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 إعداد وتتبع برنامج التنمية الجهوية وتحيينه وتقييمه؛  -

 إعداد برامج جهوية من أجل دعم املقاوالت؛ -

 اإلسهام في توطين وتنظيم مناطق لألنشطة االقتصادية في الجهة؛ -

 االجتماعي واملنتجات الجهوية؛ إعداد برامج من أجل إحداث مناطق لألنشطة التقليدية والحرفية وإنعاش االقتصاد  -

إعداد برامج ومشاريع في مجال إنعاش التشغيل ودعم املقاوالت، وتشجيع االستثمارات وتحسين جاذبية املجاالت   -

 الترابية وتقوية تنافسيتها؛ 

إعداد تصميم النقل داخل الدائرة الترابية للجهة، وتنظيم خدمات النقل الطرقي غير الحضري لألشخاص بين   -

 اعات الترابية؛الجم 

 اقتراح إحداث مناطق لوجيستيكية وأسواق الجملة الجهوية والسهر على تدبيرها؛  -

إعداد تقرير سنوي لتقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، يتضمن على وجه الخصوص، اإلمكانيات املادية املرصودة   -

املشاريع املبرمجة وقياس مؤشرات الفعالية املتعلقة بها، وكذا االكراهات التي تعترض  للمشاريع والبرامج ونسبة انجاز  

 .إنجازها واقتراح الحلول الكفيلة بتجاوزها

 

 

 

 

 املؤهالت املعرفية والعلمية: ❖

 .أو دبلوم منهي  عليادبلوم أو شهادة جامعية  -

 املؤهالت التدبيرية: ❖

 ؛ قسمواإلجراءات اإلدارية املرتبطة بمهام ال والتنظيميةاإلملام بالنصوص القانونية  -

 ؛االجتماعاتلتنشيط وتتبع وتقييم الالزمة  التقنيات واألساليبلتوفر على ا -

 الخبرة في إعداد دفاتر التحمالت املتعلقة بالبرامج واملشاريع الخاصة بمهام املصلحة؛ -

 القيادة؛ولوحة  قسمخاصة بال القدرة على إعداد برامج عمل -

 ؛القدرة على إعداد قاعدة بيانات وفق ما تقتضيه حاجيات املصلح وتنفيذها وتتبعها -

  ؛الدراية بمساطر تنفيذ املشاريع من الجوانب اإلدارية والتقنية واملالية -

 املشاريع؛  بمناهج اعداد وتنفيذ وتدبير وتتبع وتقييم االملام -

 ؛وتحيينه وتقييمه برنامج التنمية الجهويةاالملام بمراحل واجراءات ومساطر اعداد  -

-  
 
 ؛ القدرة على تدبير املشاريع التنموية

 .استعمال أنظمة املعلومات والتقنيات الرقمية -

 

 

اإلملام بالوضعية االقتصادية على املستوى الوطني  -

 والجهوي وتحليل مؤشرات التطور االقتصادي؛

 القدرة على اقتراح برامج حول األقطاب التنموية؛ -

 

 املؤهالت الشخصية:  ❖

 القدرة على تحمل املسؤولية؛  -

 القدرة على قيادة الفريق؛  -

 القدرة على التنسيق والتواصل؛  -

 لقدرة على تأطير األفكار اإلبداعية؛ا -

 القدرة على خلق ثقافة الفعالية والتدبير بالنتائج. -

 

 املديرية العامة للمصالح

 نمية الجهويةالت نو شؤ قسم رئيسمنصب 

 مهام املنصبتوصيف      

 الكفاءات واملؤهالت املطلوبة

 اململكة املغربية

 مكناس -جهة فاس

 املديرية العامة للمصالح

 البشرية والتكوين قسم املوارد

 مصلحة املوارد البشرية

         *** 


