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الفصل األول :ترتيبات عامة
المادة األولى :تطبق ترتيبات هذا المرسوووبش ب وووام ال امديم ال ااميم بالمللتيم لد بلس بلملسوووسوووات ا ال مبميس
ذات الطابع اإل اري ،المكتتبيم في بظيفس يقل مسووتباها م و ا م المرادس ا بل مم الت ديش اليا بي ،بذلال م
بمقتضوويات الباا اليا ي مم القا بم رلش  003 39الصووا ر بتاري  81ي اير  8339المتضوومم ال ظاش ا سوواسووي
لمبظفي ال بلس بلبك ا ا ال ق بييم.
بي ار في ما يدي ،ل لالء ال امديم ب بارم << بك ء ق بييم>>.
الفصل الثاني :االكتتاب
المادة الثانية :يطدع البزير المسوووت ش اب البصوووي د الملسوووسوووات ال مبميس ذات الطابع اإل اري ،البزير
المكدف بالبظيفس ا ل مبميس د ااجيات لطا ه مم ال امديم ال ق بييم ،بغيس اإلذم بت ظيش مديس ا تقاء المتر ووايم
الااصديم د الم ارات المطدببس.
يكبم اكتتاا البك ء ال ق بييم م طريق المسابقس.
المادة الثالثة :يمكم إ ضووووام المتر ووووايم لبظيفس بكيل ق بي لد بلس اب إلا ه ملسووووسووووات ا ال مبميس ذات
الطابع اإل اري ،لم م تجريبيس لبل االكتتاا ال ااي ،بغيس التاك مم ل راته بمم م ْ ْْ ْْءمس سدبكه ،لطبي س البظيفس
المكتتا في ا.
المادة الرابعة :يتش اكتتاا البك ء ال ق بييم في إا ه فاات التبظيف الما م في المرفق باا ل ذا المرسبش،
بيستفي بم مم ا جر المقابل لدسدش القياسي ذي ال لس.
بتمكم االستفا م مم تجربس م يس سالفس في بظيفس م اب س ،بايث تتميل تدال االستفا م في إا ل البكيل مبل ا
االلتضوواء ،كدما كا ت البظيفس
في السوودش ي كت تطبيق لبا الت رع د ا ل ميس الم تبرم م قبصووس برتبتيم،
الم تبرم ل تش غد ا ارع اإل ارم بمف بم ا الذي ي ل ديه هذا ال ص.
المادة الخامسةةةةةة :يا المرفق باا مم هذا المرسوووووبش لاامس البظااف الم تبرم ،بي رف بالم اش المقابدس ل ا
ببالمستبيات المطدببس ل كتتاا في ا ،ببفاات التبظيف بسدش ا جبر المقابدس.
بت تبر لاامس البظااف هذه يابتس ،ال تقبل ت ي بالزيا م اببال قصام اببالتاريف ،إال بباسطس مرسبش.
المادة السادسة :يتش ،طبقا لترتيبات المادة  888مم القا بم رلش  003 39الصا ر بتاري  81ي اير 8339
المتضووومم ال ظاش ا سووواسوووي لمبظفي ال بلس ببك ا ا ال ق بييم ،اكتتاا البك ء ب ق لم م ير ما م ووواطات
اامس) ابلم م ما م اطات مللتس) ،لبلت كامل ،ابلبلت جزاي ،ابلبلت متقطع.
ت تبر مللتس ال وووواطات التي بإم كا ت تسوووو ش في إ جاز
ابظرفيس ،ال تستبجا اكتتاا امديم ااميم.

