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.Iالسٌاق العام

الخؼب 

اإلالىُت 

العامُت

البرهامج 

الحىىمي

خحز الخىفُز  55.19دخىل اللاهىن سكم 
خ  2020ؼدىبر  28بخاٍس

ملخظُاث بخؼبُم  2.20.660اإلاشظىم سكم  
:   55.19مً اللاهىن سكم  27و 11و 5اإلاىاد 

2020ؼدىبر  21 اإلاخعلم  55.19ئصذاس اللاهىن سكم 
ت بخبعُؽ اإلاعاػش وؤلاحشاءاث  :  ؤلاداٍس

ش   2020ماسط  19 اللشاس اإلاؽترن لىصٍش الذاخلُت ووٍص
الاكخصاد واإلاالُت وئصالح ؤلاداسة سكم 

بخدذًذ همىرج مصىفاث اللشاساث  20.2332
ت وهمىرج وصل ئًذاع ػلباث  ؤلاداٍس

الحصىل علُه

 اللشاساث مصىفاث همىرج :5 اإلاادة
ت .إلاداٍس

 ئًذاع وصل همىرج :11 اإلاادة
ت اللشاساث ػلباث .إلاداٍس

 الىػىُت اللجىت جألُف :27 اإلاادة
 وإلاحشاءاث املساػش  لخبسُؽ
ت .سحرها وهُفُاث إلاداٍس

وجوب نشر مصنفات القرارات اإلدارٌة داخل أجل 

ستة أشهر 3



 قضاء من المواطن تمكٌن  ..."

 الظروف أحسن فً مصالحه،

 المساطر، وتبسٌط واآلجال،

 والخدمات المرافق وتقرٌب

".منه األساسٌة

.... 

 أٌضا ٌشتكون المواطنٌن أن كما …"

 السلطة استعمال فً الشطط من

 مختلف مستوى على والنفوذ،

 المساطر، تعقٌد ومن اإلدارات،

 الوثائق بعض منح آجال وطول
 "اإلدارٌة

أكتوبر  14لـ الخطاب الملكً السامً  

2016  

 هو المغرب، تقدم تعٌق التً المشاكل بٌن من إن"

 أو ، الحكامة حٌث من سواء العمومٌة، اإلدارة ضعف

 تقدمها التً الخدمات، جودة أو النجاعة مستوى

 الجهوٌة المراكز فإن المثال، سبٌل وعلى .للمواطنٌن

 وعائقا مشكلة اثنٌن، أو مركز باستثناء تعد، لالستثمار

 للتحفٌز، آلٌة تشكل أن عوض االستثمار، عملٌة أمام

 الجهوي، المستوى على المستثمرٌن، مشاكل ولحل
.المركزٌة اإلدارة إلى للتنقل الحاجة دون

..... 

 وفً مقنعة، أجوبة المواطنون ٌتلقى أن ٌقتضً الواجب

 ضرورة مع وشكاٌاتهم، تساؤالتهم عن معقولة، آجال

 ال الذي بالرفض، ولو القرارات، وتبرٌر األسباب شرح

 مخالف ألنه وإنما قانونً، سند دون ٌكون أن ٌنبغً

 المساطر استكمال المواطن على ٌجب ألنه أو للقانون،

  ."العمل بها الجاري

 الخصوص، على ٌتعٌن، فإنه الغاٌة، لهذه"
 …… :أساسٌة أوراش ثالثة إنجاح على العمل،

 من : تنص قانونٌة، نصوص اعتماد : وثالثها

 من لعدد شهر، أقصاه أجل تحدٌد على جهة،

 باالستثمار، المتعلقة الطلبات على للرد اإلدارات،

 األجل، هذا داخل جوابها عدم أن على التأكٌد مع

قبلها، من موافقة بمثابة ٌعد

 إدارة أي تطلب ال أن على :ثانٌة جهة ومن

 تتوفر معلومات أو وثائق المستثمر من عمومٌة

 للمرافق ٌرجع إذ أخرى؛ عمومٌة إدارة لدى

 المعلومات، وتبادل بٌنها فٌما التنسٌق العمومٌة

 والتكنولوجٌات المعلومٌات توفره مما باالستفادة

".الحدٌثة

  2017خطاب العرش لسنة 

 2018خطاب العرش لسنة 

 إلى تأخٌر دون ٌحتاج العام فالقطاع"

 فً ثورة :األبعاد ثالثٌة حقٌقٌة ثورة

 فً وثورة النجاعة فً وثورة التبسٌط

  ".التخلٌق

  2019خطاب العرش لسنة  

اإلالىُت العامُتالخىحيهاث 1.
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ض كُم الجزاهت والعمل على ئصالح ؤلاداسة وجشظُخ الحيامت الجُذة : اإلادىس الثاوي حعٍض

......
م -4 :ئصالح إلاداسة واملإسساث الػمىمُت، غً ػٍش

بها مً اإلاىاػً-أ : ئصالح ؤلاداسة والخذماث العمىمُت وجلٍش

.....

ت واإلاعاػش  ؤلاحشاءاث لخبعُؽ جىظُمي ئػاس  وطؼ ت اإلاعاػش  وؽش  وئلضامُت ،وسكمىتها ؤلاداٍس  وعً العمىمُت الخذماث ببىابت ؤلاداٍس
م  واملغاسبت ألاغماٌ مىاخ وبخدسحن وبامللاولت امللىُت بجزع املخػللت املساػش  سُما ول  ،باخترامها والخلُذ اإلاخاخت، الىظائل حمُع ػٍش

.بالخاسج امللُمحن

 ؛ؤلاداساث ول ػشف مً اإلاؼلىبت والىزائم اإلالذمت الخذماث كائمت وؽش

جي الشفع مىاصلت ٌ  وحسهُل لخدسحن الشكمُت الخىىىلىحُا اظخعمال ودعم للمعاػش  اإلاادي للؼابع الخذٍس  غلى املىاػً خصى
.الػمىمُت الخذماث

البرهامج الحىىمي2.
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لكل شخص
حق المشاركة 

55.19أهم مقتضٌات القانون رقم .واإلسهام في التقدم
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بابا 11

