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«الحكامة» أو «حسن التدبري» كام يطلق عليه البعض، من باب تسمية الكل بالجزء، مصطلح بــدأ يروج له 

انطالقا من نهاية التسعينيات (أول مرة سنة 1998)، يستعمل للداللة عىل نفس املفهوم مصطلح «حسن 

مــــن  جديــــد  «نســـق  بأنه  اإلمنايئ  املتحدة  األمم  برنامج  يعرفه  و  الجيدة».  «القيادية  أو  التدبري» 

العالقات واملساطر واملؤسسات التي تتمفصل بها مصالح املجموعات واألفراد، ومتارس الحقوق والواجبات، 

وتفك الخالفات والنزاعات، يقوم عىل تذويب الرتاتبية وتشجيع التشارك بني املسريين واملساهمني وحسن 

التنظيم وتوزيع املسؤوليات وصقل القدرات ودعم التواصل داخليا و خارجيا، وبذلك فهو يعني التدبري 

الذي يجمع بني الفعالية والتدبري الدميقراطي للشأن العمومي».

مببادئ  التزامها  مدى  زاوية  من  العمومية،  للسياسات  تحليليا  إطارا  كذلك  أصبحت  الجيدة»  «الحكامة 

الشفافية واملسؤولية ومشاركة املواطنني يف اتخاذ القرارات املعنيني بها.

هذا االطار التحلييل ميكن تنزيله، عىل املجاالت املختلفة والسياسات العمومية املختلفة، قطاعية كانت 

أم ترابية.

وإذا كانت الحكامة الجيدة مطلبا أساسيا الزم مجموع فصول الدستور الجديد، فإنه عىل املستوى املايل 

قد تكرس باعتامد التدبري الرشيد والناجع للموارد العمومية خاصة عىل املستوى املحيل وإرساء مقومات 

املالية  للحكامة  األساسية  املبادئ  الدستور  الفصل 154 من  الشفافية واملسؤولية واملحاسبة حيث حدد 

الجيدة يف معايري الجودة والشفافية واملحاسبة واملسؤولية، كام ألزم الفصل 155 أعوان املرافق العمومية 

بتقديم  ملزمة  العمومية  املرافق  أصبحت  كام  واملسؤولية،  النزاهة  الشفافية،  الحياد،  القانون،  باحرتام 

الحساب عن تدبريها لألموال العمومية وأصبحت تخضع للمراقبة والتقييم ( الفصل 156).

مواكبة منها لهذا املوضوع، يتناول ركن «ملف»  ، عددا من املواضيع ذات الصلة ، حيث يتطرق لحصيلة 

وأفآق حكامة املؤسسات واملنشآت العامة، ويناقش مساهمة الجهوية يف تحسني تدبري املالية العمومية 

ويربز دور املفتشية العامة للاملية يف تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة.

انعقد  الذي  العمومية  للاملية  الدويل  امللتقى  أشغال  عىل  الضوء  تسليط  حاول  الوزارة»،  «أنشطة  ركن 

بتاريخ 07 و 08 شتنرب 2012.
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برنامج توأمة لتعزيز دور املفتشية العامة للاملية يف ترسيخ 
مبادئ الحكامة الجيدة

يف إطار تفعيل برنامج الرشاكة الذي يربط اململكة املغربية مع اإلتحاد األوريب، عملت 

املفتشية العامة للاملية عىل عقد توأمة مع كل من املفتشية العامة للاملية بفرنسا 

العامة  الحياة  وتخليق  الجيدة  الحكامة  مبادئ  ترسيخ  الربنامج  يروم هذا  والربتغال. 

ومحاربة الفساد وحامية املال العام، إضافة إىل الرفع من املهنية يف مجاالت اإلفتحاص،  

والتدقيق وتقييم السياسات العمومية.

إىل  باإلضافة  فيه  تشاريك ساهم  املرشوع مثرة عمل  يعترب هذا 

والوحدة  وطني  كمنسق  املالية  وزارة  من  كل  األوريب  اإلتحاد 

املكلفة بتدبري مشاريع التعاون املمولة من طرف اإلتحاد األورويب 

والتابعة لوزارة الخارجية والتعاون للمملكة املغربية.

تنقسم األهداف املتوخات من هذا الربنامج، إىل أهداف عامة 

وأخرى خاصة. بالنسبة لألهداف العامة، فإنها تتلخص يف مواكبة 

املغرب ملسلسل تحسني قدراته املؤسساتية من أجل التأقلم مع 

متطلبات و مقتضيات الحكامة الجيدة يف مجال املالية العمومية 

وتخليق الحياة العامة وتطوير اإلدارة العمومية، إضافة إىل الرفع 

السياسات  التدقيق وتقييم  املهنية يف مجاالت اإلفتحاص،   من 

العمومية تطابقا مع املراجع الدولية يف هذا امليدان.

من  والرفع  التطوير  حول  فتتمحور  الخاصة،  األهداف  أما 

مهنية املفتشية العامة للاملية يف مجاالت اإلفتحاص والتدقيق 

والتقييم مع األخذ بعني اإلعتبار التطورات التي تعرفها مؤخرا 

املالية العمومية وتحديث اإلدارة العمومية، كام متكن املفتشية 

بتدعيم متوقعها  الكفيلة  اآلليات واألدوات  للاملية من  العامة 

املالية  كمؤسسة عليا للتدقيق واالفتحاص والتفتيش يف مجال 

العمومية وتقوية قدراتها عىل تقييم السياسات العمومية.

و ستعطى االنطالقة الرسمية للمرشوع خالل شهر نونرب مبقر 

وزارة االقتصاد و املالية حيث سيرتأس مراسيم هذه االنطالقة 

السيد نزار بركة، وزير االقتصاد و املالية.

تفعيل برنامج التوأمة
املسؤول عن تسيري املرشوع : وحدة دعم برنامج الدعم 

لتنفيد مخطط العمل املغرب-االتحاد األورويب

تسري هذه الوحدة جميع أنشطة  الربنامج  و هي الهيئة املسؤولة 
عن تسيري هذه التوأمة٬ يخول لها تسري طلبات العروض والتعاقد 
و األداء اعتامدا عىل إجراءات الفحص الالمركزي املحددة يف الدليل 
لالتحاد  العامة  امليزانية  من  املمولة  العقود  إلجراءات  العميل 

األورويب يف إطار برامجها الخارجية.

• املستفيد من املرشوع: املفتشية العامة للاملية    

باعتبار املفتشية العامة للاملية املستفيدة من املرشوع٬ فهي 
مسؤولة عن الجوانب التقنية الخاصة بتهيئة وتطبيق و كذا 

متابعة املرشوع.

• لجنة قيادة املرشوع

اجتامعات  عقد  عىل  تعمل  املرشوع  لقيادة  لجنة  ستشكل 
فصلية طوال مدة املرشوع.

• برنامج تفعيل املرشوع

بداية أشغال املرشوع : نونرب 2012

مدة تفعيل املرشوع : 24 شهرا

من  ممولة  أورو   1200000  : للمرشوع  املخصصة  امليزانية 
االتحاد األورويب.

املصدر: املفتشية العامة للمالية
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الحكامة الجيدة يف تدبري املالية العمومية 

لتجسيد منطق ربط  الهادفة  العامة،  واملنشآت  املؤسسات  اسرتاتيجية مديرية  تقوم 

املحاسبة باملسؤولية، عىل آليات عدة منها امليثاق املغريب للمامرسات الجيدة لحكامة 

املنشآت واملؤسسات العامة وتفعيل آلية تعميم ومالءمة املراقبة وتوضيح السلطات 

داخل املنشأ ة العامة.

املسؤولية  بربط  املتعلقة  الدستور  مقتضيات  تنزيل  إطار  يف 

باملحاسبة وتفعيل الربنامج الحكومي الذي يهدف إىل تحسني 

فعالية  وتقوية  العامة  واملؤسسات  املنشآت  حكامة  نظام 

منظومة  إصالح  عىل  العمل  يتم  الدولة  طرف  من  مراقبتها 

هذه  عىل  للدولة  املالية  باملراقبة  املتعلق  والقانون  الحكامة 

الريادي  للدور  نظرا  تلعبه املؤسسات  الذي 

االقتصادية  التنمية  مسلسل  يف 

خالل  من  ببالدنا  واالجتامعية 

السياسات  تنفيذ  يف  مساهامتها 

املشاريع  وإنجاز  العمومية 

الخدمات  وتوفري  املهيكلة 

االستثامرات  وجلب  األساسية 

الخارجية والوطنية.

الجيدة  املامرسات  تطبيق 

العامة:  املنشآت  يف  للحكامة 

للمامرسات  املغريب  امليثاق 

املنشآت  لحكامة  الجيدة 

واملؤسسات العامة.

الربط  متطلبات  مع  متاشيا 

واملحاسبة  املسؤولية  بني 

والنجاعة،  الشفافية  وتعزيز 

املغريب  امليثاق  إعداد  تم 

للمامرسات الجيدة لحكامة 

واملؤسسات  املنشآت 

العامة باالعتامد عىل أحسن املعايري الدولية يف مجال الحكامة 

التي  الندوة  امليثاق رسميا خالل  تقديم هذا  تم  الجيدة. وقد 

لدى  املنتدبة  والوزارة  واملالية  االقتصاد  نظمتها كل من وزارة 

 21 يوم  والحكامة  العامة  بالشؤون  املكلفة  الحكومة  رئيس 

مارس 2012 بحضور فاعلني ورشكاء ومؤسسات عمومية.

مارس   19 يوم  الحكومة  رئيس  السيد  وجه  وقد 

جميع  إىل  منشورا   2012

يدعوهم  الحكومة  أعضاء 

امليثاق  تعميم  إىل  فيه 

املذكور وتفعيل مقتضياته، 

حكامة  هيآت  يحث  كام 

املؤسسات واملنشآت العامة 

مخططات  إعداد  عىل 

والسهر  الحكامة  لتحسني 

هذا  تطبيق  حسن  عىل 

امليثاق.

ويهدف هذا امليثاق إىل :

املامرسات  وتكريس  نرش   •

املنشآت  لحكامة  الجيدة 

العامة ؛

• الرفع من مستوى أداء وجودة 

واملنشآت  املؤسسات  خدمات 

العامة ؛ 

حكامة املؤسسات و املنشآت العامة : حصيلة و آفاق
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• ترسيخ قيم ومامرسات اإلعالم والشفافية والتواصل ؛

• ترسيخ ثقافة املساءلة ؛

أدائها  تطوير  عىل  العامة  واملؤسسات  املنشآت  مساعدة   •

وتنافسيتها وكذا منوها ؛

• تحسني عالقاتها مع رشكائها وتعزيز مناخ الثقة مع األطراف 

األخرى املعنّية. 

ويتضمن امليثاق املذكور أعاله مبادئ وتوصيات ومناهج وسلوك 

تتعلق باملسؤولية والشفافية والفعالية والتخليق واالنفتاح. كام 

دور  تقوية  أجل  من  اعتامدها  يتعني  التي  املامرسات  يحدد 

الربط  مبدأ  وتجسيد  الهيآت  لهذه  التداولية  املجالس  ومهنية 

أدوات تسيري  املسريين واملحاسبة وكذا تحديث  بني مسؤولية 

املنشأة وتعزيز الشفافية والتواصل والتشاور.

املنشآت  لحكامة  الجيدة  املامرسات  ميثاق  إعداد  تم  لقد 

واملؤسسات العامة وفق مقاربة تشاركية جمعت ممثيل بعض 

الفاعلني  من  مجموعة  وكذلك  العامة  واملؤسسات  املنشآت 

املعنيني كاالتحاد العام ملقاوالت املغرب والهيئة املركزية ملحاربة 

الرشوة واملعهد املغريب للمدراء. كام تم توسيع التشاور حول 

هذا امليثاق إىل مجموعة من الرشكاء الوطنيني والدوليني. 

