
 
 إعالن عن تنظيم مباراة توظيف 

 ( 6السلم ) الثالثةادلساعدين اإلداريني من الدرجة 
 

فاس،  طنجة، وجدة،: مبدن 2019ماي  05يوم ( إدارة اجلمارك و الضرائب غري ادلباشرة)تنظم وزارة اإلقتصاد وادلالية 
من أجل و ذلك ( 6السلم ) الثالثةمساعدا إداراي من الدرجة  206مباراة  لتوظيف أكادير، و مراكش ، ء، الدار البيضاالرابط

اليت تضطلع  مبهام احلراسة وادلراقبة وزلاربة الغش التجاري وهتريب البضائع  و ،اجلمركية تعزيز ادلوارد البشرية العاملة مبصاحل الفيالق
 .وادلخدرات

مكفويل  و وقدماء احملاربني وقدماء العسكرينيمن ىذه ادلناصب لفائدة مرشحي قدماء ادلقاومني % 25ختصص نسبة و س
 .األمة 

 : شروط ادلشاركة
 :شحني ادلتوفرين على ترتفتح ىذه ادلباراة يف وجو امل

  ؛ ادلغربيةاجلنسية 

 18 سنة على األكثر يف اتريخ ادلباراة، مع إمكانية دتديد حد السن لفرتة تعادل مدة اخلدمات  40سنة على األقل و
 سنة؛ 45احملتسبة من اجل التقاعد دون أن تتجاوز  السابقة الصحيحة

  ؛علوم احلياة و األرضشعبة شهادة الباكالوراي يف   
 دلصاحل الفيالق  شبو العسكري البدنية والنفسية، واليت تستجيب خلصوصية العمل ادليداين تالتوفر على القدرا

النتائج النهائية جبميع اإلجراءات للتأكد من توفر ادلرتشحني قبل إعالن و بعد إجراء ادلباراة و تقوم اإلدارة  ، اجلمركية
  .على ىذه ادلؤىالت

 
 :  ملف الرتشيح

  وزارة االقتصاد و ادلاليةلتسجل طلبات الرتشيح على الربرلية ادلعدة ذلذا الغرض، عرب ادلوقع اإللكرتوين 
http://www.finances.gov.ma .  

 :يستخرج وصل طلب التسجيل من الربرلة ادلعدة ذلذا الغرض و يرفق ابلواثئق التالية 
  وعنوان ( رقمني إذا أمكن)طلب للمشاركة يف ادلباراة حيمل االسم الشخصي و العائلي وعنوان ادلرتشح ورقمو اذلاتفي

 ؛ اإللكرتوين بريده

  ؛علوم احلياة و األرضشعبة يف  شهادة الباكالوراينسخة مشهود مبطابقتها ألصل 

  بطاقة التعريف الوطنية ؛نسخة مشهود مبطابقتها ألصل 

 ؛حتمالن اسم ادلرتشح مشسيتان حديثتان  نصورات 
 3  ؛ شحترعنوان املحتمل الطابع الربيدي و اسم و ( من نوع لصاق ذايت)أظرفة 

  سرية ذاتية للمرتشح" CV." 
 

 :  إرسال ملفات الرتشيح

تسجيل طلب الرتشيح على الربرلية ادلعدة ذلذا  بعد ، حسب زلل إقامة ادلرتشح،وجواب عن طريق الربيدترسل طلبات الرتشيح 
وجوب اإلشارة مع التابعة إلدارة اجلمارك والضرائب غري ادلباشرة ادلبينة عناوينها أسفلو  إحدى ادلديرايت اجلهويةإىل ،الغرض

عتد ي) كآخر أجل لقبوذلا 2019أبريل  19 ويعترب يوم،  "مباراة توظيف مساعدين إداريني من الدرجة الثالثة " على الظرف
؛ ( بتاريخ ختم مصاحل الربيد

على صفة مكفول األمة أو عسكري قدمي أو زلارب قدمي ، توجيو ملف ترشيحهم عن كما يتعني على ادلرتشحني ادلتوفرين 
 .، مدعمة بشهادة تثبت ىذه الصفة "مؤسسة احلسن الثاين لألعمال االجتماعية لقدماء العسكريني وقدماء احملاربني"طريق 
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 مراكز ادلباراة
 العنوان عماالت وأقاليم مركز ادلباراة

 
 وجدة

 ، الناظور ، ، فكيك جرادة ، اتوريرت ، بركان ، وجدة
 .الدريوش وكرسيف 

ادلديرية اجلهوية للجمارك و الضرائب غري ادلباشرة 
 للشرق 

   شارع احلسن الثاين 
 الناظور

-، الفنيدق شفشاون،  العرائش،  تطوان، أصيال، طنجة  طنجة
 .وزان واحلسيمة ،ادلضيق 

للجمارك و الضرائب غري ادلباشرة  ادلديرية اجلهوية
 احلسيمة-تطوان-لطنجة
 شارع الكندي  

 طنجة

 فاس
، ، صفرو ، اتوانتإفران فاس ، مكناس ، موالي يعقوب ، 

 .خنيفرةو ، ميدلت شيديةاالر ،احلاجب اتزة ، بودلان ، ميسور،
ادلديرية اجلهوية للجمارك و الضرائب غري ادلباشرة 

