
 
 

 لتوظيف مباريات تنظيم عن ــالنـإع
  لثانيةا الدرجة من متصرفينو األولى الدرجة من لدولةا ومهندسي األولى الدرجة من لجماركا مفتشي

 مي  لدوليةا مهندسي و األولي  الدرجية مي  جميار ال مفتشي  لتوظيف مباريات الحقا، تحدد أخرى بمدنو الرباط بمدينة 2022 يوليوز 3 األحد يوم تجرى

 .أسفله إليه شارم هو ما وفق الثانية الدرجة م  ومتصرفي  األول  الدرجة

. قييدي  محييار  أو قييدي ، عسييكر  أو األميية، مكفييو  أو مقيياوم صييفة عليي  المتييوفري  األشييخا  لفائييد  المناصيي  ميي  %25 مبييارا  كيي  برسيي  يخصيي 

 .المعاقي  لألشخا  الثانية الدرجة م  والمتصرفي  األول  الدرجة م  لةالدو مهندس  توظيف مبارات  برس  شأنها ف  المتبار  المناص  م  %7وتخص 

 المشاركة شروط: 

 :التالية الشروط عل  المتوفري  مغربية، جنسية م  المترشحي  وجه ف  ياتالمبار هذه تفتح

 المشاركة شروط المباراة

 من الجمارك مفتشو
 األولى الدرجة

 مد  تعاد  لمد  المذكور الس  حد تمديد ويمك . الجارية السنة م  يناير فاتح ف  األكثر عل  سنة 30و األق  عل  سنة 21 العمر م  يبلغوا أن -
 سنة؛ 35 يتجاوز أن غير م  التقاعد ألج  تصحيحها الممك  أو الصحيحة السابقة العسكرية أو المدنية الخدمات

 والنهار، باللي  عمل  نشاط مزاولة أثناء أعضائه  م  عضو عم  ق تعر أو البدنية قدرته  تضعف عاهة أو مرض بأ  مصابي  يكونوا ال أن -
 ف  اإلصابات جميع وكذا النفس ، أو العقل  والمرض والخل  العصب  الجهاز ف  المزمنة واإلصابات السيقان، ف  الوريد  التمدد والسيما
 المناص ؛ هذه ف  القبو  م  مانعا كذلك التمتمة وتعتبر طقالن ع  الجزئ  أو الكل  العجز أو الصوت خروج تعرق  قد الت  والحنجر  الحلق

 إحدى أو المتخصصة العليا الدراسات دبلوم أو المعمقة العليا الدراسات دبلوم أو المتخص  الماستر أو الماستر عل  حاصلي  يكونوا أن -
  .أسفله التخصصات إحدى ف  العم ، به الجار  للنظام طبقا لها المعادلة الشهادات

 من لدولةا هندسوم
 األولى الدرجة

 الدرجة من ونمتصرفو
 الثانية

  ؛الجارية السنة م  يناير فاتح ف  األكثر عل  سنة 45 يبلغوا أن -
 أو المعاهد أو المدارس طرف م  المسلمة" الدولة مهندس" شهاد  عل  حاصلي  يكونوا أن األول ، الدرجة م  الدولة لمهندس  بالنسبة -

  ؛أسفله التخصصات إحدى ف  ،العم  به الجار  للنظام طبقا لها المعادلة الشهادات إحدى أو لتسليمها، المؤهلة الوطنية الجامعية المؤسسات
 دبلوم أو المعمقة العليا الدراسات دبلوم أو المتخص  الماستر أو الماستر عل  حاصلي  يكونوا أن الثانية، الدرجة م  للمتصرفي  بالنسبة -

 .أسفله التخصصات إحدى ف  العم ، به الجار  للنظام طبقا لها المعادلة الشهادات إحدى أو تخصصةالم العليا الدراسات

 .لها الموكولة بالمهام لالضطالع مؤهلة كفاءات توظيف عبر للوزار ، التابعة الالممركز  بالمصالح البشرية الموارد لتدعي  سباألسا بشأنها المتبارى المناص  تخص  :ملحوظة

 المطلوبة تالتخصصا: 

 المناصب عدد التخصص  الشعبة التوظيف مباراة

 األولى الدرجة من الجمارك مفتشو

 االقتصادية العلوم
 والتدبيرية

  التسيير ومراقبة االفتحا  -
 والمحاسبات  المال  التدبير -
 والمالية والنقد البنك -
 والجبايات المقاوالت مالية -
 القياس  االقتصاد -
  الدولية ارةالتج -

 الدول  القتصادا -
 واللوجستيك الدول  النق  -
 المالية واألسواق البنك -
 الخارجيةالمبادالت  -
 (Marketing) لتسويقا -
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 القانونية العلوم

  األعما  قانون -
 المدن  القانون -
 والقانونية القضائية المه  -
  المنازعات قانون -
 والمالية اإلدارية العلوم -

 المالية العامة -
  الضريبية والتقنيات العلوم -
 الجمرك  النظام -
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 والتقنيات العلوم

  (Biotechnologie)الحيوية التكنولوجيا -

 (Sciences Agroalimentaires)  الغذائية الصناعات علوم -

 (Sciences de l’environnement) البيئة علوم -
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 االحصاء االقتصاد األولى الدرجة من الدولة مهندسو

 التطبيق  القتصادوا االحصاء -
 والمالية األكتوارية -
 العمليات  البحث -
 

 الفالح  االقتصاد -
 واالجتماعية االقتصادية التنمية هندسة -

52 

 الثانية الدرجة من نوالمتصرف

 االقتصادية العلوم
 والتدبيرية

 التسيير ومراقبة االفتحا  -
 والمحاسبات  المال  التدبير  -
 والمالية والنقد البنك -
 والجبايات المقاوالت مالية -

