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 المتعلق بضبط الهٌكل 2021 أفرٌل 07 المإرخ فً 2021 لسنة 207ملحق لألمر الحكومً عدد 

 .التنظٌمً للمندوبٌة العامة للتنمٌة الجهوٌة

 

 الباب األول

 أحـكـــام عـامــة

 
ٌضبط هذا الملحق المشموالت األساسٌة لكل هٌكل منصوص علٌه بالرسم البٌانً : الفصـل األول

 .المصاحب لهذا األمر
 : عالوة على المدٌر العام ومجلس المإسسة على  تشتمل المندوبٌة العامة للتنمٌة الجهوٌة: الفصـل الثاني

 مدٌر عام مساعد -

 خلٌة الحوكمة -

 خلٌة السالمة المعلوماتٌة -

 إدارة التدقٌق الداخلً  -

 إدارة مراقبة التصرؾ -

 وحدة التكوٌن -

 الكتابة القارة للجنة الصفقات -

 مكتب الضبط المركزي -

  للتنمٌة الجهوٌةاإلدارات المركزٌة -

 اإلدارة المركزٌة لالستشراؾ والتخطٌط الجهوي -

 اإلدارة المركزٌة لمساندة التنمٌة -

 اإلدارة المركزٌة للمعلومات الجهوٌة واالتصال  -

 اإلدارة المركزٌة للبرامج الخصوصٌة -

 اإلدارة المركزٌة للدراسات والتقٌٌم  -

 اإلدارة المركزٌة للمصالح المشتركة -

 

 الباب الثاني

 المدير العام المساعد

 
ٌتولى المدٌر العام المساعد إنجاز كل األعمال الموكولة إلٌه من قبل المدٌر العام وتتمثل : الفصـل الثالث

 : خاصة فًهمشموالت
 نٌابة المدٌر العام فً حالة تؽٌبه، -

 إحاطة المدٌر العام علما بالنشاط العام للمندوبٌة وإبالغ تعلٌماته وإحالتها والسهر على تنفٌذها، -

التنسٌق بٌن مختلؾ المصالح المركزٌة والجهوٌة للمندوبٌة ومتابعة أنشطتها وإنجاز المهام  -
 الموكولة لها،

 تنسٌق عملٌة إعداد عقد األهداؾ ومتابعة تنفٌذه، -

 تنظٌم ومتابعة اجتماعات مجلس المإسسة، -

تنسٌق العمل مع مختلؾ المصالح بوزارة اإلشراؾ والهٌاكل الراجعة لها بالنظر والمإسسات  -
والهٌاكل الفنٌة واإلدارٌة األخرى على المستوٌٌن الوطنً والدولً فً كل ما ٌتصل بنشاط 

 .المندوبٌة
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 الباب الثالث

 خـليـة الـحوكمـة

 

 : فًخلٌة الحوكمةٌتمثل نشاط : الفصـل الرابع

 تنظٌم الندوات ذات العالقة بالحوكمة والوقاٌة من الفساد، -

 تمثٌل المإسسة لدى الهٌئات والهٌاكل المعنٌة بالحوكمة ومكافحة الفساد، -

إبداء الرأي فً مشارٌع النصوص القانونٌة والترتٌبٌة، سواء منها المعروضة على المإسسة فً  -
 إطار استشارة، أو تلك المقترحة منها،

 إبداء الرأي وجوبا فً كل مشارٌع أدلة اإلجراءات المزمع تطبٌقها، -

 البت فً مدى تالإم مشارٌع أدلة اإلجراءات مع منوال الحوكمة الرشٌدة، -

 متابعة كل ملفات الفساد التً هً موضوع تفقد إداري ومالً داخل المإسسة، -

 .المشاركة فً إعداد وتنفٌذ منوال الحوكمة الرشٌدة بالمإسسة -

ٌتولى تسٌٌر هذه الخلٌة إطار بخطة مدٌر مركزي، وهً تتكون من مصلحة التنسٌق : الفصـل الخامس

 والمتابعة

 :  وتتولىٌكلؾ بتسٌٌرها إطار بخطة رئٌس مصلحةمصلحة التنسيق والمتابعة 

 
 التنسٌق مع هٌاكل الرقابة والتدقٌق الداخلً التابعة للمإسسة إلجراء مهمات تفقد ظرفً، -

ابداء الرأي فً برامج التكوٌن وتعزٌز قدرات األعوان العمومٌٌن وخاصة فً مجال الحوكمة  -
 والوقاٌة من الفساد،

التنسٌق مع الهٌاكل المكلفة باألخالقٌات المهنٌة وبالجودة وبالعالقة مع المواطن وباإلدارة  -
 .اإللكترونٌة 

 

 الباب الرابع

 إدارة التدقيق الداخلي 

 :ٌتمثل نشاط إدارة التدقٌق الداخلً فً: الفصـل السادس

 التؤكد من كفاٌة وفاعلٌة أنظمة الرقابة الداخلٌة، -

 .القٌام بكل المهمات واألبحاث التً تكلفها بها اإلدارة العامة -

ٌتولى تسٌٌر هذه اإلدارة إطار بخطة مدٌر، وهً تتكون من اإلدارة الفرعٌة للتدقٌق : الفصـل السابع
 .الداخلً

 :ٌكلؾ بتسٌٌرها إطار بخطة كاهٌة مدٌر وتتولى: اإلدارة الفرعية للتدقيق الداخلي

 التؤكد من أن حسابات المإسسة وكشوفاتها تعكس الصورة الحقٌقٌة ألوضاعها المالٌة، -
التؤكد من تطبٌق القوانٌن واألنظمة والتعلٌمات المتعلقة بؤعمال المإسسة والصادرة عن الجهات  -

 المعنٌة،

التؤكد من توفر ونجاعة االحتٌاطات المتخذة لحماٌة ممتلكات المإسسة من خالل عملٌات التدقٌق  -
 والجرد،

 .تقٌٌم أنظمة الرقابة الداخلٌة واقتراح التحسٌنات الضرورٌة عند االقتضاء -

 :اإلدارة الفرعٌةوتضم هذه 
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 :  وتتولىٌكلؾ بتسٌٌرها إطار بخطة رئٌس مصلحة مصلحة التدقيق المالي والمحاسبي -1

 التؤكد من صحة البٌانات والمستندات المالٌة والمحاسبٌة، -

 التؤكد من الوجود الفعلً لعناصر األصول والخصوم المبٌنة فً القوائم المالٌة، -

 تقٌٌم مدى اإللتزام بالمبادئ المحاسبٌة -

 .تقٌٌم نظام الرقابة الداخلٌة المتعلق بالبٌانات المثبتة فً الدفاتر والسجالت المحاسبٌة والمالٌة -

 
 ٌكلؾ بتسٌٌرها إطار بخطة رئٌس مصلحة مصلحة التدقيق في التصرف اإلداري وفي الممتلكات- 2 

 :وتتولى 
 تقٌٌم التنظٌم اإلداري والتؤكد من حسن توزٌع واستؽالل الموظفٌن،- 
 تقٌٌم أداء جمٌع اإلدارات ومصالحها والتؤكد من تنفٌذها لوظائفها،- 
 متابعة التصرؾ فً الموارد البشرٌة،- 
 .دورٌة التؤكد من الحفاظ على الممتلكات من الضٌاع والتلؾ وصٌانتها بصفة- 

 
 الباب الخامس

 إدارة مراقبة التصرف
 

 :ٌتمثل نشاط إدارة مراقبة التصرؾ فً :الفصـل الثامن

الحرص على االستخدام األمثل للموارد البشرٌة والمادٌة، مع تؤمٌن التوافق بٌن االستراتٌجٌة المتبعة - 
 من قبل المندوبٌة والوسائل المتوفرة،

مراقبة وتحلٌل نشاط المندوبٌة اعتمادا على مإشرات مرقمة ٌقع متابعتها وتحلٌل الفوارق بٌن - 
 .االنجازات والبرامج

ٌتولى تسٌٌر هذه اإلدارة إطار بخطة مدٌر، وهً تتكون من اإلدارة الفرعٌة لمراقبة : الفصـل التاسع
 التصرؾ

 :ٌكلؾ بتسٌٌرها إطار بخطة كاهٌة مدٌر وتتولى: اإلدارة الفرعية لمراقبة التصرف
 إعداد آلٌات قٌادٌة تمكن اإلدارة العامة من متابعة سٌر المإسسة، - 
 تقدٌر النتائج العملٌة للمإسسة من خالل متابعة مقاٌٌس تقٌٌم اآلداء،- 

 إقتراح اإلجراءات الالزمة لتحسٌن مردودٌة العمل،- 
 .متابعة تنفٌذ المٌزانٌة وتحلٌل الفوارق بٌن المبرمج والمنجز- 

 :اإلدارة الفرعٌةوتضم هذه 

 : وتتولىٌكلؾ بتسٌٌرها إطار بخطة رئٌس مصلحة مصلحة مراقبة التصرف في الميزانية- 1
 التؤكد من حسن تطبٌق اإلجراءات القانونٌة والترتٌبٌة للتصرؾ فً المٌزانٌة،- 
 مراقبة تنزٌل النفقات بمٌزانٌات التصرؾ واإلستثمار،- 
 .متابعة تنفٌذ مٌزانٌات التصرؾ واإلستثمار وتحلٌل الفوارق بٌن التقدٌرات واإلنجازات- 
 
 : وتتولىٌكلؾ بتسٌٌرها إطار بخطة رئٌس مصلحة مصلحة تحليل النتائج- 2
 إعداد آلٌات ومإشرات لمتابعة تقدم إنجاز مختلؾ األنشطة،- 
 متابعة تطور المإشرات وتجمٌعها فً لوحة القٌادة،- 
 .تحلٌل النتائج باإلعتماد على مإشرات ومقاٌٌس تقٌٌم األداء- 
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 الباب السادس

 وحدة الـتكويـن

 
 :ٌتمثل نشاط وحدة التكوٌن فـً: الفصـل العاشر

 تشخٌص وضبط حاجٌات التكوٌن، -

 تنظٌم وإنجاز ومواكبة أنشطة التكوٌن، -

 متابعة أنشطة التكوٌن وتقٌٌم مردودها على أداء األعوان، -

 .تفعٌل الشراكة المإسساتٌة مع هٌاكل وطنٌة ذات خبرة -

 .رصد وتوظٌؾ فرص التعاون الدولً لدعم قدرات األعوان -

 :، وهً تتكون من بخطة مدٌرٌتولى تسٌٌر هذه الوحدة إطار  :الفصـل الحادي عشر

 مصلحة البرمجة والمتابعة،  -

 . مصلحة التربصات والمؤمورٌات بالخارج والتكوٌن المستمر -

 

