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ظل الحديث عن االدارة العمومية يف قلب النقاش العمومي والخطاب الرسمي املغريب منذ السنوات 

األوىل لالستقالل وإىل اليوم. وقد تم تناول هذا املوضوع من مداخل وزوايا مختلفة، إما من الزاوية 

االقتصادية  الزاوية  من  أو  واملواطن  اإلدارة  بني  دميقراطية  لعالقة  التأسيس  خالل  من  الحقوقية 

واالجتامعية من خالل الدور التنموي الذي ميكن ان تلعبه االدارة العمومية يف القيام واالرشاف عىل 

االستثامر العمومي و تشجيع االستثامر الخاص.  

وقد أخذ النقاش حول االدارة العمومية أبعادا جديدة وعمقا أكرب بعد االصالح الدستوري االخري 

الذي أخضع املصالح العمومية ملعايري الجودة ورضورات االنفتاح واالنصات ملرتادي االدارة وتتبع 

مالحظاتهم واقرتاحاتهم.

ترتكز املقاربة الرسمية الجديدة لتحسني العالقات بني االدارة ومرتفقيها عىل رافعتني اثنتني هام : 

تحسني استقبال املرتفقني باملصالح العمومية وتبسيط املساطري وتطوير االدارة االلكرتونية.

وتعترب اسرتاتيجية  الحكومة االلكرتونية جزءا من اسرتاتيجية « املغرب الرقمي » التي ترمي إىل جعل 

تكنولوجيا االتصاالت يف خدمة التنمية البرشية ومصدرا لتحسني االنتاجية وتقوية القيمة املضافة 

للقطاعات االقتصادية ولإلدارة العمومية، وذلك قصد متوقع املغرب كوجهة تكنولوجية جهوية.

انطلق برنامج الحكومة االلكرتونية سنة 2009، واضعا كهدف له تطوير 89 خدمة موجهة لالدارات 

واملرتفقني والرشكات. ومنذ إطالقه تم وضع 35 خدمة عمومية عىل األنرتنيت فيام توجد 25 خدمة 

أخرى قيد التطوير. 

مجلة « املالية » ومواكبة منها ملا تم إنجازه بوزارة االقتصاد واملالية عىل هذا الصعيد، خصصت ملف 

هذا العدد للخدمات املالية االلكرتونية وذلك من خالل تجارب عدد من املديريات (الخزينة العامة 

للمملكة واملديرية العامة للجامرك ومديرية أمالك الدولة) وكذا بعض املؤسسات تحت وصاية وزارة 

االقتصاد واملالية (الصندوق املغريب للتقاعد ومكتب الرصف).

حول  السابعة  الدولية  الندوة  أشغال  من  القارئ  تقريب  سيتم  الوزارة،  ألنشطة  تتبعها  إطار  يف 

املالية العمومية، أما ركن « منرب حر» فيتطرق للمحاكم املالية وإشكالية حامية املال العام. هذا 

العدد وعىل غرار  األعداد السابقة يتضمن ركناً خاصا باملعطيات يتم فيه بسط معطيات الظرفية 

االقتصادية واملالية.



ملف 4

برنامج الحكومة اإللكرتونية

املغرب  «مخطط  من  جزءا  الرابعة  سنته  أكمل  الذي  اإللكرتونية  الحكومة  برنامج  يعد 

الرقمي 2013». و قد مكنت املجهودات املبذولة يف إطار هذا الربنامج من وضع 35 خدمة 

إلكرتونية رهن إشارة املواطنني إضافة إىل 190 مسطرة إدارية مبوقعي «الخدمات العمومية» 

و«الحكومة اإللكرتونية»، مام يجعل الحصيلة إيجابية. وبالنسبة لوزارة االقتصاد و املالية، 

فإن توصيات  هذا الربنامج أصبحت واضحة اليوم من خالل الخدمات املفعلة.

إن تحقيق التطلعات االقتصادية يحّتم  تحديث 

ومالمئة  تدبريها  أساليب  و  العمومية  اإلدارة 

نظامها اإلداري مبستلزمات التنافسية واإلنفتاح. 

وتتوخى اإلدارة اإللكرتونية، يف هذا اإلطار، تبسيط 

املساطر ملرتفقيها و كذا تحقيق تعاون تداخيل 

بني اإلدارات العمومية،  كام تروم تحقيق أرباح  

هامة عىل مستوى النفقات العمومية. 

كل  قبل  و  أوال  هي  اإللكرتونية،   الحكومة 

يشء،  نظام يعتمد عىل تكنولوجيا املعلومات 

يف  العمومية  اإلدارات  قبل  من  واالتصاالت 

القطاع  من  الرشكاء  و  املرتفقني  مع  عالقاتها 

العام والخاص. وقد تم اعتامد برنامج الحكومة 

كاإلعالم  الحديثة  التكنولوجيات  استغالل  أجل  من  اإللكرتونية 

والتواصل إلعادة تشكيل عميق للمساطر اإلدارية حتى تصبح 

أكرث فعالية وموجهة كليا لخدمة املواطن و املقاولة.

حكامة إسرتاتيجية : الحكومة اإللكرتونية
تم وضع آليات للحكامة لتتبع الحكومة اإللكرتونية باالعتامد عىل 

ثالث هياكل :

• اللجنة البني وزارية للحكومة اإللكرتونية يرأسها وزير الصناعة، 

التجارة والتكنولوجيات الحديثة، وتحدد هذه  اللجنة أهداف 

برنامج الحكومة اإللكرتونية و تقيم منجزاتها. 

الوزارات  مستوى  عىل  اإللكرتونية  الحكومة  قيادة  هيأة   •

واملؤسسات العمومية املعنية مبشاريع  الحكومة اإللكرتونية، 

الربنامج   تنفيذ  بقيادة  بهياكل  مكلفة  األمر  ويتعلق  

داخل اإلدارات املعنية.

•  مديرية قيادة برنامج الحكومة اإللكرتونية، وهي هيأة للخربات 

للحكومة  وزارية  البني  باللجنة  ملحقة  والخارجية،  الداخلية 

الحكومة  قيادة  و هيأة  اللجنة  مبساعدة  تقوم  اإللكرتونية، 

اإللكرتونية  يف تفعيل وتنفيذ برنامج الحكومة اإللكرتونية.

خدمات عىل الخط
اإللكرتونية  الحكومة  برنامج  إطار  يف  املبذولة  الجهود  مكنت 

املواطنني  إشارة  رهن  إلكرتونية  عمومية  خدمة   35 وضع  من 

واملقاوالت واإلدارات العمومية :

السفر  جواز  باألساس  الخدمات  تهم  للمواطنني،  فبالنسبة 

البيومرتي، وبطاقة التعريف الوطنية اإللكرتونية، وتدبري املعاشات 
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بالقطاعني العام و الخاص، و البوابة اإللكرتونية للخدمات املالية، 

و الترصيحات اإلجتامعية بالنسبة للمستخدمني الخاضعني لنظام 

التنمية  وزارة  وموقع  اإلجتامعي،  للضامن  الوطني  الصندوق 

للوظائف  املرجعي  والدليل  التضامن،  و  األرسة  و  اإلجتامعية 

الرسوم املحلية،  والكفاءات املوضوع عىل الخط، و خدمة أداء 

و بوابة الوساطة بالنسبة لسوق الشغل، و بوابة العدل، وتحديد 

أداء  لتتبع  اإللكرتوين  واملوقع  مستشفيات)،  (أربع  املواعيد 

اإلجتامعي،  اإلحتياط  ملنظامت  الوطني  للصندوق  التعويضات 

وموقع خدمات استقبال األجانب.

املحافظة  معطيات  بنك  وضع  تم  فقد  للمقاوالت،  وبالنسبة 

العقارية عىل الخط (الخاص برسوم امللكية الذي يلجه املوثقون 

عن بعد)، وكذلك موقع «اإلستثامر باملغرب»، و النظام اإللكرتوين 

عىل  اإللكرتونية  باملصادقة  املعنيني  بالفاعلني  الخاص  املؤمن 

التأشرية...

وبالنسبة لإلدارات العمومية، تم فتح الخدمات الخاصة ببوابة 

التدبري املندمج للنفقات العمومية و نظام أداء األجور و امليزانية 

اإللكرتونية و تدبري املوارد...

ومن أجل تشجيع الجهود واملبادرات الناجحة يف مجال اإلدارة 

مختلف  بني  الرشيفة  املنافسة  مبادئ  وترسيخ  االلكرتونية 

مكونات القطاع العمومي يف هذا املجال، فقد تم خلق الجائزة 

(امتياز) سنة 2005 وذلك  السنوية  اإللكرتونية  الوطنية لإلدارة 

مبثابة اعرتاف وتكريم لإلدارات التي استطاعت التميز يف مجال 

الخدمات االلكرتونية .كام تم وضع 190 مسطرة إدارية عرب موقع 

«www.servicepublic.ma»

املصدر: مديرية الشؤون اإلدارية و العامة



ملف 6

اسرتاتيجية املالية اإلكرتونية : من أجل ادارة أكرث فعالية و تفاعال  
مع مرتفقيها  

بتكنولوجيا  الخاصة  الحكومية  االسرتاتيجية  اطار  يف  املالية  و  االقتصاد  وزارة  عملت 
املعلومات و االتصاالت عىل  تنزيل اسرتاتيجيتها الخاصة يف مجال نظم املعلومات والتي 

.(e-finances) يطلق عليها اسرتاتيجية املالية اإلكرتونية

ادماج  اىل   (e-finances) اإلكرتونية  املالية  اسرتاتيجية  تهدف 

ومشخصنة  جيدة  خدمات  بتوفري  وذلك  العمليات  وحوسبة 

تبادل  وتحسني  تسهيل  اىل  ترمي  كام  األنرتنيت،  ملستعميل 

املعلومات مع الرشكاء، وكذا قيادة املهن بوزارة االقتصاد و املالية 

استمرارية  ضامن  اىل  باإلضافة  القرار،  اتخاد  تسهيل  أجل  من 

العمل  والحفاظ عىل الرصيد املعلومايت للوزارة. 

 e-finances  قيادة اسرتاتيجية لـ
تم تشكيل اللجنة االسرتاتيجية لنظم املعلومات برئاسة الكاتب 

العام للوزارة، و هي لجنة تتكون من املسؤولني عن نظم املعلومات 

مبختلف مديريات الوزارة و الهيات التي توجد تحت وصايتها. 

وتشكل هذه اللجنة اطارا لتتبع املشاريع املندرجة يف اطار برنامج 

الحكومة االلكرتونية و التي تهم جميع املديريات.

املشاريع  عىل  باملصادقة  اللجنة  هذه  تقوم  ذلك،  اىل  باإلضافة 

املقرتح ادراجها يف محفظة نظم معلومات الوزارة وكذا تحديد 

خطط العمل السنوية الخاصة بها.  ويف هذا السياق، تسهر اللجنة 

عىل ضامن انسجام اجراءات الوزارة يف مجال نظم املعلومات، 

والتشاور  املعلوماتية  للموارد  واملشرتك  التعاضيض  االستعامل 

والتنسيق بني املسؤولني عن هذا القطاع.

السرتاتيجية  العملية  األهداف  من  مجموعة  تحديد  تم  قد  و 

e-finances التي تروم :    

• ضامن االنسجام وااللتقائية بني نظم معلومات الوزارة ؛

نظم  مختلف  بني  املحوسبة  املعطيات  تبادل  اليات  وضع   •

املديريات ومع الرشكاء ؛

• تفعيل أدوات املساعدة عىل القيادة و اتخاذ القرار عىل صعيد 

الوزارة؛

• اعتامد قواعد و معايري موحدة عند اقتناء و استعامل األجهزة 

و األنظمة املعلوماتية؛

• السهر عىل سالمة واستمرارية النظام املعلومايت بشكل دائم. 

 e-finances  إنجازات عىل درب تفعيل اسرتاتيجية
يف إطار تفعيل اسرتاتيجية e-finances، ميكن للوزارة أن تحسب 

لفائدتها مجموعة من املشاريع املهمة، تم االنتهاء من عدد منها 
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وأخرى يف طور التجريب. وتغطي هاته املشاريع مجموعة من 

املجاالت التي تتوجه للجمهور العريض ورشكاء الوزارة. وهي :

• الخدمات املوجهة ملرتادي اإلدارة ( أشخاص طبيعيني وأشخاص 

معنويني) وتتعلق مبا ييل :

* حوسبة الترصيح الجمريك ( بدر) ؛

* الترصيح واستخالص الرضائب (SIMPL-TAX) ؛

البوابة الوطنية للصفقات العمومية واألداء لفائدة  * وضع 

املقاوالت ؛

* وضع نظام ألداء رواتب موظفي الدولة (ujour@) ؛

* وضع نظام ألداء الرضائب الرسوم املحلية عىل الخط ؛

* خلق املقاوالت عىل الخط ؛

* معالجة شكايات امللزمني  عىل الخط ؛

.«MANAR» وضع قاعدة معطيات اقتصادية واجتامعية *

• الخدمات املوجهة نحو الرشكاء املؤسساتيني وتتعلق مبا ييل :

* وضع نظام إلعداد قانون املالية ؛

* وضع نظام للتدبري املندمج للنفقات ؛

* حوسبة الصفقات العمومية ؛

* وضع نظام لتدبري املحاسبة العمومية ؛

* وضع «النظام املعلومايت الجغرايف لتدبري مشاريع التنمية 

باملغرب» ؛

* تطوير نظام لتدبري املديونية والخزينة (يف طور االنجاز) ؛

* تطوير النظام املندمج لتدبري املنازعات (يف طور االنجاز).

• الخدمات املوجهة للتدبري الداخيل ، وتتعلق بوضع مجموعة من 

النظم املندمجة لتدبري املوارد البرشية واملوازناتية واللوجستيكية، 

ويتعلق األمر مبا ييل :

* الخدمات املوجهة للجمهور العريض، ونخص بالذكر بوابة 

الوزارة عىل االنرتنت، موجهة للجمهور وللرشكاء، باإلضافة 

ملواقع املهن املتعلقة مبديريات الوزارة (الجامرك، الخزينة 

العامة، املديرية العامة للرضائب، مديرية أمالك الدولة) 

والهيئات تحت وصاية الوزارة ؛

* الخدمات املوجهة نحو موظفي وزارة االقتصاد واملالية، من 

بينها بوابة أنرتانيت الوزارة ( الربيد االلكرتوين، بوابة املوارد 

البرشية، بوابة التكوين عن بعد، الخدمات اللوجستيكية، 

البوابة الوثائقية، الخدمات االجتامعية...).

وبهدف تحسني وضامن استمرارية وحامية نظم املعلومات، فقد 

تم : 

• وضع مخطط الستمرارية أنشطة الوزارة ؛

بني  املشرتكة  املعلوماتية  والبيانات  املعطيات  مركز  وضع   •

مديريات الوزارة ؛

• إطالق عملية افتحاص عام لسالمة نظم املعلومات.

املصدر: مديرية الشؤون االدارية و العامة
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بوابة إلكرتونية جديدة لوزارة االقتصاد و املالية يف أفق 2013 

يندرج مرشوع «إعادة صياغة البوابة االلكرتونية للوزارة» يف إطار تحديث منظومة التواصل التي تجمع الوزارة مبرتفقيها. ويروم هذا 
العمل التأسيس إلدارة أكرث جودة تعمل مبساطر مبسطة و منافذ يسرية بغية الرفع من فعالية ومردودية الخدمات و ضامن الشفافية 

يف التدبري.

بادرت مديرية الشؤون اإلدارية و العامة يف بداية سنة 2013 إىل إعادة صياغة بوابة أنرتنيت الوزارة بهدف التحسني املستمر وتوفري 
خدمات ذات جودة عالية ملرتفقي قطاع املالية. وسعيا منها إىل توسيع مجال املستخدمني و تطوير مكانة هذه البوابة فإن الوزارة 

اعتمدت عىل توظيف قنوات االتصال الجديدة و االستفادة من أحدث التطورات التكنولوجية يف مجال اإلنرتنيت.

كام تهدف النسخة الجديدة للبوابة إىل : 

• اتخاد إطار بياين جديد بلونني، األحمر يرمز إىل الطاقة و النجاح، و الرمادي الذي ميثل اإللتزام و الدقة ؛ 

• تطوير التفاعل مع الزبون بتوفري الخدمات اإللكرتونية الجديدة، و من بينها خدمة الشكايات وخدمة االقرتاحات، و خدمة شبكات 
التواصل االجتامعي خاصة  Twiter و Youtube ؛

• إدخال نسختني جديدتني باللغتني اإلسبانية و األمازيغية ونسخة للهاتف املحمول ؛

• تحسني الولوج إىل املعلومات خاصة بفضل محرك بحث فعال ؛

• إعادة تنظيم املحاور لقراءة وربط أفضل مع تخفيف  صفحة االستقبال.

تأيت هذه املستجدات تلبية ملتطلبات مستخدمي األنرتنيت املنبثقة  من استطالع الرأي الذي أدرج عىل بوابة وزارة االقتصاد واملالية وعن 
توصيات منظمة األمم املتحدة يف مجال الحكومة اإللكرتونية.

و تجدر االشارة إىل أن بوابة اإلنرتنت لوزارة االقتصاد و املالية خضعت،  منذ إنشائها سنة 1997 لعدة تعديالت مكنتها  من تلبية انتظارات 
مستخدميها، وتثبيت سمعتها كمصدر موثوق للبيانات االقتصادية واملالية.

و هكذا، أصبحت بوابة اإلنرتنيت للوزارة أداة أساسية لالتصال واملعلومات، تساهم بشكل ملموس يف تثمني وتسليط الضوء عىل مهن 
الوزارة و التعريف باإلصالحات الكربى سواء عىل املستوى الوطني والدويل. و تلعب أداة االتصال هذه دورا هام يف تحسني رتبة املغرب 
يف ميدان شفافية العمل العمومي، ومكافحة الفساد، وتسهيل وتشجيع االستثامر واالدارة اإللكرتونية. وقد بلغ استخدام البوابة خالل سنة 

2012 نحو مليون تصفح، مبعدل 2700 متصفح يف اليوم.

املصدر: مديرية الشؤون االدارية و العامة
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الخدمات اإللكرتونية للخزينة العامة للمملكة : من أجل تعزيز 
شفافية اإلدارة العمومية

أطلقت الخزينة العامة للمملكة، التي إنخرطت يف مسلسل تحديث وتعزيز شفافية إدارتها، 

دينامية تتوخى تحقيق الفعالية لصالح املواطنني (مرتفقني و رشكاء و مقاوالت...). ذلك أن 

التنفيذ التدريجي ملجموعة واسعة من الخدمات اإللكرتونية، التي تم تطويرها من طرف 

كفاءات داخلية للخزينة، مكن من تبسيط و تحسني ولوجية الخدمات.    

الحكومة  برنامج  من  جزء  اإللكرتوين  الخزينة  مرشوع  يعترب 

: للمملكة  العامة  للخزينة  اإللكرتونية  فالبوابة  اإللكرتونية. 

خاصة   أركان  و  عملية  معلومات  تقدم   ،«www.tgr.gov.ma»

بالخدمات البنكية و أداء الرسوم املحلية أو الصفقات العمومية 

وغريها من الخدمات التي تهم املواطنني و املقاوالت.

الخدمة الرضيبية
إن األداء اإللكرتوين يشكل مرشوعا رائدا تم تنفيذه يف سنة 2009 

يف إطار برنامج الحكومة اإللكرتونية حيث مكن املواطنني  من 

أداء رضائبهم وغراماتهم عرب البوابة اإللكرتونية للخزينة العامة 

للمملكة «www.tgr.gov.ma»، باإلضافة إىل مراجعة وضعيتهم 

الرضيبية يف أي زمان أو مكان. 

