المملكة المغربية
وزارة الداخلية
والية جهة الرباط سال القنيطرة

إعالن عً جىظيم مبازاة مشتركت للخىظيف في دزجت مهىدض معمازي مً الدزجت ألاولى
لفائدة مجلع عمالت السباط
جىظم بمجالع العماالث و ألاكاليم الخابعت لجهت السباط طال اللىيعسة مبازاة مشتركت للخىظيف في دزجت مهىدض معمازي مً الدزجت ألاولى في الخخصصاث
اإلابيىت في الجدول أطفله ،وذلك ًىم الطبت  01دجنبر  2122على الظاعت الخاطعت صباخا ( 00صباخا) باإلاساكص التي طيعلً عنها عىد وشس الئدت اإلاترشحاث
واإلاترشحين اإلالبىلين الجخياش اإلابازاة.
وٍددد عدد اإلاىاصب اإلاخبازي بشأنها خظب الخخصصاث اإلاعلىبت ومجالع العماالث وألاكاليم اإلاعىيت وفم الجدول أطفله:
 مهىدض معمازي مً الدزجت ألاولى:الخخصص

الهىدطت اإلاعمازٍت

عدد اإلاىاصب

مجلع عمالت
السباط

1

1

مزاكشاملباراة:
ججسي اإلابازاة اإلاركىزة باإلاساكص التي طيعلً عنها عىد وشس الئدت اإلاترشحاث واإلاترشحين اإلالبىلين الجخياش اإلابازاة.

شزوط الترشيح
جفخذ اإلابازاة في وجه اإلاترشحاث واإلاترشحىن اإلاظخىفين للشسوط الخاليت :
 ان ًكىن اإلاترشح مً جيظيت مغسبيت؛ أن ًخمخع بالحلىق الىظىيت وذا مسوءة ،وأن جكىن له اللدزة العلليت والبدهيت إلامازطت الىظيفت العمىميت؛ أن ًبلغ مً العمس  11طىت على ألاكل و  45طىت على ألاكثر في فاجذ ًىاًس مً الظىت الجازٍت؛ أن ًكىن خاصال على شهادة مهندص معماري مظلمت مً ظسف اإلادزطت الىظىيت للهىدطت اإلاعمازٍت ،أو إخدي الشهاداث املحددة كائمتها بلسازللظلعت الحكىميت اإلاكلفت بالىظيفت العمىميت ،أو اإلاعترف بمعادلتها لهره الشهادة ،ظبلا إلالخضياث اإلاسطىم اإلاشاز إليه أعاله زكم  2-12-00الصادز
في  1جمادي آلاخسة  30( 1433أبسٍل .)2012
وال ٌعخد بشهادة الىجاح ،ولً ًلبل أي دبلىم أو شهادة غير اإلاظخىي أو الخخصص اإلاعلىب.
كما ًخعين على اإلاترشحين الرًً ًدملىن صفت ملاوم أو مكفىل ألامت أو عظكسي كدًم أو مدازب كدًم ،جلدًم ظلباتهم عً ظسٍم ؤلادازاث اإلاكلفت
بدظيير شؤونهم.

نوعية الاختبارات:
حشخمل اإلابازاة على اخخباز كخابي واخد واخخباز شفىي او جعبيلي واخد جعبيلا إلايشىز زئيع الحكىمت زكم  ،16/2020جددد مدتهما ومعامالتهما كالخالي:
نوع الاختبار

املوضوع

الاختبارالكتابي

مىضىع ًخعلم بالخخصص اإلاعلىب ًخضمً مىضىعا أو عدة مىاضيع اخخيازٍت

الاختبارالشفوي أو التطبيقي

ًخمدىز خىل مىاضيع وكضاًا مخخلفت بهدف جلييم مدي كدزة اإلاترشح في ممازطت
اإلاهام اإلاسجبعت بالدزجت اإلاخبازي بشأنها

