
 

 

 قم باإلدراج في الشريط األيمن:

 أقصبيعز الدين 
 262(0)537636496ىاتف: 

  azakesbi@menara.maبريد إلكتروني: 
 )ترانسبرنسي المغرب( الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة

 بوستة محمد 
 262(0)522542699ىاتف: 

  mboussetta@menara.maبريد إلكتروني: 

 2060المغرب  –مؤشر الموازنة المفتوحة 
 معمومات شاممة –معمومات ميمة  –المعمومات  بعض –معمومات الحد األدنى  –معمومات ضئيمة  –

 .ة التي تقدميافي تقارير الموازن ضئيمةوفر لمجميور معمومات تنقطة.  600 من أصل 28إجمالي النقاط: 

خريطة البجيرانها؟( و المغرب كيف تقارن &  ةمسحي اتدراسثالث نقاط مؤشر الموازنة المفتوحة في مجموع قم باإلدراج: الرسم البياني )
 بالقرب من الجزء العموي

 النتائج الرئيسية
الشفافية النسبية  اتوتصنيفأىداف لتجميع نقاط  سؤااًل مستمًدا من مسح الموازنة المفتوحة )انظر مربع النص( 92تم استخدام نقاط عدد 

 لكل دولة. وتشكل ىذه النقاط مؤشر الموازنة المفتوحة.

. ففي منطقة المسحشمميا  دولة 94( لـ42متوسط مجموع النقاط )والذي يبمغ ثمثي نقطة،  600من أصل  28المغرب بمغ مجموع نقاط 
 .(32، ولبنان )(50واألردن ) ،(49أقل من مصر )نقاط المغرب الشرق األوسط وشمال أفريقيا، سجمت 

التي عن موازنة الحكومة المركزية وأنشطتيا المالية المغرب إلى أن الحكومة توفر لمجميور معمومات الحد األدنى مجموع نقاط ويشير 
 ال العامة.لة الحكومة عن إدارتيا لألمو ءعمى المواطنين مسافي غاية الصعوبة ، مما يجعل يقيميا مسح الموازنة

 .2060 حتى 2008في الفترة من كما ىو وظل مجموع نقاط المغرب 
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 الحكومية الموازنةالمعمومات الواردة في تقارير 
 الثمانية الرئيسية الموازنةمدى كفاية وتوفر تقارير 

 حالة النشر المعمومات*تقدير مستوى  التقرير
 لم ينشر E الموازنة بيان ما قبل 

 هتم نشر  D سمطة التنفيذيةمشروع موازنة ال

 هتم نشر  B الُمقرةالموازنة 
 لم ينشر E المواطنينموازنة 

 هتم نشر  D تقارير خالل السنة

 لم ينشر E مراجعة نصف السنة

 تم إعداده ولم ينشر E تقرير نياية السنة

 لم ينشر E تدقيق الحساباتتقرير 

افة التقارير ومدى إمكانية االطالع عمييا من واقع متوسط النقاط التي تم الحصول * تم حساب درجات شمولية المعمومات الواردة في ك
بكل تقرير من ىذه التقارير. وتم تصنيف متوسط المتعمقة ألسئمة المستمدة من مسح الموازنة المفتوحة من امجموعة فرعية بناًء عمى عمييا 
، D)معمومات الحد األدنى( بالمستوى  40إلى  26من التي تتراوح و ، Eى )معمومات ضئيمة( بالمستو  20إلى  0التي تتراوح من النقاط 

التي و ، B)معمومات ميمة( بالمستوى  80إلى  66التي تتراوح من و )بعض المعمومات(،  Cبالمستوى  60إلى  46من التي تتراوح و 
 .A)معمومات شاممة( بالمستوى  600إلى  86تتراوح من 

 وجياتأىم مستند لسياسة الحكومة، حيث يعرض كيفية اعتزام الحكومة القيام بجمع اإليرادات،  التنفيذية السمطةمشروع موازنة  تقرير يعد
و بعيد عن االتسام مشروع الموازنة لكنيتم نشر ، المغربالسياسة موضع التنفيذ. وفي ىذه تخصيص ىذه األموال، وبالتالي وضع أىداف 

 في مشروع الموازنة في المجاالت التالية:الواردة مومات في المعبالشمولية، كذلك توجد فجوات كبيرة 
يفتقــر مشــروع الموازنــة إلــى المعمومــات التــي مــن شــالنيا أن توضــح العالقــة بــين خطــط الحكومــة المتعمقــة بــاإليرادات والمصــروفات  -

نقــاش موســع ســييل إجــراء فــي حــال رغبــة الســمطة التنفيذيــة ت. وتتســم ىــذه المعمومــات باألىميــة وسياســتيا وأىــداف االقتصــاد الكمــي
 حول المصروفات المخططة.

