
تبســيط
 المســاطر واإلجــراءات 

اإلدارية

القانــون رقــم 55.19 



نطــاق تطبيــق القانــون رقــم 55.19

 يعتبــر تحســين عالقــة اإلدارة بالمواطــن أحــد أهــم مداخــل إصــالح اإلدارة، فــأداء اإلدارة العموميــة
 وفعاليتهــا مرتبــط باألســاس بمــدى نجاحهــا فــي االســتجابة لتطلعــات وانتظــارات المواطــن. وقــد أكــدت

 التوجيهــات الملكيــة الســامية فــي عــدة مناســبات علــى كــون خدمــة المرتفــق أســاس وجــود اإلدارة،
وعلــى ضــرورة االنطــالق مــن انشــغاالته الحقيقيــة وانتظاراتــه لالرتقــاء بعملهــا والرفــع مــن جودة

. خدماتها
فــي هــذا اإلطــار، يشــكل القانــون رقــم 55.19 المتعلــق بتبســيط المســاطر واإلجــراءات اإلداريــة رافعة

لتحســين جــودة الخدمــات المقدمــة للمواطــن والمقاولــة ولتعزيــز الثقــة بيــن اإلدارة والمرتفــق.

 يحدد القانون 55.19، المتعلق بتبســيط المســاطر واإلجراءات اإلدارية الصادر بتاريخ 19 مارس 2020،
 المبــادئ العامــة المنظمــة للعالقــة الجديــدة التــي يجــب أن تجمــع اإلدارة بالمرتفــق بغيــة خلــق منــاخ مــن

الثقــة بينهمــا، وذلــك اعتمــادا علــى مبــادئ الحكامــة الجيــدة والتدبيــر العصــري، وتســخير التقنيــات
المبتكــرة فــي مجــال المعلومــات والتواصــل.

تســري مقتضيــات القانــون علــى جميــع اإلدارات التــي تتولــى تلقــي ومعالجــة وتســليم القــرارات
اإلداريةالتــي يطلبهــا المرتفــق، ويتعلــق األمــر ب :

اإلدارات العموميــة؛
الجماعــات الترابيــة ومجموعاتهــا وهيئاتهــا؛ 

المؤسســات العموميــة؛ 
األشــخاص االعتبارييــن اآلخريــن الخاضعيــن للقانــون العــام؛ 

الهيئــات المكلفــة بمهــام المرفــق العــام؛ 

 اإلدارة



تتجســد أهــداف القانــون 55.19، المتعلــق بتبســيط المســاطر واإلجــراءات اإلداريــة في :

وضع المبادئ العامة واألسس المنظمة للمساطر واإلجراءات اإلدارية المتعلقة بالقرارات اإلدارية 
المقدمة للمرتفقين بناء على طلبهم؛

تأطير المساطر واإلجراءات اإلدارية المتعلقة بالقرارات المقدمة للمرتفقين بناء على طلبهم بآجال قصوى؛
إرساء حق المرتفقين في تقديم الطعن اإلداري في حالتي سكوت اإلدارة أوردها السلبي على طلباتهم؛

إقرار التبادل البيني للمعلومات والوثائق والمستندات بين اإلدارات العمومية؛
اعتماد الرقمنة كآلية لتبسيط المساطر واإلجراءات المتعلقة بالقرارات اإلدارية مبادئه العام.

ضمانــا لشــفافية المســاطر واإلجــراءات المتعلقــة بالقــرارات اإلداريــة؛ أطــر القانــون رقم 55.19 
عالقــة اإلدارة بالمرتفــق بعشــرة مبــادئ أساســية، وهي :

الثقــة بيــن المرتفــق واإلدارة؛
 شــفافية المســاطر واإلجــراءات المتعلقــة بالقــرارات اإلداريــة؛
 تبســيط المســاطر واإلجــراءات المتعلقــة بالقــرارات اإلداريــة؛

 تحديــد اآلجــال القصــوى لدراســة طلبــات المرتفقيــن المتعلقــة بالقــرارات اإلداريــة ومعالجتهــا والــرد 
عليهــا مــن قبل اإلدارة؛

