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نصوصلعسما

قرارل رلي2لالحكومالرقم) 95.1. )صسدرلفي)11)منلعيلا وذ 8)ذ 18 

)8)غأ 21) 21)()بتح ي لموسديرلاألجورلالجزافيالا شهريا)

ق ألعوان،) قموسديرلا تذويضستلعنلا تلوللاملخو ال لخبراء)

ا ذينليتملتشغيلهملبموجبلعوودلبسإلداراتلا ذموميا.

رئيس الحكومة ،

بناء)على))املرسوم رقم)2.15.770)الصادر في)5)ذي القعدة)1437 

)9)أغسطس)2016()بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود)

باإلدارات العمومية،)وال سيما املادتين)10)و))16)منه)؛

جمادى) من  (15 في) الصادر  (2.58.1381 رقم) املرسوم  وعلى 

التعويضات) منح  بتحديد شروط  ()1958 نوفمبر) (27( األولى)1378 

العائلية للموظفين واملوظفين العسكريين وأعوان الدولة والبلديات)

واملؤسسات العمومية،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛

 1408 من صفر) (11 في) الصادر  (2.86.827 رقم) املرسوم  وعلى 

)6)أكتوبر)1987()املتعلق باملأموريات التي يقوم بها في الخارج موظفو)

ومستخدمو الدولة والجماعات املحلية،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛

 1350 األولى) جمادى  (7 في) الصادر  الوزيري  القرار  وعلى 

بتنظيم التعويضات عن صوائر التنقل والقيام) ()1931 )20)سبتمبر)

باملأموريات،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛

للحكومة) العام  األمين  اإلدارية،) الشؤون  وزير  قرار  وعلى 

رقم)453.75)الصادر في)27)من ذي الحجة)1395 )30)ديسمبر)1975()

القيام) صوائر  عن  اليومي  للتعويض  األساسية  املقادير  بتحديد 

بمأمورية،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛

بالشؤون) الوزير األول املكلف  الوزير املنتدب لدى  وعلى قرار 

اإلدارية رقم)1781.89)الصادر في)19)من رجب)1410 )16)فبراير)1990()

بتحديد مبالغ التعويض عن مصاريف القيام بمأموريات في الخارج،)

كما وقع تغييره وتتميمه)؛

وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية والوزير املنتدب لدى رئيس)

الحكومة املكلف بإصالح اإلدارة وبالوظيفة العمومية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله) إليه  املشار  املرسوم  من  (10 املادة) ملقتضيات  تطبيقا 

(،)2016 1437 )9)أغسطس) 5)ذي القعدة) الصادر في) رقم)2.15.770)

تمنح للخبراء)الذين يتم تشغيلهم بموجب عقود باإلدارات العمومية،)

أجرة جزافية شهرية وتعويضات عن التنقل،)تحدد مبالغهما كما يلي):

ا  بلوم)
غقلا شهسد8

ا تجربالانهليا

األجر8)
الجزافيا)
ا شهريا)
ا وصوى)

)الخسملبس  رهم(

ا تذويضلعن)
ا تلول

)ا يوميلبس  رهم(

داخل
انغرب

خسرج
انغرب

دبلوم أو شهادة)
محصل عليهما)

بعد)5)سنوات من)
التعليم العالي على)

األقل

30.000ما بين)5))وأقل من)10)سنوات

3001200

35.000ما بين)10))وأقل من)15)سنة

40.000ما بين)15))وأقل من)20)سنة

45.000ما بين)20))وأقل من)25)سنة

2550.000)سنة فما فوق

في) العقد  مدة  خالل  الخبير  اكتسبها  التي  التجربة  تحتسب  ال 

مراجعة أجرته داخل مدة نفس العقد.

املادة)2

الذين) تحدد مقادير األجرة الجزافية الشهرية املخولة للخبراء،)

19)من املرسوم السالف الذكر) يتم تشغيلهم طبقا ملقتضيات املادة)

(،)2016 1437 )9)أغسطس) 5)ذي القعدة) الصادر في) رقم)2.15.770)

من قبل رئيس الحكومة،)حسب كل حالة على حدة،)شريطة أال تتجاوز)

املبلغ األق�سى املحدد في الجدول املنصوص عليه في املادة األولى من)

هذا القرار.

