المملكة المغربية

وزارة الفالحة والصيد البحري
-قطاع الفالحة –

الرباط  ،فً 57غشت 3652

رقم .665700م م ب /ق ت م ب  /م.ك.م.م

قرار
وزٌر الفالحة والصٌد البحري
 بناااع ىلااظ ال ي ار الشاارير رقاام  88038..3الصااادر ا  4شااابا  44 ( 8722براياار  )8403بمثابااة الن ااام
األساس الاام للو يفة الامومية ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
 و ىلااظ المرسااوم رقاام  48888138صااادر ا  43م ا
تايي رؤساع األقسام ورؤساع المصالح باإلدارات الامومية ؛

ي الح ااة  40 ( 8474نااو مبر  )4.88ا شااي كيفيااات

 و ىلظ المرسوم رقم  48848140صادر  42م ربيع األول  3( 8474براير  )4.87بتغيير و تتمايم المرساوم
رقاام  48.48813الصااادر اا  40ماا مااادو األولااظ  48( 847.ماااي  ) 4..4بتحديااد اصتصاصااات و تن اايم
المديريات المركزية لوزارة الفالحة و الصيد البحري  -قطاع الفالحة  -؛
 وىلظ قرار لوزير الفالحة والصيد البحري رقم  8.71..4صادر ا  40ماادو األولاظ  48( 847.مااي )4..4
بتحديااد اصتصاصااات وتن اايم األقسااام والمصااالح التاباااة للمااديريات المركزيااة لااوزارة الفالحااة والصاايد البحااري ،كمااا وقااع
تغييره وتتميمه ؛
 وىلااظ قاارار لااوزير الفالحااة والصاايد البحااري رقاام 2878صااادر ا  1غشاات  4.87بفااتح باااب الترشاايحات لمناصااب
المسؤولية بمديرية "تنمٌة المجال القروي و المناطق الجبلٌة".

قـــــرر ما ٌلً :
المادة األولى  :تن م وزارة الفالحة والصيد البحري  -قطاع الفالحة  -ىملية انتقاع لشغل منصب " رئٌس مصلحة التتبع
و التقٌٌم" بمديرية "تنمٌة المجال القروي و المناطق الجبلٌة".
المادة الثانٌة  :يفتح باب الترشيح

و ه المو في والمو فات المرسمي واألىوا المتااقادي التااباي ل ا ه الاوزارة  ،المساتو ي

للشروط التالية:





در ة متصرر ما الدر اة الثانياة أو ا

طاار م ناد

دولاة ،أو ا

حادو الادر ات

أ يكونوا مرتبي  ،ىلظ األقل،
ات ترتيب استدالل مماثل؛
أ يكونوا حاصلي  ،ىلظ األقل ،ىلظ ش ادة أو دبلوم يسمح بولوج در ة متصرر م الدر ة الثالثة أو در ة مماثلة ؛
أ يتو روا بالنسبة لرؤساع األقسام ،ىلظ األقل ،ىلاظ أرباع سانوات ( )4ما الصدماة بصافة مرسام أو صما ( )0سانوات
بالنسبة لألىوا المتااقدي  ،وأ يكونوا قد مارسوا م ام رئي مصلحة ؛
أ يتو روا بالنسبة لرؤساع المصالح ،ىلظ األقل ،ىلظ سنتي ( )4ما الصدماة بصافة مرسام أو ثاال ( )7سانوات بالنسابة
لألىوا المتااقدي ؛

المادة الثالثة  :تحدد الم ام الموكولة بالمناصب السالفة ال كر والكفاعات المطلوبة لشاغل ا ا البطاائق الو يفياة المالناة ا الموقاع
اإللكترون لوزارة الفالحة و الصيد البحري www.agriculture.gov.ma

الترشح لشغل أحد المناصب المشار لي ا أىاله ،أ يقدموا ملفا يتضم الوثائق التالية :

المادة الرابعة  :ىلظ الراغبي
 طلب الترشيح ؛
 سيرة اتية ( )c.vتتضم مؤهالت المترشح(ة) ونب ة ى مساره الم ن  ،وك ا الم ام والو ائر الت زاول ا ؛
 برنامج الامل والمن ية الت يقترح ا المترشح(ة) شي تدبير الوحدة اإلدارية المانية وتطويرها والر ع م أدائ ا؛
 موا قة اإلدارة الت ينتم لي ا المترشح(ة) ،مع بداع رأي رئيسه المباشر كفاعتاه و لاك بكتاباة ىباارة موافقق أو غٌقر
موافق .وياتبر الغيا كل تابير آصر صارج ى ه ا النطاق.
المادة األيخٌرة  :تودع ملفات الترشيح بمكتب الضابط التاابع لمديرياة الماوارد البشارية للاوزارة ،أو ترسال ىبار البرياد لاظ الاناوا
التال  :ص.ب  ،1.2محطة الدباغ  ،شارع الحس الثان  ،الرباط .ويمدد تاريخ ياداع الترشايحات الاظ غاياة  56شقتنبر 3652
هقققققققو يخقققققققر جقققققققل لقبولققققققق  .كماااااااا تباااااااا و وباااااااا نساااااااصة مااااااا ملااااااار الترشااااااايح لاااااااظ البرياااااااد اإللكترونااااااا التاااااااال :
candidature.rh@agriculture.gov.ma

