العام مجلس إدا

الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي. ويرأسه واحد من رؤساء التعاضديات األعضاء في هذا المجلس. 

، ومن ممثلي التعاضديات والنقابات العمالية بالنسبة للنصف الباقي. وذلك ويتشكل نصف أعضاءه من ممثلي الدولة

 .65.00من القانون رقم  84طبقا لمقتضيات المادة 

أن السير العادي لهذا المجلس  2017-2009فحص محاضر انعقاد دورات المجلس اإلداري خالل الفترة  وقد كشف

 ، تشوبه االختالالت التالية:65.00القانون رقم  من 85وقيامه بالمهام المنوطة به، بموجب المادة 

اء، ويتعلق بسبب عدم تجديد والية بعض األعض 2016عدم انعقاد المجلس اإلداري منذ شهر يوليوز  -

 األمر بممثلي النقابات؛ 

 ؛2018وميزانية سنة  2017عدم حصر ميزانية سنة  -

 ؛ 2017و 2016عدم حصر أرصدة الحسابات المتعلقة بالسنتين الماليتين  -

 2016وعدم مصادقة مجلس اإلدارة على التقرير المالي والتقرير المتعلق بنشاط الصندوق عن سنة  -

 2017وعن سنة 

 ة خاصة بالصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعيعدم جود ميزاني 

يقوم الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي بتدبير نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض بالقطاع 

بصفة ، كما يقوم بتدبير، 65.00العام وفقا لمقتضيات الباب الثاني من القسم الثاني من الكتاب الثاني من القانون رقم 

من القانون رقم   20ض الخاص بالطلبة، وذلك بمقتضى المادة مستقلة، نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المر
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. وفي هذا الصدد، يقوم الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي بإعداد ميزانية خاصة لكل نظام. 116.12

 وبالتالي، بتنفيذ ميزانيتين منفصلتين. ويتعلق األمر ب: 

مرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات ميزانية خاصة بنظام التأمين اإلجباري األساسي عن ال -

 ؛65.00من القانون رقم  90بالقطاع العام التي نصت عليها المادة 

 20ميزانية خاصة بنظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض لفائدة الطلبة التي نصت عليها المادة   -

 .116.12من القانون رقم  

وفيما يتعلق بتنفيذ هاتين الميزانيتين، فإن الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي يقوم بإطالق طلبات 

عروض منفصلة خصوصا عنما يتعلق األمر بنفقات خاصة بكل نظام وبتوظيفات حسب القانون اإلطار الملحق 

 بميزانيتيهما مع معالجة محاسباتية منفصلة.

صندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي، إلى جانب الميزانيتين سالفتي الذكر، على ميزانية توفر الوبالتالي، ال ي

خاصة به، يتم فيها إدراج مجموع نفقاته سواء تلك المتعلقة باالستثمار أو تلك المتعلقة باالستغالل، مع توضيح كيفية  

 تم اعتمادها من أجل تحديد وتوزيع النفقات المشتركة. ر التي  احتساب نفقات التسيير المرتبطة بكل نظام، وكذا المعايي

  وجود تعاضديات في حالة تناف 

 2006، وقع الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي سنة  65.00من القانون رقم    83طبقا لمقتضيات المادة  

ات المتعلقة بالعالجات المتنقلة. غير ة الملفاتفاقية مع التعاضديات المكونة له، تم بموجبها تكليف هذه األخيرة بمعالج

، مما أدى إلى وجود 65.00من القانون رقم  44أنه لوحظ أنه تم توقيع هذه االتفاقية دون مراعاة مقتضيات المادة 

العديد من التعاضديات في حالة تناف بصفتها طرف في تدبير النظام وكذا تدبير مؤسسات تقدم خدمات في مجال 

هذه التعاضديات على وحدات طبية تقدم خدمات استشفائية للمؤمنين، وتستفيد من نفقات هذا النظام تتوفر    العالج. حيث

 في إطار نظام الطرف الثالث. 

وحدات الويقدم الجدول الموالي المبالغ التي تم أداءها من طرف الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي لفائدة  

 .2017برسم سنة اضديات هذه التعالتابعة لطبية ال

 2017جدول حول توزيع النفقات التي تم أداءها لفائدة القطاع التعاضدي عن الخدمات الطبية لصالح المؤمنين برسم سنة 

 التعاضدية
عدد األشخاص 

 المستفيدين

عدد 

 الملفات

مبلغ المصاريف 

 المسترجعة )بالدرهم(

 8.640 12.694 5.031.484 (MGPAPعيادة طب األسنان )

 OMFAM 42.023 90.086 42.398.694)عيادة طب األسنان )

 MFA 12.528 29.187 8.144.724)عيادة طب األسنان )

 MGEN 17.609 26.774 10.722.768)عيادة طب األسنان )

 FRATERNELLE DE POLICE" 311 436 157.395عيادة طب األسنان "

 MGEN" 5.967 10.881 3.036.321مصحة "

 MGEN" 11.213 16.874 7.760.240مختبر "

 77.251.626 186.932 98.291 المجموع

 المصدر: الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي.

  غياب المراقبة التقنية 

االجتماعي بموجب مقتضيات مدونة التغطية الصحية األساسية، تم إخضاع الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط 

ين اإلجباري األساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع العام، وإلى بصفته مدبرا لنظام التأم

، إلى المراقبة التقنية للدولة. ويتعلق 65.00من القانون رقم  53جانب المراقبة المالية المنصوص عليها في المادة 

 األمر بنوعين من المراقبة:

، وكذا 65.00من القانون رقم  55طبقا ألحكام للمادة  قنية منوطة بوزارة الصحة، حيث أنه،مراقبة ت  -

بتطبيق مدونة التغطية الصحية األساسية، يقوم بهذه المراقبة  2.05.733من المرسوم رقم  40المادة 

تم هذه أطباء وأطباء أسنان وصيادلة مفتشين يعينهم وزير الصحة لهذا الغرض من بين الموظفين. وت

و في عين المكان بمبادرة من وزير الصحة أو بطلب من الوكالة الوطنية المراقبة إما على الوثائق أ
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للتأمين الصحي. إال أنه، منذ دخول نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض حيز التنفيذ، لم تقم  

 وزارة الصحة بأي مهمة رقابة تقنية في هذا الصدد؛

االجتماعي. فبعد إحداث هذه الهيئة بموجب القانون بهيئة مراقبة التأمينات واالحتياط  مراقبة تقنية منوطة   -

، تم تكليف هذه الهيئة بالمراقبة التقنية التي كانت منوطة بوزارة المالية طبقا ألحكام المادتين 64.12رقم  

بالوضعية . وتنصب هذه المراقبة خصوصا على الجوانب المتعلقة 65.00من القانون رقم  55و 54

أنه، منذ دخول نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض حيز التنفيذ، لم تقم  المالية وبالديمومة. إال 

هذه الهيئة بأي مهمة مراقبة في عين المكان )سواء على مستوى الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط 

 االجتماعي أو على مستوى التعاضديات(.

 جاتثانيا. تغطية مصاريف العال
التي يقدمها نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض عن طريق فحص الدالئل  تم تقييم مستوى التغطية الصحية

والمراجع المؤطرة للنظام، أخذا بعين االعتبار سلة الخدمات الطبية المشمولة بالتغطية الصحية، وكذا نسبة تغطية 

 ل ما يلي: مصاريف العالجات الطبية. وفي هذا الصدد، تم تسجي

 التأطير التقني .1

الئمة الممارسات الطبية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمؤمنين ووضع أسس للمراقبة الطبية، من أجل م

وجب تزويد نظام التغطية الصحية األساسية بمراجع وأدوات تقنية محينه ومتكاملة. غير أن هناك نقائص في هذه 

 تسجيل ما يلي:  فعالية هذا النظام. وفي هذا الصدد، تماألدوات بشكل تأثر سلبا على 

  عدم شمولية الدليل المرجعي الوطني لمهنيي الصحة 

لوحظ أن الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي يتلقى من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي دليال وطنيا 

لزم  هم. وذلك بسبب غياب مقتضيات قانونية تمرجعيا لمهنيي الصحة يتضمن معلومات غير محينه وغير شاملة عن

والحصول عليه من لدى الوكالة  (Code INPEمقدمي الخدمات الطبية بالتوفر على الرقم الوطني االستداللي )

 الوطنية للتأمين الصحي.  

  عدم تحيين دليل المصنفات العامة لألعمال الطبية 

لتقدم المستمر للعلوم الطبية، . علما أنه، مع ا2006ة منذ وضعها سنة  لم يتم تحيين دليل المصنفات العامة لألعمال الطبي

هناك أعمال طبية جديدة تظهر باستمرار. ولم يتم إدراجها ضمن هذه المصنفات. وبالتالي، تبقى غير مشمولة بالتغطية 

 الصحية. 

 عدم تغطية البروتوكوالت العالجية المعتمدة لجميع األمراض 

جية، تمت المصادقة عليها من طرف األطراف كوالت العالجية سوى تسع بروتوكوالت عالال يتضمن دليل البروتو

المعنية. وتبقى العديد من األمراض غير مشمولة بهذه بالبروتوكوالت. فعلى سبيل المثال، تتضمن الئحة األمراض 

هذه األمراض تشتمل على  صنفا فقط، في حين أن الئحة 47المزمنة والمكلفة، والمشمولة بالتغطية الصحية، حوالي

مرضا. وبالتالي، فإن غياب البروتوكوالت العالجية الخاصة بجل األمراض، يحد من فعالية ونجاعة  149ما يناهز 

التغطية الصحية التي يضمنها نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات 

 بالقطاع العام.

  سلة الخدمات الطبية .2

. يعرف 65.00من القانون رقم    7مولة بالتغطية الصحية المشار إليها في المادة  بموازاة مع سلة الخدمات الطبية المش

نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض توسيعا مستمرا للوائح األعمال الطبية واألدوية والمعدات الطبية 

أعمال طبية غير مشمولة ها. وبالرغم من ذلك، الزالت هناك عدة  والتحاليل التي يمكن استرجاع المصاريف المتعلقة ب

بالتغطية الصحية. ويبرهن على ذلك عدد االستثناءات اإلسمية المقدمة من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي 

شار للمؤمن بناء على طلبه. حيث يمكن للمؤمن طلب استرجاع مصاريف أعمال طبية غير واردة في سلة العالجات الم

 المشار إليه. 02-05-733المرسوم رقم من  9لمقتضيات المادة  اإليها طبق

وتبعا لذلك، يقوم الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي بإرجاع مصاريف بعض العالجات غير المصنفة 

، والممنوحة بشكل في سلة الخدمات الطبية بناء على اآلراء اإلسمية التي تصدرها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي

، 2017و 2009بناء على طلبه كما سبقت اإلشارة إلى ذلك. ففي الفترة الممتدة ما بين سنتي حصري لفائدة المؤمن 

رأي إسمي متعلق باألدوية، وثالث آراء متعلقة بالمعدات الطبية. وباإلضافة إلى ذلك، لوحظ أن الصندوق   735تم منح  

بية معتمدا في ذلك على مجرد رأي  عي قد قام بإرجاع مصاريف ثالث معدات طالوطني لمنظمات االحتياط االجتما

 للجنة الطبية التابعة له. 
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 مستوى تغطية مصاريف العالجات  .3

ولبنود االتفاقيات الوطنية التي تحدد التعريفة المرجعية الوطنية بالنسبة  2.05.733تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 

ة من طرف نظام التأمين الصحي اإلجباري  تغطية مصاريف العالجات الطبية المتحمللألعمال الطبية، فإن نسبة 

في المائة. غير  100و 70األساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع العام، تتراوح بين 

 ين ما يلي: أنه، بعد مقارنة مبالغ المصاريف المسترجعة بمبلغ المصاريف المتحملة من طرف المؤمنين، تب

 باقية على عاتق المؤمنارتفاع مصاريف العالجات ال 

في المائة في  58لوحظ أنه، بالنسبة للعالجات المتنقلة، بلغت نسبة التغطية حوالي  خالل الفترة المعنية بالمراقبة،

صاريف العالجات ، لم تصل نسبة استرجاع م2017المعدل مقارنة بالتعريفة المرجعية الوطنية. مع العلم أنه، في سنة  

 في المائة من الملفات المودعة. 61سبة ألزيد من في المائة بالن 70إلى 

أما بالنسبة للعالجات المقدمة في إطار الطرف الثالث المؤدي، فإن نسبة تغطية مصاريف العالجات تصل في المعدل 

ال تعكس الواقع، إذ أن حسابها يتم  في المائة خالل نفس الفترة. غير أن هذه النسبة تبقى مغلوطة و 93إلى حوالي 

رنة مع األثمنة الواردة في التعريفة الوطنية المرجعية، علما أن المصاريف المتبقية على عاتق المؤمن تفوق بكثير  مقا

هذه التعريفة. إذ في غالب األحيان، يدفع المؤمنون مبالغ تفوق هذه التعريفة، وال يتم التصريح بها لدى الصندوق 

مفوترة. وتجدر اإلشارة إلى أنه لم يتم تجديد االتفاقيات الوطنية  نظمات االحتياط االجتماعي أو تبقى غيرالوطني لم

، وذلك ألجل األخذ بعين االعتبار تكاليف العالجات المعمول بها. 2009المحددة للتعريفة الوطنية المرجعية منذ سنة 

 من.صاريف العالجات الباقية على حساب المؤمما يفسر ضعف تغطية مصاريف العالجات وارتفاع مبالغ م

 محدودية التغطية الصحية التكميلية 

يستفيد أغلب المنخرطين في نظام التأمين االجباري األساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات 

مصاريف العالجات تبقى مساهمة هذه التغطية في سد وبالقطاع العام من تأمين تكميلي مقدم من طرف التعاضديات. 

( في المائة في المعدل من المبالغ اإلجمالية لمصارف العالجات، وذلك فيما  6 تتعدى ست )المتنقلة ضعيفة، حيث ال

 .2017-2009يتعلق بالفترة 

 ثالثا. التوازن المالي لنظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض 
الوضعية المالية   وجود عجز تقني فيعن    2017و  2009ن سنتي  أبان فحص الوضعية المالية للنظام في الفترة ما بي 

مليون درهم سنة  302مليون درهم، ليستقر في  225، بمبلغ قدره 2016سجل أول عجز تقني سنة للنظام، حيث 

، كما يوضح ذلك الجدول 2017مليون درهم عند متم سنة  22,5. فيما سجلت النتيجة الصافية ما يعادل 2017

ساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع ية المالية لنظام التأمين اإلجباري األالوضعالتالي:

 العام

 )بمليون درهم( 2017-2010عن الفترة 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنة المالية

 - 302 - 225 60 364 459 552 176 224 376 النفقات( -النتيجة التقنية )االشتراكات 

 22,5- 119 439 725 729 807 402 447 576 النفقات( - النتيجة الصافية )الموارد

 المصدر: الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي.

 وتعزى هذه الوضعية إلى تراكم عوامل عديدة، نذكر منها ما يلي:

 ضعف تطور المداخيل 

لمعاشات بالقطاع العام،  اتسمت مداخيل نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب ا

. ويرجع ذلك باألساس إلى ضعف معدل التطور السنوي 2017-2009بضعف معدل تطورها خالل الفترة 

مليار درهم سنة  4,9إلى  2009مليار درهم سنة 3,46في المائة، حيث مرت من  3لالشتراكات الذي لم يتجاوز 

2017 . 

  تدهور النسبة الديموغرافية 

في المائة   36. أي ما يمثل نسبة تناهز  2017مستفيد برسم سنة    436.822المتقاعدين ما مجموعه    يبلغ عدد المؤمنين

. 2017و 2009في المائة ما بين سنتي  91مؤمن(، مسجال بذلك ارتفاعا قدره  1.229.931من مجموع المؤمنين )

دهور النسبة الديموغرافية )أي نسبة ويعكس تطور عدد المستفيدين من هذا النظام شيخوخة المؤمنين المسجلين فيه، وت

 ،2017سنة    1,81تغطية المنخرطين النشيطين للمسجلين من أصحاب المعاشات(، حيث بلغت هذه األخيرة ما يعادل  

أن هذه الفئة من المؤمنين تتعرض أكثر لإلصابة باألمراض،  إلى  . وتجدر اإلشارة  2009سنة    3,26مقارنة بما يناهز  

أن نسبة واجب االشتراك للمؤمنين أصحاب المعاشات محددة في  كلفة مقارنة بالفئة النشيطة، كما السيما المزمنة والم
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درهم في  400في المائة بالنسبة للمؤمنين النشيطين دون تجاوز سقف اشتراك في حدود  5في المائة، مقابل  2,5

 الشهر.

 أهمية النفقات المتعلقة باألمراض المزمنة والمكلفة 

فيدين الذين يعانون من مرض مزمن واحد على األقل، وكذا النفقات التي تمت لفائدتهم، تطورا مهما عرف عدد المست

  مريض، 169.243مريض إلى  94.025، حيث انتقل عددهم من 2017و 2010خالل الفترة الممتدة بين سنتي 

درهم، أي بنسبة  2.045.368.437درهم إلى  1.619.153.001وتطورت المصاريف المرجعة المتعلقة بهم من 

في المائة  5,6في المائة على التوالي. وتجدر اإلشارة إلى أن هذه الفئة ال تمثل سوى  26في المائة و 80زيادة قدرها 

في   49في ومتقاعدي القطاع العام، في حين تستهلك لفائدة موظ من المستفيدين من التأمين االجباري على المرض

 المائة من مصاريف العالجات.

 اإلصابة بالمرض مؤشر تطور 

كشف تقييم عمل نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع العام، 

 1.349.003ليصل إلى  2009سنة  1.081.705 أن عدد المستفيدين الذين أودعوا ملفا مرضيا أو أكثر تطور من

لمعدل كمؤشر عن اإلصابة بالمرض. ويدل هذا المعدل على اإلقبال في المائة في ا 45، مسجال بذلك 2017سنة 

الملحوظ على خدمات هذا النظام قصد تغطية المصاريف المتحملة من طرفهم، وكذا على تطور نسبة اإلصابة 

، مسجال 2017سنة  4.598.163إلى  2009سنة  4.018.282ملفات المودعة من بالمرض. وهكذا ارتفع عدد ال

 .2017عدل لعدد الملفات المودعة عن كل شخص مصاب بمرض خالل سنة كم 3,5بذلك 

  االرتفاع المستمر للنفقات 

بالخدمات    . وتضم هذه النفقات المتعلقة2017سنة    4,499إلى    2009مليار درهم سنة    3,077ارتفعت نفقات النظام من  

 العالجية ونفقات التسيير. 

، لتصل إلى 2017-2009في المائة خالل الفترة    43سجلت ارتفاعا بمعدل  ففيما يتعلق بنفقات الخدمات العالجية، فقد  

. ومن خالل تحليل توزيع هذه النفقات حسب نوعية الخدمات الطبية، تبين أن خمسة 2017مليار درهم عند متم   4,18

مليار  2,6لغت في المائة من مجموع نفقات الخدمات العالجية، بكلفة ب 62مات الطبية تستهلك حوالي أنواع من الخد 

. ويتعلق األمر باألدوية وبالتحاليل البيولوجية والطبية وبعالجات األسنان وبالفحوصات والزيارات 2017درهم سنة 

. فقد سجلت 2017و 2009تطورا ملحوظا بين الطبية وبالنظارات الطبية. حيث عرفت هذه الخدمات الطبية الخمس 

مليون درهم، وعالجات األسنان   384، والتحاليل البيولوجية الطبية  2017مليار درهم سنة    1,4نفقات األدوية حوالي  

مليون درهم، مسجلة  261مليون درهم، والفحوصات والزيارات الطبية  212مليون درهم، والنظارات الطبية  348

 .2009في المائة مقارنة بسنة   261عدل بذلك ارتفاعا بم

، 2017مليون درهم سنة  319إلى  2009مليون درهم سنة  167 أما فيما يخص نفقات التسيير، فقد ارتفعت من

 في المائة. وتتوزع هذه النفقات على الشكل التالي:  90مسجلة بذلك معدل ارتفاع ناهز  

مليون سنة   226نفقات التسيير الخاصة بالصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي، والتي بلغت   -

 ؛ 2009ون درهم سنة ملي 123درهم، بعدما كانت في حدود  2017

 22,8نفقات التسيير المدفوعة للتعاضديات مقابل معالجة ملفات العالجات المتنقلة. حيث ارتفعت من  -

 مليون درهم خالل نفس الفترة؛  60,5مليون درهم إلى 

مليون درهم سنة 31,7المساهمات المدفوعة لدعم ميزانية الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والتي بلغت   -

 .2009مليون درهم سنة 20,7، مقابل 2017

 ضعف جاذبية المراكز االستشفائية العمومية 

المتعلقة بالطرف الثالث  2017-2009بعد تحليل توزيع مجموع نفقات النظام المتعلقة بالخدمات الطبية خالل الفترة 

ع هذه النفقات، متبوعا مجموفي المائة من    67، اتضح أن القطاع الخاص استفاد من حصة  ( tiers payantالمؤدي )

المائة، وبعد ذلك تأتي العالجات خارج أرض  في 12في المائة، ثم القطاع العام بنسبة  19بالقطاع التعاضدي بنسبة 

 في المائة. 2الوطن في حدود 

. 2017في المائة سنة  84إلى  2009في المائة سنة  53وهكذا ارتفعت حصة النفقات لفائدة القطاع الخاص من 

في المائة سنة  4إلى  2009في المائة سنة  33اة مع ذلك، انخفضت نسبة النفقات لفائدة القطاع التعاضدي من موازو

. أما بالنسبة لحجم النفقات التي استفادت منها المستشفيات العمومية، فقد حافظت على نفس الوزن خالل الفترة 2017

 في المائة. 12، أي في حدود 2009-2017
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لقطاع العام من التمويالت التي يتيحها النظام جد محدودة مقارنة بالقطاع الخاص، رغم توفره على دة اوتبقى استفا

طاقة سريرية تفوق بكثير القطاع الخاص، ويستفيد من عدة امتيازات كاإلعفاء من الحصة المتبقية على عاتق المؤمن، 

 على تحمل تكاليف العالجات.بقة وتبسيط اإلجراءات المتعلقة بمسطرة الحصول على الموافقة المس

 رابعا. ديمومة نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض 
، يبقى التساؤل مطروحا حول ديمومة هذا 2016نظرا للعجز الذي بدأ يسجله النظام في وضعيته المالية منذ سنة 

 النظام على المديين المتوسط والبعيد.

 طني لمنظمات االحتياط االجتماعي على دراسات اكتواريةالو ومن أجل ذلك، ونظرا لعدم توفر الصندوق

(études actuarielles تمكن من تتبع التوقعات حول الوضعية المالية للنظام، إذ إن آخر دراسة اكتوارية قام بها )

ت ، فقد تمت بلورة بعض التوقعات االكتوارية بتشاور مع الصندوق الوطني لمنظما2010الصندوق تعود إلى سنة 

، 2022-2018حتياط االجتماعي. وتهدف هذه التوقعات إلى محاكات تطور الوضعية المالية للنظام خالل الفترة اال

وكذا محاكات تأثير تغير منحى بعض العوامل على تطور هذه الوضعية. وقد تم اعتماد منهجية تروم الرفع من الموارد 

 ية استرجاع التوازن المالي للنظام. ر بغأو التحكم في نفقات النظام في التوقعات سالفة الذك

وبعد تحليل نتائج التوقعات االكتوارية لمختلف السناريوهات، تبين أنه، في حالة استمرار الوضع على ما هو عليه، 

للنظام صافي العجز قد تتفاقم الوضعية المالية للنظام، فمن المنتظر أن يتعدى الأي استقرار جميع العوامل الحالية، 

 . 2022هم برسم سنة ر درمليا

وخلص المجلس إلى أن االعتماد على الرفع من واجب االشتراكات فقط، أو على التحكم في النفقات فقط، يبقى غير 

رفع استفادة المستشفيات العمومية من نفقات النظام قد يؤثر بشكل ملحوظ  أنكما لوحظ كاف لضمان ديمومة النظام. 

  ظام.في تحسين الوضعية المالية للن

نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات وعليه، يبقى ضمان ديمومة 

 العوامل سالفة الذكر.على المدى البعيد رهينا بإصالح يأخذ بعين االعتبار بالقطاع العام 

 وألجل ذلك، يوصي المجلس األعلى للحسابات رئيس الحكومة بما يلي:

باعتماد إصالح يأخذ بعين االعتبار   ،رئيس لجنة إصالح منظومة التغطية الصحية األساسيةباعتباره   -

جميع العوامل المؤثرة في نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب  

يد. لمدى البععلى ا المالي وضمان ديمومته هالمعاشات بالقطاع العام النظام، من أجل استعادة توازن

الموارد  وعلى تعبئةالصحية  بالتغطية المشمولة العالجات مستوىعلى تحسين  أساسا يكون مبنياو

  ؛المستشفى العمومي جاذبية وتحسينالتحكم في النفقات  وعلى الزمةال

بمثابة مدونة التغطية   65.00إصدار جميع النصوص التطبيقية المتعلقة بتنزيل مقتضيات القانون رقم   -

ساسية، السيما تلك المتعلقة بتحديد قواعد الفوترة، وبالشروط التي تضمن للمؤمن الحفاظ  لصحية األا

على حقه في التأمين الصحي عند توقفه عن العمل، وكذا بتحديد قائمة الوثائق المثبتة لمصاريف  

 العالجات المؤداة مسبقا من طرف المؤمنين؛

 65.00من القانون رقم    114بمقتضيات المادة    ة المعنيةالعمل على انخراط جميع المؤسسات العمومي -

 في نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع العام.

 بما يلي: كما يوصي المجلس األعلى للحسابات وزارة الصحة

من  واالستفادةالمؤمنين عدد أكبر من  استقطابجاذبية المؤسسات الصحية العمومية قصد  تحسين -

نظام التأمين االجباري األساسي عن المرض عن طريق تنمية العرض الصحي،   تيحهاالتمويالت التي ي

 ؛ وتقليص آجال التكفل وإمداد المراكز االستشفائية بالوسائل الضرورية

 السهر على تجديد االتفاقيات الوطنية ومراجعة التعريفة الوطنية المرجعية؛ -

لمستمر ألدوات التأطير التقني لنظام التأمين االجباري األساسي على المرض،  التحيين االحرص على   -

جية والمرجع الوطني لمهنيي خاصة فيما يتعلق بمصنفات األعمال الطبية والبروتوكوالت العال

 ؛الصحة

لك  تفعيل المراقبة التقنية على تدبير نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض كما تنص على ذ -

 .2.05.733من المرسوم التطبيقي رقم  40، وكذا المادة 65.00من القانون رقم  55 المادة



 
 

347 

هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي بالقيام بالمراقبة التقنية المفروضة على تدبير نظام التأمين  ويوصي

من   55و  54قتضى المادتين  بالقطاع العام بماإلجباري األساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات  

، سواء على مستوى الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي، أو على مستوى 65.00القانون رقم 

 التعاضديات المعنية بتدبير هذا النظام.

الجتماعي، المغربي للتأمين الصحي الذي حل محل الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط ا  الصندوق، أيضا،  ويوصي

عند إبرام اتفاقية مع التعاضديات تتعلق بمعالجة الخدمات المرتبطة   65.00من القانون رقم    44ة أحكام المادة  بمراعا

 بنظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع العام.
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 (مقتضب)نص 

(…) 

 2017بشأن اإلحصائيات المتعلقة بنشاط الصندوق لسنة 
مليون   665ال تأخذ بعين االعتبار مبلغ احتياطي المصاريف الباقية الواجب دفعها )  2017إن األرقام المتعلقة بسنة  

م.د في إطار الثالث المؤدي(، وهي تتعلق  263في إطار العالجات العادية و م.د  402بين  درهم موزعة ما

 ملف في إطار الثالث المؤدي(.  80.665ملف عالجات عادية و 424.488ملف مرض ) 505.144 بـ

(…) 

 حكامة نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض .أوال

 المرضاإلطار القانوني لنظام التأمين اإلجباري األساسي عن  .1

 عدم اكتمال اإلطار التنظيمي 

، مما يطرح العديد من المشاكل 65.00صوص التطبيقية للقانون رقم بالفعل إلى يومنا هذا لم يتم إصدار كل الن

والعراقيل أمام الصندوق في تدبيره لنظام التأمين اإلجباري عن المرض، هذا في الوقت الذي أبانت عدة مقتضيات 

مال إطاره حدوديتها وعدم مواكبتها للتطور الذي عرفه النظام، مما يستدعي إضافة إلى استكقانونية وتنظيمية عن م

ونصوصه التطبيقية بشكل شمولي يسمح بتكييفها ومالءمتها مع   65.00التنظيمي، مراجعة مقتضيات القانون رقم 

 متطلبات التدبير الناجع. 

 رض على جميع مستخدمي القطاع العامتأخر في تطبيق نظام التأمين اإلجباري األساسي عن الم 

في النظام طبقا لتوصية المجلس األعلى للحسابات فاألكيد أنه   114المادة  )...( أما فيما يخص إدراج الفئة المعنية ب

 .سيكون له وقع مالي سلبي على توازنات النظام

 إدارة وتسيير نظام التأمين اإلجباري عن المرض  .2

  ة مهام المجلس اإلدارياختالالت في انعقاد وفي ممارس 

عن المرض تم عقد مجالس إدارة الصندوق بشكل منتظم.  نؤكد بهذا الصدد أنه منذ تفعيل نظام التأمين اإلجباري

ل انعقاد 2016إال أنه وبسبب التأخير الكبير في تعيين بعض الممثلين على مستوى مجلس إدارة الصندوق سنة   ، تأجَّ

 .2019فبراير  20إلى غاية  2017و 2016الماليتين لهذا المجلس للسنتين  19الدورة 

س اإلداري للصندوق بالنظر لخضوع القوائم التركيبية للتأمين اإلجباري عن المرض وخالل هذه الدورة، قرر المجل

حظيت به حسابات الصندوق من مصادقة تامة بدون تحفظ من طرف المحاسب   للمراقبة الخارجية واعتمادا على ما

 2016محاسبيتين رجي، حصر الحسابات والقوائم التركيبية للتأمين اإلجباري عن المرض للسنتين الالمالي الخا

 .؛ والمصادقة على التقرير المالي والتقرير المتعلق بنشاط الصندوق برسم هاتين السنتين2017و

، قام  2019اري سنة والبد من التأكيد هنا على أن الصندوق قبل صدور مقرر رئيس الحكومة وانعقاد مجلسه اإلد 

 2017اره تأشيرا استثنائيا على ميزانيتي سنة عبر استصد االستثنائيبالمساعي الضرورية لتجاوز هذا الوضع 

 من طرف السيد رئيس الحكومة. 2018وسنة 

 :عدم وجود ميزانية خاصة بالصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي 

لم يجعل للصندوق ميزانية خاصة به على أساس   65.00وجب القانون رقم  البد من التذكير هنا، على أن المشرع بم

مكلفة قانونا بتدبير التأمين اإلجباري عن المرض، وبالتالي، فإن مكونات ميزانيته هي نفسها مكونات  أنه مؤسسة 

الصندوق" ولم  التي جاء فيها "تشمل ميزانية 65.00من القانون رقم  90تدل عليه المادة  ميزانية النظام. وهو ما

 يقل "تشمل ميزانية النظام".

، المحدث 2018أكتوبر    10الصادر بتاريخ    781-18-2من المرسوم بقانون رقم    13ويجدر التذكير هنا، بأن المادة  

 للصندوق المغربي للتأمين الصحي، وحدت ميزانية الصندوق بحيث أصبح يشمل بندين:

 بند ميزانية االستثمار والتسيير موحدة بالسبة لجميع األنظمة.  -

التأمين اإلجباري األساسي عن المرض   بند ميزانية الخدمات المضمونة في إطار كل نظام من أنظمة -

 المدبر بكيفية مستقلة.
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  وجود تعاضديات في حالة تناف 

 )...( 

 ت التالية:تتطلب النقط المتعلقة بالقطاع التعاضدي إبداء المالحظا

 2010يوليوز    26وتجديدها في    2006نونبر    20اتفاقية تفويض التدبير للتعاضديات تم توقيعها في   -

، والذي 19.11وفق التعديل الذي كرسه القانون رقم    44االنتقالية التي خولتها المادة    أي خالل الفترة

توقيع هذه االتفاقية تم دون  . وهو ما ينفي كون2012ديسمبر  31مدد الفترة االنتقالية إلى غاية 

 .44مراعاة مقتضيات المادة 

التي أداَّها الصندوق لفائدة  نالحظ أن اإلحصائيات المضمنة في الجدول المخصص لتوزيع النفقات -

، ال يشمل مخصصات 2017القطاع التعاضدي عن الخدمات الطبية المقدمة لمؤمنيه برسم سنة 

 .2017دجنبر  31حدود تاريخ المصاريف الباقية الواجب دفعها إلى 

 غياب المراقبة التقنية 

  )...( 

وط مسبقة تتمثل أساسا في توفير المراجع الطبية رهين بتوفير شر  يرى الصندوق أن نجاعة هذا النوع من المراقبة 

والتي بدونها ال يمكن تقييم عمل -وإرساء بروتوكوالت العالج لتشمل جميع األمراض المزمنة وطويلة األمد، 

. ثم بعد ذلك، ينبغي تحديد نطاق وطرق ممارسة هذه الرقابة التقنية والقائمين -المراقب الطبي أو نجاعة العالج

 تنظيمي. عليها بنص 

 )....( 

عند إبرام اتفاقية تفويض  44بالنسبة للتوصية الموجهة للصندوق المغربي للتأمين الصحي بمراعاة المادة 

 التدبير مع التعاضديات

منه عند إبرام اتفاقية   44والتي تنص على مراعاة المادة    65.00من القانون رقم    83ا اإلطار أن المادة  نذكر في هذ 

 2.18.781المرسوم بقانون رقم  24التعاضديات، سيتم نسخها حسب ما نصت عليه المادة تفويض التدبير مع 

من هذا  21سنوات( المحددة في المادة  5المحدث للصندوق المغربي للتأمين الصحي، بعد مرور الفترة االنتقالية )

ه االتفاقية بالتعاضديات المرسوم بقانون، وعليه فإن الصندوق المغربي للتأمين الصحي سيصبح خاضعا في عالقت

 إلى المقتضيات الجديدة التي يكرسها هذا المرسوم بقانون. 

 تغطية مصاريف العالجات .ثانيا

 التأطير التقني .1

 مالحظات الصندوق السابقة.انظر بهذا الشأن 

 سلة الخدمات الطبية .2

عدد االستثناءات اإلسمية "...الزالت هناك عدة أعمال طبية غير مشمولة بالتغطية الصحية، ويبرهن على ذلك 

 المقدمة من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي للمؤمن بناء على طلبه..." )...( 

يسمح بالتحكم في تطورها وقصرها  لنظر في سلة العالجات المضمونة بماسبق، فإن األجدر هو إعادة ا  بناء على ما

 على الخدمات المستحقة طبيا ذات الجودة والفاعلية.

معتمدا في ذلك على مجرد رأي للجنة الطبية   ثالث معدات طبيةوحظ أن الصندوق قد قام بإرجاع مصاريف  "...ل 

 التابعة له." 

نؤكد هنا على أن القرار الذي اتخذه الصندوق بالنسبة لجهازين من األجهزة الطبية الثالث يتعلق بأجزاء مكونة 

بية المقبول إرجاع مصاريفها، ولكن تم إغفال إدراجها لجهازين مدرجين في األصل ضمن الئحة المستلزمات الط

المحدد  2315.08باعتبارها قطع استبدال ضمن الالئحة المذكورة المصادق عليها بقرار لوزير الصحة رقم -

للتعريفة المرجعية للمستلزمات الطبية، مع العلم أن تغطية مصاريف الجهاز األصلي من المفروض أن تشمل قطع 

ا. وبالتالي فإن قرار الصندوق إرجاع أمر معتمد بأنظمة التأمين على المرض بدول أخرى كفرنس استبداله وهو

درهم، كان الهدف منه تيسير ولوج المؤمن  150.000و 53.000مصاريف هذه األجزاء المكملة والمقدرة بـ 

 طية ألجزائه المكملة،من عالجه دون أن يضطر إلى تغيير كل المستلزم الطبي بسبب عدم شمول التغ لالستفادة
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لوقت من توفير الكلفة المرتفعة التي كان يتطلبها استبدال المستلزمين الطبيين مكَّن الصندوق في نفس اما وهو 

 .درهم على التوالي 180.000و  درهم 144.000  واقتناء آخرين بمبلغ

- Dispositif de base : « implant cochléaire » 144 000 DH ;  

Dispositif forfaitisé par la CNOPS : « processeur externe de l’implant cochléaire » : 53000 DH ;  

- Dispositif de base : « Stimulateur pour stimulation cérébrale profonde » : 180 000DH 

Dispositif forfaitisé par la CNOPS : « boitier de stimulateur pour stimulateur cérébral profonde » :150 000DH.   

)تمدد األوعية  أما فيما يخص الجهاز الطبي الثالث، فاألمر يتعلق بطلب تحمل تقدم به مؤمن مصاب بمرض مزمن

(، والذي تطلب عالجه تقنية طبية داخل anévrysme de l’aorte abdominaleالدموية األبهري البطني 

الخطورة. وبالنظر لحالة االستعجال التي تطلبتها الحالة الصحية األوعية مخصصة لإلشارات الجراحية عالية 

 endoprothèse aortique للمؤمن وما يتصف به الجهاز الطبي الضروري إلتمام هذا التدخل الجراحي

abdominale  درهم(، فقد قرر الصندوق تغطية مصاريف هذا الجهاز الطبي.  145.000)من سعر مرتفع

 ار كان محل تأييد الحق من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي. وللتأكيد فإن هذا القر

 مستوى تغطية مصاريف العالجات .3

 ارتفاع مصاريف العالجات الباقية على عاتق المؤمن 

 2006سنة  %48والتي تقلصت نسبتها من –ه الحصة التي يتحملها المؤمن )...( إن األسباب الحقيقية الرتفاع هذ 

التي تزيد من تخفيض هذه الحصة دون األخذ بعين االعتبار التغطية التكميلية  2017ة سن %32إلى ما يقل عن 

 ، تكمن في العوامل الرئيسية التالية:-%26إلى 

إغفال  الخاص، دونجي العالج في القطاع عدم احترام التعريفات المرجعية من قبل العديد من منت -

دية إضافية مباشرة للطبيب المعالج تفوق مطالبة المؤمن داخل المصحات الخاصة بدفع مبالغ نق

 المبلغ المفوتر للصندوق.

 عدم وصف الدواء الجنيس الذي يعد سعره هو أساس التعويض عن مصاريف األدوية. -

 القطاع العمومي خاصة بالنسبة للعالجات العادية.عدم توجه المؤمنين للعالج في  -

الممارسات الالقانونية، سيستمر منتجو العالج في القطاع  وفي غياب اتخاذ التدابير الزجرية لقاء هذا النوع من

يسمح بالتقليل من الحصة المتبقية للمؤمن حتى وإن تحققت مراجعات  الخاص باتباع نفس هذه الممارسات بما ال

تعريفات المرجعية الوطنية. وهو ما يبرهن عليه الواقع من عدم احترام منتجي العالج بالقطاع الخاص جديدة لل

، بل واستمر هذا الخرق 2006عريفة المرجعية الوطنية وذلك منذ إبرام االتفاقيات الوطنية المتضمنة لها سنة للت

يفات المرجعية لمجموعة من التدخالت التعر 2008الصريح حتى بعد المراجعة نحو االرتفاع التي شملت سنة 

، استئصال اللوزتين، عالج cataracteدسة العين  الطبية على رأسها: العملية القيصرية، إزالة المياه البيضاء من ع

األورام، زرع نخاع العظم، وأيضا بالرغم من وجود تعريفات متضخمة تفوق الكلفة الحقيقية إلنتاجها ونخص 

 لب، واألعمال البيولوجية، وعالجات األسنان والمستلزمات الطبية.  بالذكر هنا: جراحة الق

 محدودية التغطية الصحية التكميلية 

ن ينتمون  يستفيد مؤمنو الصندوق وذوي حقوقهم من تغطية تكميلية تضمنها لهم التعاضديات، بل إن عددا منهم ممَّ

فرون على تغطية تكميلية ثانية مدبرة من طرف لقطاعات مثل التربية الوطنية والصحة والداخلية والمالية، يتو

، غير أن هذه التغطية التكميلية في غياب إطار  -ائياتوالتي ال يتوفر الصندوق بشأنها على إحص-مقاوالت التأمين 

قانوني يقنن أهدافها ويطور أدائها في تكامل مع التغطية الصحية األساسية، تظل مفتقدة للفعالية المرجوة منها لكونها 

فقات  تم في غياب منطق التكامل والتنسيق مع التغطية الصحية األساسية، بل إنها تكون أحيانا سببا في تضخم نت

بعض العالجات العادية. ومن هنا تأتي أهمية تصميم رؤية جديدة للعمل المتكامل بين التغطية األساسية والتغطية 

الية، وزارة الشغل وهيئة مراقبة التأمينات واالحتياط التكميلية من قبل الهيئات المعنية )وزارة االقتصاد والم

 ت المؤمنين.االجتماعي( لتعزيز تغطية الصحية لفائدة كل فئا

 )...( 

 مالحظات الصندوق بشأن توصيات المجلس األعلى للحسابات المتعلقة بمحور تغطية مصاريف العالجات

 التعريفة الوطنية المرجعيةالسهر على تجديد االتفاقيات الوطنية ومراجعة  -

لصحي، على أن مراجعة أكد الصندوق في مختلف مراسالته الرسمية للوزارات المعنية وللوكالة الوطنية للتأمين ا

يجب أن تتم بعد وضع تأطير  التعريفة المرجعية الوطنية، بغض النظر عن وقعها السلبي على توازنات النظام،

يأخذ بعين االعتبار َمَطالب مراجعة التعريفة التي تقدمها جميع فئات منتجي « cadrage budgétaire » ميزانياتي  
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لية الالزمة لهذه المراجعة. موازاة مع تطوير مناهج أكثر عقالنية لشراء الخدمات العالج ومن ثمَّ تعبئة الموارد الما

 الصحية )...(. 

مين اإلجباري األساسي على المرض،  الحرص على التحيين المستمر ألدوات التأطير التقني لنظام التأ -

 ي لمهنيي الصحةخاصة فيما يتعلق بمصنفات األعمال الطبية والبروتوكوالت العالجية والمرجع الوطن

من الضروري استكمال هذه التوصية بإلقاء الضوء على مكامن القصور في دور التأطير التقني للنظام وما تطرحه 

 ، من صعوبات أمام الصندوق كهيئة مدبرة

من ناحية أخرى، إذا كانت المصنفات العامة لألعمال الطبية تتطلب تحيينا لتشمل أعماال طبية غير مدرجة تيسيرا 

ولوج المؤمن للعالج، إال أن هذا ال يجب أن يؤدي في أي حال من األحوال إلى االستمرار في إدراج عالجات ل

سات علمية تشهد على قيمتها العالجية اإلضافية مبتكرة جد مكلفة في هذا المصنف، دون أن تكون موضوع درا

 .)...( 

 المرض التوازن المالي لنظام التأمين اإلجباري األساسي عن  .ثالثا

 توضيحات بشأن الوضع المالي للنظام 

  )...( 

ال البد هنا من التأكيد، على أنه باإلضافة للعوامل المفسرة للعجز التي وردت في التقرير، فإن هناك عوامل أخرى  

 تقل عنها أهمية تتعلق باآلتي بيانه:

 عوامل مفسرة لمحدودية االشتراكات 

ألصحاب المعاشات( وعدم مراجعتها منذ سنة  %2.5للنشيطين و 5%جمود نسبة االشتراكات ) -

مما جعلها غير كافية لمواكبة االرتفاع المضطرد لنفقات العالج، خصوصا في ظل بيئة  ،2005

 موسومة بشيخوخة البنية الديمغرافية للساكنة المؤمنة )...( 

ة التي تم إجراؤها ، إذ وفقًا لنتائج الدراسة االكتواريدرهم   400يتجاوز    اعتماد سقف لالشتراكات ال -

األعلى للحسابات، تقدر الخسائر السنوية لـلصندوق في ظل الحفاظ   في إطار المهمة الحالية للمجلس

مليون درهم، مع العلم أن اشتراكات "الصندوق الوطني للضمان  500على هذا السقف بأكثر من 

 االجتماعي" ال تخضع ألي سقف.