املدة
زالر ( )3طاعاث
زالزىن ( )30دكيلت

املعامل
3
3

جمىذ عً الاخخباز الكخابي هلعت عددًت جتراوح ما بين  0و ،20وحعخبر اكصائيت كل هلعت حظاوي أو جلل عً  05مً .20
ًخأهل الجخياش الاخخباز الشفىي اإلاترشحين الحاصلىن على معدل ال ًلل عً  12مً  20في الاخخباز الكخابي ،دون الحصىل على هلعت اكصائيت.
جدصس لجىت اإلابازاة الئدت اإلاترشحين الىاجحين ،في خدود عدد اإلاىاصب اإلاخبازي بشأنها ،والئدت الاهخظاز ،مسجبين خظب الاطخدلاق ،مً بين اإلاترشحين
الحاصلين على معدل عام ال ًلل عً  10مً  ،20دون الحصىل على هلعت اكصائيت.
طزيقة الترشيح:
ًخم الترشيذ الجخياش اإلابازاة وجىبا وفم اإلاساخل الخاليت:
 إيداع ملف الترشيح :
جىدع ملفاث الترشيذ بمكخب الضبغ بمجلع العمالت  /ؤلاكليم الري جخخازه اإلاترشحت أو اإلاترشح الجخياش اإلابازاة خظب الخخصص اإلاعلىب اإلاشاز إليه بالجدول
أعاله ،ملابل وصل باالطخالم ،وذلك خالل أوكاث العمل باإلدازاث العمىميت ابخداء مً ًىم وشس هرا اللساز إلى غاًت ًىم  06دجىبر  ،2022وهى آخ ــس أجل
للبىل وإًداع الترشيداث.
جددد عىاوًٍ ملساث إًداع ملفاث الترشيذ كما ًلي:
العىىان
مجلع العمالت أو ؤلاكليم
ملس مجلع عمالت السباط
عمالت السباط
وطيخم اطدبعاد أي ملف ال ًخضمً الىزائم اإلاعلىبت أو وضع خازج آلاجال املحددة أعاله.
ً خكىن اإلالف مً الىزائم الخاليت:
 ظلب الترشيذ الجخياش مبازاة الخىظيف ًبين فيه الاطم الصخص ي والعائلي للمترشح وعىىاهه الدائم وجىكيعه وزكم هاجفه وبسٍده الالكترووي؛
 وسخت مً دبلىم مهىدض معمازي مً الدزجت ألاولى ،أو إخدي الشهاداث املحددة كائمتها بلساز للظلعت الحكىميت اإلاكلفت بالىظيفت العمىميت ،أو
اإلاعترف بمعادلتها لهره الشهادة ،ظبلا إلالخضياث اإلاسطىم اإلاشاز إليه أعاله زكم  2-12-00الصادز في  1جمادي آلاخسة  30( 1433أبسٍل .)2012
 وال ٌعخد بشهادة الىجاح ،ولً ًلبل أي دبلىم أو شهادة غير اإلاظخىي أو الخخصص اإلاعلىب؛
 وسخت مً كساز اإلاعادلت العلميت باليظبت للشهادة ألاجىبيت؛ ب اليظبت للدبلىماث والشهاداث التي ال جخضمً الخخصص ،فيخعين أن جسفم وجىبا بشهادة مظلمت مً اإلاؤطظت اإلااهدت للشهادة ٌشاز فيها إلى
الخخصص بكل وضىح؛
 باليظبت للشهاداث املحسزة بلغت غير العسبيت أو الفسوظيت ،فيخعين إزفاكها وجىبا بالترجمت إلى إخدي اللغخين؛ وسخت مً بعاكت الخعسٍف الىظىيت؛
 طيرة ذاجيت للمسشح جدمل صىزة خدًثت؛
 جسخيص مً ؤلادازة اإلاشغلت الجخياش اإلابازاة باليظبت للمترشحين الرًً ًدملىن صفت مىظف ،جدذ ظائلت السفض أو الحرف مً الالئدت النهائيت
للىاجحين؛
 وسخت مً الشهادة التي جثبذ صفت ملاوم أو مكفىل ألامت أو عظكسي كدًم أو مدازب كدًم (باليظبت للمخىفسًٍ على هره الصفت)؛
 شهادة الدسجيل في لىائذ ألاشخاص في وضعيت إعاكت (باليظبت لألشخاص في وضعيت إعاكت)؛
 كل وزيلت جثبذ جىفس اإلاترشحت أو اإلاترشح على الكفاءاث واإلاهازاث العمليت التي جخعلبها ممازطت الىظيفت اإلاعلىب شغلها ،عىد الاكخضاء؛
 عالوة على الىزائم اإلاعلىبت ،فان اإلاترشحين الىاجحين بصفت نهائيت في هره اإلابازاة ،ملصمين بدخميم ملفاتهم بالىزائم ؤلادازٍت اإلاعلىبت هظاميا للخعيين
بالىظيفت العمىميت ،وبئخضاز الدبلىم أو الشهادة ألاصليت وجلدًم وسخخين منها معابلت لألصل جدذ ظائلت عدم اللبىل؛
 إذا زبذ بمىاطبت الخأكد مً جىفس شسوط اإلاشازكت في اإلابازاة أن مترشحا طبم أن أعلً عً هجاخه ال ًخىفس على واخد أو أكثر مً الشسوط اإلاعلىبت
أو لم ًدل بيسخت ظبم ألاصل مً الشهادة أو الدبلىم ،فظيخم حعىٍضه ،بالترجيب وخظب الاطخدلاق ،بمترشحت أو مترشح آخس مسجل في الئدت
الاهخظاز ٌظخىفي هره الشسوط.
 طيخم وشس الئدت اإلاترشحاث واإلاترشحين اإلالبىلين الجخياش اإلابازاة وإعالن الىخائج على مىكع الدشغيل العمىمي:
 www.emploi-public.maوعلى بىابت اإلادًسٍت العامت للجماعاث الترابيت www.collectivités-territoriales.gov.ma،و على البىاباث ؤلالكتروهيت ملجالع
العماالث و ألاكاليم اإلاعىيت ،عىد جىفسها ،ويعد هذا النشزبمثابة اضتدعاء للمترشحات واملترشحين الجتياسالاختبار.

