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تبعا للتوجيهات الملكية السامية التي ما فتئت تشدد على ضرورة 
جاء  للمرتفقين،  المقدمة  الخدمات  وتجويد  اإلدارة  أداء  تحسين 
اإلدارية  واإلجراءات  المساطر  بتبسيط  المتعلق   55-19 القانون 
والذي دخل حيز التنفيذ في 28 شتنبر 2020، ليحدد المبادئ العامة 
بالمرتفق،  التي يجب أن تجمع اإلدارة  الجديدة  للعالقة  المنظمة 
بغية خلق مناخ من الثقة بينهما، يعتمد على شفافية وتبسيط 

ورقمنة المساطر واإلجراءات اإلدارية. 

مقتضيات  وفهم  لمعرفة  األساسية  العناصر  الدليل  هذا  يقدم 
استيعاب  من  المرتفق  تمكين  إلى  ويهدف   ،55.19 القانون 
المؤطرة  الجديدة  القواعد  وإدراك  بها،  جاء  التي  المستجدات 
الوطنية  بالبوابة  التعريف  إلى  يسعى  كما  اإلدارة،  مع  لعالقته 
باعتبارها     www.idarati.ma ’’إدارتي’’  اإلدارية  واإلجراءات  للمساطر 
المرجع الوطني الرسمي للمرتفق من أجل اإلطالع على المساطر 
اللجنة  طرف  من  عليها  المصادقة  تمت  التي  اإلدارية  واإلجراءات 

الوطنية لتبسيط المساطر واإلجراءات اإلدارية.

تقديم
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الفهرس

ما هي أهداف القانون 55.19 ؟

ما هي المبادئ العامة للقانون 55.19 ؟

ماهو نطاق تطبيق هذا القانون؟

ما هي أبرز مستجدات القانون 55.19 ؟

بوابة »إدارتي« : أين سأجد القرارات 
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للمساطر  المنظمة  واألسس  العامة  المبادئ  وضع 
المقدمة  اإلدارية  بالقرارات  المتعلقة  اإلدارية  واإلجراءات 

للمرتفقين بناء على طلبهم؛
بالقرارات  المتعلقة  اإلدارية  واإلجراءات  المساطر  تأطير 

المقدمة للمرتفقين بناء على طلبهم بآجال قصوى؛
إرساء حق المرتفقين في تقديم الطعن اإلداري في حالتي 

سكوت اإلدارة أوردها السلبي على طلباتهم؛
بين  والوثائق والمستندات  للمعلومات  البيني  التبادل  إقرار 

اإلدارات العمومية؛
اعتماد الرقمنة كآلية لتبسيط المساطر واإلجراءات المتعلقة 

بالقرارات اإلدارية.

ما هي أهداف القانون 55.19 ؟

المساطر  بتبسيط  المتعلق   ،55.19 القانون  أهداف  تتجسد 
واإلجراءات اإلدارية في :
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ضمانا لشفافية المساطر واإلجراءات المتعلقة بالقرارات اإلدارية 
مبادئ  بعشرة  بالمواطن  اإلدارة  عالقة   55.19 القانون  أطر 

أساسية وهي :  

ما هي المبادئ العامة للقانون 55.19 ؟

أبرز المبادئ األساسية التي يرتكز عليها القانون 55.19

الثقة بين 
اإلدارة 

والمرتفق

تحديد اآلجال
القصوى

لدراسة طلبات
المرتفق والرد

عليها

شفافية 
المساطر 
واإلجراءات

التحسين 
المستمر

لجودة الخدمات
المقدمة
للمرتفق

تبسيط 
المساطر 
واإلجراءات

تعليل اإلدارة
لقراراتها السلبية
بخصوص الطلبات

المتعلقة
بالقرارات اإلدارية

مطالبة
المرتفق بنسخة

واحدة من
كل وثيقة من

ملف الطلب

مراعاة التناسب 
بين موضوع 
القرار اإلداري 
والمعلومات 

والوثائق 
المطلوبة

اعتبار سكوت 
اإلدارة بعد 

انصرام األجل 
بمثابة موافقة

تقريب اإلدارة 
من المرتفق
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ماهو نطاق تطبيق هذا القانون؟