اعتبــار ســكوت اإلدارة عــن طلبــات المرتفقيــن المتعلقــة بالقــرارات اإلداريــة، بعــد انصــرام األجــل المحــدد، 
بمثابــة موافقــة، وذلــك وفــق الشــروط المنصــوص عليهــا فــي القانون؛

مراعــاة التناســب بيــن موضــوع القــرار اإلداري والمعلومــات والوثائــق والمســتندات المطلوبــة للحصــول 
عليــه فــي تحديــد المســاطر واإلجــراءات اإلداريــة المتعلقــة به؛

الحــرص علــى التحســين المســتمر لجــودة الخدمــات المقدمــة للمرتفقيــن؛
عــدم مطالبــة اإلدارة للمرتفــق عنــد إيــداع ملــف طلبــه أو خــالل مرحلــة معالجتــه، بــاإلدالء بوثيقــة أو 

بمســتند أو بمعلومــة أو بالقيــام بإجــراء إداري أكثــر مــن مــرة واحــدة؛
تقريــب اإلدارة مــن المرتفــق؛

تعليــل اإلدارة لقراراتهــا الســلبية بخصــوص الطلبــات المتعلقــة بالقــرارات اإلداريــة وإخبــار المرتفقيــن 
المعنييــن بذلــك.

أهدافه

مبادئــه العامــة



المســتجدات التــي جــاء بهــا

تتضمــن مقتضيــات القانــون 55.19، جملــة مــن المســتجدات، أهمهــا

إلزام اإلدارات بجرد وتصنيف وتوثيق جميع القرارات اإلدارية التي تدخل في مجال اختصاصها وتدوينها، 

في مصنفات وفق النموذج المحدد بمقتضى القرار المشترك رقم 2332-20، مع التقيد بقواعد التوثيق 

والتدوين المنصوص عليها بالقانون 55.19 ونشرها بالبوابة الوطنية للمساطر واإلجراءات اإلدارية؛

إلزام اإلدارات بعدم مطالبة المرتفقين إال بالقرارات اإلدارية والوثائق والمستندات التي :

تنص عليها النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل؛

وتم جردها وتصنيفها وتوثيقها وتدوينها ونشرها بالبوابة الوطنية للمساطر واإلجراءات اإلدارية

تقيد اإلدارات عند إعداد مصنفات قرارتها اإلدارية بالقواعد التالية :

عدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب المتعلق بالقرار اإلداري ومن الوثائق 

والمستندات المكونة لهذا الملف؛

عدم مطالبة المرتفق بتصحيح اإلمضاء على الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب؛

عدم مطالبة المرتفق باإلدالء بوثائق أو مستندات إدارية متاحة للعموم وال تعنيه بصفة شخصية؛

عدم مطالبة المرتفق باإلدالء بنسخ مطابقة ألصول الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب؛

إمكانية تعويض بعض الوثائق بتصريح بالشرف.

منح وصل للمرتفقين مقابل إيداع طلبات الحصول على القرارات اإلدارية؛ 

تحديد آجال لإلدارات للرد على جميع طلبات المرتفقين المتعلقة  بالقرارات اإلدارية؛ 

اعتبار سكوت اإلدارة، بعد انقضاء اآلجال، بمثابة موافقة مع إرساء

 آليات مبسطة لتقديم الطعون اإلدارية؛

تمكين اإلدارات من أجل أقصاه 5 سنوات لرقمنة  المساطر
واإلجراءات التي تدخل في مجال اختصاصها؛



ــه ــل مقتضيات تنزي

اعتماد التبادل الرقمي للوثائق والمعلومات بين اإلدارات؛

إحداث بوابة وطنية موحدة للمساطر واإلجراءات اإلدارية تضع رهن إشارة المرتفق كل المعلومات 

الالزمة حول المساطر واإلجراءات المتعلقة بالقرارات اإلدارية. كما تمكنه من إيداع طلباته.

