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ةماعلا ن&ناوقلا
ةيسردملا تالوطبلا فلتخم >; ةكراشملل ةدمتعملا قئاثولا ـ1

:)ة(بعاللاةصخرـأ
Nرلا تالوطبلا >; ةكراشملل )ة(بعاللا ةصخر دمتعPاو ةيميلقإلا ةيسردملا ةيضاUVWوPة، 
Yو ،راــسم ةــموظنم نــم )ة(بــعاللا ةــصخر جارختسا _^ع ةيميلعتلا ةسسؤملا )ة(ريدم لمعdاذ Nكــلذ رذــع، 
 ةــــعماUVا فرــــط نــــم دــــمتعملاو ،ةيــــسردملا ةــــضاPرلاب ءاــــقترالا ةــــPريدم نــــع رداــــصلا جذوــــمنلا لامعتــــسا متــــي
.ةيسردملا ةضاPرلل ةيrرغملا ةيكلملا

.{|طولا ديعصلا _^ع ةلوطب ل}ب ةصاخ(Badges)ةكراشملل تاقاطب دامتعا متPو
 بعاللا ةصخر

 :ةظحالم
؛ناولألاب وأ دوسألاو ضيبألا ن&نوللاب ةعوبطملا ن&بعاللا صخر لامعتسا زوجي ـ
.).ماعلا سراUàا ،رظانلا ،ريدملا( متاUÖا ىوتحم نع رظنلا ضغâ ،اáàاو ةروصلاو ةصخرلا _^ع عوضوملا متاUÖا نوكي نأ بجي ـ
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)ة(بعاللا ةصخر دادعإ لحارم ـــ

vرلا ةيعم=>ا ىوتسم 67عAةيميلعتلا ةسسؤملا /ةيسردملا ةيضا:

؛)02(نPجذومن KL )ة(بعاللا ةصخر دادعإـ•

 ةروـــصلا نوـــكت نأ بـــجAو ،)ة(ذـــيملتلا ةروـــص لـــمحت )ة(كراـــشم )ة(ذـــيملت لـــWل ةيـــسردم ةداVـــش دادـــعإ•
؛ةسسؤملا عhاطب ةموتخمو ةثيدح

.ةرازولل ةيميلقإلا ةAريدملا / ةيميلقإلا ةAريدملاب ةعما=>ا عرف k7إةيسردملا ةداVشلاو نPتصخرلا لاسرإ•

vريدملاب ةعما=>ا عرف ىوتسم 67عAريدملا / ةيميلقإلا ةAةرازولل ةيميلقإلا ة:

 LـــK دوـــجوم وـــw اـــم عـــم اـــمامت ةـــقباطتم )ة(بـــعاللا ةـــصخر LـــK ةدوـــجوملا تاـــمولعملا عـــيمج نأ نـــم دـــكأتلا•
؛ةيسردملا ةداVشلا

؛)ة(بعاللا ةصخر رVظ 67ع ةرازولل ةيميلقإلا ةAريدملا / ةيميلقإلا ةAريدملاب ةعما=>ا عرف متاخ عضو•

؛)بعاللا ةصخر نم ةيناثلا ة�Ä~لاو ذيمالتلل ةيسردملا دwاوشلا( فلملا لصأب ظافتحالا•

.ةينعملا ةيميلعتلا ةسسؤملا k7إ اÜáلع ةقداصملا تمت ÉÑلا )تا(نPبعاللا صخر لاسرإ•

)ة(رطؤملاةصخرـب

 ةـــــصخر 7ـــــ6ع ارفوـــــتمو ،اVـــــسفن ةـــــسسؤملاب )ة(اذاتـــــسأ نوـــــكي نأ ةـــــسسؤملا قـــــAرف )ة(رطؤـــــم 7ـــــ6ع بـــــجي•
؛ھلفسأ جذومنلل اقبط ةدمتعم

؛)ة(ذاتسأ فرط نم ارطؤم نكي مل اذإ ،قAرف وأ )ة(ذيملت يأل ةكراشملاب حمسé ال•
•KــــL ھمــــسا درو )ة(رطؤــــم روــــضح مدــــع ةــــلاح KــــL كراــــشملا دــــفولل ةيمــــسرلا ةــــحئاللا KــــL نــــكمي ،ةــــلوطبلا 