ما هي أبرز مستجدات القانون 55.19؟

1. ماهي الوثائق والمستندات التي يمكن لإلدارة مطالبة 
المرتفق بها ؟

فقط الوثائق المطلوبة في ملف طلب القرارات اإلدارية الجاري 	 
بها العمل 

فقط الوثائق المطلوبة في ملف طلب القرارات اإلدارية التي 	 
بالبوابة  ونشرها  وتدوينها،  وتوثيقها  وتصنيفها  جردها  تم 

www.idarati.ma الوطنية للمساطر و اإلجراءات اإلدارية

تتولـى  التـي  اإلدارات  جميـع  علـى  القانـون  مقتضيـات  تسـري 
يطلبهـا  التـي  اإلدارية  القـرارات  وتسـليم  ومعالجـة  تلقـي 

المرتفـق، ويتعلـق األمـر ب :

اإلدارات العموميـة؛	 
الجماعـات الترابيـة ومجموعاتهـا وهيئاتهـا؛	 
المؤسسـات العموميـة؛	 
األشـخاص االعتبارييـن اآلخريـن الخاضعيـن للقانـون العـام؛	 
الهيئـات المكلفـة بمهـام المرفـق العـام؛	 
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2. هل يمكن لإلدارة مطالبة المرتفق بوثيقة متاحة 
للعموم وال تعنيه بصفة شخصية ؟

للعموم 	  متاحة  وثيقة  بأي  المرتفق  مطالبة  لإلدارة  يمكن  ال 
وال تعنيه بصفة شخصية.

مثال : نسخة من الجريدة الرسمية ...

3. كم من نسخة من الوثائق المكونة لملف الطلب يمكن 
لإلدارة مطالبة المرتفق بها ؟

نسخة واحدة ال أكثر من كل وثيقة تكون ملف الطلب.	 

4. هل يمكن لإلدارة مطالبة المرتفق بتصحيح اإلمضاء 

على الوثائق والمستندات المكونة لملف طلبه ؟
ال يمكن  لإلدارة مطالبة المرتفق بتصحيح اإلمضاء على الوثائق 	 

والمستندات المكونة لملف طلبه.

مالحظة
للوثائق  بالنسبة  يسري  ال  المقتضى  هذا  أن  التأكيد  يجب 

الخاص  القطاع  مع  األفراد  لعالقة  المؤطرة  والمستندات 
من أبناك وشركات قروض وشركات مشغلة أو لمعامالت 
األفراد فيما بينهم كعقود البيع والشراء والكراء وغيرها 

وذلك طبقا للقوانين واألنظمة الجاري بها العمل.
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5. هل يمكن لإلدارة مطالبة المرتفق باإلدالء بنسخ 

الوثائق والمستندات المكونة لملف  مطابقة ألصول 

طلبه ؟

مطابقة 	  بنسخ  باإلدالء  المرتفق   مطالبة  بعدم  ملزمة  اإلدارة 
أنه  غير  الطلب.  لملف  المكونة  والمستندات  الوثائق  ألصول 
بها،  المدلى  النسخ  صحة  في  الشك  حالة  في  لإلدارة،  يمكن 
مرة  المالئمة،  التواصل  وسائل  بكل  المرتفق،  من  تطلب  أن 
واحدة، مع تعليل طلبها، تقديم أصول الوثائق أو المستندات 
وذلك  عليها،  لالطالع  لألصول  مطابقة  منها  نسخ  أو  المعنية 
النصف األول من  إيداع الملف أو على أبعد تقدير، خالل  عند 
المدة المحددة لدراسة الطلب. وفي هذه الحالة، يعلق األجل 
والمستندات  بالوثائق  اإلدالء  حين  الى  الطلب  لدراسة  المحدد 

المطلوبة.

