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  19بتاريخ  1479 املنتدبة لدى وزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، املكلفة باملاء رقمالوزيرة  اتوعلى قرار 

فتح باب إعادة فتح و ب 2016يونيو  24بتاريخ  1511ورقم  2016أبريل  11بتاريخ  1495 رقمو  2016فبراير 

 .بكتابة الدولة املكلفة باملاءالترشيح لشغل منصب رئيس مصلحة إقليمية للماء 
 

 

 لي :ــــــــــررت ما يــــق

فتح باب  إعادة عن، املكلفة باملاء كتابة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاءتعلن   : املادة األولى

في وجه  حسب ما هو وارد في الجدول أسفله،للماء  قليميةإصلحة مرئيس الترشيح لشغل منصب 

املتوفرين على الشروط القانونية املطلوبة في املادة الثانية  املوظفين واملوظفات املرسمين أو املتعاقدين

 من هذا القرار.

 مقر العمل املنصب الشاغر املديرية

مديرية البحث والتخطيط 

 املائي

 العيون  بالعيون املصلحة اإلقليمية للماء رئيس 

 طانطان بطانطاناملصلحة اإلقليمية للماء  رئيس

 السمارة بالسمارةاملصلحة اإلقليمية للماء  رئيس

 الداخلة بالداخلةاملصلحة اإلقليمية للماء  رئيس

 كلميم بكلميماملصلحة اإلقليمية للماء  رئيس

 تنغير بتنغيراملصلحة اإلقليمية للماء  رئيس

 تاوريرت بتاوريرتاملصلحة اإلقليمية للماء  رئيس

 

 :في وجه  هذا املنصبفتح باب الترشيح لشغل ي   : املادة الثانية

  :لشروط التاليةا الذين تتوفر فيهم نين واألعوان املتعاقدياملرسم يناملوظف .1

  أن يكونوا مرتبين على األقل في درجة متصرف من الدرجة الثانية أو في إطار مهندس دولة، أو في

 مماثل؛ستداللي االدرجات ذات ترتيب  ىإحد

  بولوج درجة متصرف من الدرجة سمح يدبلوم شهادة أو  على ين، على األقل،حاصلأن يكونوا

 ؛الثالثة أو درجة مماثلة 

  ( سنوات 3) ثالثة و أ ( من الخدمة الفعلية بصفة مرسم2) سنتينأن يتوفروا، على األقل، على

 ؛بالنسبة لألعوان املتعاقدين

، ملهام مصلحةن، في تاريخ االعالن عن شغور منصب رئيس ياملزاول نين واألعوان املتعاقدين املرسمياملوظف .2

 .مصلحة رئيس
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