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 )...................( رقم ..... صادر يف........... للمدير العام لألمن الوطينقرار 
 باملديرية العامة لألمن الوطين. عمداء الشرطةبتحديد كيفيات تنظيم املباراة اخلاصة بتوظيف 

 

 اململكت املغشبُت

 

 وصاسة الذاخلُت

 

ت الػامت لألمً الىظني  املذًٍش
 

  ،من الوطيناملدير العام لأل  

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

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

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

ت الػامت لأل   مً الىظني، كما وكؼ جخمُمه ؛املذًٍش

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

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

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

ت مشاكبت التراب الىظني؛ا  ملخػلم بمذًٍش

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

اث الػمىمُت ؛   بشأن صجش الخذاع في الامخحاهاث واملباٍس

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

اث الخىظُف في املىاضب الػمىمُتبخحذًذ ششوط وكُفُا  كما وكؼ حغُيره؛   ث جىظُم مباٍس

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

 الىظام ألاساس ي الخاص بمىظف  ألامً الىظني؛

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

 لم بالشهاداث املعلىبت لىلىج مخخلف الذسجاث املحذزت بمىجب ألاهظمت ألاساسُت ؛ املخػ

ض ( .411 ماي 42) 1411 سمضان 1طادس في ال 471.7411وغلى املشسىم سكم   بخفٍى

 ؛  لى وصٍش الذاخلُتإسلعت الخػُين في بػض أظش و دسجاث مىظف  ألامً الىظني 

 (.411ماي  42) 1411 سمضان 1ادس في ض .72.71كشاس لىصٍش الذاخلُت سكم وغلى 

ض لا   ؛مضاء بخفٍى

وبػذ جأشيرة الىصٍش املىخذب لذي سئِس الحكىمت املكلف بئضالح  لاداسة و بالىظُفت  

 الػمىمُت7

 

 كشس ما ًلــــــــ   3

 

 

 ألامين الػام للحكىمت

 

 

 

 

 

 : عليه أشز

 

 الىصٍش املىخذب لذي

املكلف  سئِس الحكىمت

  لاداسة بئضالح

 الػمىمُت و بالىظُفت
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 املادة ألاولى

مباساة لخىظُف غمذاء الششظت ، كلما دغذ  ملشس ب، املذًش الػام لألمً الىظنيًفخح   

 حاجُاث املطلحت إلى رلك7

 2املادة 

 ًحذد في كشاس فخح املباساة ما ًلي3 

 7بتوال سُما الشهاداث الػلمُت والخخططاث املعلى ، ششوط املشاسكت في املباساة -

خ و -  خخباساث؛مكان إجشاء لا  جاٍس

كخضاء، غذد املىاضب املحخفظ بها ظبلا غذد املىاضب املخباسي بشأنها، وغىذ لا -

ػُت و  الخىظُمُت الجاسي بها الػمل؛ للىطىص الدشَش

 غىىان املطلحت املكلفت باسخلبالها7 ألاجل املحذد إلًذاع الترشُحاث و -

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

، www.emploi-public.maغلى بىابت الدشغُل الػمىم   الترشُحاث في صحُفخين وظىِخين، و

اث الخىظُف ببالبىابت الالكتروهُت الخاضت وغلى  ت الػامت لألمً الىظني، مباٍس كما ًمكً املذًٍش

 وششه بكل الىسائل ألاخشي املخاحت7 و حػمُمه 

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

ت الػامت لألمً الىظنيالخىظُف ب ت الىالئُت أو املطالح لا  ذيكبل إًذاع ظلباتهم ل ،املذًٍش داٍس

بت مً ملش ألامً لا سكىاهم  كلُمي أو ألامً الجهىي أو املىاظم ألامىُت أو مفىضُاث الششظت اللٍش

 داخل  لاجال املحذدة لزلك7

ت الػامت لألمً الىظني              داخل لاجال اللاهىهُت  ،ًجب أن جشد ظلباث الترشُح غلى املذًٍش

لػملُت  غمذاء الششظتجخضؼ ملفاث الترشُح ملباساة ، و املحذدة لزلك، جحذ ظائلت غذم اللبىل 

 هخلاء7لا ترشحىن الزًً جم كبىل ملفاتهم مً ظشف لجىت جخُاصها إال املإل ٌسخذعى  ال هخلاء أولي، وإ

