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امتحان مهني لولوج مهنة مرشد سياحي
 خاص باألشااص التتوررن لى فاااا ميدايية-تطبيقا للمادة  13من القانون رقم  30.21المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي و المادة  30من المرسوم رقم 0.3..111
الصادر في فاتح رمضان  31( 3.11يونيو  )0231بتطبيق القانون رقم  21.30المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي و قرار
وزير السياحة رقم  111.31الصادر في  03من ربيع اآلخر ( 3.11فاتح فبراير  )0231بتحديد كيفيات تسليم اعتمادات
المرشدين السياحيين خالل الفترة االنتقالية ،ينظم قطاع السياحة امتحانا مهنيا لتسليم اعتماد مزاولة مهنة مرشد المدن و
المدارات السياحية أو مهنة مرشد الفضاءات الطبيعية ألشخاص ال يستوفون شرط التكوين المنصوص عليه في القانون
المنظم للمهنة ،لكن يتوفرون على كفاءات ميدانية.

توارنخ إجراا االمتحان
الائة
مرشد الاضااا الطبيعية

مرشد التدن و التدارا السياحية

االختبار

التارنخ

اختبار بدني

اإلثنين  1و الثالثاء  1فبراير 0231

اختبار كتابي

األحد  33فبراير 0231

اختبار شفوي

السبت  0.و األحد  01فبراير 0231

اختبار كتابي

األحد  33فبراير 0231

اختبار شفوي

السبت  0.و األحد  01فبراير 0231

شروط التشارفة
ألجل المشاركة في االمتحان المهني ،يجب على المرشح أن:






يكون مغربي الجنسية؛
ال يقل سنه عن  31سنة و أن ال يزيد عن  15سنة عند تاريخ إجراء االمتحان؛
يتوفر على القدرة البدنية لمزاولة المهنة؛
ال يكون قد صدر في حقه حكم بالحبس من أجل جناية أو جنحة ما عدا الجرائم غير العمدية؛
يتوفر على كفاءات ميدانية مكتسبة مؤهلة لممارسة مهنة مرشد سياحي في الفئة المترشح بشأنها ،و خاصة:
 oالتوفر على ثقافة عامة جيدة؛
 oاإللمام بتاريخ و حضارة و ثقافة و تقاليد المغرب و الخصوصيات المحلية؛
 oضبط القوانين المنظمة لألنشطة السياحية؛
 oإتقان لغة أجنبية واحدة على األقل؛
 oالتمكن من تقنيات التواصل و تنشيط المجموعات؛
 oالتوفر على معارف و قدرات و مهارات لحل المشاكل و تدبير الصعوبات في الظروف الطارئة.

اململكة املغربية
وزارة الس ياحة و النقل اجلوي
و الصناعة التقليدية و الاقتصاد الاجامتعي
قطاع الس ياحة
مديرية التقنني و التطوير و اجلودة

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

مسطرة التسجيل ري االمتحان
 الترحىة  :1التسجيل التسبق لبر اإليتريت
يجب على المرشح القيام بتسجيل مسبق عبر البوابة اإللكترونية concours.tourisme.gov.ma

(يفضل استخدام المتصفح  )Google Chromeوذلك في اجل أقصاه يوم األربعاء  0.يناير  0231على الساعة الرابعة
والنصف بعد الزوال.
ال يسمح للمرشح بتقديم ملف ترشيحه إال الجتياز امتحان فئة واحدة من فئتي المرشدين السياحيين" :مرشد المدن و المدارات
السياحية" أو "مرشد الفضاءات الطبيعية".
ال يمكن للمرشح أن يقوم بأي تعديل بعد االنتهاء من عملية التسجيل عبر البوابة المذكورة أعاله كما يتعين عليه تحميل و
طباعة و توقيع استمارة التسجيل.
 الترحىة  :2تكون مىف الترشيح
يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية:












