
 
 المنصب لتافياللت  مدير المكتب الجهوي لالستثمار الفالحي

 ؛ضمان تعزيز وتطوير االستثمار الفالحي المكتب على يعمل المدير في دائرة نشاط

 المهام المتعلقة بالمنصب .الفالحيةوخدمة الماء ومواكبة التنمية  على دراسة وإنجاز أشغال التجهيز الهيدروفالحي باإلشراف يقوم

 األنشطة المنوطة بالمنصب
 

 تناط بمدير المكتب الجهوي لالستثمار الفالحي القيام ب:

  ؛القرويةتحسين البنية العقارية والبنيات التحتية 

 لرامية ايئات يالته إنجاز أو متابعة أشغال ضم األراضي وتجهيز شبكة الري وتصريف المياه وبصفة عامة على إنجاز

 إلى تحسين اإلنتاج الفالحي؛

 اإلشراف على إنجاز العمليات التي تقررها الحكومة بخصوص العقار واالستثمار  

 

 

 تهيئةال

 ؛الحرص على تهيئ األراضي الفالحية من خالل تطوير الري وإعادة تأهيل بنيته التحتية 

 ضمان تدبير الموارد المائية المخصصة للمجال السقوي وتحسين ظروف استعمال المياه؛ 

  ؛وصيانة المنشآت ومعدات شبكات الري، مع ضمان جودة الخدمة المقدمة للمستفيدينتطوير الحرص على 

  مناطق النفوذ  المدمجة في اطار تعيين الحدود الترابية الجديدة للمكتب الجهوي لالستثمار توفير الخدمات المقدمة ل

 الفالحي لتافياللت

 

 لريا

  ؛تدخل في سياق برنامج العملتشجيع االستثمار الفالحي الخاص والعام وعقد شراكات 

  ؛سويقهاوكذا سبل تثمينها وت على تشجيع وتنويع المحاصيل والثروة الحيوانية وتحسين اإلنتاجات الفالحية الحرص 

 ضمان توزيع اإلعانات التي تمنحها الدولة ومراقبة استخدامها، وال سيما في سياق برنامج تدخله؛ 

 تقنيات الزراعية العصرية وتربية المواشي والتدبير، إضافة إلى تمكينهم من توفير للفالحين إمكانية الولوج إلى ال

 ؛التحفيزات واإلعانات التي تقدمها الدولة

  ؛ترابيةالجماعات الالتنظيمات الفالحية وللفالحين و التكوين المهنيوتوفير االستشارة والمساعدة 

  الزراعي وتعزيز األنشطة التكميليةالحرص على وضع العنصر البشري كعامل أساسي لتحديث القطاع 

 

 

التنمية 

 الفالحية

 

 

 مجال العالقات

  التنسيق والتعاون مع جميع المديريات المركزية والجهوية لقطا ع الفالحة والمؤسسات العمومية تحت وصاية القطاع 

 العالقات مع وزارة المالية وخزينة المملكة 

 العالقات مع وزارة الداخلية 

  الهيئات المنتخبةالعالقات مع 

  المتدخلة في نفس القطاع القطاعات الوزارية والمؤسسات العموميةالعالقات مع 

 المنظمات المهنيةالغرفة الفالحية و 

 غير الحكومية والهيئات منظمات التعاون 

 القرض الفالحي للمغرب 

  الشركاء االجتماعيون 
 

 

 

 

  المهارات المطلوبة
 

 

 

 المهارات التدبيرية   المهارات السلوكية 

   القيادة 4 الصرامة واالنضباط 4

األمثل للموارد واالستخدامالتنظيم  4 القدرة على اإلصغاء 4   

 القدرة التحليلية  4 االنفتاح للتغيير 4

 المشاكل االستقاللية وحل  4  والخارجي( )الداخليجودة التعاون  4

  والتعبيرجودة التواصل  4 االستجابة /االستباقية 4

  إدارة األهداف 4  روح المبادرة 4

الفريق وإدارةالتأطير  4 روح التنظيم 4  

 نهج الجودة 4 المعقدة اإلجهاد والحاالتإدارة  4

(والخارجية )الداخليةبناء العالقات   4  المهارات السلوكية    
 

 :مستوى المهارات

   إتقان م. الثالث:                    األول: أساسيم. 

 تميز :م. الرابع                      مالئم م. الثاني:

    

https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%B1%D9%88%D8%AD+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA

