املادة  36من القانون املا ي رقم  26.04للسنة املالية  ،2005الصادر بتنفيذﻩ الظه الشريف
رقم 1.04.255بتاريخ 'ي  16ذي القعدة  29) 1425دجن (2004 .كما تم تغيها وتتميمها.
إحداث حساب مرصد ألمور خصوصية  :صندوق تحديث اإلدارة العمومية
املادة 36

 – Iرغبة ي التمكن من ضبط حسابات العمليات املتعلقة بتحديث املرافق العمومية** والرامية إى
تحس ن تدب  #املوارد البشرية وإعادة تنظيم الهياكل اإلدارة وتخفيفها وتبسيط وتناسق املساطر
وتحس ن عالقة اإلدارة باملرتق ن من خالل جودة الخدمات املقدمة للعموم وتكريس ال78اهة ودعم
الحكامة الجيدة** ،يحدث ابتداء من فاتح يناير  2005حساب مرصد ألمور خصوصية ،يسم"Oصندوق
تحديث اإلدارة العمومية" ويكون الوزير املكلف بتحديث القطاعات العامة هو اآلمر بقبض مواردﻩ
وصرف نفقاته.
 - IIيتضمن هذا الحساب :
'ي الجانب الدائن:
• املساهمات من م 7انية الدولة ؛
• مساهمات املنظمات والهيئات الدولية ؛
• الهبات والوصايا ؛
• املوارد املختلفة ؛
• اس#eجاع املبالغ املدفوعة لفائدة القطاعات الوزارية واملؤسسات وال`_ لم يتم استعمالها**.
'ي الجانب املدين:
• النفقات املرتبطة بإنجاز العمليات** املتعلقة بتحديث املرافق العمومية** ؛
• املبالغ املدفوعة لفائدة امل 7انية العامة*** للمساهمة ي النفقات املرتبطة بعمليات تحديث املرافق
العمومية** املق#eحة من لدن القطاعات املذكورة واملتعلقة بتحس ن تدب  #املوارد البشرية وإعادة
تنظيم الهياكل اإلدارية وتخفيفها وتبسيط وتناسق املساطر وكذا باألعمال املتعلقة بتطوير اإلدارة
اإللك#eونية وتحس ن عالقة اإلدارة باملرتفق ن من خالل جودة الخدمات املقدمة للعموم وتكريس
ال78اهة ودعم الحكامة الجيدة** .وتنجز هذﻩ العمليات ي إطار اتفاkي بعد دراسة مسبقة من
طرف لجنة وزارية يحدد تأليفها وكيفية تسي #ها بنص تنظيم_*.
• املبالغ املدفوعة إى امل 7انية العامة***.
________________
* تغي حسب املادة  30من القانون املاي رقم  115-12للسنة املالية  ،2013الصادر بتنفيذﻩ الظه الشريف رقم  1-12-57بتاريخ  14صفر 1434
) 28دجن،(2012 /
** تغي حسب املادة  24من القانون املاي رقم  100-14للسنة املالية  ،2015الصادر بتنفيذﻩ الظه الشريف رقم  1-14-195بتاريخ فاتح ربيع األول
 24) 1436دجن.(2014 /
*** تغي حسب املادة  21من القانون املاي رقم  70-15للسنة املالية  ،2016الصادر بتنفيذﻩ الظه الشريف رقم  1-15-150بتاريخ فاتح ربيع
األول  19) 1437دجن.(2015 /

