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رقمبالمرسومتغييرهتمكما2012أبريل18فيالصادر2.12.126رقمالمرسومتطبيقمنسنواتخمستجربةحصيلةتقييمإطارفي■
بالمغرب،القانونيةالساعةتغييرحولدراسةإنجازإلىالعموميةوالوظيفةاإلدارةاصالحوزارةبادرت،2013سبتمبر28فيالصادر2.13.781

PWCالدوليالدراساتلمكتبالمغربيالفرعأعدهاالحكومة،رئاسةإشرافتحت (PricewaterhouseCoopers)دوليينخبراءيضمالذي
.ومغاربة

:أساسيتينمرحلتينخاللمنسنواتخمستجربةحصيلةلتقييممنهجيةعلىالدراسةاعتمدت■

الساعةتغييرنظامتقييم:األولىالمرحلة

المعتمدالسيناريوتقييم:الثانيةالمرحلة

2018مارس:األولىالمرحلة–الدراسةانطالقتاريخ■

2019أبريل:الثانيةالمرحلة–الدراسةانتهاءتاريخ■

:التاليةالعناصراألولىالمرحلةهمت■
الساعةتغييرآثاروتقييمالمجالهذافياألخصائيينبعضآراءعلىوالتعرفالحاليالنظامتطبيقمنسنواتخمستجربةتقييم

.القانونية

االقتصاديينوالفاعلينالمواطنينآراءاستقصاء.

الساعةتغييرمجالفيالفضلىالممارساتعلىالتعرفأجلمنمقارنةدراسة.
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:الدراسةفيالمساهمينالشركاء■

المستدامةوالتنميةوالمعادنالطاقةوزارة

العلميوالبحثالعاليوالتعليمالمهنيوالتكوينالوطنيةالتربيةوزارة

الصحةوزارة

المغربلمقاوالتالعاماالتحاد

:الخبراءفريق■

وتقييمالرأيواستطالعاتواإلحصاءاالقتصادمجالفيمتخصصينخبراءمنالدراسةإنجازعلىيشرفالذيالفريقيتكون
.واالستقصاءاالستشارةمجالفيأخصائيينمنمكونعملفريقإلىإضافةالمشاريع،وتدبيرالكميوالمسحاألثر

:األولىالمرحلةتقريرخالصات■

ةوالوظيفاإلدارةاصالحوزارةلفائدةالدراساتمكتبأنجزهاالتيالتقييميةالدراسةمناألولىالمرحلةخالصةالتقريرهذايشمل
تمدالمعبالسيناريوالمتعلقةالثانيةالمرحلةإطارفيالتقييميستمرأنأساسعلىالحكومة،رئاسةمصالحمعبتنسيقالعمومية

.والنقلالطرقيةوالسالمةواألمنيةالصحيةالجوانبحيثمنالتجربةتقييمبتعميقوذلك
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الصيفيالتوقيتاعتمادفيوشرعمرة،ألولGMTالزمنيالخطفيللمملكةالقانونيةالساعةتحديدإلى،1913سنةالمغرب،عمد■
خاللدائمةبصفةGMT+1الصيفيةللفترةالموافقالزمنيالخطاعتمدتأنللمملكةسبقكما،1918سنةمنذمتباينةلفترات
عاممنذسنة25منألكثرالساعةتغييرنظامالمغرباعتمدوقد.1985و1984بينوالثانية1946و1940بيناألولى:فترتين
.سنوات106خالل1913

مدة التغيير نحو التوقيت الصيفي التغيير الحاصل السند القانوني السنة

- GMTللمملكة في الخط الزمني تحديد الساعة القانونية ظهير 1913

شهران( يوليوز14–ماي 16) GMT+1مؤقت إلى التوقيت الصيفي أول مرور ظهير 1918

شهران وأسبوع( نونبر18–شتنبر 12) GMT+1مؤقت إلى التوقيت الصيفي ثاني مرور ظهير 1939

(  1946شتنبر29–1940فبراير 25)
سنين ونصف6من أكثر

بصفة دائمةGMT+1اعتماد التوقيت الصيفي  ظهير 1940/1945/1946

يوما18أربعة أشهر و( أكتوبر28–يونيو 11) GMT+1المؤقت إلى التوقيت الصيفي المرور ظهير 1950

يوما28ثالثة أشهر و( شتنبر30–يونيو 03)
المرورمع GMTللمملكة في الخط الزمني إعادة تحديد الساعة القانونية

GMT+1المؤقت إلى التوقيت الصيفي 
مرسوم ملكي 1967

يوما20أشهر و4بين شهرين و GMT+1المؤقت إلى التوقيت الصيفي المرور مرسوم 1974/ 1976/1978/1979

(  1985أكتوبر 5–1984مارس 16)
يوما20شهرا و18

بصفة دائمةGMT+1اعتماد التوقيت الصيفي  مرسوم 1984/1985

بين شهر واحد وأربعة أشهر GMT+1المرور المؤقت سنويا إلى التوقيت الصيفي  مرسوم 2011/2010/2009/2008/1989/1986

أشهر5
ع المرور السنوي المنتظم إلى التوقيت الصيفي من أبريل إلى شتنبر م

العدول عنه خالل شهر رمضان
مرسوم 2012

أشهر7
المرور السنوي المنتظم إلى التوقيت الصيفي من مارس إلى أكتوبر مع

العدول عنه خالل شهر رمضان
مرسوم 2013-2018
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مختلفيخصفيماسيماللمملكة،القانونيةالساعةتغييرنظامإشكاليةمعالعامللرأيكبيراتفاعالاألخيرةاآلونةخاللالمغربعرف■
لسياقمالءمةاألكثرالسيناريوتحديدوجبلذلكالمجتمعي،المستوىعلىالسنةفيمراتأربعالساعةتغييريسببهاالتياآلثار

