
 

 

 

 

 

 

 بطاقة موقع العمل الخاصة بمصلحة تتبع إنجاز األوراش
 

 

 ؛ ألشغالصفقات ااإلدارية والمالية لو التقنية العمل على الدراسة والمصادقة على الملفات 
 المستمرة في تتبع إنجاز المشاريع ابتداء من إعطاء االمر بالخدمة الى  السهر والمواكبة

 ؛ مرحلة التسليم النهائي
  المشاريع المنتدبة مع تقييم عمل صاحب المشروع  إنجازالسهر على مراقبة ومواكبة

 المنتدب لمدى احترامه لبنود االتفاقية المبرمة وكذا تدبير الملفات اإلدارية والمالية المتعلقة
 ؛ به

 ؛ رفع تقارير دورية حول تقدم إنجاز المشاريع 
  المساهمة في إعداد برنامج عمل قسم البنايات وتدبير الرصيد العقاري وتتبع تنفيذه في

 المصلحة  ؛ حدود اختصاص
 المساهمة في إعداد مخططات عمل متعددة السنوات للبنايات ؛ 
 الجهات المعنية في إنجاز المديريات الفرعية، صاحب المشروع المنتدب، و مواكبة

 ؛شاوراأل
 ؛ ...( الصفقة السهر على التصفية المالية واإلدارية للمشاريع)كشوفات الحسابـ، ملحق 
 ألثمان ؛المساهمة في إعداد الدليل المرجعي ل  
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 لوزارة العدل ؛ اإللمام بالنصوص المتعلقة بالمهمات المؤسساتية والثقافة التنظيمية 
  القدرة على توضيح االستراتيجيات والسياسات والتوجهات واألهداف الخاصة بالقطاع

 وترجمتها على مستوى اختصاصات المصلحة ؛
  المصلحة ؛ اختصاصاتاإللمام بالنصوص القانونية والتنظيمية التي تدخل في 
 االلتزام بالنفقات ؛المساطر المتعلقة بمراقبة و مدونة الصفقات العموميةاإللمام ب 
 التوفر على مؤهالت في التدبير والتسيير والتخطيط وكذا تقنيات التفاوض واالقناع ؛ 
  والقدرة على تنشيط  تدبير المصلحة )توزيع األشغال، تنشيط االجتماعات...(القدرة على

 فرق العمل وتطوير الكفاءات ؛
 ( روع، ـداف، تدبير المشـالتدبير باألهالتحكم في األدوات والتقنيات التدبيرية واستعمالها

الت تقييم األداء ـات إجراء مقابـادة، تقنيـداد لوحة القيـات التواصل، تقنيات إعـتقني
 الوظيفي ...( ؛

 استعمال المعلوميات المكتبية وتكنولوجيا المعلومات والتواصل ؛ 
 القدرة العالية على المالحظة والتحليل والتركيب ؛ 
 اإلبداع والديناميكية وسرعة التفاعل ؛ 
  التوفر على مهارات( القيادةleadership( المرافقة ،)coaching؛ ) 
 التواصل والعالقات اإلنسانية ؛ 
 .النزاهة والشفافية والموضوعية والحياد 
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 بطاقة موقع العمل الخاصة بمصلحة الصفقات

 مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات –قسم البرمجة و الصفقات 

األنشطة 

والمهام 

الرئيسية 

 للمصلحة

o  بالنسبة لإلدارة المركزية واإلعالن عنها.تجميع البرامج التوقعية السنوية 

o .مواكبة المديريات المركزية من أجل احترام البرامج التوقعية من حيث الجدولة الزمنية 

o  اعداد ملفات طلبات العروض بالنسبة لإلدارة المركزية انطالقا من دفاتر الشروط الخاصة ونظم االستشارة

 المعدة من طرف المصلحة المعنية باألعمال.

o .اعداد مقررات أعضاء لجنة فتح األظرفة المتعلقة باإلدارة المركزية 

o  دراسة ملفات طلبات العروض المنجزة من طرف المصالح المختصة باإلدارة المركزية وصياغة بطاقات

 مالحظات بشأنها.

o من  اانطالقلعروض في نسختها النهائية مواكبة المصالح المختصة باإلدارة المركزية إلعداد ملفات طلبات ا

