
  
 
 

 

  اململكة املغربیةة
ة  النقل اجلوي و وزارة السیا

عيو  ج صاد  ق ة التقلیدیة و   الصنا
ة  قطاع السیا

ني و التطور و اجلودة ریة التق  مد

ROYAUME DU MAROC 
Ministère du Tourisme, du Transport Aérien, 

de l’Artisanat et de l’Economie Sociale 
Département du Tourisme 

Direction de la Réglementation, 
du Développement et de la Qualité 

 

 
 

 سیاحيمرشد  ولوج مھنةل امتحان مھني
 -شخاص المتوفرین على كفاءات میدانیةباألخاص  -

 

 2.14.553من المرسوم رقم  12المتعلق بتنظیم مھنة المرشد السیاحي و المادة  12.05من القانون رقم  31تطبیقا للمادة 
المتعلق بتنظیم مھنة المرشد السیاحي و قرار  05.12بتطبیق القانون رقم ) 2015یونیو  18( 1436صادر في فاتح رمضان ال

بتحدید كیفیات تسلیم اعتمادات ) 2016فاتح فبرایر ( 1437من ربیع اآلخر  21الصادر في  336.16وزیر السیاحة رقم 
تسلیم اعتماد مزاولة مھنة مرشد المدن و ل امھنی اامتحان السیاحة قطاعنظم المرشدین السیاحیین خالل الفترة االنتقالیة، ی

القانون في وین المنصوص علیھ المدارات السیاحیة أو مھنة مرشد الفضاءات الطبیعیة ألشخاص ال یستوفون شرط التك
 .المنظم للمھنة، لكن یتوفرون على كفاءات میدانیة

 
 تواریخ إجراء االمتحان

 
ریخالتا  الفئة االختبار 

2018فبرایر  6و الثالثاء  5ثنین اإل  اختبار بدني 

2018فبرایر  11األحد  مرشد الفضاءات الطبیعیة  اختبار كتابي 
2018 فبرایر 25و األحد  24السبت   اختبار شفوي 

2018فبرایر  11األحد   اختبار كتابي 
 مرشد المدن و المدارات السیاحیة

2018فبرایر  25و األحد  24السبت   اختبار شفوي 
 
 

 ةمشاركشروط ال
 

 :أنألجل المشاركة في االمتحان المھني، یجب على المرشح 
 

 ؛مغربي الجنسیة یكون 
   ؛سنة عند تاریخ إجراء االمتحان 59عن  سنة و أن ال یزید 18ال یقل سنھ عن  
 ؛مھنةاللمزاولة  لقدرة البدنیةیتوفر على ا 
 ؛ال یكون قد صدر في حقھ حكم بالحبس من أجل جنایة أو جنحة ما عدا الجرائم غیر العمدیة 
 : في الفئة المترشح بشأنھا، و خاصة مكتسبة مؤھلة لممارسة مھنة مرشد سیاحي یةیدانكفاءات میتوفر على  
o ؛التوفر على ثقافة عامة جیدة 
o ؛و الخصوصیات المحلیة اإللمام بتاریخ و حضارة و ثقافة و تقالید المغرب 
o ؛ضبط القوانین المنظمة لألنشطة السیاحیة 
o ؛إتقان لغة أجنبیة واحدة على األقل 
o ؛التمكن من تقنیات التواصل و تنشیط المجموعات 
o  تدبیر الصعوبات في الظروف الطارئةالتوفر على معارف و قدرات و مھارات لحل المشاكل و. 
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 متحانفي االالتسجیل  مسطرة

 
 اإلنترنت عبر المسبق التسجیل: 1 مرحلةال 

  tourisme.gov.macourscon.اإللكترونیة  البوابة عبر مسبق بتسجیل القیام المرشح على یجب
على الساعة الرابعة  2018 ینایر 23 یوم الثالثاء في اجل أقصاهوذلك  ) Google Chromeالمتصفح استخدام یفضل(

 . والنصف بعد الزوال
 و المدارات المدن مرشد" :المرشدین السیاحیین فئتي من واحدة جتیاز امتحان فئةال بتقدیم ملف ترشیحھ إال للمرشح یسمحال 

 ".الطبیعیة الفضاءات مرشد" أو" السیاحیة
 علیھ تحمیل ویتعین كما  البوابة المذكورة أعاله عبر التسجیل عملیة من االنتھاء م بأي تعدیل بعدقویأن  للمرشح یمكنال 

