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 تقديم:

أساسية لتحديث المرافق الإدارية كما مما لا شك فيه أن الإدارة الإلكترونية قاطرة 

حيث من بين ب 2021ـ2016في البرنامج الحكومي، تعد من أولويات الحكومة

لتدريجي للطابع المادي الرفع ا الإصلاح: مواصلةالأهداف المسطرة لإنجاح هذا 

تسهيل حصول المواطن ال التكنولوجيا الرقمية لتحسين ودعم استعمللمساطر و

ومية، وكذا إحداث بوابة إلكترونية موحدة خاصة بالمعلومة على الخدمات العم

 1العمومية

تطور الإدارة الإلكترونية، فإن أغلب الدراسات التي اهتمت أما بخصوص نشأة و

بالموضوع لم تستقر على رأي، حيث أن الأرقام التي تؤرخ لهذا الأمر متضاربة فيما 

 1993إدارة الإلكترونية بدأ سنة بينها. ومهما يكن فإن الظهور الحقيقي لمفهوم ال

حيث كانت حكومة الولايات المتحدة هي أول من بادر وطرق هذا المجال. كما 

تناولت المنظمات الدولية مثل المجلس الاوربي موضوع الإدارة الإلكترونية، حيث 

قام المجلس الاوربي بإطلاق مبادرة أوربا الإلكترونية، خلال اجتماعه الذي عقد في 

.كما تعتبر فلندا،من الدول الرائدة في مجال الإدارة 2000في مارس  لشبونة

الخاصة ة وصلت إلى مرحلة وضع التشريعات الإلكترونية حيث خطت خطوات مهم

مل لتنمية تقديم خطة ع 2002في المغرب فقد تم في سنة  الموضوع. امابهذا 

بالإدارة المغربية في إطار المناظرة الأولى للإصلاح  الاتصالوتكنولوجيا المعلومات 

 2الإداري المنظمة من طرف وزارة الوظيفة العمومية

إصلاح  فيالتدبير العمومي وتكمن أهمية الحديث عن الرقمنة و دورها في تحديث 

يتطلب جودة القوانين من أجل الذي تغيير السلوكات و العقليات عن طريق الإدارة 

وهذا ما دعا إليه الخطاب السامي  .فعال يكون في خدمة المواطنمرفق عمومي 

الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره هللا بمناسبة افتتاح الدورة 

                                                   
 2021،2016ا مقتطف من لبرنامج الحكومي، 1
 40،39عبد الحكيم زروق ،المعلوميات و رهان تحقيق التحديث اإلداري والتنافسية اإلقتصادية بالمغرب ،ص 2
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:" :ما يتم تعميم الإدارة  2016أكتوبر  14بتاريخ  ةالتشريعيالأولى من السنة 

الإلكترونية بطريقة مندمجة تتيح الولوج المشترك للمعلومات بين مختلف 

القطاعات و المرافق فتوظيف التكنولوجيات الحديثة يساهم في تسهيل حصول 

 الاحتكاكالمواطن على الخدمات في أقرب الأجال، دون الحاجة إلى كثرة التنقل و 

ية وسيلة الإدارة، الذي يعد السبب الرئيسي لانتشار الرشوة ، و بالتالي الرافعة الرقمب

 .فعالة لإضفاء الشفافية 

 

إلى أي حد ساهمت الرقمنة في تحديث  :الاتيالأمر الذي يدفعنا لطرح الإشكال 

 التدبير العمومي ؟

 تجليات تحديث التدبير العمومي؟ وبالتاليما هي أبرز  

 :الاتيينا تقسيم العرض وفق التصميم ولهذا ارتئ

 

 اإلطار المفاهيمي والقانوني لإلدارة االلكترونية المطلب األول:

 ماهية اإلدارة االلكترونية ومزاياها :الفرع األول

 مفهوم اإلدارة االلكترونية :الفقرة األولى

 الحكومة االلكترونية:الفقرة الثانية

 إلدارة اإللكترونية: اإلطار القانوني الفرع الثاني

 مة: اإلدارة اإللكترونية وتفعيل الحق في الحصول على المعلوالفقرة األولى

 : المقاربة الجديدة للتدبير الميزانياتيالفقرة الثانية

 يـــــــــــمظـــــــــاهر تحــــــــــديث التدبيـــــــر العمومـــــ :المطلب الثاني

 الخدماتية لوزارة الماليةية واألنظمة المعلومات:الفرع األول

 النظام المعلوماتي لوزارة االقتصاد والمالية :الفقرة األولى

 الخدمات االلكترونية للخزينة العامة للمملكة :الفقرة الثانية

 الضريبي التدبير تحديث :الفرع الثاني

 المديرية العامة للضرائب نحو إدارة الكترونية  :الفقرة األولى
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 خدمات إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة :الفقرة الثانية

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 القانوني لإلدارة االلكترونيةي واإلطار المفاهيم: المطلب األول

إن لم تكتمل صورتها النهائية وأصبحت اإلدارة االلكترونية حقيقة واقعة في كثير من الدول، 

 ر فيسيتنها كما أ. ذكية، بصفة مستمرةأنظمة د، نظرا لحاجتها لجهود مضنية، وأجهزة متطورة، وبع

 .ائي أحدالنه ال يستطيع أن يتوقع مصيرهاطريق جديد، مليء باآلمال والطموحات التي ال تقف عند حد، و

 :لقاء الضوء على حقيقة اإلدارة االلكترونية، سنعتمد النقاط التاليةوإل

 (الفرع األول)االلكترونية ومزاياها تعريف اإلدارة  -

 (الفرع الثاني)لإلدارة االلكترونية اإلطار القانوني  -

 هية اإلدارة االلكترونية ما: لفرع األولا

 مزاياهاومفهوم اإلدارة االلكترونية: الفقرة األولى

 مفهوم اإلدارة االلكترونية: أوال

، وتقديم اإلداريةيقصد باإلدارة االلكترونية استخدام تكنولوجيا المعلومات الرقمية في انجاز المعامالت 

يطلق عليها أحيانا حكومة عصر و. واطنين بمزيد من الديموقراطيةالتواصل مع المالخدمات المرفقية، و

 3.المعلومات، أو اإلدارة بغير أوراق، أو اإلدارة االلكترونية، وهذا هو التعبير األدق

 اإللكترونيةمزايا اإلدارة : ثانيا

أبرز التطبيقات في الميدان اإلداري الحديث، التي ظهرت خالل  يعد موضوع اإلدارة االلكترونية من

لهذا ا في مستقبل اإلدارة العمومية، والسنوات القليلة األخيرة، حيث يشكل هذا الموضوع عامال مؤثر

