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 نرحب بكل المتصرفات والمتصرفٌن فً هذا اللقاء التواصلً والتنظٌمً
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 المكتب التنفيذي

3 



تنظٌم دٌمقراطً       رؤٌة مشتركة       فعل مٌدانً   

 المكتب التنفيذي

 بتفكٌر جماعً... نتصرف عملٌا  اننرٌد  
بتصرف عملً... نفكر جماعٌا  اننرٌد   

 ماذا نرٌد 
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 المكتب التنفيذي
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 المكتب التنفيذي

1980-1990  

تحرٌر الدولة من 
 االقتصاد االجتماعً 

 سٌاسة التقوٌم الهٌكلً

 الهٌمنة الشاملة للسلطة

 الحكامةتغٌٌب مفهوم 

 والحوار 

1990-2000  

 تحرٌر الدولة من االقتصاد 

   االنتاجً

 الشاملة  الخوصصةسٌاسة 

 سٌاسة التناوب التوافقً

لمفهوم  االولً التاسٌسً
 الحوار  

 

 

2000-2010  

 تحالف المال والسٌاسة 

 سٌاسة المفهوم الجدٌد للسلطة 

تشكٌل المشهد السٌاسً اعادة  

 الحوار االجتماعً

لمفهوم الحوار  االولً التاسٌس

ي الفئو  

2011-........... 

 الربٌع العربً 

 فبراٌر 20

 دستور جدٌد

   الوانهاانتخابات سابقة 

 فرز سٌاسً 

 حكومة جدٌدة

التفاعل مع الملفات 
 الفئوٌة 

 ملف المتصرفٌن تاجٌل

 

 

 1  . سٌاق التحوالت 

 التحوالت البنٌوٌة والمهٌكلة لالدوار الجدٌدة  \محددات موضوعٌة
 للدولة

 

 

 البرامجًكٌف تمت الترجمة والتنزٌل  

 االدارةلهذه التحوالت على مستوى 

العمومٌة ومواردها البشرٌة  ومن خاللها 
 ؟؟؟؟( ة)وضعٌة المتصرف 
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 المكتب التنفيذي

 1  . سٌاق التحوالت 

 التحوالت البنٌوٌة والمهٌكلة لالدوار الجدٌدة  \محددات موضوعٌة
 للدولة

 

 

 العمومٌة ومواردها البشرٌة  ؟؟؟؟ االدارةلهذه التحوالت على مستوى  البرامجًكٌف تمت الترجمة والتنزٌل  

ما هً نوعٌة البرامج 

التً اعتمدتها  واالجراءات
 الحكومة ؟؟؟

7 



 المكتب التنفيذي

 1  . سٌاق التحوالت 

 التحوالت البنٌوٌة والمهٌكلة لالدوار الجدٌدة  \محددات موضوعٌة
 للدولة

 

 

 العمومٌة ومواردها البشرٌة  ؟؟؟؟ االدارةلهذه التحوالت على مستوى  البرامجًكٌف تمت الترجمة والتنزٌل  

التخفٌض النشط .  1
 للكتلة البشرٌة

 تنظٌم الحركٌة  واعادة

 المغادرة الطوعٌة 

تعدٌل .  4
جزئً للنظام 

 االساسً
للوظٌفة 

 العمومٌة

نظام .  3
للتقٌٌم 

 والترقٌة 

التحكم فً الكتلة .  2
 االجرٌة

مراجعة منظومة 

 االجور

النظام .  5
المرجعً 
للوظائف 

 والكفاءات

التقاعد .  6
ونظام الحماٌة 

 االجتماعٌة

 المسؤولٌة

 التكوٌن
 ولوج المناصب العمومٌة
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 المكتب التنفيذي

1980-1990  

 اإلحساس المهنً

Le sentiment  

 

1990-2000  

 التفاعل المهنً

l’ interaction 

 

 

 

 

 

2000- 2010 

 الفعل المهنً

L’action  

 

2011-........... 

 المهنً التموضع

Le repositionnement 

 

 1  . سٌاق التحوالت 

 تحوالت الوعً بالذات المهنٌة وهوٌة االداة  \محددات ذاتٌة
 التنظٌمٌة
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 تحوالت الوعً بالذات المهنٌة 

 مرتبطة موضوعٌا بتطور الهٌئة 

 ومختلف موضوعٌا عن 

 الوعً بالذات المهنٌة 
االخرىللهٌئات   



 المكتب التنفيذي

1980-1990  

 المهنً االحساس

  -االساسٌة االنظمةتعدد .  1

 ببعد قطاعً

 الفئة ذاخلانغالق فئوي .  2

 غٌاب الفاعلٌة التنظٌمٌة.  3

 نظام التعوٌضات .  4

 

 