و توفر هذه الخدمة مرونة كبرية السيام بالنسبة للمغاربة املقيمني 

املحلية  رسومهم  و  رضائبهم  أداء  من  متكنهم  حيث  بالخارج 

من مكان إقامتهم. و تحرص إدارة الخزينة العامة عىل طأمنة 

مستعميل بوابتها، سواء املواطنني أو الرشكات، بتأمني تقنية أداء 

مختلف الرسوم املحلية كالرسم املهني والرسم الحرضي، بحيث 

تضمن رسية معلوماتهم البنكية التي يدخلونها.

الخدمة البنكية
قامت الخزينة العامة للمملكة بإدخال الخدمة البنكية اإللكرتونية 

من أجل الرفع من فعالية نشاطها البنيك ، حيث مستوى املنافسة 

الخزينة  بنك  لزبناء  الخدمة  هذه  وتسمح  مستمر.  تصاعد  يف 

البنكية و من  أرصدتهم و عملياتهم  للمملكة مبراجعة  العامة 

إستخراج رصيد حساباتهم، و كذا طلب دفاتر الشيك وبطاقات 

الرصاف اآليل و اإلشرتاك يف خدمة التحذير عىل جميع العمليات 

التي يشهدها حسابهم البنيك. 

خدمة الصفقات العمومية
العمومية  الطلبات  عن  املادية  الصفة  نزع  مرشوع  يعترب 

لوزارة  التابعة  املديريات  من  للعديد  بالنسبة  رائدا  مرشوعا 

االقتصاد و املالية كام بالنسبة لإلدارات و املؤسسات العمومية. 

منذ  أطلقت  التي  العمومية،  للصفقات  اإللكرتونية  فالبوابة 

بامتياز حيث  األعامل  إلنجاز  معربا  تشكل   ،2007 سنة  مطلع 

العمومية  الصفقات  مجال  يف  املعلوماتية  لليقظة  أداة  متثل 

الرضورية  املعلومات  عىل  مجانا  بالحصول  للمقاوالت  تسمح 

التي  املتاحة  التجارية  الفرص  كل  عن  الحقيقي  الوقت  يف  و 

تستجيب ملراكز إهتاممها، باإلضافة إىل كافة اإلستدراكات التي 

أكرث  البوابة  هذه  توحد  و  التجارية.  الفرص  هذه  تعرفها  قد 

من خمسني ألف مقاولة و أربعة آالف آمر بالخدمة، أي أنها 

تسجل  و  درهم،  مليار  ألف  مائة  يتجاوز  ماليا  رهانا  تتداول 

للموقع و خمسة ماليني  زائر  ألف  مبائتي  يقدر  معدال سنويا 

صفحة إلكرتونية متصفحة.   

و عىل سبيل املقارنة، فإن املقاوالت ترصف سنويا معدل مائة 

من  تتمكن  حتى  املعلومة  إىل  الولوج  أجل  من  درهم  ألف 

تقديم عروضها املتعلقة بالصفقات العمومية. فتعددية وسائل 

املعلومات، التي قد تكون يف بعض األحيان غري محينة، تساهم 

املطلوب  التفاعل  مستوى   من  تضعف  و  الوقت  إضاعة  يف 

بالنسبة للمقاول. 



ملف 10

النظام املندمج للنفقات-موردين 
العامة  الخزينة  طورت  والشفافية،  االنفتاح  منطق  نفس  من 

للمملكة لفائدة رشكائها موقعا إلكرتونيا خاصا بالنظام املندمج 

الدولة  موردي  مجموع  إشارة  رهن  يوضع  –موردين  للنفقات 

حيث يسمح لهم، من جهة بتتبع عقودهم بكل شفافية، ويوفر 

عليهم التنقالت املتعددة إىل املصالح اإلدارية، من جهة أخرى.

مجال  امتياز حقيقي يف  بتحقيق  أيضا  الخدمة  تسمح هذه  و 

خزينتها  تدبري  تحسني  من  املقاوالت  متكن  حيث  األعامل، 

النظام  هذا  بفضل  تتوفر  دامت  ما  مواردها  استعامل  وعقلنة 

عىل املعطيات التي تجعلها عىل علم مسبق مبا ستستخلصه من 

موارد و كذا بأوامر الخدمة التي 

ستوجه إليها. 

قاعدة املعطيات 

الخاصة باملوردين
إىل هذه املكتسبات الرئيسية، ويف 

إطار تبسيط املساطر يف مجال 

العمومية،  الصفقات  إبرام 

قاعدة  إحداث  ينضاف 

خاصة  للمعطيات 

إمكانية  توفر  باملوردين 

معلوماتهم  تخزين 

(بيانات،  القانونية 

الجغرايف،  موقعهم 

أنشطتهم،  مجاالت 

مراجعهم  مؤهالتهم، 

مام  ومنشوراتهم)،  التقنية 

عمليات  بتبسيط  يسمح 

املراقبة و تربيرها. وعىل أرض الواقع، فاملقاوالت املسجلة مل تعد 

تحتاج إىل اإلدالء بنفس الوثائق املتعلقة بامللف اإلداري، باستثناء 

الكفالة املؤقتة، و ذلك عن كل صفقة.   

عالوة عىل ما تقدم، و يف إطار منطق الفعالية و الفاعلية، فإن 

قاعدة املعطيات املتعلقة باملوردين تسمح لإلدارة بالبحث عن 

الرشكاء عىل أساس تصنيف منضبط للموردين. ويعترب تسجيل 

عند  تتم  تكميلية،  مسألة  للبيانات  القاعدة  هذه  يف  املوردين 

تسجيل العروض التي تم نزع صفتها املادية.   

معالجة الشكايات
لدن  من  املقدمة  اإللكرتونية  الخدمات  تعددية  إىل  بالنظر 

الخزينة العامة للمملكة، فقد تم إطالق خدمة إلكرتونية ملعالجة 

الشكايات املختلفة. ووفقا ملنهجية دقيقة، تقوم هذه الخدمة 

اإللكرتونية بتحليل كافة الشكايات مع إشعار بالتسلم و إستجابة 

أوتوماتيكية لكافة التعرضات داخل اآلجال املطلوبة، باإلضافة إىل 

ضامن تتبعها، وكذا تواصل دائم بشأن مختلف هذه الشكايات.

الجوائز و شهادات 

التقدير
بالخدمات  اإلشادة  متت 

خالل  اإللكرتونية 

النسختني األخريتني للندوة 

التواصل  لتنمية  السنوية 

تعد  التي   DEVCOM

الفاعلني  ملختلف  ملتقى 

تطوير  مجال  يف  القرار  ومتخذي 

املتعلقة  اإللكرتونية  الخدمات 

بالقطاعني العام و الخاص.  

حصلت   ،2011 سنة  فخالل 

عىل  للمملكة  العامة  الخزينة 

الحلول  يف  الذهبية  الجائزة 

اإللكرتونية، من خالل منتوجها 

املتعلق باألداء اإللكرتوين للرضائب 

بالبوابة  املتعلق  اإلبداع  يف  برونزية  جائزة  نالت  كام  املحلية، 

اإللكرتونية املغربية للصفقات العمومية.     

ويف سنة 2012، حصلت الخزينة العامة للمملكة عىل الجائزة 

املندمج – موردين  التدبري  لنظام  بالنسبة  التواصل  الذهبية يف 

والجائزة الفضية يف الفعالية التجارية املتعلقة بقاعدة املعطيات 

املتعلقة باملوردين.
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أجل  للمعلومة من  الولوج  : تحسني   «GID-Fournisseur» موردين - للنفقات  املندمج  التدبري  نظام 
تأسيس عالقات شفافة ودعم مناخ األعامل

موردين»  - للنفقات  املندمج  «التدبري  تسمى  إلكرتونية  خدمة  الدولة  موردي  إشارة  رهن  للمملكة  العامة  الخزينة  تضع 
«GID-Fournisseur»، وهي خدمة تسمح لهم بتتبع وضعية النفقات موضوع عالقاتهم باإلدارة. و يتم الولوج إىل هذه الخدمة عرب 

 https://fournisseurs.gid.gov.ma :الرابط

و يشكل هذا النظام خدمة منبثقة عن نظام التدبري املندمج للنفقات الذي يعد نظاما معلوماتيا ميزانيايت و محاسبي مشرتك بني مجموع 
الفاعلني املتدخلني يف النفقة العمومية (آمرين بالرصف و آمرين بالرصف مساعدين و محاسبني و مديرية امليزانية). و إن شمول هذا النظام  

املعلومايت للجامعات الرتابية يسمح أيضا للمقاوالت بالحصول عىل نفس املعلومة.

ويهدف التدبري املندمج للنفقات-موردين إىل متكني املقاوالت من تتبع املراحل اإلدارية املتعلقة مبعالجة عقودها املربمة مع اإلدارة دون 
حاجة إىل التنقل إىل املصالح اإلدارية كام ميكنها من تحسني تدبري خزينتها و عقلنة استعامل مواردها، ما دامت تتوفر بفضل هذا النظام عىل 

املعطيات التي تجعلها عىل علم مسبق  مبا ستستخلصه من موارد و كذا بأوامر الخدمة التي ستوجه إليها.

و من خالل هذه الخدمة اإللكرتونية، يستطيع املمون تتبع ما ييل :

• الترصفات موضوع اإللتزام بالنفقات،

• التعديالت امللحقة بالصفقات،

• أوامر البدء و التوقف و إستئناف الصفقات العمومية،

• اإلقتطاعات و أوامر األداء،

• التعرضات املختلفة.

قاعدة معطيات املوردين : قاعدة بيانات كاملة للمقاولني و املوردين لرتسيخ الشفافية و املساواة يف الولوج 
إىل الطلبيات العمومية

دخلت قاعدة املعطيات حيز التطبيق ابتداء من فاتح يناير 2012. وهي متثل نظاما مركزيا لتسجيل املقاولني و املوردين و مقدمي الخدمات 
وكذا املعلومات الخاصة بهم (البيانات، التموقع الجغرايف و مجاالت األنشطة و املؤهالت و اإلمكانيات املالية و البرشية و التقنية). كام تشكل، 
مستودعا إلكرتونيا للوثائق واملستندات التي تسمح للمشرتي العمومي من التأكد من سالمة الوضعية الرضيبية و االجتامعية و القانونية 
للمقاوالت املتعهدة بالصفقات العمومية، فضال عن قدراتها ومؤهالتها التقنية و املالية. و لتسهيل عملية تحديد املقاوالت املسجلة يف قاعدة 

البيانات الخاصة باملوردين بالنسبة للمشرتين العموميني، فقد تم وضع محرك للبحث متعدد املعايري رهن إشارتهم.

املميزات العامة للنظام 
خلق تنبيهات إلكرتونية للرشكات املسجلة متكنها من معرفة الفرص املتاحة لها واملتوافقة مع مجاالت اهتاممها، و كذا االستدراكات التي قد 

تلحق املعطيات املتعلقة بالعروض املتاحة لها، و ذلك مبارشة عرب بريدها اإللكرتوين. 

خلق مجال للتعريف باملوردين لدى املقتنيني العموميني، بل إعفاؤهم كذلك من تقديم وثائق امللفني اإلداري والتقني عند كل طلب عروض، 
اليشء الذي سيمكن هؤالء املتعهدين من تركيز جهودهم عىل إعداد عروضهم التقنية واملالية.

ويتعني عىل املوردين تقديم جميع املعلومات املتعلقة بهم، و السيام تلك التي من شأنها أن تسمح للمشرتين العامني بإنتقاء املرشحني 
املحتملني لتحقيق طلبياتهم، مبا يف ذلك تلك التي قد متنح يف شكل صفقات تفاوضية أو عروض طلبات مقيدة أو طلبيات عمومية.

و يبقى كل مورد مسؤوال عن دقة املعلومات املتوفرة عىل شبكة اإلنرتنيت، و كذا تحيينها كام هو الشأن بالنسبة للمعلومات املقدمة يف صيغة 
ورقية. وتجدر اإلشارة إىل أن الولوج إىل هذه املعلومات واإلطالع عليها يقترص عىل املشرتين العموميني املؤهلني لهذه الغاية.

املصدر: اخلزينة العامة للمملكة



ملف 12

خدمات إدارة الجامرك و الرضائب غري املبارشة عرب الخط
نظام «BADR» للتعشري الجمريك و نظام «ADIL» و خدمة «DAAM» … هي خدمات 

والفاعلني  املواطنني  لفائدة  األنرتنيت  املبارشة عرب  الرضائب غري  و  الجامرك  إدارة  توفرها 

االقتصاديني. و تهدف هذه الخدمات االلكرتونية إىل تقريب اإلدارة من املواطنني و تبسيط 

املساطر اإلدارية و تكريس مبدأ الشفافية.

إىل  الجامرك  إدارة  لدى  اإللكرتونية  اإلدارة  بدايات  تعود 

عهد «صادوق» (SADOC)، أول نظام معلومايت للتعشري 

حيث تزامن مع انفتاح إدارة الجامرك عىل مبادئ الشفافية 

والرسعة والقرب والتحسني املستمر للخدمات معتمدة يف 

فكان  والتواصل.  لإلعالم  الحديثة  التكنولوجيات  ذلك عىل 

أن أخذت الخدمة العمومية التي تؤديها الجامرك ملرتفقيها 

بعدا جديدا بعد أن تم إدراج قناة اإلنرتنيت يف اسرتاتيجيتها 

التواصلية مع محيطها الخارجي.

 « e-douane » وقد ترجم هذا التوجه بعد ذلك عىل إنشاء

بغاية تقديم فضاء من الخدمات التفاعلية األكرث طلبا من 

أو  االقتصاديني  الفاعلني  سواء  الجامرك،  مستعميل  قبل 

الخواص.

وترية  منها يف ترسيع  ورغبة  منها ملستقبل خدماتها  واسترشافا 

التبسيط الجمريك، عمدت إدارة الجامرك إىل فتح ورش كبري لتجريد 

املساطر الجمركية من طابعها املادي حيث قادت مرشوعا ضخام 

للتعشري الجمريك  عرب األنرتنت محققة بذلك قفزة نوعية لصالح 

املبادالت التجارية للمملكة ومدشنة لجيل جديد من الخدمات.

اإللكرتونية  الخدمات  إغناء  يف  تدريجيا  ذلك  ساهم  وقد 

للجامرك وتكييفها مع متطلبات االقتصاد الجديد والحاجيات 

املتزايدة وامللحة للزبائن.

نظام «BADR» للتعشري الجمريك عرب 

األنرتنيت
الجامرك عرب  أبرز خدمات  أحد   « BADR » يشكل نظام

البضائع عىل الشبكة سواء عند  الخط، وهو  نظام تعشري 

بأكرث  القيام  للمعرش  النظام  التصدير. ويخول هذا  أو  االسترياد 

من ثالثني عملية، مبارشة وانطالقا من مقره وذلك بدءا بتسجيل 

ترصيحه حتى أداء الرسوم الجمركية.

وقد أتاح «BADR» إمكانية حوسبة مدار الجمركة مع ضامن 

رسعة وشفافية العمليات، كام سهل ترسيع اإلجراءات الجمركية 

وتقليص التكاليف واآلجال لفائدة الفاعلني االقتصاديني.
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يف  املتدخلني  كل  لخدمة  معاماليت، وضع  نظام  «BADR» هو 

وغري  مبارش  بشكل  ويخص  للجمركة.  اللوجيستيكية  السلسلة 

مبارش كافة الفاعلني يف التجارة الخارجية: املعرشين، املستوردين، 

املصدرين، الناقلني، الوكالء البحريني، الناقلني الجويني، مستغيل 

مخازن و ساحات االستخالص الجمريك، املصالح الوزارية للصناعة 

و الفالحة و الصحة و النقل و تلك التابعة ملكتب الرصف والوكالة 

الوطنية للموانئ، إضافة إىل األبناك.

للفاعل، يف أي  ويعد BADR أيضا نظاما إعالميا حيث يسمح 

فيها  تتواجد  التي  املرحلة  و  التعشري  تقدم  اإلطالع عىل  وقت، 

عملية معينة.

: BADR من أبرز الخدمات التي يوفرها  نظام

التبادل  نظام  عرب  (فاتورة)  االستخالص  ورقة   عىل  الحصول   •

(EDI) االلكرتوين للبيانات

• تسلم الوصل (عرب التبادل اإللكرتوين للبيانات)

• األداء اإللكرتوين للرسوم والرضائب الجمركية

• الحصول عىل شهادة الفسح يف املقر للحسابات املكتتبة تحت 

األنظمة االقتصادية يف الجمرك

• الحصول عىل شهادة الفسح يف املقر

• االطالع عىل مراحل الترصيح انطالقا من املقر

• عرض األمثان/التكلفة التقديري 

• الولوج إىل التعرفة الجمركية

عىل  األنرتنيت  عرب  للمساعدة   «ADIL» نظام 

التعشري الجمريك للبضائع عند االسترياد
يشمل  الذي  للجامرك  املدمجة  االقتصادية  التعرفة  نظام  وهو 

كل املعلومات والبيانات املرتبطة بالجباية والتنظيم الجمركيني 

املطبقني عىل املواد املستوردة.

ويتيح هذا النظام للزبائن الخواص والفاعلني االقتصاديني الوطنيني 

والدوليني عىل السواء، إمكانية معرفة كافة املعلومات الجمركية 

ذات الطابع التعريفي والتجاري الخاصة بالبضائع املزمع استريادها 

و يتعلق األمر ب : 

• الوثائق الواجب اإلدالء بها و املعايري الالزم احرتامها انسجاما مع 

التنظيامت الخاصة. 

الرضائب  و  الرسوم  أي  البضاعة،  املطبق عىل  الجبايئ  النظام   •

الحق  بنظام  األمر  تعلق  البضائع سواء  استرياد  املطبقة عىل 

املستخلصة  الرسوم  باقي  التفضيلية و كذا  األنظمة  أو  العام 

لفائدة  إدارات أخرى. 

• االمتيازات التعريفية املمنوحة لنفس البضاعة يف إطار اتفاقيات 

التبادل الحر و املعاهدات التعريفية و التجارية التي عقدها 

املغرب، و كذا بعض رشوط االستفادة من األنظمة التفضيلية.

إمكانية  األخريين،  للعنرصين  بالنسبة   « ADIL » نظام ويتيح 

اإلطالع عىل النصوص التنظيمية و دوريات التطبيق ذات الصلة 

الخارجية  بالتجارة  مرتبطة  إحصائية  إىل معطيات  الولوج  وكذا 

املغربية.

متعددة  إمكانيات  النظام  هذا  يوفرها  التي  املساعدة  وتشمل 

البضاعة  العثور، و بشكل سهل، عىل صنف  للبحث متكن من 

املراد استريادها وذلك عن طريق :

• الرقم التعريفي و ذلك بإدخال البند التعريفي للبضاعة 

• فصل معني من التعرفة الجمركية

البند  الكلمة املفتاح أو جزء من  التعريفية بإدخال  التسمية   •

التعريفي 

• املسمى التعريفي للمنتوج، موضوع قرار التبنيد.

املكتتبة تحت األنظمة  الحسابات  خدمة تتبع 
االقتصادية بالجمرك

تخول هذه الخدمة لرشكاء إدارة الجامرك (الفاعلني االقتصاديني 

عامة  كشوفات  مجموعة  عىل  واإلطالع  الولوج  واملعرشين) 

ومفصلة متكنهم من تتبع عملياتهم املكتتبة يف الجمرك.