مبادئ عامتأخيام عامت
جىزُم اللشاساث 

نها ت وجذٍو ؤلاداٍس

ئًذاع الؼلباث 

اإلاخعللت باللشاساث 

ت ؤلاداٍس

آحال معالجت 

الؼلباث وحعلُم 

ت اللشاساث ؤلاداٍس

اعخباس ظىىث 

ؤلاداسة بمثابت 

مىافلت

ػشق الؼعً ؤلاداسي 

جبادل الىزائم 

واإلاعدىذاث بحن 

ؤلاداساث

البىابت الىػىُت 

للمعاػش 

ت وؤلاحشاءاث ؤلاداٍس

اللجىت الىػىُت 

لخبعُؽ اإلاعاػش 

ت وؤلاحشاءاث ؤلاداٍس

أخيام اهخلالُت 

وخخامُت

1234

5678

911 10

55.19القانون رقم مضامٌن 
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الؼلباث دساظت جخىلى التي ؤلاداساث حمُع على اللاهىن  ملخظُاث حعشي  :الخؼبُم مجال 
ت باللشاساث اإلاخعللت :واهذ ظىاء ،اإلاشجفلىن  ًؼلبها التي ؤلاداٍس

غمىمُت ئداساث ⚝

وهُئاتها ومجمىعاتها جشابُت حماعاث ⚝

غمىمُت مإسساث⚝

الػام لللاهىن  خاطؼ آخش  اغخباسي  شخص ول⚝

الػام املشفم بمهام ميلفت هُئاث⚝

ف ف مذلىل  :حعاٍس  واللشاس  ؤلاداسة :وهي اللاهىن  هزا في اإلاعخعملت اإلاصؼلحاث وحعٍش
.واإلاشجفم ؤلاداسي 

أحكام عامة1.
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 واملإسساث وهُئاتها ومجمىغاتها الترابُت والجماعاث الػمىمُت إلاداساث أو  إلاداسة :ؤلاداساث أو  ؤلاداسة•
  جخىلى التي الػام، املشفم بمهام امليلفت والهُئاث الػام لللاهىن  خاطؼ آخش  اغخباسي  شخص وول الػمىمُت

ت باللشاساث اإلاخعللت الؼلباث ودساظت جللي ؛اللشاساث هزه وحعلُم ومعالجتها ؤلاداٍس

ػُت للىصىص وفلا ، مىه بؼلب للمشجفم ؤلاداسة حعلمه مدشس  ول :ئداسي  كشاس•  الجاسي  والخىظُمُت الدضَش
وامللشساث؛ واملأروهُاث والضهاداث وألاروهاث والشخص التراخُص سُما ول  الػمل، بها

ٌ  ػلبا ًلذم اعخباسي  أو  راحي شخص ول :مشجفم• ئداسي  كشاس  غلى للحصى

جابع....عامت أخيام 1.

ف حعاٍس
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5

غلى اعخباس ظىىث ؤلاداسة 
ػلباث املشجفلحن املخػللت 
ت، بػذ  باللشاساث إلاداٍس

بمثابت اهصشام ألاحل املدذد، 
مىافلت

4

جدذًذ آلاحال اللصىي  
لذساست ػلباث املشجفلحن 
ت  املخػللت باللشاساث إلاداٍس

ومػالجتها والشد غليها مً كبل 
إلاداسة

3

املخػللت جبعُؽ اإلاعاػش وؤلاحشاءاث  

ت، لسُما بدزف املساػش  باللشاساث إلاداٍس
وإلاحشاءاث غحر املبرسة وجىخُذ وجدسحن ملشوةُت 

املصىفاث املخػللت باللشاساث املزوىسة والػمل غلى 
ف والخيالُف املترجبت غليها  الخخفُع مً املصاٍس

باليسبت ئلى املشجفم وإلاداسة

10
حعلُل ؤلاداسة 

بخصىص العلبُت  للشاساتها

الؼلباث املخػللت باللشاساث 
ت وئخباس املشجفلحن  إلاداٍس

املػىُحن بزلً

9

 جلٍشب ؤلاداسة مً اإلاشجفم
فُما ًخص ئًذاع الؼلباث 
ت  املخػللت باللشاساث إلاداٍس

ومػالجتها وحسلُمها

8
إلاداسة املشجفم، عذم مؼالبت 

غىذ ئًذاع ملف ػلبه أو خالٌ 
مشخلت مػالجخه، باإلدلء بىزُلت أو 

بمسدىذ أو بمػلىمت أو باللُام 

أهثر مً مشة باحشاء ئداسي، 
واخذة

2

ؼفافُت اإلاعاػش وؤلاحشاءاث 
ت، لسُما مً  املخػللت باللشاساث إلاداٍس

نها ووضشها وئخباس  خالٌ جىزُلها وجذٍو

املشجفلحن بمدخىاها، مؼ الحشص غلى 

جِسحر الىلىج ئليها بيل الىساةل املخاخت

الثلت بحن ؤلاداسة 
واإلاشجفم

1

7
لجىدة الحشص غلى الخدسحن املسخمش 
للمشجفلحن، الخذماث اإلالذمت 

ؼ وجحرة  ل سُما مً خالٌ الػمل غلى حسَش
ألاداء والشفؼ مً فػالُت مػالجت الؼلباث 

ت  اإلاعاػش وسكمىت وإلاحشاءاث إلاداٍس

واسخخذام الخلىُاث املبخىشة في مجاٌ هظم 
املػلىماث والخىاصل

6
بحن  الخىاظبمشاغاة 

مىطىع اللشاس إلاداسي 
والىزاةم واملسدىذاث 
واملػلىماث املؼلىبت 

للحصٌى غلُه

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

18املادة 13،25املىاد 7،10،14املىاد 25،29املىاد 29املادة 

4اإلاادة –وؤلاحشاءاث للعالكت بحن ؤلاداسة واإلاشجفم فُما ًخص اإلاعاػش  إػشةاإلابادئ العامت اإلا

عامتمبادئ  2.
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وتدوٌنها وتوثٌقها وتصنٌفها جردها تم 

 للمساطر الوطنٌة بالبوابة ونشرها

(26 المادة) .اإلدارٌة واإلجراءات

 وئلضامُت حجُت مبادئ
ً جىزُم  اللشاساث وجذٍو

ت :ؤلاداٍس

ً اللشاساث طىابؽ 3. تجىزُم وجذٍو ؤلاداٍس

ت باللشاساث ئل  إلاشجفلحنا مؼالبت لإلداسة ًمىً ل  :التي واإلاعدىذاث والىزائم ؤلاداٍس

عُت الىصىص عليها جىص  أو  الدؽَش

(3 اإلاادة) العمل بها الجاسي  الخىظُمُت

1

2

واللىاهحن الخىظُمُت اللىاهحن•

اإلاشاظُم•

اللشاساث•

بها ٌعخذ ل الذوسٍاث•
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كىاعذ 
الخىزُم 
ً :والخذٍو

عذم مؼالبت اإلاشجفم بأهثر مً وسخت واخذة مً ملف الؼلب اإلاخعلم باللشاس ؤلاداسي ومً 
الىزائم واإلاعدىذاث اإلاىىهت لهزا اإلالف