االنسان من تحقيق  أصبح يحظى بأهمية بالغة في مختلف دول العالم، بالنظر إلى أنه استطاع أن يمكن

                                                   
 416.، ص2005مبادئ الشريعة االسالمية، منشأة المعارف باالسكندرية، الطبعة اغب الحلو، علم االدارة العامة وماجد ر 3
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ل من أمامه رؤى مستقبلية أرحب للرفع من كفاءة عمل اإلدارة، ناهيك عن الرفع في كفتح تطلعاته، و

 .كذا الرفع من مستوى التواصل اإلداريمردودية التدبير اإلداري، و

 

 

 الفعاليةتحقيق الشفافية و -1

ا إن ماتشهده اإلدارة العمومية من عصرنة و تحديث اداري عن طريق استعمال تكنولوجي

خدمة يعة العلى مفهوم المرفق العام و طب إيجابيةالمعلوميات، سيكون له انعكاسات و تأثيرات 

طول ي تتسم بة التالتي يقدمها للمواطنين، بحيث ستتحول كافة االعمال و الخدمات اإلدارية التقليدي

دقة و ة،عالي إلجراءات و كثرة األوراق و المستندات إلى أعمال و خدمات إلكترونية تنفذ بسرعةا

 ريعة سولة متناهية، و هكذا فإن اإلدارة االلكترونية ترمي الى تمكين المواطن من إدارة فعا

لك فعالة، و ذأغراضه اإلدارية بطريقة شفافة و ذات مستوى عال، يستطيع من خالل قضاءو

اختصاره، واري جيد للوقت اإلد ظر الى ماتتوفر عليه اإلدارة االلكترونية من إمكانية تدبيربالن

 ديدة،و تصنيف المعطيات بشكل يجعل أمر مراجعتها سهال و سريعا، و اختزال مراحل ع وجمع

 .الذي يترتب عنه ال محالة تحسين في األداء و المردودية الشيء

 بيناواة المس كما أن اعتماد اإلدارة االلكترونية في العمل اإلداري يساهم بشكل كبير في إقرار

، ناهيك ماتهاالتخفيض من الروتين في أداء المرافق لخدالمرتفقين والتقليص من البيروقراطية، و

مل المؤسسات تعشفافية أكبر في مجالي التخطيط والصفقات مما يجعل األسواق و عن تحقيق

 .بشكل أفضل

 

 الرفع من مستوى التواصل اإلداري -2

تواصل يق التشكل تقنيات االتصال داخل اإلدارة االلكترونية أساس عملها، بحيث تساعد على تحق

ا األمر صل هذويح. باقي اإلدارات األخرىارة الواحدة، وبين هذه اإلدارة وبين مختلف أقسام اإلد

 تكنولوجيا االتصاالت، ثم واسيب والحاصل بين تكنولوجيا الحبفضل االندماج 

بين  تنسيقق بالواسعة فيما يتعلآفاق نيات هائلة والبرمجيات، الشيء الذي ترتب عنه فتح إمكا

 .التوجيهمكونات اإلدارة والقدرة على الرقابة و

إن التواصل مسألة ضرورية لتحقيق التنسيق بين الجهود و استثمار نتائجها، إال أن تحقيق هذا 

و التكامل بين جهود عدد كبير من األفراد، يعملون في جهات مختلفة لبلوغ هدف  التنسيق

مشترك، يتطلب تبادل المعطيات بينهم، و بالتالي فإن طالبي هذا التنسيق لن يجدوا ضالتهم سوى 
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في اإلدارة االلكترونية التي تستند إلى التبادل االلكتروني للمعطيات، باعتبارها النموذج األمثل 

و من إمكانية تبادلها عن بعد،  يق مآربهم، ومن تم سيستفيدون من المعالجة اآللية للمعطياتلتحق

 .بسرعة كبيرة، و بتكلفة معقولة، و بين مراكز موجودة في أماكن متباعدةو

 

 

 المالوتوفير الجهد والوقت وتبسيط اإلجراءات  -3

ي عدة فتيرة النمو تسريع وذا أثر إيجابي على يعتبر تبسيط المساطر واإلجراءات اإلدارية 

دارة تهدف اإل اإلطاراالجتماعية، وفي هذا قتصادية ومجاالت حيوية مرتبطة بالتنمية اال

طريق  عها عنمأكثر إرضاء للمتعاملين أكثر قربا من المرتفقين، وااللكترونية إلى جعل اإلدارة 

 .طول وقتهاو والمساطرالحد من العراقيل التي يصطدمون بها خاصة تعقد اإلجراءات 

العمل و....( رخص، شواهد، وثائق) االلكترونية تتيح مكننة المساطر اإلدارية فاإلدارةوهكذا،  

االستمارات التي يجب هن إشارة العموم نماذج الطلبات وبتقنية المساطر عن بعد، التي تضع ر

م على شبكة تعبئتها بعناية للحصول على الوثيقة المعنية، إضافة إلى إتاحة تلقي شكاياته

ا يعمل على تقزيم ضغوط االنترنيت، األمر الذي يترتب عنه تقريب اإلدارة من المواطنين، كم

 4.التكلفة الماديةالمسافة والمكان والوقت و

 

 الحكومة االلكترونية: الفقرة الثانية

 مفهوم الحكومة االلكترونية: أوال

ى رمي إلتالتي " المغرب الرقمي"تعتبر استراتيجية الحكومة االلكترونية جزء من استراتيجية 

 لقيمةتقوية اومصدرا لتحسين اإلنتاجية صاالت في خدمة التنمية البشرية وتكنولوجيا االت

جية كنولوتالمضافة للقطاعات االقتصادية ولإلدارة العمومية، وذلك قصد تموقع المغرب كوجهة 

 .ةجهوي

خدمة  89، واضعا كهدف له تطوير 2009انطلق برنامج الحكومة االلكترونية سنة 

يعتمد على تكنولوجيا فالحكومة االلكترونية هي نظام . الشركاتلإلدارات والمرتفقين وموجهة

ومية في عالقاتها مع المرتفقين والشركاء من االتصاالت من قبل اإلدارات العمالمعلومات و

وقد تم اعتماد هذا البرنامج من أجل استغالل التكنولوجيات الحديثة، . لخاصاالقطاع العام و

                                                   
 1420الداري و التنافسية االقتصادية بالمغرب،الشركة المغربية لتوزيع الكتاب، طبعة عبد الحكيم زروق، المعلوميات ورهان تحقيق التحديث ا4

 42-41-40.ص
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حتى تصبح أكثر فعالية وموجهة كليا ، التواصل، إلعادة تشكيل عميق للمساطر اإلدارية كاإلعالم