 مكناس-لفاس
 حي الزىور طريق صفرو 

 فاس 

، اخلميسات ، القنيطرة،  دتارة – الصخريات، سال ، الرابط  الرابط
 .و سيدي سليمان  سيدي قاسم

ادلديرية اجلهوية للجمارك و الضرائب غري ادلباشرة 
 القنيطرة -سال-للرابط

 عمارة الصافت زنقة الوس
 الرابط 

 الدار البيضاء
، احملمدية ، النواصر، مديونة ، سطات ،  الدارالبيضاء 

خريبكة ،  بنسليمان ، برشيد ، اجلديدة ، اليوسفية وسيدي 
 .بنور

ادلديرية اجلهوية للجمارك و الضرائب غري ادلباشرة 
 سطات -للدار البيضاء

، ساحة دمحم اخلامس ملتقى شارع الراشدي وعبد 1
 الرمحان الصحراوي

 الدار البيضاء 

 مراكش
،  ، قلعة السراغنة شيشاوة،   الصويرةمراكش ،  أسفي  ، 

بين مالل ، الفقيو بن صاحل ، أزيالل ، ورزازات ، زاكورة ، 
 .احلوز ، الرحامنة و تنغري

ادلديرية اجلهوية للجمارك و الضرائب غري ادلباشرة 
 للوسط اجلنويب

 تركا 3حي ادلسرية  
 مراكش 

 أكادير
ايت ابىا ، تزنيت ،  -ملول ، اشتوكة  ايت-أكادير ، انزكان 

 ، طانطان، كلميماترودانت ، العيون ، السمارة ، بوجدور، 
، أوسرد ، الداخلة، سيدي افين ، طرفاية طاطا ، الزاك   -آسا

 .و وادي الذىب

ادلديرية اجلهوية للجمارك و الضرائب غري ادلباشرة 
 ألكادير
 ميناء أنزا

 أكادير 
 :  مواد ادلباراة

 :حتدد مددىا ومعامالهتا كما يليو اختبار شفوي  تشتمل ادلباراة على اختبارين كتابيني و
 ادلعامل ادلدة اإلختبار

 1 ساعتان .يتعلق مبوضوع ذي طابع عام :اختبار كتايب عام
 2 ثالث ساعات .ابدلهام و الوظائف ادلطلوب شغلها ابلتخصصات أو يتعلق مبوضوع أو أسئلة ترتبط  :اختبار كتايب خاص

تناقش فيو جلنة ادلباراة مع ادلرتشح مواضيع وقضااي سلتلفة هبدف تقييم مدى قدرتو على شلارسة ادلهام أو  :اختبار شفوي
 2 دقيقة 30و 20بني  .ادلتبارى بشأهنادرجة لالوظائف ادلرتبطة اب

حلاجيات اإلدارة من التخصصات والكفاءات ادلطلوبة، مع األخذ و ميكن أن تطرح يف إطار االختبارين الكتابيني مواضيع اختيارية ابلنظر 
 .ابالعتبار ادلستوى العلمي ادلطلوب لولوج الدرجة ادلعنية وكذا متطلبات شلارسة ادلهام و الوظائف ادلرتبطة هبا

 .حترر االختبارات ابللغة العربية أو الفرنسية حسب طبيعة ادلواضيع ادلطروحة
الكتابية دون احلصول على  االختباراتيف  20 على 12الشفوي ادلرتشحون احلاصلون على معدل ال يقل عن  االختبار الجتيازيتأىل 

 (.20 على 08اقل من  ) نقطة اقصائية 
لة رمسية تسلمها إايىم ذلب ارتدائهم و متدىم بو اإلدارة وظيفي سالحمهامهم حبملهم ل ايزاولوسشحني ادلقبولني بصفة هنائية ترإن امل

عسكري وآخر مجركي شبو  ذي طابع تكوينل سيخضعون، كما (من مدونة اجلمارك و الضرائب غري ادلباشرة 34الفصل )اإلدارة 
 : ملحوظة  .حسب حاجيات ىذه اإلدارة قبل تعيينهم أبماكن عملهم مبختلف ادلصاحل اجلمركية عرب الرتاب الوطين( إبحدى ادلدارس العسكرية)

ك والضرائب سيتم اإلعالن عن لوائح ادلرتشحني ادلدعوين إلجراء االختبار الكتايب و الشفوي و النتائج النهائية ابدلوقع اإللكرتوين إلدارة اجلمار
وببوابة     www.finances.gov.maادلاليةاالقتصاد و ادلوقع اإللكرتوين لوزارة ،  www.douane.gov.maغري ادلباشرة 

 ؛( ونية مبثابة استدعاء للمرتشحنيويعترب اإلعالن يف ىذه ادلواقع االلكرت)   www.emploi-public.maالتشغيل العمومي 
 وحيفظ بدون جواب؛كل ملف انقص ال يؤخذ بعني االعتبار  -
 ؛ال تؤخذ بعني االعتبار ادللفات ادلتوصل هبا خارج األجل احملدد يف اإلعالن أعاله -

 .على ادلرتشحني احرتام التوزيع اجلغرايف دلراكز ادلباراة تبعا لعناوينهم ادلوجودة ببطاقة التعريف الوطنية -
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