
2021أبريل 19اإلثنين الرباط، 

اململكة املغربية



الخطب الملكية 
السامية

البرنامج 
الحكومي

حيز 55.19دخول القانون رقم 
2020تنبر ش28التنفيذ بتاريخ 

لتطبيق مقتضيات 2.20.660المرسوم رقم 
؛55.19من القانون رقم 27و11و5المواد 

55.19إصدار القانون رقم 
المتعلق بتبسيط المساطر

اد القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير االقتصواإلجراءات اإلدارية 
20.2332والمالية وإصالح اإلدارة رقم 

بتحديد نموذج مصنفات القرارات اإلدارية 
ونموذج وصل إيداع طلبات الحصول عليه

القراراتمصنفاتنموذج:5املادة
.اإلدارية
طلباتإيداعوصلنموذج:11املادة

.اإلداريةالقرارات
الوطنيةاللجنةتأليف:27املادة

واإلجراءاتاملساطرلتبسيط
.سيرهاوكيفياتاإلدارية



اإلداريةراراتبالقاملتعلقةالطلباتدراسةتتولىالتياإلداراتجميععلىالقانون مقتضياتتسري 
:كانتسواء،املرتفقون يطلبهاالتي

عموميةإدارات▪

وهيئاتهاومجموعاتهاترابيةجماعات▪

عموميةمؤسسات▪

العامللقانون خاضعآخراعتباري شخصكل▪

العاماملرفقبمهاممكلفةهيئات▪



3المادة –واإلجراءاتلحجية المساطرؤطرةالمالمبادئ 

1

العملعليها النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها تنص 

2

اطر بالبوابة الوطنية للمسهاونشرهاوتدوينهاتوثيقوهاتصنيفوهاجردتم 
(26المادة )واإلجراءات اإلدارية 

:تيالوالمستندات والوثائق اإلدارية ال يمكن لإلدارة مطالبة المرتفقين إال بالقرارات 



5

على اعتبار سكوت اإلدارة 
قة طلبات المرتفقين المتعل

بالقرارات اإلدارية، بعد 
انصرام األجل المحدد، 

بمثابة موافقة

4

تحديد اآلجال القصوى 
لدراسة طلبات المرتفقين
ة المتعلقة بالقرارات اإلداري

ومعالجتها والرد عليها من 
قبل اإلدارة

3

ة المتعلقتبسيط المساطر واإلجراءات 
بالقرارات اإلدارية، السيما بحذف 
المساطر واإلجراءات غير المبررة 

وتوحيد وتحسين مقروئية المصنفات
المتعلقة بالقرارات المذكورة والعمل 

على التخفيض من المصاريف 
إلى والتكاليف المترتبة عليها بالنسبة

المرتفق واإلدارة

10
تعليل اإلدارة 

السلبية لقراراتها
بخصوص الطلبات 

ة المتعلقة بالقرارات اإلداري
وإخبار المرتفقين 

المعنيين بذلك

9
تقريب اإلدارة من 

فيما يخص المرتفق
ة إيداع الطلبات المتعلق
بالقرارات اإلدارية 
ومعالجتها وتسليمها

8
اإلدارة المرتفق، عدم مطالبة 

عند إيداع ملف طلبه أو خالل 
مرحلة معالجته، باإلدالء 

بوثيقة أو بمستند أو بمعلومة
أكثر أو بالقيام بإجراء إداري، 

من مرة واحدة

2

المساطر واإلجراءات شفافية 

ا المتعلقة بالقرارات اإلدارية، السيم

من خالل توثيقها وتدوينها ونشرها 

وإخبار المرتفقين بمحتواها، مع 

الحرص على تيسير الولوج إليها 

بكل الوسائل المتاحة

1

بين اإلدارة الثقة
والمرتفق

7
الحرص على التحسين المستمر 

لجودة الخدمات المقدمة 
للمرتفقين، ال سيما من خالل العمل
على تسريع وتيرة األداء والرفع من

ورقمنةفعالية معالجة الطلبات 
واإلجراءات اإلدارية المساطر

واستخدام التقنيات المبتكرة في 
مجال نظم المعلومات والتواصل

6
بين التناسبمراعاة 

موضوع القرار اإلداري 
والوثائق والمستندات 
والمعلومات المطلوبة 

للحصول عليه

19،20المواد 16،17المواد 7،8،23،24،25،29المواد 5،26المواد 8،10،11،12المواد 

18المادة 13،25المواد 7،10،14المواد 25،29المواد 29المادة 

4المادة –واإلجراءاتالمساطرللعالقة بين اإلدارة والمرتفق فيما يخص ؤطرةالمالمبادئ العامة 



اإلداريالقرار تسمية 1.