مس مبميس ،تاافظ د طاب ا كا مال فصووووديس

بيمكم لد ق المقاش ب وام واطات مللتس مقابدس لااج يات فصديس ،ام يكبم لبلت متقطع ،بتكبم م ته في هذه
الاالس ،بارم م مجمب س فترات ما م سووودفا ،وووطس بم بضوووس ،ب ير وووطس ال م بضوووس ،بيكبم البكيل في
الص ف ا ير مم هذه الفترات ال مم كل التزاش.
بفي االس االكتتاا لبلت جزاي ابلبلت متقطع ،فإم الم م ال وووووطس الف ديس با ها هي التي ت تبر الاتسووووواا
ا ل ميس في إطار الت رع البظيفي ،ب الفصل م ال مل.
المادة السابعة :يجا ام تكبم ال قب مطابقس لد قب ال مبذجيس المبي س في المرفق اي يم مم هذا المرسبش،
بام تتضومم البيا ات المذكبرم في المادة  881مم القا بم رلش  003 39الصا ر بتاري  81ي اير 8339
المتضمم ال ظاش ا ساسي لمبظفي ال بلس بلبك ا ا ال ق بييم.
ت تبر هووذه ال قب إجراءات ت وواموول ضووووووومم القووا بم ال مبمي ،بفي يوواا تفوواهش ب ي بيم ا طراف ،تكبم
ال زا ات التي ت ا ابل تطبيق هذه ال قب مم ا تصاص المااكش اإل اريس.
الفصل الثالث :المسار المهني
المادة الثامنة :ي تظش المسوووار الم ي لدبكيل ال ق بي بتف يل السووودش القياسوووي المقابل لفاته البظيفيس ،بيتضووومم
السدش القياسي رتبا ت كت زيا ات في ا جر تب ا لتق مات ا ل ميس.
ي تظش السدش القياسي لدبك ء ال ق بييم اسا كل فاس تبظيف ،د ال ابالتالي:
السلم القياسي

فئة التوظيف

ت8

درجة

عدد الرتب

سلم بداية سلم نهاية

إ ارم 8

ثانية/أولى 1/80

31/21 45/19

إ ارم 1

7/80

31/27 21/12

في8

1/80

31/21 45/19

في1

7/3

31/27 21/11

في9

2/3

31/79 27/98

في5

4/3

31/77 27/95

المادة التاسةةعة :يمكم لدبكيل ال ق ب ي اال تقال مم بظيفس ره بباسووطس ت يل يجره د ال ق ا صوودي،
بفي هذه الاالس ،يكبم التص يف في السدش الج ي باجر مساب لألصل ابارفع م ه مبا رم.
بيظل اال تقال مم بظيفس

ره اض ا لد ربط المت دقس ب غبر البظيفس ،بببجب اإلمكا يات الماليس،

ببج ل البظيفس ال ا رم مال ت افت ،كما هبم تبر في االس االكتتاا.
الفصل الرابع :شروط ممارسة الوظيفة

المادة العاشةةةةةرة :يمكم تابيل البك ء ال ق بييم ابتغيير بجه اسوووووت ام ش ،تب ا لمتطدبات المصوووووداس ،بذلال
بقرار مم الج س اإل اريس التي ل ا سووووودطس تبليع ق االكتتاا ،إال ام التابيل ابتغيير بجه االسوووووت اش ال يقبل إال
ا ل المصالح التاب س لدبزارم ابالملسسس صاابس الااجس التي استبجبت االكتتاا في ا صل.
تاتفظ المرام ـوووووووو بكيدس ق بيس ـوووووووو في االس تغيير بجه اسوووت ام ا إل بظيفس ا ره بسوووبا امبلت ا ،باق
االستفا م مم اجرها السابق طيدس الم م المقابدس ل ذه البض يس.
المادة الحادية عشةةةر :يمكم لدبكيل ال ق بي ،بم د ا جبر المتصووودس بكل فاس تبظيف ،التي ت ووومل اير
ا ل ميس ،ام يسووتفي مم ت بيضوووات م سوووا ات ابا وووغال إضوووافيس ،بذلال اسوووا ترتيبات الفقرم اليا يس مم المادة
اليا يس مم المرسووبش رلش  008 33الصووا ر بتاري  8333القاضووي بم ءمة الفصةةل بتبسوويط ظاش اجبر بك ء
ال بلس.
بيمكم إب ال هذه الت بيضات ب بم
يستفي البكيل ال ق بي،

ريس م الكدفس ال اصس ،يا مبدغ ا

االلتضاء ،في ق االكتتاا.

