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قرارات الحكومة الخاصة بالموزانة - ما هي الضرائب التي یتعین فرضها والخدمات التي یتعین توافرها وحجم
الدیون التي یتعین علیها تكبدها - مما یؤثر على مدى المساواة في المجتمع ورفاهیة شعبه بما في ذلك ما إذا كانت

الفئات األكثر حرماًنا سوف تتاح لها فرص حقیقیة لعیش حیاة أفضل. ویعد من الضروري إعالم الحكومات الجمهور
وإشراكهم في هذه القرارات الحیویة التي تؤثر على حیاتهم.

یعد مسح الموازنة المفتوحة هو األداة البحثیة الوحیدة في العالم المستقلة والمقارنة والقائمة على الحقائق والتي
تستخدم المعاییر المقبولة دولًیا في تقییم:

یساعد المسح المجتمع المدني المحلي على تقییم حكومته والتشاور معها بشأن
اإلبالغ وكیفیة استخدام األموال العامة. یغطي اإلصدار السابع من مسح الموازنة المفتوحة 117دولة.

لالطالع على المزید من المعلومات، بما في ذلك منهجیة مسح الموازنة المفتوحة الكاملة والتقریر العالمي
لعام ٢٠١٩ والنتائج الخاصة بجمیع الدول الممسوحة ومستكشف البیانات الرجاء التفضل بزیارة الموقع

االكتروني:

 /https://www.internationalbudget.org/open-budget-survey

المغرب
2019

الشفافیة:

43100/

(درجة مؤشر الموازنة المفتوحة)

مشاركة الجمهور:

6100/

الرقابة على الموازنة:

44100/

نظرة عامة

نبذة عن المسح

الشفافیة: وصول الجمهور إلى معلومات حول موازنة الحكومة المركزیة

المشاركة:  الفرص الرسمیة المتاحة للجمهور للمشاركة في عملیة الموازنة الوطنیة

الرقابة: ودور مؤسسات الرقابة على الموازنة كالسلطة التشریعیة والتدقیق في عملیة الموازنة. 

https://www.internationalbudget.org/open-budget-survey
https://live-international-budget-partnership.pantheonsite.io/open-budget-survey
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یقیس هذا الجزء من مسح الموازنة المفتوحة إمكانیة وصول الجمهور إلى المعلومات المتعلقة بكیفیة قیام الحكومة
المركزیة بزیادة الموارد العامة وإنفاقها ویتم تقییم مدى توفر ثماني وثائق أساسیة للموازنة على اإلنترنت، وتوقیتها
وشمولیتها باستخدام ١٠٩ مؤشرات ذات وزن مماثل بحیث تحصل كل دولة على مقیاس من ٠ إلى ١٠٠ . وتشیر
درجة الشفافیة 61 أو أكثر إلى أن الدولة من المرجح أن تنشر ما یكفي من المواد لدعم النقاش العام حول الموازنة.

المغرب لدیها درجة شفافیة 43 (من 100)

مقارنة درجة الشفافیة المغرب مع الدول األخرى

الشفافیة

100كافي61غیر كافي0

45المعدل العالمي

61األردن 

43ِمصر

43المغرب

35تونس

18المملكة العربیة السعودیة

9االعراق

6لبنان 

2الجزائر 

2السودان

1قطر 

0االیمن

ترتیب المغرب: 62 من
117 دولة

0100
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كیف تغیرت درجة الشفافیة في المغرب بمرور الوقت؟
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0

غیر كافي

61

كافي
100

توفر وثائق الموازنة للجمهور

20102012201520172019الوثیقة

البیان التمهیدي للموازنة

مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة

الموازنة المقررة

موازنة المواطنین

التقاریر السنویة

المراجعة نصف السنویة

تقریر نهایة السنة

تقریر التدقیق

متاح للجمهور

تم نشره في توقیت متأخر أو لم یتم نشره عبر
اإلنترنت أو تم إنتاجه لألغراض الداخلیة فقط

لم یتم إنتاجه
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درجة شفافیة المغرب (43) لعام 2019 تبلغ قریب ودرجته لعام 2017

التوصیات

یجب على المغرب وضع اإلجراءات التالیة كأولویات لتحسین شفافیة الموازنة:

نشر البیان التمهیدي للموازنة وتقریر نهایة السنة على اإلنترنت في الوقت المناسب.

إصدار ونشر المراجعة نصف السنویة على اإلنترنت في الوقت المناسب.

إدراج سیاسة إضافیة ومعلومات اإلنفاق في مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة.

