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وكذا تهيئة الطرق العمل على إعداد البرامج املتعلقة بالتجهيزات القروية وببناء وتحسين وصيانة الطرق غير املصنفة،  -

 واملسالك السياحية في العالم القروي؛

 العمل على إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم برامج التزويد باملاء الصالح للشرب والكهرباء بالعالم القروي؛ -

 ؛مشاريع برنامج تقليص الفوارق الجتماعية والترابية بالوسط القرويوتنفيذ وتتبع وتقييم في إعداد  سهامال  -

البرنامج التوقعي لطلبات والكهرباء، وكذا مشاريع املسالك القروية والتزويد باملاء بياناتتتعلق بقاعدة وتنفيذ إعداد  -

 ؛املشاريعهذه دفاتر التحمالت املتعلقة بو العروض 

ع بتنسيق م القروية والتزويد باملاء والكهرباء بمشاريع املسالك ومراجعة وتتبع تنفيذ التفاقيات املتعلقةدراسة  -

 املصالح املختصة بإدارة الجهة؛

تعبئة لوحات والكهرباء، و املسالك القروية والتزويد باملاء ببناء وتهيئة تتبع التطور املالي وإنجاز األشغال املتعلقة  -

 تها؛إعداد مذكرات وبطائق تقنية من أجل تحيين برمجو  ها،القيادة التي تخص
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السهر على جميع مراحل إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم البرامج واملشاريع املتعلقة باملسالك السياحية والتزويد باملاء  -

 املاء والكهرباء في الوسط القروي.والتزويد بوالكهرباء في الوسط القروي

 

 

 :املؤهالت التدبيرية 

 ؛واإلجراءات اإلدارية املرتبطة باملصلحة والتنظيميةاإلملام بالنصوص القانونية  -

 ؛التوفر على تجربة وخبرة في ميدان تتبع وإنجاز املشاريع -

 الدراية في تدبير املشاريع والتفاقيات؛ -

البرامج واملشاريع املتعلقة باملسالك القروية واملاء الصالح القدرة على إعداد قاعدة بيانات  -

 للشرب والكهرباء؛

 تملك تقنيات تدبير املشاريع والتجهيزات وتتبعها وتقييمها؛ -

 ؛الجتماعاتلتنشيط وتتبع وتقييم الالزمة  التقنيات واألساليبالتوفر على  -

 ريع الخاصة بمهام املصلحة؛الخبرة في اعداد دفاتر التحمالت املتعلقة بالبرامج واملشا -

 ولوحة القيادة؛ صلحةالقدرة على إعداد برامج عمل خاصة بامل -

 .استعمال أنظمة املعلومات والتقنيات الرقمية -

 

 

  :املؤهالت الشخصية 

 القدرة على تحمل املسؤولية؛ -

القدرة على قيادة الفريق والتنسيق  -

 والتواصل؛

القدرة على التخطيط والتحليل  -

 ؛األهداف املسطرةوتتبع تحقيق 

القدرة على خلق ثقافة الفعالية  -

 والتدبير بالنتائج.

 

 

 لحاملديرية العامة للمصا

 قسم التجهيزات القروية

 املسالك القروية والتزويد باملاء والكهرباءمنصب رئيس مصلحة 

 : توصيف مهام املنصب

 :الكفاءات واملؤهالت املطلوبة

 اململكة املغربية

 مكناس-جهة فاس

 املديرية العامة للمصالح

 قسم املوارد البشرية والتكوين

 مصلحة املوارد البشرية
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