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I -  خارج المعايير شريطة اإلدالء يتم البت فيها : التحاق الزوجات باألزواجطلبات
  .بالوثائق الضرورية وحسب ما تسمح به المصلحة العامة

II - يتم البت فيها حسب مجموع النقط المحصل عليها : طلبات االنتقال ألسباب أخرى
 :باعتماد المعايير التالية

 :ةالحالة العائلي .1
 النقط الفئة

 8 المطلقة واألرملة بأبناء

  5  )بأبناء(التحاق الزوج بالزوجة 
  3  )بدون أبناء(التحاق الزوج بالزوجة 

 :الحالة الصحية .2
 النقط الفئة

 10 وضعية صحية مدعمة بتوصية المجلس الصحي

 5 وضعية صحية مدعمة بملف طبي

  :السن .3
 النقط الفئة

 5 خمسون سنة فما فوق

 :دمية في مقر العملقاأل .4
 النقط

 نقطة واحدة عن كل سنة  عمل فعلي في مقر العمل الحالي

 :داريةالنقط اإل .5

 النقط

دارية المحصل معدل النقط اإل
سنوات  خمس في حدودعليها 

 وفق نسق الترقي

 عدد السنوات  x 2 :السريع

 عدد السنوات  x 1 :المتوسط

 عدد السنوات  x 0 : البطـيء

 :المراد االنتقال منها أو إليها مقرات العمل صنيفت .6
 النقط

 10 )ج( إلى )أ(من االنتقال  

 ) ب(إلى ) أ(من  االنتقال
5 

  )ج( إلى )ب(من االنتقال 
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ذوي االحتياجات الخاصة، يتم النظر في كل من فروع الصول أو أحد األفي حالة وجود و
 ،طالبي االنتقالبين تساوي ال كما أنه عند .المدلى بها الوثائق الرسمية استنادا إلىوضعية على حدة 

النقط المحصل عليها مقابل كل معيار حسب الترتيب أعاله، وإذا لم  باعتماديتم اللجوء إلى المفاضلة 
  .يتم اللجوء إلى األقدمية في اإلدارة ،يتم الحسم

فضاء "عبر  إليه جولويتم ال اتييمعلوم تطبيق إعداد على الوزارة عملتوفي نفس السياق، 
  : منيمكن ، الشخصي القن استعمالب بالموقع االلكتروني لمديرية الموارد البشرية "الموظف

  

  ؛تسجيل طلبات االنتقال إلكترونيا  
 ؛ إليهامنها أو  االنتقال مطلوب مدينة بكل المسجل الخصاص على االطالع  
 عليها المحصل النقط مجموع حسب والمرتبة لالنتقال المسجلة الطلبات عدد على االطالع 

 ؛  السالفة الذكر المعايير في محدد هو ما وفق ،طلب لكل بالنسبة

  مع إمكانية تقديمه عن تحت إشراف السلم اإلدارياستخراج الطلب وتوجيهه إلى الوزارة ،
  في حالة تعذر ملئه إلكترونيا ؛  )النموذج الجديد(طريق المطبوع الورقي

  وذلك لالنتقال، الرامية للطلبات ترتيب آخر على واالطالع هئإلغا أو الطلب تعديل إمكانية 
 .االنتقال طلبات تسجيل باب إلغالق المحدد التاريخ غاية إلى

 

قد  الدورية هقبل سريان مفعول هذالطلبات الواردة على الوزارة  نأ و تجدر اإلشارة إلى
وسيتم البت فيها  ،للصيغة الجديدة وفقا من طرف اإلدارةالتطبيق المعلومياتي على مباشرة  سجلت

  .لها أو إلغائهايعلى حالتها إذا لم يبادر الموظفون المعنيون بها إلى تعد
  

 لن تتم إال في حدود ما سيسمح بهاالنتقال االستجابة لطلبات أن  على التأكيدهذا، مع 
يكون باإلمكان العدول كما أنه لن  ؛ بالمحاكم لموارد البشريةلالعددي والنوعي على التوازن الحفاظ 

  .االستجابة لهابعد  عن طلبات االنتقال
 هذه الدوريةداريين العمل على تعميم فحوى لذا، أهيب بالسادة المسؤولين القضائيين واإل

  .سالمواهللا ولي التوفيق، وال، على وجه السرعة على كافة الموظفات والموظفين
 



  مديرية الموارد البشرية إلىتوجيه نسخة من هذا الطلب عن طريق الفاكس فور التوصل به  من السادة المسؤولين الرجاء
 05-37- 70-54-41    -     05- 37-73-10-17 :التالية  األرقامعلى 

   :تاريخ الطلب المملكة المغرية 
   وزارة العدل و الحريات 
  

  نتقالطلب اال
  )يوجه عن طريق السلم اإلداري(

  

  معلومات شخصية
  :ريرقم التأج   :ت.و.ب.ر  : االسم الكامل 

  :عدد األبناء   :الحالة العائليـة  :تاريخ االزديـاد
   :تاريخ الدخول لإلدارة  :ــةجالدر

      :تحاق بهااللتاريخ   :مقر العمل

  االمهام المكلف به
  

 طلب االنتقالسبب 

  
  المراد االنتقال إليهاالمدن

1    2    3    
      

    توقيع الموظف
  

الرئيس خاص ب
  المباشر

 مالحظاتالنظرية
  الموافقة بدون خلف 
 الموافقة بخلف 
الرفض 

  

الرئيس خاص ب
  األعلى

 مالحظاتالنظرية
 الموافقة بدون خلف 

 
 

 الموافقة بخلف 
 الرفض 
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