 5.المقاولةلخدمة المواطن و

 

 

 

 

 خدمات الحكومة االلكترونية :ثانيا

يتجلى وونية، في صميم انشغاالت برنامج الحكومة االلكترالمقاوالت تقع أحداث حياة المواطنين و

ل، اآلجاو، مع تمكينهم من تقليص التكلفة الهدف في توفير خدمات ذات جودة عالية للمرتفقين

 .فضال عن ضمان قدر كبير من الشفافية

 .المقاوالتشكل القاعدة بالنسبة للمواطنين وإن التفاعل مع اإلدارة على الخط سوف ي

بنيانها التحتية، بشكل يسمح لها، يتطلب أيضا، تحديثا لإلدارة واستخداما مشتركا لمواردها وذا وه

 6.بالموازاة مع ذلك، بتحسين الفعالية واإلنتاجية

 

 

 

                                                   
 4-3.ص2014، يناير 21:مجلة المالية، العدد 5
 8.، ص2013، المغرب الرقمي gov-eبرنامج الحكومة االلكترونية  6
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 إلدارة اإللكترونية اإلطار القانوني: الفرع الثاني

ظهر مما ي   تعداهيجدر التنبيه ان اإلطار القانوني ال يقتصر فقط على النصوص التي سنقوم بتحليلها بل ي

ذلك عبر لمرتبطة وسنقوم بإبراز أهم النصوص القانونية اوبالتالي . المجال مواكبة دقيقة للمشرع في هذا 

بير دة للتدوالمقاربة الجدي( لفرع أو)اإلدارة اإللكترونية وتفعيل الحق في الحصول على المعلومة 

 (فرع ثاني)الميزانياتي 

 

 اإلدارة اإللكترونية وتفعيل الحق في الحصول على المعلومة: الفقرة األولى

 
ال لمقتضيات ترسيخ الشفافية في التدبير العمومي وتنزين معها وضمانا لتحسين عالقة اإلدارة بالمتعاملي

الحريات األساسية ول على المعلومة كحق من الحقوق ومن الدستور الذي كرس حق الحص 27الفصل 

 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  19السيما المادة المغرب بالمواثيق الدولية و املتزالوتفعيال 

خدمات موجهة 
للمواطنين

خدمات تحسين فعالية االدارة

خدمات موجهة 
للمقاوالت

file:///C:/Users/fouad/Desktop/Ù�Ø¯Ù�Ø©%20Ø§Ù�Ù�Ø§Ù�Ù�Ø©%202019/diapo%20nawal.pdf%23page=3
file:///C:/Users/fouad/Desktop/Ù�Ø¯Ù�Ø©%20Ø§Ù�Ù�Ø§Ù�Ù�Ø©%202019/diapo%20nawal.pdf%23page=3
file:///C:/Users/fouad/Desktop/Ù�Ø¯Ù�Ø©%20Ø§Ù�Ù�Ø§Ù�Ù�Ø©%202019/diapo%20nawal.pdf%23page=4
file:///C:/Users/fouad/Desktop/Ù�Ø¯Ù�Ø©%20Ø§Ù�Ù�Ø§Ù�Ù�Ø©%202019/diapo%20nawal.pdf%23page=4
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من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة  10السياسية وكذا المادة هد الدولي للحقوق المدنية ومن الع 19المادة و

 الوظيفة العمومية في إطار مقاربة تشاركية على إعداد مشروعفساد عملت وزارة إصالح اإلدارة وال

 7.على المعلومةقانون المتعلق بالحق في الحصول 

على  بالجريدة الرسمية الذي نظم حق الحصول 31.13وتأكيدا لهذا التوجه الدستوري صدر قانون 

عبر عنها في شكل المعطيات و اإلحصائيات الم" من هذا القانون 2لومات، و التي يقصد بها في المادة المع

ذات  مضمنة في وثائقأرقام أو أحرف أو رسوم أو صور أو تسجيل سمعي بصري أو أي شكل اخر و ال

 ...ما كانت الدعامة الموجودة فيها ورقية أو إلكترونية أو غيرها الطابع العام، كيف 

شر وارتباطا بعرضنا سنحاول إبراز البعد الرقمي من خالل هذا القانون من خالل تدابير الن

 (ثانيا)ثم إجراءات الحصول على المعلومات (أوال)اإلستباقي

 

  تدابير النشر اإلستباقي: أوال

المعنية الهيئات يجب على المؤسسات و"شرع على أنه نص الم 31.13من هذا القانون  10من خالل المادة 

كل واحدة في حدود اختصاصاتها أن تقوم في حدود اإلمكان بنشر الحد األقصى من المعلومات التي في 

الواردة في هذا القانون بواسطة جميع وسائل النشر المتاحة  ناءاتثتالتي ال تندرج ضمن االسووزتها ح

 8... ".خاصة اإللكتروني منها بما فيها البوابات الوطنية للبيانات العمومية

لنشر احينما ألزم الهيئات العمومية بضرورة  اإللكترونينالحظ أن المشرع أولى عناية بالبعد 

 الوسائل الممكنة بما فيها الوسيلة اإللكترونية بجميعت اباقيللمعلوماإلست

 

 

 إجراءات الحصول على المعلومات: ثانيا

 على ما يجب 14لقد خص المشرع باب خاص بإجراءات الحصول على المعلومات حيث نصت المادة 

وان عن االقتضاءوعند....الشخصي ت من اسم شخصي و عائلي، العنوان تضمينه في الطلب من معطيا

 .المعلومات التي يرغب في الحصول عليهاو بريده اإللكتروني،

الهيئة المعنية عن طريق اإليداع المباشر مقابل وصل أو عن طريق ويوجه الطلب إلى رئيس المؤسسة أو 

 9البريد العادي أو اإللكتروني مقابل إشعار بالتوصل

                                                   
 منجزات إصالح اإلدارة و الوظيفة العمومية 2017تقرير السنوي 7
 31,13من قانون  10دة الما8
 31.13من القانون  14 المادة9
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لحق في لق باومن هنا يتبين لنا أن المشرع واكب التطور الرقمي من خالل هذا القانون الجديد المتع 

 . الحصول على المعلومة

 

 للتدبير الميزانياتي المقاربة الجديدة: الفقرة الثانية

ز المراقبة عليها، وتقليص أجال في إطار توفير خدمات جيدة للمتدخلين في تدبير النفقات العمومية وتعزي

ة اإلجراءات المعقدة وكلفالمساطر، ما من شأنه تقليص اجال كلفة إنجاز الطلبيات العمومية وتبسيط و