1990-2000  

 التفاعل المهنً

 الدٌمغرافًبداٌة التحول .  1

 والتعدد المهنً والعلمً

جمعٌات  فئوٌة ببعد مهنً  احداث.  2
   االساسٌة االنظمةٌقوم على تعدد 

 للتنقٌب اولٌةمؤشرات .  3

 مؤشرات الصراع  والترحٌل المهنً .  4

 تقارٌر حول المسؤولٌة التدبٌر.  5

 نظام التعوٌضات.  6

 االساسًمتناقضة حول النظام  افكار

 االستثنائٌة -مشكلة الترقٌة 

 

 

 

2000- 2010 

 الفعل المهنً

القطاعٌة  الجمعوٌةتجمٌع التنظٌمات .  1
 والفئوٌة والمشتركة 

 هٌئة التنسٌق الوطنٌة.  2

 المشتركة  المطلبٌة المدكرة

 االستثنائٌة  –الترقٌة  -التعوٌضات 

الدرجة  -التحصٌن –نظرٌة التسقٌف 

 الجدٌدة

حركة احتجاجٌة وتسجٌل  –مرة  الول

 2003الملف فً الحوار االجتماعً  

بروز المتصرف فً الساحة العمومٌة .  3
   والتفاوظٌةواالحتجاجٌة  واالعالمٌة

الهجوم وتراجع الدور المهنً . 4
والوظٌفً للمتصرف وغٌاب الدور 

 التنظٌمً

 االساسًتمرٌر النظام .  5

  

 

 1  . سٌاق التحوالت 

 تحوالت الوعً بالذات المهنٌة وهوٌة االداة  \محددات ذاتٌة
 التنظٌمٌة

 

   

2011 
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 تدبٌر المرحلة االنتقالٌة وفق تعاقدات محددة

تنظٌمً ٌقوم على  تفعٌل الهٌكلة  واالستقاللٌة وشرعٌة االنتخاب والتمثٌل  اطارتصمٌم .  1

 الدٌمقراطً

المستوى الالئق بها  الىبناء تصور ٌعٌد االعتبار  لمهن التصرف وتحصٌنها واالرتقاء بها .   2  
والقضاٌا المتصلة   االساسًالتفاعل مع متطلبات المرحلة وخصوصا المتعلق منها بالنظام .  3  

 المكتب التنفيذي

 1  . سٌاق التحوالت 

 تحوالت الوعً بالذات المهنٌة وهوٌة االداة  \محددات ذاتٌة
 التنظٌمٌة

 

   

2011  

مبادرة  اطالق

االتحاد  تاسٌس
 الوطنً للمتصرفٌن

 الجمع العام التأسٌسً

التاسٌسًالمجلس الوطنً   

 المكتب التنفٌذي االنتقالً

المهنً للمتصرف العمومً التموضع  
11 

األعضاء 
 المؤسسون



 المكتب التنفيذي

  –المهنً لهٌئة المتصرفٌن  التموضع.  2

المرتكزات المنهجٌة .  1  
2011 

   

التشخٌص. 1  

Diagnostiquer 

التضامن .  2  

solidariser 

التاطٌر.   3  

Encadrer 

االقتراح.   4  

Proposer 

التشاور.   5  

concerter 

التشبٌك.   6  

Resauter 

 االحتجاجٌة.  7

Protester 
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 المكتب التنفيذي

   التموضع المهنً لهٌئة المتصرفٌن – 2011 

 

   

 المهنً لتموضعا.............  -2011

    عناصر التشخٌص.  3
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 عوامل القوة 

 

 القوة العددٌة•

 التنوع المهنً داخل الهٌئة•

 تشبٌب االطار من خالل التوظٌفات االخٌرة •

جدٌدة داخل منظومة التعلٌم العالً  تخصاصات ادخال•
فً ما ٌخص الشواهد المخولة لولوج الهٌئة 

  )تخصصصات تقنٌة و تدبٌرٌة و اقتصادٌة)

 و االصالح   احساس جماعً بضرورة التشخٌص•

 قناعة جماعٌة بضرورة التكتل ضمن اطار وحدوي•

قناعة جماعٌة بضرورة توحٌد الرؤٌة االنٌة و •

 االستشرافٌة لمهن التصرف

 مهنٌة متعددة وتواجد جمعٌات قطاعٌة •

  عوامل الضعف

 

غٌاب مجاالت للتواصل التنظٌمً بٌن المتصرفٌن •

 الواقعً واالفتراضً واالعالمً والعلمً  –

غٌاب حضور التنطٌمً وضعف تفاعل المنظمات •
النقابٌة القطاعٌة والمركزٌة بالعالقة مع تطلعات 

 المتصرفٌن 

منظومة التعلٌم العالً  اصالحغٌاب االنسجام بٌن •

 االنظمةوالمقاربات المعتمدة فً وضع 

 عوامل ذاتٌة متعددة تتعلق بمسؤولٌة المتصرف •



 المكتب التنفيذي

   التموضع المهنً لهٌئة المتصرفٌن – 2011 

 

