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بالغ حول انعقاد المجلس اإلداري لصندوق المقاصة
عقد المجلس اإلداري لصندوق المقاصة دورته السنوية األوىل يومه األربعاء 24
يوليوز  2019عىل الساعة ال ر
عاشة صباحا .يف بداية الجلسة ،صادق السادة األعضاء عىل
دجني .2018
األخي للمجلس المنعقد بتاري خ 27
محض االجتماع
ر
ر
بعد المصادقة عىل المحض ،اطلع السادة أعضاء المجلس اإلداري لصندوق
المقاصة عىل إحصائيات المواد المدعمة برسم سنة  ،2018عىل االعتمادات المالية
بميانية المؤسسة خالل نفس السنة.
واألداءات المرصدة لها وكذا عىل اإلنجازات الخاصة ر
وقد بلغت التكاليف اإلجمالية للدعم برسم سنة  2018ما قدره 15.615مليون
درهم مقابل  13.905مليون درهم خالل سنة  ،2017مسجلة ارتفاعا بنسبة .%12
كالتاىل:
وتتوزع التكاليف اإلجمالية للدعم برسم سنة  2018حسب المواد
ي




 12.093مليون درهم لدعم مادة الغاز بوتان،
المحىل،
 3.437مليون درهم مخصصة لدعم السكر المستهلك
ي
 85مليون درهم لتموين األقاليم الجنوبية بمواد السكر والزيوت الغذائية.

والت
باإلضافة إىل ذلك ،اطلع المجلس عىل أهم أوراش العمل برسم سنة  2019ي
المعلومات الخاص بالمؤسسة ،إنشاء قاعدة معطيات جديدة
تهم أساسا تطوير النظام
ي
للتحليل والتتبع اآل يت للمعلومات وإنجاز لوحات القيادة المتعلقة بالدعم ،باإلضافة إىل
ات
تصفية ومعالجة جميع الملفات العالقة الخاصة بالسنوات الفارطة،
ر
تحيي الدليل اإلجر ي
عي برامج تكوينية.
للمؤسسة وتطوير كفاءات
الموظفي ر
ر
ميانية صندوق المقاصة برسم سنة
كما تفحص المجلس اإلنجازات عىل صعيد ر
 2018واطلع عىل توقعات نفقات الدعم لسنة  ،2019حيث يرتقب أن تناهز التكاليف
اإلجمالية للدعم برسم سنة  2019ما يقارب  13.945مليون درهم موزعة ربي
 10.465مليون درهم لدعم مادة الغاز بوتان 3.480 ،مليون درهم خاصة بمادة السكر
المحىل ،و 100مليون درهم لتموين األقاليم الجنوبية بمواد السكر والزيوت الغذائية.
ي

بعد ذلك ،قام أعضاء مجلس اإلدارة باالطالع عىل تقرير مراقب الدولة لدى
الخارج برسم سنة
الصندوق برسم سنة  2018وكذا بتفحص تقرير مدقق الحسابات
ر ي
 2018والموافقة عىل ميثاق تدقيق الحسابات المتعلق بنفس السنة.
يف نهاية الجلسة ،تدارس المجلس اإلداري مجموعة من التوصيات وصادق عليها.
وختاما ،رفع المجلس برقية والء وإخالص إىل السدة العالية لجاللة الملك محمد
السادس نضه هللا وأيده.