االلتضاء ،مم ال بات ال ااديس.

المادة الثانية عشر :يستفي البكيل ال ق بي الم قبل مللتا ،لم م ال تتجابز ستس بر ارع مال اكتتابه ،مم
بم لد قول ياو مبدغ وا في قو االكتتواا ،بذلوال زيوا م د توذاكر ال قول .بتغط هذه ال بم فقات الم ي وووووووس
بالسكم ،إذا كا ت هذه ال فقات ليست ماتمدس مم لبل اإل ارم المست مس.
المادة الثالثة عشةةةةةةر :يسووووووتفي البكيل ال ق بي المابل اب الذي تش تغيير بجه اسووووووت امه اايا ارع مال
اكتتابه ،هب با ضووواء اادته المامبليم ووور ا ،مم اق في تذاكر ل قل ا ووو اص با مت س ،بفي بم ووو ريس
بضا م السكم تسابي م ل اإليجار السك ي الجاري في بد م التابيل.
المادة الرابعة عشر :ي تبر فس ،إا ل بكيل ق بي ل غده مللتا ،لمركز بظيفي يتضمم تص يفا ا د مم
مركز بظيفته ا ل السدش البظيفي لدبك ء ال ق بييم.
يسووتفي البكيل ال ق بي الذي يبج في فس ،إذا كام المركز الذي ي ووغده الم ي ب ا ال يبج فيه اا اصو ،
مم الفرق بيم المزايا المت دقس بمركز ال فس بمركز ال دف ،بذلال لم م ال فس كامدس.
اما إذا كام لمركز ال فس مم ي غده اص  ،فإم ال دف
المركز الذي ي دف فيه ،اب يزاح م ال فس.

ايس م م ال تتجابز ي يس ا ر ،إما ام ييبت في

الفصل الخامس :اإلجازات
المادة الخامسةة عشةر :يسوتفي البكيل ال ق بي مم اق في اإلجازم السو بيس ضومم ال ربط المبي س في المادة
 882مم القا بم رلش  003 39الصووووا ر بتاري  8339المتضوووومم ال ظاش ا سوووواسووووي لمبظفي ال بلس ببك ا ا
ال ق بييم.
تقرر السووودطس اإل اريس المسوووت مس تاري االسوووتفا م مم اإلجازم السووو بيس ،ب اء د طدا البكيل اببمبا رت ا
ال اصس ،تب ا لمتطدبات المصداس.
يمكم بلف االسووووتفا م مم اإلجازم السوووو بيس في اي بلت تب ا لمتطدبات المصووووداس بامر مم السوووودطس اإل اريس
المست مس .في هذه الظرفيس ياتفظ البكيل ال ق بي باقه في التمتع بالجزء المتبقي مم إجازته المقطب س.
اإلجازم الس بيس ال ت قطع بادبل مرض ابببلبم اا ث الاق.

المادة السةادسةة عشر :يمكم لدبكيل ال ق بي الذي امض س تيم د ا لل في ال مس ،ام يستفي  ،ب اء د
طدبه ببقرار مستبفي كده مم السدطس اإل اريس المست مس ،ام يستفي مم إجازم ير م بضس راض صيس،
ال تتجابز م ت ا ي يس بر.
ايس الفترم ،يفصووول ال بكيل م ال مل ب بم إ ووو ار مسوووبق بب بم اق في الت بيض إذا لش يصووول طدا
إ ا م مجه السدطس المست مس ب ر لبل ا قضاء فترم اإلجازم ير الم بضس الجاريس.
المادة السةةةةابعة عشةةةةر :يمكم لدبكيل ال ق بي ،ب اء د طدبه ببقرار مسووووتبفي ووووكده مم السوووودطس اإل اريس
المسوت مس ،ام يستفي في ا ب مسس ر يبما مم اياش ال مل في الس س ،مم إجازات م بضس بم اسبات ا يا
ابالم اسبات ال ااديس.
بي مل ال

الس بي ياش اإلجازات المذكبر ا

ه ،آجال الطريق.