>.6Lصألا رطؤملل ليدب )ة(رطؤم نPيعô بلط ميدقت دفولا سóئرل ايئانñتسا
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 :ةظحالم

 ،ريدملا( متا01ا ىوتحم نع رظنلا ضغE ،اBCاو ةروصلاو ةصخرلا :9ع عوضوملا متا01ا نوكي نأ بجي

.)ماعلا سرا0Cا ،رظانلا

ةكراشملا حئاولو قئاثو ـ ج
ةسسؤملارفوتتنأبجي،)ةينطولاوةeو0jkاوةيميلقإلا(ةيسردملاةيضاeرلاتالوطبلا`_ةكراشملل

ةضاeرللةيvرغملاةيكلملاةعما0jا`_طارخنالابجاويدؤتنأو،ةيسردمةيضاeرةيعمج:9عةيميلعتلا

~{لاوةيلاتلاقئاثولا:9ع))تا(ن|قفارم،)تا(نeرطؤم،)تا(ذيمالت(كراشمدفولwرفوتينأوةيسردملا
:ةينعملاة0jkا:Çإ،ةددÅCاخeراوتلالبقاkلاسرإبجي

؛ةيسردملا تالوطبلا `_ ن|كراشملا ن|بعاللاو تابعاللا صخر

؛)ة(رطؤملا ةصخر
.ةدمتعملا ةكراشملا حئاول

تاعوبطملا،نeوكتلاوةيبâäللةeو0jkاتايميداwألاأبعá،ةيسردملاةينطولاتالوطبلا:ÇإلÜأتلاةلاح`_و

ةيميلقإلاةeريدملانأ:Çإةراشإلاعم،ةيسردملاةضاeرلابءاقترالاةeريدم:Çإلسرتوةلوطبلçبةصا01ا

ن|كراشملاوتاwراشملاةحئالنمةîï1لاسرإبةeو0jkاةلوطبلا`_ةكراشملادعEةرشابمةبلاطمةرازولل
:يîوâäكلإلاديñäلاñäعةيسردملاةضاeرلابءاقترالاةeريدم:Çإةينطولاةلوطبللن|لÜؤملا

dpss@men.gov.ma

لçلةدمتعملاجذامنللاقفو،ا•§C£نمدكأتلادعEةكراشملاحئاولبةvولطملاتامولعملانودتنأبجeو
نمةîï1عيقوتعم،طقفWordوأExcelجمانربلامعتساببوسا0Cاةطساوبكلذو~®ßاeرعون

.ةينعملاة0jkافرط

ةظوC¥م
 فرط نم ةعقوم ةدمتعملا تاعوبطملاو حئاوللاب ءافتكالا متي ةينطولا تالوطبلا `_ ةكراشملل ةبسµلاب

.ةيسردملا دÜاوشلاو ھنع بوني نم وأ ةيميداwألا ريدم
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ما3تحالا ن'0و ةيميظنتلا ن'&لا ـ2

ةيميظنتلا ن'&لا ـ أ

 :ةيلاتلا ما>ملاب ةيميظنتلا ن'&لا موقت

 ،ةيـــسردملا ةيـــضاBرلا تاـــسفانملا فـــلتخم ةرادإـــب ةـــصا0Qا قئاـــثولا دادـــعإ ،تالوـــطبلا ءارـــجإ خBراوـــت دـــيدحت

.تاسفانملا ما3ح نiيعgو حاdeقا ،تالوطبلا جمارب دادعbو تاBرابملا ةعرق ءارجإ ،يرابتلا زكارم رايتخا

:noاتلاm تالوطبلل ةيميظنتلا ن'&لا نوكتتو

ن'&لا ةليكشgةلحرملا

 ةلوطب

ةسسؤملا

؛))ة(اس{ئر( )ا|(ھتفصب ةيضاBرلاو ةيندبلا ةيبdeلا ةدامل )ة(قسwملا )ة(ذاتسألا ـ1

؛ةيضاBرلاو ةيندبلا ةيبdeلا ةدام )تا(ةذتاسأ ـ2

.كلذ nÜإ ةرورضلا تعد اذإ ذيمالتلاو تاذيملتلا ضعÅ  ـ3

تالوطبلا

ةيميلقإلا

 )ا|(ھتفصب ةرازولل ةيميلقإلا ةBريدملاب ةيسردملا ةيضاBرلا ةطشãألا قيسwتب )ة(فل3ملا )ة(شâفملا ـ1

