
الغـــــــب  

يد شغور تفتح وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي باب الترشح لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية لتسد  

المركزيةعن طريق اإللحاق لدى مصالحها   

2022نوفمبر  30تاريخ غلق سجل الترشحات  2022 أكتوبر 10تاريخ بداية قبول الترشحات   

ال�ل�
ة ال�ثائ�  الهام ال���لة لل��شح 
ع�د ال��� 

 ال�اد ت��ی�ها
 ال�ت ة ش�و� ال��شح

 م�ل� إل�اق ���ل ال��افقة ال���ئ�ة لإلدارة األصل�ة  
 ة���   ن()ة م'!دة م& %�اقة ال#ع! � ال�
  ن()ة م�ا%قة لألصل م& ال,هادة العل��ة 
  قائ�ة في ال)�مات  
 ن()ة م& ق!ار االن#�اب 
  ق!ار ی#عل: %789 آخ! وض�2ة إدار ة  
  <�=ات ال#أدی��ة م�9اة م&  أنشهادة تCلل�#!شح خال م& العق� Fال�لف اإلدار

 .ق�ل اإلدارة األصل�ة
  ي  األع�ادم& %�اق#ي ن()ة#�  . 2021و  2020ال�ه��ة ل(

 

: مالح"ات   

  .ت!فU ال�لفات غR! ال��9#�ة لل�ثائ: ال��OPرة -
و [�ن خ#\ ) 2022 ن�ف��! 30(ال�!سلة %ع� آجال غل: ال('الت ت!فU ال�لفات  -

  .ال�! � دلRل على مع!فة تار خ اإلرسال
̀خP %عR& االع#8ار م� - ل� اإلل�اق ال�اردة على ال�Oالة ق�ل تار خ ف#ح %اب اال ت

  ال#!ش�ات
  

  ی�سل ملف ال��شح ب�اس�ة رسالة م/�نة ال�ص�ل على الع(�ان ال�الي 

  ه89ة ال�6�7 ال�احلي و�الة حا5ة وت

   1002نهج دمحم رش�9 رضا، ال>لف�9ی�  2
  

  مع ال�(EFG على ال"�ف ال�ارجي

 )ع�6�O P اإللMاق ل�K و�الة حا5ة وته89ة ال�6�7 ال�احلي ت��ی� شغ�ر(

م& وثائ: ال#عه�  >م(a ال��اس8ة العامة لل�Oالة وال#=� -
  واإلی!اداتوال�فع 

��fمة ال#eّ!ف  ت('Rل ال#عّه�ات و ال�ف�عات -�%
 .ال���مج

الق�ائ\ ال�ال�ة وال#eار ح ال'8ائ�ة ح(� الق�انR&  إع�اد -
 .ال'ارF بها الع�ل وفي اآلجال ال���دة

  .إع�اد ال�قارCات ال��kّ�ة و ت�هR! ال�(ا%ات العالقة -
  .ت�! ! األرص�ة ال��اس�ّ�ة في نها�ة ال(�ة -
  .إح#(اب اإلس#هالكات و ت('Rلها %ال��اس8ة -
  .لألص�ل و ال��اس�ي ال'!د ال�اّدF بR& �قارCةال -
-  mار ال�'لfع!ض الق�ائ\ ال�الّ�ة ال�ق#ّ�ة على أن

 Fاإلس#,ار.  
ال#�(R: مع م!اجع ال�(ا%ات لل�eادقة على الق�ائ\  -

  .ال�الّ�ة في نها�ة ال(�ة

على اإلجازة في ال��اس8ة أو ما �[�ن ال�#!شح م#�eال  أن�'�  - 01
  �عادلها

وأن ت#�ف! �qه  أن �[�ن ت�ن(ي ال'�(�ة وم#�#عا %�ق�قه ال��ن�ة -
̀هالت ال��ل�Cة ل��ارس ال�rائف ال#ي ی#!شح لها   ال�

س�ة على أقeى تق�ی! في  50ال ��[& أن ی#'اوز س& ال�#!شح  -
  2022جانفي  1 تار خ

  �'� أن �[�ن ال�لف اإلدارF لل�#!شح خال م& العق�Cات ال#أدی��ة -
  ال�#!شح م�rفا م#!س�ا�[�ن  أن -
 NAVISIONی#ق& الع�ل %���fمة ال#eّ!ف ال���مج  -

م#e!ف 
 اخ#eاص
 م�اس8ة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  :�6�O ت��ی� ال7غ�رات

  �#ها مع ش!و� ال#!شح ئرات ال�[#(8ة وم�~ مالام ال�[لف بها وال�هاف!ز ودراسة ال#!شح أخPا %عR& اإلع#8ار لل�ه -1

2- &Rال�ق��لة ملفاته\ إلج!اء م�ادثة شفا��ة دع�ة ال�#!ش� 