 مالحظات ألعضاء لجنة فتح األظرفة.

o .نشر االعالن عن طلبات العروض في الجرائد 

o  .وضع ملفات طلبات العروض ببوابة الصفقات العمومية و ما يواكبها من اجراءات 

o  السهر على تحيين ملف طلب العروض حسب ما يقتضيه من وثائق وتعديالت مقررة من طرف الجهة

 المعنية بالصفقة.

o .تدبير السجالت الخاصة بمسطرة ابرام الصفقة 

o .ترأس لجنة فتح األظرفة وفحص العروض وإسناد الصفقة 

o .السهر على صياغة المحاضر وجميع المراسالت القانونية المترتبة عن ذلك 

o .السهر على االلتزام بالنفقات و التأشير على الصفقات بالتنسيق مع مديرية الميزانية والمصالح المعنية 

o رض الصفقات المبرمة من طرف االدارة المركزية على المصادقة.ع 

o  تبليغ المصادقة على الصفقة لنائلها بالنسبة للمديريات المركزية وإحالة نسخ على المصلحة المعنية وإحالة

 الوثائق االصلية لاللتزام  بالنفقة وأصل الصفقة على مديرية الميزانية والمحاسبة.

o باإلدارة المركزية فيما يتعلق بااللتزامات التكميلية والعقود الملحقة ومقررات  مواكبة المصالح المختصة

 الفسخ واإللغاء لإلدارة المركزية.

o . السهر على تشكيل قاعدة محينة للقوانين المنظمة للصفقات 

o  .الحرص على تدبير ارشيف الوثائق المتعلقة بالصفقة منذ الدراسة الى تبليغ المصادقة على الصفقة 
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األنشطة 

والمهام 

الرئيسية 

لرئيس 

 المصلحة

o  العمل على ترجمة المهام المؤسساتية الموكولة للمصلحة الى مشاريع وبرامج ومخططات والسهر على

 تنفيذها.

o .السهر على دراسة وتتبع المشاريع المتعلقة بالصفقات والمباريات المعمارية واالستشارات 

o  بالنسبة لإلدارة المركزية واإلعالن عنها .تجميع البرامج التوقعية السنوية 

o .اعداد وتنفيد سياسة برمجة الصفقات و الطلبيات 

o .ترأس لجنة فتح األظرفة وفحص العروض وإسناد الصفقة 

o . السهر على تشكيل قاعدة محينة للقوانين المنظمة للصفقات 

o .اعداد مخطط عمل سنوي ألنشطة المصلحة والسهر على تنفيذه 

o التطوير والرفع من مردودية المصلحة. اعداد مشاريع 

o .وضع لوحة القيادة العامة للمصلحة وتفعيلها 

o  اعداد وتفعيل األدوات والمؤشرات الضرورية من أجل تقييم تدبير المصلحة وتقييم الموظفين

 العاملين بها.

o .اعداد تقارير تركيبية من أجل توثيق عمل المصلحة 
o  

الكفاءات 

والمهارات 

 المطلوبة

o  النظام األساسي للوظيفة العمومية، النظام  –التمكن من القوانين والنصوص المنظمة لقطاع العدل

 .-األساسي لهيئة كتابة الضبط، النظام األساسي للقضاة..

o ،االلمام بالقانون االداري والمنازعات االدارية 

o ،االلمام بقانون الصفقات العمومية 

o  واعداد لوحات القيادة،االلمام بتقنيات التدبير باألهداف 

o ،االلمام بتقنيات التواصل 

o ،االلمام بتقنيات التحرير االداري 

o ،اليقظة الدائمة والقدرة العالية على المالحظة والتحليل والتركيب 

o ،التدبير العمومي 

o ،التدبير االستراتيجي والقيادة المؤسساتية 

o ،تدبير الموارد البشرية 

o  القيادةLEADERSHIP، 

o  المرافقةCOACHING، 

o ،التمكن من المعلوميات المكتبية وتكنولوجيا المعلومات 

o ليزية،ان  اللغة الفرنسية واللغة االنجاتق 

o الجماعي العمل التحلي بروح. 
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