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 قـرر ما يلـي :

ات ديرياملرئيس مصلحة بفتح باب الترشيح لشغل منصب  عن التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء وزارة : تعلن ألولىااملادة 

 :لقطاع املاء حسب ما هو وارد في الجدول أسفله املركزية

 

 املصلحة الشاغرة القسم املديرية

 االستغالل والصيانةقسم  مديرية التجهيزات املائية
مصلحة فحص املنشآت 

 املائية

 مديرية البحث والتخطيط املائي

 مصلحة التنسيق والدعم قسم تنسيق ودعم وكاالت األحواض املائية

قسم التزويد باملاء الشروب والصرف 

 الصحي بالوسط القروي
 الدراسات والبرمجةمصلحة 

 

 صب في وجه:ااملن هيفتح باب الترشيح لشغل هذ :الثانيةاملادة 

تتوفر  الذين - املاءقطاع  -التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء  لوزارةالتابعين  واألعوان املتعاقديناملوظفين املرسمين أـ 

 فيهم الشروط التالية: 

متصرف من الدرجة الثانية أو في إطار مهندس دولة، أو في إحـدى الدرجات أن يكونوا مرتبين على األقل في درجة  .1

 ؛ذات ترتيب استداللي مماثل

 أو درجــةأن يكونوا حاصلين، على األقل، على شهادة أو دبلوم يسمح بولوج درجة متصرف من الدرجة الثالثة  .2

 ؛مماثلة

( سنوات بالنسبة لألعوان 3مرسم أو ثالثة ) ( من الخدمة الفعلية بصفة2أن يتوفروا على األقل على سنتين ) .3

 املتعاقدين بإدارات الدولة والجماعات الترابية.

 املزاولين ،- قطاع املاء -التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء  لوزارةالتابعين  املوظفين املرسمين و األعوان املتعاقدين -ب

 رئيس مصلحة.في تاريخ اإلعالن عن شغور منصب رئيس مصلحة ملهــــام 

املرتبين في  ، قطاع املاء -التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء  لوزارةاملوظفين املرسمين واألعوان املتعاقدين التابعين  - ج

درجة متصرف من الدرجة الثالثة أو في إحــــــــدى  الدرجات ذات ترتيب استداللي مماثل املتوفرين على أقدمية ال تقل عن 

ـــــرة )خمسة  ــ ( سنوات على األقل في 04( سنة من الخدمة الفعلية  بإدارات الدولة أو الجماعات الترابية، منها )15عشـ

  الدرجة  املذكورة.

 : يجب أن يتضمن ملف الترشيح الوثائق التالية: املادة الثالثة

 حد املناصب. أطلب الترشيح إلى  -1    

أو على بوابة  www.water.gov.maملف الترشيح الذي يمكن تحميله على البوابة اإللكترونية للوزارة  -2

 ويتضمن : public.ma-www.emploiالتشغيل العمومي 

 )ونبذة عن املسار املنهي وكذا املهام والوظائف التي زاولها؛ سيرة ذاتية تتضمن مؤهالت املترشح )ة 

  برنامج العمل واملنهجية التي يقترحها املترشح )ة( لتدبير الوحدة اإلدارية املعنية وتطويرها والرفع من

 أدائها مع مراعاة مهام املنصب املراد شغله طبقا ملا هو منصوص عليه في بطاقة املنصب؛

 .رأي الرئيس املباشر 

 

 صب املراد شغلها وكذا الشروط والكفاءات املطلوبـــة.ابهذا القرار مهام املن املرفقة: تحدد البطاقات املادة الرابعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.water.gov.ma/
http://www.emploi-public.ma/
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