.المملكة

تغييربنظامالمتعلقةالمغربتجربةتقييممنفالبدبالمغرب،مرةألولاعتمادهمنذالمكاسب،منلمجموعةتحقيقهمنالرغمعلى■
.المعالجةإلىتحتاجالتيالمؤشراتعلىالضوءتسليطخاللمنالساعة

7

الرهاناتالمؤشرات

التأثير على الصحة خاصة ساعات النوم والساعة البيولوجية

التأثير على أداء التالميذ والطالب

المرورالسالمة العمومية وحركة 

إنتاجية وراحة المواطنين

الثقافيةتوازن األنشطة 

التكيف مع الفاعلين االقتصاديين

تقليص الفارق الزمني مع الشركاء االقتصاديين

التحكم في طلب الطاقة واالقتصاد في استهالكها

الحفاظ على البيئة من خالل تقليص استهالك المحروقات 
وبالتالي تقليص انبعاث ثاني أكسيد الكربون

انتعاش االستهالك الداخلي خاصة خالل الفترة الصيفية

ياحية توفير الوقت الثالث لألنشطة الثقافية والرياضية والس
وممارسة الهوايات



.واالقتصاديةاالجتماعيةاآلثارمختلفيخصفيماسيماالساعة،تغييرلنظاممختلفةتحليالتأجريتالسياق،هذافي■

مراحلالوفقوذلكوالوطنيالدوليالصعيدعلىالمنجزةوالتقاريرالدراساتمختلفنتائجعلىبالمغربالساعةتغييرنظامتقييميعتمد■
:التالية

المجالهذافياألخصائيينبعضآراءعلىوالتعرفالحاليالنظامتطبيقمنسنواتخمستجربةتقييم

والبيئياالجتماعيالمستويينعلىالساعةتغييرومظاهرأبعادمختلفتحليل

الدوليةالمعامالتوعلىاالقتصاديالمستوىعلىالساعةتغييرتأثيرتقييم

االقتصاديينوالفاعلينالمواطنينأراءاستقصاء

االقتصاديينالفاعلينأنشطةوتوازنالتنافسيةوالقدرةاإلنتاجيةعلىالساعةتغييرنظامتأثيرتقييم

انشطتهممختلفوعلىالمواطنينإنتاجيةعلىالساعةتغييرنظامتأثيرتقييم

المجالهذافيالفضلىالممارساتعلىالتعرفأجلمنمقارنةدراسة

الساعةتغييرمجالفيالممارساتأفضلرصد

الدوليةالممارساتأفضلتحليلخاللمنالساعةتغييرنظاممواكبةوسائلتحسين
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.الساعةتغييرنظاماعتمدتدولةعشرينمنيقربماطرفمنالمعتمدةالتجاربالدراسةعالجت■

أثرمنهجية تقييم 
تغيير الساعة

نظام تغيير تأثيرات
الساعة

السيناريوهات 
واإلحصائيات

القانونياإلطار•

الساعةتغييرنظامتطبيقوإجراءاتالمؤسساتيةالتركيبة•

القانونيةالساعةتغييرحولالتواصلحمالت•

الطاقيةالتأثيرات•
االقتصاديةالتأثيرات•
الصحيةالتأثيرات•
االجتماعيةالتأثيرات•
األخرىالتأثيرات•

الساعةتغييرنظامسناريوهات•

الساعةتغييرنظامتطبيقحولوإحصائياتتوجهات•

التقييمطريقة•

التقييممعايير•

الدول التي تمت دراسة تجاربهاالمحاور الفرعيةالمحاور األساسية

Moyen-
Orient

نظام تغيير تطبيق
الساعة

2

3

4

1
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حولذلكوللمملكةالقانونيةالساعةتغييرحولالمواطنينبآراءالمرتبطةوالكميةالنوعيةالنتائجتحليلمناالستقصائيةالدراسةمكنت■
.مختلفةمجاالت

لتياواألساسيةاالستراتيجيةالنقاطتحليلإغناءمنالنوعيةالدراسةمكنت
.جديدةسيناريوهاتواقتراحالساعةتغييرنظامتأثيرتقييمإلىتهدف
خاللالكمياالستقصاءوإثراءتوجيهفيالنوعيةالدراسةساهمتكما

المراحلخاللوكذلكالعينات،وأخذاالستبيانإعدادأياألولىمراحله
.النتائجوإثراءبتحليلالمتعلقةالموالية

رتغييبنظامالمعنيينالفاعلينجلمستوىعلىالنوعيةالدراسةإجراءتم
.والخاصالعامالقطاعينفيالساعة

:الفاعلون بالقطاع العام

والمعادنالطاقةوزارة
الوطنيةالتربيةقطاع
الصحةوزارة
المباشرةغيروالضرائبالجماركإدارة
للتخطيطالساميةالمندوبية
والكهرباءللماءالوطنيالمكتب
المغرببنك
الصرفمكتب
شركةMarsa Maroc

:الخاصبالقطاعالفاعلون
الصحيالمجالفيواألخصائيوناألطباء
للفالحينالمهنيةلتجمعاتوالفالحون
الخدماتنقلوقطاعالصناعيةالشركاتOffshoring

الضروريةالرقميةالمعطياتعلىالحصولمنالكمياالستقصاءمكن
.للمملكةالقانونيةالساعةتغييرحولالمواطنينتصوراتلتحديد

.ةالدراسهذهنتائجتحقيقفيفعالبشكلساعديلكياالستقصاءإعدادتم
االستبيانأسئلةإعدادمراحلخاللاالعتباربعينالمعطىاهذأخذتموقد

تتبعمراحلوخاللاالستبيانعنالمسؤولينوتكوينالمستهدفةوالفئات
.عليهاالمحصلالمعطياتتحليلعندوكذلكالنتائجومراجعة

تموقد.للمغربعشراالثنيالجهاتالدراسةغطت:الجغرافيالمجال•
.الساكنةعددعلىبناءاألولالمقامفيالمستهدفةالمدناختيار