لقطاع نشيط في ا   173 38، والذي استفاد منه2005ية لسنة  التأثير السلبي لبرنامج المغادرة الطوع -

َل الصندوق خسارة اشتراكات تقدر بمليار و مليون درهم )الدراسة االكتوارية  700العام، حمَّ

 (.2010للصندوق سنة 

بمردودية العائدات المالية لتوظيف احتياطيات الصندوق المودعة بحكم القانون لدى هناك نقطة أخرى تتعلق 

 )...(ندوق اإليداع والتدبير"، "ص

 نفقات الخدمات المضمونة عوامل مفسرة لتضخم 

، بسبب تعريفتها المرجعية المرتفعة وتسعيرتها المفرطة مقارنة غالء سعر بعض الخدمات العالجية -

مع سعر السوق سواء المحلي أو الدولي، ويتعلق األمر بصفة خاصة بغالء سعر األدوية، كنتيجة 

األدوية المكلفة، مع العلم أن بند ق صيدلية الصندوق واعتماد السعر العمومي لبيع مباشرة إلغال

من النفقات اإلجمالية للنظام. ناهيك عن غالء أسعار  33%نفقات األدوية يستحوذ حاليا على

 المستلزمات الطبية وارتفاع تكلفة عالجات الفم واألسنان واألعمال البيولوجية في القطاع الخاص.

في تغطية مصاريف  من تعريفة المسؤولية ال إلى اعتماد التعريفة المرجعية الوطنية بدالاالنتق -

 بعض الخدمات أدى إلى ارتفاع النفقات المرتبطة بها، خاصة فيما يتعلق بعالجات الفم واألسنان. 

، بحيث تم توسيع الئحة األدوية المقبول التوسيع المضطرد لسلة العالجات التي يضمنها النظام -

، فضال عن إضافة 2017دواء سنة  4236إلى  2006دواء سنة  1001إرجاع مصاريفها من 

مستحضرات دوائية أخرى مستحدثة باهظة الثمن، كما تم توسيع الئحة المستلزمات الطبية إلى 

(. هذا باإلضافة إلى إدخال أعمال طبية وبيولوجية جديدة 887إلى 167من(مستلزمات جد مكلفة 

ن عليها،  مرض )...(.   54مرض إلى  41فضال عن توسيع الئحة األمراض طويلة األمد من مؤمَّ

 480) 2006بين سنة  كل العوامل السابقة كانت سببا في ارتفاع الكلفة المتوسطة للملف طبي ما

 .%100درهم( أي بمعدل  970) 2018درهم( وسنة 



 352 

 توضيحات بشأن ارتفاع نفقات التسيير 

المفسرة للعجز، مدرجا نفقات التسيير ضمن هاته فاع المستمر للنفقات ضمن العوامل صنَّف التقرير الحالي االرت

حين أن الصندوق  العوامل المفسرة، مما قد يفهم منه أن مشكل العجز مردّه أيضا ارتفاع نفقات تسيير النظام، في

ات، بل تحكَّم فيها محافظا من االشتراك %6طوال سنوات تدبيره للنظام لم تتجاوز في المتوسط هذه النفقات نسبة 

، اذ يعتبر %9.4أدنى من المصاريف يستهلك أقل من معدل االقتطاع المسموح به قانونا والمتمثل في  على حد 

شهده من   سنة( وما  13ارتفاع نفقات تسيير النظام نتيجة حتمية للتطور الذي عرفه النظام طوال السنوات السابقة )

ديدة من المؤمنين كمستخدمي ومتقاعدي عدل اإلصابة بالمرض، ودخول فئات جتزايد لعدد المؤمنين وتفاقم لم

المكتب الوطني للسكك الحديدية، وكل ما تطلبه الوضع من تعبئة الموارد البشرية والمادية لتغطية نفقات التسيير  

ديد وتحسين واالستثمار الضرورية، كخلق مندوبيات جديدة وعصرنة أدوات التدبير واقتناء نظام معلوماتي ج

 فاءات جديدة في سبيل تجويد الخدمة المقدمة للفئات المؤمنة.ظروف العمل واستقطاب ك

 ضعف جاذبية المراكز االستشفائية العمومية 

بالفعل تضخم نفقات الخدمات يجد تبريره في ضعف حصة المستشفى العمومي من إجمالي النفقات الصحية للتأمين 

 5على مستوى القطاع الخاص بأكثر من  تفاع الكلفة المتوسطة للملف الطبياإلجباري عن المرض، بالنظر الر

أضعاف مقارنة مع نظيره في القطاع العام، والسبب في ذلك هو الفارق الكبير في التعريفات المعتمدة بين القطاعين 

ؤمنين لتلقي العالج باإلضافة إلى انخفاض لجوء المؤمنين إلى العالج القطاع العمومي، وأيضا بسبب قلة لجوء الم

 مومي والسيما بالنسبة للعالجات العادية. في القطاع الع

 وجوابا على ما ورد فإن: 

مجموع النفقات اإلجمالية للنظام بما فيها المتعلقة بالعالجات العادية وبالثالث المؤدي ال يتجاوز وزن  -

 من إجمالي النفقات.   %6القطاع العمومي فيها 

بشكل  2017و 2009عامي  بين %4إلى  %33لقطاع التعاضدي من يعود سبب انخفاض حصة ا -

 .65.00من القانون  44أساسي إلى إغالق صيدلية الصندوق وفقًا للمادة 

 ديمومة التأمين اإلجباري عن المرض .رابعا
جراء بين الهيئات المدبرة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي على إ 2015تجدر اإلشارة إلى أنه تم االتفاق سنة 

ن اإلجباري عن المرض تشمل الصندوقين المدبرين معا. وقد استشرفت حينها إسقاطات دراسة اكتوارية لنظام التأمي

هذه الدراسة حقيقة الصعوبات المالية التي يعيشها النظام اليوم، حيث توقعت تسجيل عجز ابتداء من السنة المالية 

حجم مصاريف على أساس فرضيات انتقصت من تقدير ، على الرغم من أن هذه الدراسة قامت 2016-2017

الخدمات في حين بالغت في تقدير االشتراكات المحتملة. )النتائج النهائية لهذه الدراسة لم يتم إرسالها إلى الصندوق 

 من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي(.

  )...( 

ت التحكم الحالية لنظامه المتسمة بضعف آلياالمالية الحرجة للصندوق في ظل شروط التمويل  وبالنظر للوضعية

في نفقات العالج، فإنه من المؤكد أن الوقع المالي اإلضافي الذي قد يترتب عن اعتماد توصيات المجلس، وخاصة 

ومراجعة التعريفة المرجعية الوطنية وتوسيع سلة العالجات،  114ما تعلق منها بإدماج الفئات المعنية بالمادة 

 رجعة فيه.  إقحامه في عجز هيكلي الة إلى تأزم الوضع المالي للنظام وسيؤدي المحال

 )...( 

وانطالقا مما سبق، نقترح بأن يتم مواكبة كل عبء مالي جديد للنظام بتعبئة موارد إضافية كافية تضمن توازنه، 

ذ بعين االعتبار كل وهو األمر الذي يقتضي لزوما مراجعة االشتراكات في النظام من حيث نسبها وسقفها، مع األخ

 العوامل المؤثرة فيه. 

وختاما حان الوقت للتفكير في تنويع مصادر تمويل النظام وتطوير استراتيجيات قائمة على التمويل المبتكر على 

ضوء ما هو معمول به لدى دول أخرى )مساهمات مختبرات األدوية، وفرض جبايات على المواد الضارة بالصحة 

 .االتصاالت...(االنخراط في شركات  االقتطاع من واجباتو
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 (مقتضب)نص 

(…) 

 : (…)يشرفني أن أوافيكم بالتوضيحات التالية عن المالحظات المثارة 

بخصوص تعميم نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع   -أوال  

بمثابة مدونة التغطية الصحية األساسية،  65.00من القانون رقم  114بأحكام المادة  سيما الفئات المعنيةالعام، وال

من  93و 83، 73القاضي بتغيير وتتميم أحكام المواد  120.13القانون رقم  2016شتنبر  11فقد صدر بتاريخ 

ها الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط غير المتألف من المذكور، بهدف تمكين التعاضديات 65.00القانون رقم 

عن المرض   األساسي نظام التأمين اإلجباري جزء من المهام الموكولة لهذا األخير برسم بتدبير االجتماعي، 

 المذكور على غرار التعاضديات المتألف منها. اتفاقية موقعة مع الصندوق  قتضىبم

بين  لمفوض لنظام التأمين االجباري األساسي عن المرضاقية التدبير ااتف 2015وقعت في سنة  صدد،هذا الوفي 

وارتفع ،  2016فاتح يناير  في  حيز التنفيذ  إلى  وتعاضدية االحتياط االجتماعي للسككيين، ودخلت  المذكور  الصندوق  

 .2018سنة    3.093.421، ثم إلى  2016سنة    3.024.179إلى    2015سنة    2.935.123من  مؤمني الصندوق  عدد  

عبروا أعاله،    114بأحكام المادة    ينإلى أن ممثلي مستخدمي ومتقاعدي المؤسسات العمومية المعني  ،ةتجدر اإلشارو

باالستمرار في االستفادة من التغطية وتمسكوا  ،عن عدم رغبتهم في االنخراط في الصندوقفي عدة مناسبات 

 لتغطية الصحيةيادة إصالح منظومة القين الوزارية اللجنة با حاليا. وفي المقابل، فإن ي يخضعون لهتال الصحية

، أكدت خالل مناقشتها موضوع تعميم التغطية 2013المحدثة بموجب منشور رئيس الحكومة لسنة  األساسية

  ، وبطريقة تدريجية، 114الصحية األساسية على ضرورة اإلسراع بانتقال األشخاص المعنيين بمقتضيات المادة 

عن المرض، ودعت إلى إيالء عناية خاصة للمؤمنين حاليا لدى الصناديق جباري األساسي إلى نظام التأمين اإل

الداخلية التابعة للمؤسسات العمومية وإنهاء كافة أشكال التمييز، وإعفاء هذه المؤسسات من عبء نشاط التأمين 

نة بين الوزارية ية التابعة للجالذي ال يدخل في نطاق مهامها. كما أن اللجنة الموضوعاتية المكلفة بالتغطية الصح

الصادر  06/2018رقم المكلفة بإصالح منظومة الحماية االجتماعية المحدثة بموجب منشور رئيس الحكومة 

 وضعت في جدول أعمالها مناقشة هذا الموضوع، وهو األن في طور الدراسة. 2018 مارس 30بتاريخ 

ندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي، فإن لس اإلداري للصبالنسبة للمالحظة المتعلقة بعدم عقد المج  -ثانيا  

إلى مراسلة جميع القطاعات  2016هذه الوزارة بادرت فور انتهاء والية أعضاء المجلس اإلداري في نونبر 

 الوزارية والمركزيات النقابية الممثلة بالمجلس اإلداري القتراح ممثليهم داخل هذا المجلس. 

 7الصادر بتاريخ  2.03.681رقم بها، كانت تتنافى مع مقتضيات المرسوم راحات المتوصل غير أن بعض االقت

بمثابة مدونة للتغطية الصحية األساسية، فيما يتعلق   65.00من القانون رقم    84المتعلق بتطبيق المادة    2004يونيو  

تحصر والية ممثلي تتميمه، والتي  بمجلس إدارة الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي، كما وقع تغييره و

في ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، مما ترتبت عن   لمجلس اإلداريبا اإلدارة والمركزيات النقابية

هؤالء الممثلين القاضي بتعيين تطبيقها مجموعة من الصعوبات أدت إلى تأخر صدور مقرر رئيس الحكومة 

 ي.داراإلجلس بالم

، وإصدار 2018دجنبر    31السالف الذكر بتاريخ    2.03.681رقم  عد تعديل المرسوم  ولم يتم حل هذه اإلشكالية إال ب

القاضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق، وهو   2019يناير    21بتاريخ    3.01.19مقرر رئيس الحكومة رقم  

 .2019 فبراير  20ما سمح بانعقاد المجلس االداري لهذا الصندوق بتاريخ 

ندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي للتعاضديات المتألف منها بتدبير ملفات بخصوص تكليف الص -ثالثا 

 44العالجات العادية رغم توفرها على وحدات صحية، مما يجعلها في حالة التنافي المنصوص عليها في المادة 

ت باتخاذ تدابير قاملتعاضديات إلى أن بعض هذه ا السالف الذكر، فإنه تجدر اإلشارة 65.00من القانون رقم 

 المذكورة، كما وقع تغييرها وتتميمها.  44لمعالجة حالة التنافي، طبقا ألحكام الفقرة الثانية من المادة 

وفي هذا السياق، تم إحداث وتأسيس تعاضديات جديدة مستقلة عن التعاضديات المتألف منها الصندوق الوطني  

هذه التعاضديات، وحددت مهامها في إحداث وتدبير ط االجتماعي من طرف نفس منخرطي لمنظمات االحتيا

أعاله. وقد اتخذت الجموع العامة لجل  44وحدات الخدمات الصحية من أجل المالئمة مع مقتضيات المادة 

ر المؤسسات فصل تدبير نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض عن تدبيالتعاضديات المعنية قرارات تقضي ب

، وإسناد تدبير الوحدات التي تمتلكها إلى الوحدات الصحية التخلي عن مهمة تدبير، وذات الطابع الصحي
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التعاضديات الجديدة المحدثة في إطار التدبير المفوض، في أفق تحويل هذه الوحدات من التعاضديات المعنية إلى 

 التعاضديات الجديدة المحدثة. 

 وهي:  ،لثالث تعاضديات بالجريدة الرسميةألنظمة األساسية المصادقة ونشر ا تتموفي هذا اإلطار 

لموظفي االدارات والمصالح العمومية للهيئات التعاضدية تعاضدية الوحدات االجتماعية والصحية  -

 ؛ بالمغرب

 ؛الموانئاستغالل مكتب  تعاضدية الوحدات الصحية واالجتماعية لمستخدمي ومتقاعدي -

 .عدةللقوات المسا الوحدات الصحية واالجتماعيةتعاضدية  -

عالوة على ذلك، تم إحداث تعاضديتين جديدتين األولى من طرف منخرطي التعاضدية العامة للتربية الوطنية، 

. أما التعاضدية العامة لجمعية األخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي األمن الوطنيوالثانية من طرف منخرطي ا

  .اشرة فال تتوفران على وحدات صحية من هذا النوعصالت وتعاضدية الجمارك والضرائب غير المبللبريد والموا

عالقة بمحدودية التغطية الصحية المقدمة من طرف التعاضديات، فتجدر اإلشارة أن بعض التعاضديات  -رابعا 

بعدة إجراءات تهدف إلى تحسين   المكونة للصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي، قامت في اآلونة األخيرة

ى مستوى االستقبال وآجال استرداد المصاريف بالرغم من ارتفاع عدد المنخرطين وارتفاع عدد الخدمات عل

الملفات. كما عملت من جهة أخرى على إعداد دراسات حول سبل تطوير التغطية الصحية التكميلية، وأسفرت عن 

مصاريفها، وتلك خاصة ببعض مصاريف األدوية المقبول إرجاع الرفع من نسبة وقيمة بعض التعويضات ال

الخاصة بمصاريف االستشارات الطبية والكشوفات اإلشعاعية ومصاريف النظارات، وذلك بمقتضى قرارات  

 مشتركة لوزير الشغل واالدماج المهني ووزير االقتصاد والمالية.

إلشكاليات د هذا التقرير، والذي يعد مرجعا لتحديد اوأخيرا فإن هذه الوزارة تنوه بالمجهود المبذول في إعدا

المطروحة في تدبير نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض بالقطاع العام، السيما وأنه ورش مفتوح في 

اآلونة األخيرة، وهو األن معروض على أنظار اللجنة الموضوعاتية المتعلقة بالتغطية الصحية األساسية المحدثة 

لحماية االجتماعية بالمغرب التي أنشئت بمقتضى منشور رئيس القيادة المكلفة بإصالح وحكامة منظومة ا  لدى لجنة

، والتي سطرت في جدول أعمالها العديد من النقط 2018مارس  30الصادر بتاريخ  06/2018الحكومة رقم 

 والمواضيع التي ذكرها تقريركم القيم.

 )...( 
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 محمد الخامس اإلقليميالمركز االستشفائي 

 البيضاءبالدار
 

 2-14-562المركز االستشفائي اإلقليمي لعمالة مقاطعة الحي المحمدي على مقتضيات المرسوم رقم يرتكز تنظيم 

المتعلق بالنظام الصحي وخدمات   34- 09( بتطبيق القانون اإلطار رقم  2015يوليو    24)  1436شوال    07الصادر في  

)الموافق  1428من ربيع األول  24الصادر في  2-06-656المرسوم رقم التطبيب وكذا مقتضيات 

رة بطريقة مستقلة، ويتكون ويعد هذا المركز من مرافق الدولة المسي .( المتعلق بالتنظيم االستشفائي 2007 أبريل 13 ل

 : مستشفى محمد الخامس ومركز للترويض الطبي.تينصحي ينتمن وحد 

)قرار وزير    2016ه الصفة سنة  ، كما تم تأكيد هذ 2007كز االستشفائي اإلقليمي سنة  وقد اتخذ هذا المركز صفة المر

وقرار وزير الصحة رقم   2008أبريل  8، الموافق ل 1429المؤرخ في أول ربيع األول  719-08الصحة رقم 

والمصالح  (. ويتكون من العديد من األقسام2015أكتوبر  8الموافق ل  1436ذي الحجة  24المؤرخ في  3272.15

لتالية: مصلحة االستقبال والقبول ومصلحة المستعجالت وقسم األم والطفل الطبية والتقنية الموزعة على التخصصات ا

التقني،  –وقسم الطب وقسم الجراحة وقسم جراحة العظام وقسم طب العيون واألذن واألنف والحنجرة والقسم الطبي

 .وجيا الطبية ومصلحة الصيدلية االستشفائيةالذي يضم على الخصوص التصوير الطبي والبيول

قاعة للكشف. كما تقدر الطاقة االستيعابية لمركز غسل  11ذلك، يتكون مركز الفحص المتخصص من  فضال عن

 سريرا مزودا بآلة لغسل الكلى سبع منها في حالة توقف مستمر.  24الكلى ب 

انية المداخيل الخاصة والدعم السنوي لوزارة الصحة. وقد بلغت الميزتتكون الموارد المالية للمركز االستشفائي من 

درهما تم تخصيصها كليا لتغطية مصاريف التسيير. كما   15.001.536,62مبلغ    2016اإلجمالية للمركز برسم سنة  

رهم برسم مليون د  27تجدر اإلشارة إلى أن الميزانية اإلجمالية لهذا المركز عرفت انخفاضا هاما حيث انتقلت من 

تهالك فائض المداخيل على النفقات في أداء المتأخرات نتيجة اس 2016مليون درهم برسم سنة  15إلى  2010سنة 

 .2016الى  2011المتراكمة على ميزانيته طيلة الفترة الممتدة من 

الشكل  موظفا موزعين على 231، على 2016من جهة أخرى، يتوفر المركز االستشفائي، حتى حدود شهر دجنبر 

 التالي: 

 اء عامين وصيدلي؛طبيبا مختصا وسبعة أطب 56طاقم طبي متكون من  -

 مساعدا صحيا؛ 39ممرضا مجازا و 96موظفا مقسمين بين  135طاقم شبه طبي متكون من  -

 منهم تقنيين وتقنيين المساعدين. %70موظفا،  40طاقم إداري متكون من  -

عونا موضوعين رهن إشارته من طرف عدة مقاطعات  21المركز على باإلضافة لهذه الموارد البشرية، يتوفر هذا 

 ابعة لمجلس مدينة الدار البيضاء.ت

 

االستشفائي اإلقليمي محمد الخامس بالدار البيضاء التي انجزها المجلس األعلى  أسفرت مهمة مراقبة تسيير المركز

موعة من المالحظات سطات عن تسجيل مج –للحسابات بشراكة مع المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء 

 التالية:وإصدار عدد من التوصيات همت المحاور

 الحكامة وهيئات التدبير .أوالً 
القانونية المتعلقة بتنظيم العرض الصحي أهمية بالغة للحكامة في طريقة تدبير العالقات داخل أعطت النصوص 

اركية تمكن األطر الطبية والشبه الطبية المراكز االستشفائية. ويرجع الهدف من ذلك إلى إقامة هياكل تدبيرية تش

 واإلدارية من المشاركة في اتخاذ القرارات.

 لحكامة داخل المركز من تسجيل المالحظات التالية:تدبير واالمكن فحص طريقة 

  عدم توفر المركز االستشفائي على مشروع المؤسسة االستشفائية 

سالفي الذكر، يشتغل المركز   2-06-656من المرسوم رقم  8والمادة  2-14-562من المرسوم رقم  35خالفا للمادة 

ستشفائية، حيث تم تسجيل غياب التصميم الجهوي للعرض االستشفائي االقليمي في غياب وثيقة مشروع المؤسسة اال

الصحي الذي يحدد األهداف الصحية لكل جهة بصفة عامة ولكل مقاطعة بصفة خاصة. ولم يمكن هذا الفراغ من إعداد 
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وع المؤسسة االستشفائية الذي يحدد لفترة معينة األهداف العامة للمؤسسة في الميدان الطبي والعالجات مشر

 ة والتكوين والتدبير ونظام اإلعالم بالتناسق مع األهداف المعلن عنها في التصميم المذكور.التمريضي

صصة تعثرا في إنجازها، كالقطب ونتيجة لذلك، تعرف العديد من المشاريع المتعلقة بإحداث أقطاب صحية متخ 

 المتعلق بحديثي الوالدة أو القطب المتعلق بجراحة العظام.

  التشاور والدعمنقائص في عمل هيئات 

من النظام الداخلي للمستشفيات   11المشار إليه أعاله والمادة    2-06-656من المرسوم رقم    13تنص مقتضيات المادة  

 ومساعدة مدير المركز االستشفائي في أداء مهامه. ويتعلق األمر ب: على وجوب إحداث هيئات للتشاور ودعم 

 لجنة المؤسسة؛ -

 لجنة التتبع والتقييم؛  -

 االطباء وأطباء االسنان والصيادلة؛مجلس  -

 مجلس الممرضين والممرضات. -

إال أن افتحاص   وتجدر االشارة إلى أن النظام الداخلي للمستشفيات يحدد بدقة طريقة تنظيم وكيفية تسيير هذه الهيئات،

 محاضر اجتماعاتها أسفر عن عدة اختالالت تتعلق بطريقة عملها يمكن إجمالها في النقاط التالية:

اقتصار النقط المدرجة في المحاضر على تقديم إحصائيات أنشطة السنة الفارطة والمعيقات التي تواجه  -

 عمل المركز االستشفائي؛ 

جتماعاتها لنقط تتعلق باالختصاصات الفعلية الموكولة إليها عدم إدراج هذه الهيئات في جدول أعمال ا -

في النظام الداخلي للمستشفيات. حيث لوحظ أن النقط المتعلقة بالبرمجة المتعددة السنوات لالستثمارات 

ير آليات للتعاون وخطط العمل وبرامج التكوين المستمر وتخصيص الموارد لمصالح المؤسسة وتطو

 تكاد تكون غائبة تماما؛  فيما بين هذه المصالح

 عدم التزام مختلف هذه الهيئات باالجتماعات الدورية لمجالسها، باإلضافة للتغيب المتكرر ألعضائها. -

 عدم مزاولة مهام واختصاصات بعض أقطاب التدبير 

لمركز تنظيم االستشفائي المشار إليه أعاله، االمتعلق بال 2-06-656من المرسوم رقم  14تلزم مقتضيات المادة 

االستشفائي بهيكلة إدارته وفقا لألقطاب الثالثة التالية: قطب الشؤون الطبية وقطب العالجات التمريضية وقطب 

الشؤون اإلدارية. وباإلضافة إلى ذلك، فإن النظام الداخلي للمستشفيات هو الذي يحدد االختصاصات المنوطة بهذه 

 األقطاب.

اص مدى مطابقة وتفعيل اختصاصات هذه االقطاب لما جاء في النظام الداخلي وفي هذا الصدد، فقد تبين من خالل افتح

 للمستشفيات المالحظات التالية:

من النظام الداخلي، ال يقوم قطب الشؤون الطبية بجميع المهام واالختصاصات  6و 5خالفا للمادتين   -

 المنوطة به؛

الجات التمريضية جل المهام من النظام الداخلي، ال يمارس قطب الع 8و 7خالفا للمادتين  -

واالختصاصات المنوطة به ومنها تنسيق وتخطيط أنشطة وبرامج العالجات والخدمات شبه الطبية 

 وتقييم جودتها وأدائها، والسهر على انسجام األنشطة شبه الطبية مع مجموع األنشطة السريرية،  

رضين والمعدة من طرف رؤساء لحراسة والخدمة اإللزامية الخاصة بالمموالمصادقة على لوائح ا

 األقسام ووحدات العالجات والخدمات؛ 

يواجه قطب الشؤون اإلدارية اختالالت تحول دون قيامه بمختلف مهامه واختصاصاته كما هو  -

التدبير  من النظام الداخلي للمستشفيات، مما انعكس سلبا على 10و 9منصوص عليها في المادتين 

 تفاقم متأخرات أدائه.المالي للمركز الذي يعاني من 

 لذلك، يوصي المجلس االعلى للحسابات بما يلي:

 إعداد وتنزيل وثيقة مشروع المؤسسة االستشفائية؛  -

  إحداث وتفعيل هيئات الدعم والتشاور المنصوص عليها في النظام الداخلي للمستشفيات. -
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  هيكلة وتنظيم وتدبير العرض الصحي  .ثانيا
ين السبع الحي المحمدي المستهدفة مباشرة بالعرض الصحي للمركز االستشفائي محمد يناهز عدد ساكنة مقاطعة ع

نسمة. وتجدر اإلشارة الى أنه باإلضافة لهذه الكثافة السكانية يشهد هذا المركز ضغطا حيث تقصده   425.916الخامس  

لك لتوفره على نسمة(، وذ 173.189وسيدي البرنوصي )) نسمة454.779كسيدي مومن ) ساكنة مقاطعات أخرى

بعض التخصصات الجراحية غير المتواجدة بمراكزهم كجراحة العظام وجراحة األذن واألنف والحنجرة. باإلضافة 

يط مليل وقاطني الى ذلك، يعرض المركز االستشفائي خدماته الصحية لفائدة قاطني مؤسسة الرعاية االجتماعية لت

بالمقابل، ال تتجاوز الطاقة االستيعابية النظرية للمركز االستشفائي    المركب السجني واالصالحية المتواجدين بعكاشة.

 سرير. 160سريرا، كما ال تتعدى الطاقة االستيعابية الحقيقية  264

مركز استشفائي حسب طاقته االستيعابية تجدر االشارة كذلك، أن النظام الداخلي للمستشفيات يحدد بطريقة دقيقة لكل 

عرض الصحي للمركز االستشفائي بمطابقته هذا التنظيم، حيث يتكون من ستة أقسام وثالث تنظيما طبيا. ويتميز ال

مصالح. إال أن عدم توفر هذا المركز على عدد من التخصصات الطبية أدى إلى تقليص بعض االقسام وحذف أخرى،  

ص جراحة م طب العيون واألذن واألنف والحنجرة وغياب تخصص طب الفم وتخصكمثال على ذلك: حذف قس

 االعصاب. 

 عدم مزاولة المهام الرئيسية لمصلحة االستقبال والقبول 

تطبيقا لدليل تنظيم مصلحة االستقبال والقبول يجب على المركز االستشفائي تنظيم هذه المصلحة انطالقا من أربعة 

 فروع: 

 ل والتوجيه؛فرع مكلف باالستقبا -

 فرع مكلف بالقبول والفوترة؛ -

 فرع مكلف بالتحصيل؛ -

 فرع مكلف بتدبير المعلومات الطبية. -

إال أنه بخالف النصوص المنظمة لعمل هذه المصلحة ولدليل المساطر المتعلق بها، تبين أن جل المهام المنوطة بها 

 المطلوب.المنبثقة عن الفروع السالفة الذكر ال تؤدى على الشكل 

واعيد االستشفاء بالمركز، باإلضافة لغياب وسائل حيث لوحظ نقص فيما يخص إنجاز مهام اإلعالم والتوجيه وتدبير م

التواصل بين هذه المصلحة واألقسام والمصالح الطبية االخرى بغية تحيين معلوماتها بخصوص التغييرات التي تطرأ 

 ة وأجندات االطر الطبية.على التخصصات المتوفرة والطاقة االستيعابي

ها بالنسبة للعديد من الملفات العالجية. حيث ال تسجل الخدمات المقدمة اما فيما يتعلق بالفوترة، فقد تبين عدم انجاز

من طرف مصلحة المستعجالت ومصلحة األشعة ومصلحة التحاليل الطبية والفحوصات المتخصصة عبر تطبيق 

 بالتالي فوترتها.  مصلحة االستقبال والقبول، وال تتم

ح االستشفائية الطبية، التي تتضمن اإليواء والتي مكنت رقمنتها نفس المالحظة تنطبق على الملفات العالجية بالمصال 

بالتطبيق المعلوماتي للمصلحة من اعطائها بطريقة أوتوماتيكية لتاريخ قبول المرضى، في المقابل تاريخ الخروج بعد  

يحرم المركز  ء به بالتطبيق من أجل احتساب فاتورة العالج. غياب إدخال هده المعلوماتاالستشفاء ال يتم اإلدال

 االستشفائي من مداخيل هامة كان باإلمكان تحصيلها.

تجدر اإلشارة كذلك، أن مهمة تحصيل المداخيل هي بدورها غائبة، حيث أن عدد الملفات االستشفائية غير المحصلة 

برسم  مجموع متراكم من الملفات  1113و  2016ملف برسم سنة    1483لوماتي تصل إلى  والتي يحتويها التطبيق المع

 ملف. 17.430يصل إلى  2016-2010الفترة 

 هذا التقصير يخص أيضا تدبير المهام المتعلقة بالطب الشرعي ومستودع االموات وتدبير المعلومات الطبية للمركز.

 لذلك، يوصي المجلس االعلى للحسابات: 

 مختلف مهام واختصاصات مصلحة االستقبال والقبول؛القيام ب -

 ية والمعلومات المتعلقة بالفوترة على التطبيق المعلوماتي للمصلحة.تسجيل كل الملفات الصح -

 ضعف الطاقة االستيعابية للتكفل بالنساء الحوامل وارتفاع نسبة العمليات القيصرية 

عفا كبيرا بالمقارنة مع االحتياجات السنوية الستشفاء هذه الفئة. تعرف الطاقة االستيعابية للتكفل بالنساء الحوامل ض

سرير فقط بعد تسلم أشغال  34إلى  2012سرير سنة  27م تعرف تحسنا خالل مدة المراقبة، اذ انتقلت من حيث ل
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يوما   12.410المتعلقة بإعادة تهيئة مصلحة األمومة. ال توفر تمكن هذه الوضعية من توفير سوى    29/ 08الصفقة رقم  

 ن االستشفاء للتكفل السليم بفئة الحوامل.يوم م 13.700من االستشفاء في حين تحتاج المصلحة سنويا لمتوسط 

للحد من تداعيات هذا الضعف، يقوم مستخدمو هذه المصلحة بتقليص المدة االستشفائية للنساء الحوامل إلى يوم واحد 

ريات وزارة الصحة المتعلقة بالمدة االجبارية للتكفل بالنساء بعد أو يومين في أحسن االحوال، مما يعد مناقضا لدو

دة خالل يومين على االقل بالنسبة للوالدات العادية وخمسة أيام بالنسبة للقيصرية. حيث أن ذلك من شأنه أن الوال

 الدة.يحمل مخاطر ما بعد المخاض بالنسبة لهؤالء النساء بعد مغادرتهن المستشفى في مدة قصيرة بعد الو

المصلحة مقارنة مع النسب الموصي بها من   باإلضافة الى ذلك، لوحظ ارتفاع نسبة العمليات القيصرية داخل هذه

، في حين أن هذه النسبة وصلت سنة %15و  %5طرف المنظمة العالمية للصحة والتي تحدد نسبا تتراوح ما بين 

 . %25إلى  2016

  الموجهات لمراكز أخرى ارتفاع عدد النساء الحوامل 

مراكز أخرى، أن عددا كبيرا منها ال يمثل  أظهر تفحص بعض سجالت بطائق توجيه النساء على وشك الوالدة إلى

حاالت تستوجب التنقيل الفوري من المركز االستشفائي الى المركز الجامعي وكان باإلمكان التكفل بها داخل المصلحة 

-2011خالل الفترة   %38انتقلت النسبة المتوسطة لتنقيل هذه الفئة من الحوامل من  المختصة. باإلضافة إلى ذلك، فقد  

، أي ما يعادل ثالثة أرباع من الحوامل التي يعتبرها مستخدمو المصلحة حاالت  2016خالل سنة  %76إلى  2015

الفئة من الحوامل وكذا معقدة تستوجب التنقيل إلى مستوى أعلى. ويوضح الجدول التالي النسب المتعلقة بتنقيل هذه 

 :2015-2011نسب تنقيل حديثي الوالدة خالل الفترة 

 يالت للحوامل وحديثي الوالدة الذين تم اعتبارهم حاالت معقدةنسبة التنق

 السنة

 حديثو الوالدة الذين تم الحوامل الالتي تم 
نسبة توجيه  

الحوامل إلى 

 مراكز أخرى

نسبة توجيه  

حديثي  

الوالدة إلى  

 مراكز أخرى
 استقبالهن

التكفل 

 بهن

توجيههن  

إلى مراكز 

 أخرى

 استقبالهم
التكفل 

 بهم

توجيههم  

ى مراكز إل

 أخرى

2011 206 134 72 128 88 40 34,95 % 31,25 % 

2012 337 237 100 169 127 42 29,67 % 24,85 % 

2013 278 141 137 204 162 42 49,28 % 20,59 % 

2014 343 221 122 230 208 22 35,57 % 9,57 % 

2015 456 282 174 198 170 28 38,16 % 14,14 % 

2016 307 72 235 238 206 29 76,55 % 12,18 % 

وتجدر اإلشارة الى أن سجالت بطائق التوجيه المشار إليها يتم غالبا ملؤها من طرف الممرضات، كما أن األسباب  

المدونة بها من أجل تعليل هذه التنقيالت تفتقد للجدية، وفيما يلي ترتيب لهذه التعليالت كما تم الوقوف عليها من خالل 

 :السجالت المتوفرة

 والتوليد؛غياب طبيب النساء  -

 غياب قاعة بالمركب الجراحي أو قاعة الجراحة غير مشغلة؛ -

 غياب مصلحة طب حديثي الوالدة؛ -

 غياب دواء السينتوسينون: الذي يتم استعماله لتحفيز عملية الوالدة واتساع عنق الرحم؛  -

 ؛ Echographeغياب آلة الكشف بالصدى  -

 حمل غير مراقب؛  -

 زم العناية المركزة.حالة معقدة تستل -

 عدم تعميم افتحاص األطفال حديثي الوالدة 

مكن تحليل معطيات نشاط مصلحة األطفال فيما يخص التكفل بحديثي الوالدة أن هذه المصلحة ال تعمم الفحص لهذه 

عن االرتفاع  الفئة. حيث إن الفارق المسجل بين عدد الوالدات وعدد األطفال حديثي الوالدة الذين تم فحصهم لم يتوقف  

. ويبين الجدول 2016سنة    3466إلى    2011حالة سنة    1937، إذ انتقل من  2016إلى    2011فترة الممتدة من  خالل ال

 التالي هذه الحاالت: 
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 2016-2011الفارق المسجل بين الوالدات وحديثي الوالدة الذين تم فحصهم خالل الفترة 

 الفارق المسجل م فحصهمعدد حديثي الوالدة الذين ت عدد الوالدات  السنة

2010 5060 3123 1937 

2011 4971 2057 2914 

2012 5713 2576 3137 

2013 5378 2472 2906 

2014 5440 2316 3124 

2015 5237 1587 3650 

2016 4932 1466 3466 

  سوء ظروف تشغيل المركب الجراحي وافتقار المركز االستشفائي لقاعة العناية المركزة 

مركب الجراحي بالمركز من عدة اختالالت لها تأثير مباشر على مستوى نشاطه وجودة وسالمة العمليات يعاني ال

 الجراحية، وفيما يلي البعض منها:  

افتقار المركب الجراحي لمخطط التعقيم المرحلي لمرافقه، حيث لوحظ أن أبواب المنطقة اإلدارية  -

دائم. باإلضافة إلى ذلك، ال تخضع منطقة غرف  حة بشكل للمركب ومنطقة غرف العمليات تبقى مفتو

العمليات ألي فحص بكتريولوجي مناسب وبكيفية منتظمة من أجل الوقوف على مدى احترامها لمعايير  

 السالمة والتعقيم؛

عدم توفر غرف المركب الجراحي على نظام تهوية وأبواب تغلق بطريقة أتوماتيكية تمكن من احترام  -

م، كما أنها تعرف تراكم عدة أجهزة غير مستخدمة وفي درجة متقدمة من والتعقي شروط النظافة

األكسدة، مما يشجع على تطوير المنافذ البكتيرية على األرضيات البالستيكية الممزقة والجدران غير 

 القابلة للغسل؛

ر على عمل المركب الجراحي في غياب وحدة مركزية للتعقيم مستقلة عن المركب الجراحي وتتوف -

اعد شحن منفصلة لنقل أدوات الجراحة عبر ممر قذر وممر نظيف، حيث إن الوحدة المتوفرة مص

 متواجدة داخل المركب الجراحي وال تستجيب للمعايير المعمول بها في هذا المجال؛

 برمجة العمليات داخل المركب الجراحي في غياب للجنة البرمجة؛ -

ال يمكن من تحديد اآلجال المتوسطة التي تحتاجها الفحوصات قبل الجراحية غياب اإلشارة لتواريخ  -

 برمجة العمليات وبالتالي مدى االستجابة الفورية للحاالت الجراحية؛

 افتقار المركب الجراحي لقاعة للعناية المركزة رغم وجود أربعة أطباء مختصين في هذا المجال. -

 اح نجزة من طرف كل طبيب جرفرق شاسع في عدد العمليات الجراحية الم 

أبان تحليل مستوى نشاط المركب الجراحي من خالل عدد العمليات الجراحية المنجزة خالل األربع سنوات األخيرة 

عملية   2.329)  2013عملية سنة    7.476( وجود استقرار في عدد العمليات المنجزة، حيث انتقلت من  2013-2016)

 عملية بسيطة(. 5.231ملية كبيرة وع 2.325) 2016سنة  7.556عملية بسيطة( إلى  5.147كبيرة و

ومع ذلك، فإن الجهود المبذولة للحفاظ على مستوى مستقر لنشاط المركب الجراحي ال تتحقق بنفس درجة اإلنتاجية 

من قبل جل األطر الطبية الجراحة، وهذا ما يتبين جليا من خالل دراسة أنشطة كل جراح. يعرض الجدول التالي 

 :2016المنجزة من طرف كل جراح حسب كل اختصاص جراحي خالل سنة ارق العمليات الجراحية ف
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 2016العمليات الجراحية المنجزة من طرف كل جراح خالل سنة عدد 

 الطبيب الجراح  التخصص الجراحي
 العمليات الجراحية المنجزة

 المجموع
 البسيطة الكبيرة 

 الجراحة العامة

 109 2 107 م.بغ

 33 3 30 م.بو

 55 0 55 ح. ال

 0 0 0 م. بن

األذن واألنف جراحة 

 والحنجرة 

 65 3 62 م. م

 1 0 1 ك. ف

 جراحة العظام

 104 - 104 أ. أ

 26 - 26 س. ر

 18 - 18 أ. ح

 92 - 92 ه. ط

 0 - 0 ط. ز

  لذلك، يوصي المجلس األعلى للحسابات بالتالي:

 والطفل؛ الطاقة االستيعابية لقسم األمومةالعمل على تحسين  -

الحوامل وحديثي الوالدة واقتصار عملية توجيههم إلى مستوى  بالنساء  التكفل ظروف  تحسين -

 استشفائي آخر على الحاالت المعقدة؛ 

 تعميم فحص األطفال حديثي الوالدة؛  -

خرى وتجهيزها في اتخاد اإلجراءات الكفيلة لضمان تهيئة مرافق المركب الجراحي والمصالح األ -

 التعقيم والنظافة؛ احترام لمعايير

 .تجهيز غرفة للعناية المركزة -

 ثالثا. الصيدلية االستشفائية والقسم الطبي التقني

 ضعف تدبير عملية التوريدات  

سلسلة توريد االدوية واللوازم الطبية عدة اختالالت تنعكس سلبا على فعاليتها. حيث تقوم وزارة الصحة يعرف تدبير  

لهذه التوريدات بطريقة قبلية من ميزانية المركز االستشفائي دون استشارة المسؤول   باقتطاع المبلغ المالي المخصص

اجيات أقسام ومصالح المركز ومتأخرات التوريدات عن الصيدلية االستشفائية، رغم كونه الشخص المؤهل لمعرفة ح 

 العالقة منذ السنوات الفارطة.  

يقوم بترجمة كل الميزانية المقتطعة إلى طلبات لألدوية تشفائية المسؤول المكلف بالصيدلية االسكما تبين كذلك، أن 

التوريدات التي تتعلق بميزانيات واللوازم الطبية رغم أن احتياجات المركز هي أقل من ذلك، مع العلم أن عدد من 

 سنوات سابقة لم تسلم بعد، كما هو مبين في الجدول التالي:
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 2016-2011السنوية المقتطعة خالل الفترة نسبة التوريدات بالمقارنة مع البالغ 

 السنة المالية
المبالغ المقتطعة والمخصصة 

 لألدوية واللوازم الطبية )بالدرهم( 

المتأخرات غير مبالغ 

 المسلمة)بالدرهم(
 نسبة التوريدات 

2010 6.649.972,00 1.277.222,00 80 % 

2011 12.300.000,00 0 100 % 

2012 12.300.000,00 2.758.526,00 78 % 

2013 12.300.000,00 5.161.533,00 58 % 

2014 12.300.000,00 9.867.444,00 20 % 

2015 12.300.000,00 9.751.086,00 20 % 

2016 20.564.500,00 20.379.004,00 01 % 

 % 45 49.194.815,00 88.714.472,00 المجموع

 الطبية انتهاء صالحية كميات كبيرة من األدوية والمستلزمات 

فقدان كمية كبيرة منها جراء أدى سوء تدبير مخزون االدوية والمستلزمات الطبية وعدم التحكم في وثيرة توريدها إلى  

انتهاء صالحيتها. وهذا ما تم التأكد منه انطالقا من المعاينة الميدانية للمخزن العشوائي المتواجد بمركز الفحوصات 

 لمتوفرة. ويبين الجدول التالي التقييم المالي للكميات المتلفة:الخارجية القديم ومحاضر اإلتالف ا

 وية والمستلزمات الطبية المنتهية الصالحية المتلفةالقيمة المالية السنوية لألد

 القيمة المالية لألدوية واللوازم الطبية المتلفة)بالدرهم( السنوات

2010 164.792,00 

2011 120.789,00 

2012 - 

2013 - 

2014 1.694.280,00 

2015 451.762,00 

2016 3.120.060,00 

 5.551.683,50 المجموع

  اللجوء الى أعوان الخدمة في عملية انجاز فحوصات األشعة وغياب الديمومة بالنسبة للماسح الضوئي

 الطبي 

يتوفرون على  لوحظ داخل مصلحة الفحص باألشعة االعتماد الدائم في القيام بعملية الفحص على أعوان خدمة ال

ان المكلفين بمساعدة طبيب األشعة المكلف التكوين الخاص بهذه الخدمات، كما لوحظ نفس الشيء بالنسبة لألعو

بالفحص بالصدى. في حين أن األشخاص المخول لهم استعمال آليات األشعة لما لها من أخطار، هم التقنيون الحاملون 

 للديبلومات المتعلقة بهذا التخصص. 

وتجدر اإلشارة إلى أن هذا   أخرى، لوحظ غياب الديمومة بالنسبة للكشوفات المتعلقة بالماسح الضوئي الطبي.  من جهة

النوع من الكشف يعرف ضغطا كبيرا من طرف سكان مقاطعة عين السبع الحي المحمدي والمقاطعات المجاورة لعدم 

لحاالت الناتجة عن الحوادث والتي تتميز بها منطقة توفرها على هذا النوع من األجهزة وألهمية هذا الفحص بالنسبة ل

 يتم توجيهها إلى المركز االستشفائي الجامعي. هذا المركز والتي غالبا ما

  ولكل ما سبق، يوصي المجلس األعلى للحسابات بالتالي:

 تحسين ظروف تموين الصيدلية االستشفائية وتفادي انتهاء صالحية األدوية والمستلزمات الطبية؛ -

 لحرص على إنجاز فحوصات األشعة حصرا من قبل التقنيين المتخصصين في هذا المجال. ا -
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 رابعا. تدبير وسائل عمل المركز

 غياب تخطيط مسبق لتوزيع الموارد البشرية وعدم احترام القواعد المنظمة النتقال الموظفين .1

طيط مسبق لتدبير الموارد البشرية من غياب تخعلى مستوى المركز االستشفائي من تعاني إدارة شؤون الموظفين 

 حيث التوزيع على مختلف المصالح والتعويض في حاالت االستقالة أو التقاعد.

