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 المملكة المغربية 

وزارة العدل      

 توصيف وظيفة 
 التجهيز والمعدات قسم  رئيس

تدبير قسم التجهيز واملعدات والعمل املساهمة في إعداد برامج ومخططات الوزارة والسهر على  

 النتائج املتوخاة. و   إنجاز املشاريع املقررة من طرف السلطات الرئاسية وتحقيق األهدافعلى  
الرئيسية  المهمة  

العمل على ترجمة برامج ومخططات عمل الوزارة إلى خطة عمل على مستوى القسم ضمن  ▪

 املهام املوكولة إليه؛  

 ؛رصد حاجيات اإلدارة املركزية واملحاكم في مجال التجهيز واملعدات ▪

قصد  ▪ املسؤولين  على  وعرضها  الجديدة  والتجهيزات  املنقوالت  القتناء  التوقعية  البرمجة 

 املصادقة؛

 تدبير الصفقات العمومية وأذونات الطلب؛ ▪

 تدبير امليزانية في الشق املتعلق بالتجهيز واملعدات؛ ▪

 تدبير مخزون املوارد املقتناة؛  ▪

 تدبير حظيرة السيارات والدراجات النارية؛ ▪

 اقتناء وتدبير الوقود والصيانة؛ ▪

 الجودة واألسعار؛تدبير تقنيات التحليل املتعلقة بتحديد العالقات بين   ▪

 املساهمة في إعداد نظام معلومات خاص بتدبير املنقوالت وتفعيله؛ ▪

 املمتلكات املنقولة للوزارة؛   تنظيم وتفعيل نظام يقظة حول صيانة ومراقبة ▪

 العمل على إعداد وتفعيل األدوات واملؤشرات الالزمة لتتبع وتقييم عمل القسم؛ ▪

 للقسم؛   السهر على تتبع أعمال املصالح التابعة ▪

 تحديد املساطر الواجب إتباعها في عمل القسم والعمل على التصديق عليها وتوثيقها؛ ▪

مختلف  ▪ تنسيق وتتبع وتقييم عمل  االجتماعات،  تنشيط  األشغال،  )توزيع  القسم  تدبير 

 العاملين باملصالح ...(... 

 األنشطة 

املؤسس ▪ باملهمات  املتعلقة  بالنصوص  لوزارة  اإلملام  التنظيمية  والثقافية  العدل  اتية 

 والحريات؛

بالقطاع في القدرة على توضيح االستراتيجيات والسياسات والتوجهات واألهداف الخاصة  ▪

 وترجمتها على مستوى اختصاصات القسم؛   مجال التجهيز

 التحكم في تقنيات إعداد دفاتر التحمالت؛  ▪

 تناء؛ املعرفة الجيدة للتقنيات املتعلقة بمجال االق ▪

▪ Fiche navette-DAE-Recours au différents types de marchés…) ؛) 

 اإلملام بمدونة الصفقات العمومية واملساطر املتعلقة باملراقبة؛ ▪

الكفاءات و المهارات  

 المطلوبة 
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 المملكة المغربية 

وزارة العدل      

 توصيف وظيفة 
 التجهيز والمعدات قسم  رئيس

-   تقنيات التواصل  -  التحكم في األدوات والتقنيات التدبيرية واستعمالها )التدبير باألهداف ▪

 تقييم األداء الوظيفي ...(؛  -تقنيات إجراء مقابالت    -قنيات إعداد لوحات القيادة ت

 استعمال املعلوميات املكتبية وتكنولوجيا املعلومات والتواصل؛  ▪

 القدرة العالية على املالحظة والتحليل والتركيب؛  ▪

 ؛ اإلبداع والديناميكية وسرعة التفاعل ▪

 ؛Tutoratاملصاحبة    -  Leadershipالقيادة،   ▪

 القدرة على تنشيط فرق العمل وتطوير الكفاءات؛ ▪

 حس التواصل والعالقات اإلنسانية؛ ▪

 النزاهة والشفافية واملوضوعية والحياد ... ▪

 




