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 انهجنة انوطنٍة نهطهبٍات انعمومٍة 

 488/2020سقى  .......................سئٛظ جًبػخ  االعزشبسح انٕاسد يٍغهت  ثُبء ػهٗ

 ؛ 2020ََٕجش  23ثزبسٚخ انًزٕصم ثّ 

يٍ  ّٔيب أسفق ث، 2021ٕٚنٕٛ  02انًزٕصم ثّ ثزبسٚخ  227/2021سقى سعبنزّ ٔػهٗ 

 ؛إظبفٛخ ٔثبئق

( 2013يبسط  20) 1434جًبدٖ األٔنٗ  8انصبدس فٙ  2.12.349ٔػهٗ انًشعٕو سقى 

 ٔرزًًّٛ؛انًزؼهق ثبنصفقبد انؼًٕيٛخ، كًب ٔقغ رغٛٛشِ 

( 2015عجزًجش  21)1436ر٘ انحجخ  7انصبدس فٙ  2.14.867ٔػهٗ انًشعٕو سقى 

 ٔرزًًّٛ؛خ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ كًب ٔقغ رغٛٛشِ انًزؼهق ثبنهجُخ انٕغُٛ

انجًبػبد انًزؼهقخ ثصفقبد ٔثؼذ ػشض انًهف ػهٗ أَظبس انهجُخ انذائًخ انًكهفخ ثقعبٚب 

 ٔيؤعغبد انزؼبٌٔ ثٍٛ انجًبػبد فٙ انزشاثٛخ ٔانٓٛئبد انزبثؼخ نٓب ٔيجًٕػبد انجًبػبد انزشاثٛخ

   ؛2021أثشٚم  08انجهغخ انًغهقخ انًُؼقذح ثزبسٚخ 

انًقذو إنٗ انجٓبص انزذأنٙ نهجُخ انٕغُٛخ نهطهجٛبد انًقشس انؼبو رقشٚش ػُبصش ٔثؼذ دساعخ 

 انؼًٕيٛخ؛

ٔثؼذ يذأنخ انجٓبص انزذأنٙ نهجُخ انٕغُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ خالل انجهغخ انًغهقخ انًُؼقذح 

   .2021أكزٕثش  01ثزبسٚخ 

 أوال: انمعطٍات

 

جًبػخ  رقذيذ 2020ََٕجش  20 انًزٕصم ثٓب ثزبسٚخ 488/2020 ثٕاعطخ انشعبنخ سقى 

ثطهت اعزشبسح حٕل إيكبَٛخ رغٕٚخ كشف انحغبة انًؤقذ سقى  ………ثئقهٛى  .......................

ثجًبػخ  .……ثخصٕص أشغبل رضٔٚذ دٔاس  2016/3انًزؼهق ثبنصفقخ سقى ٔٔاألخٛش  3

انز٘ رى أداء  2قى ظٕع انحغبة انًؤقذ سثؼذيب رجٍٛ أٌ األشغبل يٕثبنًبء،  .......................

 انممهكة انمغربٍة                                                 

 األمانة انعامة نهحكومة

 انهجنة انوطنٍة نهطهبٍات انعمومٍة

 



خالنٓب ثُبء ػهٗ األشغبل أَجضد فٙ انفزشح انزٙ أيشد انجًبػخ صبحجخ انًششٔع ثزٕقٛف  ،يجهغّ

 .(ordre d’arrêt)ثزٕقٛف األشغبل ثبنخذيخ أيش 

رجٍٛ نٓب أٌ  ٔثؼذ ػشض انًهف ػهٗ أَظبس انهجُخ انذائًخ انًكهفخ ثقعبٚب انجًبػبد انزشاثٛخ 

 انٕثبئقثًضٚذ يٍ انًؼطٛبد ٔانجث فٙ انًهف ٚقزعٙ يٕافبرٓب يٍ غشف صبحت انًششٔع 

 يكبرجخ انجًبػخ انًؼُٛخ ثشأَّ. ىانًشرجطخ ثبنُبصنخ ْٕٔ يب ر

نٕثبئق يٍ غبنجخ االعزشبسح ثًجًٕػخ يٍ ا رٕصهذ انهجُخ انٕغُٛخ 2021ٕٚنٕٛ  02زبسٚخ ثٔ      

ٚصشح فٛٓب صبحت انًششٔع  2021َٕٕٚٛ  28ثزبسٚخ  21/225سقى يغجهخ رحذ شٓبدح يٍ ثُٛٓب 

حٛث رًذ اإلشبسح فّٛ ف األشغبل، ٛزٕقث ثبنخذيخ األيشثذء عشٚبٌ  زبسٚخيبد٘ ٚزؼهق ثثٕجٕد خطأ 