كما تزيد حدة هذه االختالالت جراء قلة الموارد البشرية الشبه الطبية بجل األقسام والمصالح االستشفائية وارتفاع  

 سنة. 50ين الممرض من %61معدل سن هذه الفئة، حيث يفوق سن 

كما لوحظ تعدد المتدخلين في عملية التعيين والتنقيل. فتارة، تتدخل وزارة الصحة مركزيا في التحديد الدقيق لمكان 

التعيين أو التنقيل، وتارة أخرى، يضطلع بهذه المهمة المدير الجهوي أو المندوب اإلقليمي للصحة. كما يزيد الغموض 

 تعيين المؤقت لفئة من الممرضين في بعض المراكز المحددة.يات، الفي طريقة تدبير هذه العمل

 غياب الرسوم الهندسية الجامعة واختالالت في تهيئة المرافق وصيانتها 

عدة تغييرات، سواء فيما يخص تهيئتها أو طريقة توزيع  1982عرفت بناية المركز االستشفائي منذ تدشينها سنة 

ت في غياب الرسوم الهندسية الجامعة التي تتعلق باألساسات والتجهيزات غير لتغييراالمصالح داخلها، ولقد تمت هذه ا

 والكهرباء وشبكة الغازات الطبية.المرئية، كشبكة الترصيص 

مباني المركز االستشفائي، تعرف مرافقه تدهورا جليا فيما  وباإلضافة إلى ذلك، وفي غياب مخطط لتجديد وصيانة

مما يتسبب  (étanchéité)لشرب وأشغال محاربة تسرب المياه وقنوات التطهير مياه ا خصوصا فيما يتعلق بقنوات

 في تسرب مياه األمطار من سقف عدة مصالح استشفائية ومشاكل في التطهير وتسرب مياه الشرب.

عدة تخللها  كما أن غياب االستشارة القبلية، فيما يخص طريقة تصميم وتهيئة مصالح المستشفى، أدى إلى إنجاز بناية ت 

 نواقص تتعلق بغياب مرافق أساسية مطابقة الحتياجات المصالح الطبية واإلدارية والتقنية.

 احتالالت غير مبررة وتراكم متأخرات استهالك الماء والكهرباء والهاتف 

قق اسفرت مهمة مراقبة تسيير المركز االستشفائي وجود عدة مساكن وظيفية داخله عبارة عن ثالث فيالت وسبع ش

ثة استوديوهات، إال أن طريقة استغاللها تعد مخالفة لألنظمة الجاري بها العمل )القرار الوزاري الصادر بتاريخ وثال

(. حيث أن عددا من الموظفين تم اعفاؤهم من المسؤولية وال يمارسون أي مهام داخل المركز  1955يوليو  27

 لوا يحتلون هذه المساكن الوظيفية. وما زا االستشفائي أو مندوبية الصحة لعين السبع الحي محمدي

وباإلضافة إلى ذلك، تبين أن جل هذه المساكن الوظيفية ال تتوفر على عدادات خاصة للماء والكهرباء، بل تم إيصالها 

  والكهرباء المساكن من متأخرات استهالك الماء  وتعاني هذهمباشرة بعدادات الماء والكهرباء الخاصة بالمستشفى. 

درهما. بل إن بعض المساكن قد تم ربطها بشبكة الهاتف واإلنترنت،    1.829.266,87مبلغ    2016سنة  قيمتها  وصلت  

مما أجبر اإلدارة الجديدة للمركز بتعاون مع مصالح وزارة الصحة إلى أداء متأخرات هذه الخدمات والتي كانت تناهز 

 شتراك المتعلقة بها. درهم وفسخ عقد اال 283.654,93

 دبير المخاطر اختالالت في ت 

تتطلب األنشطة االستشفائية التي يقوم بها المركز االستشفائي الحرص على احترام عدة معايير لألمان وتدبير 

ولقد تبين، من خالل الزيارات الميدانية، غياب هذا  المخاطر، وذلك لضمان تقديم عرض صحي في ظروف مثالية.

 في األمثلة التالية:كما هو مبين  الحرص في تدبير االستشفاء بالمركز

المخاطر المتعلقة بالبناية وغياب مخطط االنقاذ: حيث ال تتوفر بناية المستشفى على مخطط لإلنقاذ في   -

حالة الخطر أو نشوب حريق، كما ال تتوفر على نظام للتشوير داخل المرافق، باإلضافة الى أن مخارج  

 فاتيح على الدوام.الخاطئ وبالم اإلغاثة تتكون من أبواب تغلق في االتجاه

المخاطر المتعلقة بالتعفنات المكتسبة بالمستشفى: حيث لوحظ الغياب العملي للجنة المسؤولة على  -

من النظام الداخلي للمستشفيات، إذ سجل غياب  21محاربتها والتي تم تحديد مهامها من خالل المادة 

المنجز من طرف الوحدة المسؤولة قبة التعفنات عدد من أعضائها. وبالمقابل، بين افتحاص سجل مرا

على الجودة، أن هذه التعفنات تتجمع خصوصا داخل المركب الجراحي ومصلحة االمومة، حيث وصل 

 .2017إلى حدود مارس  26و 2016سنة  53و 2015حالة سنة  66عدد هذه الحاالت المشتبه فيها  

. كما أنه على الرغم من اإلجراءات 2012نة نفايات خالل سمن جهة أخرى، لوحظ غياب أي صفقة تهتم بمعالجة ال

التحسيسية التي يقوم بها المركز للوقاية من خطر انتقال العوامل المعدية عن طريق األيادي، لوحظ وجود نقص في 

ين أماكن ومواد غسل اليدين داخل قاعات االستشفاء. كما أنه ال يتم القيام بأخذ عينات على مستوى أيادي المهني

لمهنية والمعدات التي يستعملونها، وذلك لتقييم مخاطر انتقال العدوى عن طريق اليدين وأخذ التدابير ومالبسهم ا

 .الالزمة من أجل التحكم في هذه المخاطر



 
 

363 

 لذلك، يوصي المجلس االعلى للحسابات بما يلي: 

 الموظفين؛إيجاد تدبير تخطيطي للموارد البشرية واحترام القواعد المنظمة النتقال  -

مل على ربط المساكن الوظيفية بعدادات خاصة وتطبيق المساطر القانونية المنظمة لالستفادة  الع -

 منها؛

 تهييئ الظروف المالئمة للقيام بأشغال تهيئة المركز االستشفائي؛ -

احترام معايير االمان بمرافق المركز االستشفائي وتفعيل دور اللجان المختصة في محاربة التعفنات  -

 .لمكتسبةا

  المداخيل المصرح بها ومعاناة شساعة المداخيل من عدة اختالالتضعف 

لقد تبين من خالل حصيلة المداخيل المصرح بها من طرف الشساعة، بالنسبة للتبويب الميزانياتي المتعلق ب "ناتج  

المصالح بمرورهم عبر  أداء العالجات المتعلقة بالعمليات الطبية الخارجية" وجود فارق بين عدد المرضى المصرح

مليون درهم خالل  26,42الطبية الخارجية والمبالغ المحصلة مقابل هذه الخدمة. حيث تم تقدير هذا المبلغ بأكثر من 

 .2016-2010الفترة    

 المداخيل من عدة اختالالت تؤثر سلبا على مردوديتها، يمكن تلخيصها فيما يلي:  باإلضافة الى ذلك، تعاني شساعة

 سيع المداخيل يقوم بمهامه إذا غاب هذا األخير أو عاقه عائق؛غياب تعيين نائب لش -

 غياب مكاتب إدارية خاصة بكل من الشسيع وأعوان التحصيل؛ -

م لنفس الصندوق الحديدي، كما أن هؤالء تواجد الشسيع وأعوان التحصيل داخل نفس المكتب واستعماله -

شأنه عدم تحديد مسؤولية كل منهم  األعوان يستعملون نفس كناش الوصوالت في نفس الوقت مما من 

 فيما يخص المداخيل المتعلقة به؛

تواجد كل من كنانيش الوصوالت المؤشر عليها وغير المؤشر عليها وكذا كنانيش الشواهد الطبية   -

 اولة مكتب الشسيع وأعوان المداخيل وعدم حفظها داخل الصندوق الحديدي.القانونية فوق ط

 عددة السنوات فيما يخص تنفيذ صفقات خدمات الدعمغياب البرمجة القبلية والمت 

نظرا لخصوصية خدمات الدعم داخل المصالح االستشفائية للمركز )إطعام المرضى وموظفي الحراسة والتزود 

لنفايات الطبية، الخ.( ونظرا لغياب برمجة قبلية متعددة السنوات تتعلق بطلبات العروض من بالغازات الطبية وتدبير ا

 الشؤون اإلدارية، تجد اإلدارة صعوبة في تدبير هذه الصفقات. وكمثال على ذلك:قبل قطب 

 المتعلقتين بإطعام المرضى وموظفي الحراسة:  1/2013ورقم  01/2010الصفقات اإلطار رقم  -

وتم تبليغها وإعطاء األمر بتنفيذها   30/08/2010بتاريخ    1/2010ة على الصفقة رقم  تمت المصادق -

، في حين أن سندات تسليم الخدمات المتعلقة بها تحمل تواريخ تبتدئ من 2010/ 01/09بتاريخ 

 ؛ 02/05/2010

حمل أن محاضر فتح أظرفتها بالنسبة للجلسة األولى والثانية ت 2013/ 01تبين بالنسبة للصفقة رقم  -

، كما أن تاريخ تبليغ األمر 18/01/2013ويوم  10/01/2013على التوالي التواريخ التالية يوم 

، في حين أن سندات تسليم الخدمات المتعلقة بهذه الصفقة تحمل 06/09/2013داية األشغال تم يوم  بب

 .2013تواريخ تبتدئ منذ بداية شهر يناير 

 متعلقة بجمع وتدبير النفايات الطبية:ال 07/2012الصفقة القابلة للتجديد رقم  -

، في حين أن 02/01/2013ها بتاريخ  تمت المصادقة على هذه الصفقة وتم تبليغ اعطاء االمر بتنفيذ  -

. ولقد تم أداء بشأنها من خالل كشف 2012سندات تسليم خدماتها تحمل تواريخ تبتدئ من يناير 

 ؛24/10/2013درهم بتاريخ  389.828,16مبلغ   1الحساب رقم 

درهم  193.393,15بلغت قيمة المبلغ المؤدى عن الخدمات المنجزة قبل تاريخ سريان الصفقة  -

 كلغ من النفايات الطبية. 20.176,37ل تدبير مقاب

المتعلقة بالمغسلة: يتبين بخصوص هذه الصفقة أن محضر فتح أظرفتها يحمل  2013/ 02الصفقة رقم  -

، 02/09/2013ليها وإعطاء األمر ببداية أشغالها بتاريخ وأنه تمت المصادقة ع 08/01/2013تاريخ 

، وقد ناهز 2012ها تحمل تواريخ تبتدئ منذ شهر يوليوز  في حين أن سندات تسليم الخدمات المتعلقة ب
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الذي يحمل تاريخ   1دراهم حسب كشف الحساب رقم    224.504,28المبلغ المؤدى مقابل هذه الخدمات  

25/11/2013 . 

 تسلم الخدمات عدم احترام شروط 

ة المركز تقتصر على وضع تبين، من خالل افتحاص سندات التسلم أو تنفيذ الخدمات لبعض صفقات الخدمات، أن إدار

طابعها أو أحد التوقيعات بدون ذكر الشخص أو اللجنة المكلفة بتسلم هذه الخدمات. باإلضافة إلى ذلك، تبين إلى حدود 

ارة المركز ألجل إحداث لجنة، تتكون على األقل من موظفين إثنين، لإلشهاد غياب أي قرار كتابي من إد  2015سنة 

 .2016م تنفيذها، حيث لم يبدأ العمل بهذه القرارات إال انطالقا من بداية سنة على تسلم الخدمات التي ت

 عدم احترام دفاتر الشروط الخاصة بالصفقات 

زية لوزارة الصحة بوضع رهن إشارة المراكز االستشفائية  على الرغم من المجهودات التي تقوم بها المصالح المرك

علقة بالخدمات االستشفائية، تبين وجود إهمال في تطبيق شروط هذه لنماذج دفاتر الشروط الخاصة بالصفقات المت

 لتالية:الدفاتر، وذلك فيما يخص جل الصفقات المتعلقة بالخدمات المتعلقة بنشاط المركز. ويتبين هذا من خالل األمثلة ا

خاصة من دفتر الشروط ال  10المتعلقة بإطعام المرضى فيما يخص تطبيق المادة    2013/ 01الصفقة رقم   -

 المتعلقة بتطبيق الغرامات على الخروقات التي يعرفها تنفيذ الخدمات؛ 

 47و  1-38و  34و  30و  27المتعلقة بإطعام المرضى فيما يخص تطبيق المواد    2016/ 01الصفقة رقم   -

تر الشروط الخاصة والمتعلقة بالمساطر الواجب اتباعها فيما يخص تسلم التجهيزات من دف 49و

 الوجبات؛ والتوريدات وتقديم

المتعلقة بغياب   28.2و 28.3المتعلقة بجمع النفايات فيما يخص تطبيق المواد  2016/ 5الصفقة رقم  -

األسبوع، في حين لوحظ أن ذلك مخطط التدبير اآلمن للنفايات والتي يجب جمعها على األقل مرتين في  

ة على وسائل نقل آمنة ال يتم إال مرة كل عشرة أيام. باإلضافة لعدم توفر مستخدمي صاحب الصفق

للنفايات داخل المصالح االستشفائية، وعدم توفر آلة وزنها لشهادة التعيير والمطابقة لحظة الزيارة 

 الميدانية؛

 32.4و  33.1مراقبة مرافق المركز فيما يخص تطبيق المواد  المتعلقة بالحراسة و  2/2015الصفقة رقم   -

ت الذي يعتمد عليه أساسا في تطبيق الغرامات واحترام المتعلقة بوضع برنامج عمل تنفيذ الخدما 37و

عدد الحراس المتعاقد بشأنه وغياب الالئحة اإلسمية لهم وإنجاز بعض المهام ذات الطابع الشبه الطبي 

ن وغياب عدد من السجالت المتعلقة بالخدمات المنجزة ومراقبة حضور من طرف هؤالء األعوا

 الحراس واحترام مدونة الشغل.

 ، يوصي المجلس االعلى للحسابات بما يلي: لذلك

 تطبيق مقتضيات النصوص المنظمة لتعريفة الخدمات الطبية لتحسين مداخيل المركز االستشفائي؛ -

 العمل على تحسين ظروف عمل الشساعة؛  -

 وضع نظام للمراقبة الداخلية لتطوير جودة الخدمات واحترام شروط الصفقات المتعلقة بها. -
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 (مقتضب)نص 

 )...( 

 الحكامة وهيئات التدبير .أوال
 )...( 

 عدم توفر المركز االستشفائي على مشروع المؤسسة االستشفائية 

 التنظيمي،  تم االنتهاء من مرحلة التشخيص  ماطور اإلنجاز، بعد   االستشفائية في   شروع المؤسسةاإلشارة أن متجدر  

 .2019ث سيكون مشروع المؤسسة جاهزا عند متم سنة حي كما ان المشروع التنظيمي في طور االنجاز

 نقص في عمل هيئات التشاور والدعم 

النظام الداخلي للمستشفيات،   فيالمدرجة    النقط  2019حاضر  تضمنت مووالدعم،  عمل هيئات التشاور  لقد تم تفعيل  

 حيث ب رمجت اللقاءات األربع خالل هذه السنة وسيتم االلتزام بها.

ومجلس الممرضين والممرضات فتجدر   ةوالصيادل  األسنانمجلس األطباء وأطباء  تخاب أعضاء  أما فيما يخص ان 

فلم يتقدم أي طبيب  هذا المجلس باب الترشيحات ألجل انتخاب أعضاء رغم إعالن اإلدارة عن فتح اإلشارة أنه 

 تلك الهيئات.مسؤولية بن لشغل مناصب البترشيحه. وبالتالي فليست هناك غيابات بقدر ما هي عدم تواجد مسؤولي

 مزاولة مهام واختصاصات بعض أقطاب التدبير عدم 

فانه يقوم بإنجاز بعض المهام من بينها  نظرا للنقص الحاد في الموارد البشرية بالنسبة لقطب الشؤون التمريضية ف

يها من طرف رئيس يتم المصادقة علحيث  اللوائح المتعلقة بالحراسة والخدمة اإللزامية الخاصة بالممرضين  إنجاز  

 قطب العالجات التمريضية. كما أن برنامج العمل الخاص بالقطب تم تحيينه. 

 .الوظيفية بمهامه إلخاللهمن قبل وزارة الصحة نظرا  هتم إعفاءفقد رئيس قطب الشؤون اإلدارية أما بالنسبة ل

 هيكلة وتنظيم وتدبير العرض الصحي .ثانيا
ب العيون واألذن واألنف والحنجرة ومع ذلك يتم استشفاء المرضى الذين يخص الحذف قسم واحد فقط وهو قسم ط

 الجراحية البسيطة ويستفيدون من االستشفاء بمستشفى النهار.تجرى لهم العمليات 

 مزاولة المهام الرئيسية لمصلحة االستقبال والقبول عدم 

ة تتم فوترحيث ول من خالل تطبيق موعدي تم استدراك االمر بتركيز تدبير المواعيد بمصلحة االستقبال والقبلقد 

مصلحة االستقبال والقبول، ومصلحة الشساعة يحول دون  جميع العمليات غير أن غياب الربط المعلوماتي بين

تسجيل جميع العمليات، لكن بعد اإلصالحات التي عرفها قسم المستعجالت فقد تم ربط وحدة الشساعة والتسجيل 

 ل والقبول.معلوماتيا بمصلحة االستقبا

ات تحسيسية لفائدة الموظفين تم إرسال مذكرة مصلحة ألجل تجاوز تلك النقائص وتنظيم دورإضافة إلى ذلك فقد 

 بالمصلحة.

لموارد أن تتوفر على ااالستقبال يجب القبول وللقيام بمختلف مهام واختصاصات مصلحة كما تجدر اإلشارة انه 

 . قيقه نظرا للنقص الحاد الذي تعاني منه الوزارة، الشيء الذي يستحال تحالبشرية الكافية

 .لشغل المنصب  تمت مراسلة المندوبية ألجل فتح طلبات الترشيحرئيس المصلحة فقد  شغل منصب  أما بخصوص  

 .2019مع نهاية سنة ه اعتماد النظام المعلوماتي داخل المركز االستشفائي محمد الخامس سيتم تعميمكما أن 

 ابية للتكفل بالنساء الحوامل وارتفاع نسبة العمليات القيصريةالطاقة االستيع ضعف 

ابتداًء من تاريخ تعيين الممرضة الرئيسة  جال القانونية الستشفاء الحوامل داخل القسماحترام اآلالعمل بتم لقد 

 .الجديدة لقسم األم والطفل

مع النسب الموصى بها من طرف  ارتفاع نسبة العمليات القيصرية داخل هذه المصلحة مقارنةأما فيما يخص 

، 2016فخالل سنة  يستقبل أمهات من المناطق المجاورة،للصحة، فتجدر اإلشارة أن المركز المنظمة العالمية 

عملية قيصرية بما في   1257وبرجوعنا للسجالت الخاصة بمصلحة األمومة وسجل غرفة العمليات، فقد تم إجراء  

كما تم تسجيل   عملية قيصرية،  1257من أصل    عملية قيصرية مبرمجة.  442عملية قيصرية طارئة، و 815ذلك  

حالة، سيدي البرنوصي  265خارج العمالة )سيدي مومن  615مقاطعة الحي المحمدي وحالة بعمالة  642

حاالت )بير جديد، دار بوعزة، الكارة(، بن سليمان،   110حالة، و  22حالة، تيت مليل    28حالة، موالي رشيد   73

 .ور، الجديدة، الصويرة ...(سيدي بن
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  النساء الحوامل الموجهات لمراكز أخرى  عددارتفاع 

في المائة عوض  4,76 ما نسبتهوالدة أي  4932على  235در اإلشارة ان النسبة التي تم احتسابها هي تج

 المائة.في  76,55

  افتحاص األطفال حديثي الوالدة تعميمعدم 

يتم عرضها فالحاالت الحرجة  اما    ،.أالوالدة بشكل منتظم بعد تعيين الطبيبة م.  يتم فحص جميع األطفال حديثي  حاليا  

 ى الطبيب األخصائي في طب األطفال.عل

  سوء ظروف تشغيل المركب الجراحي وافتقار المركز االستشفائي لقاعة العناية المركزة 

تمت المصادقة على . كما 2019 لقد تمت تهيئة جل المصالح أخرها مصلحة المستعجالت التي افتتحت نهاية ماي 

ترم معايير الجودة والسالمة المعمول بها، بما فيها الممرات  مشروع تصميم تهيئة مصلحة العناية المركزة والذي يح

 المشروع جهة الدار البيضاء.ب كلفتقد تالقذرة والنظيفة، و

بشراكة مع المبادرة   الح األرضيةقاعات المركب الجراحي وتركيب نظام للتهوية، وكذا إصلقد تمت صباغة جميع  

 ألجهزة غير المستخدمة من المركب الجراحي.الوطنية للتنمية البشرية. كما تمت إزالة جميع ا

برمجة العمليات الجراحية فتتم بشكل منتظم من طرف الطبيب رئيس مصلحة الجراحة والطبيبة  فيما يخص أما

 في التخدير واإلنعاش. االختصاصية

 ية االستشفائية والقسم الطبي التقنيالصيدل .ثالثا

 تدبير عملية التوريدات ضعف 

يعمل قسم التموين بوزارة الصحة على تحسين ظروف تموين الصيدليات االستشفائية على المستوى الوطني ودلك 

 بتجاوز النقائص وتخطي العقبات.

  كميات كبيرة من األدوية والمستلزمات الطبية صالحيةانتهاء 

نتيجة تراكم األدوية لسنوات  2016و 2015ها خالل سنتي منتهية الصالحية التي تم إتالفالألدوية كمية اتعتبر 

، وقد تم التخلص منها بشكل علمي فارطة وال تعبر عن معدل االدوية والمستلزمات الطبية المنتهية الصالحية سنويا

 وفق المساطر المعمول بها.

 للماسح الضوئي فحوصات األشعة وغياب الديمومة بالنسبة    إلى أعوان الخدمة في عملية إنجاز  اللجوء

 الطبي

تم وضع لوائح حيث  األشعة،بعد تعيين تقنيين في  ال نجاز فحوصات االشعة االستغناء على أعوان الخدمةلقد تم 

 .لضمان الديمومة في هذه المصلحةتقنيي األشعة  فقط تتضمن شهريا الحراسة

 تدبير وسائل عمل المركز .رابعا

 ة وعدم احترام القواعد المنظمة النتقال الموظفينتخطيط مسبق لتوزيع الموارد البشري غياب 

تقوم مصالح المركز بإعداد تخطيط مسبق لتوزيع الموارد البشرية وإرساله إلى المسؤولين تحت إشراف السلم 

 ،ه مرفق الدولة مسير بطريقة مستقلةاإلداري إال انه نظرا للطريقة التي يسير بها المركز االستشفائي اإلقليمي بكون

ليس له كامل السلطة في تدبير موارده البشرية وخصوصا ما يتعلق بتدبير عملية انتقال الموظفين التي تؤطرها فإن  

 إما الوزارة أو المديريات الجهوية للصحة أو المندوبيات اإلقليمية.

  ق وصيانتهاالهندسية الجامعة واختالالت في تهيئة المراف الرسومغياب 

مشكل تسرب   لتفادي  2018و  2017عرف المستشفى عدة إصالحات أهمها ترميم سقف المستشفى على مدى سنتي  

 المياه إلى المصالح.

 غير مبررة وتراكم متأخرات استهالك الماء والكهرباء والهاتف اختالالت 

إفراغ المساكن ما مسطرة  الكهرباء، أتمت مراسلة المندوبية فيما يخص ربط عدادات المساكن الخاصة بالماء ولقد  

 التنظيم والمنازعات. اإلدارية، فقد بوشرت من طرف مديرية

 في تدبير المخاطر  اختالالت 

أ، لتقوم بعملها وفق برنامج عمل ولإلشارة فهذه اللجنة تجتمع الدكتورة م.  برئاسةتم تشكيل لجنة تدبير المخاطر 

 رنامج عمل يحدد المخاطر وطرق معالجتها، أماما تم وضع بك ،بشكل دوري وتشتغل وفق مخطط عمل سنوي

 .جميع المصالح بخصوص التشوير داخل المرافق فهو معمم عل 

 أما فيما يخص الحاالت المشتبه فيها فبعد القيام ببحث لم تثبت أية حالة إكلينيكية.
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  المصرح بها ومعاناة شساعة المداخيل من عدة اختالالت المداخيلضعف 

المستعجالت بالمعدات المعلوماتية، المتواجد بقسم    تم تجهيز مكتب االستقبالخيل المصرح بها  نسبة المدا  للرفع من

، كما تم ةبمكتب القبول واالستقبال، ألجل توحيد تعريفة الخدمات الطبي  ربطه بالتطبيق المعلوماتي المتواجد كما تم  

 المذكور. التطبيق المعلوماتيب ربط مكتب الشساعة

تم فصل الشسيع عن  ، كما2018السيد م. ل نائبا لشسيع المداخيل خالل شهر يوليوز  تم تعيينعلى ذلك  وزيادة

 تخصيص مكتب لكل منهما، مع تجهيز كال المكتبين بصندوق حديدي.تم أعوان التحصيل و

 عون كناش يمكن تسليم كل فتجدر اإلشارة انه ال ،اما فيما يخص استعمال نفس كناش الوصوالت في نفس الوقت

تاريخ وساعة انتهاء مهام  لقد تم العمل على تحديد  وعوض ذلك لوجود تسلسل رقمي بالكنانيش، به، نظراخاص 

 عون.كل 

 حفظ الكنانيش داخل الصندوق الحديدي الذي تم تخصيصه لمكتب الشساعة. كما أنه تم

 واالستقبال. القبول بتدبيرها مصلحةأما بالنسبة لكنانيش الشواهد الطبية فقد تكلفت  

 شروط   وعدم احترام غياب البرمجة القبلية والمتعددة السنوات فيما يخص تنفيذ صفقات خدمات الدعم

 تسلم الخدمات 

 )...( 

مخطط التدبير اآلمن للنفايات فقد تم استدراك األمر وأصبح جمع النفايات يتم مرتين في األسبوع. أما بخصوص 

يتوفر على شهادة  جلب ميزاننة للنفايات وفق دفتر التحمالت، مع نقل آم كما أن صاحب الصفقة وفر وسائل

 التعيير. 

األمر وأخد بعين االعتبار تم استدراك المركز، فقد صفقة الجديدة المتعلقة بالحراسة ومراقبة مرافق أما بالنسبة لل

 تعيين تعميم كما تم ،لصفقاتاحترام دفاتر الشروط الخاصة باالمالحظات، وتفادي جميع النقائص ولضمان جميع 

 .2016لجان التتبع والمراقبة على جميع الصفقات منذ سنة 
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 المركز االستشفائي اإلقليمي موالي عبد هللا بالمحمدية
 

، وقد تم الشروع في تسييره كمصلحة من 1952يعود بناء المركز االستشفائي موالي عبد هللا بالمحمدية الى سنة 

 نسمة بطاقة 422.000 تناهز لساكنة العالج ويقدم خدمات .1995مستقلة منذ سنة  مصالح الدولة المسيرة بطريقة

قليمي باإلضافة الى المستشفى الرئيسي مركزا للفحص ويضم المركز االستشفائي اإل  .سريرا 148 إلى تصل استيعابية

وحدة لتصفية ومركزا لتشخيص وعالج األمراض المزمنة و المتخصصة الطبية الفحوصات فيه  تجرى والتشخيص

للرصد المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم كما يتبع للمستشفى اإلقليمي كذلك بمقتضى اتفاقية مركز  الكلى ومركزا

 بر.  صيني للوخز باإل

 األطر من 103و التخصصات مختلف طبيبا في 62 من مكون طبي طاقم المركز االستشفائي اإلقليمي على ويتوفر

 2016المالية  السنة ميزانية التسيير برسم بلغت وقد  .موظفا 17 من مكون داريإ طاقم جانب إلى الطبية شبه

 درهم. 10.600.000,00

 .2016و 2012سنتي   بين ما المذكور االستشفائي المركز بأنشطة المرتبطة المؤشرات الجدول التالي أهم ويبرز

 2016و 2012 بين سنتي ما الفترة خالل المستشفى إنجازات

 المؤشر

 واتالسن  

2012 2013 2014 2015 2016 

 79.728 80.484 80.276 75.503 72.041 المارون بالمستعجالت

 1.732 1.402 1.355 1.518 1.892 العمليات الجراحية

 27.427 31.057 31.618 29.910 26.468 الفحوصات الطبية

 29.977 28.569 26.371 17.755 23.609 الفحوصات باألشعة

 32.536 36.749 49.827 50.201 56.053 يةالتحليالت الطب 

 3.584 3.232 3.477 3.535 3.770 الوالدات 

 9.893 9.769 10.303 10.621 10.732 أيام االستشفاء

 1.894 2.609 1.789 1.350 2.228 فحوصات األسنان

 31.622 34.161 37.466 57.883 64.258 الترويض الطبي 

 

 الدار البيضاءلجهة  للحسابات الجهوي المجلس مع بشراكة  للحسابات األعلى المجلس أنجزها التي المراقبة، أسفرت

 . يلي فيما إجمالها  يمكن توصيات وإصدار المالحظات من مجموعة تسجيل عن سطات، -

 أوال. نظام الحكامة 
ن األهداف المسطرة في المخطط االستراتيجي لوزارة كان تحسين نظام الحكامة في المستشفيات العمومية من ضم

على تطوير الحكامة بالمستشفيات العمومية ووضع آليات . وقد نص هذا المخطط  2016و  2012الصحة للفترة ما بين  

للتدبير ترتكز على التعاقد والنجاعة. لكن، تبين من خالل مهمة المراقبة أن هذه التوجهات لم يتم تفعيلها على مستوى 

 همها: المركز االستشفائي موالي عبد هللا بالمحمدية، كما تبين وجود نقائص أخرى على مستوى الحكامة فيما يلي أ

 االستشفائية المؤسسة مشروع غياب  

لم يتم إعداد وثيقة "مشروع المؤسسة االستشفائية" المتعلق بالمركز االستشفائي المحمدية إلى حدود منتصف سنة 

حدد األهداف العامة للمؤسسة االستشفائية وكذلك الوسائل التي يتطلبها االستشفاء من موظفين . هذه الوثيقة ت2017

 ختلف أنواعها والتي يجب على المستشفى التوفر عليها لتحقيق أهدافه.وتجهيزات بم

 والدعم التنسيق  هيئات عمل في قصور 

المتعلق بالتنظيم االستشفائي،   2007ريل أب 13بتاريخ  2.66.566من المرسوم رقم  13 المادة لمقتضيات تطبيقا

لجنة  والدعم، وذلك حسب حجم أنشطة المستشفى، والسيما يستعين مدير المستشفى في أداء مهامه بهيئات للتنسيق 

ولقد  .المؤسسة ولجنة التتبع والتقييم ومجلس األطباء وجراحي األسنان والصيادلة ومجلس الممرضين والممرضات
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المخولة لها، اتضح أنها ال تؤدي دورها  االختصاصات هذه الهيئات، ولكن ورغم أهمية مختلف قام المركز بإحداث

 .2016كل المطلوب. لإلشارة فقد تم تسجيل حركية في نشاط هذه الهيئات في األشهر األخيرة من سنة بالش

   عدم تفعيل التوجهات االستراتيجية للوزارة 

الصادر   2.14.562من المرسوم رقم    1المذكور أعاله والملحق    2.66.566من المرسوم رقم    5خالفا ألحكام المادة  

والمتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العالجات، والخريطة الصحية والمخططات الجهوية  2015يوليوز  24في 

فائية لعرض العالجات، ال يقدم المركز االستشفائي بالمحمدية جميع العالجات التي يجب أن تقدمها المراكز االستش

ساعة مما   24لمداومة على مدار  اإلقليمية. ويتعلق األمر بمصلحة اإلنعاش، كما أن مصلحة الفحص باألشعة ال توفر ا

 يؤثر سلبا على عمل مصلحة المستعجالت.

 اإلقليمي االستشفائي للمركز االستشفائية المؤسسة مشروع بإعداد للحسابات األعلى المجلس يوصي وعليه،

 .العمل بها الجاري التنظيمية للنصوص طبقا والدعم التشاور هيئات دور تفعيل على لالمحمدية والعم

 التحتية . البنياتثانيا

 البنايات .1

للمركز االستشفائي  الرئيسية المحتضنة البناية الجانب، أظهرت المراقبة عدة نواقص على مستوى هذا بخصوص

 موالي عبد هللا بالمحمدية وتتجلى بالخصوص فيما يلي: 

  وجود البناية الرئيسية للمركز االستشفائي في موقع جغرافي غير مالئم 

الرئيسية على مشارف الشارع الرئيسي لمدينة المحمدية وعلى مقربة من خطوط السكك الحديدية، وتتعرض  تقع البناية

وزير الصحة نتيجة لذلك للضجيج المرتبط بحركة العربات والقطارات. هذه الوضعية تتناقض مع مقتضيات قرار 

المحدد لمعايير البناء والتجهيز والسالمة في المرافق العالجية، والتي نصت   2000نونبر    02بتاريخ    1693.00رقم  

 مستقال وبعيدا عن مصادر التلوث والضوضاء وأي نوع من المضار...". "على أن الموقع االستشفائي يجب أن يكون  

   ضيق مساحة المركز االستشفائي 

 أجل تدارك من، والظروف أحسن في للعمل االستشفائية والوحدات للمصالح كافية فضاءات المستشفى حةمسا توفر ال

كما  المحلية رهن إشارة المركز االستشفائي بناية تم تخصيصها لوحدة تصفية الكلى السلطات النقص وضعت هذا

منة. لكن بالرغم من هذه التدابير أنشأت مؤسسة محمد الخامس للتضامن بناية أخرى لتشخيص وعالج األمراض المز

الزالت تعاني عدة مصالح من ضيق األماكن المخصصة لها، كما أن مصالح أخرى ال تزال متواجدة في الطابق تحت 

 األرضي كما هو الشأن بالنسبة للصيدلية والمطبخ والمكاتب اإلدارية.

 بنيات غير مالئمة لحاجيات المصالح والوحدات االستشفائية 

ميم الهندسي الذي تم اعتماده للبناية منذ خمسينات القرن الماضي ال يستجيب للحاجيات الحالية والى أهمية إن التص

ومستوى الخدمات العالجية التي أصبح يضطلع بها المركز االستشفائي. وفي هذا الجانب، يواجه العاملون بالمستشفى 

غير المالئم لتقديم الخدمات العالجية، السيما على  عدة صعوبات بسبب اإلكراهات التي يطرحها التصميم الهندسي

 :مستوى المصالح التالية

 مصلحة المستعجالت .أ

يتسم المدخل الوحيد لهذه المصلحة بصعوبة دخول وخروج سيارات اإلسعاف باإلضافة إلى موقعها المفتوح مباشرة 

مدخل المصلحة على مسار دائري يسمح توفر  على الطريق العام. ونظرا لغياب مساحة كافية لوقوف السيارات وعدم  

بخروج سلس لسيارات اإلسعاف، يتم أحيانا إنزال وإركاب المرضى في الشارع أي خارج المستشفى في ظروف ال 

 .تضمن احتراما لكرامتهم وخصوصيتهم

 المركب الجراحي  .ب

والعمليات القيصرية.   رنامجيتكون المركب الجراحي من ستة غرف للعمليات، أربع منها مخصصة للمستعجالت والب

لكن ال يتوفر هذا المركب على غرفة إليقاظ المرضى من المخدر بعد االنتهاء من العمليات الجراحية حيث يظل هؤالء  

في نفس الغرفة أو يوضعون في الممرات في انتظار استفاقتهم. من جانب آخر، أظهرت المراقبة أن القاعات الجراحية 

العاملين ونقل التجهيزات من ممرين مختلفين طبقا لمبدأ "المشي إلى األمام"، وهو مرور غير مصممة بشكل يسمح ب

 مبدأ أساسي في عملية التعقيم.

 جناح طب النساء والتوليد  .ج

تصميم هذا الجناح ومساحته الضيقة ال يستجيبان لمتطلبات هذا النوع من االختصاصات، ال سيما وأن المستشفى  

في طور الوالدة. كما يفتقر هذا الجناح لوحدة استقبال. باإلضافة إلى ذلك، فإن ضيق  لنساءيستقبل عددا كبيرا من ا

 غرفة ما قبل الوالدة ال يوفر الخصوصية الضرورية لألمهات.
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 الصيدلية .د

تتواجد صيدلية المستشفى أيضا بالطابق التحت أرضي في مكان ال تتوفر فيه شروط التهوية، ومعرض باستمرار 

المياه من قنوات الصرف الصحي، باإلضافة إلى مياه الفيضانات. هذه الوضعية تتنافى مع المعايير  ربات  للرطوبة وتس

بتحديد المعايير التقنية المتعلقة  2008يوليوز  21بتاريخ  902.08المنصوص عليها في قرار وزير الصحة رقم 

 .مساحةبإقامة المحل المخصص إليواء الصيدلية والشروط المتعلقة بالصحة وال

 التقنية المنشآت .2

 بعض مستوى نقائص على عدة بالمحمدية في هذا المجال وجود  االستشفائي موالي عبد هللا المركز مراقبة أظهرت

 :يلي فيما بالخصوص الحيوية والتي تتجلى المنشآت

  عدم مالءمة قنوات المياه والتطهير السائل 

وفير الماء الساخن في مختلف المرافق الصحية في  االستشفائي من عدم تيعاني العاملون والمرضى في المركز 

المياه والتطهير السائل بالبناية متهالكة وتتسبب باستمرار في تسربات للمياه، والتي لم تفلح  المستشفى، كما أن قنوات

شفائي بشبكة رئيسية للمركز االستلإلشارة، لم يتم ربط البناية ال  .إدارة المستشفى في الحد منها رغم التدخالت المستمرة

 الصرف الصحي حيث يتم صب المياه العادمة للمستشفى في حفر صحية. 

 خلل في توزيع شبكة التيار الكهربائي 

في هذا الجانب يتسبب سوء توزيع شبكة الكهرباء داخل المستشفى في انقطاعات متكررة للكهرباء، مما يعطل عمل 

حص باألشعة. وقد كان جزء من شبكة التيار الكهربائي  الجراحي ومصلحة الف عدد من المصالح، ال سيما المركب

يتزود مباشرة من شبكة اإلنارة العمومية لعدم قدرة المحول الكهربائي على توفير التيار الكافي لتشغيل مختلف 

ا من التجهيزات التجهيزات قبل إنشاء المحول الجديد. هذه الوضعية تسببت في انقطاعات قصيرة معرضة للتلف عدد

 نشآت التقنية كالمصعد وآلة الفحص باألشعة وآلة التعقيم.والم

 مصعد معطل في غالب األحيان 

يتوفر المستشفى على مصعدين إال أن أحدهما لم يتم تشغيله لعيب في التصميم، بينما يتعرض المصعد اآلخر للعطل 

ي يطرح صعوبات كبيرة للعاملين ثة أشهر، األمر الذباستمرار، ويظل أحيانا معطال لمدد طويلة تتجاوز أحيانا ثال

وللمرضى، ال سيما بعد إجراء العمليات الجراحية، حيث يتم نقل المرضى والنساء حديثات الوالدة إلى الطابق العلوي 

محمولين على األكتاف من طرف ذويهم أو أعوان الحراسة. وتجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى عدم إبرام أي عقد 

زارة الصحة بسبب عدم كفاية االعتمادات التي تم تخصيصها في هذا اإلطار. لإلشارة فإن يانة من طرف نيابة وللص

 .الساللم المتواجدة بالمستشفى ال تتوفر على االتساع الكافي مما يزيد من صعوبة نقل المرضى عند عطل المصعد 

ك وتصحيح النقائص التي يعاني دابير الالزمة لتدارونظرا لكل ما سبق، يوصي المجلس األعلى للحسابات باتخاذ الت

 منها المركز االستشفائي اإلقليمي على مستوى البنايات والمنشآت.

 ثانيا. وسائل التسيير

 الموارد البشرية  .1

أسفرت عملية افتحاص تدبير الموارد البشرية المتوفرة لدى المستشفى اإلقليمي المحمدية عن تسجيل المالحظات 

 التالية:

  بالمركز االستشفائيانخفاض عدد العاملين 

في   240، حيث إن هذا العدد انتقل من 2016 - 2012عرف عدد العاملين بالمركز االستشفائي انخفاضا في الفترة 

. هذه الوضعية نتجت أساسا عن انخفاض في األطر شبه الطبية والتي انتقل عددها من 2016سنة  215الى  2012

 .2016اطارا سنة  104الى  2012سنة  122

 في الموارد البشرية شبه الطبية نقص 

يعاني المركز االستشفائي من نقص في الموارد البشرية شبه الطبية. وتواجه المصلحة الطبية ومصلحة الجراحة 

م هذا الوضع العامة المشتغلة بنظام الحراسة صعوبة بالغة في القيام بمهامها بسبب عدم كفاية األطر المتوفرة. ويتفاق

ن في حالة اإلجازة السنوية او الرخص المرضية. كما يتسبب هذا النقص في عدم ضمان عند تعويض الممرضي

الديمومة في بعض الوحدات كمصلحة األشعة.  كما أن مصلحة االستقبال والقبول ال تزاول المهام المنوطة بها خارج  

ص في أعداد الموظفين. وتجدر ة األسبوع واألعياد نتيجة النقاألوقات اإلدارية القانونية للعمل وخالل عطل نهاي

 اإلشارة إلى أن المركز االستشفائي ال يتوفر على مساعدة اجتماعية.

 بناء عليه، يوصي المجلس األعلى للحسابات باتخاذ التدابير التالية:

 بية؛تغطية النقص الحاصل على مستوى المركز االستشفائي في الموارد البشرية شبه الط -
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 لمركز االستشفائي؛تعيين مساعدة اجتماعية با -

العمل على االستغالل العقالني لألطر اإلدارية المتوفرة لدى المركز االستشفائي وتدعيم مصلحة  -

 االستقبال والدخول بالموارد البشرية الضرورية.

 التقنية الوسائل .2

 ية:االستشفائي اإلقليمي المحمدية عن المالحظات التالأسفر افتحاص تدبير الوسائل التقنية بالمركز 

 نقص في التجهيزات الطبية بمختبر التحليالت 

ال يقوم مختبر التحاليل الطبية بإجراء بعض التحاليل المطلوبة والمتعلقة باألمراض الجرثومية والطفيلية، وهذا راجع 

( مما يتسبب في  Automateر على تلقائية احتياطية )للنقص في المعدات والكواشف الضرورية. كما ال يتوفر المختب

. كما ال يتوفر المختبر على المعدات في حالة عطل التلقائية المتوفرة أو عند صيانتها الدورية توقف أنشطة المختبر

ارات بالنظر لعدد االختب (NFSالكافية الكفيلة باالستجابة لحاجيات المستشفى فيما يخص تحاليل تعداد الدم الكامل )

على جهازين يتعرضان للعطل بشكل مستمر مما يؤثر في السير العادي التي يتم إجراؤها كل يوم، حيث ال يتوفر إال 

غالبا ما توصف من قبل األطباء للنساء  NFSللمصلحة. وتجدر اإلشارة إلى أن طلبات تحاليل تعداد الدم الكامل 

 للمركز االستشفائي. الحوامل، بغض النظر عن المرضى في الوحدات األخرى 

 نقص في نظام الصيانة 

المتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة   1994نونبر    21بتاريخ    2.94.285من المرسوم رقم    11تضيات المادة  طبقا لمق

الصحة، تتولى مديرية التجهيزات والصيانة مهام صيانة مباني وتجهيزات المستشفيات التابعة لوزارة الصحة. إال أن 

تشفائي اإلقليمي المحمدية بالدور المنوط بها على رت عدم قيام هذه المديرية، على مستوى المركز االسالمراقبة أظه

الشكل المطلوب، ال سيما فيما يخص المنشآت الفنية والتي ال يتم تغطيتها بعقود الصيانة الوقائية والتصحيحية لعدم 

 كفاية االعتمادات.

 افية للوقودسيارة إسعاف غير مجهزة واعتمادات غير ك 

محمدية على سيارتي إسعاف غير مجهزة طبيا. كما أن االعتمادات المخصصة يتوفر المركز االستشفائي اإلقليمي ال

درهم سنويا، مع تأخر في صرفها لعدة أشهر بعد بداية السنة نظرا للتأخير  15.000لشراء الوقود والتي ال تزيد عن 

أن المستشفى يقوم بترحيل سيارتان المتوفرتان بالحاجيات المطلوبة، السيما والمسجل في اعتماد الميزانية، وال تفي ال

 العديد من المرضى والنساء الحوامل إلى مؤسسات أخرى لغياب مصلحة اإلنعاش واإلحاالت من مصلحة التوليد. 