ملف 14

الحسابات  وضع  عىل  اإلطالع  اإلخبارية  األداة  هذه  متكن  كام 

الخاص بكل رشيحة عىل حدة من مستعميل هذه الخدمة.

فبالنسبة للفاعلني االقتصاديني، ميكنهم معاينة :

• وضع الترصيحات (DUM) ؛

• وضع الحسابات املكتتبة تحت نظام اقتصادي جمريك معني ؛

• الوضع املفصل للحسابات املكتتبة تحت األنظمة االقتصادية 

الجمركية.

أما بالنسبة للمعرشين، فتوفر لهم هذه الخدمة إمكانية الولوج 

إىل الوضع املفصل للتصاريح املسجلة من طرفهم. و يتضمن هذا 

األخري مجموعة من املعطيات كمرجع الترصيح، النظام الجمريك 

املعتمد، القيمة املرصحة للبضاعة، وزن البضاعة، إلخ.

األنظمة  تحت  للحسابات  والعام  الشامل  الوضع  ويقدم 

التي  وتلك  املكتتبة  الحسابات  الئحة  الجمركية  االقتصادية 

جميع  معرفة  املعني  للفاعل  يتيح  كام  بعد.  تسويتها  تتم  مل 

املعطيات الخاصة بكل حساب، كتاريخ تسجيله و رمز النظام 

الجمريك الذي اكتتبت تحته العمليات الجمركية و املنازعات، 

إلخ.

أما الوضع املفصل للحسابات، فيخول معرفة معلومات دقيقة 

حول كل صنف من السلعة (رمز النظام الجمريك الذي تم اكتتاب 

الحساب تحته، تاريخ انتهاء أجل الحساب، إلخ.)

عند  الواجبة  والرضائب  الرسوم  محاكاة  نظام 
تعشري السيارات

توفر هذه الخدمة معلومات عن احتساب مبلغ الرسوم والرضائب 

نارية  الدراجات  تعشري  أجل  من  أداؤها  الواجب  الجمركية 

والسيارات السياحية املرقمة بالخارج و كذا النفعية الخفيفة التي 

ال يتجاوز وزنها 3.5 طن. وهي خدمة تشمل املغاربة القاطنني 

االستفادة من خصم 85% وكذا  املتوفرة فيهم رشوط  بالخارج 

املستفيدين منهم من تسهيل تقادم مدة 3 سنوات من سن سيارة 

سياحية واحدة يقل عمرها عن 3 سنوات. 

الترصيح بالقبول املؤقت للسيارات عرب األنرتنيت
املغاربة  مواطنيها  لفائدة  اإلمكانية  هذه  الجامرك  إدارة  توفر 

املقيمني بالخارج والسياح األجانب للترصيح اإللكرتوين للقبول 

املؤقت لسياراتهم املرقمة بالخارج واملسامة « D16Ter »، وذلك 

بهدف ضامن مرونة العبور عرب النقاط الجمركية الحدودية.

ومتكن هذه الخدمة، ذات االستعامل اليسري، املسافرين املتوجهني 

عرب  الترصيح  طبع  و  تعبئة  من  سيارة،  منت  عىل  املغرب  نحو 

األنرتنيت انطالقا من مقر إقامتهم، ثم تقدميه للعون الجمريك عند 

تواجدهم عىل منت الباخرة التي تؤمن رحلة العبور نحو املغرب.

االستعامل  عىل  للمساعدة   ،«DAAM» خدمة
األمثل للمنظومة اإلعالمية الجمركية

الخارجيني،  للمستعملني  الالزمة  املصاحبة  لتوفري  منها  سعيا 

عمدت إدارة الجامرك إىل إنشاء نظام «دعم» لتدبري الحوادث 

كل  إشارة  رهن  ووضعه  اإلعالمية  مبنظومتها  املرتبطة  التقنية 
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املصدر: إدارة اجلمارك و الضرائب غير املباشرة

املساعدة  لتقديم  كآلية  االلكرتوين  موقعها  مبارشة عرب  املهنيني 

التقنية ولتذليل العقبات أمامهم (املعرشين، الفاعلني االقتصاديني، 

الناقلني، إلخ ...).

و قد أصبح لجوء املستعملني لهذه الخدمة عرب التسجيل فيها 

يغطي احتياجاتهم املختلفة يف مواجهة الصعوبات ذات الطابع 

املعلومايت و كذا طلبات املساعدة لحل و معالجة مشاكل ذات 

الصلة. ومن بني امليزات البارزة ل «دعم» إمكانية متابعة الطلبات 

بشكل دقيق يضمن للمستعمل تكوين رؤية واضحة حول مستوى 

تقدم معالجة املشاكل املطروحة.

وتوجد هذه األداة تحت ترصف كل الوالجني إىل بوابة الجامرك 

عرب االنرتنيت و مستعميل الخدمات املتاحة لتسهيل االستفادة 

منها و االستعامل األيرس لها  و يتعلق األمر ب : 

• نظام  «BADR» للتعشري الجمريك عرب األنرتنيت ؛

• نظام «ADIL» للمساعدة عرب األنرتنيت عىل التعشري الجمريك 

للبضائع عند االسترياد ؛

• متابعة وضعية الحسابات املكتتبة تحت األنظمة االقتصادية 

بالجمرك ؛

• نظام MCV محاكاة الرسوم والرضائب الواجب أداؤها من أجل 

سيارات  سياحية،  (سيارات  النقل  وسائل  أو  تعشري العربات 

نفعية، دراجات نارية) ؛

• الترصيح بالقبول املؤقت للعربات أو وسائل النقل ؛

• طلبات العروض ؛

• عروض البيع الجمركية.



ملف 16

املديرية العامة للرضائب : نحو إدارة الكرتونية

احداث مجموعة  تم  للرضائب،  العامة  املديرية  تنهجها  التي  التحديث  إطار سياسة  يف 

من الخدمات االلكرتونية التي متكن مرتادي هذه اإلدارة من القيام تدريجيا بإجراءاتهم 

اإلدارية عن بعد.

اسرتاتيجية  عىل  للرضائب  العامة  املديرية  اعتمدت 

تقوم عىل أربعة اهداف :

• بناء عالقة رشاكة مع امللزم بالرضيبة متسمة بالثقة 

املتبادلة ؛

• التحول إىل إدارة الكرتونية ؛

• تعزيز عمل املديرية يف مجال املراقبة ؛

• تطوير وتعزيز قدراتها يف مجال التحصيل.   

ثالث  عىل  املديرية  تعتمد  األهداف،  هذه  لبلوغ 

رافعات :

• نظام معلومايت قوي، مندمج، منفتح وقابل للتطوير ؛

• موارد يف مستوى التطلعات ؛

اإلدارة  كفاءة  تعزيز  من  متكنان  وحكامة  تنظيم   •

وانفتاحها عىل محيطها.

وتجدر اإلشارة أن توصيات األيام الرضيبية املنعقدة يف 29 و 30 

أبريل 2013 قد مثنت توجه إدارة الرضائب يف الرتكيز عىل تطوير 

الخدمات اإللكرتونية عن بعد

ويف هذا اإلطار، أطلقت املديرية العامة للرضائب ورشني كبريين 

ويتعلق األمر مبا ييل :

عىل  الرضيبة  مرشوع  خالل  من  اإللكرتونية  املساطر  إطالق   •

عىل  الرضيبة   : التالية  الثالث  الخدمات  من  املتكون  الخط 

القيمة املضافة عىل الخط، والرضيبة عىل الرشكات عىل الخط 

والرضيبة عىل الدخل عىل الخط. وقد هم هذا املرشوع 40 

مسطرة وخدمة منها ما هو يف طور االنجاز مثل «خلق الرشكات 

عىل الخط» وأخرى مربمجة كالتسجيل عىل الخط، الشكايات 

عىل الخط، االسرتدادات عىل الخط…

• إطالق النظام املندمج لفرض الرضيبة : وهو نظام داخيل ميكن 

من تحكم أفضل وأنجع يف املادة الرضيبية. و يغطي هذا النظام 

مهن الوعاء الرضيبي ، التحصيل ومراقبة الشؤون القانونية.

خلق املقاوالت عىل الخط
تم إطالق هذا املرشوع يف إطار برنامج املغرب الرقمي 2013، 

حيث ُعهد للمديرية العامة للرضائب بقيادته.

لخلق  واحد  إلكرتوين  شباك  إنشاء  من  املرشوع  هذا  سيمكن 

املقاوالت عرب اإلنرتنيت وذلك برشاكة مع وزارة العدل واملكتب 

املغريب للملكية الصناعية والتجارية.

ومن أجل الترسيع يف هذه الخدمة، فقد تم تقسيم هذا املرشوع 

عىل مرحلتني :

• املرحلة األوىل تتعلق بخلق املقاولة يف بعدها القانوين، حيث 

السجل  يف  القيد  لغاية  املقاولة  خلق  مسلسل  حوسبة  متت 

التجاري، حيث تحصل املقاولة عىل قيمتها القانونية.
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ستكون هذه الخدمة مفتوحة يف وجه املهنيني املتدخلني يف 

خلق املقاولة (املوثقني، الخرباء املحاسبني،...) واملراكز الجهوية 

لالستثامر وستهم يف أول األمر، خلق الرشكات ذات املسؤولية 

املحدودة والتي متثل %80 من الرشكات املحدثة.

• املرحلة الثانية ستمكن من :

الفاعلني  مجموع  لدى  الحني  نفس  يف  املعطيات  إظهار   *

(الصندوق الوطني للضامن االجتامعي، االبناك،…الخ) ؛

* تغطية الرشكات بجميع أنواعها (ذات املسؤولية املحدودة 

املجهولة االسم،....) ؛

* تعميم فتح هذه الخدمة إىل مختلف مرتادي اإلدارة.

األوىل  املرحلة  هذه  من  االنتهاء  تم  قد  انه  إىل  االشارة  وتجدر 

للشباك اإللكرتوين وتم تجريبها بنجاح من لدن املهنيني. كام أن 

النصوص الترشيعية والقانونية املرتبطة بهذه الخدمة قد دخلت 

مرحلة املصادة عليها.

الشباك االلكرتوين للمديرية العامة للرضائب
تم احداث الشباك االلكرتوين للمديرية العامة للرضائب يف 2007 

القيمة  عىل  بالرضيبة  املرتبطة  االداءات  و  التصاريح  بإطالق 

.(Simpl-TVA ) املضافة عىل الخط

متت يف 2009، إضافة التصاريح و األداءات املرتبطة بالرضيبة عىل 

.(Simpl-IS )الرشكات عىل الخط

و يف سنة 2011، تم إغناء الشباك االلكرتوين بإدماج االجراءات 

املتعلقة بالتصاريح و األداءات املتعلقة  بالرضيبة عىل الدخل 

.(Simpl-IR )

باإلضافة اىل امكانية الترصيح و االداء عىل الخط 24/7 دون تحمل 

الوظائف  من  مجموعة  االلكرتوين  الشباك  يقدم  التنقل،  عناء 

التي تضمن تسهيل املساطري املعمول بها وذلك بالقيام ببعض 

العمليات من قبل التحقق من تناسق املعلومات وامللئ املسبق 

لالستامرات واملساعدة عىل العمليات الحسابية.

ومُيكن العمل بأسلوب التبادل االلكرتوين للمعطيات بدل اسلوب 

تبادل االستامرات تسهيل و تدعيم وتوثيق التصاريح و االداءات. 

و هكذا، و يف اطار تسهيل املرور من الترصيح و االداء املاديني 

اىل الصيغة االلكرتونية، خاصة بالنسبة للمقاوالت، فان املستعمل 

يتوفر عىل مجموعة من الصفات (محرر، مسؤول عىل الترصيح 

ومسؤول عن االداء) التي ميكن منحها إىل موظفيه بهدف التسيري 

الدقيق للتصاريح.

ويصدر الشباك اإللكرتوين عند امتام املعاملة وصل إلكرتوين مزود 

بإمضاء إلكرتوين ملديرية الرضائب والذي يكتيس الصبغة القانونية 

وهو ملزم للطرفني.

و يف هذا االطار، تجدر االشارة اىل ان املديرية العامة للرضائب 

اإللكرتونية  الشهادات  وتسري  تصدر  إمضاءاتها،  وضع  أجل  من 

للمستعملني .

الرابط الرضيبي «EDI» خالل سنة 2014
يعرض الشباك االلكرتوين امكانية الترصيح االلكرتوين عرب اسلوب 

«EFI» (التبادل املعلومايت لالستامرات)، الذي يتمثل يف االدخال 

املبارش عرب واجهة موقع «Simpl» أو عرب اسلوب «EDI» (التبادل 

يتوفر  وعندما  الثاين،  لالسلوب  بالنسبة  للمعطيات).  املعلومايت 

املستعمل عىل املعطيات الكافية يف نظامه املعلومايت، كام هو 

إلعادة  اليضطر  فإنه  الرضيبي،  الرابط  ملعطيات  بالنسبة  الحال 

إدخال املعطيات من جديد عىل مستوى الشباك «Simpl» بل 

ملف  يف  املعلومايت  نظامه  من  املعطيات  إصدار  فقط  يقترص 

«XML» ويرسلها للشباك. هذا األخري يقوم بتفسري امللف املذكور 

و متييز كل معطى واملعلومة املوافقة له عىل مستوى الترصيح أو 

االستامرة الرضيبية. بهذه، الطريقة، يعفى املستعمل من إدخال 

املعلومات ويف نفس الوقت يكون هناك ربح عىل مستوى التوثيق، 

حيث يتم التقليل من األخطاء املرتبطة باإلدخال اليدوي.

امللف «XML» شكال  يحرتم  ان  يجب  االسلوب،  بهذا  وللعمل 

محددا. بالنسبة لحاالت الترصيح بالرضيبة عىل الرشكات وبصورة 

خاصة الرابط الرضيبي، فقد تم وضع دفرت تحمالت تم نرشه سنة 

العامة للرضائب يحدد شكل امللف  2010 عىل موقع املديرية 

ومواصفاته.

ومن اجل التحضري لهذا االسلوب، تم منح سنتني للرشكات كمرحلة 

إنتقالية، تم متديدها بسنة اخرى بناًء عىل طلب الرشكات املهنية 

املمثلة للمقاوالت.

أجل  من  املستعملني  للرضائب  العامة  املديرية  حاليا  تواكب 

مساعدتهم يف تتبع هذا األسلوب.
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وستمثل سنة 2014، بالنسبة للمديرية العامة للرضائب محطة 

رئيسية ومنعطفا يف اتجاه التبني العام السلوب «EDI» من طرف 

.«Simpl» جل مستعميل

توثيق من طرف الغري خالل سنة 2014
عند اطالق الرضيبة عىل القيمة املضافة عىل الخط خالل سنة 

من  يعاين  مازال  والتواصل  االعالم  تكنولوجيا  مناخ  كان   ،2007

هذا  ويعترب  إلكرتوين.  توثيق  وكيل  و  املناسب  الترشيع  غياب 

االخري رضوريا للتوافق مع املامرسات املعمول بها دوليا من اجل 

ضامن االمان والحامية للخدمات االلكرتونية.

مع وضع إطار ترشيعي وتنظيمي مالئم واعتامد بريد املغرب 

كموثق إلكرتوين يف السنوات القليلة املاضية، قامت املديرية العامة 

للرضائب بتكييف خدماتها مع استعامل شواهد بريد املغرب.

ويف هذا الصدد أطلقت املديرية العامة للرضائب حملة لفائدة 

من  لهم  منحت  التي  الشهادات  تعويض  أجل  من  مرتفقيها 

طرف  من  تنجز  العملية  هذه  املغرب.  بريد  بشهادات  قبل 

املستعمل من خالل ولوج ملف اشرتاكه عرب الخدمة االلكرتونية 

«Simpl-adhésion»، الذي يبارش تسجيل الشهادات الجديدة 

املقدمة من طرف بريد املغرب.

« SIMPL-IR » خدمة الرضائب عىل الخط املتعلقة بالرضيبة عىل الدخل
تقوم خدمة الرضيبة عىل الدخل- عىل الخط عىل رقمنة جميع االلتزامات  املرتبطة بالرضيبة عىل الدخل. و تتكون هذه الرضيبة من 9 
مساطر األداء عن بعد، كام تتضمن 16 مسطرة و ترصيح عىل الخط من بينها 9 مساطر مسجلة ضمن منط تبادل االستامرات االلكرتونية 

.« EDI » و التبادل االلكرتوين للمعطيات « EFI »

و قد رافق انجاز الرضيبة عىل الدخل -عىل الخط مجموعة من التصاريح عىل الخط املرتبطة بالرضائب املحلية.

و متكن الرضيبة عىل الدخل -عىل الخط  من االستفادة من مجموعة من األدوات املساعدة . كام متكن هذه الرضيبة من االطالع عىل 
التصاريح و مساطر األداء عن بعد. و قد تم وضع أوىل املساطر عىل الخط ابتداء من مارس 2011.

هذه الخدمة االلكرتونية موجهة لجميع املهنيني ( األشخاص الذاتيني و املعنويني) و الخواص أو وكالئهم.

« SIMPL-TVA » خدمة الرضائب عىل الخط املتعلقة بالرضيبة عىل القيمة املضافة
تقوم خدمة الرضيبة عىل القيمة املضافة - عىل الخط « SIMPL-TVA» عىل رقمنة  ترصيح و دفع الرضيبة عىل القيمة املضافة بالنسبة  
للملزمني و هم األشخاص الذاتيني و املعنويني.  و تتضمن هذه الخدمة 3 مساطر عىل الخط و هي  ترصيح و دفع الرضيبة عىل القيمة املضافة 
و ترصيح  prorata»» و الدفع الرسمي للرضيبة ( الرضيبة عىل القيمة املضافة عرب التواصيل). كام متكن هذه الخدمة من االطالع عىل تاريخ 

االيداع و الوضع الرضيبي.  و قد تم وضع هذه الخدمة  االلكرتونية ابتداء من فرباير 2007.

هذه الخدمة االلكرتونية  موجهة  للملزمني سواء األشخاص املعنويني أو الذاتيني الذين حققوا رقم معامالت يفوق أو يساوي 20 مليون درهم. 
كام ميكن للملزمني ابتداء من شتنرب 2013 اللجوء اىل شواهد ممون خدمات  االشهاد اإللكرتوين املعتمد طبقا لقانون   05-53 املتعلق بالتبادل 

االلكرتوين للمعطيات القانونية.

« SIMPL-IS » خدمة الرضائب عىل الخط املتعلقة بالرضيبة عىل الرشكات
تقوم خدمة الرضائب عىل الخط املتعلقة بالرضيبة عىل الرشكات   « SIMPL-IS» عىل رقمنة كل  االلتزامات املتعلقة بالرضيبة عىل الرشكات، 
و تتضمن هذه الخدمة 8 مساطر الكرتونية للدفع. و تشمل أيضا 9 مساطر الكرتونية  للترصيح عىل الخط، من ضمنها 8 مساطر مسجلة ضمن 

منط « EFI » و « EDI ». كام تم أيضا ادماج امكانية االطالع عىل التصاريح و الوضع الرضيبي.

هذه الخدمة االلكرتونية موجهة ملجموع املقاوالت العمومية أو الخاصة امللزمة بأداء الرضيبة عىل الرشكات أو وكالئهم، و هي مفتوحة أيضا 
لألشخاص املعنويني الذين حققوا رقم معامالت يفوق أو يساوي 20 مليون درهم. كام ميكن للملزمني ابتداء من شتنرب 2013 اللجوء اىل شواهد 

ممون خدمات  االشهاد اإللكرتوين املعتمد طبقا لقانون   05-53 املتعلق بالتبادل االلكرتوين للمعطيات القانونية.

