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ملف 2

يشكل الخطاب املليك مبناسبة افتتاح الدورة الربملانية يف 14 أكتوبر 2016، تذكريا لكل الفاعلني يف الحقل العمومي املغريب، 
بالغاية والهدف األول من تدخالتهم، وهي تسهيل حياة املواطن واختصار املشاق عليه يف تعامله مع اإلدارة.

 وقد شكلت اإلدارة املغربية وأعطابها قطب الرحى يف هذا الخطاب حيث قال جاللة امللك: « إذا كانت الوالية السابقة قد 
مكنت من إرساء اإلطار املؤسسايت لدستور 2011، فإن الوالية الحالية والتي ستمتد لسنة 2021، يجب أن تنكب بشكل 

حثيث وعميل عىل حاجيات، وانتظارات واالنشغاالت الحقيقية للمواطن».

يف نفس االتجاه، مل تتأخر وزارة االقتصاد واملالية، عن التفاعل مع مضامني هذا الخطاب، حيث وجه السيد وزير االقتصاد 
واملالية بتاريخ 28 نونرب 2016 مذكرة حول ذات املوضوع للمدراء العامني ومدراء اإلدارة املركزية ومدراء الهيئات املوجودة 
تحت وصاية الوزارة. يف هذه املذكرة التي تشكل ورقة طريق من أجل تحسني إنتاجية وحكامة الوزارة، حث السيد الوزير 
عىل تحسني وتجويد استقبال العموم ومعالجة شكايات وملتمسات املواطنني إن عىل الصعيد املركزي أو عىل الصعيد 

املحيل. 

غري أنه، يجب التذكري أن الوزارة قد وضعت ومنذ سنوات مضت، خدمة املواطن يف قلب اهتامماتها، حيث فتحت مجموعة 
من األوراش التي تبتغي من خاللها متكني املواطن من قضاء شؤونه اإلدارية يف أحسن الظروف بآجال معقولة وتقريب 
وتبسيط  مركزتها  وعدم  الخدمات  برقمنة  املتعلقة  الجهود  مرة  «املالية» يف غريما  مجلة  تناولنا يف  وقد  منه.  الخدمات 

املساطر......

العدد الجديد من املجلة، سيتطرق بالتحديد لجهود الوزارة عىل صعيد االستقبال ومعالجة شكايات املواطنني باعتبارهام 
مطلبني شعبيني ورسميني.

فبالنسبة لالستقبال، وضعت الوزارة جل املعلومات التي يحتاجها مرتادو الوزارة عىل بوابتها اإللكرتونية وعىل البوابات 
االلكرتونية ملختلف املديريات التابعة لها (إدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة، الخزينة العامة للمملكة، املديرية العامة 
للرضائب، مديرية أمالك الدولة.......). وقد مكن هذا االستقبال االلكرتوين مختلف املتعاملني مع الوزارة من القيام مبجموعة 

من اإلجراءات اإلدارية دون تحمل مشاق التنقل، وهو ما كان يشكل عبئا ثقيال عليهم.

«االستقبال املبارش»، عرف هو اآلخر قفزة نوعية مبختلف هياكل الوزارة، إن عىل مستوى التنظيم أو تدبري تدفق الزوار، أو 
معالجة طلباتهم واختصار آجال معالجة امللفات..... وميكن القول أن فضاءات االستقبال يف العديد من املديريات واملدن 
املغربية أصبحت تستجيب للمعايري الدولية، حيث يتوفر املوظفون العاملون بهذه الفضاءات عىل مجموعة من األدوات 

التي متكنهم من التوجيه املناسب للعموم ومساطر واضحة ومخترصة لالستقبال.

كام أن «االستقبال الهاتفي»، قد أصبح أكرث حرفية، خصوصا عرب حلول تقنية تتيح تتبعا أحسن لهذا النشاط والحصول عىل 
رؤية واضحة حول االحصائيات وإنجازات املوظفني املعنيني.

عىل صعيد معالجة الشكايات، فقد تم وضع مجموعة من امليكانيزمات واآلليات تحت ترصف املستعملني من أجل تسجيل 
ومعالجة تظلامتهم، ونقصد هنا تحديدا بعض التطبيقات املتوفرة عىل مواقع الوزارة. ويف هذا الصدد، تويل الوزارة حرصها 

الخاص عىل الشكايات الواردة عليها من مؤسسة «الوسيط» إعامال للمبادئ التي نص عليها الدستور.

بالنظر لهذه الجهود وغريها، ميكن اعتبار وزارة االقتصاد واملالية من بني القطاعات الرائدة عىل مستوى االستقبال وتلقي 
الشكايات والتعامل مع املواطن، مع وعيها التام برضورة متابعة تجويد وتحسني الخدمات، بحيث أن هذا الورش سيبقى 

مفتوحا عىل تطورات قادمة يف املستقبل.
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املرتفق يف صلب أولويات وزارة االقتصاد و املالية
يعترب تحسني جودة الخدمات املقدمة للمرتفقني محورا رئيسياً يف قلب اهتاممات وزارة 
تطور  يف  التفاعلية  الخدمات  و  االعالم  بوابات  و  االستقبال  فآليات  املالية،  و  االقتصاد 

متواصل، مواكبة بذلك للمعايري و املامرسات املسطرة يف االسرتاتيجية الحكومية.   
األمر  تعلق  سواء  العمومية،  باإلدارة  وصل  همزة  باعتبارها 
وزارة  تلتزم  املؤسساتيني،  الرشكاء  أو  املقاوالت  أو  باملواطن 
باالستجابة  مىض،  وقت  أي  قبل  و  اليوم،  املالية  و  االقتصاد 
تقديم خدمات ذات جودة  أجل  مرتفقيها من  النتظارات كل 

تتامىش مع سمعة هذه املؤسسة العمومية.

فمن حق كل مواطن، اليوم، أن يجد إجابة لشكاياته و يحظى 
أولوياتها.  ضمن  املرتفق  خدمة  تضع  بإدارة  و  جيد  باستقبال 
هذا التوجه تم التذكري به يف الخطاب املليك الذي ألقاه صاحب 
الجاللة امللك محمد السادس مبناسبة افتتاح الدورة الربملانية يف 
14 أكتوبر 2016، والذي حث فيه اإلدارة عىل «تقريب الخدمات 

األساسية من املواطن». 

وتنفيذا للتوجيهات التي نص عليها الخطاب املليك السامي، أصدر 
السيد محمد بوسعيد، وزير االقتصاد و املالية، مذكرة موجهة  
للمدراء العامني و املدراء و مدراء الهيئات تحت اإلرشاف، دعا 
من خاللها لبذل املزيد من الجهود من أجل تحسني املردودية 
و تعزيز الحكامة، خاصة فيام يتعلق باألوراش املرتبطة بخدمة 

املواطن.   

يف هذا اإلطار، مل تدخر الوزارة جهدا من أجل تبسيط املساطر 
و تحسني الخدمات وخلق أخرى جديدة تساير املعايري الدولية 

املتعلقة بجودة املرفق العام. 

بني  األوىل  التواصل  نقطة  االستقبال  يعترب  املستوى،  هذا  عىل 
العام و يشكل محور  املرفق  إذ يجسد قيم  اإلدارة،  املرتفق و 
املستمر  اإلرشاك  عىل  تعمل  اإلدارة  داخل  شمولية  مقاربة 

للفاعلني يف جل املستويات لتحقيق الفعالية واملهنية املطلوبة.

احتياجاته.  التي تالمئه حسب  التواصل  فاملرتفق يختار وسيلة 
واإلدارة، من جانبها، توفر قنوات متعددة للتواصل، حيث ترتكز 
التكامل،  عىل  املالية  و  االقتصاد  بوزارة  االستقبال  اسرتاتيجية 

وذلك من خالل تثمني طرق االستقبال كل حسب خاصياته : 

االستقبال املبارش: يشكل االستقبال عرب الشباك، بالنسبة للعديد 
بعني  طلبهم  أخذ  تضمن  التي  التواصل  وسيلة  املواطنني،  من 

إلثبات  جهداً  يذخر  ال  باالستقبال  املكلف  فإن  لذا،  االعتبار. 
حرفتيه وقدرته عىل التعامل مع كل الحاالت مستعينا يف  ذلك 
بآليات العمل الحديثة كعامل أسايس لضامن فعالية االستقبال 

املبارش.

بالرسعة  االستقبال  من  النوع  هذا  يتميز  الهاتفي:  االستقبال 
والتكلفة املنخفضة و عدم وجود إكراه التنقل. يف هذا اإلطار، 
يعتمد إرضاء املرتفق عىل اإلجابة الفورية عىل اتصاله ومتكينه 
الهاتفية  املحادثة  احرتام  مراعاة  مع  دقة  األكرث  املعلومة  من 

ملعايري الجودة.

تبادل  تبسيط  من  الوسيلة  هذه  متكن  اإللكرتوين:  االستقبال 
مع  العالقة  تيسري  و  العام  املرفق  جودة  وتحسني  املعلومة 
املرتفقني. الرهان املطروح ال يكمن فقط يف عرض بوابة خدمات 
تهيئ  و  املعنية  املصالح  تنظيم  بل مالءمة  إليها،  الولوج  ميكن 

نظام املعلومات الذي يكفل هذا النوع من الخدمات.  

عىل مستوى آخر، يكتيس تدبري الشكايات أهمية كربى يف عالقة 
اإلدارة مبرتفقيها. هاته الشكايات ميكن أن تسلك عدة قنوات: 
الوزارة،  بوابة  عىل  خاص  ولوج  الكرتونية،  رسائل  مراسالت، 

محادثات هاتفية أو زيارات...

وتساهم وسائل أخرى أيضا يف تحسني جودة التفاعل و الخدمة 
املقدمة و يتعلق األمر بجميع نظم املعلومات التي متكن من 
توجيه املرتفقني : بوابة االنرتنت، شبكات التواصل االجتامعي، 
إشارة  رهن  موضوعة  القنوات  هاته  كل  اإلعالنات...  سبورات 

مرتفقي الوزارة. 

املالية  و  االقتصاد  وزارة  لعالقة  املخصص  امللف،  هذا  يسلط 
مبرتفقيها، الضوء عىل اآلليات و املساطر والنظم التي وضعتها 
مديرية الشؤون اإلدارية و العامة بالنسبة لإلدارة املركزية، وتلك 
التي وضعتها املديريات ذات املصالح الخارجية و الهيئات تحت 
الوصاية، من أجل ضامن تقديم خدمات ذات جودة للمواطن. 

املصدر: مديرية الشؤون اإلدارية و العامة 

ملف



ملف 4

نظام االستقبال واإلعالم وتدبري الشكايات بإدارة الجامرك
والرضائب غري املبارشة

إدارة  أولت  والخارج،  الداخل  عىل  وانفتاحها  معها،  واملتعاملني  رشكاءها  تنوع  بحكم 
الجامرك والرضائب غري املبارشة أهمية قصوى للجانب املتعلق باالستقبال والتوجيه وتلقي 

ومعالجة الشكايات حيث اعتربته دعامة أساسية يف اسرتاتيجية عملها.

إدارة الجامرك تتعبأ من أجل ضامن استقبال 
يتامىش مع معايري الجودة

سنوات،  منذ  الجامرك،  بإدارة  االستقبال  منظومة  تخضع 
تتوافق   خدمات  توفري  من  متكن  متواصل  تحسني  ملنهجية 
ومعايري الجودة وتتيح تدبريا أمثل لتدفقات الزوار (أكرث من 

000 16 زائر لإلدارة املركزية خالل سنة 2016).

ويرتكز هذا الجهاز عىل 3 محاور تشكل النموذج املرجعي 
التقيد  للمرتفقني  املستقبلة  املصالح  يتوجب عىل كل  الذي 
به تدريجيا من أجل ضامن حسن استقبال الزبناء والتكفل 

بتظلامتهم.

واالنتظار  االستقبال  فضاءات  بتهيئة  األول  املحور  يتعلق 
تلفزية  (شاشات  اإلعالن  ووسائل  الراحة  مبعدات  وتجهيزها 
تقدم طرق االتصال مبصالح اإلدارة واملنتجات املوجهة للزبناء 
موضوعة  للمنشورات  وحامالت  لهم  املخصصة  والتسهيالت 
رهن إشارة الزوار)، وتوفري التشوير الداخيل والخارجي الرامي 

إىل توجيه الزبناء عىل نحو أفضل، إلخ.

تم  حيث  البرشية،  واملوارد  بالتنظيم  الثاين  املحور  ويرتبط 
املركزية  املصلحة  خاصة  باالستقبال،  مختصة  مصالح  إنشاء 
التنظيم  لتدبري املعلومات واالستقبال والتي أنيطت بها مهمة 
واإلرشاف عىل االستقبال و تدبري العالقة مع الزبناء، واملصالح 
الجهوية املكلفة بتدبري العالقة مع الزبناء ودعم القرار بصفتهم 
مراسلني جهويني مكلفني بنرش إسرتاتيجية اإلدارة يف هذا املجال 

عىل الصعيد الجهوي.

وتتوفر هذه املصالح عىل موارد برشية مؤهلة تضم موظفني 
عىل  واإلجابة  الزوار  وتوجيه  الزبناء  باستقبال  مكلفني 
تساؤالتهم وتظلامتهم واملزودين بآليات الزمة للقيام مبهامهم 

(الدليل الهاتفي الداخيل لإلدارة، أرقام مكاتب املصالح،...).

ويتعلق املحور الثالث باملساطر واألدوات التي من شأنها إضفاء 
التكفل  وتسهيل  املرتفقني  تدفقات  تدبري  عىل  املهني  الطابع 
االستقبال. ويتم  قبل مسؤويل  ملتطلباتهم من  واالستجابة  بهم 
باملواقع  االستقبال  بتدبري  خاصة  رسمية  مساطر  بتفعيل  ذلك 
الذي  االستقبال  ميثاق  تعميم  وكذا  الجامرك  إلدارة  الرئيسية 
خدمات  وتوفري  أحسن  استقبال  بضامن  مبوجبه  اإلدارة  تلتزم 

ذات جودة ملرتفقيها، عرب 7 وعود و 39 التزاما.

بتدبري  خاص  معلومايت  نظام  تعميم  يتم  اإلطار،  نفس  ويف 
االستقبال عىل مستوى املديريات الجهوية حيث يتم من خالله 
تدبري زيارات الزبناء سواء مبوعد أو بدون موعد، وكذا إعداد 

لوحات قيادة وإحصائيات خاصة باالستقبال.

وتجدر اإلشارة إىل أن املعطيات الخاصة باالتصال باملسؤولني 
متوفرة  باملداومة  املكلفة  األطر  وكذا  والجهويني  املركزيني 
الربيد  الهاتف،  (أرقام  لإلدارة  الخاص  االنرتنت  مبوقع 

االلكرتوين...).

هذا، وقد تم استكامل جهاز االستقبال بوضع و تعميم نظام 
لتدبري صفوف االنتظار، والذي ميكن من تدبري أمثل لتدفقات 

املرتفقني.
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إدارة الجامرك تسلك مسار اإلدارة االلكرتونية 
بتدعيم جهاز االستقبال االلكرتوين

املنصة  عىل  الجامرك  بإدارة  اإللكرتوين  االستقبال  جهاز  يرتكز 
مديرية  طورتها  والتي  الخط  عىل  الشكايات  لتدبري  الرقمية 
االقتصاد الرقمي بوزارة الصناعة والتجارة واالستثامر واالقتصاد 

.(e-gov) الرقمي يف إطار برنامج الحكومة اإللكرتونية

ويف إطار انخراطها منذ سنة 2013 يف مسار إضفاء الحرفية يف 
الواردة  املعلومات)  وطلبات  (الشكايات  للملتمسات  تدبريها 
عليها من طرف مرتفقي املصالح الجمركية، تعد إدارة الجامرك 

من بني املستفيدين األوائل من هذه املنصة الرقمية.

وميكن هذا التطبيق املعلومايت الزبناء من صياغة ملتمساتهم، 
االنرتنيت  بوابة  عرب  مبارشة  التنقل،  عناء  ودون  وقت  أي  يف 
الخاصة باإلدارة www.douane.gov.ma/requetes وكذا تتبع 
تتيح  مبسطة  بطريقة  اإلدارية  املصالح  طرف  من  معالجتها 

التوفر عىل معلومة موثوقة وآنية.

خاصا  تنظيام  الجامرك  إدارة  وضعت  التطبيق،  بهذا  وللعمل 
الممركزا، يقوم بإرشاك اإلدارة املركزية واملديريات الجهوية، من 
خالل إجراءات موحدة عىل الصعيد الوطني وبحسب مخطط 
مبسط. ويف هذا اإلطار، تم إحداث وحدة مركزية و 9 وحدات 

جهوية من أجل تدبري أمثل مللتمسات املرتفقني.

وقد مكن هذا التطبيق من تحسني فعالية معالجة امللتمسات، 
لها،  أمثل  تتبع  وضامن  عليها،  اإلجابة  يف  أكرب  رسعة  وضامن 
وإتاحة معلومات موثوقة وآنية باستمرار متكن من العمل عىل 
املحتملة  الخلل  أوجه  عىل  التأثري  شأنها  من  إجراءات  اتخاذ 

وتحسني صورة الجامرك لدى املرتفقني.

وعىل مستوى األداء، مكن االنتقال من تدبري مرتكز عىل القنوات 
التقليدية (املراسالت العادية أو عرب الربيد االلكرتوين) إىل خدمة 
تروم رفع مستوى  الخط من تحقيق جملة من األهداف  عرب 
األداء ال سيام التحكم يف آجال معالجة امللتمسات والتي انتقلت 
من 13 يوما إىل 8 أيام ما بني 2013 و2016 و تحسني مستوى 

رىض املرتفقني الذي وصل إىل نسبة 92% سنة 2016.

إدارة الجامرك تضفي مهنية أكرب عىل منظومة 
االستقبال الهاتفي

من جهة أخرى، تم تدعيم منظومة االستقبال الهاتفي للجامرك 
باالتصال  للزبناء  (يسمح  اقتصادي  رقم  من  يتشكل  الذي 
بالجامرك بتكلفة أقل) وخط موسمي خاص باملغاربة املقيمني 

من  بسلسلة  «مرحبا»)  عملية  فرتة  خالل  (يشتغل  بالخارج 
التدابري الهادفة إىل جعل هذا الشق من االستقبال أكرث مهنية.

عىل املستوى التنظيمي، تم إنشاء خلية لالستقبال الهاتفي عىل 
ولهذا  الهاتفية.  االتصاالت  بتدبري  إليها  عهد  املركزي  املستوى 
 2016 سنة  مدمجة  جديدة  تقنية  منظومة  وضع  تم  الغرض، 
مكنت من تحديث األجهزة الهاتفية وتوفري، من خالل تطبيق 
ص، إحصائيات و معطيات موثوقة حول عمل  معلومايت مخصَّ
تحسينه  والعمل عىل  ألدائها  أفضل  تتبع  لضامن  الخلية  هذه 

(أكرث من 2500 مكاملة استقبلتها الخلية سنة 2016).

الهاتفي  االستقبال  خلية  التقنية  املنظومة  هذه  مكنت  وقد 
من اكتساب مهنية أكرب يف معالجة االتصاالت يف أفق االنتقال 

بالخلية إىل مستوى مركز للمساعدة والعالقة مع الزبناء.

التأسيس لقواعد عالقة مع الزبناء عرب شبكات 
التواصل االجتامعي

أمام تطور الرقمنة ومن أجل تعزيز أكرث لتفاعلها مع الزبناء، 
رشعت إدارة الجامرك يف وضع إسرتاتيجية جديدة تعمل عىل 

استغالل شبكات التواصل االجتامعي.

يف هذا اإلطار، تم اعتامد حسايب «فيسبوك» و «تويرت» إلدارة 
الجامرك كمنصتني للتواصل، متكن من املعالجة املبارشة لتساؤالت 

الزبناء، وتوفري املعلومات املطلوبة وتسهيل إجراءاتهم.

وعليه، فإن طلبات املعلومات والشكايات الواردة من مستخدمي 
شبكة اإلنرتنيت عرب هذه القنوات، يتم تسجيلها ومعالجتها عرب 
التطبيق الخاص بتدبري امللتمسات من أجل توفري كل ضامنات 

الشفافية واالستجابة الرضورية.



ملف 6

أبرز أرقام االستقبال لسنة 2016
استقبال الزوار باإلدارة املركزية

تدبري طلبات املعلومات والشكايات الواردة عرب املسار االلكرتوين
أهم مؤرشات النشاط

خالل سنة 2016، توصلت إدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة بـ 2705 ملتمس موزع بني 2063 طلب معلومة (76%) و642 
الالزمة  امللتمسات نسبة 92% إىل حدود أواخر دجنرب 2016 بينام سجل متوسط املدة  الرد عىل  شكاية (24%). بلغ معدل 

ملعالجة امللتمسات 8 أيام.

التوزيع الجغرايف للملتمسات الواردة سنة 2016

سجلت اإلدارة املركزية أعىل نسبة للملتمسات الواردة (40%) متبوعة باملديرية الجهوية للدار البيضاء (14%) ثم باقي املديريات 
الجهوية (أقل من 10%). وقد بلغ املعدل السنوي للملتمسات الواردة عىل مختلف املصالح 271 ملتمسا خالل 2016.