، عرفت الميزانية العامة بالمغرب عدة 10بشكل أفضل االجتماعيةو االقتصاديةالجوانب وضرورة ضبط 

والبرمجة المتعددة السنوات ( أوال)المندمج للنفقات من بينها تعزيز منظومة التدبير  إصالحات

 (ثانيا)للميزانية

 منظومة التدبير المندمج للنفقات الدولة:أوال

ام في تمكين كل متدخل في مسلسل مبرزا الغاية من هذا النظاإلطار صدر منشور لرئيس الحكومة في هدا 

، مندمجة بإحكام في باإلضافة إلى استجابتها لحاجاته النفقة من التوفر على أداة فعالة للتدبير تكون تنفيذ

 11السرعةوالثقة  حيته في أفضل شروطمن ممارسة صاله، ليمكن كل واحد من المتدخلين شركائأنظمة 

 :داف نظام التدبير المندمج للنفقةيبين أهكما صدر ملحق لنفس المنشور السالف الذكر 

  مله العباإلسراع في معالجة اإلجراءات المرتبطة بالنفقة في نطاق احترام التشريع الجاري 

 علومة د للمترشيد وتبسيط مسالك ومساطر تنفيذ النفقات العمومية عن طريق مبدأ اإلدخال الوحي

 وتبليغها للشركاء المعنيين

  محاسبات مختلف المتدخلين في مسلسل تنفيذ النفقةالمطابقة األنية بين 

 تسريع مسلسل إعداد مشاريع قوانين التصفية 

 12التتبع الحازم لوتيرة تنفيذ قانون المالية بفضل وضع لوحات القيادة المدققة 

الذي حدد اإلطار المؤسساتي  14/2005وفي نفس السياق صدر منشور رئيس الحكومة رقم 

الذي  االستراتيجيت العمومية الذي يتمثل في المجلس التدبير المندمج للنفقاق وتنفيد المكلف بتطبي

و المالية، ويضم كذلك كل من الكتاب العامين للقطاعات  االقتصاديترأسه الكاتب العام لوزارة 

الوزارية، و الخازن العام للملكة، ومدير الميزانية، ومدير وحدة مشروع التدبير المندمج للنفقات ، 

اك لجنة القيادة ، التي يترأسها الخازن العام للمملكة ، وتضم كذلك كل من مدير الميزانية، ثم هن

ومدير المحاسبة العمومية والمركزية، ومديري القطاعات الوزارية المكلفين بالشؤون المالية 

 .للمنفقاتة مشروع التدبير المندمج والميزانية ومدير وحد

                                                   
 37طارق لباغ ، أطروحة إصالح الميزانية العامة بالمغرب، كلية العلوم القانونية و اإلقتصادية و اإلجتماعية سال، ص  10
 المتعلق بالتدبير المندمج للنفقات 2005أبريل  20الصادر في  2005/7منشور الوزير األول رقم 11
 المتعلق بالتدبير المندمج للنفقات 2005أبريل  20الصادر في  2005/7ملحق منشور الوزير األول رقم 12
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 13التدبير المندمج للنفقاتخطاطة تبين شركاء منظومة 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ،سين فقط ألساين امة من طرف المتدخلالمرتبطة بتدبير الميزانية العا وفي إطار عدم احتكار المعلومات

افية في أ الشفاق العمومي، وتجسيد مبدعلى كل التفاصيل المرتبطة باإلنف االطالعفي  وإشراكالمواطنين

دأ الشفافية المالية كألية لتكريس مب 2019الية ميزانية المواطن لسنة المو االقتصادالتدبير، أصدرت وزارة 

 ن الولوجمنينه ن في النقاش العمومي حول إعداد قانون المالية، وكذا تمكبالمغرب والهدف إشراك المواط

 :مفهومة ومبسطة، ومن بين أفاق ميزانية المواطن ميزانياتيةإلى معلومة 

 إصدار ميزانية المواطن لقانون التصفية 

 ننشر استمارة إلكترونية من أجل استطالع رأي المواطنين حول وثيقة ميزانية المواط 

                                                   
 78طارق لباخ ،المرجع السابق، ص، 13

اآلمرون بالصرف اآلمرون بالصرف 

 المساعدون

 مديرية

التدبير  

المندمج 

 للنفقات

 مديرية الميزانية للمملكة

 الخزينة العامة للمملكة
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 14األمازيغية لتفسير أهم مقتضيات قانون الماليةشرطة فيديو قصيرة بالدارجة واد أإعد 

 تفعيل البرمجة المتعددة السنوات للميزانية: ثانيا

مقاربة مختلفة لإلنفاق تتعلق بوضع إطار ( .مثالكأستراليا )اعتمد المغرب كغيره من الدول األخرى 

ت األمد التأثيرات ذا االعتباربعين  يأخذللنفقات متوسط المدى، الهدف منه تحويل الميزانية من مسار 

،وتتجلى أهمية هذه المقاربة في ضمان استقرار تنفيذ الميزانية، من خالل الية الطويل لقرارات االعتماد

 15ضمان احترام العامة المسطرة من طرف الحكومةلبرمجة ذات األمد المتوسط، وا

يتة ميزانوفي هذا اإلطار صدر منشور رئيس الحكومة بخصوص إعداد المقترحات المتعلقة بالبرمجة ال

مدعومة بأهداف ومؤشرات نجاعة االداء بحيث ستسمح هذه البرمجة  2021ـ2019لثالث سنوات 

مدى لى الانون المالية للسنة وتمكين المدبرين،عالميزانياتية لثالث سنوات بتحسين ظروف إعداد ق

 .المتوقعة لتدبير برامجهم االعتماداتالمتوسط، من رؤية أوضح فيما يخص 

لوزارية فإن للقطاعات ا 2021ـ2019أما بالنسبة لكيفية إعداد البرمجة الميزانيتة لثالث سنوات 

 15قبل  ألداءالمؤسسات مطالبة بإدراج مقترحات البرمجة الميزانيتة مدعومة بأهداف ومؤشرات نجاعة او

ئيسية إلعداد الذي يشكل االرضية المعلوماتية الرe-budget 2نظام البرمجة الميزانيتة ، في2018أبريل 

 .لماليةة بازارة المكلفالوثائق الميزانياتية و للتبادل بين القطاعات الوزارية أو المؤسسات و الو

معطيات المتعلقة المؤسسات، على مستوى هذا النظام المعلوماتي، بإدخال التقوم القطاعات الوزارية وو

 16.لثالث سنوات الواردة في نموذج مشروع نجاعة األداء الميزانياتيةبجداول البرمجة بنجاعة االداء و