 : وتتولى ٌكلؾ بتسٌٌرها إطار بخطة رئٌس مصلحة : مصلحة البرمجة والمتابعة -(أ

 تشخٌص حاجٌات التكوٌن وضبط األولوٌات وإعداد خطة التكوٌن بالتشاور مع مختلؾ المصالح،- 

 ضبط مٌزانٌة التكوٌن،- 

 .إعداد كراسات الشروط وعقود الصفقات ألنشطة التكوٌن- 

 وضع قاعدة بٌانات إحصائٌة حول أنشطة التكوٌن،- 

 وضع لوحة مإشرات مالئمة لمتابعة وتقٌٌم أنشطة التكوٌن،- 
تقٌٌم أثر التكوٌن، ومدى تنفٌذ المستفٌدٌن به للمكتسبات المعرفٌة فً خططهم المهنٌة، وكذلك تقٌٌم - 

 درجة رضاء المشاركٌن،

 ٌكلؾ بتسٌٌرها إطار بخطة رئٌس :مصلحة التربصات والمأموريات بالخارج والتكوين المستمر- (ب
 : وتتولى مصلحة

 رصد فرص التؤهٌل ودعم القدرات المهنٌة لألعوان فً نطاق التعاون الدولً،- 

 برمجة ومتابعة التربصات بالخارج،- 

 متابعة المؤمورٌات بالخارج،- 

 ضبط حاجٌات التكوٌن المستمر األعوان، - 
 متابعة األنشطة الداخلة فً إطار التكوٌن المستمر،  - 

إرساء عالقات شراكة تفاعلٌة مع الهٌاكل الوطنٌة ذات مهام منسجمة مع رإٌة المندوبٌة العامة للتنمٌة - 
  .الجهوٌة حول تدعٌم قدرات مواردها البشرٌة

 

 
 الباب السابع

 الكتابة القارة للجنة الصفقات

 
 :ٌتمثل نشاط الكتابة القارة للجنة الصفقات فـً: الفصـل الثاني عشر

 
القٌام بمهام الكتابة القارة للجنة الصفقات طبقا لما هو جاري به العمل فً التصّرؾ فً  -

 .العمومٌةالصفقات 
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 مراقبة وتدقٌق الصفاقات العمومٌة ذات النظر،عرض الملفات على مصادقة لجنة  -

 .متابعة تنفٌذ الصفقات فً كل مراحلها من إعداد كراسات الشروط إلى الختم النهائً للصفقات -

 
 بخطة كاهٌة مدٌر ٌتولى تسٌٌر الكتابة القارة للجنة الصفقات إطار  :الفصـل الثالث عشر

 

 الثامن الباب

 مكتب الضبط المركزي

 
 :ٌتمثل نشاط مكتب الضبط المركزي فـً: الفصـل الرابع عشر

 
 ،قبول المراسالت وإرسال الصادر والوارد منها -

 ،توزٌع المراسالت ومتابعتها -

الحرص على حفظ وتوثٌق المراسالت الواردة والصادرة وترقٌمها وأرشفتها وفق اإلجراءات  -
 .المعمول بها

 
 ٌتولى تسٌٌر مكتب الضبط المركزي إطار بخطة رئٌس مصلحة : الخامس عشرالفصـل 

 
 

 الباب التاسع

 خلية السالمة المعلوماتية

 :خلٌة السالمة المعلوماتٌة فـًٌتمثل نشاط : الفصل السادس عشر

السهر على تنفٌذ التراتٌب المتعلقة بإجبارٌة التدقٌق الدوري لسالمة النظم المعلوماتٌة  -
 .والشبكات

  إعداد ومتابعة الدراسات الخاصة بالنظم المعلوماتٌة، -

 المشاركة فً إعداد المخطط المدٌري لإلعالمٌة، ومتابعة انجازه،  -

 .وضع مقاٌٌس خاصة بالسالمة المعلوماتٌة وإعداد أدلة فنٌة فً الؽرض والعمل على نشرها -

 .ٌتولى تسٌٌر هذه الخلٌة إطار بخطة رئٌس مصلحة :الفصـل السابع عشر

 الباب العاشر

 للتنمية  اإلدارات المركزية الجهوية

 
 

تونس، إرٌانة، بن : تشمل اإلدارات المركزٌة الجهوٌة للتنمٌة إحدى عشرة : الفصـل الثامن عشر
 .عروس، منوبة، بنزرت، نابل، زؼوان،سوسة،المنستٌر،المهدٌة،صفاقس

 :ٌتمثل نشاط اإلدارات المركزٌة الجهوٌة للتنمٌة فـً :التاسع عشرالفصـل

 المساعدة على استشراؾ آفاق التنمٌة بالجهة، -

 المساعدة على وضع استراتٌجٌات التنمٌة الخاصة بالجهة، -

 المساعدة على وضع الخطط التنموٌة للجهة ومتابعة تنفٌذها، -

 اإلشراؾ على إعداد المسوحات االقتصادٌة واالجتماعٌة فً إطار البرامج التنموٌةالخصوصٌة، -
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مواكبة كامل مراحل إنجاز دراسات الجدوى والدراسات التنفٌذٌة لمختلؾ مكونات المشارٌع  -
ٌّـة ومواكبة مختلؾ مراحل إبرام الصفقات  المدرجة فً إطار البرامج التنموٌـة الخصوص

 المتعلقة بإنجاز المشارٌع والحرص على تطبٌق مختلؾ بنودها،

المساعدة على إنجاز العناصر الفردٌة للمشروع وإحداث المإسسات واإلشراؾ على تؤطٌر  -
 المنتفعٌن وإرشادهم ومساعدتهم على إعداد الملفات الفردٌة الخاصة بالقروض،

 دفع اإلستثمار الخاص وتحسٌن مناخه، -

 اإلستفادة من آلٌات وبرامج التعاون الدولً لدعم التنمٌة بالجهة، -

، مع الجمعٌات والهٌاكل  أو متعددة األطراؾإنمائٌةربط الصلة بالهٌاكل ذات العالقة بشراكات  -
 .التنموٌة لضمان تكامل اآللٌات والبرامج

ٌتولى تسٌٌر كل إدارة مركزٌة جهوٌة للتنمٌة إطار بخطة مدٌرمركزي ، وهً تتكون  :الفصـل العشرون
 :من

 اإلدارة الفرعٌة لالستشراؾ والتخطٌط وبلورة البرامج الخصوصٌة  -

 اإلدارة الفرعٌة لمساندة التنمٌة  -

ٌكلؾ بتسٌٌرها إطار بخطة  وبمورة البرامج الخصوصية اإلدارة الفرعية لإلستشراف والتخطيط – (أ

 :كاهٌة مدٌر وتتولى

 والٌة والمعتمدٌات والمناطق ذات االشكالٌات الخصوصٌة، تحلٌل الوضع التنموي بال -

 بالجهة،رصد المجاالت الواعدة  -

 المساهمة فً أعمال اللجان الجهوٌة والمحلٌة العداد ومتابعة المخطط الجهوي،  -

العمل على ضمان انصهار البرامج والمشارٌع المقترحة ضمن االستراتٌجٌات  -
 الجهوٌة،والوطنٌة 

 .مساعدة المجالس الجهوٌة على اعتماد آلٌات التخطٌط االستراتٌجً -

 :وتضم هذه اإلدارة الفرعٌة

 : وتتولىٌكلؾ بتسٌٌرها إطار بخطة رئٌس مصلحة وبمورة البرامج الخصوصية مصلحة االستشراف- 1

 إشكالٌات وانعكاسات سٌاسات التنمٌة الجهوٌة على الجهة، رصد  -
 استنباط البرامج والمشارٌع المهٌكلة والتً تمكن من بلوغ األهداؾ التنموٌة طوٌلة المدى، -

القٌام بدراسات إقتصادٌة واجتماعٌة للمناطق ذات اإلشكالٌات الخصوصٌة واقتراحها على  -
 المجالس الجهوٌة،

تشخٌص مكونات مشارٌع البرامج الخصوصٌة بالوالٌة وإنجاز المسوحات اإلقتصادٌة  -
 واإلجتماعٌة،

مواكبة كامل مراحل إنجاز دراسات الجدوى والدراسات التنفٌذٌة لمختلؾ مكونات المشارٌع  -
ٌّـة ومواكبة مختلؾ مراحل إبرام الصفقات  المدرجة فً إطار البرامج التنموٌـة الخصوص

 المتعلقة بإنجاز المشارٌع والحرص على تطبٌق مختلؾ بنودها،

المساعدة على إنجاز العناصر الفردٌة للمشروع وإحداث المإسسات واإلشراؾ على تؤطٌر  -
 المنتفعٌن وإرشادهم ومساعدتهم على إعداد الملفات الفردٌة الخاصة بالقروض،

ٌّة لمشارٌع البرامج الخصوصٌة،  -  متابعة تنفٌذ المكونات الجماعٌة من عناصر منتجة وبنٌة أساس

 السهر على متابعة تنفٌذ عقود البرامج المبرمة بٌن وزارة التنمٌة واالستثمار والتعاون الدولً  -
 والمجلس الجهوي، 

تجمٌع وثائق الصرؾ واإلعداد المادي لمحاضر تسلٌم المنشآت المنجزة فً إطار المشارٌع  -
 والبرامج إلى المصالح المعنٌة،

 : وتتولىٌكلؾ بتسٌٌرها إطار بخطة رئٌس مصلحة مصلحة التخطيط الجهوي- 2
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 تنظٌم وتؤطٌر عملٌة إعداد ومتابعة المخططات الجهوٌة، -

 جمع ونشر المعلومات والمإشرات التنموٌة على المستوى الوطنً والجهوي والمحلً، -

 متابعة انجاز البرامج والمشارٌع العمومٌة المبرمجة بالجهة، -

العمل على ضمان انصهار البرامج والمشارٌع الجهوٌة المقترحة ضمن االستراتٌجٌات الوطنٌة  -
 والجهوٌة،

 .مساعدة المجالس الجهوٌة على اعتماد آلٌات التخطٌط االستراتٌجً -

 :ٌكلؾ بتسٌٌرها إطار بخطة كاهٌة مدٌر وتتولى االدارة الفرعية لمساندة التنمية- (ب

 ،المساهمة فً تحسٌن مناخ األعمال بالجهة -
  لتحدٌد المجاالت الواعدة بالوالٌة،القٌام بدراسات -

