إعالن عن تنظيم مباراة لتوظيف

حراس اجلمارك من الدرجة الثالثة (السلم )6

تنظم إدارة اجلمارك والضرائب غري املباشرة يوم  14مارس  2021مبدن :طنجة ،وجدة ،الرابط ،الدار البيضاء،
مراكش ،فاس وأكادير( ،وان اقتضى احلال مبدن أخرى) مباراة للتوظيف يف درجة حارس اجلمارك من الدرجة الثالثة
(السلم  ،)6وحيدد عدد املناصب يف  220منصبا ،وذلك من أجل تعزيز املوارد البشرية العاملة مبصاحل الفيالق اجلمركية ،واليت
تضطلع مبهام احلراسة واملراقبة وحماربة الغش التجاري وهتريب البضائع واملخدرات.
و ستخصص نسبة  %25من هذه املناصب لفائدة مرشحي قدماء املقاومني وقدماء احملاربني وقدماء العسكريني و مكفويل
األمة .
شروط املشاركة:
تفتح هذه املباراة يف وجه املتشحني املتوفرين على :
 اجلنسية املغربية ؛
 18 سنة على األقل و 25سنة على األكثر يف فاتح يناير من السنة اجلارية .وميكن متديد حد السن املذكور ملدة
تعادل مدة اخلدمات املدنية أو العسكرية السابقة الصحيحة أو املمكن تصحيحها ألجل التقاعد من غري أن يتجاوز
30سنة.
 شهادة الباكالوراي يف إحدى الشعب التالية :العلوم الفيزايئية ،العلوم الرايضية ،العلوم االقتصادية ،التدبري
احملاسبايت ،العلوم والتكنولوجيات امليكانيكية ،العلوم والتكنولوجيات الكهرابئية؛

كما جيب أن تتوفر يف املتشحني للتوظيف يف إطار حارس اجلمارك من الدرجة الثالثة الشروط اخلاصة التالية:
 أن ال يكونوا مصابني أبي مرض أو عاهة تضعف قدرهتم البدنية أو تعرقل عمل عضو من أعضائهم أثناء مزاولة
نشاط عملي ابلليل والنهار ،وال سيما التمدد الوريدي يف السيقان ،واإلصاابت املزمنة يف اجلهاز العصيب واخللل
واملرض العقلي أو النفسي ،وكذا مجيع اإلصاابت يف احللق واحلنجرة اليت قد تعرقل خروج الصوت أو العجز
الكلي أو اجلزئي عن النطق وتعترب التمتمة كذلك مانعا من القبول يف هذا املنصب؛
 القدرة على مساع اهلمس على بعد مخسني سنتمتا ،وعلى مساع صوت عال على بعد  5أمتار ويعترب مبثابة عدم
القدرة البدنية كل اضطراب يف السمع أو كل إصابة يف األذن تؤدي إىل الصمم يف أذن واحدة أو يف األذنني
معا؛
 حدة بصر تبلغ نسبتها  10/15على األقل ،من غري استعمال نظارات أو عدسات أو أية وسيلة ميكنها رفع
القوة البصرية؛
 1.70 مت على األقل من الطول فيما خيص الذكور و 1.65مت ابلنسبة لإلانث من غري انتعال أحذية.
كما جيب اإلدالء بشهادة طبية حيدد فيها حدة البصر والطول يتم حتميلها عن طريق الربجمة املعلوماتية.
تقوم اإلدارة قبل إعالن النتائج النهائية جبميع اإلجراءات للتأكد من توفر املتشحني على هذه الشروط واملؤهالت.
ملف الرتشيح :

تسجل طلبات التشيح وجواب على الربجمية املعلوماتية املعدة هلذا الغرض عرب املوقع االلكرتوين إلدارة اجلمارك
والضرائب غري املباشرة ،http://www.douane.gov.ma :مع حتميل الواثئق املرقمنة املعززة هلذا الطلب بصيغة
»  ، « PDFوهي كالتايل :

الوثيقة املرقمنة رقم  :1نسخة لبطاقة التعريف الوطنية  +شهادة تثبت صفة مكفول األمة أو عسكري قدمي

أو حمارب قدمي ،ابلنسبة للمرشحني املتوفرين على إحدى هذه الصفات؛
الوثيقة املرقمنة رقم  :2نسخة لشهادة الباكالوراي يف احدى الشعب املذكورة اعاله  +شهادة املعادلة ابلنسبة

للشهادات األجنبية.
الوثيقة املرقمنة رقم  :3شهادة طبية تتضمن وجواب اتريخ التحرير ،اسم الطبيب وخامته ،وقياس الطول وحدة

بصر املتشح.
وذلك يف أجل أقصاه  19فرباير  2021كما سيتم حتديد مركز املباراة وفق حمل إقامة كل متشح
مواد املباراة:

تشتمل املباراة على اختبار كتايب واحد و اختبار شفوي و حتدد مددها ومعامالهتا كما يلي:
اإلختبار

املدة

اختبار كتايب :حترير موضوع عام يتعلق بقضااي اقتصادية او اجتماعية أو ثقافية أو اإلجابة على أسئلة عامة ذات
اختيارات متعددة.
اختبار شفوي :تناقش فيه جلنة املباراة مع املتشح مواضيع وقضااي خمتلفة هبدف تقييم مدى قدرته على ممارسة املهام أو
بني  20و 30دقيقة
الوظائف املرتبطة ابلدرجة املتبارى بشأهنا.
ويراعى يف األسئلة املطروحة يف إطار هذه االختبارات حاجيات اإلدارة من التخصصات والكفاءات املطلوبة ،مع األخذ ابالعتبار املستوى
العلمي املطلوب لولوج الدرجة املعنية وكذا متطلبات ممارسة املهام والوظائف املرتبطة هبا.
وحيرر االختبار ابللغة العربية أو الفرنسية حسب طبيعة األسئلة املطروحة.
يتأهل الجتياز االختبار الشفوي املتشحون احلاصلون على نقطة عددية ال تقل عن  12على  20يف االختبار الكتايب.
إن املرتشحني املقبولني بصفة هنائية سيزاولوا مهامهم حبملهم لسالح وظيفي متدهم به اإلدارة وارتدائهم لبذلة رمسية تسلمها إايهم
اإلدارة (الفصل  34من مدونة اجلمارك والضرائب غري املباشرة) ،كما سيخضعون لتكوين مجركي وآخر عسكري قبل تعيينهم أبماكن
عملهم مبختلف املصاحل اجلمركية عرب الرتاب الوطين حسب حاجيات هذه اإلدارة.
ملحوظة:

ساعتان

سيتم اإلعالن عن لوائح املرتشحني املدعوين إلجراء االختبار الكتايب و الشفوي و النتائج النهائية ابملوقع اإللكرتوين إلدارة اجلمارك والضرائب
غري املباشرة  ، www.douane.gov.maاملوقع اإللكرتوين لوزارة االقتصاد و املالية و اصالح اإلدارة www.finances.gov.ma
وببوابة التشغيل العمومي ( www.emploi-public.maويعترب اإلعالن يف هذه املواقع االلكرتونية مبثابة استدعاء للمرتشحني) ؛

-

ترفض طلبات الرتشيح غري املسجلة إلكرتونيا  ،أو اليت تتضمن شهادة طبية غري متوفرة على املعطيات احملددة أعاله أو ختللها
أي تشطيب وحتفظ دون جواب؛
كل ملف انقص ال يؤخذ بعني االعتبار وحيفظ بدون جواب؛
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