16.152
زائر

8 أيام كمدة متوسطة 
ملعالجة امللتمسات

92% كمعدل الرد عىل 
امللتمسات الواردة

642 شكاية واردة 
إلكرتونيا

2063 طلب معلومة 
واردة إلكرتونيا

اإلدارة املركزية
املديرية الجهوية لطنجة املتوسط
املديرية الجهوية للشامل الغريب

املديرية الجهوية للشامل الرشقي
املديرية الجهوية للوسط

املديرية الجهوية للدار البيضاء امليناء
املديرية الجهوية للدار البيضاء

 املديرية الجهوية للوسط الجنويب
 املديرية الجهوية ألكادير

 املديرية الجهوية للجنوب

: AC 
: DRTM
: DRNO
: DRNE
: DRCE
: DRCP
: DRCA
: DRCS
: DRA
: DRS
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التوزيع الشهري للملتمسات الواردة إلكرتونيا سنة 2016

بلغ عدد امللتمسات الواردة أقصاه خالل األسدس األول من سنة 2016، مع تسجيل انخفاض ملحوظ عند نهاية السنة.

توزيع امللتمسات الواردة حسب فئة امللتمسني سنة 2016 

يعترب املغاربة املقيمون بالخارج أكرث الفئات تقدميا للملتمسات (42%) تليهم املقاوالت (21%) ثم املقيمون املغاربة (%20).

توزيع امللتمسات الواردة إلكرتونيا حسب املوضوع سنة 2016

تعترب املواضيع األكرث تداوال تلك املتعلقة بالسيارات : األسئلة والتظلامت املتعلقة بتعشري السيارات و تسوية وضعيتها و متثل 
ما يقارب 39% من امللتمسات الواردة. 

252
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231 217

175 169 161 154 154145 158
138

159

43

43

79

50
6055 57 55 4552 53
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296

225 212 216 211 211 219
200

206 183

يناير فرباير مارس أبريل ماي يونيو يوليوز غشت شتنرب أكتوبر نونرب دجنرب

طلبات املعلومات

الشكايات

املصدر: إدارة اجلمارك والضرائب غير املباشرة



ملف 8

للمملكة:  العامة  للخزينة  التابع  الخط  عرب  الشكايات  نظام 
آلية فعالة لتحسني مستوى تلبية حاجيات الزبناء

تبنت الخزينة العامة للمملكة مند أكرث من خمس سنوات نظام شكايات عرب االنرتنيت 
مبني عىل أساس تطبيق معلومايت ومسطرة موحدة وفريق للتتبع. كام تم وضع خمس 

التزامات مرتبطة بهذه الخدمة تجاه الزبون.
لفهم التحديات واملزايا املرتبطة بنظام الشكايات عرب االنرتنيت، 
جلية  وسيلة  ذاتها  حد  يف  تعترب  الشكاية  أن  إغفال  يجب  ال 
عن  تختلف  ألنها  واملرتفقني  الزبناء  طرف  من  للتواصل 
العمليات التي ال يتم توجيهها مبارشة نحو املؤسسة (الشكاية 
املودعة لدى جمعيات املستهلكني أو املحاكم أو نقل املشكل 

إىل شبكات التواصل االجتامعي أو وسائل اإلعالم).

إن هذا التمييز رضوري ألنه يؤكد األهمية اإلسرتاتيجية لنظام 
محفز لجمع وتدبري الشكايات ألنه سيؤدي إىل تقليص األخطار 
املرتبطة بفسخ العالقة مع الزبناء كام سيمكن كذلك من إرساء 

دينامية للتطوير املستمر.

العالقة بني اإلدارة واملواطن، ماذا تغري؟

توطيد  عن  البحث  الرضوري  من  أضحى  سنوات،  عدة  منذ 
الركائز لبناء عالقة سليمة بني املرتفق واإلدارة، وقد تم ترسيخ 

ذلك من خالل عدة تغيريات نذكر منها: 

حق  تعزيز  إىل  تهدف  التي  النصوص  من  مجموعة  إصدار   •
املرتفقني كام هو منصوص عليه يف الدستور و ال سيام املواد 
27 و 156 و 162 و الظهري رقم 26-11-1 بتاريخ 17 مارس 
2011 بشأن إحداث مؤسسة الوسيط و كذلك مرشوع ميثاق 

املصالح العمومية الذي هو يف طور االنجاز؛

• الورش الكبري لنزع الصفة املادية اإلدارية و تطوير التقنيات 
الجديدة لإلعالم واالتصال التي غريت إطار العالقة بني اإلدارة  
واملرتفقني وذلك من خالل مضاعفة هذه الوسائط وتقليص 

آجال تقديم الطلبات و كذا الرد عليها؛

• و موازاة مع هذه التغيريات، فقد تحول جذريا سلوك املواطن 
حيث أصبح اللجوء إىل االنرتنيت مالذه املفضل، باالضافة إىل 
السلطة التي أصبح ميتلكها املواطن من خالل وسائل اإلعالم 

و شبكات التواصل االجتامعي.

تطور نظام الشكايات عرب الخط وأهدافه 
الخزينة  طرف  من  املنجزة  الحاجيات  تلبية  دراسات  مكنت 
العامة للمملكة سنتي 2004 و 2008 من تحديد طريقة معالجة 
الشكايات كرافعة رئيسية لتحسني مستوى تلبية حاجيات الزبناء. 

النواقص  تحديد  من  الدراسات  تلك  مكنت  اإلطار  هذا  ويف 
املرتبطة ب: 

معالجة  اطار  يف  املهام  لتحديد  دقيقة  مسطرة  توفر  عدم   •
الشكايات؛

• عدم مالمئة األدوات املعلوماتية املوجودة؛
• عدم وجود وحدة إدارية مخصصة لتتبع الشكايات. 

و يف هذا الصدد، قامت الخزينة العامة للمملكة مبجموعة من 
التدابري لتجاوز هذه النواقص. 

مسطرة موحدة
تدعيمها  تم  والتي  الخط،  عرب  الشكايات  مسطرة  مكنت 
بواسطة مذكرة مصلحية داخلية، من توحيد املامرسات وتحديد 

املسؤوليات لكافة الهيئات املرتبطة بدراسة الشكايات: 

• تقوم الخلية املركزية بدراسة أولية وإرسال الشكايات للمراكز 
املعنية؛ 

• تتكلف خاليا االستقبال بتدوين الشكايات الشفوية والهاتفية 
و املكتوبة عىل مستوى النظام املعلومايت أو التطبيق املتعلق 

بالشكايات عرب الخط؛ 

• يتعني عىل األشخاص املخولني يف املراكز التي تم توجيه الشكايات 
إليها اإلجابة عىل تلك الشكايات أو إعادة توجيهها.

• و قد تم نرش هذه املسطرة ضمن دليل املساطر وتم تعميمها 
وإخبار جميع موظفي الخزينة العامة للمملكة بها.

تطبيق يتالءم مع حاجيات الزبناء
تم إعداد وتطوير التطبيق املعلومايت عىل الصعيد الداخيل وهو   
تتبع  يضمن  الذي   workflow نظام  بواسطة  للزبناء  موجه 
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الشكايات وتدبري األهليات و بيانات املستعملني كام تم إدماجه 
يف دليلLDAP للخزينة العامة للمملكة.

و قد تم إدراج هذا التطبيق ضمن الشبكة الداخلية االنرتانيت 
وببوابة االنرتنيت للخزينة العامة للمملكة وذلك بهدف متكني 
الزبناء من إرسال شكاياتهم  و كذا متكني مصالح الخزينة العامة 

للمملكة من الرد عليها.

و قد عرف هذا التطبيق منذ إطالقه خالل شهر غشت 2011 
املستعلمني.  لحاجيات  مالمئته  بهدف  وذلك  تحسينات  عدة 
ويف هذا الصدد، تم خالل سنة 2013 إدراج الئحة خصوصية 
ذلك  و  التطبيق  هذا  ضمن  تداوال  األكرث  الشكايات  لنوعية 
بهدف توجيه املشتكني يف منهجيتهم، و مكنهم أيضا من القيام 
حاليا عىل  العمل  ويتم  تقدميها.  إعادة  و  بشكاياتهم  بالتذكري 
إعداد صيغة جديدة ملالمئتها أكرث  لحاجيات الزبناء واالستجابة 

ملالحظات املستعملني الداخليني لهذا التطبيق. 

تعبئة ومشاركة فعالة
من  أكرث  حاليا  الخط   عرب  بالشكايات  املتعلق  التطبيق  يضم 
القيام  تم  التطبيق  هذا  استمرارية  ولضامن  مستعمل،   700
بني  دائم  تبادل  ضامن  تتوخى  التي  العمليات  من  مبجموعة 

الخلية املركزية وكذا املستعملني:

• تكوين ألزيد من 300 مستعمل عىل صعيد مختلف الخزينات 
الجهوية؛

• إصدار مقاالت والتواصل بشأن ميثاق الرد؛

• مصاحبة املستعملني عرب مختلف القنوات (الهاتف ووضع عنوان 
 servicequalite@tgr.gov.ma املالحظات  لتلقي  الكرتوين 
املكلفة  األعوان  و  األطر  تأهيل  وكذا  إحداث  طلبات  لتسهيل 

بدراسة الشكايات)؛

• إصدار أربعة دالئل متعددة الوسائط عىل الصعيد الداخيل  
ودليل محني لفائدة الزبناء و املستعملني؛

إلشعار  املحاسباتية  املراكز  صعيد  عىل  كراسة   5000 توزيع   •
الزبناء بنظام الشكايات عرب الخط؛

تتضمن  منتظمة  بصفة  دورية  وضعية  إصدار  يتم  كام   •
بالتايل  توضح  التي  و  الشكايات  بدراسة  املرتبطة  املؤرشات 
وتحسني  تتبع  مسار  يف  األفراد  ارتباط  وكذا  القيادة  التزام 

جودة الخدمات.

خمس التزامات موجهة للزبون 
النظام  هذا  ضمن  الزبون  تجاه  التزامات  خمس  وضع  تم 

واملتمثلة يف:

• التكفل بجميع الشكايات؛ 

• إرسال وصل اإليداع للمشتكني؛  

• ضامن التتبع؛ 

• الجواب التلقايئ وداخل اآلجال املحددة؛ 

• اإلعداد والتواصل حول مؤرشات التتبع.

مدرجة  األوىل  الثالثة  االلتزامات  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر 
أوتوماتيكيا يف الحل املعلومايت، أما االلتزامان األخريان فيبقيان 

رهينتا االلتزام املستمر لكافة املتدخلني.

مصداقية متنامية عىل الصعيد الخارجي
يعد التطور امللحوظ يف عدد الشكايات عرب الخط عىل مستوى 
الزبناء بهذا النظام.  الخزينة العامة للمملكة شاهدا عىل ثقة 
 12000 من  أكرث  إىل  الشكايات  عدد  وصل   2016 سنة  ففي 
شكاية وطلب معلومة وبنسبة إجابة وصلت إىل 91%.  وخالل 
بإطالق مرشوع  للمملكة  العامة  الخزينة  قامت  السنة،  نفس 
مقياس االستجابة للشكايات عرب الخط. وتهدف هذه الخدمة 
إىل إعادة االعتبار إىل زبناء و مرتفقي الخزينة العامة للمملكة 
وذلك من خالل إعطائهم إمكانية تقييم جودة األجوبة املتوصل 
بها من خالل نظام الشكايات عرب الخط. ويقوم الزبون  بحرية 
تامة، بتعبئة جذاذة التقييم بنقرة واحدة عرب الرابط االلكرتوين 
الخزينة  طرف  من  بها  يتوصل  التي  الجوابية  الرسالة  ضمن 

العامة للمملكة.

بوادر التميز 
إن مزايا نظام الشكايات عرب الخط مؤكدة ومثبتة سواء كانت 
داخلية أو خارجية، حيث إن تحليل الشكايات األكرث تداوال يف 
كل مجاالت األنشطة للخزينة العامة للمملكة كل عىل حدة، 
عرب - مخطط باريتو- ميكن من تدعيم تحسني جودة املسارات 

وإرساء مبدأ رابح-رابح مع الزبناء واملرتفقني.

وميكن تقديم نظام الشكايات عرب الخط مثل: 

• وسيلة لتدعيم املراقبة الداخلية، حيث يلعب هذا النظام دورا 
إلنذار تقويم االعوجاجات (عمليات تصحيحية ووقائية)؛

• وسيلة لتدعيم االستفادة لكونه يساهم يف تقليص الشكايات 
املرتددة املرتبطة باملنتوجات والخدمات وتقليص كلفة دراسة 

الشكايات والتعويضات؛

التنظيم  تحسني  خالل  من  وذلك  النتائج  لتحسني  وسيلة   •
الداخيل و تقليص كلفة املساطر القانونية واملنازعات؛

العامة  الخزينة  أنشطة  شفافية  لضامن  وسيلة  هو  وأخريا   •
املصدر: اخلزينة العامة للمملكةللمملكة.



ملف 10

العالقة  لتحسني  متواصلة  : جهود  للرضائب  العامة  املديرية 
مع مستخدمي املرفق العمومي

تسعى املديرية العامة للرضائب بشكل دائم ومستمر إىل إيجاد أفضل املامرسات والسبل 
لتحسني عالقتها مع امللزمني وتلبية كافة متطلباتهم عرب تقديم خدمات تتسم بالبساطة 

والقرب والرسعة  والشفافية.
انخرطت املديرية العامة للرضائب منذ عدة سنوات  يف عملية 
تحديث شملت الخدمات املقدمة للملزمني طامحة بذلك ألن 
الواقع،  أرض  وعىل  الخدمات.  مجال  يف  مرجعية  إدارة  ُتصبح 

فقد همت التطورات : 

• هياكل املديرية : وذلك بالتحول تدريجياً من هيكلة ترتكز 
عىل اإلجراءات لهيكلة  مهتمة بامللزمني.

• النظام املعلومايت : عرب العمل تدريجيا عىل رقمنة املساطر 
الرضيبية والتي سُتمّكن امللزم من القيام بجميع اإلجراءات 

بطريقة  إلكرتونية.

• سلوكيات املوظفني : عن طريق تطوير ثقافة جودة الخدمات 
املبنية عىل أساس التبسيط والتسهيل وتبادل املعلومات.

امللزم يف محور اهتامماتنا             

لقد عملت املديرية العامة للرضائب عىل إرساء شباك املخاطب 
تعقيدات  مع  التكيف  عىل  مجربا  امللزم  يكون  ال  ليك  الوحيد 
اإلجراءات الرضيبية بل عىل العكس أن تساير اإلدارة الرضيبية 

إحتياجاته.

املديرية  أنشأت  الزمن،  من  عقدين  من  أكرث  ومنذ  وهكذا، 
العامة للرضائب نظام إدارة  يتمحور حول نوعية الفئة الجبائية 
للملزم، وذلك بالتمييز بني الرشكات الكربى و الرشكات املتوسطة 
والصغرى واملهنيني والخواص، اليشء الذي مكنها من أن تكون 
خاصة  املهام  متعددة  خدمات  وتقدم  ملزميها  من  قربا  أكرث 

بكل فئة.

التعريف  رقم  عىل  يعتمد  الذي  التدبري،  هذا  تعزيز  تم  وقد 
للمدراء  القرار  يف  االستقاللية  من  كبري  قدر  مبنح  املوحد، 

الجهويني واإلقليميني.

وتتجىل هذه االستقاللية عىل وجه الخصوص يف إعطاء صالحيات 
كربى للمسؤولني عىل املستوى الجهوي التخاذ بعض القرارات 

القيمة  عىل  الرضيبة  اسرتداد  و  الرضيبيي  النزاع  مجاالت  يف 
املضافة وتحصيل الرضائب عىل الرشكات.

نحو إدارة رقمية بامتياز

تعترب رقمنة اإلدارة من أولويات الرؤية االسرتاتيجية للمديرية 
املنجزة  املشاريع  من  العديد  تنصب  حيث  للرضائب  العامة 
هو  القصري  املدى  عىل  ذلك،  من  الهدف  و  االتجاه.  هذا  يف 
إعفاء امللزمني من التنقل إىل املديرية العامة للرضائب للقيام 

بإجراءاتهم.

للخدمات  نظاماً  للرضائب  العامة  املديرية  وضعت  لذلك، 
اإللكرتونية يحمل إسم ’SIMPL‘ أو خدمة الرضائب عرب األنرتنت 
والذي يسمح للمقاوالت وأصحاب املهن الحرة بوضع إقراراتهم 
عىل  للرضيبة  بالنسبة  إلكرتونية  بطريقة  بآداءاتهم  والقيام 

الرشكات والرضيبة عىل الدخل والرضيبة عىل القيمة املضافة.

كام تّم توفري خدمات أخرى للمنخرطني مثل: 

• األداء متعدد القنوات؛

• خدمة SIMPL للحساب الرضيبي الذي ميكن املنخرطني من 
االطالع عىل وضعيتهم الرضيبية إجامالً؛

• خدمة SIMPL للبحث عىل الرشكات، التي متكن من التأكد 
من توفر رشكة ما عىل رقم التعريف الخاص بها لدى املديرية 
الخاصة  املعلومات  بعض  عىل  والحصول  للرضائب  العامة 

بالرشكة املعنية ووضعيتها الجبائية. 

ثقافة جودة الخدمة املعتمدة عىل املواكبة وتقديم 
املعلومات وتسهيل اإلجراءات 

يعترب تقديم املعلومات عن قرب ومواكبة امللزمني من أولويات 
مبنية  عالقة  إقامة  إىل  تسعى  التي  للرضائب  العامة  املديرية 
عىل الثقة مع ملزميها ورشكائها . لذلك عملت هذه األخرية عىل 

خلق نوعني من االستقبال:
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• االستقبال عن بعد وذلك بإنشاء مركز االستقباالت الهاتفية ؛

يف  انشاؤها  تم  التي  االستقبال  مبكاتب  املبارش  االستقبال   •
للمديرية  التابعة  االقليمية  و  الجهوية  املديريات  جميع 

العامة للرضائب.

االستقبال عن بعد

يتبع مركز املعلومات الهاتفي الخاص باملديرية العامة للرضائب 
للملزمني إمكانية إطالعهم عىل جميع املعلومات ومواكبتهم يف 
جميع اإلجراءات الرضيبية، وذلك باالتصال عىل الرقم الهاتفي 

  05.37.27.37.27

من مهام هذا املركز: 

اإللكرتوين  الربيد  رسائل  و  الهاتفية  االتصاالت  عىل  الرد   •
ذات  الرضيبية  األسئلة  عىل  و  والفرنسية  العربية  باللغتني 
الطابع العام و إسداء العون للمنخرطني يف خدمات الرضائب 

عرب االنرتنت؛

فيام  امللزمني  لفائدة  تحسيسية  و  إعالمية  حمالت  تنظيم   •
يتعلق باملقتضيات الرضيبية الجديدة  و التذكري بآجال الدفع 

والرتويج للخدمات اإللكرتونية. 

الهاتفية سنة 2013، عرف عدد  ومنذ إطالق مركز اإلرشادات 
االتصاالت الهاتفية ارتفاعا ملموسا خاصة خالل اآلجال الرضيبية. 
وهكذا فقد تلقى املركز سنة 2016، ما يفوق 90.234 اتصاالً 

و126.788 رسالة إلكرتونية موزعة عىل النحو التايل: 

• الثلث من األسئلة يتعلق بالرضيبة؛

خدمات  اإللكرتونية:  الخدمات  يهم  األسئلة  من  الثلثني   •
الخصوصية  والرضيبة  للرشكات  املوحد  التعريف   ،SIMPL

السنوية عىل السيارات.

االستقبال عن قرب

لالستفادة من كافة خدمات القرب للمديرية العامة للرضائب 
بإمكان امللزمني التوجه ألقرب مكتب استقبال تابع للمديريات 

الجهوية أو اإلقليمية املتواجدة يف جميع أنحاء اململكة .

وتتجىل مهام مكتب االستقبال يف: 

• توجيه ومواكبة املواطنني يوميا يف إجراءاتهم الرضيبية؛ 

• الرد عىل طلباتهم؛

• توفري االستامرات والوثائق األخرى الرضورية إلمتام اإلجراءات 
الجبائية؛

ملفه  دراسة  عن  باملسؤول  اإلتصال  عىل  امللزم  مساعدة   •
الشخيص.

وسيتم مستقبال تعيني مستشارين رضيبيني من أجل تعزيز دور 
املواكبة الذي تقوم به املديرية العامة للرضائب لفائدة امللزمني 

واملستثمرين.

