
 

  المغرب
 

 خلفية
وتشمل الموارد الطبيعية األخرى . في العالم ويحتفظ بثالثة أرباع االحتياطيات العالمية منه طأكبر مصدر للفوسفا المغرب

ونظرا . ٢٠١٠من الصادرات الكلية في عام  %١٣ككل بنسبة  االستخراجية الصناعات قطاعالنحاس والفضة، واستأثر 
على قطاع  مؤشر حوكمة الموارد الطبيعيةفقد اقتصر تقييم وخصوصيات اإلطار القانوني لهذه الصناعة،  طلهيمنة الفوسفا

  .طالفوسفا
  

 "الطبيعية مؤشر حوكمة الموارد"في  المغربأداء 
في وحصل المغرب على درجات متواضعة . بلدا ٥٨من بين  ٢٥واحتل المرتبة  ،٥٣ وهي ،"جزئي"حصل المغرب على درجة 

  .عدم وجود حوكمة فعالة بشكل عام فيما يتعلق بالموارد كل المكونات، مما يبين
  

 )٤٨/١٠٠، الدرجة ٤٥/٥٨المرتبة (البيئة المؤسسية والقانونية 
  .إلى اإلطار التنظيمي غير الكامل وعدم كفاية سياسات اإلفصاح ،٤٨التي حصل عليها المغرب، وهي " ضعيف"درجة  ترجع

، وهو شركة الشريف للفوسفاط المجمعويمنح المغرب تراخيص للشركات االستخراجية األجنبية في قطاعات أخرى، ولكن يتمتع 
  .مملوكة للدولة، بمركز احتكاري في صناعة الفوسفاط ويمتلك جميع حقوق التعدين

ولكن ال  على الحق في الحصول على المعلومات ٢٠١١وأكد دستور عام . شريعات التعدين على اإلنترنتوتنشر الحكومة ت
أن يبدأ أي مشروع، ولكن عادة ما ال تنشر هذه  وهناك حاجة إلى إجراء تقيم األثر البيئي قبل. يوجد قانون لحرية المعلومات

 . التقييمات
. الشريف للفوسفاط المجمعصل وزارة المالية الضرائب واألرباح الموزعة من حّ وتُ . الفوسفاطوتنظم وزارة الطاقة والمعادن صناعة 

للقطاع العام، وال تودع  المالية العمومية الميزانيةال توحد مع  الشريف للفوسفاط للمجمع المالية العمومية الميزانيةغير أن 
  .عامةصلة للمشروعات االجتماعية في الخزانة الحّ اإليرادات المُ 

  
 )٦٠/١٠٠، الدرجة ١٩/٥٨المرتبة (ممارسات اإلبالغ 

يقدم المغرب بيانات شاملة عن بعض مؤشرات اإليرادات، ولكنه ال يقدم أي معلومات عن مؤشرات أخرى، وهو ما أدى إلى 
  .٦٠ وهي ،"جزئي"حصوله على درجة 

يرات عن االستثمار دوتق ،وقيمة صادرات الموارد ،واألسعار ،وتنشر وزارة المالية تقارير سنوية تشمل معلومات عن حجم اإلنتاج
ولكن بيانات  ،وقيم تدفقات اإلنتاج ،حسب الرقعة االستكشافيةوبيانات اإلنتاج  ،وتكاليف اإلنتاج ،والتنمية التنقيبفي مجالي 

ولكنها ال تشمل األسعار وال األرباح  وتنشر وزارة الطاقة والتعدين معلومات مماثلة،. األرباح الموزعة غير مصنفة حسب القطاع
  .وينشر البنك المركزي بعض األرقام المجمعة على قطاع الفوسفاط. الموزعة

  



 

    )٥٦/١٠٠، الدرجة ٢٨/٥٨المرتبة (وضوابط الجودة  الضمانات الوقائية
  .نتيجة ضعف اإلشراف الحكومي على الرغم من محاوالت تحسين المساءلة ،٥٦، وهي "جزئي"حصل المغرب على درجة 

المجلس وينشر . ، ولكنه لم يقم بذلك أبداالشريف للفوسفاط المجمعبتدقيق حسابات  لحساباتالمجلس األعلى لويكلف القانون 
دم وجود لجنة تشريعية تدقق إيرادات الكشوف المالية المراجعة للوزارات ويقدم تقارير سنويا إلى البرلمان، على الرغم من ع

مستقل أن يقوم مراجع حسابات خارجي  بشأن ممارسات الحوكمة الجيدة ٢٠١٢ويقتضي الدستور الجديد وقانون عام . الموارد
  .الشركات المملوكة للدولةبمراجعة حسابات 

  
 )٤٢/١٠٠، الدرجة ٢٣/٥٨المرتبة (البيئة المواتية 

 .بما يعكس األداء الضعيف في قياسات انفتاح الميزانية والديمقراطية والمساءلة، ٤٢، وهي "ضعيف"على درجة  المغربحصل 
 

   )٧٥/١٠٠، الدرجة ١٢/٤٥المرتبة (الشركات المملوكة للدولة 
بما في ذلك  عن عملياته والشركات التابعة له، وينشر تقارير شاملة. شركة مملوكة بالكامل للحكومة الشريف للفوسفاط المجمع