 3املادة 

جفخح املباساة في وجه املترشحين الحاضلين غلى شهادة لاجاصة ٲولاجاصة في الذساساث                 

جخماغُت أو كخطادًت ولا ألاساسُت أو لاجاصة املهىُت املسلمت مً ظشف كلُاث الػلىم اللاهىهُت ولا

 لها ظبلا للملخضُاث الخىظُمُت الجاسي بها الػمل7 ما ٌػاد

مً املشسىم سكم  11ًجب أن جخىفش في املترشحين الششوط املىطىص غليها في املادة  و

بشأن الىظام ألاساس ي الخاص  ( 4112 ماي  44)  1441  مً سمضان18الطادس في  2.19.429

 بمىظف  ألامً الىظني7

 4املادة 

ٌػُىىن بملشس للمذًش مً بُنهم سئِس  غلى ألاكل، أغضاء،( 11)مً زالزت  ملباساةلجىت اجخألف           

خخاسون بىاء  الػام لألمً الىظني مً بين أظش ًيخمىن الى دسجت أغلى مً الذسجت املخباسي بشأنها، ٍو

 غلى كفائتهم ومؤهالتهم الػلمُت واملهىُت في الخخططاث املعلىبت7

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

 مً خبرة في مىاد الاخخباساث7
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 5املادة 

ان الحشاست مً زالزت أغضاء غلى ألاكل لكل لجىت، مً بُنهم سئِس ٌػُىىن جىت أو لججخألف ل            

 بملشس للمذًش الػام لألمً الىظني7 

 6املادة 

اضت3إ و أو جعبُلُت شفىٍت اخخباساث  اث كخابُت وخخباس إحشخمل املباساة غلى   خخباس في الٍش

 خخباساث الكخابُت وحشخمل غلى ما ًلي3أ( لا 

 3 أسئلتغً جابت أو لا خخباس كخاب  غام إ  - 1 

وجىبا باللغت الػشبُت  (Q.C.M)  مخػذدة الاخخُاساث أو لاجابت غً أسئلت  غام  ىضىعًخػلم بم     -

  3 ـــــف

تأو لا جخماغُتلا  كخطادًت أولا أو اللاهىهُت الػلىم داب أو الخلىُت أو لا  أو الػلمُت وساهُت أو الخذبيًر

 ساغت ( 1املذة 3   4ػامل 3 امل)  ، أو التربُت أو الخػلُم ألاضُل أو الفىىن 

 خخباس كخاب  خاص 3إ -4

 الىظائف املعلىب شغلها7 باملهام و ًخػلم بمىضىع أو أسئلت جشجبغ بالخخططاث املعلىبت أو  -

         (7ساغاث  1املذة 3   34 املػامل) 

 3ما ًلي  حشخمل غلىالخعبُلُت و   وأخخباساث الشفىٍت ب( لا 

جعبُل  في خخباس جىاكش فُه لجىت املباساة مؼ املترشح مىاضُؼ أو كضاًا مخخلفت أو جخضػه إل   -

املشاد كذسجه غلى مماسست املهام أو الىظائف ورلك بهذف جلُُم مذي  ،أو كالهما الخخطظ املعلىب،

 دكُلت ( 11املذة 3   4 3 املػامل) شغلها، 

شاعى في املىاضُؼ املعشوحت في              ظاس هزه الاخخباساث املسخىي الػلمي وظبُػت الخخططاث إٍو

 7املعلىبت وكزا مخعلباث مماسست املهام أو الىظائف املشجبعت بالذسجت املعلىب شغلها

شخمل غلى3إج(  اضت َو  خخباس في الٍش

 7 (31 املػامل (،  الخاليلجذول لخخباس وفلا متر، وجحذد الىلعت في هزا لا  1500جشي مسافت            
 

02النقطة على   
 املدة الزمنية بالنسبة  للمترشحين

)بالدقيقة و الثانية(إلاناث   
املدة الزمنية بالنسبة للمترشحين 

الثانية( الذكىر )بالدقيقة و  

ر  41د      .1 20 ر 11د   11   

ر  41د      .1 19,5 ر 11د       11   

ر   11د        .1 19 ر  17د       11   

ر  11د       .1 18,5 ر  12د       11   

ر  41د       .1 18 ر  44د       11   

ر  41د       .1 17,5 ر  41د       11   

ر  11د      .1 17 ر  41د       11   

ر  11د      .1 16,5 ر  11د       11   

د 11 16 ر  14د       11   

ر  11د       11 15,5 ر  11د       11   

ر 11د      11 15 ر  44د       11   

ر  11د       11 14,5 ر  47د       11   
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ر  41د      11 14 ر  11د       11   

