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 ملخص بطاقة موقع العمل الخاصة 

 الجنسية والحالة املدنيةبرئيس قسم 

 املوقع داخل التسلسل إلاداري 

 مديرية الشؤون املدنية

 املهمة

الجنسية املساهمة في إعداد برامج ومخططات الوزارة والسهر على تدبير قسم 

املقررة وألاهداف وإنجاز املشاريع  ،وتأطير ومراقبة املصالح التابعة له ،والحالة املدنية

تزويد املسؤولين باملعلومات املطلوبة املساعدة على و  ،سلطات الرئاسيةمن طرف ال

 .تحقيق النتائج املتوخاةاتخاذ القرار و 

 ألانشطة واملهام الرئيسية

  العمل على ترجمة البرامج واملخططات إلاستراتيجية للوزارة إلى خطة عمل على

 ؛إليهمستوى القسم ضمن املهام املوكولة 

  املساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة بقضايا

 ؛التي تدخل في اختصاص الوزارة املدنية الجنسية والحالة

 في تشريعية املحالة على مديرية الشؤون املدنية ال دراسة املشاريع واملقترحات

 ؛وإبداء الرأي بخصوصها الجنسية والحالة املدنية مجال

  طلبات  االجنسية املغربية وكذ اكتسابمعالجة طلبات وتصريحات السهر على

التخلي عن الجنسية املغربية، وإعداد مشاريع مراسيم بمنح الجنسية املغربية، 

ترفع إلى السيد الوزير من أجل  التي قرارات بمنح الجنسية املغربيةمشاريع إعداد و 

 التوقيع.

 وزارة العدل
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 املحدثة بمقتض ى  بالبت في طلبات التجنيس املكلفةهام مقرر اللجنة بم القيام

 .5992أكتوبر  52ي صادر فال 0.2..5.9املرسوم رقم 

  .مواكبة اجتماعات اللجنة العليا للحالة املدنية 

 القسم على الواردة القانونية إلاشكاليات بعض بخصوص الرأي وإبداء دراسة 

قطاعات  قبل من بها املتوصل القانونيةرات الاستشا طلبات بخصوص أو

 ؛حكومية أخرى 

 ؛السهر على تتبع أعمال املصالح التابعة للقسم والتنسيق فيما بينها 

 التي تدخل في مجالالواردة من البرملان لى ألاسئلة إعداد مشاريع أجوبة ع 

 ؛ورفعها للسيد الوزيراختصاص القسم 

  وإجراء ألابحاث بخصوصها دراسة الشكايات والتظلمات الواردة من املواطنين

 ؛وإلاجابة عنها

 مواضيع ذات الصلة بالجنسية تمثيل الوزارة في الندوات واللقاءات املتعلقة ب

 الحالة املدنية. و 

  وتزويدهم باملعلومات استقبال املرتفقين املترددين على القسم السهر على حسن

 ؛الضرورية وإلاجابة على استفساراتهم وإرشادهم إلى ما ينبغي سلوكه

 الكفاءات املطلوبة

 لوزارة التنظيمية والثقافة املؤسساتية باملهمات املتعلقة بالنصوص ملامإلا 

 ؛لالعد

 الخاصة وألاهداف والتوجهات توالسياسا إلاستراتيجيات توضيح على القدرة 

 القسم؛ اختصاصات مستوى  على وترجمتها بالقطاع

 والاجتهادات القضائية ذات الصلة بعمل القسم  القانونية بالنصوص إلاملام

 قانون ة، ألاسر  مدونة ،املدنية الحالةقانون  الجنسية، قانون التنظيم القضائي، )

 ؛،...(املهملينالة ألاطفال كفقانون  ،ةاملدني املسطرة
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 القانون التنظيمي للمجلس العدل ) إلاملام باألنظمة ألاساسية ذات الصلة بوزارة

