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ـتـوفــرون علـى يـشارك في االمـتـحـان التـقـنـيـون من الدرجــة الـثـانـية ا
ست (6) سنوات من األقدمية على األقل بهذه الصفة.

يحدد في قرار فتح االمتحان ما يلي :
ـ تاريخ ومكان إجراء االمتحان ;

متحن بـشأنها في حدود 11% من عدد التقني من نـاصب ا ـ عدد ا
شار إليه أعاله ; ستوف لشرط األقدمية ا الدرجة الثانية ا

ـ تاريخ إيداع الترشيحات.
يـنـشر الـقـرار باجلـريـدة الرسـمـية أو يـدرج في الـصحف أو يـعـلن عنه
في اإلذاعة وذلك أسبوع على األقل قبل آخر أجل إليداع الترشيحات.

ادة 2 ا
تــتـألف جلــنـة االمــتـحــان من ثالثـة (3) أعـضــاء عـلـى األقل من بـيــنـهم
قـرر للـرئيـس األول للـمجـلس األعلى لـلحـسابـات من ب رئـيس يعـينـون 
ـالـيـة أو أطـر يـنـتـمـون إلى درجـة أعـلى من الـدرجـة التي قـضاة احملـاكم ا
ؤهالت ـتـرشـحـون يـتم اخـتيـارهم بـنـاء عـلى الـكـفـاءات وا يـنـتـمي إلـيهـا ا

توفرة لديهم في مواد االختبارات. العلمية ا
كن أن تضيف اللجنة إلى عضويتها أعضاء آخرين يزاولون عملهم و

بإدارات أخرى تتوفر فيهم نفس الشروط.
ادة 3 ا

تـتـألف جلـنـة احلـراسـة من ثالثـة أعـضـاء عـلى األقل من بـيـنهـم رئيس
قرر للرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات. يعينون 

ادة 4 ا
يشتمل االمتحان على اختبارات كتابية وشفوية :

أ) االختبارات الكتابية :

ادة 6 ا
ـترشح احلاصل دون نـقطة ال يـتأهل الجتـياز االخـتبار الـشفوي إال ا
إقـصــائـيـة عـلى مــعـدل يـسـاوي 10 عـلى 20 عـلـى األقل في االخـتـبـارات

الكتابية.
ادة 7 ا

تــضـاف إلى مـعـدل الـنـقط احملـصل عـلــيـهـا في االخـتـبـارات الـكـتـابـيـة
منوحة للمترشح برسم والشفوية نقطة مهنية عدديـة تطابق معدل النقط ا
طلوبة الجـتياز االمتـحان تتراوح ب 0 و20 السـنوات الست األخيـرة ا

ويتم احتساب النقطة النهائية على النحو التالي :
(30 x هنية (معدل نقط االمتحان x 70) + (معدل النقطة ا
النقطة النهائية = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

100

ادة 8 ا
ـتـرشـحـ الـناجـحـ مـرتـبـ حسب حتـدد جلـنة االمـتـحـان الئـحة ا
ـتـرشـح ـمـتحـن بشـأنـهـا من ب ا نـاصب ا االستـحـقـاق وفي حـدود ا

احلاصل علـى نقطة نهائية ال تقل عن 10 من 20.
ادة 9 ا

قرر للرئيس األول للمجلس األعلى يتم اإلعالن عن النتيجة النهائية 
ادة 8 أعاله ينـشر باجلـريدة الرســميــة أو في ـقتضـيات ا لـلحسـابات طبـقا 

قــر اإلدارة أو باألماكن التي أجريت بها االختبارات. الصحف أو يلصق 
ادة 10 ا
ينشر هذا القرار باجلريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من شعبان 1429 (28 أغسطس 2008).
اإلمضاء : محمد عبو.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كلف بتحديث القطاعات العامة نتدب لدى الوزير األول ا قــــرار للوزير ا
رـقم 1624.08 صـادر فــي 26 من شـعـبان 1429 (28 أغـسطس 2008)
بتحديد إجـراءات تنظيم مباراة التـوظيف في درجة تقني من الدرجة

الية. الثالثة باحملاكم ا
ـــــــــــــــــــ

كلف بتحديث القطاعات العامة نتدب لدى الوزير األول ا الوزير ا
بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377
ـثـابة الـنظـام األسـاسي العـام لـلوظـيـفة الـعـمومـية (24 فبـراير 1958) 

حسبما وقع تغييره وتتميمه ;
لكي رقم 401.67 الصادر في 13 من ربيع األول 1387 رسوم ا وعلى ا
(22 يونيو 1967) بسن نظام عام للمباريات واالمتحانات اخلاصة بولوج
أسالك ودرجــات ومـنــاصب اإلدارات الـعــمـومــيـة حــسـبــمـا وقع تــغـيــيـره

وتتميمه ;

ادة 5 ا

تـمــنح عن كل اخــتــبـار نــقــطـة عــدديــة تـتــراوح بـ 0 و 20 وتــعــتــبـر
إقصائية كل نقطة تقل عن 5 على 20.