 .وضع الدراسات القطاعٌة والخصوصٌة على ذمة المجالس الجهوٌة -

 المشاركة مع هٌاكل المساندة فً تنظٌم التظاهرات واللقاءات الهادفة الى تنشٌط المبادرة -
 الخاصة،

 ،رصد فرص االستثمار الخاص والمجاالت الواعدة -

 الالمركزي، الدولً التعاون فرص رصد -
 ربط عالقات شراكة مع الجمعٌات التنموٌة وتشخٌص فرص تعاون مشتركة، -
ورشات تكوٌن لمساعدة الجمعٌات على إعداد ملفات للمساهمة فً طلبات  تنظٌم لقاءات و -

 المشاركة فً المشارٌع فً إطار التعاون الدولً،
 إعداد بنك معطٌات للجمعٌات، -

 :وتضم هذه اإلدارة الفرعٌة
 : وتتولىٌكلؾ بتسٌٌرها إطار بخطة رئٌس مصلحة مصلحة دعم االستثمار الخاص- 1

 ،متابعة المإشرات االقتصادٌة بالجهة -

 ،متابعة آلٌات دفع االستثمار بالجهة -

 متابعة وضعٌة المناطق الصناعٌة واألقطاب التكنولوجٌة -

 ،متابعة اتفاقٌات الشراكة والتعاون -

 إصدار وثائق تروٌجٌة للجهة وللمناطق ذات المٌزات الخصوصٌة، -

 بحث فرص التعرٌؾ بالجهة والتروٌج لمٌزاتها التفاضلٌة للرفع من جاذبٌتها، -

 .إعداد وثائق للتوزٌع خالل التظاهرات والملتقٌات التسوٌقٌة -

 ٌكلؾ بتسٌٌرها إطار بخطة رئٌس مصلحة لتعاون الدولي الالمركزي والعمل الجمعياتيمصلحة ا -2

 :وتتولى

 متابعة البرامج و المشارٌع المنجزة من قبل الجمعٌات التنموٌة، -
 إبرام اتفاقٌات تعاون مع الجمعٌات التنموٌة، -
 رصد فرص التعاون والشراكة مع الجمعٌات التنموٌة، -

 رصد فرص التعاون الدولً الالمركزي، -
 اقتراح برامج و مشارٌع تعاون وشراكة، -
 المشاركة فً إعالنات المشارٌع ، -

 المساهمة فً الملتقٌات والبرامج التً توفر فرص للتعاون الالمركزي، -

 .متابعة برامج التعاون الالمركزي -
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 الباب الحادي عشر 

اإلدارة المركزية لالستشراف والتخطيط الجهوي 

 

اإلدارة المركزٌة لالستشراؾ والتخطٌط الجهوي برصد التحوالت  تكلؾ: الفصـل الحادي والعشرون
استشراؾ السٌاسات بالمساعدة فً االقتصادٌة واالجتماعٌة واستباق تطوراتها وانعكاساتها وذلك 

لتنسٌق مع  باتتولىووالبرامج التً تمكن من االستفادة من هذه التحوالت وتثمٌنها لفائدة الجهات 

  :  الجهات

ستشراؾ آفاق التنمٌة بالجهات باالعتماد على الدراسات والمعلومات الجهوٌة المساهمة فً ا -
  السٌاسات،تقٌٌمالتشخٌص والمساعدة فً ونتائج 

 باعتماد التخطٌط االستراتٌجً والتشاركً كآلٌة لتنمٌة استراتٌجٌات المساعدة على رسم -
 ،الجهات

الوطنٌة وضع الخطط التنموٌة الجهوٌة متوسطة المدى وفق االستراتٌجٌات المساهمة فً  -
  ،المحددة

 .واألهداؾ الخطط التنموٌة و مدى موافقتها لالستراتجٌاتوتقٌٌم متابعة تنفٌذ المساهمة فً  -

ٌكلؾ بتسٌٌر اإلدارة المركزٌة لالستشراؾ والتخطٌط الجهوي إطار بخطة :الفصـل الثاني والعشرون
 :مدٌر مركزي وهً تشتمل على 

  االستراتٌجٌات الجهوٌةرسمإدارة االستشراؾ و -
 إدارة التخطٌط الجهوي -

 :ٌتمثل نشاط إدارة االستشراؾ ورسم االستراتٌجٌات الجهوٌة فـً: الفصـل الثالث والعشرون

 ،رصد التحوالت االقتصادٌة واالجتماعٌة -

توفٌر اإلحصائٌات والمعلومات الخاصة بالجهات واالستباق سواء بالمساهمة فً انجاز  -
الٌقظة برصد المتؽٌرات وجمع المإشرات الخاصة بؤداء  والدراسات الجهوٌة والقطاعٌة الالزمة

 ،   المنوال التنموي بالجهات ومدى تفاعله مع هذه التحوالت ووضع سٌنارٌوهات مالئمة لها

 :وٌتولى تسٌٌر هذه اإلدارة إطار بخطة مدٌر وتتكون من

 لالستشراؾاإلدارة الفرعٌة  -
  إلستراتٌجٌات الجهوٌةرسم الفرعٌة الدارة اإل -

 :ٌكلؾ بتسٌٌرها إطار بخطة كاهٌة مدٌر وتتولى : اإلدارة الفرعية لالستشراف – (أ 

   ،رصد المجاالت الواعدة للتنمٌة الجهوٌة والمحلٌة -
استشراؾ المتؽٌرات وجمع المإشرات الخاصة بؤداء المنوال التنموي بالجهات وقٌس تفاعله مع  -

  ،هذه التحوالت
 ،وضع سٌنارٌوهات مالئمة لمواكبة المتؽٌرات التنموٌة -
  ، لتطوٌر منظومات اقتصادٌة واعدةواالبتكارالبحث من أجل دعم التجدٌد الجهوي  -

 .البحث  والتجدٌد لتطوٌر آلٌات االستشراؾ -

 :وتضم هذه اإلدارة الفرعٌة
 : وتتولىٌكلؾ بتسٌٌرها إطار بخطة رئٌس مصلحة مصلحة إعداد ومتابعة الدراسات االستشرافية- 
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جمع االستراتٌجٌات الوطنٌة القطاعٌة والخصوصٌة واستؽاللها بما ٌضمن التكامل مع  -
 االستراتٌجٌات الجهوٌة للتنمٌة،

 استنباط ووضع معاٌٌر القٌس لمتابعة وتقٌٌم أهداؾ ونتائج هذه االستراتٌجٌات، -
تنظٌم ورشات و ملتقٌات  إقلٌمٌة لبلورة استراتجٌات التنمٌة الجهوٌة على مستوى الجهات  -

 .التنموٌة الكبرى
 .رصد واستؽالل فرص التعاون الدولً فً مجال الٌقظة واالستشراؾ -

 

 :ٌكلؾ بتسٌٌرها إطار بخطة كاهٌة مدٌر وتتولى:  الجهويةتلرسم اإلستراتيجيااإلدارة الفرعية  – (ب

  ،تنظٌم ورشات للتعرٌؾ بنتائج  الدراسات باالعتماد على الصٌؽة التشاركٌة -
االستشرافٌة إلثراء  المعطٌات جٌات وجمعيفً إعداد االسترات الفاعلٌن تنسٌق أعمال مختلؾ -

 ،محتوى الدراسات
جٌات التنمٌة الجهوٌة على مستوى الجهات يإقلٌمٌة لبلورة استرات تنظٌم ورشات وملتقٌات -

 .التنموٌة الكبرى

 :وتضم هذه اإلدارة الفرعٌة
 ٌكلؾ بتسٌٌرها إطار بخطة رئٌس مصلحة مصلحة الدراسات اإلستراتيجية الجهوية والمحلية- 1

 :وتتولى

 جمع وتحلٌل المإشرات التنموٌة واستؽاللها لتحلٌل الوضع التنموي بالجهات، -
 انجاز استبٌانات لفهم اإلشكالٌات الخصوصٌة، -
 إعداد ضوابط مهمة للدراسات اإلستراتٌجٌة بالطرٌقة التشاركٌة،   -

 .القٌام بالدراسات اإلستراتٌجٌة للمناطق ذات االشكالٌات الخصوصٌة -

 : وتتولىٌكلؾ بتسٌٌرها إطار بخطة رئٌس مصلحة مصلحة متابعة االستراتيجيات- 2

 متابعة تنفٌذ اإلستراتٌجٌات الجهوٌة، -
 .القٌام بؤٌام إعالمٌة حول الدراسات اإلستراتٌجٌة -

 :ٌتمثل نشاط إدارة التخطٌط الجهوي وتطوٌر مناهج التنمٌة فـً: الفصـل الرابع والعشرون

التعهدات اقتراح السٌاسات واإلجراءات والخطط متوسطة وطوٌلة المدى فً إطار المساهمة فً  -
 ، أمثلة التهٌئة الترابٌةالوطنٌة و

متابعة البرامج و عمل التشاركً بهدؾ ضبط خطط تنموٌة توافقٌةإرادٌة للمناهج وسبل  تطوٌر -
 .  التنموٌةالخطط التنموٌة وتقٌٌم والمشارٌع

 :وٌتولى تسٌٌر هذه اإلدارة إطار بخطة مدٌر وتتكون من

  إلعداد المخططاتفرعٌة  الدارة اإل -

 لمتابعة المخططاتفرعٌة الدارة اإل -

 :ٌكلؾ بتسٌٌرها إطار بخطة كاهٌة مدٌر    وتتولى : إلعداد المخططاتفرعية  الدارة اإل – (أ

  ،المساهمة فً إعداد ومتابعة المخططات الجهوٌة للتنمٌة -
  ،وضع المناهج واآللٌات لرسم المخططات التنموٌة -
  ،متابعة البرامج الجهوٌة للتنمٌة -
  ،متابعة البرامج والمشارٌع المشتركة  بٌن الجهات -
 ،متابعة نتائج وتوصٌات مداوالت المجالس الجهوٌة والبلدٌة فً مجال دفع التنمٌة المحلٌة -
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 .متابعة المشارٌع القطاعٌة الخصوصٌة بالجهات -

 :وتضم هذه اإلدارة الفرعٌة
 : وتتولىٌكلؾ بتسٌٌرها إطار بخطة رئٌس مصلحة  مصلحة رسم المخططات الجهوية للتنمية