من جهة أخرى، توفر هذه البوابة خاصية التبادل البيني للمستندات والوثائق والبيانات بين اإلدارات التي 

تعتبر ضرورية لمعالجة طلبات القرارات اإلدارية، دون الحاجة إلى مطالبة المرتفق المعني اإلدالء بها عند 

تقديمه هذه الطلبات؛

إحداث اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر واإلجراءات اإلدارية تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة للسهر 

على تطبيق هذا القانون.

انطلقت األجرأة الفعلية لمقتضيات القانون 55.19، منذ 28 شتنبر 2020، تاريخ صدور القرار المشترك بين 

وزير الداخلية ووزير االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة، رقم 2332.20، المتعلق بتحديد نموذج مصنفات 

القرارات اإلدارية ونموذج وصل إيداع الطلبات الحصول عليها.

يلزم القانون 55.19 اإلدارات العمومية، داخل أجل أقصاه 6 أشهر، بجرد جميع القرارات اإلدارية التي تدخل 

في مجال اختصاصاتها وتصنيفها وتدوينها في مصنفات وفق النموذج المحدد، مع التقيد بقواعد 

التدوين والتوثيق المنصوص عليها بالقانون 55.19، ونشرها بالبوابة الوطنية للمساطر واإلجراءات 

اإلدارية، بعد المصادقة عليها من طرف اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر واإلجراءات اإلدارية.

يمنح القانون اإلدارات العمومية مهلة 5 سنوات ابتداء من تاريخ دخوله حيز

 التنفيذ لرقمنة المساطر واإلجراءات المتعلقة بمعالجة وتسليم القرارات  

اإلدارية التي تدخل في مجال اختصاصها وتلك المتعلقة بأداء

 المصاريف اإلدارية ذات الصلة ووضعها بالبوابة الوطنية

 لتبسيط المساطر واإلجراءات اإلدارية.



(PNA) البوابــة الوطنيــة لإلدارة

فضاء اإلدارة فضــاء المرتفق

واجهــة معلوماتيــة موحــدة ومتكاملــة 
فــي خدمــة المرتفق

منصــة لتدويــن وتبســيط ورقمنــة المســاطر اإلدارية

يمكــن اإلدارات مــن توثيــق ونشــر المعطيــات والمعلومــات الخاصــة بــكل مســطرة 
وإجــراء إداري مــن أجــل وضعهــا رهن إشــارة المرتفق

يوفر المنهجية واألدوات والوثائق الالزمة لتبســيط ورقمنة المســاطر واإلجراءات 
اإلدارية

فضــاء لإلخبــار: منصــة إخبارية

يتوفــر هــذا الفضــاء اإلخبــاري على:
جميــع المعلومــات والمعطيــات المتعلقــة بالمســاطر واإلجــراءات اإلداريــة ،

مصنفــات القــرارات اإلدارية، 
 المســارات اإلداريــة الموجهــة للمرتفقيــن، والمســتثمرين، والمقــاوالت... 

إنجــاز مســاطر إداريــة متكاملــة : منصــة معامالتية

إيــداع الملفــات بطريقــة إلكترونيــة
تلقــي وصل اإليداع

تلقــي وإرســال إقــرارات بالتوصل
تتبــع معالجــة القرارات

تلقــي القــرارات اإلدارية
القيــام بطعــون إدارية

تتبــع اإلجــراءات المتعلقــة بتطبيــق مبــدأ اعتبــار الســكوت بمثابــة موافقــة

فضــاء لتلقــي الطلبــات اإلداريــة مــن المرتفقيــن والــرد عليها

يمكــن مــن تلقــي ومعالجــة طلبــات المرتفــق والــرد عليهــا ، وتلقــي ومعالجــة والــرد 
علــى الطعــون (مــع إدراج مبــدأ ســكوت اإلدارة بمثابــة موافقــة)

منصــة القيــادة والتوجيه

تهــدف إلــى تقييــم تطــور محتــوى البوابــة الوطنيــة لــإلدارة، وتتبع مؤشــرات األداء 
الكفــاءة لــدى اإلدارات وقيــاس درجــة رضــى المرتفقيــن، عبــر :

لوحــات قيادة
تتبــع مختلــف المؤشــرات لتبســيط ورقمنــة المســاطر واإلجــراءات اإلداريــة 

(التأخيــر، الرفــض، الســكوت بمثابــة رضى...)

