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 ـرار ق

  لرئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس

 القاضي باإلعالن عن فتح باب الترشيح لشغل منصب رئيس المصلحة اإلقليمية

 لغرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس بمكناس 
 

 س؛مكناإن رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس 

( بمثابة النظام 1958فبراير  24) 1377شعبان  4الصادر في  1.58.008بناء على الظهير الشريف رقم  -

 األساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

 بمثابة النظام األساسي لغرف الصناعة التقليدية؛ 18.09وعلى القانون رقم  -

 ؛2016يونيو  05الصناعة التقليدية بتاريخ  بناء علة النظام األساسي لمستخدمي غرف -

( في شأن كيفية تعيين 2011نونبر  25)1432من ذي الحجة  28الصادر في  2.11.681رقم  وعلى المرسوم -

 ؛باإلدارات العمومية ورؤساء المصالحرؤساء األقسام 

( 2013أبريل  29) 1434جمادى الثانية  18الصادر في  7/2013وبناء على منشور رئيس الحكومة رقم   -

 بشأن التعيين في مناصب المسؤولية بالمؤسسات العمومية؛

( المتعلق 2015أبريل  10)1436من جمادى االخرة  20الصادر في  2.15.282وبناء على المرسوم رقم  -

 بتعيين غرف الصناعة التقليدية.

 يلـــي:ـرر ما ــقـــ

مكناس عن شغور منصب رئيس المصلحة اإلقليمية للغرفة  تعلن غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس األولى: المادة 

 ؛بمكناس

 تيفتح باب الترشيح لشغل منصب رئيس المصلحة اإلقليمية بمكناس في وجه جميع المستخدما الثانية:المادة 

 والمستخدمين العاملين بغرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية التالية:

درجة متصرف من الدرجة الثانية أو في إحدى الدرجات ذات ترتيب  ياألقل، فأن يكونوا مرتبين على  -

 استداللي مماثل؛

األقل، على شهادة أو دبلوم يسمح بولوج درجة متصرف من الدرجة الثانية او  حاصلين، علىأن يكونوا  -

 درجة مماثلة؛

 مرسم؛الفعلية بصفة  ( من الخدمة2)سنتين  ىاألقل، عل ىيتوفروا، علأن  -

والمستخدمات  وجه المستخدمينكما يفتح باب الترشيح لشغل منصب رئيس المصلحة المذكورة في  -

لمهام رئيس مصلحة بغرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس عند تاريخ اإلعالن عن شغور  المزاولين

 .المنصب السالف الذكر
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يمية بمكناس بتدبير الشؤون اإلدارية للمستخدمين العاملين بالمصلحة تحت رئيس المصلحة اإلقل يقوم الثالثة:المادة 

األخير أن يكلف رئيس المصلحة اإلقليمية بتولي بعض المهام التي تدخل  ويمكن لهذاإشراف مدير الغرفة 

  .ضمن اختصاصاته في حدود المجال الترابي إلقليم مكناس

 ثائق التالية:تتكون ملفات الترشيح من الو المادة الرابعة:

 ؛طلب الترشيح .1

ملف الترشيح الذي يمكن تحميله عبر البوابة اإللكترونية لغرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس  .2

(www.carfm.ma:و يتضمن ) 

 هاالتي زاول المهني، وكذا الوظائفمساره  ونبذة عنسيرة ذاتية تتضمن مؤهالت المترشح  -

 برنامج العمل والمنهجية التي يقترحها المترشح في شأن تدبير المصلحة المعنية وتطويرها والرفع من أدائها -

 .موافقة اإلدارة التي ينتمي اليها المترشح مع ابداء راي رئيسه المباشر في كفاءته -

لشؤون القانونية بفاس او بإحدى تودع ملفات الترشيح مباشرة بمصلحة الشؤون اإلدارية والمالية وا المادة الخامسة:

 .2022يناير  20مكاتب شؤون الموظفين بالمصالح اإلقليمية للغرفة بكل من مكناس وتازة قبل تاريخ 

تتولى لجنة معينة بقرار لرئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس عملية انتقاء الملفات المستوفية  المادة السادسة:

بشارع محمد مقابلة االنتقاء بمقر المصلحة اإلقليمية للغرفة الكائن  اءوكذا اجرلشروط الترشيح 

 .السادس حي الرياض

 ة، و على البوابة اإللكترونيpublic.ma-www.emploiينشر هذا القرار على بوابة الخدمات العمومية  المادة السابعة:

 و يلصق بالمقرات اإلدارية للغرفة.دية لجهة فاس مكناس لغرفة الصناعة التقلي
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