 التشخٌص اإلستراتٌجً إلشكالٌات التنمٌة الجهوٌة حسب األقالٌم، -
 المساهمة فً وضع مخططات تنموٌة متوسطة المدى لتجاوز اإلشكالٌات التنموٌة المطروحة، -
 .إقتراح البرامج والمشارٌع واإلجراءات المصاحبة الممكن إدراجها بالمخططات الجهوٌة -

 
 :ٌكلؾ بتسٌٌرها إطار بخطة كاهٌة مدٌر وتتولى: لمتابعة المخططاتفرعية الدارة اإل – (ب

 ،تطوٌر مناهج وآلٌات متابعة الوضع التنموي -
  ،البحث والتجدٌد فً مجال تطوٌر مكونات حلقة المشروع -

 والتخطٌط حسب الطلب  األهداؾ، حسب إدخال التقنٌات الحدٌثة للتخطٌط -

 :وتضم هذه اإلدارة الفرعٌة
 ٌكلؾ بتسٌٌرها إطار بخطة رئٌس مصلحة  مصلحة متابعة وتنسيق المشاريع التنموية وعقود األهداف

 :وتتولى

 المتابعة الدورٌة للمشارٌع العمومٌة بالجهات، -
 متابعة المشارٌع المهٌكلة وتقٌٌم انعكاساتها على التشؽٌل واالنتاج، -

 .متابعة تنفٌذ عقود البرامج المبرمة مع المجالس الجهوٌة والبلدٌة -
 

 الباب الثاني عشر

 لمساندة التنميةاإلدارة المركزية 

 
تكلؾ االدارة المركزٌة لمساندة التنمٌة بدعم االستثمار الخاص والقٌام : الفصـل الخامس والعشرون

 :بعملٌة التسوٌق الجهوي وتتولى بالتنسٌق مع مختلؾ األطراؾ العمل من أجل
 ،دفع االستثمار الخاص الوطنً واألجنبً بالجهات وتحسٌن مناخهالمساهمة فً  -

 ات، وموارد الجهات والعمل على تطوٌرها لتحسٌن تنافسٌة وجاذبٌة الجهمٌزاتإبراز  -
 ،المحلٌة المستدامةالجهوٌة وتشاركً الكفٌل بتحقٌق التنمٌة نشٌط العمل التالمساهمة فً  -

 االستفادة من آلٌات وبرامج التعاون الدولً لدعم التنمٌة الجهوٌة والمحلٌة، -

 .دعم وتثمٌن البحث وإرساء ثقافة المبادرة، وذلك بالتعاون مع الجامعات وهٌاكل البحث المعنٌة -

ٌكلؾ بتسٌٌر اإلدارة المركزٌة لمساندة التنمٌة إطار بخطة مدٌر مركزي : الفصـل السادس والعشرون
 :وهً تشتمل على

 النهوض باالستثمار الخاص والتسوٌقإدارة  -
 إدارة التعاون الدولً الالمركزي -

 :ٌتمثل نشاط إدارة النهوض باالستثمار الخاص والتسوٌق فـً: الفصـل السابع والعشرون

 مساندة االستثمار على المستوى الجهوي والمحلً،  -

 استقطاب المستثمرٌن المحلٌٌن ومن الخارج، -

 التنسٌق مع كافة الهٌاكل المكلفة بدعم االستثمار الخاص، -

 تطوٌر جاذبٌة وتنافسٌة الجهات، -
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 .إعداد الدراسات الالزمة وتروٌج وتسوٌق الجهات الستقطاب االستثمار الداخلً والخارجً -

 :تتكون منووٌتولى تسٌٌر هذه اإلدارة إطار بخطة مدٌر 

 لمساندة االستثماراإلدارة الفرعٌة  -
  الستقطاب المستثمرٌنفرعٌة الدارة اإل -

 :ٌكلؾ بتسٌٌرها إطار بخطة كاهٌة مدٌر وتتولى: اإلدارة الفرعية لمساندة االستثمار – (أ 

 اإلحاطة بالباعثٌن، -

 . مساندة المإسسات -

 :وتضم هذه اإلدارة الفرعٌة
 : وتتولىٌكلؾ بتسٌٌرها إطار بخطة رئٌس مصلحةمصلحة مساندة الباعثين والمؤسسات - 1

هٌاكل المساندة إنجاز مشارٌعهم وذلك بالتنسٌق مع فً مختلؾ مراحل اإلحاطة بالباعثٌن الجدد  -
 ، وإٌجاد الحلول المالئمة للمإسسات التً تواجه صعوبات فً إنطالقهاوالتموٌل

 .إٌالء عناٌة خاصة بالباعثٌن والمشارٌع بالمناطق ذات األولوٌة -
 ،مساندة المإسسات المنتصبة ومساعدتها على التروٌج باألسواق الداخلٌة والخارجٌة -

مساندة المإسسات المنتصبة على تطوٌر كفاءات مواردها البشرٌة لتحسٌن إنتاجٌاتها وتطوٌر  -
 .خدماتها

 : وتتولىٌكلؾ بتسٌٌرها إطار بخطة رئٌس مصلحة مصلحة متابعة وتقييم االستثمار الخاص- 2

 متابعة تطور اإلستثمار الخاص بالجهات وحسب القطاعات، -

 .متابعة وتقٌٌم المشارٌع بالمناطق ذات األولوٌة -

 :ٌكلؾ بتسٌٌرها إطار بخطة كاهٌة مدٌر وتتولى: الستقطاب المستثمريناإلدارة الفرعية  – (ب

 ،تنظٌم الندوات والتظاهرات وأٌام الشراكة لدفع االستثمار الخاص -

 ،دعم ثقافة المبادرة بالجهات -

  ،إعداد الوثائق التروٌجٌة -

 .دعم التروٌج والتسوٌق بهدؾ استقطاب االستثمار الداخلً والخارجً -

 :وتضم هذه اإلدارة الفرعٌة

 ٌكلؾ بتسٌٌرها إطار بخطة رئٌس مصلحة تنظيم الندوات وأيام الشراكة ومتابعة االستثمار الخاص- 1

 : وتتولىمصلحة

اإلعداد المادي واللوجٌستً لتنظٌم ندوات محلٌة وجهوٌة وإقلٌمٌة وكذلك أٌام شراكة مع الخارج  -
 ،لحفز المستثمرٌن على االنتصاب بالجهات

 .متابعة تطور االستثمار الخاص -

 ٌكلؾ بتسٌٌرها إطار بخطة رئٌس مصلحةمصلحة دعم ثقافة المبادرة وإيجاد اآلليات والحوافز - 2

 :وتتولى

 .إرساء ثقافة األعمال واالستثمارالعمل على  -

 : وتتولى  ٌكلؾ بتسٌٌرها إطار بخطة رئٌس مصلحةمصلحة إعداد الوثائق الترويجية- 3

إعداد الوثائق التروٌجٌة حول القطاعات الواعدة والمنظومات االقتصادٌة بالجهات بهدؾ دعم  -
 .جاذبٌة الجهات
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 :ٌتمثل نشاط إدارة التعاون الدولً الالمركزي والشراكة فـً: الفصـل الثامن والعشرون

  ،االستفادة من آلٌات وبرامج التعاون الدولً لدعم التنمٌة الجهوٌة و المحلٌة -

 ،ربط الصلة بالهٌاكل ذات العالقة بشراكات ثنائٌة أو متعددة األطراؾ -

 .ربط الصلة مع الجمعٌات والهٌاكل التنموٌة لضمان تكامل اآللٌات و البرامج -
 :وٌتولى تسٌٌر هذه اإلدارة إطار بخطة مدٌر وتتكون من

 اإلدارة الفرعٌة للتعاون الدولً الالمركزي -

 

 :ٌكلؾ بتسٌٌرها إطار بخطة كاهٌة مدٌر وتتولى: للتعاون الدولي الالمركزياإلدارة الفرعية  
 ،بحث فرص التعاون الدولً المتعلقة بالتنمٌة الجهوٌة -

 .وضع برامج تعاون لفائدة الجهات ومتابعة تنفٌذها -

 :وتضم هذه اإلدارة الفرعٌة

 : وتتولى ٌكلؾ بتسٌٌرها إطار بخطة رئٌس مصلحة البحث عن آليات و برامج التعاونمصلحة - 1

ربط العالقات مع مختلؾ األطراؾ من أجل اإلنتفاع بالمجاالت المتاحة فً إطار التعاون  -
 .الدولً الالمركزي

 : وتتولىٌكلؾ بتسٌٌرها إطار بخطة رئٌس مصلحة متابعة تنفيذ اإلتفاقيات و تقييم النتائجمصلحة - 2

 .السهر على تنفٌذ البرامج والعناصر موضوع اإلتفاقٌات وتقٌٌم النتائج- 

 
 الباب الثالث عشر

 للمعلومات الجهوية واالتصالاإلدارة المركزية 

 
 :تكلؾ اإلدارة المركزٌة للمعلومات الجهوٌة واالتصال بـ: الفصـل التاسع والعشرون

جمع اإلحصائٌات والمعلومات والمعطٌات الالزمة والمتعلقة بالجهات والقطاعات وتحلٌلها بما  -
 ،ٌمكن من تكوٌن مرصد للجهات و التنمٌة الجهوٌة

 ،تصور و تطوٌر المناهج من اجل االستشراؾ والتخطٌط -

 .وضع مخططات االتصال ونشر المعلومات -

 إطار بخطة مدٌر للمعلومات الجهوٌة واالتصالٌكلؾ بتسٌٌر اإلدارة المركزٌة : الفصـل الثالثون
 :مركزي وهً تشتمل على

  المعلومات الجهوٌةإدارة -

  االتصال إدارة -

 :فـًٌتمثل نشاط إدارة المعلومات الجهوٌة : الفصـل الحادي و الثالثون

 تحدٌد الحاجٌات الداخلٌة والخارجٌة وضبط المصطلحات وتوحٌد المفاهٌم،  -

خزن ومعالجة وتحلٌل ونشر المعطٌات واإلحصائٌات الجهوٌة وتطوٌر النظام اإلحصائً  -
 الجهوي،

 التنسٌق مع المإسسات اإلحصائٌة والقطاعٌة الوطنٌة والجهوٌة لجمع المعطٌات، -

 ضبط آلٌات للتعّرؾ على التقّدم فً مدى تنفٌذ الخطط والبرامج الجهوٌة للتنمٌة، -
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 .قٌاس مردود الخطط والبرامج الجهوٌة للتنمٌة ومتابعتها -