مراجعه القانونية2.

ومعالجتهاأو اإلدارات المكلفة بتلقي الطلبات المتعلقة بالقرار اإلداري ودراستها اإلدارة 3.

الوثائق والمستندات المكونة لملف طلب القرار اإلداري وكيفيات إيداعه أو إرساله، مع الئحة 4.
إلدارة التمييز بين تلك التي يجب على المرتفق اإلدالء بها وتلك التي يتعين أن تتحصل عليها ا

أخرىالمكلفة بتسليم القرار اإلداري من إدارات 
المرتفقوالرسوم واألتاوى الواجب أداؤها من طرف المصاريف 5.
المحدد لرد اإلدارة على طلب المرتفق األجل 6.
المحددالمترتبة على سكوت اإلدارة داخل األجل اآلثار 7.
للمرتفقالطعن المتاحة طرق 8.

على الخصوصتبين

تنشر هذه المصنفات بالبوابة الوطنية 

المساطر واإلجراءات اإلدارية مصادقة اللجنة الوطنية لتبسيط بعد ▪
ةالمكلفالحكوميةالسلطةطرفمنالعملبهاالجاريوالتنظيميةالتشريعيةوالنصوصالقانونهذاألحكاممطابقتهامنالتحققبعد▪

وهيئاتهاومجموعاتهاالترابيةلجماعاتلبالنسبةبالداخلية

جميع القرارات اإلدارية التي تدخل في مجال جرد
ي فوتصنيفها وتوثيقها وتدوينها اإلداراتاختصاص 

يحدد نموذجها بنص تنظيميمصنفات ة 
ماد

ال
5

5المادة 

9المادة 

دة 
ما

ال
6

المعلومات الضرورية

داخل صدور النص التنظيمي 
أجل ستة أشهر من دخول 

القانون حيز التنفيذ

نموذج مصنفات تم إصدار )
من خالل القرارات اإلدارية

القرار المشترك رقم 
20.2332)

عملية توثيق 
القرار وتدوين 

اإلداري



مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب المتعلق بالقرار اإلداري ومن الوثائق والمستندات عدم1.

الملفالمكونة لهذا 

الطلبمطالبة المرتفق بتصحيح اإلمضاء على الوثائق والمستندات المكونة لملف عدم 2.

شخصيةمطالبة المرتفق باإلدالء بوثائق أو مستندات إدارية متاحة للعموم وال تعنيه بصفة عدم 3.

الطلبمطالبة المرتفق باإلدالء بنسخ مطابقة ألصول الوثائق والمستندات المكونة لملف عدم 4.

ة، أنه يمكن لإلدارة، في حالة الشك في صحة النسخ المدلى بها، أن تطلب من المرتفق، بكل وسائل التواصل المالئمة، مرة واحدغير 

أو مع تعليل طلبها، تقديم أصول الوثائق أو المستندات المعنية أو نسخ منها مطابقة لألصول لالطالع عليها، وذلك عند إيداع الملف

وفي هذه الحالة، يعلق األجل المحدد لدراسة الطلب الى حين . على أبعد تقدير، خالل النصف األول من المدة المحددة لدراسة الطلب

.المطلوبةاإلدالء بالوثائق والمستندات 

يتعين على اإلدارات أن تتقيد عند توثيق القرارات اإلدارية وتدوينها

7المادة 

8المادة 

قواعد التوثيق

المعنيبعض الوثائق والمستندات والمعلومات المطلوبة بتصريح بالشرف يدلي به المرتفق يمكن استبدال 