ت مخاخت للعمىم ول حعىُه بصفت  عذم مؼالبت اإلاشجفم باإلدلء بىزائم أو معدىذاث ئداٍس
شخصُت

عذم مؼالبت اإلاشجفم باإلدلء بيسخ مؼابلت ألصىل الىزائم واإلاعدىذاث اإلاىىهت إلالف 

الؼلب

عذم مؼالبت اإلاشجفم بخصحُذ ؤلامظاء على الىزائم واإلاعدىذاث اإلاىىهت إلالف الؼلب

1

2

3

4

ة 
اد

اإلا
7

ذ بالؽشف هبذًل لبعع الىزائم واإلاعدىذاث اإلاؼلىبت مً اإلاشجفلحن ة اعخماد الخصٍش
اد

اإلا
8

ً اللشاساث طىابؽ 3. تجىزُم وجذٍو (جابع.....)ؤلاداٍس

12

فً 
مرحلة 

ثانٌة من 
التبسٌط



ٌ  ػلباث جىدع  اللشاساث غلى الحصى

ت  ملابل املػىُت إلاداساث لذي إلاداٍس
فىسا للمشجفم علمٌ وصل

ة 
اد

لم
ا

1
0

املؼلىبت؛ واملسدىذاث الىزاةم حمُؼ امللف جظمً ئرا :"مىدع ملف" عباسة

مسدىذ أو  بىزُلت املشجفم ئدلء غذم خالت في   :"ؤلاًذاع ػىس  في ملف" عباسة 

 الىصل في ؤلاداسة جدذد الحالت هزه وفي .املؼلىبت املسدىذاث أو  الىزاةم مً أهثر  أو 
.بها ؤلادلء اإلاشجفم على ًخعحن والتي واإلاعدىذاث الىزائم هزه لئدت

ٌتضمن الوصل حسب الحالة

 وهُفُاث الىصل همىرج جدذًذ جم
 اإلاؽترن اللشاس بمىحب حسلُمه

(20.2332 سكم
األول من األجل المحدد لمعالجة الطلب المتعلق بالقرار اإلداري النصفخالل 

داخل أجل 

 30أقصاه 

ٌوما، تحت 

طائلة إرجاع 

.الملف

باستثناء الطلبات التً ٌتم تسلٌم 

القرارات اإلدارٌة المتعلقة بها على الفور

ة 
اد

لم
ا

1
1

 أو  الؼعىن  لخلذًم بالىصل ٌعخذ
  اعخباس مبذأ بخؼبُم املؼالبت غىذ

مىافلت بمثابت ؤلاداسة ظىىث

ة 
اد

لم
ا

1
2

داخل أجل 

 30أقصاه 

ٌوما، تحت 

طائلة إرجاع 

.الملف

الوصلتسلٌم : إٌداع الطلبات المتعلقة بالقرارات اإلدارٌة 4.

ػحر ئرا جبحن لإلداسة، بػذ حسلُم الىصل للمشجفم، أن أخذ الىزاةم أو املسدىذاث 
:وحب غليها ،معخىف للؽشوغ اإلاؼلىبت في اإلاصىفاث

أن جؼلب مً املشجفم، بيل وسُلت مً وساةل الخىاصل املالةمت، مؼ حػلُل ػلبها، 

ان ألاحل اسدبذاٌ الىزُلت أو املسدىذ املػني، وفي هزه الحالت ًخم  املدذد حعلُم ظٍش

. ملػالجت الؼلب
13



ش  الذاخلُت لىصٍش  املضترن اللشاس   الاكخصاد ووٍص
 بخدذًذ 20.2332 سكم إلاداسة وئصالح واملالُت
ت اللشاساث مصىفاث همىرج  وهمىرج إلاداٍس
ٌ  ػلباث ئًذاع وصل غلُه الحصى

11المادة 

ت 4. (جابع...)الىصلحعلُم : ئًذاع الؼلباث اإلاخعللت باللشاساث ؤلاداٍس

14

نموذج الوصل



 تجيضش هزه املصىفاث بالبىابت الىػىُت لللشاساث وإلاحشاءاث إلاداٍس

 ت مصادكت اللجىت الىػىُت لخبسُؽ بػذ املساػش وإلاحشاءاث إلاداٍس

ت اللشاساث حمُؼ حشد نها وجىزُلها وجصيُفها إلاداساث اخخصاص مجاٌ في جذخل التي إلاداٍس اإلادذد الىمىرج وفم  مصىفاث في وجذٍو

ة 
اد

لم
ا

5
ة 

اد
لم

ا
5

ة 
اد

لم
ا

9

ت اللشاساث مصىفاث همىرج  إلاداٍس
  سكم املضترن اللشاس  في غلُه املىصىص
20.2332

تاللشاساث مصىفاث 5. ؤلاداٍس

15

حعمُت اللشاس ؤلاداسي 1.

مشاحعه اللاهىهُت2.

ؤلاداسة أو ؤلاداساث اإلايلفت بخللي الؼلباث اإلاخعللت باللشاس ؤلاداسي 3.
ودساظتها ومعالجتها

لئدت الىزائم واإلاعدىذاث اإلاىىهت إلالف ػلب اللشاس ؤلاداسي وهُفُاث 4.
ئسظالهئًذاعه أو 

ف والشظىم وألاجاوي الىاحب أداؤها مً ػشف اإلاشجفم5. اإلاصاٍس

ألاحل اإلادذد لشد ؤلاداسة على ػلب اإلاشجفم 6.

آلازاس اإلاترجبت على ظىىث ؤلاداسة داخل ألاحل اإلادذد7.

ػشق الؼعً اإلاخاخت للمشجفم8.