من  اعتامدها  تم  التي  املواثيق  سلسلة  يكمل  امليثاق  هذا  و 

طرف اللجنة الوطنية لحكامة املقاولة والتي تضم امليثاق العام 

وامليثاق الخاص بالرشكات الصغرى واملتوسطة وامليثاق املتعلق 

باملؤسسات البنكية.

ويستند امليثاق املذكور املوجه للمنشآت واملؤسسات العامة عىل 

أحسن املعايري الدولية ويهدف إىل إرساء أفضل املامرسات لحكامتها 

وترسيخ قيم ومبادئ الشفافية والتواصل واملساءلة. ويتضمن هذا 

امليثاق توصيات وقواعد تشمل املجاالت الخمس التالية :

1 عالقة الدولة واملؤسسات واملنشآت العامة من خالل التمييز 

الواضح بني الوظائف واملهام املوكلة إليها. وهكذا فإن للدولة 

ثالث أدوار أساسية اتجاه املنشآت واملؤسسات العامة : الدولة 

كموجه اسرتاتيجي والدولة املراقبة والدولة املساهمة ؛ 

2 تعزيز دور ومسؤوليات هيئة الحكامة عرب متكني هذه األخرية 

االسرتاتيجي  بالتوجيه  املتعلق  و  كامال  بدورها  القيام  من 

أداءها ونجاعتها. وهكذا،  املؤسسة وتقييم  ومراقبة مسريي 

فإن الجوانب الثالثة التي متكن من توطيد هذا الدور هي: 

يف  النوع  مقاربة  تفعيل  مع  واملسؤولية  والفعالية  املهنية 

تعيني أعضاء املجالس التداولية ؛  

يف   : العامة  واملنشآت  املؤسسات  ومسؤوليات مسريي  دور   3

هذا  تأكيد  أجل  من  آليات  يقرتح  امليثاق  فإن  اإلطار  هذا 

هيئة  محاسبة  مبدأ  احرتام  مع  املسؤوليات  وهذه  الدور 

الحكامة للمسري ؛

4 تعزيز األخالقيات والشفافية ؛

5 املعاملة العادلة لألطراف املعنية والحفاظ عىل حقوقها.

اسرتاتيجية تفعيل امليثاق : 

الجيدة لحكامة  املصادقة عىل ميثاق املامرسات  بعد أن متت 

املنشآت واملؤسسات العامة، تم اتخاذ مجموعة من اإلجراءات 

امليثاق  هذا  مقتضيات  ونرش  لتفعيل  عمل  مخطط  إطار  يف 

والتي تتلخص فيام ييل : 

(املنشآت  املعنية  األطراف  لدى  به  والتعريف  امليثاق  نرش   •

واملؤسسات العامة والوزارات الوصية) ؛

الوطني  املكتب  تنظيم ملتقيات تحسيسية شملت كل من   •

واملنشآت  لألنباء  العريب  املغرب  ووكالة  الحديدية  للسكك 

واملؤسسات العامة التابعة لوزارة التجهيز والنقل والجامعات 

واألكادمييات الجهوية للرتبية والتعليم... ؛

• تنظيم جلسات عمل مع بعض مسؤويل املنشآت واملؤسسات 

العامة لتدارس استبيان تقييم حكامة هذه املنشآت ووضع 

مخططات لتحسني حكامتها ؛

اجتامعات  خالل  املذكور  امليثاق  مبقتضيات  التحسيس   •

املجالس اإلدارية ؛

• يف إطار مرشوع التوأمة بني وزارة االقتصاد واملالية والوزارة 

عرش  انتقاء  تم  والتكنولوجيا  لالقتصاد  األملانية  الفيدرالية 

تفعيل مقتضيات  رائدة من أجل  منشآت ومؤسسات عامة 

مثل  اإلجراءات  من  مجموعة  برمجة  إىل  باإلضافة  امليثاق، 

والخوصصة  العامة  املنشآت  مديرية  من  مسؤولني  تكوين 
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بوابة  إنجاز  وكذا  العامة  واملؤسسات  املنشآت  وبعض 

من  العامة»  واملؤسسات  املنشآت  «حكامة  حول  إلكرتونية 

املزمع إطالقها خالل سنة 2013 ؛

• إعداد تقرير سنوي حول حكامة املنشآت العامة من طرف 

مديرية املنشآت العامة والخوصصة.

تنافسية  تحسني  من  متكن  للحكامة  الجيدة  املامرسات  إن 

االقتصادية  الدينامية  يف  مساهمتها  وتعزيز  العامة  املنشآت 

حكامة  بني  املالءمة  لتحقيق  امليثاق  يهدف  وهكذا  للبالد، 

”حكامة  من  املستوحاة  الجيدة  واملامرسات  العامة  املحفظة 

 .(Corporate Governance) “املقاوالت

إن عملية تنفيذ املامرسات الجيدة للحكامة تساعد عىل توطيد 

والشفافية  األخالقيات  مجال  يف  العامة  املنشآت  منوذجية 

تتبع  ثم  أوال،  املعنيني  الفاعلني  تحسيس  وتقتيض  واملساءلة 

املامرسات  تعرفها  التي  التطورات  مع  تكييفها  وكذا  تنفيذها 

الجيدة عىل الصعيدين الوطني والعاملي.         

املراقبة املالية للدولة عىل املؤسسات العامة :

تجدر اإلشارة إىل أن القانون رقم 00-69 املتعلق باملراقبة املالية 

بتنفيذه  الصادر  أخرى،  وهيآت  العامة  املنشآت  عىل  للدولة 

 1424 رمضان   16 بتاريخ   1-03-195 رقم  الرشيف  الظهري 

 18 بتاريخ   5170 عدد  الرسمية  بالجريدة   (2003 نونرب   11)

دجنرب 2003، أقر آلية عرصية وديناميكية ملراقبة الدولة عىل 

املؤسسات واملنشآت العامة عىل ضوء املبادئ املتعارف عليها 

التدبري. وترتكز هذه اآللية عىل تعميم  دوليا يف مجال حسن 

ومالءمة املراقبة وتوضيح السلطات داخل املنشأة.

وقد جاء هذا اإلصالح لرتشيد قطاع املؤسسات واملنشآت العامة 

وأداء  مردودية  رفع  أجل  من  املبذولة  املجهودات  مع  متاشيا 

هذه الهيآت تقنيا واقتصاديا واجتامعيا وماليا. 

كام متت مواكبة هذا اإلصالح باتخاذ تدابري أخرى من بينها :

تسيري  ووسائل  وأشكال  أساليب  يحدد  مرجعي  إطار  إعداد   •

املؤسسات واملنشآت العامة طبقا للامدة 17 من القانون رقم 

00-69 ؛

• إقرار مسطرة تقييم رشوط تطبيق املراقبة املواِكبة ؛

باألداء  املكلف  الخازن  ودليل  املراقبة  أعوان  ميثاق  بلورة   •

وميثاق عمل لجنة التدقيق.

إجراءات  عدة  تفعيل  تم  الهيكيل،  اإلصالح  هذا  مع  موازاة 

مواكبة من أهمها :

• تفعيل عمل املجالس اإلدارية للمؤسسات واملنشآت العامة 

الهيآت  هذه  اسرتاتيجيات  بلورة  يف  دورها  دعم  خالل  من 

وانتظام اجتامعاتها وتتبع توصياتها ؛

املجالس  عن  املنبثقة  التدقيق  لجان  تعميم  عىل  العمل   •

اإلدارية للمؤسسات واملنشآت العامة ؛

العامة  واملنشآت  الدولة  بني  التعاقدية  العالقات  تطوير   •

الرؤية  ووضوح  املسؤولية  من  املزيد  ترسيخ  بهدف 

وتقييم  الجيدة  الحكامة  وتحسني  والنجاعة  والشفافية 

األداء وترشيد وضبط النفقات ؛

• إرساء أنظمة لتدبري املخاطر.

املكلفون  والخزنة  الحكومة  ومندوبو  الدولة  مراقبو  ويحرص 

املعنية  الهيآت  لتسيري  املنتظمة  املتابعة  عىل  خاصة  باألداء 

والسهر عىل صحة عملياتها االقتصادية واملالية وتقييم جودة 

واألهداف  للمهام  تسيريها  مطابقة  وكذا  وإنجازاتها  تسيريها 

املحددة لها.

ويتمتع مراقبو الدولة ومندوبو الحكومة بحق االطالع عىل جميع 

املعلومات والوثائق املتعلقة بهذه الهيآت مع إمكانية القيام يف كل 

حني وبعني املكان بجميع أعامل التحقق واملراقبة املالمئة. كام أن 

مراقبي الدولة ومندويب الحكومة مطالبون بتقديم تقارير سنوية 

تعرض عىل املجالس اإلدارية للمؤسسات واملنشآت العامة املعنية، 

وقد تم إعداد 200 تقريراً لسنة 2010 مقابل 194 تقريرا لسنة 

2009. وبخصوص سنة 2011 تم تقديم مجموع تقارير املراقبني 

قبل متم شهر يونيو مام مكن من تقدميها خالل اجتامعات املجالس 

اإلدارية املكلفة بدراسة حسابات هذه السنة.  

العامة  املنشات  مديرية  تقوم  اإلصالحات،  دينامية  وملواكبة 

املتعلق  القانون  وإصالح  الحكامة  حول  بدراسة  والخوصصة 

باملراقبة املالية للدولة عىل املنشآت واملؤسسات العامة ويهدف 

هذا اإلصالح إىل :

• دعم الربط بني املسؤولية واملحاسبة وتعزيز الشفافية ؛
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• تعزيز فعالية آليات الحكامة واملراقبة املالية للدولة وتوجيهها 

أساسا نحو تتبع األداء والوقاية من املخاطر؛

• املحافظة عىل املوارد واملمتلكات العامة ؛

للمهام  العامة  واملؤسسات  املنشآت  تسيري  مطابقة  تقييم   •

واألهداف املحددة لها ؛ 

والشفافية  الحكامة  مجال  يف  الجيدة  املامرسات  تعميم   •

وتكييف الرقابة تبعا لخصوصيات املؤسسة من حيث الرهانات 

اإلسرتاتيجية والوزن االقتصادي واملخاطر وجودة التدبري.

ويف هذا الصدد، تم إسناد الدراسة إىل مكتب خاص يضم خرباء 

مغاربة وأجانب والذي رشع يف إجراءها ابتداء من فاتح مارس 

2012، و تتضمن هذه الدراسة ثالث مراحل :

• التشخيص ؛

• انجاز مقاربة مع أنجع التجارب الدولية يف هذا املجال واقرتاح 

سيناريوهات التغيري ؛

• اعتامد السيناريو األمثل والتفعيل والتطبيق عىل أرض الواقع 

مبساعدة املكتب املذكور.

املصدر: مديرية  املنشآت العامة و اخلوصصة



9مجلة املالية لوزارة االقتصاد واملالية / العدد 18 - نونرب 2012

عقد برنامج بني الدولة والصندوق املغريب للتقاعد(2013-2011): 
األهداف  الجيدة من أجل مواصلة تحقيق  للحكامة  تجسيدا 

اإلسرتاتيجية للمؤسسة

عرف الصندوق املغريب للتقاعد خالل سنة 2011 حدثا بارزا متثل يف توقيع عقد برنامج 

بني الدولة والصندوق للفرتة املمتدة من سنة 2011 إىل 2013. ويكتيس هذا العقد أهمية 

بالغة بالنسبة للطرفني، حيث يعد وثيقة إسرتاتيجية تروم ضامن وضوح الرؤية يف العمل 

وترجيح منطق النتائج عىل منطق الوسائل، عالوة عىل تحديد مسؤولية املتعاقدين يف 

تحقيق األهداف املتوخاة. مبوجب هذا العقد تتعهد الدولة مبواصلة اتخاذ اإلجراءات 

الكفيلة بضامن دميومة أنظمة التقاعد املسرية من طرف الصندوق.

