
 
 
 

  
         2019 دجنرب 13بتاريخ   D12741/19/ADII/100  رقم و إصالح اإلدارة قرار لوزير اإلقتصاد و املالية

ب الرتشيح لشغل     رئيس قسم امليزانية و التجهيزاتمنصببفتح 
دارة اجلمارك و الضرائب غري املباشرة    

   
  

  ؛و إصالح اإلدارة إن وزير اإلقتصاد و املالية
  

مبثابة النظام األساسي ) 1958 فرباير 24 ( 1377 شعبان 04 الصادر يف 1.58.008الظهري الشريف رقم ى  علبناء -
 العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغيريه وتتميمه ؛

بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة ) 2008 أكتوبر 23 (1429 شوال 23 الصادر يف 2.07.995و على املرسوم رقم  -
  اإلقتصاد واملالية ؛

يف شأن كيفيات تعيني رؤساء ) 2011 نونرب 25 ( 1432 ذي احلجة 28 الصادر يف 2.11.681 على املرسوم رقم و -
إلدارات العمومية ؛  األقسام ورؤساء املصاحل 

حداث تعويض جزايف ) 1998 فرباير 02 (1418 شوال 04 الصادر يف 2.97.1052و على املرسوم رقم   - املتعلق 
م اخلاصة حلاجات املصلحة ؛لفائدة بعض موظفي و  مستخدمي الدولة عن استعمال سيارا

قرار و تتميم بتغيري ) 2019 شتنرب 20( 1441 من حمرم 20 الصادر يف 2887.19 على قرار وزير اإلقتصاد واملالية رقم و -
إحداث بشأن ) 2011 ماي 25 (1432 من مجادى اآلخرة 21الصادر يف  1393.11وزير اإلقتصاد و املالية رقم 

ت املركزية لوزارة اإلقتصاد واملالية ؛   وحتديد اختصاصات األقسام واملصاحل التابعة للمدير
       

  
   :قرر مـا يـلـي

  
  

  املادة األوىل
  

لفائدة املوظفني و األعوان التابعني هلا و املتوفرين على الشروط املبينة  و إصالح اإلدارة تعلن وزارة اإلقتصاد و املالية
ب الرتشيحبعدهو الثالثة  الثانية نيتملاد دارة اجلمارك رئيس قسم امليزانية و التجهيزاتمنصب لتقلد مهام   عن فتح             

  .و الضرائب غري املباشرة
  
  

  
  
  



  

  املادة الثانية    
  

ب الرتشيح لتقلد    :يف وجه املنصب املذكوريفتح 
  

   :الذين تتوفر فيهم الشروط التالية و إصالح اإلدارة اإلقتصاد و املاليةزارة بو نيلعاملان ي واألعوان املتعاقد املوظفني املرمسني- 1
  أن يكونوا مرتبني، على األقل، يف درجة متصرف من الدرجة الثانية أو يف إطار مهندس دولة، أو يف إحدى

  الدرجات ذات ترتيب استداليل مماثل ؛
 أن يكونوا حاصلني، على األقل، على شهادة أو دبلوم يسمح بولوج درجة متصرف من الدرجة الثالثة       

  أو درجة مماثلة ؛
  لنسبة لألعوان   أن يتوفروا، على األقل، على أربع سنوات من اخلدمة بصفة مرسم أو مخس سنوات 

دارات الدولة و اجلماعات الرتابيةاملتعاقدين   ؛ 
 

ريخ اإلعالن عن شغور املنصب املذكور، ملهام رئيس قسم املزاولنيني و األعوان املتعاقدني املرمسنيظف املو- 2 زارة  بو، يف 
  .و إصالح اإلدارة اإلقتصاد و املالية

   املادة الثالثة
ذة اخلاصة التعريفية يف البطاقت املطلوبة لشغله و كذا الكفاءاصب املعلن عن شغورهحتدد مهام املن          صب  املنا 

ذا القرارةو امللحق   .  
   الرابعةاملادة 

  
لقرار( يتم تقدمي ملفات الرتشيح  إىل مديرية املوارد و الربجمة التابعة إلدارة اجلمارك و الضرائب ) وفق النموذج املرفق 

  .خر أجل لقبول الرتشيحاتعلى الساعة الرابعة و النصف بعد الزوال، و هو آ 2019 دجنرب 31 إىل غاية غري املباشرة 
  

  اخلامسة املادة 
 عملية انتقاء املرتشحني املستوفني لشروط الرتشيح وكذا  و إصالح اإلدارةتتوىل جلنة معينة بقرار لوزير اإلقتصاد واملالية

  .إجراء املقابلة اإلنتقائية
  املادة السادسة

  .و إصالح اإلدارة صاد و املالية مت انتقاؤه بقرار لوزير اإلقتذي الةاملرتشح وأ يعني املرتشح
  

    السابعةاملادة
 وعلى البوابة اإللكرتونية لكل من ma.public-emploi.www التشغيل العموميينشر هذا القرار على بوابة 

  .املباشرةوإدارة اجلمارك والضرائب غري  و إصالح اإلدارةوزارة اإلقتصاد واملالية 
  

  2019 دجنرب 13  لربــاط، فـي حرر            
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