ة 
اد

لم
ا

6



خ مً ابخذاء ٌسشي  والزي ػلباث ملػالجت ألاكص ى ألاحل جدذًذ جم  ،وامال ػلبه مللف املشجفم ئًذاع جاٍس
:في الحالت، خسب

30 ت لللشاساث باليسبت ًىما ؼ باهجاص املشجبؼت إلاداٍس ؛(جىظُمي بىص الالئدت هزه جدذد) الاسدثماس مضاَس

60 ت اللشاساث باقي لدسلُم ًىما .إلاداٍس طشوسة جدذًذ
ألاكص ى إلاعالجت ألاحل 

ػلباث اإلاشجفلحن 
اإلاخعللت باللشاساث 

ت :إلاداسة غلى ًجب ،عمىمي بدث أو  جلىُت خبرة ئهجاص املشجفم ػلب مػالجت جلخض ي غىذماؤلاداٍس

ش الػمىمي البدث أو  الخلىُت الخبرة ئهجاص  جبًر

املزوىسًٍ البدث أو  الخبرة إلهجاص  الالصمت اإلاذة الخمذًذ هزا مذة جخػذي أل

الجذًذ باألحل ،املخاخت الخىاصل وساةل مً وسُلت بيل ،اإلاشجفم ئخباس

ًمىً جمذًذ هزا ألاحل مشة واخذة فلؽ

ة 
اد

امل
16

ة 
اد

امل
17

تمعالجت الؼلباث وحعلُم اللشاساث آحال 6. ؤلاداٍس

16



ٌ  الىصف وخالٌ الاكخظاء، غىذ املشجفم، مً جؼلب أن لإلداسة ًمىً  باللشاس  املخػلم الؼلب ػالجتمل املدذد حلألا  مً ألاو
 مشة الػملُت بهزه اللُام) ػلبه ملػالجت الالصمت الخىمُلُت باملػلىماث إلادلء املالةمت، الخىاصل وساةل مً وسُلت وبيل إلاداسي،

ان حػلُم ًخم الحالت هزه وفي .(ألاهثر غلى واخذة .الؼلب ملػالجت املدذد ألاحل سٍش

ة 
اد

لم
ا

1
4

ػلب معلىماث جىمُلُت

 فُه البذ سبم ئداسي  كشاس  صأن في املشجفم هفس كبل مً مخىشسة بصىسة امللذمت الؼلباث غلى الشد غذم بدم إلاداسة جدخفظ
  املادة هزه أخيام جؼبُم هُفُاث جدذد) امللف ومسدىذاث وزاةم في أو  املزوىس  اللشاس  حسلُم صشوغ في حغُحر  ًؼشأ مالم ،سلبُا
 .(جىظُمي بىص

ة 
اد

لم
ا

1
5

اإلاشجفممً هفغ مخىشسةالؼلباث اإلالذمت بصىسة 

تآحال معالجت الؼلباث وحعلُم اللشاساث 6. (جابع......)ؤلاداٍس
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ػُت والخىظُمُت املخالفت ، ظىىث ؤلاداسة ،بمثابت مىافلت عخبر ٌ، غلى الشغم مً حمُؼ ألاخيام الدضَش

تاملىصىص غليها بخصىص الؼلباث املخػللت باللشاساث اهلظاء آلاحال بػذ  إلاداٍس

ة 
اد

لم
ا

1
9

 الجماعت سئِغ) اإلاعىُت لإلداسة الدعلعلي اإلاعإول على ًخعحن
 .الؼلب مىطىع ؤلاداسي  اللشاس  للمشجفم ٌعلم أن (الترابُت

 7 أقصاه أجل داخل

 تارٌخ من ابتداء ،أٌام

الطلب إٌداع

 أحل مً لإلداسة الدعلعلي للمعإول ػلبا اإلاشجفم ًلذم
الؼلب مىطىع ؤلاداسي  اللشاس  على الحصىل 

وئرا لم ًخم حعلُم اللشاس ؤلاداسي اإلاعني للمشجفم؟

اإلاصىفاث في اإلادذدة آلاحال اهلظاء بعذ

اعخباس ظىىث ؤلاداسة بمثابت مىافلت7.

18

ت اإلاعىُت بىص ذ ًجدذفىس : في مشخلت ملبلت .جىظُميلئدت اللشاساث ؤلاداٍس



ت املسلمت مً ػشف    بػذ للمشجفم،ًمىً  ،الجماعاث الترابُتفُما ًخػلم باللشاساث إلاداٍس
خسب الحالت، ، والي الجهت أو عامل العمالت أو ؤلاكلُمأ ئلى لجأن ً، أًام 7اهلظاء أحل 

.  املػخبر بمثابت مىافلتئؼهاد بالعىىث لب لؼ

ة 
اد

امل
20

علم  اإلاعني الشئِغ مشاظلت بعذ اإلاؼلىب ؤلاؼهاد اإلاعني العامل أو  الىالي َو
 اللشاس  حعلُم عً امخىاعه أظباب خىل  هخابُت بخىطُداث ؤلادلء كصذ

.ؤلاداسي 

  ًخعذي ل  أحل داخل
 مً ابخذاء أًام 10

خ   .الخىصل جاٍس

جلذًم الؼلب

(جابع)...مىافلتاعخباس ظىىث ؤلاداسة بمثابت 7.
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ال  حػلُل خػحن غلى إلاداسة ً مً اللاهىن، مً املبادب املىصىص غليها في الباب الثاويللمبذأ الػاصش ججًز

:، ورلً مً خالٌالسلبُت كشاساتها

 ًئلى اجخارها؛ألاسباب الذاغُت إلافصاح، في صلب هزه اللشاساث، غ

 املػني بيل وسُلت مً وساةل الخىاصل املالةمتجبلُغها ئلى املشجفم  .

ة 
اد

لم
ا

1
8

العلبُت حعلُل ؤلاداسة للشاساتها8.

20

ؼ الجاسي به الػمل مؼ مشاغاة الاسخثىاءاث املىصىص  واملإسساث الترابُت بضأن ئلضام إلاداساث الػمىمُت والجماغاث  03-01سكم    اللاهىن :  غليها في الدضَش
تالػمىمُت بخػلُل كشاساتها  شها التي ًلخض ي ألامً الذاخلي والخاسجي للذولت اللشاساث )  إلاداٍس (عذم جبًر



خالتي ظىىث ؤلاداسة أو لمشجفم في ل ، ًجىص ظىىث ؤلاداسة بمثابت مىافلتالحالث التي ٌػخبر فيها  باظخثىاء
.ػعًخلذًم أن ًلىم ب، سدها العلبي

ة 
اد

امل
21

 ًت املسلمت غلى الصػُذ املشهضي م السلؼت الحيىمُت املػىُت أو الشخص املفىض مً كبلها لهزا الغشض، باليسبت لجمُؼ اللشاساث إلاداٍس
. كبل إلاداساث الػمىمُت

 املسإوٌ غً املإسست الػمىمُت أو غً الشخص الاغخباسي الخاطؼ لللاهىن الػام أو غً الهُئت امليلفت بمهام املشفم الػام املػىُحن
ت .  باللشاساث إلاداٍس

 ت املسلمت مً كبل املصالح .  للذولت الالممشهضةوالي الجهت أو غامل الػمالت أو إلاكلُم، خسب الحالت، باليسبت لللشاساث إلاداٍس
 .