 :وٌتولى تسٌٌر هذه اإلدارة إطار بخطة مدٌر وتتكون من 

 لرصد ونظم المعلومات الجؽرافٌةاإلدارة الفرعٌة  -
  للمنظومات المعلوماتٌة فرعٌة الدارة اإل -

ٌكلؾ بتسٌٌرها إطار بخطة كاهٌة مدٌر : اإلدارة الفرعية للرصد ونظم المعلومات الجغرافية – (أ
 :وتتولى

 تحدٌد الحاجٌات الداخلٌة والخارجٌة وضبط المصطلحات وتوحٌد المفاهٌم، -

 خزن ومعالجة اإلحصائٌات االقتصادٌة واالجتماعٌة على المستوى الجهوي، -

 دراسة مصادر المعلومات واقتنائها بهدؾ استؽاللها، -

 إقامة عالقات عمل وتعاون مع مختلؾ الشبكات الوطنٌة والجهوٌة والدولٌة، -

 إعداد وإصدار منشورات إحصائٌة جهوٌة، -

 إعداد مإشرات لمتابعة وتحلٌل الوضع التنموي الجهوي، -

 معالجة المعلومات، -

 .إنجاز بحوث واستبٌانات ومسوحات خصوصٌة بالجهات -

 :وتضم هذه اإلدارة الفرعٌة
 : وتتولى ٌكلؾ بتسٌٌرها إطار بخطة رئٌس مصلحةمصلحة نظم المعلومات الجغرافية  -1

 ،والتثبت منهامن مختلؾ المنتجٌن  المعلومة جمع -

 .تحصائٌااإل ذهه تحلٌل -

 :  وتتولى  ٌكلؾ بتسٌٌرها إطار بخطة رئٌس مصلحةمصلحة الرصد- 2

وذلك باالستنارة بتجارب المحللٌن وأهل  لٌات المعقدة بؤكملهاباستنباط اآلتفعٌل عملٌة الرصد  -
 .الخبرة

 :ٌكلؾ بتسٌٌرها إطار بخطة كاهٌة مدٌر وتتولى: لمنظومات المعلوماتيةاإلدارة الفرعية ل – (ب

 اإلشراؾ على إنجاز وتطوٌر المنظومات المعلوماتٌة والسهر على استؽاللها، -

 اإلعداد والتصّرؾ فً قاعدة المعطٌات الجهوٌة، -

 .تنسٌق النظام اإلحصائً الجهوي على مستوى توحٌد المفاهٌم والمصطلحات والنماذج -

 :وتضم هذه اإلدارة الفرعٌة
 :  وتتولى ٌكلؾ بتسٌٌرها إطار بخطة رئٌس مصلحةمصلحة تطوير المنظومات المعلوماتية - 1

 ،هٌكلة قاعدة المعطٌات ومعالجة ما ٌإمن بها -

 ، وتثبٌتها بالحاسوب الخادم وتجربتهاٌات المكونة للمنظومةبرمجالصٌاؼة  -

 .تبسٌط الحدود البٌنٌة السامحة بالولوج إلى المنظومة -

 : وتتولى  ٌكلؾ بتسٌٌرها إطار بخطة رئٌس مصلحةمصلحة استغالل ومتابعة المنظومات- 2

 ، وإدخالها فً المنظومةالمجّمعةتطبٌع وتطوٌع المعطٌات  -

 ، كواحدذه المنظومةه استؽالل كامل عناصر -

 .تؤمٌن خزن المعطٌات وتنظٌمها والسهر على تقرٌبها من مستعملٌها -

فـً وضع وتنفٌذ برنامج اتصال بهدؾ إعطاء  ٌتمثل نشاط إدارة االتصال: الفصـل الثاني والثالثون
 :المندوبٌة الرإٌة الالزمة وذلك من خالل
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 عرض األنشطة التً تقوم بها، -
تنظٌم العالقات العامة والعالقة مع وسائل اإلعالم ومحٌطها وشركائها من هٌاكل ومإسسات  -

 .ومنظمات فاعلة فً مجال التنمٌة الجهوٌة

 :وٌتولى تسٌٌر هذه اإلدارة إطار بخطة مدٌر وتتكون من

 للنشر والتوزٌعاإلدارة الفرعٌة  -
  للعالقات العامةفرعٌة الدارة اإل -

 :ٌكلؾ بتسٌٌرها إطار بخطة كاهٌة مدٌر وتتولى: اإلدارة الفرعية للنشر والتوزيع – (أ 

 وضع مخططات اتصال بالمندوبٌة حسب المستجدات واألولوٌات المطروحة لكل فترة، -

 .تحدٌد المخرجات بكل أنواعها الورقٌة واإللكترونٌة والسمعٌة والمرئٌة ونشرها -

 :وتضم هذه اإلدارة الفرعٌة
 : وتتولى  ٌكلؾ بتسٌٌرها إطار بخطة رئٌس مصلحةمصلحة تخطيط النشر والترويج

 ،نشر مهما كانت مصادرهاالنتاج واإلما ٌرد من طلبات لكل ط يتخطال -

 ،لنهوض بمناهج االتصال لحمالت تحسٌسٌة هادفةبم ٌاقال -

 ،التواصل مع الفاعلٌن والمتدخلٌن فً المٌدان -

 بكل الوسائل اإلتصالٌة،المنشورات ب التعرٌؾ -

 اإلشراؾ على موقع واب المندوبٌة وعلى تحٌٌنه الدوري، -

 .اإلشراؾ على إعداد ونشر مجلة التنمٌة الجهوٌة -

 :ٌكلؾ بتسٌٌرها إطار بخطة كاهٌة مدٌر وتتولى: للعالقات العامةاإلدارة الفرعية  – (ب

 تنظٌم عالقات المندوبٌة مـع شركائها بالداخل والخارج، -

 .ربط العالقة مع وسائل اإلعالم -

 :وتضم هذه اإلدارة الفرعٌة

 : وتتولى  ٌكلؾ بتسٌٌرها إطار بخطة رئٌس مصلحةمصلحة التواصل الخارجي- 1

ربط الصلة والتواصل مع نظراء المندوبٌة بالخارج قصد التعرٌؾ أكثر بؤنشطة المندوبٌة  -
 .وبمجاالت التعاون المشتركة

 : وتتولى ٌكلؾ بتسٌٌرها إطار بخطة رئٌس مصلحةمصلحة االتصال الداخلي - 2

 ربط الّصلة مع مختلؾ المتدخلٌن المتعاونٌن مع المندوبٌة على المستوٌٌن الوطنً والجهوي، -

 .التعرٌؾ بؤنشطة مختلؾ إدارات -

 
 

 الباب الرابع عشر

 للبرامج الخصوصيةاإلدارة المركزية 

 
 :تكلؾ اإلدارة المركزٌة للبرامج الخصوصٌة بـ :الفصـل الثالث والثالون

 ،البرامج التنموٌة الخاصة التً تستوجب تنسٌقا وطنٌاالمشارٌع وإعداد  -
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البرامج التنموٌة الخاصة وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنٌة  المشارٌع ومتابعة تنفٌذ -
 .ومصالحها الخارجٌة وكذلك مع الجماعات المحلٌة

 إطار بخطة مدٌر مركزي وهً تشتمل للبرامجٌكلؾ بتسٌٌر اإلدارة المركزٌة : الفصـل الرابع والثالثون
 :على

 العملٌات الفنٌة إدارة -
 العملٌات المالٌة إدارة -

 البرمجة  إدارة -

 . خالٌا البرامج الخصوصٌة على مستوى ثالث عشرة والٌة -

 :ٌتمثل نشاط إدارة العملٌات الفنٌة فـً: الفصـل الخامس والثالثون

 دراسة الملفات الفنٌة الخاصة بالمشارٌع والبرامج التنموٌة التً ٌتم إعدادها جهوٌا، -
 إعداد عقود المشارٌع والبرامج التنموٌة الخصوصٌة، -

دراسة المقترحات الفنٌة المتعلقة بطلبات تموٌل المشارٌع والبرامج الخصوصٌة والصفقات  -
 .الخاصة بها ومتابعة تنفٌذها

 :وٌتولى تسٌٌر هذه اإلدارة إطار بخطة مدٌر و تتكون من

 للعناصر الفردٌة المنتجةاإلدارة الفرعٌة  -
  للبنٌة والتجهٌزات العمومٌة فرعٌة الدارة اإل -

 :ٌكلؾ بتسٌٌرها إطار بخطة كاهٌة مدٌر وتتولى: اإلدارة الفرعية للعناصر الفردية المنتجة – (أ 

 دراسة أنشطة التكوٌن الموجهة لفائدة باعثً المشارٌع الفردٌة المنتجة، -

 . دراسة عناصر البنٌة األساسٌة المنتجة -

 :وتضم هذه اإلدارة الفرعٌة
 : وتتولى ٌكلؾ بتسٌٌرها إطار بخطة رئٌس مصلحةمصلحة العناصر الفردية المنتجة 

 التثبت فً محتوى الدراسات التنفٌذٌة لألشؽال والبناءات، -
 .التدقٌق فً ملفات طلبات فتح اإلعتمادات -
 التثبت فً محتوى الدراسات التنفٌذٌة للبناءات، -

 .التدقٌق فً ملفات طلبات فتح اإلعتمادات -
 :ٌكلؾ بتسٌٌرها إطار بخطة كاهٌة مدٌر وتتولى: للبنية والتجهيزات العموميةاإلدارة الفرعية  – (ب

 دراسة الملفات الفنٌة إلنجاز المكونات المتعلقة بعناصر البنٌة األساسٌة والتجهٌزات الجماعٌة، -

مراجعة مشارٌع الصفقات الخاصة بعناصر البنٌة األساسٌة والتجهٌزات الجماعٌة لمشارٌع  -
 .البرامج

 :وتضم هذه اإلدارة الفرعٌة
 : وتتولى  ٌكلؾ بتسٌٌرها إطار بخطة رئٌس مصلحةمصلحة البنية األساسية- 1

 التثبت فً محتوى الدراسات التنفٌذٌة لألشؽال وللبناءات، -

التثبت فً المقترحات الجهوٌة الخاصة بطلبات فتح اإلعتمادات لعناصر البنٌة األساسٌة           -
 .(...تقارٌر فرز العروض، ملفات الصفقات، ملفات األختام النهائٌة، )