املديرية  قبل  من  املسلمة  الشهادات  بعض  يف  النظر  آجال 
العامة للرضائب

شهاداتها  كل  رقمنة  عىل  للرضائب  العامة  املديرية  تعمل 
اإلدارية. يف انتظار ذلك،يتم حاليا تسليم العديد من الشهادات 
من قبل املديرية العامة للرضائب داخل أجل 48 ساعة ويتعلق 

األمر بـ: 

الخدمات  ورضيبة  الحرضية  للرضيبة  الخضوع  شهادة   •
الجامعية؛

الخدمات  الحرضية ورضيبة  للرضيبة  الخضوع  • شهادة عدم 
الجامعية؛

• شهادة الدخل ؛

• ملف طلب املنحة الدراسية؛

• شهادة التسجيل يف الرضيبة املهنية؛

• شهادة الحصول عىل رقم التعريف الرضيبي؛

• شهادة رقم املعامالت؛ 

• شهادة اإلعفاء من رضيبة السكن ورضيبة الخدمات الجامعية 
للمروجني العقاريني؛

• شهادة الحق يف عدم خصم الرضيبة املرتتبة عىل االشرتاكات 
يف تأمني املعاشات التكميلية؛

• شهادة االمتثال الرضيبي؛

• شهادة التشطيب من الرضيبة املهنية؛

• شهادة التصنيف؛

• شهادة بدء النشاط وجدارة اإلعفاء من الرضيبة عىل القيمة 
املضافة؛

• املوافقة عىل اقتناء السلع والخدمات املشرتاة أو املستأجرة 
لتصوير األفالم يف املغرب مع اإلعفاء من الرضيبة عىل القيمة 

املضافة.
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عمل،  أيام   10 أجل  األخرى  الشهادات  بعض  تتطلب  كام 
خاصة: 

من  اإلعفاء  مع  العقارية  االستثامرات  سلع  اقتناء  شهادة   •
الرضيبة عىل القيمة املضافة؛

• شهادة اقتناء مع وقف استيفاء الرضيبة عىل القيمة املضافة 
بالداخل؛

• شهادة اقتناء املعدات التعليمية، العلمية أو الثقافية املستوردة 
يف إطار االتفاقيات مع اليونسكو مع اإلعفاء من الرضيبة عىل 

القيمة املضافة؛

• شهادة اقتناء السلع والبضائع واألشغال والخدمات التي يتّم 
من  اإلعفاء  مع  الهبة  سبيل  عىل  ُتسلم  أو  بالهبات  متويلها 

الرضيبة عىل القيمة املضافة؛

• شهادة اقتناء السلع التجهيزية واملعدات واألدوات املقتناة من 
لدن بعض الجمعيات أو املؤسسات مع اإلعفاء من الرضيبة 

عىل القيمة املضافة؛

أو  الخاص  للتعليم  املعدة  التجهيزية  السلع  اقتناء  شهادة   •
التكوين املهني مع اإلعفاء من الرضيبة عىل القيمة املضافة؛

• شهادة اقتناء العربات املستعملة كسيارات أجرة مع اإلعفاء 
من الرضيبة عىل القيمة املضافة؛

البحث  نشاط  إطار  يف  والخدمات  السلع  اقتناء  شهادة   •
الرضيبة  من  اإلعفاء  مع  الهيدروكاربورات  واستغالل حقول 

عىل القيمة املضافة؛

• شهادة اقتناء الحافالت والشاحنات والسلع التجهيزية املتصلة 
الطرق مع  الدويل عرب  النقل  بها واملقتناة من لدن منشآت 

اإلعفاء من الرضيبة عىل القيمة املضافة؛

املتعلقة  والتحويل  واإلصالح  البيع  عمليات  اقتناء  شهادة   •
القيمة  عىل  الرضيبة  من  اإلعفاء  مع  البحرية  باملراكب 

املضافة؛

• شهادة الحق يف االستفادة من السعر املخفض بنسبة 7% عىل 
اقتناء املنتجات واملواد األولية التي تدخل يف تصنيع األدوات 

املدرسية؛

• شهادة الحق يف االستفادة من السعر املخفض بنسبة 7% عىل 
اقتناء املنتجات واملواد األولية التي تدخل يف تركيب اللفائف 

غري املرجعة للمنتجات الصيدلية.

إعالم امللزمني،  ركن أسايس يف رؤيتنا االسرتاتيجية

يعّد إخبار امللزمني بحقوقهم وواجباتهم من بني املهام الرئيسية 
للمديرية العامة للرضائب،  فال ميكن إلزام الخاضعني للرضيبة 
بالقيام بواجباتهم الرضيبية إال إذا كان هناك يف املقابل مجهود 
لجميع  املعلومة  لتوصيل  للرضائب  العامة  املديرية  قبل  من 

الخاضعني للرضيبة. 

لذا تعمل املديرية العامة للرضائب باالعتامد عىل العديد من 
للمديرية  اإللكرتوين  املوقع  من  ابتداء  املعلوماتية  القنوات 
بالقيام  مرورا  املكتوبة،  و  املرئية  اإلعالم  وسائل  استخدام  إىل 
بلقاءات مع املواطنني باالشرتاك يف ندوات ومعارض مختلفة.  

بوابة إلكرتونية موجهة خصيصا لخدمة امللزمني

باملديرية  خاص  جديد  إلكرتوين  موقع  إطالق   2016 سنة  تم 
التي  البوابة  هذه  متاماً.  صياغته  أعيدت  للرضائب  العامة 
ُمثىل  بطريقة  تصميمها  تّم  وضوحا  و  جاذبية  أكرث  أصبحت 
تضمن تصفحا سهال ومريحا يساعد عىل الوصول إىل املعلومة 

بطريقة رسيعة.

و يخصص التقسيم الجديد لهذه البوابة أربع فضاءات متميزة 
لتلبية مختلف احتياجات امللزمني :  فضاء «الرضائب واإلجراءات 
«نصوص  فضاء  إلكرتونية»،  «خدمات  فضاء  بكم»،  الخاصة 

ترشيعية وتنظيمية» وفضاء «مراجع أسعار العقار».

للرضائب صفحات  العامة  للمديرية  اإللكرتونية  البوابة  وتوفر 
باللغة العربية و األمازيغية و الفرنسية واإلنجليزية واإلسبانية 

كام ميكن تحميلها عرب الهواتف النقالة.

منشورات لتقديم املعلومة و التوعية 

من أجل انخراط أكرب وفهم جيد للرضائب،  تضع املديرية العامة 
املكتوبة  الدالئل  من  مجموعة  امللزمني  إشارة  رهن  للرضائب 
بطريقة سلسة ومفهومة (كدليل الرضائب الخاص باالمتيازات 
الجبائية و كتيب عن الرضائب املفروضة عىل القطاع الفالحي، 

أخبار املديرية العامة للرضائب...).

واإلجراءات  القواعد  حول  معلومات  الكتيبات  هذه  وتشمل 
امللزمني وكذا  لدى  تداوال  األكرث  الحاالت  املطبقة يف  الرضيبية 

الخدمات اإللكرتونية.
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املشاركة يف لقاءات تحسيسة و لتبادل املعلومات
يشارك موظفو املديرية العامة للرضائب يف مختلف اللقاءات 
الفاعلني  وبعض  املديرية  رشكاء  ينظمها  التي  التواصلية 
االقتصاديني حول املقتضيات الجبائية الجديدة املتخذة يف إطار 

قانون املالية و مواضيع رضيبية محددة. 

يف  للرضائب حضورها  العامة  املديرية  تعزز  ذلك،  عالوة عىل 
االقتصاديون  ينظمها رشكاؤنا  التي  واملعارض  املحافل  مختلف 
للملزمني  فرصة  اللقاءات  هذه  متثل  حيث  واملؤسساتيون، 
للتعرف أكرث عىل مختلف الرضائب واإلجراءات الرضيبية وعىل 

مجموع الخدمات التي تقدمها املديرية العامة للرضائب.

وسائل اإلعالم، ركيزة أساسية للمديرية العامة 
للرضائب

ُيعّد مجال الرضائب مجاالً تقنياً يستلزم تبسيط فهمه من طرف 
وسائل اإلعالم. وتعترب هذه األخرية قناة أساسية بالنسبة للمديرية 
العامة للرضائب للتحسيس وتبليغ املعلومات من جهة، ووسيلة 

ناجعة للتأثري عىل اآلراء والسلوكيات من جهة أخرى.

عىل  الدائم  االنفتاح  سلوك  للرضائب  العامة  املديرية  تنهج 
الصحافة حيث تضع مسؤوليها تحت إشارة الصحافة املكتوبة 
واإللكرتونية واملجال السمعي البرصي وذلك لإلجابة عىل أسئلة 
برامج  يف  للمشاركة  أو  مقابالت  إجراء  أو  الصحافيني  بعض 

تلفزية أو إذاعية. 

كام أن املديرية العامة للرضائب تنظم لقاءات صحفية بشكل 
منتظم، وذلك مبناسبة إطالق أي خدمة أو إجراء جديد.

التلفزية  القنوات  عىل  للرضائب  العامة  املديرية  تستند  و 
واإلذاعية للتواصل مع  أكرب عدد ممكن من املواطنني  والقيام 
بث  عرب  وذلك  الرضيبية  اإلجراءات  حول  للتوعية  بحمالت 

وصالت إشهارية  متلفزة  أو إذاعية. 

تبسيط اإلجراءات اإلدارية من أوليات املديرية 
العامة للرضائب

التعريف املوحد للرشكات

يعترب التعريف املوحد للرشكات تعريفا وحيدا وموحدا بالنسبة 
لتبسيط  حقيقية  أداة  مبثابة  وهو  العمومية.  اإلدارات  لكل 
أو  الذاتيني  األشخاص  لرشكات  اإلدارية  اإلجراءات  وتسهيل 

املعنويني.

ويساعد التعريف املوحد للرشكات عىل التخفيف من تكاليف 
بالنسبة للمقاوالت، خاصة يف  اإلجراءات وكذا اآلجال اإلدارية 

مجال إنشاء املقاوالت وطلب الشهادات بطريقة إلكرتونية. 

املوحد  التعريف  عىل  حصلت  التي  املقاوالت  عدد  بلغ  وقد 
خالل سنة 2016 حوايل 453.082 رشكة منها 305.116 بالنسبة 

لألشخاص املعنويني و147.966 بالنسبة لألشخاص الذاتيني.

ربط الرشاكات 

تربط املديرية العامة للرضائب عالقات رشاكة مع العديد من 
املنظامت لتحسني جودة الخدمات املقدمة للملزمني. كام تنهج  
النظام  مقتضيات  لتوضيح  الرشكاء  بعض  تشاورية مع  طريقة 

الجبايئ ورشح آليات تطبيقه.

اتفاقيات  عىل  التوقيع  تم  املاضيتني،  السنتني  وخالل  وهكذا، 
إطار مع املؤسسات البنكية و بعض الجمعيات املهنية (رابطة 
املحاسبني القانونيني و املجلس الوطني لكتاب العدل باملغرب 
والرابطة الوطنية للمفوضني القضائيني ...) ومع الوكالة الوطنية 
للمقاوالت الصغرى واملتوسطة للمغرب و مع الوكالة الوطنية 
للمحافظة العقارية واملسح العقاري والخرائطية وإدارة الجامرك 
والرضائب غري املبارشة و الصندوق الوطني للضامن االجتامعي 

و وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك.

كام عملت املديرية العامة للرضائب عىل ربط عالقات تعاون 
مع وزارة الداخلية ووزارة الفالحة والصيد البحري.

الشباك الوحيد للمقاول الذايت، مخاطب وحيد لكل 
اإلجراءات 

باملقاول  خاصاً  جبائيا  نظاماً   2014 لسنة  املالية  قانون  أقر   
ملفات  بدراسة  للرضائب  العامة  املديرية  تقوم  و  الذايت. 
املؤسسة  باعتباره  املغرب  بريد  مع  بتعاون  الذاتيني  املقاولني 
املكلفة بتسيري ملفات املقاولني وكذا الوكالة الوطنية للمقاوالت 

الصغرى واملتوسطة كمؤسسة وصية. 

من  أكرث  إيداع  تّم  النظام،  بهذا  العمل  بداية  ومنذ  وهكذا، 
البنكية  والوكاالت  املغرب  بريد  وكاالت  لدى  طلب   41.000
الرشيكة، كام تم تفعيل 32.440 ملف من قبل املديرية العامة 
الذي  الذاتيني  للمقاولني  الوطني  السجل  بوابة  عرب  للرضائب 

يديره بريد املغرب.
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تصنيف الرشكات من أجل معاملة رضيبية تفضيلية

العامة  املديرية  أنشأته  الذي  املقاوالت  تصنيف  برنامج  يهم 
للرضائب سنة 2013 بغية تعزيز روابط الثقة والشفافية بينها 
للمقاوالت  الالزمة  اإلدارية  التسهيالت  توفري  املقاوالت،  وبني 
املصنفة  التي تتميز بوضع رضيبي منتظم وتتحىل بالشفافية 

وباالمتثال الرضيبي. 

بهذا  العمل  بدء  منذ  بالتصنيف  مقاولة   53 حظيت  وقد 
النظام.

إنشاء دليل للمساطر الجبائية من أجل تقديم خدمة 
أجود للملزمني

يشكل دليل املساطر الجبائية وسيلة رضورية لتحسني الخدمات 
املقدمة للملزمني. ولذلك عملت املديرية العامة للرضائب عىل 

لتوحيد  وذلك  الجبائية   املساطر  من  ملجموعة  دليل  وضع 
تطبيق هذه األخرية يف مجموع املديريات التابعة لها يف أنحاء 

اململكة.

و يهم هذا اإلجراء مجموعة من املساطر الخاصة ب: 

• واجبات اإلقرار؛

• التحصيل؛

• تقيص املعلومات الرضيبية؛ 

• املنازعات الرضيبية؛

• خدمات اامللزمني. 

وقد تم جرد 62% من املساطر الرضيبية سنة 2016 من أصل 
160 بحيث تم تقييمها وجمعها عىل مستوى دليل املساطر.

املصدر: املديرية العامة للضرائب
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حوار مع السيد نبيل لخرض، 
مدير التبسيط والنظام املعلومايت واالسرتاتيجية 

باملديرية العامة للرضائب

ما الدافع وراء انخراط املديرية العامة للرضائب يف 
مقاربة الجودة لفائدة مستعميل املرفق العمومي؟

خدمة  عىل  الحصول  يف  الحق  له  املغريب  املواطن  ألن  أوال 
عمومية ذات جودة عالية تجمع بني التبسيط والقرب.

ثانيا، ألننا نعتقد بأن تسهيل وتبسيط املساطر واإلجراءات يعود 
كذلك بالفائدة عىل املديرية والعاملني بها.

وأخريا، كون مؤسستنا تلعب دورا مهام يف التنمية االقتصادية 
هذا  االستثامر.  مبجال  املتعلق  للخيار  بالنسبة  خاصة  لبلدنا 
املجال الذي قد تلعب فيه الخدمات اإلدارية إما دور املعيق 
أو دور املحفز، وبالتأكيد عىل اإلدارة الرضيبية أن تلعب دورا 

تحفيزيا.

هذه  للرضائب  العامة  املديرية  نفذت  كيف 
اإلسرتاتيجية؟

لقد اّتسمت اسرتاتيجيتنا عىل مستوى جودة الخدمات بالبساطة. 

فقد وضعنا أنفسنا مكان املواطن واستمعنا لرشكائنا وكل من 
يتعامل مع اإلدارة. وقمنا أيضا بإحصاء كافة املساطر التي تدفع 
املستعملني إىل االصطفاف يف طوابري داخل أروقة اإلدارة، مام 
مّكننا من تحديد ست مساطر أساسية وهي اإلقرار الرضيبي 
واالستعالم  مالية  مبالغ  إرجاع  وطلب  شكاية  وتقديم  واألداء 

وطلب استشارة.

ومن هذا املنطلق، اتخذنا العديد من التدابري وأطلقنا العديد 
من األوراش التي من شانها أن تؤثر إجابيا عىل حياة املواطن 

واملقاولة.

ولضامن استمرارية هذه املنهجية عىل مستوى التسيري اإلداري، 
تبنينا مقاربة تعاقدية كام قمنا بإنشاء مكتب لتتبع املشاريع.

ما هي األوراش املعنية بهذه االسرتاتيجية؟
أود يف البداية أن أشري إىل أن املديرية فتحت العديد من األوراش 
موظفي  لكل  القوي  االلتزام  بفضل  نسبيا  قصرية  آجال  داخل 

املديرية العامة للرضائب و الذين يستحقون كل التنويه.

الرضيبة  ألداء  جديدة  مسطرة  بوضع  اإلطار  هذا  يف  وقمنا 
او  االنرتنت  استخالصها عرب  السيارات متكن من  السنوية عىل 
اإلقرار  كامل  شبه  بشكل  عّممنا  كام  البنكية،  الشبابيك  لدى 
واألداء اإللكرتونيني بالنسبة للرضيبة عىل الرشكات و الرضيبة 

عىل الدخل و الرضيبة عىل القيمة املضافة. 

وقمنا كذلك برقمنة عدد من الشهادات التي ُتسلمها شبابيكنا 
والتي ميكن اآلن سحبها عرب موقعنا اإللكرتوين.

وقد أبرمت املديرية العامة للرضائب اتفاقية مع البنك العقاري 
والسياحي تهم تفعيل منط جديد إلرجاع الرضيبة عىل الدخل 
للسكنى  مخصصة  مساكن  بناء  أو  اقتناء  قروض  فوائد  برسم 

الرئيسية تعتمد عىل تبادل املعلومات بطريقة إلكرتونية.

من جهة أخرى، وعىل مستوى التنظيم واملساطر، أصدرنا عدة 
الجبائية كانت آخرها تلك  مذكرات لتوضيح وتوحيد املساطر 
عىل  تعويضا  عرشين  يقارب  ملا  الرضيبية  باملعالجة  املرتبطة 

مستوى الرضيبة عىل الدخل.

هيئات  عدة  مع  حقيقية  رشاكات  أقمنا  أخرى،  ناحية  ومن 
للضامن  الوطني  (الصندوق  مهنية  وجمعيات  وإدارات 
االجتامعي و الجامرك و هيأة املحاسبني الخرباء و هيأة املوثقني 
الفيدرالية  و  واأللبسة  النسيج  لصناعات  املغربية  الجمعية  و 
جل  يف  إرشاكهم  بغية  وذلك  الغذائية...)  للصناعات  الوطنية 
الخدمات  جودة  تحسني  عىل  حتام  سيساعد  مام  مشاريعنا 

وبالتايل يوفر حظوظاً أوفر لنجاحها. 

تعميقا للمقال حول عالقة املديرية العامة للرضائب 
مع مرتفقيها، أجرت مجلة «املالية» حوارا يف املوضوع 

مع السيد نبيل لخرض
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التي  املعلومات  عىل  الحصول  يف  يتمثل  آخر  هدف  وهناك 
تتوّفر عليها هذه املؤسسات من أجل القيام بعملنا عىل أساس 
معلومات موثوقة، وهو األمر الذي ينعكس من دون شك عىل 

جودة تدخالتنا.

ما هي األوراش املقبلة التي تعتزم املديرية العامة 
للرضائب فتحها عىل مستوى جودة الخدمة؟

مليئة  املديرية  مشاريع  حافظة  أن  لكم  أؤكد  أن  أستطيع 
ومتنوعة.

لقد خصصنا سنة 2017 لرفع تحدي جودة الخدمات، وتندرج 
بناء  إعادة  قاسم مشرتك هو  لها  اإلطار عدة مشاريع  يف هذا 
الثقة مع الخاضعني للرضيبة وتحسني الشفافية وإضفاء املزيد 

من الديناميكية بالنسبة للتعاون داخل اإلدارة وخارجها.

و تعترب مراجعة املدونة العامة للرضائب والنصوص التطبيقية 
رشكائنا  مع  بتعاون  بها  نقوم  والتي  الحالية  األوراش  بني  من 
خاصة االتحاد العام ملقاوالت املغرب وهيئة املحاسبني وخرباء 

مهنيني وعدد من العاملني يف املجال الرضيبي.

بشكل  الرضيبي  القانون  توضيح  إىل  املراجعة  هذه  وتهدف 
يجعله أقرب إىل الفهم وال يدع مجاال للتأويالت.

كام سنواصل ورش رقمنة املعامالت الرضيبية حتى نتمكن يف 
أفق نهاية 2017 من تعميم األداء اإللكرتوين.

سيتم  كام  جديدة،  شهادات  رقمنة  السياق  هذا  يف  وسيتم 
الرتكيز عىل الخاضعني للرضيبة الذاتيني الذين سيحصلون عىل 
باقة من الخدمات عن بعد كإيداع اقراراتهم بطريقة الكرتونية 

واستخالص التمرب بطريقة إلكرتونية، وغريها من الخدمات.

وسُنحدث كذلك وحدات خاصة باالستشارة لتقديم املعلومات 
للخاضعني للرضيبة.

ومن جهة أخرى، نعتزم إحداث إطار مرجعي اللتزاماتنا الخاصة 
بجودة الخدمات سيتم تدقيقه وتقييمه بواسطة إجراء استطالع 

سنوي.

ومن ناحية أخرى، نحن واعون بأن سياسة التواصل التي ننهجها 
مل تعد كافية إليصال املعلومات إىل كافة امللزمني ولذلك قررنا 
مواقع  يف  خاصة  حضورنا  وتعزيَز  التواصلية  سياستنا  تقوية 

التواصل االجتامعي.

هناك  الخدمات  جودة  تهم  التي  األوراش  بني  فمن  وختاما، 
جودة  من  الرفع  وهو  عندي،  خاصة  مبكانة  يحظى  مرشوٌع 
املحاسبايت  املخطط  تفعيل  أفق  يف  خاصة  الحسابات  تقديم 

للدولة ابتداء من سنة 2018. 

ما هو الدور الذي تلعبه املوارد البرشية للمديرية 
العامة للرضائب يف هذه اإلسرتاتيجية؟

عىل  عميقًة  تحوالٍت  حاليا  للرضائب  العامة  املديرية  تعرف 
عالقاتها  يخص  فيام  وكذلك  والتنظيم  الحكامة  نظام  مستوى 
مع امللزمني، وهي بصدد تنفيذ انتقال تدريجي ورسيع يف نفس 

الوقت لتصبح إدارة رقمية بامتياز.

طرق  تحديد  إعادة  بينها  من  أمور  عدة  التحول  هذا  ويحتم 
ووسائل  جديدة  مهن  وظهور  بنا،  الخاصة  والتسيري  التنظيم 
عمل حديثة وإعادة توجيه وتوزيع رأساملنا البرشي الذي هو 

يف صلب هذه االسرتاتيجية.

وهكذا، فمع تعميم اإلقرار واألداء اإللكرتونيني، وجدنا أنفسنا 
بني ليلة وضحاها أمام موارد برشية تخفف عنها عبء العمل 
الشبابيك.  يف  العاملني  املثال  سبيل  عىل  وأذكر  إليها  املوكول 
كام أنه ظهر خصاص مهم عىل مستوى املتخصصني يف تحليل 
املعطيات او ما يسمى ب « DATASCIENTISTS » الذين 
تتوفر  التي  املعلومات  من  الهائلة  الكميات  تفحص  بإمكانهم 

عليها املديرية اآلن.