ما مدى شمولیة محتوى وثائق الموازنة التي اتاحها المغرب للجمهور؟

وثیقة
الموازنة
الرئیسیة

السنةالغرض من المستند ومحتویاته
المالیة
التي تم
تقییمها

درجة
محتوى
المستند

البیان
التمهیدي
للموازنة

كشف المعلمات الواسعة للسیاسات المالیة قبل طرح مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة وتحدید التوقعات
االقتصادیة للحكومة واإلیرادات المتوقعة والنفقات والدیون.

تم نشره2019
في وقت
متأخر

مقترح
الموازنة
للسلطة
التنفیذیة

المقدم من قبل السلطة التنفیذیة إلى السلطة التشریعیة حتى تتم الموافقة علیه وهو یوضح بالتفاصیل
مصادر اإلیرادات والتخصیصات التي یتم عملها لكل الوزارات والتغییرات المقترحة في السیاسة
وكذلك المعلومات األخرى الضروریة لفهم الموقف المالي للدولة.

201949

الموازنة
المقررة

201995الموازنة التي تم اعتمادها من السلطة التشریعیة.

موازنة
المواطنین

إصدار مبسط وأقل فنیًة لمقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو الموازنة المقررة التابعین للحكومة مصمم
خصیًصا لنقل المعلومات الرئیسیة إلى الجمهور.

201984

التقاریر
السنویة

تشتمل على معلومات حول اإلیرادات الفعلیة التي یتم تجمیعها والنفقات الفعلیة التي یتم صرفها
والدیون المستدانة على المستویات المختلفة؛ والتي یتم إصدارها كل ثالثة أشهر أو كل شهر.

201874

المراجعة
نصف
السنویة

تحدیث شامل بشأن تنفیذ الموازنة، حتى منتصف السنة المالیة بما في ذلك مراجعة االفتراضات
االقتصادیة وتوقعات نتائج الموازنة.

لم یتم2018
إنتاجها

تقریر
نهایة
السنة

یعرض موقف حسابات الحكومة في نهایة السنة المالیة ویحتوي على تقییم للتقدم المحرز في إنجاز
أهداف سیاسة الموازنة.

تم نشرها2017
لالستخدام
الداخلي

تقریر
التدقیق

صادر عن جهاز الرقابة العلیا، تعمل هذه الوثیقة على فحص سالمة واكتمال حسابات نهایة العام
للحكومة.

201767

100 / 61-100

100 / 41-60

100 / 1-40
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الشفافیة وحدها غیر كافیة لتحسین الحكم إن المشاركة العامة الشاملة أمر بالغ األهمیة لتحقیق النتائج اإلیجابیة
المرتبطة بزیادة شفافیة الموازنة.،

كما یقیم مسح الموازنة المفتوحة الفرص الرسمیة المتاحة للجمهور للمشاركة الهادفة في مختلف مراحل عملیة
الموازنة.ویبحث في ممارسات الجهاز التنفیذي للحكومة المركزیة والهیئة التشریعیة وجهاز الرقابة العلیا باستخدام
١٨ مؤشر متساوي في الوزن، بما یتماشى مع مبادئ المبادرة العالمیة للشفافیة المالیة ومبادئ المشاركة العامة في

 ویرفع درجات كل دولة على مقیاس من ٠ إلى ١٠٠، السیاسة المالیة  

المغرب لها درجة مشاركة عامة من6  (من ١٠٠).

مقارنة مشاركة الجمهور في المغرب مع الدول األخرى

لمزید من المعلومات حول ممارسات مشاركة الجمهور الجیدة من جمیع أنحاء العالم، یرجى مراجعة هنا 

مشاركة الجمهور

100كافي61غیر كافي0

14المعدل العالمي

17تونس

15ِمصر

7األردن 

6المغرب

0الجزائر 

0االعراق

0لبنان 

0قطر 

0المملكة العربیة السعودیة

0السودان

0االیمن

http://www.fiscaltransparency.net/pp_principles/
http://guide.fiscaltransparency.net/case-study/
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حجم فرص مشاركة الجمهور في عملیة الموازنة

0100/

الصیاغة 
(السلطة التنفیذیة)

0100/

االعتماد 
(السلطة التشریعیة)

25100/

التنفیذ 
(السلطة التنفیذیة)

0100/

التدقیق 
(جهاز الرقابة العلیا)

٠-٤٠: قلیل، ٤١-٦٠: محدود، ٦١-١٠٠: كاف

التوصیات

أنشأت المغرب الطلبات أثناء تنفیذ الموازنة ولكن لزیادة تعزیز مشاركة الجمهور في عملیة الموازنة ینبغي وضع
اإلجراءات التالیة كأولویات:

آلیات تجریبیة إلشراك الجمهور أثناء صیاغة الموازنة.