المادة الثامنة عشر :يمكم لدبكيل ال ق بي ،ب اء د طدا ال ياس التي هب ضب في ا ،ام يستفي مم إجازات:
8ـ لم م برات الجم يس ابالجم يات التي هب ضب في ا؛
1ـ لم م ممارسس مامبريس قابيس؛
 9ـووووووووووو لم م الملتمر السوووووياسوووووي ابالم ي ابال قابي ،البط ي ابال بلي ،لم م اجتما ات ال ياات القيا يس التي
هب ضوب م ت ا في ا ،ابلم اظرات بليس ي ترال في ا الفريق البط ي الف ي ابالرياضي اباليقافي… الذي هب ضب
م ه.
بفي كل هذه الااالت ،يت يم د ال ياس الم يس ام تبيم في طدب ا ،ات يكبم مقببال ،صووفس ال ضووبيس ها
لدبكيل الم ي ،بطبي س الا ث المستبجا لطدا م ح اإلجازم ،بم م اإلجازم المطدبا م ا ا ،بتاري ب م البكيل
ل مدووه ،هووذا مم بيم م دبمووات ا ره مفيو م .إذا كووا ووت مو م الاو ث تتجووابز يمووا يووس ايوواش مم ايوواش ال موول ،يكبم م ح
اإلجازم لم م ير م بضس.
المادة التاسةعة عشةر :يمكم لدبكيل ال ق بي الملهل لدم واركس في امتاا ات بابمسوابقات راسويس ،ام يستفي
مم إجازم لم م االمتاا ات ابالمسووووابقات ال راسوووويس المبي س في الطدا ،ب اء د طدبه ببقرار مسووووتبف ل ووووكده مم
السدطس اإل اريس المست مس.
ياتفظ البكيل باجرته كامدس لم م هذه اإلجازم.
الفصل السادس :أمراض ،أمومة وضمان اجتماعي
المادة العشرون :يستفي البكيل ال ق بي مم ال ظاش ال اش لدضمام االجتما ي.
يبضوع البكيل ال ق بي الم صواا بمرض ،بب رجس تم ه مم ممارسوس بظيفته ،في إجازم مرضيس ،لدم م التي
ي ير ب ا الطبيا الم الج ،بال تتجابز م م هذه اإلجازم تس س ا ر.
بفي هذه البضووووو يس ،ياق لدبكيل ال ق بي ام ياتفظ باجرته كامدس
المرضيس ،بب صف ا لأل ر الستس التاليس؛

لا

ووووو ر الي يس ا بل مم اإلجازم

باستي اء مما سبق فإم البكيل ال ق بي ياتفظ باجرته كامدس إل ام يتمكم مم است ا م مده ابيتش فصده اايا
في االس إصووابته بمرض ماسووبا د الم س ،اب بلبم اا ث اي اء اب بمبجا ممارسووس البظيفس ،اب بسووبا مل
تضايس مم اجل المصداس ال امس.