ر  41د       11 13,5 ر  14د       11   

ر  11د       11 13 ر  11د       11   

ر  11د       11 12,5 ر  14د       17   

ر  41د       11 12 ر  17د       17   

ر  41د       11 11,5 ر  11د       17   

ر  11د       11 11 ر  11د       17   

ر  17د      11 10,5 ر  41د      17   

ر  14د        12 10 ر  41د       17   

ر  12د        12 9,5 ر  11د       17   

ر  17د        12 9 ر  11د       17   

ر  41د        12 8,5 ر  41د       17   

ر  11د        12 8 ر  41د       17   

ر  41د       12 7,5 ر  11د       17   

ر  11د        12 7 ر  11د       17   

د 11 6,5 د .1   

ر 11د      11 6 ر  11  د     .1   

ر  41د      11 5,5 ر  14د       .1   

ر  11د       11 5 ر  41د       .1   

ر  41د       11 4,5 ر  11د       .1   

ر  11د      11 4 ر  41د       .1   

د 11 3,5 ر  11د       .1   

ر 11د      11 3 د   11   

ر  41د      11 2,5 ر 11د       11   

ر  11د      11 2 ر  41د       11   

ر  41د       11 1,5 ر  11د        11   

ر  11د       11 1 ر  41د        11   

د 14 0,5 ر  11د        11   
 

 

الطادس   47127442سكم ٌػفى مً هزا لاخخباس مىظفى ألامً الىظني الخاضػىن للمشسىم             

 ساس ي الخاص بمىظف  ألامً الىظني7( بشأن الىظام ألا 4112ماي  44) 1441مً  سمضان  18في 

 7املادة 

خعبُلُت أو هما أو ال تالشفٍىوالاخخباساث ، تالكخابُ اثجمىح غً كل إخخباس مً لاخخباس               

اضت، مػا،  05وحػخبر إكطائُت كل هلعت جلل غً  ،20و  0هلعت غذدًت جتراوح بين   واخخباس الٍش

 207مً 

 1املادة 

اضت، ،هما مػاأو  أو الخعبُل  خأهل إلجخُاص لاخخباس الشفىي ً                املترشحىن  واخخباس الٍش

خباساث خغلى املػذل املحذد مً ظشف لجىت املباساة في لا  ،الحاضلىن، دون هلعت إكطائُت

  7الكخابُت
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 2املادة 

اث ي في لاخخباس كل مترشح حاضل غلى مػذل إجمال، ٌػخبر هاجحا، حسب لاسخحلاق               

اضت  ،هما مػاأو  أو الخعبُلُت  ت، الشفٍىتالكخابُ دون الحطىل غلى هلعت  ،واخخباس الٍش

 ورلك في حذود املىاضب املخباسي في شأنها7 ،إكطائُت

 11املادة 

في حذود  مشجبين حسب الاسخحلاق،جحطش لجىت املباساة الئحت املترشحين الىاجحين،               

 املشسىم  مً   12  لمادةدون الحطىل غلى هلعت اكطائُت ، وفلا ل شأنهابب املخباسي املىاضغذد 

  7أغاله إلُه  املشاس  ،(2011هىفمبر  25) 1432مً ري الحجت  28  في الطادس  2.11.621  سكم

 11املادة 

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

ل ــــــــــــالدشغُ املىكؼ الالكتروو بملشس للمذًش الػام لألمً الىظني، ًيشش غلى اس، ظفيها الئحت الاهخ

ــــــــــالػمىم ػلم  ،www.emploi-public.ma 3 ــــــــــ ت الػامت لألمً الىظنيَو ماكً ، أو بال بملش املذًٍش

ذ بها الاخخباساث7  التي أجٍش

 14املادة 

يسخ ابخذاء مً هفس               ذة الشسمُت، ٍو خ وششه بالجٍش ٌػمل بهزا اللشاس ابخذاء مً جاٍس

خ كشاس املذًش الػام لألمً الىظني سكم   47) .141مً جمادي ألاولى  .1الطادس في  711717الخاٍس

ت الػامت  غمذاء الششظتساة الخاضت بخىظُف ( بخحذًذ كُفُاث جىظُم املبا4117فبراًش باملذًٍش

 لألمً الىظني7

 

 3في وحشس بالشباط                                                                                            

7)777777777777777777777777777777(777777777777777777777777 

 

                                                                                                                                        

 اء3 ـــــــلامض
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