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ﻳﺸﺮﻓﻨﻲ ﺑﻜﻞ ﻓﺨﺮ واﻋﺘﺰاز أن أﻗﺪم ﻟﻜﻢ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة دارة اﻟﺠﻤﺎرك واﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻓﻖ  2023واﻟﺘﻲ اﺧﺘﺮﻧﺎ ﻟﻬﺎ ﻛﺸﻌﺎر » :ﻣﻦ أﺟﻞ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺔ«.
وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬا اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ اﻟﺬي ﺷﺮﻋﺖ ادارة ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ
ﻧﺠﺎح اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻔﺘﺮة  ،2021-2017واﻟﺬي ﺗﻢ إﻧﺠﺎزه ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻗﺒﻞ اﺟﻞ اﻟﻤﺤﺪد
ﻟﺬﻟﻚ.
إن وﺿﻮح اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻫﻤﺎ أﺳﺎس ﻧﺠﺎح أي ﻣﺆﺳﺴﺔ أﻳﺎ
ﻛﺎن ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ أو ﺣﺠﻤﻬﺎ أو ﻋﺪد اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻌﻬﺎ.
ﺗﺘﻤﺤﻮر اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻨﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،واﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻋﺪادﻫﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﺻﻌﺒﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻮﺑﺎء ﻛﻮﻓﻴﺪ  ،19 -ﺣﻮل ﺳﺘﺔ أﻫﺪاف اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻤﺖ ﺗﺮﺟﻤﺘﻬﺎ إﻟﻰ إﺣﺪى وﺛﻼﺛﻴﻦ
ﻣﺸﺮوﻋﺎ ).(31
ً
وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻨﺰﻳﻞ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ  2023ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻬﻴﻜﻠﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺑﺸﻜﻞ
واﺳﻊ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ إﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻨﺎخ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ
وادارة .ﻛﻤﺎ ﺗﻬﺪف اﻳﻀﺎ ،وﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ،إﻟﻰ إﺣﺪاث ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎ.
ﻫﻜﺬا ،ﺳﻴﺘﻢ اﻋﺘﻤﺎد ورش ﻣﻬﻢ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺠﻮﻳﺪ اﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ وﺟﻌﻠﻪ أﻛﺜﺮ وﺿﻮﺣﺎ وﻣﻘﺮوﺋﻴﺔ وﻣﻼءﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ
وﺗﻐﻴﺮات اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻌﺎم.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ اﻧﺠﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻳﻀﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﺟﺮاءات
ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻧﺘﺎج اﻟﻮﻃﻨﻲ وإﻋﻄﺎء دﻓﻌﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﻘﺎوﻻت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺼﻐﻴﺮة
ﺟﺪا واﻟﺼﻐﺮى واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﻣﻊ ﺑﺬل ﻣﺠﻬﻮد ﺧﺎص ﻳﺴﺘﻬﺪف اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻬﻴﻜﻞ
ﺑﻬﺪف إدﻣﺎﺟﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﻬﻴﻜﻞ.
وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺣﻴﺚ ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ
وﻣﺪﻫﻢ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻬﺎ داﺧﻞ آﺟﺎل ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ.
ﺧﺪﻣﺎت ذات ﺟﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺰﺑﻨﺎء واﻟﻤﺮﺗﻔﻘﻴﻦ
ﱢ
وﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗﻪ ،ﺳﺘﻌﻄﻰ ﻛﺎﻣﻞ اوﻟﻮﻳﺔ ﻟﺘﻌﻤﻴﻢ وﺗﺴﺮﻳﻊ ورش إرﺳﺎء اﻟﺮﻗﻤﻨﺔ اﻟﺬي أﺛﺒﺖ ﻛﻞ
ﻣﺰاﻳﺎه ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ازﻣﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ ﺑﻼدﻧﺎ.
ﻣﻮازاة ﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﺗﻬﺪف اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ادارة ﻓﻖ  2023إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ إﺟﺮاءات ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻐﺶ واﻟﺘﻬﺮﻳﺐ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺬﻛﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺘﻞ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺤﻜﺎﻣﺔ وﺗﺜﻤﻴﻦ اﻟﺮأﺳﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺑﺎرزة ﻓﻲ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر
دورﻫﻤﺎ اﻟﻤﻬﻢ ﻓﻲ أي ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺚ واﺻﻼح.
ﻟﻘﺪ ﺗﻤﻜﻨﺎ ﻣﻦ رﻓﻊ اﻟﺘﺤﺪي اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﺧﻴﺮة ﻓﻲ وﻗﺖ ﻗﻴﺎﺳﻲ ﺑﻔﻀﻞ
اﻟﺘﺰام ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺎت واﻟﺠﻤﺮﻛﻴﻴﻦ ،وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﺪي أدﻧﻰ ﺷﻚ ﻓﻲ ﻛﻮﻧﻨﺎ ﺳﻨﺤﻘﻖ اﻻﻧﺠﺎز
ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة.
ﺧﺘﺎﻣﺎ ،أدﻋﻮﻛﻢ إﻟﻰ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة  2023ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﻴﺐ وﻳﺤﺪوﻧﻲ اﻣﻞ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى ﻃﻤﻮح وآﻣﺎل
ﺟﻤﻴﻊ اﻃﺮاف اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ واﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ.