املغريب  الصندوق  و  الدولة  بني  برنامج  عقد  إعداد  تم 

للتقاعد(2011-2013) وفقا لقرار مجلس إدارة الصندوق خالل 

من  تأكيده  تم  والذي   2009 شتنرب   8 بتاريخ  املنعقدة  دورته 

طرف نفس املجلس بتاريخ 15 دجنرب 2010. نص القرار املتخذ 

الدولة  مع  جديد  عقد  بإبرام  الصندوق  إلدارة  الرتخيص  عىل 

يضع األسس التي تؤطر العالقات بني الطرفني من خالل تحديد 

التزاماتهام للثالثة سنوات املقبلة (2011 - 2013 ). كام يهدف 

إىل مواكبة مؤسسة الصندوق من أجل ترسيخ آليات الحكامة 

إىل  القبلية  املراقبة  من  باالنتقال  لها  تسمح  التي  الرضورية 

املتعلق   69.00 رقم  القانون  ملقتضيات  طبقا  املواكبة  املراقبة 

باملراقبة املالية عىل املؤسسات العمومية.

ويف هذا اإلطار فإن عقد الربنامج، الذي جاء يف أعقاب حصيلة 

يف  يرتجم   (2009-2007) السابق  املخطط  لعقد  مشجعة  جد 

الواقع إرادة الطرفني الستكامل مجموعة من املشاريع املهيكلة 

التي متت مبارشتها يف إطار التجربة التعاقدية األوىل بني الدولة 

والصندوق. ويتعلق األمر بشكل أسايس ببلورة توصيات الدراسة 

باملشاريع  وكذا  املعلومايت  للنظام  املديري  باملخطط  الخاصة 

املشاريع  املالية. ويشار إىل أن هذه  املحفظة  التي تهم تدبري 

تندرج يف إطار تدعيم تجربة الصندوق املغريب للتقاعد يف مجال 

توظيف احتياطياته املالية وتنويع مجاالت استخداماتها، عالوة 

عىل أنها تأخذ بعني االعتبار الدراسة التي سبق أن خضعت لها 

املحفظة املالية للصندوق سنة 2008 والتي خلصت إىل اقرتاح 

عدد من اإلجراءات العملية بهدف الرفع من مردوديتها، فضال 

إدارة  مجلس  إرشاك  خالل  من  الحكامة  مفهوم  تعميق  عن 

الصندوق املغريب للتقاعد يف تدبري تلك املحفظة.      

االنطالقة  إعطاء  املربم  العقد  من  يتوخى  السياق،  نفس  ويف 

ملشاريع جديدة تجعل من الصندوق مؤسسة فاعلة قادرة، من 

ستواكب  التي  التحوالت  املطلوبة  بالرسعة  استباق  عىل  جهة 

أخرى  جهة  ومن  الوطنية،  التقاعد  أنظمة  إصالح  عملية 

استيعابها سواء عىل املستوى األحادي أو التنظيمي. 

ويف هذا اإلطار، نص عقد الربنامج عىل إلتزامات متبادلة ترمي إىل 

التحكم يف املخاطر وتطوير التنظيم الحايل وعقلنة تدبري املوارد 

االسرتاتيجية  للتوجهات  وفقا  وذلك  النفقات  وترشيد  البرشية 

التقنية  الدراسات  مختلف  وتوصيات  الصندوق  إدارة  ملجلس 

املنجزة يف هذا الشأن. كام ترمي إىل تكريس مكانة الصندوق 
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كمخاطب أسايس للدولة يف مجال الضامن واالحتياط االجتامعي 

عالقة  لها  التي  القانونية  النصوص  إعداد  وإرشاكه يف مسطرة 

مبارشة باألنظمة التي يقوم بتسيريها.

مجموع  وصل   2010 سنة  حدود  إىل  أنه  بالذكر،  وجدير 

التقاعد  أنظمة  متويل  يف  للدولة  العامة  امليزانية  مساهامت 

منذ سنة 1996، وهو التاريخ الذي أصبحت فيه الدولة تؤدى 

أن  كام  درهم.  مليار   96 إىل  منتظم،  بشكل  حصتها كمشغل 

 2 من  الفرتة،  نفس  انتقلت خالل  للدولة  السنوية  املساهمة 

مليار درهم إىل 9 مليار درهم. ومع ذلك، وبالرغم من هذا 

املجهود املايل املهم تبقى أنظمة املعاشات املسرية من طرف 

الصندوق املغريب للتقاعد مهددة باختالل توازناتها املالية عىل 

املدى القصري. فإذا كانت االحتياطيات املالية لنظام املعاشات 

املدنية ستبلغ حوايل 75 مليار درهم خالل سنة 2012 ، فإن 

هذا املبلغ رغم ضخامته، سيتقلص برسعة ليندثر بشكل كيل 

خالل سنة 2021 بفعل تأثري العجز السنوي، ما مل يتم اتخاذ 

أي إجراء إصالحي.  

تتقاسم  جريئة  إجراءات  بالتايل  تتطلب  الوضعية  وهذه 

كهيئات  املحلية  والجامعات  الدولة  جهة  من  مسؤوليتها، 

مشغلة، ومن جهة أخرى املوظفون النشيطون الذين يساهمون 

يف متويل أنظمة التقاعد.

بعض املؤرشات الدميوغرافية واالكتوارية واملالية ألنظمة املعاشات املسرية 

من طرف الصندوق لسنة 2011

معطيات دميوغرافية

املعطيات املحاسبية واملالية (مباليني الدرهم)

معطيات التوازن املايل (مباليني الدرهم)

749 898املنخرطون املدنيون والعسكريون

059 630املستفيدون املدنيون والعسكريون

3,01املعامل الدميوغرايف بالنسبة لنظام املعاشات املدنية

708,18 23املوارد اإلجاملية لنظامي املعاشات املدنية والعسكرية

445,80 19النفقات االجاملية

%121,92نسبة التغطية االجاملية

293,22 2فائض نظام املعاشات املدنية

120 74االحتياطات املكونة

381,18 3الحاصل املايل

%4,6نسبة املردودية املتوسطة للتوظيفات 
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املصدر: الصندوق املغربي للتقاعد

اإلسقاطات االكتوارية واملالية

املؤرشات االكتوارية لنظام املعاشات املدنية

مؤرشات جودة الخدمات خالل فرتة عقد الربنامج

التوقعاتاملنجزات

2010201120122013املؤرش   /   السنة

063 509576 868585 081593 594عدد املنخرطني

481 919271 100260 265251 245عدد املستفيدين

%87,20%96,85%117,56106,85نسبة التغطية

2,872,772,612,44املعامل الدميوغرايف

األهدافاملنجزات

2010201120122013املؤرش  /  السنة

%85%80%75%50نسبة املعاشات األساسية املؤداة دون انقطاع يف الدخل

نسبة املعاشات املحولة واملؤداة يف أجل أقل من ثالثة 

أشهر من تاريخ التوصل بالطلب

 هدف

جديد
100%100%100%

نسبة مراجعة املعاشات وفقا لتغيري الوضعية اإلدارية يف 

أجل أقل من شهر
%100%100هدف جديد

%75%70%65%60نسبة املعاشات املؤداة عن طريق التحويل البنيك

املعاشات  أنظمة  مبستقبل  املرتبطة  التحديات  حجم  إن 

إبرام  استدعت  للتقاعد  املغريب  الصندوق  من طرف  املسرية 

عقد برنامج بني الدولة والصندوق السالف الذكر. ويأيت هذا 

عىل  الحرص  أهدافها  صلب  يف  تضع  نظرة  إطار  يف  العقد 

ضامن دميومة أنظمة التقاعد ومواصلة تطوير املؤسسة التي 

تتحمل مسؤولية تسيريها.

بإيعاز  الصندوق  سيواصل  املسطرة  األهداف  ولتحقيق 

عىل  االعتامد  الوصية  الوزارة  من  ودعم  إدارته  مجلس  من 

ساعيا  والتواصل  املعلوميات  مجال  يف  الحديثة  التقنيات 

بذلك إىل االنسجام مع  التوجهات الحكومية يف مجال إرساء 

اإلدارة اإللكرتونية وتكريس مبادئ الفعالية والنجاعة وخدمة 

للمرتفقني من املتقاعدين وذوي حقوقهم.
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دور الجهوية املتقدمة يف تعزيز الحكامة املحلية

تلعب الحكامة الرتابية دورا هاما يف تعزيز الحكامة الجيدة. ومع إفراد الدستور الجديد 

أهمية كربى للحكامة، فقد أصبح تجسيد  الجهوية أولوية كربى تستلزم اتخاذ جملة من 

االجراءات املواكبة  عىل الصعيد التدبريي واملايل.

منذ سنة 1998، أطلق املغرب ورشا كبريا لإلصالحات بتنصيب 

لتوسيع  قوية  دفعة  أعطت  التجربة  هذه  التناوب.  حكومة 

هامش الحريات وفتحت املجال العتامد العديد من اإلصالحات 

القانونية ، حيث تجسدت الرغبة يف تكريس دولة الحق والقانون 

عىل مستوى تخليق الحياة العامة، ودعم الحكامة الجيدة عىل 

املستوى الوطني وعىل مستوى الجامعات املحلية.

وقد توج هذا املسار اإلصالحي بإعطاء انطالق ورش الجهوية 

امللكية  اللجنة  تنصيب  خالل  من   2010 سنة  خالل  املوسعة 

عليه  وافق  الذي  الدستور  ومبراجعة  الغرض  لهذا  املحدثة 

الشعب املغريب يف االستفتاء العام لفاتح يوليوز 2011.

اإلصالح الدستوري لبنة أوىل نحو الجهوية 

املتقدمة 
اإلصالحات  ملسلسل  تتويجا  الدستورية  املراجعة  جاءت  لقد 

السنوات  اململكة يف  به   التزمت  الذي  والقانونية  املؤسساتية 

األخرية والذي يشكل نقلة دميقراطية نوعية، حيث يؤكد عىل 

السلط  وتوازن  فصل  ويعزز  للمملكة  املتعددة  الهوية  ركائز 

داخلها  تتدعم  واجتامعية،  برملانية  دستورية  ملكية  إطار  يف 

سلط الربملان ويتم التأكيد من خاللها عىل أهمية الدميقراطية 

املواطنة والتشاركية ومبادئ الحكامة الجيدة وربط املسؤولية 

ميثاقا حقيقيا  الجديد  املغريب  الدستور  باملحاسبة. كام يشكل 

للحقوق األساسية مع ربطها بواجبات املواطنة، مع تأكيده ألول 

مرة عىل رضورة التزام الدولة بتحقيق مبدأ املناصفة بني الرجل 

عىل  الحصول  يف  واملواطنات  املواطنني  حق  وتكريس  واملرأة 

املعلومات وتيسري مشاركة الشباب يف الحياة العامة.

وقد أوىل الدستور املغريب الجديد عناية خاصة لتخليق الحياة 

العامة ومبادئ الحكامة الجيدة. وهكذا فقد تم اعتامد العديد 

من املقتضيات التي ترمي إىل تعزيز الحكامة الجيدة مبؤسسات 

الحكامة  من  جعلت  التي  الدستور  ديباجة  من  بدءا  الدولة 

تجسدت  وقد  دميقراطية.  دولة  لبناء  أساسية  دعامة  الجيدة 

الذي خصص  الدستور  من  عرش  الثاين  الباب  يف  اإلرادة  هذه 

الوطنية  الهيئة  خصوصا  الجيدة  الحكامة  لهيئات  بالكامل 

للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

 وقد تبلور الطابع الدستوري للحكامة الجيدة وتخليق الحياة 

العامة عرب ربط املسؤولية باملحاسبة، ودسرتة املؤسسات املكلفة 

وتخليق  الرشوة  ملكافحة  الرامية  السياسات  وتنفيذ  بإعداد 

من  املؤسسات  هذه  متكني  عىل  الحرص  مع  العامة  الحياة 

اآلليات الرضورية لتحقيق هذه األهداف. كام تم تعزيز دور 

املجلس األعىل للحسابات يف مجال الرقابة عىل املال العام.