تودع طلبات الحصول على القرارات اإلدارية 
سلم مقابل وصل يلدى اإلدارات المعنية 
فوراللمرتفق

دة 
ما

ال
1

إذا تضمن الملف جميع الوثائق والمستندات المطلوبة؛: "ملف مودع"عبارة ▪0

في حالة عدم إدالء المرتفق بوثيقة أو مستند أو : "ملف في طور اإليداع"عبارة ▪
وفي هذه الحالة تحدد اإلدارة في . أكثر من الوثائق أو المستندات المطلوبة

ق الوصل الئحة الوثائق والمستندات التي تنقص الملف والتي يتعين على المرتف
.بهااإلدالء 

ةحسب الحاليتضمن الوصل 

توف غير مسإذا تبين لإلدارة، بعد تسليم الوصل للمرتفق، أن أحد الوثائق أو المستندات
:، وجب عليهاللشروط المطلوبة في المصنفات

ها، تطلب من المرتفق، بكل وسيلة من وسائل التواصل المالئمة، مع تعليل طلبأن ▪
تعليق سريان األجل هذه الحالة يتم وفي استبدال الوثيقة أو المستند المعني، 

. المحدد لمعالجة الطلب

تم إصدار نموذج الوصل من )
رقم القرار المشترك خالل 

20.2332)

المحدد لمعالجة الطلب المتعلق بالقرار اإلداريالنصف األول من األجل خالل 

داخل أجل 
30أقصاه 

يوما، تحت 
طائلة إرجاع 

.الملف

رارات باستثناء الطلبات التي يتم تسليم الق
اإلدارية المتعلقة بها على الفور

دة 
ما

ال
1

1

د أو عنالطعونلتقديم يعتد بالوصل 
وت اعتبار سكالمطالبة بتطبيق مبدأ 
موافقةاإلدارة بمثابة 

دة 
ما

ال
1

2

داخل أجل 
30أقصاه 

يوما، تحت 
طائلة إرجاع 

.الملف



تودع طلبات الحصول على القرارات اإلدارية 
سلم مقابل وصل يلدى اإلدارات المعنية 
فوراللمرتفق

دة 
ما

ال
1

0

تم إصدار نموذج الوصل من )
رقم القرار المشترك خالل 

20.2332)

دة 
ما

ال
1

1



المتعلق بالقرار اإلداري، وبكل وخالل النصف األول من أجل معالجة الطلب يمكن لإلدارة أن تطلب من المرتفق، عند االقتضاء، 
القيام بهذه العملية مرة واحدة على )الالزمة لمعالجة طلبه اإلدالء بالمعلومات التكميلية وسيلة من وسائل التواصل المالئمة، 

.المحدد لمعالجة الطلبتعليق سريان األجل وفي هذه الحالة يتم (. األكثر

دة 
ما

ال
1

4

طلب معلومات تكميلية

سبق البت فيه من قبل نفس المرتفق في شأن قرار إداري متكررةعلى الطلبات المقدمة بصورة بحق عدم الردتحتفظ اإلدارة 
لمادة تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه ا)، مالم يطرأ تغيير في شروط تسليم القرار المذكور أو في وثائق ومستندات الملف سلبيا

(.  بنص تنظيمي

دة 
ما

ال
1

5

الطلبات املقدمة بصورة متكررة



لمعالجة طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات اإلدارية، والذي يسري األجل األقصى تم تحديد 
:، حسب الحالة، فيتاريخ إيداع المرتفق لملف طلبه كامالابتداء من 

تحدد هذه الالئحة )مشاريع االستثمار بالنسبة للقرارات اإلدارية المرتبطة بإنجاز يوما 30▪
؛(بنص تنظيمي

.القرارات اإلداريةباقيلتسليم يوما 60▪

دة 
ما

ال
1

6

ةاألجل األقص ى ملعالجة طلبات املرتفقين املتعلقة بالقرارات اإلداري

تحدد الئحة القرارات )، خبرة تقنية أو بحث عموميتقتضي معالجة طلب المرتفق إنجاز عندما 
:وفي هذه الحالة، يجب على اإلدارة(. اإلدارية المعنية بنص تنظيمي