ومام ال شك فيه، فإن نجاح هذا االنتقال الرقمي مير عرب تعزيز 
قدرات مواردنا البرشية التي أصبحت مطالبة مبتابعة التكوين 
املستمر مدى الحياة. وبرأيي، أضحى التكوين املستمر مسألة 

إسرتاتيجية بالنسبة للمديرية أكرث من أي وقت مىض.
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آليات استقبال ومعالجة الشكايات مبديرية أمالك الدولة
والبت،  النظر  بهدف  واآلليات  اإلجراءات  من  مجموعة  الدولة  أمالك  مديرية  اتخذت 
بالفعالية والرسعة الالزمتني، يف مختلف الشكايات وامللتمسات الواردة عليها من مرتفيقها 
عرب تهييئ فضاءات االستقبال واإلرشاد و إحداث وحدة إدارية لتدبري وتتبع الشكايات 

وكذا توفري خدمات عرب بوابتها اإللكرتونية.

الفعيل  التنزيل  عىل  حزم  بكل  الدولة  أمالك  مديرية  تسهر 
املتعلقة  الوزير  السيد  وتوجيهات  السامية  امللكية  للتعليامت 
الجيدة  الحكامة  مبادئ  وإرساء  العمومية  اإلدارة  بتحديث 

وأخالقيات املرفق العمومي والشفافية.

وتجسيدا لذلك، ومن أجل االستجابة، بشكل فعال، النتظارات 
الخط  عرب  لفائدتهم  املسداة  بالخدمات  والرقي  مرتفقيها 
للتقليص من عدد الزوار كمبتغى جوهري، تم اتخاذ مجموعة 

من اإلجراءات واآلليات.

تهييئ فضاءات االستقبال واإلرشاد
جودة  لتحسني  بالغا  اهتامما  الدولة  أمالك  مديرية  تويل 
باإلجابة  املرتبطة  اآلجال  وتقليص  املرتفقني  وإرشاد  االستقبال 
ألجل  املعلومة.  إىل  الولوج  وتسهيل  امللتمسات  مختلف  عىل 
ذلك، تم منح عناية خاصة لجانب االستقبال واإلخبار، مع توفري 

الوسائل الرضورية لذلك من خالل:

• تهييئ فضاءات لالستقبال مبداخل اإلدارة املركزية واملصالح 
الرضورية  املعلومات  وتقديم  الزوار  مع  للتواصل  الخارجية 

لهم؛

• توفري دالئل لإلرشاد بنقط االستقبال تخص املساطر األساسية 
املطلوبة  واملستندات  والوثائق  للدولة  الخاص  امللك  لتدبري 

لذلك؛

لإلخبار  لإلعالنات  حائطية  بسبورات  العمل  مقرات  تزويد   •
بكل املستجدات؛

• وضع واجهة للولوج عرب البوابة اإللكرتونية للمديرية لتدبري 
وتنظيم الزيارات واملواعيد.

يف هذا الصدد، كشفت البيانات املتعلقة بالزيارات أن ما يناهز 
82% من الوافدين عىل مديرية أمالك الدولة هم من األشخاص 

الذاتيني و12% أشخاصا معنويني.

االقتناء  طلبات  حول  باألساس  الزيارات  موضوع  يتمحور  و 
والنزاعات الفالحية وتفويت املساكن والرشاكة الفالحية.

إحداث وحدة إدارية لتدبري وتتبع الشكايات
عملت مديرية أمالك الدولة عىل إحداث وحدة إدارية لتتبع 
ومعالجة الشكايات تم تزويدها بالوسائل الرضورية لتمكينها 
من  الهدف  ويتحدد  املطلوب.  الوجه  عىل  بدورها  القيام  من 
واألمثل  الفعال  التتبع  تحقيق  يف  الوحدة  هذه  إنشاء  وراء 

ملختلف الشكايات وامللتمسات التي ترد عىل املديرية.  

وتهم الشكايات الواردة باألساس مسألة األرايض املسرتجعة من 
طرف الدولة مبوجب ظهري 2 مارس 1973 والكراءات الفالحية 
طرف  من  الواردة  الشكايات  وكذا  الزراعي  اإلصالح  وأرايض 

املوظفني املستفيدين من السكن الوظيفي.
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امللتمسات  ملختلف  أجوبة  تخصيص  وبغية  اإلطار،  هذا  يف 
كيفية  تبني  مسطرة  وضع  تم  لها،  املحددة  اآلجال  داخل 
التي  والقنوات  مراحلها  مختلف  وتحدد  الشكايات  معالجة 
التوصل  املتدخلني يف املسطرة بدءا من  متر منها وكذا كافة 
الذي  واملآل  عنها  اإلجابة  غاية  إىل  وتسجيلها  بالشكاية 

خصص لها.

البوابة اإللكرتونية
وكذا  واإلرشاد  للتواصل  وسيلة  اإللكرتونية  البوابة  تعترب 
عرب  توفرها  التي  الخدمات  خالل  من  املعلومة  عىل  الحصول 
الخط والهادفة إىل تسهيل التعامل مع املرتفقني وتثمني نشاط 

املديرية.

بنسختيه  للمديرية،  اإللكرتوين  املوقع  يوفر  الصدد،  هذا  يف 
مشخصن،  ولوج  وعرب  منتظمة  وبطريقة  والفرنسية  العربية 
مجموعة من الخدمات تشمل جميع مجاالت تدخل املديرية 
(معلومات حول هيكلة املديرية واملصالح التابعة لها ونشاطها 
وكذا االطالع عىل مختلف املساطر املهمة املتعلقة بتدبري امللك 
الخط  املوقع خدمات عىل  يوفر هذا  كام  للدولة،...).  الخاص 

(تحميل االستامرات، طلب معلومات، تتبع الشكايات، ...). 

وتشمل الخدمات األساسية:

باملوظفني  املتعلقة  االقتطاعات  وضعية  عىل  االطالع   •
املستفيدين من السكن الوظيفي؛

اقتناء  لطلب  املخصصة  االستامرة  مبلء  الخط،  عرب  القيام،   •
مسكن الدولة من طرف معتمره ؛

ولآلجال  الشهرية  لألقساط  محاكاة  إنجاز  إمكانية  توفري   •
املمكنة القتناء السكن.

تسليم اإلبراءات املتعلقة بأرايض اإلصالح الزراعي
فيام يتعلق بالشكايات الواردة عرب املوقع اإللكرتوين للمديرية 
هذه  من   %45 أن  إىل  اإلشارة  فتجدر   ،2016 سنة  برسم 
انصبت  و%30  بالتفويت  املتعلقة  القضايا  همت  الشكايات 
و%6  الكراءات  و17% متحورت حول  الفالحية  النزاعات  عىل 

ارتبطت بالتحفيظ والخروج من الشياع.

املصدر: مديرية أمالك الدولة
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توزيع نوعية الشكايات الواردة عرب املوقع االلكرتوين 
ملديرية أمالك الدولة
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املركزية و رهان  اإلدارة  الشكايات داخل  تدبري  االستقبال و 
رفع تحدي الجودة

اإلدارية  الشؤون  مديرية  وضعت  ملرتفقيها،  املرشوعة  و  امللحة  باملتطلبات  منها  وعيا 
و العامة منظومة عرصية تضمن جودة االستقبال عىل مستوى مختلف مصالح اإلدارة 
املركزية لوزارة االقتصاد و املالية. تشمل املنظومة االستقبال املبارش و االستقبال الهاتفي 

و كذلك تدبري الشكايات و بوابة االنرتنت للوزارة. 

انطالقا من األهمية التي يحظى بها تحسني جودة املرفق العام 
يف سياسات التحديث، تضع مديرية الشؤون اإلدارية و العامة 
عالقة اإلدارة مع مرتفقيها ضمن أولوياتها. فاستقبال املرتفقني 
مقاربة  ضمن  يندرج  وأن  العام،  املرفق  قيم  يجسد  أن  يجب 
ترتكز عىل التكامل و التشارك من أجل توحيد مختلف وسائل 
االستقبال. يف هذا السياق، تستفيد اإلدارة املركزية من منظومة 

عرصية تضمن االستقبال األمثل للمرتفق.

االستقبال املبارش: نحو مزيد من املهنية  
حرصا عىل تحسني جودة و مهنية الخدمات املقدمة للمرتفقني ، 
فقد متت مراجعة و توحيد منظومة االستقبال باملصالح املركزية 

للوزارة.

تقنني مامرسات االستقبال وذلك من خالل

• إعداد ميثاق االستقبال الذي يسطر اإلطار العام لتنفيذ هذه 
أجل  من  املعنيني  الفاعلني  كل  التزامات  ويوضح  الوظيفة 

ضامن استقبال جيد؛   

مختلف  تحدد  التي  و  املبارش»،  «االستقبال  مسطرة  إرساء   •
حاالت االستقبال التي يتم تدبريها يوميا (زيارة مبوعد، زيارة 

بدون موعد، زيارة خالل حدث،...) ؛

املؤهالت  عىل  يركز  الذي  باالستقبال  املكلف  دليل  إعداد   •
والكفاءات الرضورية ملامرسة هذه الوظيفة و كذلك تصنيف 

للمرتفقني و السيناريوهات اليومية املحتملة.  

تحسني االستقبال املبارش
باستقبال  املضيفات  تقوم  لالستقبال،  األول  للمستوى  بالنسبة 
استفادت  وقد  رئيسية.  استقبال  نقط   4 عرب  الزوار  توجيه  و 

املضيفات من تكوين متحور باألساس حول خصوصية االستقبال 
بوزارة االقتصاد و املالية و أهمية الدور املنوط بهم من أجل 

ضامن فعاليته.   

متكينهم  أجل  من  االستقبال  ملضيفات  املنتظم  التأطري  يتم  و 
من القيام مبهامهم يف أحسن الظروف و التكيف مع مختلف 
الزيارات أو أصناف املرتفقني ( طلبات جديدة، حاالت  دوافع 

صعبة،...)

ويف هذا اإلطار، يتم الرتكيز عىل االلتزامات التالية : 

• استقبال لبق و تواصل فعال؛

• اإلصغاء باهتامم للمرتفقني ؛ 

• إجابات بسيطة وواضحة؛

• توجيه صحيح للموظف أو املصلحة املعنية باألمر.

املهنية  للمامرسة  الرضورية  العمل  آليات  وضع 
للوظيفة رهن إشارة املكلفني باالستقبال 

ميكن التطبيق « تدبري االستقبال» من تسهيل و عرصنة استقبال 
املرتفقني و كذلك املتابعة الدقيقة لوظيفة االستقبال كام متكن 
معالجة مختلف املعطيات املتعلقة بالزيارة (التاريخ، الدافع،...) 
األداء و معرفة احتياجات  الكفيلة بتحسني  السبل  من تحديد 

وعادات الزوار و بالتايل مالمئة منظومة االستقبال.

التشوير
يعترب التشوير عنرصا فعاال يف مسار الزائر حيث تسهل أدواته 
توجيه  املركزية  اإلدارة  مبباين  املوجودة  الخارجية،  و  الداخلية 

املرتفق  وحرص تنقله و تحديد مساره.
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الولوج 
من  للوزارة  املركزية  اإلدارة  ملباين  املواطنني  ولوج  متكني  يعترب 
الحركية  ذوي  لألشخاص  الولوج  تهيئة  تم  لهذا،  الرضوريات. 

املحدودة، عىل مستوى اإلدارة املركزية.

االستقبال الهاتفي : األداء الجيد يف خدمة املرتفق
بالنسبة لهذا النوع من االستقبال، يتمثل الرهان يف إعطاء قيمة 
إضافية لعملية التواصل بني املرتفق و املكلف باالستقبال الهاتفي، 

إحصائيات االستقبال املبارش باإلدارة املركزية
25 621 هو العدد االجاميل للزيارات املسجلة خالل سنة 2016 عىل مستوى اإلدارة املركزية.
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توزيع الزيارات حسب نقط االستقبال

توزيع الزيارات حسب املديريات

و ذلك يف إطار مقاربة متعددة القنوات، لتجنيب املرتفق عناء 
التنقل أو القيام بإجراءات جديدة. 

تتعلق االتصاالت الخارجية التي يتلقاها املركز الهاتفي للوزارة 
بطلب معلومات (عنوان الوزارة، صفقات، رصيد الوفاة، جبايات 
و رضائب، توظيف، تعشري، بوابة الوزارة، تقاعد،...)، أو طلب 

مصالح أو أفراد بعينهم. 

وقد تم اتخاذ عدة إجراءات لتحسني جودة الخدمات املقدمة 
للمتصلني و ذلك من خالل تعزيز املعلومات املقدمة عرب الهاتف 
(تشجيع استعامل وسائل االتصال الرقمية ...)، جعل املامرسات 
الهاتفية أكرث مهنية عرب إعداد «دليل املكلف باالستقبال الهاتفي» 
املعلومة،  (وصول  باالستقبال  املكلفني  عمل  تثمني  أخريا  و 

التكوين...).
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إحصائيات االستقبال الهاتفي
سجل املركز الهاتفي للوزارة 10947 اتصال خارجي خالل سنة 2016 
تشكل طلبات املعلومات 6 يف املائة فقط من مجموع االتصاالت 
باتصاالت  تتعلق  املتبقية   10055 أن  حني  يف  اتصال)،   1773)

موجهة نحو مصالح أو أفراد بالوزارة.

الرضائب  و  الجبايات  و   (%20.02) البرشية»  «املوارد  وتشكل 
(15.91%) و الصفقات (12.86%) الدوافع األكرث ترددا.  

االستقبال اإللكرتوين : دعامة لجودة الخدمات 
املقدمة للمرتفقني 

توفر  ديناميكية  واجهة  املالية  و  االقتصاد  وزارة  بوابة  تشكل 
والوسائط  املعلومات  و  االلكرتونية  الخدمات  من  مجموعة 
املتعددة التي يتم إغناؤها وتحديثها بشكل منتظم. فالنسخة 
البوابة  صياغة  إعادة  مرشوع  مثرة  هي  الوزارة  ملوقع  الحالية 
اإللكرتونية للوزارة الذي تم تفعيله سنة 2013 بهدف االستجابة 
للمتطلبات الدستورية الجديدة ولتطلعات وانتظارات املرتفقني. 

للمعلومات،  ولوج رسيع  من  مستعمليها  الوزارة  بوابة  ومتكن 
مع إمكانية توجيههم نحو فضاءات خاصة بهم حسب الصنف 
والفئة املستهدفة (مواطنني، مستثمرين، صحافيني....). كام أن 
إصدار البوابة بخمس لغات (العربية و األمازيغية و الفرنسية 

واالنجليزية و االسبانية) ميكن من االنفتاح عىل فئات جديدة.

االستامع  يف  تكون  أن  اىل  البوابة  تسعى  أخرى،  جهة  ومن 
للمتصفح بشكل عام و للمواطن بشكل خاص، اذ متكن خدمات 
«االقرتاحات عىل الخط» و «الشكايات عىل الخط» من التفاعل 
وطلبات  والشكايات  االقرتاحات  لكل  واالستجابة  املرتفقني  مع 

الحصول عىل املعلومات.   

معالجة الشكايات: رافعة لتحسني خدمة املرتفق
جعلت وزارة االقتصاد و املالية معالجة الشكايات من أولوياتها 
امللحة. وتندرج هذه  األولوية  يف إطار مسلسل التحسني املستمر 

وترسيخ الثقة املستدامة بينها و بني املرتفقني. 

الرضورية  والوسائل  اآلليات  إرساء  عىل  الوزارة  تسهر  ولهذا، 
لتلقي طلبات املعلومات و معالجة  شكايات املرتفقني يف أحسن 
مكتب  األنرتنيت،  بوابة  هي:  قنوات  ثالثة  خالل  من  اآلجال 

الضبط ومؤسسة الوسيط.

مينح   : الوزارة  أنرتنيت  ببوابة  الخط»  عرب  «الشكاية  تطبيق 
وتتبع  الخط  عىل  شكايات  خلق  إمكانية  الوزارة  مرتفقي 
مسارها. وميكن هذا التطبيق، الذي يشكل جزءا من نظام تدبري 
االرساليات والشكايات والذي يحمل اسم «ارسالية»، من توزيع 
الشكايات عىل املديريات املعنية وتتبعها عىل مستوى الهياكل 

املعنية ملعالجتها حتى تسويتها.

ميكن   : الضبط  مكتب  عرب  الوزارة  إىل  ترد  التي  الشكايات 
للمرتفقني بعث شكاياتهم عرب الربيد أو إيداعها مبارشة مبكتب 
«إرسالية»  تطبيق  عرب  الشكايات  إدخال  ويتم  الوزارة.  ضبط 
حيث تأخذ نفس املسار التي تعالج به الشكايات األخرى الواردة 

عرب بوابة األنرتنيت.

الشكايات الواردة عرب مؤسسة الوسيط : تعترب مديرية الشؤون 
باسم  الوسيط  ملؤسسة  الدائم  املخاطب  والعامة  اإلدارية 
اهتامما  تويل  فهي  الصفة،  وبهذه  للوزارة.  املركزية  املديريات 
كبريا للشكايات التي ترد عرب هذه املؤسسة حيث تتم معالجتها 
وفق مسطرة داخلية مضبوطة تحدد املراحل والفاعلني وآجال 
مؤسسة  وموافاة  االقتضاء،  عند  املديريات  وتذكري  املعالجة 
الوسيط بالردود عىل مراسالتها. وقد سجلت سنة 2016 معالجة 
39 شكاية، 61% منها ذات طابع مايل و14% ذات طابع إداري 

و 25% مرتبطة بتنفيذ األحكام القضائية. 

ويجدر الذكر يف هذا الصدد أنه تم بتاريخ 29 يونيو 2017 إصدار  
الوطني  الصعيد  عىل  الشكايات  تدبري  بأمناط  املتعلق  املرسوم 
بالجريدة الرسمية (مرسوم رقم 2-17-256). ويروم هذا املرسوم 
وضع منصة وطنية موحدة إليداع ومعالجة وتتبع الشكايات.  
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الصندوق املغريب للتقاعد : آليات اإلخبار و االستقبال ومعالجة 
الشكايات

لفائدة  للتقاعد  املغريب  الصندوق  وضع  للمرتفقني،  املقدمة  الخدمات  تحسني  أجل  من 
املتقاعدين و الرشكاء  آليات اإلخبار و االستقبال ومعالجة الشكايات. و تروم هذه اآلليات  

تبسيط االجراءات و  تعزيز التواصل مع املرتفقني.  
مبوجب القانون رقم 95-43 بتاريخ 7 أغسطس 1996 القايض 
بإعادة تنظيم الصندوق املغريب للتقاعد، أسندت اىل الصندوق 
اإلطار  هذا  يف  انخرط  حيث  العامة،  املصلحة  خدمة  مهمة 
باإلدارة  املتعلقة  الجوانب  جميع  همت  حقيقية  دينامية  يف 

والتواصل وتلميع صورة الصندوق اتجاه مرتفقيه.

موجها أهدافه بصفة دامئة نحو رضا املرتفقني، استثمر الصندوق 
يف السنوات األخرية يف وضع آليات االخبار و االستقبال ومعالجة 
ملتطلباتهم  يستجيب  بشكل  والرشكاء  املتقاعدين  طلبات 
أو عىل  بالرباط  الرئييس  املقر  وتطلعاتهم، سواء عىل مستوى 

مستوى املندوبيات الجهوية للصندوق.

وقد ازداد هذا التوجه فاعلية مع توصيات الحكومة التي حثت 
عىل رضورة تحسني الخدمة العامة للمواطن، كام جاء يف:

• نص الخطاب السامي الذي ألقاه جاللة امللك يوم 14 أكتوبر 
2016 يف افتتاح الدورة األوىل من السنة الترشيعية األوىل من 
الوالية الترشيعية العارشة الذي نص فيه عىل جعل اإلدارة يف 

خدمة املواطن؛

• دوريتا السيد الوزير األول م20- 95- و99-13 برسم سنتي 
باإلدارات  االستقبال  مكاتب  الرامية إلحداث  و1999   1995

العمومية؛

أبريل   22 بتاريخ   3-2011 رقم  األول  الوزير  السيد  منشور   •
2011 من أجل تحسني االستقبال داخل اإلدارات العمومية 

والجامعات املحلية.

آليات االخبار واالستقبال
وضع الصندوق املغريب للتقاعد لفائدة متقاعديه ورشكائه آليات 
لإلخبار واالستقبال متعددة القنوات لتسهيل وتبسيط التواصل 
الصندوق  يوفر  املبارش،  لالستقبال  فبالنسبة  املرتفقني.  مع 
حيث  الجهوية،  وباملندوبيات  املركزي  مبقره  لالستقبال  مراكز 
يتم التعامل مبارشة مع املكلفني بالزبناء. وأما بالنسبة للتواصل 
لالتصال  املرتفقني مركز  إشارة  الصندوق رهن  بعد، وضع  عن 

متكنهم   ،«e-CMR» البوابة  عرب  إلكرتونية  وخدمات  الهاتفي 
من جهة، من تصفح املعلومات الخاصة بهم و الخدمات التي 
يقدمها الصندوق و من جهة أخرى، تخول لهم إمكانية تقديم 

طلبات أو وضع شكايات بطريقة سهلة و آمنة.