الولوج  يف  واملواطنني  املواطنات  بني  املساواة  ضامن  وبهدف 

لخدمات املرافق العمومية وتكريس معايري الجودة والشفافية 

واملحاسبة واملسؤولية، سيتم، بناءا عىل الدستور الجديد، اعتامد 

الجيدة  الحكامة  قواعد  يحدد  العمومية  للخدمات  ميثاق 

املتعلقة بتسيري اإلدارات العمومية والجهات والجامعات الرتابية 

واألجهزة العمومية. 

وبخصوص ربط املسؤولية باملحاسبة، فقد أوجب الدستور عىل 

كل شخص، منتخبا كان أو معينا، ميارس مسؤولية عمومية، أن 

يقدم ترصيحا كتابيا باملمتلكات واألصول التي يف حيازته، بصفة 

مبارشة أو غري مبارشة، مبجرد تسلمه ملهامه، وخالل مامرستها 

وعند انتهائها.
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الحكامة  لتعزيز  كأداة  املوسعة  الجهوية 

املحلية
لقد أريد للجهوية املتقدمة أن تكون مدخال لدميقراطية محلية 

من  الجهوية  البرشية  واملؤهالت  الكفاءات  يف  واثقة  حقيقية 

للتنمية  ومكرسة  الجهوي  العمومي  للشأن  تدبريها  خالل 

كام  وبيئيا،  وثقافيا  واجتامعيا  اقتصاديا  واملندمجة  املستدامة 

من  الدولة  لهياكل  عميق  إلصالح  مدخال  لتكون  أيضا  جاءت 

خالل التدرج نحو المركزية والمتركز فعليني ودميقراطية معمقة 

وحكامة جيدة.

ومن املنتظر أن تساهم الجهوية املتقدمة بشكل كبري يف التنمية 

لدى  املبادرة  روح  تعزيز  عرب  للبالد  واالجتامعية  االقتصادية 

اإلكراهات   الحد من  و  منتخبيهم  ولدى  واملواطنات  املواطنني 

والعراقيل البريوقراطية وكذا نهج سياسة القرب وتظافر الجهود 

السياسات  يف  االعتبار  بعني  الرتايب  البعد  وأخذ  القطاعات  بني 

العمومية ويف تدخالت الدولة والجامعات الرتابية.

ولقد أفرد الدستور املغريب الجديد الباب التاسع منه للجهات 

واألقاليم  والعامالت  الجهات  يف  واملتمثلة  الرتابية  والجامعات 

والجامعات، حيث يرتكز التنظيم الجهوي والرتايب عىل مبادئ 

مشاركة  يؤمن  كام  والتضامن،  التعاون  وعىل  الحر،  التدبري 

املعنيني يف تدبري شؤونهم، والرفع من مساهمتهم يف  السكان 

ينص  اإلطار،  هذا  ويف  واملستدامة.  املندمجة  البرشية  التنمية 

تنظيمي سينظم رشوط  قانون  الدستور عىل  الفصل 146 من 

بكيفية  لشؤونها  األخرى  الرتابية  والجامعات  الجهات  تدبري 

بأهلية  املتعلقة  والقواعد  مجالسها،  أعضاء  وعدد  دميقراطية، 

االنتدابات،  بني  الجمع  منع  التنايف، وحاالت  الرتشيح، وحاالت 

داخل  النساء  متثيلية  تحسني  وأحكام  االنتخايب،  النظام  وكذا 

املجالس املذكورة.

وهكذا، ستساهم الجهات والجامعات الرتابية األخرى يف تفعيل 

السياسة العامة للدولة، ويف إعداد السياسات الرتابية، من خالل 

ستضع  كام   .(137 (الفصل  املستشارين  مجلس  يف  ممثليها 

تشاركية  آليات  األخرى،  الرتابية  والجامعات  الجهات،  مجالس 

واملواطنني  املواطنات  مساهمة  لتيسري  والتشاور،  للحوار 

والجمعيات يف إعداد برامج التنمية وتتبعها (الفصل 136). كام 

مُيكن للمواطنات واملواطنني والجمعيات تقديم عرائض بهدف 

اختصاصه ضمن  يف  تدخل  قضية  أية  بإدراج  املجلس  مطالبة 

جدول أعامله. 

مشرتكة  واختصاصات  ذاتية  اختصاصات  الرتابية  وللجامعات 

مع الدولة واختصاصات منقولة إليها من هذه األخرية. وتتوفر 

ذاتية،  مالية  موارد  عىل  األخرى،  الرتابية  والجامعات  الجهات 

تنقله  اختصاص  وكل  الدولة.  قبل  من  مرصودة  مالية  وموارد 

الدولة إىل الجهات والجامعات الرتابية األخرى يجب أن يكون 

مقرتنا بتحويل املوارد املطابقة له. 

ومن ضمن روافد الحكامة الجيدة التي ستضمن نجاح تجربة 

الجهوية املوسعة والتي جاءت يف  تقرير اللجنة امللكية االستشارية 

للجهوية هناك : مقاربة النوع  واملشاركة الدميقراطية للمواطنني 

يف التدبري، توسيع  اختصاصات املجلس الجهوي، إحداث وكالة 

لتنفيذ املشاريع، تحديث أمناط التدبري، تطوير نظام املعلومات، 

تعزيز آليات املحاسبة وتنويع آليات التمويل.

يف  للمواطنني  الدميقراطية  واملشاركة  النوع  مقاربة 

التدبري

فيام يخص مقاربة النوع االجتامعي، عمل التقرير عىل ترسيخ 

إرادية  إجراءات  اتخاذ  خالل  من  النسائية  املشاركة  وتكريس 

لفائدة النساء لتشجيع ولوجهن إىل الوظائف االنتخابية، وهو 

عىل  التقرير  أكد  كام  الجديد.  الدستور  عززه  الذي  التوجه 

آليات  إقرار  من خالل  التشاركية  الدميقراطية  مأسسة  وجوب 

لتيسري مشاركة املواطنني واملواطنات، خصوصا الشباب والنساء، 

يف كل مناحي الحياة الجهوية. 

اختصاصات واسعة للمجلس الجهوي

ُيقرتح أن يكون للمجلس الجهوي دور استشاري واقرتاحي يف 

كل االسرتاتيجيات واملشاريع العمومية  الكربى املربمجة من قبل 

الحكومة عىل أرض الجهة. كام يقوم املجلس الجهوي، بإعداد 

مجاالت  به يف  الخاصة  التجهيز  وبرامج  العمل  وإنجاز خطط 

والرتبية  والبيئة  والطاقة  املاء  وقطاعات  والتشغيل  االستثامر 

والتكوين والثقافة والصحة. ويكون له دور الصدارة تجاه باقي 

املجالس املنتخبة، فيام يخص وضع برامج تنمية جهوية وتتبعها 
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يف انسجام مع توجهات الدولة وبعد استشارة مختلف الفاعلني 

العموميني واملجتمع املدين والخواص عىل مستوى الجهة.

إحداث وكالة لتنفيذ املشاريع تحت مراقبة املجلس 

الجهوي

رئيس  إرشاف  تحت  املشاريع  لتنفيذ  الجهوية  الوكالة  توضع 

املعنوية  بالشخصية  وتتمتع  ومراقبته،  الجهوي  املجلس 

الخصوص  الوكالة عىل  تتكفل  و  والتدبريي.  املايل  وباالستقالل 

مبد املجلس الجهوي باملساعدة يف مجاالت القانون والهندسة 

التنمية.  وبرامج  املشاريع  وإعداد  دراسة  عند  واملالية  التقنية 

كام تختص بتنفيذ مشاريع وبرامج التنمية التي يقرها املجلس 

وتدبري امليزانيات املرصودة لها من قبله.

تأهيل إدارات الجامعات الرتابية

تأطري  مستويات  وضعف  املوظفني  عدد  لفائض  اعتبارا 

برنامج  وضع  يقرتح   الرتابية،  للجامعات  التابعة  اإلدارات 

وتقليص  بالكفاءات  مبستوى  للنهوض  مكثف  استعجايل 

وضع  وكذا   التأطري  جودة  من  للرفع  املوظفني  أعداد  فائض 

الرتابية  للجامعات  العمومية  للوظيفة  جديد  تنظيمي  إطار 

مالئم الحتياجاتها ومحفز ألطرها مع تحديد أهداف واضحة 

مضبوطة. ومسؤوليات 

تحديث أمناط التدبري

مع انطالق مسلسل الجهوية املوسعة مع ما سيواكبه من تعزيز 

الدميقراطية وتوسيع اختصاصات الجهات وتعزيز موارده، عىل 

التنظيم  معايري  ألحدث  يستجيب  بتدبري  تلتزم  أن  الجهات 

وملواصفات  للمساطر  الكايف  التوثيق  عىل  ويعتمد  والتسيري، 

الحس  تعميم  مع  والنجاعة  للفعالية  توخيا  واألعامل،  املهام 

باملسؤولية والحرص الدائم عىل الشفافية والفعالية والنجاعة يف 

مامرسة اختصاصات الجامعات الرتابية وتدبريها،مع إذكاء روح 

واألطر  املسؤولني  بني  أو  املجالس  أعضاء  بني  سواء  املسؤولية 

واألعوان العاملني بإداراتها وبأجهزة التنفيذ والتدبري.

تطوير نظام املعلومات
من أجل متكني الجامعات الرتابية من الحصول عىل املعلومات 

املفيدة ملامرسة اختصاصاتها لدى اإلدارات واملؤسسات العمومية، 

اإلحصائية   للمعلومات  الوطني  النظام  وتطوير  تحسني  يعترب 

أولوية ليتكفل عىل نحو أفضل باملعطيات الجهوية وذلك بهدف 

توفري املعلومات النافعة عىل املستوى الرتايب والوطني.

تعزيز آليات املحاسبة
يعترب الرفع التدريجي للمحاسبة  القبلية للدولة عىل الجهات 

يف إدارة وإنجاز املشاريع جهويا  انتقاال نوعيا من مبدأ الوصاية 

البعدية  من  املراقبة  آليات  تعزيز  تم  كام  الرشاكة.  مبدأ  إىل 

خالل افتحاصات داخلية وخارجية عىل املجلس الجهوي وعىل 

الوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع مبا يجعل الجهة أداة إقالع يف 

املجال الدميقراطي والحكامة الجيدة والتنمية الحديثة. 

تنويع آليات التمويل
 يعترب إحداث صندوق للتأهيل االجتامعي للجهات خطوة هامة 

من أجل سد مظاهر العجز الكربى يف الجوانب املرتبطة مبارشة 

بالتنمية البرشية (الصحة، التعليم، السكن، والولوج إىل الخدمات 

الدولة اعتامدات مالية مهمة بغية  األساسية) حيث ستخصص 

املعايري  مستوى  إىل  أو  الوطني  املعدل  إىل  بالجهات  االرتقاء 

الوطنية والدولية، يف قطاعات الصحة والرتبية وشبكة الطرق.

أفق  يف  للجهات  الخاصة  الجبائية  املوارد  تأهيل  سيشكل  كام 

مضاعفتها باإلضافة إىل خلق صندوق للتضامن الجهوي تقدما 

هاما يهدف إىل الحد من التفاوتات الناجمة عن تركيز الرثوات 

والنمو غري املتكافئ ملجاالتها الرتابية وعن الفوارق الجغرافية 

والدميغرافية بينها.

من  سيمكن  إحداثه  فإن  الجهات،  بني  التضامن  صندوق  أما 

ترسيخ مبدأ التضامن بني الجهات للحد من التفاوتات الناجمة 

عادل  توزيع  تحقيق  و  والدميغرافية  الجغرافية  الفوارق  عن 

للموارد بالنظر إىل حاجيات الجهات.

املصدر: مديرية الدراسات والتوقعات املالية
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شفافية  املالية العامة : نحو منوذج جديد

االقتصـــاد  الربكة، وزير  نزار  السيد  ترأسه  الذي  العمومية  للاملية  الدويل  امللتقى  اختتم 

واملالية والوزير املنتدب لدى وزير االقتصاد واملالية املكلف بامليزانية، السيد إدريس األزمي 

االدرييس، وبحضــــور السيد ميشيل بوفيي (رئيس املؤسسة الدولية للاملية العمومية)، 

أشغاله بالدعوة إىل اعتامد الشفافية كنموذج جديد للاملية العمومية باملغرب وكرافعة 

الستمرارية موازاناتية عىل املدى البعيد.