 

 مظاهر تحديث التدبير العمومي: المطلب الثاني

ضرورة اعتماد اإلدارة االلكترونية مردها إلى أنها أصبحت تشكل رافعة حقيقية للتنمية إن 

االقتصادية واالجتماعية، ودعامة موضوعية لتأهيل اإلدارة وتعزيز فعاليتها في اتجاه ضمان 

الولوج إلى الخدمات العمومية، ناهيك على أنها تعتبر دعامة موضوعية لتأهيل المقاولة وتعزيز 

، 17إليجابيات التي تحققها للجميع، وفي شتى المجاالتة، وذلك بفضل المزايا واها التنافسيقدرات

 : وهذا ما سنتطرق إليه فيما يلي

                                                   
 ، عرض هاجر الشرقاوي ، ميزانية المواطن  ألية لتعزيز الشفافية المالية بالمغرب2019ندوة وطنية حول قانون المالية 14
 83. صالح الميزانية العامة ،صطارق لباخ أطروحة إ  15
المتعلق إعداد المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانيتة لثالث سنوات   2018مارس  22الصادر في  2018/05منشور رئيس الحكومة رقم 16

 مدعومة بأهداف ومؤشرات نجاعة االداء 2021ـ2019
 36.عبد الحكيم زروق، المرجع السابق، ص17
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 الخدماتية لوزارة الماليةالمعلوماتية واألنظمة :الفرع األول

 الماليةام المعلوماتي لوزارة االقتصاد والنظ: الفقرة األولى

لومات المالية في إطار االستراتيجية الحكومية الخاصة بتكنولوجيا المععملت وزارة االقتصاد 

يجية ستراتاواالتصاالت على تنزيل استراتيجيتها الخاصة في مجال نظم المعلومات والتي أطلق عليها 

 (e-finances) المالية االلكترونية

مشخصنة لمستعملي ة وجيد حوسبة العمليات، وذلك بتوفير خدماتدف هذه االستراتيجية إلى إدماج وته

ا قيادة المهن بوزارة تحسين تبادل المعلومات مع الشركاء، وكذاالنترنيت، كما ترمي إلى تسهيل و

الحفاظ على إلى ضمان استمرارية العمل والمالية من أجل تسهيل اتخاذ القرار، باإلضافة االقتصاد و

.الرصيد المعلوماتي للوزارة  

 e-finances :استراتيجيةقيادة  

 :والتي ترومe-financesالعملية الستراتيجية تم تحديد مجموعة من األهداف 

 االلتقائية بين نظم معلومات الوزارةضمان االنسجام و. 

 وضع آليات تبادل المعطيات المحوسبة بين مختلف نظم المديريات ومع الشركاء. 

 الوزارة اتخاذ القرار على صعيديل أدوات المساعدة على القيادة وتفع. 

 :e-financesعلى مستوى اإلنجازات في إطار تفعيل استراتيجية  

 شاريعها مجموعة من المفي إطار تفعيل هذه االستراتيجية، يمكن للوزارة أن تحسب لفائدت

 ارة،شركاء الوزن المجاالت التي تتوجه للجمهور وتغطي هذه المشاريع مجموعة مالمهمة، و

 :وهي

 دارةخدمات موجهة لمرتادي اإل: 

  حوسبة التصريح الجمركي(BADR) 

  التصريح واستخالص الضرائب(SIMPLE-TAX) 

 وضع البوابة الوطنية للصفقات العمومية واألداء لفائدة المقاوالت 

  وضع قاعدة معطيات اقتصادية واجتماعية(MANAR) 

 

 الخدمات الموجهة نحو الشركاء المؤسساتيين وتتعلق بما يلي: 
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  قانون الماليةوضع نظام إلعداد. 

 وضع نظام التدبير المندمج للنفقات. 

 حوسبة الصفقات العمومية. 

 وضع نظام لتدبير المحاسبة العمومية. 

 18.وضع النظام المعلوماتي الجغرافي لتدبير مشاريع التنمية بالمغرب 

 

 :e-Budgetالنظام المعلوماتي  

من حجم  وماتيتطوير نظام معلقامت مديرية الميزانية بإنشاء و لمواكبة برنامج إصالح الميزانية

 تتبعام موحد أوتوماتيكي قصد معالجة وتحليل والذي يسعى إلى وضع نظ ،e-Budgetوطني 

ح ا المصالا فيهمعطيات ميزانية الدولة لفائدة شركاء مديرية الميزانية من القطاعات الوزارية بم

بع ت الطاالمؤسسات العمومية ذاالحسابات الخصوصية للخزينة والمسيرة بطريقة مستقلة، وكذا 

 .اإلداري

 :ويتمتع هذا النظام بالميزات التالية

 ن ة بدوالخصوصية، إذ تم إنجازه بواسطة استعمال الموارد الذاتية لمديرية الميزاني

 .اللجوء على اقتناء برنامج من خارج اإلدارة

 يع مع السر تمادا على منتجات حرة تسمح بالتفاعلالتطور، يفسر قابلية النظام للتطور اع

 .المتطلبات الوظيفية التي تتطور باستمرار

 تعمال بر اسالتواصل، حيث يتم االعتماد على اختيار تقني، كفيل بإبراز العمل الجماعي ع

 .شبكة االنترنيت

 :من e-Budgetحيز العمل، فقد مكن مشروع ومنذ دخوله 

 ن داد الميزانيات عبر االدخال الموحد للمعلومات مخفض التكاليف المرتبطة بإع

 .المصدر

 ل العم الحد من تنقالت موظفي القطاعات الوزارية لمديرية الميزانية عبر وضع وسائل

 .المشترك على الخط

 19.العملتوحيد طرق االشتغال و 

 

                                                   
 7-6.، ملف، برنامج الحكومة اإللكترونية وتنزيله بوزارة اإلقتصاد و المالية  ص2014، يناير 12:مجلة المالية، العدد 18
 19. مجلة المالية، المرجع السابق، ص 19
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 الخدمات االلكترونية للخزينة العامة للمملكة: الفقرة الثانية

ابة فالبو. جزء من برنامج الحكومة االلكترونية الخزينة االلكترونييعتبر مشروع 

ة تقدم معلومات عملية وأركان خاص ma.gov.tgr.www االلكترونية للخزينة العامة

التي  خدماتبالخدمات البنكية وأداء الرسوم المحلية أو الصفقات العمومية وغيرها من ال

 .تهم المواطنين والمقاوالت

 :الضريبيةالخدمة  

الحكومة  في إطار برنامج 2009إن األداء االلكتروني يشكل مشروعا رائدا تم تنفيذه في سنة 