في كل حالة على) فيتم،) أما فيما يتعلق بالتعويضات عن التنقل،)

حدة ووفق نفس الكيفية،)تصنيف هؤالء)الخبراء)في إحدى املجموعات)

املشار إليها في املادة)4)أدناه.

املادة)3

أعاله) إليه  املشار  املرسوم  من  (16 املادة) ملقتضيات  تطبيقا 

()2016 أغسطس) (9(  1437 ذي القعدة) (5 الصادر في) رقم)2.15.770)

تمنح لألعوان الذين يتم تشغيلهم بموجب عقود باإلدارات العمومية،)

أجرة جزافية شهرية))تحدد مبالغها كما يلي):

نظسملموظفيلاإلداراتلا ذسما



الجريدة الرسميةعدد)6597 - 28)ذو القعدة)1438 )21)أغسطس)2017(  866

ا تجربالانهلياا  بلوملغقلا شهسد8
األجر8لا شهريا)

 الجزافيا
)الخسملبس  رهم(

الباكالوريا أو ما يعادلها
3350أقل من)10)سنوات

103461)سنوات فما فوق

دبلوم أو شهادة محصل عليهما)
بعد سنتين من التعليم الجامعي)

أو التقني بعد الباكالوريا

4004أقل من)3)سنوات

4173ما بين)3)وأقل من)6)سنوات

4354ما بين)6)وأقل من)10)سنوات

104510)سنوات فما فوق

اإلجازة أو إحدى الشهادات)
املحددة طبقا للنصوص التنظيمية)

الجاري بها العمل

4932أقل من)3)سنوات

5025ما بين)3)وأقل من)6)سنوات

5946ما بين)6)وأقل من)10)سنوات

106230)سنوات فما فوق

املاستر أو دبلوم مهندس أو إحدى)
الشهادات املحددة طبقا للنصوص)

التنظيمية الجاري بها العمل

7669أقل من)3)سنوات

7794ما بين)3)وأقل من)6)سنوات

7926ما بين)6)وأقل من)8)سنوات

10789ما بين)8)وأقل من)10)سنوات

1011117)سنوات فما فوق

املادة)4

يصنف األعوان املشار) من أجل تخويل التعويض عن التنقل،)

إليهم في املادة)3)أعاله في إحدى املجموعات املنصوص عليها في املرسوم)

 1408 صفر) من  (11 في) الصادر  رقم)2.86.827) أعاله   املشار إليه 

)6)أكتوبر)1987()كما يلي):

ا  بلوملغقلا شهسد8
املجموعا

خسرجلانغربداخللانغرب

املجموعة الرابعةاملجموعة)IVالباكالوريا أو ما يعادلها

املجموعة الرابعةاملجموعة)IIIالباكالوريا)+)سنتين من التعليم الجامعي أوالتقني)

املجموعة الرابعةاملجموعة)IIIاإلجازة أو ما يعادلها

املجموعة الثالثةاملجموعة)IIاملاستر أو ما يعادله

املادة)5

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)11)من ذي القعدة)1438 )4)أغسطس)2017(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

قرارلمشتركل وزيرلاالقتصسدلقانس يالقا وزيرلانلت بل  ىلرلي2لالحكومالانكلفلبإصالحلاإلدار8لقبس وظيفالا ذموميا)
قاألعوان) بتح ي لنموعجيلعو لتشغيللالخبراء) يو يو) 21)() (12( ذ 18  منلشوال) (15 في) صسدرل رقم) 61.1 1)

بسإلداراتلا ذموميا.