المكتباهاتبنيالتيالقطاعاتعلىاالعتمادتم:المستهدفةالقطاعات•
العمومية،واألشغالالبناء:وهيوالتجاريةالصناعيةللملكيةالمغربي
والمطاعم،الفندقةالنقل،الصناعة،الخدمات،العقارية،األنشطة

.الماليةاألنشطة،الصيدالزراعة،واالتصاالت،المعلوماتتكنولوجيا

الدراسة النوعية  الدراسة الكمية
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.االستبياناتتحضيرمنهجيةفيوالدقةالمختارةالعيناتتمثيليةمنجودتهاعليهاالحصولتمالتيالنتائجتستمد■

.ومواضيعهاومحاورهاوتوجهاتهااالستقصائيةالدراسةألهدافتستجيباالستبيانصياغةطريقة

.والمالءمةوالحيادالوضوحمعاييركلاالستبيانمحتوىيستوفي

ليمي)اإليجابياالنحيازوتحييداألسئلةوترتيبعددمالءمة:االستبيانمستوىعلىمعايير3فحصتم
.(الموافقةعدممنأكثربسهولةويتفقونال،منأكثربنعماإلجابةإلىالغالبفيالمستجوبون

االختياراتومتعددةالمفتوحةكاألسئلةأشكالعدةولهاوآراء،بأحداثتتعلقأسئلةاالستبياناتتتضمن
.االنطباعاتوتقديراتبالتتعلقوأخرى

.يهاعلالحصولتمالتياألجوبةومالءمةموثوقيةمنالتحققتتيحالتيالوسائلبعضاالستبيانيتضمن

.المستهدفةالفئةحسباالستبياناستعمالوطريقةلغةتكييفتم

.دقيقبشكلاألجوبةعلىالحصولقصدالمستهدفةالفئاتإلىمباشربشكلاالستبياناتقدمت

خضعت لمستويات مختلفة من والتييستجيب االستبيان لعدة معايير
:المستهدفةالفئة لدىتطبيقها من ثموالتمحيص، قبل اختبارها

وتم تكييفهما مع أهداف والمقاوالت تم اختيار عينيتين تمثالن المواطنين 
:لها الدراسة واإلمكانيات التي رصدت 

المقاوالتالمواطنون

معايير اختيار 
العينات

والمناطق الحضرية المدن•
والقروية

العمريةالفئة•
الوظيفيةالحالة•

االقتصاديالنشاطقطاع•
المعامالترقم•
للمقاولةالقانونيالشكل•

المدن التي أجري 
فيها االستقصاء

طنجة، وجدة، فاس، الرباط، خريبكة، بني مالل، الدار البيضاء، 
مراكش، الراشيدية، ورززات، أكادير، كلميم، طانطان، العيون، 

(جهة12. )بوجدور، الداخلة
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ذيالإفريقيافيالوحيدالبلدالمغربأصبححيث.الصيفيالتوقيتالعتمادالساعةتغييرنظامعنتخلتالتيالدولعددتزايدالحاليةالفترةخاللالعالميعرف■
.(الشماليةوأمريكاأوروبا)األرضيةالكرةمنالشماليالنصففيتتواجدالساعةتغييرنظامتعتمدالتيالدولأغلبيةأنويالحظ.النظامهذايعتمدمازال

DST

البلدان التي لم عدد
تعد تعتمد نظام 

تغيير الساعة

البلدان التي عدد
تعتمد نظام تغيير 

الساعة
القارة

16 1 إفريقيا

25 7 آسيا

4 4 أوقيانوسيا

5 49 أوروبا

11 8 أمريكا الشمالية

6 3 أمريكا الجنوبية
.تم احتساب البلدان التي تنتمي إلى قارتين بالنسبة للقارتين معا 2018الساعة خالل سنة تعتمد نظام تغيير البلدان التي 

حسب القارات2018الساعة خالل سنة تعتمد نظام تغيير عدد البلدان التي 
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–

مختلفطرفمنعنهالمعبرالساعةتغييرلنظاموالطاقياقتصادي–السوسيواألثريخصفيماكبيرتقاطعيالحظعامة،بصفة■
.المقارنةالدراسةشملتهاالتيالدول

14

بين:للدولالسنوياالستهالكيخصفيماالطاقةفياالقتصادمنمتفاوتةمعدالت
(للمغرببالنسبة%0,17)2,5%و%0,03

التوقيتاعتمادفترةخاللالطاقةاستهالكفيارتفاعالدولمنقليلعددفيلوحظ
الصيفي

ختلفمبيناللوجيستيكيةالتكلفةفياالقتصادمننوعلوحظاألوروبي،لالتحادبالنسبة
بلدانه

الصيفيةالفترةخاللخاصةالداخلياالستهالكانتعاش
الطاقةاستهالكفياالقتصادنتيجةاألهميةمتفاوتماديربح
الساعةلتغييرالموالياليومخاللالماليةاألسواقمؤشرفيانخفاض
الدوليةالتجاريةالمعامالتحجمعلىأثرأيوجودعدم

ز،التركيومستوىالنومجودةعلىالساعة،تغييرتتلوالتياألولىاأليامخاللسلبي،أثر
والطالبالتالميذومردوديةالنشيطيناألشخاصإنتاجيةفيلنقصيؤديمما

الصيفيالتوقيتيتيحهاالتيالشمسألشعةأطولساعاتبفضلمساءًاألمنتحسن
تتلوالتياألولىاأليامخاللالسيروحوادثقلبيةنوبةحدوثخطرفيملحوظارتفاع

المعتمدبالتوقيتوليسالتغييربظاهرةأساسًاترتبطوالتيالساعةتغيير



.الساعةتغييرنتيجةطاقيااقتصاداتحققالتيالبلدانقائمةإلىالمغربينضم■

15

0,17%
0,11%

1,00%

1,30%

0,70%

-0,50%

0,73%

0,03%

-0,50%

-0,30%

-0,10%

0,10%

0,30%

0,50%

0,70%

0,90%

1,10%

1,30%

Maroc France Norvège Suède Turquie Argentine Jordanie Etats-unis

ضياع

المتوسط
0,44%

للمغرب ببعض البلدان األخرىالطاقيمقارنة معدل االقتصاد 

1

2

3

4

5

6

7

8

(GWh)الطاقة السنوي استهالكالبلد

3 807 711

442 372

228 398

127 496

131 951

113 645

35 415

16 794

المرتفعةاستهالكهابمستوياتذلكتفسيرويمكن،الطاقةاستهالكفيمهمةاقتصادنسبةتحقيقعنتعجزالمتقدمةالصناعيةالبلدانأنيالحظ.