لخزينة لرونية المواطنين من أداء ضرائبهم وغراماتهم عبر البوابة االلكتااللكترونية، حيث مكن 

ن مكا ، باإلضافة إلى مراجعة وضعيتهم الضريبية في أيma.gov.tgr.www العامة للمملكة

 .أو زمان

 من أداء مكنهمتوتوفر هذه الخدمة مرونة كبيرة السيما بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، حيث 

 .ضرائبهم ورسومهم المحلية من مكان إقامتهم

 

 :صفقات العموميةبرنامج المعالجة المعلوماتيةلل 

يد من بالنسبة للعديعتبر مشروع نزع الصفة المادية عن الطلبات العمومية مشروعا رائدا 

 .ميةلعمواالمؤسسات ريات التابعة للوزارة االقتصاد والمالية، كما بالنسبة لإلدارات والمدي

، تشكل معبرا إلنجاز 2007لتي أطلقت منذ سنة فالبوابة االلكترونية للصفقات العمومية، ا

ومية تسمح للمقاوالت األعمال بامتياز، حيث تمثل أداة لليقظة المعلوماتية في مجال الصفقات العم

في الوقت الحقيقي عن كل الفرص التجارية المتاحة مجانا على المعلومات الضرورية و بالحصول

قد تعرفها هذه الفرص التي تستجيب لمرتكز اهتمامها، باإلضافة إلى كافة االستدراكات التي 

، أي أنها تتداول رهانا آمر بالخدمة آالف 4وألف مقاولة 50توحد هذه البوابة أكثر من و. التجارية

 5وألف زائر للموقع  200سنويا يقدر ب  وتسجل معدالألف مليار درهم،  100ماليا يتجاوز 

 20.صفحة إلكترونية متصفحة ماليين

وى لى مستالمعلوماتية الخاصة بمنظومة الصفقات ركيزة أخرى تنضاف لما تم تحقيقه عتشكل البرامج 

ين بلفرص ضمان تكافؤ االعمومية في اتجاه كفاءة أكثر وإضفاء مزيد من الشفافية و تبسيط الصفقات

 .المتنافسين
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 2007 منذ سنة مملكةيندرج برنامج المعالجة المعلوماتية للصفقات العمومية التي أطلقته الخزينة العامة لل

تحديث واطر وتبسيط المس في إطار تنزيل برنامج الحكومة اإللكترونية الذي يرمي إلى ترسيخ الشفافية

 .أليات الشراء العمومي

 بوابة الصفقات العمومية 

 .لكترونيالنواة األولى إلنجاز هذا البرنامج اإل 2007يعتبر إطالق بوابة الصفقات العمومية سنة 

ل ة مع دخوعموميوقد تم ترسيخ هذه البوابة يجعلها قناة إلزامية لنشر المعلومات المتعلقة بالصفقات ال

يناير  01حيز التنفيذ في المنظم للصفقات العمومية  2013مارس  20بتاريخ 2.12.349المرسوم رقم 

مية تطبيقا يدة الرسبالجر (2013يونيو  13)  1872.13و المالية رقم  االقتصادونشر قرار وزير  2014

ليف الخزينة للمرسوم السالف الذكر و ينص هذا القرار في مادته األولى على تك 147لمقتضيات المادة 

 .ورةالمذك بوابة الصفقات العمومية كما يحدد شروط نشر الوثائق في البوابة بتسييرالعامة للملكة 

لغتين العربية والفرنسية المنظم لنشر المعلومات وتنفرد بوابة الصفقات العمومية بكونها النظام الوحيد بال

ة المشمولة بقرار وزير المتعلقة بصفقات مؤسسات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومي

، مما يجعلها مدخال فريدا للصفقات العمومية 2013نونبر  28بتاريخ  3535.13والمالية رقم االقتصاد 

المساواة في التعامل مع المتنافسين وكذا تعزيز التنافسية ية العمومية وج للطلبيمكن من ضمان حرية الولو

 21بين المقاوالت

يتعلق ( مبرسبت4) 1435ذي القعدة  8صادر في  20.14والمالية رقم  االقتصادكما ان هناك قرار لوزير 

يق قرار تطبذا الهبتجريد مساطر إبرام الصفقات العمومية من الصفة المادية بحيث تحدد المادة األولى من 

وط إيداع ، شرالمنظم للصفقات العمومية 2,12,349من المرسوم رقم  159إلى  148مقتضيات المواد من 

 .تقييم العروضوسحب أظرفة وعروض المتنافسين بطريقة إلكترونية وكذا فتح األظرفة و

الخدماتيين وكذا للمقاومين والموردين واستغالل قاعدة المعطيات اإللكترونية كما يحدد كيفيات مسك و

 22شروط إجراء المناقصات اإللكترونية

هو نظام تبادل إلكتروني أمن بين المتنافسين من جهة، تقييم العروض اإللكترونيةبرنامج إيداع وفتح و

وكذا برنامج التعهد اإللكتروني هو .كما حددها مرسوم الصفقات العموميةوالمشترين من جهة أخرى 

نجاعتها في جميع الدول السباقة في هذا المجال وذلك عبر الحد من تعقيدات أثبتت منظومة إلكترونية 
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وبطئ المساطر المنظمة إلبرام الصفقات العمومية، وعبر تقليص تدخل العامل البشري في المساطر 

سيير الشراء العمومي مما يمكن  ترسيخ الشفافية و الحكامة الجيدة  في مجال الصفقات المتعلقة بت

العمومية،ومرتكزات هذا البرنامج يقوم على اإلمضاء اإللكتروني الذي يتيح  تحديد هوية  األشخاص 

مة الالذاتيين و المعنويين الذي يلجون إلى منظومة الصفقات العمومية مما يمكن الرفع من مستوى الس

 23ثائق المكونة للعروض اإللكترونية للمتنافسين المعلوماتية ويمكن تشفير الو

 :نزع الصفة المادية عن أداء كل الديون العمومية 

تمكنت الحكومة الحالية بفضل الشجاعة والجرأة والمصداقية التي تطبع مبادراتها أن تحدث ثورة حقيقية 

على مستوى تمتين العالقة بين الملزمين واإلدارة المالية، وذلك ما تم بفضل اعتماد المرسوم رقم 

من المرسوم  27ادة المعدل للم 2016ماي  26بتاريخ  6468والصادر بالجريدة الرسمية عدد  2.16.269

 .بمثابة النظام العام للمحاسبة العمومية 1967أبريل  27الملكي بتاريخ 

هذا اإلطار القانوني الجديد سيسمح بأداء كل الديون العمومية بالوسائل اإللكترونية المتاحة، فباإلضافة إلى 