املصدر: املديرية العامة للضرائب
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الخدمات املوازاناتية عىل الخط
من بني االدارات العمومية التي طورت خدمات إلكرتونية أفقية يف خدمة  رشكاء وإدارات 

أخرى، توجد مديرية امليزانية التي أنجزت وطورت مرشوعني رائدين، ويتعلق األمر بكل من 

مرشوع e-Budget وخريطة املشاريع التنموية.

 e-Budget النظام املعلومايت

بإنشاء  امليزانية  مديرية  قامت،  امليزانية  إصالح  برنامج  ملواكبة 

الذي   ،e-Buget  : وطني  حجم  من  معلومايت  نظام  تطوير  و 

يسعى اىل وضع نظام موحد أوتوماتييك قصد معالجة، تحليل 

امليزانية  مديرية  رشكاء  لفائدة  الدولة  ميزانية  معطيات  وتتبع 

من القطاعات الوزارية مبا فيها املصالح املسرية بطريقة مستقلة 

وكذا الحسابات الخصوصية للخزينة و املؤسسات العمومية ذات 

الطابع االداري.

انطلق إعداد التصور واإلنجاز التقني لهذا النظام املعلومايت يف 

2003، ويف  2004 متت تجربة تشغيل النظام عىل عينة تضم ست 

وزارات، قبل أن  يتم تعميم استغالل النظام عىل جميع الوزارات 

إلعداد مرشوع قانون املالية سنة 2005، ويف 2006 عمم استغالل 

والحسابات  مستقلة  بصورة  املسرية  الدولة  مرافق  عىل  النظام 

الخصوصية للخزينة أما يف 2007 فقد تم توسيع استغالل النظام 

ليشمل املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري.

تم انجاز و تطوير النظام وفق برنامج خاص يعتمد عىل الكفاءات 

اإلدارية املتوفرة  بهندسة مفتوحة قامئة عىل الهندسة اإلعالمياتية 

«ويب» تعتمد عىل وسائل تطوير قابلة لالستمرار، ومقاربة تقنية 

قامئة عىل النامذج املعروفة والتطبيقات الجيدة.

يسمح هذا النظام بإدخال املعطيات من مصدرها مرة واحدة 

وكذا االستغالل األمثل عىل مدار السنة للوسائل واملناهج بدون 

مناهج  توحيد  و  والتكلفة  اآلجال  تخفيض  مع  إضافية  تكلفة 

العمل والتواصل وأخذ اإلمكانيات املتوفرة بعني االعتبار.

و يتمتع هذا النظام بامليزات التالية :

• الخصوصية إذ تم إنجازه بواسطة استعامل املوارد الذاتية ملديرية 

امليزانية بدون اللجوء إىل اقتناء برنامج من خارج اإلدارة؛

• التطور يفرس قابلية النظام للتطور اعتامدا عىل منتجات حرة 

تسمح بالتفاعل الرسيع مع املتطلبات الوظيفية التي تتطور 

باستمرار؛

• الرحابـــة إذ يتمتع النظام  بواجهات سهلة االستعامل ، تعتمد 

عىل معايري الويب، املعتادة من طرف املستعملني؛

بإبراز  كفيل  تقني،  اختيار  عىل  االعتامد  يتم  حيث  التواصل   •

العمل الجامعي عرب استعامل شبكة االنرتنيت؛

• خفض التكلفة ذلك أن تشغيل النظام ال يتطلب من الرشكاء 

ال استثامرا إضافيا وال أداء رسوم.

ومنذ دخوله حيز العمل، فقد مكن مرشوع  e-Buget من :

• خفض التكاليف املرتبطة بإعداد امليزانيات عرب االدخال املوحد 

للمعلومات من املصدر؛

• الحد من تنقالت موظفي القطاعات الوزارية ملديرية امليزانية 

عرب وضع وسائل العمل املشرتك عىل الخط؛

• توحيد طرق االشتغال والعمل؛

الوقت  يف  للمعلومات  االشارة  رهن  ووضع  ونرش  تقاسم   •

«الحقيق» ( االين).

مرشوع « النظام املعلومايت الجغرايف - خريطة 
التنمية باملغرب »

التزامات املغرب يف إعالن باريس ومؤمتر أكرا  2008،  يف إطار 

وضعت مديرية امليزانية بوزارة االقتصاد واملالية مرشوع خريطة 

املشاريع التنموية باملغرب أوخريطة التنمية باملغرب الذي يهدف 

إىل دعم عملية املالمئة والتنسيق التي يقوم بها مختلف الرشكاء 

يف مجال التنمية من أجل مزيد من الفعالية للمساعدة املمنوحة 

للمملكة.
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مع  التعاون  وتعزيز  اإلمنايئ  املتحدة  األمم  برنامج  مع  برشاكة 

اسبانيا، التزمت وزارة االقتصاد واملالية بضامن إحداث « خريطة 

للتنمية» وذلك عرب وضع نظام معلومايت جغرايف ميكن من تدبري 

متناسق للمعطيات واملعلومات املتعلقة مبشاريع التنمية.

و يهدف هذا املرشوع أساسا إىل :

• تعزيز وتوزيع جهود التنمية يف املغرب؛

• تسهيل عملية اتخاذ القرار لفائدة مختلف مؤسسات الدولة؛

• دعم املالمئة والتطابق بني املساعدات املمنوحة يف إطار التعاون 

الخارجي والحاجيات املعرب عنها يف مجال التنمية باملغرب.

التنظيم  مستوى  عىل  عالية  مضافة  قيمة  النظام  هذا  ميثل 

املعلومات  إىل  الولوج  وتبسيط  املعطيات  وتحيني  والتواصل، 

املتعلقة باملشاريع املرتبطة بالتنمية، حيث سيمكن عىل الخصوص 

من توفري :

• أداة للتحليل واملساعدة عىل اتخاذ القرار عرب مزيد من الدعم 

لألولويات الوطنية املرجعية والحد من االختالالت عىل مستوى 

برمجة وتخطيط املساعدات والتدخالت يف مجال التنمية.

• أداة للتواصل ونرش املعطيات من خالل إعداد منتظم للتقارير 

و الحصيلة السنوية ملخلف املشاريع.

• أداة للتنسيق والعمل املشرتك وذلك بدعم التنسيق بني مختلف 

الرشكاء يف مجال التنمية والتحكم يف تكاليف املعامالت يف أفق 

التقليص منها.

وألجل تلبية حاجيات مختلف الرشكاء يف مجال التنمية، سيقوم 

التنسيق عىل املستوى الوطني لإلمكانات  النظام  بضامن  هذا 

جهة  من  التنمية  بعملية  املتعلقة  التواصل  مجال  يف  املتوفرة 

والتخطيط والتحليل وتتبع التزامات الرشكاء عىل الصعيد الوطني 

من جهة أخرى.

عىل  أساسا   (1.0 (نسخة   الجغرايف  املعلومايت  النظام  ويرتكز 

معالجة املعطيات األساسية املتعلقة باملشاريع املمولة يف إطار 

باملعلومات  أساسا  األمر  ويتعلق  للتنمية،  العمومية  املساعدة 

املتوقعة، مبانحي  اإلنجاز  بالتكلفة، بفرتات  باألهداف،  املتعلقة 

القروض، بالتوزيع القطاعي و كذا املوقع الجغرايف.

كام يوفر هذا النظام إمكانيات تقديم هذه املعطيات عىل شكل 

جغرافية  خرائط  أو  دائرية  أو  عمودية  بيانية  ورسوم  جداول 

متكن من الولوج إىل املعطيات عىل املستوى الجهوي، اإلقليمي 

بتطور هذه  املتعلقة  التقارير  بعض  وكذا من وضع  املحيل  و 

املشاريع.

املصدر: مديرية امليزانية/ هيئة التحرير
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لتدبري  جديدة  إلكرتونية  بوابة   : للتقاعد  املغريب  الصندوق 
التقاعد عن بعد

توفر البوابة اإلكرتونية الجديدة للصندوق املغريب للتقاعد مجموعة من الخدمات اإللكرتونية 

لفائدة املنخرطني و الرشكاء، وهي بوابة تهدف إىل جعل الصندوق املغريب للتقاعد أكرث قربا 

من منخرطيه و إىل تحسني الخدمات املقدمة إليهم.

املتعلقة  الوطنية  االسرتاتيجية  يف  مساهمته  إطار  يف 

بالحكومة االلكرتونية، أعطى الصندوق املغريب للتقاعد 

االلكرتونية  لبوابته  االنطالقة   2012 نونرب  شهر  خالل 

الجديدة والتي ميكن تصفحها عىل العنوان االلكرتوين : 

..«http://www.cmr.gov.ma»

تهدف هذه البوابة إىل جعل الصندوق املغريب للتقاعد 

أكرث قربا من منخرطيه كام تعد رافعة عملية يف سبيل 

مواصلة وتحسني الخدمات املقدمة إليهم. وتقدم البوابة 

عددا من املعلومات واملعطيات بكل شفافية مع احرتام 

تام لرشوط األمان . 

إىل  استنادا  للصندوق  اإللكرتونية  البوابة  تصميم  تم 

املعايري  وإىل  الصندوق  ورشكاء  زبناء  حاجيات  دراسة 

بشكل  ترمي  وهي  والدويل،  الوطني  الصعيدين  عىل  املعتمدة 

أسايس إىل «خدمة الزبناء» عرب تقديم مجموعة من الخدمات 

اإللكرتونية املندمجة عرب ثالث فضاءات مبينة بشكل واضح عىل 

صفحة االستقبال وهي فضاء املنخرط وفضاء املستفيد من املعاش 

وفضاء الرشكاء.

املعاش  من  واملستفيدين  للمنخرطني  الجديدة  البوابة  وتتيح 

بهم وذلك بشكل شامل  املتعلقة  املعطيات  إىل  املؤمن  الولوج 

وشفاف ويف أي وقت. وهكذا ميكن لهم بعد إثبات هويتهم :

 • اإلطالع عىل معطياتهم الشخصية وتحيينها ؛

• التعرف بشكل مفصل عىل حقوقهم املكونة لدى الصندوق ؛

• القيام باحتساب تقديري للمعاش األسايس أو املعاش التكمييل؛ 

املقدمة  بالخدمات  الخاصة  املفصلة  املعلومات  عىل  اإلطالع   •

إليهم ؛ 

،االقتطاع  االنخراط  املعاش،  شهادات  تحميل  أو  طلب   •

والرضيبة ؛ 

• تتبع معالجة ملفاتهم ؛

• تقديم وتتبع الشكايات ؛

• تحديد موعد مع املؤسسة ؛

• الولوج للخدمات الخاصة بنظام التقاعد التكمييل.

أما بالنسبة للرشكاء، فتقدم البوابة اإللكرتونية للصندوق خدمات 

لفائدة  واالشرتاكات  باالنخراطات  اآليل  الترصيح  مثل  بعد  عن 

الجامعات املحلية وبعض املؤسسات العمومية.
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يتضمن  ومتنوع  غني  مؤسسايت  محتوى  أيضا  البوابة  وتتيح 

وبأنشطته، وكذا  للتقاعد  املغريب  بالصندوق  متعلقة  معلومات 

عالوة عىل  السنوية،  كالتقارير  األساسية  الوثائق  من  مجموعة 

نصوص قانونية ودالئل محينة موجهة للمنخرطني واملتقاعدين 

مدنيني وعسكريني وذوي حقوقهم.

خالل  من  لإلصغاء  أرضية  تكون  أن  إىل  كذلك  البوابة  وتهدف 

نافذة « املالحظات واالقرتاحات» التي متكن املرتفق من إيداع 

إغناء  واملقرتحات. وسيتم  والتظلامت  الشكايات  أنواع  مختلف 

هذه النافذة مبنتدى للحوار سيتم إطالقه قريبا.

وهكذا، فإن الصندوق، إذ يقدم عرب بوابته اإللكرتونية كل هذه 

الخدمات واملعطيات فإنه يعرب عن انخراطه يف مسلسل الحكامة 

الجيدة واالنفتاح عىل محيطه بكل شفافية.

وللتذكري فإن االسرتاتيجية الوطنية املتعلقة بالحكومة اإللكرتونية 

تصبو إىل تحقيق األهداف التالية :

• تبسيط املساطر وتحسني الخدمات املوجهة للمواطنني ؛

• تطوير إدارة عمومية عرصية منفتحة، شفافة ومواطنة ؛

• تيسري التبادل اإللكرتوين بني اإلدارة واملرتفقني، وتسهيل الولوج 

للخدمات العمومية عرب مختلف القنوات ؛

مع  التواصل  تعزيز  عرب  املعلومات  معالجة  وإثبات  ترسيع   •

املواطنني ومع اإلدارات.

مع  كامل  بشكل  ينسجم  املرشوع  هذا  فإن  أخرى،  ناحية  من 

التزامات الصندوق التي تضع خدمة املنخرط واملتقاعد يف صلب 

اهتامماته وعمله. ذلك أن الصندوق املغريب للتقاعد قد التزم يف 

الفرتة  2013-2011  الدولة برسم  الربنامج املربم مع  إطار عقد 

بتمكني زبنائه من حق الولوج إىل املعلومة والرسعة يف معالجة 

امللفات مع توثيق مسالكها وتنسيق أفضل مع الرشكاء فضال عن 

تبسيط املساطر. 

املصدر: الصندوق املغربي للتقاعد
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مكتب الرصف : خدمات عن بعد يف أفق 2014

سيوفر مكتب الرصف عرب موقعه اإللكرتوين : www.oc.gov.ma،  ابتداء من سنة  2014، 

مجموعة من الخدمات اإللكرتونية ستساهم يف تبسيط املساطر اإلدارية و تسهيل الولوج 

إىل خدمات املكتب، خاصة تلك املرتبطة بالترصيح اإللكرتوين بعمليات الرصف  وكذا طلب 

الرخص املتعلقة بعمليات الرصف عىل الخط.  

من أجل مواكبة التطور الذي تعرفه حاليا الخدمات 

خدمات  تقديم  برضورة  منه  ووعيا  بعد،  عن 

االقتصاديني  الفاعلني  لتطلعات  ترقى  الخط  عىل 

خالل  الرصف،  مكتب  سيعمل  واملواطنني، 

منظومة  سنة 2014، عىل وضع  من  األول  الربع 

معلوماتية عىل موقعه اإللكرتوين سهلة االستعامل 

و الولوج. وتوفر هذه الواجهة خدمتني أساسيتني 

هام الترصيح عىل الخط بعمليات الرصف وطلب 

الرخص املتعلقة بعمليات الرصف. 

لالستفادة من هذه الخدمات يتوجب عىل الفاعل 

االقتصادي التسجيل عرب املوقع اإللكرتوين ملكتب 

الرصف وذلك بإدخال بياناته: الرأسامل، املساهمني، رقم املعامالت 

السنوي…

و سيسمح مرشوع الخدمات عن بعد بطلب مختلف الرخص 

املعتمدين   الوكالء  بإمكان  سيكون  حيث  بالرصف  املتعلقة 

ورشكات االستشارة  من طلب رخص الرصف لفائدة زبنائهم.

الترصيح اإللكرتوين بعمليات الرصف
يهدف مرشوع الترصيح اإللكرتوين بعمليات الرصف إىل تسهيل 

التواصل مع الفاعلني االقتصاديني و تبسيط الترصيح بعمليات 

الرصف بالتخيل عن إرسال التقارير املتعلقة مبعامالتهم املالية مع 

الخارج عرب الربيد العادي و ضامن تسيري أفضل للتقارير املرسلة 

ملكتب الرصف.

مكتب  مصالح  ستمكن  الجديدة  فاملنظومة  ذلك،  إىل  إضافة 

الرصف املكلفة باملراقبة البعدية من تجاوز إدخال البيانات التي 

تتضمنها التقارير الورقية املرسلة للمكتب عرب الربيد العادي و 

تحسني فعالية  املراقبة. 

ومن أجل تحقيق هذه األهداف قام مكتب الرصف ببلورة تقارير 

مبسطة مصنفة حسب طبيعة العملية، وما عىل مستخدم الخدمة 

سوى مألها و إرسالها. 

طلب الرخص عىل الخط
املساطري  تبسيط  الخط  عىل  الخدمات  تطوير  مرشوع  يهدف 

الرصف خصوصا  إىل خدمات مكتب  الولوج  اإلدارية  وتسهيل 

تلك املرتبطة بطلب الرخص املتعلقة بعمليات الرصف.  

ومن أجل تحقيق األهداف املتوخاة من هذا املرشوع، تم تصنيف 

العمليات التي يستوجب تنفيذها للحصول عىل املوافقة القبلية 

ملكتب الرصف حسب طبيعة العملية مع تحديد الوثائق  التي 

يجب إرفاقها مع كل طلب رخصة. إىل جانب ذلك، ستوفر هذه 

الخدمة لطالبي الرخص إمكانية تتبع مراحل دراسة طلباتهم و 
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املصدر: مكتب الصرف

اإلطالع عن بعد عىل قرار مكتب الرصف. و يطمح مكتب الرصف 

إىل توسيع خدماته عىل الخط بإطالق خدمة التوقيع اإللكرتوين 

التي ستمكن املؤسسة   من تسليم الرخص عىل الخط.

ولضامن سالمة املنظومة والتأكد من صحة املعلومات املرسلة 

تسمح  إلكرتونية  شهادات  بوضع  الرصف  مكتب  سيقوم 

بتحديد الفاعل االقتصادي و تعداد حجم تبادالته مع مصالح 

املؤسسة. 

املنظومة هي حاليا يف طور التجريب مع مجموعة من الفاعلني 

اإلقتصاديني من أجل إستقاء آرائهم و إقرتاحاتهم قبل االنطالق 

الفعيل للعمل بها يف الربع األول من عام 2014.

وتجدر اإلشارة إىل  أن مكتب الرصف قد قام سابقا  بإطالق خدمات 

الترصيح اإللكرتوين للفاعلني يف مجال الرصف اليدوي  و كذلك 

بالنسبة ملقاوالت النقل البحري. ففي هذا اإلطار، متكن الفاعلون 

املرخص لهم بالقيام بعمليات الرصف اليدوي بالترصيح إلكرتونيا 

عرب بوابة مكتب الرصف بعملياتهم برسم سنوات 2010 و2011 

طرف  من  عليه  مصادق  معلومايت  برنامج  وضع  ومع  و2012. 

مكتب الرصف، فالبيانات ترسل إلكرتونيا و بطريقة منتظمة.

البحري، فقد  النقل  املوجهة ملقاوالت  الخدمات  أما بخصوص   

أصبح بإمكانهم  منذ مارس 2013 الترصيح عن بعد بعملياتهم 

املنجزة مع الخارج خالل السنة وذلك بفضل منظومة تم وضعها 

لهذا الغرض عىل املوقع اإللكرتوين للمؤسسة.  
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يعرض موقع مديرية أمالك الدولة، باللغتني العربية والفرنسية، 

األمر  تعلق  سواء  باملديرية  املرتبطة  املعطيات  من  مجموعة 

بجانبها التنظيمي ( الهيكلة ) أو باألنشطة التي تزاولها واملساطر 

املديرية،  معلومات حول  للدولة(  الخاص  امللك  بها  يسري  التي 

ونشاطاتها ،اإلطالع عىل مختلف  املساطر املتعلقة بتدبري امللك 

الخاص للدولة....).

من   املوقع   ميكن  و 

تقديم خدمات إلكرتونية 

عرب الخط للمستعملني 

بتحميل  لهم  كالسامح 

معلومات  وأخذ  مناذج 

أو متابعة الشكايات ..