خ اهلظاء آلاحال اإلادذدة ًىما  30أحل ل ًخعذي داخل  ابخذاء مً جاٍس

خ جللي الشد العلبي لدعلُم اللشاس أو مً جاٍس

:جلذًم الؼعً لذي

 اإلاعني اإلاعإول ًىحه
 داخل للمشجفم سدا

 ًىما 15 يًخعذ ل  أحل
خ مً ابخذاء  عشض جاٍس

علُه ألامش 

، ًجىص للمشجفم ئخالت ألامش ئلى والي الجهت أو عامل العمالت أو داخل ألاحل الجماعت الترابُتسئِغ وفي خالت عذم سد 
.ؤلاكلُم، الزي ًلىم بمشاظلت الشئِغ اإلاعني بؼشض دعىجه للبذ في مىطىع الؼعً اإلالذم

  ي داخل أحل ل ًخعذ
أًام ابخذاء مً  10

خ  الخىصلجاٍس

سئِغ الجماعت الترابُت أو مجمىعت الجماعاث الترابُت أو هُئت الجماعت الترابُت 
اإلايلفت بدعلُم اللشاس ؤلاداسي مىطىع الؼلب

الؼعً ؤلاداسي ػشق 9.

21



ت املىخذة لالسدثماس الؼػىن املخػللت بلشاساث الشفع الصادسة غً  جخظؼ ألخيام اللاهىن سكم اللجىت الجهٍى

ت املىخذة لالسدثماس 47.18 ت لالسدثماس وباخذار اللجان الجهٍى .املخػلم باصالح املشاهض الجهٍى

ة 
اد

لم
ا

2
2

(جابع.......)ؤلاداسي ػشق الؼعً 9.
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ال إلابذأ الخبعُؽ ت مؼالبت اإلاشجفم باإلدلء ، ًخػحن غلى إلاداساث غذم ججًز بالىزاةم واملسدىذاث إلاداٍس

ت ًمىنها الحصىل عليها مً ئداساث أخشي التي جذخل في مجاٌ اخخصاصها أو التي  ، والتي حػخبر طشوٍس

.تملػالجت ػلباث اللشاساث إلاداٍس

ة 
اد

امل
23

جدذد بىص مشاعاة مبذأ الخذسج في الخؼبُم، 
جىظُمي لئدت الىزائم واإلاعدىذاث اإلاعىُت بهزا 

.اإلالخض ى

ت الالصمت  ىعؼح ت لللشاساث ؤلاداٍس ألاولٍى
ع  تالا إلهجاص اإلاؽاَس .ظدثماٍس

عذم مؼالبت اإلاشجفم بالىزائم التي جىحذ في خىصة ئداساث أخشي 

ؤلاداساثالىزائم واإلاعدىذاث بحن جبادل 10.

23

في مشخلت ملبلت



مالحظات الإحاةل التنظميي النص

وضش 5املادة  ت  همىرج مصىفاث اللشاساث إلاداٍس

وضش 11املادة  همىرج الىصل املسلم للمشجفم ملابل ئًذاع ملف ػلبه

في ػىس إلاغذاد 15املادة  هُفُاث جؼبُم خم إلاداسة في غذم الشد غلى الؼلباث املخىشسة مً ػشف هفس املشجفم في صأن كشاس ئداسي سبم البذ فُه

في ػىس خصش الالةدت 16املادة  ؼ الاسدثماس داخل أحل أكصاه  ت املخػللت باهجاص مضاَس ًىما  30لةدت اللشاساث إلاداٍس

في ػىس خصش الالةدت 17املادة  ت املػىُت بخمذًذ أحل حسلُم اللشاس إلاداسي  لةدت اللشاساث إلاداٍس

في ػىس خصش الالةدت 19املادة  ت املػىُت بمبذأ اغخباس سيىث إلاداسة بمثابت مىافلت لةدت اللشاساث إلاداٍس

في ػىس خصش الالةدت 23املادة  لةدت الىزاةم واملسدىذاث التي ًخػحن غذم ػلبها مً املشجفم والحصٌى غليها مً ئداساث أخشي 

في ػىس إلاغذاد 24املادة  هُفُاث الحصٌى غلى مىافلت املشجفم للحصٌى واسخػماٌ املػؼُاث والىزاةم الالصمت ملػالجت ػلبه

في ػىس إلاغذاد  26املادة  ت هُفُاث جذبحر البىابت الىػىُت للمساػش وإلاحشاءاث إلاداٍس

وضش 27املادة  ت وهُفُاث سحرها جألُف اللجىت الىػىُت لخبسُؽ املساػش وإلاحشاءاث إلاداٍس

في ػىس إلاغذاد 28املادة  ت وهُفُاث ئغذادها لةدت املإصشاث املخػللت بمػالجت اللشاساث إلاداٍس

ل ملخظُاث اللاهىن سكم  55.19الىصىص الخىظُمُت الالصمت لخجًز
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خ  :ألاولى املشخلت  ل  02اخخخمذ بخاٍس 2021أبٍش

 ل وطع ئػاس منهجي مً أحل ئعذاد ؤلاداساث لخجًز
55.19ملخظُاث اللاهىن سكم 

 ت ؤلاداساثمً ػشف ئعذاد مصىفاث اللشاساث ؤلاداٍس

ت عبر البىابت الىػىُت وؽش اإلاعاػش ؤلاداٍس

خ : الثاهُت املشخلت  ل 12اهؼللذ بخاٍس أبٍش

 تجبسُؽ املساػش إلاداٍس

2021مً ماي  ابخذاء: الثالثت املشخلت 

ت سكمىت املساػش إلاداٍس
ئدماحها مؼ امليىهاث الخفاغلُت للبىابت الىػىُت






 إلاداساث مً أحل جبسُؽ مساػشها مىاهبت
ت وئحشاءاتها إلاداٍس

 ئغذاد الذلةل إلاسصادًت مً أحل الخؼبُم السلُم مللخظُاث
.اللاهىن 

 لفاةذة املسإولحن املػىُحن وجىظُم خمالث ً وطؼ بشامج الخيٍى
.جدسِسُت

ئهجاص الذساساث الالصمت لخصمُم البىابت الىػىُت لإلداسة.
 مىاهبت إلاداساث ومساغذتها في غملُت ئغذاد املصىفاث املخػللت

ت غلى الضيل  املؼلىببلشاساتها إلاداٍس
 ت للبىابت الىػىُت للمعاػش وؤلاحشاءاث ئهجاص الىاحهت ؤلاخباٍس

ت وئػالكها ؤلاداٍس

 ئهجاص الىاحهت الخفاغلُت للبىابت الىػىُت
ت وحضغُلها للمساػش وإلاحشاءاث إلاداٍس

ل اللاهىن مشاخل هبري زالر  55.19لخجًز
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لكل شخص
حق المشاركة 