اك طرق جديدة لألداء الوسائل المتاحة فيما سبق وهي األداء نقدا أو تسليم شيكات بنكية أضحت هن

 .كإمكانية دفع مبالغ أو تحويلها إلى حساب مفتوح لدى إدارة التحصيل أو تسليم قيم أو سندات تجارية

غير أن المستجد البارز في هذا اإلطار هو توسيع نطاق أداء الديون العمومية بواسطة البطاقات البنكية 

والشبابيك البنكية ( اإلنترنت)لشبكة العنكبوتية لتشمل باقي وسائل األداء اإللكتروني والسيما عبر ا

 .األوتوماتيكية واألجهزة المصرفية لألداء اإللكتروني

هذا اإلجراء سيمكن أيضا الملزمين من أداء الديون العمومية لدى المؤسسات البنكية والهيئات األخرى 

ت المالية ويرفع من جودة المعتمدة في مجال تدبير وسائل األداء، كما سيعزز مبدأ شفافية المعامال

الخدمات المقدمة للملزمين وسيسهم في تقريب اإلدارة من المواطن، ناهيك عن دعم السياسة المتبعة من 

طرف الحكومة والرامية إلى تبسيط المساطر اإلدارية وجعل اإلدارة اإللكترونية رافعة حقيقية لتحسين 

 .ننجاعة الخدمات العمومية بالنسبة لكافة المرتفقي

القانونية تخفي في حقيقة األمر المجهود الجبار الذي يحتاجه تأهيل البرمجيات -هذه الثورة المعيارية

رأسها الخزينة العامة والمالية وعلى  االقتصادالمعلوماتية والتي تسهر على تدبيرها مديريات وزارة 

تؤكد في كل مناسبة قدرتها والتي  للمملكة كمنظومات التدبير المندمجة الخاصة بالموارد والنفقات،

المتميزة على التكيف مع اإلكراهات المطروحة، مشكلة بذلك دعامة أساسية لتعبئة الموارد المالية للدولة 
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األداء لفائدة الملزمين المتواجدين سواء والجماعات الترابية، ومبرزة قوتها في توفير المرونة الالزمة في 

 24..داخل التراب الوطني أو خارجه

 

 تحديث التدبير الضريبي: الفرع الثاني

 المديرية العامة للضرائب نحو إدارة الكترونية : الفقرة األولى

 :أهداف 4لقد اعتمدت المديرية العامة للضرائب على استراتيجية تقوم على 

 .بناء عالقة شراكة مع الملزم بالضريبة متسمة بالثقة المتبادلة .1

 .التحول إلى إدارة إلكترونية .2

 .تعزيز عمل المديرية في مجال التحصيل .3

 .تطوير و تعزيز قدراتها في مجال التحصيل .4

 :رافعات 3لبلوغ هذه األهداف، تعتمد المديرية على 

 نظام معلوماتي قوي، مندمج، منفتح وقابل للتطوير. 

 موارد على مستوى التطلعات. 

 محيطهاانفتاحها على وحكامة تمكنان من تعزيز كفاءة اإلدارة تنظيم و. 

 :أطلقت المديرية العامة للضرائب ورشين كبيرين، وهما اإلطاروفي هذا 

 خدماتإطالق المساطر االلكترونية من خالل مشروع الضريبة على الخط المتكون من ال 

ات على الضريبة على الشركالضريبة على القيمة المضافة على الخط، : الثالث التالية

نها خدمة، ممسطرة و 40وقد هم هذا المشروع . لخطالضريبة على الدخل على االخط، و

لى أخرى مبرمجة كالتسجيل عو" شركات على الخطخلق ال"ما هو في طور اإلنجاز مثل

 ...الخط، الشكايات على الخط

 نظام داخلي يمكن من تحكم أفضل وأنجع  هوو: النظام المندمج لفرض الضريبة إطالق

مراقبة مهن الوعاء الضريبي، التحصيل وم يغطي هذا النظافي المادة الضريبية، و

 25.الشؤون القانونية

 

                                                   
، مع عادل الخصاصي، أستاذ متخصص في التشريع المالي بجامعة محمد الخامس بالرباط، في "بارومتر اقتصادي"ة من نافذة الحلقة السابع24

 "نزع الصفة المادية عن أداء كل الديون العمومية"موضوع 
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ذللك يدة وتواصل المديرية العامة للضرائب رقمنة الخدمات الضريبة عبر إطالق خدمات إلكترونية جد

ت مجرد ليس   فالحديث عن اإلدارة.بهدف تسهيل المعامالت الضريبة وتبسيط المساطر لفائدة المواطنين 

ات ا في التي تستوعب بها احتياجخيار استراتيجي يقتضي تغييرا جذريهو  أداة تكنولوجية بل

ات دى أولويية إحل معهم و هذا هو التغيير الحقيقي النموذجي، و تمثل اإلدارة اإللكترونوالتفاعالزبناء

نترنيت بر اإلللمديرية للضرائب حيث جل اإلجراءات الضريبية سوف تتم مستقبال ع االستراتيجيةالرؤية 

لطلب  رائب أوإلى المديرية للقيام بتصريح واستخالص الض ينتقلواجميع ملزمي اإلدارة الضريبة لن " ،

 "استرجاع الضريبة أو  تقديم شكاية

 :حة وضعت المديرية العامة للضرائبولتحقيق هذه الغاية الطمو

لنظام ا ذاه:أو خدمة الضرائب عبر األنترنيت SIMPLنظاما للخدمات اإللكترونية يحمل اسم  

ئب الضراخاصة باإللكترونية ال إقراراتهم وأداءتهمالمهن الحرة من إنجاز الذي يسمح للمقاوالت و

 .فةالضريبة على القيمة المضاوالرسوم الضريبة على الشركات، والضريبة   على الدخل و

القنوات الخاصة باألداء المقترحة على الخاضعين العامة للضرائب بتنويع الوسائل وقامت المديرية و

للضريبة الذين يختارون أفضل طريقة تناسبهم حيث وضعت المديرية نظام أداء متعدد القنوات بشراكة مع 

رسومهم عبر اضعون للضريبة من أداء ضرائبهم والخدمات وهكذا سيتمكن الخ ومزوديالشبكة البنكية 

 26لوطنيهاته القنوات في مجموع التراب ا

 

 الضرائب غير المباشرةخدمات إدارة الجمارك و: الثانية الفقرة

هي خدمات توفرها (... DAAM) وخدمة .(ADIL)نظامالتعشير الجمركي و (BADR)نظام 

 .تصاديينن االقالضرائب غير المباشرة عبر االنترنيت لفائدة المواطنين والفاعليالجمارك وإدارة 