أمالك  مديرية  تقدم 

الدولة أيضا عرب بوابتها 

مجموعة  اإللكرتونية 

من املعلومات املتعلقة 

قبيل  من  باملساطر 

الوظيفي   السكن 

املتعلق  اإلبراء  كذا  و  سكن  واقتناء 

باإلصالح الزراعي.

و لإلشارة فقد صمم هذا املوقع بطريقة 

من  تحسينات  بإدخال  تسمح  متطورة 

أجل :

محيطها  عىل  اإلدارة  انفتاح  تعزيز   •

بشكل دائم ؛

• تقوية مبادئ التشارك والتبادل والشفافية ؛

• تحسني جودة الخدمات ؛

 • تلميع صورة املديرية اتجاه الرشكاء واملتعاملني معها.

بعد تجميع  معطيات سنة من الخدمات املقدمة،  تبني تواصل 

زوار  عدد  ارتفاع  

ومعظمهم   املوقع، 

املواطنني  من 

املغاربة، حيث يلج 

%20 من املتصلني 

ويهتم  للخدمات، 

منهم   %12

 6% و  باملساطر، 

 3% و  بالشكايات 

معلومات  يلجون 

شبكة  حول 

املديرية. 

ملبدأ  ترسيخا 

فإن  الشفافية، 

املتعلقة  األمثان  عروض  مجموع 

عرضها  تم  الدولة   عقارات  بكراء 

ونرشها  عىل بوابة األنرتنيت املتعلقة 

مبديرية أمالك الدولة ،كام هو األمر 

بتدبري  املتعلقة  للمعلومات  بالنسبة 

امللك الخاص للدولة. 

مديرية أمالك الدولة : بوابة إلكرتونية لتواصل أفضل

وعيا منها بأهمية وسائل التكنولوجيات الحديثة لإلعالم و التواصل، أنشأت مديرية أمالك 

الدولة بوابة إلكرتونية بهدف تسهيل وتيسري التواصل بني املستعملني و إضفاء قيمة عىل 

الخدمات التي تقدمها املديرية.

املصدر: مديرية أمالك الدولة
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مرشوع إعادة هيكلة بنك املعلومات «منار» : نظام معلومايت 
منفتح ومتطور

من أجل املساهمة يف تفعيل حق الولوج إىل املعلومة، أطلقت مديرية الدراسات والتوقعات 

املالية سنة 2012 مرشوع إعادة هيكلة بنك املعلومات «منار» الحايل. و الهدف من إعادة هيكلة 

«منار» هو تبسيط و تعميم الولوج إىل املعلومة االقتصادية واملالية واالجتامعية عىل األنرتنيت 

حيث ُيتوقع فتح «منار» عىل العموم يف غضون الثالثة أشهر األوىل من سنة 2014.

منذ سنة 2002 متكنت مديرية الدراسات والتوقعات املالية من 

الحصول عىل بنك للمعلومات االقتصادية واالجتامعية «منار». 

املعلومات  تكنولوجيا  الذي عرفه ميدان  املتسارع  التطور  ومع 

من جهة وحاجيات املديرية املستمرة واملتزايدة من جهة أخرى، 

بها  طورت  التي  والتكنولوجيا  التصميم  محدودية  اتضحت 

«منار»، خصوصا فيام يتعلق بعرض وتقاسم املعلومة عىل شبكة 

األنرتنت.

الذي  املعلومات،  ُنُظم  تحديث  ورش  يف  االنخراط  أجل  ومن 

مديرية  أطلقت  األخرية،  السنوات  خالل  الوزارة  به  التزمت 

الدراسات والتوقعات املالية سنة 2012 مرشوع إعادة هيكلة بنك 

املعلومات «منار» الحايل.

إن الهدف األسايس املتوخى من هذه املبادرة هو املساهمة يف 

تفعيل حق الولوج إىل املعلومة عىل أرض الواقع، وذلك عن طريق 

التقاسم مع العموم، وألول مرة يف املغرب، ليس فقط معطيات 

خامة فحسب بل أيضا معلومات تم إغناؤها بقيمة مضافة هامة 

عن طريق التحليل واملعالجة الدقيقة، وذلك بهدف تزويد أصحاب 

القرار مبعلومات قيمة وجاهزة تستجيب ومجاالت اهتامماتهم.

ويتامىش هدف فتح بنك املعلومات منار عىل العموم يف نسق 

مع الخيارات االسرتاتيجية للبلد فيام يخص احرتام حق الولوج 

إىل املعلومة كام يضمنه الدستور. وسيكون لهذا االنفتاح ميزة 

أكرب بكثري بعد املوافقة عىل مرشوع القانون املرتبط بحق الولوج 

إىل املعلومة، والذي يعد، بالنسبة للعديد من السياسيني، مرحلة 

تاريخية نحو تعزيز الحقوق والحريات باملغرب.

إعادة هيكلة بنك املعلومات منار : مبادرة خالقة 
وإبداعية

يحمل  الذي  منار،  املعلومات  بنك  هيكلة  إعادة  مرشوع  إن 

طموحا جديدا، يرمي إىل تبسيط نرش املعلومة االقتصادية واملالية 

واالجتامعية عىل مستوى واسع، إذ سيمكن من :

• االرتقاء إىل مستوى جديد من الشفافية وتيسري الولوج والتقاسم 

املستمر للمعلومة ؛

• تشجيع اليقظة حول القطاعات االسرتاتيجية لخدمة املديريات 

األخرى ورشكاء الوزارة وكذلك الجامعات والقطاع العمومي ؛

• تثمني الرصيد املعلومايت وتفادي ضياع الوقت يف إنتاج ومعالجة 

املايل  التحليل  يف  املستعملون  يحتاجها  التي  املعلومات 

واالقتصادي واالجتامعي ؛

• تطوير تقاسم املعلومات والتواصل مع رشكاء مديرية الدراسات 

والتوقعات املالية، ومع عموم املهتمني بامليادين االقتصادية كل 

حسب تخصصه ؛

• ضامن التزويد الجيد باملعطيات املستهدفة والتي تجلب اهتامم 

املستعملني ؛

عن  والبحث  الولوج  وتسهيل  واالطالع  اإلدارة  طرق  تبسيط   •

املعلومة حسب قواعد وطرق محددة.

تبني  تم  االسرتاتيجية،  األهداف  هذه  إىل  الوصول  أجل  ومن 

والتطوير،  التصميم  مرحلتي  خالل  وإبداعية  خالقة  مقاربات 

حيث جعلت هذه املقاربات من بنك املعلومات «منار» نظاما 
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ذكيا يف تفاعل مستمر مع مستعمليه والذي يعرف اهتامماتهم 

جيدا، عوض قاعدة بسيطة وعادية لتجميع البيانات. ومن أهم 

هذه املقاربات :

• إعطاء املستعملني إمكانية تحديد وتدبري ميادين اهتامماتهم فيام 

يخص املعلومات الخامة واملعالجة. وتعد هذه املقاربة طريقة 

ذكية الستهداف ومعرفة الحاجيات املتزايدة للمستعملني ؛

• يتم تدبري محتوى بنك املعلومات منار حسب مجاالت اهتامم 

املستعملني وذلك من أجل توجيه تطوير هذا املحتوى نحو 

القضايا التي تشغل بال صناع القرار ؛

• عند كل تحيني، يعمد بنك املعلومات منار بشكل أوتوماتييك  

إىل إخبار املستعملني املعنيني بهذا التحيني كل حسب مجال 

اهتامماته ؛

• يتم تحيني منار عن طريق تنبيهات يتم برمجتها من قبل وذلك 

من أجل التزويد املنتظم مبعطيات مستهدفة وتجلب اهتامم 

املستعملني.

تسيري املرشوع : مقاربة تشاركية
نظرا لحجم هذه املبادرة، تم إسناد مرشوع إعادة هيكلة بنك 

املعلومات منار إىل مكتب دراسات خارجي ملدة 15 شهرا، وبتمويل 

بنسبة %50 من طرف صندوق تحديث اإلدارة العمومية، التابع 

لوزارة تحديث القطاعات العمومية.

اإلدارة  انطلق بفضل دعم  أن هذا املرشوع  اإلشارة إىل  وتجدر 

وتظافر مجهودات  املالية،  والتوقعات  الدراسات  العليا ملديرية 

الفرق التقنية والوظيفية للمديرية باإلضافة إىل تعبئة فرق مكتب 

الدراسات وكذلك املسؤولني عن نظام املعلومات مبديرية الشؤون 

اإلدارية والعامة.

حاجيات  ترجمة  عىل  بناًء  املرشوع  هذا  تصميم  تم  قد  و 

املستعملني املعنيني إىل وظائف ملموسة يف إطار منطق القرب 

والتبادل وتقاسم الحلول املقرتحة.

من أجل ضامن تتبع تطور املرشوع و تقييم إنجاز األشغال، تم 

وضع نظام تسيري يتكون من ثالث لجن :

• لجنة التتبع: يرتكز تقييم هذه اللجنة، التي تجتمع أسبوعيا، 

عىل تشخيص مدى درجة بلوغ األهداف العامة املرتبطة بكل 

مرحلة وأهداف املدى القصري املتعلقة باملهام املربمجة خالل 

كل مرحلة ؛

• لجنة القيادة : تهتم هذه اللجنة، التي تجتمع مرة كل شهر، 

التي  الصعوبات  يف  والحسم  عموما  املرشوع  تقدم  بدراسة 

ترفعها لجنة التتبع ؛

مدير  يرتأسها  التي  اللجنة،  هذه  تجتمع   : املديرية  اللجنة   •

من  مرحلة  كل  نهاية  عند  املالية،  والتوقعات  الدراسات 

املرشوع للحسم يف املسائل ذات الطابع االسرتاتيجي والتأشري 

عىل مطابقة إمتام املرحلة وفقاً لدفرت التحمالت وكذا تحديد 

األهداف الكربى للمرحلة القادمة.

ثالثة  إنهاء  تم  حيث  مراحل،  أربعة  عىل  املرشوع  إنجاز  تم 

امليدان،  هذا  يف  موجود  هو  ما  وتحليل  دراسة  وهي  منها 

نقل  تهم  والتي  الرابعة،  املرحلة  أما  التطوير.  ثم  التصميم 

وفتح  املرشوع  إمتام  وُيتوقع  اإلنجاز.  طور  يف  فهي  البيانات، 

بنك املعطيات عىل العموم يف غضون الثالثة أشهر األوىل من 

سنة 2014.

املحتوى املعلومايت : غني ومتنوع

باملعطيات اإلحصائية...
تم تصميم بنية املعلومة داخل «منار» باعتامد تسلسل هرمي 

للمجاالت واملجاالت الفرعية وذلك من أجل تبسيط الولوج إىل 

املعلومة والبحث عنها. كام تم تنظيم املعلومة عرب بنية متعددة 

األبعاد متكن من تسهيل القيام بالتقاطعات واملقارنات.

يتكون بنك املعطيات «منار» من سالسل زمنية تتعلق باألنشطة 

االقتصادية واملالية واالجتامعية عىل الصعيدين الوطني والدويل. 

إىل  تنتمي  زمنية  أكرث من 20.000 سلسلة  وتحتوي حاليا عىل 

شكل 1 : صفحة تدبري مجاالت االهتامم
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سنوية  وبني  سنوية  معظمها  فرعي  ومجال  مجال   300 حوايل 

(نصف سنوية، فصلية، شهرية، أسبوعية، يومية).

إن هذه السالسل، التي تعود إىل زمن بعيد إذ تصل أحيانا إىل سنة 

1950، تم تجميعها من مختلف منتجي املعلومات سواء عىل 

الصعيد الوطني، خصوصا مديريات الوزارة واملندوبية السامية 

القطاعات  ومختلف  املغرب  وبنك  الرصف  ومكتب  للتخطيط 

الوزارية، أو عىل الصعيد الدويل.

تصبح  ليك  مالمئة  إحصائية  بطرق  السالسل  هذه  معالجة  تتم 

جاهزة لالستعامل يف التحليل االقتصادي ولالستغالل يف مختلف 

النامذج قصد الحصول عىل توقعات مالية واقتصادية أو تقييم 

آثار بعض السياسات عىل اقتصادنا الوطني.

يتم تحيني محتوى «منار» بشكل منتظم ويتم تحسينه باستمرار. 

مستويات  إىل  تصل  مفـصلة  معلومات  إىل  الولوج  يوفر  حيث 

ويوزع  أوالجامعة).  العاملة  أو  الجهة  دقيقة (حسب  جغرافية 

هذا املحتوى حسب املجاالت الكربى (الجدول املقابل).

...وباملعطيات الوصفية.
منار  املعلومات  بنك  مُيَكن  اإلحصائية،  املعطيات  إىل  باإلضافة 

وتقديم  املعطيات  سالسل  تطور  وتحليل  وتعريف  توثيق  من 

تفاسري لتطور بعض القيم. يتجاوز عدد السالسل املوثقة 10.000 

سلسلة، أي ما يساوي %45 كمعدل للتوثيق. وحسب املجاالت، 

فإن السالسل األكرث توثيقا لبنك املعلومات منار هي التي تتعلق 

والقروض  النقد  ومجال  االجتامعي(74,9%)،  املجال  مبعطيات 

 (27,5%) العمومية  واملالية  واألسعار(32,5%)   ،(34,9%)

واملبادالت الخارجية(26,6%).

%عدد السالسلاملجاالت

1471538قاعدة املعطيات الوطنية

32979القطاعي

31528االجتامعي

17525املحيط الدويل

22986املبادالت الخارجية

13143األسعار

12773املالية العمومية

18595الحسابات الوطنية

15184النقد واملالية

17525قاعدة املعطيات الدولية

35009قاعدة املعطيات الجهوية

قاعدة املعطيات املتعلقة بالنوع 
االجتامعي

22006

38634100املجموع

املصدر: مديرية الدراسات والتوقعات املالية

شكل 2 : صفحة االطالع عىل البيانات عرب تسلسل هرمي للمجاالت
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موقع تدبري املوارد البرشية عىل بوابة الوزارة إنجاز رائد يف 
خدمة املوظف

يعترب موقع املوارد البرشية عىل بوابة وزارة االقتصاد و املالية٬ إحدى مثار املرشوع املعلومايت 

جرس ٬ حيث أصبح تدبري املوارد البرشية ابتداء من 14 يونيو  ٬2006 يحظى مبساحة خاصة 

وواسعة وغدا هذا املوقع أكرث عملية بحيث أصبح موجها ألغراض املوظف ولحاجات التدبري 

املندمج للموارد البرشية ( التوظيفات٬ التكوين٬ إعادة االنتشار) واملساعدة عىل اتخاد القرار. 

ويف تكامل مع الخدمات املقدمة عرب بوابة إنرتانت الوزارة٬ تستمر بوابة األنرتنيت يف خدمة 

موظفي املصالح الخارجية عرب مجموعة من الخدمات األخرى.

تدبري املوارد البرشية عىل إنرتانت الوزارة
عرب  البرشية  باملوارد  خاص  موقع  إىل  الولوج  للموظف  ميكن 

بوابة اإلنرتانت. هذا املوقع يحتوي عىل فضاءين : األول خاص  

«باملوظف» و الثاين خاص  «باملدبرين و املسؤولني االداريني»   

فضاء "املوظف" أو "خدمات املوظف"
يتضمن هذا الفضاء خانات تسدي خدمات عدة للموظف  :

• خانة "معطيات املوظف" و عربها أصبح بإمكان أي موظف 

تتبع ملفه الشخيص الذي يتضمن معلوماته الشخصية٬ ملفه 

االداري الذي يتضمن وضعيته االدارية تطور مساره االداري٬ 

ومكونات أجرته إضافة إىل ملفه املهني الذي يتضمن الشواهد 

الذي حصل عليها و املناصب التي شغلها.

هذا الفضاء ال تقترص وظيفته عىل االخبار فقط٬ بل متكن املوظف 

أيضا من تبادل املعطيات و إجراء تغيريات أو تعديالت عىل هذه 

املعلومات٬ كام بإمكانه أيضا التسجيل يف تكوين يهمه.

• خانة "حضور و غياب" و عربها أصبح بإمكان املوظف القيام 

الحضور  أوقات  تفحص  و  التغيب  أجل  من  رخص  بطلب 

والغياب؛

• خانة "شواهد و قرارات" و من خاللها ميكن للموظف القيام 

بطلب الشواهد املختلفة و القرارات االدارية التي تخصه ؛
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• خانة "ترقيات" و عربها ميكن تصفح لوائح املوظفني املستوفني 

لرشوط الرتقية يف الرتبة أو الدرجة ؛

• خانة "شواهد و قرارات" و من خاللها ميكن للموظف القيام 

بطلب الشواهد املختلفة و القرارات االدارية التي تخصه ؛

• خانة "الرتقيات" و عربها ميكن تصفح لوائح املوظفني من االطالع 

عىل إعالنات املباريات و االمتحانات املهنية و كدا نتائجه ؛

• خانة "حركية املوظفني" التي متكن من تصفح و حدات التكوين 

املقرتحة و كدا تقييم التكاوين املنجزة ؛

• خانة "طلبايت" و هي خانة متكن املوظف من ولوج الخدمات 

وتتبع مآل الطلبات التي يتقدم بها.

فضاء "املسؤولني االداريني" أو" فريقي يف العمل"
هذا الفضاء ٬ ميكن املسؤولني االداريني من خالل  خانة "معطيات 

املوظف" من تتبع ملفات أعوانهم. و من خالل خانة "حضور 

غياب"  أصبح باستطاعتهم معالجة طلباتهم ( الرخص االدارية٬ 

رخص التغييب٬ طلبات التنقل...). هذا الفضاء ٬ يتيح للمسؤولني 

أيضا الوصول للوحة القيادة الخاصة باملوارد البرشية و تكييفها 

حسب حاجاتهم و استعامالتهم.

باإلضافة إىل ما سبق٬ فإن مستعميل موقع املوارد البرشية عىل 

إنرتنيت الوزارة ميكنكم االستفادة من رصيد وثائقي متنوع من 

نصوص تنظيمية و مطبوعات.

كام ميكن موقع املوارد البرشية عىل إنرتنيت الوزارة مستعمليه، 

من تحقيق الربط املبارش مبوقع خاص بالتكوين عن بعد٬ و دلك 

من أجل التسجيل يف الدورات املربمجة و التي تهم بعض املجاالت 

و التخصصات.

الوصول إىل موقع املوارد البرشية يتم بشكل فردي وفق نظام 

عضوية يقوم فيه املوظف برتكيب رقم تعريفي  و كلمة مرور 

انطالقا  من أنرتنيت الوزارة عىل العنوان االلكرتوين.

تدبري املوارد البرشية عىل إنرتنت الوزارة  
من أجل متكني موظفي وزارة املالية باملصالح الخارجية من تتبع 

وضعياتهم االدارية و ترقياتهم بشكل مستمر دون االضطرار إىل 

التنقل إىل املصالح املركزية٬  و تلبية لحاجياتهم الخربية املرتبطة 

باالمتحانات و املبارات املهنية و مناصب املسؤولية الشاغرة٬ وكذا 

مستجدات ميدان التكوين عن بعد يضع موقع وزارة املالية عىل 

االنرتنيت حيزا خاصا باملوارد البرشية يتضمن مداخل عدة نذكر 

منها :

الوضعية االدارية
هذه الخانة عبارة عن خدمة تتيح ملوظفي الوزارة االطالع عىل 

بطاقاتهم االدارية التي تتضمن املعلومات الكاملة حول وضعياتهم 

و مسارهم االداري كام تتيح لهم التعرف عن تنقيطهم السنوي.

هذه الخدمة شخصنة و فردية مبعنى أنها مرشوطة بالتقييد يف 

املوقع و الحصول عىل رقم رسي ميكن املعني باألمر من الولوج 

لوضعيته االدارية.