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اﻋﺘﻤﺪت إدارة اﻟﺠﻤﺎرك واﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺧﻼل اﻟﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺗﺪﺑﻴﺮا اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎ
ﻣﺘﻄﻮرا ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺎم ﻣﻊ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺠﻼﻟﺔ -أﻳﺪه اÔ
وﻧﺼﺮه -واﻟﺘﻲ ﺗﺮﺟﻤﺘﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﺗﺪﺧﻞ ادارة.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻃﺎر ،أﻃﻠﻘﺖ اﻟﺠﻤﺎرك أول ﻣﺨﻄﻂ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات
ﺑﺪء Öﻣﻦ  2011إﻟﻰ  ،2015واﻟﺬي اﺧﺘﺎرت ﻟﻪ ﻛﺸﻌﺎر »اﻟﺠﻤﺎرك ،ﻧﺴﺎء ورﺟﺎل ﻏﺎﻳﺘﻬﻢ اﻻرﺗﻘﺎء
ﻌﺪ َل إﻧﺠﺎ ٍز
ﺑﺎﻟﺠﻮدة« ،ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻞ ﻫﺬا اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺬي َﺗ َﻜﻔﻞ ﺑﺈﻋﺪاده ﻣﻜﺘﺐ دراﺳﺎت دوﻟﻲ ُﻣ ﱠ
ﺮض.
ُﻣ ٍ
ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ،ﻗﺮرت ادارة إﻃﻼق اﻟﺨﻄﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻣﻦ  2017إﻟﻰ ،2021
ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻫﺬه اﻟﻤﺮة ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءاﺗﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﺤﺖ
ﺷﻌﺎر »ﻟﺠﻤﺎرك ﺣﺪﻳﺜﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ« .وﻗﺪ ﺗﻢ إﻧﺠﺎز ﻫﺬه اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻗﻴﺎﺳﻲ ،ﻋﺎﻣﻴﻦ
ﺗﻘﺮﻳ ًﺒﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺳﺎﻫﻤﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وزﻳﺎدة ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ.
ﺗﺜﻤﻴﻨﺎ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺠﺮﺑﺘﻴﻦ ،اﻧﻜﺒﺖ إدارة اﻟﺠﻤﺎرك ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﺧﻄﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻫﺬه اﻟﻤﺮة
ﻓﻖ  2023واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﺎرﻃﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺟﻬﻮدﻫﺎ ورﻏﺒﺘﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ » ﻣﻦ أﺟﻞ
ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺔ«.
ﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﺗﻤﻴﺰ ﺑﻈﻬﻮر وﺑﺎء ﻛﻮﻓﻴﺪ  ،19 -واﻟﺬي ﺧ ّﻠﻒ ﺧﻼل
ﻓﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ وﺟﻴﺰة آﺛﺎر Öﺟﺴﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد
وﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ ،ﺻﺪرت ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺳﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ
ﻟﺘﺮﻛﻴﺰ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت واوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬه ازﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﺮوع ،أوﻻً وﻗﺒﻞ
ﻛﻞ ﺷﻲء ،ﻓﻲ إﻧﺠﺎز ﻣﺨﻄﻂ ﻃﻤﻮح ﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎد.
ﻛﻤﺎ ﺗﺰاﻣﻨﺖ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻊ إﻏﻼق ﻣﻤﺮات اﻟﺘﻬﺮﻳﺐ اﻟﻤﻌﻴﺸﻲ )ﻣﻤﺮ ﺗﺮاﺧﺎل Tarakhal» 2
 «2اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ ﺑﺒﺎب ﺳﺒﺘﺔ وﻣﻤﺮات ﻓﺮﺧﺎﻧﺔ » «Ferkhanaوﺑﺎرﻳﻮ ﺗﺸﻴﻨﻮ » «Bario Chinoﺑﺒﺎب
ﻣﻠﻴﻠﻴﺔ( ،ﻣﻤﺎ ﻣﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻤﻬﺮﺑﺔ إﻟﻰ داﺧﻞ اﻟﺘﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﻠﻤﻮس.
أﺧﺬا ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻈﺮوف اﻟﺮاﻫﻨﺔ ،ﻓﺈن إدارة اﻟﺠﻤﺎرك واﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ،ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﺪورﻫﺎ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،ﻣﺪﻋﻮة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أي وﻗﺖ ﻣﻀﻰ إﻟﻰ إﻧﺠﺎز ﺧﻄﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻣﻮاﻛﺒﺔ
اﻟﺘﻄﻮرات واﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ،ﻣﻊ اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺗﺮﺗﻴﺐ اوﻟﻮﻳﺎت ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻌﺮف ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ رﻛﻮدا اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ.
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ﺗﺘﻜﻮن إدارة اﻟﺠﻤﺎرك واﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وإﺻﻼح ادارة
ﻣﻦ أرﺑﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻫﻲ
ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﺘﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل  10ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت ﺟﻬﻮﻳﺔ.
وﻣﻨﺬ ﻋﺪة ﺳﻨﻮات ،اﻧﺨﺮﻃﺖ ﻫﺬه ادارة ﺑﺤﺰم وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻳﻬﺪف إﻟﻰ
ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺮﺗﻔﻘﻴﻦ وﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ
ﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ واﻻﻧﻔﺘﺎح.
أﻃﻠﻘﺖ إدارة اﻟﺠﻤﺎرك ،ﺧﻼل اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ ،اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ أوراش اﺻﻼح وﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ واﺳﻊ
اﻟﻨﻄﺎق ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺠﺴﻴﺪ ﻫﺬه اﻧﺠﺎزات ﻣﻦ ﺧﻼل :

