
ٌُسمى بـ"بلوكشٌن"، أ علن بنك المغرب، نهاٌة األسبوع الماضً، عن تطوٌره لتقنٌة تعتمد على سلسلة قواعد البٌانات المتسلسلة، أو ما 

 ٌمكن استعمالها من أجل التوزٌع المستهدف للمساعدات المالٌة للدولة على المواطنٌن، خصوصاً الفقراء.

بطرٌقة آمنة مع ضمان دٌمومة التحقق منها وسهولة الوصول إلٌها، بحٌث ُتمكن عدة  و"بلوكشٌن" عبارة عن تقنٌة لحفظ البٌانات

مستخدمٌن من الوصول إلى المعطٌات نفسها فً وقت واحد واالطالع على جمٌع التعدٌالت التً ٌجري إدخالها، وهذا ما ٌٌسر 

المغرب المستهلكٌن المؤهلٌن، الذٌن ٌتم تحدٌدهم ُمسبقاً إمكانٌة التحقق من صحتها بشكل سرٌع. وسُتمكن هذه التقنٌة التً طورها بنك 

من قبل القطاع الحكومً المانح، من االستفادة من الدعم العمومً المقدم لهم خالل اقتناء المنتجات المعنٌة عبر الدفع من خالل تطبٌق 

نٌة، التً طورها البنك المركزي رفقة مرتبط بحساب بنكً أو حساب أداء. كما ٌتوخى من هذه التق wallet" -"Mلؤلداء المحمول

، أن ُتمكن الزبون من االستفادة من أسعار ُمدعمة للمنتجات، دون التأثٌر على خزٌنة التاجر، ما دام  "HPS"الشركة المغربٌة الرائدة

 الفارق فً السعر ٌدفعه بنك المؤسسة التً تقدم الدعم لبنك التاجر.

فً المغرب مع خطة الحكومة التً تعمل على تنزٌلها من خالل إحداث السجل االجتماعً  وتتماشى هذه التقنٌة األولى من نوعها

ً اللمسات  الموحد، بحٌث ٌبقى الرهان الكبٌر بالنسبة للدولة هو ضمان استهداف آمن للمستحقٌن للدعم. وتجري وزارة الداخلٌة حالٌا

ٌُر اد منه اإلجابة على إشكالٌة استهداف األسر ذات الدخل المحدود لكً األخٌرة إلخراج السجل االجتماعً الموحد إلى الوجود، الذي 

تستفٌد من عشرات البرامج االجتماعٌة العمومٌة التً تعانً من ُضعف التنسٌق والنجاعة والفعالٌة رغم مٌزانٌتها الضخمة. وٌهدف 

ة بهدف إٌصاله إلٌهم مباشرة، لتفادي استفادة هذا السجل االجتماعً الموحد إلى التعرف بدقة على مستحقً الدعم االجتماعً للدول

ٌُسَتعمل فً استغاللٌات فالحٌة كبٌرة. وٌتوفر المغرب على أكثر من   021فئات ال تستحقه كما ٌجري حالٌاً مع غاز البوتان الذي 

إلى برامج أخرى  برنامجا للدعم االجتماعً، أبرزها صندوق المقاصة الذي ٌدعم أسعار الدقٌق والسكر وغاز البوتان، إضافة

 تستهدف فئات مجتمعٌة معوزة، من قبٌل نظام المساعدة الطبٌة "رامٌد"، ونظام "تٌسٌر" لدعم التمدرس، ودعم األرامل.

وتقر الحكومة بأن الدعم االجتماعً الذي تقدمه عبر هذه البرامج العدٌدة ال ٌذهب إلى مستحقٌه، وال ٌنعكس على حٌاة المواطنٌن، 

 ذلك إلى كون االستهداف لٌس دقٌقاً نظراً لآللٌات التقلٌدٌة الُمستعملة. وٌرجع السبب فً

أمام هذه اإلشكالٌات تبدو التقنٌة التً طورها بنك المغرب حال ٌمكن استخدامه إلنجاح أهداف السجل االجتماعً الموحد، ألنه ٌعتمد 

ٌد اإلقلٌمً لضمان إٌصال الدعم إلى مستحقٌه، لٌنعكس بالتالً التكنولوجٌات الحدٌثة التً ستجعل المغرب سباقاً الستعمالها على الصع

 على حٌاتهم الٌومٌة.

لكن نجاح المغرب فً تحقٌق هذا االستهداف للمواطنٌن الفقراء رهٌن بعمل الحكومة على تنزٌل حقٌقً ومدروس للسجل االجتماعً 

مركزي، فسٌضمن للمغرب أماناً ونجاعة فً االستهداف. ونجاح الموحد، الذي إذا ما استعمل تقنٌة "البلوكشٌن" التً طورها البنك ال

تقنٌة "البلوكشٌن" فً إٌصال الدعم المستحق للمواطنٌن الفقراء ٌتوقف أٌضاً على تحقٌق انخراط كبٌر فً استعمال حل األداء عبر 

ال المنتظر. ومن شأن استعمال تقنٌة الهاتف، وهو الحل الذي انطلق فً المغرب منذ نهاٌة السنة الماضٌة لكنه لم ٌلق بعد اإلقب

"البلوكشٌن" جعل المعلومات متاحة لمختلف الفاعلٌن فً أي زمان ومكان، وضمان معالجتها آنٌا، وتوصل األطراف األخرى المعنٌة 

 .التزوٌر والغش بمختلف التعدٌالت التً تطرأ علٌها، وهو ما سٌدعم الشفافٌة والالمركزٌة والدرجة العالٌة من التشفٌر والحماٌة ضد