إنجاز الخبرة التقنية أو البحث العمومي؛تبرير▪
.إلنجاز الخبرة أو البحث المذكورينالمدة الالزمة أال تتعدى مدة هذا التمديد ▪
.  ، بكل وسيلة من وسائل التواصل المالئمة، باألجل الجديد لتقديم جوابهاإبالغ المرتفق▪

دة 
ما

ال
1

7

فقطمرة واحدة هذا األجل تمديديمكن 



دارة على اإلتعين يمن القانون،الثانيمن المبادئ المنصوص عليها في الباب للمبدأ العاشر تنزيال 
:، وذلك من خاللالسلبيةتعليل قراراتها

إلى اتخاذها؛األسباب الداعية اإلفصاح، في صلب هذه القرارات، عن ▪
. المعني بكل وسيلة من وسائل التواصل المالئمةتبليغها إلى المرتفق ▪

دة 
ما

ال
1

8

السلبيةاإلدارة لقراراتهاتعليل 



، دارةسكوت اإل،موافقةبمثابة عتبريالرغم من جميع األحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، على 
ة تحدد الئح)المنصوص عليها بخصوص الطلبات المتعلقة بالقرارات اإلدارية انقضاء اآلجال بعد 

(.تنظيميبنص القرارات اإلدارية المعنية 

دة 
ما

ال
1

9

يتعين على المسؤول التسلسلي لإلدارة المعنية أن
.  موضوع الطلباإلداري القرار يسلم للمرتفق 

، أيام7داخل أجل أقصاه 
ابتداء من تاريخ إيداع الطلب

من للمسؤول التسلسلي لإلدارةطلبايقدم المرتفق 
موضوع الطلبعلى القرار اإلداري أجل الحصول 

:أيام، اللجوء إلى7انقضاء أجل بعد للمرتفقيمكن انقضاء اآلجال المحددة في المصنفات
المعنية بالقرارات اإلدارية المسلمة على الحكومية السلطة ▪

العمومية؛من قبل اإلدارات الصعيد المركزي 
المؤسسة العمومية أو عن الشخص االعتباري المسؤول عن ▪

أو عن الهيئة المكلفة بمهام المرفق العام الخاضع للقانون العام
اإلدارية؛المعنيين بالقرارات 

أو اإلقليم، حسب الحالة، بالنسبة والي الجهة أو عامل العمالة ▪
.  للدولةالالممركزةالمصالح للقرارات اإلدارية المسلمة من قبل 

يسلم أن المعني يتعين على المسؤول 
.  موضوع الطلبالقرار اإلداري ، للمرتفق

15داخل أجل أقصاه 
ا، ابتداء من تاريخموي

عرض األمر عليه

تقديم الطلب



اء انقضبعد للمرتفق،يمكن ،الجماعات الترابيةيتعلق بالقرارات اإلدارية المسلمة من طرف فيما 
إشهاد بالسكوتلب لطحسب الحالة، ، والي الجهة أو عامل العمالة أو اإلقليمأ إلى لجأن ي، أيام7أجل 

. المعتبر بمثابة موافقة

دة 
ما

ال
2

0

د بعد مراسلة الرئيس المعني قصويسلم الوالي أو العامل المعني اإلشهاد المطلوب 
.اإلداريعن تسليم القرار أسباب امتناعه كتابية حول بتوضيحاتاإلدالء 

داخل أجل ال يتعدى 
أيام ابتداء من 10

. تاريخ التوصل

تقديم الطلب



ردها أو ة سكوت اإلدارحالتي في لمرتفق ل، يجوزسكوت اإلدارة بمثابة موافقةالحاالت التي يعتبر فيها باستثناء
.طعنتقديم ، أن يقوم بالسلبي

ة 
ماد

ال
2

1

علىالمسلمةاإلداريةالقراراتلجميعبالنسبةالغرض،لهذاقبلهامنالمفوضالشخصأوالمعنيةالحكوميةالسلطة▪
.العموميةاإلداراتقبلمنالمركزيالصعيد

