
 الرباط في : ..............................


           المملكة المغربية
          وزارة .......................................

قرار 
بإجراء مباراة لتوظيف ................................ 


إن وزير .................................

بناء على المرسوم رقم 2.11.621 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) بتحديد شروط و كيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية؛

وبناء على المرسوم رقم ................ الصادر في ؟.............................. بشأن النظام الأساسي الخاص ............................... ؛

وبناء على قرار رقم  ............... الصادر في .... من ........... ( .......... ) بتحديد إجراءات تنظيم مباراة التوظيف في درجة .....................

و بناء على المرسوم رقم 2.64.389 الصادر في 10 ربيع الآخر 1384 (19 أغسطس 1964) بتحديد النظام المتعلق بولوج مناصب الإدارات العمومية المحتفظ بها للمقاومين ؛

وبناء على المرسوم رقم 2.01.94 الصادر في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) بتحديد شروط  استفادة مكفولي الأمة من الأسبقية   لولوج المناصب العامة بإدارات الدولة والمؤسسات العامة والجماعات العمومية ؛

وبناء على المرسوم رقم 2.01.96 الصادر في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) بتحديد شروط الاحتفاظ في مصالح الإدارات التابعة للدولة والمؤسسات العامة والجماعات العمومية بمناصب لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين ؛ 

وبناء على قرار السيد الوزير الأول رقم 3.130.00 الصادر في 7 ربيع الآخر 1421 (10 يوليو 2000) بتحديد قائمة المناصب الممكن إسنادها إلى الأشخاص المعاقين بالأولوية وكذا النسبة المائوية لهذه المناصب بإدارات الدولة والهيئات التابعة لها ؛

وبناء على منشور السيد الوزير الأول رقم 5/2001 بتاريخ 23 صفر 1422 (17 مايو 2001) حول تطبيق القرار رقم 130.00 .3 المشار إليه أعلاه ؛


يقـرر ما يلــي 




المادة الأولى :  تجرى يوم ..................... مباراة لتوظيف ................................. بالمراكز المبينة أسفله  وذلك في التخصصات التالية : .............................................. ويحدد عدد المناصب المتبارى بشأنها في ...... منصبا .

ويخصص  % 25  منها لفائدة الأشخاص  المتوفرين على صفة مقاوم أو مكفول الأمة أو عسكري قديم أو محارب قديم و % 7 منها لفائدة الأشخاص المعاقين.


المادة الثانية : ترسل ملفات الترشيح بواسطة البريد قبل ...................... وهو آخر أجل لإيداع الترشيحات إلى مديرية ..................... بوزارة ........................................