وتكاليف  ،وتقديرات عن االستثمار في مجالي التنقيب والتنمية ،وقيمة الصادرات ،وأسعاره ،بيانات عن حجم إنتاج الفوسفاط
مع  الشريف للفوسفاط المجمعوال يمكن توحيد أرقام وال تصنف المعلومات المتعلقة بالضرائب . واألنشطة شبه المالية ،اإلنتاج

  .ها وزارة الماليةاألرقام التي تنشر 
 
 



 

 
 المجمعة، وحسب المكونات، وحسب المؤشرات المغربدرجات 

    الدرجة                  المرتبة          الدرجة                      المرتبة
    )١٠٠من (                          )٥٨من (        )١٠٠من (                 )٥٨من (

        
        
          

  
  

 

	
  
  

 ال ينطبق الخاصةالتقارير الشاملة للصناديق 

 ال ينطبق قواعد التحويالت على المستوى دون الوطني

 ال ينطبق التقارير الشاملة للتحويالت على المستوى دون الوطني

 ال ينطبق اإلبالغ ببيانات التحويالت على المستوى دون الوطني

 ٥٦ الضمانات الوقائية وضوابط الجودة     ٢٨
 ٣٣ التراخيصالتحقق من سالمة عملية إصدار 
 ٤٤ التحقق من سالمة عملية الموازنة

 ٥٦ جودة التقارير الحكومية
 ١٠٠ إفصاح الحكومة عن تضارب المصالح
 ٥٠ جودة تقارير الشركات المملوكة للدولة
 ٦٧ تدقيق تقارير الشركات المملوكة للدولة

 ١٠٠ استخدام الشركات المملوكة للدولة للمعايير المحاسبية الدولية
 صفر إفصاح الشركات المملوكة للدولة عن تضارب المصالح

 ال ينطبق جودة تقارير الصناديق الخاصة

 ال ينطبق تدقيق تقارير الصناديق الخاصة

 ال ينطبق التزام الحكومة بقواعد تنظيم الصناديق الخاصة

 ال ينطبق التحقق من سالمة إنفاق الصناديق الخاصة

 ال ينطبق عن تضارب المصالح إفصاح الصناديق الخاصة

 ال ينطبق جودة تقارير التحويالت على المستوى دون الوطني

 ال ينطبق التزام الحكومة بقواعد تنظيم التحويالت على المستوى دون الوطني

 ٤٢ بيئة مواتية    ٢٣
 مؤشر تصورات الفساد الذي تعده منظمة الشفافية الدولية،(الفساد 

 ٥٥ ")مؤشر الحوكمة العالمي"والسيطرة على الفساد في 

 ٢٨ )مؤشر منظمة الشراكة الدولية للموازنات(الموازنة المفتوحة 
وحدة االستخبارات "مؤشر الديمقراطية الذي تعده (المساءلة والديمقراطية 

 ٣٠ ")مؤشر الحوكمة العالمي"، وٕابداء الرأي والمساءلة في "االقتصادية

 ٤٩ )مؤشر الحوكمة العالمي(فعالية الحكومة 
 ٥٠ )مؤشر الحوكمة العالمي( سيادة القانون 

  ٥٣                        الدرجة المجمعة                    ٢٥
  ٤٨  البيئة المؤسسية والقانونية    ٤٥  

 ٣٣ قانون حرية المعلومات
 ٦٧ تشريعات قطاعية شاملة

 صفر االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية مبادرة في المشاركة
 ال ينطبق استقاللية عملية إصدار التراخيص

 ٥٠ التقييمات الالزمة لألثر البيئي واالجتماعي 

 ٦٧ الوضوح في تحصيل اإليرادات
 ١٧ ميزان شامل للقطاع العام

 ١٠٠ التقارير المالية المطلوبة من الشركات المملوكة للدولة
ال ينطبق القانون محددة فيالخاصة قواعد تنظيم الصناديق 

 ال ينطبق القانون  محددة في الوطنيقواعد تنظيم التحويالت على المستوى دون 

 ٦٠ ممارسات اإلبالغ    ١٩
 ال ينطبق عملية إصدار التراخيص

 صفر العقود
 صفر األثر البيئي واالجتماعي  اتتقييم

 ٥٠ بيانات التنقيب
 ١٠٠ حجم اإلنتاج
 ١٠٠ قيمة اإلنتاج

 ١٠٠ المصادر الرئيسية لإليرادات
 صفر المصادر الثانوية لإليرادات

 صفر الدعم
 ال ينطبق أسماء الشركات العاملة

 ١٠٠ التقارير الشاملة للشركات المملوكة للدولة
 ٨٦ بيانات إنتاج الشركات المملوكة للدولة

 ٥٠ المملوكة للدولةبيانات إيرادات الشركات 
 ١٠٠ األنشطة شبه المالية العامة للشركات المملوكة للدولة

 ١٠٠ مجالس إدارات الشركات المملوكة للدولة
 ال ينطبق قواعد تنظيم الصناديق الخاصة

  
 ضعيف    ُمرضٍ 
 راسب    جزئي


