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 ر��س ا���و��،

� ؛ 90 ���ء ��� ا�د��ور، و����� ا���ل�� 
) ��(��� ا��ظ�م 1958�ر &�را 24( 1377")��ن  4ا���در &%  1.58.008ا�ظ#�ر ا�"ر�ف ر م  و��ـــ�

  ا.���% ا�)�م ��وظ��� ا�)�و���، ����� و - �,��ره و������ ؛

) �"/ن ��د�د 2005د����ر  2( �1426ن "وال  29ا���در &%  2.05.1369و��� ا��ر�وم ر م 
  وا�د ��ظ�م ا�6ط���ت ا�وزار�� وا���3ر�ز ا1داري ؛

) &% "/ن ��و�ض 2008أ��و�ر  30( 1429وال �ن " 30ا���در &%  2.05.768و��� ا��ر�وم ر م 
 إ�:�ء ا�وزراء و���ب ا�دو�� و�واب ���ب ا�دو�� ؛

) �=�داث �)و�ض 1998&�را�ر  2( 1418"وال  4ا���در &%  2.97.1052و��� ا��ر�وم ر م 
  ����دة �)ض �وظ�% و���?د�% ا�دو�� �ن ا��)��ل ���را�#م ا�?��� ���<�ت ا������ ؛ <زا&%

  ظ�� ا.����� ا�?��� ��?��ف �وظ�% ا1دارات ا�)�و��� ؛و��� ا.�
  )، �2011و&��ر  17( �1432ن ذي ا��<�  20&% �<�س ا���و�� ا���)6د ���ر�A  ا��داو��و�)د 

  ر�ـــم �ــ� �ـــ�% :
  

 
 ا���دة ا#و�%

��#�، ��ب ���ر ا. ��م وا�����D ��1دارة ا��ر�ز�� وا���3ر�زة وا�و�دات ا1دار�� ا��)��رة &% �
�� ھو ���وص ���� &% ا���وص ا���ظ���� �"/ن ��د�د ا?�����ت و��ظ�م �?��ف ا1دارات 
ا�)�و���، �ن طرف رؤ��ء أ ��م ورؤ��ء ����D ��م �)���#م و&ق ا�"روط وا������ت ا���ددة &% ھذا 

 ا��ر�وم.
  
  2ا���دة 

���وط� ��. ��م وا�����D ا��% ���رس رؤ��ء ا. ��م ورؤ��ء ا�����D، إ:�&� إ�� ا�?�����ت ا
  �"ر&ون ���#�، ا��#�م ا����دة إ��#م �ن طرف رؤ���#م.

 
  3ا���دة 

�?:- ا���ر"�ون و ا���ر"��ت ���6د �#�م ر��س  �م أو �#�م ر��س ����� ������6 ا���6��� ��دد 
  ����� ��ظ��#� ��و<ب ھذا ا��ر�وم.

  
  4ا���دة 

  ��ر"D ���6د �#�م ر��س  �م : ���ن أن

  ا��وظ�ون ا��ر��ون وا.�وان ا���)� دون ا�ذ�ن ��و&ر &�#م ا�"روط ا������ :
أن ��و�وا �ر���ن، ��� ا. ل، &% در<� ���رف �ن ا�در<� ا�(���� أو &% إط�ر �#�دس دو��، أو &%  -

  إ�دى ا�در<�ت ذات �ر��ب ا��د��% ���(ل؛
�D �و�وج در<� ���رف �ن ا�در<� ا�(��(� أن ��و�وا �����ن، ��� ا. ل، ��� "#�دة أو د��وم �� -

  أو در<� ���(��؛
) ��وات ������� 5( ��وات �ن ا�?د�� ���� �ر�م أو ?�س )4أن ��و&روا، ��� ا. ل، ��� أر�- ( -

  ؛�=دارات ا�دو�� وا�<����ت ا��را��� ،��Mوان ا���)� د�ن



�د�ت :رورة ا������ ذ�ك، ا���1ء أن ��و�وا  د ��ر�وا �#�م ر��س �����. N�ر أ�� ���ن، إذا ا�-
  �ن ھذا ا�"رط.