االقتصاد  وزارة  بني  مشرتك  بتنظيم 

املؤسسة  أجل  من  والجمعية  واملالية 

والتجمع  العمومية  للاملية  الدولية 

املالية  مجال  يف  للبحوث  األوريب 

الدويل  امللتقى  انعقد  العمومية 

و08   07 يومي  العموميــة  للامليــة 

شتنرب 2012، وهو املوعـــد السنـــوي 

املالية  ومهنيي  الخبــراء  يجمع  الذي 

العمومية املغاربــة والفرنسيني .

موائد  ثالث  حول  امللتقى  هذا  نظم 

والقرار  الشفافية   » تتناول  مستديرة 

ووسائل  «الشفافية  العمومي»،  املايل 

األزمة  سياق  مستحرضا  والرقابــة».  و»الشفافيـة  التدبري» 

االقتصادية  األزمـــــة  أن  الربكة  نزار  السيد  أكد  العاملية،  

أرغمتها  البلدان  العمومية يف عدد من  املالية  التي مست 

أخطاء  تفادي  أجل  مــن   ، القريب  املايض  مراجعة  عىل 

وحكومية  مالية  مؤسسات  وإرساء  املستقبل  يف  سياسية 

صلبة قادرة عىل الصمـــود يف وجه األزمات املالية.

يف هذا االتجاه، قام املغرب باختيار منوذج جديد للحكامة 

الدستور  يف  الجيدة  الحكامة  مؤسسات  إدراج  عىل  مبني 

الشأن  تدبري  يف  الشفافية  مبدأ  تجسيد  يف  دورها  وتعزيز 

وافتتاح  للاملية  التنظيمــي  القانون  إصالح  أن  كام  العام، 

ورش الجهوية مينحان فرص جديدة من أجل انبثاق منطق 

النجاعة والشفافية وإرشاك املواطن.

فإن  العمومية،  للاملية  الدولية  املؤسسة  لرئيس  بالنسبة 

انعدام  ألن  االجتامعي   للرتابط  ضامنة  تشكل  الشفافية 

الثقة تفرز الفوىض والظلم وانهيار املجتمعات ، ومع تعقد 

املجتمعات الحديثة ، فقد غدى من الرضوري وضع منوذج 

جديد لتنظيم الدول.

بالنسبة للسيد نور الدين بنسودة، فإن الشفافية تعني يف 

املالية:  املقام األول، االنفتاح عىل  املعني األول بالسياسة 

املواطن.

أنشطة الوزارة
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الشفافية والقرار املايل العمومي

عرفت املائدة املستديرة األوىل ، التي ترأسها 

الوزير  االدرييس،  األزمي  ادريس  السيد 

املنتدب لدى وزير االقتصاد و املالية املكلف 

بامليزانية، نقاشات مهمة متحورت حول إرساء 

الخاصة  املعطيات  إعطاء  يف  الشفافية  مبدأ 

نظرة  وضع  أهمية  و  العمومية،  بامليزانيات 

توضيح  كذا  و  العمومية  للاملية  مندمجة 

الجامعات  و  الدولة  بني  املالية  العالقات 

املحلية.

شفافية  أن  الوزيراملنتدب  السيد  أكد  وقد 

املالية  الوضعيات  تقديم  تقتيض  العمومية  املالية 

من  للتمكني  العمومية  اإلدارات  لجميع  واملحاسباتية 

للاملية  الصحية  للحالة  املكان  و  الزمان  يف  املقارنة 

أن  كام  عاملية.  مبعايري  تقوميية  شبكة  وفق  العمومية 

املنتدب،  الوزير  السيد  حسب  العمومية،  املالية  شفافية 

املعطيات  النسجام  و  للمصداقية  ضامنات  وجود  تفرض 

كذا  و  بامليزانية  الخاصة  املعطيات  و  اقتصادية  املاكرو 

بتقديم هذه  املكلفة  الهيئات  باستقاللية  تتعلق  ضامنات 

املعطيات، اليشء الذي يفرض وجود  نظام محاسبايت شامل 

بنظام معلومايت قوي. و تقتيض شفافية  ومندمج مسنود 

لالختصاصات  واضحا  تحديدا  كذلك  العمومية  املالية 

واملسؤوليات و العالقات بني االدارات  املركزية والجامعات 

املحلية.

قسم  رئيس  ميسوم،  لطفي  السيد  اعترب  أخرى،  جهة  من 

التفتيش بالخزينة العامة للمملكة أن الدستور الجديد وضع 

الظروف املالمئة لدعم الفعالية و الشفافية والحكامة الجيدة 

التنظيمي للاملية  القانون  العمومية كام أن إصالح  للاملية 

جميع  نرش  القانون  هذا  يفرض  إذ  نوعية،  نقلة  سيشكل 

املعلومات املالية و الوثائق املرافقة لقانون املالية و املتعلقة 

بالدين العمومي و املقاصة و كتلة األجور والحسابات املدمجة 

للقطاع العام و كذا حسابات الجامعات املحلية... 

و يف ختام املائدة املستديرة األوىل، ذكر السيد نور الدين 

بوطيب، الكاتب العام لوزارة الداخلية بانخراط املغرب يف 

العالقات، خاصة  الذي يقتيض توضيح  الالمركزية  مسلسل 

عرب  ذلك  و   الرتابية  الجامعات  و  الدولة  بني  منها  املالية 

توزيع واضح لالختصاصات و املوارد يخول للجهتني العمل 

كرشكاء يف تدبري الشؤون املحلية.

الشفافية و آليات تدبري املالية العامة

الشيوخ  مجلس  رئيس  نائب  كني،  شارل  السيد  ترأس  

كلمته  يف  ركز  حيث  الثانية  املستديرة  املائدة  الفرنيس،  

االفتتاحية عىل تبسيط  آليات التدبري لضامن الشفافية.

كام أشار السيد نور الدين بن سودة، الخازن العام للمملكة 

امليزانية  مصداقية  يعترب  الدويل  البنك  أن  إىل  تقدميه  يف 

مبعنى العمومية  املالية  تدبري  لفعالية  مقياس  مبثابة 

«اعتامد ميزانية واقعية تستند عىل تنزيل حقيقي و وفق 

التوقعات». و قد تابع الخازن العام تحليل تنفيذ امليزانية 

العامة عرب االحدى عرشة سنة األخرية، متبنيا يف ذلك مقارنة 

وتوقعات  للحكومة  العامة  املالية  السياسة  طموح  بني 

عنه  يفصح  الذي  امليزانية  وتنفيد  جهة  من  املالية  قانون 

التحليل  اعتمد هذا  وقد  أخرى.  التصفية من جهة  قانون 

األجور  وكتلة  العادي  الدخل   : عىل سبعة معطيات وهي 



17مجلة املالية لوزارة االقتصاد واملالية / العدد 18 - نونرب 2012

واملقاصة ومنط عيش االدارة و االستثامر و مديونية الخزينة 

وتوازن امليزانية.

الدستور  مقتضيات  أن  للمملكة  العام  الخازن  أضاف  و 

الجديد تحث عىل ربط اإلنفاق العمومي بالنتائج املنتظرة 

ضامن  أجل  من  املعتمدة  السياسات  نجاعة  تقييم  وعىل 

الصدد،  البعيد. و يف هذا  املدى  استمرارية موازناتية عىل 

الشفافية  آليات  للاملية تفعيل  التنظيمي  القانون  سيدعم 

يف تنفيد امليزانية العمومية ( نظام معلومايت مندمج، النظام 

املحاسبايت، الصفقات العمومية...)

و من جهته أكد السيد محمد سمري التازي، مدير املنشآت 

العامة و الخوصصة،  أن شفافية املنشآت العامة ستعزز يف 

التعاقد  التنظيمي للاملية من  خالل  القانون  إطار إصالح 

حول األداء عىل أساس برمجة متعددة السنوات، وهو نهج 

معتمد يف بعض املنشآت. و أضاف السيد التازي أن املنشآت 

األخرية تطورا ملحوظا مبعدل  السنوات  العامة سجلت يف 

متوسط سنوي قدره %10 من مجموع رقم املعامالت. كام 

أفاد أن تدبري املالية وفق مقومات الشفافية تقتيض اتخاد 

إصالحات جديدة خاصة إصالح نظام و أجهزة رقابة الدولة 

عىل املنشآت العامة.

الشفافية و املراقبة

يف افتتاحه للامئدة املستديرة الثالثة، أكد السيد فتح الله 

ولعلو، عمدة مدينة الرباط ووزير املالية السابق أن الرقابة 

الربملانية لإلجراءات العمومية  تشكل مكونا أساسيا للتدبري 

الجيد.

تقييم  أن  إىل  العايل دومو  الربملاين عبد  أشار  و من جانبه 

رضورة   يطرح  األمة  نواب  طرف  من  الدولة  حسابات 

تتبع  كذا  و  مناقشته  و  املالية  قانون  تحضري  يف  املشاركة 

تنفيذه. كام ركز عىل رضورة  تكوين الربملانيني متاشيا مع  

تجدد تقنيات و آليات املراقبة.

و تطرق السيد عبد الكريم كريي، املدير املكلف بالتقنني 

ملوضوع  للمملكة،  العامة  بالخزينة  املحاسبايت  التوحيد  و 

مستقبل املراقبة املالية و املحاسباتية إذ اعترب أن النموذج 

الجديد للمراقبة يجب أن يرتكز عىل املراقبة اآلنية حيث 

يقوم املراقب املايل باملراقبة يف قلب العملية التدبريية.

االجراءات  املناسبة مجموعة من  بهذه  السيد كريي  اقرتح 

الشفافية  و  املصداقية  من  مزيد  ضامن  شأنها  من  التي 

فيام يخص املراقبة املالية و املحاسباتية  خاصة وضع نظام 

يرتكز عىل التتبع و اليقظة  وكذا  العمل عىل تحقيق ترابط 

أفضل بني املراقبة املالية و الربمجة املالية  و  إعادة هيكلة 

املراقبة بنرش ثقافة  املحاسبة السنوية و املحاسبة التحليلية 

لتكاليف السياسات العمومية و مراقبة املمتلكات....

السيد باتريك لفاس، رئيس غرفة مبجلس الحسابات الفرنيس 

تطرق لدور املجلس يف ضامن الشفافية. أما السيد  عبد الله 

رسحان، الكاتب العام للمجلس األعىل للحسابات، فقد ركز 

عىل الرهان املرتبط باملصادقة عىل حسابات الدولة وتقييم 

السياسات العمومية.

و قد اختتم امللتقى بالدعوة إىل دمج الشفافية يف النموذج 

رافعة  باعتبارها  املغرب  يف  العمومية  للاملية  الجديد 

لالستدامة املالية بعيدة املدى. و أكد الخازن العام للمملكة 

يف كلمته الختامية ألشغال هذا امللتقى أن تحسني الشفافية 

اجتامعية  تنمية  ضامن  أجل  من  منه  بد  ال  «رشطا  يعترب 

واقتصادية مطردة و مستدامة للمواطنني».

املصدر: مديرية الشؤون اإلدارية والعامة
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حسن السرية الرضيبية يف ظل املقاربة الجديدة للتصنيف

رغبة يف تحسني الشفافية و تعزيزعالقة اإلدارة الرضيبية مبلزميها٬ تم إقرار مرسوم يتعلق 

بتصنيف املنشآت. تروم اإلجراءات املتخذة يف هذا اإلطار، إحداث معاملة تفضيلية لفائدة 

املنشآت املصنفة التي تكون وضعيتها الرضيبية منتظمة.

الذي   132-12-2 رقم  املرسوم  يشمل 

شتنرب   20 بتاريخ  التنفيذ  حيز  دخل 

2012 (الجريدة الرسمية عدد 6084) 

امللزم  «صفة  منح   رشوط  تحديد 

املصنف» لفائدة املنشآت.