• مصنفــات القــرارات اإلدارية
• معلومــات مرجعيــة لــإلدارات

• جميــع المعلومــات المتعلقــة 
بالمســاطراإلدارية؛

• المســارات اإلداريــة الموجهــة للمواطــن، 
المقاولة

منصــة إخبارية :

• إيــداع الملفــات بطريقــة إلكترونيــة
• وصــل اإليداع
• منــح القرارات

• تتبــع معالجــة الملفــات
• إيــداع ومعالجــة الطعــون 

• ســكوت اإلدارة بمثابــة موافقــة

منصــة معامالتيــة :

• التوثيــق عــن طريــق تمكيــن المرتفــق مــن رمز 
تعريفــي موحد

• صنــدوق األمانــات الرقمــي لتخزيــن الوثائــق 
الرقميــة خــاص بــكل مرتفق

• التوقيــع اإللكترونــي
• األداء اإللكترونــي للمصاريــف والتكاليــف 

اإلدارية

خدمات مشــتركة :

المكتــب الخلفــي المخصــص لإلدارة

واجهــة المرتفق

• نشــر المســاطر واإلجــراءات اإلداريــة بعد 
المصادقــة عليهــا

• قاعــدة لتبســيط ورقمنــة المســاطر 
واإلجراءات اإلدارية

• منصــة القيــادة والتوجيــه

قاعــدة للتبــادل البينــي للمعلومــات والوثائــق

• التبــادل العمــودي للبيانــات والوثائــق التــي يقدمهــا المرتفــق عبــر المنصــات المشــتركة للبوابــة
• التبــادل األفقــي للبيانــات والوثائــق بيــن مختلــف اإلدارات

منصــات وظيفيــة خاصــة بــاإلدارات العمومية

• وزارة الداخليــة

• إدارات أخــرى • الجماعــات الترابيــة

• وزارة االقتصــاد والماليــة وإصــالح اإلدارة



تضطلــع اللجنــة الوطنيــة لتبســيط المســاطر واإلجــراءات اإلداريــة، كجهــاز للحكامــة بتدبيــر وتتبــع
 وتقييــم تنزيــل مقتضيــات القانــون 55.19، وتتألــف مــن :

 يتكلــف قطــاع إصــالح اإلدارة بمهــام كتابــة اللجنــة الوطنيــة لتبســيط المســاطر واإلجــراءات اإلداريــة،
حيــث يعمــل علــى مواكبــة اإلدارات فــي تنفيــذ الــورش، وذلــك مــن خــالل مســاعدتها في إعداد

مصنفاتهــا للقــرارات اإلداريــة علــى الشــكل المطلــوب وداخــل اآلجــال القانونيــة المحــددة لذلــك.

اللجنــة الوطنيــة لتبســيط المســاطر واإلجــراءات اإلدارية

رئيــس الحكومة

األميــن العاموزيــر الداخلية
للحكومــة 

وزيــر اإلقتصاد
و الماليــة و إصــالح

اإلدارة 

كتابة اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر و اإلجراءت اإلدارية

الســلطة الحكوميــة
المكلفــة باإلقتصــاد 

الرقمي 

التي يتوالها : قطاع إصالح اإلدارة



كتابــة اللجنــة الوطنيــة لتبســيط المســاطر واإلجــراءات اإلداريــة

secretariat-simplification@mmsp.gov.ma       

06.38.46.10.27 - 05.37.67.98.83       

وزارة اإلقتصــاد والماليــة وإصــالح األدارة -قطــاع إصــالح اإلدارة

       شــارع الحــاج أحمــد الشــرقاوي، ص.ب 1076، أكــدال - الربــاط
www.mmsp.gov.ma       

@Reformeadministration       

@MEFRA_RA       

   