ا��وظ�ون ا��ر��ون وا.�وان ا���)� دون ا��زاو�ون، &% ��ر�A ا3�1ن �ن ",ور ���ب ر��س 
   �م، ��#�م ر��س  �م.

  
  5ا���دة 

  ���ن أن ��ر"D ���6د �#�م ر��س �����:
  ا�"روط ا������:ا��وظ�ون ا��ر��ون وا.�وان ا���)� دون ا�ذ�ن ��و&ر &�#م  -1
أن ��و�وا �ر���ن، ��� ا. ل، &% در<� ���رف �ن ا�در<� ا�(���� أو &% إط�ر �#�دس دو��، أو &%  -

  إ�دى ا�در<�ت ذات �ر��ب ا��د��% ���(ل؛
أن ��و�وا �����ن، ��� ا. ل، ��� "#�دة أو د��وم ���D �و�وج در<� ���رف �ن ا�در<� ا�(��(�  -

  أو در<� ���(��؛
) ��وات ������� 3) �ن ا�?د�� ا��)��� ���� �ر�م أو (3ث (2ن ��و&روا، ��� ا. ل، ��� ����ن (أ -

  ��Mوان ا���)� د�ن، �=دارات ا�دو�� وا�<����ت ا��را���.
ا��وظ�ون ا��ر��ون وا.�وان ا���)� دون ا��زاو�ون، &% ��ر�A ا3�1ن �ن ",ور ���ب ر��س  -2

  �����، ��#�م ر��س �����.
N�ر أ��، إذا ا��د�ت :رورة ا������ ذ�ك، ���ن، ا��(��ء �ن أ���م ا��6رة ا�����6، أن ��ر"D ���6د 
�#�م ر��س �����، ا��وظ�ون ا��ر��ون وا.�وان ا���)� دون ا��ر��ون &% در<� ���رف �ن 

� �6ل �ن ا�در<� ا�(��(� أو &% إ�دى ا�در<�ت ذات �ر��ب ا��د��% ���(ل، ا���و&رون ��� أ د��� 
) ��وات، 4) ��� �ن ا�?د�� ا��)��� �=دارات ا�دو�� أو ا�<����ت ا��را���، ��#� أر�- (15?��� �"رة (

  ��� ا. ل، &% ا�در<� ا��ذ�ورة.
  

  6ا���دة 
�)�ن �ل إدارة ��و���، و<و��، �ن ����ب ر��س  �م ور��س ����� ا�"�Nرة ��1دارة ا��ر�ز�� 

��ر"�D &% و<� <��- ا��وظ��ن وا��وظ��ت ا�)����ن �#� �6رار ��در �ن وا��3ـ�ر�زة، و���D ��ب ا
  ر��س ا1دارة، و��:�ن �� ��%: 

   ���� ا�����ب ا�"�Nرة؛ -
��د�د �#�م ا����ب ا��ز�- ",��، ط��6 ��� ھو ���وص ���� &% ا�د��ل ا��ر<)% ��وظ��ف  -

  وا����ءات؛
  ا����ءات ا��ط�و�� &% �ط� � ا�وظ���؛ -
  إ�داع ا��ر"���ت؛ أ<ل -
  ���و��ت ��ف ا��ر"�D؛ -
  ا�<#� ا��?��� ���6% ا��ر"���ت. -

و��� ا��و - ا���1رو�%  ،www.service-public.ma��"ر ھذا ا�6رار ��� �وا�ــ� ا�?د�ـ�ت ا�)�و��ـ� 
  �Qدارة ا��)���، و���ق ��6رات إدارا�#� ا��ر�ز�� وا���3ر�زة.

�ت ا��ر"�D، �ن ��ر�A و���ن إ<راء �����6 ا����6ء ��ر و���ل ا��"ر و�)�ن ا1دارة، �)د درا�� ���
  ا��ذ�ورة &% ا��6رة ا�����6.