وزير االقتصاد واملالية،
والوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بإصالح اإلدارة وبالوظيفة العمومية،

بناء)على املرسوم رقم)2.15.770)الصادر في)5)ذي القعدة)1437 )9)أغسطس)2016()بتحديد شروط وكيفيات التشغيل)
بموجب عقود باإلدارات العمومية،)وال سيما املادة)18)منه)،

قررا ما يلي :

املادة األولى

تطبيقا ملقتضيات املادة)18)من املرسوم املشار إليه أعاله رقم)2.15.770)الصادر في)5)ذي القعدة)1437 )9)أغسطس)2016(،)
يحدد،)كما هو مرفق بهذا القرار،)نموذجا عقد تشغيل الخبراء)واألعوان باإلدارات العمومية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)15)من شوال)1438 )10)يوليو)2017(.

وزير االقتصاد واملالية،

اإلمضاء : محمد بوسعيد.

الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة

املكلف بإصالح اإلدارة وبالوظيفة العمومية،

اإلمضاء : محمد بنعبد القادر.

*

*            *
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يتم تشغيل السيد)ة()....................)من قبل)........................)بصفة خبير)..............)ابتداء)

من).....................)ب)..........................

باألعمال التالية)...........................
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يتم تشغيل السيد)ة()....................)من قبل)........................)بصفة خبير)..............)ابتداء)

من).....................)ب)..........................

باألعمال التالية)...........................
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وذلك بعد قضائه سنة من الخدمة الفعلية،) يستفيد الخبير من الرخصة اإلدارية السنوية،)
طبقا للشروط املحددة في الظهير الشريف املشار إليه أعاله) ومن الرخصة املمنوحة عن الوالدة،)

رقم)1.58.008)الصادر في)4)شعبان)1377 )24)فبراير)1958(.

ويجب أن يدلي الخبير بشهادة طبية تبين املدة املتوقع أن يكون فيها غير قادر على ممارسة

صحة الشواهد الطبية املدلى بها من طرف الخبير،)ومن كونه يستفيد من رخصة للعالج فقط،

يتقا�سى الخبير خاللها نصف) وتحدد مدة الرخصة املذكورة في ثالثة أشهر على األكثر،)

األجر.

حوادث) شأن  في  العمل  بها  الجاري  والتنظيمية  التشريعية  النصوص  الخبير  على  تطبق 

الشغل واألمراض املهنية.
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يستفيد الخبير من التغطية الصحية ومن الخدمات االجتماعية،)ضمن الشروط املحددة في)
النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

األنظمة املتعلقة بالتغطية الصحية.
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3)-)يجوز فسخ العقد بطلب من الخبير بعد تبليغه رغبته في الفسخ إلى رئيس اإلدارة)30)يوما

.

انسد8) 1 : )وتعتبر الخبرات والدراسات املنجزة من طرف الخبير واألعمال التي قام بها،)في إطار املهام

انسد8)18 :

انسد8)15 :

انسد8)16 :
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*    *    *

انسد8) 1 :
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وعلى املرسوم رقم)2.15.770)الصادر

..................)ابتداء) ......................)من قبل)............................)بصفة عون متعاقد) يتم تشغيل السيد)ة()

من)..................)ب)......................)للقيام باملهام التالية).........................

1 98.1 
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يستفيد العون املتعاقد من الرخصة اإلدارية السنوية،)وذلك بعد قضائه سنة من الخدمة الفعلية،)

إليه أعاله) الظهير الشريف املشار  في  طبقا للشروط املحددة  الوالدة،) املمنوحة عن  الرخصة  ومن 

رقم)1.58.008)الصادر في)4)شعبان)1377 )24)فبراير)1958(.
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ضمن الشروط املحددة في) يستفيد العون املتعاقد من التغطية الصحية ومن الخدمات االجتماعية،)
النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

األنظمة املتعلقة بالتغطية الصحية.

تطبق على العون املتعاقد النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في شأن حوادث الشغل)

واألمراض املهنية.

نظام) في  عليها  املنصوص  األجير،) مساهمة  برسم  األجرة،) من  االقتطاعات  املتعاقد،) العون  ويتحمل 
التقاعد الذي يخضع له.