بياتفظ البكيوول كووذلووال ،باق الت بيض م ا ت وواا الطبيووس بالمصوووووووواريف المت دقووس مبووا ووووووورم بووالاووا ث
اببووالمرض.تتش ،طبقووا لترتيبووات الفقرم ا يرم مم المرجع اليووا ي مم المةةادة  882مم القووا بم رلش 39 003
الصووا ر بتاري  81ي اير  8339المتضوومم ال ظاش ا سوواسووي لمبظفي ال بلس ببك ا ا ال ق بييم ،تسووبيس بض و يس
البكيل ال ق بي الذي است فذ اقبله في اإلجازم المرضيس بلش ي مله الستا اف مده.
المادة الواحدة والعشةةرون :في االس بفام البكيل ال ق بي ،يت يم د اإل ارم المسووت مس ام تلمم صووااا
الاقبق:
ـ تس ي ا جر بكافس المستاقات لدبكيل

تاري البفام؛

بم يسابي مبدغ ا بم الفصل م ال مل التي تترتا لدبكيل في االس فس
ـووووووو تسو ي
تاري البفام ،س س مم ال مس د ا لل؛
كام البكيل ل امض ،

ق االكتتاا ،إذا

ـ مصربفات ج اازيس.
المادة الثانية والعشةةةةةرون :يمكم لدمرام ،البكيدس ال ق بيس ،ب اء د طدا م زز بإفا م طبيس ام تسوووووتفي  ،مم
إجازم امبمس م ت ا ارب س وور اسووبب ا د ا كير ،بام تاتفظ باجرت ا كامدس ل هذه اإلجازم .إجازم ا مبمس
ير مقصيس مم اإلجازم الس بيس.
الفصل السابع :نظام التأديب
المادة الثالثة والعشةةةرون :يطبق ظاش التا يا ب صوووبص البكيل ال ق بي ضووومم الترتيبات الم وووار إلي ا في
الباا اليا ي مم القا بم رلش  39 003الصا ر بتاري  81ي اير  8339المتضمم ال ظاش ا ساسي لمبظفي ال بلس
ببك ا ا ال ق بييم ،إال ام البكيل ال ق بي مبضووووووع متاب س تا يبيس ،يمكم ت ديقه مم ال مس إذا كا ت مقتضوووووويات
المصووداس تتطدا ذلال ،بات ايم إ زال ال قب بس به اب االلتضوواء ،إلغاء المتاب س.ال يمكم ام تتجابز فترم ت ديق
ال مس ووو ريم إذا صوووااب ا ت ديق ا جرم.بيمكم ت ديق ممارسوووس البظيفس في اق البكيل ال ق بي مبضوووع متاب س
ج اايس إل ام يصبح لرار الماكمس الم تصس اايا.
يكبم هذا الت ديق مبلفا لألجر باستي اء الت بيض ال اادي.
بفي ااالت ش قببس تتجابز اإل ذار ،ابإ ا س ،ابفي االس إ ا س مع بلف الت فيذ ،فإم البكيل ال ق بي يست ي
اقبله المت دقس بم م ت ديق البظيفس.
الفصل الثامن :الفصل عن العمل
المادة الرابعة والعشةةةرون :يسوووتفي البكيل ال ق بي المفصوووبل م ال مل بسوووبا ال جز الم ي ،مم ت بيض
الفصووووووول م ال مول ،إذا كوام لو امضووووووو في ال و مس سووووووو س د ا لل ،ارجا م فترات التجريا بيتميل هذا
الت بيض ،بال سوبس لكل سو س اضوبر في ال مس ،في سبس ما م مم متبسط ا جرم الكديس ال ريس لأل ر االي ي
ر ا يرم في ال مس السابقس د تاري الفصل م ال مل.
بت مل ا جرم الكديس جميع المستاقات مقابل ال مل ،باستي اء جميع تدال التي ل ا طابع ت بيض فقات.
بتتا هذه ال سبس د ال ابالتالي:
ـ  %14مقابل الس بات ال مت ا بل ؛
ـ  %90مقابل الفترم ما بيم الس س السا سس بالس س ال ا رم؛

ـ  %94مقابل الفترم الممت م ب

الس س ال ا رم.