ا����وص ���#�  و&% ���� �دم �6دم ��ر"��ن، أو &% ���� �دم ا���6ء أي ��ر"D �ن  �ل �<�� ا����6ء
=�دار إ�3ن (�ن، و&ق ��س ا������ت وا�"روط، ���D ��و<�� أن �6وم ��)ده، ���ن �Qدارة  9&% ا���دة 

  ��ب ا��ر"�D &% و<� <��- ا��وظ��ن وا��وظ��ت ا�)����ن ��?��ف إدارات ا�دو�� وا�<����ت ا��را���.
 
 
 



  7ا���دة 
  �6دم ����ت ا��ر"�D إ�� ا1دارة ا��)���، و��:�ن �� ��%:

  ط�ب ا��ر"�D؛ -
  �ر"D و��ذة �ن ���ره ا��#�%، و�ذا ا��#�م وا�وظ��ف ا��% زاو�#�؛��رة ذا��� ��:�ن �ؤھ3ت ا�� -
�ر���R ا�)�ل وا���#<�� ا��% ��6ر�#� ا���ر"D &% "/ن �د��ر ا�و�دة ا1دار�� ا��)��� و�طو�رھ�  -

  وا�ر&- �ن أدا�#� ؛

- .�  �وا&�6 ا1دارة ا��% ����% إ��#� ا���ر"D، �- إ�داء رأي ر���� ا����"ر &% ���ء�

  
  ��8�دة ا

أي  �م ��6دمأ�3ه، إذا  �6)د ا��رام أ<ل إ�داع ا��ر"���ت ا���دد &% ا�6رار ا����وص ���� &% ا���دة 
) ��وات ������� 5) ��وات �ن ا�?د�� ���� �ر�م، أو ?�س (��4ر"D ��و&ر ��� أ د��� ��� أر�- (

�ر"D ��#�م ر��س  �م، أو ��� أ د��� ��Mوان ا���)� د�ن �=دارات ا�دو�� وا�<����ت ا��را���، ������� ��
) ��وات ���� ��)� د، ������� ���ر"D ��#�م 3) �ن ا�?د�� ا��)��� ���� �ر�م أو (3ث (���2�ن (

 D��� ،ت وا�"روط����، و&ق ��س ا����در إ���3 (����أن  ��س ا1دارة ا��)��ن �ر����س �����، �ر�
  �و&رون ��� أ د��� �6ل �ن ا. د��� ا��"�ر إ��#� آ���.��و<��، ���� ا��(�����، ��6ول ��ر"��ن �

و&% ھذه ا�����، �6وم �<�� ا����6ء ���ر ���� ا���ر"��ن ا���6و��ن �<���ز �����6 ا����6ء، �)د 
  �ر���#م ��ب ا. د���.

 
  9ا���دة 

�ن (3(� أ�:�ء، ���  �)�ن �6رار �ر��س ا1دارة ا��)��� �<�� ��و�� إ<راء ا������6 ا����6���، ���ون
 ا. ل، �ن ���#م ر��س، و�:م و<و��:

ا��د�ر أو ر��س ا�و�دة ا�ذي �6- ��ت إ"را&� ا����ب ا��ط�وب ",��، أو �ن �)��� ر��س ا1دارة  -
 ا��)��� ��6وم ���6�؛

  ا���ؤول �ن ا��وارد ا��"ر�� أو �ن �6وم ���6�؛ -
  ��ؤو���.ا�رأة وا�دة، ��� ا. ل، �",ل أ�د ����ب ا� -

  و���ن ��<��، ��د ا� �:�ء، ا���)��� �?�راء ��?���ن.
  

  10ا���دة 
�6وم ا��<�� �=�داد �6ر�ر �#��% �ول ����R ا������6 ا����6��� ��:�ن أ���ء ا���ر"��ن ا�ذ�ن �م ا���6ؤھم، 

.�  �ر��� ��ب ا�����6ق، �)رض ��� ر��س ا1دارة ا��)���  �د ا����د � ���
�R ا������6 ا����6���، �)د ا����د � ���#� �ن طرف ر��س ا1دارة ا��)���، ��ر �"رھ� ��� �)�ن �ن ���

و��� ا��و - ا���1رو�% �Qدارة ا��)��� و��6ر ھذه  �www.service-public.maوا�� ا�?د��ت ا�)�و��� 
  ا.?�رة و��.���ن ا��% أ<ر�ت �#� ����� ا����6ء.