طلب خطي يبرز فيه المرشح محفزاته لمزاولة مهنة مرشد سياحي؛
استمارة التسجيل المملوءة عبر البوابة اإللكترونية و الموقعة من طرف المرشح؛
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛
بطاقة السوابق يقل تسليمها عن ثالثة أشهر؛
شهادة طبية تثبت القدرة البدنية على مزاولة مهنة مرشد سياحي مسلمة منذ أقل من ثالثة أشهر؛
سيرة ذاتية مفصلة ) (CVحديثة العهد؛
نسخ مطابقة ألصل الدبلومات و الشهادات المحصل عليها ،عند االقتضاء؛
نسخ من الوثائق التي تثبت توفر المرشح على مهارات وخبرة مهنية؛
رسالة أو رسائل التوصية ؛
ثالث صور حديثة العهد من حجم  .سنتم  . /سنتم على خلفية بيضاء؛
تأمين شخصي ضد الحوادث صالح إلى غاية  31مارس  0231علی األقل (تطلب هذه الوثيقة لمرشحي فئة مرشد
الفضاءات الطبيعية).
 الترحىة  :3إنداع مىف الترشيح

تودع ملفات الترشيح مقابل وصل أو ترسل عبر البريد عن طريق رسالة إعذار مع إشعار بالتوصل ،حسب محل إقامة
المرشح الواردة في بطاقة تعريفه الوطنية ،إلى إحدى المندوبيات الجهوية أو اإلقليمية لقطاع السياحة المبينة عناوينها أسفله.
و يعتبر يوم األربعاء  0.يناير  0231على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال كآخر أجل لقبولها (يعتد بتاريخ ختم مصالح
البريد).
 الترحىة  :4الئحة الترشحي الجتياز االمتحان
 بعد دراسة ملفات الترشيح ،سيتم نشر لوائح المرشحين المستوفين لشروط اجتياز االمتحان و كذا مكان وزمان االختبارات
حصريا على الموقع االلكتروني لقطاع السياحة www.tourisme.gov.ma :؛
 لن يتم إرسال أي استدعاء إلى المرشحين ؛
 يتعين علی المرشحين تصفح الموقع اإللكتروني لقطاع السياحة بانتظام من أجل اإلطالع على أي إشعار يتعلق االمتحان.
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مراكز إيداع ملفات الترشيح
مرافز اإلنداع

العتاال و األقاليم

العنوان

فاس

فاس ،موالي يعقوب ،صفرو ،بولمان ،تاونات ،تازة

المندوبية الجهوية للسياحة
ساحة محمد الخامس
فاس

مكناس

مكناس ،الحاجب

المندوبية الجهوية للسياحة
الساحة اإلدارية ،مكناس

إفران

إفران

المندوبية اإلقليمية للسياحة
شارع محمد الخامس
إفران

الرشيدية

الرشيدية ،ميدلت

المندوبية اإلقليمية للسياحة
 ،..شارع األمير موالي عبد هللا،
الرشيدية

بني مالل

بني مالل ،خريبكة ،خنيفرة ،الفقيه بن صالح

المندوبية اإلقليمية للسياحة
شارع الحسن الثاني ،عمارة شيشاوة،
الطابق األول ،بني مالل

أزالل

أزالل

المندوبية اإلقليمية للسياحة
شارع الحسن الثاني ،أزالل

وجدة

وجدة-أنكاد ،جرادة ،بركان ،تاوريرت ،جرسيف،
فجيج

الحسيمة

الحسيمة

الناظور

الناظور ،الدريوش

طنجة

طنجة -أصيلة ،الفحص-أنجرة

تطوان

تطوان ،العرائش ،شفشاون ،المضيق-الفنيدق ،وزان

الرباط

الرباط ،سال ،الصخيرات-تمارة،القنيطرة ،الخميسات،
سيدي قاسم ،سيدي سليمان

الدار البيضاء

الدار البيضاء ،المحمدية ،النواصر ،مديونة

المندوبية الجهوية للسياحة
ساحة  31غشت
وجدة
المندوبية اإلقليمية للسياحة
زنقة الحمراء،كال بونيتا ،صندوق
البريد 3011سيدي عابد
الحسيمة
المندوبية اإلقليمية للسياحة
 ،11طريق الزغنغن ،حي والد ميمون
الناظور
المندوبية اإلقليمية للسياحة
 ،29شارع باستور طنجة
المندوبية اإلقليمية للسياحة
 ،12شارع محمد الخامس ،تطوان
المندوبية الجهوية للسياحة
 ،00شارع الجزائر
حسان الرباط
المندوبية الجهوية للسياحة
 ،55زنقة عمر السالوي
الدار البيضاء
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المندوبية اإلقليمية للسياحة
 02مكرر ،شارع المقاومة ،صندوق
البريد  011الجديدة
المندوبية اإلقليمية للسياحة
شارع الحسن الثاني ،عمارة األهرام،
الطابق الثاني ،شقة رقم 0
سطات
المندوبية الجهوية للسياحة
ساحة عبد المؤمن بن علي
شارع محمد الخامس ،كليز
مراكش
المندوبية اإلقليمية للسياحة
 ،32زنقة القاهرة
الصويرة
المندوبية اإلقليمية للسياحة
زنقة اإلمام مالك
آسفي
المندوبية اإلقليمية للسياحة
شارع محمد الخامس
ورزازات

