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 .I مقدمة 

I 2 

 وزارة االقتصاد والمالية

 من االساسية الترتيبات بعض االعتبار بعين األخذ لزوما تقتضي المؤسساتية وابعاده المشروع طبيعة

 :عبر ذلك و وتطويره نجاحه بضمان الكفيلة الشروط توفير على العمل وكذا المتدخلين طرف

 

 الفرق وعمل االشتغال منهجية توحيد خالل من للمشروع اآلنية المرحلة في التشاركية المقاربة تفعيل 

 ابرامه؛ المزمع االتفاقي البروتوكول إطار في والوظيفية التقنية

 وتأهيل العمل طرائق مالءمة تخص المشروع لمواكبة الضرورية اإلجراءات بعض اتخاذ ضرورة 

 .المالية قانون بمساطر المتعلقة القانونية المقتضيات بعض وتحيين المتدخلين

 

 رقمنة مساطــر مشروع قانون الما لية 

 -والتأهيل    المتعلقة بالمواكبة التحديات       



 وزارة االقتصاد والمالية وزارة االقتصاد والمالية

 محاور العرض
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 :ويمكن  إجماال تجميع هذه الترتيبات واالجراءات المصاحبة  في محورين اساسيين 

 المنهجية فيما يخص إعمال ومعالجة بعض المساطر توحيد •

 الوظائف الرقمية للمنصةوقابلية تحيين مرونة •

أخرى تتعلق بمساطر إعداد مشروع وظائف تبني مقاربة في األمد المتوسط  تروم ادماج •

 قانون المالية

 بالوزارة والمساهمة التقنية للمتدخلين المعنيين االنخراط •

 التحديات  المتعلقة بتطوير فعال لوظائف المنصة:     المحور األول 

 :  لمواكبة المشروع االجراءات الضرورية : المحور الثاني   
 

 حكامة المشروع •

 مالءمة طرائق العمل و تحيين بعض المقتضيات القانونية•

 تواصلي حول وظائف المنصة على إعداد برنامج العمل •

  



 وزارة االقتصاد والمالية

 عبر الحساسة الوظائف بعض ورقمنة تطوير مجال في تشاركية مقاربة تبني

 :الخصوص على منها ونذكر المتدخلين، كافة طرف من معالجتها منهجية توحيد

 

 بالبرلمان؛ المالية للجان المنسوبة التعديالت إدخال مسطرة  -    

 الموضوع؛ وحدة لمفهوم أوحد تدبير -    

 .العامة والجلسات اللجان داخل التصويت ملفات إعداد منهجية توحيد -    

 منهجية معالجة ورقمنة بعض الوظائفتوحيد       

 التحديات  المتعلقة بتطوير فعال لوظائف المنصة:     المحور األول 

I 4 



 وزارة االقتصاد والمالية

I 5 

 وزارة االقتصاد والمالية

 باإلعداد المتعلقة المساطر جميع تشمل أن يجب لمقاربة أولى نواة الحالية صيغته في الرقمنة مشروع يعتبر

 : خصوصا المالية، قانون على والتصويت والدراسة

 :اإلعداد  االنفتاح في األمد المتوسط على وظائف أخرى تشمل مرحلة   

المالية؛ قانون بمشروع المتعلقة والتوقعات والمؤشرات الرقمية البيانات مختلف تبادل 

المالية؛ قانون لمشروع المرافقة والمذكرات التقارير إلعداد المعتمدة البيانات تدبير 

المالية؛ قانون مشروع مناقشة مع بالموازاة وتقدم تعد التي والتوضيحات البيانات 

للحكومة العامة األمانة وخاصة األساسيين الشركاء  باقي على  قادمة مرحلة في االنفتاح. 

 التحديات  المتعلقة بتطوير فعال لوظائف المنصة:     المحور األول 



 وزارة االقتصاد والمالية

 تطور استيعاب من ليتمكن التحيين وقابلية المرونة طابع المشروع هذا يراعي أن يجب 

 الداخليين والنظامين المالية لقانون التنظيمي القانون والسيما والتشريعية القانونية المنظومة

 .تغييرات من عليهم يطرأ أن يمكن وما البرلمان لمجلسي

 

 في مساهمتهم عبر وذلك التقني الشق مستوى على المتدخلين لجميع الكامل االنخراط ضرورة

  تحميل المثال سبيل على اختصاصهم، بمجال المباشرة الصلة ذات الوظائف بعض تطوير

 .القانونية المراجع وتحيين

 :   وقابلية التحيينالمرونة      

 :  و المساهمة التقنية للمتدخلين المعنيين االنخراط         

 وزارة االقتصاد والمالية

 التحديات  المتعلقة بتطوير فعال لوظائف المنصة:     المحور األول 
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 وزارة االقتصاد والمالية

 :وذلك عبر

اآلجال؛ أقرب في وتفعيله  االتفاقي االطار إعداد عل العمل 

للمشروع؛ الزمنية الجدولة وفق العمل في وانخراطها التقنية اللجان تعيين 

متطلبات مع اإليجابي وتفاعلهم المشروع إنجاح في المعنيين المتدخلين مساهمة  

 .الوظيفي و التقني شقيه في األخير هذا

 

 :الخاصة بالمشروع  الحكامة   تفعيل هياكل         

 االجراءات الضرورية لمواكبة المشروع: المحور الثاني
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 وزارة االقتصاد والمالية

فيما وخاصة الرقمنة متطلبات مع لمالءمتها المعتمدة المساطر بعض في النظر إعادة 

 والمجموعات الفرق طرف من التعديالت إلدخال المنصة على االعتماد يخص

 الحكومة؛ كذا و البرلمانية

الجديدة الوظائف بعض مع لمالءمتها والتنظيمية التشريعية النصوص تحيين ضرورة 

 قانون مشروع يعرفها التي اإلحاالت مختلف وكذا االلكتروني اإليداع مثل للمنصة

 المالية؛

والتصويت كتقديم المفصلية المساطر لبعض المخصص الزمن تدبير في النظر إعادة 

 .الممكنة الهوامش إطار في التعديالت على

 

   :االجراءات الضرورية لمواكبة المشروع : الثانيالمحور 

 

 :القانونيةمالءمة طرائق العمل و تحيين بعض المقتضيات 
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 وزارة االقتصاد والمالية

 حكامة المشروع ومواكبة المتدخلين: المحور الثاني 

 :من خالل التواصل والتكوين

المهنية لكافة والقدرات للرفع من الكفاءات الرقمية للفاعلين دورات تكوينية تنظيم •

 المتدخلين؛

 البرلمانية؛ المجموعات و الفرق اشراك•

 .العمل على وضع استراتيجية تواصلية و تحسيسية حول المشروع •

 

 : وظائف المنصةحول تواصلي على إعداد برنامج  العمل     
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 وزارة االقتصاد والمالية

 خاتمة

 قانون منها يمر التي والمراحل المحطات مختلف وتأمين تجويد رهان إن 

 الورش هذا في الجميع انخراط يقتضي اإلستراتيجية ألهميته بالنظر المالية

 يشكل نأ شأنه من والذي  المؤسستين بين للشراكة جذريا تحوال يشكل الذي

 المسـاطر رقمنة تسـريع خـالل مـن العمل منهجيات في للتغيير حقيقية رافعة

 .كامـل بشـكل المالية بقانون المتعلقة

 وزارة االقتصاد والمالية
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