�ر"��ن أن �ط)ن &% ا��6ر�ر ا��#��% ��<�� ���و���ل ا����وص ���#� &% ���ن ��ل �)�% ��.�ر �ن ا��
  ا���وص ا��"ر�)�� وا���ظ���� ا�<�ري �#� ا�)�ل.

 
  11ا���دة 

�)�ن ا��وظ�ون وا��وظ��ت ا�ذ�ن �م ا���6ؤھم ��زاو�� �#�م ر��س  �م أو �#�م ر��س ����� �6رار 
  ا��#�م  ��3 ��ر<وع &��.  �ر��س ا1دارة ا��)���، و�)��ر ا��)��ن &% ھذه

  �?:- رؤ��ء ا. ��م ورؤ��ء ا�����D ��6��م ��وي .دا�#م.
  

 
 



  12ا���دة 
&% ���� ار���ب ر��س  �م أو ر��س ����� �?ط/ <��م، أو &% ���� إ?�3� ����زا���� ا�وظ����، ���ن 

  �ر��س ا1دارة أن �6وم �=����� &ورا �ن �#��� �6رار �)�ل.
  

  13ا���دة 
أ�3ه، ��� رؤ��ء ا. ��م ورؤ��ء  11و 10و 9و 8و 7و 6و 5و 4و �3ط�ق ��6:��ت ا��واد � 

ا�����D ورؤ��ء ا�و�دات ا����(�� �#�� ا�)����ن �������D ا��ر�ز�� وا���3ر�زة ا�ذ�ن ��م ��6��#م 
  ����ر�� ا��#�م ا��% ���وا ���ر�و�#�  �ل ��6��#م.

  
  14ا���دة 

وظ��ت ا��)��ون &% �#�م ر��س  �م و�#�م ر��س ����� &% ا�����ء إ�� ����ر ا��وظ�ون وا��
در<��#م ا.����، و���6:ون، إ:�&� إ�� ا.<ور وا��)و�:�ت ا��ط���6 �و:)��#م ا��ظ����، ا��)و�ض 

  �ن ا��)��ل ا����رة ا�?��� ���<�ت ا������، و�)و�:� �ن ا��#�م ��دد ��6د�ره ��ر�وم.
  

  15ا���دة 
��ن &% ا��#�م ا����(�� ��#�م ر��س  �م و��#�م ر��س ����� ���و�دات ا���3ر�زة، ����� ���ت ��م ا��)

  �����#�، ط�ق ��س ا�"روط ا���ددة ������� ��ظرا�#م ��1دارة ا��ر�ز��.
  

  16ا���دة 
�> A�ا��داء �ن ��س ا���ر A، و�����دة ا�ر���ره &% ا�<ر"� A�ل �#ذا ا��ر�وم ا��داء �ن ��ر�(� -�

د����ر  30( �1395ن ذي ا��<�  ���27ر�A  2- 75-832ا.���م ا����وص ���#� &% ا��ر�وم ر م 
1975.�  ) �"/ن ا�����ب ا�)��� ا�?��� ��?��ف ا�وزارات، ����� و - �,��ره و�����

 
 
 
  

  ).�2011و&��ر  25( �1432ن ذي ا��<�  �28رر ���ر��ط، &%
  ا�1:�ء : ���س ا����%.

  و )� ���)طف:
  ر ا1 ���د وا������، وز�

  ا�1:�ء : �3ح ا�د�ن �زوار.
  ر��س ا���و��ا�وز�ر ا����دب �دى 

  ا����ف ���د�ث ا�6ط���ت ا�)���،
  ا�1:�ء : ���د �)د ا�)��%.

 