فضاءات االستقبال

يتوفر الصندوق املغريب للتقاعد عىل فضاءات لالستقبال باملقر 
أهم  يف  املتمركزة  الجهوية،  وباملندوبيات  بالرباط  الرئييس 
مراكش،  البيضاء،  الدار  فاس،  وجدة،  (تطوان،  اململكة  جهات 
أكادير، الراشيدية، العيون). ومن أجل توفري خدمات يف مستوى 
الفضاءات  هذه  تهييئ  بإعادة  الصندوق  قام  الزوار،  تطلعات 
لجعل  االنتظار  صفوف  إلدارة  مطور  جديد  بنظام  وتجهيزها 

استقبالهم أكرث نظامية واحرتافية. 

وقد بلغ عدد زوار مراكز استقبال الصندوق يف متم سنة 2016 
ما يقارب 322.981 زائر، مقابل 272.725 سنة 2015، ما ميثل 

زيادة قدرها 18.42٪.

مستوى  عىل  للمرتفقني  لالستامع  آلية  الصندوق  وضع  كام 
مراكز االستقبال من خالل تعبئة استامرات باللغتني الفرنسية 
املستمر  التحسني  ديناميكية  يف  االنخراط  بهدف  والعربية 
لخدمات الصندوق ورضا املرتفقني. ولتتبع نشاط االستقبال قام 
الزوار  عدد  متابعة  أجل  من  القيادة  لوحة  بإنشاء  الصندوق 

ومدة االنتظار مبراكز استقبال.

مركز لالتصال 

الهاتفي  لالتصال  مركزاً  املرتفقني  إشارة  رهن  الصندوق  وضع 
عرب الرقم 567 567 537 212+ لإلجابة عىل مختلف تساؤالت 
وشكايات الزبناء. حيث ميكن االتصال باملركز كل يوم من االثنني 

اىل الجمعة من الساعة 8:30 اىل 04:30 بعد الزوال.

مقابل  مكاملة   511.115 املركز  استقبل   ،2016 سنة  وخالل 
454.641 خالل سنة 2015، ما يشكل زيادة بنسبة %12.42.
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الصندوق املغريب للتقاعد: منهجية موجهة نحو 
«الزبون»

واصل الصندوق سنة 2016 تطوير الخدمات املقدمة من خالل 
تعزيز سياسة القرب ودعم خدماته عن طريق التوجه التايل:

تواصل أكرث: من خالل اعتامد نظام إخباري تلقايئ عن طريق 
اإللكرتونية  البوابة  يف  للمسجلني  (بالنسبة  اإللكرتوين  الربيد 
 SMS منذ يناير 2016) والرسائل الهاتفية القصرية   E-CMR
دون  الجدد،  للمتقاعدين  ميكن  حيث   (2016 غشت  (منذ 
الحاجة إىل التنقل، معرفة و تتبع خطوة بخطوة مراحل معالجة 
ملفاتهم املعاشية، وذلك منذ توصل الصندوق بامللف اىل غاية 

االداء الفعيل للمعاش.

تقرب أكرث: من خالل تنظيم أيام مفتوحة تواصلية بالتعاون مع 
للرتبية  االجتامعية  باألعامل  للنهوض  السادس  مؤسسة محمد 
والتكوين، يومي 28-29 مايو 2016 لصالح أعضائها واملنخرطني 
الذين سيحالون عىل التقاعد سنة 2016. وقد هم هذا الحدث 
15.464 شخصا من بينهم متقاعدي 2016 والذين تم متديد فرتة 
احالتهم عىل التقاعد اىل متم غشت 2017. هذه العملية، التي 
شملت أهم جهات اململكة (28 مدينة) مكنت من التواصل مع 

أزيد من 8000 متقاعد مستقبيل فيام يخص معاشهم.

وليكون الصندوق أكرث قربا من املتقاعدين، تم تدشني مندوبية 
جهوية جديدة يف مدينة الراشيدية ليصل بذلك العدد االجاميل 

ملندوبيات الصندوق إىل مثانية متثيليات جهوية. 

ولإلشارة أيضا فإن املندوبيات الجهوية بالعيون وأكادير تستقبل 
املتقاعدين يف مقرات جديدة تحرتم ألوان الرسم البياين الجديد 

للصندوق لتوفر لهم استقباال ذا جودة عالية.

للرسائل  األتوماتييك  االتصال  نظام  وضع  مع  أكرث:  استباقية 
الهاتفية القصرية (SMS) عرب الرقم 5808 - ميكن املتقاعدين 
معنيني  كانوا  إذا   ،(GSM) املحمول  هاتفهم  عرب  التعرف  من 
بعمليات مراقبة الحق يف املعاش (الحياة وعدم الزواج) خالل 
حمالت املراقبة. وقد سجل هذا النظام أزيد من 19.133 تصفح 

خالل عملية سنة 2016.

أدوات عمل أكرث توافقية: اعتمد الصندوق املغريب للتقاعد عىل 
نظام جديد إلدارة صفوف االنتظار، يتوافق مع املعايري العاملية 
من  وميكن  منتظم،  عمل  أسلوب  يوفر  املجال، حيث  هذا  يف 

إدارة الصفوف بطريقة سهلة. 

و لتتبع جودة االستقبال، فإن النظام ميكن من استخراج تقارير 
باالستقبال وسهلة  املتعلقة  باملعلومات  متنوعة، دقيقة وغنية 

تقرير  املعطيات،  تحليل  تقرير  القيادة،  كلوحة  االستعامل، 
تفاعيل، ...الخ. 

معايري  عىل  الصندوق  مصادقة  متت   ،2015 سنة  يف  و 
يف   ساهم  حيث  الجودة  إدارة  لنظام   «ISO 9001  2008»
اتخاد  طريق  عن  النظام  هذا  اعتامد  من  الزبناء،  مع  العالقة 
الزبناء،  بعض املبادئ املهمة من بينها موثوقية عنارص اتصال 

وتبسيط اإلجراءات ومواصلة االستامع آلراء الزبناء.

عناوين  تحيني  مرشوع  خالل  من  االتصال:  عنارص  موثوقية 
الصحيح  التوجه  ضامن  اىل  الصندوق  يهدف  اذ  املتقاعدين، 
انخفضت  املرشوع  هذا  وبفضل  الربيدية.  املراسالت  لجميع 

بشكل كبري نسبة رجوع املراسالت املبعوثة عرب الربيد.

تبسيط اإلجراءات: مبا يف ذلك عمليات مراقبة الحياة عن طريق 
خاللها  من  تم  التي  الرشيكة  األبناك  مع  االتفاقيات  شمولية 

اعفاء املتقاعدين من االدالء السنوي بشهادة الحياة. 

عىل  التوقيع  تم  فقد  التمدرس،  مراقبة  لعمليات  وبالنسبة 
  (MENFP) اتفاقية مع وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني

من أجل مراقبة متدرس األيتام مبارشة عرب نظام مسار.

الجمع  عن طريق  الشكايات:  الدائم وتحليل  وأخريا االستامع 
والخدمات  االستقبال  جودة  يخص  فيام  الزوار  آلراء  القبيل 
يدخل  الذي  الداخيل،  االجراء  هذا  تطلعاتهم.  وكذا  املقدمة 
دراسة  طريق  عن  سنويا  يدعم  الجودة،  إدارة  نظام  إطار  يف 
رضا الزبناء التي قام بها الصندوق (عن طريق مكتب خارجي 
وكانت  الوطني،  املستوى  عىل  والشفافية)  الحيادية  لضامن 
آخر دراسة أجريت سنة 2015 (ظهرت نتائجها يف نهائية سنة 
2016) عززت نتائج االستامع الدائم حيث أن 89% من الزبناء 
رصحوا أنهم راضني عن خدمات الصندوق. ومن جهة أخرى، تم 
وضع آلية لتحليل وتتبع الشكايات متكن من املعالجة من املنبع 

ألي خلل قد يفرتض توقعه.  

 e-CMR البوابة االلكرتونية
تخول بوابة الصندوق املغريب للتقاعد للمنخرطني واملتقاعدين 
بحياتهم  املتعلقة  املعلومات  اىل  وآمن،  كامل  بشكل  الولوج، 
الحالية مللفاتهم وكذا  الوضعية  التعويضات املرصوفة،  املهنية، 
العديد من الخدمات. وميكن طلب أو تحميل شهادات االنخراط، 
أو التقاعد أو االقتطاعات عرب البوابة، وميكن كذلك أخد موعد 
اىل  والولوج  االنتظار،  لتفادي  باالستقبال  مكلف  مع  مبارشة 

.«ATTAKMILI» الخدمات املتعلقة بنظام التقاعد التكمييل

 (e-services) كام طور الصندوق العديد من الخدمات اإللكرتونية
من أجل تبسيط اإلجراءات للزبناء، حيث يتم مرافقتهم يف االستعامل 
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األويل خطوة بخطوة، عن طريق بعث رسائل إخبارية تلقائية 
معطياتهم  اىل  والولوج  الرضورية  املراحل  تخطي  من  متكنهم 

واملعلومات املهمة واملفيدة لهم بطريقة سهلة.  

املنخرطني  عىل  اإللكرتونية  الخدمات  إىل  الولوج  ويقترص 
واملتقاعدين والرشكاء الذين قدموا طلب التسجيل عرب البوابة. 
يتلقى املنخرطون واملتقاعدون املعنييون رمز الدخول الخاص 
بهم عن طريق عنوانهم الربيدي الذي ميكنهم من الولوج إىل 

الخدمات اإللكرتونية بطريقة آمنة ورسية.

 65.347 البوابة  يف  املسجلني  عدد  بلغ   ،2016 سنة  متم  ويف 
مقسمة عىل الشكل التايل: 34.781 منخرطا، 29.575 متقاعدا 

و991 رشيكا.

آليات معالجة الشكايات
التنظيم 

حسب الطريقة املختارة، يتم معالجة الطلبات والشكايات عىل 
النحو التايل: 

البوابة  الربيد،  طريق  عن  بها  التوصل  تم  التي  الشكايات 
املتقاعدين:  جمعيات  أو  اإللكرتوين  الربيد  اإللكرتونية، 
الخيارين  الطلبات حسب  معالجة  يتم  املوضوع،  دراسة  بعد 

التاليني:

الطلبات التي ال تتطلب الرجوع اىل هياكل املكتب الخلفي:  
خالل  من  مكتوبا  ردا  يستوجب  الطلبات  هذه  مثل  عالج 
استغالل املعلومات املتوفرة يف النظام املعلومايت أو يف القوانني 

التي تحكم أنظمة التقاعد التي يديرها الصندوق.

الطلبات التي تتطلب استخدام هياكل املكتب الخلفي:

تعد  التي  الصلة  ذات  الهياكل  إىل  الطلبات  هذه  إحالة  يتم 
عنارص الجواب. ويقوم بعدها مركز معالجة الشكايات بتبليغ 

مقدم الطلب كتابيا ثم إغالق الطلب.

واملندوبيات  املركزي  املقر  يف  املبارش  االستقبال 
الجهوية واالستقبال الهاتفي

عندما ال يتمكن املكتب األمامي من تلبية طلب الزوار (بسبب 
طلب  جائز،  مربر  بدون  تأخري  لديه،  املتوفرة  غري  املعلومات 
عىل  الطلب/الشكاية  تسجيل  يتم  ذلك)،  شابه  ما  أو  معني، 

مستوى النظام املعلومايت من قبل املكلف بالزبناء.

االستقبال املبارش باملقر املركزي
الوكيل  عىل   «PIGAR» نظام  طريق  عن  الشكاية  إحالة  يتم 
باالستقبال من الدرجة الثانية الدي يستقبل الزبون حيث يقوم 

اما ب:

معالجة  مركز  عىل  واحالته  الدراسة  بعد  الطلب  معالجة   •
الشكايات إلغالق امللف؛

• إحالة الطلب عىل املصالح املعنية واعالم الزبون بانه سيتم 
االتصال به يف أقرب اآلجال. ويف هذه الحالة، ومبجرد معالجة 
الشكاية من طرف الهيئة املعنية، فان مركز معالجة الشكايات 

يقوم بتبليغ الشخص املعني وإغالق الطلب.  

مستوى  عىل  واالستقبال  الهاتفي  االستقبال 
املندوبيات

تحال الشكاية مبارشة عن طريق نظام «PIGAR» عىل املكلف 
مركز  يقوم  التسوية،  وبعد  الخلفي.  باملكتب  باألمر  املعني 
الهاتفي  واالتصال  الجواب  عنارص  بتجميع  الشكايات  معالجة 
ملف  اغالق  و  الجواب  بعنارص  اخباره  قصد  باألمر  باملعني 

الشكاية.

الخلفي،  املكتب  بهياكل  متخصصني  محاورين  تعيني  تم  وقد 
االمامي  االستقبال  مكتب  وكالء  بني  الواجهة  دور  يلعبون 
عن  املسجلة  والشكايات  الطلبات  ملعالجة  الخلفي  واملكتب 

.«PIGAR» طريق نظام

منوذج  مرجع  بتشكيل  الشكايات  معالجة  مركز  قام  كام 
األجوبة حسب نوع الشكاية بهدف توحيد اإلجابات وتحسني 

املردودية.

الصندوق املغريب للتقاعد يكافأ عىل خدماته
ُتوجت الجهود املستمرة للصندوق لتحسني جودة خدماته، من خالل اعتامد 

نظام إدارة محسنة وموجهة نحو رضا «الزبناء» 

يف سنة 2014 بالحصول عىل:

شهادة تقدير من طرف الجمعية الدولية للضامن االجتامعي (AISS)، مع 
ملراقبة  اإلجراءات  «تبسيط  عنوان  تحت  الجيدة  للمامرسات  خاص  تنويه 

الحياة».

ويف سنة 2015 الحصول عىل:

لجميع   2008 -اصدار   ISO 9001 الجودة  معايري  عىل  املصادقة  شهادة 
أنشطة إدارة املعاشات والخدمات لصالح الغري؛

جائزة التشجيع يف مسابقة e-mtiaz 2015 للخدمات االلكرتونية التي توفرها 
اإللكرتونية»،  اإلجرائية  «الخدمات  صنف  يف  للصندوق  اإللكرتونية  البوابة 
«الحكامة  اإلدارة تحت شعار  العمومية وتحديث  الوظيفة  وزارة  قبل  من 
التاسعة  املشاركة» يف طبعتها  اإللكرتونية: نحو حكومة شفافة وقامئة عىل 

للجائزة الوطنية ملنتدى اإلدارة اإللكرتونية.

املصدر:  الصندوق املغربي للتقاعد
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مكتب الرصف : عىل نهج الجودة يف عالقته مع املرتفقني
ببلورة سياسة جودة خاصة به وذلك إدراكا منه لتطلعات  يقوم مكتب الرصف حاليا 
املواطنني والفاعلني اإلقتصاديني من أجل خدمات أكرث جودة. وتقوم هذه السياسة عىل 
تحديد النهج العام الواجب إتخاده من أجل تحسني جودة الخدمات اإلدارية املقدمة 
للمرتفقني مع وضع املواطنني واملقاوالت يف صلب توجهات و اهتاممات جميع هياكل 

املكتب.
أطلق مكتب الرصف أوائل شهر فرباير 2017 مرشوع إحداث 
سياسة للجودة الذي يعترب إستمرارية للجهود السابقة وترسيخا 
للمؤسسة  املرشوع  هذا  وسيسمح  املحققة.  للمكتسبات 
جودة   و  نوعية  تحسني  إىل  تهدف  واضحة  سياسة  وضع  من 
الخدمات العمومية املقدمة للمرتفقني وتحقيق املستوى األمثل 

من الفعالية يف معالجة مختلف الطلبات.

وهي: جودة  رئيسية  أسس  السياسة عىل خمسة  ترتكز هذه 
يف  املساواة  اآلجال،  إحرتام  باملرتفقني،  التكفل  اإلستقبال و 

معالجة امللفات، إرشاك املستخدمني، والتحسني املستمر.

امللكية  التوجيهات  تفعيل   إطار  يف  املرشوع  هذا  ويندرج 
السامية التي تضمنها الخطاب الذي ألقاه صاحب الجاللة امللك 
محمد السادس، يف 14 أكتوبر 2016 بالربملان، مبناسبة إفتتاح 
الدورة األوىل من السنة الترشيعية األوىل من الوالية الترشيعية 

العارشة. 

التوجيهات السامية لصاحب الجاللة عىل رضورة   و قد ركزت 
وضع املواطن يف صلب أولويات السياسات العامة وأكدت  عىل 
أهمية  نهج مختلف املرافق العمومية لسياسة القرب وكذا عىل 

رضورة النهوض باإلدارة و الرفع من جودة خدماتها.

تحسني جودة اإلستقبال و التكفل باملرتفقني

ستحدد سياسة الجودة - التي سيتم تطبيقها من طرف مختلف 
مصالح مكتب الرصف - التدابري الالزم إتخادها من أجل توفري 
لحقوقهم  تام  إحرتام  يف  املرتفقني  إلستقبال  مالمئة  ظروف 
بالتكفل  الرصف  مكتب  يلتزم  كام  خصوصياتهم.  و  وكرامتهم 

بهم يف أحسن الظروف وذلك  عرب:

إنتظارات  مع  يتالءم  جعله  و  اإلستقبال  فضاء  تهيئة  إعادة   •
معايري  مع  يتوافق  و  اإلقتصاديني  الفاعلني  و  املواطنني 

السالمة؛

• إستقبال مبني عىل اإلحرتام و حسن اإلستامع؛

• التكفل الرسيع و املالئم لكل طلب؛

• إعتامد التواصل الفعال مع املرتفقني و الذي من شأنه الرقي 
بصورة املؤسسة.

إحرتام اآلجال

التي  الجودة  سياسة  مكونات  أهم  أحد  اآلجال  إحرتام  يشكل 
بتلبية جميع  مصالحه  ستلتزم  الرصف حيث  مكتب  سينهجها 
ويف  شامل  بشكل  االقتصاديني  الفاعلني  و  املواطنني  طلبات 

الوقت املحدد و املتفق عليه.

ضامن املساواة يف املعاملة مع جميع املرتفقني 

ستعمل سياسة الجودة ملكتب الرصف عىل ضامن املساواة يف 
املعاملة لجميع مرتفقيه سواء كانوا أشخاصا ذاتيني أو مقاوالت 

أو أبناكاً أو مؤسسات عمومية وذلك  عرب:

تامة  حيادية  يف  الرصف  لعمليات  البعدية  املراقبة  مامرسة   •
ونزاهة مطلقة لضامن معاملة عادلة لجميع امللفات التي ترد 

عىل مكتب الرصف من طرف الفاعلني اإلقتصاديني؛

• القيام مبهامه املرتبطة باملراقبة القبلية و تقديم رخص الرصف 
بطريقة عادلة إعتامدا عىل منهج اإلستعجال و تأثري و وقع 

كل طلب؛
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• تعزيز ولوج املرتفقني إىل معلومات دقيقة و محينة.  

إرشاك جميع املستخدمني

سيستلزم تنفيذ نهج الجودة  و تطبيقه عىل أحسن وجه إرشاك 
و تعبئة جميع املستخدمني و ذلك بإرشاكهم يف عملية التفكري 

و التخطيط و صنع القرار. 

التحسني املستمر 

املستمر  التحسني  نهج  إعتامد  الجودة  سياسة  مبقتىض  سيتم 
لجميع خدمات مكتب الرصف. و ينبني هذا النهج عىل نظام 
تتبع فعال و ذلك بوضع مؤرشات ميكن التحقق منها موضوعيا 
تجاوز  أجل  من  املناسبة  التدابري  و  عمل  برنامج  بإقرتاح  و 

مختلف املعيقات. 

وبجهود منسقة من كافة مستخدمي مكتب الرصف، سيمكن 
ودامئة  فعالة  آلية  وضع  من  الجودة  سياسة  بلورة  مرشوع 
إشتغال  طرق  تحديث  و  املكتب  خدمات  مختلف  لتحسني 

مصالحه كام ستمكن من تقوية مكانته و ترسيخ مصداقيته.

املصدر: مكتب الصرف

التظلامت  إلستقبال  املخصصة  اإللكرتونية  الواجهة 
والشكايات: إعتامد القرب لضامن الجودة

التظلامت والشكايات، والتي أحدثت  لتلقي  الواجهة املخصصة  تتيح 
عىل املوقع اإللكرتوين ملكتب الرصف سنة 2010، للفاعلني االقتصاديني 
واملواطنني إمكانية التعبري عن شكاياتهم و إدالء مالحظاتهم وإقرتاحاتهم 

حول مختلف القرارات املتخذة من طرف املؤسسة.

وتجسد هذه الواجهة إرادة مكتب الرصف الرامية إىل اعتامد القرب 
يف عالقته مع  املرتفقني.

الصفحة  عىل  واضح  مكان  يف  إدراجها  تم  التي  الواجهة،  هذه  متنح 
الفاعلني  و  للمواطنني  اإلنرتنت،  عىل  الرصف  مكتب  لبوابة  الرئيسية 
عدم  عن  والتعبري  املعلومات،  طلبات  إرسال  إمكانية  االقتصاديني 
رضاهم عن خدمة مقدمة من طرف املؤسسة، واإلستعالم عن وضعية 

ملفاتهم و اإلبالغ عن سلوك أو ترصف غري الئق ملستخدم. 

ويلتزم مكتب الرصف بضامن معالجة عادلة وشفافة لجميع الشكايات 
و التظلامت الواردة عليه يف أجل ال يتعدى 15 يوما.

يتم  التي  الشكايات  من  استقاؤها  يتم  التي  املعلومات  متكن  كام 
التوصل بها عرب الواجهة من اإلطالع عىل صورة املؤسسة لدى املرتفقني 
و من إدراك كل خلل محتمل و معرفة جودة الخدمات املقدمة و كذا 
درجة صعوبة فهم قانون الرصف، وذلك بغية إتخاد القرارات الالزمة 

قصد تحسني خدمات املؤسسة.
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االجتامعات السنوية املشرتكة للهيئات املالية العربية

حرض أشغال هذه االجتامعات السنوية، حوايل 350 شخصية 
هذه  مجالس  ورؤساء  العرب  واالقتصاد  املالية  وزراء  ضمت 
املنظامت  ممثيل  من  وعدد  العامني  ومديريها  املؤسسات 

اإلقليمية والدولية . 