الجهود  إطار  يف  القانون٬  هذا  يندرج 

إىل  الرامية  الحكومة  تبذلها  التي 

املتبادلة  والثقة  الرشاكة  مناخ  تعزيز 

وكذا   ٬ وامللزمني  الرضيبية  اإلدارة  بني 

تشجيع امللزمني يف إطار القطاع الغري 

املنظم عىل مزاولة نشاطات منظمة.

املكررة   164 باملادة  إدراجها  تم  التي  املقتضيات  ترتكز 

للملزم  التلقايئ  الترصيح  العامة للرضائب عىل  املدونة  من 

بالحصيلة الخاضعة للرضيبة. ويعترب كأداة إلدماج مشاركة 

امللزم يف الفرض الرضيبي، ويف ذلك تفعيل للحكامة الجيدة.

كام يهدف املرشوع إىل إرساء تعامل تفضييل من طرف اإلدارة 

الرشوط  املستوفني ملجموعة من  امللزمني  لفائدة  الرضيبية 

املرتبطة أساسا مبعايري السلوك الجبائية للمقاولة و طبيعة 

عالقتها مع اإلدارة الرضيبية و كذا سالمة وضعيتها الجبائية.

و تتكلف بالبث يف طلب منح صفة «امللزم املصنف»٬ لجنة 

مختصة ُتحدث لدى املدير العام للرضائب. و تسلم الصفة 

املذكورة للملزم خالل ثالثني يوما بعد اتخاذها القرار.

وتصنف املنشأة املقبول ملفها ضمن نظامني «أ» أو «ب. 

واملامرسات  التجارب  بعض  من  املستوحى  التصنيف٬  يتم 

الدولية الناجحة٬ عىل أساس مجموعة من املؤرشات التي 

تفيض إىل مكافأة الرشكات املستفيدة من التصنيف، وهو ما 

يتأىت بعد افتحاص خارجي.

من  األخرية  هذه  استفادة  الرشكات  تصنيف  يخول  و 

إمتيازات، جزاء لها عىل الشفافية التي تبديها يف الترصيح 

بحساباتها.

و ُتحدد تركيبة اللجنة و رشوط تسيريها و كذا مسطرة منح 

صفة امللزم مبوجب قرار للوزير املكلف باملالية.

املصدر: مديرية الشؤون اإلدارية والعامة
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امللتقى الدويل األول حول «القروض الصغرى باملغرب»

جهــود  تظافر  مثرة  هو  االقتصادي  واالندماج  الفقر  تقليص  يف  املغربية  التجربة  نجاح 

كافـــة العاملني واملتدخلني يف القطاع، والحكومة ملتزمة مبواكبة القطاع بغرض تحقيق 

مهنيي  أمام  االدرييس  األزمي  إدريس  السيد  به  ما رصح  هذا  منه.  املتوخاة  األهداف 

ورؤساء جمعيات القروض الصغرى.

والتجارب  الخربات  تبادل  إطار  يف 

شأنها  من  التي  والوسائل  السبل  حول 

يف  الصغرى  القروض  قطاع  تطوير 

من  كل  نظم  املستدامة،  التنمية  خدمة 

القروض  لدعم  السادس  محمد  مركز 

الوطنية  والفيدرالية  التضامنية  الصغرى 

لجمعيات القروض، يوم 11 أكتوبر 2012 

حول  األول  الدويل  امللتقى  بالصخريات، 

«القروض الصغرى باملغرب» تحت شعار 

السلفات  لقطاع  االسرتاتيجية  «اآلفاق 

الصغرى باملغرب».

الجلسة االفتتاحية للملتقى عرفت إلقاء 

كلمة السيد الوزير املنتدب لدى وزير االقتصاد واملالية ، والتي 

االسرتاتيجية  والتدارس حول  للتباحث  فرصة سانحة  شكلت 

واالجراءات التي من شأنها تنمية قطاع القروض الصغرى يف 

منوا  األفق  هذا  القطاع يف  سيعرف  بحيث   ،2020 سنة  أفق 

مطردا سيمكن من توسيع قاعدة املستفيدين لتصل إىل أزيد 

من 3 ماليني شخص وبحجم ديون سيناهز 25 مليار درهم.

امللتقى شكل فرصة الستعراض ما قدمته أو ما تعتزم السلطات 

العمومية تقدميه ملواكبة تطور القطاع، حيث تطرق إىل أربع 

محاور رئيسية وتهم :

حيث  الصغرى  القروض  جمعيات  نشاط  مجال  توسيع   •

ساهمت االجراءات املتخذة من توسيع القروض الصغرى 

لتشمل متويل السكن االجتامعي وتغطية مصاريف الربط 

يف  واالكتتاب  للرشب  الصالح  باملاء  والتزويد  بالكهرباء 

يغري  قانون  مرشوع  إعداد  تم  السياق،  نفس  ويف  التأمني 

الصغرى  بالقروض  املتعلق   19-97 رقم  القانون  ويتمم 

والذي يوجد قيد الدرس يف الربملان.

بالقروض  املتعلق  القانون  فإن   ، الرضيبي  املستوى  وعىل   •

عمالئها  لفائدة  الجمعيات  هذه  عمليات  يعفي  الصغرى 

هذه  إىل  املوجهة  الهبات  أن  كام  املضافة،  الرضيبة  من 

الجمعيات تعترب مبثابة تكاليف قابلة للخصم وفقا للمدونة 

العامة للرضائب.

• يف مجال تنمية وتنويع املوارد املالية املعبأة ، تجذر اإلشارة 

إىل أنه تم يف سنة 2007 ، إحداث صندوق إلعادة متويل 
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لالئتامن،  مؤسسة  شكل  عىل  الصغرى  القروض  جمعيات 

ويف نفس التوجه، متت مواصلة جهود تعبئة موارد  مالية 

واملتعدد  الثنايئ  التعاون  إطار  يف  القطاع  لفائدة  إضافية 

األطراف.

من  العديد  اتخاذ  تم  املراقبة،  نظام  بتدعيم  يتعلق  فيام   •

التدابري من قبيل اعتامد نظام محاسبة مناسب لجمعيات 

القروض الصغرى والذي يهدف إىل توحيد املعلومات املالية 

وضامن شفافية املعامالت املنجزة من طرف الجمعيات.

الصغرى  القروض  الوزير مهنيي  السيد  يف ختام كلمته، دعا 

الروح  بنفس  التعبئة  مواصلة  إىل  املجال،  هذا  يف  والعاملني 

التي تم تسجيلها يف املايض.

املصدر: مديرية الشؤون اإلدارية والعامة
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املصدر: الصندوق املغربي للتقاعد

مجلس إدارة الصندوق املغريب للتقاعد يعقد دورته الثانية

اتفق املجتمعون يف ختام أشغال الدورة الثانية للمجلس اإلداري للصندوق املغريب للتقاعد 

عىل تعميق التفكري حول اإلجراءات املستعجلة إلصالح نظام املعاشات املدنية من خالل 

تنظيم يوم درايس يجمع أعضاء املجلس اإلداري مع منسق اللجنة التقنية املكلفة بإصالح 

أنظمة التقاعد، من أجل بلورة سيناريو إصالح معلومايت لنظام املعاشات املدنية، يعرض عىل 

أنظار املجلس يف جلسة استثنائية تعقد قبل تقديم مرشوع القانون املايل لسنة 2013.

الثانية  الدورة  االقتصاد واملالية  وزير  بركة  نزار  السيد  ترأس 

 31 الخميس  يوم  للتقاعد  املغريب  الصندوق  إدارة  ملجلس 

ماي 2012 بحضور جميع مكونات املجلس من ممثيل الدولة 

والعسكرية  املدنية  املعاشات  نظامي  يف  املنخرطني  وممثيل 

وممثيل جمعيات املتقاعدين. 

انصبت أشغال االجتامع باألساس عىل دراسة عدد من املواضيع 

همت تقارير اللجنة الدامئة املنبثقة عن املجلس اإلداري وكل من 

لجنة تحصيص األصول و لجنة التدقيق، كام همت تقديم القوائم 

الرتكيبية والحصيلة االكتوارية لسنة 2011 و كذا التقرير السنوي 

للجنة متابعة عقد الربنامج بني الدولة والصندوق لسنة 2011.

املالية   و  االقتصاد  وزير  السيد  رحب  االفتتاحية  كلمته  يف  و 

بالسادة أعضاء املجلس و نوه بهيئات الحكامة و إدارة الصندوق 

عىل العمل الجاد الذي تقوم به قصد تسهيل أعامل املجلس. 

كام تطرق إىل القفزات النوعية التي عرفها الصندوق فيام يتعلق 

بتحسني خدماته املقدمة إىل املتقاعدين وذوي حقوقهم. 

بعد ذلك انتقل السيد الوزير للحديث حول إشكالية االختالل املايل 

املرتقب لنظام املعاشات املدنية داعيا إىل توحيد الرؤية والتحيل 

باإلرادة الجامعية إليجاد الحلول املناسبة. وقد قدم السيد الخبري 

تقريرا مفصال عن نتائج اإلفتحاص الخارجي الذي خضعت إليه 

حسابات الصندوق برسم السنة املالية 2011 والتي خلصت إىل 

التصديق عىل القوائم الرتكيبية برسم نفس السنة ورفع التحفظ 

املتعلق بتوضيح الوضعية الجبائية للصندوق.

املدرجة يف جدول  النقاط  نقاش مستفيض حول جميع  وبعد 

األعامل، انتهت أشغال املجلس باملصادقة عىل مشاريع القرارات 

والتوصيات املقدمة إىل املجلس. 

حرض هذا االجتامع  السيدعبد العظيم الكروج، الوزير املنتدب 

وتحديث  العمومية  بالوظيفة  املكلف  الحكومة  رئيس  لدى 

اإلدارة كممثل للدولة والسيد عبد العزيز الرباح، وزير التجهيز 

والنقل كممثل رؤساء الجامعات املحلية.

 ٠   



خدمات 22

«دعم» : خدمة للمساعدة عىل االستعامل األمثل للمنظومة 
اإلعالمية الجمركية

يعد نظام «دعم»مبثابة خدمة الكرتونية تقدمها إدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة ملستعميل 

خدماتها عرب موقعها االلكرتوين، وذلك بهدف تسهيل االستفادة من النظام  االعالمي الجمريك 

واالستعامل األمثل له.

يف إطار املصاحبة التي توفرها الجامرك للمستعملني الخارجيني، 

عمدت إدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة منذ نونرب 2011 

عىل توظيف نظام «دعم» / «DAAM» ووضعه رهن إشارة 

كل املهنيني مبارشة عرب موقعها االلكرتوين كآلية لتذليل العقبات 

أمامهم (املعرشين، الفاعلني االقتصاديني، الناقلني، إلخ ...) قصد 

تسهيل االستفادة من كافة مكونات نظامها اإلعالمي و االستعامل 

األيرس لها. فأصبح لجوء املستعملني لهذه الخدمة عرب التسجيل 

الصعوبات ذات  املختلفة يف مواجهة  احتياجاتهم  فيها يغطي 

الطابع املعلومايت و كذا طلبات املساعدة لحل و معالجة مشاكل 

ذات الصلة. ويتميز نظام «دعم» أيضا بإمكانية متابعة الطلبات 

حول  واضحة  رؤية  تكوين  للمستعمل  يضمن  دقيق  بشكل 

مستوى تقدم معالجة املشاكل املطروحة.

وتوجد هذه األداة تحت ترصف كل الوالجني إىل بوابة الجامرك 

عرب اإلنرتنيت و مستعميل الخدمات املتاحة من خاللها و يتعلق 

األمر ب :

• نظام  «BADR» للتعشري الجمريك عرب اإلنرتنت ؛

• نظام «ADIL» للمساعدة عرب اإلنرتنت عىل التعشري الجمريك 
للبضائع عند االسترياد ؛

• متابعة وضعية الحسابات املكتتبة تحت األنظمة االقتصادية 
للجامرك ؛ 

أجل  من  أداؤها  الواجب  والرضائب  الرسوم  محاكاة  نظام   •
تعشري العربات أو وسائل النقل (سيارات سياحية، سيارات 

نفعية، دراجات نارية) ؛

• الترصيح بالقبول املؤقت للعربات أو وسائل النقل ؛

• طلبات العروض ؛

• عروض البيع الجمركية.