فقدالهواءتكييفمناستثنائيةمستوياتيتطلبالذيالمنطقةمناخطبيعةمنالرغمفعلى،(المغربمعبالمقارنة)المرتفعاستهالكهامنالرغمعلىجيدةنسبةتحقيقمناالسكندنافيةالدولتمكنت
.فعالةجماعيةعاداتواعتمادالبيئيةالتدفئةاستعمالنتيجةالنسبهذهتحقيقتم

 ONEEبالنسبة للمغرب: المصدر

International Energy Agency 2016 : Data Table : Electricity final 

consumption by country 



للفترةالموافقالزمنيالخطاعتمادفيللبدء2019أبريلأجلحددحيثالزمني،الخطديمومةمبدأاعتماداألوروبياالتحاديعتزم■
سيقومأوالزمنيالخطهذااعتمادفيسيستمركانإذاما2019أكتوبرفيبلدكليحددأنعلىالدوللجميعبالنسبةالصيفية
.دائمةبصفةالشتويةللفترةالموافقالزمنيالخطباعتماد

16

بناء على نتائج استقصاء الرأي الذي تم 
يوليوز 4إنجازه خالل الفترة الممتدة من 

، أعلن رئيس اللجنة 2018غشت 16إلى 
عن 2018شتنبر 12األوروبية بتاريخ 

ي قرار العدول عن تغيير الساعة القانونية الذ
كان يحدث مرتين في السنة  

عرف استقصاء الرأي عبر االنترنيت 
مليون مواطن، كما 4,6مشاركة 

اعتمدت المفوضية األوروبية أيضا على 
نتائج مختلف الدراسات المتعلقة بأثر 
تغيير الساعة على المستوى األوروبي

المشاركين في استقصاء الرأي من 84%
يؤيدون إلغاء تغيير الساعة الذي يطرأ خالل 

شهري مارس وأكتوبر

ستعرف البلدان األوروبية أخر مرور 
مارس 31إجباري للتوقيت الصيفي في 

ل ، بينما ستقوم البلدان التي تفض2019
اعتماد الخط الزمني الموافق للفترة 

27مرة في آلخر الشتوية بتغيير الساعة 
2019أكتوبر 

في نطاق ( بلد28)تقع البلدان األوروبية 
خطوط زمنية، حيث تقوم هذه البلدان 3

مع الحرص هذين الخيارين حاليا بدراسة 
على التنسيق فيما بينها  

يجب على الدول األعضاء في االتحاد األوروبي أن تعتمد 
أشهر سيناريو ديمومة الخط الزمني حسب 6في غضون 

:خيارين 

ئمة داالزمني الموافق للفترة الشتوية بصفة الخط 1.

دائمة بصفةالصيفيةالخط الزمني الموافق للفترة 2.





األخيرهذاأنحيث،(السنةفيمرات4)للساعةالمتكررللتغييرالمحتملةالمخاطرعلىالصحيالمجالفيوأخصائيونأطباءيؤكد■
.هرمونيةاضطراباتفييتسبباممللمغاربةالبيولوجيةالساعةبعمليخل

الصحة والراحة18

النوماضطراباتفييتسببالساعةتغييرنظامكانإذا
اختالالتأيضايخلقأنيمكناألخيرهذافإنالجدل،تقبل

منالمغاربةواألخصائيوناألطباءيحذرلذا.هرمونية
.للساعةالمتكررالتغييرأخطار

،بأكملهاإلنسانجسمعملفيالبيولوجيةالساعةتتحكم"
مستوىعلىاضطراباتتحدثعملهاختليعندمافلذا

."الهرمونيةاآللياتمنهاخاصةالجسمآلياتجميع

أنأودكلمتينفيالقانونيةالساعةتغييرلتلخيص"
.عارمةفوضى:أقول

وبالتاليالسنةفيمرات4الساعةتغييريتمالمغرب،في
.السنةفيالبيولوجيةالساعةفياختالالت4خلق

خاللالتغييرهذامنمرضايمناألقلعلى%30يشكو
يستغرقأنيمكن،الواقعفي.حدوثهمناألولاألسبوع

إلىللعودةيومًا15و8بينماالبيولوجيةالساعةتأقلم
عواقبدونيمرأنيمكنالالذيالشيء،العاديةحالتها

".المواطنحياةعلىوخيمة

شهادات أطباء مغاربة

لحالياللنظامالمغاربةنصفلمعارضةالرئيسيالسببفإنالدراسة،لهذهالعامةالنتائجإلىبالنظر
:الصحةعلىالمباشرالسلبياألثرشكبالهوالقانونيةالساعةلتغيير

الثقافيةأنشطتهمفياإلضافيةالساعةمناستفادتهميؤكدونالمستجوبينالمغاربةمن25%
.والترفيهية

من المغاربة المستجوبين يؤكدون أن تغيير الساعة القانونية يسبب لهم اضطرابات في النوم خالل %77
.األيام األولى التي تتلو كل تغيير

، خاصة خالل تغيير الساعةيفقدون ساعة إلى ساعتين من النوم بسبب المستجوبينالمغاربة من  70%+
.الذي يتلو كل تغييراألسبوع األول 

ربعألاالتغييرات الذي يتلو كل تغيير، لذا فإن تالحظ التأثيرات السلبية على الصحة بشكل عام خالل األسبوع األول 
.صحة المواطنينترهقالتي تطرأ كل سنة