أنشــطة ماليــة معينــة قــد تــؤثر تــالثيًرا كبيــًرا عمــى قــدرة الحكومــة عمــى تحقيــق عــن معمومــات وجــود إلــى تقريــر مشــروع الموازنــة يفتقــر  -
واألنشــطة شــبة موازنــة بــاألموال الخارجــة عــن الىــداف الماليــة وأىــداف السياســة التــي تنتيجيــا، بمــا فــي ذلــك المعمومــات المتعمقــة األ

. ونظــًرا النعــدام ىــذه المعمومــات، فــال يعــرف واألصــول الماليــة وغيرىــا وااللتزامــات الطارئــة والمســتقبميةواإلنفــاق الضــريبي الماليــة 
 لمحكومة.الكامل الجميور المركز المالي 

مة بالنسبة لألفراد الميتمين بمراقبـة تـالثير ، حيث تكون ىذه المعمومات مينتائجالمخرجات والمعمومات عن يفتقر التقرير إلى وجود  -
 الموازنة.

 بإعداد بيان ما قبل الموازنة.المغرب تقوم  والالمقبمة لمحكومة.  الموازنةالتي تحدد الرئيسية  ماتو مالمعوازنة بيان ما قبل الميحدد 



 

 

خالل تجرى زنة التي والجميع تحميالت المالالزمة اسية ساألمعمومات الوفر ت، و عند اعتمادىا مبالدل اً قانون بمثابة الُمقرة الموازنة تصبح
لمجميور البيانات التي يمكن أن يستخدميا لتقييم أولويات السياسة المعمنة الُمقرة زنة واوفر المتالسنة المالية. وبصفة عامة، ينبغي أن 

 لكافة البرامج. الُمقرةلكنيا ال تعرض الموازنة  الموازنة الُمقرةشامل إلى حد ما عن نشر تقرير وتقوم المغرب ب. سائمتيالمحكومة وم

بما في ذلك األفراد الذين ليسوا عمى دراية  –الحكومة ييدف إلى تمكين الجميور  وازنةعبارة عن عرض غير تقني لم المواطنين وازنةم
 .المواطنينموازنة تقرير المغرب بنشر من فيم خطط الحكومة. وال تقوم  –باألموال العامة 

مما ، وازنة الُمقرةأرقام المبينيا وبين ىذه التقارير إجراء مقارنات  تيحأثناء السنة المالية. وت الموازنةلسير موجًزا  تقارير خالل السنة وفرت
نات وال يتم نشر البيا .بالشموليةتكون بعيدة عن االتسام التي  تقارير خالل السنةبنشر المغرب قوم ت. و وازنةتعديالت عمى الم جراءسيل إي

 المتعمقة بالمصروفات واإليرادات الفعمية.

تطرأ عمى االفتراضات قد تناقش أي تغييرات كما  ،الموازنة في منتصف السنة الماليةلسير استعراًضا شاماًل  مراجعة نصف السنةتقدم 
محكومة والسمطة التشريعية والجميور المعتمدة. وتتيح المعمومات الواردة في ىذا التقرير ل وازنةاالقتصادية التي تؤثر عمى سياسات الم

وال التعرف عمى ما إذا كان ينبغي إدخال تعديالت فيما يخص اإليرادات أو النفقات أو االقتراض لمفترة المتبقية من السنة المالية أم ال. 
 .مراجعة نصف السنة تقرير بإعدادتقوم المغرب 

. ومن شالن تقارير نياية السنة أن تطمع واضعي السياسات عمى السياسات وازنة الُمقرةمبال وازنةالتنفيذ الفعمي لمم تقرير نهاية السنةيقارن 
تقرير نياية المغرب بإعداد وتقوم مسنوات المالية المقبمة. لتعديالت مما يسيل إدخال الضريبية ومتطمبات الديون وأولويات اإلنفاق الرئيسية، 

 .تنشره ا اليالسنة لكن

تقييم لحسابات الحكومة يجريو الجياز األعمى لمرقابة، ويفيد عم إذا كانت الحكومة قد قامت بجمع ارة عن عب تدقيق الحساباتتقرير 
نفاق الدخل الوطني وفًقا لمم إذا كانت كذلك عم المعتمدة، وما إذا كان إمساك الدفاتر الحكومية يتسم باالتزان والدقة، و  وازنةاإليرادات وا 