المرفقبمهامالمكلفةالهيئةعنأوالعامللقانونالخاضعاالعتباريالشخصعنأوالعموميةالمؤسسةعنالمسؤول▪
.اإلداريةبالقراراتالمعنيينالعام

الالممركزةالمصالحقبلمنالمسلمةاإلداريةللقراراتبالنسبةالحالة،حسب،اإلقليمأوالعمالةعاملأوالجهةوالي▪
.للدولة

موضوعاإلداريالقراربتسليمالمكلفةالترابيةالجماعةهيئةأوالترابيةالجماعاتمجموعةأوالترابيةالجماعةرئيس▪
.الطلب

يوما ابتداء من تاريخ انقضاء اآلجال المحددة لتسليم القرار 30داخل أجل ال يتعدى 
أو من تاريخ تلقي الرد السلبي

:لدىالطعنتقديم 

يوجه المسؤول 
المعني ردا للمرتفق 

ى يتعدأجل ال داخل 
يوما ابتداء من 15

عرض األمر تاريخ 
عليه

يجوز للمرتفق إحالة األمر إلى والي الجهة أو عامل العمالة أو اإلقليم، الذي ، داخل األجلرئيس الجماعة وفي حالة عدم رد 
.المقدميقوم بمراسلة الرئيس المعني بغرض دعوته للبت في موضوع الطعن 

ى يتعدأجل ال داخل 
أيام ابتداء من 10

التوصلتاريخ 



دات بالوثائق والمستنمطالبة المرتفق باإلدالء تنزيال لمبدأ التبسيط، يتعين على اإلدارات عدم
، والتي يمكنها الحصول عليها من إدارات أخرىاإلدارية التي تدخل في مجال اختصاصها أو التي 

.ةاإلداريتعتبر ضرورية لمعالجة طلبات القرارات 

دة 
ما

ال
2

3

بنص تنظيمي في التطبيق، تحدد التدرجمبدأ مراعاة 
.المقتضىالمعنية بهذا الئحة الوثائق والمستندات 

تحدد بنص تنظيمي 
هذا كيفيات تطبيق 

.المقتضى



دة 
ما

ال
2

5

المتعلقة بالقرارات المساطر واإلجراءات برقمنةيتعين على اإلدارات أن تقوم 
بأداء المصاريف اإلدارية اإلدارية التي تدخل في مجال اختصاصها وتلك المتعلقة 

ابتداء من تاريخ دخول هذا سنوات( 5)أجل أقصاه خمس ذات الصلة، وذلك في 
.  القانون حيز التنفيذ



اإلداريةبوابة وطنية للمساطر واإلجراءات تحدث 

دة 
ما

ال
2

6

التي تم جردها وتوثيقها وتدوينها؛القرارات اإلدارية مصنفات▪
المتعلقة بمعالجة القرارات اإلدارية؛المؤشرات▪
.بتبسيط المساطر واإلجراءات اإلداريةمتعلقة معلومة مفيدة كل ▪

.بنص تنظيمييتم تدبيرها وفق كيفيات ستحدد 

الخصوصفيها على نشرت



.اإلداراتطرفمنالمعدةاإلداريةالقراراتمصنفاتمشاريعدراسة▪
.الورشهذاتنفيذبخصوصعملهابرنامجلتدارسالوزاريةالقطاعاتجميعمعاجتماعاتعقد▪
اإلداريةواإلجراءاتالمساطرتبسيطلمبادئمالئمةتصبححتىالالزمةوالتنظيميةالتشريعيةالنصوصوإعدادمراجعةأجلمنللوزاراتالعامةالكتاباتمواكبة▪

.بالقانونعليهاالمنصوص

دة 
ما

ال
2

7



خل تعد اإلدارات سنويا المؤشرات المتعلقة بمعالجة وتسليم القرارات اإلدارية التي تد
. في مجال اختصاصها، وتعمل على نشرها بالبوابة الوطنية

.بنص تنظيميالئحة المؤشرات وكيفيات إعدادهاحدد ت

دة 
ما

ال
2

8



اإلداريةللجنة الوطنية لتبسيط المساطر واإلجراءات اكتابة 
2021أبريل 19اإلثنين، 