إلىالدراساتهذهوتشيرأعاله،المذكورةالنتائجعالمينطاقعلىأجريتالتيالدراساتتحليليؤكد
:منهانذكرحدةأكثرمخاطر

يالتللدراساتوفًقاكبيربشكلقلبيةبنوبةاإلصابةخطريزدادالقانونية،الساعةتتغيرعندما
.وروسياالمتحدةالوالياتمنكلفينُشرت

النومفياضطراباتيسببللساعةالمتكررالتغييرأنعلىاألوروبيونواالخصائيونالعلماءيتفق
.والتركيز



لخالمنانضباطهمعلىيؤثركماوالتالميذ،النشيطينلألشخاصبالنسبةاإلنتاجيةعلىمساعدغيرعاماًلالساعةتغييرنظاميعتبر■
.تغييركلتتلوالتياألولىاأليامخاللخاصةمتكررة،تأخراتفيالتسبب

اإلنتاجية والتعليم19

أداءعلىالساعةتغييرنظاميؤثرالذلك،إلىباإلضافة
الطالبعلىأيضًايؤثربلفحسب،النشيطةالساكنة

:والتالميذ

لالفصومناالستفادةعلىالتالميذقدرةعدمإلىباإلضافة
ذالتالمييتأثرواليقظة،التركيزغياببسببالصباحية

.التأخربظاهرةأيضًا

التياألولىاأليامخاللالتالميذ،علىسلبايؤثر،الساعةتغييرنظام
ةباإلضافتحصيلهمفيانخفاضإلىيؤديحيثتغيير،كلتتلو
.واحدةوساعةدقيقة30بينماتتراوحمتكررةتأخرفتراتإلى

لهمالمستجوبيناألمورأولياءمن80%~
ةالساعتغييرنظامتأثيرحولسلبيتقييم

.أبنائهمتعليمعلى

:المتحدةالوالياتفيأجريلتقييموفًقاالساعةتغييرنظامتعتمدالتيالبلدانلجميعبالنسبةكبيرةاإلنتاجيةعلىالتأثيراتتكونأنرجحي
433بحواليرتقدإجماليةتكلفةفيتتسببةائعضالالنومساعةأنSleepBetterمؤسسةتقدر 982 جميعفيلإلنتاجيةوفقدانطبيةكتكاليفدوالر548
.المتحدةالوالياتأنحاء

العاملوهوالنوم،علىمباشرةيؤثرالصيفيإلىالشتويمنالقانونيةالساعةتغييرإن
:التاليةالتأثيراتيسببوالذياإلنتاجية،لمستوىالمحدداألول

تركيزهممستوىبأنيشعرونالمستجوبينالمغاربةمن54%
.يرتغيكلتتلوالتياألولىاأليامخاللسلبيبشكليتأثرويقظتهم

انخفاض مستوى
التركيز واليقظة

1

متكررةتأخرات
2

مواعيدهمفيمتكررةتأخيراتيالحظونالمستجوبينالمواطنيننصف
.كمتوسطأيام10لمدةتغييركلتتلوالتياألولىاأليامخالل

خالليتأخرونمستخدميهاأنالمستجوبةالمقاوالتمن64%تؤكد
.تغييركلتتلوالتياألولىاأليام

انخفاض في اإلنتاجية
إنتاجيةفيانخفاضًاتالحظالمستجوبةالمقاوالتمن357%

.تغييركلتتلوالتياألولىاأليامخاللستخدميهام



دد حوادث بينما يبدو أن التغيير المتكرر للساعة يسبب زيادة ع.المرور إلى التوقيت الصيفي يزيد من الشعور باألمان خالل الفترة المسائية■
.السير في المغرب كما هو الحال في البلدان األخرى التي تطبق هذا اإلجراء

دمعمنحالًةالصيفيالتوقيتإلىالمروريولدحيث.وغروبهاالشمسشروقبأوقاتوثيقبشكلالمواطنينلدىباألمانالشعوريرتبط■
:يليكماوالمساءالصباحساعاتفياألمنعلىيؤثرمماالشمسيوالتوقيتالقانونيالوقتبينالتزامن

األمن والسالمة20

الشعورمنيقللمماالشمس،شروقساعةتأخيرإلىالصيفيالتوقيتيؤدي
.الصباحيةالفترةخاللباألمان

مما،مشمسةساعةالمسائيةالفترةإلىتنضافالصيفي،التوقيتإلىالمروربعد
.اليومنهايةفيباألمانالشعورمنيزيد

المروربعدالصباحفياألمانبعدمشعورالمغاربةمن56%لدىيتولد
.وأكتوبرمارسشهريخاللخاصة،الصيفيالتوقيتإلى

فياانخفاضًالصيفيالتوقيتتطبيقفترةتسجلالمتحدةالوالياتفي
.كمتوسط%7بنسبةالسرقةعمليات

2008سنةالنظاملهذاتطبيقأولشكلحيث.الحوادثعددزيادةفيمؤثراعامالالساعةتغييريعتبرالمغرب،فيالسيرحوادثإلحصائياتوفقًا

زيادةمتوسطمقابلالسنة،نفسفي%10~بنسبةالسيرحوادثعددارتفعحيث.المتاحةالتاريخيةالمعطياتمعمقارنةمفاجئلتأثيرمصدرًا
.2016إلى2009منالممتدةالفترةخالل%0.56بيقدرسنوية

:راءاإلجفي جميع البلدان التي تطبق هذا بلفقط،في المغرب ال يالحظ على السالمة الطرقية السلبي لتغيير الساعة ر يثالتأاإلشارة أن تجدر 

.في حاالت االصطدام مقارنًة باأليام األخرى%20بنسبة يوم االثنين األول من التوقيت الصيفي وحده زيادة يشهد كندا، في 



غيرومن.اليوممنمتأخرةساعاتإلىالشمسضوءلبقاءنظراالداخليالطلبعلىاإيجابيأثر(أكتوبر-مارس)اإلضافيةالساعةاعتماد■
.اإلجراءهذامنالخارجيةالتجارةتستفيدأنالمرجح