 .تدقيق الحساباتبإعداد تقرير المغرب م و تق الالعامة أم ال. و مشكالت في إدارة األموال ىناك 

 المشاركة العامة ومؤسسات المساءلة

أكثر المغرب ، من خالليا يمكن جعل عممية الموازنة في وشموليتيا الرئيسية وازنةتتجاوز رفع مستوى إتاحة تقارير المثمة طرق أخرى، 
وكذلك إتاحة المزيد من يوفران اإلشراف الفعال عمى الموازنة وية وجياز رقابي قوي شفافية. وىذا يشمل ضمان وجود سمطة تشريعية ق

 الفرص لمشاركة الجميور في عممية الموازنة.



 

 

 

 ؟الموازنةالرقابة فعالة في دورها المتعلق باإلشراف وهل أجهزة 

 نقاط القوة** مؤسسات اإلشراف والرقابة
 ضعيفة السمطة التشريعية
 ضعيفة رقابةالجياز األعمى لم

 

من مجموعة فرعية ل** تم احتساب نقاط قوة السمطة التشريعية والجياز األعمى لمرقابة من واقع متوسط النقاط التي تم الحصول عمييا 
 0ن تراوح ميي ذالالنقاط ة. وتم تصنيف متوسط يمؤسسات الرقابالبكل مؤسسة من المتعمقة ألسئمة المستمدة من مسح الموازنة المفتوحة ا

 بالنو قوي. 600إلى  67تراوح من يي ذبالنو متوسط، وال 66إلى  34تراوح من يي ذبالنو ضعيف، وال 33إلى 

 ألنيا:المغرب بالضعف ي تقوم بو السمطة التشريعية في ذال وازنةعمى الميتسم اإلشراف وفًقا لمسح الموازنة المفتوحة، 
 سمطة التنفيذية في بداية السنة المالية.تمتمك الصالحيات الكافية لتعديل مشروع موازنة الال  -6

جمسات السمطة أو السماح لمجميور بالحضور أثناء  دالء بشيادات حياليايمكن لمجميور اإل وازنةتعقد مناقشات عمنية عن المال  -2
 .لموازنةامشروع إزاء تدلي فييا السمطة التنفيذية بشيادات التشريعية التي 

 بات بالشكل الوافي.ص عمميات تدقيق الحساحال تقوم بف -3

 

 بالضعف لألسباب التالية:المغرب ، يتسم اإلشراف عمى الموازنة الذي يقوم بو الجياز األعمى لمرقابة في وفًقا لمسح الموازنة المفتوحةو 

دون  لمرقابة عن السمطة التنفيذية، حيث بإمكان السمطة التنفيذية إقالة رئيس الجياز األعمى ةكاممية الستقالليتمتع الجياز باالال  -6
 .الحصول عمى الموافقة النيائية من السمطة التشريعية أو القضائية

 ال يمتمك الجياز الموارد الكافية لمزاولة صالحياتو بشكل ىادف. -2

 المصروفات النيائية لمدوائر الوطنية.تدقيق الحسابات المتعمقة ببإصدار تقارير الجياز ال يقوم  -3

 مع الجميور.لمناسبة اتصال االقنوات الجياز يمتمك ال  -4

 عن خطوات المتابعة التي تتخذىا السمطة التنفيذية لمعالجة توصيات تدقيق الحساباتكافية بإصدار تقارير الجياز ال يقوم  -5
 .تصحيحيةالجراءات باإلالمتعمقة 

 التوصيات
 :المغرب يتعين عمى

  ا التقرير اآلن ألغراض داخمية فقط()يتم إعداد ىذ السنة عمى موقع شبكة اإلنترنت الحكومينياية نشر تقرير. 

  ونشرىاومراجعة نصف السنة وموازنة المواطنين  وازنةبيان ما قبل المالشروع في إعداد تقارير تدقيق الحسابات و. 

  السمطة التنفيذيةوازنة مرفع مستوى شمولية تقرير مشروع. 

  الموازنةلمتعمقة بافي جمسات السمطة التشريعية لإلدالء بشيادات إتاحة الفرص لمجميور. 



 

 

  نما أيًضا أثناء زيادة صالحيات السمطة التشريعية لمقيام بمزيد من اإلشراف الشامل ليس عندما يجري اعتماد الموازنة فحسب وا 
 فترة تنفيذ الموازنة.

 مجياز األعمى لمرقابةتعزيز الدور اإلشرافي والرقابي ل. 