 : وتتولى  ٌكلؾ بتسٌٌرها إطار بخطة رئٌس مصلحةمصلحة التجهيزات الجماعية- 2
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 التثبت فً محتوى الدراسات التنفٌذٌة لألشؽال وللبناءات، -

التثبت فً المقترحات الجهوٌة الخاصة بطلبات فتح اإلعتمادات لعناصر التجهٌزات الجماعٌة  -
 .(...تقارٌر فرز العروض، ملفات الصفقات، ملفات األختام النهائٌة،)

 :ٌتمثل نشاط إدارة العملٌات المالٌة فـً: الفصـل السادس والثالثون

 إعداد المٌزانٌة السنوٌة إلنجاز المشارٌع والبرامج ومتابعة تنفٌذها، -

إعداد الملفات لتعبئة الموارد الضرورٌة لتموٌل المشارٌع والبرامج التنموٌة الخصوصٌة على  -
 المستوٌٌن الداخلً والخارجً،

 .متابعة التصرؾ فً اتفاقٌات القروض المبرمة مع الصنادٌق األجنبٌة الممولة -

 :وٌتولى تسٌٌر هذه اإلدارة إطار بخطة مدٌر وتتكون من

 لتنفٌذ المٌزانٌةاإلدارة الفرعٌة  -
  للتموٌلفرعٌة الدارة اإل -

 :ٌكلؾ بتسٌٌرها إطار بخطة كاهٌة مدٌر وتتولى: اإلدارة الفرعية لتنفيذ الميزانية – (أ 

المساهمة فً إعداد التقدٌرات الخاّصة بتكالٌؾ المشارٌع والبرامج، وفً إعداد المٌزانٌة السنوٌة  -
 ومتابعة تنفٌذها،

 اإلشراؾ على طلبات فتح اإلعتمادات من وزارة المالٌة والقٌام بالمتابعة السنوٌة للمٌزانٌة، -

 .وضع اإلعتمادات الالزمة على ذمة المجالس الجهوٌة إلنجاز البرامج والمشارٌع الخصوصٌة -

 :وتضم هذه اإلدارة الفرعٌة
 : وتتولى ٌكلؾ بتسٌٌرها إطار بخطة رئٌس مصلحةمصلحة إعداد متابعة ميزانية البرامج 

 .المساهمة فً إعداد مٌزانٌة البرامج ومتابعة تنفٌذها -

 مراسلة األطراؾ المتدخلة فً إنجاز المشارٌع والبرامـج عند فتح اإلعتمادات،  -

 .القٌام بعملٌات المقاربة الداخلٌة -
 :ٌكلؾ بتسٌٌرها إطار بخطة كاهٌة مدٌر وتتولى: للتمويلاإلدارة الفرعية  – (ب

 القٌام بإجراءات السحب من الجهات األجنبٌة الممولة، -

 .متابعة تنفٌذ بنود اتفاقٌات القروض المبرمة للمساهمة فً تموٌل المشارٌع والبرامج -

 :وتضم هذه اإلدارة الفرعٌة
 : وتتولى  ٌكلؾ بتسٌٌرها إطار بخطة رئٌس مصلحةمصلحة التمويل والمتابعة

إعداد طلبات السحب من القروض الخارجٌة وفقا لبنود اتفاقٌات القروض المبرمة للمساهمة فً  -
 تموٌل المشارٌع والبرامج، 

المتابعة المالٌة للسحوبات على القروض الخارجٌة حسب مصادر التموٌل وحسب الوالٌات  -
 وحسب المشارٌع والبرامج،

 إجراءات فتح الحسابات الخاصة بالمشارٌع والبرامج بالبنك المركزي التونسً،  -

 متابعة المبالػ المسحوبة من القروض الخارجٌة والحرص على ترسٌمها بالمنظومة اإلعالمٌة، -

 .القٌام بإجراءات تحوٌل اإلعتمادات من البنك المركزي إلى الحساب البرٌدي الخاص بالمإسسة -

 :ٌتمثل نشاط إدارة البرمجة فً: الفصـل السابع والثالثون

 المساهمة فً وضع التصّورات للمشارٌع والبرامج التنموٌة الخصوصٌة، -
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وضع نظام للمتابعة المادٌة والمالٌة لتقدم إنجاز المشارٌع والبرامج الخصوصٌة وتطـوٌر  -
 المإشرات الخاصة بها،

 المساهمة فً متابعة الدراسات الخصوصٌة للمشارٌع والبرامج والسهر على انجازها، -

  .تنسٌق عمل خالٌا البرامج الخصوصٌة -

 :وٌتولى تسٌٌر هذه اإلدارة إطار بخطة مدٌر وتتكون من

 للبرمجة والتحلٌلاإلدارة الفرعٌة  -

 :ٌكلؾ بتسٌٌرها إطار بخطة كاهٌة مدٌر وتتولى: اإلدارة الفرعية للبرمجة والتحليل

ٌّة، - ٌّة السنوٌة لمختلؾ المشارٌع والبرامج الخصوص  إعداد البرمجة الماّدٌة والمال

ٌّة فً طور التنفٌذ، -  تحلٌل نتائج إنجازات المشارٌع والبرامج الخصوص

 .متابعة إنجاز الدراسات المتعلقة بالتقٌٌم المستمر للمشارٌع والبرامج الخصوصٌة -

 :وتضم هذه اإلدارة الفرعٌة
 : وتتولى  ٌكلؾ بتسٌٌرها إطار بخطة رئٌس مصلحةمصلحة الدراسات الخصوصية والبرمجة  -1

 اإلعداد إلنجاز الدراسات المتعلقة بالتقٌٌم المستمر للمشارٌع والبرامج الخصوصٌة، -

إعداد مشروع البرمجة المادٌة والمالٌة السنوٌة إلنجاز المشارٌع والبرامـج الخصوصٌـة  -
 .ومتابعة تنفٌذها

 : وتتولى  ٌكلؾ بتسٌٌرها إطار بخطة رئٌس مصلحةمصلحة التحليل والتقييم المستمر- 2

تجمٌع الوثائق والمعطٌات واإلحصائٌات المتعلقة بمختلؾ مشارٌع وعناصر البرامج  -
ٌّة وإعداد االستبٌانات الخاصة بعملٌات التقٌٌم المستمر،  الخصوص

ٌّة -  .متابعة وتحلٌل نتائج اإلنجازات الخاصة بتنفٌذ المشارٌع والبرامج التنموٌة الخصوص

ٌكلؾ بتسٌٌر كّل  خلٌة من خالٌا البرامج الخصوصٌة الموجودة على مستوى : الفصل الثامن والثالثون

إطار  والٌة التً ال توجد بها إدارات تنمٌة جهوٌة راجعة بالنظر للمندوبٌة العامة للتنمٌة الجهوٌة،  13

 : كاهٌة مدٌر وتتولى بخطة

 المساعدة على بلورة المشارٌع التنموٌة الخصوصٌة على المستوى المحلً والجهوي، -
اإلشراؾ على إعداد المسوحات االقتصادٌة واالجتماعٌة لمناطق تدخل المشارٌع المدرجة فً  -

 إطار البرامج التنموٌة الخصوصٌة،

مواكبة كامل مراحل إنجاز دراسات الجدوى والدراسات التنفٌذٌة لمختلؾ مكونات المشارٌع  -
ٌّـة ومواكبة مختلؾ مراحل إبرام الصفقات  المدرجة فً إطار البرامج التنموٌـة الخصوص

 المتعلقة بإنجاز المشارٌع والحرص على تطبٌق مختلؾ بنودها،

المساعدة على إنجاز العناصر الفردٌة للمشروع وإحداث المإسسات واإلشراؾ على تؤطٌر  -
 المنتفعٌن وإرشادهم ومساعدتهم على إعداد الملفات الفردٌة الخاصة بالقروض، 

ٌّة للمشروع والسهر على متابعة  - متابعة تنفٌذ المكونات الجماعٌة من عناصر منتجة وبنٌة أساس
 تنفٌذ عقود البرامج المبرمة بٌن وزارة التنمٌة واإلستثمار والتعاون الدولً والمجلس الجهوي، 

تجمٌع وثائق الصرؾ واإلعداد المادي لمحاضر تسلٌم المنشآت المنجزة فً إطار المشارٌع  -
 .والبرامج إلى المصالح المعنٌة

ٌمكن للمدٌر العام ولؽاٌة متابعة إنجاز المشارٌع المدرجة ضمن البرامج : الفصل التاسع والثالثون
التنموٌة الخصوصٌة المشار إلٌها فً الفصلٌن العشرون والثامن والثالثون، أن ٌسند خططا وظٌفٌة 

بمقتضى مقررات تعرض على مصادقة مجلس المإسسة،  لإلطارات المكلفة بتسٌٌر هذه المشارٌع والتً 
 . تستجٌب لشروط التسمٌة فً خطط وظٌفٌة
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 الباب الخامس عشر

 للدراسات والتقييم اإلدارة المركزية 

 
 :تكلؾ اإلدارة المركزٌة للدراسات والتقٌٌم بـ: الفصل األربعون

  ًٌّّة ذات البعد الوطنً والجهـوي والمحل اإلنجاز أو المساهمة فً إنجاز الدراسات الخصوص
 والقطاعً بما ٌدعم االستشراؾ، وٌمّكن من تحدٌد االستراتٌجٌات والخطط التنموٌة، 

  ٌّة استؽالل نتائج الدراسات اإلستراتٌجٌة والقطاعٌة والخاصة بالمجال الترابً المنجزة من قبل بق
 القطاعات والهٌاكل من أجل استشراؾ آفاق التنمٌة الجهوٌة،

  تقٌٌم االستراتٌجٌات والخطط والبرامج التنموٌة وإبراز اإلخالالت بما ٌضمن التصحٌح
 .المتواصل للمسار التنموي والمشارٌع من أجل تحقٌق النتائج وبلوغ األهداؾ المحّددة

 
إطار بخطة مدٌر مركزي و للدراسات والتقٌٌم ٌكلؾ بتسٌٌر اإلدارة المركزٌة : الفصـل الحادي وأربعون

 :هً تشتمل على 
 الدراسات إدارة -
 التقٌٌم  إدارة -

 :إدارة الدراسات خاصة فً ٌتمثل نشاط: الفصـل الثاني واألربعون

ٌّة ذات البعد الوطنً والجهوي والمحلًّ  - القٌام أو المساهمة فً انجاز الدراسات الخصوص
ٌّة على المدى القصٌر والمتوسط  والقطاعً التً تساعد على إعداد آفاق وسٌاسات التنمٌة الجهو