املبارشة  والرضائب غري  الجامرك  إدارة  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر 

قامت سنة 2008 بوضع نظام «دعم» /»DAAM» من أجل 

املرتبطة  التقنية  الحوادث  تدبري  و  املعلومايت  جهازها  إدارة 

التقنية  املساعدة  تقديم  بغية  وذلك  اإلعالمية،   مبنظومتها 

أوىل  مرحلة  يف  تم  وقد  املعلوماتية.  الوسائل  استخدام  عند 

الجمركيني  لألعوان  الداخيل  املستوى  الخدمة عىل  منح هذه 

املساعدة  ما يخص  بحاجياتهم يف  التكفل من جهة  أجل  من 

والدعم  املعلومات  لطلبات  االستجابة   أخرى  جهة  ومن 

الخارجيني  املستعملني  طرف  من  عنها  املعرب  املعلومايت 

جهوية  و  مركزية  خاليا  لدى  الجمركية  اإلعالمية  للمنظومة 

أنشأت لهذا الغرض.

املصدر: مديرية اجلمارك والضرائب غير املباشرة
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املفتشية العامة للاملية تشارك يف دورات 
تكوينية تخصصية

متاشيا مع روح االنفتاح عىل رشكاءها والسيام املؤسسات املتدخلة يف مجال مكافحة 

الفساد ومساهمة منها يف تنمية مهارات ومدارك املوارد البرشية التي تعمل يف هذا اإلطار، 

شاركت املفتشية العامة للاملية يف دورات تكوينية تخصصية لفائدة القضاة املعينني 

يف أقسام الجرائم املالية وضباط الرشطة القضائية العاملني بالفرق املالية املتخصصة يف 

قضايا الفساد املايل حول مجموعة من املواضيع تهم مالية الدولة واملؤسسات العمومية 

وكذا الصفقات العمومية.

العامة  والنيابة  الحكم  لفائدة قضاة  بالرباط  للقضاء  العايل  باملعهد  تكوينية  للاملية دورات  العامة  املفتشية  نظمت 

والتحقيق املعينني يف أقسام الجرائم املالية مبحاكم االستئناف باململكة، عىل ثالث مراحل : من 17 إىل19، ومن 24 إىل26 

يناير ثم من 7 إىل 9  فرباير 2012.

وقد خص هذا التكوين محورين أساسيني هام: آليات البحث والتحري يف تنفيذ النفقات العمومية واستخالص املداخيل 

العمومية، وتقنيات اكتشاف اإلختالالت املالية من خالل التقارير املنجزة من طرف املفتشية العامة للاملية.

ويف نفس السياق، ساهمت املفتشية العامة للاملية يف دورات تكوينية لفائدة ضباط الرشطة القضائية ومساعديهم 

العاملني بالفرق املالية املتخصصة يف مبارشة األبحاث يف قضايا الفساد املايل. وتركز هذا التكوين، الذي نظم باملعهد 

املليك للرشطة بالقنيطرة، عىل املناهج املعمول بها يف ميدان االفتحاص املايل واملحاسبايت وعىل التعريف بطرق اشتغال 

املفتشية العامة للاملية وكذا خصوصيات تدخالتها يف هذا املجال.

وخالل هذه الدورات التكوينية تم تثمني تجارب املشاركني من خالل البحث أو البث يف هذا النوع من القضايا وكذا 

من خالل التفاعل اإليجايب بينهم و بني مفتيش املالية الذين أرشفوا عىل هذا التكوين والذي متيز بحوار بناء ومناقشات 

عميقة حول قضايا تكتيس أهمية قصوى يف مجال تخليق الحياة العامة وتدعيم الحكامة الجيدة.

كام مكنت هذه املبادرة التي تعد األوىل من نوعها، من فهم متبادل لخصوصيات عمل كل من القضاة وضباط الرشطة 

القضائية وكذا مفتيش املالية فيام يتعلق باإلطار القانوين واملساطر التي تؤطر أشغال ونوعية تدخل املفتشية العامة للاملية 

إضافة إىل فتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخربات خدمة للعدالة وترسيخا ملبادئ الحكامة الجيدة التي عززها الدستور 

الجديد. 

املصدر: املفتشية العامة للمالية



منبر حر 24

االقتناءات العقارية بالرتايض لفائدة الدولة

أظهرت مسطرة االقتناء بالرتايض نجاعتها يف مجموعة من العمليات العقارية التي كانت 

الدولة طرفا فيها، حيث أظهرت اإلحصائيات أن هذه املسطرة متثل  %88 من اإلقتناءات 

العقارية لفائدة الدولة ، بينام ال تتعدى هذه النسبة %12بالنسبة ملسطرة النزع الجربي.

الدولة، كغريها من أشخاص القانون العام أو الخاص، مؤهلة القتناء 

العقارات سواء إلنجاز مشاريع اجتامعية أو تربوية أو تجهيزات 

عمومية أو استثامرية أو لتكوين احتياطها العقاري. ولبلوغ هذا 

الهدف ميكنها التعامل كشخص عادي، فتسلك املسطرة العادية 

ملقتضيات  طبقا  االقتناء  يف  املتمثلة 

القواعد العامة، أو التعامل كشخص 

من أشخاص القانون العام مستفيدة 

منحها  التي  الجربية   الوسائل  من 

لها الدستور والترشيع، املتمثلة عىل 

امللكية  نزع  مسطرة  يف  الخصوص 

يف  عليها  املنصوص  املنفعة  ألجل 

القانون رقم 7.81 الصادر يف 6 مايو 

.1982

ونظرا لطول مسطرة النزع الجربي وتعقيداتها سواء يف املرحلة 

اإلدارية أو القضائية، فإن املعول عليه يف مجال اقتناء العقارات 

هذه  نظم  وقد  بالرتايض.  االقتناء  مسطرة  هو  الدولة  لفائدة 

املسطرة األخرية  منشور الوزير األول رقم 209/د بتاريخ 26 مايو 

1976 املتعلق باالقتناءات العقارية التي 

إىل  باإلضافة  الخاص.  الدولة  ملك  تهم 

بعض  يف  املتمثلة  العامة  القواعد  بعض 

والعقود  االلتزامات  قانون  مقتضيات 

وقانون املحاسبة العمومية .

بالرتايض  االقتناء  مسطرة  أظهرت  وقد 

العمليات  من  مجموعة  يف  نجاعتها 

العقارية التي كانت الدولة (امللك الخاص) 

املساحة بالهكتارعدد العمليات  السنة السنة السنة

2006228266

2007247678

2008222691

20092021342

2010143364

10423341املجموع

بقلم السيد العربي محمد مياد، رئيس مصلحة العالقات مع األنظمة العقارية
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طرفا فيها أو مبعنى أدق مستفيدة، وهذا ما يتبني من خالل حجم 

األخرية.   سنوات  الخمس  خالل  مبقابل  املقتناة  األرضية  القطع 

وذلك عىل الشكل التايل :

هذا يف الوقت الذي تم اللجوء إىل مسطرة نزع امللكية يف بعض  

الحاالت  والتي مل تتعدى727 عملية مبساحة 477 هكتارا.

املنفعة  ألجل  امللكية  نزع  مسطرة  تظل  األساس،  هذا  وعىل 

العامة مسطرة استثنائية. ال يلجأ إليها  إال عند الرضورة القصوى 

كام لو تعلق األمر بنزاع حول امللكية أو رفض  مبدأ التفويت، 

أو انعدام وجود مالك معروف.

واملتمثلة  العقار  مجال  يعرفها  التي  املشاكل  رغم  وإنه  هذا، 

ساللية،  (أوقاف،  العقارية  األنظمة  تعدد  يف  الخصوص  عىل 

جامعية، أمالك عامة، ملك غابوي، خواص ..)، اختالف طبيعة 

عدم  التحفيظ)،  طور  يف  محفظة،  غري  (محفظة،  األرايض 

تنظيم  اللجان اإلدارية للخربة  سواء عىل مستوى التسيري أو 

املؤهالت العلمية يف مجال الخربة العقارية، عدم تحيني وثائق 

العقار،  وتدبري  تسيري  إدارية يف  عدة جهات  وتدخل  التعمري، 

كرثة النزاعات العقارية خاصة أثناء عملية تصفيتها سواء عىل 

درجات  وتعدد  القضائية   املساطر  تشعب  اإلداري،  املستوى 

استثامرية  مشاريع  الستيعاب  القابل  العقار  ندرة  التقايض، 

كذا  و  العقار  مجال  يف  اللفيف  شهادة  مثانة  عدم   كربى، 

ارتفاع أسعار العقار  يف بعض املدن الكربى بسبب  املضاربات 

العقارية... ينبغي التنويه إىل أنه تنفيذا للتعليامت الواردة يف 

التدبري  موضوع  يف  األول  الوزير  إىل  املوجهة  امللكية  الرسالة 

الالمتمركز لالستثامر والصادرة سنة 2002، ضاعفت  مديرية 

أمالك  تفويت  جملة من  الدولة مجهودها يف مجال   أمالك 

الدولة املقتناة باملراضاة لفائدة مشاريع استثامرية ذات النفع 

العام مست جميع املجاالت االقتصادية واالجتامعية والسكنية  

العاملة   اليد  من  مهمة  نسبة  تشغيل  صاحبها  والسياحية... 

املغربية يف مختلف التخصصات.



معطيات 26

أداء  الرغم من ضعف  الوطني عىل  االقتصادي  النمو  تواصل 
بعض القطاعات جراء تباطؤ االقتصاد العاملي

سجل االقتصاد الوطني إىل متم شهر شتنرب 2012 تباطؤ أداء بعض القطاعات كالسياحة 

والصناعات االستخراجية و النسيج و الجلد تحت التأثري السلبي لتباطؤ االقتصاد العاملي. إال 

أن قطاعات أخرى ذات مساهمة مهمة يف الناتج الداخيل الخام باتت تسلك مسارا إيجابيا 

مساهمة بذلك يف استمرارية النمو االقتصادي الوطني.

االقتصاد العاملي 
تتواصل ديناميات االقتصاد العاملي مع ظهور بوادر االنتعاش يف 
الواليات املتحدة، حيث يساهم تحسن األوضاع يف سوق الشغل ويف 
القطاع العقاري يف دعم ثقة املستهلكني. وعىل العكس من ذلك، 
تباطأ االقتصاد الياباين واستمرت األزمة يف أوروبا. غري أن األسواق 
البنك املركزي األورويب  املالية عرفت عودة االنتعاش بعد إعالن 
عن برنامج جديد إلعادة رشاء حصة من الديون السيادية والتوصل 

التفاق خالل قمة االتحاد األورويب حول اإلرشاف املوحد عىل البنوك 
يف منطقة األورو.

وتواصل الدول الناشئة تسجيل معدالت منو قوية عىل الرغم من 
التباطؤ االقتصادي املسجل يف الربع الثالث من سنة 2012، كام 

يتضح من انخفاض وترية النمو يف الصني (%7,4 مقابل %7,6 يف 
نسبيا يف  الظرفية تحسنا  املؤرشات  الثاين). وتظهر أحدث  الربع 
االقتصاديات الناشئة الرئيسية، خاصة يف قطاع الخدمات، ارتباطا 

بتخفيف السياسات املاكرواقتصادية.

كام عرفت أسعار املواد الخام تراجعا طفيفا يف الفرتة األخرية بعد 
االرتفاع القوي املسجل خالل فصل الصيف. وظلت أسعار خام 
الربنت مستقرة يف حوايل 113 دوالرا للربميل يف املتوسط   يف شهر 
شتنرب، وهو مستوى مرتفع نسبيا. واستقرت أسعار القمح يف اآلونة 
األخرية، بينام عرفت أسعار الذرة والصوجا انخفاضا طفيفا. وعموما، 

تظل أسعار الحبوب يف مستويات عالية نسبيا.