؛))ة(اس{ئر(

؛ةرازولل ةيميلقإلا ةBريدملاب ةيضاBرلاو ةيندبلا ةيبdeلا ةدام وشâفمو تاشâفم ـ2

؛ةرازولل ةيميلقإلا ةBريدملاب ةيسردملا ةضاBرلاب ءاقترالا بتكمب )ة(فل3ملا ـ3

.ةينعملا ةضاBرلل ةيميلقإلا ةينقتلا ةن'&لا )ة(س{ئر ـ4

تالوطبلا

ةBو>'0ا

؛)ة(اس{ئر )ا|(ھتفصب ةيضاBرلاو ةيندبلا ةيبdeلا ةدامل )ة(يو>'0ا )ة(قسwملا )ة(شâفملا ـ1

؛ةكراشملا ةرازولل ةيميلقإلا تاBريدملاب ةيضاBرلاو ةيندبلا ةيبdeلا ةدام وشâفمو تاشâفم ـ2

 ةلوطبلل ةنضتêëا ةرازولل ةيميلقإلا ةBريدملاب ةيسردملا ةضاBرلابءاقترالا بتكمب )ة(فل3ملا ـ3

؛ةBو>'0ا

؛ةيميداmألاب ةيسردملا ةضاBرلاب ءاقترالا بتكمب )ة(فل3ملا ـ4

.ةينعملا ةضاBرلل ةBو>'0ا ةينقتلا ةن'&لا )ة(س{ئر ـ5

 ةلوطبلا

ةينطولا

Åما>ملا ديدحت دع، gنع نا'0 ل3ش:

؛ةيسردملا ةضاBرلاب ءاقترالا ةBريدم ـ1

؛ةيسردملا ةضاBرلل ةيñرغملا ةيكلملا ةعما'0ا ـ2

.ةينطولا ةلوطبلل ةنضتêëا ة>'0ا ـ3

:ةما| ةظحالم

ÃعóÜ و>'0او ةيميلقإلا ةيميظنتلا ن'&لاBيظنت عامتجا دقع ،ةôö قتوõö تاسفانمقالطنا لبق 

 زكارمعيمج óÜع ھنم °†ã عüزوت متي كلذب رضحم رBرحت عم ،ةBو>'0او ةيميلقإلا تالوطبلا

.تاسفانملا
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ما+تحالا ن%$ ـب

.نعطلل ةلباق VMغو ةيئاSR اQRارارق LMتع.و ،ةينقتلا بناو%$اب ةقلعتملا اياضقلا عيمج >; ثبلا ةم0م ن%5لا هذ0ل د0ع.

ن%5لا ةليكش.ةلحرملا

 ةلوطب

ةسسؤملا

؛))ة(اسnئر( )اm( ھتفصب ةيضاhرلاو ةيندبلا ةيبgMلا ةدامل )ة(قسdملا )ة(ذاتسألا ـ1

.ةسسؤملاب ةيضاhرلاو ةيندبلا ةيبgMلا ةدام ةذتاسأ ـ2

 تالوطبلا

ةيميلقإلا

 ةرازولل ةيميلقإلا ةhريدملاب ةيسردملا ةيضاhرلا ةطشxألا قيسdتب )ة(فل+ملا )ة(شuفملا ـ1

؛))ة(اسnئر( )اm(ھتفصب

؛ةرازولل ةيميلقإلا ةhريدملاب ةيضاhرلاو ةيندبلا ةيبgMلا ةدام وشuفمو تاشuفم ـ2

،ةhراشuسا ةفص}و ـ3

؛ةينعملا ةضاhرلل ةيميلقإلا ةينقتلا ةن%5لا )ة(سnئر ـ

.هروضح >; ةدئاف ةن%5لا ىرت ص�Ä ل{ ـ

 تالوطبلا

ةhو0%$ا

؛))ة(اسnئر( )اm(ھتفصب ةيضاhرلاو ةيندبلا ةيبgMلا ةدامل )ة(يو0%$ا )ة(قسdملا )ة(شuفملا ـ1