 والبعٌد،
ٌّة والخاصة بالمجال الترابً، - ٌّة والقطاع  استؽالل نتائج كل الدراسات اإلستراتٌج

ٌّة - ٌّة بالجهات بكل أبعادها إلٌجاد الحلول الحٌن ٌّة حول اإلشكالٌات التنمو  .إجراء البحوث المٌدان

 :وٌتولى تسٌٌر هذه اإلدارة إطار بخطة مدٌر وتتكون من

 للدراساتاإلدارة الفرعٌة  -

 :ٌكلؾ بتسٌٌرها إطار بخطة كاهٌة مدٌر وتتولى: اإلدارة الفرعية للدراسات

القٌام أو المساهمة فً إنجاز الدراسات الخاّصة بآفاق التنمٌة الجهوٌة على المدى القصٌر  -
 .والمتوسط والبعٌد من أجل تحقٌق التنمٌة المستدٌمة واستؽالل نتائج الدراسات ذات الصلة

 :وتضم هذه اإلدارة الفرعٌة
 : وتتولى  ٌكلؾ بتسٌٌرها إطار بخطة رئٌس مصلحةمصلحة الدراسات بالمناطق ذات األولوية- 1

 ،( والٌات–أقالٌم ) حول الفوارق بٌن الجهات واالستقطاب الجهوي تالمساهمة فً الدراسا -
بما ٌدعم االستشراؾ وٌمّكن من تحدٌد  (جهوٌة وخصوصٌة)إجراء الدراسات الضرورٌة  -

  ،االستراتٌجٌات والخطط التنموٌة وبرامج االستثمار
جمع الدراسات اإلستراتٌجٌة والقطاعٌة والخاصة بالمجال الترابً واستؽالل نتائجها الستشراؾ  -

 .لوضع استراتٌجٌات التنمٌة الجهوٌة والمحلٌة و لدعم االستثمار الخاص آفاق التنمٌة بالجهات و

 :  وتتولى  ٌكلؾ بتسٌٌرها إطار بخطة رئٌس مصلحةمصلحة الدراسات للمنظومات االقتصادية- 2

 .دراسة سٌنارٌوهات ونماذج التنمٌة المحلٌة -
ٌّة للوقوؾ على اإلشكالٌات التنموٌة بكل أبعادها -  . إعداد البحوث الجهوٌة والدراسات الحٌن
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 .إعداد البحوث والدراسات الهادفة إلى معرفة الفرص الكامنة والمتاحة والمتجددة بالجهات -

 :ٌتمثل نشاط إدارة التقٌٌم فـً : الفصـل الثالث واألربعون

ٌّة والمشارٌع بما ٌمّكن من التصحٌح الحٌنً والمتواصل للمسار  - تقٌٌم الخطط والبرامج التنمو
 التنموي والمشارٌع ومتابعة النتائج،

ٌّة بما ٌمّكن من بلوغ األهداؾ بعٌدة المدى ومتابعة النتائج -  .تقٌٌم اإلستراتٌجٌات التنمو

 :وٌتولى تسٌٌر هذه اإلدارة إطار بخطة مدٌر وتتكون من

 للمتابعةاإلدارة الفرعٌة  -
 للقٌاس وتقٌٌم النتائجفرعٌة الدارة اإل -

 :ٌكلؾ بتسٌٌرها إطار بخطة كاهٌة مدٌر وتتولى: اإلدارة الفرعية للمتابعة – (أ 

ٌّة بوضع المنظومات وتحدٌد المناهج الالزمة لمراقبة  - ٌّة التقٌٌم والمتابعة بالمندوب تخطٌط عمل
ٌّة والمشارٌع على  بلوغ األهداؾ المحّددة ضمن اإلستراتٌجٌات والخطط والبرامج التنمو

 .المستوى القصٌر والمتوسط والبعٌد

 :وتضم هذه اإلدارة الفرعٌة
 :  وتتولى ٌكلؾ بتسٌٌرها إطار بخطة رئٌس مصلحةمصلحة المراقبة وتحديد المؤشرات - 1

ٌّات والخطط والبرامج والمشارٌع، -  مراقبة مسار تنفٌذ اإلستراتٌج

تحدٌد المإشرات الالزمة لمراقبة المسار نحو تحقٌق األهداؾ ومإشرات قٌاس التطور نحو  -
 .النتائج وبلوغ األهداؾ

  :  وتتولى  ٌكلؾ بتسٌٌرها إطار بخطة رئٌس مصلحةمصلحة المناهج وجمع المعلومات- 2

 تحدٌد المناهج الواجب اعتمادها لتقٌٌم اإلستراتٌجٌات والخطط والبرامج والمشارٌع، -

 .وضع الخطط والبرامج التشاركٌة للتقٌٌم والمتابعة وجمع المعلومات والمعطٌات -

 :ٌكلؾ بتسٌٌرها إطار بخطة كاهٌة مدٌر وتتولى: اإلدارة الفرعية للقياس وتقييم النتائج – (ب

 تحلٌل المعلومات واستخراج النتائج وقٌاس التطور نحو بلوغ األهداؾ،  -

 .تقدٌم اإلستنتاجات واقتراح التدابٌر -

 :وتضم هذه اإلدارة الفرعٌة
  :  وتتولى  ٌكلؾ بتسٌٌرها إطار بخطة رئٌس مصلحةمصلحة التحليل والقياس

 .تحلٌل المعلومات وإعداد المخرجات الالزمة -

نحو تحقٌق النتائج وبلوغ األهداؾ وتقدٌم اإلستنتاجات  (حسب المراحل)قٌاس التطّور -
 .واإلقتراحات

اإلخالالت بما ٌضمن التصحٌح  تقٌٌم االستراتٌجٌات والخطط والبرامج التنموٌة وإبراز -
 جل بلوغ األهداؾ المنشودةأالمتواصل للمسار التنموي من 
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 الباب السادس عشر

 للمصالح المشتركةاإلدارة المركزية 

 

 :تكلؾ اإلدارة المركزٌة للمصالح المشتركة بـ: الفصل الرابع واألربعون

ترشٌد التصرؾ فً الموارد البشرٌة والمادٌة المشتركة لكافة مصالح المندوبٌة العامة للتنمٌة  -
 الجهوٌة،

 اعداد ومتابعة تنفٌذ المٌزانٌة، -

 تطوٌر وترشٌد استعمال اإلعالمٌة داخل المندوبٌة العامة للتنمٌة الجهوٌة،   -

 .السهر على إعداد وإنجاز برامج التصرؾ فً أرشٌؾ ووثائق اإلدارة -

 اعداد وتنفٌذ وتحٌٌن المخطط المدٌري لالعالمٌة، -

 متابعة صٌانة وحسن استؽالل التطبٌقات اإلعالمٌة، -

 ترشٌد استعمال المعدات االعالمٌة وصٌانتها، -

المساهمة فً إعداد النصوص التشرٌعٌة والترتٌبٌة والعقود واإلتفاقٌات الخاصة بالمندوبٌة       -
 ومتابعة نزاعاتها

 إطار بخطة مدٌر للمصالح المشتركة ٌكلؾ بتسٌٌر اإلدارة المركزٌة :الفصل الخامس واألربعون
 :مركزي وهً تشتمل على

 إدارة الشإون اإلدارٌة  -

 إدارة الشإون المالٌة -

 إدارة التوثٌق واألرشٌؾ -

 إدارة اإلعالمٌة -

 خلٌة الشإون القانونٌة -

 :إدارة الشإون المالٌة فـً ٌتمثل نشاط: الفصل السادس واألربعون

 .إعداد ومتابعة تنفٌذ المٌزانٌة -

التصرؾ فً الحسابات البنكٌة للمندوبٌة ومسك المحاسبة العامة وتحلٌل المعلومات المالٌة  -
 والمحاسبٌة،

 .التعهد بمختلؾ مصارٌؾ التجهٌز والتسٌٌر -

برمجة واقتناء وخزن وتوزٌع كل المعدات واألثاث واللوازم الضرورٌة لتسٌٌر المصالح التابعة  -
 للمندوبٌة وحسن التصرؾ فً المبانً اإلدارٌة والسهر على صٌانتها،

 التصرؾ فً إجراءات وتراتٌب المؤمورٌات بالخارج، -

 :وٌتولى تسٌٌر هذه اإلدارة إطار بخطة مدٌر وتتكون من

 اإلدارة الفرعٌة للمالٌة  -

 اإلدارة الفرعٌة للمحاسبة -

 :ٌكلؾ بتسٌٌرها إطار بخطة كاهٌة مدٌر وتتولى: اإلدارة الفرعية للمالية – (أ

 المساهمة فً إعداد سٌاسة عامة للتصرؾ فً الموارد المالٌة للمندوبٌة، -
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برمجة واقتناء وخزن وتوزٌع كل المعدات واألثاث واللوازم الضرورٌة لتسٌٌر المصالح التابعة  -
 للمندوبٌة العامة للتنمٌة الجهوٌة،

 التصرؾ فً المبانً اإلدارٌة ووسائل النقل والمنقوالت التابعة للمندوبٌة العامة للتنمٌة الجهوٌة، -
 .التصرؾ فً عملٌات التزود -

 :وتضم هذه اإلدارة الفرعٌة

  :  وتتولى  ٌكلؾ بتسٌٌرها إطار بخطة رئٌس مصلحةمصلحة الدفوعات والخزينة- 1

 تؤمٌن عملٌات خالص فواتٌر المزودٌن، -

 . متابعة الوضعٌة المالٌة للمندوبٌة -

  :  وتتولى  ٌكلؾ بتسٌٌرها إطار بخطة رئٌس مصلحةمصلحة إعداد ومتابعة تنفيذ الميزانيات- 2

 جمع المعطٌات المتعلقة بإعداد المٌزانٌة،  -

 .إعداد المٌزانٌة ومتابعة تنفٌذها -

  :  وتتولى  ٌكلؾ بتسٌٌرها إطار بخطة رئٌس مصلحةمصلحة الشراءات والتصرف في الممتلكات -3

 
 التصرؾ فً أسطول النقل ومتابعة عملٌات صٌانته، -
 المحافظة على سالمة البناءات،   -

 دراسة مشارٌع تحسٌن وتوسٌع البناءات، -
 التصرؾ فً المخزونات ومسك محاسبة فً الؽرض، -