االقتصاد21

افريقيا 
الغربية

االتحاد 
األوروبي

البرازيل
الواليات 
المتحدة

الصين
/ قطر 

السعودية
اإلمارات

الفوارق الزمنية  
في فترة الشتاء 0

+1

+2
-3 -5 +8 +3 +4

الفوارق الزمنية   
ففي فترة الصي +1

+1

+2
-4 -5 +7 +2 +3

النصففيالموجودةالبلدانمعالزمنيةالفوارقتقليصمنالحاليالنظاميمكن
يةالزمنالفجوةيوسعأنهحينفيغرينيتش،بخطمقارنًةاألرضيةالكرةمنالشرقي

:المرجعيالخطهذاغربالواقعةالبلدانمع

بالنسبةحاسماماًلاعليستالزمنيةالفوارقفإنتداولهيتموماالتخميناتعكس
:الدوليةالساحةعلىالتنافسيةالمغربلقدرة

وهمللمملكةالخارجيةالتجارةفيالرئيسيونالمتدخلونجلالنتائجهذهأكدوقد
MARSA-MAROC.وشركةالمباشرةغيروالضرائبالجماركوإدارةالصرفمكتب:

خاللتوقفأيتعرفالالدوليةالتجاريةالعملياتأنالفاعلونهؤالءيؤكدحيث
التحتيةوالبنيةالبشريةالمواردبجودةكبيربشكلوتتأثريوم،كلساعة24

.الزمنيةبالفوارقتأثرهامنأكثراإلجراءاتتنفيذوسرعة

التي تعمل مع شركاء خارجيين ال المستجوبةالمقاوالتمن 87%
.على تجارتهالتغيير التوقيتتلحظ أي تأثير 

عدم وجود تأثيرعنيكشف تحليل تطور التجارة الخارجية في المغرب
.بارز للتوقيت الصيفي

JPMorganأجرتهالدراسةوفقا Chaseالمتحدة،الوالياتفي
.الصيفيالتوقيتفترةنهايةبعد%4.9و%2.2بينمااألسرإنفاقينخفض

فترةخاللاألوروبيةالبلدانفيالترفيهمنتجاتعلىالطلبيرتفعماعادًة
.المحليالطلبعلىإيجابيتأثيرلهيكونقدمااإلضافية،الساعة

زيادة في مبيعاتها بعد المرور إلى تعرف المستجوبةالمقاوالتمن  21%
.الصيفيالتوقيت 

:الفالحيالقطاعمثلأخرىقطاعاتعلىسلبيبشكلالصيفيالتوقيتيؤثربينما

حيثالصيفي،للتوقيتمعارضةاألكثرالقطاعاتأحدهوالفالحيالميدان
النباتاتيالئمالاإلجراءهذاأنويعتقدونالشمسإيقاععلىالمزارعونيعيش

.الحيواناتأقلوبدرجة

انبجوعلىيؤثروبالتاليللمملكة،الزمنيةالمنطقةالصيفيالتوقيتإلىالمروريغير
:مختلفةاقتصادية

ةمفيداليومخاللالشمسضوءساعاتإطالةتعتبراقتصادي،-كرواالمالمستوىعلى
التيالعملساعاتبعدخاصةالداخلي،الستهالكاتحفيزطريقعنالوطنيلالقتصاد

.مشمسةساعاتمعتتزامن



حدالخاللمنالبيئةعلىإيجابااإلجراءهذايؤثركما.الصيفيالتوقيتنظامتطبيقنتيجةالطاقةاستهالكفياقتصاداالمغربيحقق■
.األحفوريةالطاقةباستخدامالمرتبطالكربونأكسيدثانيغازانبعاثمن

والبيئةالطاقة 22

توقيتالالعتمادالرئيسيالسببالطاقةاستهالكفياالقتصادشكلالساعة،تغييرنظاماعتمادبدايةمنذ
.المغربفيتأكيدهاتمطاقيةمكاسببتحقيقاإلضافيةالشمسضوءساعةتسمححيث.الصيفي

طلبالانخفاضإلىيؤديالمهنيةوالمتطلباتالسكنيةالمتطلباتبينالزمنيالفارقخلقمبدأأنحيث
.فعليبشكلالطاقةتوفيروبالتاليالذروةحدةتقليلإلىيؤديمما.الذروةفتراتخاللالطاقةعلى
:التاليةالحصيلةحسبالطاقةاستهالكفياقتصاداالمغربحققفقدلذا

منحنى القدرة الطاقية لمعدل يوم عمل بين 
 GMT+1 / GMTنظامي

المعدل السنوي لالقتصاد في الطاقة
53GWh

(2012-2017) 

خالل المعدل السنوي لالقتصاد في الطاقة 
فترات الذروة
MW 84 

(2008-2017)

الوقودالمعدل السنوي لالقتصاد في
مليون درهم83

(2012-2017) 

االستثماراتالمعدل السنوي لالقتصاد في
مليون درهم117

(2012-2017)

أرقام أساسية

مجموع /مجموع الطاقة المقتصدة
=االستهالك النهائي للكهرباء

0,166%
(2008-2017) 

مجموع اإلنتاج /مجموع الطاقة المقتصدة
=اإلجمالي للكهرباء

0,186% 
(2008-2017)

 =المستوردةالطاقة/الطاقة المقتصدة

0,701%
(2015) 

النسب الرئيسية

:اشرةمبإيجابيةتأثيراتلهالصيفيالتوقيتفإنبالبيئةيتعلقفيما
ثاني غازانبعاثاتخفض 

أكسيد الكربون
احتراق أقل اقتصاد الوقود توفير الطاقة

إيجابيةتأثيرات +

اقتصاد الوقود

أكسيد ثاني غاز انبعاثاتخفض الذي يؤدي إلى 
يقدر بالكربون

طن000 300
(2017-2012)