الرتقيات
يتعلق  ما  بالوزارة كل  املوظفني  إشارة  املدخل رهن  يضع هدا 

بالرتقية يف الدرجة أو الرتبة ٬ من استعراض لتشكيالت اللجان 

االدارية  املتساوية األعضاء املختلفة٬ و مواعيد انعقادها٬ وعرض 

املخولة  النظامية  الرشوط  يستوفون  الدين  املوظفني  لالئحة 

للرتقيات االستثنائية.

و لتسهيل تصفح لوائح الرتقيات٬ فقد تم ترتيبها حسب درجات 

املوظفني.

االمتحانات املهنية
تعترب االمتحانات املهنية شكال من أشكال تشجيع املوظف٬ وذلك 

بتمكينه من ترقية رسيعة يف الدرجة حسب االستحقاق (6 سنوات)٬ 
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بدل ( 10 سنوات) عىل األقل عن طريق األقدمية٬ وهي مفتوحة 

يف وجه املوظفني املتوفرين عىل الرشوط النظامية الالزمة.

يرتبط  ما  كل  حول  املهتمني  بإعالم  كذلك  الزاوية  هذه  تقوم 

يف  الرتشيح  مطبوع  املوقع  يضع  املوظفني٬  من  باالمتحانات 

متناولهم.

التكوين عن بعد
يف تكامل مع إنرتانيت الوزارة الذي يتيح الدخول املبارش ملوقع 

التكوين عن بعد و االستفادة املبارشة من خدماته٬ يتكلف إنرتنت 

الوزارة بنقل الجديد يف ميدان التكوين عن بعد و االخبار عن 

الدورات التكوينية الجديدة و تتبع مؤرشات التكوين و تطوره...

الرتشح ملناصب املسؤولية
تتوخى هذه الخانة إطالع موظفي الوزارة – مركزيا و عىل مستوى 

ووصف   ٬ الشاغرة  املسؤولية  مناصب  عىل  الخارجية-  املصالح 

املهام و رشوط تقلدها.

إشارة  رهن  املوقع  يضع  املناصب  لهذه  الرتشح  أجل  من  و 

مستعمليه ملف الرتشيح قابال للتحميل.

املصدر: مديرية الشؤون االدارية و العامة
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ندوة دولية حول موضوع « أي قيادة إلصالح املالية العمومية 
باملغرب وفرنسا ؟ »

برشاكة مع الجمعية من أجل املؤسسة الدولية للاملية العمومية (FONDAFIP)، نظمت 

وزارة االقتصاد واملالية بتاريخ 13 و 14 شتنرب 2013، ندوة دولية بالرباط حول موضوع 

السابعة لهذا امللتقى  الطبعة  العمومية باملغرب وفرنسا ؟ ».  املالية  « أي قيادة إلصالح 

الدويل، جاءت لتكريس تظاهرة أصبحت محورية يف مجال املالية العمومية، خاصة يف سياق 

تطبعه األزمة االقتصادية حيث أصبح التحكم يف املالية العمومية تحديا.

افتتحت أشغال الندوة الدولية للاملية العمومية 
االقتصاد  وزير  أخنوش،  عزيز  للسيد  مبداخلة 
هذا  أهمية  عن  عرب خاللها  بالنيابة،  املالية  و 
امللتقى  الذي يأيت يف ظل سياق اقتصادي يتسم 
باألزمة و يستلزم  قيادة أفضل لإلصالحات يف 

مجال املالية العمومية.

القيادة  غياب  أسباب  أن  أخنوش  السيد  أبرز 
اإلصالحات  رغم  العمومية،  للاملية  الناجعة  
إىل  باألساس  ترجع  اتخادها،  تم  التي  العديدة 
أساليب سري هذه اإلصالحات التي يتعني إعادة 

النظر فيها بل إعادة ابتكارها.

و أكد السيد الوزير بهذه املناسبة عىل رضورة 
تعزيز الجهود املبذولة يف مجال إصالح املالية 
العمومية،  السيام اسرتاتيجية قيادة اإلصالحات.

السيد  اإلصالحات، حدد  قيادة  اسرتاتيجية  التقدم يف  ولتحقيق 
التجارب  استلهام  أولها عىل رضورة  أربعة محاور، ينص  الوزير 
الناجحة و املامرسات الجيدة و املعايري الدولية يف مجال املالية 
العمومية. أما املحور الثاين فريتكز عىل رضورة مضاعفة الجهود 
الثالث  التحديات فيام ينص املحور  و تكريس اإلبداع ملواجهة 
عىل رضورة إعادة النظر يف السلوكيات اإلدارية و املالية استنادا 
إىل مبدأ الكفاءة . و يف آخرمحور، أكد السيد أخنوش عىل رضورة 
التحيل بروح املبادرة  من أجل ضامن منو اقتصادي و اجتامعي 

مستدام.

من جانبه، أكد السيد نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، 

أن الندوة الدولية السابعة حول املالية العمومية  تشكل  أرضية 

تقديم  بهدف   ذلك  و  الخربات،  و  األفكار  وتبادل  للمناقشة 

املالية  إلصالح  القيادة  اسرتاتيجية  لتحسني  الالزمة  التوصيات 

القيادة  إشكالية  أن  وأضاف  وفرنسا.  املغرب  يف  العمومية 

االسرتاتيجية  «بدأت تأخذ بعدا هاما يف ظل األزمة االقتصادية 

واملالية العاملية».

يف  للتفكري  فرصة   يشكل  املؤمتر  أن  بنسودة   السيد  أكد  كام 

إعداد وتنفيذ اسرتاتيجية  القيادة إلصالح املالية العمومية. إنها 

«فرصة مثالية لتحديد املبادئ التوجيهية األساسية ورؤية جديدة 

السرتاتيجية القيادة».
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الهدف  أن   للمملكة   العام  الخازن  أوضح  و 
من هذا اللقاء هو تناول اإلصالحات الكربى يف 
مجال املالية العمومية، ال سيام القيادة السياسية 
االسرتاتيجية و القيادة العملية و أدوات ووسائل 

التنفيذ. 

املالية  إصالحات  «قيادة  حول  تدخله  خالل 
السيد  تناول  األزمة»،  سياق  يف  العمومية 
الدولية  املؤسسة  رئيس  بوفيي،  ميشال 
الفرنسية  املجلة  ومدير  العمومية   للاملية 
اإلصالحات  قيادة  رهانات  العمومية   للاملية 
عرض  شمل  وقد  العمومية.  املالية  مجال  يف 
املالية  لقيادة إصالحات  تعريفا  بوفيي  السيد 

الرضيبية  املنظومة  و  امليزانايت  اإلطار  حيث  من  العمومية 
واالحتياط الجتامعي. 

وأضاف السيد بوفيي أن هذه القيادة تتم يف إطار عام يصعب 
التحكم فيه، تشكل األزمة االقتصادية جزءا منه يندرج يف السري 
الطبيعي للمجتمعات. ويتمثل التحدي األسايس يف قدرة تحويل 

صعوبات األزمة إىل فرص.

ويعد التغيري من أكرب التحديات التي تواجه صناع القرار بالنظر 
القوانني  و  اآلليات  و  العمومية  املالية  لتدبري  الحديثة  للطرق 

الجديدة يف هذا امليدان.

ولتحقيق نجاح قيادة اإلصالحات، شدد السيد ميشال بوفيي، عىل 
مجموعة من العوامل أولها التحيل باملسؤولية و االلتزام  والتحديد 
الواضح و الدقيق لألهداف و االستناد لنظم معلوماتية فعالة. 
السياق  مميزات  أخد  يستلزم  العمومية  املالية  إصالح  فقيادة 
الوطني بعني االعتبار من أجل إعادة النظر يف طرق القيادة التي 

تعد إدارية وتدبريية وسياسية.

انطلق من مالحظة  السيد شارل فريس، سفري فرنسا باملغرب، 
أساسية هي أن املالية العامة يف فرنسا كام يف املغرب تعاين من 
وضعية صعبة منذ عدة سنوات. وإذا كان السبب يف فرنسا يعود 
لألزمة االقتصادية واملالية التي رضبت أوروبا سنة 2000 (وصل 
الفرتة 2012-2009)،  نسبة %6. خالل  فرنسا  امليزانية يف  عجز 
فإن هذا العجز يعود يف املغرب إىل ارتفاع نفقات املقاصة (ناهز 
%4.8 خالل  الفرتة 2009-2012). ويف الحالتني، فإن الحد من 
أضاف  سياسية،  أولوية  يشكل  العمومية  املالية  يف  العجز  هذا 

السيد فريس.

النفقات  من  الحد  عرب  العمومية  املالية  إصالح  تم   ، فرنسا  يف 
العمومية مع اتخاذ تدابري جبائية مشجعة عىل النمو والتشغيل، 
وقد قدمت الحكومة الفرنسية مرشوع ميزانية 2014 بفرضية 
عجز بنسبة %3.6 وعودة تحت عتبة %3 سنة 2015، مام سيعني 
االقتصاد الفرنيس عىل دميومة النمو. هذا يف الوقت الذي اختارت 
فيه اململكة املغربية الحد من النفقات العمومية و الرتكيز عىل 
،يضيف  التعليم......)  (الصحة،  األولوية  ذات  القطاعات  بعض 

السيد فريس.
املصدر: مديرية الشؤون االدارية و العامة



أنشطة الوزارة 34

العالقات التعاقدية بني الدولة واملنشآت و املؤسسات العامة

يف إطار تحسني حكامة املؤسسات و املنشآت العامة و سعيا إىل الرفع من مستوى أدائها 

وتعزيز شفافية و نجاعة تدبريها، و تفعيال ملضامني الربنامج الحكومي الذي نص عىل التعميم 

التدريجي للعالقات التعاقدية بني الدولة و املؤسسات العامة، تعمل مديرية املنشآت العامة 

و الخوصصة عىل إعداد مخططات عمل متعددة السنوات و بلورتها يف عقود-برامج يتم 

إبرامها بني الدولة و هذه الهيئات.

الثالثني  مدى  املمتدة عىل  الطويلة  املغربية  للتجربة  كان  لقد 
بعض  و  الدولة  بني  التعاقدية  العالقات  مجال  املاضية يف  سنة 
املؤسسات و املنشآت العامة إضافات نوعية هامة، حيث مكنت 
هذه العقود من ترشيد أمثل لتسيري هذه الهيآت ومن تحسني 

أدائها التقني و االقتصادي و املايل.

و قد عرف التعاقد دينامية جديدة مكنت من تحسني الهندسة 
التي  العامة للعقود من خالل تحديد أفضل اللتزامات الطرفني 
أصبحت أكرث دقة لربطها بأهداف مرقمة و قابلة للتقييم. كام 
متت تقوية آليات التتبع و تدعيمها بتقييم دوري و منتظم لتنفيذ 

االلتزامات التعاقدية وتأثريها عىل الوضعية العامة للهيآت املعنية.

الحكامة  لتوطيد  رافعة   : التعاقدية  العالقات 

الجيدة
توفر العالقات التعاقدية متعددة السنوات بني الدولة واملنشآت 
العامة إطارا مميزا يتسم بالتشارك و التوافق حيث يتم إرشاك 
وربط  اإلنجازات  تتبع  و  األهداف  تحديد  يف  الفاعلني  جميع 
تنفيد  رشوط  تحديد  من  متكن  كام  باملحاسبة.  املسؤولية 
التوجهات و االختيارات االسرتاتيجية للدولة من طرف املؤسسات 
و املنشآت العامة و بلورتها يف أهداف اسرتاتيجية و خطط عمل 
قادرة عىل ضامن دميومة منوذجها االقتصادي. و يف هذا اإلطار 
تشكل العقود رافعة لتحديث تسيري املؤسسات و املنشآت العامة 

ووسيلة لتقييم أدائها.

املؤسسات  مسريي  مسؤولية  تعزيز  من  أيضا  العقود  ومتكن 
واملنشآت العامة من خالل تحديد واضح للنتائج املتوخاة عىل 
مدى متعدد السنوات. و يساهم التعاقد أيضا يف تحسني شفافية 

املؤسسات و املنشآت العامة املتعاقدة و يف تعزيز دور مجالسها 
يف  املدرجة  التقييم  و  التتبع  آليات  تعزيز  من خالل  التداولية 

العقد.

تحدد العقود االلتزامات املتبادلة بني الدولة و الهيأة املعنية طيلة 
مدة العقد و كذا األهداف التقنية و االقتصادية و املالية املحددة 
للمنشأة و الوسائل املعبئة لتحقيقها و طريقة تتبع تنفيذها. كام 
املعنية، من  باتفاق مشرتك بني األطراف  أيضا، و  العقود  متكن 
وضع مجموعة  من التدابري تخص حكامة املؤسسات و املنشآت 
العامة املعنية و برامج استثامراتها و كذا تعزيز نجاعتها و دميومتها 

االقتصادية و املالية. 

املؤسسات  و  الدولة  بني  للعالقات  التعاقدي  املنهج  ويرتكز 
التوافق  و  االلتقائية  و  املشاركة  مبادئ  عىل  العامة  واملنشآت 
والشفافية و التقييم، إذ يكرس ثقافة الثقة و االنفتاح و الحوار 

ويعترب بامتياز من اآلليات األساسية لتكريس الحكامة الجيدة.

كام يساهم التعاقد بشكل كبري يف تقوية املراقبة التي متارسها 
الدولة، عرب تحديد األهداف و التأكد من أن الربامج و املشاريع 
املسطرة و اإلمكانات املتوفرة تتالءم مع هذه األهداف و كذا 

تقييم النتائج املحصل عليها.

األهداف العملية للتعاقد
املنشآت  و  الدولة  املربمة بني  للعقود  العملية  األهداف  تتجىل 
العامة بشكل عام يف تعزيز قدرات التخطيط االسرتاتيجي متعدد 
السنوات بشكل ميكن من تحديد الرؤية املستقبلية و كذا تحديد، 
عرب مؤرشات قابلة للقياس و التتبع، مستوى األداء املتوقع واملرتبط 

باألهداف املسطرة و االمكانيات املتاحة.
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املستوى  عىل  العامة  املنشآت  و  املؤسسات  تدخل  إطار  يف  و 
مساهمتها  لتعزيز  املناسب  اإلطار  يوفر  التعاقد  فإن  الجهوي، 
يف تفعيل أكرب لسياسة القرب من أجل تنمية محلية مستدامة 

ومتناسقة. 

أنواع العقود بني الدولة واملنشآت العامة
عىل الصعيد العميل، و تبعا لحاجيات تطور املؤسسات و املنشآت 
العامة و لتحقيق األهداف املسطرة لها، ميكن الفصل بني نوعني 
الربامج  عقود  يهم  األول  النوع  السنوات.  متعددة  العقود  من 
والتي تهدف إىل تعزيز منجزات املنشأة العامة املعنية و الرفع 
ترسيخ  بهدف  املايل  و  االقتصادي  و  التقني  أدائها  من مستوى 
العقود  من  النوع  هذا  إبرام  عن  ترتتب  و  تدبريها.  استقاللية 

تبعات تهم نوع املراقبة التي متارسها الدولة عىل املنشأة.

النوع الثاين يهم عقود التنمية و يهدف إىل مواكبة املنشأة العامة 
يف مختلف مراحل منوها. و تنبني هذه العقود عىل توفري الدعم 
للمنشأة يف كل الجوانب املتعلقة بأنشطتها و تنظيمها الداخيل 
الغالب لتفعيل مقتضيات  العقود  يف  و تسيريها. و تربم هذه 

إعادة الهيكلة املؤسساتية أو االقتصادية أو املالية و كذا تعزيز 
االنجازات العملية للمنشأة أو إلنجاز مشاريع مهيكلة.

يف هذا اإلطار، جاء منشور 2013/8  بتاريخ 15 مايو 2013 لريسخ 
مكانة هذه العقود و يؤكد عىل رضورة تعميمها، مع الحرص عىل 

تضمينها العنارص التالية :

• تحسني الحكامة و تطوير أدوات التسيري،

• تقوية الرقابة الداخلية للمؤسسة أو املنشأة العامة و الوقاية 
من املخاطر املالية و االقتصادية و التقنية،

• وضع آليات التواصل و نرش املعلومات،

• تحسني املؤرشات التقنية و االقتصادية و املالية للمنشأة أو 
املؤسسة العامة،

• تحسني جودة الخدمات و التحكم يف تكلفتها،

• ترشيد النفقات.

كام نص املنشور عىل وضع برنامج عمل، بتنسيق مع املصالح 
املعنية بوزارة االقتصاد و املالية.

املصدر: مديرية املنشآت العامة و اخلوصصة
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املحاكم املالية وإشكالية حامية املال العام

تعرتض مسطرة التقايض أمام املحاكم املالية، العديد من االشكاليات 
القانونية والصعوبات العملية سواء عىل مستوى النصوص الترشيعية 
املنظمة لها أو املساطر املتبعة أمامها. وهذه اإلشكاليات تحد من 
نجاعة مسطريت البث يف الحسابات و التأديب املتعلق بامليزانية 

والشؤون املالية.

بقلم السيد الصديق حيدة، مفتش إقليمي رئيس بوزارة االقتصاد واملالية

تعترب حامية املال العام من أهم أولويات سياسة الدول؛ وذلك 
التفاعلية  امليادين وعالقته  املعطى مبجموعة من  الرتباط هذا 
أو  السياسية  أو  االقتصادية  سواء  املجاالت  من  مجموعة  مع 
االجتامعية، هذا وال ميكن حامية املال العام إال بوسائل وآليات 

تضمن تحقيق هذا الهدف.

اآلليات،  هذه  إحداث  عىل  الدول  من  مجموعة  عملت  وقد 
واملغرب بدوره مل يخرج عن هذه القاعدة حيث سعى إىل تطوير 
هذه الوسائل واآلليات من خالل إنشاء املجلس األعىل للحسابات 
ثم دسرتته، وبعد ذلك إنشاء املجالس الجهوية للحسابات مع ما 

رافق ذلك من التنصيص عىل مدونة املحاكم املالية.

ويعترب املجلس األعىل للحسابات واملجالس الجهوية للحسابات 
الظهري  مبوجب  تنظيمهام  تم  باملغرب؛  املالية  املحاكم  قطب 
الرشيف رقم 1.02.124 الصادر بتاريخ 13 يونيو 2002 بتنفيذ 
القانون رقم 99-62 املتعلق مبدونة املحاكم املالية، الذي نص عىل 
مجموعة من املقتضيات املنظمة لهذه املحاكم وخاصة ما يتعلق 
مبسطرة البث يف الحسابات ومسطرة التأديب املتعلق بامليزانية 

والشؤون املالية. 

تم  حيث  مهام،  جانبا  املسطرتني  لهاتني  املرشع  خصص  وقد 
تحديد  حيث  من  سواء  مختلفة،  مستويات  عىل  تنظيمهام 
األشخاص املعنيني بهذه املسطرة، أو موضوع املخالفات، إضافة 
إىل تحديد املسطرة الواجبة التطبيق وأخريا التنصيص عىل نتائج 

قيام املسؤولية.

املالية  املحاكم  عن  للحديث  سنخصصه  هذا  بحثنا  وموضوع 
وإشكالية حامية املال العام من خالل االختصاص القضايئ لهذه 
بامليزانية والشؤون  املتعلق  بالتأديب  الخاص  الشق  املحاكم يف 

املالية.

املوضوع  هذا  معالجة  سنحاول  اإلشكالية  هذه  عن  ولإلجابة 
انطالقا من محورين أساسيني :

املحور األول : سنخصصه للحديث عن بعض االشكاليات القانونية 
والصعوبات العملية التي تعرتض مسطرة التقايض أمام املحاكم 
أو  لها  املنظمة  الترشيعية  النصوص  مستوى  سواء عىل  املالية، 

املساطر املتبعة أمامها.