االقتصاد الوطني
لتباطؤ  السلبية  التأثريات  فإن  الوطني،  باالقتصاد  يتعلق  وفيام 
من  حال  بأي  ميكنها  ال  القطاعات  بعض  عىل  العاملي  االقتصاد 
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األحوال أن تحجب األداء الجيد للقطاعات األخرى التي تساهم يف 
استمرارية النمو االقتصادي.

وقد أظهرت األنشطة السياحية انخفاضا خالل النصف األول من سنة 
2012، مسجلة ما قدره %2 يف عدد السياح واملبيتات يف الفنادق 
املصنفة، مع تسجيل تحسن من شهر آلخر خالل الفرتة األخرية. 
واستمر التحسن النسبي يف مدينة أكادير خالل شهر شتنرب، حيث 
عرفت عند متم التسعة أشهر األوىل من السنة زيادة قدرها 3,1% 
يف عدد الوافدين وانخفاضا طفيفا بنحو %2,1 يف عدد املبيتات. 
وعىل املستوى الوطني، سجلت مداخيل األسفار انخفاضا بنسبة 
%3,6 حيث بلغت 43,7 مليار درهم، مقابل انخفاض بنسبة 4,8% 
عند نهاية غشت 2012. ويعزى هذا التحسن الطفيف إىل زيادة 
قدرها %6,8 بالنسبة لعائدات شهر شتنرب، مام يؤرش عىل االنتعاش 

النسبي لقطاع السياحة.

وعىل مستوى نشاط مجموعة املكتب الرشيف للفوسفاط، بلغ رقم 
معامالت هذه املجموعة عند التصدير 36,4 مليار درهم عند نهاية  
شتنرب 2012، أي زيادة بنسبة %1,9 مقارنة مع نفس الفرتة من 
السنة املاضية. وقد تراجع حجم إنتاج الفوسفاط بنسبة %5,1 عند 
نهاية شهر يوليوز 2012، بعدما عرف انخفاضا بنسبة %7,3 عند 
نهاية شهر يونيو من نفس السنة، مام يربز تباطؤا يف وترية االنخفاض 
بفضل التحسن املسجل خالل شهر يوليوز (%8,3+). ومن جهته، 
عرف حجم إنتاج مشتقات الفوسفاط استقرارا نسبيا عند متم شهر 
يوليوز 2012، بعد تسجيل انخفاض بنسبة %1,3 عند نهاية شهر 
يونيو 2012. ويعزى هذا التحسن إىل األداء املسجل خالل شهر 

يوليوز 2012، حيث عرف إنتاج هذه املواد منوا بنسبة 6,8%.

وقد عرف قطاعا النسيج والجلد انخفاضا خالل النصف األول من 
سنة 2012، كام يدل عىل ذلك تراجع مؤرش إنتاج هذه الصناعات 
بنسب %2,9 و %5,5 عىل التوايل خالل نفس الفرتة. وتجدر اإلشارة 
إىل أن صادرات املنتجات النسيجية والجلدية، التي متثل ما يقرب 
%18 من الصادرات املغربية، شهدت انخفاضا بنسبة %3,7 عند 

نهاية  شتنرب 2012.

االستخراجية  والصناعات  السياحة  قطاعات  من  كل  كانت  وإذا 
والنسيج والجلد تسجل انخفاضات، تبقى مع ذلك محدودة، فإن 
قطاعات أخرى ذات مساهمة مهمة يف الناتج الداخيل الخام تسلك 
منحاه  يواصل  العمومية  واألشغال  البناء  فقطاع  إيجابيا.  مسارا 
اإليجايب خالل سنة 2012، وإن كان ذلك بوترية متباطئة، حيث أن 

استهالك اإلسمنت، الذي يعترب املؤرش الرئييس لنشاط هذا القطاع، 
عرف منوا بنسبة %2,7 عند نهاية شهر غشت 2012، بعدما عرف 
تزايدا بنسبة %12,3 عند نهاية شهر ماي و بنسبة %21,7 عند نهاية 
شهر مارس من نفس السنة. وسجل قطاع الكهرباء أداء جيدا خالل 
نفس الفرتة، حيث عرف إنتاج الكهرباء تزايدا بنسبة %23,2، فيام 
ارتفعت مبيعات الطاقة الكهربائية بنسبة %7,4. ومن جهته، عرف 
القطاع الصناعي منوا إيجابيا يف مجمله خالل النصف األول من سنة 
2012، كام يتضح من خالل تحسن مؤرش اإلنتاج الصناعي بنسبة 
الفرتة،  الجيد خالل نفس  أداءه  االتصاالت  %2,3. وواصل قطاع 
حيث سجل عدد املشرتكني يف خدمة الهاتف النقال وعدد املشرتكني 
يف خدمة االنرتنت منوا بنسب %7 و %60,3 عىل التوايل، مام مكن 
من تعويض انخفاض عدد املشرتكني يف خدمة الهاتف الثابت بنسبة 
%5,5. وفيام يخص قطاع الصيد البحري، فقد عرف حجم تفريغ 
الصيد الساحيل والتقليدي زيادة مهمة بنسبة %32,9 عند نهاية  
شتنرب 2012، فيام عرفت قيمة هذه التفريغات منوا بنسبة 3,4% 
مقارنة مع نفس الفرتة من السنة املاضية. وعىل مستوى القطاع 
والصيد  الفالحة  وزارة  قبل  من  تدابري  عدة  اتخاذ  تم  الفالحي، 
البحري من أجل ضامن سري جيد للموسم الفالحي 2012-2013 
وتشجيع االستثامر يف هذا القطاع. وقد همت هذه التدابري تعبئة 
البذور واألسمدة وبرنامج السقي إىل جانب الدعم املايل املقدم يف 

إطار صندوق التنمية الفالحية.

وعىل مستوى الطلب الداخيل، يواصل استهالك األرس منوه اإليجايب 
خالل سنة 2012، وهو ما يؤكده املنحى املوجب ملداخيل الرضيبة 
عىل القيمة املضافة الداخلية قبل االسرتداد التي تزايدت بنسبة 
%3,3 عند نهاية  شتنرب 2012، مستفيدا من الزيادة املهمة لحجم 
القروض املقدمة لالستهالك (%12+ خالل نفس الفرتة) ومن التطور 
املعتدل لألسعار عند االستهالك (%1,1) ومن انخفاض نسبي يف 
معدل البطالة ومن اآلثار اإليجابية للزيادة يف األجور يف إطار الحوار 
االجتامعي. ومن جانبه، تواصل مجهود االستثامر عند نهاية  شتنرب 
لتبلغ  التجهيز (9,3%+  2012، موازاة مع دينامية واردات مواد 
حوايل 54,8 مليار درهم)، وحجم استثامر الدولة (29,5 مليار درهم) 
ومداخيل االستثامرات والقروض الخاصة األجنبية التي بلغت 20,8 

مليار درهم.

وفيام يخص املبادالت الخارجية، عرفت قيمة الصادرات والواردات 
منوا بنسب %3,8 و %4,3 عىل التوايل عند نهاية  شتنرب 2012، 
مقابل %3,7 و %4,9 عند نهاية شهر غشت من نفس السنة، مام 
أدى إىل انخفاض طفيف مبقدار 0,1 نقطة مئوية ملعدل تغطية 
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الصادرات للواردات مقارنة مع الشهر السابق، ليستقر يف حدود 

%48,2. وقد أسفرت هذه التطورات عن عجز يف امليزان التجاري 

بلغ 144,2 مليار درهم، أي بزيادة 6,7 مليار درهم مقارنة مع نفس 

الفرتة من السنة املاضية. ويفرس هذا التطور باألساس بتزايد العجز 

عىل مستوى مبادالت مواد التجهيز ومبادالت املنتجات الطاقية 

مبقدار 3,9 مليار و 1,2 مليار درهم عىل التوايل.

ومن جهته، متيز تنفيذ قانون املالية لسنة 2012 عند نهاية شتنرب 

بأداء جيد للمداخيل الجبائية التي عرفت تزايدا بنسبة %5,5، وذلك 

بفضل األداء الجيد للرضائب املبارشة وغري املبارشة، ارتباطا بالدينامية 

النسبية للنشاط االقتصادي. وقد بلغ معدل إنجازها %77,1، ارتباطا 

بتحقيق %80,6 من التوقعات األولية للرضائب املبارشة و 74,8% 

لرسوم  بالنسبة   75,3% و  املبارشة  غري  الرضائب  توقعات  من 

التسجيل والتنرب و %70,3 بالنسبة للرسوم الجمركية. أما بالنسبة 

للنفقات العادية، فقد سجلت منوا بنسبة %11,3، نتيجة الزيادة 

التي عرفتها نفقات األجور (%12,8+) ونفقات املقاصة (10,1%+). 

ودون احتساب هذه األخرية، تتطور النفقات العادية يف مجملها 

وفقا لتوقعات قانون املالية، حيث وصل معدل إنجازها إىل 71,3%، 

فيام بلغ معدل إنجاز نفقات املقاصة %126,1، متجاوزة بذلك 

التوقعات األولية لقانون املالية بحوايل 8,5 مليار درهم.

و ارتفعت الكتلة النقدية مبعدل %4,1 بانحدار سنوي عند نهاية 

شهر غشت 2012، مسجلة بذلك تباطؤا مقارنة مع نفس الفرتة من 

السنة املاضية (5,1+ %). ويعزى ذلك، من ناحية، إىل تباطؤ منو 

القروض البنكية، حيث تزايدت بنسبة  %6,3 بعدما سجلت منوا 

بنسبة %7,7 خالل السنة املاضية. كام يعزى أيضا إىل تراجع حجم 

املوجودات الخارجية الصافية بنسبة %21,2، وذلك بسبب تقلص 

املوجودات الخارجية لبنك املغرب بنسبة 22,5%.

السيولة  تقلص  تواصل  البنوك،  بني  ما  السوق  مستوى  وعىل 

البنكية خالل الربع الثالث من سنة 2012، ارتباطا بتأثري مجموعة 

من العوامل، مبا يف ذلك ارتفاع تداول العملة االئتامنية وانكامش 

املوجودات الخارجية الصافية وكذا بعض عمليات الخزينة كأداء 

هذه  وأمام  الرشكات.  عىل  للرضيبة  الثالث  للتسبيق  املقاوالت 

الوضعية، رفع البنك املركزي من حجم تدخالته لضخ السيولة، عن 

طريق التسبيقات ملدة 7 أيام عرب طلبات العروض باألساس، والتي 

بلغ حجمها املتوسط ما يقارب 57 مليار درهم يف األسبوع مقابل 43 

مليار تقريبا خالل الربع الثاين من نفس السنة. ومن أجل التخفيف 

من حدة التقلص املسجل عىل مستوى السيولة يف السوق املالية، 

قرر البنك املركزي خفض معدل االحتياطي النقدي بنقطتني مئويتني 

ليصل إىل %4 ابتداء من 26 شتنرب 2012.

وفيام يخص السوق األولية لسندات الخزينة، ارتفعت إصدارات 

الخزينة خالل الربع الثالث من سنة 2012 بنسبة %12,2 مقارنة 

مع الربع الثاين وبنسبة %10,6 مقارنة مع نفس الفرتة من السنة 

اإلصدارات  هذه  متيزت  وقد  درهم.  مليار   27,6 لتبلغ  السابقة، 

بتعزيز حصة اإلصدارات ألجل طويل، التي انتقلت من %13,4 إىل 

%28,6. وبرسم التسعة أشهر األوىل من سنة 2012، بلغت مجمل 

اإلصدارات 85 مليار درهم، أي بزيادة بنسبة %26,7 مقارنة مع 

نفس الفرتة من السنة املاضية. وباعتبار تسديدات بقيمة 50,1 

مليار درهم، ارتفع الحجم الجاري لسندات الخزينة بنسبة 11,1% 

مقارنة مع نهاية شهر دجنرب 2011، ليصل إىل 349,1 مليار درهم.

املصدر: مديرية الدراسات و التوقعات املالية


