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 )...................( رقم ..... صادر يف........... للمدير العام لألمن الوطينقرار 
 وضباط األمن  الشرطة ضباطبتحديد كيفيات تنظيم املباراة اخلاصة بتوظيف 

 باملديرية العامة لألمن الوطين.

 

 اململكت املغشبُت

 

 وصاسة الذاخلُت

 

ت الػامت لألمً الىطني  املذًٍش
 

   
  ،دير العام لألمن الوطينامل

  (1958فبراًش  24) 1377شػبان  4الصادس في  1.58.008 الظهير الشٍشف سكمبىاء غلى   

 في شأن الىظام ألاساس ي الػام للىظُفت الػمىمُت، كما وكؼ حغُيره وجخمُمه ؛

( بشأن 1956ماي  16) 1375شىال  5الصادس في 1.56.115 غلى الظهير الشٍشف سكم  و  

 ٍت الػامت لألمً الىطني، كما وكؼ جخمُمه ؛املذًش 

( 2010فبراًش  23) 1431سبُؼ ألاول  8الصادس في  1.09.213وغلى الظهير الشٍشف سكم  

ت الػامت لألمً الىطني والىظام ألاساس ي   ىظف  ألامً الىطني؛ملاملخػلم باملذًٍش

( 9741ًىاًش  2) 1393ري الحجت  8الصادس في  1.73.652وغلى الظهير الشٍشف سكم  

ت مشاكبت التراب الىطني؛  املخػلم بمذًٍش

( 1958ًىهُى  25) 1377ري الحجت  7الصادس في  1.58.060وغلى الظهير الشٍشف سكم 

اث الػمىمُت ؛   بشأن صجش الخذاع في الامخحاهاث واملباٍس

( 2011هىفمبر  25) 1432مً ري الحجت  28الصادس في  2.11.621وغلى املشسىم سكم  

اث الخىظُف في املىاصب الػمىمُتبخحذً  كما وكؼ حغُيره؛   ذ ششوط وكُفُاث جىظُم مباٍس

( بشأن 4112ماي  44) 1441مً  سمضان  18الصادس في  2.19.429وغلى املشسىم سكم   

 الىظام ألاساس ي الخاص بمىظف  ألامً الىطني؛

( 4114ل أبٍش 11) 1411خشة جمادي لا  8الصادس في  2.12.90وغلى املشسىم سكم  

 املخػلم بالشهاداث املطلىبت لىلىج مخخلف الذسجاث املحذزت بمىجب ألاهظمت ألاساسُت ؛ 

( بسً هظام 1231ًىاًش2 )1411جمادي ألاولى  3الصادس في  463.6142وغلى املشسىم سكم 

ً املنهي كما وكؼ حغُيره و جخمُمه؛  غام ملؤسساث الخكٍى

لحكىمت املكلف بئصالح  إلاداسة و بالىظُفت وبػذ جأشيرة الىصٍش املىخذب لذي سئِس ا

 الػمىمُت6

 كشس ما ًلــــــــ   :

 

 

 

 ألامين الػام للحكىمت

 

 

 

 

 

 : عليه أشز

 

 الىصٍش املىخذب لذي

املكلف  سئِس الحكىمت

 إلاداسة  بئصالح

 الػمىمُت و بالىظُفت
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 املادة ألاولى

، كلما وضباط ألامً الششطت ضباطلخىظُف  ، مباساةبملشس  املذًش الػام لألمً الىطنيًفخح   

 دغذ حاجُاث املصلحت إلى رلك6

 2املادة 

 ًحذد في كشاس فخح املباساة ما ًلي: 

 6وال سُما الشهاداث الػلمُت والخخصصاث املطلىبت، ششوط املشاسكت في املباساة -

خ و -  خخباساث؛مكان إجشاء إلا  جاٍس

، غذد املىاصب املحخفظ بها طبلا كخضاءغذد املىاصب املخباسي بشأنها، وغىذ إلا -

ػُت و  الخىظُمُت الجاسي بها الػمل؛ للىصىص الدشَش

 غىىان املصلحت املكلفت باسخلبالها6 ألاجل املحذد إلًذاع الترشُحاث و -

خ املحذد إلًذاع 15ًيشش اللشاس وجىبا كبل خمست غشش )          ( ًىما، غلى ألاكل، مً الخاٍس