(GMT+1)

:التاليوبالتالي، يمكن تلخيص التأثيرات البيئية على النحو 

ONEE-وزارة الطاقة والمعادن : المصدر



بالمملكةشمسللغروبأولأنحيثوالداخلة،وجدةمدينتيبينوربعساعةهو(رجنبدبداية-نوفمبرنهاية)الخريففصلخاللالمملكةوغربشرقبينالغروبلوقتزمنيفارقأقصى■
.أسبوعحواليالحالهذايستمرو،19:20الساعةعلىالداخلةمدينةبالشمسغروبيكونحينفيGMT+1بتوقيت18:04الساعةعلىوجدةبمدينةيكون

.(والداخلةوجدةمدينتي)أقصىكحددقيقة25ووساعةأدنىكحددقيقة30حواليبينمايكونوالغربالشرقبينالشمسشروقوقتخاللالسنةمدارعلىالزمنيالفارق■
ملكةالمبشمسللشروقآخرأنحيثوالداخلة،فكيكمدينتيبيندقيقة45هو(ينايرمناألولاألسبوع)الشتاءفصلخاللالمملكةوغربشرقبينالشمسشروقلوقتزمنيفارقأقصى■

.أسبوعينحواليالحالهذايستمرو،08:00الساعةعلىفكيكبمدينةالشمسشروقيكونحينفيGMT+1بتوقيتلداخلةابمدينة08:45الساعةعلىيكون
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عدد ساعات النهار الغروب
الشهر

الشروق
الشهر القصوىالمدينة

األسبوع الثالث من يونيو
الدنيا

األسبوع الثالث من دجنبر
GMT+1 GMT GMT+1 GMT

14:44 09:52
20:48 19:48 يونيو 08:30 07:30 يناير

طنجة
18:14 17:14 نونبر 06:03 05:03 يونيو

14:42 10:02
20:32 19:32 يونيو 08:10 07:10 يناير

وجدة
18:04 17:04 نونبر 05:48 04:48 يونيو

14:33 10:00
20:47 19:47 يونيو 08:30 07:30 يناير

الرباط
18:22 17:22 نونبر 06:12 05:12 يونيو

14:32 10:04
20:49 19:49 يونيو 08:32 07:32 يناير

الدار البيضاء
18:27 17:27 نونبر 06:16 05:16 يونيو

14:31 10:17
20:24 19:24 يونيو 08:00 07:00 يناير

فكيك
18:08 17:08 نونبر 05:51 04:51 يونيو

14:29 10:13
20:44 19:44 يونيو 08:23 07:23 يناير

بني مالل
18:27 17:27 نونبر 06:13 05:13 يونيو

14:14 10:17
20:49 19:49 يونيو 08:34 07:34 يناير

أكادير
18:42 17:42 نونبر 06:33 05:33 يونيو

13:58 10:32
20:55 19:55 يونيو 08:41 07:41 يناير

العيون
19:02 18:02 نونبر 06:55 05:55 يونيو

13:44 10:47
20:59 19:59 يونيو 08:45 07:45 يناير

الداخلة
19:20 18:20 نونبر 07:13 06:13 يونيو

الشروق والغروب





للخطالدائماالعتمادأوGMTالزمنيللخطالدائماالعتماد:المحتملةالسيناريوهاتمنأنواعثالثةالتحليالتنتائجحددت■
GMTالزمني + .جديدةإمكانياتاقتراحمعالساعةتغييرنظامعلىالحفاظأو1
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السنةطيلة  GMTالشتويةاعتماد الخط الزمني الموافق للفترة 

السنةطيلة GMT+1الصيفية اعتماد الخط الزمني الموافق للفترة 

(GMT /GMT+1)الساعة اعتماد نظام تغيير 



غييربالتأساسامرتبطةالساعةلتغييرالسلبيةالتأثيراتأنإلىالدوليالمستوىعلىالمماثلةالدراساتوكذاالدراسةهذهنتائجخلصت■
.السنةطيلةقارزمنيتوقيتاعتمادخاللمنللمغرباألمثلالسيناريواختيارخاللالمعطىهذااعتباروجبوبالتالي،.للساعةالمتكرر

Etude sur le changement de l'heure légale au Maroc

المستجوبين التغيير المتوالي من المواطنين%68يعارض 
للساعة

المستجوبة التغيير المتوالي من المقاوالت%63يعارض 
للساعة

:الصلةذاتالدراساتبعض
كانالساعةتغييرأن2012عامبيرمنغهامفيأالباماجامعةأجرتهادراسةأظهرت•

المواليةساعة48خاللقلبيةبنوبةاإلصابةخطرفي%10بنسبةبزيادةمرتبًطا
.للتغيير

يتفق،2007عامفينشرالذيالصيفيالتوقيتعناألوروبيةالمفوضيةلتقريروفقًا•
قصيرةهيالساعةتغييرعنالناتجةالصحيةالمشاكلمعظمأنعلىالمتخصصون

.للتغييرالموالياألولاألسبوع:األمد
عددأنالقلب،ألمراضاألمريكيةالكليةفيقدمتدراسةأظهرت،2014مارسفي•

يوم%25بنسبةارتفعقلبيةأزمةبسببالصحيةالمؤسساتعلىالواردينالمرضى
.الساعةلتغييرالموالياالثنين

بينت عدة دراسات دولية أن أغلب التأثيرات السلبية هي 
مرتبطة أساسا بتغيير الساعة وليس بالخط الزمني 

قار طيلة السنةتوقيت ضرورة اختيار 

ة الموافق للفترالتوقيت اعتماد 
السنةطيلة الشتوية

GMT GMT+1
ة الموافق للفترالتوقيت اعتماد 

السنةطيلة الصيفية 

اإلمكانيتين قصد اختيار النظام األمثل للمغربهاتين ضرورة تحليل 
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.السنةطيلةقارزمنيخطاعتمادخاللمنالساعةتغييرنظامعنالتخليالعالمدولمنمجموعةقررت

