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ت الػامت لألمً الىؾني أنها ظدىظم  اث لخىظُف ،وبمذن أخشي إرا اظخىجب رلك غذد اإلاترشحين بالشباؽ  2019دجىبر  15ًىم حػلً اإلاذًٍش وظبػمائت  آالف بػت ظ مباٍس

ً غلى  إلاترشحينلفائذة ا 25 % عبتبيًحخفظ منها اإلاشاس إليها في الجذول أظفله،  الخىصَؼحعب ،  2019بشظم العىت اإلاالُت مً مخخلف الذسجاث  اششؾُ( 7708)وزماهُت  اإلاخىفٍش

 ضفت ملاوم أو مكفىل ألامت أو غعكشي كذًم أو محاسب كذًم.

 

 

 

خخباس إ

اغت  الٍش
تؤلاخخباسا  ث الشفٍى

 الخؿبُلُت أو 
 الشهادة أو الذبلىم اإلاؿلىب خخباساث الكخابُتؤلا 

 الـــلــامـت
 الــــــعـــــً

غذد 

 اإلاىاضب
اث  اإلاباٍس

 الزكىس  ؤلاهــــار

جشي 

معافت 

 متر 1500

 (1اإلاػامل:)

جىاكش فُه لجىت اإلاباساة مؼ 

اإلاترشح مىاغُؼ أو كػاًا 

مخخلفت أو جخػػه الخخباس 

ؿبُلي في الخخطظ اإلاؿلىب، ج

أو كالهما، ورلك بهذف جلُُم 

مذي كذسجه غلى مماسظت اإلاهام 

 أو الىظائف اإلاشاد شغلها.

 دكُلت( 15اإلاذة )  (4) اإلاػامل:

 : خخباس كخابي غام أو ؤلاجابت غً أظئلتإ -1

أو ؤلاجابت غً أظئلت  بمىغىع غامًخػلم 

وجىبا باللغت  (Q.C.M)  مخػذدة الاخخُاساث 

 ي:ـــــــــــــــــــــــــــــــــالػشبُت فـ

أو ؤلاكخطادًت أو ؤلاجخماغُت  الػلىم اللاهىهُت

ت أو الػلمُت أو الخلىُت أو  أو ؤلاوعاهُت أو الخذبيًر

 آلاداب أو الفىىن أو التربُت أو الخػلُم ألاضُل.

 ( واحذة1اإلاذة ظاغت )  ( 2) اإلاػامل :

 إخخباس كخابي خاص :  -2

مىغىع أو أظئلت جشجبـ بالخخططاث ًخػلم ب

 اإلاؿلىبت أو باإلاهام و الىظائف اإلاؿلىب شغلها. 

ت أو الاظباهُت.  باللغت الفشوعُت أو الاهجليًز

 ( ظاغاث3اإلاذة  )   (4) اإلاػامل :

شهادة ؤلاجاصة ٲوؤلاجاصة في  -

الذساظاث ألاظاظُت أو ؤلاجاصة 

اإلاهىُت اإلاعلمت مً ؾشف كلُاث 

ت وؤلاكخطادًت الػلىم اللاهىهُ

وؤلاجخماغُت أو ما ٌػادلها ؾبلا 

للملخػُاث الخىظُمُت الجاسي 

بها الػمل. في الخخططاث 

 الخالُت :

 اللاهىن؛ -

 الػلىم العُاظُت؛ -

 الػلىم الاكخطادًت والخذبير؛ -

 الصحافت. -
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غمذاء 

 الششؾت

 

 إخخباس كخابي غام : -1

أو ؤلاجابت غً أظئلت  بمىغىع غامًخػلم 

وجىبا باللغت  (Q.C.M)  مخػذدة الاخخُاساث 

 الػشبُت فـي:

أو ؤلاكخطادًت أو ؤلاجخماغُت  الػلىم اللاهىهُت

ت أو الػلمُت أو الخلىُت أو  أو ؤلاوعاهُت أو الخذبيًر

 الخػلُم ألاضُل.  آلاداب أو الفىىن أو التربُت أو 

 ( ظاغت واحذة1(  اإلاذة   )2) اإلاػامل :

 إخخباس كخابي خاص : -2

ًخػلم بمىغىع أو أظئلت جشجبـ بالخخططاث 

 اإلاؿلىبت أو باإلاهام و الىظائف اإلاؿلىب شغلها. 