ة إلدارياتبسيط المساطر من المواطنين ووتهدف هذه الخدمات االلكترونية إلى تقرب اإلدارة 

 .تكريس مبدأ الشفافيةو

حيث  لماديلقد عمدت إدارة الجمارك إلى فتح ورش كبير لتجريد المساطر الجمركية من طابعها ا

دالت لمبالح اعية لصاقادت مشروعا ضخما للتعشير الجمركي عبر االنترنيت محققة بذلك قفزة نو

رونية اللكتاء الخدمات وقد ساهم ذلك في إغنا. مدشنة لجيل جديد من الخدماتالتجارية للمملكة و

 .الملحة للزبائنللجمارك وتكييفها مع متطلبات االقتصاد والحاجيات المتزايدة و

  نظام(BADR )للتعشير الجمركي عبر األنترنيت 
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ة خدمات الجمارك عبر الخط، وهو نظام تعشير البضائع على الشبك يشكل أحد أبرز

ملية، ع 30 يخول هذا النظام للمعشر القيام بأكثر منواء عند االستيراد أو التصدير، وس

 .كيةانطالقا من مقره، وذلك بدءا بتسجيل تصريحه حتى أداء الرسوم الجمرمباشرة و

BADRين في السلسلة ، هو نظام معامالتي، وضع لخدمة المتدخل

ارة اللوجيستيكيةللجمركة،و يخص بشكل مباشر و غير مباشر كافة الفاعلين في التج

، في هو أيضا نظام إعالمي، حيث يسمح للفاعلو. ارجية كالمستوردين و المصدرينالخ

 .المرحلة التي تتواجد فيها عملية معينةوقت، االطالع على تقدم التعشير وأي 

 :BADRيوفرها نظام من أبرز الخدمات التي 

 الضرائب الجمركيةاألداء االلكتروني للرسوم و. 

 االطالع على مراحل التصريح انطالقا من المقر. 

 الولوج إلى التعرفة الجمركية. 

 

  نظامADIL يرادللمساعدة عبر االنترنيت على التعشير الجمركي للبضائع عند االست: 

 بياناتالذي يشمل كل المعلومات واللجمارك وهو نظام التعرفة االقتصادية المدمجة ل

 ا النظاميح هذيتو. لمطبقين على المواد المستوردةالتنظيم الجمركيين االمرتبطة بالجباية و

معرفة  كانيةالدوليين على السواء، إمائن الخواص والفاعلين االقتصاديين الوطنيين وللزب

 لمزمعاصة بالبضائع االتجاري الخالجمركية ذات الطابع التعريفي و كافة المعلومات

 .استيرادها

 

  خدمةDAAM  الجمركيةاإلعالمية للمساعدة على االستعمال األمثل للمنظومة: 

متها ة بمنظولتدبير الحوادث التقنية المرتبط" دعم"عمدت إدارة الجمارك إلى إنشاء نظام 

قديم ية لتاإلعالمية ووضعه رهن إشارة كل المهنيين مباشرة عبر موقعها االلكتروني كآل

 :منها، ويتعلق األمر بالمساعدة المتاحة لتسهيل االستفادة 

  نظامBADR للتعشير الجمركي عبر االنترنيت. 

  نظامADIL  التعشير الجمركي للبضائع عند للمساعدة عبر االنترنيت على

 .االستيراد

 طلبات العروض 
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 27.عروض البيع الجمركية 

 

 :خاتمة

تمام سا باإلهر أساو بالتالي يمكن القول رهان المغرب للتحديث اإلداري عن طريق اإلدارة اإللكترونية يم 

دارة صالح اإلإزارة تحفيز و طريق ه عنوهذا ما تم نهجمجتمع و تغيير العقلية اإلدارية بالثقافة الرقمية لل

لية أوهي ية، الرقم ةاإلدارعيل لتفوذلك الجائزة الوطنية إلدارة اإللكترونية ،على خلق  و الوظيفة العمومية

 لمرتفقينلأسهل للتحفيز و التشجيع لإلدارات العمومية على بدل مزيد من الجهود في تقديم خدمات أفضل و

 .و اإلتصال  عن طريق توظيف تكنولوجيا المعلومات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الئحة المراجع
 

 :كتبال
 المغرب دية بوالتنافسية اإلقتصا عبد الحكيم زروق ،المعلوميات و رهان تحقيق التحديث اإلداري 

 سكندريةف باالماجد راغب الحلو، علم االدارة العامة و مبادئ الشريعة االسالمية، منشأة المعار ،

 2005الطبعة 
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 :مجالتال
  ارس م 32مسعى دائم في عمل وزارة اإلقتصاد و المالية ،عدد :المالية، ملف التحديثمجلة

2017، 

 بوزارة اإلقتصاد  رونية وتنزيله، ملف، برنامج الحكومة اإللكت2014، يناير 21:مجلة المالية، العدد

 المالية  و

 

 قوانين:

  على المعلومةق بحق الحصول المتعل 31.13قانون 

  ندمج المتعلق بالتدبير الم 2005أبريل  20الصادر في  2005/7منشور الوزير األول رقم

 للنفقات

  ر المتعلق بالتدبي 2005أبريل  20الصادر في  2005/7ملحق منشور الوزير األول رقم

 المندمج للنفقات

 

  طبيقا ت بالجريدة الرسمية( 2013يونيو  13)  1872.13قرار وزير االقتصاد و المالية رقم

 المنظم للصفقات 2013مارس  20بتاريخ 2.12.349للمرسوم رقم  147لمقتضيات المادة 

 العمومية

  تعلق ي( سبتمبر4) 1435ذي القعدة  8صادر في  20.14قرار لوزير االقتصاد والمالية رقم

 بتجريد مساطر إبرام الصفقات العمومية من الصفة المادية

 

 

 

 

 

 :التامق
 لتشريعا، مع عادل الخصاصي، أستاذ متخصص في "بارومتر اقتصادي"الحلقة السابعة من نافذة 

لديون نزع الصفة المادية عن أداء كل ا"المالي بجامعة محمد الخامس بالرباط، في موضوع 

 "العمومية

 

 

 :أطروحات
صادية إلقتة واالمغرب، كلية العلوم القانونيطارق لباغ ، أطروحة إصالح الميزانية العامة ب

 اإلجتماعية سال،و



 

23 

 

 : ندوات

 
ألية   ، عرض هاجر الشرقاوي ، ميزانية المواطن2019ندوة وطنية حول قانون المالية 

 لتعزيز الشفافية المالية بالمغرب

 

 

 

 