▸

ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻜﺒﺮى اﻟﻮاﻋﺪة ،واﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻃﻼﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ
اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻓﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ؛

▸

دﻋﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﻗﺪراﺗﻬﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ دوﻟ ًﻴﺎ )ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﻘﺎوﻻت ،اﻟﻔﺎﻋﻞ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ(... ،؛

▸ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺠﻤﺎرك اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ؛
▸ إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ أدواﺗﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺘﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ )اﺻﻼح اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ،ﺗﺒﺴﻴﻂ
اﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ،إزاﻟﺔ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻤﺎدي.(... ،
ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ وﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ،ﺗﻌﺘﻤﺪ إدارة اﻟﺠﻤﺎرك ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ
ﻣﻮاردﻫﺎ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﺴﺎء ورﺟﺎل ﻳﺸﻜﻠﻮن اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ داء ﻫﺬه ادارة.
وﻗﺪ أﺳﻔﺮ ﺗﻈﺎﻓﺮ ﺟﻬﻮد ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﻴﻦ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت ﻣﺘﺰاﻳﺪة ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺠﺎوزت  40ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم .2018
ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ دﺧﻮل اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اوروﺑﻲ ﺛﻢ ﻣﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻣﺮﻳﻜﻴﺔ وﺗﺮﻛﻴﺎ وﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﺳﺘﻤﺮت اﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ ﺣﻴﺚ ﺗﻢ
ﺗﺠﺎوز اﻟﺤﺎﺟﺰ اﻟﺮﻣﺰي اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ  100ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ ﺧﻼل  2018ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ أداء ﻗﻴﺎﺳﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ُ
 2019ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻓﺎق  103ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ.
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رؤﻳﺘﻨﺎ ﻟﺠامرك اﻟﻐﺪ

"ﻣﻦ أﺟﻞ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﺜﻘﺔ"
ﻫﺬا ﻫﻮ ﻃﻤﻮح اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺘﻨﺎ ﻷﻓﻖ  .2023ﻃﻤﻮح ﻳﻨﺒﻊ ﻣﻦ رؤﻳﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﳌﺪى ﺗﻀﻊ اﻟﺰﺑﻮن-اﳌﺮﺗﻔﻖ
ﰲ ﺻﻠﺐ اﻫﺘامﻣﺎﺗﻨﺎ وﻳُﻬﻴﺊ ﻟﻄﻔﺮة ﻧﻮﻋﻴﺔ ﰲ ﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎ وﻋﻼﻗﺎﺗﻨﺎ.

إﻟﺘﺰام ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺒﻴﺌـﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
إﺟﺮاءات
ﻣﺒﺴﻄﺔ وﻣﻴﺴـﺮة

اﻟﺜﻘﺔ

ﻣ
ﻦ أﺟ

ﻋﻼﻗﺔ ﻣ
ﺒ
ﻨ
ﻴ
ﺔ
ﻞ
ﻋﲆ

ﻣﻮارد ﺑﴩﻳﺔ
ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت
ﻣﺮاﻗﺒﺔ أﻛرث ذﻛﺎ ًء وأﻗﻞ
ﺗﺪﺧﻼً
ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎيت أﻛرث اﻧﻔﺘﺎ ًﺣﺎ وأﻣﺎﻧًﺎ

المخطط اإلستراتيجي
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ﺗﺤﺴني وﺗﺤﺪﻳﺚ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

ﻋﻼﻗـﺔ ﺟﺪﻳﺪة ،ﺻﻔﺤﺔ ﺟﺪﻳﺪة
ﺛﻘﺔ ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ واﺣﱰام ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
ﺗﺸﺎور وﺗﻌﺎون وﴍاﻛﺔ
ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺔ ،ﻣﻨﺎخ أﻋامل أﻓﻀﻞ
دﻗﺔ دامئﺔ ﰲ أداء اﳌﻬﺎم

ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﴩﻛﺎء اﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻴني
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
وﺿﻮح اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻗﺮاءة إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺒﺘﻜﺮة وﺳﻬﻠﺔ اﻟﻮﻟﻮج
ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﻗﻤﻨﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪف – ﺻﻔﺮ ورﻗﺔ –
المخطط اإلستراتيجي
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اﳌﺨﻄﻂ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ

2023-2020

1

اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﰲ ﺗﺤﺴني ﻣﻨﺎخ اﻷﻋامل
وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﻃﻨﻲ

2

ﻣﻦ أﺟﻞ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ
ﻋﲆ اﻟﺜﻘﺔ

3

أﻫﺪاف اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻣﱰﺟﻤﺔ إﱃ
 31ﻣﴩوع اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ

4
5
6
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ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮأﺳامل اﻟﺒﴩي وﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟﻜﻔﺎءات

 : 1اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﰲ اﻻﻧﺘﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي
 : 2ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﳌﻘﺎوﻻت اﻟﺠﺪ ﺻﻐرية واﻟﺼﻐرية واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ وﺗﻘﻠﻴﺺ ﺣﺠﻢ اﻟﻘﻄﺎع ﻏري اﳌﻬﻴﻜﻞ
 : 3اﳌﻨﺎزﻋﺎت
 : 4اﳌﻨﺎخ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ

ﺗﺤﺴني اﻟﺤﻜﺎﻣﺔ وﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺎت

ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻐﺶ واﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﰲ ﺣامﻳﺔ
وﺳﻼﻣﺔ وﺻﺤﺔ اﻷﺷﺨﺎص