 :لهذه األسباب، يوصي المجلس األعلى للحسابات بما يلي

 لتقنية الضرورية ألداء مهامها العالجية؛تدعيم المصالح االستشفائية بالوسائل ا -

 فعال للصيانة يضمن استمرار االشتغال العادي والمستمر للتجهيزات الطبية. وضع نظام -

 الموارد المالية .3

تتألف الموارد المالية للمركز االستشفائي اإلقليمي المحمدية من عائدات الخدمات العالجية ومنحتي التسيير   

 عن تسجيل المالحظات التالية:ن طرف وزارة الصحة. وقد أسفرت دراسة هذه الموارد واالستثمار المقدمتين م

 االستشفائي انخفاض معدل تغطية نفقات التسيير بالموارد الذاتية للمركز 

بالمائة سنة   69االستشفائي، حيث انتقل من   تم تسجيل انخفاض في معدل تغطية نفقات التسيير بالموارد الذاتية للمركز

إلى  2012سنة  4.941.335,00ات العالجية من نتيجة تراجع عائدات الخدم 2016بالمائة سنة  57إلى  2012

ذي أصبح يشكل نسبة هامة من ال( RAMEDبعد تعميم نظام المساعدة الطبية ) 2016درهم سنة  3.870.142,00

إلى  2012سنة  3.472.000,00الفواتير. لكن على الرغم من ذلك تم خفض منيحة التسيير والتي انتقلت من 

.  وقد تمت تغطية 2016الوزارة لم تخصص أي اعتماد في هذا اإلطار في سنة  علما أن 2015درهم سنة  مليون

 نفقات التسيير بواسطة فوائض السنوات السابقة.

 معدل تغطية نفقات التسيير بالموارد الذاتية للمركز االستشفائي

 السنة 2012 2013 2014 2015 2016

 لموارد الذاتية ا 4.941.335 4.346.930 4.045.303 3.859.655 3.870.142

 نفقات التسيير 7.184.511 7.005.904 7.779.271 7.980.155 6.870.153

 التسيير نفقات /الذاتية الموارد %69 %62 %52 %48 %56
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 نقائص في فوترة الخدمات العالجية وتحصيلها 

ت وفحوصات األشعة بينت المراقبة أنه لم يتم إصدار فواتير بعض الخدمات العالجية كتلك المتعلقة بالمستعجال

والتحاليل المنجزة من مصلحة التحليالت الطبية وكشوفات األطباء االختصاصين، حيث ال يتم إدراجها في البرنامج 

ين فوترة الخدمات لجميع مصاريف االستشفاء في  المعلوماتي المعتمد بمصلحة االستقبال. كما لوحظ عدم تضم

 كامل أحيانا. المصلحة الطبية بينما لم يتم إنجازها بال

 2012وعلى سبيل المثال، فإن الفارق المسجل بين الفوترة والقبول مهم في الفترة موضوع االفتحاص حيث بلغ سنة 

 كما يوضح ذلك الجدول التالي:  2016سنة  2.625حالة و 7.625

 2016  - 2012فارق بين الفوترة والقبول خالل الفترة ال

 السنة 2012 2013 2014 2015 2016

 القبول  10732 10621 10303 9769 9893

 الفوترة 3107 6449 9847 9276 6942

 الفارق 7625 4172 456 493 2951

 تطبيق تعريفة مختلفة عن التعريفات المعتمدة في النصوص التنظيمية 

سبيل المثال   المركز االستشفائي اإلقليمي المحمدية تعريفة لبعض الخدمات مخالفة للتعريفة المعتمدة، نذكر علىطبق  

درهم. وقد عزا  112,5درهم عوض  45ثمن الخدمة المتعلقة بالفحص باألشعة للركبة أو الرجل الذي حدد في 

ة االستقبال والقبول التي لم يتم تحيينها من طرف المسؤولين ذلك للتعريفات المدرجة في النظام المعلوماتي لمصلح

 المصالح المختصة.

 تشفىنقائص في تحصيل عائدات المس 

يتكلف موظف وحيد باستخالص المداخيل باإلضافة الى قيامه باإلشراف على الوفيات داخل المستشفى واألرشيف. 

خالص العائدات المستحقة للمركز االستشفائي.  ويؤثر النقص الحاصل في الموارد البشرية المؤهلة سلبا في عملية است

 2012حصيل المستحقات غير المستخلصة بخصوص الفترة وتجدر اإلشارة إلى أن المركز لم يشرع في إجراءات ت

، في حين ضاعت على المستشفى المستحقات العالقة للسنوات السابقة لهذه 2016إال ابتداء من شهر غشت  2016-

 ا هذه اإلجراءات مما فوت عائدات هامة على المستشفى.الفترة والتي لم تشمله

 الث المؤديضياع جزء من العائدات المؤداة في إطار الث 

 647( ما قدره  2012  -  2016بلغ مجموع الملفات المتعلقة بالصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي للفترة ) 

درهم. وقد تم   363.464,00ملفا بمبلغ  521خالص سوى درهم. لكن بالمقابل لم يتم است 477.123,20ملفا بقيمة 

درهم، إذ تم رفض الجزء الكبير منه  87.092,80مجموعه  ملفا من طرف الصندوق سالف الذكر بما 126رفض 

نتيجة إرساله من إدارة المستشفى إلى التعاضدية العامة لموظفي اإلدارات  2012درهم سنة  70.019,00والذي بلغ 

اآلجال. من جهة أخرى، بلغ مجموع المبالغ المستخلصة من منظمات التأمين األخرى في نفس الفترة   العمومية خارج

درهم، حيث يتعين استخالص  1.101.970,00درهم من مجموع المستحقات بقيمة  915.535,00بلغ م

 درهم من المتأخرات. 181.871,00

 تأخر في تحويل منحة التسيير  

اتية، يعتمد المركز االستشفائي بنسبة كبيرة على منحة التسيير المقدمة من طرف وزارة بالنظر إلى ضعف الموارد الذ 

أن تحويل هذه المنحة يتم بشكل متأخر ومجزأ مما يطرح إكراهات عدة للمستشفى كتأخره في تسديد فواتير   الصحة. إال

 الممونين.

 ضعف منحة االستثمار  

درهم سنويا. وبالرغم من  600.000,00ستشفائي اإلقليمي المحمدية لم تتعد منحة االستثمار المخصصة للمركز اال

والتي بلغ مجموعها   2012  -  2016هذا اإلطار للمركز االستشفائي في الفترة    ضعف منح االستثمار التي رصدت في

أنه لم درهم، والتي ال تكفي لتغطية حاجيات المركز على مستوى التجهيزات والبنيات التحتية، إال  1.200.000,00

 يتم صرفها كليا نتيجة عدم تفصيل اعتمادات ميزانية التجهيز المتعلقة بها. 

 د الميزانية تأخر في اعتما 

تم تسجيل بطء في اعتماد الميزانية مما يؤدي إلى إرباك اإلدارة وتعطيل عقد الصفقات المتعلقة بالخدمات والتوريدات 

الضرورية للسير العادي للمركز االستشفائي. هذا التأخير يتفاقم إذا تم األخذ بعين االعتبار اآلجال اإلضافية المتعلقة 

صوص التنظيمية المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية والتي يخضع لها المركز تي تفرضها النبالدعوة إلى المنافسة ال

 االستشفائي.  
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 :لذلك، يوصي المجلس األعلى للحسابات بما يلي

تحيين النظام المعلوماتي لمصلحة االستقبال والقبول والعمل على فوترة واستخالص عائدات الخدمات  -

 العالجية؛

 ستشفائي طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل؛ون المركز االالسهر على تحصيل دي -

 اعتماد الميزانية وتحويل منحة التسيير للمستشفى اإلقليمي في بداية السنة المالية. -

 رابعا. االستقبال وقبول المرضى والمنظومة اإلعالمية
 يلي:  فيما هماأهم يتمثل النقائص من مجموعة تسجيل عن في هذا المجال أسفرت المراقبة

 قصور في بنية االستقبال وضعف وسائل التوجيه 

ال يتوفر المركز االستشفائي على بنية استقبال مناسبة تسمح باالستقبال الجيد وتوجيه مختلف الوافدين على المركز  

لمهام  االستشفائي. ويتسبب ضعف لوحات التشوير وغيابها أحيانا، باإلضافة الى عدم تخصيص موارد بشرية مؤهلة 

 ال وتوجيه المرضى والزائرين، في اكتظاظ في مداخل المستشفى.  االستقب

 مشاكل في قبول المرضى 

يقوم المركز االستشفائي في هذا اإلطار بقبول المرضى في حاالت مبرمجة وغير مستعجلة دون إتمام اإلجراءات 

عجالت تم تكرار عن طريق المستاإلدارية الضرورية. ولوحظ أيضا أن بعض المرضى الذين دخلوا المستشفى 

تسجيلهم في المصلحة الطبية ومصلحة العمليات الجراحية. هذه المالحظة تم الوقوف عليها أكثر في مصلحة الوالدات 

 بالنسبة للحوامل وهو ما يؤثر في صحة وصدقية المعطيات المتعلقة بالنشاط االستشفائي.  

بالرغم  2016شواهد العوز "االحتياج" إلى نهاية سنة ستمر بالعمل بوتجدر اإلشارة إلى أن المركز االستشفائي قد ا

وذلك بالقرار المشترك لوزير الداخلية   2011من أن تعميم نظام المساعدة الطبية "راميد" تم الشروع العمل به منذ سنة  

 .طبيةم المساعدة الالمتعلق بتعميم نظا  2011يناير  24بتاريخ  5911 ووزير االقتصاد والمالية ووزيرة الصحة رقم

   عدم التسوية اإلدارية لخروج بعض المرضى المستفيدين من االستشفاء 

يتم السماح بخروج العديد من المستفيدين من االستشفاء دون تسوية وضعيتهم اإلدارية تجاه المستشفى عند مصلحة 

في حين أن هذا هاية األسبوع االستقبال والقبول. كما يتم منح وصل الخروج من بعض المصالح للمرضى في عطل ن

الوصل ال يجب أن يمنح إال في أوقات العمل العادية لتمكين مصلحة االستقبال والقبول من تسوية الوضعية اإلدارية 

 والمالية للمعنيين باألمر. 

 عدم حصول المستشفى على الموافقة المسبقة للعالجات 

فقة المرضى أو ممثليهم القانونين على لحصول على مواالحظ المجلس األعلى للحسابات عدم حرص المستشفى على ا

من قرار وزيرة الصحة  58العالجات بواسطة ملء استمارات مخصصة لذلك. ونشير في هذا الصدد إلى أن المادة 

في شان النظام الداخلي للمستشفيات أوجبت على المريض أو ممثله  2010يوليوز  6الصادر في  456.11رقم 

الموافقة على أعمال التشخيص والعالجات والخدمات المقدمة له خالل إقامته على استمارة  القانوني أن يوقع

 بالمستشفى. 

 عدم تسجيل الشواهد الطبية الشرعية على مستوى مصلحة االستقبال والقبول 

يتم تدبير الشواهد الطبية الشرعية من طرف وحدة تضم طبيب مختص. وفي هذا اإلطار، تم تسجيل المالحظات 

 لتالية:ا

 35يتم تسجيل أعمال الطب الشرعي من طرف مصلحة االستقبال والقبول خالفا لمقتضيات المادة ال  -

 من القانون الداخلي سالف الذكر؛

المخصصة لدفع واجب الشواهد الطبية  «QUITTANCES» يتم منح الطبيب المذكور المخالصات -

 الشرعية دون أية مراقبة أو تتبع من المصلحة االدارية.

 المرضى وقبول االستقبال بمصلحة الحراسة اعتماد عدم 

بعد الساعة الرابعة زواال وعطل نهاية األسبوع  المرضى وقبول االستقبال مصلحة طرف من الحراسة اعتماد  يتم ال

العادية  العمل أوقات  المستشفى خارج على في نفس الوقت تسجيل المرضى الوافدين واألعياد. ويتولى أمين الصندوق

 ريف العالجات، وهو بذلك يجمع بين مهام األمر بالصرف والمحاسبة.استخالص مصاو

  



 374 

 للمركز االستشفائي اإلعالمية المنظومة نقائص في 

توفر المعلومات الصحيحة والموثوقة بسبب غياب تصميم مديري  إعالمية منظومة على االستشفائي المركز  يتوفر  ال

وقد تم الوقوف على عدة ثغرات في هذا اإلطار تتعلق بنقص  لمعلوماتي. للمنظومة اإلعالمية ونقص في العتاد ا

 البيانات والمعلومات عن المرضى كرقم البطاقة الوطنية أو عنوان المريض ... 

 األرشيف تدبير في قصور  

 المطلوب،  للمرضى بالشكل الطبية بالملفات المتعلق األرشيف وتدبير بتنظيم المرضى وقبول االستقبال مصالح متقو ال

حيث لو حظ عدم تكليف شخص مؤهل لتدبير وحفظ األرشيف باإلضافة الى غياب فضاء مخصص لهذا الغرض. وقد 

ابق تحت األرضي حيث تعرضت للتلف وقف المجلس األعلى للحسابات في هذا الجانب على ركن الملفات في الط

أهمية أرشيف في المؤسسات الصحية والذي بسبب تسربات مياه قنوات الصرف الصحي. ونشير في هذا الصدد إلى 

 قد يتم الرجوع إليه من قبل المرضى واإلدارة وكذلك الباحثين.

 :وعليه، يوصي المجلس األعلى للحسابات بما يلي

 على المركز االستشفائي من طرف مصلحة االستقبال؛ تحسين ظروف استقبال الوافدين -

 ستقبال وقبول المرضى؛ضمان ديمومة الخدمات المقدمة من طرف مصلحة اال -

وضع منظومة إعالمية تمكن من الربط بين مختلف مصالح المستشفى، وخاصة بين مصلحة  -

 االستقبال وباقي المصالح الطبية؛

سجالت الفحوصات مع تلك المدرجة في تقارير أنشطة   السهر على مطابقة المعطيات المتضمنة في -

 المنجزة فعليا؛ المستشفيات، وذلك لتقديم معطيات تعكس األنشطة

 وضع نظام لألرشيف يمكن من حفظ الملفات الطبية واستغاللها على النحو األمثل. -

 خامسا. الخدمات االستعجالية
 ن النقائص كانت موضوع المالحظات التالية.على مستوى الخدمات االستعجالية، تم الوقوف على عدد م

  ضعف في فرز الوافدين على المستعجالت 

واألخضر غير محدد، وهذا ناتج باألساس عن غياب وحدة تشرف على الحاالت المستعجلة تحت المسار األحمر 

من الحاالت    إشراف طبيب يسهر على التكفل الطبي في أحسن الظروف. وينتج عن هذا الوضع العرض المباشر لعدد 

وهو ما يتسبب في نزاعات غير المستعجلة على األطباء متسببة في ضياع وقت لألطباء وازدحام كبير في المصلحة،  

تعيق السير العادي لهذه المصلحة. كما يتسبب ذلك في استفادة بعض الحاالت التي ال تستدعي تدخال طبيا عاجال من 

 ستشفاء دون سلك مسارات العالج العادية المعمول بها.فحوصات باألشعة وخضوعهم أحيانا مباشرة لال

 ات األخرى في الجهة الصحية ضعف التنسيق في مجال االستعجال مع المؤسس 

لوحظ ضعف التنسيق في تنظيم المستعجالت بين المركز االستشفائي اإلقليمي المحمدية والمؤسسات الصحية األخرى،  

كز االستشفائي الجامعي. لإلشارة، فقد تم اتخاذ إجراءات في مجال السيما المركز االستشفائي الجهوي والمر

في جهة الدار البيضاء منذ أربع سنوات، لكن المصالح المسؤولة لم تتمكن من الحفاظ المساعدات الطبية االستعجالية 

 على استمراريتها. 

يقوم أطباء المستعجالت بإحالة تلقائية لكل من جهة أخرى، فإن مسالك العالجات االستعجالية ال يتم احترامها، حيث 

لمركز االستشفائي الجامعي عوضا عن المركز  المرضى عندما ال تتواجد وحدات تتولى تكفال فعال بهم على ا

 من النظام الداخلي للمستشفيات. 65االستشفائي الجهوي، خالفا لمقتضيات المادة 

 :يلي بما للحسابات األعلى المجلس يوصي وعليه،

شاء وحدة استقبال على مستوى المستعجالت وفرز الحاالت المستعجلة من غيرها للتدبير األمثل ان -

 ء وحسن سير هذه المصلحة؛ لوقت األطبا

إرساء آليات فعالة للتنسيق بين مصالح المستعجالت في الجهة الصحية الحترام مسالك العالجات  -

 االستعجالية والتكفل الجيد بالحاالت المستعجلة.

 الجراحية ا. الخدماتسادس
أطباء الجراحة طبيبان  يتوفر المركز االستشفائي على ست غرف للعمليات. ويعمل بهذه المصلحة باإلضافة الى

 .ممرضا 23يتكون من مساعد  متخصصان في اإلنعاش وطاقم
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 انخفاض في عدد العمليات الجراحية 

العمليات الجراحية المنجزة، فقد عرف نشاط مصلحة الجراحة والتي عرفت ارتفاعا في عدد  2016باستثناء سنة 

عملية  1.732إلى  2012سنة  1.892جراحية من حيث انتقل عدد العمليات ال 2016 -  2012انخفاضا في الفترة 

سنة  647الى  2012عملية سنة  1.003. وقد عرف عدد العمليات المبرمجة تراجعا هاما منتقال من 2016سنة 

. 2012سنة  12رف معدل العمليات المنجزة في يوم عمل تراجعا حيث انتقل من خمس عمليات إلى . كما ع2016

 لمعطيات.ويوضح الجدول التالي هذه ا

 2016  - 2012العمليات الجراحية المنجزة خالل الفترة 

 السنة 2012 2013 2014 2015 2016

 العمليات الكبيرة  1750 1366 1159 1242 1640

 العمليات الصغيرة 142 152 196 160 92

 العمليات المستعجلة 889 745 625 736 1085

 العمليات المبرمجة 1003 773 730 666 647

 مجموع العمليات  1892 1518 1355 1402 1732

 عدد أيام اشتغال مصلحة الجراحة 85 101 84 94 125

 عدد العمليات المبرمجة المنجزة في يوم عمل  12 8 9 7 5

  استغالل المركب الجراحي ضعف 

الجراحة  مكن افتحاص حصيلة العمليات الجراحية المبرمجة من الوقوف على ارتفاع عدد أيام توقف العمل بقاعات

يوم عمل  85وهو ما يمثل  2012بالمائة سنة  36بالمائة. هذا المعدل كان في حدود  54بمعدل اشتغال ال يزيد عن 

 فقط. 

العمليات الجراحية ال يتم استغاللها لنقص في بعض التجهيزات الضرورية إلنجاز العمليات  أن بعض غرف  كما لوحظ  

 ". amplificateurs de brillanceومكثف الصور"  "scialytiquesالجراحية كالكشاف الضوئي"

 توقف طويل بسبب الرخصة اإلدارية السنوية للعاملين بالمستشفى 

ت التوقف المتعلقة بالعمليات الجراحية المبرمجة بالمركز االستشفائي  سجل المجلس األعلى للحسابات طول فترا

ية السنوية. فقد لوحظ أن توقف العمليات المبرمجة دام موالي عبد هللا بالمحمدية مقارنة بمدد قضاء الرخصة اإلدار

 كما يبرز ذلك الجدول التالي. 2013ألزيد من أربعة أشهر في سنة 

 مليات المبرمجةفترات التوقف عن إجراء الع

 السنة 2012 2013 2014 2015 2016

27/07/2016 17/07/2015 24/06/2014 11/07/2013 19/07/2012 
تاريخ التوقف عن 

 راء العمليات إج

29/09/2016 20/10/2015 24/10/2014 25/11/2013 10/09/2012 
تاريخ استئناف  

 إجراء العمليات 

 مدة التوقف  يوما 22شهر و يوما 13أربعة أشهر و أربعة أشهر أيامثالثة أشهر وثالثة  شهران ويومان

ارية السنوية الفعلية لألطر العاملة وقد تبين من جهة أخرى من خالل مقارنة فترات اتوقف هذه مع الرخص اإلد 

لم  2013بمصلحة الجراحة، أن فترات مهمة من هذه التوقفات غير معنية بهذا العذر. وعلى سبيل المثال، في سنة 

 وقف عشرة أيام لكل إطار. يتجاوز معدل الرخصة السنوية لألطر الشبه طبية في فترة الت

 دة للتعقيم عدم توفر المركب الجراحي بالمستشفى على وح 

 ال يتوفر المركز االستشفائي على وحدة متخصصة للتعقيم حيث تشرف على هذه العملية ممرضة بقسم الجراحة.

 :يلي بما للحسابات األعلى المجلس يوصي سبق، ما على بناء

 وارد المتوفرة في المركب الجراحي؛العمل على االستغالل األمثل للم -

 الضرورية الستغالل جميع غرف الجراحة المتوفرة. تزويد المركب الجراحي بالتجهيزات  -
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 سابعا. المصالح االستشفائية
 فيما يخص تدبير المصالح االستشفائية، لوحظ ما يلي.

 انخفاض مردودية مصالح االستشفائية 

بانخفاض في عدد الخدمات العالجية المقدمة من طرف المصالح الطبية، حيث تراجع  2016 - 2012تميزت الفترة 

بالمائة،  8مريضا، أي بنسبة  9.893د المرضى المقبولين لالستشفاء في المصالح الطبية للمركز االستشفائي ب عد 

ي في مجال االستشفاء  مريضا. كما تراجعت مردودية المركز االستشفائ  10.732التي تم خاللها قبول    2012عن سنة  

، وهو ما يعكس 2012بالمائة سنة  56,32بل بالمائة مقا 43,71أضعف معدل ملء بنسبة  2015حيث عرفت سنة 

 تراجع مردودية المركز االستشفائي في مجال االستشفاء. 

يعتبر وتيرة ويعزا هذا التراجع إلى طول آجال مواعيد االستشفاء والذي يتأثر بعمل بعض المصالح كالجراحة التي 

 عملها عنصرا مؤثرا في مردودية المصالح الطبية.

 ات المتعلقة باالستشفاءنقائص في مسك الملف 

لوحظ نقص المعلومات في ملفات االستشفاء حيث إن استمارة العالجات ال يتم ملؤها من طرف األطباء، خصوصا 

األشعة والتحاليل الطبية مما ال يسمح برصد كل بالمعلومات المتعلقة بنوعية التدخالت الطبية والجراحية وفحوصات 

االستشفائي. وقد لوحظ في هذا المجال تسليم الشخص المكلف باألرشيف العالجات المنجزة من طرف المركز 

 60والمخزن الملفات الطبية عوضا عن المصلحة المكلفة المصلحة المكلفة باألرشيف الطبي تطبيقا لمقتضيات المادة  

 خلي للمستشفيات. من النظام الدا

طبية ولم يتم تسليمها لمصلحة المكلفة باألرشيف لإلشارة، فإن عدة ملفات تم االحتفاظ بها على مستوى المصالح ال

 الطبي خالفا لمقتضيات المادة السالفة الذكر.

 عدم قبول المريضات في مصلحة باألمراض العقلية 

باألمراض العقلية حيث يتم تخصيص مرافق المركز   ال تستقبل مصلحة األمراض العقلية المريضات المصابات

ذلك حسب مسؤولي المستشفى إلى عوائق أمنية وعدم توفر الموارد البشرية  االستشفائي حصريا للذكور. ويرجع

 المؤهلة.

 :يلي بما للحسابات األعلى المجلس يوصي لذلك،

 يق مع المصالح األخرى؛ اتخاذ التدابير الضرورية للرفع من مردودية المصلحة الطبية بالتنس -

 ئية في المصلحة الطبية؛الحرص على المسك الجيد والشامل لملفات الخدمات االستشفا -

 اتخاذ التدابير الضرورية لقبول االناث في مصلحة باألمراض العقلية. -

 ثامنا. مصلحة الفحوصات الخارجية

  انخفاض في عدد الفحوصات المنجزة 

 27.427حيث تم إنجاز  2015مقارنة بسنة  2016لطبية المنجزة في سنة انخفاضا االستشارات االحظ المجلس 

، ويرجع هذا االنخفاض باألساس الى تراجع عدد استشارات طب األسنان والتي  2015سنة  36.655فحصا مقابل 

%. باإلضافة الى ذلك 20% واختصاص أمراض النساء والتوليد وطب العيون واألذن والحنجرة ب 27تقلصت ب 

 المستشفى.  دم أي استشارة طبية في تخصص المسالك البولية لمغادرة الطبيب الوحيد الممارس فيلم تق

 المواعيد نظام في نقائص  

المواعيد حيث إنه الزال يشير الى أطباء غادروا المستشفى لبلوغ سن التقاعد أو االستقالة.  برنامجلوحظ عدم تحيين 

ا في هذا البرنامج كطب العيون وأمراض الفم. كما لم يتم تحيين أماكن بينما هناك عدة تخصصات ال يتم اإلشارة له

الطبية والتي أصبح جزء منها يتم في مركز معالجة األمراض المزمنة كأمراض المفاصل والغدد.  كما   االستشارات

المسبق للمرضى. لوحظ عدم احترام بعض األطباء لبرنامجهم مما يتسبب في تأجيل المواعيد علما أنه ال يتم اإلخبار 

 كما أنه ال يتم احترام المواعيد للوصول المتأخر لبعض األطباء. 

 عدم كفاية أيام الفحص وتحديد أجال طويلة لمواعيد الكشف 

الحظ المجلس األعلى للحسابات عدم كفاية أيام المخصصة لالستشارات الطبية في بعض التخصصات حيث ال يتم  

ض الجلد بالرغم من توفر المركز االستشفائي على طبيبين في هذا التخصص. برمجة سوى يوم واحد بالنسبة ألمرا

.  من جهة أخرى، ال يتم تعليق أمراض النساء والتوليد  حظة تنطبق أيضا على تخصص العظام وتخصصهذه المال

ائص التي برنامج االستشارات المتعلق بأمراض الفم بالرغم من توفر المستشفى على ستة أطباء لألسنان. هذه النق

ين االعتبار حاجيات الساكنة من تسبب االكتظاظ في مركز االستشارات الطبية الخارجية تبرز عدم األخذ بع
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االستشارات الطبية في برامج الفحص مما يتسبب في طول مدة المواعيد حيث وصل عدد أيام انتظار موعد في 

 يوما. 61مراض المفاصل إلى يوما وفي أ 70يوما وفي تخصص الغدد إلى  90تخصص العيون إلى 

  إنجاز بعض الكشوفات الخارجية خارج مركز الفحوصات 

م إنجاز عدد من الفحوصات الطبية الخارجية المتخصصة داخل المصالح االستشفائية )أمثلة. مصلحة طب األطفال،  ت

التدبير الجيد لوقت األطباء  طب النساء والتوليد(، لكن تجميع االستشارات على مستوى مركز التشخيص من شأنه 

 وتفادي االكتظاظ داخل المستشفى.

 ضعف مردودية أطباء األسنان 

لم يتجاوز   2016-2012يتبين من خالل تحليل أنشطة أطباء األسنان بالمستشفى اإلقليمي ضعف مردوديتهم، ففي فترة  

انخفاضا حادا حيث لم يتجاوز عدد  2016استشارة لكل طبيب، وقد عرفت سنة  21المعدل األسبوعي لالستشارات 

بأي إجراء من طرف المركز االستشفائي لتغيير هذه   الفحوصات الخارجية ست فحوصات في األسبوع.  ولم يتم القيام

 الوضعية.

 نقائص في نظام المواعيد  

ذي يمكنهم  لتدبير المواعيد وضعت وزارة الصحة نظاما رقميا إلدارة المواعيد "موعدي" رهن إشارة المرضى وال 

إلدارة مواعيد الفحوصات من أخذ مواعيد عبر األنترنت أو الهاتف وقد تم تكليف موظفتين باإلشراف على وحدة 

 بالمركز االستشفائي.  وسجلت المالحظات التالية في هذا اإلطار.

لوحظ تحديد المواعيد المتعلقة بالكشف باألشعة والصدى ومواعيد الفحوصات الخارجية مباشرة من  -

طرف المسؤولين دون تنسيق مع مصلحة االستقبال والدخول. وقد سجل بهذا الخصوص طول المواعيد 

لخاصة بفحوصات الكشف بالصدى المحددة من طرف الطبيبة رئيسة المصلحة، والتي وصلت في  ا

 بعض الحاالت إلى خمسة أشهر؛  

المواعيد التابعة لمصلحة  ال يزال أخذ المواعيد مباشرة من المصالح بشكل مستقل عن وحدة إدارة -

 االستقبال والقبول كمصلحة االشعة والتحاليل الطبية واألسنان...؛

عدم اعتماد تدابير لرصد احترام تواريخ المواعيد، السيما بين طالبي المواعيد والمستفيدين الفعليين من  -

 الفحوصات المنجزة، ومقارنة أرقام قبولهم، والفترات الزمنية؛ 

اختيار التخصص عند أخذ المواعيد، كالخلط بين جراحة األطفال وطب األطفال وهو   أخطاء كثيرة في  -

 اضطرابات في برمجة الفحوصات؛ ما يتسبب في 

تأجيل المواعيد من طرف األطباء دون اعالم المرضى وهو ما يؤثر في تدبير المواعيد حيث يتم تعيين  -

 مواعيد بعيدة لتعويض المواعيد المعينة سلفا؛ 

مركز الفحوصات الخارجية المتواجد خارج المستشفى على أمين الصندوق مما يضطر  عدم توفر -

إلى المستشفى ألداء ثمن الكشف الطبي قبل الرجوع الى المركز المذكور للفحص مما    المرضى للذهاب

 يزيد من معاناتهم.

 :يلي بما للحسابات األعلى المجلس يوصي سبق، ما على بناء

 حوصات الخارجية داخل مركز الفحوصات؛الحرص على إنجاز كل الف -

 لخارجية لألطباء للرفع من مردوديتهم؛لتحسين جدول برمجة الفحوصات ا الالزمة التدابير اتخاذ -

 ت الخارجية لتفادي تنقالت المرضىتعيين أمين صندوق بمركز الفحوصا  -

 حوصات الطبية.تحسين نظام تدبير المواعيد واتخاذ اإلجراءات الالزمة لخفض آجال مواعيد الف -

 تاسعا. مصلحة الصيدلية االستشفائية

   ألدوية والمستلزمات الطبيةتحديد غير عقالني لحاجيات المركز من ا 

يتم سنويا تحديد حاجيات المركز االستشفائي من األدوية بناء على لوائح أدوية يتم إرسالها من الصيدلية المركزية  

هذا اإلطار على المبالغة في الطلبيات حيث أن االعتمادات المخصصة   لوزارة الصحة، وقد وقف المجلس األعلى في 

ها مسبقا من طرف وزارة الصحة في غياب أية معايير مبنية على االستهالك الحقيقي للمركز في هذا الجانب يتم تحديد 

-2013رى في الفترة  االستشفائي. هذه الوضعية   أدت إلى ارتفاع مستوى تبادل األدوية مع المراكز االستشفائية األخ

درهنا قيمة  486.460,90مقابل  2.398.407,90حيث بلغ األدوية التي قدمتها صيدلية المستشفى ما قيمته  2016
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درهم. وهكذا فقد بلغت قيمة المواد التي تم منحها للمستشفيات   1.911.947األدوية التي استلمتها في هذا اإلطار بفارق  

 . 2014المركز لألدوية خالل سنة بالمائة من استهالك  42األخرى 

 لمجالأماكن تخزين األدوية ال تحترم المعايير المطلوبة في هذا ا 

يتم تخزين األدوية في عدة أماكن متباعدة داخل وخارج بناية المستشفى يصعب الوصول اليها من طرف مختلف 

األدوية والمستلزمات الطبية بالطابق تحت  العاملين في مصالح المستشفى. كما تتواجد ثالث محالت لمخزون 

 ة بصيدليات المستشفيات. األرضي، مما يخالف مقتضيات الدورية المحددة للمعايير المعتمد 

وتفتقر الصيدلية الى تجهيزات الترتيب والى غرفة تبريد لحفظ بعض األدوية مما يضطر العاملين بوضع األدوية في 

 غرفة التبريد الخاصة بالمطبخ.

 اع كمية األدوية المنتهية الصالحية ارتف 

ما قيمته   2016 - 2012ي في الفترة بلغت قيمة األدوية المنتهية الصالحية على مستوى المركز االستشفائ

درهم كما تم تسجيله على مستوى المحاضر   705.339,65ما قيمته    2015درهم. وقد بلغت في سنة    1.833.184,95

األدوية المنتهية الصالحية وهذا ما يؤكد التحديد الغير العقالني لحاجيات المركز فيما يخص األدوية المتعلقة بإتالف 

 ية.والمستلزمات الطب

 ضعف تتبع استعمال األدوية 

لوحظ أن السجالت المتعلقة باستعمال األدوية التي يتم تقديمها للمرضى داخل مختلف المصالح ال يتم مسكها بالشكل 

ى سبيل المثال لم يتم تسجيل معلومات عن األدوية التي تم استعمالها في مصلحة المستعجالت حيث المطلوب. وعل

المخدرة. كما أن وصفات األدوية الخاصة بالمرضى خالل فترة االستشفاء ال يتم إيفادها  لوحظ غياب سجالت المواد 

 2011أكتوبر 16بتاريخ  DHSA/146تلقائيا لصيدلية المستشفى خالفا لمقتضيات دورية وزارة الصحة رقم 

 والمتعلقة بتحسين وصفات األدوية للمرضى خالل االستشفاء بالمستشفيات. 

 :يلي بما للحسابات األعلى المجلس يوصي سبق، ما على بناء

حصر قائمة األدوية واألجهزة الطبية بناء على الحاجيات الحقيقية والضرورية لسير المركز   -

 االستشفائي؛

 ت الضرورية من أجل تفادي انتهاء صالحية األدوية الموجودة بمخازن المركز. اتخاذ اإلجراءا -
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 (الجواب كما ورد)نص 

 الحكامة .الأو

 غياب مشروع المؤسسة االستشفائية 

التحسيسية بدأت إدارة المستشفى في التمهيد إلعداد مشروع المؤسسة وذلك من خالل إجراء العديد من الجلسات 

 بأهمية المشروع وتعيين هيئة القيادة.

 قصور في عمل هيئات التنسيق والدعم 

وشرعت في   2019داخلي للمستشفى برنامج عملها برسم سنة لقد قدمت جميع الهيئات المحدثة بموجب النظام ال

 اجراء اجتماعاتها الدورية حسب الجدول القانوني المسطر لها. 

 وسائل التسيير .ثانيا

 الموارد البشرية .1

 انخفاض عدد العاملين بالمركز االستشفائي 

رية بحيث أن المغادرين بسبب ناتج باألساس عن عدم التوازن في عملية دوران الموارد البشإن هذا االنخفاض 

ثر سلبا على السير هذا باألساس على الموارد البشرية شبه الطبية مما يؤ طبقينالتقاعد أو غيره ال يتم تعويضهم. و

 العادي لمختلف المصالح ويحد من إمكانات الزيادة في المردودية وتطوير العرض الصحي.

 الوسائل التقنية .2

 بر التحليالتنقص في التجهيزات الطبية بمخت 

شرع في والتي  سنواتتمتد لثالث المبرمة من طرف المستشفى والتي  9/2018 الصفقة اإلطار رقمبناء على 

مصلحة المختبر حاليا بحاجاتها من مختلف الكواشف  ، تمكن المستشفى من تزويد 9/10/2018منذ تنفيذها 

 بما فيها تحاليل الدم. ،ات األكثر طلباالكيميائية والتي تمكنها من إجراء مختلف التحاليل واالختبار

  نقص في نظام الصيانة 

ن مختلف المعدات الطبية تستفيد من تدخالت بفضل عقود الصيانة واإلصالح والتي تمتد لمدة ثالث سنوات فا

اي عطب   نأالصيانة والتي تتم بشكل دوري ومنتظم خاضع لجدول زمني منصوص عليه في دفاتر التحمالت. كما  

 ساعة من تاريخ التبليغ عن العطب. 48جل أذه المعدات يلزم الشركة بإصالحه داخل يصيب ه

 فية للوقودسيارة اإلسعاف غير مجهزة واعتمادات غير كا 

 .تم مؤخرا تزويد المركز االستشفائي بسيارة إسعاف جديدة مجهزة وفق المعايير المطلوبةلقد 

درهم وليس  35000وجب التصويب ان قيمتها تصل الى أما بخصوص االعتمادات المخصصة القتناء الوقود  

 درهم كما جاء في التقرير.  15000إلى 

 الموارد المالية .3

 انخفاض معدل تغطية نفقات التسيير بالموارد الذاتية للمركز االستشفائي 

سنة إلى أخرى لمستمر للمستفيدين من نظام المساعدة الطبية من االهائل والتزايد هذا االنخفاض ناتج باألساس إلى 

 حيث بلغت 2018سنة  ارتفاعا طفيفا من عرفتفقد التسيير  ، أما منحةانخفاض المداخيل المباشرةوإلى 

 درهم. 4.500.000 الى 2019سنة في  صلدرهم لت 4.000.000

 نقائص في فوترة الخدمات العالجية وتحصيلها 

ركز االستشفائي لجأت مؤخرا إلى إقرار الديمومة جل فوترة كل الخدمات االستشفائية وتوحيدها فان إدارة المأمن 

ن كل الخدمات العالجية واالستشفائية سيتم فوترتها حتما من طرف هذه المصلحة أفي مصلحة االستقبال والقبول اذ  

 عليه قانونا.وبالتالي فان تعرفتها ستكون موحدة وفي حدود ما هو منصوص 

  ديضياع جزء من العائدات في إطار الثالث المؤ 

جل تفادي ضياع جزء من العائدات واستخالص كل الملفات خاصة المتعلقة بالصندوق الوطني لمنظمات أمن 

الستشفائي الى تكليف أحد اعمدت إدارة المركز  والصندوق الوطني للضمان االجتماعي، االحتياط االجتماعي

 ستحقة في اآلجال المحددة قانونيا. جل التفرغ كليا لتتبع هذه الملفات واستخالص الديون المأ الموظفين من
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 االستقبال وقبول المرضى والمنظومة اإلعالمية .اثالث
  قصور في بنية االستقبال وضعف وسائل التوجيه 

حيث تم دمجها مع شباك موعدي  االستقبال،فقد تم تعيين موظف على مستوى خلية المرضى فيما يخص استقبال 

 ي قصد استقبال وتوجيه أمثل للمرتفقين.في المدخل الرئيسي للمركز االستشفائ

 مشاكل في قبول المرضى 

ستمرار  والقبول. وبالنسبة ال  االستقباللقد تم البث النهائي في هذا الخلل باعتماد نظام الديمومة على مستوى مصلحة  

معنونة جح ألن السلطات المحلية استمرت في منح المواطنين شواهد االحتياج العمل بشواهد االحتياج فهو را 

 بشهادات االحتياج الخاصة بالمستشفى. 

  عدم التسوية اإلدارية لخروج بعض المرضى المستفيدين من االستشفاء 

إلخراج المرضى   هذا االمر مرتبط أساسا بالطاقة االستيعابية الضعيفة للمصالح االستشفائية مما يضطر معه األطباء

 لفسح المجال آلخرين.

الذي يعطى خارج أوقات العمل فاألمر ينطبق على مصلحة الوالدة التي تعرف وبالنسبة لتسليم وصل الخروج 

 وتيرة استقبال عالية ولتفادي االكتظاظ يتم اللجوء إلى هذا الحل.

 عدم حصول المستشفى على الموافقة المسبقة للعالجات 

يهم القانونيين عليها، وتوقيعها ا االمر بتخصيص وثيقة للموافقة المسبقة يتم اطالع المرضى أو ممثللقد تم معالجة هذ

 إلبداء الموافقة.

 المرضى عدم اعتماد الحراسة بمصلحة االستقبال وقبول 

 يةلقد تم إدراج اعتماد نظام الحراسة بالمصلحة كأولوية من أجل استمرار 2019في إطار برنامج العمل لسنة 

 المرفق.

 الخدمات االستعجالية .ارابع
 مستعجالتضعف في فرز الوافدين على ال 

برنامج تهييئ المستعجالت قد أخد بعين االعتبار هذه النقائص ولقد تم اعتماد تجب اإلشارة أن في هذا اإلطار 

 عداد شباك من أجل استقبال وفرز الحاالت الوافدة على المصلحة.إتصميم جديد لممرات المستعجالت. مع 

 لجهة الصحيةضعف التنسيق في مجال االستعجال مع المؤسسات األخرى في ا 

" فإن العمل بهذا النظام قد 141تنظيم المكالمات الطبية عن طريق الرقم الوطني "رغم تواجد خط هاتفي من أجل 

 2021-2019برنامج العمل لقطاع الصحة إال أنه في إطار عرف صعوبات في السابق وعرف فترات توقف. 

الرقم  إلى هذااللجوء تم يبنظام تنظيم المكالمات حيث  إعادة العمللدعم التنسيق فقد تم اهتماما خاصا الذي اعطى 

 من طرف مصالح المستعجالت.

 الخدمات الجراحية .اخامس

 انخفاض في عدد العمليات الجراحية 

المعدات  االعطاب المتكررة التي عرفتهابسبب  2015انخفض نشاط التدخالت المبرمجة بدرجة أكبر في عام لقد 

هذه البيانات، ومن أجل تلبية االحتياجات في ضوء    .المتكرر ونقص كبير في الممرضاتوانقطاع التيار الكهربائي  

الالزمة لحسن سير غرفة العمليات، فقد اضطررنا إلى تعليق هذا النشاط مؤقتًا مع إعطاء األولوية لحاالت 

 .الطوارئ. وقد أثر ذلك على نشاط غرفة العمليات، وخاصة نشاط التدخالت المبرمجة

 واإلنعاش، الجراحين،العمليات يعتمد على توافر فريق متعدد التخصصات )شارة إلى أن تشغيل غرفة تجدر اإل

وبالتالي زيادة األنشطة في غرفة العمليات يعتمد على توافر العديد  الكافية،والفنيين ...( والمعدات  والممرضات،

 من الفرق لتنظيم التناوب.

 نفيذ خطة العمل النابعة من االستراتيجية الوزاريةي الحركة المتكاملة بعد ت يظهر العام الحالي تحسنا واضحا فكما  

 .2019في الجراحة  Zero RDVصفر موعد 

 المصالح االستشفائية .ادسسا
 انخفاض مردودية المصالح االستشفائية 

عدات األساسية هذا االنخفاض راجع باألساس إلى التوقف المتكرر للمركب الجراحي نتيجة للمشاكل المتعلقة بالم

جراحة وكذا المشاكل المتعلقة بالتجهيزات الكهربائية وانعدام مولد كهربائي بديل خالل تلك المرحلة. الخاصة بال

 إضافة إلى نقص الموارد البشرية الطبية المتخصصة وشبه الطبية مما أدى إلى طول آجال مواعيد االستشفاء.
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 نقص في مسك الملفات المتعلقة باالستشفاء 

ن الطبية تم حث جميع األطباء من مختلف التخصصات على مأل مطبوع االستشفاء  لتنسيق مع رئيس قطب الشؤوبا

 بشكل سليم.

 عدم قبول المريضات في مصلحة األمراض العقلية 

عدم مالئمة  المتخصصة، وكذاالموارد البشرية  إلى قلةباألساس عدم قبول المريضات في هذا الجناح راجع 

 بسبب تواجد الجناح المخصص للنساء بالطابق األول بدل األرضي. للمصلحة الستشفاء النساء الظروف العامة

 مصلحة الفحوصات الخارجية  .سابعا

  انخفاض في عدد الفحوصات المنجزة 

يعزى هذا االنخفاض باألساس إلى إحالة عدد من األطباء االختصاصيين على التقاعد ببلوغ السن القانوني واستفادة 

 النسبي زيادة على قبول استقالة عدد آخر من األطباء األخصائيين.خرين من التقاعد أطباء آ

 نقائص في نظام المواعيد 

عن بعد يدبر من قبل مصالح وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد الرقمي، بالتنسيق المواعيد إن إدارة تطبيق أخذ 

 .حسين برامج المواعيد للمرضىإلى هذا القسم لتمع قسم المعلوميات والمناهج بوزارة الصحة، ويتم اللجوء 

 عدم كفاية أيام الفحص وطول آجال المواعيد 

لقد تم التطرق لهذا المشكل من قبل إدارة المركز االستشفائي، وبتنسيق مع قطب الشؤون الطبية قصد الزيادة في 

 أيام الفحص وكذا تخفيض آجال المواعيد بالنسبة لكافة التخصصات.

  كز الفحوصات  الكشوفات خارج مرإنجاز بعض 

فهذا األمر يقتصر على الحاالت المرضية الموجهة من مصلحة المستعجالت إلى كافة المصالح ألجل استشارة 

 األطباء المختصين بحيث تتطلب هذه الحاالت الرأي الفوري للطبيب المختص. 

 ضعف مردودية أطباء األسنان 

ع باألساس إلى تواجد كرسي واحد لعالج األسنان، وباإلضافة إلى راج األسنان تجدر أن ضعف مردودية أطباء

تكررة بسبب األعطاب. كما أن المصلحة تعرف انقطاعا متكررا في التزود م لتوقفات  دائما معرض  عدم كفايته فهو  

 .األسنانبمواد عالج 

 نقائص في نظام المواعيد 

لمواعيد الجهة الوحيدة المخول لها إعطاء المواعيد ة الجعل مصلح التدابيرم اتخاد جميع لتفادي هذه النقائص ت

بالنسبة لجميع الفحوصات الخارجية وذلك بضم تدبير المواعيد الخاصة بفحوصات األشعة والمختبر للمصلحة. 

