
 بطاقة المنصب

 رئيس قسم الدراسات والمساطر الحبية المنصب المراد شغله

والمحددة في  التخطيط واإلشراف ومراقبة تحقيق المهام واألهداف الموكولة  للقسم  المهام والمسؤوليات

 ،عقد األهداف

 ،تأمين تتبع مهمة استرجاع صوائر الدولة 

 فصل المنازعات، االشراف على فض المنازعات وديا في إطار لجنة 

 ،السهر على التوفيق بين االدارات المتنازعة 

  االشراف وتأطير عملية انجاز الدراسات القانونية والجواب على االستشارات

 الواردة على المؤسسة، وطلبات ابداء الرأي القانونية

  مجلة الوكالة القضائية للمملكةاالشراف على اعداد، 

 وي ألنشطة المديرية بتنسيق مع باقي المصالح االشراف على اعداد التقرير السن

 واألقسام،

  االشراف على اعداد وتنفيذ مخطط التكوين وتقوية القدرات الخاص بموظفي

 المديرية بتنسيق مع مديرية الشؤون االدارية والعامة،

 ،االشراف على استجماع وتعميم االجتهادات القضائية داخل المؤسسة 

  للتواصل الداخلي وتعزيز التواصل الخارجي للمؤسسة،السهر على خلق آليات 

  االشراف على وضع مخطط للوقاية من المنازعات والمخاطر القانونية والسهر على

 تنفيذه،

  االشراف على وضع مخطط للتكوين وتقوية القدرات لصالح شركاء المديرية

 والسهر على تنفيذه بتنسيق مع المصالح المختصة،

  التقارير القطاعية والموضوعاتية المتعلقة بالمنازعات بتنسيق االشراف على اعداد

 مع باقي المصالح واألقسام،

 ،اعداد تقرير النشاط السنوي للقسم 

  السهر على توفير الوسائل الضرورية للعمل بتنسيق مع المصالح المختصة وخلق

 جو مالئم داخل القسم والحفاظ عليه،

  المتعاملين مع القسم.االشراف على تتبع عمل المحامين 
  المساهمة في تنزيل استراتيجية الوزارة والمؤسسة في مجال التكنولوجيا الحديثة في

 تدبير ملفات المنازعات.
 ،اعدا تقارير دورية حول الملفات المهمة ووضعها رهن اشارة ادارة المؤسسة 
 فرة.التنسيق بين مصالح القسم، والحرص على االستغالل األمثل للموارد المتو 

، استرجاع الدولة االلمام بالمادة القانونية وخاصة منها الجوانب المتعلقة بمسؤولية  كفاءات وقدرات المرشح 

 صوائر الدولة، مساطر الصلح، وأصول الصياغة القانونية،

 ،االلمام بالتنظيم القضائي للمملكة 

 ،االلمام بتقنيات وأدوات التدبير العمومي 

  باللغتين العربية والفرنسية،التمكن من الصياغة 

 ،القدرة على التحليل والتركيب 

  االلمام بأصول وتقنيات الدفاع وتحرير المقاالت والعرائض والمذكرات، وتقنيات

 الصياغة االدارية والقانونية.

 نة القانونية واالجتهاد القضائي في مجال االقدرة على االستغالل الجيد للترس

 الدولة  للدفاع عن مصالحها أمام القضاء، استرجاع صوائر

 عمل القدرة على تسيير فريق، 

 ،القدرة على تحفيز الموظفين وتأطيرهم وتنمية قدراتهم االدارية والقانونية 

 ، حس المسؤولية وحسن التنظيم والتواصل 

 ،القدرة على بناء عالقات عمل جيدة 

 والشركاء الموظفينمل مع استعمال تقنيات التواصل الحديثة واستغاللها في الع 

 .االلمام بالمنظومة المعلوماتية للمديرية 

 .االلمام بتقنيات تسيير االجتماعات وتنشيطها 
 