إرﺳﺎء اﻟﺮﻗﻤﻨﺔ ﰲ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ

ﺗﺤﺴني اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮين واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﴩاﻛﺔ

 : 1ﺗﻄﺒﻴﻖ دﻳﻮاﻧﺘﻲ Diw@nati
 : 2ﺑﻮاﺑﺔ اﻻﻧﱰﻧﻴﺖ
 : 3ﻣﻼمئﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺮﻗﻤﻨﺔ
 : 4اﳌﺆﴍات وﻟﻮﺣﺎت اﻟﻘﻴﺎدة وﺟﻮدة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
 : 5اﻟﱰﺷﻴﺪ واﻟﺘﺤﺼﻴﻞ واﳌﺤﺎﺳﺒﺔ
 : 6ﺣﻜﺎﻣﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
 : 1اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺬﻛﻴﺔ
 : 2ﺗﺮﺷﻴﺪ وﻋﻘﻠﻨﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ
 : 3ﺗﻜﻴﻴﻒ آﻟﻴﺎت ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺘﻬﺮﻳﺐ

 : 1اﻟﺸﺒﺎك اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﺘﺒﺴﻴﻂ ﻣﺴﺎﻃﺮ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ " "PortNet
 : 2ﻣﻴﻨﺎء ﻃﻨﺠﺔ اﳌﺘﻮﺳﻂ
 : 3اﻟﺘﴫﻳﺢ اﻟﺠﻤﺮيك
 : 4ﺣﻠﻮل رﻗﻤﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة
 : 5ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ
 : 6اﻟﻌﺮﺑﺎت
 : 7ﺑﻨﻴﺔ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎيت
 : 1إﻋﺎدة ﻗﺮاءة /ﺗﺤﻴني ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺠامرك واﻟﴬاﺋﺐ ﻏري اﳌﺒﺎﴍة واﻟﻨﺼﻮص
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
 : 2ﺗﺄﻃري ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺒﻎ
 : 3ﺗﺄﻃري ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺘﺠﺎت
 : 4اﳌﻠﺤﻘﻮن اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﻮن
 : 5ﺗﻘﻨني وﺗﻮﺣﻴﺪ اﳌﺴﺎﻃﺮ ﻋﲆ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ
 : 6اﻟﻴﻘﻈﺔ واﻹﺑﺪاع واﳌﻘﺎرﺑﺔ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ

 : 1ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻨﻮع
 : 2اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﻜﻔﺎءات
 : 3اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
 : 4اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
 : 5ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ
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اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﰲ ﺗﺤﺴني ﻣﻨﺎخ اﻷﻋامل
وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﻃﻨﻲ
من أجل مواكبة جهود الحكومة للتخفيف من التداعيات االجتماعية
واالقتصادية لألزمة الصحية كوفيد  ،19 -أعطت إدارة الجمارك والضرائب غير
المباشرة األولوية في استراتيجيتها الجديدة للمشاريع والتدابير التي تروم
تحسين مناخ األعمال وتشجيع اإلنتاج الوطني.
لتحقيق هذا الهدف ،تلتزم اإلدارة بالمساهمة في إنعاش االقتصاد من خالل
ضمان حماية أفضل للنسيج الصناعي الوطني.
في هذا اإلطار ،سيتم الشروع في برنامج عمل لتشجيع اإلنتاج الوطني
ومواكبة المقاوالت ،وخاصة منها المقاوالت الصغرى جدا والمقاوالت الصغرى
والمتوسطة ،مع التركيز على إدماج فاعلي القطاع غير المهيكل.
كما يستلزم تحسين مناخ األعمال الفعالية في تدبير المنازعات من خالل
تعزيز التسوية الودية واالعتماد على المعلوميات والتبادل الرقمي للبيانات مع
المحاكم (السجل التجاري ،والملتمسات ،والمذكرات الجوابية )...،بهدف تعزيز
التدبير اآللي لقضايا المنازعات وتقليص عدد القضايا المعروضة على المحاكم.
كما سيتم إيالء اهتمام خاص لتحسين اإلطار التنظيمي الذي يروم حماية
البيئة والتنمية المستدامة من خالل توحيد وتوضيح التعليمات الجمركية في
هذا المجال.
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اﻷﻋامل وﺗﺸﺠﻴﻊ
اﻟﺤﻜﺎﻣﺔﻣﻨﺎخ
اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﰲ ﺗﺤﺴني
اﻟﺨﺪﻣﺎت
وﺟﻮدة
ﺗﺤﺴني
اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﻃﻨﻲ

ﺗﻌﺘﺰم إدارة اﻟﺠﻤﺎرك واﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ إﻃﺎر اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪة،
ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﻮدة ﺗﺮﺗﻘﻲ ﻟﺘﻄﻠﻌﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎء واﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ،وذﻟﻚ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﺘﺸﺎور وﻛﺬا ﺗﺤﻤﻴﻞ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ واﻻﺳﺘﻐﻼل اﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ.
وﺗﻜﺮﻳﺴﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻨﻬﺞ ،ﺗﻠﺘﺰم ادارة ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ أﺳﺎﻟﻴﺐ
اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﻮدة ﻟﻠﺰﺑﻨﺎء واﻟﻤﺮﺗﻔﻘﻴﻦ وﻛﺬا ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ دﻗﻴﻘﺔ داﺧﻞ آﺟﺎل ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ،ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺗﻨﻘﻠﻬﻢ
إﻟﻰ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ إﻟﻰ أﻗﺼﻰ درﺟﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ .ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ،ﺳﺘﻌﻤﻞ
ادارة ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻴﻢ اداء اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وإﺣﺪاث وﺳﺎﺋﻞ ﺟﺪﻳﺪة ﻟäداء.
ﻛﻤﺎ ﺗﺮاﻫﻦ إدارة اﻟﺠﻤﺎرك واﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﻤﻨﺔ واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ
وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺠﺪﻳﺪة وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺿﻤﺎن ﺻﺤﺔ وﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻣﺤﻮ ًرا
أﺳﺎﺳ ًﻴﺎ ﻟﻠﺤﻜﺎﻣﺔ ،ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮدة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻓﻲ ﻧﻈﺎم
اﻟﺘﺨﻠﻴﺺ اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ »ﺑﺪر« ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺔ آﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى ﻧﻈﺎم اﻻﺳﺘﺨﻼص اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ واﺳﺘﺨﺮاج ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻊ
اﻟﻘﺮار .ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ وﺿﻊ ﻣﺆﺷﺮات أداء رﺋﻴﺴﻴﺔ وﻟﻮﺣﺎت اﻟﻘﻴﺎدة ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﺼﺎﻧﻌﻲ
اﻟﻘﺮار.
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ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻐﺶ واﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﰲ ﺣامﻳﺔ
ﺳﻼﻣﺔ وﺻﺤﺔ اﻷﺷﺨﺎص

ﻣﻊ زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺒﺎدﻻت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻐﺮب وﺷﺮﻛﺎﺋﻪ ،وﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﺸﻌﺎر
وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﺷﻜﺎل اﻟﻐﺶ ،ﺗﻮاﺻﻞ إدارة اﻟﺠﻤﺎرك ﺟﻬﻮدﻫﺎ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻧﻈﺎم
اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺬﻛﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺰود ﺑﺂﻟﻴﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وﺗﻘﻨﻴﺎت ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺣﺠﻢ
ووﺗﻴﺮة اﻟﻤﺒﺎدﻻت ،ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪراﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ
اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ،ﺗﻌﺘﺰم ادارة اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﺜﻞ
ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﺴﻠﺴﻠﺔ » «Blockchainواﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﻨﺒﺌﻲ » Analyse
 « prédictiveواﻟﺘﻌﻠﻢ اçﻟﻲ »  » machine learningﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻧﺠﺎﻋﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ
اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ واﺳﺘﻬﺪاف ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ .ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻃﺎر ،ﺗﻠﺘﺰم ادارة ﺑﺘﻜﻴﻴﻒ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻣﻊ ﻧﻤﻮ
اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ )اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ،اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ.(....،
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺮﺷﻴﺪ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ،ﺳﻴﺘﻢ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﻤﺮ اﻟﺜﻼﺛﻲ )أﺧﻀﺮ ،ﺑﺮﺗﻘﺎﻟﻲ،
أﺣﻤﺮ( ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﻧﺘﻘﺎء اçﻟﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻧﻮاع أﺧﺮى ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ )اﻟﻤﺎﺳﺢ اﻟﻀﻮﺋﻲ ،اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺒﻌﺪﻳﺔ .(…،ﻛﻤﺎ ﺳﺘﻘﻮم ادارة ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد
إﺟﺮاءات أﺧﺮى ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺮﻣﺠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺑﻨﺎء Öﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ.
ﻫﺬا ،وﺳﺘﻮﻟﻲ ادارة اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻟﻤﻼءﻣﺔ ﻧﻈﺎم ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﻣﻊ
اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﺎﺑﺮ اﻟﺤﺪودﻳﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻐﺶ،
ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺮوم ﺗﺤﺪﻳﺚ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺪﺧﻞ وإﻋﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ
اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺘﻬﺮﻳﺐ.
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إرﺳﺎء اﻟﺮﻗﻤﻨﺔ ﰲ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ

ﺗﻮاﺻﻞ إدارة اﻟﺠﻤﺎرك واﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ رﻗﻤﻨﺔ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ،
وذﻟﻚ ﺑﻬﺪف ﺗﺒﺴﻴﻂ اﻟﻤﺴﺎﻃﺮ واﺟﺮاءات اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻴﺴﻴﺮ اﻟﻤﺮور ﻋﺒﺮ
اﻟﺠﻤﺮك وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻻت.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ،ﺗﻠﺘﺰم ادارة ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ اﻟﻤﺎدي ﻟﻠﺘﺼﺎرﻳﺢ
اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺗﺼﺎرﻳﺢ ورﻗﻴﺔ أﺧﺮى وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ،
ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت إﻟﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴﻦ اﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ
آﺧﺮﻳﻦ.
ﻛﻤﺎ ﺳﺘﻌﻤﺪ ادارة إﻟﻰ ﺣﺬف اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎدﻳﺔ اﺧﺮى واﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ ﺑﻤﺜﻴﻼﺗﻬﺎ
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎء )ﻣﻨﺢ إذن ﺗﺴﻠﻴﻢ
اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ،إﺷﻌﺎر اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ .(... ،ﻓﻲ ﻫﺬا اﻃﺎر ،ﺗﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪف »ﺻﻔﺮ
ورﻗﺔ« ﻓﻲ ﻣﻴﻨﺎء ﻃﻨﺠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻤﻴﻨﺎء ﻃﻨﺠﺔ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ».«TMPA
ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﺰم ادارة وﺿﻊ ﺣﻠﻮل رﻗﻤﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺟﺮاءات
إﺻﺪار ﺷﻬﺎدات اﻟﻤﻨﺸﺄ واﺳﺘﺮداد اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ،ﻓﻀ ً
ﻼ ﻋﻦ دﻣﺞ اﻟﺼﻮر
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺨﻠﻴﺺ اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ »ﺑﺪر«.
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ﺗﺤﺴني اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮين واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﴩاﻛﺔ

ﻧﻈ ًﺮا ﻟﻤﺎ ﻳﻜﺘﺴﻴﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ وﻣﻼءﻣﺘﻪ ﻟﻠﺘﻄﻮرات اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﻣﻦ
أﻫﻤﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻋﻤﻠﺖ ﻫﺬه ادارة ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻣﺠﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ،ﺳﺘﻌﻤﻞ ادارة ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺴﻴﻂ وﻣﻼءﻣﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻨﺼﻮص
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﻊ أﺧﺬ رﻗﻤﻨﺔ اﻧﺸﻄﺔ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر .ﻛﻤﺎ
ﺗﻤﺖ ﺑﺮﻣﺠﺔ ﻣﻼءﻣﺔ اﻃﺎر اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ واﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﺴﻜﺮ واﻟﺤﺒﻮب وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ ادارات اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.
ﻣﻮازاة ﻣﻊ ذﻟﻚ ،وﺑﻐﻴﺔ اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﻇﻬﻮر
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻛﺬا ﺗﻜﺜﻴﻒ أوﺟﻪ اﻟﺘﺮاﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎت
اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺗﺤﺮص اﻟﺠﻤﺎرك ﻋﻠﻰ دﻋﻢ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻧﺸﺎء
ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ »اﻟﻤﻠﺤﻘﻴﻦ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﻴﻦ« ﺑﻬﺪف ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ وﻛﺴﺐ ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻟﺒﻠﺪان
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ .ﺗﺼﺒﻮ إدارة اﻟﺠﻤﺎرك ﻣﻦ ﺧﻼل ذﻟﻚ أﻳﻀﺎ إﻟﻰ ﺗﻜﺮﻳﺲ اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ وﺗﻘﻮﻳﺔ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻤﻐﺮب ﻓﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﻔﺎوﺿﻴﺔ )اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎرك ،اﻻﺗﺤﺎد اوروﺑﻲ،
اﻻﺗﺤﺎد اﻓﺮﻳﻘﻲ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.(... ،
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ،ﺳﺘﻮاﺻﻞ إدارة اﻟﺠﻤﺎرك واﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺟﻬﻮدﻫﺎ
ﻟﻤﺴﺎﻳﺮة اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون اﻟﻮﺛﻴﻖ ﻣﻊ ادارات اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت
اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
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ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮأﺳامل اﻟﺒﴩي وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻜﻔﺎءات

ﺗﻀﻊ إدارة اﻟﺠﻤﺎرك واﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ اﻟﺒﺸﺮي ﻓﻲ ﻗﻠﺐ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،ﺣﻴﺚ ﻳﺸﻜﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرات اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻛﻔﺎءاﺗﻬﻢ أوﻟﻮﻳﺔ داﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ.
وﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﺜﻞ ﻟﻬﺎﺗﻪ اﻟﻜﻔﺎءات ،ﺗﻠﺘﺰم إدارة اﻟﺠﻤﺎرك ﻓﻲ إﻃﺎر
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اçﻟﻴﺎت ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ ودﻋﻢ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻤﻮاردﻫﺎ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ،ﺳﺘﻌﻤﻞ إدارة اﻟﺠﻤﺎرك واﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ
ﻋﺮض »اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ« ﻣﻦ ﺧﻼل إﻏﻨﺎﺋﻪ وﺗﻜﻴﻴﻔﻪ ﻣﻊ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ اﻟﻤﻬﻦ
اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ واﻟﺮﻗﻤﻨﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ واçﻟﻴﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة
ﺑﻤﻌﻬﺪ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ .وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻃﺎر ،ﺳﺘﺠﻌﻞ ﻫﺬه ادارة ﻣﻦ أوﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ
ﺗﻄﻮﻳﺮ وﻣﺄﺳﺴﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ.
ﻛﻤﺎ ﺳﺘﻮﻟﻲ اﻫﺘﻤﺎﻣ èﺧﺎﺻ èﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻨﻮع ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ اﻟﻌﻨﺼﺮ
اﻟﻨﺴﻮي ﻓﻲ اﻟﻤﻬﻦ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وﺗﺸﺠﻴﻊ وﻟﻮج اﻟﻤﺮأة إﻟﻰ ﻣﻨﺎﺻﺐ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﺳﺎﺳﻴﺔ )اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ،
اﻟﺪﻋﻢ.(... ،
أﻳﻀﺎ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻇﺮوف
ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﻠﻒ ،ﻓﺈن ﺗﺜﻤﻴﻦ اﻟﺮأﺳﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي ﻳﺘﻄﻠﺐ ً
اﻟﻌﻤﻞ ،وﻛﺬا ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ إدارة
اﻟﺠﻤﺎرك وأﺳﺮﻫﻢ وذﻟﻚ ﺑﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ وﺗﻌﺎﺿﺪﻳﺔ
اﻟﺠﻤﺎرك واﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة.
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ﺗﺘﻮﻓﺮ إدارة اﻟﺠﻤﺎرك واﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻧﺎﺟﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﺤﺎﺟﻴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم .وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث
أﻗﺴﺎم رﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ وﺗﺼﻤﻴﻢ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﺗﺄﻫﻴﻞ وإﻋﺪاد اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ،
ﺛﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ وﺑﺴﻄﻬﺎ .وﻣﻮازاة ﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻳﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺤﺎور اﻟﺨﺎﺻﺔ ب »ﺗﺘﺒﻊ
وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ » و »اﻟﺘﻮاﺻﻞ وإدارة اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ«.
ﻫﺬا ،وﺗﻌﻮد اﻻﻧﻄﻼﻗﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻤﺴﻠﺴﻞ إﻋﺪاد اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة إﻟﻰ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻘﻴﺎدة واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻣﺎرس  ،2020ﺣﻴﺚ ﺣﺪد اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم اﻟﺮؤﻳﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻨﺔ  2023ﻣﻊ وﺿﻊ اﻟﻤﺴﻮدة اوﻟﻴﺔ ﻟäﻫﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ.

اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ وإﻋﺪاد اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﻧﻈ ًﺮا ﻟéﻛﺮاﻫﺎت اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺟﺎﺋﺤﺔ -ﻛﻮﻓﻴﺪ -19واﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺖ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
ﺣﻀﻮرﻳ ،èﺗﻢ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻠﻘﺎءات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اوﻟﻰ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ
ﻋﻠﻰ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﺮﻣﺔ.
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ وﻛﺬا اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدﺗﻬﺎ ادارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺗﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ورﺷﺎت ﻟﺘﺒﺎدل
ً
اçراء ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻲ ادارة وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ وﺿﻊ ﻧﺴﺨﺔ أوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ،ﻣﺮﻓﻘﺔ
ﺑﺤﺰﻣﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ وﻛﺬا اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ.
ﻫﺬا ،وﻗﺪ ﺗﻢ وﺿﻊ اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻓﻲ أﻓﻖ  2023ﻣﻊ ﻣﺘﻢ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ .2020
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املﺮاﺣل الﺮﺋيسية السرتاتيجية 2023-2020
ﻓﱪاﻳﺮ

اﳌﺮﺣﻠﺔ 1
ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﺗﺸﺨﻴﺺ
وإﻋﺪاد اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة

2020

ﻳﻮﻟﻴﻮز

2020

اﳌﺮﺣﻠﺔ 2
ﺗﺄﻫﻴﻞ وإﻋﺪاد اﳌﺸﺎرﻳﻊ

ﻣﺎي

2023

اﳌﺮﺣﻠﺔ 3
ﺗﻨﻔﻴﺬ وﺑﺴﻂ اﳌﺸﺎرﻳﻊ

تتبع المشاريع
التواصل ومواكبة التغيير

تﺄﻫيل وتﺼﻤيم املشاريع

تم الشروع في هذه المرحلة مباشرة بعد وضع الخريطة االستراتيجية حيث تم إشراك مسؤولين
من مختلف المستويات مع الحرص على ضمان تمثيلية جيدة للمصالح الخارجية.
وبناء على الخريطة االستراتيجيةُ ،أقترحت مجموعة من المشاريع عبر
في بداية هذه المرحلة
ً
ً
تحضير جذاذات مفصلة تضم المحتوى واألهداف والنتائج المتوقعة لكل مشروع ،فضال عن
درجات التعقيد والتأثير المنتظر.
وفيما بعد ،تم تأهيل هذه المشاريع باستخدام جداول تشير إلى درجات التعقيد والتأثير مع
التحقق من توافق المشاريع مع األهداف االستراتيجية .كما حرصت اإلدارة على استثناء األنشطة
الميدانية من هذه المشاريع ،وذلك من أجل التركيز على إجراءات التحسين واإلصالح.
وقد أسفرت هذه المرحلة عن حزمة من المشاريع المدرجة في إطار االستراتيجية وبرمجة زمنية
شاملة وتحديد األولويات مع إسناد كل مشروع للمديرية األكثر صلة بموضوعه .كما ُع ِهد بمهمة
راعي المشروع إلى المسؤول عن المديرية المذكورة (مدير مركزي أو جهوي).
بعد ذلكُ ،ع ّين رؤساء المشاريع من خالل رسالة تكليف موقعة من طرف السيد المدير العام.
وعلى غرار رعاة المشاريع ،فإنه يتم اختيار بعض رؤساء هذه المشاريع من بين المسؤولين واألطر
العاملين بالمديريات المركزية والجهوية.

المخطط اإلستراتيجي

I
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ﻳﻌﺘﺒﺮ إﻋﺪاد ﻣﻴﺜﺎق اﻟﻤﺸﺮوع أول ﻣﻬﻤﺔ أﺳﻨﺪت ﻟﺮؤﺳﺎء اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره أداة ﻻ ﻣﺤﻴﺪ
ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﺮﻣﺠﺔ ﻋﻘﻼﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع .وﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﻤﻴﺜﺎق ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص ،اﻟﺨﻄﻮات
اﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ واﻟﻤﺨﺮﺟﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﺪوﻟﺔ
اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺪد اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻊ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ.
وﻫﻜﺬا وﺑﻤﺠﺮد ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ،ﻳﻨﻜﺐ رؤﺳﺎء اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد اﻟﻤﻴﺜﺎق اﻟﺨﺎص ﺑﻬﻢ وﻋﺮﺿﻪ
ﻋﻠﻰ أﻧﻈﺎر اﻟﺮاﻋﻲ ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬه اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ.