 ( ظاغخان2اإلاذة  )   (4) اإلاػامل :

دبلىم الذساظاث الجامػُت  -

الػامت أو دبلىم الذساظاث 

اإلاهىُت أو ماٌػادلهما الجامػُت 

ؾبلا للملخػُاث الخىظُمُت 

 .الجاسي بها الػمل

شهادة الخلني الػالي اإلاعلمت  -

 مً إحذي الثاهىٍاث الخأهُلُت 

و مؤظعاث الخكىًٍ اإلاؤهلت 

 لخحػير شهادة الخلني الػالي؛

جخطظ الىلل وؤلاظػاف  -

 الطحي.

دبلىم الخلني اإلاخخطظ  -

اإلاعلم مً إحذي مؤظعاث 

ًٍ اإلانهي اإلاحذزت ؾبلا الخكى 

الطادس  2.86.325للمشظىم سكم 

 1407جمادي ألاولى 8في 

( بعً هظام غام 1987ًىاًش 9) 

ً اإلانهي كما  إلاؤظعاث الخكٍى

 وكؼ حغُيره و جخمُمه.

جخطظ الىلل وؤلاظػاف  -

 .الطحي
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غباؽ 

 الششؾت

 

 

دبلىم الذساظاث الجامػُت 

الػامت أو دبلىم الذساظاث 

الجامػُت اإلاهىُت أو ماٌػادلهما 

ؾبلا للملخػُاث الخىظُمُت 

 .الجاسي بها الػمل

1m73 70 

غباؽ 

 ألامً

 

ش مىغىع غام أو ؤلاجابت غً أظئلت  -1 جحٍش

 ( باللغت الػشبُت.QCMمخػذدة الاخخُاساث )

 ( واحذة1(  اإلاذة   ظاغت  )2:) اإلاػامل 

ش مىغىع غام أو ؤلاجابت غً أظئلت  -2 جحٍش

 ( باللغت الفشوعُتQCMمخػذدة الاخخُاساث )

ت.  أو ؤلاظباهُت أو ؤلاهجليًز

 واحذة (1ظاغت )اإلاذة    (  2)اإلاػامل:

جابػىا بىجاح  الزًًن ى اإلاترشح

فطلين، غلى ألاكل مً 

او  الذساظاث الجامػُت الػامت

ت او ما ٌػادلها ؾبفا اإلاهىُ

للمفخػُاث الخىظُمُت الجاسي 

 بها الػمل

1m70 1700 

 

مفدص ي 

 الششؾت

 

 المملكة المغربية
 وزارة الداخلية

 المديرية العامة لألمن الوطني
الموارد البشريةمديرية   



 

 ششوؽ الترشُح: 

ً غلى الششوؽ الىظامُت اإلاىطىص غليها في الفطل  ُيره وجخمُمه للىظُفت الػمىمُت كما وكؼ حغالػام مً الىظام ألاظاس ي  21جفخح اإلاباساة في وجه اإلاترشحين اإلاخىفٍش

 ؛هال غأكما هى مبين في الجذول   الىظام ألاظاس ي الخاص بمىظفي ألامً الىؾنيالتي ًىظ غليها  لششوؽ الخاضتىفين لواإلاعخ

 غلى ً ت ًبلغ  اإلاخىفٍش ت 15/10مجمىغها كىة بطٍش حذد اإلالذاس ألاكص ى  ،غلى ألاكل مً غير اظخػمال هظاساث أو غذظاث أو أي وظُلت أخشي ًمكنها سفؼ اللىة البطٍش ٍو