؛ةلوطبلا >; ةكراشملا ةيميلقإلا تاhريدملاب ةيضاhرلاو ةيندبلا ةيبgMلا ةدام وشuفمو تاشuفم ـ2

:ةhراشuسا ةفص}و ـ3

؛ةينعملا ةضاhرلل ةhو0%$ا ةينقتلا ةن%5لا )ة(سnئر ـ

.هروضح >; ةدئاف ةن%5لا ىرت ص�Ä ل{ ـ

 ةلوطبلا

ةينطولا

؛ةيسردملا ةضاhرلاب ءاقترالا ةhريدم ـ1

؛ةيسردملا ةضاhرلل ةي}رغملا ةيكلملا ةعما%$ا ـ2

.ةلوطبلل ةمظنملا ة0%$ا ـ3

:ةماm تاظحالم

 ددîïا جمانLMلل اقبط ةيسردملا ةيضاhرلا تاسفانملا عيمج ىرجت نأ بجي ،ظفحت وأ ضاgMعا ميدقت ةلاح >; ـ

؛ما+تحالا ةن%$ فرط نم ظفحتلا وأ ضاgMعالا >; مسï$ا راظتنا >; ،ا0ل

 رhرحت عم ،VMخأت نود}و الاح اöRلع ةضورعملا ةينقتلا اياضقلا عيمج >; تبلا ما+تحالا ن%$ عيمج óòع بجي ـ

.ةيئاSR اQRارارق LMتع.و ،رمألاب نVينعملا óòع ھنم †xü عûزوت متي كلذب رضحم
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ةماع تاءارجإ

ةسسؤملاة5وLلعظافI@ا(،ةينطولاوة5وAB@اةلوطبلا;:ةسسؤملاق5رفبةكراشملامتت•
؛)ن5رطؤملاةذتاسألاوذيمالتلاعيMNAو

 تاAB@ا عيمA@ ةصرفلا حنم( ،ةينطولا ةلوطبلا YZإ ة5وAB@ا ةلوطبلا نم ةرشابم لLأتلا•
؛)ةيسردملا ةينطولا تالوطبلا ;: ةكراشملل

 ةيلاوملا ة5رمعلا  ةئفلا نمض ،ةيسردملا تالوطبلا ;: كراشa نأ ذيملت وأ ةذيملت يأل حمسa ال•
؛)pas de surclassement( ةيلصألا ھتئفل

 ةلوطب لخاد دحاو ~{|ا5ر عون نم yzكأ ;: مويلا سفن ;: ةكراشملاب ذيملت وأ ةذيملت يأل حمسa ال•
،ةيعامA@ا تاضا5رلل ةيسردم

 تالوطبلل ةلLؤم ãzغ ،ىرخأ تاقباسم ةفاضإة5وAB@ا تايميداÜألاو ةيميلقإلا تا5ريدملل نكمي•
.ةينطولا

MألاعيمجلمعÜاتايميدا@ABللة5وçzعن5وكتلاوةيبéZ:
لÜو،تاضا5رلافلتìîةيسردملاةينطولاةلوطبلا;:ةكراشمللةدمتعملاقئاثولاعيمجلاسرإ•

ذاختامدعنعالوؤسمñzتعa،ةيميداÜألادفوةرامتسالاسرإéZعلمعaملكراشمدفو
؛ھلابقتسالةمزاللاتاءارجإلا

جولوبةينوناقةفصةيأھلتسúلصöîيألحمسaنلو،نãكراشمللةينوناقلادادعألاماçzحا•
؛ةلفاI@ا;:ذيمالتلاةقفارموأةيضا5رلابعالملا،ةبلI@ا/فاطملا،ةيذغتلاوءاويإلازكرم

؛ماعلاجمانñzللاقبطةلوطبلاتايلاعفYZإروضI@ا•
ن5وكتلاوةيبçzللة5وAB@اةيميداÜألابةيسردملاةضا5رللةيßرغملاةيكلملاةعماA@اعرفلمحتي•