م مؤخرا نقل مصلحة المواعيد داخل المستشفى ودمجها بمصلحة االستقبال والتسجيل مما مكن من تفقد  لإلشارة

 األطر التابعة للمصلحة والرفع من مردوديتها.   عملتحسين ظروف 

 مصلحة الصيدلية االستشفائية  .ثامنا

 الطبية تحديد غير عقالني لحاجيات المركز من األدوية والمستلزمات 

لقد تمت مراجعة الميزانية المخصصة لشراء االدوية والمستلزمات في إطار المشتريات المشتركة بالتقليص منها 

 .2019و 2018درهم بالنسبة لسنوات ين مالي 5إلى 

 أماكن تخزين األدوية ال تحترم المعايير المطلوبة 

لقد عرفت مصلحة الصيدلية االستشفائية تهييئ أماكن جديدة في إطار مشروع تهيئة المركز االستشفائي في احترام 

 للمعايير المطلوبة في هذا المجال. تام 

 حيةارتفاع كمية األدوية المنتهية الصال 

للحد من ارتفاع كمية االدوية المنتهية الصالحية تقوم مصلحة الصيدلية االستشفائية بعملية تبادل االدوية مع مصالح 

 صحية في الجهة كما يتم إعادة توزيع األدوية القريبة من انتهاء صالحيتها بين مصالح المستشفى.

 ضعف تتبع استعمال األدوية 

خدمة بصارم  رهين بشكلاستخدامها يبقى مستوى مصلحة المستعجالت، و على رةخد واد المال يتم استخدام الم

 غرفة العمليات.
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 المركز االستشفائي اإلقليمي بقلعة السراغنة
 

 يتكون المركز االستشفائي اإلقليمي قلعة السراغنة من: 

 مستشفى السالمة بقلعة السراغنة؛ -

 المستشفى المحلي لال خديجة بتماللت؛ -

 قلية بقلعة السراغنة.األمراض العمستشفى  -

نسمة حسب اإلحصاء العام للسكان  421 558يسدي المركز االستشفائي اإلقليمي قلعة السراغنة خدماته لساكنة تبلغ 

 218 اإلقليمي االستشفائي بالمركز البشرية الموارد  عدد  ، بلغ2018شهر يونيو  حدود  إلى. و2014والسكن لسنة 

 إداريا. 36ممرضا و 142طبيبا   40 بينهم من وعونا إطارا

درهم، منها   10.309.096,00، بلغ حجم المداخيل اإلجمالية للمركز االستشفائي 2017وخالل سنة 

من   % 53,92درهم تتمثل في منحة التسيير المقدمة من طرف وزارة الصحة، وهو ما يعادل  5.558.800,00

 مجموع المداخيل اإلجمالية.

 

أسفرت مهمة مراقبة تسيير المركز االستشفائي اإلقليمي بقلعة السراغنة، والتي أنجزها المجلس األعلى للحسابات  

آسفي، عن تسجيل مجموعة من المالحظات وإصدار عدد من -بشراكة مع المجلس الجهوي للحسابات لجهة مراكش

 التوصيات همت المحاور التالية.

 الحكامة والتنظيمأوال. 

 والدعم التشاور نقائص على مستوى هيئات .1

 بهذا الخصوص، تم تسجيل المالحظات التالية:

 لجنة المؤسسة 1.1

تتولى لجنة المؤسسة مهمة تحديد التوجهات االستراتيجية للمستشفى. ولهذا الغرض تتخذ القرار في شأن مشروع 

مشاريع عقود البرامج وبرامج االستثمار ومشروع ميزانية المستشفى والمؤسسة االستشفائية وخطة العمل السنوية، 

 المتعلقة باألشغال والتجهيزات المعدة طبقا لمشروع المؤسسة االستشفائية. 

من النظام الداخلي للمؤسسات   13وقد لوحظ أن لجنة المؤسسة ال تجتمع مرة كل ثالثة أشهر كما تنص على ذلك المادة  

، لم تعقد لجنة المؤسسة اجتماعاتها إال مرتين 2011مارس    17بتاريخ    ول هذا النظام حيز التنفيذ االستشفائية. فمنذ دخ

 .2017شتنبر  14و 2016ماي   05بتاريخ 

 لجنة تسيير المركز االستشفائي 2.1

 تناط بلجنة التسيير مهمة عامة للتشاور والتنسيق وتتبع أنشطة المركز االستشفائي، حيث تسهر على تنفيذ توجيهات

االستشفاء وانسجام أعمال المركز االستشفائي، إضافة إلى فحص خطة العمل السنوية السياسة الوطنية في مجال 

 والمصادقة عليها.

من النظام الداخلي للمؤسسات االستشفائية، يجب أن تجتمع هذه اللجنة على األقل مرتين في السنة  23وطبقا للمادة 

يوليو لدراسة وضعية تقدم تنفيذ  15موالية، وقبل ودراسة خطة العمل للسنة الفبراير لتحليل بيان األنشطة  15قبل 

 خطة العمل وإجراء التصحيحات الضرورية.

 لكن لوحظ أن هذه اللجنة ال تجتمع طبقا للمقتضيات الواردة أعاله، وبالتالي تبقي المهام المنوطة بها غير ممارسة. 

 لجنة محاربة التعفنات المكتسبة بالمستشفى  3.1

المكتسبة بالمستشفى بعدة مهام، خاصة اقتراح برنامج العمل لمحاربة التعفنات المكتسبة   ضطلع لجنة محاربة التعفناتت

بالمستشفى وآليات تنسيق األعمال المنجزة داخل المصالح االستشفائية، إضافة إلى المشاركة في تكوين مهنيي الصحة 

 المكتسبة بالمستشفى.  في مجال النظافة االستشفائية ومحاربة التعفنات

 ص عمل هذه اللجنة، تم تسجيل المالحظات التالية:بخصو

عدم اجتماع اللجنة على األقل مرة واحدة كل ثالثة أشهر طبقات لمقتضيات النظام الداخلي للمؤسسات  -

 ؛الذي تم خالله تجديد هياكل اللجنة  2014يونيو    03االستشفائية، بحيث يعود آخر اجتماع لها إلى تاريخ  
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 رية بالمستشفى في برنامج محاربة التعفنات المكتسبة بالمستشفى؛ عدم انخراط الموارد البش -

 غياب برنامج محاربة التعفنات المكتسبة بالمستشفى خاص بكل قسم من األقسام االستشفائية بالمستشفى.  -

 مجلس األطباء وأطباء األسنان والصيادلة 4.1

األطباء وأطباء األسنان والصيادلة المساهمة   ت االستشفائية، يتولى مجلسالنظام الداخلي للمؤسسا  من  17طبقا للمادة  

في إعداد مشروع المؤسسة واقتراح أعمال من شأنها تحسين التكفل بالمرضى واإلدالء برأيه حول كل المسائل ذات 

 الطابع السريري أو الطبي التقني التي تهم األنشطة التي تعرض عليه من طرف مدير المؤسسة.

جب على هذا المجلس االجتماع مرة واحدة كل ثالثة أشهر أو كلما دعت الضرورة أجل ممارسة هذه المهام، ي ومن

إلى ذلك. لكن لوحظ أن هذا المجلس ال يجتمع طبقا للمقتضيات المشار إليها أعاله، كما أنه ال ينخرط في وضع برنامج 

 للتكوين المستمر وكذا تنظيم الحراسة والخدمة اإللزامية.

 مجلس الممرضين والممرضات 5.1

بهدف تقدير جودة ومالئمة العالجات التمريضية والمساهمة في التكوين المستمر وكذا إبداء الرأي في المسائل المتعلقة 

على ضرورة إحداث مجلس  19بالعالجات التمريضية، ينص النظام الداخلي للمؤسسات االستشفائية في المادة 

 أشهر وكلما دعت الضرورة لذلك.جب أن يجتمع مرة كل ثالثة الممرضين والممرضات، والذي ي

وقد لوحظ أن هذا المجلس لم يسبق له أن عقد أي اجتماع نظرا لإلكراهات التي يواجهها، والمتمثلة في شغور مناصب 

بعض بعض األعضاء المنصوص عليهم في النظام الداخلي للمؤسسات االستشفائية. ويتعلق األمر، على سبيل المثال، ب

 م الذي الزالت مناصبهم شاغرة.الممرضين رؤساء األقسا

 لجنة التتبع والتقييم 6.1

من خالل االطالع على كيفية عمل لجنة التتبع والتقييم، لوحظ أن هذه اللجنة ال تعقد اجتماعاتها كل ثالثة أشهر، من 

خاصة   همية الواجبات المنوطة بهاأجل تتبع أنشطة المستشفى على المستوى السريري والمعلوماتي. وذلك بالرغم من أ

فحص المعطيات المتعلقة بالنشاط االستشفائي وتحليل أداء المستشفى وجودة العالجات، إضافة إلى التحليل الشهري  

 للمؤشرات والنتائج المحصل عليها واقتراح محاور لتحسين الجودة واألداء.

 مشروع المؤسسة االستشفائية .2

يجي والتواصل. فهو يمكن من وضع رؤية واضحة للمؤسسة ئية آلية للتخطيط االستراتيعتبر مشروع المؤسسة االستشفا

االستشفائية وكذا التزام المهنيين والمسيرين حول أهداف مشتركة. وقد أناطت المادة الثانية من النظام الداخلي 

ة في إطار مشروع المؤسسة للمؤسسات االستشفائية بمدير المركز االستشفائي مهمة السهر على تخطيط أعمال المؤسس

 الستشفائية.  ا

 ومن خالل االطالع على مشروع المؤسسة االستشفائية، تم تسجيل المالحظات التالية:

 االستشفائية" المؤسسة على "مشروع المصادقة عدم 

المتعلق ( 2007أبريل  13)1428 األول ربيع من 24 في الصادر 2.06.656 رقم المرسوم من 8 من للمادة تفعيال

، وذلك 2013 سنة االستشفائية  للمؤسسة مشروع االستشفائي لقلعة السراغنة بإعداد  المركز  قام االستشفائي، بالتنظيم

غياب هذه المصادقة، يبقى المركز االستشفائي دون رؤية واضحة  دون إخضاعه لمصادقة وزارة الصحة. وفي

ريضية والتكوين صة في مجاالت الطب والعالجات التمبخصوص األهداف المراد تحقيقها على المدى المتوسط خا

 والتدبير ونظم المعلومات.

االستشفائية مصادق عليها ينعكس سلبا على التخطيط الميزانياتي وتحديد  وهكذا فإن غياب وثيقة مشروع المؤسسة

 الحاجيات اآلنية والمستقبلية للمركز االستشفائي. 

 غياب برنامج للتمويل 

دى وضع برنامج تمويل األنشطة الواردة به. وقد لوحظ أن االستشفائية بم المؤسسة يات مشروعيرتبط تنزيل مقتض

االستشفائية، وذلك بتحديد مصادر  المؤسسة المركز االستشفائي لقلعة السراغنة لم يضع برنامجا لتمويل مشروع

 تمويل مختلف األنشطة المبرمجة، إضافة إلى توقعات المصاريف المرتبطة بها.

 ةاالستشفائي المؤسسة م تفعيل مشروععد 

االستشفائية من طرف الجهات المختصة، لوحظ أن هذه  المؤسسة مشروع بصرف النظر عن عدم المصادقة على

 االستشفائية وتتبعه وتقييمه.  المؤسسة الوثيقة لم تحدد بوضوح المساطر المتعلقة بتفعيل مشروع

  عدم تحديد أفق تحقيق األهداف المسطرة 

االستشفائية أهمية بالغة. لكن لوحظ أن  المؤسسة هداف المضمنة بمشروعتكتسي مسألة تحديد آجال وآفاق تحقيق األ

 المركز االستشفائي لقلعة السراغنة لم يحدد آجاال لبلوغ األهداف المسطرة.
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 التنظيم الطبي واإلداري .3

 ظات التالية:قليمي بقلعة السراغنة إلى تسجيل المالحأدت عملية تقييم التنظيم الطبي واإلداري بالمركز االستشفائي اإل

 عدم مواكبة التحول إلى نظام األقسام الطبية بإجراءات عملية 

من النظام الداخلي للمؤسسات االستشفائية، تنظم المستشفيات العمومية ذات الطاقة ما بين  27طبقا لمقتضيات المادة 

غنة إلى تبني هذا التنظيم،  طار، عمد المركز االستشفائي لقلعة السراسريرا في أقسام طبية. وفي هذا اإل 240و 120

 بمستشفى السالمة، مباشرة بعد دخول هذا النظام الداخلي حيز التنفيذ.

لكن لوحظ أن تحول المستشفى من نظام المصالح إلى نظام األقسام قد تم فقط على المستوى النظري دون أن تصاحب 

لى مستوى المستشفى، كما هو الشأن، على الت الوحدات المشكلة لنفس القسم مشتتة عذلك إجراءات عملية، حيث الز

سبيل المثال، بالنسبة لقسم المستعجالت واإلنعاش وقسم الجراحة. كما أن عالمات التشوير داخل المستشفى، وكذا 

 المراسالت الصادرة والواردة الزالت تستعمل كلمة المصالح عوض األقسام. 

 ستقبال والتوجيه على مستوى األقسامغياب خلية اال 

د على مستوى مدخل األقسام السريرية منصة يفترض أن توظف في استقبال المرضى ومصاحبيهم وكذا الزوار. يوج

لكن لوحظ عدم وجود مصلحة لالستقبال والتوجيه على مستوى األقسام، حيث يكلف رجال األمن الخاص بالمستشفى  

هلة للقيام بهذه المهام، يبقى خطر سوء وحدات األقسام. وهكذا وفي غياب مصلحة مؤباستقبال وتوجيه كل من يلج 

 االستقبال والتوجيه قائما بامتياز. 

  2011شغور منصب مدير مستشفى لال خديجة بتماللت منذ سنة 

سير   . األمر الذي يعود سلبا على2011لوحظ أن منصب مدير مستشفى لال خديجة بتماللت اليزال شاغرا منذ سنة 

مدير مكلف بالتدبير التقني واإلداري والمالي للمستشفى. ويكلف على الخصوص العمل اليومي للمستشفى، خاصة أن ال

بالسهر على تخطيط أعمال المؤسسة في إطار مشروع المؤسسة االستشفائية واحترام وتطبيق خطط العمل ومعايير  

األهداف  مل مختلف المصالح االستشفائية ألجل بلوغوإجراءات التدبير االستشفائي، إضافة إلى تنسيق خطط ع

 اإلستراتيجية المحددة.

  عدم تعيين رئيس قطب الشؤون الطبية بمستشفى لال خديجة بتماللت 

من النظام الداخلي للمؤسسات االستشفائية، يتولى رئيس قطب الشؤون الطبية، تحت سلطة المدير،  6طبقا للمادة 

بحسن إنجاز الممارسات العالجية والسهر   ي بالمؤسسة. كما يكلف بوضع آليات للنهوضتنسيق النشاط المهني والعلم

 على انسجام مجموع األنشطة السريرية. 

وقد لوحظ أن إدارة المركز االستشفائي لم تعمد إلى تعيين رئيس لقطب الشؤون الطبية، األمر الذي ينعكس سلبا على 

 المستشفى أيضا.أداء المؤسسة، خاصة في ظل شغور منصب مدير 

 لمستعجالت ومصلحة البيولوجيا الطبية بمستشفى لال خديجة بتماللتا عدم تعيين رئيسي مصلحة 

المتعلق بالتنظيم االستشفائي، على أن يدير كل مصلحة طبية مسؤول يتالءم تخصصه   2.06.656رقم    16تنص المادة  

صلحتي  لي للمؤسسات االستشفائية. لكن لوحظ أن ممع نشاط المصلحة المعنية، وتحدد اختصاصاته في النظام الداخ

 الطبية بمستشفى لال خديجة بتماللت تشتغالن في غياب رئيس مسؤول. المستعجالت والبيولوجيا

 لذلك، يوصي المجلس األعلى للحسابات بما يلي:

 إحداث وتفعيل دور هيئات الحكامة طبقا للنظام الداخلي للمؤسسات االستشفائية؛ -

الحرص على تضمينه برنامجا للتمويل مشروع المؤسسة االستشفائية وإخضاعه للمصادقة وإعداد  -

 وآجاال لتحقيق األنشطة واألهداف المضمنة به؛

اتخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل تفعيل دور األقسام الطبية المستحدثة، ووضع خلية استقبال على   -

 مستوى كل قسم؛ 

 طاب والمصالح بمستشفى لال خديجة بتماللت.العمل على تعيين مدير ورؤساء األق -
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 تنظيم عرض العالجات الطبية .نياثا

 قسم المستعجالت واإلنعاش .1

 في هذا اإلطار، تم تسجيل ما يلي:

 بنية غير مالئمة لوحدة المستعجالت 

من أجل التكفل بالمرضى في أحسن الظروف، يجب أن تتوفر في بنية وحدة المستعجالت مجموعة من المعايير تتعلق 

واحترام مبادئ كرامة المرضى، إضافة إلى التوفر على الوسائل الضرورية بموقعها داخل المستشفى وسهولة ولوجها  

 للقيام بالمهام المنوطة بها. 

 تشفى السالمة بقلعة السراغنة، لوحظ ما يلي:بخصوص وحدة المستعجالت بمس

ضيق الفضاء المخصص الستقبال المرضى، مما يؤدي إلى حدوث ازدحام على مستوى مدخل  -

 لوج األطباء وتأدية مهامهم في أحسن الظروف؛المستعجالت، ويعيق و

ي من شأنه عدم توفر قاعة الفحص على الوسائل الضرورية من أجل عزل الحاالت المعدية، األمر الذ  -

 أن يعرض المرضى لخطر العدوى؛

غياب شروط احترام خصوصية المرضى، خاصة عبر فصلهم عن بعض خالل عملية الفحص. كما   -

 فحوصات الخاصة بأمراض النساء. لوحظ غياب مكان مخصص لل

 ارتفاع عدد الحاالت المستعجلة الموجهة إلى المركز االستشفائي الجامعي 

على قسم المستعجالت بمستشفى السالمة، والموجهة صوب المركز االستشفائي الجامعي  بلغ عدد الحاالت الواردة 

وجيهها خالل شهر غشت لوحده، حيث يتعلق حالة تم ت  122، من بينها  2017حالة خالل سنة    1.065بمدينة مراكش  

 حالة(. 15)حالة( وطب األطفال  30حالة( الوالدة ) 33حالة( الطب ) 44األمر أساسا بتخصصات الجراحة )

وتجدر اإلشارة إلى أن المعطيات الواردة تتعلق فقط بالحاالت المرحلة بواسطة سيارات اإلسعاف التابعة للمركز  

ة، حيث أن عددا مهما من الحاالت المستعجلة الواردة على المستشفى من مختلف جماعات االستشفائي قلعة السراغن

ت اإلسعاف التابعة لنفس الجماعات ودن تدوينها في السجل الممسوك لدى اإلقليم والتي يتم ترحيلها مباشرة عبر سيارا

 مصلحة االستقبال.

 غياب قاعة عالج الصدمات بوحدة اإلنعاش 

عجالت واإلنعاش بالمركز االستشفائي اإلقليمي قلعة السراغنة ال يتوفر على قاعة لعالج الصدمات،  لوحظ أن قسم المست

بال المرضى على نفس حالة وصولهم إلى المستشفى بمالبسهم ونزيفهم. ويتعلق مما يضطر وحدة اإلنعاش إلى استق

 األمر بالخصوص بضحايا حوادث السير واالعتداءات الجسدية.

 قسم الطب  .2

 ذا اإلطار، تم تسجيل المالحظات التالية:في ه

 مسك أرشيف ملفات المرضى على مستوى القسم الطبي 

الداخلي للمؤسسات االستشفائية، يجب أن يبعث ملف االستشفاء، بمجرد خروج المرضى،  من النظام  60طبقا للمادة 

مدير المستشفى، أن يوافق حسب إلى المصلحة المكلفة باألرشيفات الطبية للمستشفى، ويمكن في بعض الحاالت، ل

 حاجيات القسم أو المصلحة، على أجل إضافي لحفظ الملف في وحدة العالج.

فات االستشفاء بقسم الطب يحتفظ بها في مكتب داخل نفس القسم وال يتم إرسالها إلى المصلحة المكلفة لكن لوحظ، أن مل

 طر الضياع أو التلف.باألرشيف. األمر الذي من شأنه أن يعرض هذه الملفات إلى خ

 هروب المرضى دون علم العاملين بالمستشفى-غياب محاضر بخصوص خروج 

من النظام الداخلي للمؤسسات  80دون علم الموظفين الطبيين، تلزم المادة  في حالة مغادرة مريض للمستشفى

لمعلومات عن المريض االستشفائية، الطبيب رئيس القسم بإنجاز محضر يثبت فيه اختفاء المريض يضمنه جميع ا

 والذي يبعث به إلى مدير المستشفى. 

علم الموظفين الطبيين بقسم الطب، ال يتم  هروب المرضى دون -لكن لوحظ أنه وبالرغم من توالي حاالت خروج

 إنجاز محاضر طبقا للمقتضيات الواردة أعاله. 
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 قسم األم والطفل .3

  غياب غرفة عمليات مخصصة لوحدة الوالدة 

نظرا من مجموع العمليات الجراحية. لكن و % 37,64ت الوالدة القيصرية، بمستشفى السالمة، نسبة تشكل عمليا

ة، بقسم األم والطفل، على غرفة عمليات خاصة بها، فإن عمليات التوليد تتم بالمركب الجراحي لعدم توفر وحدة الوالد

 دة.وحدة الوال المركزي. هذا األخير الذي يبقى صعب الولوج انطالقا من

وقد تبين أن هذا الوضع يعرقل برمجة عمليات التوليد بالمركب الجراحي، خاصة أن حاالت الوالدة المستعجلة ترد 

بكثرة على المستشفى، وتحضى باألسبقية. كما أن المركب الجراحي يعاني من ضعف التجهيزات الضرورية إلجراء 

رض توفر غرفة عمليات الوالدة القيصرية، على سبيل ها تفعمليات الوالدة القيصرية. علما أن المعايير المعمول ب

 المثال، على طاولة إنعاش حديثي الوالدة في حالة تعقيد عملية التوليد، وهو ما ال يتوفر بالمركب الجراحي.

  قصور على مستوى تجهيزات وبنية وحدة الوالدة 

ليد هي األكثر نشاطا بالمستشفى. في  والتويتبين من خالل تحليل نشاط مستشفى السالمة أن مصلحة أمراض النساء 

المقابل، لوحظ أن ظروف التوليد تطبعها بعض النقائص نظرا لحالة طاوالت التوليد التي داهمها الصدأ، والموضوعة 

 داخل قاعة ضيقة دون أي فصل بينها. مما يشكل مساسا بخصوصية النساء خالل عملية التوليد.

  بمستشفى لال خديجة بتماللت مشغلةمصلحة أمراض النساء مجهزة وغير 

أسرة بمصلحة أمراض النساء. ويتعلق األمر بمصلحة   10يتوفر مستشفى لال خديجة بتماللت على طاقة استيعابية من  

متواجدة بالطابق األول يمكن ولوجها عبر الدرج أو المصعد. وتتوفر هذه المصلحة على عدة تجهيزات، منها مكتبين 

 غرفتين بسرير وخزانة حائطية، إضافة إلى قاعتين للفحص والكشف.يس، وللطبيب والممرض الرئ

لكن لوحظ أن هذه المصلحة تظل غير مشغلة بسبب عدم توفير الموارد البشرية الالزمة من أطباء وممرضين وأعوان 

 . اإلدارة. وفي ظل هذا الوضع، يتم تجميع أعمال وخدمات أمراض النساء مع التوليد دون أي فصل بينهما

 ئص على مستوى وحدة الوالدة بمستشفى لال خديجة بتماللتنقا 

تقع وحدة الوالدة بمستشفى لال خديجة بتماللت على مستوى المدخل الرئيسي للمستشفى، وهي بالتالي سهلة الولوج 

لق بالنسبة للنساء المقبالت على الوالدة. لكن لوحظت بعض النقائص على مستوى تصور وتهيئة هذه الوحدة. ويتع

 مر بما يلي: األ

 غياب مركب جراحي خاص بالتوليد؛ -

عدم احترام المعايير المعمول بها على مستوى الهندسة المعمارية للبناية، خاصة فيما يتعلق بالتهوية  -

 والفصل بين المنتظرات والمقبالت على الوالدة؛

 ارتفاع عدد األسرة داخل نفس الغرفة؛  -

 اء النساء المنجبات. ي إيواستعمال قاعة المقبالت على الوالدة ف -

 عدم إخضاع حديثي الوالدة للفحص من طرف طبيب أطفال 

لوحظ أن إدارة المركز االستشفائي اإلقليمي ال تخضع األطفال حديثي الوالدة إلى الفحص الطبي من طرف طبيب  

شأنه أن يعرض األطفال أطفال مباشرة بعد عملية الوالدة، إال في بعض الحاالت النادرة. وبالتالي، فهذا األمر من 

 حديثي الوالدة إلى خطر مضاعفة األمراض إذا لم يتم اكتشافها في الوقت المناسب.

 قسم الجراحة والمركب الجراحي  .4

   عدم توفر مصلحة الجراحة البولية على أجهزة الكشف بالمنظار 

هو الشأن بالنسبة ألجهزة  لوحظ أن وحدة الجراحة بمستشفى السالمة ال تتوفر على بعض الوسائل الضرورية، كما

الكشف بالمنظار الالزمة ألجراء عمليات جراحية على مستوى المسالك البولية. وفي ظل هذا الوضع، يلجأ طبيب 

المسالك البولية إلى ترحيل كل الحاالت التي يتعذر التكفل بها وفق وسائل الجراحة التقليدية، إلى المركز االستشفائي  

 الجامعي بمدينة مراكش.

  غياب قاعة إليقاظ المرضى بالمركب الجراحي 

تمكن قاعة إيقاظ المرضى من استقبال وتتبع حالة المرضى بعد خضوعهم لعمليات جراحية. وقد لوحظ أن المركب 

االستشفائي اإلقليمي لقلعة السراغنة ال يتوفر على هذه القاعة، حيث يتم إيداع المرضى بعد إجراءهم العمليات 

اإلنعاش. األمر الذي يشكل عبئا إضافيا للممرضين واألطباء بقسم المستعجالت واإلنعاش، ويحد من الجراحية، بقاعة  

 الطاقة االستيعابية لقاعة اإلنعاش.
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 نقائص مرتبطة بموقع المركب الجراحي 

لوحظ أن عملية توجيه المرضى نحو قاعة اإلنعاش، بسبب غياب قاعة اإليقاظ، تعتريها مجموعة من الصعوبات 

تيجة التموقع المتباعد بين المركب الجراحي وقاعة اإلنعاش. فبعد إجراء العملية الجراحية، يتم تحويل المريض، عبر ن

ممر بالهواء الطلق، من الطابق األرضي بالجهة اليمنى للمستشفى إلى قاعة اإلنعاش المتواجدة بالطابق األول بالجانب  

ى لخطر المضاعفات خاصة في ظل غياب الموارد البشرية المكونة األيمن من المستشفى. األمر الذي يعرض المرض

 في مجال نقل المرضى بين مختلف أقسام ومصالح المستشفى.

  ضعف نشاط الجراحة العصبية بمستشفى السالمة 

، عرف عدد االستشارات في مجال تخصص المخ واألعصاب، 2017و 2012خالل الفترة الممتدة بين سنتي 

في المقابل، لوحظ استشارة. لكن و  1.083إلى    469، مرتفعا من  % 131تطورا ملحوظا بلغ نسبة  بمستشفى السالمة،  

أنه خالل هذه الفترة، لم يتم إجراء أية عملية جراحية في هذا التخصص بسبب عدم توفر المعدات الجراحية الخاصة 

 بجراحة المخ واألعصاب.

  غياب تقييم دوري لجودة العالجات والخدمات 

من النظام الداخلي للمؤسسات االستشفائية، يكلف رئيس القسم أو المصلحة بتنظيم   31و 30قتضيات المادتين طبقا لم

سير البنية التي يعد مسؤوال عليها، في إطار احترام المسؤولية الطبية لكل ممارس. ويكلف على الخصوص بالتقييم  

س النظام، الممرضين رؤساء وحدات العالج والخدمات  من نف  32الدوري لجودة العالجات والخدمات. كما تلزم المادة  

 بتقييم احتياجات المرضى والتحقق من كون العالجات والخدمات الالزمة تم تقديمها وفقا للوصفات الطبية.

إال أنه وخالفا للمقتضيات الواردة أعاله، لوحظ غياب أي تقييم لجودة العالجات والخدمات المقدمة على مستوى كل 

 السالمة بقلعة السراغنة ومستشفى لال خديجة بتماللت. من مستشفى

 لذلك، يوصي المجلس األعلى للحسابات بما يلي:

العمل على مالئمة بنية وحدة المستعجالت مع متطلبات المرفق، والحرص على تفادي ترحيل المرضى  -

 إلى مؤسسات استشفائية أخرى؛

 اش؛المستعجالت واإلنعإحداث قاعة معالجة الصدمات بقسم  -

 إرسال ملفات االستشفاء إلى المصلحة المكلفة بحفض األرشيف بالمستشفى؛  -

إعداد محاضر عند كل حاالت فرار أو خروج المرضى دون علم العاملين بالمستشفى وذلك طبقا  -

 من النظام الداخلي للمؤسسات االستشفائية؛ 80لمقتضيات المادة 

بالعمليات القيصرية، وتفعيل مصلحة أمراض   وحدة الوالدة خاصةإحداث قاعة عمليات على مستوى   -

 النساء بمستشفى لال خديجة بتماللت؛

 الحرص على تحسين ظروف التكفل بالنساء المقبالت على الوالدة واألطفال حديثي الوالدة؛ -

 إعمال نظام لمراقبة صحة األطفال حديثي الوالدة من طرف طبيب أطفال بكل من مستشفى السالمة -

 ة؛ ومستشفى لال خديج

تمكين قسم الجراحة والمركب الجراحي من معدات الكشف بالمنظار الضرورية، وإحداث قاعة إليقاظ  -

 المرضى بالمركب الجراحي؛

تمكين المركز االستشفائي من المعدات والتجهيزات الجراحية الالزمة للجراحة العصبية من أجل  -

 تحسين أداء هذا التخصص؛

 كز االستشفائي.لتقييم جودة الخدمات بالمروضع خطة  -

 تدبير الصيدلية االستشفائية .ثالثا

 نقائص على مستوى أماكن تخزين األدوية .1

تقتضي المعايير المعمول بها في مجال تخزين األدوية ضرورة توفر الصيدليات االستشفائية على أماكن الستقبال 

توزيع. لكن لوحظ أن سعة أماكن لتحضير األدوية وفضاءات للوتخزين األدوية والمنتجات الصيدلية وكذا أماكن 

 التخزين بمستشفى السالمة غير كافية بالنظر إلى كمية وحجم الطلبيات التي تقوم بها الصيدلية.
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ونتيجة لهذ الوضع، يتم تكديس كميات مهمة من األدوية في ممرات بناية الصيدلية. كما يتم استعمال طابق تحت 

وتسرب المياه العادمة من قنوات الصرف الصحي  مل الفيضاناتتخزين، حيث يبقى معرضا لعاأرضي من أجل ال

المثبتة بالسقف. كما تجدر اإلشارة إلى أن هذا الطابق عرف عدة تسربات للمياه العادمة أدت إلى إتالف بعض األدوية 

 كما هو مدون بمحاضر لدى مصالح الصيدلية.

 على مستوى األقسام الطبيةقصور بخصوص ظروف تخزين األدوية  .2

من أجل سد الحاجات اليومية، تتوصل األقسام والمصالح الطبية كل شهر، من الصيدلية االستشفائية، بكميات من 

األدوية والمنتجات الصيدلية. إال أن هذه األقسام ال تتوفر على أماكن مناسبة لتخزين هذه األدوية حيث يتم وضعها 

 . مما يجعلها عرضة للتلف والرطوبة.كرتون أو فوق ألواح خشبية مباشرة على األرض داخل علب

كما أن غياب نظام للتكييف الهوائي على مستوى األقسام الطبية يؤثر سلبا على ظروف التخزين، إذ أن درجة الحرارة 

اغنة تتميز درجة حرارية. علما أن منطقة قلعة السر 30التي ينصح بها في أماكن تخزين األدوية ال يجب أن تتعدى 

 المفرطة خاصة خالل فصل الصيف.  بموجات الحرارة

 مشاكل مرتبطة بتموين األدوية .3

 بخصوص مسار تموين األدوية بالمركز االستشفائي اإلقليمي لقلعة السراغنة، تم تسجيل المالحظات التالية:

 قصور بخصوص الجدول الزمني لتسليم طلبيات الصيدلية االستشفائية 

االستشفائية بالحصة السنوية من األدوية والمستلزمات الطبية، تم تسجيل على مسار تزويد الصيدلية    من خالل االطالع

 المالحظات التالية:

اقتطاع المصالح المركزية للحصة الميزانياتية المخصصة لشراء األدوية والمستلزمات الطبية مباشرة  -

لمؤهلة لضبط ية االستشفائية، الوحيدة امن ميزانية المركز االستشفائي دون تنسيق مع مصالح الصيدل

 حاجيات المركز االستشفائي في هذا المجال؛

بصرف النظر عن الحاجيات الحقيقية من األدوية والمستلزمات الطبية، تلزم المصالح المركزية   -

 الصيدلية االستشفائية باالستهالك الكامل للميزانية المخصصة لألدوية والمستلزمات الطبية؛

ة التزويد باألدوية والمستلزمات الطبية، حيث ينحصر دورها عدم تحكم الصيدلية المركزية في وتير -

فقط في التعبير عن الحاجيات من هذه المواد. وقد تم تسجيل فارق كبير بين الطلبيات السنوية للصيدلية 

من  % 35المسلمة ، حيث لم يتجاوز حجم األدوية 2015والكميات المتوصل بها، كما هو الشأن لسنة 

 ها بخصوص نفس السنة. الطلبيات المعبر عن

 الصالحية منتهية طبية ومستلزمات أدوية وجود 

لوحظ أن كميات مهمة من األدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية االستشفائية تنتهي صالحيتها قبل استعمالها، حيث 

 3.591.257   00,ما مجموعه  2016إلى  2012بلغت قيمة األدوية منتهية الصالحية خالل الفترة الممتدة من سنة 

درهما. كما شكل حجم 00, 2.261.271لوحدها بلغ    2012ة  درهما، علما أن حجم األدوية منتهية الصالحية خالل سن

 .2014من مجموع طلبيات األدوية برسم سنة  %7األدوية منتهية الصالحية نسبة 

 تبادل األدوية في غياب أساس قانوني لذلك 

من األدوية شفائي اإلقليمي لقلعة السراغنة من حين آلخر إلى تبادل كميات مهمة  تلجأ مصالح الصيدلية بالمركز االست

آسفي. فإذا كان تفادي -والمستلزمات الطبية مع بعض الصيدليات التابعة للمراكز االستشفائية اإلقليمية بجهة مراكش

 وال تخضع إلجراءات رسمية.انتهاء صالحية بعض األدوية يبرر هذه الممارسة، فهي تتم في غياب أي مسوغ قانوني  

 مصالح الطبية خارج التوقيت اإلداريغياب إمكانية تسليم األدوية لألقسام وال 

لوحظ أن مصالح الصيدلية االستشفائية لم تتخذ اإلجراءات الضرورية من أجل إحداث مصلحة للديمومة من أجل مد 

أيام العطل. األمر الذي من شأنه أن يشكل خطرا األقسام والمصالح الطبية باألدوية خارج توقيت العمل اإلداري و

 إلى بعض األدوية الحيوية خارج التوقيت اإلداري.  خاصة في حالة الحاجة

 ولكل ما سبق، يوصي المجلس األعلى للحسابات بما يلي:

العمل على تحسين ظروف حفظ وتخزين األدوية والمستلزمات الطبية، وضمان سالمتها من  -

 مياه العادمة؛الفيضانات وتسرب ال

 لزمات الطبية بالمركز االستشفائي؛العمل على تحسين مسطرة تموين وتوزيع األدوية والمست -

 المستشفيات؛ بين الصيدالنية تبادل المنتجات تنظم واضحة مسطرة وضع -

 .اإلداري العمل أوقات خارج األدوية توفير -
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 (مقتضب)نص 

 أوال. الحكامة والتنظيم

 لى مستوى هيئات التشاور والدعمنقائص ع .1

 لجنة المؤسسة 

نحيطكم إن إدارة المركز االستشفائي عملت جاهدة على وضع هيئات التشاور والدعم، وبخصوص لجنة المؤسسة  

 . (…) 2019و 2018سنوات   برسماجتماعاتها علما أن لجنة المؤسسة عقدت 

 لجنة تسيير المركز االستشفائي 

تقرر االلتزام   د . وق04/04/2019و  17/05/2016)...( بتاريخ  سيير عقدت اجتماعيين  نحيطكم علما أن لجنة الت  

 بتواريخ اجتماعات لجنة التسيير طبقا لمقتضيات النظام الداخلي للمستشفيات.  

  لجنة محاربة التعفنات المكتسبة بالمستشفى 

 . )...( 2018ل سنة اجتماعين خالبالنسبة للجنة محاربة التعفنات المكتسبة بالمستشفى فقد عقدت 

وفيما يخص انخراط الموارد البشرية في برنامج محاربة التعفنات المكتسبة بالمستشفى فقد قمنا بتجديد لجنة محاربة 

 )...(. حسيس كل العاملين بالمستشفى تلوضع برنامج تكوين حيث تم  26/09/2018التعفنات المكتسبة بتاريخ 

أما بالنسبة لغياب برنامج محاربة التعفنات المكتسبة بالمستشفى خاص بكل قسم من األقسام االستشفائية، ولتجاوز   

 . االستشفائيلنقص ستأخذ هذه النقطة بعين االعتبار في برنامج عمل المركز هذا ا

 مجلس األطباء وأطباء األسنان والصيادلة 

 30/05/2018، بتاريخ 2018خالل سنة مجلس األطباء وأطباء األسنان والصيادلة مرتين انعقد اجتماع  

 )...(  19/09/2018و

 . )...( تجديد المكتب وانتخاب أعضاء المجلس ، عن 19/09/2018بتاريخ قد أسفر االجتماع المنعقد و

سيتمحور جدول أعماله حول تنظيم و 28/05/2019بتاريخ  2019وقد تقرر عقد اجتماع الربع األول لسنة 

 .)...( ارسات الطبية بالمستشفىالمم

 تمجلس الممرضين والممرضا 

 المجلسإعادة انتخابات ، حيث تم بموجبه 2018/ 08/02الممرضين والممرضات بتاريخ  انعقد اجتماع مجلس

 .)...( 

سيتمحور جدول أعماله حول تنظيم  05/2019/ 30بتاريخ  2019وقد تقرر عقد اجتماع الربع األول لسنة  

    .)...( العالجات التمريضية بالمستشفى 

 ويعزى سبب عدم عقد اجتماعات هذا المجلس إلى شغور منصب رئيس المجلس إلحالته على التقاعد.

 لجنة التتبع والتقييم 

 )...(. 2018 سنةبرسم لقد تم تفعيل هذه اللجنة وعقدت عدة اجتماعات 

 تشفائيةمشروع المؤسسة االس .2

ن والمجالس اإن إدارة المؤسسة بصدد إعداد مشروع المؤسسة الجديد للمستشفى وذلك بعد اكتمال انتخابات كل اللج

 االستشارية.

 التنظيم الطبي واإلداري .3

 قسام الطبية بإجراءات عمليةعدم مواكبة التحول إلى نظام اال  

التي ال تسمح بتجميع المصالح والمستشفى الخاصة بة لبناينظرا لطبيعة ايعزى عدم أجرأة نظام االقسام الطبية 

التابعة لنفس القسم وكذا للخصاص في الموارد البشرية باإلضافة الى تأخر مشروع تهيئة وتوسيع المستشفى، وقد 

 . (08/2018صفقة عمومية رقم والتشوير )صفقة تهم التهيئة الخارجية للمستشفى   برمجت المندوبية االقليمية

 قبال والتوجيه على مستوى االقسامخلية االست  

. وتجدر يعزى غياب خلية االستقبال والتوجيه على مستوى األقسام إلى الخصاص في الموارد البشرية والمالية

بهدف ابرام صفقات  بالمستشفياتمالي بالميزانية الخاص بند  اإلشارة أن إدارة المستشفى في صدد دراسة خلق

 .مضيفات االستقبالتخص توظيف 
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 منصب مدير مستشفى تماللت 

لم يتم انتقاء أي أحد، وبالتالي ال أنه إ ،هذا المنصب عدة مراتلشغل قامت وزارة الصحة بفتح باب الترشيح لقد 

 بالنيابةلضمان االستمرارية يتم تسييره من طرف مسؤول 

 عدم تعيين رئيس قطب الشؤون الطبية بمستشفى اللة خديجة تماللت 

    .)...(14/05/2019لحالية الى فتح باب الترشيح لمنصب رئيس قطب الشؤون الطبية بتاريخ لقد عمدت اإلدارة ا

 عدم تعيين رئيسي مصلحة المستعجالت ومصلحة البيولوجيا بمستشفى اللة خديجة تماللت 

 أما  )...(.  14/05/2019مصلحة المستعجالت بتاريخ    لشغل منصب رئيسدارة الحالية باب الترشيح  لقد فتحت اإل

بالنسبة لمصلحة المختبر فإن مستشفى تماللت ال يتوفر على طبيب مختص في مجال البيولوجيا الطبية في حين 

 .هذه المصلحةيعهد إلى الممرضة الرئيسة مهام تسيير وتدبير  

 العالجات الطبية تنظيم عرض .ثانيا

 قسم المستعجالت واإلنعاش .1

وحدة المستعجالت جديدة بمعايير مالئمة سيتم تشغليها بمجرد في إطار مشروع توسعة وتهيئة المستشفى تم إحداث  

 التوصل بالمعدات الطبية الالزمة.

إلى عدم وجود طبيب مختص في الجراحة بالخصوص  بالنسبة لتوجيه المرضى نحو المستشفى الجامعي فهو يعزى  

إلى نقص في عدد أن ذلك راجع    كما  ،العامة باإلضافة إلى خلو المستشفى من وحدة خاصة بالعناية المركزة بالخدج

ن مستشفى  فإرغم هذه اإلكراهات أنه اإلشارة األطباء المختصين في طب النساء والتوليد في تلك الفترة، وتجدر 

حالة مرضية بمصلحة طب األطفال  5851،حالة والدة  9093مجموعه  بما 2017خالل سنة السالمة قد تكفل 

 ملية جراحية.ع 803حالة بمصلحة الطب العام و 4921و

لمستعجالت المحدثة على ال تتوفر وحدة المستعجالت الحالية على قاعة عالج الصدمات في حين تتوفر وحدة ا 

 قاعة مخصصة لهذا الغرض وفق المعايير المعمول بها بطاقة استيعابية تصل إلى ثالثة أسرة.

 قسم الطب  .2

فسيتم إحداث وحدة خاصة لهذا الغرض في  ،بالنسبة لمسك أرشيف ملفات المرضى على مستوى القسم الطبي 

 يعرفه المستشفى.  الذي والتوسيعإطار مشروع التهيئة 

  هروب المرضى دون علم العاملين بالمستشفى  –غياب محاضر بخصوص خروج 

وسيتم استكمال إجراءات   )...(،  اإلدارة عبر نموذج معد لهذا الغرض  المصلحة بإخبارفي هذه الحاالت يقوم رئيس  

 بليغ من طرف اإلدارة لتجاوز هذا النقص.الت

 قسم األم والطفل .3

 مخصصة لوحدة الوالدة  غياب غرفة عمليات 

هناك غرفة مخصصة للعمليات القيصرية توجد بالمركب الجراحي الخاص بالعمليات الجراحية المستعجلة وهي   

 مجاورة لمصلحة الوالدة.

  قصور على مستوى تجهيزات وبنية وحدة الوالدة 

عايير تحترم الجودة في إطار مشروع تم بناء مصلحة للوالدة بم  بوحدة الوالدة، فقد  والبنيةوز مشاكل التجهيزات  لتجا

 التهيئة والتوسعة وسيتم تشغيلها بمجرد التوصل بالمعدات الطبية الالزمة.

 مصلحة أمراض النساء مجهزة وغير مشغلة بمستشفى اللة خديجة تماللت 

لوضع وكذا ما رد البشرية لمراقبة النساء المقبالت على الوالدة واللواتي في حالة نشطة لنظرا لعدم توفر الموا  

 بعد الوالدة اضطرت اإلدارة إلى تجميعهم في مكان واحد لتسهيل مراقبتهم. 

 نقائص على مستوى وحدة الوالدة بمستشفى اللة خديجة بتماللت 

 ن للجراحة خصصت واحدة منها للعمليات يتوفر المركب الجراحي بمستشفى اللة خديجة على غرفتي

 القيصرية.

 عدم إخضاع حديثي الوالدة للفحص من طرف طبيب األطفال  ✓

يخضع األطفال حديثي الوالدة إلى الفحص الطبي اليومي والمنتظم مباشرة بعد   11/06/2018 من تاريخ ابتداء 

 )...(.الوالدة من طرف طبيب أخصائي األطفال 
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 لجراحوالمركب ا الجراحةقسم  .4

 المنظار  عدم توفر مصلحة الجراحة على جهاز الكشف ب 

تم اقتراح اقتناء جهاز الكشف بالمنظار   2019في إطار مخطط التجهيز الذي تشرف عليه وزارة الصحة برسم سنة  

 للمسالك البولية.