البوابة الوطنٌة لتبسٌط المساطر واإلجراءات اإلدارٌة.واإلسهام في التقدم
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27

1

2

3

:ًخم فيها وؽش 

 ت التي جم حشدها مصىفاث اللشاساث إلاداٍس
نها في مصىفاث وجذٍو

ت املإصشاث املخػللت بمػالجت اللشاساث إلاداٍس
 حمُؼ املػلىماث راث صلت بخبسُؽ  املساػش

ت وإلاحشاءاث إلاداٍس

ت للمعاػش  مؽترهت سؤٍت جدذًذ  الشكمُت ؤلاداٍس

للمىاػً وبىابت لإلداسة هىاحهت

ت مىهجُت ئعذاد  لخبعُؽ ومىخذة جأػحًر
ت وؤلاحشاءاث اإلاعاػش  ؤلاداٍس

 وأظغ الخىظُمُت للمخؼلباث اإلاعبم ؤلاعذاد
ت الحيامت ع الفعال لإلهجاص  الظشوٍس  والعَش

لإلصالح

أهذاف ئخذار البىابت الىػىُت

مً خالل البىابت الىػىُت لإلداسة 55-19جفعُل اللاهىن 1.
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مىصت وظُفُت 
خاصت باإلداسة 

 4العمىمُت

مىصت وظُفُت 
خاصت باإلداسة 

3العمىمُت 

مىصت وظُفُت 
خاصت باإلداسة 

2العمىمُت 

مىصت وظُفُت خاصت 

1باإلداسة العمىمُت 

 وألادواث املضترهت( البُاهاث التي ًلذمها املشجفم)الخبادٌ الػمىدي للبُاهاث والىزاةم داخل البىابت
الخبادٌ ألافلي للبُاهاث والىزاةم بحن مخخلف إلاداساث

23

الخىحُه فظاء لإلخباس

ت• مصىف اللشاساث ؤلاداٍس
اإلاعلىماث الشظمُت خىل اإلاعاػش •

ت ؤلاداٍس

ت اإلاىحهت • هُيلت اإلاعاساث ؤلاداٍس

للمىاػً
سظم خشائؽ اإلاعاساث الشئِعُت •

للمىاػىحن لخىحُه ئحشاءاتهم 
ت .  ؤلاداٍس

لىخاث كُادة•
جدبع مخخلف اإلاإؼشاث •

ت  لخبعُؽ اإلاعاػش ؤلاداٍس
الخأخحر، الشفع، العىىث )

...(بمثابت مىافلت

كاعذة للمعامالث بحن ؤلاداسة واإلاىاػً

ت اللُام بؼعىن ئداٍس

جدبع ؤلاحشاءاث اإلاخعللت بخؼبُم 
مبذأ اعخباس العىىث بمثابت 

مىافلت

جدبع معالجت الؼلباث وجؼىس 

الؼلب باليعبت ليل كشاس ئداسي 

ئًصال ؤلاًذاع•
جللي وئسظال ئكشاساث •

بالخىصل

لت ئلىتروهُت ئًذاع اإلالفاث بؼٍش

ت جللي وحعلُم اللشاساث ؤلاداٍس

الىظائف اإلاؽترهت

م جمىحن اإلاشجفم مً سمض  الخىزُم عً ػٍش

في مىخذ حعٍش

الخىكُع ؤلالىترووي

ف والخيالُف  ألاداء الالىترووي للمصاٍس

ت ؤلاداٍس

ً الىزائم  صىذوق ألاماهاث الشكمي لخخٍض

الشكمُت للمشجفم

واحهت ئلىتروهُت لإلداسة1

كاعذة للخبادل البُني للمعلىماث والىزائم فظاء لخبعُؽ اإلاعاػش 

 املىهجُت وألادواث الىمؼُت والىزاةم الالصمت لخبسُؽ املساػش

ت إلاداٍس
ت سسم هىذست املساػش إلاداٍس

لإلداسةالبىاء العام للبىابت الىػىُت 2.
www.idarati.ma
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  الشكمي بالخبادل خاص فظاء خلم
ت والبُاهاث للىزائم  التي الظشوٍس
 اللشاساث ػلباث معالجت مً ظخمىً
ت  مؼالبت دون  ؤلاداساث بحن ؤلاداٍس
.بها اإلاشجفم

www.idarati.ma

جي لىظائف بىابت 3. ل الخذٍس "ئداسحي"الخجًز

 الخذماث جىفش البىابت لهزه املخىفشة ألاولى الصُغت
:الخالُت

ا فظاء  ًمىً العشبُت، باللؼت ئخباٍس
 حمُع على الاطؼالع مً اإلاشجفلحن

 وؤلاحشاءاث باإلاعاػش  الخاصت اإلاعلىماث
ت .ؤلاداٍس

وطع مً ًمىنها باإلداساث، خاصا فظاء 
ع ت اللشاساث مصىفاث مؽاَس  وجدُُنها ؤلاداٍس

لت الاكخظاء، عىذ .ئلىتروهُت بؼٍش

ئًذاع: اإلاشجفم لفائذة جفاعلي فظاء 
ت اللشاساث ػلباث  وصل وحعلُم ؤلاداٍس
.الؼلباث وجدبع ؤلاًذاع

اإلاخعللت الشكمُت الخذماث جىفحر 
 مىافلت بمثابت ؤلاداسة ظىىث باعخباس 

ت؛ الؼعىن وب ؤلاداٍس

جلذم التي الحالُت اإلاىصاث سبؽ 
لت للمشجفلحن خذماث  مع جفاعلُت بؼٍش

ئداسحي؛ بىابت

بالبىابت؛ أخشي  لؼاث جىفحر

بمعالجت اإلاخعللت اإلاإؼشاث ووؽش  جدبع 
ت اللشاساث وحعلُم .ؤلاداٍس

2021 أبرٌل

2021 ٌولٌو

2021 نهاٌة
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www.idarati.ma

جي لىظائف بىابت 3. ل الخذٍس (جابع"....)ئداسحي"الخجًز

 مشخلت في ظِخم الخذماث، هزه حمُؼ مً أمثل بضيل ومشجفليها وهُئاتها ومجمىغاتها الترابُت الجماغاث ئداساث اسخفادة لظمان
: ملبلت

املصلحت باسم واملخػللت وخذة بيل الخاصت املػلىماث وجدُحن لخىزُم جشابُت حماغت بيل خاص فظاء خلم 
ذي وغىىانها ئداسي  كشاس  ول بدسلُم امليلفت   .الهىاجف وأسكام إلالىترووي وغىىانها البًر

ف املخػللت املػؼُاث جىفحر  حماغت يلب الخاصت املشجفم ػشف مً أداؤها الىاحب وألاجاوي  والشسىم باملصاٍس
.املشكمىت غحر للخذماث باليسبت خاصت جشابُت،