أو
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.

املعنية.

حق
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اإلدار8) بإصالحل انكلفل الحكومال رلي2ل انلت بل  ىل قرارل لوزيرل

من) (18 في) صسدرل رقم) 98.1 1) ا ذموميال قبس وظفيال

قكيفيست) شرقطل بتح ي ل يونيو) 21)() (9( رمضسن)ذ 18 

تلظيملقإجراء)مبسرا8لتشغيللاألعوانلبموجبلعوودلبسإلدارات)

ا ذموميا.

اإلدارة  بإصالح  املكلف  الحكومة  رئيس  لدى  املنتدب  الوزير 

وبالوظفية العمومية ،

بناء)على))املرسوم رقم)2.15.770)الصادر في)5)ذي القعدة)1437 

)9)أغسطس)2016()بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود)

باإلدارات العمومية،)وال سيما املادة)15)منه)؛

الحجة) ذي  (7 في) الصادر  (1.58.060 رقم) الشريف  الظهير  وعلى 

1958()بشأن زجر الخداع في االمتحانات واملباريات) 1377 )25)يونيو)

العمومية)؛

1433 8)جمادى اآلخرة) الصادر في) (2.12.90  وعلى املرسوم رقم)

مختلف) لولوج  املطلوبة  بالشهادات  املتعلق  ()2012 أبريل) (30(

الدرجات املحدثة بموجب األنظمة األساسية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تفتح مباراة تشغيل األعوان بموجب عقود بقرار لرئيس اإلدارة)

املعنية،)يتضمن وجوبا ما يلي):

1)-)شروط املشاركة في املباراة،)طبقا للمادة)13)من املرسوم املشار)

وال سيما الشهادة أو الدبلوم املطلوب،) (،2.15.770 إليه أعاله رقم)

املؤهالت العلمية أو املهنية وطبيعة ومدة التجربة) وعند االقتضاء،)

املهنية،)الالزمة ملمارسة الوظيفة املطلوب القيام بها)؛

-)عدد املناصب املتبارى بشأنها،)وعند االقتضاء،)عدد املناصب) (2

املحتفظ بها وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل)؛

وعنوان) إليداعها  املحدد  واألجل  الترشيح  ملفات  مكونات  (- (3

املصلحة املكلفة باستقبالها)؛

4)-)تاريخ ومكان إجراء)االختبارات)؛

عدد املترشحين الذين سيتم استدعاؤهم للمشاركة في كل) (- (5

اختبار من االختبارات املحددة في البند)7)من هذه املادة)؛

6)-)املعايير املعتمدة في االنتقاء)األولي)؛

ومددها) كتابية أو شفوية أو تطبيقية،) (: طبيعة االختبارات) (- (7

ومعامالتها)؛

8)-)الئحة مقرات العمل التي سيعين فيها املترشحون الناجحون،)

كلما كان ذلك في اإلمكان)؛

9)-)مدة العقد.

املادة)2

ينشر قرار فتح املباراة املشار إليه في املادة األولى أعاله عشرة)

أيام،)على األقل،)قبل آخر أجل إليداع الترشيحات،)على بوابة) ()10(

التشغيل العمومي)www.emploi-public.ma)وعلى املوقع اإللكتروني)

كما يمكن تعميمه ونشره بكل الوسائل) لإلدارة املعنية عند توفره،)

األخرى املتاحة.

املادة)3

يوجه الراغبون في الترشح الجتياز املباراة،)ملفات ترشيحهم إلى)

اإلدارة املعنية داخل األجل املحدد لذلك،)وال يقبل أي ملف للترشيح)

يرد على اإلدارة خارج هذا األجل.

وتتضمن ملفات الترشيح،)على الخصوص،)ما يلي):

-)طلب الترشيح)؛

-)نسخة للبطاقة الوطنية للتعريف)؛

- نسخة للشهادة أو الدبلوم املطلوب أو إحدى الشهادات املحددة 

طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل ؛

-)الوثائق املثبتة للتجربة املهنية واملؤهالت العلمية،)عند االقتضاء.