االنخراط بنشاط مع المجتمعات الضعیفة والممثلة تمثیال ناقصا بشكل مباشر أو من خالل منظمات المجتمع
المدني التي تمثلهم

یجب على المغرب البرلمان وضع اإلجراءات التالیة كأولویات:

السماح لألفراد من الجمهور أو من منظمات المجتمع المدني باإلدالء بقولهم أثناء جلسات االستماع إلى مقترح
الموازنة قبل اعتماده.

السماح لألفراد من الجمهور أو من منظمات المجتمع المدني باإلدالء بقولهم أثناء جلسات االستماع إلى تقریر
التدقیق.

یجب على المغرب دیوان المحاسبة وضع اإلجراءات التالیة كأولویات لتحسین مشاركة الجمهور في عملیة الموازنة:

وضع آلیات رسمیة للجمهور للمساعدة في وضع برنامج التدقیق الخاص به والمشاركة في تحقیقات التدقیق ذات
الصلة.
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ویبحث مسح الموازنة المفتوحة أیًضا الدور الذي تؤدیه الهیئات التشریعیة وأجهزة الرقابة العلیا في عملیة الموازنة
ومدى توفیر رقابة فعالة، ویتم تسجیل كل بلد على مقیاس من ٠ إلى ١٠٠ استناًدا إلى ١٨ مؤشر بنفس الوزن،

وباإلضافة إلى ذلك، یجمع المسح معلومات تكمیلیة عن المؤسسات المالیة المستقلة (انظر اإلطار).

توفر الهیئة التشریعیة وجهاز الرقابة العلیا في المغرب رقابة محدودة خالل عملیة الموازنة مع درجة رقابة
مركبة 44 (من ١٠٠). وفیما یلي نطاق الرقابة على كل مؤسسة على حدة:

٠-٤٠: ضعیف، ٤١-٦٠: محدود، ٦١-١٠٠: كاف

التوصیات

توفر المغرب البرلمان محدود رقابة ضعیفة أثناء مرحلة التخطیط في دورة الموازنة ورقابة ضعیفأثناء مرحلة
التنفیذ، ولتحسین الرقابة یجب ووضع اإلجراءات التالیة كأولویات:

یتعین على اللجان التشریعیة فحص مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة ونشر التقاریر وتحلیلها علي اإلنترنت.

یتعین على اللجان التشریعیة فحص تنفیذ الموازنة السنویة ونشر التقاریر ونتائجها علي اإلنترنت.

خالل الممارسة، التأكد من استشارة السلطة التشریعیة قبل أن تقوم السلطة التنفیذیة بنقل التمویالت بین الوحدات
اإلداریة المحددة في الموازنة المقررة أثناء سنة الموازنة أو إنفاق إي إیرادات غیر متوقعة أو تقلیل النفقات نظًرا

لعجز في اإلیرادات.

من أجل تعزیز االستقالل وتحسین الرقابة على التدقیق من قبل المغرب دیوان المحاسبة، یوصى باتخاذ اإلجراءات
التالیة:

یتعین الحصول على موافقة السلطة التشریعیة أو القضائیة لتعیین وإقالة رئیس جهاز الرقابة العلیا.

ضمان مراجعة عملیات التدقیق من قبل وكالة مستقلة.

الرقابة التشریعیة

044100

محدود

مراقبة التدقیق

044100

محدود

الرقابة على الموازنة
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الممارسة الناشئة المتمثلة في إنشاء مؤسسات مالیة مستقلة

المغرب لیس لدیها مؤسسة مالیة مستقلة، یتزاید االعتراف بالمؤسسات المالیة المستقلة باعتبارها جهات
مستقلة ذات قیمة وغیر حزبیة تقدم المعلومات إلى السلطة التنفیذیة و/أو البرلمان خالل عملیة الموازنة.

ال یتم تسجیل هذه المؤشرات في مسح الموازنة المفتوحة.



2019 9/9

المنهجیة

      لم یتم تقییم سوى الوثائق المنشورة واألحداث واألنشطة أو التطورات التي حدثت حتى ٣١ دیسمبر ٢٠١٨ في
مسح الموازنة المفتوحة لعام ٢٠١٩.

ویستند المسح إلى استبیان تم إجراءه كل دولة بواسطة خبیر مستقل في الموازنة:

أحمد دحماني
جمعیة حركة بدائل مواطنة

ألسي رقم 21، الطابق 4 نور مكتب ریزیدانس، بد لي فار (ف.ن)، فاس المغرب
mouvementalci@gmail.com; adahmani2@gmail.com

 ولزیادة تعزیز البحث، یقوم أیًضا خبیر مستقل مجهول الهویة باستعراض مسودة االستبیان الخاصة بكل دولة،
وفي المغرب ممثل وزارة االقتصاد والمالیة.