  غياب قاعة إليقاظ المرضى في المركب الجراحي 

يتم االشتغال مؤقتا بالمركب الجراحي الخاص  ،ل التهيئةنظرا لتوقف المركب الجراحي المركزي بسبب أشغا

 بالعمليات االستعجالية والذي ال يتوفر على قاعة خاصة إليقاظ المرضى.  

وفي انتظار االنتهاء من أشغال التهيئة بالمركب الجراحي المركزي وانطالق العمل به سيتم تخصيص قاعة خاصة 

 إليقاظ المرضى.

 سراغنة    ة بقلعة الضعف نشاط الجراحة العصبي 

تم اقتراح اقتناء معدات خاصة  2019في إطار مخطط التجهيز الذي تشرف عليه وزارة الصحة برسم سنة  

 .العصبيةجراحة الب

  غياب تقييم دوري لجودة العالجات والخدمات 

ن جل الرفع مه مهمة التنسيق مع كل األقسام من أبتم إحداث مكتب لتدبير جودة العالجات التمريضية وأنيطت 

 )...(.  ات المرضىيجودة الخدمات ومعرفة حاج

 تدبير الصيدلية االستشفائية .ثالثا

 نقائص على مستوى أماكن تخزين األدوية .1

سيتم تهيئ لتجاوز النقائص و ،األدوية بالصيدلية غير كافية الستيعاب مخزون األدوية مخازن نتجدر اإلشارة أ

 . في إطار مشروع التهيئة الخاص بالمستشفى األدويةفضاء إضافي لتخزين 

 قصور بخصوص ظروف تخزين األدوية على مستوى األقسام الطبية .2

 ات الالزمة )الرفوف والمكيفات(. الطبية بالمعد برمجة تجهيز مخازن األدوية باألقسام لقد تمت  

 مشاكل مرتبطة بتموين األدوية .3

 وجود أدوية وملتزمات طبية منتهية الصالحية 

في سجالت صيدلية المستشفى في سنة  والتالفة المسجلةالمنتهية الصالحية  والمستلزمات الطبيةإن قيمة األدوية 

 ...(. ) 2012كميات تراكمت منذ سنوات قبل  هي 2012

 ضئيلة من قيمة الميزانية المرصودة لألدوية بالمستشفى.  تشكل نسبة الكميةإلى أن هذه  إلشارةوتجدر ا

شير إلى أن أكتر هذه األدوية المنتهية الصالحية هي أدوية ومستلزمات مسلمة في إطار برنامج لمحاربة نو

 .الضروريةالتي تعمل الوزارة بخصوصها على ضمان التزويد باألدوية مراض األ

 دل األدوية في غياب أساس قانوني لذلكتبا 

 الهدف األساسي من هذا التبادل هو تفادي ضياع األدوية )...(. مذكرة وزاريةعلى يتم تبادل األدوية استنادا  

 غياب إمكانية تسليم األدوية لألقسام والمصالح الطبية 

     . )...( ر جميع االدوية االستعجاليةعلى توفي لعملل االستشفائيةلقد تم تفعيل الحراسة اإللزامية بالصيدلية 

file:///C:/Users/User%20HP/Downloads/ANNEXES%20POUR%20COUR%20DES%20COMPTES/ANNEXE%2015.pdf
file:///C:/Users/User%20HP/Downloads/ANNEXES%20POUR%20COUR%20DES%20COMPTES/ANNEXE%2015.pdf
file:///C:/Users/User%20HP/Downloads/ANNEXES%20POUR%20COUR%20DES%20COMPTES/ANNEXE%2015.pdf
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 المستشفى اإلقليمي لسيدي سليمان
 

متر مربع، بقدرة استيعابية تصل الى خمسين  11.743يمتد مقر المركز االستشفائي لسيدي سليمان على مساحة 

 فرد. 6523اكل من فردا، أي بمعدل سرير واحد  326.154سريرا. ويستفيد من خدماته ساكنة تقدر ب 

، من حيث عدد التحاليل المخبرية وعدد الفحوصات باألشعة 2016و 2011عرفت أنشطة المستشفى ما بين سنة 

بالمئة على التوالي. بالنسبة لمعدل شغل األسرة، فقد   451 و142و 44وعدد الفحوصات الخارجية ارتفاعا بنسبة 

لمئة. يوضح الجدول التالي تطور المؤشرات با  54,37ال قدر ب  معد   2016و  2011سجل خالل الفترة الممتدة ما بين  

 األساسية للخدمات الصحية المقدمة من طرف المستشفى اإلقليمي لسيدي سليمان:

 المؤشرات األساسية للخدمات الصحية المقدمة من طرف المستشفى

 السنوات
مجموع عدد 

 المقبولين

مجموع أيام  

 االستشفاء

عدد 

الفحوصات 

 الخارجية

دد التحاليل  ع

 ريةالمخب

عدد 

الفحوصات 

 باألشعة

مجموع مداخيل  

 المستشفى

 بالدرهم

2011 4227 9445 1959 35832 2588 2.912.636,50 

2012 4721 9899 3695 43463 3357 2.416.331,70 

2013 4979 9705 5709 46676 4438 1.721.265,30 

2014 5089 10599 9642 71813 4765 1.317.707,70 

2015 4391 9955 9099 58887 6505 1.381.774,40 

2016 4112 9983 10802 51619 6283 1.723.900,00 

 المصدر: مكتب اإلحصائيات بالمستشفى 

 

، والتي أنجزها المجلس األعلى للحسابات  لسيدي سليمانأسفرت مهمة مراقبة تسيير المركز االستشفائي اإلقليمي 

، عن تسجيل مجموعة من المالحظات وإصدار عدد الرباط سال القنيطرةالمجلس الجهوي للحسابات لجهة    بشراكة مع

 من التوصيات همت المحاور التالية.

 التنظيمأوال. الحكامة والمهام و

 حكامة المركز االستشفائي  .1

 االستشفائية المؤسسة غياب المصادقة على مشروع 

 8 المادة مقتضياتالمصادقة عليه كما تص على ذلك  إال أنه لم تتم   2010سنة  ة  االستشفائي المؤسسة مشروعتم انجاز  

االستشفائي. وقد تضمن هذا المشروع المتعلق بالتنظيم  2007أبريل  13الصادر في  2.06.656المرسوم رقم  من

 العديد من األهداف االستراتيجية التي لم يتم تحقيق أي منها.

، بإعداد مشروع جديد مع العلم أن النظام 2015دجنبر    30شفائي والذي تم تعيينه بتاريخ  كما لم يقم مدير للمركز االست

لى تخطيط أعمال المؤسسة في إطار "مشروع المؤسسة الداخلي للمستشفيات يحدد في مادته الثانية ان مهمة السهر ع

 االستشفائية" يدخل ضمن المهام المنوطة به.

 والتشاور  التنسيق  هيئات تأليف عدم 

، وذلك السالف الذكر  2.06.656  من المرسوم رقم  13والتشاور المنصوص عليها بالمادة   التنسيق هيئات إحداث يتم لم

المنوطة بها. ويتعلق األمر بلجنة المؤسسة ولجنة التتبع والتقييم ومجلس األطباء   المهام التنظيمية اهمية بالرغم من

 لممرضين ولجنة مكافحة عدوى المستشفيات ولجنة التدبير.وأطباء األسنان والصيادلة ومجلس الممرضات وا

 ممارسة المهام وتحقيق أهداف المركز االستشفائي .2

 جزئي لبعض العالجات األساسية وتوفير  الخدمات الطبية بعض غياب 

ألذن ال يقدم المركز االستشفائي العالجات والخدمات المرتبطة بأمراض العيون واألمراض العقلية وأمراض األنف وا

السالف  2.06.656من المرسوم  6والحنجرة والفم وأمراض الكلي وذلك خالفا مما هو منصوص عليه في المادة 

 .الذكر
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المقدمة في إطار اختصاصات كل من طب األطفال وأمراض القلب على  كذلك، تقتصر العالجات والخدمات

م إحالة هؤالء المرضى على المستشفى الجهوي الفحوصات دون القيام باستشفاء الحاالت التي تستلزم ذلك حيث تت

 للقنيطرة.

 العمل نقائص على مستوى إنجاز مخطط 

فا محوريا همت على سبيل المثال ال الحصر اقتناء  اثنا عشر هد  2016تضمن مخطط عمل المركز االستشفائي لسنة 

لى نشاط اإلعالنات كاإلعالن عن المعدات وتحسين ظروف اإلقامة وتحديث الصيدلية والمختبر. وقد اقتصر التنفيذ ع

ع شروط االستشفاء واألثمنة وبرنامج العيادات الخارجية والوثائق اإلدارية الواجب االدالء بها. في حين لم يتم الشرو

 في تنفيذ األهداف المحورية الكفيلة بتحسين عرض العالجات والرفع من مستوى مختلف المصالح االستشفائية.

 رعي المتعلقة بالتشريحتوقيف أنشطة الطب الش 

يعتبر التشريح من بين الخدمات المقدمة من طرف المركز االستشفائي بناء على الطلبات المقدمة من طرف مصالح 

، قررت إيقاف مزاولة هذا النشاط. وفي هذا 2016مارس  25 أن إدارة المستشفى ومنذ تاريخ وزارة العدل. إال

من أجل إخباره أنه ال يمكن للمستشفى القيام بالتشريح  2016مارس  24ريخ اإلطار، راسلت الوكيل العام للملك بتا

زاولين بالمستشفى يسلمون شواهد الطب لعدم توفره على الوسائل الالزمة لذلك. وتجدر اإلشارة الى ان األطباء الم

 الشرعي كما شاركوا سابقا في عمليات التشريح التي كان يقوم بها المستشفى.

  المستشفياتعدم تتبع عدوى 

ال يتم تتبع وتسجيل عدوى المستشفيات في المركز االستشفائي سيدي سليمان، مما يحول دون معرفة عدد األشخاص 

سواء كانوا مرضى أو مستخدمين بالمركز، األمر الذي يصعب معه اتخاذ التدابير الالزمة الذين أصيبوا بهذه العدوى،  

 في حال وجودها.

 يةالتنظيم والمراقبة الداخل .3

 عدم مالئمة الهيكل التنظيمي الوظيفي للمستشفى 

المصادقة عليه، وال ، إال أنه لم تتم 2016تم إعداد مشروع الهيكل التنظيمي من طرف مدير المستشفى في فبراير 

يتضمن بعض المصالح الطبية المتواجدة بالمستشفى كمصلحة المستعجالت ومصلحة الطب ومصلحة الوالدة ومصلحة 

 صلحة العيادات الخارجية ومصلحة األشعة والمختبر.الجراحة وم

التنظيمي. أما قطب العالجات وفيما يخص قطب الشؤون الطبية، فهو غير مفعل بالرغم من تضمينه بالهيكل 

التمريضية، فال يقوم بممارسة مهامه كما تم تحديدها بالمادة السابعة من النظام الداخلي للمستشفيات من قبيل تقييم 

 داء العالجات والخدمات الشبه طبية والمساهمة في الوقاية من التعفنات المكتسبة بالمستشفيات. جودة وأ

يمارس بعض االختصاصات المنصوص عليها بالمادة  الشؤون اإلدارية، فهو ال كذلك هو الوضع بالنسبة لقطب 

وتحصيل ديون المركز االستشفائي    التاسعة من النظام الداخلي للمستشفيات والمتعلقة خاصة بضمان التموين باألدوية

 وكذا تنظيم وتدبير األرشيف اإلداري. 

بتقديم طلب إلى المديرية الجهوية لوزارة  2016فبراير  05يخ وتجدر اإلشارة الى أن إدارة المستشفى قد قامت بتار

ى جواب في  الشؤون الطبية وقطب العالجات التمريضية، دون أن تتلقالصحة من أجل تعيين مسؤولين عن قطبي 

 الموضوع.

 "مزاولة مهام متنافية من طرف المكلف بخلية "الصيانة واإلصالح 

مزاولة مهام متنافية. فمن خالل الوثائق والمعاينات الميدانية، تبين أن المعني  يقوم المكلف بخلية الصيانة واإلصالح ب

ض المهام التي تدخل ضمن اختصاصات باألمر يقوم، إضافة إلى تتبع عمليات إصالح وصيانة اآلليات الطبية، ببع

ة للمداخيل وبمهام  الشسيع كالمشاركة في تحصيل المداخيل بالشساعة وإعداد ومسك الوضعيات اليومية واألسبوعي

 مما استحال معه تقييم المراقبة الداخلية للمستشفى.  .أخرى من صالحيات الموظفين شبه الطبيين

 الوظيفية ضى لمهام ال تدخل ضمن اختصاصاتهممزاولة أعوان الحراسة وأعوان نقل المر 

في إطار صفقات الخدمات  تم الوقوف على تدخل أعوان الحراسة وأعوان نقل المرضى المزاولين في المستشفى 

المبرمة مع الشركات الخاصة في تدبير المستشفى، حيث يزاول بعضهم مهام تدخل ضمن اختصاصات الموظفين 

تحاليل الطبية مما يطرح تساؤالت حول سرية المعطيات وكذا حمايتها مما من شأنه اثارة شبه الطبيين كتسجيل نتائج ال

 مسؤولية المركز االستشفائي. 
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 إعداد مشروع المؤسسة االستشفائية والمصادقة عليه من طرف السلطات المختصة؛ -

 ور هيئات التشاور والدعم؛العمل على إحداث وتفعيل د -

 تبني تخطيط استراتيجي لألهداف والعمل على تتبعه؛ -

مركز االستشفائي من مزاولة مهامه في احترام العمل على وضع هيكل تنظيمي من شأنه تمكين ال -

 للنصوص التنظيمية المعمول بها.

 ثانيا. مصلحة االستقبال والدخول ونظام المعلومات  
والدخول نقطة االلتقاء األولى بين المريض والمستشفى، والتي يجب ان تسجل جميع  تعتبر مصلحة االستقبال

ت التي يتم االستفادة منها. غير أن هذه المصلحة تعرف عدة اختالالت  المعلومات المتعلقة بالمرضى وكذا العالجا

 أهمها:

  عدم احترام دليل مصلحة االستقبال والقبول فيما يخص الموارد البشرية 

الطاقم اإلداري لهذه المصلحة من ستة موظفين وهم طبيب وتقنيين إثنين في المعلوميات وموظفة مكلفة  يتكون

جتماعية وموظف مكلف بالمرضى المستفيدين من التغطية الصحية. غير أن دليل المعايير  باإلحصائيات ومساعدة ا

وظفين بالنسبة المستشفيات ذات سعة لهذه المصلحة المعد من طرف وزارة الصحة ينص على ضرورة تعيين تسعة م

ى وستة موظفين ، يتم توزيعهم على الشكل التالي: موظف من أجل استقبال وتوجيه المرض120سريرية أقل من 

مكلفين بتسجيل دخول المرضى وفوترة العالجات المقدمة واخر مكلف بعملية التحصيل وموظف مكلف بالمعلومات 

 انه وبحسب التوزيع الحالي، لم يتم تكليف أي موظف بمهمة استقبال وتوجيه المرضى.االستشفائية. وتجدر اإلشارة الى  

  االستقبال والقبول شبه غياب لتدبير المواعيد من طرف مصلحة 

يقوم الممرضون بمصالح الجراحة والتوليد والعظام والعيادات الخارجية بتحديد المواعيد للمرضى دون الرجوع 

فى، التي تتكلف فقط بالمواعيد من أجل اجراء بالتحاليل المخبرية والتي تحددها عادة لمصلحة االستقبال بالمستش

 مصلحة االستقبال في نفس اليوم. 

  عدم تامين مصلحة االستقبال والقبول للعمل بالمداومة 

ء المسائية يشتغل الموظفون بمصلحة االستقبال والقبول حسب التوقيت اإلداري، حيث ال يتم تامين نظام للمداومة سوا

م تسجيلهم  او أيام العطل األسبوعية واالخرى، وبالتالي فإن المرضى الذين يتم استشفاؤهم خارج التوقيت اإلداري ال يت

 من طرف هذه المصلحة.

كما تجدر اإلشارة إلى أن مكتب الصندوق ال يقوم بدوره بالمداومة، حيث يقوم الحراس العامون بتسلم المبالغ المقابلة 

 المقدمة في األوقات خارج التوقيت االداري. للخدمات

  عدم تسجيل الخدمات المقدمة من طرف المستشفى كاملة 

المستشفى اإلقليمي على نظام معلوماتي يسمح بتسجيل جميع الخدمات المقدمة للمرضى وإصدار الفواتير يتوفر 

المعلومات والمداخيل التي تم تحصيلها عبر المتعلقة بها. غير أنه تم تسجيل فروقات ما بين المداخيل المسجلة بنظام 

ة والطب والجراحة. وقد سجلت على سبيل المثال صندوق المستشفى، ويتعلق االمر بخدمة المختبر والفحص باألشع

برسم   30.595,00و 160.291,50و 275.178,00فوارق بمبالغ قدرها على التوالي  2015ال الحصر برسم سنة 

 الخدمات المذكورة.

 لتنسيق بين مصلحة االستقبال والقبول وباقي المصالح بالمستشفى غياب ا 

تشفى من طرف مصلحة االستقبال والقبول العديد من الصعوبات خاصة يعرف تسيير ملفات المرضى النزالء بالمس

تواصل ما يتعلق بتسجيلهم وفوترة الخدمات الطبية الممنوحة لهم. ويمكن ايعاز ذلك باألساس الى النقص على مستوى ال

حصول مع المصالح الطبية التي تعنى بالمرضى )خصوصا مصلحتي التوليد والطب( مما ال يمكن المصلحة من ال

 على تصاريح الخروج والتقارير الطبية المحددة ألنواع العالجات والخدمات المقدمة في الوقت المناسب.

ية العديد من المرضى النازلين بالمستشفى. باإلضافة إلى أن مصلحة االستقبال والدخول تجد صعوبة في تتبع وضع

من المرضى يتم استشفاؤهم من طرف مصلحة  ونظرا لعدم اشتغال هذه المصلحة بنظام المداومة، فإن العديد

 المستعجالت دون تسجيل دخولهم من طرف مصلحة االستقبال والقبول. 

  نقص على مستوى أرشيف الملفات الطبية 

هو منصوص عليه بالنظام الداخلي  القبول بتامين وظيفة تنظيم األرشيف طبقا لماال تقوم مصلحة االستقبال و

 تعيين أي موظف بهذه المصلحة توكل اليه هذه المهمة. لم يتم  للمستشفيات، كما
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وفي غياب تخصيص مكان لألرشيف، يتم تخزين الملفات بعدة امكنة منها مقرات غير تابعة إلدارة المستشفى، حيث  

على سبيل المثال، على أرشيف بمقر تابع لمندوبية الصحة )المركز الصحي للمقاومة( والذي كان في حالة تم العثور 

 تتناسب مع معايير األرشيف والمحافظة عليه.  ال

 لذلك، يوصي المجلس األعلى للحسابات إدارة المستشفى بما يلي:

 تطبيق نظام المداومة بمصلحة االستقبال والدخول؛ -

 د من طرف مصلحة االستقبال والدخول؛تدبير المواعي -

 ماتي الخاص بالمستشفى؛ العمل على التسجيل الكامل والتام للخدمات المقدمة بالنظام المعلو -

 وضع أليات التنسيق بين مصلحة االستقبال والدخول وباقي المصالح بالمستشفى؛ -

  العمل على وضع نظام لألرشيف من أجل المحافظة على جميع الملفات الطبية. -

 ثانيا. أنشطة المصالح الطبية

 المستعجالت الطبية .1

 تراجع عدد المعالجين بمصلحة المستعجالت 

، فبعد أن سجل هذا العدد ارتفاعا 2016المرضى المعالجين بمصلحة المستعجالت بشكل واضح خالل سنة  تراجع عدد  

مريضا في سنة  71255و 2012مريضا في سنة  39834بالمائة ) 78بنسبة  2014و 2012ملحوظا ما بين سنة 

 .2016م سنة مريضا برس 35150بالمائة، حيث سجل ما مجموعه  50(، سجل انخفاضا بنسبة تقوق 2014

  تطبيق نظام للمداومة مخالف للقرارات التنظيمية 

ساعة،   36ساعة على    12ساعة بدل    72ساعة على    24يطبق األطباء المزاولين بمصلحة المستعجالت نظام المداومة  

المتعلق بالتعويضات عن الحراسة والمداومة المطبق  2.06.623من المرسوم  2لك خالفا لمقتضيات الفصل وذ 

  وظفين بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة. للم

 مسك غير مالئم لسجالت المستعجالت 

اسية تخص ساعة توجد سجالت المستعجالت في حالة غير مالئمة وال تتضمن في كثير من الحاالت، معلومات أس

لمريض على مستشفى  دخول المريض الى المستعجالت، طريقة األداء )راميد، ملزم أو معفى(، نوع المرض، إحالة ا

 آخر. إضافة إلى ذلك، تسند مهمة مسك هذه السجالت الى عناصر ال تنتمي لطاقم المستشفى. 

 لذلك، يوصي المجلس األعلى للحسابات بما يلي:

 بالمستعجالت طبقا للمقررات التنظيمية؛ تطبيق نظام المداومة -

 الحرص على المسك الجيد لسجالت المستعجالت. -

 مصلحة الطب  .2

  تراجع في عدد الحاالت المتكفل بها وفي معدل شغل األسرة 

مريض، بنسبة  486إلى  678من  2016و 2011تراجع عدد الحاالت المتكفل بها بمصلحة الطب ما بين سنتي 

بالمائة. نقس التطور عرفته نسبة معدل شغل األسرة بالمصلحة التي انتقلت خالل نفس  28,3انخفاض وصلت إلى 

 بالمائة.  42إلى  86لفترة، من ا

تجدر اإلشارة إلى أن معدل مدة اإلقامة بمصلحة الطب عرف بدوره انخفاضا خالل نفس الفترة المذكورة أعاله، حيث 

 يوما.  4,4إلى  6انتقل من 

  المسجلة بمصلحة الطبارتفاع عدد الوفيات 

حاالت   5و  7حالة وفاة، بعد أن كان يتراوح ما بين    15إذ بلغ    2016عرف عدد الوفيات بالمصلحة ارتفاعا خالل سنة  

 خالل السنوات الماضية.

 ارتفاع عدد المرضى المحالين من طرف مصلحة الطب 

 2012الجهوي للقنيطرة ما بين سنتي    ارتفع عدد المرضى المحالين من طرف مصلحة الطب على المركز االستشفائي 

مريض، وذلك على الرغم من التحاق عشرة أطباء أخصائيين  62إلى  43بالمائة، إذ انتقل من  44بنسبة  2016و

بالمستشفى اإلقليمي لسيدي سليمان خالل هذه الفترة. تجدر اإلشارة إلى أنه ال يتم تطبيق نظام المداومة بمصلحة الطب، 

 المكلف بالمستعجالت المناوبة المسائية. حيث يؤمن الطبيب



 396 

المحالين على المستشفى الجهوي للقنيطرة ال يتم قبولهم، بدعوى توفر باإلضافة إلى أن هناك العديد من المرضى 

 المستشفى اإلقليمي لسيدي سليمان على اإلمكانيات والموارد الكافية من أجل التكفل بهم. 

 حةنقائص على مستوى تنظيم سجالت المصل 

معلومات االساسية لوحظ وجود عدة نقائص على مستوى مسك سجالت المصلحة، حيث ال تتضمن العديد من ال

الخاصة بتتبع وضعية المرضى المتكفل بهم مثل رقم الملف، تاريخ الدخول والخروج، نوع المرض، طريقة األداء 

 )راميد، ملزم، معفى، مستفيد من التغطية الصحية(.

 س األعلى للحسابات بما يلي:لذلك، يوصي المجل

 العمل على تحسين المؤشرات الخاصة بمصلحة الطب؛ -

 على تحسين مستوى مسك السجالت والمعلومات المسجلة بهم. الحرص -

 مصلحة الجراحة .3

 عدم قدرة غرفة العمليات على استيعاب جميع العمليات الجراحية 

عملية  400ب  2014إلى غاية  2011راوحة من تتوفر مصلحة الجراحة على جراح وحيد قام خالل الفترة المت

يتوفر المركز االستشفائي على غرفتي عمليات )قبل بدء األشغال(،  يط. وتدخل جراحي بس  283جراحية باإلضافة إلى  

ت ستغل بسبب غياب آلة التخدير. ويتم توزيع برنامج استعمال هذه الغرفة مع مصلحتي طب الوالدة وطب  إحداهما ال

 من شأنه الحد من نشاط المصلحة. العظام، مما

  لإلنعاشغياب نظام المناوبة أو الخدمة االلزامية ومصلحة 

ال تتوفر مصلحة الجراحة إال على جراح واحد وطبيب مختص في التخدير، مما يحول معه وضع نظام للمناوبة 

خال جراحيا طارئا والمعروضة بحسب المعايير المهنية لوزارة الصحة. وعليه، فالحاالت المستعجلة التي تستلزم تد 

 المركز االستشفائي الجهوي للقنيطرة. على المستشفى خارج األوقات اإلدارية يتم إحالتها على

كما ال يتوفر المستشفى على مصلحة اإلنعاش، فيتم إحالة الحاالت المستعصية كذلك على المركز االستشفائي الجهوي 

 للقنيطرة.

 غراض غير االستشفاء استعمال أسرة مصلحة الجراحة أل 

سرير، غير أن قاعتين تضمان خمس أسرة تستعمل األولى  12تبلغ الطاقة االستيعابية النظرية لمصلحة الجراحة 

أسرة( والثانية كقاعة المناوبة من طرف الممرضين )سريرين(. مما يحد الطاقة االستيعابية    3كمكتب للحارسة العامة )

 لهذه المصلحة في سبعة أسرة.

جراحة من مزاولة مهامها ه، يوصي المجلس األعلى للحسابات بتوفير الوسائل الالزمة لتمكين مصلحة الوعلي

 حسب القواعد المهنية المعمول بها.

 العيادات الخارجية .4

  عدم مالءمة قاعات الفحص 

ة والمكيفات  ال يتالءم مركز التشخيص مع حاجيات العيادات الخارجية. فباإلضافة إلى ضيق البناية وغياب التهوي

 طباء والممرضين.يتوفر المركز على قاعة تغيير المالبس خاصة باأل الهوائية، ال

من جهة اخرى، يتم فحص المرضى للحصول على شهادات الطب الشرعي في مكتب إداري تابع لمصلحة االستقبال  

قر المكتب للمعدات الالزمة إلجراء والقبول، مما يتسبب بازدحام وقائمة انتظار داخل المصلحة. باإلضافة إلى ذلك، يفت 

 الفحوصات المعنية.

 ك سجالت الفحص نقائص على مستوى مس 

ال تتضمن السجالت كل المعطيات المتعلقة بالمرضى كاالسم العائلي واالختبارات المطلوبة والدواء الذي تم وصفه. 

 مات من طرف باقي المصالح.يقوم األطباء بختم او توقيع السجالت من أجل تسهيل استغالل المعلو كما ال

 ضعف نشاط األطباء االختصاصيين 

لخارجية التخصصات التالية: طب األطفال )ثالث أطباء( وأمراض القلب )طبيب واحد( وأمراض تقدم العيادات ا

الكلوم والجبارة )طبيب واحد( وأمراض المعدة واألمعاء )طبيبين( والجراحة العامة )طبيب جراح وطبيب تخدير( 

 ض الرئة والسل )طبيب واحد( باإلضافة إلى طبيب مختص في الفحص باألشعة. وأمرا

رف نشاط األطباء االختصاصيين ضعفا ملحوظا حيث يتراوح المعدل اليومي لعدد الفحوصات المنجزة من طرف يع

 كل طبيب بين واحد إلى تسع فحوصات باليوم.



 
 

397 

 مصلحة التوليد .5

 صلحة التوليدضعف القدرة السريرية للمصلحة وضعف نشاط م 

( وذلك بالرغم من عدد اإلحاالت على المركز  2012)كسنة  يتجاوز معدل شغر األسرة مئة بالمئة في بعض السنوات  

االستشفائي الجهوي للقنيطرة وعدم تحمل الحاالت المستلزمة لتدخالت جراحية. مما يظهر عدم كفاية القدرة السريرية 

 الحالية.

كل ولين، يسجل نشاط كل طبيب معدل ست فحوصات يومية وتدخل جراحي كبير من حيث مردودية األطباء المزا

 عشرة أيام وتدخل جراحي بسيط كل شهرين.

 غياب غرفة عمليات خاصة بمصلحة التوليد ومصلحة لإلنعاش لحديثي الوالدة 

جراحية لهذه ال تتوفر مصلحة التوليد على غرفة عمليات خاصة بها بالرغم من الطابع االستعجالي للتدخالت ال

بناء على نظام للتناوب مع الطبيب الجراح وطبيب أمراض   المصلحة. وتستخدم غرفة العمليات من طرف طبيب التوليد 

 الكلوم والجبارة.

كما ال يتوفر المستشفى على مصلحة اإلنعاش لحديثي الوالدة، فيتم إحالة الحاالت المستعصية على المركز االستشفائي  

 الجهوي للقنيطرة.

 ياب نظام المناوبة أو الخدمة االلزاميةغ 

ناوبة أو الخدمة اإللزامية، مما يمكن أن يفسر ارتفاع اإلحاالت على المركز االستشفائي ال توفر المصلحة نظام الم

نصف  2015، حيث بلغ معدل اإلحالة خالل سنة 2016إلى  2012الجهوي للقنيطرة خالل الفترة الممتدة من سنة 

 بها من طرف هذه المصلحة. الحاالت المتكفل

 ا يلي:وعليه، يوصي المجلس األعلى للحسابات بم

 الرفع من القدرة السريرية لمصلحة التوليد؛ -

 .يد من مزاولة المهام المنوطة بهاتوفير الوسائل الالزمة لتمكين مصلحة التول -

 مصلحة المختبر .6

 عدم إنجاز العديد من التحاليل بالمختبر 

بتطبيق فانون إطار رقم   2.14.562بإنجاز تحاليل بيولوجية منصوص عليها بالمرسوم رقم  ال تقوم مصلحة المختبر

 ، والمتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العالجات، والتي تخص كل من2015يوليوز  14الصادر بتاريخ  34.09

 ، فيروس السيدا...( وغيرها.التحاليل البكتيرية والتحاليل الطفيلية والتحاليل المتعلقة بالفيروسات )فيروس أ وب وس

تم اقتناؤه من طرف  2002ماي  30" موضوع رهن إشارة المختبر منذ تاريخ autoclaveكذلك ال يتم استعمال "

سنة، وتعزي إدارة المستشفى  14أي منذ أكثر من  23/2001مندوبية وزارة الصحة للقنيطرة في إطار الصفقة رقم 

 ذلك الى غياب التحاليل البكتيرية.

  عدم إنشاء وحدة بالمستشفى اإلقليمي لنقل الدم 

توفر المستشفى اإلقليمي لسيدي سليمان على وحدة لنقل الدم على الرغم من وجود التجهيزات الخاصة بتخزين ي ال

الدم، وذلك بالرغم من الطلبات المتكررة من طرف الطبيب المسؤول عن المختبر من أجل إنشاء هذه الوحدة، ويخالف 

، 2015يوليوز  14الصادر بتاريخ  34.09رقم  بتطبيق فانون إطار 2.14.562مر مقتضيات المرسوم رقم هذا األ

 المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العالجات. 

 تسجيل فرق بين المداخيل الخاصة بالتحاليل المنجزة ومقابلها المستخلص عبر الصندوق 

صندوق  ا المختبر للمرضى ومقارنتها بالمبالغ المستخلصة عبرخلص تفحص الفواتير الخاصة بالتحاليل التي قام به

، تباينا في المبالغ المفوترة 2014حالة تعود الى شهر دجنبر من سنة  15المستشفى والواردة باإليصاالت لعينة من 

 الواجب استخالصها والمبالغ التي تم استخالصها.

رية والمتعلقة تشفى على العديد من السجالت الخاصة بالتحاليل المخبكما تجدر اإلشارة إلى أنه لم يتم العثور بإدارة المس

 .2014بسنة 

 انقطاع متكرر في تزويد المختبر بمواد االشتغال 

تعرف مصلحة المختبر عدة توقفات عن العمل بسبب انقطاع مخزون المواد المستعملة بالتحاليل المخبرية، مما يؤثر 

العتمادها على ح األخرى بالمستشفى كمصلحة التوليد والطب والجراحة على استمرارية عمل العديد من المصال

 التحاليل المخبري من جهة وعلى صحة التحاليل المنجزة من جهة اخرى 
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 القيام بتحاليل فصيلة الدم بطريقة مخالفة للمقتضيات التنظيمية في المجال 

األولى عينة واحدة للكشف، خالفا لمقتضيات المادة يتم االختبار من أجل تحديد فصيلة الدم عن طريق االعتماد على 

المتعلق بالتبرع واستعمال الدم، والتي تنص على  34.09من أجل تطبيق القانون رقم  2-94-20من المرسوم رقم 

 ساعة وباستعمال كاشفين مختلفين وباعتماد طريقتين مختلفتين.  24ضرورة اعتماد عينتين من الدم يتم أخذهما بفارق  

قد سبق له تنبيه إدارة المستشفى في عدة مناسبات حول الطريقة    اإلشارة الى أن المسؤول عن مصلحة المختبر  وتجدر

 المتبعة في تحديد فصيلة الدم وعدم احترامها للمعايير المعتمدة من طرف وزارة الصحة.

 لذلك، يوصي المجلس األعلى للحسابات بما يلي:

 صوص عليها بالمقررات التنظيمية؛العمل على إجراء جميع التحاليل المن -

 إنشاء وحدة لنقل الدم بالمستشفى كما هو منصوص عليه بالمقتضيات القانونية؛ العمل على -

 الحرص على تزويد المختبر بالمواد الالزمة من أجل اجتناب التوقف عن إجراء التحاليل. -

 مصلحة الفحص باألشعة .7

 ء في عمليات إصالحهااستعمال المصلحة آللة الفحص باألشعة قديمة وبط 

ألشعة قديمة مما يحول دون تقديم العديد من الفحوصات المتعلقة بالفحص باألشعة على مستوى لوحظ ان آلة الفحص با

البطن والكتفين والذراعين والعمود الفقري والرأس وعظم الفخذ والورك. باإلضافة لذلك، تم الوقوف على ارتفاع  

 ق عمليات اإلصالح وقتا طويال.معدل تعطل هذا الجهاز كما تستغر

 لحة لبعض آالت الفحص باألشعةافتقار المص 

تتضمن قائمة حاجيات هاته المصلحة من المعدات الالزمة للفحص باألشعة التي تم إرسالها لمندوبية الصحة بتاريخ 

ألشعة والمنظار عدة أجهزة يفتقر إليها المستشفى كجهاز تصوير الثدي وجهاز نقال للتصوير با 2013أكتوبر  02

 .2016فبراير   09القائمة التي حددها مدير المستشفى في الئحة االحتياجات بتاريخ وغيره وهي نفس 

 انتهاء صالحية كمية مهمة من صور جهاز األشعة 

علبة من صور جهاز األشعة منتهية الصالحية بمبنى غير تابع للمستشفى، تبلغ قيمتها  127تم الوقوف على وجود 

يوما، مما يدل على عدم مالئمة شراء   22استهالك سنتين وثمانية أشهر ودرهم. وتمثل هذه الكمية متوسط    275.844

 هذه اللوازم مع الحاجيات الحقيقية لهذه المصلحة.

  عدم ارفاق صور األشعة بتقارير 

من  7ضيات المادة األشعة دون ارفاقها بالتقارير الموقعة من طرف الطبيب المختص مما يخالف مقت  صوريتم تسليم 

 المتعلق باستعمال األشعة المؤينة ألغراض الطب وطب األسنان. 132-97- 2المرسوم رقم 

  وعدم مسك السجالت  36/ 12عدم احترام نظام الحراسة 

 12/36ال يتم احترام برنامج المناوبة المؤشر عليه من طرف المدير وقطب الممرضين والذي المناوبة بحسب نظام 

 ساعة. 24/72النظام الفعلي هو  ساعة، حيث ان

توقف المصلحة عن مسك سجالت الفحص باألشعة منذ تغيير آلة الفحص باألشعة نهاية سنة كما تجدر اإلشارة الى 

بعد مباشرة مهمة المراقبة للمجلس  2016يوليوز  19، ولم يعاود مسك هذه السجالت إال ابتداء من تاريخ 2015

 األعلى للحسابات.

ر الوسائل الالزمة لتمكين مصلحة الفحص باألشعة من توسيع قائمة المجلس األعلى للحسابات بتوفي  وعليه، يوصي

 الخدمات المقدمة.

 تدبير الصيدلية .8

 نقائص على مستوى شروط التخزين 

يتم تخزين األدوية في خمس قاعات، تتواجد إحداهن بمركز التشخيص. وباإلضافة إلى تشتت أماكن التخزين وضيقها،  

 لمحددة في اإلطار المرجعي لصيدليات المستشفيات كالتهوية والنظافة. لوقوف على عدم احترام الشروط اتم ا

يتم احترام شروط تخزين االدوية والمواد بالنظر خاصة الى درجة الحرارة المشترطة من طرف المصنع، مع  كما ال

 لم يتم بعد تجهيزه.العلم أن المركز االستشفائي يتوفر على مبنى مخصص لغرفة التبريد 

الصيدلية على لوازم شحن وتفريغ األدوية والمستلزمات الطبية كالعربات والرفوف، إذ أن بعض المنتوجات وال تتوفر  

 موضوعة مباشرة على األرض، في حين أن أخرى مكدسة بطريقة عشوائية.
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 خصاص في الموارد البشرية العاملة بصيدلية المركز االستشفائي 

لى شخصين صيدالنية وتقني وذلك بالرغم من أن اإلطار المرجعي د البشرية العاملة بالصيدلية عتقتصر الموار

لصيدليات المستشفيات حدد عدد موظفين صيدلية مركز استشفائي إقليمي في سبعة موظفين. وقد تم الوقوف على 

 المخزون.ى تسليمها، مما يصعب معه تتبع  تجميع العديد من المهام المتنافية بدءا من تحديد الحاجيات وتخزين األدوية ال

  تسلم األدوية والمستلزمات الطبية في غياب لجنة التسلم وعدم اإلعالن عن انتهاء مدة صالحية مخزون

 مهم

يتم تسلم األدوية والمستلزمات الطبية من طرف الصيدالنية في غياب لجنة التسلم المنصوص عليها في دليل تنظيم  

 فى. وتدبير صيدلية المستش

انتهاء صالحية مخزون مهم من األدوية والمستلزمات الطبية مخزنة ببناية متردية غير تابعة  تم الوقوف على  كما

 .2016الى  2008للمركز االستشفائي يعود لسنوات من 

 غياب مسطرة لتدبير الصيدلية 

مات  ق بطلب األدوية والمستلزلوحظ غياب مساطر لتدبير مخزون األدوية والمستلزمات الطبية، بالخصوص فيما يتعل

 الطبية من طرف مختلف المصالح والتتبع الذي يجب أن ينتج عنه. 

إضافة إلى ذلك، ففي غياب تطبيق معلوماتي لتتبع مختلف العمليات التي تتم مع مختلف مصالح المستشفى ولدمج 

خلي من النظام الدا 34الفصل يخالف مقتضيات  المعلومات الضرورية المتعلقة باالستهالكات والمخزون وهو ما

 للمستشفيات.

 نقائص على مستوى تتبع مخزون األدوية والمستلزمات الطبية 

لوحظ عدم مسك السجل اليومي وبطائق المخزون المتعلقين باألدوية والمستلزمات الطبية. باإلضافة لذلك، لم يتم القيام  

( Anti-Dد )-لتخدير والمضاداتة عن طريق الفم وأدوية اإال بالنسبة لألدوية المتناول 2011بعملية الجرد منذ سنة 

. فغياب عمليات  2015منتوجا بحسب ما جاء في وثائق الطلبية الوزارية لسنة  780علما أن المخزن يتوفر على 

الجرد والتتبع يحد من قدرة المستشفى على التحكم في الواردات والصادرات من االدوية والمستلزمات الطبية وكذا 

 زون منها.المخ

 لمجلس األعلى للحسابات بما يلي:وعليه، يوصي ا

توفير الشروط الالزمة لتخزين األدوية والمستلزمات الطبية كما هو منصوص عليه بالدورية المتعلقة  -

 باإلطار المرجعي لصيدليات المستشفيات؛ 

 العمل على وضع مسطرة لتدبير األدوية والمستلزمات الطبية من طرف المستشفى؛  -

 الالزمة لتمكين الصيدلية من القيام بمهامها؛ير الوسائل توف -

العمل على القيام بجرد مخزون األدوية والمستلزمات الطبية ومسك والحفاظ على السجل اليومي  -

 وبطائق التخزين.

 ثالثا. التمويل ووظائف الدعم 

 تمويل المستشفى اإلقليمي   .1

 تية نسبة تغطية ضعيفة للمصاريف عن طريق الموارد الذا 

، 2013، في حين تم تسجيل تراجع في الموارد منذ سنة 2014رتفاع مستمر لمصاريف المستشفى منذ سنة لوحظ ا

درهم قد فاقت مداخيل االستغالل برسم نفس  4.054.899والبالغة  2016لدرجة أن االلتزامات بالمصاريف لسنة 

 درهم. 252.298درهم، مسجلة بذلك عجزا قدره  3.802.601السنة والتي بلغت 

، تجاوز سقف التحمالت مجموع موارد االستغالل )الموارد الذاتية واعانات التسيير( واستمرت 2014ومنذ سنة 

 . 2016درهما خالل سنة  1.097.399,00الفجوة بينهما ليصل مبلغ 

 " ارتفاع حصة خدمات المستشفى لفائدة المرضى المستفيدين من نظام المساعدة الطبيةRAMED" 

، 2012" تزايدا مستمرا منذ تعميمه سنة  RAMEDالموجهة للمرضى المستفيدين من نظام "  حصة الخدماتعرفت  

 . 2015و  2013بالمائة من مجموع الخدمات المقدمة من طرف المستشفى خالل الفترة ما بين    66يعادل   حيث مثلت ما

 عدم القيام باإلجراءات الالزمة من أجل تحصيل الواجبات غير مستخلصة 

 2016و 2012ل غير المستخلصة برسم العالجات المؤمنة من طرف المستشفى خالل الفترة ما بين لغت المداخيب

" والمسجلة بمصلحة االستقبال والدخول RAMEDلبعض المرضى غير المؤمنين والذين ال يستفيدون من نظام " 
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لطب، غير أن ت ومصلحة ادرهم. وتهم أساسا الخدمات المقدمة من طرف مصلحة المستعجال 970.280مبلغ 

 بالمائة من مجموع الملزمين. 17,5الملزمين الذين تمت مراسلتهم من طرف المستشفى ال تتجاوز نسبتهم 

كما أن إدارة المستشفى ال تعمد الى إرسال الئحة الملزمين والمبالغ غير المستخلصة للخازن اإلقليمي من أجل التكفل 

 ديون عمومية.     ل باعتبارهابها والقيام بتتبع إجراءات التحصي

  أهمية حجم اإلعفاءات المقدمة من طرف المستشفى 

، لفائدة موظفي  2015و 2012بلغت اإلعفاءات المسجلة بمصلحة االستقبال والدخول خالل الفترة الممتدة ما بين 

ايمثل نسبة درهم وهو م 2.133.986,50المستشفى ولألشخاص المحددين بدوريات من طرف وزارة الصحة، مبلغ 

 .2014بالمئة من الموارد الذاتية للمستشفى لسنة  54

تجدر اإلشارة إلى أن مصلحة المختبر استحوذت على النصيب األكبر من مجموع هذه اإلعفاءات بنسبة بلغت 

 درهم. 1.523.446,50بالمائة، وهو ما يعادل مبلغ  71

المرضى وموظفي وزارة الصحة يتم اعتماده بناء على  وتجدر اإلشارة الى أن نظام اإلعفاء الذي يستفيد منه بعض 

المتعلق بكيفية تحديد األجرة  2.99.80من المرسوم رقم  2دوريات لوزير الصحة فقط، مما يخالف مقتضيات المادة 

 لتابعة للوزارة المكلفة بالصحة.  عن الخدمات واألعمال التي تقدمها المستشفيات والمصالح ا

 على للحسابات بما يلي:لذلك، يوصي المجلس األ

 العمل على تعزيز المراقبة على نظام الفوترة واالستخالص؛  -

 العمل على وضع مسطرة من أجل استخالص المبالغ المستحقة طبقا للمقتضيات القانونية؛ -

 اإلعفاءات.العمل على احترام القرارات التنظيمية عند منح  -

 تدبير اآلليات الطبية والصيانة .2

 عدات الطبيةجرد غير شامل للم 

ال يتضمن جميع اآلليات الطبية. حيث    2016ماي    16ال يتم جرد المعدات الطبية سنويا، كما أن الجرد المنجز بتاريخ  

ازا للشفط مسجل وجه  2295/2و  2295/1تبين عدم تضمين الجرد مكثفين لألكسجين يحمالن رقمي الجرد تحت عدد  

د تم إصالح هاته اآلليات بواسطة سندات طلب تم تحملها من . وق2508وجهاز لألشعة تحت عدد  2692تحت عدد 

 طرف المركز االستشفائي. 