GMTGMT+1

إفريقيا الجنوبية

الهند

ماليزيا

تونس

بداية نظام تغيير
الساعة

نهاية نظام تغيير 
الساعة باعتماد 
التوقيت الشتوي

2008 1939

1944 1942

1945 1942

1941 1933

بداية اعتماد 
فيالتوقيت الصي

ال يزال معموال به 2016

ال يزال معموال به 1982

ال يزال معموال به 2017

تركيا

سنغافورة

التوقيت الصيفي

التوقيت الشتوي

2014 2011

ال يزال معموال به 2015

بداية اعتماد 
التوقيت

نهاية اعتماد 
التوقيت

روسيا

نهاية اعتماد 
التوقيت الصيفي

ناميبيا



معراقازمنيافرقاسيحدثالسنةطيلةالزمنيينالخطينأحداعتمادفإنالساعة،تغييرنظامفياالستمرارسيناريوعنالتخليتقررإذا■
.الجغرافيموقعهاحسبالبلدانمختلف

- 0 +
GMT/UTC

GMT+1GMT

الموافقالزمنيالخطاعتمادسيناريوسيقلص
نالقارتيدولمعالزمنيالفارقالشتويةللفترة

غالبيةمعالفارقهذامنوسيزيد.األمريكيتين
.وأسترالياوآسياوأوروباأفريقيادول

الموافقالزمنيالخطاعتمادسيناريوسيقلص
دولغالبيةمعالزمنيالفارقالصيفيةللفترة

ذاهمنوسيزيد.وأسترالياوآسياوأوروباإفريقيا
.األمريكيتينالقارتيندولمعالفارق
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الزمنيالخطاعتمادGMTالعالميالتوقيتيوازي
.للمغربالجغرافيللموقعبالنسبة

الزمنيالخطGMT،القطاعتوازنعلىيحافظ
.الشمسإيقاععلىيعيشالذيالفالحي

GMT

فياالقتصادمنيحدلكنهالشتاء،فصلفيوالدراسةالعمللمواقيتمالءمةأكثرهو(GMT)الشتويةللفترةالموافقالزمنيالخط■
.الطاقةاستهالك

30

الزمنيالخطGMTلدىباألماناإلحساسمنينقص
.المسائيةالفترةخاللالمواطنين

داقتصاعلىالصيفيللتوقيتاإليجابياألثرغياب
المناسبةاآللياتوضعسيستدعيالطاقة،استهالك

ديزيبماالذروةساعاتخاللالطاقةعلىالطلبلتلبية
بتقدراستثماركلفةيشكلمماميكاواط84عن

.السنةفيدرهممليون220
اإلضافيةالطاقةإلنتاجالالزمالوقوداحتراقسيؤدي

دأكسيثانيغازانبعاثلزيادةالصيفيةالفترةخالل
.سنوياطنمليون50بمعدلCO2الكربون

الذروةلفتراتبالنسبةالطاقياألمنتحقيقصعوبة.

+-

GMT



يمكنالثالث،الوقتخاللإضافيةمشمسةساعةيوفر
.والترفيهيةالثقافيةاألنشطةفياستثمارها

الطاقةاستهالكفياالقتصادعلىالحفاظمنيمكن.
للمملكةالطاقياألمنيعزز.
الكربونأكسيدثانيغازانبعاثتقليصمنيمكن

.األحفوريةالطاقةاستهالكفياالقتصادبفضل
الداخلياالستهالكتحفيزفييساهم.
لمثللتوقيتالحساسةالقطاعاتلبعضمالئمايعتبر

.Offshoringالخارجإلىوالعملياتالخدماتنقل

GMT+1

علىيشجعكماالداخلي،االستهالكوتحفيزالطاقةاستهالكفياالقتصادمن(GMT+1)الصيفيةللفترةالموافقالزمنيالخطيمكن■
.والترفيهيةوالثقافيةالسياحيةاألنشطةممارسة

31

المدرسيالزمنمالءمةالتوقيتهذايستدعي.
خاللالمواطنينلدىباألماناإلحساسمنينقص

.الشتويةالصباحيةالفترة
صباحاالكهرباءاستهالكزيادةإلىيؤديأنيمكن

.الشتويةالفترةخالل
مصاحبةتدابيرالتخاذإضافيةاستثماراتيتطلب

...والنقل،واألمنالعموميةاإلنارةتخص

+-

GMT+1
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علىالطلبلتغطيةتحسباالالزمةالطاقيةاالستثماراتتوفير
من%0,17يمثلوالذيالذروةفتراتخاللالطاقةاستهالك

ماالسنةفيدرهممليون220يعادلما)للطاقةالسنوياالستهالك
التطوروكذا(الفيولاستيرادوكلفةاالستثمارميزانيةبين

.الطاقةالستهالكالمطرد
أو/و

المتجددةالطاقاتاستعمالإنعاش.

نفسخلقاجتنابعلىالحرصمعللتمدرسمناسبةمواقيتاعتماد
ساعةالبعملاإلخالل)الساعةتغييرنظاميسببهاالتيالسلبيةاآلثار

.(...واإلنتاجية،واليقظةالتركيزنقصالبيولوجية،
اآلثارعلىالحفاظيضمنبماالعملمواقيتفيالمرونةمبدأاعتماد

.الصيفيللتوقيتاإليجابية
بحثأجلمنالمغربلمقاوالتالعامواالتحادالنقاباتمعالتشاور

.الخاصالقطاعمواقيتلمالءمةتفعيلهايمكنالتيالمبادرات

التشاور المؤسساتي مع الفاعلين المعنيين
مراجعة اإلطار القانوني المحدد للساعة القانونية للمملكة

التواصل حول النظام الجديد للساعة القانونية للمملكة قبل وبعد اعتماده
إخبار الفاعلين في مجاالت النقل العمومي واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

إخضاع توقيت السيناريو المعتمد طيلة السنة لتقييم مرحلي

GMTGMT+1