ويمكن لإلدارات أن تفتح باب تقديم الترشيحات الجتياز املباراة)

بطريقة إلكترونية على بوابة التشغيل العمومي.

املادة)4

من) والتحقق  الترشيح  ملفات  دراسة  بعد  األولي،) االنتقاء) يتم 

وذلك) املترشحين للشروط املطلوبة للمشاركة في املباراة،) استيفاء)

بناء)على املعايير املحددة في قرار فتح املباراة،)ويتم تبعا لذلك حصر)

()5( خمسة) حدود  في  املباراة  الجتياز  املقبولين  املترشحين  الئحة 

أضعاف عدد املناصب املتبارى بشأنها على األكثر.)تنشر هذه الالئحة)

على بوابة التغشيل العمومي)www.emploi-public.ma،)وعلى املوقع)

اإللكتروني لإلدارة املعنية عند توفره.

وتوجه اإلدارة استدعاءات ورقية أو إلكترونية حسب الحالة إلى)

املعنيين باألمر الجتياز االختبارات املشار إليها في املادة األولى من هذا)

القرار.
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املادة)5

لجنة املباراة التي تتألف من) تعين بقرار لرئيس اإلدارة املعنية،)

ثالثة))3()أعضاء)على األقل،)من بينهم رئيس،)يتم اختيارهم،)بناء)على)

مؤهالتهم وخبراتهم في املجاالت ذات الصلة بالوظائف املتبارى بشأنها.

وتضم اللجنة وجوبا امرأة واحدة على األقل.

املادة)6

تتولى لجنة املباراة القيام باملهام التالية):

-)القيام باالنتقاء)األولي بناء)على دراسة ملفات الترشيح)؛

-)حصر الئحة املترشحين املقبولين الجتياز املباراة)؛

-)وضع مواضيع االختبارات)؛

-)تصحيح وتنقيط أوراق االختبارات الكتابية)؛

-)تقييم وتنقيط املترشحين في االختبارات الشفوية أو التطبيقية)؛

حسب  وترتيبهم  الناجحين  املترشحين  لوائح  أو  الئحة  حصر   -

االستحقاق ؛

-)حصر الئحة أو لوائح االنتظار حسب االستحقاق.

املادة)7

تعين بقرار لرئيس اإلدارة املعنية لجنة أو لجان للحراسة تتألف)

كل واحدة منها من ثالثة))3()أعضاء،)على األقل،)من بينهم رئيس.

وتسهر كل لجنة من لجان الحراسة على حسن سير االختبارات)

بمركز إجراء)االختبار املكلفة باإلشراف عليه،)ال سيما من خالل):

- التحقق من هوية املترشحين الحاضرين قبل بداية كل اختبار ؛

- تسجيل املترشحين املتغيبين في كل اختبار ؛

املباراة،  لجنة  إلى  وتسليمها  وتجميعها  االختبارات  أوراق  توزيع   -

في حالة االختبارات الكتابية ؛

- مراقبة وضبط حاالت الغش.

اختبار،) بكل  املرتبطة  املعطيات  يتضمن مختلف  وضع محضر 

وعند االقتضاء،)الوقائع التي طرأت أثناءه واإلجراءات املتخذة بشأنها.

املادة)8

تشتمل مباراة تشغيل األعوان بموجب عقود على اختبار كتابي)

أو شفوي أو تطبيقي أو على اختبارين منها،)أو عليها كلها.

املادة)9

وتعتبر) و20،) (0 تمنح عن كل اختبار نقطة عددية تتراوح ما بين)

إقصائية كل نقطة تساوي أو تقل عن)5)من)20.

ويتأهل الجتياز االختبار أو االختبارات املوالية،)عند االقتضاء،))

في) (20 10)من) املترشحون الحاصلون على نقطة أو معدل ال يقل عن)

االختبار أو االختبارات السابقة،)دون الحصول على نقطة إقصائية.