 .استمارة التسجیل توقیع و طباعة
 

 ملف الترشیحتكوین : 2 المرحلة 

 :الوثائق التالیة من ملف الترشیحیتكون 
 

 ؛یبرز فیھ المرشح محفزاتھ لمزاولة مھنة مرشد سیاحي طلب خطي 
 ؛من طرف المرشح و الموقعة اإللكترونیة البوابة عبر المملوءة التسجیل استمارة 
 ؛نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة 
 ؛ثالثة أشھر عن یقل تسلیمھاالسوابق  بطاقة 
 ؛مسلمة منذ أقل من ثالثة أشھرشھادة طبیة تثبت القدرة البدنیة على مزاولة مھنة مرشد سیاحي  
 ؛حدیثة العھد (CV)سیرة ذاتیة مفصلة  
 ؛االقتضاء ، عندانسخ مطابقة ألصل الدبلومات و الشھادات المحصل علیھ 
 االقتضاء؛ عند مھنیة، خبرةو مھاراتالمرشح على  تثبت توفر التيالمسلمة من طرف المھنیین  الوثائق من نسخ 
 ؛سنتم على خلفیة بیضاء 4/ سنتم  4ثالث صور حدیثة العھد من حجم  
 مرشد فئة يمرشحل تطلب ھذه الوثیقة( األقل علی 2018 مارس 15 إلى غایة صالح الحوادث ضد تأمین شخصي 

  ).الفضاءات الطبیعیة
 

  ملف الترشیح إیداع: 3 المرحلة 

بالتوصل، حسب محل إقامة تودع ملفات الترشیح مقابل وصل أو ترسل عبر البرید عن طریق رسالة إعذار مع إشعار 
 .لقطاع السیاحة المبینة عناوینھا أسفلھ اإلقلیمیة أو الجھویة المرشح الواردة في بطاقة تعریفھ الوطنیة، إلى إحدى المندوبیات

 مصالح ختمبتاریخ  یعتد(أجل لقبولھا  خركآعلى الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال  2018ینایر  23 و یعتبر یوم الثالثاء
 ).البرید

 
 الجتیاز االمتحان المرشحین الئحة: 4 المرحلة 

 االختبارات وزمان مكانكذا  اجتیاز االمتحان و المستوفین لشروط المرشحینلوائح  سیتم نشر ،الترشیح دراسة ملفات بعد 
 ؛ www.tourisme.gov.ma :السیاحة لقطاع االلكتروني الموقع على حصریا

 ؛ المرشحین إلى استدعاء إرسال أي یتم لن 
 .االمتحان یتعلق شعارإ أيعلى  طالعاإل جلأمن  بانتظام السیاحة لقطاع الموقع اإللكتروني تصفح المرشحین علی یتعین 

 
 

http://concours.tourisme.gov.ma/liste-concours
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 الترشیح ملفات إیداع مراكز

قالیمالعماالت و األ العنوان یداعاإل مراكز   

الجھویة للسیاحةالمندوبیة   
 ساحة محمد الخامس

 فاس
 فاس ، موالي یعقوب، صفرو، بولمان، تاونات، تازةفاس

 المندوبیة الجھویة للسیاحة
 مكناس ، الحاجبمكناس  ، مكناسالساحة اإلداریة

 المندوبیة اإلقلیمیة للسیاحة
  محمد الخامسشارع 

 إفران
 إفران إفران

 المندوبیة اإلقلیمیة للسیاحة
 بد هللا،موالي عاألمیر شارع ، 44

 الرشیدیة
 الرشیدیة ، میدلتالرشیدیة

 المندوبیة اإلقلیمیة للسیاحة
الثاني، عمارة شیشاوة، شارع الحسن 

  الطابق األول، بني مالل
 بني مالل الفقیھ بن صالح خنیفرة، ،خریبكةبني مالل، 

 المندوبیة اإلقلیمیة للسیاحة
 أزالل  أزالل شارع الحسن الثاني، أزالل

 المندوبیة الجھویة للسیاحة
غشت 16ساحة   

 وجدة

نكاد، جرادة، بركان، تاوریرت، جرسیف، أ-وجدة
 وجدة فجیج

 المندوبیة اإلقلیمیة للسیاحة
صندوق  كال بونیتا،،زنقة الحمراء
سیدي عابد 1275البرید  

 الحسیمة

 الحسیمة الحسیمة

 المندوبیة اإلقلیمیة للسیاحة
الزغنغن، حي والد میمون، طریق 57  

 الناظور
 الناظور ، الدریوشالناظور

للسیاحة اإلقلیمیةالمندوبیة   
طنجةشارع باستور   طنجة  نجرةأ-، الفحصصیلةأ-طنجة  29، 

 المندوبیة اإلقلیمیة للسیاحة
، تطوانمحمد الخامس، شارع 30 الفنیدق، وزان-تطوان، العرائش، شفشاون، المضیق   تطوان 

الجھویة للسیاحةالمندوبیة   
 شارع الجزائر ،22

 الرباطحسان 

تمارة،القنیطرة، الخمیسات، -الرباط، سال، الصخیرات
 الرباط سیدي قاسم، سیدي سلیمان

 المندوبیة الجھویة للسیاحة
 زنقة عمر السالوي ، 55

 الدار البیضاء
، مدیونة ، النواصرالدار البیضاء، المحمدیة  الدار البیضاء 
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اإلقلیمیة للسیاحةالمندوبیة   
، شارع المقاومة، صندوق مكرر 20