ــــل الػمىمـــــــــالدشغُ املىكؼ الالكتروو غلى  خين، والترشُحاث في صحُفخين وطىِ ـــــــــ ــــــــ   ـــ

www.emploi-public.ma ، اث الخىظُف ببالبىابت الالكتروهُت الخاصت وغلى ت الػامت مباٍس املذًٍش

 وششه بكل الىسائل ألاخشي املخاحت6 و كما ًمكً حػمُمه ، لألمً الىطني 

اث بالبىابت الالكتروهُت الخاصت لىمىا بدسجُل مسبم غبر ًجب غلى املترشحين أن ً  مباٍس

ت الػامت لألمً الىطنيالخىظُف ب ت الىالئُت أو املصالح إلا  ذي، كبل إًذاع طلباتهم لاملذًٍش داٍس

بت مً ملش سكىاهم ألامً إلا كلُمي أو ألامً الجهىي أو املىاطم ألامىُت أو مفىضُاث الششطت اللٍش

 دة لزلك6داخل  لاجال املحذ

ت الػامت لألمً الىطني             داخل لاجال اللاهىهُت  ،ًجب أن جشد طلباث الترشُح غلى املذًٍش

ضباط الششطت وضباط جخضؼ ملفاث الترشُح ملباساة ، و املحذدة لزلك، جحذ طائلت غذم اللبىل 

كبىل ملفاتهم مً طشف جخُاصها إال املترشحىن الزًً جم إل ٌسخذعى  ال هخلاء أولي، وإلػملُت  ألامً

 هخلاء6إلا لجىت 

 3املادة 

 :في وجه جفخح املباساة        

املترشحين الحاصلين غلى دبلىم الذساساث الجامػُت الػامت أو دبلىم الذساساث  -
 الجامػُت املهىُت أو ماٌػادلهما طبلا للملخضُاث الخىظُمُت الجاسي بها الػمل6

اث الخأهُلُت و املترشحين الحاصلين غلى شهادة الخلني  - الػالي املسلمت مً إحذي الثاهٍى

ً املؤهلت لخحضير شهادة الخلني الػالي؛  مؤسساث الخكٍى
-  ً املترشحين الحاصلين غلى دبلىم الخلني املخخصص املسلم مً إحذي مؤسساث الخكٍى

 2) 1411جمادي ألاولى  3الصادس في  463.6142املنهي املحذزت طبلا للمشسىم سكم 

ً املنهي كما وكؼ حغُيره و جخمُمه6( ب1231ًىاًش  سً هظام غام ملؤسساث الخكٍى
جب أن جخىفش في املترشحين الششوط املىصىص غليها في املادة           مً املشسىم سكم  13ٍو

( بشأن الىظام ألاساس ي الخاص 4112ماي  44)1441مً سمضان  13الصادس في  46126442

 بمىظف  ألامً الىطني6
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 4املادة 

ٌػُىىن بملشس مً بُنهم سئِس  غلى ألاكل، ( أغضاء،11جخألف لجىت املباساة مً زالزت )                    

للمذًش الػام لألمً الىطني مً بين أطش ًيخمىن الى دسجت أغلى مً الذسجت املخباسي بشأنها، 

خخاسون بىاء غلى كفائتهم ومؤهالتهم الػلمُت واملهىُت في الخخصصاث املطلىبت6  ٍو

ً ًخم اخخُاسهم بىاء غلى مؤهالتهم وما ًخىفشون غليهم و  ٍمكً أن جضم هزه اللجىت أغضاء اخٍش

 مً خبرة في مىاد الاخخباساث6

 5املادة 

جخألف لجىت أو لجان الحشاست مً زالزت أغضاء غلى ألاكل لكل لجىت، مً بُنهم سئِس ٌػُىىن             

 بملشس للمذًش الػام لألمً الىطني6 

 6 املادة

اضت:إو  أو هما مػا، أو جطبُل شفىي  اخخباسخخباس كخاب  و إحشخمل املباساة غلى          خخباس في الٍش

ت أو الخطبُلُت : أ( إلا    خخباساث الكخابُت والشفٍى

 اإلختبار الكتابي نىع الدبلىم أو الشهادة 
 اإلختبار الشفىي 

 تطبيقيالأو 

دبلىم الذساساث الجامػُت الػامت أو 

م الذساساث الجامػُت املهىُت أو دبلى 

ا طبلا للملخضُاث الخىظُمُت مماٌػادله

 الجاسي بها الػمل

ًحذد كشاس فخح املباساة إن اكخض ى ألامش  

 الخخصص املخباسي بشأهه

 أسئلتغً جابت خخباس كخاب  غام أو إلا إ -1

 : (QCMمخػذدة الاخخُاساث )

