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 انعقاد المجلس اإلداري لصندوق المقاصةبالغ حول 
 

 
دجنبر  27يومه الخميس الثانية السنوية دورته عقد المجلس اإلداري لصندوق المقاصة 

ي بداية الجلسة، صادق أعضاء المجلس  . عىل الساعة الثالثة بعد الزوال 2018
 
عىل محض  ف

  . 2018يوليوز  11بتاري    خ االجتماع األخبر للمجلس المنعقد 
 

، ت اإلداري لصندوق المقاصة المجلس أعضاء دارس بعد المصادقة عىل المحض 
انية المؤسسة و وتلك المتعلقة  ،اإلنجازات التنظيمية    . 2018برسم سنة تكاليف الدعم ببمبر 

 
شهر أكتوبر نهاية إىل  )المحققة 2018دجنبر متم تم تقدير تكاليف الدعم إىل قد و 

مليار  13,54مليار درهم مقابل  16ا يناهز ( بم2018المتوقعة بخصوص شهري نونبر ودجنبر و 
تكاليف دعم ملفات الغاز زيادة حيث يعزى هذا االرتفاع باألساس إىل  ،2017درهم خالل سنة 

سنة مليار درهم 4,12إىل  2017مليار درهم سنة  9,98انتقلت من  حيث%، 24بنسبة بوطان 
 لسنة. من اخالل العشر أشهر األوىل بسبب ارتفاع األسعار العالمية لهذه المادة  2018

 

 :كالتاىلي   مليار درهم 16بحواىلي  2018إىل متم شهر دجنبر المقدرة التكاليف  هذهتوزع وت

 4,12 مخصصة لمادة الغاز بوطان درهم مليار، 

 3,5 مخصصة لمادة السكر المحىلي  مليار درهم، 

 0,1  ي الموجه لألقاليم الجنوبيةمليار درهم
 
 ،مخصصة للدعم اإلضاف

 
ظيمية لصندوق المقاصة إلنجازات التنلأعمال المجلس اإلداري أيضا  تطرقتبعد ذلك، 

ي تتمحور حول  2018خالل سنة 
 التالية: رئيسية الجراءات اإل والت 

 
  الزمةبوطان مع تحديد الئحة بالوثائق ال تسهيل مساطبر تصفية ملفات دعم الغاز ، 
 تصفية ما تبق  من الملفات العالقة الخاصة بواردات، نقل، وتوزي    ع الغاز بوطان، 
 إطالق خدمة التضي    ح عن بعد لملفات توزي    ع الغاز بوطان، 
  ي لتصفية ملفات

 الدعم،استكمال تطوير النظام المعلومات 
 ،ونية لملفات الدعم  تطوير نظام األرشفة اإللكب 
  كاء اتيجية جديدة للتواصل واالنفتاح عىل الشر تحسير  مناخ العمل مع وضع اسب 

 ومصاحبتهم فيما يخص تصفية ملفات الدعم،



  

  كات قطاع الغاز  . بوطان تنظيم دورة تكوينية لفائدة ممثىلي شر

 

 2019توقعات تكاليف الدعم لسنة ارس دتمجلس اإلدارة بأعضاء باإلضافة إىل ذلك، قام 
ي 
بناًء عىل تراكيب أسعار المواد المدعمة لشهر ديسمبر مليار درهم  16,5قدرت بحواىلي والت 

مع األخذ بعير  االعتبار الكميات المستهلكة المحسوبة عىل أساس معدالت تطور  2018
ةاالستهالك خالل   .السنوات األخبر

 
كما أحيط أعضاء المجلس اإلداري علما بخطة وبرنامج عمل صندوق المقاصة برسم 

:  2019سنة     المفصلة كالتاىلي
  ي لتصفية ملفات الدعم بما يتالءم

والتنظيمات استكمال تطوير النظام المعلومات 
  الخاصة به؛تعزيز الخطة األمنية الجديدة مع 

  ي
وت   ؛وشكال  ا مضمون لصندوق المقاصةتطوير الموقع اإللكب 

  من أجل تعزيز الكفاءات ) تنظيم دورات تكوينية مكثفة للموظفير  )أطرا وتقنيير 
 ؛داخل المؤسسة اتالمهار وتطوير 

 ي هذا المجال
 
 ؛تعزيز عملية مراقبة ملفات الدعم تماشيا مع التوصيات ف

  ي
 ؛تحيير  الدليل اإلجرات 

 ؛تعميم خدمة العمل بالتضي    ح عن بعد لتشمل جميع ملفات الدعم 
  ي

وت  مستوى  عىل «Signature électronique» اعتماد إجراء التوقيع اإللكب 
ة تجريبية عىل  تصفية ملفات الدعم عند  كات لفب  أن يتم تعميمه بعض الشر

 ؛مستقبال 
 ؛إنشاء خلية لتتبع وأجراة توصيات مدقق الحسابات والمجلس اإلداري 
  تطوير قاعدة معطيات جديدة مع إنشاء خلية لتحليل المعطيات للتمكير  من إنجاز

 ؛لوحات القيادة المتعلقة بالدعم
  ية عبر التعاقد مع ي مجال "التدقيق والمحاسبة" اء خبر دعم الموارد البشر

 
ف

 و"دراسات وتحليل البيانات واإلحصائيات". 
 

ي نهاية الجلسة، صادق أعضاء المجلس اإلداري عىل مجموعة من التوصيات. 
 
 ف