وقد متيزت الجلسة االفتتاحية  لهذه االجتامعات بتالوة  السيد 
محمد بوسعيد وزير االقتصاد واملالية ومحافظ اململكة املغربية 
يف هذه املؤسسات للرسالة امللكية السامية التي وجهها صاحب 

الجاللة إىل الحارضين.

عبد  بن  ابراهيم  د.  معايل  تكريم  االفتتاح  عرفت جلسة  كام 
السابق، ملساهامته يف  السعودي  املالية  العساف وزير  العزيز 
تعزيز العمل العريب املشرتك وتوطيد دعائم هذه الهيئات خالل 

عقدين من الزمن. 

وقام وزراء املالية العرب والوفود املرافقة لهم باملصادقة عىل 
التموييل وحساباتها  الهيئات ونشاطها  لهذه  السنوية  التقارير 
الختامية واملصادقة عىل ميزانياتها اإلدارية وكذا تعيني مراقبي 

حساباتها وتحديدا أعضاء مجلس إدارة بعضها.

وزراء االقتصاد واملالية العرب يقومون بزيارة 
لبعض البنيات التحتية 

أبريل 2017،   19 األربعاء  يوم  واملالية  االقتصاد  وزارة  نظمت 
زيارة مليناء طنجة املتوسط ومحطة الخط الفائق الرسعة عىل 
رشف املشاركني يف هذه االجتامعات السنوية للمؤسسات املالية 

العربية .

وبهذه املناسبة، رحب وزراء االقتصاد واملالية العرب بالجهود 
مجموعة  بتحقيق  له  سمحت  والتي  املغرب،  يبذلها  التي 

والسكك  للموانئ  التحتية  البنيات  تهم  التي  املشاريع  من 
فائق  الخط  ومرشوع  املتوسط  طنجة  ميناء  مثل  الحديدية 
اقتصادية  رؤية  عىل  يدل  وهذا  البيضاء،  طنجة-الدار  الرسعة 
املالية  وزير  عباس  محمود  الدين  (بدر  للمغرب  واضحة 
تعزيز  شأنه  من  ما  وهو  السوداين)،  االقتصادي  والتخطيط 
السكان  حياة  ظروف  وتحسني  والتجارية  االقتصادية  التنمية 
(عبري عودة، وزيرة االقتصاد الفلسطيني)  ودليل عىل أن مسار 
السعدي،  (محمد  وواضح  ورسيع  إيجايب،  املغرب  يف  التنمية 

وزير التخطيط والتعاون الدويل اليمني).

املغرب  يف  التحتية  البنيات  قطاع  يعرفها  التي  الدينامية  تربز 
أيضا دور الصناديق العربية واملؤسسات املالية يف متويل مثل 
هذه املشاريع الهامة وهو ما جعل السيد عبداللطيف يوسف 
الحمد  رئيس الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتامعي 
(FADES)، يستعرض الحجم الهائل لإلنجازات واملشاريع التي 
السنوية  االجتامعات  بنجاح  وينوه  اململكة،  فيها  انخرطت 
املشرتكة للهيئات املالية العربية التي عقدت يف الرباط، والتي 

وصفها ب «املثمرة». 

أشغال  الرباط،  مبدينة   2017 أبريل  و19   18 يومي  انعقدت  سامية،  ملكية  برعاية 
االجتامعات السنوية املشرتكة للهيئات املالية العربية.  ويتعلق األمر باجتامعات مجالس 
محافظي الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتامعي وصندوق النقد العريب واملرصف 
العريب للتنمية االقتصادية يف إفريقيا والهيئة العربية لالستثامر واإلمناء الزراعي واملؤسسة 
العربية لضامن االستثامر وائتامن الصادرات. كام انعقدت ضمن فعاليات هذه االجتامعات، 

الدورة الثامنة ملجلس وزراء املالية العرب.

أنشطة الوزارة
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اململكة املغربية والصندوق السعودي للتنمية 
يوقعان عىل مذكرة تفاهم لدعم برامج متويل 

املنشآت الصغرية واملتوسطة 
عىل هامش هذه االجتامعات السنوية املشرتكة للهيئات املالية، 
تم يومه الثالثاء 18 أبريل 2017 بالرباط التوقيع بني اململكة 
تفاهم  مذكرة  عىل  للتنمية  السعودي  والصندوق  املغربية 
من  مقدمة  أمرييك  دوالر  مليون   100 مببلغ  منحة  بخصوص 
واملتوسطة  الصغرية  املنشآت  متويل  برامج  لدعم  الصندوق 

باملغرب.

الذي نظم عىل هامش االجتامعات  التوقيع،  وقد ترأس حفل 
السنوية املشرتكة للهيئات املالية العربية التي تحتضنها اململكة 
املغربية، كٌل من السيدين محمد بوسعيد وزير االقتصاد واملالية 
و عبد اللطيف الجواهري وايل بنك املغرب عن الجانب املغريب، 
والعضو  الرئيس  نائب  البسام  ابراهيم  بن  يوسف  واملهندس 

املنتدب عن الصندوق السعودي للتنمية..

كلمة  واملالية  االقتصاد  وزير  السيد  ألقى  املناسبة،  بهذه  و 
العناية  عىل  البسام  ابراهيم  بن  يوسف  املهندس  فيها  شكر 
الخاصة التي يوليها الصندوق السعودي للتنمية لدعم التنمية 
االقتصادية واالجتامعية باململكة املغربية والتي تعكس حرص 
قيادة البلدين الشقيقني عىل متتني العالقات األخوية والروابط 

التاريخية التي تجمع بني البلدين الشقيقني.

كام أشار السيد الوزير يف تدخله أن منحة الصندوق السعودي 
للتنمية ستساهم يف دعم املجهودات املبذولة من طرف اململكة 
اعتبارا  واملتوسطة  الصغرية  املشاريع  متويل  مجال  يف  املغربية 
ألهميتها يف تنشيط وتحسني تنافسية االقتصاد املغريب وتوفري 

فرص الشغل.

من جهته أشاد املهندس يوسف بن ابراهيم البسام نائب الرئيس 
والعضو املنتدب للصندوق السعودي للتنمية بالعالقات املمتازة 
حرص  مركزا  عىل  املغربية،  واململكة  الصندوق  بني  القامئة 
املغربية  املشاريع  املساهمة يف متويل  املستمر عىل  الصندوق 
االستعداد  وعىل  واالجتامعي  واالقتصادي  اإلمنايئ  الطابع  ذات 

الدائم للصندوق لتقوية هذه العالقات.

االرشاف  مجلس  اجتامع  الدورة  هذه  هامش  عىل  ينظم  كام 
الصغرية  الخاص  القطاع  مشاريع  لتمويل  الخاص  للحساب 

واملتوسطة يف الدول العربية.

تجدر اإلشارة أن هذه الدورة تعد النسخة الخامسة من نوعها 
التي احتضنتها اململكة املغربية بعد تلك التي احتضنتها مدينة 
ومراكش             (2006) والرباط   (2000) وفاس   (1987) البيضاء 
(2012) وهو ما يعرب عىل ثقة هذه الهيئات املالية العربية يف 

قدرة املغرب عىل إنجاح هذه التظاهرات.

املصدر:  مديرية اخلزينة واملالية اخلارجية
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منتدى الحوار «5 + 5» للاملية، أرضية جديدة للتبادل بني وزارات 
املالية يف دول غريب البحر األبيض املتوسط

يف  املتوسط  األبيض  البحر  غريب   «5+5» الحوار  رسميا  أطلق 
روما عام 1990. ويعترب هذا الحوار مبثابة منتدى إقليمي غري 
األبيض  البحر  لغرب  الشاملية  الضفة  دول  بني  يجمع  رسمي 
ودول  والربتغال)  ومالطا  وإيطاليا  وفرنسا  املتوسط   (إسبانيا 
الضفة الجنوبية، خاصة دول اتحاد املغرب الكبري (الجزائر وليبيا 
واملغرب وموريتانيا وتونس). تفرع عن هذا الحوار العديد من 
بإضافة شق مايل ميكن  إغناؤه  املفيد  بدا من  املنتديات، ولذا 
إحداث  عنه  متخض  ما  وهو  املالية  القضايا  مختلف  معالجة 

الحوار «5 + 5» للاملية.

يعد الحوار «5 + 5» للاملية إطارا لنقاش أوجه تعزيز التعاون 
واالستخدام  واإلقليمي  املغاريب  واالندماج  متوسطي  األورو- 
األمثل للموارد املتاحة وذلك يف تكامل تام بني الحوار «5 + 5» 
للاملية وباقي املبادرات اإلقليمية والدولية. هذا ما تم التأكيد 
عليه خالل اجتامع وزراء الخارجية املنعقد بطنجة يف 7 أكتوبر 

2015 تحت الرئاسة املشرتكة بني فرنسا واملغرب. 

االجتامع األول مببادرة مغربية فرنسية

 24 يوم  بباريس  له  اجتامع  أول  للاملية   «5+5» الحوار  عقد 
يناير 2017 تحت الرئاسة املشرتكة بني املغرب وفرنسا وخصص 
والتعاون  املالية  الشفافية  وهي  األولوية  ذات  مجاالت  ألربع 

الرضيبي والتعاون الجمريك والتحديات املالية لتغري املناخ.

الشفافية املالية : قدم املشاركون املبادرات التي تم اعتامدها 
من طرف بلدانهم لتكييف قوانينها حتى تتطابق مع توصيات 
استعدادهم  عن  عربوا  كام   .(GAFI) املايل  العمل  مجموعة 

لتقوية تبادل املعلومات فيام بينهم حتى يتسنى مكافحة غسل 

األموال ومتويل اإلرهاب بطريقة أكرث فعالية. 

عملهم  تطوير  املشاركون عىل رضورة  أكد  الرضيبي:  التعاون 

عىل  والعمل  الرضيبية  للمعاهدات  املوحد  التطبيق  اتجاه  يف 

التبادل األوتوماتييك للمعطيات. كام متت اإلشارة إىل أن دول 

يوافق  مستوى  إىل  للوصول  تقنية  صعوبات  تالقي  الجنوب 

املعايري الدولية فيام يخص تبادل املعلومات. و يف هذا اإلطار 

للمساعدة  األخرية  هذه  احتياجات  عن  املشاركون  أعرب 

التقنية.

تلعبه  الذي  الرئييس  بالدور  املشاركون  ذكر  الجمريك:  التعاون 

الجامرك يف مجال األمن ومكافحة الجرمية. كام شددوا عىل الحاجة 

لتقوية قدراتها ومصاحبتها يف املهام الجديدة املوكولة إليها. واقرتح 

املشاركون تعميق الحوار بينهم حول أربعة محاور تهم:

لربط  االتصال  نقط  لإلنذار وشبكة من  متطور  نظام  إنشاء   •

إدارات الجامرك فيام بينها؛

اإلنذار وتحديد  • وضع تكوين خاص بغرض توحيد إجراءات 

أفضل للمخاطر؛

واألنشطة  العملة  تدفقات  ملراقبة  مشرتكة  عمليات  إجراء   •

التجارية املشبوهة وكذا تنقل األفراد املشبوهني؛

(عند  الجامرك  ممثيل  بني  الجيدة  املامرسات  وتقاسم  نرش   •

االقتضاء، يف إطار لقاءات «5 + 5» للاملية).

بعد أول اجتامع له بباريس يوم 24 يناير 2017، عقد  منتدى الحوار «5 + 5» للاملية اجتامعه 
الوزاري الثاين يف مالطا يوم 6 أبريل حول موضوع «تشجيع االستثامر يف منطقة الرشق األوسط 
وشامل إفريقيا». وبدافع التفكري يف القضايا ذات االهتامم املشرتك، عكف املشاركون يف هذا املنتدى 
غري الرسمي، عىل صياغة مقرتحات وإطالق مبادرات من شأنها تشجيع االستقرار االقتصادي ومنع 

األزمات السياسية واالقتصادية واملالية.
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املصدر:  مديرية اخلزينة واملالية اخلارجية

باملنعطف  املشاركون  رحب  املناخ:  لتغري  املالية  الجوانب 
رضورة  عىل  وشددوا  باريس  اتفاقية  مثلته  الذي  التاريخي 
إرشاك أكرب للقطاع الخاص ووضع سياسات موازناتية ورضيبية 

تحفيزية وتطوير تكنولوجيا صديقة للبيئة.

االستثامر يف  : تشجيع  ثان حول موضوع  اجتامع 
منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا

عقد حوار «5+5» للاملية اجتامعه الوزاري الثاين يف مالطا يوم 
موضوع  ملناقشة  االجتامع  هذا  خصص  وقد   .2017 أبريل   6
«تعزيز استثامر القطاع الخاص يف حوض البحر األبيض املتوسط، 

وخاصة يف شامل إفريقيا، وأبعد من ذلك».

والسياسية  االقتصادية  التغريات  أملته  املوضوع  هذا  اختيار 
التي عرفتها املنطقة يف السنوات األخرية حيث تطرق املشاركون 
لسبل إنعاش اقتصاديات املنطقة من خالل خلق بيئة مواتية 
الجيدة  التحتية  والبنية  السيايس  كاالستقرار  الخاص  للقطاع 

وتوفري التمويالت.

وقد حرض هذا االجتامع كذلك كل من البنك األورويب لالستثامر 
والبنك   (BERD) والتعمري  لإلنشاء  األورويب  والبنك   (BEI)
هذه  قدمت  قد  و  الدويل).  (البنك  والتعمري  لإلنشاء  الدويل 
املؤسسات خالل هذا اللقاء الوسائل التي متكن البنوك اإلمنائية 
الدولية من توفري املساعدات املالية والتقنية للقطاع الخاص يف 

املنطقة.
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وزارة االقتصاد واملالية يف قلب اسرتاتيجية اململكة نحو إفريقيا
واكبت وزارة االقتصاد واملالية تطور عالقات التعاون مع أفريقيا عرب مجموعة من التدابري 
املهمة التي همت باألساس إبرام اتفاقيات لحامية وتشجيع االستثامرات واتفاقيات ملنع 
االزدواج الرضيبي و السهر عىل تتبع تنفيذ خطط العمل املنبثقة عن منتديات التعاون 
إفريقيا–الهند وإفريقيا–الصني. كام تعمل الوزارة ايضا عىل تطوير التعاون الثاليث بني املغرب 

ومجموعة البنك اإلسالمي والبلدان اإلفريقية. 
يحفظ تاريخ إفريقيا الحديث يوم 31 يناير 2017 كعالمة فارقة 

ونقطة تحول بالنسبة للقارة اإلفريقية برمتها. 

ففي هذا اليوم، ومبناسبة انعقاد القمة الثامنة والعرشين لالتحاد 
اإلفريقي بأديس أبابا، ألقى جاللة امللك محمد السادس نرصه 
اإلفريقية  والحكومات  الدول  رؤساء  أمام  تاريخيا  خطابا  الله 
معلنا بذلك عودة اململكة املغربية للمنظمة اإلفريقية التي كان 

املغرب أحد مؤسسيها األوائل. 

وعىل نحو ما ذكر به صاحب الجاللة يف خطاب العودة، فرغم 
السنوات التي غاب فيها املغرب عن مؤسسات االتحاد اإلفريقي، 
فإن الروابط مل تنقطع قط، بل إنها ظلت قوية، كام أن الدول 

األفريقية الشقيقة وجدت يف املغرب سندا دامئا لقضاياها.

الرشيدة لصاحب  القيادة  املغربية، تحت  لقد جعلت اململكة 
الجاللة امللك محمد السادس نرصه الله، من التعاون مع إفريقيا 
خيارا اسرتاتيجيا، عن طريق اعتامد مقاربة ترتكز عىل التنمية 
اجتامعي  بعد  عن  فضال  جنوب   - جنوب  والتضامن  املشرتكة 

قوي.

االقتصاد  وزارة  أنجزت  السامية،  امللكية  للتوجيهات  وتطبيقا 
واملالية مجموعة من التدابري الرامية إىل تطوير عالقات التعاون 

مع أفريقيا. 

االستثامرات  وتشجيع  لحامية  اتفاقيات  إبرام 
واتفاقيات ملنع االزدواج الرضيبي:

ساهمت مصالح وزارة االقتصاد واملالية بشكل فعال يف مواكبة 
يف  املشاركة  طريق  عن  إفريقيا  يف  امللكية  الجوالت  مختلف 
إعداد اتفاقيات الرشاكة والتعاون مع الدول اإلفريقية الصديقة 
منع  واتفاقيات  االستثامرات  اتفاقات حامية وتشجيع  والسيام 

االزدواج الرضيبي.

لحامية  اتفاقاً   71 مجموعه  ما  املغرب  وقع  فلقد  وللتذكري، 
وتشجيع االستثامرات، منها 25 اتفاقاً مع الدول اإلفريقية و63 
الدول  مع  اتفاقية   26 منها  الرضيبي،  االزدواج  ملنع  اتفاقية 

اإلفريقية.

وتعترب الجولة امللكية األخرية بإفريقيا من األهمية مبكان بحيث 
التي  باإلنجليزية  الناطقة  اإلفريقية  البلدان  من  عددا  شملت 

كانت عالقاتنا بها يف السابق جد محدودة.

وزارة  أطر  متكن  التاريخية،  امللكية  الجولة  لهذه  وتحضريا 
االقتصاد واملالية الذين وكل إليهم مهمة التفاوض مع نظرائهم 
األفارقة من أجل إعداد االتفاقات التي تم التوقيع عليها خالل 
وتشجيع  لحامية  اتفاقات  خمس  تحضري  من  الجولة،  هذه 
ونيجرييا  السودان  وجنوب  زامبيا  من  كل  مع  االستثامرات 
وأثيوبيا ورواندا وكذا خمس اتفاقيات ملنع االزدواج الرضيبي 

مع كل من مدغشقر وغانا وروندا وأثيوبيا وجنوب السودان.

كام تجدر اإلشارة إىل أنه خالل الزيارة امللكية لغانا، تم التوقيع 
عىل مذكرة تفاهم من أجل البدء يف مفاوضات تروم عقد اتفاق 

لحامية وتشجيع االستثامرات بني املغرب وغانا.

املنبثقة  العمل  تنفيذ خطط  تتبع  السهر عىل 
عن منتديات التعاون إفريقيا–الهند وإفريقيا–

الصني:
قمة الهند – إفريقيا

ما  بنيودلهي  إفريقيا»   - «الهند  لقمة  الثالثة  الدورة  انعقدت 
بني 26 و30 أكتوبر 2015 تحت شعار «رشكاء يف التقدم : نحو 

تنمية دينامية وفعالة».

ومتيزت هذه الدورة مبشاركة صاحب الجاللة نرصه الله حيث 
قام بإلقاء خطاب تاريخي عرب فيه عن استعداد املغرب االنضامم 
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القطاعات  جميع  تشمل  التي  املشرتكة  للمبادرات  الهند  مع 
ذات األولوية وتوسيع التعاون بني البلدين يف مجال الفوسفاط 
ومشتقاته ليشمل برامج األمن الغذايئ لصالح الدول اإلفريقية.

التمويالت  وتعبئة  والتتبع  التنسيق  يف  مهامها  من  وانطالقا 
الخارجية، أطلقت وزارة االقتصاد واملالية، بالتنسيق مع باقي 
القطاعات املعنية، برنامجا لجرد املشاريع التنموية التي ميكن 
عرضها عىل الجانب الهندي قصد مواكبتها أو دعمها ماديا يف 
وتكثيف  (ب)  املايل،  االندماج  بإنعاش  (أ)  املتعلقة  املجاالت 
التعاون يف مجال التدريب وتنفيذ املشاريع من خالل القروض 
رؤوس  تدفقات  دعم  (ج)  و  املجاالت  من  العديد  يف  امليرسة 
األموال عىل املدى الطويل لتعزيز االستثامر يف أفريقيا. وسيتم 
وضع اللمسات األخرية عىل هذا الربنامج بالتنسيق مع الجانب 

الهندي.

قمة الصني – إفريقيا

تطبيقا لتوصيات منتدى التعاون الصيني اإلفريقي الذي عقد 
يومي 4 و 5 دجنرب 2015 يف جوهانسربغ، والذي متيز مبشاركة 
املستوى، تم وضع خطة عمل 2016-2018  وفد مغريب رفيع 

لتنفيذ مشاريع التعاون بني الصني والدول االفريقية.

ويف إطار خطة العمل هذه، تم تخصيص غالف مايل مبقدار 60 
مليار دوالر أمرييك لتمويل مشاريع يف قطاعات مختلفة مثل 
البنية التحتية (الكهرباء واالتصاالت والطرق والسكك الحديدية 
واالستثامر،  التجارة  وتسهيل  والزراعة،  والتصنيع،  الخ)،   ...
والخدمات املالية، والحد من الفقر، والصحة العامة، وتشجيع 

املبادالت الثقافية واإلنسانية والسالم واألمن. 

هذه،  العمل  لخطة  بالدنا  توليها  التي  البالغة  لألهمية  ونظرا 
اإلدارات  مع  بالتعاون  واملالية  االقتصاد  وزارة  أطلقت  فقد 
تحديد  عملية  العمل،  ستشملها خطة  التي  باملجاالت  املعنية 
دعم  أو  متويل  من  لالستفادة  ترشيحها  ميكن  التي  املشاريع 

الحكومة الصينية.

