
اململكـة املغربيـة
زارة الـداخليــةو

العامة لألمن الوطينديريةامل
*قرار للمدير العام لألمن الوطين*

للتـوظيفاملتعلق بإجراء مباراة رقم                     بتاريخ                               
رابعةمن الدرجة التقينيف درجة

:إن املدير العام لألمن الوطين 
مبثابة النظام األساسي العام للوظيفة العمومية ) 1958فرباير 24(1377شعبان 4يف الصادر 1-58–008رقم الظهري الشريف بناء على  

.هـره و تتميمـع  تغييـا وقـحسبم
تحديد شروط و كيفيات تنظـيم مباريـات   ب) 2011فمرب وي25(1432من ذي احلجة 28الصادر يف2.11.621وبناء على املرسوم رقم       

.التوظيف يف املناصب العمومية
ة التقنيني املشرتكة بني أبشأن النظام األساسي اخلاص هبي)  2005ديسمرب 2(1426من شوال 29الصادر يف 2.05.72و على املرسوم رقم 
منه ، 7ةالوزارات و ال سيما املاد

املتعلـق بولـوج  مناصـب    نظـام  البتحديـد  ) 1964غـشت  19(1384ربيـع الثـاني   10الصادر يف 2.64.389ي رقم  امللكاملرسوم  و على   
.اإلدارات العمومية  احملتفظ هبا للمقاومني 

تفادة مكفويل األمـة مـن األسـبقية    بتحديد شروط اس) 2001يونيو 22(1422من ربيع األول 29الصادر يف   2.01.94و على املرسوم رقم     
.لولوج املناصب العامة بإدارات الدولة و املؤسسات العامـة و اجلماعـات العمـوميـة

بتحديد شروط اإلحتفاظ يف مـصاحل اإلدارات التابعـة   ) 2001يونيو 22(1422من ربيع األول 29صادر يف    2.01.96و على املرسوم رقم     
.اجلماعات العمومية  مبناصب لقدماء العسكرييـن و قدماء احملاربيـنللدولة و املؤسسات العامة و

بتحديد قائمة املناصب املمكن إسنادها إىل ) 2000يوليو 10(1421من ربيع اآلخر 7صادر يف 3.130.00و على قرار الوزير األول رقم 
.األشخاص املعاقني باألولوية و كذا النسبة املائوية هلذه املناصب بإدارات الدولة و اهليئات التابعـة هلـا

يـد  بتحد) 2006يوليـو  26(1427خـر  آلمـن مجـادى ا    30صـادر يف     1632.06حديث القطاعات العامة رقـم      تو على قرار الوزير املكلف ب     
. العامة لألمن الوطيناملديريةبرابعةالدرجة تقين من الدرجةإجراءات تنظيم مباراة التوظيف يف 

.املتعلق بتدبري التوظيف يف املناصب العمومية2012يونيو 19الصادر يف 2012/14و بناء على املنشور رقم  ــسيد    ــى رســالة ال ــاء عل ــة و بن ــيس احلكوم ــةمجــاذ29املؤرخــة يف838عــددرئ ــايو10(1434ى الثاني ــرخيص  )2013م مبــنح ت .الوطينلألمنالعامة املخصصة للمديرية 2013إلستعمال املناصب املالية احملدثة برسم القانون املايل لسنة 
*يـقـرر مـا يـلي*

تقنيا ) 30(ثالثنياراة لتوظيف أخرى باململكة ،إذا استوجب  ذلك عدد املرشحني، مب2013أكتوبر06يومجترى:  األوىلاملادة من املناصب  لفائدة  املرشحني من قدماء املقاومني %25و حيتفظ بـ ذكورا وإناثا،الرابعةمتخصصا من الدرجة .األشخاص املعاقنيلفائدة%7وو احملاربنيو مكفويل األمة و قدماء العسكريني بالرباط- ارد البشريةاملومديرية- العامة لألمن الوطينديريةات الرتشيح إىل املأن تصل طلبجيب: ةالثانيادةامل .2013شتنرب05يوم قبل :يف املواد التالية باللغة الفرنسية شحون رتسيمتحن امل: ةالثالثاملادة
حترير موضوع عام.
اآلتية اختبار يف إحدى التخصصات:

حـرر بالربـاط، فـي 

 السياراتصباغة كهرباء السيارات
اإللكرتونيك كهرباء البنايات


