
  الخاصة الوظيفة النوعيةملخص بطاقة 

  بالمدير الفرعي اإلقليمي

  المهمــة

   والممتلكات الميزانية تدبيرالمساهمة في إعداد برامج ومخططات الوزارة والسهر على 

  القضائية الدائرة صعيد على الموظفين وشؤون والتجهيز

  األنشطة والمهام الرئيسية

 المهام ضمن المديرية الفرعية اإلقليمية مستوى على عمل خطة إلى الوزارة عمل ومخططات برامج ترجمة على العمل •

 إليه؛ الموكولة

  : على البشرية الموارد تدبير مجالاإلشراف في  

  ؛أدائهم وتقييم وتأطيرهم الفرعية بالمديرية العاملين الموظفين مهام تحديد •

 حــواالت تســليم الشـغل، حــوادث التعويضـات، الــرخص،( القضـائية بالــدائرة العـاملين للمــوظفين اإلداريـة الوضــعيات متابعـة •

   ؛...) المشترك التبغ صندوق إعانة

  اجتماعاتها؛ وتنظيم األعضاء المتساوية الجهوية اإلدارية اللجان في اإلدارة تمثيل •

   المنازعات؛ مصلحة مع بتنسيق القضائية بالدائرة المتعلقة القضائية المنازعات في الوزارة تمثيل •

 البشرية؛ الموارد مديرية مع بتنسيق المحلي المستوى على والمباريات المهنية االمتحانات تنظيم •

 الجهوي؛ المستوى على االجتماعيين الشركاء مع المؤسساتية العالقات تدبير •

   الموظفين؛ وتأهيل لتكوين العمومية القطاعات وبعض المتخصصة المعاهد مع اتفاقيات إبرام •

 ؛...)مذكرات مناشير، إعالنات،( القضائية الدائرة محاكم مختلف على وتعميمها المعلومات نشر •

  الفرعية؛ المديرية موظفي وتنشيط تأطير •

 ؛االستئناف محاكم تبرمجها التي الثقافية األنشطة تنظيم في المساهمة •

  ...الفرعية المديرية مسؤولية من هي التي المشاريع تدبير •

  :على الممتلكات وتدبير تجهيزمجال الاإلشراف في 

   المحلي؛ الصعيد على للمحاكم المادية الحاجيات تحديدقصد  القضائية الدائرة لمحاكم تفقدية بزيارات القيام •

  والتجهيزات؛ بالمباني المتعلقة السنوات متعددة العمل مخططات مشاريع وتحضير الحاجيات تشخيص •

  المعلوماتية؛ األجهزة صيانة في المتخصصة الشركات مع اتفاقيات إبرام •

   ؛ الفرعية المديرية مستوى على العمومية المشتريات تدبير •

  الفرعية؛ بالمديرية الخاصة ستيكيواللوج التنقل وسائل تدبير •

  ؛على مستوى الدائرة االستئنافية الكبرى األشغال أوراش تتبع •

 الفرعية؛ المديرية مستوى على المعلومات نظام وصيانة تتبعالسهر على  •

 وصيانتها؛ المعلوماتية األجهزة حظيرة وتدبير تتبعالسهر على  •



 ... القضائية الدائرة محاكم تحديث مشاريع تتبع •

  : على والمحاسبة الميزانيةمجال اإلشراف في 

 واإلداريين؛ القضائيين المسؤولين مع بتنسيق للوزارة الجهوية الميزانية مقترحات إعداد •

  التتبع؛ إجراءات وتفعيل للمديرية المفوضة اإلعتمادات صرف وتدبير تنظيم •

 الميزانية؛ بتنفيذ خاصة يقظة تفعيل على والسهر اإلدارة مستوى على المحاسبة وتفعيل تنظيم •

 بالميزانية؛ المتعلقة القيادة لوحات إعداد •

 المالي؛ التسيير مراقبة •

 .… المركزية لإلدارة وتوجيهها اإلقليمية الفرعية للمديرية المالية الوضعية حصر •

  : على االجتماعية األعمالمجال اإلشراف في 

  الجماعي؛ النقل وسائل تدبير •

  واألكشاك؛ المقاصف تدبير تتبع •

 الطبيـــة، المســـاعدة الصـــيفية، والمخيمـــات االصـــطياف التعزيـــة، مـــنح: ( االجتماعيـــة بالخـــدمات المتعلقـــة الملفـــات تهيـــئ •

   ؛) القروض

  …الموظفين لفائدة واالجتماعية الثقافية األنشطة تنظيم •

 

  الكفاءات المطلوبة

 بالمهمات المؤسساتية والثقافة التنظيمية لوزارة العدل            ،اإللمام بالنصوص المتعلقة  •

ترجمتهـــا علـــى مســـتوى القـــدرة علـــى توضـــيح اإلســـتراتيجيات والسياســـات والتوجهـــات واألهـــداف الخاصـــة بالقطـــاع و  •

 ،المديرية الفرعية اإلقليميةاختصاصات 

النظام األساسي  األساسي العام للوظيفة العمومية،النظام النظام األساسي للقضاة ،(اإللمام باألنظمة األساسية  •

 ،...)لهيئة كتابة الضبط 

 ،....)مراقبة التسيير المالي  -مدونة الصفقات العمومية  –المالية العامة (بالنصوص المتعلقة بالتدبير المالي اإللمام  •

 واستعمالها، قواعد الحكامة والتنمية المستدامةلالمعرفة الجيدة  •

  ،الموارد البشرية تدبير •

توزيع األشـغال، تنشـيط االجتماعـات،  ،إعداد وتنفيذ ميزانية الوزارة الخاص بالدائرة القضائية( للمديريةالتدبير الجيد  •

 ...) -الوحدات وتتبع وتقييم عمل مختلف  ومراقبة تنسيق

تقنيــات  -التــدبير باألهــداف  -مرجعيــة الوظــائف والكفــاءات(الــتحكم فــي األدوات والتقنيــات التدبيريــة واســتعمالها  •

 ،.....)تقنيات إجراء مقابالت تقييم األداء الوظيفي -تقنيات إعداد لوحات القيادة -التواصل

 المعلوميات المكتبية وتكنولوجيا المعلومات والتواصل،استعمال التطبيقات المعلوماتية المتعلقة بالتدبير المالي و  •

 ؛لية على المالحظة والتحليل والتركيبالقدرة العا •

 اإلبداع والدينامكية وسرعة التفاعل؛  •

 coaching   المرافقة، -  leadershipالقيادة،  •



 ؛وتطوير الكفاءات القدرة على تنشيط فرق العمل •

  التواصل بأهمية الوعي •

 .… النزاهة والشفافية والموضوعية والحياد •

سيتم التركيـز باألسـاس فـي مقابلـة االنتقـاء علـى القـدرات التدبيريـة والتسـييرية للمترشـحين  : مالحظـــة

 .  بالنسبة للجانب التنظيمي والجانب المتعلق بتدبير الموارد البشرية

 