املادة)10

بين) من  وذلك  الناجحين  املترشحين  ترتيب  املباراة  لجنة  تتولى 

دون) (20 من) (10 يقل عن) الحاصلين على معدل عام ال  املترشحين 

الحصول على نقطة إقصائية،)ترتيبا مؤقتا حسب املراحل التالية):

عدد من املترشحين يعادل عدد) )أ() يقيد في الئحة تحمل حرف)

املناصب املتبارى بشأنها يرتبون فيها تبعا للنقط التي حصلوا عليها،)

املترشحون برسم الحق العام أو املترشحون املستفيدون من) سواء)

املناصب املحتفظ بها.

)ج(،) وفي الئحة تحمل حرف) )ب() ويقيد في الئحة تحمل حرف)

املحتفظ) املناصب  من  املستفيدون  املترشحون  الحال،) اقت�سى  إن 

بها عمال باملقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل في حدود املناصب)

املخصصة لهم.

)ج() والالئحة) )ب() وفي حالة ما إذا كان جميع مترشحي الالئحة)

)أ(،)فإن هذه األخيرة تصبح نهائية ويحتفظ كل) مدرجين في الالئحة)

مترشح بترتيبه،)وفي حالة العكس يعلن عن قبول مترشحي الالئحتين)

)ب()و))ج()وال تشتمل الالئحة))أ()إال على املترشحين املقبولين برسم)

الحق العام في حدود املناصب املخصصة لهم.

وإذا بقي عدد من املناصب املحتفظ بها شاغرا،)فإن هذه املناصب)

تخصص حسب الترتيب ملترشحي الالئحة))أ(.

للمترشحين) النهائية  اللوائح  أو  الالئحة  املباراة  لجنة  وتحصر 

الناجحين في حدود املناصب املتبارى بشأنها.

كما تضع لجنة املباراة،)وجوبا،)الئحة انتظار يرتب فيها،)حسب)

باقي املترشحين الحاصلين على املعدل العام املطلوب،) االستحقاق،)

وذلك في حدود عدد املناصب املتبارى في شأنها.

املادة)11

للمباراة،) النهائية  النتائج  فيه  تثبت  املباراة محضرا  لجنة  تضع 

املباراة) إجراء) الحيثيات والوقائع التي طرأت أثناء) وعند االقتضاء،)

والتدابير املتخذة بشأنها.
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املشتملة على الئحة) للمباراة،) النهائية  النتائج  ويتم اإلعالن عن 

بقرار لرئيس اإلدارة املعنية،) املترشحين الناجحين والئحة االنتظار،)

 www.emploi-public.ma(ينشر وجوبا على بوابة التشغيل العمومي

وعلى املوقع اإللكتروني لإلدارة املعنية عند توفره،)ويعلق بمقر اإلدارة)

املعنية.

املادة)12

مستوف) غير  نجاحهم  عن  املعلن  املترشحين  أحد  أن  تبين  إذا 

بعد) اإلدارة،) على  وجب  املباراة،) في  للمشاركة  املطلوبة  للشروط 

االنتظار مستوف) آخر من الئحة  بمترشح  تعويضه  بذلك،) إخباره 

للشروط املذكورة وذلك حسب االستحقاق.

املادة)13

يتم التعاقد مع املترشحين الناجحين،)في أجل ال يتعدى ثالثين))30()

وتوجه) من تاريخ اإلعالن عن النتائج النهائية للمباراة،) يوما ابتداء)

إليهم استدعاءات لاللتحاق بالعمل.

بدون مبرر) ويتم تعويض كل من تخلف عن االلتحاق بالعمل،)

مقبول،)داخل األجل املحدد في االستدعاء)املوجه إليه،)أو تخلى عن)

بمترشح آخر من الئحة) بذلك،) إخباره  بعد  إرادته،) مهامه بمحض 

االنتظار،)مستوف للشروط املطلوبة وذلك حسب االستحقاق.

املادة)14

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)14)من رمضان)1438 )9)يونيو)2017(.

اإلمضاء : محمد بنعبد القادر.




