قرار
بفتح باب الترشيح لتقلد مهام
رئيس مصلحة بغرفة الصناعة التقليدية سوس ماسة
 إن رئٌس غرف الصناعة التقلٌدٌة سوس ماسة : بمقتضى الظهٌر الشرٌف رقم  1.58.008الصادر فً  4شعبـــــــــان 1377(  24فبراٌر  )1958بمثابة النظام األساسً العام للوظٌفة العمومٌة حسبما وقع
تغٌٌره وتتمٌمه .
 وبناء على القانون رقم  18.09بمثابة النظام األساسً لغرف الصناعة التقلٌدٌةوالسٌما المادة  26منه و الصادر بتنفٌذه الظهٌر الشرٌف رقم  1.11.89بتارٌخ
 16رمضان  17 ( 1432غشت . )2011
 وبناء على المرسوم رقم  2.11.681الصادر فً  28ذي الحجة 25 ( 1432نونبر  ) 2011فً شان كٌفٌات تعٌٌن رؤساء األقسام ورؤساء المصالح
باإلدارات العمومٌة .
 بناء على المرسوم رقم  2.15.282المتعلق بتعٌٌن غرف الصناعة التقلٌدٌة . وبناء على مقتضٌات النظام األساسً الخاص بمستخدمً غرف الصناعةالتقلٌدٌة المصادق علٌه فً ٌ 5ولٌوز 2016
 وبناء على المقررالخاص بتحدٌد الهٌكلة اإلدارٌة لغرف الصناعة التقلٌدٌةوجامعتها المصادق علٌه بتارٌخ ٌ 14ونٌو 2016
تقرر ما يلي
المادة األولى  :تعلن غرفة الصناعة التقلٌدٌة سوس ماسة عن فتح باب الترشٌح
لتقلد مهام رئٌس مصلحة الشاغرة بغرفة الصناعة التقلٌدٌة سوس ماسة ،
والموزعة حسب الجدول رفقته  ،لفائدة الموظفٌن و األعوان التابعٌن لها
المتوفرٌن على الشروط المبٌنة بالمادة الثانٌة بعده .

المادة الثانية ٌ :مكن أن ٌترشح لتقلد المهام المشار إلٌها فً المادة األولى
أعاله :
 1الموظفون المرسمون و األعوان المتعاقدون العاملون بغرفة الصناعةالتقليدية لسوس ماسة الذين تتوفر فيهم الشروط التالية :
 أن ٌكونوا مرتبٌن  ،على األقل  ،فً درجة متصرف من الدرجة الثانٌةأو فً إطار مهندس دولة  ،أو فً إحدى الدرجات ذات ترتٌب استداللً
مماثل .
 أن ٌكونوا حاصلٌن  ،على األقل  ،على شهادة أو دبلوم ٌسمح بولوجدرجة متصرف من الدرجة الثالثة أو درجة مماثلة .
 أن ٌتوفروا على األقل  ،على سنتٌن (  )2من الخدمة الفعلٌة بصفة مرسمأو ثالث (  )3سنوات بالنسبة لألعوان المتعاقدٌن  ،بإدارات الدولة
والجماعات الترابٌة .
 2الموظفون المرسمون و األعوان المتعاقدون المزاولون ،في تاريخاإلعالن عن شغور المناصب المذكورة أعاله ،لمهام رئيس مصلحة أو
مهام نظامية مماثلة .
كما ٌمكن أن ٌترشح لتقلد المهام األنفة الذكر  ،الموظفون المرسمون و
األعوان المتعاقدون  ،المرتبون فً درجة متصرف من الدرجة الثالثة أو
فً إحدى الدرجات ذات ترتٌب استداللً مماثل ،المتوفرون على أقدمٌة ال
تقل عن خمسة عشرة (  )15سنة من الخدمة الفعلٌة بإدارات الدولة أو
الجماعات الترابٌة  ،منها أربع (  )4سنوات على األقل  ،فً الدرجة
المذكورة .
المادة الثالثة  :ترسل ملفات الترشٌح المكونة بصفة قانونٌة طبق للمادة 7
من المرسوم رقم  2.11.681المشار إلٌه أعاله إلى كتابة الضبط بغرفة
الصناعة التقلٌدٌة سوس ماسة  ،الكائن بالمحور الطرقً شرق غرب حً

رٌاض السالم  -اكادٌر إلى غاٌة تارٌخ
لقبول الترشٌحات .

 9يونيو  2017وهو أخر اجل

المادة الرابعة ٌ :تكون ملف الترشٌح من الوثائق التالٌة :
- 1طلب الترشٌح .
 - 2السٌرة الذاتٌة للمترشح تتضمن مؤهالته ونبذة عن مساره المهنً وكذا
المهام و الوظائف التً زاولها .
 - 3برنامج العمل و المنهجٌة التً ٌقترحها المترشح فً شان تدبٌر الوحدة
المعنٌة و تطوٌرها  ،والرفع من أدائها .
المادة الخامسة  :بعد دراسة ملفات الترشٌح  ،سٌتم اإلعالن عن الئحة
المرشحٌن المقبولٌن إلجراء مقابلة انتقائٌة أمام اللجنة المعٌنة لهذا الغرض ،
6و 9من
وسٌتم تحدٌد تارٌخ ومكان إجرائها الحقا طبقا لمقتضٌات المادتٌن
المرسوم رقم  2.11.681المذكور أعاله .
 قرار رقم 14 :

حرر باكادير بتاريخ
2017/05/16

*المرفقات  :نموذج مطبوعات ملف الترشيح :
  1طلب الترشٌح  2السٌرة الذاتٌة للمترشح  3برنامج العمل و المنهجٌةإمضاء رئيس الغرفة
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