 النظام ،ألاعلى للسلطة القضائية، القانون التنظيمي للنظام ألاساس ي للقضاة

بتحديد اختصاصات  20120312، املرسوم رقم  الضبط كتابة لهيئة ألاساس ي

 ؛...(وتنظيم وزارة العدل 

  ؛...(الاجتماعات، تنشيط ألاشغال، توزيعمصالح القسم )  تدبير القدرة على 

 تدبير – باألهداف التدبير) واستعمالها التدبيرية والتقنيات ألادوات في التحكم 

 إجراء تقنيات –القيادة لوحات إعداد تقنيات- التواصل تقنيات - املشروع

 ؛...(الوظيفي ألاداء تقييم مقابالت

 والتواصل؛ املعلومات جياوتكنولو  املكتبية علومياتامل استعمال 

 والتركيب؛ والتحليل املالحظة على العالية القدرة 

 التفاعل؛ وسرعة والدينامكية إلابداع 

 ( القيادةleadership )– (املرافقةcoaching)؛ 

 الكفاءات؛ وتطوير العمل فرق  تنشيط على القدرة 

 إلانسانية؛ والعالقات التواصل حس 

 والحياد واملوضوعية والشفافية النزاهة… 
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 ملخص بطاقة موقع العمل الخاصة 

 مصلحة القاصرين وفاقدي ألاهليةبرئيس 

 املوقع داخل التسلسل إلاداري 

 .قسم قضاء ألاسرة والقاصرين وفاقدي ألاهلية بمديرية الشؤون املدنية

 املهمة

، وإنجاز املشاريع وألاهداف مصلحة القاصرين وفاقدي ألاهليةالسهر على تدبير 

السلطات الرئاسية، وتزويد املسؤولين باملعلومات املطلوبة املساعدة املقررة من طرف 

 على اتخاذ القرار وتحقيق النتائج املتوخاة.

 ألانشطة واملهام الرئيسية

  العمل على ترجمة البرامج واملخططات إلاستراتيجية للوزارة إلى خطة عمل على

 ؛اضمن املهام املوكولة إليه املصلحةمستوى 

 القاصرين عداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة املساهمة في إ

 التي تدخل في اختصاص الوزارة؛وفاقدي ألاهلية 

  دراسة املشاريع واملقترحات التشريعية املحالة على مديرية الشؤون املدنية في

 وإبداء الرأي بخصوصها؛حقوق الطفل مجال 

  ؛تتبع عمل صندوق التكافل العائليالسهر على 

  دراسة وإبداء الرأي بخصوص إلاشكاالت القانونية الواردة على املصلحة أو

قطاعات حكومية بخصوص طلبات الاستشارة القانونية املتوصل بها من قبل 

 أخرى؛

 وزارة العدل
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  أقسام قضاء ألاسرة بمختلف محاكم اململكة؛تتبع وضعية ونشاط 

 في مجال  إعداد مشاريع أجوبة على ألاسئلة الواردة من البرملان التي تدخل

 ورفعها للسيد الوزير؛ صلحةاختصاص امل

  دراسة الشكايات والتظلمات الواردة من املواطنين وإجراء ألابحاث بخصوصها

 وإلاجابة عنها؛

 باختصاصات مواضيع ذات الصلة تمثيل الوزارة في الندوات واللقاءات املتعلقة ب

 املصلحة؛

  وتزويدهم باملعلومات  صلحةاملالسهر على حسن استقبال املرتفقين املترددين على

 الضرورية وإلاجابة على استفساراتهم وإرشادهم إلى ما ينبغي سلوكه؛

 الكفاءات املطلوبة

 لوزارة التنظيمية والثقافة املؤسساتية باملهمات املتعلقة بالنصوص ملامإلا 

 ل؛العد

 الخاصة وألاهداف والتوجهات والسياسات إلاستراتيجيات توضيح على القدرة 

 ؛املنتمى إليه القسماملصلحة و  اختصاصات مستوى  على وترجمتها بالقطاع

 صلحةوالاجتهادات القضائية ذات الصلة بعمل امل القانونية بالنصوص إلاملام 

، القانون املتعلق بصندوق التكافل العائلي، املدنية الحالةقانون ة، ألاسر  مدونة)

 الة ألاطفال املهملين،...(؛كفالتنظيم القضائي، قانون ة، املدني املسطرة قانون 

  إلاملام باألنظمة ألاساسية ذات الصلة بوزارة العدل )القانون التنظيمي للمجلس

 النظام ،ألاعلى للسلطة القضائية، القانون التنظيمي للنظام ألاساس ي للقضاة

اصات بتحديد اختص 20120112، املرسوم رقم الضبط كتابة لهيئة ألاساس ي

 وتنظيم وزارة العدل ...(؛

  ؛...(الاجتماعات، تنشيط ألاشغال، توزيعمصالح القسم )  تدبير القدرة على 
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 تدبير – باألهداف التدبير) واستعمالها التدبيرية والتقنيات ألادوات في التحكم 

