اململكت املغشبيت
وصاسة الذاخ ــلي ـ ــت
والًت حهت طىجت جطىان الحسيمت
عمالت طىجت أضيلت
حماعت طىجت

إعالن عً طلب إبذاء الاهخمام بشأن حسيير مشفم المحاصس الجماعيت
سكم  / 21ج ط2017 /
املجاصسالجماعيت ،جطلم
في إطاس الجهىد املبزولت مً طشف املجلس الجماعي ملذًىت طىجت لخحسين حسيير مشفم
حماعت طىجت هزا العشع املخعلم بئبذاء الاهخمام ،ورلك لخحذًذ واخخياس الم ثسشحين املهىيين ملشافلتها في جذبير هزا
املشفم الحيىي.
وبىاء عليه فئن حماعت طىجت جأمل في اسخلبال عشوع مً كبل مخعهذًً مخخططين في جذبير المحاصس الجماعيت،
وٍخىفشون على خبرة مهىيت كادسة على اكتراح همط جذبيري مالئم و فعال لػمان أداء أمثل لهزا املشفم الجماعي.
 - 1الغشع مً إبذاء الاهخمام:
 إن الغشع مً هزا العشع هى اهخلاء املترشحين املهىيين اللادسًٍ على جذبير هزا املشفم الحيىي بكل
احترافيت.
 - 2معاًير اهخلاء املترشحين:
 تهذف معاًير اهخلاء املترشحين إلى جحذًذ كذساتهم ومؤهالتهم الخىظيميت والخلىيت واملاليت والتي جػمً
حىدة وحسً جذبير هزا املشفم العمىمي.
وجخحذد معاًير الاهخلاء في العىاضش الخاليت :
 أن ًكىن املعني باألمش شخطيت معىىٍت خاغعت لللاهىن العام أو الخاص؛
 جلذًم ملف إداسي ًحذد البييت اللاهىهيت للمترشح؛
 جلذًم ملف ًىضح اللذساث والخبراث املهىيت والشىاهذ املشحعيت للمترشح؛.
 جلذًم ملف ًىضح اللذساث املاليت للمترشح.
 - 3مجمىعاث الششكاث:
ً مكً للمترشح أن ًكىن مجمىع ة ششكاث  ،وال ًمكً ألي عػى مً املجمىعت املشاسكت مباششة أو عبر أحذ
الفشوع إال في مجمىعت واحذة.
ً جب على أعػاء املجمىعت املترشحت أن ٌعيىىا مً بينهم " الفاعل الخلني " الزي ًخىفش على املشحعياث
التي حسخجيب للمعاًير الخاضت املحذدة في هزا العشع.
 إن جخلي أحذ ألاعػاء ًؤدي إلى إكطاء املجمىعت املترشحت ماعذا إرا لم ًكً هزا العػى ًخىفش على
مشحعياث أو أن مشحعياجه ال جؤثش على مشحعياث املجمىعت.
 - 4الضٍاسة امليذاهيت للمشفم:
 سيخم جىظيم صٍاسة ميذاهيت لهزا املشفم ًىم ألاسبعاء  18أكخىبش 2017ابخذاء مً الساعت العاششة ضباحا.
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 - 5ملف الترشيح
باإلغافت إلى امللفاث املزكىسة أعالهً ،جب على املترشح أن ًلذم ملف الترشيح مخػمىا الىثائم الخاليت:
 سسالت الخعبير عً إبذاء الاهخمام مىحهت إلى السيذ سئيس املجلس الجماعي ملذًىت طىجت.
 مزكشة جلذًم الششكت أو املجمىعت مشهىد عليه بالتزام الششكت أو املجمىعت املشاسكت.
 وسخت مشهىد بمطابلتها لألضل لللاهىن ألاساس ي للششكت وللششكاث املكىهت للمجمىعت.
 الىثيلت أو الىثائم التي جثبذ السلطاث املخىلت إلى الصخظ الزي ًخطشف باسم املترشح أو باسم الفاعل
الخلني في حالت املجمىعت.
 شهادة الىغعيت الجبائيت مسلمت مىز أكل مً سىت جثبذ أن املترشح في وغعيت حبائيت سليمت وكاهىهيت.
 شهادة مسلمت مىز أكل مً سىت مً طشف الطىذوق الىطني للػمان الاحخماعي جثبذ أن املترشح في
وغعيت كاهىهيت ججاه هزه املؤسست.
 شهادة الليذ في السجل الخجاسي.
 - 6إًذاع ملف الترشيح
ً خم سحب امللف مً ملش حمــاعت طىجت  -كسم الطفلاث و امليزاهيت  -ابخذاء مً ًىم الخميس  21شدىبر
 .2017و ًمكً كزلك جحميله إلكتروهيا مً بىابت الطفلاث العمىميت.
 يحب أن ًلذم ملف الترشيح في أسبع وسخ وسكيت ووسخت إلكتروهيت ،ورلك كبل  22هىهبر 2017على الساعت
العاششة ضباحا إلى العىىان الخالي :كسم الطفلاث و امليزاهيت  ،ملش حماعت طىجت الكائً بصاوٍت شاسعي
مشاكش وطاسق ابً صٍاد  -طىجت.
ً خم إًذاع العشوع في أظشفت مخخىمت ملابل وضل أو إسسالها عً طشٍم البرًذ املػمىن بئفادة الاسخالم
باملكخب املزكىس أعاله.
 - 7فخح امللفاث:
 سيخم فخح ملفاث إبذاء الاهخمام في حلست عمىميت بملش حماعت طىجت ورلك ًىم
الساعت العاششة ضباحا حيث ٌعخبر هزا الخاسٍخ ألاكص ى لخلذًم الترشيحاث.
سئيس املجلس الجماعي ملذًىت طىجت
محمذ البشير العبذالوي

 22هىهبر  2017على