يتم  للمغرب  بالنسبة  عمل  ورقة  املشاريع  هذه  وستشكل 
ثنائية  رشاكة  تطوير  أفق  يف  الصيني  الجانب  عىل  اقرتاحها 

اسرتاتيجية رابح – رابح باتجاه إفريقيا.  

التعاون الثاليث:
تطبيقا للتوجيهات امللكية السامية الرامية إىل جعل بلدنا منصة 
للتعاون الثاليث جنوب – جنوب، تم التوقيع يف 14 يناير 2015 
عىل مذكرة تفاهم بني وزارة االقتصاد واملالية والبنك اإلسالمي 
للتنمية من أجل تقوية القدرات التنموية لبلدان إفريقيا جنوب 

الصحراء.

وتعترب مذكرة التفاهم هذه مبثابة إطار قانوين من شأنه تطوير 
التعاون الثاليث بني املغرب ومجموعة البنك اإلسالمي والبلدان 

اإلفريقية. 

إبرام اتفاقيات الهبة والتعاون الفني:
الجاللة  بها صاحب  قام  التي  والصداقة  العمل  زيارة  إثر  عىل 
امللك محمد السادس نرصه الله لجمهورية غينيا يومي 23 و24 
فرباير 2017، تم التوقيع عىل مثاين اتفاقيات للتعاون الثنايئ تهم 

مجاالت متعددة.  

بشأن  تفاهم  ومذكرة  هبة  اتفاقية  االتفاقيات،  هذه  بني  من 
التعاون الفني املوقعتان من طرف السيد محمد بوسعيد، وزير 
االقتصاد واملالية والسيدة ماالدو كابا، وزيرة االقتصاد واملالية 

لجمهورية غينيا.

وتنص اتفاقية الهبة عىل منح حكومة اململكة املغربية لحكومة 
جمهورية غينيا 12,5 مليون دوالر أمرييك كهبة غري مسرتجعة  

لدعمها يف متويل مرشوع التطهري السائل ملدينة كوناكري. 

الجانب  التزام  عىل  فتنص  التفاهم،  مذكرة  يخص  فيام  أما 
عن  للبحث  الغيني  للجانب  الفنية  مساعدته  بتقديم  املغريب 
التمويالت الخارجية كام يضع رهن إشارته خربته فيام يتعلق 

بعرض املشاريع وتركيبتها املالية وتقدميها للامنحني الدوليني.

املصدر:  مديرية اخلزينة واملالية اخلارجية
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اللجنة الوزارية املكلفة بالرشاكة بني القطاعني العام والخاص 

العام  القطاعني  بني  بالرشاكة  املكلفة  الوزارية  اللجنة  أنشئت 
والخاص لدى وزير االقتصاد واملالية، برئاسة مديرية املنشآت 
املواد 5 إىل 8 من املرسوم  العامة والخوصصة، وذلك مبقتىض 
املتعلق   86-12 رقم  القانون  بتطبيق  القايض   2-15-45 رقم 
بتاريخ  والصادر  والخاص  العام  القطاعني  بني  الرشاكة  بعقود 
24 من رجب 1436 (13 ماي 2015)، وكذا القرارين الوزاريني 
من   17 بتاريخ  تباعا،  الصادرين   2728-16 و   2846-15 رقم 
شوال 1436 (3 أغسطس 2015) و 06 من ذي الحجة 1437 (8 
شتنرب 2016) املتعلقني بتعيني أعضاء اللجنة املذكورة. وتتكون 
هذه اللجنة من 8 أعضاء ميثلون وزارة االقتصاد واملالية و بعض 

القطاعات الوزارية، وتتوىل إبداء رأيها املعلل بخصوص :

• تقرير التقييم القبيل املنجز من طرف الشخص العام املعني 
للتأكد من جدوى إمكانية إنجاز املرشوع يف شكل عقد رشاكة 

بني القطاعني العام والخاص ؛

• كل مقرتح أو توصية تتعلق بعقود الرشاكة بني القطاعني العام 
والخاص، املعروضة عىل الوزير املكلف باملالية للتقييم ؛

• كل مسألة مرتبطة بعقود الرشاكة بني القطاعني العام والخاص 
للتقييم من  املعروضة عليها  أو  اللجنة  املوجهة مببادرة من 

طرف الوزير املكلف باملالية ؛

• كل مقرتح أو توصية متعلقة بتحسني اإلطار التنظيمي لعقود 
الرشاكة بني القطاعني العام والخاص، وكذا الدالئل املنهجية 

والوثائق النموذجية املرتبطة بها ؛

الصادرة يف حق املرتشحني  اإلقصاء  • كل قرار متديد إجراءات 

بني  الرشاكة  عقود  إبرام  مساطر  يف  املشاركة  من  املعنيني 

الدولة  يتم طرحها من طرف  التي  العام والخاص  القطاعني 

واملؤسسات العمومية التابعة للدولة واملقاوالت العمومية.

ومن أجل ضامن حكامة جيدة للرشاكة بني القطاعني العام والخاص، 

بني  بالرشاكة  املكلفة  الوزارية  اللجنة  إىل  باإلضافة  إنشاء،  تم 

وتتبع  بتنزيل  املكلفة  الحكامة  هيآت  والخاص،  العام  القطاعني 

ورش الرشاكة بني القطاعني العام والخاص و هي :

• قسم الرشاكة بني القطاعني العام والخاص : املحدث لدى مديرية 
من  إنجازه  تم  ما  استكامل  بغية  والخوصصة  العامة  املنشآت 

للجنة  الدامئة  الكتابة  مبهام  القيام  وكذا  السابقة،  الخلية  طرف 

الوزارية املشار إليها أعاله ؛

• لجنة اإلرشاف عىل مرشوع الرشاكة بني القطاعني العام والخاص: 
التي يتم إنشاؤها لدى الشخص العام املعني املكلف باملرشوع، 

واملتكونة من 6 أعضاء ضمنهم الرئيس، من أجل تتبع سري مراحل 

مسطرة إبرام عقد الرشاكة بني القطاعني العام والخاص وكشف 

أي خلل أو علة تشوب هذه املسطرة ؛

 : العمومية  للطلبيات  الوطنية  اللجنة  لدى  الدامئة  اللجنة   •
املتخصصة يف القضايا املتعلقة بعقود الرشاكة بني القطاعني العام 

والخاص وعقود التدبري املفوض، و املتكونة من 7 أعضاء ضمنهم 

واملسائل  الشكايات  وبحث   دراسة  مهام  تتوىل  والتي  الرئيس، 

املعروضة عليها بخصوص هذه العقود.

االقتصاد  وزير  لدى  والخاص  العام  القطاعني  بني  بالرشاكة  املكلفة  الوزارية  اللجنة  أحدثت 
واملالية من أجل إبداء رأيها املعلل بشأن جدوى إنجاز املشاريع املقرتحة يف شكل عقود رشاكة 
بني القطاعني العام والخاص. كام يعهد لها دراسة املقرتحات املتعلقة بتحسني اإلطار التنظيمي 

لعقود الرشاكة هاته.
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تركيبة اللجنة الوزارية املكلفة بالرشاكة بني القطاعني العام والخاص
السيد عبد الرحامن الصامررئيس اللجنة الوزارية املكلفة بالرشاكة بني القطاعني العام والخاص

السيد جامل رمضانممثل الوزارة املكلفة بالتجهيز والنقل واللوجستيك واملاء
السيد عبد الرحيم الحافظيممثل الوزارة املكلفة بالطاقة واملعادن و التنمية املستدامة

السيدة لطيفة الشهايبممثلة الوزارة املكلفة بالصناعة واالستثامر والتجارة واالقتصاد الرقمي
السيد محمد أوحساينممثل الوزارة املكلفة بالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات

السيد فوزي لقجعممثل وزارة االقتصاد واملالية
السيد عبد السالم بنعبوممثل وزارة االقتصاد واملالية
السيدة نجاة صاهرممثل وزارة االقتصاد واملالية

بني  بالرشاكة  املكلفة  الوزارية  للجنة  الدامئة  الكتابة 
القطاعني العام والخاص

يتوىل قسم الرشاكة بني القطاعني العام والخاص مبديرية املنشآت 
العامة والخوصصة مهام الكتابة الدامئة للجنة الوزارية املذكورة، 

ال سيام فيام يتعلق ب :

أعضاء  إىل  املقررة  االجتامعات  األعامل  وإرسال جدول  إعداد   •
اللجنة ؛

• إعداد خالصات تقارير التقييم القبيل وإرسالها إىل أعضاء اللجنة 
ضمن جدول األعامل ؛ 

بكل  الخاصة  التوضيحية  واملذكرات  املرجعية  الوثائق  إعداد   •
مرشوع ووضعها رهن إشارة اللجنة ؛

• تحرير محارض اجتامعات اللجنة وإرسالها إىل األعضاء الحارضين 
من أجل التصديق عليها وتوقيعها ؛

قانونية وتقنية ومالية  • إطالق طلبات عروض إلنجاز دراسات 
من شأنها توضيح أشغال اللجنة بناء عىل طلبها؛

• تدبري األمور التنظيمية واللوجستكية الجتامعات اللجنة.

املصدر:  مديرية املنشآت العامة واخلوصصة

عقدت اللجنة الوزارية املكلفة بالرشاكة بني القطاعني العام 
الذي خصص  والخاص اجتامعها األول يوم 28 دجنرب 2016 
لدراسة تقرير التقييم القبيل املتعلق بالعرض التلقايئ إلنجاز 
مرشوع سد ب «باب وندير» بإقليم تاونات يف إطار رشاكة 

بني القطاعني العام والخاص.

و عقد هذا االجتامع تطبيقا ملقتضيات املادة 5 من املرسوم 
والخوصصة  العامة  املنشآت  مدير  برئاسة   ،2-15-45 رقم 
وبحضور ممثلني عن الوزارة املنتدبة املكلفة باملاء. وشكلت 
وزير  للسيد  توجيهه  تم  تقرير  املداوالت مضمون  خالصات 
االقتصاد واملالية، والذي رفعه بدوره للسيدة الوزيرة املنتدبة 
املكلفة باملاء، برأيه املعلل يف شأن هذا التقرير بتاريخ 6 يناير 

.2017

تقرير  بأول  واملالية  االقتصاد  وزير  السيد  توصل  وهكذا، 
سد  مرشوع  إلنجاز  التلقايئ  بالعرض  يتعلق  القبيل  للتقييم 
بباب وندير بإقليم تاونات يف إطار رشاكة بني القطاعني العام 
والخاص، والذي متت صياغته من طرف الوزارة املنتدبة لدى 
وزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة املكلفة باملاء، وذلك بناء 

عىل قبولها دراسة عرض تلقايئ ألحد الفاعلني الخواص.
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السياسات  الجنسني،  بني  «املساواة  حول  الدراسة  ملخص 
العمومية والنمو االقتصادي يف املغرب»

الحد من األحكام التمييزية ضد املرأة يف سوق العمل، والرفع من القدرة التفاوضية للنساء 
داخل األرسة وإعادة توزيع أوقات األمهات لصالح الفتيات، هذه هي أهم اقرتاحات الدراسة 
حول «املساواة بني الجنسني، السياسات العمومية والنمو االقتصادي يف املغرب» للزيادة من 
فعالية السياسات القامئة عىل املساواة بني الجنسني. هذه الدراسة التي قامت بجرد ألهم 
الفوارق بني الجنسني يف الولوج اىل العمل والتعليم والصحة والبنية التحتية وسوق الشغل، 
استعانت مبجموعة من املحددات لرصد الفوارق من حيث الحصول عىل الفرص االقتصادية 
و مشاركة املرأة يف سوق العمل. الدراسة مل تغفل التجربة املغربية يف مجال ميزانية النوع 

االجتامعي وتقييم السياسات العمومية من منظور النوع االجتامعي.

الوطني والدويل، حول  النقاش، عىل املستويني  من أجل إغناء 
الدراسات  مديرية  الوطنية، عملت  الرثوة  املرأة يف خلق  دور 
وبرشاكة  واملالية،  االقتصاد  لوزارة  التابعة  املالية،  والتوقعات 
مع مركز الدراسات واألبحاث «OCP Policy Center»، عىل 
إعداد دراسة حول «املساواة بني الجنسني، السياسات العمومية 

والنمو االقتصادي يف املغرب». 

وتعترب هذه الدراسة نتاج تفكري معمق حول األسئلة املتعلقة 
قامت  العمومية،  السياسات  االجتامعي يف  النوع  بعد  بإدماج 
مركز  مبعية  املالية  والتوقعات  الدراسات  مديرية  من  فرق  به 
من  وبدعم   «OCP Policy Center» واألبحاث  الدراسات 
مانشسرت  بجامعة  أستاذ  أجينور،  ريدشارد  بيري  الدويل  الخبري 
 OCP» يف بريطانيا وباحث زائر يف مركز الدراسات واألبحاث

.«Policy Center

الوضعية   : املغرب  يف  الجنسني  بني  الفوارق 
الحالية

إن املعرفة الجيدة للتباينات والفوارق بني الرجل واملرأة، فيام 
يخص الولوج اىل العمل والتعليم والصحة والبنية التحتية، تبقى 
الجنسني يف  رضورية لإلحاطة بجميع أوجه عدم املساواة بني 

املغرب.    

الساكنة  يف  املغربية  املرأة  مشاركة  أن  إىل  الدراسة  وتشري 
النشيطة تظل محدودة بالنظر ملعدل النساء النشيطات الذي 
بلغ 25,3% سنة 2014 (عوض 30% سنة 1999) مقابل معدل 
من  نقطة.   47 يتجاوز  بفارق  أي  للرجال،  بالنسبة   %72,4
اإلنتاجية  ذات  القطاعات  يف  النساء  تشغيل  يتم  أخرى،  جهة 

الضعيفة، حيث متارس وظائف تتطلب مهارات محدودة وأجورا 
منخفضة. كام أن الفوارق بني نشاط املرأة والرجل تبقى أكرب 
يف املناطق الحرضية، حيث أن نشاط الرجال يفوق ثالث مرات 

نشاط النساء، مقابل فارق يفوق الضعف يف الوسط القروي.

كام تعاين النساء يف املجال الحرضي، خاصة حامالت الشواهد 
العليا، من البطالة التي بلغ معدلها 22,8% يف املتوسط خالل 
بالنسبة   %14,9 معدل  مقابل  و2014،   1999 بني  ما  الفرتة 
للرجال، أي بفارق مثان نقاط بينهام. ويف الوسط القروي، تعاين 
مقابل  عمل  عىل  الحصول  يف  التمييز  من  بالخصوص  النساء 
أجر (خالل سنة 2013 ما يناهز 73,6% من النساء القرويات 
بدون  متدربات  أو  عائلية  كمساعدات  يشتغلن  النشيطات 
أجر). ومن جهة أخرى، ورغم تراجع التفاوتات يف األجور بني 
والتجربة  األكادميي  املستوى  تكافؤ  حالة  يف  والرجال،  النساء 
املهنية، لكنها ال تزال قامئة. بحيث أن النساء يحصلن عىل أجور 

تقل بنحو 17% عن الرجال.

وفيام يخص الولوج للتعليم، ورغم التقدم املحرز، ال تزال هناك 
تحديات هامة يجب رفعها عىل مستوى الهدر املدريس، وكذا 
نسبة األمية التي تظل مرتفعة خاصة وسط الفتيات القرويات. 
ورغم التحسن الكبري لظروف الحصول عىل الخدمات الصحية، 
وصحة  اإلنجابية،  الصحة  مجال  يف  املاضيني،  العقدين  خالل 
األم والطفل، إال أن هناك حاجة لبذل جهود إضافية ملواصلة 
الذي  الوالدة  عند  واألطفال  األمهات  وفيات  معدل  تخفيض 

يبقى مرتفعا يف الوسط القروي. 

التحتية  البنيات  أما فيام يتعلق بالولوج للسكن الالئق، وعىل 
املبذولة لضامن عرض مناسب،  الجهود  األساسية، فقد مكنت 

حتت اهر



حتت اهر 36

ويف متناول كل الفئات االقتصادية واالجتامعية، يف أفق تحسني 
ظروف عيش املواطنات واملواطنني، من الحد من عزلة املناطق 
للرشب  الصالحة  املياه  توفري  نسبة  يف  الزيادة  ومن  القروية، 

لألرس القروية، ومن تحسني فرص الحصول عىل سكن. 

الجنسني من  للفوارق بني  الرئيسية  املحددات 
حيث الحصول عىل الفرص االقتصادية:

الوقت  مبيزانية  الخاصة  الوطنية  البحوث  تحليل  إىل  استنادا 
للعمل  عادل  غري  توزيع  وجود  الدراسة  تبني   ،(2011/2012)
لألنشطة  النساء  تخصصه  الذي  فالوقت  الجنسني.  بني  املنزيل 
الرجال لهذه االنشطة.  املنزلية يعادل سبع مرات ما يخصصه 
ومن جهة أخرى، تبني الدراسة ضعف نسبة مشاركة اإلناث يف 
الحياة املهنية مقارنة مع الرجال الذين يخصصون أربع مرات 

أكرث من الوقت لألنشطة املهنية. 

باملوازاة مع ذلك، يشكل الجمع بني العمل املنزيل والعمل املهني 
البيت  املرأة ربة  العاملة مقارنة مع  للمرأة  بالنسبة  عبئا أكرب 
(ويقدر بنحو 9 ساعات و3 دقائق مقابل 6 ساعات ودقيقتني)، 
وذلك خالفا للرجل الذي ال يخضع وقت عمله املنزيل لتغيريات 
كبرية بغض النظر عن نوعية عمله (42 دقيقة للرجل العامل 

و48 دقيقة للرجل العاطل).

املحددات الرئيسية ملعدالت مشاركة املرأة يف 
سوق العمل

يف سياق تحليل مشاركة املرأة يف سوق العمل، تناولت الدراسة، 
عىل الخصوص، محددات نسبة مشاركة املرأة يف سوق العمل 
بناء عىل مقاربتني تجريبيتني تكميليتني. تندرج املقاربة األوىل 
مصحح  منوذج  وتحيل عىل  الزمنية،  السالسل  مناهج  إطار  يف 
الوطني.  الصعيد  املجمعة عىل  املعطيات  لألخطاء يطبق عىل 
أما املنهجية الثانية، فتنبني عىل تراجع عرب مقطع طويل يطبق 
الخاص  البحث  من  مأخوذة  اقتصادية  ميكرو  معطيات  عىل 

مبستوى عيش األرس. 

وتشري نتائج املقاربة األوىل إىل أن نسبة مشاركة النساء يف سوق 
العمل باملغرب تتأثر مبستوى التحول البنيوي لالقتصاد الوطني 
الذي ال يقدم ما يكفي من فرص العمل املناسبة للمرأة، وذلك 
ولكن  كثرية،  عاملة  يد  توفر  قطاعات  هيمنة  مع  باملوازاة 
وهو  والجلد،  النسيج  وصناعة  الفالحة  مثل  متدنية،  مبهارات 
ما يحد من اندماج النساء حامالت الشواهد يف الوسط املهني. 
بني  املحدودة  العالقة  جزئيا،  التحول،  هذا  مسلسل  ويفرس 
للنساء، وبني مشاركتهن يف  والعايل  الثانوي  التعليم  مستويات 

سوق العمل. 

مشاركة  عىل  للتمدن  السلبي  األثر  النتائج  هذه  تبني  كام 
إىل  جهة،  من  إرجاعه،  ميكن  ما  وهو  العمل.  سوق  يف  املرأة 
عدم التوافق بني مهارات املرأة القروية، التي تهاجر إىل املدن، 
وبني فرص العمل بالوسط الحرضي. وميكن تفسريه، من جهة 
أخرى، إىل نوعية مسلسل التمدن الذي يدعو، عىل األرجح، إىل 
مواصلة الجهود لتقوية البنيات التحتية وخدمات النقل واألمن 
يف الوسط الحرضي، وهي كلها عوامل ميكن أن متنع املرأة من 
الدميوغرايف،   بالجانب  يتعلق  وفيام  العمل.  سوق  يف  املشاركة 
عىل  سلبيا  يؤثران  األطفال  إعالة  ونسبة  الخصوبة  أن  يتبني 

مشاركة النساء. 

أما بالنسبة لنتائج املقاربة الثانية، فتربز األثر السلبي لعدد من 
العوامل عىل مشاركة املرأة يف سوق العمل مثل دخل األرسة، 
األشخاص  وعدد  الذكورية،  والهيمنة  لألطفال،  املرتفع  والعدد 
يف  العمل  نسبة  وأهمية  البطالة،  ونسبة  األرسة،  يف  البالغني 
القطاع الفالحي، وانخفاض مستوى تعليم املرأة. وهناك عوامل 
أخرى تعمل لصالح نشاط املرأة، مثل املستوى العايل من التعليم 
عىل مستوى كل جهة إدارية، وهيمنة عدد النساء داخل نفس 
إىل  الخدمات  قطاع  يف  العمل  مناصب  حصة  وأهمية  األرسة، 

جانب القرب من الشبكة الطرقية. 

النوع  ميزانية  مجال  يف  املغربية  التجربة 
االجتامعي

فيام يخص التجربة املغربية يف مجال ميزانية النوع االجتامعي، 
توضح الدراسة الجهود التي تبذلها السلطات العمومية لتحسني 
القانونية والترشيعية والتنظيمية، وكذا اإلطار  وإغناء الرتسانة 
املؤسسايت الوطني للحد من عدم املساواة بني الجنسني. يف هذا 
الصدد، تم إيالء أهمية خاصة للتجربة املغربية للميزانية القامئة 
عىل مقاربة النوع كإحدى األدوات العلمية التي أثبتت جدارتها 
السلطات  لدى  املتاحة  اآلليات  تقوية  من  بشكل ميكن  دوليا 
العمومية لتتبع وتقييم  السياسات العمومية من منظور النوع 

االجتامعي.