 اقتناء اللوازم الضرورٌة لتسٌٌر المصالح التابعة للمندوبٌة -
 

 :ٌكلؾ بتسٌٌرها إطار بخطة كاهٌة مدٌر وتتولى: اإلدارة الفرعية للمحاسبة – (ب

 التصرؾ فً الحسابات البنكٌة للمندوبٌة، -

 .مسك المحاسبة العامة وتحلٌل المعلومات المالٌة والمحاسبٌة -

 :وتضم هذه اإلدارة الفرعٌة

  :  وتتولى  ٌكلؾ بتسٌٌرها إطار بخطة رئٌس مصلحةمصلحة المحاسبة الخاصة بالبرامج -1
 

 جمع العملٌات المتعلقة بإعداد القوائم المالٌة، -

 .السهر على متابعة العملٌات المتعلقة بالمداخٌل والمصارٌؾ -

  ٌكلؾ بتسٌٌرها إطار بخطة رئٌس مصلحةمصلحة المحاسبة الخاصة بالعمليات المختلفة -2
  : وتتولى 

 

مسك المحاسبة والقٌام بجمٌع األعمال بهدؾ إعداد القوائم المالٌة حسب التراتٌب الجاري بها 
 .العمل

 

 :إدارة الشإون اإلدارٌة فـً ٌتمثل نشاط: الفصل السابع واألربعون

 .التصرؾ فً المسار الوظٌفً لألعوان وخالص مستحقاتهم -

 :وٌتولى تسٌٌر هذه اإلدارة إطار بخطة مدٌر وتتكون من

 :ٌكلؾ بتسٌٌرها إطار بخطة كاهٌة مدٌر وتتولى: اإلدارة الفرعية للموارد البشرية
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 التصرؾ فً المسار الوظٌفً لألعوان،  -
 ،ضبط قانون اإلطار والحرص على تطبٌقه -

 .ضبط التوجهات االستراتٌجٌة لتنمٌة الموارد البشرٌة -
 :وتضم هذه اإلدارة الفرعٌة

  :  وتتولى  ٌكلؾ بتسٌٌرها إطار بخطة رئٌس مصلحةمصلحة شؤون الموظفين -1

 
المساهمة فً النهوض باألنشطة االجتماعٌة والثقافٌة لفائدة أعوان المندوبٌة العامة للتنمٌة  -

 الجهوٌة،
 .إعداد ومعالجة الملفات الطبٌة لألعوان وتحٌٌنها -

  :  وتتولى  ٌكلؾ بتسٌٌرها إطار بخطة رئٌس مصلحةمصلحة التأجير- 2

 إعداد األجور والتثبت فٌها ومراجعتها،                                                    -

 .التصارٌح الجبائٌة -

  :  وتتولى  ٌكلؾ بتسٌٌرها إطار بخطة رئٌس مصلحةمصلحة تطور الحياة المهنية -2
  التصرؾ فً المسار الوظٌفً لألعوان-

 

 :إدارة التوثٌق واألرشٌؾ فـًٌتمثل نشاط : الفصل الثامن واألربعون

إعداد وتطبٌق برنامج التصرؾ فً الوثائق الجارٌة أو التً تتحصل علٌها مصالح المندوبٌة  -
 العامة للتنمٌة الجهوٌة أثناء ممارسة نشاطاتها وذلك بالتعاون مع األرشٌؾ الوطنً،

 جمع وتنظٌم وحفظ األرشٌؾ الوسٌط فً أماكن معدة للؽرض، -

 تنظٌم اإلطالع على األرشٌؾ الوسٌط واستؽالله وترحٌل األرشٌؾ النهائً لألرشٌؾ الوطنً، -

اقتناء وجمع الوثائق والمعلومات على مختلؾ مصادرها والمتعلقة بمجال نشاط المندوبٌة العامة  -
 .للتنمٌة الجهوٌة

 

 :وٌتولى تسٌٌر هذه اإلدارة اطار بخطة مدٌر وتتكون من
 

 :ٌكلؾ بتسٌٌرها إطار بخطة كاهٌة مدٌر وتتولى: اإلدارة الفرعية للتصرف في األرشيف
 

اقتناء ومعالجة الوثائق والمعلومات التً تهم المٌادٌن التابعة لمشموالت المندوبٌة مهما كان  -
 موردها وشكلها

 إعداد جدول لخزن وثائق المندوبٌة والسهر على تطبٌق تعلٌماته، -
تطبٌق البرنامج الوطنً لتنظٌم األرشٌؾ وذلك بتنظٌم الوثائق اإلدارٌة فً كل مراحلها حتى  -

 .تحدٌد مصٌرها إما بالحفظ أو باإلتالؾ

 :وتضم هذه اإلدارة الفرعٌة

 : وتتولى  ٌكلؾ بتسٌٌرها إطار بخطة رئٌس مصلحةمصلحة التوثيق والمكتبية -1
 اقتناء وجلب الوثائق المتعلقة بنشاط المندوبٌة، -

القٌام بالنسبة لهذه الوثائق بكل العملٌات المتعلقة بمعالجتها مادٌا وفكرٌا وخزنها وإٌصالها  -
 .للمستعملٌن
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التصرؾ فً الرصٌد الوثائقً المتواجد بالمكتبة بتنظٌم العالقات مع مستعملً المكتبة من إعارة - 

 واسترجاع الوثائق وانجاز الملفات الصحفٌة

 : وتتولى  ٌكلؾ بتسٌٌرها إطار بخطة رئٌس مصلحةمصلحة األرشيف الجاري والوسيط- 2

 والحرص على تطبٌقه، (بمختلؾ اإلدارات)وضع نظام تصنٌؾ الوثائق النشٌطة  -

  .تحٌٌن نظام التصنٌؾ عند طلب اإلدارات المعنٌة أو إثر تؽٌٌر نشاطها -
 تحوٌل الوثائق إلى مركز حفظ األرشٌؾ الوسٌط حسب جداول مدد االستبقاء، -
 .ترحٌل األرشٌؾ النهائً إلى األرشٌؾ الوطنً -

 :إدارة اإلعالمٌة فـً ٌتمثل نشاط :الفصل التاسع واألربعون

وضع مقاٌٌس خاصة بالسالمة المعلوماتٌة وإعداد أدلة فنٌة فً الؽرض والعمل المشاركة فً  -
 ،على نشرها

السهر على تنفٌذ التراتٌب المتعلقة بإجبارٌة التدقٌق الدوري لسالمة النظم المعلوماتٌة  -
 .والشبكات

 إعداد ومتابعة الدراسات الخاصة بالنظم المعلوماتٌة، -

 .القٌام بالدراسات الخاصة بالمشارٌع التقنٌة الجدٌدة -

 :وٌتولى تسٌٌر هذه اإلدارة اطار بخطة مدٌر وتتكون من

 اإلدارة الفرعٌة لإلستؽالل والصٌانة المعدات اإلعالمٌة -

 اإلدارة الفرعٌة للبرمجة  -

ٌكلؾ بتسٌٌرها إطار بخطة كاهٌة مدٌر : اإلدارة الفرعية لإلستغالل وصيانة المعدات اإلعالمية –( أ
 :وتتولى

 دراسة واختٌار المواصفات والمعاٌٌر الالزمة لحماٌة نظام المعلومات، -

  حسن استعمال المعدات اإلعالمٌة وصٌانتها،السهر على -

 ،  تنفٌذ التراتٌب المتعلقة بإجبارٌة التدقٌق الدوري لسالمة النظم المعلوماتٌة والشبكات -

تطوٌر استعمال االعالمٌة داخل اإلدارة عن طرٌق إعداد وإنجاز ومتابعة المخطط المدٌري  -
 .لإلعالمٌة

 :وتضم هذه اإلدارة الفرعٌة
 : وتتولى  ٌكلؾ بتسٌٌرها إطار بخطة رئٌس مصلحة مصلحة استغالل المعدات االعالمية والصيانة

ٌّة واستؽاللها -  ،معالجة المعطٌات اإلعالم
الوثائق الفنٌة وأدلة االستعمال واألدلة الفنٌة لتكوٌن  ) الخاصة باإلعالمٌة توثٌق المنظومات -

 ،(......لٌنتعمالمس

  . والسهر على تطبٌقهااإلعالمٌةوضع مقاٌٌس استؽالل التجهٌزات   --
 :ٌكلؾ بتسٌٌرها إطار بخطة كاهٌة مدٌر وتتولى: اإلدارة الفرعية للبرمجة – (ب

 دراسة واختٌار المواصفات والمعاٌٌر الالزمة لحماٌة نظام المعلومات، -

 .تركٌز وصٌانة البرمجٌات ومراقبتها والعمل على تطوٌرها -
 :وتضم هذه اإلدارة الفرعٌة

 

 : وتتولى ٌكلؾ بتسٌٌرها إطار بخطة رئٌس مصلحة: مصلحة البرمجة- 1
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 ،والسهر على تطوٌرها و صٌانتهااإلعالمٌة متابعة تطبٌقات  -

 ترشٌد استعمال البرمجٌات المعلوماتٌة وتركٌز وصٌانة نظم المعلومات واالتصال، -

 . الخاصة بالبرمجٌاتإعداد و متابعة تنفٌذ عقود الصٌانة -
 

 :ٌتمثل نشاط خلٌة الشإون القانونٌة فـً: الفصل الخمسون

 تولً دور المستشار القانونً لدى مصالح المندوبٌة العامة للتنمٌة الجهوٌة، -

 المساهمة فً إعداد مشارٌع النصوص التشرٌعٌة والترتٌبٌة المزمع سنها أو تنقٌحها، -

 ،  فيهاالتً تكون المندوبٌة طرؾ التعهد ومتابعة الملفات المتعلقة بالنزاعات -

 . كاهٌة مدٌرإطار بخطة خلٌة الشإون القانونٌة  ٌكلؾ بتسٌٌرو
 

تخضع اإلدارات المركزٌة الجهوٌة للتنمٌة إلى اإلشراؾ المباشر لإلدارة : الفصل الواحد و خمسون
 .العامة

 
وزٌر اإلقتصاد و المالٌة و دعم اإلستثمار و المدٌر العام للمندوبٌة العامة : الفصل الثاني و خمسون

للتنمٌة الجهوٌة مكلفان كل فٌما ٌخصه بتنفٌذ أحكام هذا الملحق الذي ال ٌنشر بالرائد الرسمً للجمهورٌة 
 .التونسٌة