الجديدة

الجديدة ،سيدي بنور

سطات

سطات ،بنسليمان ،برشيد

مراكش

مراكش ،شيشاوة ،الحوز ،قلعة السراغنة ، ،الرحامنة

الصويرة

الصويرة

آسفي

آسفي ،اليوسفية

ورزازات

ورزازات ،تنغير،زاكورة

أكادير

أكادير-إداوتنان ،إنزكان-أيت ملول ،اشتوكة أيت باها،
تارودانت ،تزنيت

العيون

العيون ،بوجدور ،السمارة ،طرفاية

الداخلة

وادي الذهب ،أوسرد

طاطا

طاطا

المندوبية اإلقليمية للسياحة
شارع محمد الخامس
طاطا

كلميم

كلميم ،طان طان ،سيدي إفني ،أسا الزاك

المندوبية اإلقليمية للسياحة
 ،1شارع محمد السادس ،إقامة
الصحراء ،كلميم

المندوبية الجهوية للسياحة
شارع محمد الخامس ،عمارة إيكنوان
أكادير
المندوبية اإلقليمية للسياحة
زنقة اإلسالم ،شارع عقبة ابن نافع،
العيون
المندوبية اإلقليمية للسياحة
شارع الوالء ،إقامة البركة ،شقة رقم
 ،32حي موالي رشيد ،الداخلة
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مواد االمتحان
يشتمل االمتحان المهني لفئة مرشدي المدن والمدارات السياحية على اختبار كتابي واختبار شفوي .سيجتاز المرشح االختبار
الشفوي في اللغة أو اللغات التي تم اختيارها أثناء ملء االستمارة على البوابة اإللكترونية.
يتأهل لالختبار الشفوي المرشحون الذين اجتازوا االختبار الكتابي بنجاح.
يشتمل االمتحان المهني لفئة مرشدي الفضاءات الطبيعية على اختبار بدني واختبار كتابي واختبار شفوي .سيجتاز المرشح
االختبار الشفوي في اللغة أو اللغات التي تم اختيارها أثناء ملء االستمارة على البوابة اإللكترونية.
يتأهل لالختبار الكتابي المرشحون الذين اجتازوا االختبار البدني بنجاح.
يتأهل لالختبار الشفوي المرشحون الذين اجتازوا االختبار الكتابي بنجاح.
يلتزم المرشحون الذين اجتازوا كل االختبارات بنجاح بالمشاركة في تدريب إجباري منظم من طرف قطاع السياحة .يهدف
هذا التكوين إلى تعزيز معارفهم ومهاراتهم الميدانية وتمكينهم من ممارسة مهنة اإلرشاد السياحي على أكمل وجه.
*تنبيه هام :

 يعتبر الغيا كل ملف ترشيح لم يقم صاحبه بالتسجيل المسبق عبر البوابةconcours.tourisme.gov.ma :
 يعتبر الغيا كل ملف ترشيح تنقصه إحدى الوثائق المطلوبة أو ورد خارج أجل استقبال الترشيحات أو الذي ال يثبت صحة
المعلومات المصرح بها و الوثائق المدلى بها من طرف المرشح؛
 يتعين علی المرشح احترام التوزيع الجغرافي لمراکز إيداع ملفات الترشيح حسب محل اإلقامة الوارد في بطاقة تعريفه
الوطنية؛
 يتم اإلعالن عن لوائح المرشحين الناجحين و نتائج االمتحانات عبر الموقع اإللكتروني الخاص بقطاع السياحة؛
 لن يتم إرسال أي استدعاء إلى المرشحين؛
 يتعين علی المرشحين تصفح الموقع اإللكتروني لقطاع السياحة بانتظام من أجل االستعالم عن أي إشعار يتعلق االمتحان.