 

 القياس  االقتصاد -
 المالية واألسواق البنك -
 264 (Marketing) التسويق -

 القانونية العلوم

 األعما  قانون -
 المدن  القانون -
 والعقار العقود قانون -
 والقانونية القضائية المه  -

 المنازعات قانون -
 والمالية اإلدارية العلوم -
 العامة المالية -
 الضريبية اتوالتقني العلوم -

74 



 الترشيح ملف: 

  والمالييية االقتصيياد لييوزار  اإللكترونيي  بييالموقع الغييرض لهييذا المعييد  البرمجييية عليي  وجوبييا أسييفله إليهييا المشييار الوثييائق وتحمييي  التسييجي  يييت  أن يجيي 

"www.finances.gov.ma "ترشيح ملف وك . الترشيح ملفات إليداع أج  آخر( 16:30) زواال والنصف الرابعة الساعة على 2022 يونيو 6 يوم ويعتبر 

 .االعتبار بعي  يؤخذ ل  صحيحة غير بطريقة تحميله ت  أو ناق 

 للتعريف؛ الوطنية بطاقةال م  نسخة -

 أعاله؛ المذكور  الشع  إحدى ف  المطلو  الدبلوم م  نسخة -

 االلكترون ؛ وبريده الدائ  الشخص  وعنوانه هاتفه ورق  لمترشحا صور  تحم ( CV) ذاتية سير  -

 طرف م  مسلمة شهادات عل  وأ اجنبية شهادات عل  الحاصلي  للمرشحي  بالنسبة العال  بالتعلي  المكلفة الوزار  ع  صادر المعادلة قرار م  نسخة -

 ؛(المعادلة قرار ف  إليها شارالم الشهادات م  بنسخ مشفوع) المعتمد  الخا  العال  التعلي  مؤسسات

 الصفات؛ هذه إحدى عل  المتوفري  للمرشحي  بالنسبة قدي ، محار  أو قدي  عسكر  أو األمة مكفو  صفة تثبت شهاد  -

 مبارات  الجتياز المشاركة ف  الراغبي  المعاقي ، لألشخا  بالنسبة) واألسر  االجتماع  واالدماج التضام  وزار  طرف م  مسلمة اإلعاقة شهاد  -

  ؛(الثانية الدرجة م  والمتصرفي  األول  الدرجة م  الدولة مهندس  توظيف

 ؛الموظفي  للمرشحي  بالنسبة البشرية بالموارد المكلفة المركزية المصالح طرف م  وجوبا مسل  نهائ  ترخي  -

 إل  بوضوح فيها يشار المعنية الجامعية المؤسسة فطر م  مسلمة بشهاد  وجوبا ترفق الشعبة أو التخص  تتضم  ال الت  للديبلومات بالنسبة -

 .والشعبة التخص 

 االختبارات مواد: 

 :التاليي  االختباري  عل  األول  الدرجة م  الجمار   مفتش توظيف مبارا  تشتم 

 المعامل المدة االختبارات

 عل  اإلجابة وأ ثقافية أو اجتماعية وأ اقتصادية بقضايا يتعلق عام موضوع تحرير: كتابي اختبار
 .متعدد  اختيارات ذات عامة أسئلة

 3 ساعتان

 مدى تقيي  بهدف مختلفة وقضايا مواضيع المترشح مع المبارا  لجنة فيه تناقش :شفوي اختبار
 .بشأنها المتبارى بالدرجة المرتبطة الوظائف أو المهام ممارسة عل  قدرته

 2 دقيقة 30و 20 بي 

 :التاليي  االختباري  عل  الثانية الدرجة م  والمتصرفي  األول  الدجة م  الدولة مهندس  توظيف تامبارا تشتم 

 المعامل المدة االختبارات

 3 ساعتان .القانونية أو التدبيرية أو االقتصادية بالمجاالت يتعلق عام موضوع تحرير: كتابي اختبار

 مدى تقيي  بهدف مختلفة اوقضاي مواضيع المرشح مع المبارا  لجنة فيه تناقش: شفوي اختبار
 2 دقيقة 30و 20 بي  .بشأنها المتبارى بالدرجة المرتبطة والوظائف المهام ممارسة عل  قدرته

 .المطروحة األسئلة طبيعة حس  الفرنسية أو العربية باللغة االختبار ويحرر

 .الكتاب  االختبار ف  20 عل  12 ع  تق  ال عددية نقطة عل  الحاصلون المترشحون الشفو  االختبار الجتياز يتأه 

 العمييوم  التشييغي  بوابيية عليي و www.finances.gov.ma والمالييية االقتصيياد لييوزار  اإللكترونيي  لموقييعا عليي  المقبييولي  رشييحي الم لييوائح تنشيير

www.emploi-public.ma، عل  المباريات هذه نتائج ع  اإلعالن سيت  كما. مبارا  بك  الخا  الكتاب  االختبار جتيازال استدعاء بمثابة اللوائح هاته وتعتبر 

 .المذكوري  الموقعي 

 وطالشير مي  أكثر أو واحد عل  ريتوف ال نجاحه ع  أعل  أن سبق مترشحا أن أعاله، إليها المشار المباريات ف  المشاركة شروط توفر م  التأكد بمناسبة بتث إذا :تنبيه

 .الشروط هذه يستوف  االنتظار الئحة ف  مسج  آخر بمترشح(االستحقاق وحس  بالترتي  تعويضه فسيت  المطلوبة،

 

2 

http://www.finances.gov.ma/
http://www.emploi-public.ma/

