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صندوق حتديث
اإلدارة العمومية
FOMAP

أهداف اإلحداث
أحدث صندوق تحديث اإلدارة العمومية بموجب المادة
 36من القانون المالي للسنة المالية  ،2005بهدف:
 تشجيع مشاريع التحديث بالقطاعات الوزارية؛
 تطوير جودة الخدمات باإلدارات العمومية؛
 مصاحبة المبادرات اإلبداعية لتحديث اإلدارة؛
 استثمار التجارب الناجحة وتعميمها.
المشاريع القابلة لالستفادة من تمويل الصندوق
كل مشروع ذي تأثير إيجابي على:
 تحسين تدبير الموارد البشرية؛
 إعادة تنظيم الهياكل اإلدارية وتخفيفها؛
 تبسيط وانسجام المساطر واإلجراءات اإلدارية؛
 تطوير اإلدارة اإللكترونية؛
 تحسين عالقة اإلدارة بالمرتفق من خالل:
 جودة الخدمات العمومية
 تكريس النزاهة ومحاربة الفساد
 تدعيم الحكامة الجيدة؛
يجب تقديم طلب التمويل قبل متم شههر أبريهل مهن
كل سنة ،يتضمن:
 أهههداف المشههروع وهثههارت علههى تحههديث اإلدارة
العمومية؛
 مضمونه؛
 كلفته؛
 مخطط تمويله؛
 مدة إنجازت؛
 النتهها ا المنتظههرة مههن المشههروع ووقعههها علههى
الخدمة المقدمة للمرتفهق ،أو علهى تحسهين أداء
اإلدارة؛
 معايير تقييمه.

تمويل الصندوق
 تصل المسهاهمة الماليهة للصهندوق إلهى  %50مهن
الكلفة اإلجمالية لكل مشروع حظي بموافقة اللجنة
الوزارية في حدود سقف  2.000.000درهم؛
 يمكن إعادة النظر في هذا السهقف بقهرار مشهتر
للهوزير المنتهدب لهدر ر هيس الحكومهة ،المكلهف
بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة ووزير االقتصاد
والمالية.
تعبئة التمويل
.1

تعميم دورية للوزير المنتدب لدر ر هيس الحكومهة،
المكلف بالوظيفهة العموميهة وتحهديث اإلدارة تضهم
التوجهات السنوية للصندوق؛

.2

توجيه القطاعات الوزارية لطلبهات تمويهل مشهاريعها
إلى وزارة الوظيفة العموميهة وتحهديث اإلدارة قبهل
متم شهر أبريل من كل سنة؛
دراسة طلبات التمويل مهن طهرف اللجنهة الوزاريهة
خالل شهر ماي من كل سنة؛

.4

إخبار الوزارات التي حظيت مشاريعها بموافقة اللجنة
الوزارية؛

.5

إبرام اتفاقية بين كل من الوزارة المسهتفيدة وبهين
وزارتي الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة واالقتصاد
والماليههة ،تتضههمن مواههوع المشههاريع المنتقههاة
ومضمونها ومدة إنجازها ومخطط تمويلها والنتها ا
المنتظرة منها؛

.6

دفع مبلغ المساهمة المالية للصندوق في شكل أمهوال
مساعدة ،وفتح اعتمادت إاافية بقرار لوزير االقتصاد
والمالية؛

.7

توجيه القطاعات الوزارية المستفيدة لتقارير تقييمية
إلى وزارة الوظيفة العمومية وتحهديث اإلدارة داخهل
أجل أقصات ثالثة أشهر بعد إنجاز المشاريع؛

.3

.8

.9

إعههداد وزارة الوظيفههة العموميههة وتحههديث اإلدارة
لتقرير تركيبي عام وعراه على ر يس الحكومة؛
تعميم التقرير العام على مختلف الوزارات.

األجهزة المسيرة للصندوق
 .1اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة المشاريع المقترحة
والمؤلفة من:
 الوزير المنتهدب لهدر ر هيس الحكومهة المكلهف
بالوظيفههة العموميههة وتحههديث اإلدارة أوممثلههه
ر يسا؛
 ممثل عن ر يس الحكومة؛
 ممثل عن وزير االقتصاد والمالية؛
 ممثل عن الوزير المنتدب لهدر ر هيس الحكومهة
المكلف بالشؤون العامة والحكامة؛
 أربعة أشخاص ذوي خبرة وكفاءة يعينهم ر هيس
الحكومة.
 .2كتابة اللجنة الوزارية المسندة إلى وزارة الوظيفة
العمومية وتحديث اإلدارة (مديرية تحهديث اإلدارة-
قسم االبتكار وبراما التحديث).
اإلطار القانوني والتنظيمي
.1

.2

.3

قانون المالية رقم  26-04لسنة ( 2005ظهير شهريف
رقم  1.04.255بتاريخ  16ذي القعدة  ،1425الموافهق
ل هه  29دجنبههر  -)2004المههادة  -36منههه كمهها تههم
تغييرها وتتميمها؛
مرسوم رقم  2.05.1484بتاريخ  20ذي القعدة ،1426
الموافق له  22دجنبر  ،2005المتعلق بتأليف وكيفية
تسيير اللجنة الوزارية المكلفة بدراسهة المشهاريع
المقترحة من طرف مختلف الوزارات؛
منشور الوزير األول رقم  1/2006بتاريخ  15محهرم
 ،1427الموافق له  14فبراير  ،2006المتعلق بالحساب
المرصد ألمور خصوصية المسمى "صندوق تحهديث
اإلدارة العمومية".

أهم المنجزات

تحهههديث التهههدبير القنصهههلي وبوابهههة
القنصلية اإللكترونيهة لفا هدة المغاربهة
المقيمين بالخارج
واع نظام معلومهاتي تعااهدي لتهدبير
المراسالت
مراجعههة بنههم المعطيههات االقتصههادية
والماليههة واالجتماعيههة (منههار) لههوزارة
االقتصاد والمالية
واع نظام للمساعدات ونشهر اإلنهذارات
والتوقعات الرصدية
واع نظام التدبير المعلوماتي ألرشهيف
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
المعالجههة المعلوماتيههة لنظههام األقسههام
التحضيرية لولوج المدارس العليا
واههع نظههام منههدما لتههدبير وتقيههيم
المشاريع االستراتيجية لوزارة االقتصهاد
والمالية
واههع الههدال ل المرجعيههة للوظهها ف
والكفههاءات بمجموعههة مههن القطاعههات
الوزارية
واع نظام التهدبير التهوقعي للوظها ف
والكفاءات ببعض القطاعات الوزارية

نظام تحديد المواقع الجغرافية للمصالح
اإلدارية المتواجدة على مجموع التهراب
الوطني
إصدار التطبيق الجوال لموقع الخهدمات
العمومية»«www.service-public.ma
دراسة تحديدية لواع قاعدة معلوماتيهة
مركزيههة للمههوارد البشههرية بههاإلدارة
العمومية
المرجههع المشههتر لتههدبير المههوارد
البشرية بهاإلدارات العموميهة المغربيهة
وواع نظام معلوماتي لنشر وتدبير هذا
المرجع

اإلتصال

1076

0537 67 99 76 - 05 37 67 99 61
0537 67 98 38 - 0537 67 98 37

fomap@mmsp.gov.ma