 الجدیدة 287 البرید
سیدي بنورالجدیدة،   الجدیدة 

 المندوبیة اإلقلیمیة للسیاحة
شارع الحسن الثاني، عمارة األھرام، 

2رقم شقة الطابق الثاني،   
 سطات 

 سطات سطات، بنسلیمان، برشید

 المندوبیة الجھویة للسیاحة
المؤمن بن عليساحة عبد   

 شارع محمد الخامس، كلیز
 مراكش

 مراكش  ، الرحامنةمراكش، شیشاوة، الحوز، قلعة السراغنة، 

للسیاحةاإلقلیمیة المندوبیة   
  ، زنقة القاھرة10

 الصویرة
 الصویرة الصویرة

للسیاحةاإلقلیمیة المندوبیة   
 زنقة اإلمام مالك

سفي آ  
سفي، الیوسفیةآ سفي آ   

اإلقلیمیة للسیاحةالمندوبیة   
 شارع محمد الخامس

 ورزازات
 ورزازات  ،زاكورةورزازات، تنغیر

 المندوبیة الجھویة للسیاحة
یكنوانإعمارة ، شارع محمد الخامس   

كادیرأ  

یت باھا، أیت ملول، اشتوكة أ-نزكانإداوتنان، إ-كادیرأ
كادیرأ  تارودانت، تزنیت  

 المندوبیة اإلقلیمیة للسیاحة
 زنقة اإلسالم، شارع عقبة ابن نافع، 

 العیون
السمارة، طرفایة، بوجدور، العیون  العیون 

 المندوبیة اإلقلیمیة للسیاحة
رقم  شقة شارع الوالء، إقامة البركة،

، حي موالي رشید، الداخلة10  
 الداخلة  أوسرد، وادي الذھب

 المندوبیة اإلقلیمیة للسیاحة
 شارع محمد الخامس

 طاطا
 طاطا طاطا

 المندوبیة اإلقلیمیة للسیاحة
، إقامة سادس، شارع محمد ال3

 الصحراء، كلمیم
سا الزاك، أسیدي إفنيكلمیم، طان طان،   كلمیم 
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 :مواد االمتحان

سیجتاز المرشح االختبار  .شفوي واختبار كتابي على اختبار السیاحیة والمدارات المدن مرشدي لفئة المھني االمتحان یشتمل
 .لكترونیةء االستمارة على البوابة اإلناء ملغة أو اللغات التي تم اختیارھا أثالشفوي في الل

 .الكتابي بنجاح ختبارالاالذین اجتازوا ن والمرشحالشفوي ختبار لال یتأھل
 

سیجتاز المرشح  .شفوي واختبار كتابي واختبار بدني على اختبار الطبیعیة الفضاءات مرشدي لفئة المھني االمتحان یشتمل
 .لكترونیةثناء ملء االستمارة على البوابة اإلاالختبار الشفوي في اللغة أو اللغات التي تم اختیارھا أ

 .بنجاح یتأھل لالختبار الكتابي المرشحون الذین اجتازوا االختبار البدني
 .لكتابي بنجاحیتأھل لالختبار الشفوي المرشحون الذین اجتازوا االختبار ا

 
یھدف . السیاحة قطاعم من طرف ظإجباري من تدریب بنجاح بالمشاركة في ختباراتاالكل الذین اجتازوا  نویلتزم المرشح

   .وجھ كملمھنة اإلرشاد السیاحي على أ ممارسة من المیدانیة وتمكینھم ومھاراتھم معارفھم تعزیز ھذا التكوین إلى

 : تنبیھ ھام* 
 

 tourisme.gov.macourscon.  :یقم صاحبھ بالتسجیل المسبق عبر البوابة ملف ترشیح لم یعتبر الغیا كل 
 ثبت صحةی ال رج أجل استقبال الترشیحات أو الذيأو ورد خا المطلوبة یعتبر الغیا كل ملف ترشیح تنقصھ إحدى الوثائق 

 ؛من طرف المرشح المصرح بھا و الوثائق المدلى بھا المعلومات
حسب محل اإلقامة الوارد في بطاقة تعریفھ إیداع ملفات الترشیح  لمراکز الجغرافي التوزیع احترام المرشح علی یتعین 

 ؛الوطنیة
 ؛السیاحة بقطاع یتم اإلعالن عن لوائح المرشحین الناجحین و نتائج االمتحانات عبر الموقع اإللكتروني الخاص 
 ؛المرشحین إلى استدعاء إرسال أي یتم لن 
 .االمتحان یتعلق إشعار أي االستعالم عن جلأبانتظام من  السیاحة قطاعل الموقع اإللكتروني تصفح المرشحین علی یتعین 

 
 

 

 

 