وقد سمح مسلسل تنفيذ ميزانية النوع االجتامعي باملغرب من 
الحصول عىل عدة أدوات تحليلية (أدلة وكتيبات خاصة بهذه 
امليزانية، وتقارير حول امليزانية املبنية عىل النتائج والتي تراعي 
السياسات  وتقييم  تتبع  آليات  بتعزيز  وكذا  النوع)،  مقاربة 
بني  املساواة  لتعزيز  املتخذة  االلتزامات  إىل  بالنظر  العمومية، 
لتحقيق  املتواصلة  الدينامية  هذه  تعزيز  تم  وقد  الجنسني. 
باملصادقة   ،2015 سنة  خالل  النوع،  لبعد  املنهجي  اإلدماج 
عىل القانون التنظيمي الجديد للاملية الذي يؤكد عىل إدماج 
بعد النوع يف عمليات الربمجة والتتبع والتقييم التي تقوم بها 

القطاعات الوزارية. 
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النوع  منظور  العمومية من  السياسات  تقييم 
االجتامعي  

النوع،  عىل  القامئة  العمومية  السياسات  بتقييم  يتعلق  وفيام 
تنفيذها  تم  التي  الرئيسية  العمومية  الربامج  الدراسة  تربز 
لتعزيز املساواة بني الجنسني، خاصة فيام يتعلق مبأسسة ثقافة 
املرأة  متثيلية  وتعزيز  املرأة،  ضد  العنف  ومحاربة  املساواة، 
والصحة،  والتعليم،  للشغل،  والولوج  القرار،  صنع  مراكز  يف 
وكذا  الربامج،  أثر هذه  تحلل  كام  األساسية.  التحتية  والبنيات 
سبل تطويرها قدما فيام يخص مأسسة بعد النوع يف السياسات 
الخصوص،  املطبوع، عىل  الحايل  السياق  إىل  بالنظر  العمومية 

بدستور جديد وبقانون تنظيمي جديد للاملية.

تقييم أثر السياسات العمومية عىل عدم املساواة 
بني الجنسني وعىل النمو االقتصادي يف املغرب

بناء عىل املعطيات والحقائق املجردة املتعلقة بعدم املساواة 
بني الجنسني يف املغرب، والتي تم إحصاؤها يف هذه الدراسة، تم 
إعداد منوذج إحصايئ اقتصادي ألجيال متداخلة ومتباينة حسب 
الجنس بغرض قياس أثر القرارات العمومية عىل املساواة بني 
الجنسني وعىل النمو االقتصادي يف املغرب. وتسمح بنية هذا 
االجتامعية،  األعراف  بني  املوجودة  الدينامية  بضبط  النموذج 
وعدم املساواة بني الجنسني داخل األرسة، ويف سوق العمل، ويف 
التفاوض لدى املرأة عند اتخاذ القرارات األرسية،  القدرة عىل 

وتوزيع وقت الزوجني، والنمو االقتصادي.  

وهكذا تنقسم املتغريات املحصل عليها إىل مجموعات مختلفة 
وتراكم  التجاري،  واإلنتاج  املنزيل،  واإلنتاج  األرس،  يف  تتجىل 

التفاوضية  والقدرة  الحكومي،  والنشاط  البرشي،  الرأسامل 
الجنسني.  بني  املساواة  وعدم  االجتامعية،  واألعراف  للمرأة، 
وقد تم استخدام هذا النموذج املحايك لدراسة أثر السياسات 
العمومية املراعية للنوع عىل الفوارق بني الجنسني وعىل النمو 

االقتصادي يف املغرب.

امللموسة  اآلثار  الدراسة  تقرتح  املنجزة،  التحليالت  عىل  وبناء 
أن تكون  الجنسني، ميكن  املساواة بني  القامئة عىل  للسياسات 
ذات فعالية أكرب لو استطاعت التأثري عىل ثالثة عنارص رئيسية 
هي : الحد من األحكام التمييزية ضد املرأة يف سوق العمل، 
والرفع من القدرة التفاوضية للنساء داخل األرسة وإعادة توزيع 
هاته  بني  الجمع  يؤدي  وقد  الفتيات.  لصالح  األمهات  أوقات 
اإلجراءات إىل الرفع، بشكل اكرب، من مسلسل إدماج املرأة يف 

سوق العمل.

وتشري النتائج، بوضوح، إىل األثر اإليجايب لإلجراءات املبنية عىل 
مقاربة النوع عىل معدل النمو االقتصادي واملتمثل يف الزيادة ما 
بني 0,2 إىل 1,95 نقطة مئوية سنويا يف معدل النمو االقتصادي 

(حسب السيناريو املعتمد). 

والخربات  املعرفة  سيرثي  الرائد  العمل  هذا  أن  املؤكد  ومن 
التي راكمتها وزارة االقتصاد واملالية عىل مستوى ميزانية النوع 
االجتامعي، منذ سنة 2002. وهو عمل يندرج باملناسبة يف إطار 
واألبحاث  الدراسات  ومركز  الوزارة  عليه  تسري  للتفكري  منهج 
مستدام  منو  تحقيق  تحدي  لرفع   «OCP Policy Center»
توصيات  صياغة  عرب  املغريب،  لالقتصاد  الطويل  املدى  وعىل 
أفضل للمرأة يف مجال  ملموسة تروم، عىل الخصوص، إدماجاً 

اإلنتاج. 

املصدر: مديرية الدراسات والتوقعات املالية



معطيات 38

تحسن مستمر لالقتصاد الوطني خالل الربع األول من سنة 2017
واصل االقتصاد الوطني انتعاشه خالل الربع األول من سنة 2017، مقارنة مع أداء السنة 
املاضية، وذلك يف ظل ظرفية تتسم بتحسن النمو االقتصادي العاملي. و يعزى هذ التطور 
اىل تواصل تحسن بعض القطاعات كالقطاع الفالحي و قطاع الخدمات و قطاع الصناعات 

االستخراجية.
الدول  مختلف  ليشمل  العاملي  االقتصاد  انتعاش  يتواصل 
الصناعي  والنشاط  االستثامر  بانتعاش  مدعوما  والجهات، 
والتجارة، إضافة إىل انخفاض البطالة وتحسن الثقة يف االقتصاد. 
ويتوقع صندوق النقد الدويل تسارع منو الناتج الداخيل الخام 
 .2016 سنة   %3,1 بعد   2017 سنة   %3,5 إىل  ليصل  العاملي 
مخاطر  بعدة  محفوفا  يبقى  العاملي  االقتصاد  انتعاش  أن  غري 
مهمة، تتعلق أساسا بالسياسة االقتصادية والتجارية املستقبلية 
للواليات املتحدة وتداعيات خروج بريطانيا من االتحاد األورويب 
وضعف النظام املايل يف بعض البلدان (خاصة الصني) والتوترات 

الجيوسياسية والهجامت االلكرتونية عىل نطاق واسع ...

ويف الواليات املتحدة األمريكية، سجل منو الناتج الداخيل الخام 
بعد  األول  الفصل  خالل   %0,2)  2017 سنة  بداية  يف  تباطؤا 
0,5% خالل الفصل األخري لسنة 2016)، وذلك نتيجة االنخفاض 
الذي عرفته وترية استهالك األرس ومخزونات املقاوالت بالرغم 
النمو  آفاق  تبقى  ذلك،  ومع  لالستثامر.  املهم  االنتعاش  من 
واعدة، مدعومة بدينامية سوق الشغل وعزم الحكومة إطالق 
صندوق  يتوقع  السياق،  هذا  ويف  االقتصادي.  اإلقالع  مخطط 
النقد الدويل، حسب توقعاته األخرية (أبريل 2017)، أن يصل 
بعد   2017 سنة   %2,3 إىل  املتحدة  الواليات  يف  النمو  معدل 

1,6% سنة 2016.

مستهل  انتعاشه  االقتصادي  النمو  واصل  األورو،  منطقة  ويف 
سنة 2017، مع ارتفاع الناتج الداخيل الخام بنسبة 0,5% خالل 
الربع األول لسنة 2017 بعد 0,5% خالل الفصل الرابع لسنة 
2016. وعرف النمو تحسنا يف أملانيا (0,6% بعد 0,4%) وإسبانيا 
(0,8% بعد 0,7%)، مقابل تباطؤ يف فرنسا (0,3% بعد %0,5). 
يبني  كام  أبريل،  شهر  الخاص خالل  القطاع  نشاط  منو  وتعزز 
ذلك املؤرش املركب ملديري املشرتيات (PMI)، والذي بلغ أعىل 
مستوى له منذ ست سنوات (56,8 بعد 56,4 خالل مارس). كام 
الداخيل. كام  الشغل يف دعم االستهالك  يساهم تحسن سوق 
يستفيد االستثامر من استمرار رشوط متويل مالمئة ومن تحسن 

مردودية املقاوالت.

تدريجيا  يتحسن  منوها  فإن  الناشئة،  لالقتصادات  وبالنسبة 
ارتباطا بتحسن الطلب العاملي وارتفاع أسعار السلع األساسية. 
إىل  البلدان  لهذه  اإلجاميل  النمو  نسبة  تصل  أن  املتوقع  ومن 
4,5% سنة 2017 بعد 4,1% سنة 2016، حسب صندوق النقد 
الدويل، مع تسجيل منو قوي يف الصني والهند، وخروج كل من 
الربازيل وروسيا من حالة الركود، باإلضافة إىل انتعاش النمو يف 

إفريقيا جنوب الصحراء.

وتراجعت أسعار النفط (الربنت) إىل أقل من 50 دوالرا بداية 
شهر ماي، مقابل 53 دوالرا يف املتوسط خالل شهر أبريل، نتيجة 

استئناف اإلنتاج يف ليبيا وتحسن العرض يف الواليات املتحدة.

خاصة  الظرفية،  مؤرشات  آخر  تشري  الوطني،  املستوى  وعىل 
النشاط  انتعاش  القطاعية، إىل تواصل  باألنشطة  املتعلقة  تلك 

االقتصادي مقارنة مع أداء السنة املاضية.

فعىل صعيد القطاع الفالحي، من املتوقع أن يبلغ إنتاج الحبوب 
للسنة الفالحية 2017/2016 مستوى قياسيا يناهز 102 مليون 
قنطار، مسجال ارتفاعا بنسبة 203% مقارنة مع السنة املاضية 
األخرية.  سنوات  الخمس  متوسط  مع  مقارنة   %40,5 وبنسبة 
واملستوى  املالمئة،  املناخية  الظروف  إىل  األداء  هذا  ويرجع 
القيايس الستخدام املدخالت الفالحية وارتفاع املساحة املزروعة 
الحكومة  السياق، اتخذت  بالحبوب بأكرث من 52%. ويف هذا 
وتسويق  لحصاد  املناسبة  الظروف  لتوفري  إجراءات  عدة 

الحبوب.

حجم  ارتفع  االستخراجية،  الصناعات  قطاع  مستوى  وعىل 
إنتاج الفوسفاط، بانحدار سنوي، بنسبة 7% عند نهاية مارس 
كام  السابقة.  السنة  خالل   %10,2 بنسبة  زيادة  بعد   2017
تدعم استهالك الكهرباء بنسبة 1,6%، مقارنة مع نهاية مارس 
2016. ومن جانبها، تراجعت مبيعات اإلسمنت، املؤرش الرئييس 
لقطاع البناء واألشغال العمومية، بنسبة 4,7% عند نهاية مارس 
2017، أي بوترية أقل مقارنة مع االنخفاض املسجل عند نهاية 
فرباير 2017 (7-%). ويف ما يخص متويل املعامالت العقارية، 
عند   %4,2 بنسبة  ارتفعت  حيث  العقار،  قروض  منو  تسارع 
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نهاية مارس 2017 بعد منو طفيف بنسبة 0,7% خالل السنة 
املاضية، مستفيدا من استئناف منو القروض املقدمة للمنعشني 
العقاريني (+2,4% بعد -12% عند نهاية مارس 2016) للمرة 
األوىل منذ نهاية يناير 2014. وعىل مستوى القطاع الصناعي، 
تكشف النتائج األخرية لبحث الظرفية لبنك املغرب بالقطاع عن 
تحسن اإلنتاج ومعدل استعامل الطاقات اإلنتاجية خالل شهر 
وتتوقع  السنة  نفس  من  فرباير  شهر  مع  مقارنة   2017 مارس 

تطورا إيجابيا خالل الفصل الثاين من سنة 2017.

ويف ما يتعلق بأنشطة قطاع الخدمات، تواصل انتعاش مؤرشات 
لسنة 2017، حيث  األول  الفصل  نهاية  السياحي عند  القطاع 
 %7,9 بنسب  املبيتات  وعدد  الوافدين  السياح  عدد  ارتفع 
النقل  قطاع  مؤرشات  حافظت  كام  التوايل.  عىل  و%16,3 
للمسافرين  الجوي  النقل  حركة  خاصة  اإليجايب،  تطورها  عىل 
للموانئ  اإلجاميل  والنشاط   (2017 مارس  نهاية  عند   %9,3+)
أن  اإلشارة إىل  نهاية فرباير 2017). كام تجدر  (+10,7% عند 
األنرتنت  خدمة  دينامية  من  يستفيد  الزال  االتصاالت  قطاع 
والذي ارتفع عدد املنخرطني به، بانحدار سنوي، بنسبة %26,1 
عند نهاية مارس 2017، ليبلغ بذلك معدل انتشار بنسبة %53,9 

بعد 42,8% عند نهاية مارس 2016.

وعىل مستوى الطلب الداخيل، يستمر استهالك األرس واالستثامر 
ويستفيد   .2017 سنة  خالل  الوطني  االقتصاد  منو  دعم  يف 
برسم  اإليجابية  للتوقعات  املالمئة  اآلثار  من  األرس  استهالك 
السنة الفالحية الحالية عىل مداخيل األرس القروية وبالتايل عىل 
نفقات استهالك األرس، واألداء الجيد لقروض االستهالك (+%4,4 
عند نهاية مارس 2017)، والتطور املتحكم فيه نسبيا للتضخم، 
ارتفاعا طفيفا  االستهالك  االستداليل ألسعار  الرقم  حيث سجل 
بنسبة 1,3% عند نهاية مارس 2017، إضافة إىل خلق 86.000 

منصب شغل مؤدى عنه برسم الربع األول لسنة 2017.

 ،2017 سنة  خالل  االستثامر  مجهود  يتواصل  جانبه،  ومن 
مستفيدا من األداء الجيد لواردات مواد التجهيز (10,4+% عند 
نهاية أبريل 2017) ونفقات االستثامر مليزانية الدولة (4,5+% 
عند نهاية مارس 2017)، و قروض التجهيز (6,3+% عند نهاية 

مارس 2017).

بارتفاع   ،2017 أبريل  نهاية  عند  الخارجية  التجارة  ومتيزت 
صادرات السلع بنسبة 5%، نتيجة تحسن صادرات الفوسفاط 
وتلك   (%+5,4) الغذائية  والصناعات   (%+11,5) ومشتقاته 
واإللكرتونيك   (%+10,1) الطريان  صناعة  بقطاعات  املتعلقة 
الواردات  تزايدت  (1,5+%). ومن جانبها،  والسيارات   (%+6)
بنسبة 10%، نتيجة باألساس الرتفاع كل من الفاتورة الطاقية 
وتواصل   (%+5,6) الغذائية  املواد  ومشرتيات   (%+48,9)
الخام  واملواد   (%+10,4) التجهيز  مواد  مقتنيات  دينامية 
للسلع  تجاري  عجز  التطورات  هذه  عن  نتج  وقد   .(%+8,9)
بفضل   %57,9 بنسبة  تغطيته  ميكن  درهم،  مليار   61,4 ناهز 
بالرغم  بالخارج  املقيمني  املغاربة  وتحويالت  األسفار  عائدات 

من تراجعهام بنسب 4,5% و 3,3% عىل التوايل.
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وعىل مستوى املالية العمومية، سجلت وضعية نفقات وموارد 
انخفاضا عىل مستوى   ،2017 مارس  نهاية  عند  الدولة  خزينة 
درهم.  ماليري   7 ليبلغ  درهم  مليار   5,7 بحوايل  امليزانية  عجز 
وأخذا بعني االعتبار الرتفاع فائض رصيد الحسابات الخصوصية 
للخزينة، نتج هذا التطور، عىل الخصوص، عن ارتفاع املداخيل 
العادية (+6,6%) بوترية تتجاوز وترية تزايد النفقات اإلجاملية 

.(%2,5+)

 ،2017 مارس  نهاية  عند  تباطؤه  النقدية  الكتلة  منو  وواصل 
مسجال ارتفاعا، بانحدار سنوي، بنسبة 5,2% بعد +5,5% خالل 
تباطؤ  تواصل  التطور خصوصا عن  ونتج هذا  الفارطة.  السنة 
بنسبة  ارتفع  والذي  الدولية،  االحتياطيات  صايف  منو  معدل 
4,3% ليبلغ 246,8 مليار درهم بعد +7,3% عند نهاية فرباير 
2017 و +29,6% عند نهاية مارس 2016. ويف املقابل، سجلت 
وترية منو كل من القروض البنكية والديون الصافية عىل اإلدارة 
عىل   %11,6- و   %1,5+ من  انتقلت  حيث  تحسناّ،  املركزية 
التوايل عند نهاية مارس 2016 إىل +4,5% و +9,7% عند نهاية 

مارس 2017.

وشهدت السوق النقدية ما بني البنوك خالل شهر أبريل 2017 
ارتفاعا عىل مستوى عجز السيولة البنكية، وذلك ارتباطا بارتفاع 
تداول العملة االئتامنية. ويف هذا السياق، رفع بنك املغرب من 
التسبيقات  طريق  عن  باألساس  السيولة  لضخ  تدخالته  حجم 
ملدة 7 أيام عرب طلبات العروض والتي بلغ حجمها يف املتوسط 
14,8 مليار درهم بعد 13 مليار درهم خالل مارس 2017. أما 
فيام يخص عمليات القروض املضمونة ألجل سنة واحدة، فقد 
الجاري يف مبلغ 4,5 مليار درهم. ومن جهته،  استقر حجمها 

استقر متوسط سعر الفائدة املرجح للسوق النقدية، مقارنة مع 
الشهر املايض، يف نسبة %2,27.

تراجعت  الخزينة،  لسندات  األولية  السوق  صعيد  وعىل 
مع  مقارنة   ،2017 لسنة  أبريل  شهر  برسم  الخزينة  إصدارات 
الشهر املايض، بنسبة 83,2% لتبلغ 1,1 مليار درهم. وقد همت 
حدود  يف  والطويلة  املتوسطة  اآلجال  فقط  اإلصدارات  هذه 
54,8% و 45,2% عىل التوايل. وأخذا بعني االعتبار لتسديدات 
الجاري  الحجم  بلغ  درهم،  مليار   6,4 ناهزت  التي  الخزينة، 
لسندات الخزينة 498,6 مليار درهم عند نهاية أبريل 2017، 
مسجال انخفاضا بنسبة 1% مقارنة مع نهاية مارس 2017، لكنه 
يبقى مرتفعا بنسبة 1,7% مقارنة مع نهاية دجنرب 2016. وفيام 
الخزينة،  لسندات  املرجحة  املتوسطة  الفائدة  بأسعار  يتعلق 
فقد سجلت تلك املتعلقة بالسندات ألجل متوسط انخفاضات 
ارتفع  فيام  اإلصدارات،  آخر  فائدة  أسعار  مع  مقارنة  طفيفة 

سعر فائدة السندات ألجل 30 سنة بحوايل 14 نقطة أساس.

وسجلت مؤرشات بورصة الدار البيضاء منحى تصاعديا خالل 
«مازي»  مؤرشي  من  كل  ارتفع  حيث   ،2017 أبريل  شهر 
و«مادكس» بنسبة 2,3% و 2,4% عىل التوايل مقارنة مع نهاية 
نهاية  مع  مقارنة  منوهام  معدل  بذلك  لينتقل   ،2017 مارس 
خالل  و3-%   %-2,3 بعد   %-0,6 و   %-0,1 إىل   2016 دجنرب 
بنسبة  البورصة  رسملة  ارتفعت  جانبها،  ومن  املايض.  الشهر 
2,1% مقارنة مع نهاية مارس 2017، لتبلغ 586,6 مليار درهم، 
دجنرب  نهاية  مع  مقارنة   %0,6 بنسبة  طفيفا  ارتفاعا  مسجلة 
2016 بعد تراجع بنسبة 1,5% عند نهاية مارس 2017. وفيام 
يتعلق بالحجم اإلجاميل للتداوالت، فقد ظل ضعيفا وانخفض 

مقارنة مع شهر مارس بنسبة 32,1% ليبلغ 2,2 مليار درهم.

6,1%

14
,1%

7,7%

6,1%

15
,5%

7,7%

22,1%
18
,6
%

31,4%

20,5%

18
,9
%

31,3%

2016

2017

قروض الخزينة

قروض التجهيز

القروض العقارية

قروض االستهالك

حقوق متنوعة
 عىل الزبائن

ديون معلقة األداء

تطور القروض البنكية عند نهاية شهر مارس (مباليري الدراهم)

32,6%

20,8%12,7%

5,5%

4,5%

3,9%

3,8%

3,2% 3,2%

2,3% 7,6%

أخرى
املوزعني

املعادن

الكهرباء

العقار

البرتول والغاز

التأمينات

الصناعة الغدائية

البناء واالشغال العمومية
االتصاالت

األبناك

رسملة البورصة حسب القطاعات االقتصادية متم أبريل 2017 (مباليري الدرهم)
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