
  
  
  
  

  
  إعالن عن تنظيم مباراة توظيف 

  ) 6السلم ( الثالثةاملساعدين اإلداريني من الدرجة 
  

ط طنجة، وجدة،مبدن:  2020 ابريل 19) يوم إدارة اجلمارك و الضرائب غري املباشرة( واصالح االدارة واملالية االقتصادتنظم وزارة  مراكش ، ء، الدار البيضافاس، الر
اليت تضطلع  مبهام احلراسة  و ،اجلمركية من أجل تعزيز املوارد البشرية العاملة مبصاحل الفيالق) وذلك 6(السلم  الثالثةمساعدا إدار من الدرجة  220مباراة  لتوظيف أكادير، و

ريب البضائع واملخدرات   .واملراقبة وحماربة الغش التجاري و
  .مكفويل األمة و مرشحي قدماء املقاومني وقدماء احملاربني وقدماء العسكرينيمن هذه املناصب لفائدة % 25تخصص نسبة و س

 : شروط املشاركة

  شحني املتوفرين على :رت تفتح هذه املباراة يف وجه امل
  املغربية؛اجلنسية 

 18 لفرتة تعادل مدة اخلدمات السابقة الصحيحة احملتسبة من  االعلى ، مع إمكانية متديد حد السنفاتح يناير من السنة اجلاريةسنة على األكثر يف  40سنة على األقل و
  ؛ سنة 45اجل التقاعد دون أن تتجاوز 

 ئية: الشعب التالية  احدى  شهادة الباكالور يف ضية؛  العلوم الفيز  العلوم و؛  العلوم و التكنولوجيات امليكانيكية؛ العلوم االقتصادية والتدبري ؛  العلوم الر
ئيةالتكنولوجيات   .الكهر

 عن عالن اإلقبل و بعد إجراء املباراة وتقوم اإلدارة ، ملصاحل الفيالق اجلمركية شبه العسكري البدنية والنفسية، واليت تستجيب خلصوصية العمل امليداين تالتوفر على القدرا
  النتائج النهائية جبميع اإلجراءات للتأكد من توفر املرتشحني على هذه املؤهالت.

  :  الرتشيحملف 
على الربجمية املعلوماتية املعدة هلذا الغرض عرب املوقع االلكرتوين الدارة اجلمارك والضرائب غري املباشرة:  الرتشيح وجو طلبات تسجل

http://www.douane.gov.ma   ئق املرقمنة املعززة هلذا الطلب بصيغة   ، وهي كالتايل : « PDF »، مع تفريغ الو
  لنسبة للمرشحني  +  نسخة مشهود مبطابقتها ألصل بطاقة التعريف الوطنية:  1املرقمنة رقم الوثيقة شهادة تثبت صفة مكفول األمة أو عسكري قدمي أو حمارب قدمي، 

 ؛هذه الصفات ىحدإاملتوفرين على 

  لنسبة للشهادات األجنبية. + املذكورة اعالهالشعب احدى  يف شهادة الباكالورنسخة مشهود مبطابقتها ألصل  : 2الوثيقة املرقمنة رقم  شهادة املعادلة 

  سيتم حتديد مركز املباراة وفق حمل إقامة املرتشح. كما 2020مارس  16 وذلك يف أجل أقصاه
  :  مواد املباراة

ا كما يلي:و اختبار شفوي  تشتمل املباراة على اختبارين كتابيني و   حتدد مددها ومعامال
  املعامل  املدة  اإلختبار

  1  ساعتان  يتعلق مبوضوع ذي طابع عام. :اختبار كتايب عام
  2  ثالث ساعات  .ملهام و الوظائف املطلوب شغلها لتخصصات أو يتعلق مبوضوع أو أسئلة ترتبط  :اختبار كتايب خاص

دف تقييم مدى قدرته على ممارسة املهام أو  :اختبار شفوي تناقش فيه جلنة املباراة مع املرتشح مواضيع وقضا خمتلفة 
ا.درجة لالوظائف املرتبطة    املتبارى بشأ

  2  دقيقة 30و 20بني 

لنظر حلاجيات اإلدارة من التخصصات  العتبار املستوى العلمي املطلوب و ميكن أن تطرح يف إطار االختبارين الكتابيني مواضيع اختيارية  والكفاءات املطلوبة، مع األخذ 
ا.    لولوج الدرجة املعنية وكذا متطلبات ممارسة املهام و الوظائف املرتبطة 

للغة العربية أو الفرنسية حسب طبيعة املواضيع املطروحة.   حترر االختبارات 
  ).20 على 08الكتابية دون احلصول على نقطة اقصائية (اقل من  االختباراتيف  20 على 12الشفوي املرتشحون احلاصلون على معدل ال يقل عن  االختبار الجتيازيتأهل 
ائية رت إن امل هم ذلب ارتدائهم و متدهم به اإلدارة وظيفي سالحمهامهم حبملهم ل نيزاولو سشحني املقبولني بصفة  من مدونة  34اإلدارة (الفصل لة رمسية تسلمها إ

ماكن عملهم مبختلف مبعهد التدريب اجلمركي ببنسليمان عسكري وآخر مجركي شبه  ذي طابع تكوينل سيخضعون، كما اجلمارك و الضرائب غري املباشرة) قبل تعيينهم 
  .حسب حاجيات هذه اإلدارة املصاحل اجلمركية عرب الرتاب الوطين

 
 ملحوظة: 

ملوقع اإللكرتوين إلدارة اجلمار  ك والضرائب غري املباشرة سيتم اإلعالن عن لوائح املرتشحني املدعوين إلجراء االختبار الكتايب و الشفوي و النتائج النهائية 
www.douane.gov.maالح االدارةواص ، املوقع اإللكرتوين لوزارة االقتصاد و املالية www.finances.gov.ma   وببوابة التشغيل العمومي

public.ma-www.emploi   ونية مبثابة استدعاء للمرتشحني) ؛(ويعترب اإلعالن يف هذه املواقع االلكرت  
املرتشحني املتوفرين على صفة مكفول األمة أو عسكري قدمي أو حمارب قدمي ، توجيه ملف ترشيحهم عن طريق "مؤسسة احلسن الثاين كما يتعني على 

  لألعمال االجتماعية لقدماء العسكريني وقدماء احملاربني"، مدعمة بشهادة تثبت هذه الصفة.
  الغيا و حيفظ دون جواب. كل ملف مل يتوصل به عرب الربجمية املشار اليها اعاله يعترب