ت للػُىين مػا في للل  باليعبت لكل غين غلى حذة؛ 10/10و 20/10ىة البطٍش

 غلى كىة ظمؼ جمكً مً ظماع الهمغ غلى بػذ ً  ( أمخاس؛5متر، وظماع ضىث غال غلى بػذ خمعت )( 0.50هطف ) اإلاخىفٍش

 اإلاؤهلين بذهُا وهفعُا إلاضاولت اإلاهام التي ظدىاؽ بهم؛ 

 ت الػامت لألمً الىؾني إلاذة الجلل غً زمانب نهائُت في إحذي الشجب بالخذمت الفػلُت ًلتزم كخابت اإلاترشحىن اإلالبىلىن بطفت خ 8) مطالح اإلاذًٍش ( ظىىاث ابخذاء مً جاٍس

 الخىظُف.

 معؿشة الترشُح: 

ت الػامت لألم البىابت ؤلالكتروهُتًجب غلى اإلاترشحين أن ًلىمىا بدسجُل معبم غبر      اث الخىظُف الخاضت باإلاذًٍش  (http://concours.dgsn.gov.ma)ً الىؾني،إلاباٍس

ب ت الىالئُت أو ألامً ؤلاكلُمي أو ألامً الجهىي أو اإلاىاؾم ألامىُت أو مفىغُاث الششؾت اللٍش هىهبر  01ت مً ملش ظكىاهم داخل أجل أكطاه كبل إًذاع ؾلباتهم لذي اإلاطالح ؤلاداٍس

ت اإلاطالح ألحذجلىُت ًخػين اللجىء  ابألظبس حسجُل ؾلب الترشُح الكتروهُا زػو في حالت ح 2019  .اإلاحذدة آلاجالفي  أغاله اإلازكىسة ؤلاداٍس

ت الػامت لألمً الىؾني، داخل آلاجال اللاهىهُت اإلاحذدة لزلك، جحذ ؾائلت غذم اللبىل.      ًجب أن جشد ؾلباث الترشُح غلى اإلاذًٍش

ذ أو اإلاجال م البًر ت الػامت لألمً الىؾنيؤخز بػين الاغخباس الؿلباث الىاسدة غً ؾٍش ت للمذًٍش  .ىجهت مباششة للمطالح اإلاشكٍض

 :الىزائم الخالُت جحذ ؾائلت غذم اللبىل، ،ترشُح وجىباًخػمً ملف ال

 ؛الدسجُل اإلاعبم اظخماسة 

 ت وغىىان وسكم هاجف اإلا ؾلب خؿي باجخُاص اإلاباساة  ؛رشح )ة(تًخػمً هٍى

 لُه مً ؾشف العلؿاث الػمىمُت اإلاخخطت؛وسخت مً الشهادة أو الذبلىم اإلاؿلىب مطادق غ 

 ف  وسخت مً البؿاكت الىؾىُت  ؛ؤلالكتروهُتللخػٍش

  مً هىع جلطُم راحي  ظشف مخىبر(autocollant) ً؛وغىىان اإلاترشح وهىع اإلاباساة اإلاشاد اجخُاصها اظم حمل 

ًم أو محاسب كذًم ؤلادالء بما ًثبذ حملهم للطفت اإلازكىسة غلى أظاط اظخكمالهم الزًً ًحملىن ضفت ملاوم أو مكفىل ألامت أو غعكشي كذ اإلاترشحينًجب غلى           

ت الخاضت  م ؤلاداسة اإلاكلفت بدعُير شؤونهم؛ بهملإلجشاءاث ؤلاداٍس  الحلا غً ؾٍش

 ؛زفهم مً كائمت الىاجحين متى جبين الحلا أنهم مىظفىن اإلاىظفين ؤلادالء بترخُظ مً إداستهم ألاضلُت الجخُاص اإلاباساة جحذ ؾائلت سفؼ ؾلبهم أو ح اإلاترشحينًخػين غلى    