 أسئلتأو إلاجابت غً  غام  ىضىعجخػلم بم

وجىبا باللغت  (QCMالاخخُاساث )مخػذدة 

  : ـــــالػشبُت ف

 إلاكخصادًت أو أو الػلىم اللاهىهُت

ت أو  وساهُتأو إلا إلاجخماغُت أو الخذبيًر

داب أو الفىىن أو أو الخلىُت أو لا  الػلمُت

  التربُت أو الخػلُم ألاصُل،

 6(ساغت  1 املذة :  4: املػامل)

 خخباس كخاب  خاص :إ -4

ًخػلم بمىضىع أو أسئلت جشجبط  -

املهام و بالخخصصاث املطلىبت أو ب

 الىظائف املطلىب شغلها6

         (6ساغخان  4املذة :  4: املػامل ) -

جىـــــــــــاكا فُـــــــــــه لجىـــــــــــت املبـــــــــــاساة مـــــــــــؼ 

املترشـح مىاضـُؼ أو كضـاًا مخخلفـت 

خخبـــــــــــاس جطبُلـــــــــــ  فـــــــــــي أو جخضـــــــــــػه إل 

الخخصـــــــــص املطلـــــــــىب، أو كالهمـــــــــا، 

كذسجـــــــه ورلــــــك بهــــــذف جلُــــــُم مــــــذي 

غلــــــــى مماسســــــــت املهــــــــام أو الىظــــــــائف 

 املشاد شغلها، 

         (6دكُلت  12املذة :   4: املػامل )

شهادة الخلني الػالي املسلمت مً  -

اث الخأهُلُت  إحذي الثاهٍى

ً املؤهلت لخحضير  أو مؤسساث الخكٍى

 شهادة الخلني الػالي6

ًحذد كشاس فخح املباساة الخخصص املخباسي 

 بشأهه6

ىم الخلني املخخصص املسلم مً دبل   -

إحذي مؤسساث الخكىًٍ املنهي املحذزت 

الصادس في  463.6142طبلا للمشسىم سكم 

( 1231ًىاًش 2)1411جمادي ألاولى  3

ًخػلم بمىضىع ري طابؼ  غاماخخباس    - 1

مخػذدة  أسئلتجابت غً غام أو إلا 

 : (QCMالاخخُاساث )

 6(ساغت  1املذة :   4: املػامل) 

 

اخخباس خاص ًخػلم بمىضىع أو   - 4

أسئلت جشجبط بالخخصصاث املطلىبت، أو 

https://moutamadris.ma/


4/5 

 

بسً هظام غام ملؤسساث الخكىًٍ املنهي 

 كما وكؼ حغُيره و جخمُمه؛

ًحذد كشاس فخح املباساة الخخصص املخباسي 

 بشأهه 6

 باملهام والىظائف املطلىب شغلها6

         (6ساغخان  4املذة :  4: املػامل )

شاعى في املىاضُؼ املطشوحت في              طاس هزه الاخخباساث املسخىي الػلمي وطبُػت الخخصصاث إٍو

 املطلىبت وكزا مخطلباث مماسست املهام أو الىظائف املشجبطت بالذسجت املطلىب شغلها6

شخمل غلى:   اضت َو  ب( اخخباس في الٍش
عامل)  الخالـــــــــــــــ :للجذول  متر، وجحذد الىلطت في هزا إلاخخباس وفلا 1500جشي مسافت       ؛(1:  امل

