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 ملخص بطاقة موقع العمل الخاصة

 برئيس مصلحة مراقبة التدبير والتدقيق الداخلي

 

 الموقع داخل التسلسل اإلداري
 

 .للمعهد العايل للقضاءاملديرية العامة  -

      

 األنشطة والمهام الرئيسية
 

 املعهد والسهر على تنفيذ األنشطة اليت هي من مسؤولية املصلحة؛ وخمططاتاملسامهة يف إعداد برامج  -

 العمل على ضمان حتقيق األهداف املسطرة من قبل املعهد بطريقة معقولة؛ -

 ؛هبا املعمولمراقبة مطابقة اإلجراءات للقوانني واألنظمة  -

 مراقبة خمتلف آليات املراقبة املستعملة من قبل مصاحل املعهد؛ -

 ...(الرخص التفويضية، احلجج واألدلة املالية، التفريق بني الوظائف واملسؤوليات)اتية مليالع املراقبة -

وتقييمها ( خاطرريطة املخ)قة مبختلف أنشطة الوحدات املكونة للمعهد داحمل( risques)العمل على حتديد املخاطر  -
خمتلف الفرص اإلجيابية املمكنة قصد استغالهلا  وحتديدوجوب التقليص منها لخمتلف املصاحل املعنية  وتتبعها وإرشاد

 االستغالل األمثل؛

السهر على تطوير األداء الناجع للمؤسسة مبساعدة خمتلف املسؤولني عن التدبري وذلك لتطوير املناهج املرتبطة بأنشطة  -
 املصاحل؛خمتلف 

 املمتلكات وجودة املعلومات؛السهر على محاية وتأمني  -

 العمل على تقوية القيم األخالقية املرتبطة بالتدبري؛ -

 املسامهة يف إعداد ونشر خمتلف مدونات السلوك املرتبطة بالقطاع؛ -
املصاحل لالختصاصات احملددة التفويضات، مطابقة نشاط خمتلف )يات التدبريية لخمتلف العم وحتديداملسامهة يف توضيح  -

 ؛...(يف خمتلف التنظيمات اهليكلية

Royaume du Maroc 

Ministère de la justice et des 

Libertés 

Institut Supérieur 

de la Magistrature  



واملراقبة وخصوصا قسم التدقيق الداخلي  التدقيقتأمني االتصال والتعاون مع مراجعي احلسابات اخلارجيني ومصاحل  -
 بالوزارة واحملاكم املالية واملفتشية العامة للمالية؛

 توثيق أنشطة املعهد؛ كيبية من أجلاملسامهة يف إعداد تقارير تر   -
 .تقدمي تقرير سنوي فيما خيص تنفيذ التوصيات وكذا مجيع أنشطة املصلحة  -

 

 الكفاءات المطلوبة
 

  اإلملام مببادئ مراقبة التدبري والتدقيق الداخلي؛ -

  اإلملام باملعايري الدولية يف جمال املراقبة الداخلية واحلكامة؛ -

 املؤسساتية والثقافة التنظيمية للمعهد؛اإلملام بالنصوص املتعلقة باملهمات   -

النظام األساسي للقضاة، النظام األساسي ملوظفي هيئة كتابة الضبط، النظام األساسي العام )اإلملام باألنظمة األساسية  -
 ؛...(للوظيفة العمومية

راقبة التدبري والتدقيق القدرة على توضيح االسرتاتيجيات والسياسات والتوجهات واألهداف اخلاصة بالقطاع يف جمال م  -
 الداخلي وترمجتها على مستوى اختصاصات املصلحة؛

 ؛(Risk Management)تدبري املخاطر  -

 العامة واحملاسبة ومدونة الصفقات العمومية؛املالية التحكم يف مبادئ  -

تقنيات -تدبري املشروع-التدبري املبين على النتائج-التدبري باألهداف)التحكم يف األدوات والتقنيات التدبريية واستعماهلا  -
 ؛..(تقنيات إجراء مقابالت تقييم األداء الوظيفي –تقنيات إعداد لوحات القيادة -التواصل

 املعلومات والتواصل؛ املعلوميات املكتبية وتكنولوجيا استعمال -

  القدرة العالية على املالحظة والتحليل والرتكيب؛ -

 اإلبداع والديناميكية وسرعة التفاعل؛ -

 واملرافقة؛القيادة  -

 القدرة على تنشيط فرق العمل وتطوير الكفاءات؛ -
 حس التواصل والعالقات اإلنسانية؛ -
  .والشفافية واملوضوعية واحلياد اهةالنز  -

  