املحور الثاين : سنتعرض فيه لإلجابة عن االشكالية املتعلقة بحامية 
املال العام من خالل مدى نجاعة مسطرة التأديب املتعلق بامليزانية 

والشؤون املالية.

املحور األول : االشكاالت القانونية والصعوبات 
العملية

إن الحديث عن نجاعة مسطرة التأديب املايل يف حامية املال العام 
يجرنا إىل الحديث عن اإلطار القانوين لهذه املحاكم، فبالرجوع إىل 
للمملكة نجد أن هذا األخري  القضايئ  بالتنظيم  املتعلق  الظهري 
محاكم  ثم  واإلدارية،  والتجارية  االبتدائية  املحاكم  من  يتشكل 
االستئناف العادية والتجارية واإلدارية، دون الحديث عن املحاكم 
املالية، كام أنه بالرجوع إىل القانون رقم 99-62 املنظم للمحاكم 
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املالية نجده ال يتضمن أية إشارة إىل كون هذه املحاكم تندرج 
ضمن التنظيم القضايئ، علام أن بعض فصوله تحيل إىل قواعد 

املسطرة املدنية.

خاص  نوع  من  هو  املحاكم  لهذه  الترشيعي  فاالطار  وهكذا؛ 
يختلط فيه الدستور (الفصل 149-148-147) مع القانون املحدث 
للمحاكم املالية، مام يجعلنا أمام محاكم من نوع خاص. وتربز 
يؤطره  الذي  لقضاته  األسايس  النظام  أيضا يف  الخصوصية  هذه 
املالية)  الثالث من مدونة املحاكم  (الكتاب  نظام قانوين خاص 
وينضوي قضاته تحت مجلس قضاء املحاكم املالية الذي يتوىل 

السهر عىل تطبيق النظام األسايس الخاص بقضاة هذه املحاكم.

وتزداد هذه الخصوصية أيضا من خالل التأمل يف منصب الرئاسة 
والدور املتعاظم لهذه املؤسسة من حيث اختصاصاتها القضائية 
واإلدارية (من املادة 8 إىل13) مقابل الدور الباهت للنيابة العامة، 
فيه  يشرتط  وال  قاضيا  ليس  للحسابات  األعىل  املجلس  فرئيس 
ذلك، وهو أمر يخالف ما يجري عليه األمر يف املحاكم العادية 
بكل تخصصاتها ضامنا الستقاللها، كام أن هذه الخصوصية ميكن 
رصدها من خالل شخص الكاتب العام الذي ال يكون قاضيا رغم 
أنه يطلع مبهام مرتبطة باملسائل القضائية كعضويته لغرفة املشورة 

(املادة 22) ومراقبته آلجال تقديم الحسابات (املادة 15).

إشكالية  للمجلس  املزدوج  االختصاص  يشكل  أخرى  جهة  من 
تزيد من تعميق خصوصيته؛ فهو يختص بدور قضايئ من خالل 
مسطريت البث يف الحسابات والتأديب املتعلق بامليزانية والشؤون 
املالية؛ ويختص كذلك مبراقبة التسيري، األمر الذي يتجىل من خالل 
الدور الذي يقوم به املستشار املحقق عند مبارشة مسطرة البث 
يف الحسابات، إذ يتوجب عليه تحرير تقريرين األول يتعلق بنتائج 
دراسة الحساب، والثاين يتعلق بتقييم التسيري بالنسبة لألجهزة 

الخاضعة لرقابة املحاكم املالية (املادة 32).

كام أن للنيابة العامة بهذه املحاكم دور باهت باملقارنة مع دور 
النيابة العامة باملحاكم العادية التي تعترب جهازا مستقال ويطلع 
باختصاصات وسلطات واسعة مخولة له قانونا يف إطار سلطة 
املتابعة واملالمئة، فهي جهاز مستقل عموديا يف ما هو مختص 
جهاز  بينام  أفقيا.  القضائية  املؤسسات  بقية  مع  ويتكامل  به، 
النيابة العامة يف املحاكم املالية محصور يف اختصاصاته بني مراقبة 
التقارير والرجوع إىل املجلس بشأن أية مخالفة من أجل تعيني 
مستشار مقرر مكلف بالتحقيق يعيُِّنه الرئيس، دون أن تتوفر 
غرار  عىل  بالبحث  للقيام  لها  تابعة  أجهزة  عىل  العامة  النيابة 

الضابطة القضائية، كام أن سلطة هذا الجهاز عند توجيه االتهام 
تبقى يف إطار محدود بشأن توقيع غرامات يف حالة التأخري يف 
تقديم الحسابات أو اإلحالة بشأن العمليات التي تشكل تسيريا 
الغالب  الطابع  الواقع؛ وتقديم مستنتجات وملتمسات،  بحكم 
فيها أنها غري ملزمة باستثناء امللتمسات. ومن جانب آخر فإن 
مبدأ التقايض عىل درجتني يجعلنا أمام حالة خاصة يف املحاكم 
أمامه  الطعن  يتم  للحسابات  األعىل  املجلس  وأن  سيام  املالية 

باالستئناف ضد القرارات النهائية الصادرة عنه.

العادية  األخرى  الطعن  النص عىل طرق  غياب  عن  فضال  هذا 
كالتعرض وغري العادية كتعرض الغري خارج الخصومة أو إعادة 
النظر، فال ميكن الطعن إال باالستئناف أو النقض أو املراجعة يف 
وباالستئناف  للحسابات،  األعىل  املجلس  عن  الصادرة  القرارات 

واملراجعة بالنسبة ألحكام املجالس الجهوية للحسابات.

كام حدد املرشع آجال الطعن بالنقض يف ستني يوما (املادة 49 
من مدونة املحاكم املالية) وجعل هذا النوع من الطعن خاضع 
للقواعد العامة، وأوكل للغرفة اإلدارية باملجلس األعىل البث يف 
ه قد قصد به توحيد االجتهاد القضايئ  الطعن بالنقض، وهو توجُّ
كان األجدر أن يتبلور عىل مستوى توحيد النظام القضايئ وقواعد 

التقايض.

التأديب  مسطرة  نجاعة  مدى   : الثاين  املحور 
حامية  يف  املالية  والشؤون  بامليزانية  املتعلق 

املال العام
ال يختلف اثنان يف كون رضورة إخضاع أية تجربة أو مبادرة إىل 
عملية تقييم موضوعية؛ وذلك لتحديد مكامن الضعف والقوة؛ 
واألكيد أن عملية التقييم ال ميكن أن تعطي إال نتائج محمودة 
الخلل  مكامن  لسد  فعالة  ومبادرات  عملية  إجراءات  تلتها  إذا 
والضعف ودعم مكامن القوة، وبطبيعة الحال فإن األمر يف غاية 
التأديب  نجاعة مسطرة  الحديث عن مدى  تم  ما  إذا  األهمية 
نظرا  العام؛  املال  حامية  يف  املالية  والشؤون  بامليزانية  املتعلق 
ألهمية هذا املوضوع والرتباط املال العام ارتباطا وثيقا بالوضعية 

االجتامعية واالقتصادية والسياسية للبلد.

وعليه، فإن اإلجابة عن هذه اإلشكالية سيتم من خالل الحديث 
املايل، وآليات  التأديب  الخاضعني لرقابة مسطرة  عن األشخاص 
الضغط والردع التي تتوفر عليها املحاكم املالية، ثم نتائج قيام 

املسؤولية.



منبر حر 38

 عىل مستوى العنرص البرشي
 كام سبقت اإلشارة إليه فإن مدونة املحاكم املالية قامت بتحديد 

األشخاص املعنيني مبسطرة التأديب املتعلق بامليزانية والشؤون 

املالية وذلك من خالل املادة 51، وحددت املخالفات (املواد -54

أنه  إال  واختصاصاتهم،  األشخاص  هؤالء  بصفة  ارتباطا   (55-56

بالرغم من هذا التحديد سواء عىل مستوى األشخاص أو املخالفات 

فإن نجاعة هذه املسطرة تبقى غري فعالة يف غياب التنصيص عىل 

مجموعة من األشخاص الذين لهم دور فعال ومؤثر يف حامية 

املال العام، وعىل رأس هؤالء األشخاص: فئة الوزراء، فهذه الفئة 

ليس لها فقط تأثري عىل حامية املال العام، بل إن دورها مرتبط 

بتفعيل الحكامة الجيدة أيضا، والحفاظ عىل االستقرار النفيس 

واملعنوي للمواطنني خاصة وأن القانون مينح لهذه الفئة صفة 

اآلمرين بالرصف.

باإلضافة إىل أعضاء الحكومة نجد فئة أخرى ال تقل أهمية عنها 

هم أعضاء مجليس النواب واملستشارين، الذين يكونون قطب 

الخضوع  من  أيضا  املرشع  استثناهم  فقد  الترشيعية،  السلطة 

ملسطرة التأديب املتعلق بامليزانية والشؤون املالية (املادة -52

53) رغم ما تشكله هذه الفئة من تأثري عىل السياسة املالية وما 

تتوفر عليه من حصانة وامتيازات قد يكون لهام دور سلبي يف 

حامية املال العام.

املايل  التأديب  نجاعة مسطرة  نتحدث عن  أن  وهكذا ال ميكن 

العام دون أن يكون هناك تكامل وبعد نظري  املال  يف حامية 

يف تحديد األشخاص املعنيني بهذه املسطرة، فكل إخالل يف هذا 

فالغاية يف  املنشودة؛  األهداف  تحقيق عكس  إىل  يؤدي  اإلطار 

تحديد األشخاص تكمن يف الكيف وليس يف الكم.

عىل مستوى آليات الضغط والردع  
إذا كان الوكيل العام لدى املجلس األعىل أو وكيل امللك لدى 

تحريك  يف  هام  بدور  يقومان  للحسابات  الجهوية  املجالس 

فيام  تكمن  العربة  فإن  أخرى؛  أطراف  إىل  باإلضافة  املتابعة 

يـَعُقب هاته املتابعة، ألن هذه املرحلة هي التي تجسد الدور 

الحقيقي سواء للمجلس األعىل للحسابات أو املجالس الجهوية 

املالية  للحسابات، وإذا كان املرشع من خالل مدونة املحاكم 

ذلك  أن  إال  واإلجراءات؛  املساطر  من  مجموعة  عىل  نص  قد 

الرئييس أال وهو حامية املال  يبقى ضعيفا مقارنة مع الهدف 

العام.

فكيف ميكننا أن نتحدث عن نجاعة مسطرة التأديب املايل يف 

حامية املال العام يف إطار وجود آليات ضعيفة وهشة للضغط 

والردع؛ وهي هشاشة تتجىل يف يف الغرامة التي يأمر بها الرئيس 

امتناع  حالة  يف  درهم  و2000   500 مبلغ  بني  ما  واملرتاوحة 

املقرر،  املستشار  السيد  أمام  الحضور  عن  املعنيني  األشخاص 

وبيانات  استفسارات  عن  بأجوبتهم  اإلدالء  رفض  حالة  يف  أو 

تم طرحها من طرف السيد املستشار املقرر، ويتم األمر بهذه 

الغرامة أيضا يف حالة االمتناع عن أداء اليمني أو اإلدالء بالشهادة 

(املادة 69).

ومنه يطرح التساؤل عن مدى أهمية هذه الغرامة يف إخضاع 

املعنيني باألمر ملتطلبات التحقيق والحضور التي يبارشها السيد 

املستشار املقرر؟ 

أو عدم  الحضور  باألمر عدم  املعني  ويف هذا اإلطار قد يفضل 

اليمني  أداء  أو  الشهادة  أداء  االمتناع عن  باألجوبة وكذا  اإلدالء 

مقابل أدائه هذه الغرامة، يف وقت يتعني التشديد يف هذا اإلطار 

الجنائية، خاصة فيام يتعلق بعدم  بتفعيل مقتضيات املسطرة 

الحضور، بتسخري القوة العمومية وتفعيل دور النيابة العامة يف 

إجبار املعنيني باألمر عىل القيام بجميع ما يطلب منهم ألن األمر 

له ارتباط مبسطرة تهدف مقتضياتها حامية املال العام.

عىل مستوى نتائج قيام املسؤولية 
املتعلق  التأديب  مسطرة  يف  باألمر  املعني  مسؤولية  قيام  إن 

بامليزانية والشؤون املالية تتحدد نتائجها بصفة أساسية يف األمر 

فقط بغرامة مالية ضد من ثبتت مسؤوليته، باإلضافة إىل ما نصت 

عليه املادة 111 من مدونة املحاكم املالية من كون العقوبة املالية 

ال تعفي املعني باألمر من املتابعة التأديبية والجنائية إذا اقتىض 

األمر ذلك.

إال أن ذلك يبقى غري كاف لحامية املال العام؛ ألن األمر قد يتوقف 

عند الغرامة فقط يف حالة عدم توفر رشوط تفعيل مقتضيات 

املادة 111 من املدونة، بالرغم من أن املخالفات املنصوص عليها 

يف املواد 56-55-54 من هذه املدونة تشكل مساسا خطريا مببدأ 

العام، إذ كان حريا باملرشع  الحكامة والشفافية يف تدبري املال 

املغريب البحث عن آثار أخرى وعقوبات أكرث تشددا من ذلك؛ 

وخاصة إذا علمنا أن املحاكم املالية ال تتوفر عىل سلطة تأديبية 

يكون مضمونها  قضائية شكلية  أحكام  تصدر  أنها  إذ  وزجرية، 

الحكم بالغرامات املالية أو إكامل املستندات الناقصة.
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عنرصان  املالية  االختالالت  مقابل  يف  بالغرامة  الحكم  إن 
معالجة  يف  التفاوت  هذا  شأن  من  حيث  متوازيان  غري 
للدولة.  واالقتصادي  املايل  باالستقرار  ميس  أن  االختالالت 
ثبتت  املوجهة ضد من  القرارات  التنصيص عىل نرش  أن  كام 
املال  حامية  يف  فعالة  وغري  كافية  غري  وسيلة  مسؤوليتهم 
العام، فإذا كان هذا اإلجراء ميس بالجانب املعنوي للشخص، 
ثبتت مسؤوليته يف عملية  أن يكون رادعا ملن  فإنه ال ميكن 

نهب املال العام.

وختاما ميكن القول أنه إذا كان دور املحاكم املالية هو حامية 
مؤسساتية  آليات  أحدث  قد  املغريب  املرشع  وأن  العام،  املال 
من  الكثري  يشوبه  ذلك  فإن  الحامية،  هذه  لتفعيل  وقانونية 

النقص سواء يف الفعالية أو املساطر الواجبة التطبيق. كام أن 
الجانب  عىل  سلبي  تأثري  له  العام  املال  حامية  يف  تهاون  كل 
باختصار  وهو  التحتية،  والبنيات  واالجتامعي  االقتصادي 

مساهمة يف بناء أرضية لالنحطاط والتخلف.

وهكذا فاألمل معقود عىل ما ينكب عليه املغرب من وضع أرضية 
لإلصالح الشامل ملنظومة العدالة، باعتبار أن هذا االصالح يشمل 
مجموعة من العنارص املرتبطة بحامية املال العام، مثل االنخراط 
ومحاولة  والعامة،  اإلدارية  الحياة  بتخليق  الرشوة  محاربة  يف 
تطوير منظومة التنظيم القضايئ؛ يف أفق التفكري يف محاكم مالية 
مستوفية لجميع رشوط النجاح سواء عىل مستوى املؤسسة أو 

القوانني املنظمة لها.
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تحسن أداء االقتصاد الوطني مدعوما ببوادر االنتعاش االقتصادي 
يف منطقة األورو وباآلثار اإليجابية للمحصول الفالحي

سجل االقتصاد الوطني خالل سنة 2013، نتائجا إيجابية عىل العموم، مستفيدا من االنتعاش 

التدريجي لالقتصاد العاملي، باإلضافة إىل األداء اإليجايب لبعض القطاعات، خاصة عىل مستوى 

أنشطة القطاعني األول والثالث، رغم التباطؤ املسجل عىل مستوى بعض أنشطة القطاع الثاين يف 

بداية السنة الحالية. ويدعم هذا الوضع، من جهة، تواصل انتعاش الصادرات باستثناء الفوسفاط 

ومشتقاته، وواردات مواد التجهيز وأنصاف املواد وتدفقات االستثامر األجنبي املبارش، ومن جهة 

أخرى، تحسن عائدات األسفار وتحويالت املغاربة املقيمني بالخارج.

مدعوما  انتعاشه   ،2013 سنة  خالل  العاملي،  االقتصاد  يواصل 

بالنمو االيجايب يف الواليات املتحدة األمريكية واليابان واململكة 

املتحدة، يف الوقت الذي خرجت فيه منطقة األورو من مرحلة 

االنكامش. كام ظهرت بوادر تحسن يف االقتصاد الصيني، يف حني 

تظل توقعات منو الدول الناشئة ضعيفة. ومن املتوقع أن يسجل 

االقتصاد الوطني، برسم نفس السنة، نتائجا إيجابية عىل العموم، 

مستفيدا من االنتعاش التدريجي لالقتصاد العاملي، باإلضافة إىل 

أنشطة  مستوى  عىل  خاصة  القطاعات،  لبعض  اإليجايب  األداء 

القطاعني األول والثالث، رغم التباطؤ املسجل عىل مستوى بعض 

أنشطة القطاع الثاين يف بداية السنة الحالية. ويدعم هذا الوضع، 

من جهة، تواصل انتعاش الصادرات باستثناء الفوسفاط ومشتقاته، 

وواردات مواد التجهيز وأنصاف املواد وتدفقات االستثامر األجنبي 

وتحويالت  األسفار  عائدات  تحسن  أخرى،  جهة  ومن  املبارش، 

املغاربة املقيمني بالخارج.

انتعاش تدريجي لالقتصاد العاملي
ففي منطقة األورو، من املتوقع أن يستمر انتعاش االقتصاد بوترية 

معتدلة، بعد الخروج من الركود خالل الربع الثاين من سنة 2013 

(منو الناتج الداخيل الخام بنسبة %0,3 بعد انخفاض بنسبة 0,2% 

الطلب  تحسن  إىل  االنتعاش  هذا  ويعزى  األول).  الربع  خالل 

الخارجي املوجه للمنطقة والتوجه املالئم للسياسة النقدية، عىل 

الرغم من استمرار ارتفاع مستوى البطالة. وقد سجل منو نشاط 

له منذ سنتني،  الخاص خالل شهر شتنرب أعىل مستوى  القطاع 

وفقا ملؤرش مدراء املشرتيات املركب PMIب(52,2 مقابل 51,5 
خالل شهر غشت)، مع تسارع وترية النمو يف أملانيا واستقراره يف 
الدول الكربى األخرى يف املنطقة. ويف هذا السياق، رفعت منظمة 
سنة 2013  برسم  للنمو  توقعاتها  االقتصادية  والتنمية  التعاون 
مقابل  التوايل،  و %0,3 عىل  إىل 0,7%  وفرنسا  ألملانيا  بالنسبة 

%0,4 و %0,3- حسب توقعات شهر ماي املنرصم.

يف الواليات املتحدة، ارتفع الناتج الداخيل الخام بنسبة 2,5%، 
كمعدل سنوي، خالل الربع الثاين من سنة 2013 مقابل 1,1% 
واالستثامر  األرس  استهالك  بتحسن  مدعوما  األول،  الربع  خالل 
والصادرات. ويواصل الطلب الداخيل الخاص انتعاشه، مدعوما 
بتحسن القدرة الرشائية لألرس، ارتباطا بانتعاش القطاع العقاري 

وسوق األوراق املالية وسوق الشغل. 