 أغاله. إلُهاإلاؿلىب كاهىها، اإلاشاس  اللامتجششُحهم للُاط الؿىل للخأكذ مً اظدُفائهم لششؽ ملفاث ظُخػؼ اإلاترشحىن بملش إًذاع    

اث لػملُت اهخلاء أولي، و ال ٌعخذعى الجخُاصها إال ا  .الاهخلاءجم كبىل ملفاتهم مً ؾشف لجىت الزًً إلاترشحىن جخػؼ ملفاث الترشُح لجمُؼ اإلاباٍس

م والتي جم كبىل ملفاتهم مً ؾشف لجىت الاهخلاء،  اإلاعخىفين للششوؽ اللاهىهُت ،ظخىجه للمششحين ذ الالكترووي اظخذغاءاث شخطُت غً ؾٍش  ؤلالكترووي إلى الػىىانالبًر

خ وظاغت إجشاء الاخخباس  ص،ٍخػمً غلى الخطى غبر البىابت الالكتروهُت  و اإلاطشح به  ىكؼ مً ؾشف اإلاششح بػذم ًو التزام  اظم وغىىان مشكض الامخحان وسكم ملف الترشُح وجاٍس

ػخبر هزا الاظخذغاء بمثابت دغىة للحػىس إلى مشكضإحػاس أو حُاصة هاجف أو أي جهاص الكترووي أو وزائم أو أي ش يء مً شأهه أن ًكىن وظُلت الكتراف أفػال الغش،  الامخحان  َو

ف الىؾاإلاػين لهزا الغشع مشف  الجخُاص الاخخباساث الكخابُت. ؤلالكتروهُت ىُتلا ببؿاكت الخػٍش

اغت وفحظ ؾبي وجلُُم هفس ي، باإلاػهذ اإلالكي للششؾ    ت و اخخباس في الٍش الخابػت اإلاذاسط  ت أو إحذيظُخػؼ اإلاششحىن الىاجحىن في الاخخباساث الكخابُت الخخباساث شفٍى

 .له

 لحىظت:م 

  ت العابلت الصحُحت أو اإلامكً جصحُحها ألجل ظىت،  40خجاوص ًالخلاغذ مً غير أن ًمكً جمذًذ حذ العً اإلازكىس إلاذة حػادل مذة الخذماث اإلاذهُت أو الػعكٍش

 باليعبت للمترشحين اإلاىظفين.

  تالاخخباساث  جمُؼحػخبر لص ى جللائُا كل مترشح سظب في أحذ الاخخباساث. إجباٍس  ٍو

 اغُت والؿبُت مىطىص غلى مػامُنها ضُل جفا ت والٍش ذة الشظمُت غذد في مىاد الاخخباساث الكخابُت والشفٍى كشاساث اإلاذًش الػام لألمً الىؾني الطادسة بالجٍش

خ 6812  .2019ظبخمبر  12 بخاٍس

 

 
 
 
 
 

جشي 

معافت 

 متر 1500

 (1اإلاػامل:)

 أظئلت في الثلافت الػامت

 (4) اإلاػامل: 

 دكُلت( 15اإلاذة ) 

 كخابي : اخخباس 

ش مىغىع غام اجخماعي أو ظُاس ي أو - جحٍش

ؤلاجابت غً أظئلت  أو غلمي أو زلافي أو  اكخطادي

مخػللت بىفغ  (QCMمخػذدة الاخخُاساث )

  اإلاىاغبؼ.

 ( واحذة1اإلاذة  ظاغت )  (2)اإلاػامل:

شهادة الباكالىسٍا أو شهادة  -

مػترف بمػادلتها لها ؾبلا 

للملخػُاث الخىظُمُت الجاسي بها 

 الػمل.
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 حشاط ألامً

 