 إجراء تقنيات –القيادة لوحات إعداد تقنيات- التواصل تقنيات - املشروع

 ؛...(الوظيفي ألاداء تقييم مقابالت

 والتواصل؛ املعلومات جياوتكنولو  املكتبية املعلوميات استعمال 

 والتركيب؛ والتحليل املالحظة على العالية القدرة 

 التفاعل؛ وسرعة والدينامكية إلابداع 

 ( القيادةleadership )– (املرافقةcoaching؛) 

 الكفاءات؛ وتطوير العمل فرق  تنشيط على القدرة 

 إلانسانية؛ والعالقات التواصل حس 

 والحياد واملوضوعية والشفافية النزاهة… 

 



 ملخص بطاقة موقع العمل اخلاصة
 برئيس (ة) مصلحة القضايا التجارية والسجل التجاري

 املهمــة

  املتوخاة.النتائج وحتقيق الرئاسية السلطات طرف من املقررة واألهداف املشاريع إجناز على والعمل  القضايا التجارية والسجل التجاري ةتدبري مصلح

 األنشطة واملهام الرئيسية

 املسامهة يف إعداد برامج وخمططات الوزارة والسهر على تنفيذ األنشطة اليت هي من مسؤولية املصلحة؛ •

 مواكبة وتتبع نشاط احملاكم يف القضايا التجارية؛ •

 السهر على حسن سري الدعوى يف اال التجاري؛ •

 إجناز مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية يف ااالت القانونية ذات الصبغة التجارية؛ •

 املسامهة يف إعداد مشاريع القوانني املتعلقة بإصالح السجل التجاري وإبداء الرأي يف مشاريع القوانني ذات الصلة به؛ •

 دراسة املشاريع واملقترحات واالتفاقيات الدولية احملالة على املديرية يف امليدان التجاري؛ •

 إجناز دراسات يف ميدان القانون والقضاء التجاري؛ •

 دراسة املشاكل املرتبطة بتنفيذ األحكام التجارية بتنسيق مع مصلحة التنفيذ؛ •

 دراسة الشكايات والتظلمات املتعلقة باال التجاري واقتراح احللول اإلجرائية؛ •

 معاجلة خمتلف التظلمات الواردة من املقاوالت واملستثمرين حول املساطر القضائية؛ •

 اإلجابة عن األسئلة الربملانية املتعلقة بتنفيذ األحكام واملقررات القضائية؛ •

 إعداد املناشري والدوريات املرتبطة بنشاط املصلحة؛ •

 املسامهة يف اجتماعات جلنة العدل والتشريع؛ •

 تنظيم أيام دراسية وندوات متعلقة بالقضايا التجارية والسجل التجاري؛ •

 عقد لقاءات مع املراكز اجلهوية لالستثمار لتدارس اإلشكاليات املطروحة على مستوى املساطر اإلدارية إلنشاء املقاوالت؛   •

• ................. 

 



 الكفاءات املطلوبة
 اإلملام بالنصوص املتعلقة باملهمات املؤسساتية والثقافة التنظيمية لوزارة العدل واحلريات؛ •
القدرة على توضيح اإلستراتيجيات والسياسات والتوجهات واألهداف اخلاصة بالقطاع يف جمال القضايا اإلدارية وترمجتها على  •

 مستوى اختصاصات املصلحة؛
اإلملام مبجموع النصوص املتعلقة بالقانون املدين (قانون املسطرة املدنية - قانون األعمال ....) - قانون نزع امللكية - القوانني  •

 اجلنائية اخلاصة؛
 االتفاقيات الدولية يف اال التجارية؛ •
 اإلملام باألنظمة األساسية (النظام األساسي لرجال القضاء، النظام األساسي هليئة كتابة الضبط، النظام األساسي للوظيفة العمومية  •
التحكم يف األدوات والتقنيات التدبريية واستعماهلا (التدبري باألهداف - تقنيات التواصل- تقنيات إعداد لوحات القيادة-  •

 تقنيات إجراء مقابالت تقييم األداء الوظيفي.....)؛
 استعمال املعلوميات املكتبية وتكنولوجيا املعلومات والتواصل؛ •
 ؛ التفاعل وسرعة والدينامكية اإلبداع •
 القدرة العالية على املالحظة والتحليل والتركيب؛ •
• ......... 
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