الثاين من  الربع  نسبيا خالل  قويا  منوا  الياباين  االقتصاد  وسجل 
سنة 2013 بنحو %3,8، كمعدل سنوي،  بعدما بلغ %4,1 خالل 
الربع األول. وارتفعت نسبة التضخم لتصل إىل %0,9 خالل شهر 
غشت، مسجال أعىل مستوى له يف خمس سنوات، نتيجة نهج 
سياسة نقدية طموحة تهدف إىل إخراج البالد من فرتة طويلة من 

انكامش املستوى العام لألسعار.

يف املقابل، أظهرت االقتصاديات الناشئة منوا بطيئا خالل النصف 
األول من سنة 2013، متأثرة، بدرجات متفاوتة، بالقيود املفروضة 
عىل العرض، وانخفاض أسعار املواد األولية وتراجع الدعم النقدي. 
الربع  الصني (%7,5 خالل  من  كل  االقتصادي يف  النمو  وتباطأ 
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الثاين بعد %7,7 خالل الربع األول) والهند (%4,4 مقابل 4,8%). 
وظهرت بوادر انتعاش االقتصاد الصيني يف حني يستمر الوضع 

االقتصادي يف الهند يف التدهور. 

انخفاض  الستمرار  وخالفا  األولية،  املواد  أسواق  صعيد  وعىل 
أسعار املواد الغذائية واألسمدة، شهدت أسعار املنتجات البرتولية 
ارتفاعا، حيث بلغ متوسط سعر خام الربنت حوايل 112 دوالرا 
دوالر خالل شهر غشت  مقابل 111  شتنرب 2013،  خالل شهر 
و 108 دوالر خالل شهر يوليوز، نتيجة انتعاش الطلب العاملي 
وتواصل االضطرابات يف اإلمدادات يف ليبيا وتدهور األوضاع  يف 
نهاية غشت يف  البرتول 115 دوالراً  مرص. وقد تجاوزت أسعار 
أعقاب املخاوف من انعكاسات الرصاع السوري، قبل أن تعود إىل 

حوايل 109 دوالر يف نهاية شتنرب.

تحسن مرتقب يف أداء االقتصاد الوطني
عىل املستوى الوطني، من املتوقع أن تساهم األنشطة الفالحية 
بشكل إيجايب يف منو االقتصاد الوطني خالل سنة 2013، مستفيدة 
التطور املالئم للزراعات  من تحقيق إنتاج جيد للحبوب، ومن 
األعالف.  تحسن  إثر  الرعي  لنشاط  اإليجايب  واالتجاه  األخرى 
تفريغ  حجم  ارتفع  فقد  البحري،  الصيد  بنشاط  يتعلق  وفيام 
عند  بانحدار سنوي  بنسبة 16,3%  والتقليدي  الساحيل  الصيد 
نهاية غشت 2013، ارتباطا باألداء الجيد لحجم تفريغ الرسدين 
(%12,7+)، واإلسقمري (%79+) واألخطبوط (%61,3+). ومن 

جانبها، سجلت قيمة التفريغ ارتفاعا بنسبة 6,6%.

وسجل استهالك اإلسمنت، املؤرش الرئييس لقطاع البناء واألشغال 
بعد   2013 شتنرب  شهر  خالل   7,9% بنسبة  ارتفاعا  العمومية، 
انخفاض بنسبة %10,2 عند نهاية غشت 2013. وإجامال، تراجع 
استهالك اإلسمنت بنسبة %8,2 عند نهاية شتنرب 2013 مقارنة 
مع نفس الفرتة من سنة 2012. ومن جانبه سجل اإلنتاج الكيل 
للكهرباء انتعاشا خالل الربع الثالث من السنة الجارية، حيث تم 
تسجيل تطور إيجايب خالل شهري يوليوز وغشت 2013، بارتفاع 
بنسبة %0,2 و %0,6 عىل التوايل، ليسجل بذلك انخفاضا بنسبة 
%1,9 برسم الثامنية أشهر األوىل من سنة 2013. ومن جانبها، 
سجلت مبيعات الكهرباء انخفاضا بنسبة %1,2 عند نهاية غشت 
2013، يفرس بانخفاض استهالك زبائن الطاقة الكهربائية ذات 
خفف  والذي   ،7% بنحو  جدا  والعايل  والعايل  املتوسط  الجهد 
منه ارتفاع استهالك كل من زبائن الطاقة الكهربائية ذات الجهد 

املنخفض بنسبة %4,3 واملوزعني بنسبة 1,4%.

للفوسفاط،  الرشيف  املكتب  مجموعة  نشاط  مستوى  وعىل 
الفوسفاط عند نهاية غشت 2013 بعد  إنتاج مشتقات  استقر 
زيادة قدرها %4,5 عند نهاية يونيو وبنسبة %2,8 عند نهاية 
يوليوز 2013. ونتج هذا االستقرار عن انخفاض يف إنتاج األسمدة 
بنسبة %4,3 وارتفاع بنسبة %5,3 يف إنتاج الحامض الفوسفوري. 
بنسبة  الفرتة  نفس  خالل  الفوسفاط  إنتاج  تراجع  جانبه  ومن 
%1,6 بعد ارتفاع بنسبة %0,6 عند نهاية ماي 2013، وانخفاض 
طفيف بحوايل %0,4 عند نهاية يونيو 2013 وتراجع قدره 2,2% 
عند نهاية يوليوز 2013. ومع ذلك، تجدر اإلشارة إىل أن إنتاج 
الفوسفاط سجل ارتفاعا بنسبة %2,4 برسم شهر غشت 2013 
الفوسفاط  صادرات  قيمة  بلغت  ذلك،  عىل  وعالوة  منفردا. 
ومشتقاته نحو 26,9 مليار درهم عند نهاية غشت 2013، مسجلة 

انخفاضا بنسبة %17,9 بانحدار سنوي.

من جهته، سجل النشاط الصناعي انتعاشا نسبيا خالل الربع الثاين 
الصناعي  الرقم االستداليل لإلنتاج  ارتفع  من سنة 2013، حيث 
بنسبة %0,2 بعد انخفاض بنسبة %0,7 خالل الربع األول من 
نفس السنة. وترجع هذه الزيادة أساسا إىل ارتفاع الرقم االستداليل 
الغذائية  والصناعات  بنسبة 3,9%  الكياموية  الصناعات  إلنتاج 

بنسبة %2,8 وصناعة السيارات بحوايل 9,1%.

نهاية غشت  اإليجايب عند  السياحي منحاه  النشاط  كام واصل 
األساسية، حيث  الجيد ملؤرشاته  األداء  مع  متاشيا  2013، وذلك 
بلغ عدد السياح الوافدين أكرث من 7 ماليني سائح، أي بارتفاع 
بنسبة %7 بانحدار سنوي. ويرجع هذا التطور أساسا إىل األداء 
الجيد لعدد الوافدين من السياح األجانب والذي ارتفع بنسبة 
%4 موازاة مع زيادة عدد القادمني من املغاربة املقيمني بالخارج 
بنسبة9% . وفيام يتعلق بعدد ليايل املبيت يف مؤسسات اإليواء 
املصنفة، فقد بلغت عند نهاية نفس الفرتة، أكرث من 12,7 مليون 

ليلة مبيت، أي بزيادة قدرها 9%.

وتأكد التوجه الجيد ألنشطة االتصاالت عند نهاية يونيو 2013، 
حيث بلغ العدد اإلجاميل ملنخرطي الهاتف حوايل 43,1 مليون 
بالنسبة  أما  سنوي.  بانحدار   ،5,5% ناهز  بارتفاع  أي  منخرط، 
برقمني  فقد حافظ عىل منوه  األنرتنيت  الكيل ملنخرطي  للعدد 

(%30,3+) ليصل إىل 4,9 مليون منخرط.

ويواصل استهالك األرس أداءه الجيد خالل سنة 2013، حيث استفاد 
من خلق 126.000 و 165.000 منصب شغل مؤدى عنه خالل 
الفصلني األول والثاين عىل التوايل من سنة 2013، ومن استمرار 
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بانحدار سنوي عند  النمو اإليجايب لقروض االستهالك (2,9%+ 
نهاية يوليوز 2013)، ومن اآلثار اإليجابية للسنة الفالحية الجيدة، 
ومن األداء اإليجايب لتحويالت املغاربة املقيمني بالخارج (1+% 
عند نهاية غشت 2013) ومن التطور املحدود ألسعار االستهالك 
عند  االستهالك  عند  لألمثان  االستداليل  للرقم  بالنسبة   +2,3%)
نهاية يوليوز 2013). كام يتواصل مجهود االستثامر ارتباطا باألداء 
الجيد لعائدات االستثامرات املبارشة األجنبية (%22+ لتبلغ 26,6 
مليار درهم عند نهاية غشت 2013)، ومن إصدارات االستثامر 
املتعلقة مبيزانية الدولة (6+% لتصل إىل 24,7 مليار درهم عند 
نهاية يوليوز 2013). كام يؤكد هذا املنحى ارتفاع واردات مواد 
التجهيز بنسبة %5,8 عند نهاية غشت 2013 وتحسن قروض 
التجهيز (%1,2+ لتناهز 135,1 مليار درهم عند نهاية يوليوز 

.(2013

أما بالنسبة للمبادالت الخارجية للسلع، فقد أسفرت عن انخفاض 
يف عجز امليزان التجاري بنسبة %3,6 عند نهاية غشت 2013، 
موازاة مع تراجع الواردات من السلع بنسبة %2,3، بوترية أكرب من 
وترية انخفاض الصادرات (% 1-). ويفرس تراجع الصادرات أساسا 
بانخفاض صادرات مجموعة املكتب الرشيف للفوسفاط. ودون 
احتساب هذه األخرية، سجلت الصادرات ارتفاعا بنسبة 5,1%، 
والذي شمل أساسا تحسن صادرات قطاعات الفالحة والصناعات 
ومن  والصيدلة.  واإللكرتونيك،  والطريان،  والسيارات،  الغذائية، 
املواد  وأنصاف  التجهيز  مواد  واردات  تواصل  الواردات،  جانب 
عن  يؤرش  مام  التوايل)،  عىل  و 2,9%+   +6,4%) الجيد  أداءها 
دينامية إيجابية إلجاميل االقتصاد الوطني. ومن جهتها، سجلت 
التدفقات املالية تحسنا ملحوظا شمل عائدات األسفار (2,1%+)، 
وتحويالت املغاربة املقيمني بالخارج (% 1+)، والتدفقات الصافية 

لالستثامرات املبارشة األجنبية (31,9%+).

وعىل مستوى املالية العمومية، تكشف وضعية نفقات وموارد 
للمداخيل  إنجاز  عن   2013 يوليوز  نهاية  عند  الدولة  خزينة 
الجبائية يتامىش تقريبا مع التوقعات األولية لقانون املالية 2013، 
انخفاض  وعن  املداخيل،  هذه  من   56,2% تحقيق  تم  حيث 
ملموس عىل مستوى نفقات املقاصة. ويفرس انخفاض املداخيل 
الجبائية بنسبة %2,5، مقارنة مع نفس الفرتة من السنة السابقة، 
بانخفاض مداخيل الرضائب املبارشة (%3,1-)، والحقوق الجمركية 
(%20,2-) والرضائب غري املبارشة (%1,6-). وقد خفف، من هذا 
بنسبة 9,7%.  والتنرب  التسجيل  مداخيل حقوق  ارتفاع  الرتاجع 
وبتسجيلها ملعدل إنجاز بلغ %59,7، ارتفعت النفقات العادية 

بنسبة %1,6 مقارنة مع نفس الفرتة من السنة السابقة، نتيجة 
خدمة  ونفقات   (+10,1%) والخدمات  السلع  نفقات  الرتفاع 
بنسبة  املقاصة  نفقات  انخفاض  مع  موازاة   ،(+15,8%) الدين 
%24,6. ومن جانبها، ارتفعت نفقات االستثامر بنسبة %6 لتصل 
نسبة  بلغ  إنجاز  معدل  بذلك  مسجلة  درهم،  مليار   24,7 إىل 
%52,1. ونظرا لهذه التطورات، تفاقم عجز امليزانية بحوايل 8,8 
مليار درهم ليصل إىل 33,7 مليار درهم. ومن أجل مواجهة هذا 
العجز املثقل أساسا بنفقات املقاصة، انخرطت الدولة يف مسلسل 
إصالح تدريجي لنظام املقاصة. ويف هذا الصدد، تبنت السلطات 
العمومية نظام مقايسة جزيئ هم املنتجات النفطية وذلك ابتداء 

من 16 شتنرب 2013.

وفيام يخص القطاع املايل، ارتفعت الكتلة النقدية بنسبة 5,8% 
عند نهاية يوليوز 2013، مسجلة بذلك تحسنا مقارنة مع النسبة 
املحققة السنة املاضية (%4,7). وقد نتج هذا التطور أساسا عن 
انخفاض  بعد  بنسبة 5,8%  األجنبية  االحتياطيات  ارتفاع صايف 
للقروض  بالنسبة  أما   .2012 يوليوز  نهاية  عند  بنسبة 20,7% 
البنكية، فقد تباطأت وترية منوها، بانحدار سنوي، حيث ارتفعت 
قد هم هذا  و  املاضية.  السنة  بعد %7,6 خالل  بنسبة 2,2% 
التباطؤ عىل الخصوص قروض االستهالك والقروض العقارية والتي 
انتقلت معدالت منوها من %17,5+ و %7,9+ عىل التوايل إىل 
%2,9+ و %5,2+. ويف املقابل، تحسنت قروض التجهيز بنسبة 
وفيام  املاضية.  السنة  بنسبة %2,9 خالل  انخفاض  بعد   1,2%
يتعلق بالديون الصافية عىل اإلدارة املركزية، فقد تباطأ معدل 
وذلك  املاضية،  السنة  بعد %52,6+ خالل  إىل 26,8%+  منوها 
ارتباطا بتباطؤ معدل منو لجوء الخزينة ملؤسسات اإليداع األخرى، 
منتقال من %56,3+ عند نهاية يوليوز 2012 إىل %25,4+ عند 

نهاية يوليوز 2013.

وسجلت السوق النقدية ما بني البنوك خالل شهر غشت 2013 
السيولة  عجز  متوسط  مستوى  عىل  شهري،  بانحدار  ارتفاعا، 
البنكية، يف سياق اتسم بزيادة تداول العملة االئتامنية واستقرار 
صايف االحتياطيات األجنبية. وأمام هذه الوضعية، رفع بنك املغرب 
من حجم تدخالته لضخ السيولة، باألساس عن طريق التسبيقات 
ملدة 7 أيام عرب طلبات العروض والتي انتقل حجمها املتوسط 
من ما يقارب 42,5 مليار درهم خالل الشهر املايض إىل 52 مليار 
درهم خالل شهر غشت. ويف هذا السياق، سجل املتوسط الشهري 
لسعر الفائدة اليومي ما بني البنوك انخفاضا طفيفا بنسبة نقطة 

واحدة أساس بانحدار شهري ليبلغ 3,03%.
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وفيام يخص السوق األولية لسندات الخزينة، ارتفعت إصدارات 
الخزينة برسم شهر غشت 2013 بنسبة %21,1 مقارنة مع الشهر 
السابق لتبلغ 14,9 مليار درهم، متجاوزة بذلك االحتياج املتوقع 
للتمويل والذي تراوح ما بني 12,5 و 13 مليار درهم. وقد اتسمت 
هذه اإلصدارات بارتفاع لجوء الخزينة إىل اإلصدارات ألجل طويل 
والتي مثلت %22,1 من مجموع اإلصدارات مقابل %0,7 خالل 
الشهر السابق. وعند نهاية الثامنية أشهر األوىل من سنة 2013، بلغت 
إصدارات الخزينة 112,7 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 56,6% 
مقارنة مع نهاية شهر غشت 2012. وقد همت هذه اإلصدارات 
أساسا األجل القصري والذي تعززت حصته لتصل إىل %64,2 بعد 
%25,3 عند نهاية غشت 2012. أما بالنسبة لتسديدات الخزينة، 
فقد ارتفعت، بانحدار سنوي، بنسبة %73,2 لتصل إىل 73,7 مليار 
درهم عند نهاية غشت 2013. ونظرا لهذه التطورات، ارتفع الحجم 
الجاري لسندات الخزينة، مقارنة مع نهاية شهر دجنرب 2012، بنسبة 
%10,9 ليصل إىل 395,7 مليار درهم. وفيام يتعلق بأسعار الفائدة 
املتوسطة املرجحة لسندات الخزينة عىل مستوى السوق األولية 
برسم شهر غشت 2013، مقارنة مع أسعار آخر اإلصدارات، فقد 
سجلت األسعار القصرية األجل انخفاضا بنقطة واحدة ومثانية نقط 
أساس، فيام سجلت تلك املتعلقة باألجلني املتوسط والطويل ارتفاعا 

تراوح ما بني نقطة واحدة و 51 نقطة أساس.

كام زادت حدة املنحى االنخفايض ملؤرشات بورصة الدار البيضاء 
خالل شهر غشت 2013، بفعل استمرار نقص السيولة وانتظارية 
ومادكس  مازي  مؤرشي  من  كل  تراجع  وهكذا  املستثمرين. 

بنسبة %1,9 لكل منهام مقارنة مع نهاية يوليوز 2013، وبذلك 
إىل 10,1%-   2012 دجنرب  نهاية  مع  مقارنة  انخفاضهام  انتقل 
و %10,3- مقابل %8,4- و%8,5- خالل الشهر السابق. وفيام 
رسملة  مستوى  عىل  األوىل  األربعة  القطاعات  مؤرشات  يخص 
البورصة، فقد انخفضت، بانحدار شهري، تلك املتعلقة بقطاعات 
«االتصاالت» و «العقار» و «البنوك» عىل التوايل بنسب 4,8%، 
و%4,4 و %1,8، يف حني ارتفع مؤرش قطاع «البناء» بنسبة 1,3%. 
ومن جانبها، تراجعت رسملة البورصة، مقارنة مع نهاية يوليوز 
2013، بنسبة %1,8 وبنسبة %8,6 مقارنة مع نهاية دجنرب 2012 
لتبلغ 406,8 مليار درهم عند نهاية غشت 2013. وسجل الحجم 
 ،2013 غشت  شهر  خالل  ضعيفا  مستوى  للتداوالت  اإلجاميل 
حيث بلغ 1,2 مليار درهم، منخفضا بنسبة %38,6 مقارنة مع 
الشهر السابق. وعند نهاية الثامنية أشهر األوىل من عام 2013، 
بلغ هذا الحجم 33,7 مليار درهم، مسجال ارتفاعا بنسبة 6,5% 

مقارنة بالفرتة نفسها من السنة املاضية.

النشاط  لدينامية  اإليجابية  اآلثار  إىل  اإلشارة  تجدر  وإجامال، 
 126.000 خلق  تم  حيث  الشغل،  سوق  عىل  االقتصادي 
األول  الفصلني  خالل  عنه  مؤدى  شغل  منصب  و165.000 
والثاين عىل التوايل من سنة 2013، يف جو يتسم بالتحكم نسبيا 
يف مستوى التضخم، حيث سجل الرقم االستداليل لألمثان عند 
االستهالك، عند نهاية يوليوز 2013، تزايدا بنسبة %2,3، يعزى 
باألساس إىل ارتفاع الرقم االستداليل لألمثان عند استهالك املواد 

الغذائية بنسبة 3,2%.

املصدر: مديرية الدراسات والتوقعات املالية