ت اللشاساث وحسلُم بمػالجت املخػللت املإصشاث جدبؼ ًمىً فظاء خلم .جشابُت حماغت بيل الخاصت إلاداٍس



لكل شخص
حق المشاركة 

إدارة التغٌٌر لورش تبسٌط المساطر واإلجراءات اإلدارٌة.واإلسهام في التقدم
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ل ٌسخلضم•  الجهاث وولًاث وصاسة مً املػىُت ألاػشاف ول جمىحن أحل مً ورلً ،الخغُحر داسةإل  غملُت ملاسبت اغخماد 55.19 سكم للاهىن ا ججًز
:ةامليضىد لغاًتا هدى سلس بضيل املض ي مً وهُئاتها ومجمىغاتها ترابُتال جماغاثالو  كالُمألاو امللاػػاث  غمالثو  الػمالثو 

ت املىاسد حػبئت في امللاسبت هزه جخجلى•  الترابُت لجماغاثل وهزا الترابُت لإلداسة املخاخت والخلىُت واملادًت البضٍش
     .مخذخل ليل ألادواس  جدذًذ مؼ وهُئاتها ومجمىغاتها

ل العلُم لللاهىن سكم الغاٌة  55.19الخجًز

إدارة 

التغٌٌر  

 والاهخشاغ الىسػ هزا بأهمُت حماعي وعي لمخ
: له اإلاعؼشة ألاهذاف لبلىغ ئًجابي بؽيل فُه

جدعحن حىدة الخذماث اإلالذمت للمشجفلحن

دارة إ

التغٌٌر

الهدف 

ئداسة الخؼُحر

؛“ئداسحي"اإلاشجفلحن فلؽ باإلاعاػش وؤلاحشاءاث والىزائم اإلايؽىسة ببىابت مؼالبت 
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(جابع....)ئداسة الخؼُحر

33

)1/2)دوس العُذة  والعادة ولة الجهاث وعمال العمالث واإلالاػعاث وألاكالُم  -أ

ً الخدسِس دوساث جىظُم• ٌ  الترابُت الجماغاث ومىظفي أػش  لفاةذة والخيٍى بالىصاسة املػىُت صالحامل مؼ بخيسُم ،55.19 سكم اللاهىن  خى

 وألاكالُم والػمالث الىلًاث بملشاث والالفخاث امللصلاث حػلُم خالٌ مً ورلً للػمىم املىحه الخاسجي الخىاصل خمالث مىاهبت•

ٌ  الخىاصل وهزا الترابُت والجماغاث  مخاخت سخيىن  والتي الغشض لهزا املػذة والىبسىلث والفُذًىهاث خشي ألا  خىاصلُتال ذغاةمال  خى

: الاحخماعي الخىاصل وصفداث الترابُت للجماغاث الىػىُت البىابت مسخىي  غلى

www.collectivites-territoriales.gov.ma 

https://www.youtube.com/CollectivitesTerritoriales
https://www.facebook.com/CollectivitesTerritorialesMaroc
https:// www.instagram.com/CollectivitesMa
twitter.com/collectivitesma
facebook.com/Rokhas.ma

facebook.com/Alhalalmadania.ma

facebook.com/regionalisationavancee.ma

http://www.collectivites-territoriales.gov.ma/
http://www.collectivites-territoriales.gov.ma/
http://www.collectivites-territoriales.gov.ma/
http://www.collectivites-territoriales.gov.ma/
http://www.collectivites-territoriales.gov.ma/
http://www.collectivites-territoriales.gov.ma/
http://www.collectivites-territoriales.gov.ma/
http://www.collectivites-territoriales.gov.ma/
http://www.collectivites-territoriales.gov.ma/
https://www.youtube.com/CollectivitesTerritoriales
https://www.youtube.com/CollectivitesTerritoriales
https://www.youtube.com/CollectivitesTerritoriales
https://www.youtube.com/CollectivitesTerritoriales
https://www.youtube.com/CollectivitesTerritoriales
https://www.youtube.com/CollectivitesTerritoriales
https://www.youtube.com/CollectivitesTerritoriales
https://www.facebook.com/CollectivitesTerritorialesMaroc
https://www.facebook.com/CollectivitesTerritorialesMaroc
https://www.facebook.com/CollectivitesTerritorialesMaroc
https://www.facebook.com/CollectivitesTerritorialesMaroc
https://www.facebook.com/CollectivitesTerritorialesMaroc
https://www.facebook.com/CollectivitesTerritorialesMaroc
https://www.facebook.com/CollectivitesTerritorialesMaroc
https://www.facebook.com/CollectivitesTerritorialesMaroc
https://www.youtube.com/CollectivitesTerritoriales
https://www.youtube.com/CollectivitesTerritoriales
https://www.youtube.com/CollectivitesTerritoriales
http://www.instagram.com/CollectivitesMa
http://www.instagram.com/CollectivitesMa
http://www.instagram.com/CollectivitesMa
http://www.instagram.com/CollectivitesMa
http://www.instagram.com/CollectivitesMa
https://twitter.com/collectivitesma
https://twitter.com/collectivitesma
https://twitter.com/collectivitesma
https://twitter.com/collectivitesma
http://www.facebook.com/Rokhas.ma
http://www.facebook.com/Rokhas.ma
http://www.facebook.com/Rokhas.ma
http://www.facebook.com/Rokhas.ma
http://www.facebook.com/Rokhas.ma
http://www.facebook.com/Alhalalmadania.ma
http://www.facebook.com/Alhalalmadania.ma
http://www.facebook.com/Alhalalmadania.ma
http://www.facebook.com/Alhalalmadania.ma
http://www.facebook.com/Alhalalmadania.ma
http://www.facebook.com/regionalisationavancee
http://www.facebook.com/regionalisationavancee
http://www.facebook.com/regionalisationavancee
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(جابع....)ئداسة الخؼُحر

34

ت اللشاساث وحسلُم بمػالجت املخػللت املإصشاث جدبؼ•  املإصشاث خاصت إلالىتروهُت املىصاث سخىفشها التي إلاداٍس

؛باآلحاٌ املخػللت

ت لللشاساث هُئاتها و  ومجمىغاتها الترابُت لجماغاثا حػلُل طشوسة غلى الحشص• ؼ وفم السلبُت إلاداٍس  به الجاسي  الدضَش

.الػمل

ت الؼػً وػشق  مىافلت بمثابت إلاداسة سيىث اغخباس  ملسؼشة السلُم الخؼبُم غلى الحشص•  الىص صذوس  بعذ  :جىفشها خحن) إلاداٍس