  غياب تكوين المصالح المعنية بخصوص استعمال مختلف المعدات الطبية 

لموضوعة رهن اشارتهم على الرغم من ان دفاتر ال يتم تكوين المصالح المعنية بخصوص استخدام اآلليات الطبية ا

 ى تكوين مستخدمي اآلليات الطبية من طرف الممونين.التحمالت تنص عل

 نقائص على مستوى تغطية اآلليات الطبية بعقود الصيانة واإلصالح 

المولد تم الوقوف على عدة معدات طبية ال تستفيد من عقود الصيانة واإلصالح مثل خزائن التبريد للمشرحة و

ضغط الهواء. في حين أن العديد من األجهزة التي تم الكهربائي ومركزيات األكسجين ومضخات التفريغ وأجهزة 

 بعقود الصيانة طالها التلف وغير قابلة لإلصالح. إدراجها

 نقائص في صياغة بنود صفقات الصيانة واإلصالح 

مقارنة  2015رمة من طرف مندوبية الصحة في سنة مكن تفحص البنود التعاقدية لصفقات الصيانة واإلصالح المب

، من تسجيل تراجع في المواد المتعلقة 2011مبرمة سابقا من طرف المديرية الجهوية للصحة لسنة مع الصفقات ال

 أساسا بمبدأ الفصل في المهام والتزامات الممونين. 

عات حدوث االعطاب المتعلقة بالمعدات وذلك ففي هذا اإلطار، تم تكليف المكلف بالصيانة أيضا بتسجيل تواريخ وسا

خدمة وكذا إمضاء بطائق التدخالت وسجالت اآلليات. باإلضافة لذلك، ال تلزم البنود التعاقدية عوض المصلحة المست

للصفقات الحالية شروط سبق تضمينها بالصفقات السابقة كاألجل األقصى لإلصالح واشتراط وضع رهن إشارة 

 بهة في حالة إصالح في أوراش الشركة المتعاقد معها. المستشفى معدات مشا

 ام برامج الصيانة الوقائية وتأخر في عمليات اإلصالحعدم احتر 

تم االتفاق على وتيرة ربع سنوية لصيانة اآلليات موضوع صفقات الصيانة واالصالح، غير أنه لم يتم احترام هذه 

سبيل المثال، بلغت مدة عطب آلة التصوير باألشعة ما مجموعه الوتيرة، وتعرف المعدات وقوع أعطاب متكررة. فعلى  

 (. 2014يوما في سنة  93) 2015إلى غاية سنة  2012يوما خالل الفترة الممتدة من سنة  163
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كما تم الوقوف على قيام المكلف بخلية الصيانة واإلصالح بعمليات إصالح لبعض اآلليات دون الرجوع إلى نائل 

تدخال إلصالح  422بما مجموعه ، قام المعني باألمر 2013إلى غاية ماي  2012ة ما بين يناير الصفقة. فخالل المد 

 مختلف آليات المستشفى. 

كما تشهد عمليات إصالح اآلليات الطبية المعطلة تأخرا كبيرا، وفي بعض الحاالت، وبالرغم من طول مدة اإلصالح،  

تحدد آجال قصوى لإلصالح وال تلزم المتعاقد معه بجلب آلية  يتم إرجاع اآلليات دون إصالح علما أن الصفقات ال

 ماثلة عند اإلصالح في ورشته.   م

 اللجوء لمورد آخر من أجل إصالح جهاز يدخل ضمن قائمة المعدات المشمولة بصفقة الصيانة واإلصالح 

بصفقات الصيانة واإلصالح،  تم اللجوء إلى الشركة "م" من أجل إصالح جهاز عد خاليا الدم بالرغم من كونه مشمول  

كما يتضح من خالل سند التسلم المؤشر عليه من طرف   2016مارس  10تاريخ حيث تم تسليم هذا الجهاز للشركة ب

 المركز االستشفائي. 

 تحمل نفقة من أجل إصالح آلية غير متواجدة بالمركز االستشفائي 

 2015غشت  25درهم وبتاريخ  132.000بمبلغ  37 قامت رئيسة قطب الشؤون اإلدارية بااللتزام بسند الطلب رقم

. وقد تم اإلشهاد على الخدمة المنجزة من طرف 2508هاز للفحص باألشعة مسجل تحت عدد من أجل إصالح ج

وبذلك تكون رئيسة القطب المذكور قد قامت بااللتزام بهذه النفقة وباإلشهاد  2015شتنبر  10المعنية باألمر بتاريخ 

 رد.نجزة وإعطاء األمر بأدائها. إال أن هذا الجهاز ال يظهر بالجعلى الخدمة الم

  غياب نظام موثق للتصريح باألعطاب واالفتقار للدقة عند إعداد الوثائق المتعلقة بعمليات الصيانة

 واإلصالح

عنه من  ال يتوفر المركز االستشفائي على نظام لتدبير تعطل اآلليات، حيث ال يتم توثيق التصريح بالعطب المعلن

 طرف المصلحة المعنية.

نة من تقارير التدخالت وكذا سجالت اآلليات عدم شمولية المعلومات المسجلة لعدم تبين من خالل افتحاص عيكذلك،  

تضمنهم ساعة وتاريخ حدوث العطب وتاريخ حضور ممثلي نائل الصفقة وتاريخ اإلصالح ونوعية األعطاب 

 ي تم تغييرها...وتفاصيل األشغال المنجزة والقطع الت

لقة بعمليات الصيانة الوقائية. باإلضافة إلى عدم تقديم الحصيلة السنوية وقد تم الوقوف أيضا على غياب القوائم المتع

 للتدخالت خالفا لما تنص عليه دفاتر التحمالت. 

 وعليه، يوصي المجلس األعلى للحسابات بما يلي:

 وتحيين سجل جرد هاته المعدات؛العمل على جرد المعدات الطبية سنويا  -

 ا يخص استخدام المعدات الطبية قبل وضعهم رهن اشارتهم؛الحرص على تكوين المصالح المعنية فيم -

العمل على وضع نظام موثق وشامل للتصريح باألعطاب وتحملها من طرف نائلي الصفقات وتسلم  -

 المعدات من طرف المصالح المعنية؛

 األرشيف للتمكن من توثيق عمليات الصيانة واإلصالح المنجزة.العمل على مسك والحفاظ على  -
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 (الجواب كما ورد)نص 

 أوال. الحكامة ومهام التنظيم

 ممارسة المهام وتحقيق األهداف المركز االستشفائي .1

  غياب بعض الخدمات الطبية االساسية 

حص حيث تم وضعها رهن إشارة المركز، وتم ترتيب النسبة لطب العيون، تم الحصول على المواد الالزمة للفب

 .2017نونبر  15من  ابتداء ي تقديم االستشارات الطبيةف  غرف الفحص. حيث شرع

 بالنسبة لقسم األنف واألذن والحنجرة، فقد تم تهيئ مكان للفحص وجرى اقتناء المعدات الالزمة.

لمحدودية المكان، ونقص الموارد البشرية المؤهلة )على سبيل المثال: بالنظر إلى القدرة السريرية المحدودة ونظرا  

 ، أخصائي الغدد الصماء،( هذه التخصصات غير متوفرة.طبيب نفساني 

  قصور في تنفيذ خطة العمل من قبل إدارة المركز االستشفائي سيدي سليمان 

قليمية لوزارة الصحة بسيدي سليمان الشراكة بين المندوبية اال إطارفي  ومعداتلقد تم اقتناء عدة تجهيزات 

( وجهاز echocardiographieلسكانير وجهاز الفحص بالصدى )الوطنية للتنمية البشرية كجهاز ا والمبادرة

(amplificateur de brillance )للعمليات الجراحية  وطاولةللتنفس االصطناعي للمركب الجراحي  وجهاز

 الضرورية.بالمعدات  المستعجالت وتجهيزهام تحديث مصلحة كما ت والمفاصل،الخاصة بجراحة العظام 

  ي المتعلقة بالتشريحالطب الشرع أنشطةتوقيف 

ال يتوفر المركز االستشفائي على طبيب شرعي مؤهل للقيام بهذه المهمة كما ان االطباء المتواجدين بالمستشفى ال 

 يتوفرون على تكوين يؤهلهم للقيام بالتشريح الطبي.

 الداخلية  المراقبةوالتنظيم  .2

  عدم مالئمة الهيكل التنظيمي الوظيفي للمستشفى 

الهيكل التنظيمي للمستشفى كما تم اقتراح دورات تكوينية لألطباء والممرضين في مجال التسيير تمت مراجعة 

ولية اما بالنسبة لمناصب المسؤ واألداء،االستشفائي من أجل تطوير القدرات فيما يخص عمليات تقييم الجودة 

 : وتهمشأنها الشاغرة بالمستشفى فقد تم االعالن عن شغور ها من أجل فتح باب التباري في 

 منصب مدير المستشفى اإلقليمي  -

 منصب رئيس قطب الشؤون الطبية  -

 منصب رئيس قطب العالجات التمريضية  -

التحاليل  باإلضافة إلى فتح باب التباري لشغل منصب ممرض رئيس بكل من مصلحة المستعجالت، مصلحة

 المخبرية، مصلحة الجراحة، ومصلحة الوالدة.

 رف المكلف بخلية '' الصيانة واإلصالح''مزاولة مهام متنافية من ط 

يزاول اإلطار المكلف بخلية الصيانة واإلصالح مهمته دون القيام بأي مهمة أخرى ال تدخل ضمن اختصاصاته 

حراسة وأعوان نقل المرضى: فإنهم يزاولون المهام المنوطة بهم كمكلف بتتبع خلية المعدات، أما بالنسبة ألعوان ال

ر التحمالت الخاص بصفقات الخدمات. وقد تم تعيين ممرض بالمختبر من اجل مسك السجالت بناء على بنود دفت

 وتسجيل التحاليل المخبرية.

 أنشطة المصالح الطبيةثانيا. 

 المستعجالت الطبية .1

  قانونيتطبيق نظام الحراسة غير 

التنظيمية الجاري بها  تم إرسال مذكرة مصلحة لحث جميع الموظفين على احترام نظام الحراسة طبقا للنصوص 

 العمل.

 ضعف مسك سجل المستعجالت 

إن ظروف العمل في المبنى القديم )المؤقت( الضيق، مسؤولة جزئيًا عن سوء حفظ السجالت. حاليا يتم حفظ  

 تم تكليفها بهذه المهمة. السجالت من قبل مضيفة استقبال
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المسلمة تسجل في  ما أن الوصفات الطبيةك كما ان السجالت أصبحت موضوعة رهن إشارة الطبيب عند الطلب.

 كناش يتم االحتفاظ بنسخة فيه للقيام بالتتبع،  

 الطب مصلحة .2

  تراجع في عدد الحاالت المتكفل بها ومعدل شغل األسرة 

قصا كبيرا نظرا النخفاض نسبة العمليات من جهة، ومن جهة أخرى بسبب سجل معدل شغل األسرة بالمستشفى ن

لذلك اضطرت اإلدارة الى استعمال اسرة مصلحة  ية المقدمة من طرف مستشفى النهار. ارتفاع الخدمات الصح

 .% 100الطب من طرف مصلحة الوالدة التي تجاوز فيها معدل شغل االسرة نسبة 

، لم تكن مصلحة القلب ومصلحة األمراض الصدرية ومصلحة 2013نة حتى س 2012و 2011أما في سنوات 

 دة في المستشفى.أمراض الجهاز الهضمي موجو

 ارتفاع عدد الوفيات المسجلة في مصلحة الطب 

، 2016بالمقارنة مع سنة  2018فقد عرفت انخفاضا ملموسا سنة بالنسبة لعدد الوفيات المسجلة بمصلحة الطب 

 ( فقطحاالت   8)تم تسجيل  المبذولة. وذلك نظرا للمجهودات 

 ارتفاع عدد الحاالت الموجهة من طرف قسم الطب 

 وكذابة الرتفاع عدد المرضى المحالين من طرف مصلحة الطب فهو راجع باألساس إلى ضعف التجهيزات بالنس

 األعصاب. وطبافتقار المستشفى إلى بعض التخصصات كالطب الباطني، طب الغدد 

طبيب أخصائي أمراض الغدد مشكال للتكفل بمرضى أمراض الغدد النسبة الكبرى من مرضى  وحيث يشكل غياب  

الطب والذين يعانون من مضاعفات مرض السكري )عدم انتظام معدل السكر في الدم، التعفنات..( األمر  مصلحة

ى المؤسسات الصحية الذي يحتم توجيه هؤالء المرضى، نظرا الستعصاء عالجهم بالمركز االستشفائي اإلقليمي، إل

 المختصة. 

 نقائص على مستوى تنظيم سجالت وملفات المرضى 

 . حة الطب العام قيد المراجعة بحيث سيتضمن السجل الجديد معلومات أوفريوجد سجل مصل

 الجراحة مصلحة .3

 عدم قدرة قاعة الجراحة على استيعاب جميع العمليات الجراحية 

التخدير جديدة ومتطورة وكذلك طاولة للعمليات الجراحية، وتشتغل القاعتان بدون تم تجهيز المركب الجراحي بآلة  

أسرة لمصلحة الجراحة لتلبية حاجيات االستشفاء خصوصا بعد تعيين طبيبين  5ما تم توفير أي مشاكل تذكر، ك

 اختصاصيين في جراحة العظام والمفاصل.

 غياب مصلحة اإلنعاش 

تشفائي اإلقليمي لسيدي سليمان ال تسمح بإنشاء مصلحة لإلنعاش، وذلك النعدام إن الهيكلة الحالية للمركز االس

 الوعاء العقاري. 

 الوالدة وأمراض النساء لحةمص .4

  غياب غرفة عمليات خاصة بمصلحة التوليد 

إن المندوبية اإلقليمية للصحة في صدد دراسة امكانية احداث قاعة للعمليات خاصة بمصلحة الوالدة ستمكن من 

رك الخصاص وتعزيز الخدمات الجراحية. كما أنها في صدد دراسة إمكانية بناء طابق علوي فوق مصلحة تدا

  الوالدة من اجل الرفع من الطاقة االستيعابية للمصلحة.

 المختبر مصلحة .5

  بالمختبر التحاليلعدم انجاز العديد من 

لبناية المخصصة للمختبر التي ال يمكنها تحمل يتعذر في الوقت الراهن الزيادة في الخدمات المتوفرة نظرا لضيق ا

 راسة إمكانية توسيع البناية الحالية.إضافة المزيد من اآلليات. حيث أن المركز في صدد د 

  عدم إنشاء وحدة بالمستشفى لنقل الدم 

ل تشغيل تم التنسيق مع مصلحة تحاقن الدم بالقنيطرة من أجل تنظيم دورات تكوينية لفائدة تقنيي المختبر من أج

م من المستشفى اإلقليمي هذه الوحدة، لإلشارة فإن عمليات نقل الدم تتم بالمستشفى حسب الحاالت ويتم التزود بالد 

 للقنيطرة أو من المستشفى اإلقليمي سيدي قاسم حسب فصيلة الدم المطلوبة والمتوفرة.
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 انقطاع متكرر في تزويد المختبر بمواد االشتغال 

وضعية من خالل االحتفاظ بمخزون احتياطي بالمختبر مع اعداد الحاجيات التوقعية لشهر. كما  لقد تم تجاوز هذه ال

 حاليل المستعجلة يتم القيام بها بحيث تم تخصيص كمية من مواد البيولوجية للحاالت المستعجلة.أن الت

 مصلحة الفحص باألشعة .6

  افتقار المصلحة لبعض آالت الفحص باألشعة 

 Table de radiologieطاولة جديدة لألشعة تقوم بجميع الفحوصات السينية بتقنية رقمية تم تزويد المصلحة ب

avec numériseur  وثم كذلك اقتناء جهاز تصوير الثدي وكذلك جهاز السكانير بشراكة مع المبادرة الوطنية

 .2018للتنمية البشرية سنة 

 قدم آلة الفحص باألشعة وبطء صيانتها 

 ديمة. وقد توصلت اإلدارة من طرف مديرية التجهيز والصيانة بآلة جديدة تم تثبيتها. آلة الفحص باألشعة ق

 لصالحية كمية مهمة من صور جهاز األشعةانتهاء مدة ا 

تخص صور األشعة المنتهية صالحيتها آلة استخراج قديمة ومتهالكة غير قابلة لإلصالح وخارج االستعمال. هذه 

وتستجيب  استخراج الصور التي يتوفر عليها المستشفى حاليا كونها آلة رقمية الصور ال يمكن استعمالها في آلة

 .للحاجيات

 36/ 12م نظام الحراسة عدم احترا 

لقد تم إشعار رئيس قطب العالجات التمريضية وكذا إدارة المستشفى بالتغييرات التي طرأت على الحراسة. وقد تم 

 العاملين بنظام المداومة تذكرهم بالقوانين المعمول بها في هذا الصدد.توجيه مذكرة مصلحة إلى كل الموظفين 

 الصيدليةتدبير  .7

 روط التخزيننقائص على مستوى ش 

 بآخرفيما اتضح ان المحرار موضع المالحظة عاطل وجرى تعويضه   لقد تبين ان سلسلة التبريد يجري احترامها،

 حادث مرتبط بانقطاع سلسلة التبريد. جديد. كما لم يتم تسجيل أي ضياع في االدوية او أي

 .كما يتضح ان تخزين المنتجات على السطح راجع الى نقص فضاءات التخزين

 تسلم االدوية والمستلزمات الطبية في غياب لجنة االستالم 

 لقد تم انشاء لجنة خاصة لالستالم.

 غياب مسطرة لتدبير الصيدلية 

 قتضيات المتعلقة بتدبير مخزون االدوية والمستلزمات الطبية،لقد تم تعميم مذكرة مصلحة من اجل توضيح الم

 .لصيدلية االستشفائية من طرف قسم المعلوميات والمناهجكما تم وضع تطبيق معلوماتي جديد على مستوى ا

 نقائص على مستوى تتبع مخزون االدوية والمستلزمات الطبية 

تشفى اإلقليمي سيدي سليمان وعلى األخص الصيدلية نظرا للنقص الحاد في الموارد البشرية الذي يعرفه المس

تعلقين باألدوية والمستلزمات الطبية. لهذا السبب، االستشفائية، يصعب مسك السجل اليومي وبطائق المخزون الم

قامت اإلدارة بتعيين عاملين لمساعدة الصيدالنية للقيام بمهامها. تجدر اإلشارة الى ان خطر السرقة او الضياع او 

يظل في الواقع تحت مراقبة صارمة. فوحدها الصيدالنية تتوفر  فالولوج الى مخزن االدوية .جانية يظل ضئيالالم

 لى صالحية الولوج اليه.ع

ولتفادي ذلك من المقرر تهيئة فضاء لتخزين االدوية على مقربة من المخزن. وسيتم بناؤه اعتمادا على ميزانية 

 .2017امل لألدوية والمستلزمات الطبية خالل سنة المندوبية. كما انه تم انجاز جرد ش

 التمويل ووظائف الدعم. ثالثا

 إلقليميتمويل المركز االستشفائي ا .1

 أهمية حجم اإلعفاءات المقدمة من طرف إدارة المستشفى مقارنة بالمداخيل 

 الممارسات.لقد أخذت إدارة المستشفى علما بهذه المالحظة وستسهر في المستقبل على تجنب مثل هذه 

 عدم اتخاذ االجراءات الالزمة لتحصيل المداخيل 

, سيتم ارسال اشعار 2017الى    2011الواجب تحصيلها مند    اعداد تقرير مفصل حول المداخيلبلقد قامت االدارة  

 .كةالى جميع المعنيين باألمر، وفي حالة عدم استجابتهم سيتم فورا ارسال امر بالتحصيل الى الخزينة العامة للممل
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كما تجدر االشارة الى ان ادارة المستشفى قد باشرت في وقت سابق تحصيل المداخيل اال انها اصطدمت بعدم 

   .ابق العناوين الواردة في البطاقة الوطنية مع العناوين الحقيقية للمرضىتط

 أهمية حجم اإلعفاءات من طرف المصالح االستشفائية 

 .المالحظة وستسهر في المستقبل على تجنب مثل هده الممارساته ذ خدت اإلدارة علما بهألقد 

قارنة بباقي اإلعفاءات األخرى فهذا راجع فيما يخص أهمية اإلعفاءات الممنوحة من طرف مصلحة المختبر م

 .أساسا الى مجانية التحاليل الطبية الخاصة بالحوامل

 المعدات البيو طبية وصيانتها  تدبير .2

 طبية غير شامل للمعدات جرد 

 تجدر اإلشارة ان وضعية التجهيزات المذكورة في المالحظة هي كالتالي:

 مكثفا األوكسيجين خارج االستعمال؛ -

 فط هو اآلخر خارج االستعمال؛جهاز الش -

 مازال جهاز الفحص بالصدى )توشيبا( متواجدا بالمستشفى.  -

 ع الملفات والوثائق الثبوتية لهذه المعدات.وقد أعطيت التعليمات للموظف المكلف بسجل جرد المعدات لتحيينه وتجمي

 تشفى غياب تكوين المصالح المعنية بخصوص استعمال مختلف المعدات البيو طبية للمس 

يتعلق األمر بالموظفين الذين عينوا حديثا بعد استالم وتثبيت المعدات، وقد استفاد الموظفون الذين يشغلون هذه 

 المعدات من تكوين في الميدان.

 نقائص على مستوى تغطية االليات الطبية بعقود الصيانة واالصالح 

ف المديرية الجهوية للصحة غرب الشراردة كانت المعدات الطبية موضوع المالحظة مشمولة بعقد صيانة من طر

 .2016بني احسن حتى حدود 

برام العقد كانت كل أما بخصوص تحديد قائمة التجهيزات فقد تم باتفاق مشترك مع مصالح الصيانة، وعند إ

حالة   التجهيزات صالحة لالستعمال، ويتم تتبع تنفيذ العقد بحيث يتم إصالح كل آلة كلما قدرت فرق التدخل أنها في 

 عطب.

 في صياغة بنود صفقات الصيانة واالصالح نقائص 

يمان حيث تم تم إطالقها للمرة األولى من طرف المندوبية الجهوية للصحة سيدي سلمالحظة الصفقة موضوع ال

وسيتم أخد هده المالحظة بعين االعتبار أثناء إبرام الصفقات   .اعتماد دفتر التحمالت الخاصة من مندوبية أخرى

 .قبلةالم

  برامج الصيانة الوقائية وتأخر في عمليات االصالح احترامعدم 

لموارد البشرية الذي يعرفه إن النقائص التي يعرفها تتبع عقود الصيانة راجع باألساس إلى النقص الحاد في ا

بالصيانة   المستشفى االقليمي لسيدي سليمان والمندوبية الجهوية للصحة بحيث ال تتوفر على مكتب او مصلحة تعنى

 االستشفائية. 

 لمورد اخر من اجل اصالح جهاز يدخل ضمن قائمة المعدات المشمولة بصفقة الصيانة  اللجوء

 واالصالح

 للشركة المذكورة، ولم يتم تنفيذ أي أداء لفائدة هذه األخيرة. مالحظةال لم يتم تسليم الجهاز موضوع

 الستشفائينفقة من اجل اصالح الية غير متواجدة بالمركز ا تحمل 

مر بالصرف، لهذا يقوم رئيس قطب الشؤون اإلدارية يشتغل المستشفى االقليمي لسيدي سليمان في غياب اآل 

 .يتوفر على تفويض التوقيع( بااللتزام وجدولة النفقات والتصديق على الفواتير  باعتباره نائبا لآلمر بالصرف )كونه

ن طرف مندوبية الصحة بسيدي سليمان، كما ان وصل الطلب بالنسبة للجهاز موضوع المالحظة فقد تم شراءه م

اشهر    8واستبدال بعض القطع، حيث ان الجهاز تم استعماله من طرف طبيب االشعة خالل  بإصالحالمذكور يتعلق  

ونظرا لعدم تغطية الجهاز بعقد   .و سرعان ما الحظ ظهور اشعة مزعجة على الشاشة تعيق الفحص االشعاعي

ي مستودع لميزانية وعدم توفر المستشفى على فضاء مالئم لحفظ الجهاز، فقد تقرر حفظه فصيانة ولضعف ا

 األجهزة بالمندوبية االقليمية للصحة ولم يتم بيعه على االطالق.
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 لمورد آخر من أجل إصالح جهاز يدخل ضمن قائمة المعدات المشمولة بصفقة الصيانة  اللجوء

 واإلصالح

ة من أجل م بأي تدخل من أجل صيانة جهاز عد خاليا الدم، كما لم يتم االلتزام بأي نفقالشركة المسماة "م" لم تق

 اصالح هذا الجهاز لصالح الشركة المعنية. 

  عداد الوثائق المتعلقة بعمليات الصيانة إواالفتقار للدقة عند  باألعطابغياب نظام موثق للتصريح

 واإلصالح

ة المفوض إليها او للمندوبية اإلقليمية للصحة، او المديرية الجهوية عن للشرك بشكل مبكر عطابيتم التصريح باأل 

 حفظها. كل هذه التصريحات يتم  .ق الهاتف، البريد او الفاكسطري
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 المركز االستشفائي اإلقليمي لبوجدور
 

 .سريرا 36يتوفر إقليم بوجدور على مستشفى إقليمي بطاقة استيعابية تقدر ب 

المرتبطة بتاريخ إحداث المستشفى اإلقليمي ونمط التدبير وكذا الطاقة االستيعابية   هم المعطياتيقدم الجدول أسفله، أ

 كالتالي:  2017برسم سنة 

 2017المعطيات المرتبطة بالمركز االستشفائي اإلقليمي لبوجدور لسنة 

 سنة البدء في العمل  1991

 عدد األطباء 16

 دبير نمط الت مرفق الدولة مسير بطريقة مستقلة

 عدد الممرضين  74

 عدد الموظفين اإلداريين 45

 2017الطاقة االستيعابية الوظيفية برسم سنة  36

 المرجع: المستشفى اإلقليمي بوجدور

 

والتي أنجزها ، 2017و 2011بين همت مراقبة تسيير المركز االستشفائي اإلقليمي لبوجدور خالل الفترة الممتدة ما 

مختلف جوانب  الساقية الحمراء، –العيون  المجلس األعلى للحسابات بشراكة مع المجلس الجهوي للحسابات لجهة

المراقبة عن تسجيل  التدبير، ال سيما الحكامة والخدمات الطبية والتدبير المالي وخدمات الدعم. وقد أسفرت هذه

 مكن إجمالها فيما يلي: ر توصيات يمجموعة من المالحظات وإصدا

 نظام الحكامة وتدبير المركز االستشفائي اإلقليمي لبوجدور  .1

  غياب مشروع المؤسسة االستشفائي 

 ( 2007أبريل  13)1428من ربيع األول  24الصادر في  656.06.2من المرسوم رقم  8خالفا لمقتضيات المادة 

شفائي لبوجدور على مشروع المؤسسة االستشفائي،  والذي يحدد والمتعلق بالتنظيم االستشفائي، ال يتوفر المركز االست

جال الطبي والعالجات التمريضية والتكوين وتدبير نظام ،خالل مدة زمنية محددة ، األهداف العامة للمؤسسة في الم

 .المعلومات.

 غياب هيئات التشاور والدعم 

من المرسوم  13، رغم أنه طبقا لمقتضيات المادة لوحظ خالل المهمة الرقابية غياب تأسيس هيئات التشاور والدعم 

رجب  2الصادر بتاريخ  11-456رقم  من القرار الوزاري للصحة 11السالف الذكر وكذا المادة  2.66.566رقم 

والمتعلق بالقانون الداخلي للمستشفيات، يستعين مدير المستشفى في أداء مهامه بهيئات للتنسيق والدعم، منها  1431

سسة ولجنة التتبع والتقييم ولجنة التسيير ولجنة محاربة التعفنات المكتسبة بالمستشفى، باإلضافة إلى مجلس لجنة المؤ

 جراحي األسنان والصيادلة ومجلس الممرضين والممرضات. األطباء و

 نقائص على مستوى تسيير قطب الشؤون الطبية 

ت، يالحظ أن مهام واختصاصات قطب الشؤون الطبية من النظام الداخلي للمستشفيا 6و 5خالفا لمقتضيات المادتين 

كان من المفروض أن يضطلع بتلك المهام    في حين قطب التمريض،يتم تقاسمها بين مدير المركز االستشفائي ورئيس  

طبيب نظرا ألهمية هذه االختصاصات وعلى اعتبار أن هذا القطب له تأثير مباشر على جودة الخدمات االستشفائية 

 المقدمة.

وهكذا، فإن هذه الوضعية ال تضمن تنسيقا فعاال لألنشطة المهنية للمركز االستشفائي، مما أدى إلى عرقلة إنجاز 

 من المهام نذكر منها:    مجموعة

 تقييم جودة وفعالية الفحوصات الطبية؛ -

 التكوين المستمر للموارد البشرية الطبية؛ -
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 به طبية؛المساهمة في التكوين المستمر للموارد البشرية الش -

المساهمة في الوقاية من العدوى والنظافة داخل المؤسسة والتخطيط وتدبير الموارد الموجهة للعاملين  -

 ال الطبي.في المج

 نقائص على مستوى تسيير قطب التمريض 

المتعلق بالنظام الداخلي   1431رجب    02الصادر في    11-456من مرسوم وزير الصحة رقم    7تنص مقتضيات المادة  

شفيات، على أن قطب التمريض يسهر على السير الجيد للوحدات العالجية والمصالح شبه الطبية. وقد بينت  للمست

السالف الذكر، التي تنص   656-06- 2من المرسوم رقم  17ا القطب أنه وخالفا لمقتضيات المادة مراقبة تدبير هذ 

اقتراح من مدير المركز االستشفائي،   على أن رئيس قطب التمريض يجب أن يعين من قبل وزير الصحة بناء على

وي للصحة بتاريخ مدير الجهأن هذا المنصب تشغله ممرضة حاصلة على دبلوم الدولة، وذلك بمقتضى قرار لل  ظلوح

 ,2017يونيو  23

 نقائص على مستوى تسيير قطب الشؤون اإلدارية 

الذكر، يضطلع قطب الشؤون  السالف 11-456من مرسوم وزير الصحة رقم  10و 9بحسب مقتضيات المادتين 

اإلدارية بمجموعة من المهام المتعلقة بتدبير الموارد البشرية والمالية باإلضافة إلى تدبير المصلحة التقنية والصيانة. 

وقد بينت مراقبة هذا القطب أن رئيسه يقوم بمجموعة من المهام بمفرده، من بينها ما هو متعارض ومتناف مما يخالف 

السليم للشؤون اإلدارية ويتعارض ومبادئ المراقبة الداخلية التي تقتضي الفصل بين المهام. وكمثال عن لتدبير  أوجه ا

ذلك، فإن رئيس القطب يقوم بعملية تدبير نفقات المركز االستشفائي برمتها )الصفقات، سندات الطلب والعقود( 

أن المؤسسة االستشفائية تتوفر على عدد كاف ين نجد كاإلعالن عن طلب العروض، األمر باألداء، األداء...، في ح

 من الموارد يسمح بتوزيع جيد للمهام للحد من هاته الوضعية غير السليمة.

 على ما سبق، يوصي المجلس األعلى للحسابات بما يلي: وبناء

 إعداد مشروع المؤسسة االستشفائي؛  -

 العمل على إحداث هيئات الدعم والتشاور؛ -

 الرقابة الداخلية على مستوى قطب التدبير اإلداري. ز نظام العمل على تعزي -

 تدبير الخدمات العالجية .2

 أسفرت مراقبة تدبير الخدمات العالجية عن تسجيل مجموعة من المالحظات يتمثل أهمهما فيما يلي: 

 عدم اعتماد نظام الديمومة بمصلحة االستقبال وقبول المرضى 

ستشفائي ال تعتمد نظام ديمومة الخدمة بعد الساعة الرابعة والنصف والقبول بالمركز االلوحظ أن مصلحة االستقبال 

بعد الزوال. في حين أن ضمان استمرارية العمل بالمصلحة طيلة اليوم وكذلك طيلة أيام األسبوع تعتبر ضرورية 

  .ستعجالتفدين على مصلحة الموذلك بالنظر لعدد الوافدين على المستشفى خارج أوقات العمل اإلدارية، خاصة الوا

  غياب خلية لفرز وتوجيه المرضى من أجل إعطاء األولوية للحاالت المستعجلة 

فرز وتوجيه المرضى الوافدين عليها. حيث تناط خلية خاصة مهمتها لوحظ أن مصلحة المستعجالت ال تتوفر على 

حد وممرضة واحدة وذلك لمتكونة من طبيب واهذه العملية إلى الموارد البشرية العاملة بمصلحة المستعجالت وا

ساعة بالمصلحة، مما يؤدي إلى التكفل بكل الحاالت الوافدة على هذه  12باإلضافة الى مهمة الحراسة ألكثر من 

المصلحة، بما في ذلك الحاالت غير المستعجلة. مما يؤدي إلى زيادة الضغط على عمل األطقم الطبية وكذا االزدحام  

 .قيهم لمصلحة المستعجالتولوج المرضى ومراف والفوضى خالل

 غياب مصلحة لإلنعاش الطبي 

لوحظ أن المركز االستشفائي اإلقليمي لبوجدور ال يتوفر على مصلحة لإلنعاش الطبي التي تقدم العالجات الضرورية 

إلى المركز  للحاالت الخطيرة والمستعجلة. مما ينتج عنه ارتفاع عدد حاالت تحويل المرضى في وضعية خطيرة

كم. وهذا من شأنه أن يعرض هذه الحاالت إلى  200فائي الجهوي بالعيون، علما أن المسافة بين المدينين هي االستش

 مخاطر وخصوصا المستعجلة منها.

 اقتصار مصلحة جراحة العظام على القيام بالفحوصات الطبية 

ت، إال أن غياب الوسائل لعظام منذ خمس سنوايتوفر المركز االستشفائي لبوجدور على طبيب متخصص في جراحة ا

ومستلزمات جراحة العظام وقاعة مخصصة للعمليات، جعل هذا األخير يكتفي فقط بمرحلة الفحص الطبي دون القيام 

 بعمليات الجراحة. مما يؤدي إلى ارتفاع حاالت تحويل المرضى نحو المركز االستشفائي الجهوي بالعيون.
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  باألشعة الفحص  داخلي على مستوى مصلحةغياب دليل 

ال تتوفر مصلحة الفحص باألشعة على دليل العمل الداخلي والخاص بمصلحة الفحص باألشعة، والذي يحدد التعليمات  

 .والمساطر الواجب اتباعها من أجل ضمان سالمة المرضى والعاملين بالمصلحة

 لطبي تعليق إنجاز الفحوصات الداخلية والخارجية للتصوير ا 

، عقب حدوث 2017ويونيو   صات الداخلية والخارجية للتصوير الطبي خالل الفترة ما بين مايتم تعليق العمل بالفحو

 من للحماية الوطني تسرب إشعاعي على مستوى المصلحة، تم اكتشافه في إطار عملية مراقبة أنجزها المركز

لبوجدور باتخاذ  االستشفائي مدير المركز أن يقوم التلوث من للوقاية الوطنية اللجنة أوصتاإلشعاع. ونتيجة لذلك، 

تبعا لتوصيات   مجموعة من الترتيباتكل التدابير االستعجالية الالزمة للحد من التعرض ألية أخطار. وقد اتخذت   

 الحد  ليتها فيوفعا المتخذة التدابير جودة لضمان، بيد أنه لم يتم بالموازاة مع ذلك أي تتبع أو مراقبة المركز المذكور

 شعاع.لإل التعرض من

 نقائص على مستوى االستقبال وتسليم نتائج الفحوصات الطبية 

تتوفر مصلحة المختبر على طاقم مكون من رئيس المختبر وثالثة تقنيين، وممرضة معدة. وقد بينت المراقبة عدم 

لمعلومات ذات الصلة في  وجود طاقم مخصص الستقبال المرضى وتسليم نتائج الفحوصات الطبية وتسجيل ا

 ت، وهكذا يضطر التقنيون إلنجاز هذه المهمة بأنفسهم. السجال

 قصور في تدبير مخزون األدوية والمواد الصيدلية 

تتواجد صيدلية المستشفى داخل المجمع االستشفائي لبوجدور. وتضم الصيدلية المركزية ومستودعين ملحقين  

 الصيدلية من تسجيل المالحظات التالية: د والموا األدوية مخزون تدبير  مخصصين لتخزين األدوية. وقد مكنت مراقبة

 على مستوى المستودعات الملحقة لحفظ وتخزين األدوية  .أ

تتوزع مباني الفضاءات المخصصة للمستودعات بشكل مشتت ومتباعد عن المصالح العالجية، مما   -

 يتعذر معه تقديم الخدمات الصيدالنية للمرضى؛ 

تدبير المنتجات  وسوء التخزين سوء إلى يؤدي مما المساحة، وصغيرة ضيقة التخزين فضاءاتتعتبر  -

 الصيدالنية؛ والمستحضرات

تبين أن األماكن المخصصة للتخزين غير مجهزة وغير مصممة وفقا للمخطط التصميمي المتعلق  -

بالصيدليات االستشفائية الذي أقره دليل التنظيم وتدبير الصيدليات )الذي يقتضي إحداث منطقة استقبال 

ن، منطقة م المنتجات والمستحضرات الصيدالنية، منطقة لتخزينها، منطقة لتدبير المخزووفحص وتسل

للتوزيع...(. هاته الوضعية ال تسمح باحترام منطق االنسياب الوظيفي للمنتجات والمستحضرات 

الصيدالنية على مستوى مختلف المناطق وفضاءات الصيدلة االستشفائية، إذ أن المنتجات الصيدالنية 

 م تسلمها ومراقبتها وتخزينها بنفس المكان؛ يت

مات الحماية من الرطوبة ال يسمح بالتحكم في الحرارة والرطوبة مما  غياب التهوية واإلضاءة ومستلز -

 ينعكس سلبا على جودة بعض المنتجات الصحية، السيما الكبسوالت واألقراص؛ 

الغبار، مما يؤدي إلى تدهور األدوية يتم وضع المنتجات الصيدالنية مباشرة على األرض رغم تراكم  -

 وتعذر قراءة محتوى ملصقاتها. 

  وى الصيدلية المركزيةعلى مست .ب

ال يتوفر الفضاء المخصص للصيدلة االستشفائية على التجهيزات والمعدات الالزمة لسيره المعتاد  -

 والجيد، ويتجلى ذلك من خالل:

على األنشطة الصيدالنية. مع اإلشارة إلى  الفضاء المخصص إلدارة المنتجات الصيدلية غير معزول -

 مالبس ومراحيض؛ غياب فضاء مخصص لألرشيف ومستودع

 غياب التجهيزات المكتبية األساسية من قبيل آالت النسخ وآالت الطباعة والتصوير والفاكس...إلخ؛ -

 غياب معدات مناولة وعربات إلعداد ونقل الطلبيات. -
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 ة والمستحضرات الصيدالنية اختالالت على مستوى تسليم األدوي 

مستوى المركزي ويشرف على هذه العملية قسم التوريدات التابع يتم شراء األدوية والمستحضرات الصيدلية على ال

 لوزارة الصحة. وقد بينت المراقبة أن عملية التسليم هذه تعرف صعوبات تتجلى فيما يلي: 

 موضوع الطلبيات؛ تباعد في الجدولة الزمنية للتسليم من حيث السنوات  -

ركز االستشفائي لتحديد حاجياته عدم كفاية الحيز الزمني المخصص من طرف قسم التوريدات للم -

 وطلبياته من األدوية والمستحضرات الصيدلية؛

غياب التشاور فيما يخص تسليم األدوية والمستحضرات الصيدالنية من قبل قسم التوريدات مع الصيدلية  -

م ذلك بشكل دوري وال من خالل الحاجيات اآلنية أو وضعية المخزون من االستشفائية. حيث ال يت

 ة حسب كل نوع على حدة.األدوي

 بناء على ما سبق، يوصي المجلس األعلى للحسابات بما يلي:

تحسين ظروف رعاية المرضى في مصلحة المستعجالت عن طريق إحداث وحدة مكلفة باالستقبال  -

 والفرز؛ 

 نعاش مع المعدات الالزمة للتعامل مع حاالت المرضى في حالة حرجة. تزويد القسم بغرفة اإل  -

 العمل على ان يتوفر المركب الجراحي على غرفة لإلنعاش؛ -

 إعداد دليل العمل الداخلي لوحدة الفحص باألشعة؛ -

 تزويد صيدلية المستشفى بالوسائل الالزمة لضمان حسن سير عملها؛  -

 لطبية، وفقا للمعايير المعمول بها في هذا المجال.إحداث غرف تخزين لألدوية واألجهزة ا  -

 المالي للمركز االستشفائيالتدبير  .3

 أسفرت المراقبة في هذا المجال عن تسجيل المالحظات التالية:

  قصور في تحصيل المداخيل الخاصة بالمركز االستشفائي 

دوق الوطني لمنظمات االحتياط بعد إصدار وبعث فواتير التحمل المتعلقة بالمؤمن عليهم، ترسل مصالح الصن

كز االستشفائي اإلقليمي الئحة الفواتير المرفوضة، مرفقة بتعليالت وأسباب هذا االجتماعي لقسم التحصيل بالمر

 الرفض الذي يكون موضوع تعديل وتتبع من قبل المسؤول عن قسم التحصيل.

ص جميع الفواتير المرفوضة خالل فترة وقد مكن تحليل أسباب رفض الفواتير المذكورة، وذلك من خالل افتحا

 :، من تسجيل المالحظات التالية2017و 2011 ما بين المراقبة

ضعف التنسيق بين المركز االستشفائي اإلقليمي ومصالح الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط  ▪

 االجتماعي فيما يتعلق بالتحقق من وضعية المؤمن عليهم

 من وضعية المؤمن عليهم في الحاالت التالية: يظهر الرفض الذي يرجع لعدم التحقق

 لمؤمن عليه وعدم التصريح به؛استبعاد زوج ا -

 توقيف االستفادة من الحقوق بالنسبة للمؤمن عليهم؛ -

 عدم التصريح باألطفال لدى الصندوق. -

االستشفائي في المائة من أسباب الرفض. فتعزيز التنسيق بين المركز    32فاتورة تمثل    14حاالت الرفض هذه تخص  

اعي فيما يتعلق بالتحقق من وضعية المؤمن عليهم لمن شأنه ومصالح الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتم

تفادي حاالت الرفض هاته. وبالتالي فإن هامش التحسن سيكون ذا أهمية، على اعتبار أن استشارة مصالح الصندوق 

 عليهم ستمكن من تجميع معطيات إدارية موثوقة. السالف الذكر للتحقق من الوضعية المحينة للمؤمن

 آلجال المتعلقة بإرسال ملفات التحمل للمؤمن عليهم عدم احترام ا ▪

لوحظ أن العديد من هذه الملفات كانت موضوع رفض يعود ألسباب تتعلق بالتأخير في إرسال ملفات التحمل للمؤمن 

ي المائة من أسباب الرفض. لذا فاحترام اآلجال المحددة ف 68فاتورة تمثل  30عليهم. وقد همت حاالت الرفض هذه 

ال ملفات التحمل سيمكن من تفادى هذا المشكل. مع اإلشارة إلى أن الدورية المشتركة بين مديرية المستشفيات إلرس

المتعلقة   2007مارس    02بتاريخ    (CNOPS)والعالجات المتنقلة والصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي  
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نظمات االحتياط االجتماعي تنص على أن طلبات أشكال التحمل والفوترة للمؤمن عليهم لدى الصندوق الوطني لمب

 التحمل يجب أن ترسل داخل أجل شهر ابتداء من تاريخ مغادرة المؤمن للمستشفى.

نظمات التغطية لهذه األسباب، يوصي المجلس األعلى للحسابات بالعمل على تحسين عمليات تحصيل المداخيل لدى م

 الصحية من خالل اإلجراءات التالية:

تنسيق بين المركز االستشفائي الجهوي ومصالح الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط تعزيز ال -

 االجتماعي فيما يتعلق بالتحقق من وضعية المؤمن عليهم؛

 احترام اآلجال المتعلقة بإرسال الملفات الطبية وملفات التحمل للمؤمن عليهم. -
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 (مقتضب)نص 

 وتدبير المركز االستشفائي لبوجدورنظام الحكامة أوال. 

 غياب مشروع المؤسسة االستشفائي 

تطوير الحكامة وترشيد رصد   2025يلزم التذكير بأن وزارة الصحة سطرت ضمن برنامجها االستراتيجي الصحة  

 واستعمال الموارد.

وية تعمل جاهدة على ارة المركزية لوزارة الصحة، فإن المديريات الجهوفي هذا الصدد، وبتأطير ودعم من اإلد 

 بلورة وإخراج المخططات الجهوية لعرض العالجات، والتي ستؤطر إعداد مشاريع المؤسسة االستشفائية. 

