
 

 
 

 

 -2022 -بانصُدوق انىطًُ نهضًاٌ االجتًاعًيدٌر انًطابقت و حكايت انبٍاَاث  تىظٍف عٍ إعالٌ
 

 

 .تًقشِ انشئٛسٙ تانذاسانثٛضاء ) يُصة01( يدٌر انًطابقت و حكايت انبٍاَاث االجتًاػٙ يثاساج نتٕظٛف ُٚظى انصُذٔق انٕطُٙ نهضًاٌ
 

  :شروط انًشاركت فً انًباراة
 

  فًا فٕق؛ 1972سُح  (ج)يضداد- 

انجُسٛح؛  (ج)يغشتٙ- 

 .نقإََٙا ػهٗ األقم أٔ يا ٚؼادنّ، فٙ انتسٛٛش انًانٙ ٔ انًحاسثاتٙ أٔ فٙ انًجال 4+تاكانٕسٚادتهٕو ػهٗ  (ج)حاصم- 

 سُٕاخ فٙ يُصة يذٚش 5، تُٛٓا شركات التأمينأو مؤسسات االحتياط االجتماعي  سُٕاخ نذٖ 10انتٕفشػهٗ خثشج اقهٓا - 
 

  :انًهاو انرئٍسٍت نًدٌر انًطابقت و حكايت انبٍاَاث
 

 ؛صٛاغح ٔضًاٌ تُفٛذ ئستشاتٛجٛح ٔ سٛاسح انصُذٔق انٕطُٙ نهضًاٌ االجتًاػٙ فٙ يجال انًطاتقح ٔ تذتٛش انثٛاَاخ  -

 ؛  و التنظيمية الجاري بها العملانًقتضٛاخ اإلداسٚح يغ انًإسسح يطاتقح َشاط يٍ انتأكذ- 
 ؛المعلومياتي  األمن وإستراتيجية  انثٛاَاخسرية لمتطلبات والمساطر البيانات حكامة ممارسات أفضلمالئمة  ضمان- 
 ؛بالمؤسسة  وضمان تطبيق المعايير والمساطر إلرساء سياسة حكامة البياناتتطوير - 
 ؛بالمؤسسة   الخاصةمساطر لمنظومة الالبياناتتدبير و  حكامة مساطرومالئمة  إدماج ضمان- 

.وتصنيفها تقييمها لعمليات خالل إرساء مساطر من المطابقة عدم مخاطر والتحكم في تحليلال-   

 كٍفٍت انترشٍح
 

                                                                         : ئنٗ انؼُٕاٌ االنكتشَٔٙ انتانٙعهى انساعت انثاٍَت عشرة يُتصف انهٍم 15/09/2022 داخم اجم أقصاِ PDFئسسال يهفاخ انتششٛح ػهٗ شكم ٚجة 

 

recrut2022.dcgd@cnss.ma 
 

 .سٛتى ئسسال ئشؼاس تاالستالو نهًتششحٍٛ

 ئنٗ 04/10/2022تؼتًذ يثاساج انتٕظٛف ػهٗ يقاتالخ شفٕٚح سٛتى ئجشاؤْا تًقش انصُذٔق انٕطُٙ نهضًاٌ اإلجتًاػٙ تانذاسانثٛضاء يٍ 

06/10/2022. 
 

 .سٛجتاص انًقاتالخ انشفٕٚح انًتششحٌٕ انًقثٕنٌٕ، انًستٕفٌٕ نششٔط انًشاسكح فٙ ْزِ انًثاساج

ٌ نٕائح انًتششحٍٛ انًذػٍٕٚ الجتٛاص انًقاتالخ انشفٕٚح ٔانجذٔل انضيُٙ ٔأياكٍ ئجشاء انًقاتالخ ٔ كزنك نٕائح انًقثٕنٍٛ عسٛتى اإلػالٌ 

ٔ تانًقش www.cnss.ma ، www.emploi-public.ma ػثش انثٕاتاخ االنكتشَٔٛح ) االَتظاسانشئٛسٛح ٔالئحح جالئحال(َٓائٛا 

. ، شاسع دمحم انخايس انذاسانثٛضاء649انًشكض٘ نهصُذٔق انٕطُٙ نهضًاٌ االجتًاػٙ انكائٍ ب 
 

 : يهف انترشٍح 
 

 ؛www.cnss.ma ، (www.emploi-public.maيتٕفشج فٙ انثٕاتاخ االنكتشَٔٛح   (استًاسج انتششٛح - 

 ؛ سٛشج راتٛح يفصهح- 

 ؛) اخ( انذتهٕو َسخح يٍ- 

  ؛(انٕاجٓح األيايٛح ٔانخهفٛح) َسخح يٍ انثطاقح انٕطُٛح نهتؼشٚف -

 ؛  انًثشسج نهخثشج انًطهٕتحَسخح يٍ شٓادج انؼًم- 

 ؛ تانُسثح نهًتششحٍٛ يٕظفٙ انذٔنح، يسهًح يٍ طشف يصانح تذتٛش انًٕاسد انثششٚح نإلداسج انًشغهحتشخٛص الجتٛاص انًثاساج - 

 .انؼًم نتسٛٛش ٔ تطٕٚش انًُصة انًتثاسٖ ػُّ خطح ئستشاتٛجٛح ٔ يُٓجٛح- 
 

 كل الوثائق المرفقة وضوح من  التأكد)ة(المترشح على يجب :يالحظت
 

  :هاو
 

 .دفع أي َفقاث أو رسىوجًٛغ يشاحم ػًهٛح انتٕظٛف ال تستهضو 

 .ئنغاء االستًاساخ أٔ انًهفاخ غٛش انكايهح أٔ غٛش انًطاتقح نهتخصصاخ انًطهٕتح أٔ انًتضًُح نثٛاَاخ كارتح سٛتى

 .يغاٚشج نًا ركش أػالِ ال ٚإخز تؼٍٛ االػتثاسػثش قُاج كم يهف تششٛح يشسم 

ٚتؼٍٛ ػهٗ انًتششحٍٛ انًقثٕنٍٛ تصفح َٓائٛح أٌ ٚكَٕٕا يتحشسٍٚ يٍ أ٘ انتضاو يُٓٙ ٔ أٌ ٚكَٕٕا جاْضٍٚ ٔجٕتا ػهٗ أتؼذ تقذٚش ٕٚو 

01/12/2022. 
ٚثقٗ انتٕظٛف سُْٛا تُتائج فحص األْهٛح انثذَٛح ٔ انؼقهٛح انًجشٖ يٍ قثم يصهحح طة انشغم أٔ طثٛة يؼٍٛ يٍ طشف انصُذٔق 

 .انٕطُٙ نهضًاٌ االجتًاػٙ
 

صٍغت  طرٌقت انترشٍح، انجدول انزيًُ نعًهٍت انتىظٍف، قرار انتىظٍف، انشروط انًطهىبت،(انتىظٍف  نهًزٌد يٍ انًعهىياث حىل عًهٍت
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