عامل ا دة ا االختبار

3

3

ساعتان (2) 

ثالث (3) ساعات

1 ـ حترير موضوع إنشائي له عالقة باختصاصات احملاكم
الية ويحرر باللغة العربية وجوبا. ا

ـلف مـشروع يـتـعـلق بـاالختـصـاصات 2 ـ اخـتـبار أو دراسـة 
. سندة للمترشح ا

عامل ا دة ا االختبار

2 مــا بـ 15 و 30
دقيقة

كن أن تـدور حول الثقافة العامة مناقـشة مع جلنة االمتحان 
هام ـارسة ا وكولة لـلمترشح ومـدى قدرته على  هـام ا وا

متحن بشأنها. رتبطة بالدرجة ا ا

ب) االختبار الشفوي :
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ــرســـوم رقــم 2.05.72 الــصــادر في 29 مـن شــوال 1426 وعـــلى ا
(2 ديـسـمـبـر 2005) بـشـأن الـنـظـام األســاسي اخلـاص بـهـيـئـة الـتـقـنـيـ

ادت 8 و 11 منه ; شتركة ب الوزارات والسيما ا ا
وباقتراح من الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات

قرر ما يلي :
ادة األولى ا

ـكن لـلـمـجـلس األعـلى لـلحـسـابـات أن يـفـتح بـواسـطـة قـرار مـباراة
طلوبـة كلما دعت لـتوظيف الـتقنيـ من الدرجة الثـالثة في الـتخصصـات ا

صلحة إلى ذلك. ضرورة ا
ادة 2 ا
باراة ما يلي : يحدد في قرار فتح ا

باراة ; ـ تاريخ ومكان إجراء ا
تبـارى بشـأنهـا وعنـد االقتـضاء عدد ـناصب والـتخـصصـات ا ـ عدد ا

ناصب احملتفظ بها وفقا لألنظمة اجلاري بها العمل ; ا
ـ أجل إيداع الترشيحات.

ذكـور باجلـريدة الـرسمـية أو بـإحدى اجلـرائد الـوطنـية يـنشـر القـرار ا
أو بـواسـطـة اإلذاعـة الــوطـنـيـة وذلك أسـبـوعــ عـلى األقل قـبل آخـر أجل

إليداع الترشيحات.
ادة 3 ا

تـخصص تـوفـرين على دبـلـوم التـقنـي ا ـترشـحـ ا بـاراة في وجه ا تـفـتح ا
هـني احملدثة طبقـا للمرسوم سـلم من طرف إحدى مؤسسـات التكوين ا ا
رقم 2.86.325 الــصــادر في 8 جــمــادى األولى 1407 (9 يــنــايــر 1987)
ـهني حسـبمـا وقع تغيـيره وتتـميمه ـؤسسات الـتكوين ا بسن نظـام عام 
عـادلة لها احملددة طـبقا للمـقتضيات الـنظامية أو على إحـدى الشهادات ا

اجلاري بها العمل.
ادة 4 ا

باراة على اختبارات كتابية وشفوية. تشتمل ا
أ) االختبارات الكتابية :

عامل ا دة ا االختبار

3

2

ثالث (3) ساعات

ثالث (3) ساعات

تبارى بشـأنه يطابق مستوى 1 ـ اختبـار يتعلق بالتـخصص ا
الدرجة.

2 ـ اختبار عام في التحليل والترجمة ويتضمن :
ـ تلخيص نص باللغة العربية أو الفرنسية والتعليق عليه ;

. ذكورت لخص إلى إحدى اللغت ا ـ ترجمة ا

عامل ا دة ا االختبار

2 15 دقيقة على
األقل

مناقـشة مع جلنـة االمتحـان حول الثـقافة الـعامة وبـالتخصص
تبارى بشأنه. ا

ب) االختبار الشفوي :

ادة 5 ا
تــمــنح عن كل اخــتـبــار نـقــطــة عـدديــة تـتــراوح بـ 0 و 20 وتــعــتــبـر

إقصائية كل نقطة تقل عن 5 على 20.
ادة 6 ا

ـتـرشـحون احلـاصـلون دون ال يـقـبل الجـتيـاز االخـتـبار الـشـفوي إال ا
نـقـطة إقـصائـيـة على مـعدل يـساوي 12 على 20 علـى األقل في االختـبارات

الكتابية .
ادة 7 ا

باراة من ثالثة (3) أعضاء على األقل مـن بينهم رئيس تتألف جلنة ا
ـقـرر للـرئيس األول لـلمـجلس األعـلى لـلحـسابـات من ب قـضاة يـعيـنون 
ـرتبـة في سلم ـتخـصصـة وا ـاليـة أو األطر اإلداريـة والـتقـنيـة ا احملـاكم ا
كن أن اثل و األجور رقم 11 على األقل أو التي لها ترتيب استداللي 
تـضـيف اللـجـنـة إلى عـضـويتـهـا أعـضـاء آخريـن يزاولـون عـمـلـهم بإدارات

أخرى تتوفر فيهم نفس الشروط.
ادة 8 ا

تـتـألف جلـنة احلـراسـة من ثالثـة أعـضاء عـلى األقل من بـيـنـهم رئيس
قرر للرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات. يعينون 

ادة 9 ا
ـباراة كل مـترشح حـاصل دون نـقطـة إقصـائية يعـتبـر ناجـحا في ا
على معـدل إجمـالي في االختـبــارات الكـتابـية والشـفويـة يساوي 12 على

20 على األقل.

ادة 10 ا
ـترشح باراة حـسب التـرتيب واالستـحقاق قـائمة ا حتـصر جلنـة ا

الناجح وفقا للمادة 9 أعاله.
ادة 11 ا

ـنـاصب ادة 10 أعاله في حـدود ا ـشـار إلـيـها فـي ا حتـدد الـقـائـمـة ا
ـقرر لـلـرئيس األول لـلـمجـلس األعـلى لـلحـسـابات تـبـارى في شأنـهـا  ا
ـقر يـنـشـر بـاجلـريـدة الـرسـمـية أو بـإحـدى اجلـرائـد الـوطـنـيـة أو يـلـصق 

اإلدارة أو باألماكن التي أجريت بها االختبارات.
ادة 12 ا

يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره باجلريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 26 من شعبان 1429 (28 أغسطس 2008).

اإلمضاء : محمد عبو.