 18يش ثزٕقف االشغبل اثزذاء يُّ ْٕ أفٙ حٍٛ أٌ انزبسٚخ انحقٛقٙ انز٘  2018اثشٚم  04خطأ انٗ 

  .2018أثشٚم 

 االستنتاجات ثانٍا:

 

ٚطهت اعزشبسح انهجُخ انٕغُٛخ نهطهجٛبد  .......................سئٛظ جًبػخ حٛث إٌ  

 03/2016ٔاألخٛش نهصفقخ سقى  3انؼًٕيٛخ ثخصٕص إيكبَٛخ رغٕٚخ كشف انحغبة انًؤقذ سقى 

 انغبنفخ انزكش؛

ٔثغط انُظش ػٍ انزُبقط انجٍٛ انقبئى ثٍٛ رصشٚحبد انجًبػخ انًعًُخ ثطهت  ،ّٔحٛث إَ

ٔانزٙ رفٛذ فّٛ أٌ رُفٛز االشغبل قذ رى األيش ثزٕقٛفّ اثزذاء  23/11/2020االعزشبسح انًقذو ثزبسٚخ 

، ٔثأٌ انششكخ يغ رنك اعزًشد فٙ رُفٛزْب نألشغبل ٔثٍٛ إقشاسْب 2018اثشٚم  04يٍ ربسٚخ 

ٔانز٘ ٚفٛذ أٌ رٕقٛف االشغبل إًَب  2021َٕٕٚٛ  28ٓبدح اإلداسٚخ انصبدسح ثزبسٚخ انًعًٍ ثبنش

فئٌ انًؼطٗ  2018اثشٚم  04ٔنٛظ اثزذاء يٍ  2018أثشٚم  18أيش ثّ فٙ انحقٛقخ اثزذاء يٍ 

نى رزٕقف خالل انفزشح انًًزذح ثٍٛ انثبثذ اَطالقب يٍ ٔثبئق انًهف أٌ األشغبل فٙ جًٛغ األحٕال 

 ٔثأٌ االجم انزؼبقذ٘ كبٌ عبسٚب خالل ْزِ انفزشح؛     2018أثشٚم  18ٔ  2018 أثشٚم 04

يبداو أٌ انجًبػخ غبنجخ االعزشبسح ال رُبصع فٙ كٌٕ االشغبل يٕظٕع انكشف ٔحٛث  

انز٘ عجق أٌ رى أداء يجهغٓب قذ أَجضد فؼال خالل انفزشح انًشبس إنٛٓب، فئَّ  2انحغبثٙ انًؤقذ سقى 

ٔاألخٛش انز٘ ال خالف حٕل عاليخ االشغبل  3يجهغ انكشف انحغبثٙ انًؤقذ سقى  ال يبَغ يٍ أداء

اثشٚم  04يٕظٕػّ ٔال حٕل فزشح إَجبصْب، ٔنكٍ ششٚطخ أٌ ٚزى احزغبة انفزشح انًًزذح يٍ 

يُّ ظًٍ انًذح اإلجًبنٛخ انزٙ اعزغشقزٓب انششكخ صبحجخ انصفقخ فٙ إَجبص  18انٗ  2018

فٙ ظٕء رنك رحذٚذ يذٖ احزشايٓب نألجم انزؼبقذ٘ انًُصٕص ػهّٛ فٙ االشغبل ٔرنك حزٗ ٚزغُٗ 

ٔانزؼبقذ٘ انٕاجت، عًٛب فٙ انشق انًزؼهق ثًب إرا ٚجت انصفقخ يٍ ػذيّ، ٔرشرٛت األثش انقبََٕٙ 

 احزغبة غشايبد انزأخٛش أو ال.

 



 ثانثا : رأي انهجنة انوطنٍة نهطهبٍات انعمومٍة

اَّ ال يبَغ يٍ أداء يجهغ  ،انهجُخ انٕغُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخثُبء ػهٗ يب عجق ثٛبَّ، رشٖ  

زشح يٕظٕع فششٚطخ احزغبة ان ،ٔاألخٛش ٔرصفٛخ انصفقخ 3انكشف انحغبثٙ انًؤقذ سقى 

ظًٍ انفزشح انزٙ كبٌ األجم  2018أثشٚم  18انٗ  2018أثشٚم  04االعزشبسح ٔانًًزذح يٍ 

 .ََٕٙ ٔانزؼبقذ٘ انٕاجتانزؼبقذ٘ عبسٚب خالنٓب يغ رشرٛت األثش انقب

 

 