ومن هذا المنطلق، فإن المديرية الجهوية للصحة لجهة العيون الساقية الحمراء سطرت ضمن أولوياتها إنجاز 

 .وكذا باقي المراكز االستشفائية بالجهة لبوجدور االستشفائي الخاص بالمركز الستشفائياع المؤسسة مشرو

 التشاور والدعم آتغياب هي 

في إطار تطوير الحكامة، فإن إدارة المركز االستشفائي، وبدعم من المندوبية اإلقليمية والمديرية الجهوية للصحة، 

ي، وذلك رغم اإلكراهات لمواكبتها في تدبير المركز االستشفائ ،ر والدعمهيئات التشاوتعمل جاهدة على تكوين 

 .إلقليمالمتعلقة من جهة بالنقص في الموارد البشرية الصحية، ومن جهة أخرى بعدم استقرار هذه الموارد با

  مستوى تسيير قطب الشؤون الطبية علىنقائص 

لبوجدور لشغل منصب رئيس قطب الشؤون  الستشفائيإدارة المركز االتي قامت بها المتكررة رغم اإلعالنات 

 لهذا القطب. تعيين رئيس فإن إدارة المركز االستشفائي لم تتمكن من  ،لطبيةا

يمارس مهامه بالنيابة في انتظار فتح باب  طبيبوجدور على رئيس قطب لحاليا يتوفر المستشفى اإلقليمي إال أنه 

 .)...(الترشيح. 

 تمريضعلى مستوى قطب ال نقائص 

وقد تم فتح باب الترشيح لشغل منصب رئيس  .بالمستشفيات للمدراء الجهويينتم تفويض تعيين رؤساء االقطاب 

 )...( قطب العالجات التمريضية وتم تعيين ممرضة مسؤولة حاليا في المنصب المذكور. 

  مستوى تسيير قطب الشؤون اإلدارية علىنقائص 

لك ذب اإلداري للمستشفى سوى رئيسه لاإلقليمي لبوجدور لم يكن يعمل بالقط  خالل فترة مراقبة التسيير بالمستشفى

 القطب. بهذاكان مضطرا للقيام بجميع المهام لضمان السير العادي للعمل 

خر مكلف بالصفقات العمومية وتسيير النفقات وسيتم تعزيز القطب بموارد بشرية إضافية  آحاليا يوجد موظف 

 . )...( لضمان توزيع جيد للمهام.

 ةتدبير الخدمات العالجيثانيا. 

  نظام الديمومة بمصلحة االستقبال وقبول المرضى اعتمادعدم 

بنظام   ، فإنه يتعذر عليها العملالموارد البشرية  للنقص الحاد الذي يعاني منه المركز االستشفائي لبوجدور فينظرا  

 ، بمصلحة االستقبال وقبول المرضىبالوحدة اإلدارية  المداومة

لنقص في الموارد البشرية، فإن إدارة المركز االستشفائي تعطي األولوية للتكفل إال أنه يلزم التأكيد على أنه رغم ا

 الطبي وإلسداء الخدمات الصحية للوافدين على المستشفى. 

 خلية لفرز وتوجيه المرضى من أجل إعطاء األولوية للحاالت المستعجلة غياب 

التمريضية والطبية، إال أنه ورغم هذا  حاد على مستوى األطرللنقص ال المرضى غياب خلية لفرز وتوجيهيرجع 

النقص فقد قامت إدارة المركز االستشفائي حاليا بتعيين ممرضة مسؤولة على مستوى المستعجالت للقيام بمهمة 

 )...(.  الفرز وتدبير الحاالت المستعجلة.

 مصلحة لإلنعاش الطبي غياب 

وفي انتظار   ،ية شراكة بين المجلس اإلقليمي لبوجدور لتهيئة المكان المخصص لإلنعاش الطبياتفاق  حاليا إعداد   يتم

 .لك يتم نقل الحاالت الحرجة إلى المستشفى الجهوي بالعيون بواسطة المروحية أو سيارات اإلسعافذ 
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  جراحة العظام على القيام بالفحوصات الطبية مصلحةاقتصار 

تحرص على ضمان استمرارية االستشارات الطبية لمختلف التخصصات بما فيها شفائي إن إدارة المركز االست

تخصص جراحة العظام، بالنسبة للحاالت التي تتطلب تكفال أكثر تخصصا يتم توجيهها إلى المركز االستشفائي 

 المرجعي بالعيون.

 برمجة.مع اإلشارة إلى أن التجهيزات الضرورية لمصلحة جراحة العظام هي في طور ال

  غياب دليل داخلي على مستوى الفحص باألشعة 

 .)...( الداخلي، تم نشره في المصلحة على لوحة الملصقات.تتوفر مصلحة األشعة حاليا على دليل العمل 

 نقائص على مستوى االستقبال وتسليم نتائج الفحوصات الطبية 

المختبر إبان فترة مهمة المجلس  فتقارعدم توفر المصلحة على طاقم خاص باالستقبال راجع باألساس الإن   

للموارد البشرية المخصصة لهذا الغرض ما يضطر الطاقم التقني لتعويض هذا الخصاص، وهو ما تمت االستجابة 

 )...( الموارد البشرية للقيام بهذه المهام، منها:  له بتوفير

 ،ممرضة مكلفة باستقبال المرضى وتسليم نتائج الفحوصات -

 .سحب عينات الدمعملية ممرضة مكلفة ب  -

  تدبير مخزون األدوية والمواد الصيدلية فيقصور 

 على مستوى المستودعات الملحقة لحفظ وتخزين األدوية .أ

  .الطبية والمستلزمات األدوية وتخزين يستجيب لمعايير استقبال تهيئة وإعداد مستودع تتملتفادي هذا القصور 

والتي تحترم  للحرارة الحساسة تابعة للمندوبية لتخزين األدويةال تبريد لل غرفةالمستشفى  إشارةوضع رهن كما تم 

 المعايير المعتمدة.

ومكيفة،   ةللصيدلية ذو مساحة أكبر مضاءآخر تهيئة وإعداد مكان أما على مستوى الصيدلية المركزية فقد تمت 

 . مكتب للصيدالنيعلى رفوف كافية للتخزين   ومتوفر على  ويتوفر

 ي للمركز االستشفائيالتدبير المالثالثا. 

 .قصور في تحصيل المداخيل الخاصة بالمركز االستشفائي 

من أجل تحسين عمل مصلحة التحصيل، عملت إدارة المركز االستشفائي على تعيين موظفين اثنين إضافيين بهذه 

 ة.عدد الملفات المرفوض من التخفيضتحسين أدائه من خالل الرفع من المداخيل و المصلحة، مما مكن من

  ضعف التنسيق بين المركز أالستشفائي اإلقليمي ومصالح الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط

 االجتماعي فيما يتعلق بالتحقق من وضعية المؤمن عليهم

تم إيفاد موظف مكتب التحصيل إلى مصالح الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي والصندوق الوطني 

تتبع الملفات المحالة على الصناديق على للقيام بدخول الزويد المستشفى بمفاتيح ن االجتماعي حيث تم تللضما

 .الصفحة االلكترونية واالستجابة للمالحظات في حالة وجودها
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  مستشفى محمد السادس بطنجة
 

 يعتبر مستشفى محمد السادس أحد مستشفيات القرب التي تدخل ضمن مكونات المركز االستشفائي الجهوي لطنجة،

في إطار سياسة القرب المتعلقة بالخدمات االجتماعية المقدمة  2006يوليوز  19وقد أسس هذا المستشفى بتاريخ 

جة، ومن بين االختصاصات الطبية والخدمات لساكنة المنطقة ومن أجل تدعيم العرض الصحي على مستوى مدينة طن

ألطفال والجراحة العامة وجراحة األسنان باإلضافة  الصحية التي يقدمها هذا المستشفى: طب النساء والتوليد وطب ا

 إلى المستعجالت والعيادات الخارجية والتحاليل الطبية والفحص باألشعة والصدى. 

موظفا موزعين على ثالث   89، فتتألف من  2017لمستشفى إلى حدود بداية سنة  أما بالنسبة للموارد البشرية العاملة با

ثم فئة األطر اإلدارية والتقنيين وعددهم   51وفئة األطر الشبة طبية وعددهم    17عددهم  فئات وهي: فئة األطر الطبية و

21. 

سريرا. ويوضح الجدول  51ود سريرا، لكنها حاليا في حد  59وقد بلغت الطاقة االستيعابية للمستشفى عند اإلحداث 

 .2017-2012بأنشطة هذا المستشفى خالل الفترة  الخاصة المؤشرات أهمالتالي 

 2017-2012أهم المؤشرات الخاصة بأنشطة المستشفى خالل الفترة 

 السنة 2012 2013 2014 2015 2016 2017

 قبول لتلقي االستشفاء الكامل 5654 5241 4687 4245 3786 12423

 عدد أيام االستشفاء 15394 11547 9733 9915 7964 10759

 معامل االستشفاء 1,13 1,05 0,94 0,85 0,76 2,50

 االستيعابية )بالمائة( شغل الطاقة نسبة 81,10 65,91 55,55 52,24 45,63 56,70

 عدد عمليات التوليد العادية  788 4 4386 4150 3797 3496 3354

 عدد العمليات القيصرية 234 154 30 104 92 6

 المرور بالمستعجالت 31721 32502 37669 40976 45635 49133

 لعمليات الجراحية الكبرىا 547 440 70 604 516 515

 الفحوصات الخارجية المتخصصة 18542 7892 14067 12255 8135 6109

 عدد الوفيات داخل المستشفى  3 2 3 1 0 1

 المصدر: معطيات المستشفى  

 

لجهة  للحسابات الجهوي المجلس مع شراكةب للحسابات األعلى المجلس أنجزها التي أسفرت مهمة مراقبة التسيير

 التالية: همت المحاور توصيات وإصدارالمالحظات  تسجيل مجموعة من عن الحسيمة،-تطوان-طنجة

 والدعم أوال. أقطاب التسيير وهيئات للتنسيق
( 2007أبريل  13)  1428من ربيع األول  24الصادر في  2.06.656من المرسوم رقم  14طبقا لمقتضيات المادة 

من القانون الداخلي للمستشفيات فإن تسيير أي مستشفى يستوجب  11و 4المتعلق بالتنظيم االستشفائي والمادتين 

لى شكل ثالثة أقطاب وهي: قطب الشؤون الطبية وقطب العالجات التمريضية وقطب الشؤون المالية وتساند تنظيمه ع

 هذه األقطاب والهيئات من رصد النقائص التالية. والدعم. وقد مكن تقييم عمل هذه األقطاب هيئات للتنسيق

  عدم هيكلة قطب الشؤون الطبية 

من المرسوم المتعلق بالتنظيم   17هذا القطب، وذلك خالفا لمقتضيات المادة    تبين أنه لم يتم تعيين أي طبيب على رأس

ة باقتراح من المدير الجهوي االستشفائي السالف الذكر والتي نصت على تعيين رؤساء األقطاب من طرف وزير الصح

إليه بمقتضى للصحة. وهكذا وفي ظل هذه الوضعية أصبح من الصعب تنظيم هذا القطب للقيام بالمهام الموكلة 

 النصوص التنظيمية، خصوصا فيما يتعلق بتقييم جودة وفعالية الفحوصات الطبية والتكوين المستمر للموارد البشرية. 

 والدعم ق عدم تفعيل دور هيئات التنسي 

للمستشفيات،   الداخلي النظام من 11والمادة   أعاله، إليه المشار 2.06.656 رقم  المرسوم من31المادة   لمقتضيات طبقا

مهامه. وتتكون هذه الهيئات  أداء المستشفى في مدير أجل مساعدة من والتشاور الدعم هيئات من مجموعة يتعين إحداث
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والممرضات  الممرضين والصيادلة ومجلس األسنان وأطباء األطباء يم ومجلسوالتقي التتبع المؤسسة ولجنة من لجنة

والممرضات الذي عقد  الممرضين باستثناء مجلس ه لوحظ أنهأن شفى. إالولجنة محاربة التعفنات المكتسبة بالمست

وهكذا  غير مفعلة،تعقد اجتماعات دورية وأغلبيتها ال  بعض االجتماعات خالل فترة المراقبة فإن باقي هذه الهيئات

 نجد أن:

 المؤسسة لم تعقد أي اجتماع؛ لجنة -

 والتقييم، لم تعقد أي اجتماع؛  التتبع لجنة -

والصيادلة غير مفعل حيث أن آخر اجتماع ألعضائه كان بتاريخ  األسنان وأطباء ألطباءا مجلس -

 ؛ 08/09/2010

فترة المراقبة وكان آخر اجتماع   لجنة محاربة التعفنات المكتسبة بالمستشفى لم تعقد أي اجتماع خالل -

 .05/05/2010لها بتاريخ 

 لذلك، يوصي المجلس األعلى للحسابات بما يلي:

 العمل على هيكلة قطب الشؤون الطبية ليقوم بالمهام المنوطة به؛ -

 والدعم. تفعيل دور اللجان وهيئات التنسيق  -

 ثانيا. استقبال المرضى وتدبير المداخيل 

 ل والقبولتدبير مصلحة االستقبا .1

 يتسم تدبير هذه المصلحة بالعديد من النقائص، يمكن إجمالها فيما يلي: 

 ل واإلرشاد والتوجيهنقص في خدمات االستقبا 

لوحظ من خالل مراقبة هذه المصلحة أن مهام االستقبال والتوجيه غير متوفرة، حيث يتوجه العديد من زوار المستشفى  

ية والتي بدورها توجههم نحو مصلحة االستقبال والقبول. كما أن بعض مباشرة نحو مختلف المصالح االستشفائ

لتجاوز عملية التسجيل باالستقباالت، وبالتالي ال يتم احترام التسلسل  المرضى يمرون عبر مصلحة المستعجالت،

  الذي يجب على المريض أن يمر به لدى ولوجه المستشفى والذي يقضي بالضرورة المرور بمصلحة االستقبال

 والقبول.

 عدم االستغالل األمثل للبرنامج المعلوماتي المتعلق بمصلحة االستقبال والقبول 

المراقبة أن البرنامج المعلوماتي المتعلق بمصلحة االستقبال والقبول يٌستعمل فقط فيما يخص االستشفاء،  تبين من خالل  

ة فال يتم استعمالها، كما ال يتم تسجيل فوترة هذه أما باقي الوظائف المتعلقة باالستشارات الطبية والفحوصات الخارجي

 الخدمات على مستوى هذا البرنامج. 

داخل البرنامج المعلوماتي المتعلقة بفوترة المقبولين لالستشفاء تعرف بعض النقائص، حيث ال يتم    كما أن التسجيالت

 تضمين رقم وصل األداء في الخانة المخصصة له مما يشكل خطرا محتمال للغش.

" عوض تضمين x " بن"x كما لوحظ على مستوى البرنامج المعلوماتي أن عددا من المرضى، يتم تسجيلهم   ب"

إلى  01/10/2016السم العائلي والشخصي للمعنيين باألمر، وقد بلغ عدد هذه الحاالت خالل الفترة الممتدة من ا

 حالة. 12523حوالي   30/03/2017

ملف مسجل خالل نفس الفترة المذكورة   1824حالة من أصل    1438يد الدراسة حوالي  كما بلغ عدد الملفات المسجلة وق

 ملفات. 307سالفا ولم تتم فوترة سوى 

كما ال يتم استعمال الوظيفة المخصصة لتدبير المواعيد على مستوى هذا البرنامج وتكتفى المصالح المعنية بمسك 

 سجالت مخصصة لهذا الغرض.

  المستشفى مشاكل في استخالص ديون 

غير  لوحظ أن مسطرة االستخالص تعرف العديد من النقائص والتي أدت إلى تراكم مبلغ كبير من المداخيل

المستخلصة. حيث سجلت اختالالت على مستوى مراقبة ملفات المرضى والتي غالبا ما تكون غير مكتملة جراء نقص  

وحظ أن إحالة ملفات المرضى المستفيدين من التغطية في الوثائق المطلوبة أو جراء غياب التقارير الطبية. كما ل

من تاريخ الكشف  يوما 60عنية، تتجاوز األجل المحدد في الصحية على المؤسسات المكلفة بالتأمين عن المرض الم

ول أو االستشفاء. وقد لوحظ بهذا الصدد غياب اآلليات التي تحدد إحالة وتداول هذه الملفات بين مصلحة االستقبال والقب

 والموظف المكلف باالستخالص، السيما تلك التي تحدد تاريخ استالم الملفات المذكورة.
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 مداخيل المستشفى .2

تتكون المداخيل الذاتية للمستشفى من مداخيل االستشفاء ومداخيل الخدمات الخارجية. ويبين الجدول التالي قيمة هذه 

 .2017دجنبر  31 إلى 2012المداخيل خالل الفترة الممتدة من فاتح يناير 

 بالدرهم  2017-2012مداخيل المستشفى خالل الفترة 

 نوع المدخول بالدرهم 2012سنة  2013سنة  2014سنة  2015سنة  2016سنة  2017سنة 

239 800,00 305 630,00 313 446,00 264 351,00 343 469,50 471 130,00 

منتوج أداء أيام االستشفاء  

واألتعاب الطبية والجراحية 

 لمرضى ل

 الطبيةاالستشارات  012,50 442 475,00 444 405,00 602 252,50 388 340,00 313 005,00 244

 منتوج أداء التحاليل الطبية 998,50 380 825,00 111 601,50 973,00 17 964,50 45 753,00 57

 الكشوفات باألشعة منتوج أداء  104,00 232 734,00 469 739,00 540 337,00 424 686,00 377 280,00 354

51 840,00 64 860,00 57 900,00 78 700,00 62 000,00 60 100,00 
الشواهد الطبية وباقي الخدمات 

 الطبية المؤدى عنها

 مجموع المداخيل المحققة  345,00 586 1 503,50 431 1 796,50 486 1 908,50 201 1 480,50 107 1 678,00 947

 2017إلى   2012لمستشفى برسم السنوات المالية من االمصدر: الوضعيات المالية ل

  الذاتيةتراجع المداخيل 

 678,00 947إلى  2012درهما سنة  345,00 586 1لوحظ تراجع في المداخيل الذاتية المحققة والتي انتقلت من 

لعدد من ، وبالموازاة مع ذلك سجل انخفاض في عدد المرضى الخاضعين لالستشفاء، حيث انتقل هذا ا2017سنة 

 .2017سنة  3743إلى  2012فردا سنة  6576

 ومنحها خطأ لبعض المستفيدين  هيمنة اإلعفاءات 

الطبية والذين أعلن أنهم معدمون من خالل فحص البيانات المتعلقة بعدد المرضى المؤدين والذين يستفيدون من التغطية  

مة السيما بالنسبة لالستشفاء، ويبن الجدول التالي أو يستفيدون من اإلعفاء القانوني، لوحظ أن قيمة اإلعفاءات مه

 المبالغ المتعلقة باإلعفاءات المذكورة:

 بالدرهم  2017-2012المبالغ المتعلقة باإلعفاءات خالل الفترة 

 السنوات 2012 2013 2014 2015 2016 2017

5 303 355 1 556 844 667 950 227 516 602 656 643 131 

قة مبلغ االعفاءات المتعل

 بالكشوفات الخارجية بالدرهم

815 750 1 701 800 2 527 000 2 401 000 1 345 318 3 413 555 

مبلغ االعفاءات المتعلقة 

 باالستشفاء بالدرهم

6 119 105 3 258 644 3 194 950 2 628 516 1 947 974 4 056 686 

المبلغ اإلجمالي لإلعفاءات 

 بالدرهم 

 2017إلى   2012مستشفى برسم السنوات المالية من المصدر: البيانات المالية لل

بدالً من   درهم   7.932.085,50، بلغت قيمة اإلعفاءات حسب ما صرح به المستشفى مبلغ2016إال أنه، بالنسبة لعام  

 درهم.   4.673.441,50درهم المبين في الجدول السابق،  أي بفارق إجمالي غير مفوتر  بقيمة    644,00 258 3مبلغ  

  اإلعفاءات الممنوحة وأسسها القانونية جدوى 

صادر في   80-99- 2من المرسوم رقم  2لوحظ أنه باإلضافة إلى اإلعفاءات المنصوص عليها في المادة 

( التي تحدد شروط أداء الخدمات التي تقدمها المستشفيات والمؤسسات التابعة 1999مارس    30)  1419 الحجة ذي 12

 لوزارة الصحة لفائدة األشخاص:

 . الذين ال تسمح لهم قدراتهم المساهمة بتحمل تكاليف الخدمات أو جزء منها؛ 1

 ب مقتضى قانوني؛ . المستفيدين من الرعاية الصحية المجانية والعالج في المستشفيات بموج2

 .المعانين من األمراض موضوع البرامج الصحية والمحددة في قائمة وضعت بقرار من وزير الصحة.3
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بتاريخ  21/10عفاءات إلى سلسلة من الدوريات الصادرة عن وزير الصحة، وال سيما الدورية رقم وتستند بعض اإل 

الخاصة  2001يونيو  28بتاريخ في  116/00، الدورية 2001يونيو  11في  108، والدورية 2004مارس  03

 وغيرها. لفائدة لنساء الحوامل، 2012أبريل  17بتاريخ  557بموظفي وزارة الصحة، والدورية رقم 

وبالنظر إلى الفئات المستفيدة من االعفاءات الممنوحة من طرف المستشفى، يمكن إجمال المستفيدين في أربع فئات  

 والعاملين بالقطاع الصحي والنساء الحوامل وحاالت الطوارئ.وهي: المعوزين 

تفادة من اإلعفاء، طالما أن أي وقد لوحظ أن اإلعفاءات ت منح أحيانًا بشكل خاطئ لمرضى غير مستوفين لشروط االس

شخص ي علن أنه في حالة فقر يمكن أن يستفيد من نظام الراميد وأن العاملين بالقطاع الصحي مشمولون بنظام التأمين 

 لى الرغم من استفادتهن من تغطية صحيةاإلجباري عن المرض، كما أن بعض النساء الحوامل ع

(CNOPS ،CNSS..،  يفضلن عدم إعالن ،)ذلك لتجنب اإلجراءات اإلدارية، باإلضافة إلى حاالت الطوارئ  إلخ

 الخاطئة التي تمر خالل فترات الحراسة لتستفيد من اإلعفاء. 

 ولهذا، يوصي المجلس بما يلي:

ما من خالل ضمان المداومة على مستوى مصلحة تحسين أداء مصلحة االستقبال والقبول، ال سي -

 الطوارئ؛

 المستشفى؛  مستحقات الخدمات وتحسين تدبير استخالص ضمان متابعة صارمة لفوترة -

مراجعة الخدمات غير المستعملة على مستوى البرنامج المعلوماتي وتكوين الموظفين من أجل  -

 استخدامه بشكل أفضل؛

 ن لها بموجب المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها.حصر اإلعفاءات في األشخاص الخاضعي -

 المصالح االستشفائية ثالثًا: تقييم نشاط
يضم مستشفى محمد السادس المصالح التالية: مركز التشخيص ومصلحة المستعجالت ومصلحة الجراحة ومختبر 

واالستشفاء.  وقد مّكن تقييم نشاط هذه   التحاليل الطبية ومصلحة التصوير الطبي ووحدة طب األسنان ومصلحة الوالدة

 المصالح من تسجيل المالحظات التالية:

 مركز التشخيص  .1

 تراجع نشاط القسم وأداء األطباء 

 2012استشارة خالل سنة  7656عرف عدد االستشارات السنوية عدة تغيرات خالل فترة المراقبة، حيث انتقل من 

، أما عن الذروة المسجلة 2017سنة  6019و 2015سنة  12255، لينخفض من جديد إلى 2014سنة  14067إلى 

نقل االستشارات في جراحة المخ واألعصاب وجراحة المسالك البولية من مستشفى محمد فترجع إلى    2014في سنة  

 الخامس إلى مستشفى محمد السادس.

والذي تراوح بين اثنين وأربع   وبالموازاة مع ذلك، لوحظ انخفاض في معدل االستشارات لكل طبيب في اليوم الواحد،

 استشارات.

ستشارات المتعلقة بطب النساء والتوليد نتيجة نقص حاد في عدد األطباء  تراجعا حادا في اال 2017وقد عرفت سنة 

، 2012وأربعة في عام    2013حيث تراجع عددهم إلى اثنين فقط بدالً من تسعة في السنتين السابقتين، وخمسة في عام  

 المستشفى هو موضوع مشروع لمستشفى األم والطفل. مع العلم أن

 تخصصاتطول المواعيد بالنسبة لبعض ال 

أنها تختلف  2017فبراير  15لوحظ من خالل االطالع على أجندة المواعيد المتعلقة باالستشارات المتخصصة في 

رب سبعة أشهر، تليها تلك باختالف التخصصات. فقد تم تسجيل أطول المواعيد على مستوى أمراض النساء، بما يقا

يوًما وتلك المتعلقة بأمراض  11بالجراحة بحوالي شهر و الخاصة بطب األطفال بأكثر من شهرين، ثم تلك المتعلقة

الجهاز الهضمي بأقل من شهر، أما أقصر المواعيد فهي تلك المسجلة في تخصص المسالك البولية حيث تتراوح مدة 

 ثة أسابيع.الموعد بين يوم واحد فقط إلى ثال

ية، مما يقلل من الحيز الزمني المخصص وتعزى طول مدة المواعيد إلى قلة القاعات المخصصة لالستشارات الطب

لكل طبيب على مستوى مركز التشخيص من جهة، وإلى التحديد المسبق من قبل بعض األطباء لعدد المرضى الذين 

 سيكشفون عنهم في اليوم من جهة أخرى.
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 لمجلس بما يلي: لذلك، يوصي ا

 ضمان توزيع متوازن لالستشارات الطبية بين األطباء؛ -

 .ابير الالزمة لتقليص مدة المواعيداتخاذ التد -

 قسم الجراحة وغرفة العمليات .2

يحتوي قسم الجراحة على غرفتين داخل المركب الجراحي، وسرير واحد لالستيقاظ، أما بالنسبة للموارد المادية 

. كما المتاحة لهذا القسم فهي محدودة، حيث يتوفر القسم على طبيب جراح وطبيب تخدير وثماني ممرضاتوالبشرية  

أن توفر وجودة المعدات الصغيرة المستخدمة تعرف عدة انتقادات من طرف المستخدمين. وقد عرف نشاط هذا القسم 

رين تابعين للمستشفى الجهوي لطنجة يقومون تذبذبا خالل فترة المراقبة. وتجدر اإلشارة إلى أن أطباء وجراحين آخ

 من خالل قراءة البيانات المتعلقة بنشاط هذا القسم ما يلي: بإجراء عمليات جراحية داخل هذا القسم. وقد لوحظ 

تدخل سنة   359انخفاض عدد التدخالت الجراحية الخاصة بأمراض النساء والتوليد، جميع الفئات، من   -

، ثم لينخفض  2016في عام  297، و2015عام  209فع من جديد إلى ، ليرت 2014في  52إلى  2012

 ؛2017فقط خالل سنة  38إلى 

، 2014وحتى سبتمبر    2013أطباء التخدير واإلنعاش مما يؤثر على نشاط القسم، وهكذا فمنذ يونيو    قلة -

الكبرى لم يتوفر المستشفى على أي طبيب في هذا التخصص، مما حال دون إجراء التدخالت الجراحية  

يطة التي تتطلب وجود طبيب في هذا التخصص، وبالتالي لم تجرى سوى التدخالت الجراحية البس

 خالل هذه المدة؛

 توقف نشاط الجراحة لفترات طويلة، تتراوح من أسبوع إلى ثالثة أشهر. -

واإلنعاش وبالتالي، يوصي المجلس بضمان استمرارية نشاط المركب الجراحي وتواجد طبيب مختص في التخدير 

 بصفة دائمة.

 مختبر التحاليل الطبية .3

ختبر تتعلق فقط بالكيمياء الحيوية وأمراض الدم واألمصال، أما عن إن التحليالت الطبية التي تجرى على مستوى الم 

كما أن المختبر يشتغل في غياب طبيب أحيائي   االختبارات البكتريولوجية والطفيلية والتشريحية، فهي ال تنجز. 

 خصوصا فيما يخص المصادقة على نتائج التحليالت الطبية. مسؤول،

ى فواصل بين المكاتب اإلدارية وأماكن إجراء االختبارات كما يفتقر إلى منافذ وقد لوحظ أن مبنى المختبر يفتقر إل

 اإلغاثة. أما عن نشاطه خالل فترة المراقبة فقد تبين ما يلي: 

من التحليالت التي أجريت، تليها تلك المتعلقة باألمصال  % 46.68هيمنة تحليالت الدم بما يقرب من  -

 تقريبا.  % 20.52لمتعلقة بالكيمياء الحيوية بنسبة تقريبا، وأخيرا تلك ا  % 32.8بنسبة 

وحتى أبريل  2013، بسبب توقف التحليالت الخارجية منذ ديسمبر 2014نشاط ضعيف خالل عام  -

2015. 

لم تستعمل مطلقًا منذ تاريخ اقتنائها، وأخرى قليلة االستعمال،   وجود عدة أجهزة غير مستخدمة، منها من -

 شاط اليومي.ألنها غير مالئمة لحجم للن

في المقابل سجل نقص في المعدات الالزمة لحسن سير العمل، ذلك أن المعدات المستعملة غير كافية   -

بعض االختبارات وحجم وتظهر بعض العيوب التي من شأنها أن تؤثر سلبيا على دقة النتائج، وتحقيق  

 النشاط بشكل عام.

 وبالتالي، يوصي المجلس بما يلي:

 ب أحيائي مسؤول؛تزويد المختبر بطبي -

 تجهيز المختبر بالمعدات الالزمة لضمان حسن سير عمله. -

 مصلحة التصوير الطبي .4

رة المراقبة مقدر تقوم مصلحة التصوير الطبي بإجراء الفحوصات اإلشعاعية القياسية فقط، بمعدل سنوي خالل فت

 ة نذكر:  فحصا في السنة، ومن بين المالحظات المسجلة على مستوى هذه المصلح 5473 بـ
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ال تتوفر هذه المصلحة على طبيب مختص لقراءة نتائج الفحوصات االشعاعية المنجزة وتأطير العاملين  -

 بالمصلحة؛

مما ال يمكن من تأمين   2016ثالث في سنة  تسيير هذه المصلحة من طرف تقننين اثنين، وتم تعيين تقني   -

 المداومة على مستوى هذه المصلحة؛

 ث يحتوي القسم على طاولتين عاديتن وآلة تطوير تعاني من أعطال متكررة؛ محدودية وسائل العمل حي -

استخدام تقنية لتحميض األفالم متجاوزة في ظل وجود تقنيات رقمية جديدة، وقد قدمت المصلحة العديد  -

 الطلبات القتناء جهاز من هذا النوع األخير إال أنه لم تتم تلبيتها؛ من 

 المحتملة. المخاطر من للوقاية اإلشعاعيالنشاط  وضبط لقياس وسائل غياب -

 وبالتالي، يوصي المجلس بما يلي:

 تعيين طبيب أخصائي في األشعة وتوفير الوسائل المادية المالئمة؛ -

 شعة السينية.ضمان المراقبة المنتظمة لمعدات األ -

 وحدة طب األسنان .5

 أسفرت عملية مراقبة هذه الوحدة عن تسجيل المالحظات التالية:

اية الموارد الالزمة لحسن االشتغال، حيث تحتوي وحدة طب األسنان على كرسي واحد وطبيبة  عدم كف -

ز راديو جراحية لألسنان ومساعدة واحدة، كما تفتقر إلى وسائل العمل والتشخيص الالزمة مثل جها

حيث   األسنان والمواد االستهالكية المستعملة لعالج األسنان ومنتجات التخدير ومعدات طب األسنان،

 التي عرفت نفاذا تاما له؛ 2015سجل نفاذ المخزون لعدة أشهر، السيما سنة 

انخفاض في نشاط الوحدة، حيث لوحظ أن نشاط خدمة طب األسنان قد انخفض بشكل كبير منذ سنة  -

سنة  2637حالة عالج فقط بدالً من  193، بـ 2015حيث وصل إلى أدنى مستوى له في سنة  ،2013

تقريبًا.  تجدر اإلشارة إلى أن هذا االنخفاض في النشاط يرجع  %92.68ض قدره ، أي بانخفا2012

التي من ناحية، إلى انخفاض في عدد األطباء )طبيب أسنان بدالً من اثنين(، وإلى نقص الوسائل المادية  

 ؛. وبالتالي فإن نشاط الوحدة اقتصر على االستشارة واستئصال األسنان2014لم تعد متوفرة منذ سنة 

ارتفاع معدل التغيب: حيث كشفت مراجعة سجالت العمل بالمصلحة الممارس حااًل عن حاالت غياب   -

 2012خالل سنتي    متكررة لطبيب األسنان، بحيث لم يتجاوز متوسط عدد أيام عمله في الشهر سبعة أيام

إلشارة إلى أنه منذ ، مع العلم أن هاتين السنتين هما نسبيا األكثر نشاطا في هذه الفترة. وتجدر ا2013و

 ، لم تستعمل السجالت المذكورة.2014سنة 

 وبالتالي، يوصي المجلس بتزويد وحدة األسنان بالوسائل الالزمة للتشخيص والعمل.

 مصلحة األمومة .6

قابلة، غير  18وتتوفر على طبيبين أخصائيين في التوليد و 52سريرا من أصل  36وائية لقسم الوالدة تبلغ الطاقة اإلي

إلى  2012ا ال تتوفر على حضانة. ويبين الجدول التالي نشاط هذه المصلحة خالل الفترة الممتدة من فاتح يناير أنه

 :2017دجنبر  31
 2017-2012نشاط مصلحة األمومة خالل الفترة 

 الحاالت الموجهة الوفيات

 لمستشفى آخر  

 المجموع

أيام 

 االستشفاء 

 العادية

 الوالدات

 
المقبولون 

 الجدد
 ةالسن

 األطفال االمهات
متوفى عند 

 الوالدة
 القيصرية  

0 2 33 438 52,44% 6890 4788 4554 234 5250 2012 

1 1 28 1095 81,32% 10686 4386 4232 154 4793 2013 

0 2 21 1389 74,07% 9733 4150 4120 30 4687 2014 

0 0 20 1420 59,19% 7778 3797 3693 104 4245 2015 

0 0 13 804 40,61% 7134 3496 3404 92 3727 2016 

0 0 9 1073 37.77% 7168 3354 3348 6 3441 2017 

 المصدر: معطيات للمستشفى 
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 وقد أسفرت عملية المراقبة عن تسجيل المالحظات التالية: 

 انخفاض في نشاط المصلحة 

 ويتضح هذا االنخفاض من خالل ما يلي: 

، حيث انخفض عدد 2017و 2012تقريبًا بين سنتي  %30ة انخفاض إجمالي في نشاط الخدمة بنسب -

 عملية سنويًا؛  3354إلى  4788عمليات التوليد من 

 % 40,61، حيث وصل إلى 2013بشكل كبير منذ عام  TOMانخفض معدل ملء الطاقة االستيعابية  -

 ، مما يعني مصلحة األمومة غير المستغلة بشكل كامل؛2017عام 

مستشفى آخر من سنة إلى أخري، فقد تزايد بأكثر من الضعف في سنة جهة لارتفاع عدد الحاالت المو -

متبوع   2016، وسجل انخفاض في عام 2015و 2014وأكثر من ثالثة أضعاف في سنتي  2013

 ؛2017بارتفاع خالل سنة 

(، إذ لم يتم إجراء أي 2017انخفاض حاد في عدد العمليات القيصرية )ست عمليات فقط خالل سنة  -

 ة خارج البرنامج، ويتم دائًما إحالة الحاالت الحرجة إلى مستشفى محمد الخامس.قيصريعملية 

 تدهور في جودة رعاية النساء في طور الوالدة واألطفال حديثي الوالدة 

متوسط والدة في السنة، وقد أظهرت تقارير   4123حيث ال توجد سوى أربع طاوالت والدة، وهي في حالة سيئة ل 

 رة عن تدهور في جودة الخدمات، خاصة فيما يتعلق بالنظافة.األخياالعتماد 

 عدم تأمين الحراسة 

ال يتم تأمين الحراسة بعين المكان من قبل أطباء أمراض النساء والتوليد وأطباء التخدير لضمان رعاية أفضل في 

 حالة حدوث مضاعفات التوليد.

 عدم انتظام جوالت أطباء األطفال 

بجولة يومية منتظمة لالستعالم عن حالة المواليد الجدد داخل مصلحة األمومة، فهم ال ينتقلون طفال ال يقوم أطباء األ

 إال بناًء على طلب المولدات أو ممرضات المصلحة.

  مالحظات بخصوص قسم االستشفاء 

 لوحظ على مستوى هذا القسم ما يلي: 

م تغيير مالءات األسرة واألغطية ال يتلم يتم تجهيز األسرة بنظام استدعاء الممرضات عند الحاجة، و  -

 بانتظام؛ 

 ال يقوم األطباء بزيارات منتظمة للمرضى لمتابعة حالتهم الصحية؛  -

، ال يتم تقديم وجبات للمرضى، علما أن 2017لوحظ أيًضا أنه منذ إنشاء المستشفى وحتى مارس  -

 ناه:مصاريف اإلطعام تسجل ضمن مصاريف المستشفى كما هو مبين في الجدول أد

 2017-2012مصاريف إطعام المرضى والعاملين بالمستشفى خالل الفترة 

 السنوات 2012 2013 2014 2015 2016 2017

195 833,00 156 541,00 144 421,20 125 692,60 185 776,00 279 367,30 
مصاريف إطعام المرضى 

 والعاملين بالمستشفى بالدرهم

 2017إلى   2012لسنوات المالية من للمستشفى برسم االمصدر: البيانات المالية 

  عدم كفاية وسائل العمل 

تبين من خالل المراقبة أن وسائل العمل المتاحة غير كافية، وقد تم تقديم العديد من الطلبات في هذا االتجاه، إال أنها 

 تلبى متأخرة أو بصورة غير كافية. إذ لوحظ:

 ؛لك لم يتم استبدالهلمدة ثالث سنوات، رغم ذ توقف تشغيل جهاز المراقبة  -

نقص وانقطاع في األدوية والمستلزمات الطبية الضرورية، كتلك التي تستعمل لعالج ارتفاع ضغط  -

والهيدروكورتيزون والمصل  (، وبعض المضادات الحيوية مثل فالجيل وما شابه ذلك،tocoliseالدم )

 ؛ معقمة وغيرهاوالكمادات ال l’éosine  المالح ومصل الجلوكوز ومضادات اآلالم وحتى

 من المعدات الطبية توجد في حالة متوسطة أو سيئة. % 65 -
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 وبالتالي، يوصي المجلس بما يلي:

 تحسين ظروف التوليد واالستشفاء في جناح الوالدة مع زيادة قدرته االستيعابية وتزويده بحضانة؛ -

 دات التشخيص الالزمة؛ تزويد المصلحة بالمعدات الطبية وشبه الطبية ومع  -

 توفير الحراسة مع اإلقامة من قبل األطباء.  -
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 (الجواب كما ورد)نص 

 والدعم للتنسيق وهيئات التسيير أقطاب .أوال

 عدم هيكلة قطب الشؤون الطبية 

مسؤوالً عن هذه القطب ، شغل منصب رئيس الشؤون الطبية من قبل المدير الحالي، الذي ال يزال 2010منذ عام 

 عدام المرشحين.في ضوء ان

 والدعم التنسيق توهيئا دور تفعيل عدم 

انتقال عدد من األطباء يرجع سبب عدم تفعيل هذه الهيئات إلى التقاعد الذي طال غالبية األطباء من جهة، وإلى 

)حالة أطباء النساء( من جهة أخرى،   المركز االستشفائي الجهوي محمد الخامس الذي كان يعاني من نقص دعمل

ولجنة التدبير. ورغم ذلك، فقد تم   والصيادلة األسنان وأطباء األطباء مجلس ل ذلك دون استبدال أعضاءحيث حا

لكن هذا المشكل عرف طريقه إلى الحل من خالل قدوم الحفاظ على نشاطهم دون إشراف من قبل هذه اللجان. 

 ات من أجل انتخاب أعضاء هذه اللجان.أطباء جدد.  وقد تم عقد اجتماع

 المداخيل وتدبير المرضى استقبال. اثاني

 تدبير مصلحة االستقبال والقبول  .1

 المتعلق  المعلوماتي للبرنامج األمثل االستغالل نقص في خدمات االستقبال واالرشاد والتوجيه، عدم 

 المستشفى ديون استخالص في إضافة الى مشاكل والقبول االستقبال بمصلحة

الستقبال والتوجيه، في إطار الصفقات العمومية المبرمة من طرف المركز مضيفات لتعيين  ، تم  2017منذ نوفمبر  

ساعد على حل هذه المشكلة جزئيًا، ولكن نظًرا للنقص في الموارد  االستشفائي الجهوي محمد الخامس الشيء الذي

استرداد قيام بمهام إطارا للن اإلدارة عيّنت فإ. بمهامها بالكامل تقومال  وكون مصلحة االستقبال والقبولالبشرية، 

  .النفقات المتعلقة بالخدمات التي يقدمها المستشفى

 المستشفى مداخيل .2

 األسس غياب إضافة الى  المستفيدين لبعض  خطأ  ومنحها اإلعفاءات هيمنةالذاتية و المداخيل تراجع

 القانونية لإلعفاءات الممنوحة

انتقال األطباء للعمل بالمركز لمستشفى بعد لمستشفى بشكل رئيسي إلى تراجع نشاط اايرجع انخفاض مداخيل 

 للنساء الحوامللخدمات المقدمة في ابشكل رئيسي  المتمثلةالنسبة لإلعفاءات أما ب االستشفائي محمد الخامس،

الجاري   التنظيميةطبقا للنصوص هي معفاة ف (،بية)الوالدة، الوالدة القيصرية، التحاليل الطبية، واالستشارات الط

 .بها العمل

 االستشفائية المصالح نشاط تقييم .ثالثًا

  التشخيص  مركز .1

 التخصصات لبعض بالنسبة المواعيد إضافة الى طول األطباء وأداء القسم نشاط تراجع 

مركز الوانتقال بعض األطباء إلى    على التقاعد،  األطباءإحالة  بشكل رئيسي إلى  نشاط المركز  يرجع االنخفاض في  

بالنسبة جال المواعيد  للعمل على تقليص آتنظيم قوافل طبية  المركز يقوم ب  لخامس، إال أنااالستشفائي الجهوي محمد  

 لبعض التخصصات.

 العمليات وغرفة الجراحة قسم .2

 طويلة لم، فلمدة  تعويضهمدون  على التقاعد  الجراحين    إحالة األطباءإلى  األساس  هذا االنخفاض في النشاط يرجع ب

أشهر فكان سببه انتقال طبيب اإلنعاش   3طال أنشطة المركز زهاء  للتوقف الذي    نسبةواحدا. أما باليبقى إال جراحا  

 .لدعم الفريق إلى المركز االستشفائي الجهوي محمد الخامس

 الطبية التحاليل مختبر .3

االستشفائي الجهوي محمد الخامس، تم نقل أنشطة المختبر  طة داخل مركزفي إطار تنظيم األنشو،  2014عام  الفي  

 .إلى مستشفى محمد الخامس ةرجيالخا

 .بالنسبة لمعدات المختبرات الغير المستخدمة، تم استبدالها بمعدات جديدة تفي بالمعايير الجديدة
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 الطبي التصوير مصلحة .4

بماسح ضوئي )السكانر( وجهاز   2018د تم تجهيزه منذ عام تجدر اإلشارة إلى أنه على الرغم من أن المستشفى ق

وجود طبيب في األشعة لضمان  قد وضعت اإلدارة نظاًما  ففالم وجهاز الموجات فوق الصوتية،  رقمي الستخراج األ

ضمان لتقني االشعة عائقا  ويظل غياب ،أطباء المركز االستشفائي الجهوي محمد الخامسمع المستشفى بتناوب ب

 نظام المداومة  العمل ب

 وحدة طب األسنان .5

من طرف   ة هذه اإلشكاليةعالجتم م  وقد ،  الخاصالسجل    دمات المقدمة فيالختسجيل    من إشكاليةالوحدة  تعاني هذه  

 .اإلدارة من خالل تعيين ممرضة خاص لهذه الوحدة

 األمومة مصلحة .6

 العملعدم كفاية وسائل  في نشاط المصلحة ومالحظات بخصوص قسم االستشفاء اضافة الى انخفاض 

مركز االستشفائي الجهوي للعمل بالع أطباء أمراض النساء  تراجع نشاط هذه المصلحة أساًسا إلى انتقال جميعزى  ي

 يفضلون الطعام الذي تجلبه أسرهم. ، فإن هؤالءطعام الحواملللمالحظة المتعلقة بإمحمد الخامس، أما بالنسبة 

ه ، يتم تقديم وجبات الطعام عند الطلب وتتمثل النفقات المسجلة لهذ النفقات بالنسبة لهذه الخدمةومن أجل ترشيد 

 خالل نظام الحراسة.  وجبات تقدم قسم الجراحة وتقدم لموظفي  داخل المستشفى في المقام األول في وجبات    الخدمات

وتلبية للطلب الهائل من طرف عايير المطلوبة طبقا للممصلحة الوالدة وسعة أن مشروع تتجدر اإلشارة إلى 

 .ج طنجة الكبرىبرنامالمستشفيات ضمن تأهيل  إطار اعادةفي المواطنين، سيتم 
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