بيت يم ا تبار اجزاء الس س.
المادة السةادسةة والعشرون :يستاق البكيل ال ق بي م ا ا ل ه الص بق البط ي لدضمام االجتما ي ما
يفصل م ال مل لبدب ه ا ال مر ابا ال مس المذكبريم في المبا  71بما ت ها مم القا بم رلش 003ـوووو 39
الصا ر بتاري  81ي اير  8339المتضمم ال ظاش ا ساسي لمبظفي ال بلس ببك ا ا ال ق بييم ،بيستفي مم بم
اإلاالس د الم اش التي يتش ااتسوووواب ا د ذات ا سووووات ،باسووووا ذات القبا المت دقس بت بيض الفصوووول م
ال مل.
بيتميل مبدغ هذه ال بم في سبس مم ت بيض الفصل م ال مل ياتسا اسا المقيات التالي:
ـ ال ميس اكير مم س س إل

مت س بات ف ديس %90؛

ـ ال ميس اكير مم مت س بات إل

ر س بات ف ديس %40؛
ريم س س ف ديس %74؛

ـ ال ميس اكير مم

ر س بات إل

ـ ال ميس اكير مم

ريم س س ف ديس %800؛

الفصل التاسع :ترتيبات مختلفة وانتقالية
بالتابيل المذكبر في المادة ال ا وورم مم هذا المرسووبش ،التابيل المبيم في
المادة السةةابعة والعشةةرون :ي
لرار االكتتاا ،بسوتصواح بض يس كل بكيل مسا لد بلس ابلملسسس مبميس ذات طابع إ اري ا مج في فاس <<
>> ببضووووووو يوس البكيوول ال قو بي ابالمكتتوا بقرار ،في مسوووووووتبه مموايوول ل وذه الفاوس ،بابل لبج وس ا ره م ووذ
اكتتابه.بيتش ذلال التصوووايح بقرار مم السووودطس اإل اريس المسوووت مس ،ي رض م ووورب ه لدتا ووويرم ال ظاميس لدبزير
المكدف بالبظيفس ال مبميس.
المادة الثامنة والعشةةرون :سووي ا تص و يف البك ء المسووا يم بالبك ء ال ق بييم بالبك ء المكتتبيم بقرار،
في مصووووالح ال ب لس ابالملسووووسووووات ال مبميس ذات الطابع اإل اري ،الذيم سووووبق ام اكتتببا في فاس << >> ابفي
مستبه ممايل ل ذه الفاس لتاري سابق د ص بر هذا ال ظاش.
بسيتش ذلال بقرار مم السدطس اإل اريس المست مس ،ي رض م رب ه لدتا يرم ال ظاميس لدبزير المكدف بالبظيفس
ال مبميس ،بفي الب ظااف بالفاات البظيفيس المبي س في المداق باا مم هذا المرسووووووبش ،با تبار ل رات ش بالبظااف
التي غدبها.
بياتفظ الم يبم
ببظيفس إ ا م التص يف.

ها ،با ل ميس المكتسوبس في البظيفس السابقس ،ببا جرم إذا كا ت ا د مم ا جرم المت دقس

المادة التاسةةةعة والعشةةةرون :يت يم تسوووبيس بضووو يس كل االس ت ال اباكتتاا سوووابقس د هذه الترتيبات ،فبر
بل هذا المرسبش ايز الت فيذ ،بذلال إللامس ال لس الت ال يس مع اإل ارم الم يس.
المادة الثالثون :يت يم تصوفيس اقبق ال امديم ،ق بييم كا با اببك ء مسا يم ابمكتتبيم بقرار في مستبه
ممايل لفاس << >> ،بذلال طبقا لدترتيبات التي كا ت مطبقس دي ش لبل ص بر هذا المرسبش.

المادة الواحدة والثالثون :ي تبر المداقات  1 _8ل ذا المرسبش جزءا م ه
المادة الثانية والثالثون.:يكدف بزراء البظيفس ال مبميس بال مل بالماليس ،كل فيما ي يه ،بتطبيق هذا المرسبش
الذي سي ر في الجري م الرسميس لدجم بري اإلس ميس المبريتا يس.