6. هل يمكن للمرتفق تعويض بعض الوثائق بتصريح 

بالشرف ؟

نعم، يمكن لإلدارة في بعض الحاالت مطالبة المرتفق بتصريح 	 
بالشرف عوض بعض الوثائق.

7. ماذا يجب على اإلدارة منحه للمرتفق عند إيداع طلبه ؟

ملف 	  إيداع  عند  للمرتفق  إيداع  وصل  بتقديم  ملزمة  اإلدارة 
طلبه
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8. ماهي آجال رد اإلدارة على طلب المرتفق لقرار إداري ؟ 

لقرار 	  طلب  كل  على  للرد  المخصصة  اآلجال  اإلدارة  تحدد   
أال   على  الطلب،  ملف  دراسة  مدة  حسب  للمرتفق  إداري 
لملفات  بالنسبة  تقدير  كأقصى  يوما   )30( ثالثين  يتعدى 
االستثمارية المشاريع   بإنجاز  الخاصة  اإلدارية   القرارات 

و ستين )60( يوما لطلبات الحصول على باقي القرارت اإلدارية. 
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بوابة »إدارتي« : أين سأجد القرارات اإلدارية 
المطابقة للقانون 55.19 ؟

ماهي البوابة الوطنية للمساطر واإلجراءات اإلدارية؟
 

أحدث القانون 55.19 البوابة الوطنية للمساطر واإلجراءات اإلدارية 
ومتكاملة  موحدة  معلوماتية  واجهة  تعتبر  التي  »إدارتي«، 
البوابة  وستمكن  بالمغرب،  اإلدارية  والمساطر  اإلجراءات  لجميع 
مستعمليها من الحصول على المعلومات الالزمة حول المساطر 
واإلجراءات اإلدارية، وسيتم تطويرها في المستقبل لتصبح بوابة 
وتتبع  الوثائق  طلب  للمستفيدين  خاللها  من  يمكن  تفاعلية 
حاليا  المتاحة  بالمنصات  ربطها  سيتم  كما  الرقمي،  مسارها 

وبمنصة التبادل البيني للوثائق والمعلومات بين اإلدارات.
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ماهي الخدمات التي تقدمها هذه البوابة؟

البوابة الوطنية للمساطر واإلجراءات اإلدارية www.idarati.ma هي 
المرجع الوطني الرسمي الذي يمكن المرتفق من االطالع على 
التي تم إعدادها وجردها ونشرها،  المساطر واإلجراءات اإلدارية 

وهي ملزمة لإلدارة والمواطن على حد سواء.
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بالمغرب  مقيمين  كانوا  سواء  المرتفقين  إشارة  رهن  وضع  تم 
واإلجراءات  المساطر  لبوابة  والتوجيه  لالتصال  مركزا  بالخارج  أو 
اإلدارية »إدارتي«. يضطلع هذا المركز بتلبية حاجيات المتعاملين 
على  الهاتفية  المكالمات  خالل  من  لطلبهم  واالستجابة  معه 

األرقام التالية:

 من خارج المملكة على الرقم 212537679906+ 
أومن داخل المملكة على الرقم االقتصادي 0802003737

وذلك من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة من الساعة 
التاسعة صباحا إلى الساعة الثالثة بعد الزوال.

كيف سيتم إرشاد وتوجيه المرتفق إذا واجهته صعوبات 

أثناء تصفحه لبوابة »إدارتي«؟

والمختصر
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القانون 55.19 باختصار

اإلدارة ملزمة ب :
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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؛
وباإلدالء بنسخ مطابقة 

ألصول الوثائق 
والمستندات المكونة 

لملف الطلب

عدم مطالبة المرتفق 
باإلدالء بوثائق أو 

مستندات إدارية 
متاحة للعموم وال 

تعنيه بصفة شخصية.
وإمكانية 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 

لتقديم الطعون إرساء  آليات مبسطة بمثابة موافقة، مع بعد انقضاء اآلجال، اعتبار سكوت اإلدارة، 
اإلدارية
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