02النقطة على   
 املدة الزمنية بالنسبة  للمترشحين

 إلاناث )بالدقيقة و الثانية(
املدة الزمنية بالنسبة للمترشحين 

 الذكىر )بالدقيقة و الثانية(

ر  41د      11 20 ر 11د   12   

ر  42د      11 19,5 ر 11د       12   

ر   11د        11 19 ر  .1د       12   

ر  12د       11 18,5 ر  12د       12   

ر  41د       11 18 ر  44د       12   

ر  42د       11 17,5 ر  42د       12   

ر  21د      11 17 ر  43د       12   

ر  22د      11 16,5 ر  11د       12   

د 13 16 ر  14د       12   

ر  12د       13 15,5 ر  13د       12   

ر 11د      13 15 ر  44د       12   

ر  12د       13 14,5 ر  .4د       12   

ر  41د      13 14 ر  21د       12   

ر  42د       13 13,5 ر  24د       12   

ر  11د       13 13 ر  23د       12   

ر  12د       13 12,5 ر  14د       .1   

ر  41د       13 12 ر  .1د       .1   

ر  42د       13 11,5 ر  11د       .1   

ر  21د       13 11 ر  12د       .1   

ر  .2د      13 10,5 ر  41د      .1   

ر  14د        12 10 ر  42د       .1   

ر  12د        12 9,5 ر  11د       .1   

ر  .1د        12 9 ر  12د       .1   

ر  41 د       12 8,5 ر  41د       .1   

ر  11د        12 8 ر  42د       .1   

ر  41د       12 7,5 ر  21د       .1   

ر  21د        12 7 ر  22د       .1   

د 11 6,5 د 11   

ر 11د      11 6 ر  12د       11   

ر  41د      11 5,5 ر  14د       11   

ر  11د       11 5 ر  41د       11   
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ر  41د       11 4,5 ر  11د       11   

ر  21د      11 4 ر  41د       11   

د 11 3,5 ر  21د       11   

ر 11د      11 3 د   13   

ر  41د      11 2,5 ر 11د       13   

ر  11د      11 2 ر  41د       13   

ر  41د       11 1,5 ر  11د        13   

ر  21د       11 1 ر  41د        13   

د 14 0,5 ر  21د        13   

 13الصادس في  146126442 سكم  خخباس مىظفى ألامً الىطني الخاضػىن للمشسىمٌػفى مً هزا إلا           

 ( بشأن الىظام ألاساس ي الخاص بمىظف  ألامً الىطني41126 يما 44) 1441مً سمضان 

 7املادة 

  خطبُلُت أو هما مػا،أو ال تالشفٍىوالاخخباساث ، تابُالكخ اثجمىح غً كل إخخباس مً إلاخخباس           

اضت،   206مً  05وحػخبر إكصائُت كل هلطت جلل غً  ،20و  0هلطت غذدًت جتراوح بين واخخباس الٍش

 3املادة 

اضت، ، هما مػاأو  أو الخطبُل  ًخأهل إلجخُاص إلاخخباس الشفىي            املترشحىن الحاصلىن، واخخباس الٍش

   6خباساث الكخابُتخغلى املػذل املحذد مً طشف لجىت املباساة في إلا  ،ت إكصائُتدون هلط

 2املادة 

، تالكخابُاث كل مترشح حاصل غلى مػذل إجمالي في إلاخخباس ، ٌػخبر هاجحا، حسب إلاسخحلاق          

اضت، هما مػاأو  أو الخطبُلُت  تالشفٍى ورلك في  ،دون الحصىل غلى هلطت إكصائُت،  واخخباس الٍش

 حذود املىاصب املخباسي في شأنها6

 11املادة 

غذد في حذود  مشجبين حسب الاسخحلاق،جحصش لجىت املباساة الئحت املترشحين الىاجحين،           

  سكم املشسىم  مً   12  لمادةدون الحصىل غلى هلطت اكصائُت ، وفلا ل شأنهاباملىاصب املخباسي 

  6أغاله إلُه  املشاس  ،(2011هىفمبر  25) 1432ري الحجت  مً 28  في الصادس  2.11.621

 11املادة 

أغاله، بما فيها الئحت  2جحذد الئحت املترشحين امللبىلين بصفت نهائُت، مؼ مشاغاة أحكام املادة           

ــــــــــــ : بملشس للمذًش الػام لألمً الىطني، ًيشش غلى املىكؼ الالكتروو  الدشغُــــــــــــل اس، ظالاهخ الػمىمــــــــ

www.emploi-public.ma،  ػلم ت الػامت لألمً الىطنيَو ذ بها بملش املذًٍش ، أو باألماكً التي أجٍش

 الاخخباساث6

 12املادة 

يسخٌٍػمل بهزا اللشاس ابخذاء مً جاس            ذة الشسمُت، ٍو  كشاس خ ٍابخذاء مً هفس الخاس  خ وششه بالجٍش

 11في ًٍ صادس ال .1261.املذًش الػام لألمً الىطني  ،  و كشاس .1461. املذًش الػام لألمً الىطني سكم 

ضباط بُف الخاصت ظخى لل مباسجين ( بخحذًذ كُفُاث جىظُم.411 فبراًش .4) 1411 جمادي ألاولى

ت الػامت لألمً الىطني الششطت و ضباط ألامً  .باملذًٍش
 :في وحشس بالشباط                                                                                                            

6)6666666666666666666666(666666666666666666 
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 اء: ـــــــإلامض         
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