ﺗﻨﻔﻴﺬ وﺑﺴﻂ اﳌﺸﺎرﻳﻊ

ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻧﺠﺎز اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻛﺬا اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت اﻟﻤﺒﺮﻣﺠﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ .وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ،ﻳﺴﻬﺮ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره
ﻣﺴﺆوﻻً ﻋﻦ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﺷﻐﺎل ،ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن ﺗﺤﻔﻴﺰ أﻋﻀﺎء ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺘﺒﻊ إﻧﺠﺎزﻫﻢ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻟﻤﻨﻮﻃﺔ ﺑﻬﻢ ﻣﻊ اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮام اçﺟﺎل وﻛﺬا اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ.
وﺑﻤﺠﺮد اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت ﺟﺎﻫﺰة ﻟﻠﺒﺴﻂ واﻻﺳﺘﻌﻤﺎل .وﺗﺠﺪر اﺷﺎرة ﻓﻲ
ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ إﻟﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ وإدارة اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ إﻧﺠﺎح ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ وﺿﻤﺎن اﻧﺨﺮاط
ﺟﻤﻴﻊ اﻃﺮاف اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.

ﺗﺘﺒﻊ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺸﺎرﻳﻊ

ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﺘﺒﻊ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ إﻧﺠﺎز اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ .وﺑﻬﺬا اﻟﺨﺼﻮص،
ﺗﻢ إﻧﺸﺎء ﺧﻠﻴﺔ ﺗﺘﺒﻊ ُﻋ ِﻬﺪ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻤﻬﻤﺔ اﻟﺘﺘﺒﻊ اﻟﺪﻗﻴﻖ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻀﺒﻮط ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬه
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ.
وﻳﻤﺘﺪ اﻟﺘﺘﺒﻊ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻃﻮال اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻧﺠﺎز اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻢ دﻋﻮة رؤﺳﺎء
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻮص إﻟﻰ اﺣﺘﺮام اçﺟﺎل اﻟﻤﺤﺪدة وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻛﻞ ﺧﻄﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ
ﻋﺮﻗﻠﺔ إﻧﺠﺎز اﺷﻐﺎل ،وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ اﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ.
ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ،ﺗﻘﻮم اﻟﺨﻠﻴﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ،ﺑﻌﻘﺪ ﻟﻘﺎءات ﻓﺮدﻳﺔ ﻣﻊ رؤﺳﺎء
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪى ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪه ﺑﻤﻮاﺛﻴﻘﻬﺎ .وﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻣﻠﺨﺺ ﻋﻦ ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم وﻛﺬا إﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﻴﺎدة واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺑﻬﺪف ﺗﺘﺒﻊ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﻤﻮﻟﻲ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻗﺮارات اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ.
ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ إﻋﺪاد ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﺮﺣﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﺑﺸﻜﻞ دوري ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻘﺪم
اﻟﻤﺤﺮز ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﺗﺤﻠﻴﻞ آﺛﺎر اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة وﻛﺬا ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ
واﻗﺘﺮاح اﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء.
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ﻫﺬا ،وﺗﻮﻓﺮ ﺧﻠﻴﺔ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻼزم ﻟﺮؤﺳﺎء اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ
اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻟﻔﺮدي أو اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻃﻮال ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ.

اﻟﺘﻮاﺻﻞ وإدارة اﻟﺘﻐﻴري

ﻳﻌﺪ اﻟﺘﻮاﺻﻞ وإدارة اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﻮران أﺳﺎﺳﻴﻴﻦ ﻳﺘﻢ اﻋﺘﻤﺎدﻫﻤﺎ ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ ﻫﺬا اﻟﻮرش ﺑﻤﺠﺮد
اﻟﺒﺪء ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وذﻟﻚ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻧﺨﺮاط ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ.
وﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺸﺄن اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﻴﻦ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻓﺮﻳﻖ ﺗﺘﺒﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
وﺧﻠﻴﺔ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻫﺬه اﻟﻤﻬﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﺪاد وﻧﺸﺮ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت إﻋﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ
ﺟﻬﺔ ،وﻋﻘﺪ ﻟﻘﺎءات ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺠﻬﻮي وﻛﺬا ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎء ادارة ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ أﺟﻞ
ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻧﺨﺮاط ﺟﻤﻴﻊ اﻃﺮاف.
ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚُ ،ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺮؤﺳﺎء اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻋﻘﺪ ﻟﻘﺎءات ﺗﻮاﺻﻠﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺸﺮوع ﻟﻔﺎﺋﺪة
أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻦ ،وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﺨﺎرﺟﻲ.
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ،ﻳﺘﻌﻴﻦ اﻋﺘﻤﺎد إﺟﺮاءات ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر إدارة اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺑﺴﻂ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ .ووﻓﻘﺎ ﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ وﻣﺪى ﺗﻘﺪم ﻛﻞ ﻣﺸﺮوع ،ﺗﺄﺧﺬ ﻫﺬه اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﻧﺪوات أو
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت أو دورات ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ أو ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﺠﺮﻳﺒﻲ ﻗﺒﻞ ﻧﺸﺮﻫﺎ وﺗﻌﻤﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ.
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