(الزهش العالف الخىظُمي

)2/2)دوس العُذة  والعادة ولة الجهاث وعمال العمالث واإلالاػعاث وألاكالُم  -أ
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 دوس العُذاث والعادة سؤظاء مجالغ الجماعاث الترابُت ومجمىعاتها و هُئاتها  ومجالغ اإلالاػعاث  -ب

ً الخدسِس دوساث مً الاسخفادة مً امللاػػاث وبمجالس هُئاتها و  ومجمىغاتها الترابُت بالجماغاث الػاملحن املىظفحن ول جمىحن•   بالخيسُم والخيٍى

؛ الذوساث هزه مً املستهذفحن املىظفحن باكتراح ًخػلم فُما خصىصا وألاكالُم، وامللاػػاث الػمالث وغماٌ الجهاث ولة والسادة السُذاث مؼ

 غلى الاهفخاحو  وهُئاتها ومجمىغاتها الترابُت الجماغاث بملشاث والالفخاث امللصلاث حػلُم خالٌ مً ورلً الخاسجي، الخىاصل خمالث في الاهخشاغ•

؛املهخمت  املذوي املجخمؼ حمػُاث

ت إلاحشاءاث اجخار مؼ ،"ئداسحي" ببىابت امليضىسة والىزاةم وإلاحشاءاث باملساػش  فلؽ املشجفلحن بمؼالبت وئلضامهم املىظفحن حمُؼ ئخباس •  إلاداٍس

رلً؛ خالف مً ول خم في الػمل بها والجاسي  الالصمت والخأدًبُت

ت اللشاساث حمُؼ حػلُل• ؼ وفم السلبُت إلاداٍس . به الجاسي  الدضَش

(جابع.....)الخؼُحرئداسة 

ت الؼػً وػشق  مىافلت بمثابت إلاداسة سيىث اغخباس  ملسؼشة السلُم الخؼبُم• (الزهش العالف الخىظُمي الىص صذوس  بعذ  :جىفشها خحن) إلاداٍس
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(جابع.....)الخؼُحر ئداسة 

36

ت اللشاساث وحسلُم بمػالجت املخػللت املإصشاث جدبؼ• باآلحاٌ املخػللت املإصشاث خاصت إلالىتروهُت املىصاث سخىفشها التي إلاداٍس

.خالُا الذاخلُت وصاسة جباصشها التي الشكمىت أوساش حمُؼ فيو املخاخت إلالىتروهُت املىصاث في الىلي الاهخشاغ•

GID  - GIR – INDIM@J



37

(جابع....)الخؼُحرئداسة 

مإؼشاث الخدبع و اللُادة معخىي الخعمُم الخذماث اإلاخاخت اإلاىصت  

 ًحماغت جشابُت 300أهثر م
 2021حمُؼ الجماغاث كبل نهاًت سىت الخػمُم غلى   

وطؼ الؼلباث والىزاةم سكمُا وجدبػها BODمىخب الظبؽ الشكمي

العالكت مع اإلاىاػً و 
اإلالاولت

حمُؼ الجماغاث الترابُت Chikaya TDBمخىفشة بـ
وطؼ الضياًاث واملالخظاث و امللترخاث و جدبػها

صياًت
Chikaya.ma

Chafafya TDBمخىفشة بـ )2021كبل نهاًت سىت (في ػىس الخػمُم 
جلذًم وجدبؼ ػلباث الحصٌى غلى املػلىماث

صفافُت
Chafafiya.ma

حماغت في حهخحن 200أهثر مً SGEC TDB  مخىفشة بـ
 2022حمُؼ الجماغاث كبل نهاًت سىت الخػمُم غلى

.هظام مػلىماحي لخذبحر الحالت املذهُت
هظام جذبحر الحالت املذهُت
Alhalaalmadania.ma

الحالت اإلاذهُت
Watiqaمخىفشة بـ  TDB 2021كبل نهاًت ًىهُى  الخػمُم غلى حمُؼ الجماغاث

ذ)جلذًم ػلباث وزاةم ألاخىاٌ املذهُت  (.الدسلُم بالبًر
وزُلت

Watiqa.ma
Rokhas Indexمخىفشة بـ  حماغت 1100أهثر مً 

الضبان الشكمي لشخص الخػمحر
سخص الخػمحر
Rokhas.ma

الشخص
Rokhas Indexمخىفشة بـ حماغت 300أهثر مً 

الضبان الشكمي للشخص الاكخصادًت
الشخص الاكخصادًت

Rokhas.ma
Majaliss TDB  مخىفشة بـ أسبؼ حماغاث جشابُت في ػىس الخجٍشب

الخػمُم  :
 مجالس الجهاث        و الػمالث و :2021كبل نهاًت سىت

ألاكالُم
 مجالس الجماغاث:  2022كبل نهاًت ًىهُى

، جذبحرامللشساث ،الذغىاث، حذٌو ألاغماٌ (أغماٌ مجالس الجماغاث الترابُت سكمىت
)الػشاةع

Majaliss.maمجالس
جذبحر

أعمال اإلاجالغ

مخىفشة بـ 

GID reporting

حمُؼ الجماغاث الترابُت جدظحر وبشمجت املحزاهُت
 في البرامج الترخُصاثجذبحر
ؼ و البرامج Connecteur GID:جدبؼ املضاَس

GIDالخذبحر املىذمج للىفلاث 
(الخذبحر الخاص باآلمش بالصشف)

الخذبحر اإلاالي
ىت العامت (  مىصاث الخٍض

)للمملىت

مخىفشة بــ
GIR reporting 

حمُؼ الجماغاث الترابُت
174سىق مً أصل  45: أسىاق الجملت
 28مجضسة مً أصل  20: املجاصس

املذاخُل صساغت
ألاداء ئًصالث
ألاوامش بالخدصُل
 أسىاق الجملت و املجاصس

GIRالخذبحر املىذمج للمىاسد

  ًحماغت جشابُت 080أهثر م
 2021الخػمُم غلى حمُؼ الجماغاث كبل نهاًت سىت   

ت ألاحىس، املساس املنهي للمىظفحن:  جذبحر املىاسد البضٍش
ئهذماج/ أحىس 
ndim@jI/ujour@

حمُؼ الجماغاث الترابُت  
ؼ بشهامج جللُص الفىاسق املجالُت والاحخماغُت  اث ملضاَس بشمجت و جدذًذ ألاولٍى

بالىسؽ اللشوي
هظام املػلىماث الجغشافُت

SIG - PRDTS
هظم اإلاعلىماث الجؼشافُت

 

https://www.emtiaz.ma/fr/services/indimj