،ب5رخت،رسك(هدارفأضع™نعردصتدق~©لاة5وßرتاللالامعألانعةبتçzملاف5راصملاعيمج
.)≠@ا،فالتإ

Lادج ما:

بتا∞مبنãفل∞ملاةداسلاوتاديسلاون5ãوAB@انãقسØملانãشÆفملاةداسلاوتاديسلانموجرملا
ديñzلاñzع،ةيسردملاةينطولاتالوطبللنãلLؤملاقئاثولاسرإةيسردملاةضا5رلابءاقترالا
مرحينأنكميدعوملااذLنعãzخأتلÜو،ةلوطبلÜقالطناخ5راتلبقمايأ10،ي±وçzكيلإلا

.ةيسردملاةينطولاةلوطبلا;:ةكراشملانمةيميداÜألا
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:ةيميدا.ألا دفو ةليكش# ـ
 ةيندبلا ةيبHIلا ش?فم وأ ةيضاNرلاو ةيندبلا ةيبHIلل يوDEFا قسAملا ش?فملا :دفولا )ة(س6ئر§

؛ھنع بوني نم وأ ،ةيضاNرلاو
؛ةل]ؤملا قرفلا§
؛ كراشم قNرف ل. نع )ة(دحاو رطؤم )ة(ذاتسأ§
.ةلفاح ةطساوب دفولا ءاضعأ لقنت ةلاح cd دفولا قئاس§
:دفولا )ة(س6ئر ماFم
،"ةيسردملاةيضاNرلاتالوطبلاcdةكراشملاةيضاNرلادوفولاليلد"cdةدراولاماFملادامتعا•

:اpqيبنمو
مايأةليطورفسلاءانثأةNوتشلافورظلاةFجاوملةمزاللاةيطايتحالاتاءارجإلاعيمجذاختا•

؛ةلوطبلا
؛لاجآلا برقأ cd دفولا ةليكش# ÅÇع ÄIيغ# ل~ب ةيسردملا ةضاNرلاب ءاقترالا ةNريدم راعشإ•
كلذو،ةيميظنتلاتاءارجإلاةلسارمبھنعنلعيسيذلالابقتسالازكرمáÇإدفولاعمروضDÜا•

قئاثولال.ÅÇعلوصDÜاوةيذغتلاوءاويإلابةصاDãاةNرورضلاتاءارجإلال~بمايقلل
،ةكراشملاتاداFش،(Badges)ةكراشملاتاقاطب:ھتيميدا.أدفوةكراشملةNرورضلا
ةر]اظتللماعلاجمانñIلا،ةقالطنالاحئاول،تاراشلا،ةيتحتلاتاNردصلا،تاNردصلا
؛...تاسفانمللòôمزلاجمانñIلاو

؛ةيسردملاةينطولاةلوطبلاcdةكراشملابةصاDãاةيلصألاقئاثولاعيمجÅÇعرفوتلا•
،اFعوننا.امفيكةFجةيألراFشإيألمحتال،دفولاذيمالتلةيضاNرلالذبلانأنمدكأتلا•

؛ةلوطبلاراوطأعيمجcdكلذواFعورفوأةيسردملاةضاNرللةيùرغملاةيكلملاةعماDEاءانúتساب
ô†فلتخمنÄت6ضاNرنÄتلذبراضحإةيعامDEاتاضاNرلاcdةكراشملاقرفلاعيمجÅÇعبجي•

.ô£¢اNرلاصصختلاcdةدحاوةركوناولألا

:تايلاديملاع•زوتونNزئافلاوتازئافلاجNوتتميسارم

ةزئافلاقرفلاßôعالوتابعالويرطؤموتارطؤملتايلاديم،ةلوطبلاتاNرابمءاq¶ناروفمدقت•
؛áÇوألاةثالثلازكارملاب

نÄلماحو،ةيضاNرلامq¶يذحأومFلذببجNوتتلاةصنمáÇإنوجوتملاذيمالتلاوتاذيملتلامدقتي•

.طورشلاهذ]فلاخي)ة(زئاف)ة(ذيملتيأجNوتتمتينلو،)Badges(ةكراشملاتاقاطبل