   

 المهنً لتموضعا.............  -2011

    عناصر التشخٌص.  3
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 تقدٌر المخاطر

 

 العمومٌة  لالدارةتحول فً البنٌة التنظٌمٌة والمهنٌة والبشرٌة •

دور ومكانة المتصرف   والمهنٌة   الحكامة وتراجع  المناصب المالٌة •

 قٌمة  احكاموسٌادة 

المهنٌة على المواقع والصالحٌات والمهام  والمسؤولٌات  السلطصراع •

 على حساب المتصرف  

اختالل التوازن الضروري بٌن هٌئة المتصرفٌن والهٌئات المهنٌة •

 المشابهة 

 تنزٌل قطاعً لبرنامج الوظائف والكفاءات ٌستهدف المتصرف •

والمنح  والتدارٌبالتكوٌن والتكوٌن المستمر والدورات  الٌةضعف •

 الدراسٌة  

 التشاور الٌةمن خارج  االساسًمرسوم النظام  اصدار•

تخصصات خاصة بمهن التصرف ضمن مقررات  التكوٌن العالً  ادخال•

 اخرىهٌئات 

التً أعلنت وزارة  ومشروع تحدٌد المسارات المهنٌة ألطر الدولة •

 الوظٌفة العمومٌة عن طلب عروض فً شانه

 مشروع إعادة بناء منظومة األجور على أساس مرجعٌات الوظائف•

لفرصاتحلٌل   

 

  -حوار اجتماعً  -حراك فئوي  –حراك اجتماعً •

 تفاوض حول ملفات فئوٌة وقطاعٌة 

 حكومة جدٌدة •

 دستور جدٌد ٌعطً دفعة للمجتمع المدنً•

من ) االطارمٌزته الوحٌدة تحصٌن  اساسًنظام •

 (غٌر حاملً الشواهد

 مشجعة ونقابٌة داعمة  تنظٌماتت •



 المكتب التنفيذي

   المهنً لهٌئة المتصرفٌن التموضع.  2
 

   

 المهنً لتموضعا.............  -2011

 الهٌكلة المنهجٌة . 2

•  
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االستراتٌجٌةالمرتكزات    

 االحتجاج -التشبٌك  –التشاور  –االقتراح  -التاطٌر -التنظٌم -التشخٌص

 

  االستراتٌجٌة االهداف

الوظٌفة -المهام  -التموضع  

المرحلٌة  االهداف  

الفعل -الرؤٌة  –التنظٌم   

 برامج العملٌة 3

محور عملً 16   



 المكتب التنفيذي

   التموضع المهنً لهٌئة المتصرفٌن – 2011 

 

   

 المهنً لتموضعا.............  -2011

 االستراتٌجٌة  االهداف.  4
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  التموضع1.

 

 المهام 2.

 
 الوظٌفة3.

PAE 



 المكتب التنفيذي

 التموضع المهنً لهٌئة المتصرفٌن – 2011 

   
 

   

 المهنً لتموضعا.............  -2011

 االهداف المرحلٌة  .  5

17 

المرحلٌة االهداف  



 المكتب التنفيذي

 التموضع المهنً لهٌئة المتصرفٌن – 2011 

   
 

   

 المهنً لتموضعا.............  -2011

 االهداف المرحلٌة  .   5
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 الرؤٌة1.

 األداة2.

 الفعل3.

 OVA 



قوة 
 التنظٌم

 المكتب التنفيذي

 التموضع المهنً لهٌئة المتصرفٌن – 2011

   
 

   

 المهنً لتموضعا.............  -2011

مداخل  4 –البرنامج االول  –بناء التنظٌم .   1.  5  
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 المكتب التنفيذي

 التموضع المهنً لهٌئة المتصرفٌن – 2011 

 

   

20 

 المهنً لتموضعا.............  -2011

 مدخل النظام االساسً .  1  –بناء التنظٌم .  1.  5

مذكرة 
 تقدٌم

 مشروع 

النظام 
 االساسً

 مشروع

 النظام 
 الداخلً

 تشخٌص

 االشكالٌة
 التنظٌمٌة

 التصدٌق

على 

 المشارٌع 

 فً 

المجلس 

 الوطنً 
 التاسٌسً

 المؤتمر

 الوطنً 
 االول

االنتقال من 

 شرعٌة 

 التاسٌس

شرعٌة الى  
 التنظٌم

 القانون األساسً

 مسطرة التأسٌس
الجهوٌةمساطر تأسٌس المكاتب   



قوة 
 التنظٌم

 المكتب التنفيذي

 التموضع المهنً لهٌئة المتصرفٌن – 2011 

 

   

 المهنً لتموضعا.............  -2011

 مدخل النظام االساسً .  1  –بناء التنظٌم .  1.  5
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 الحالً هو نظام انتقالً  االساسًالنظام   •

 تطوٌر الهٌكلة التنظٌمٌة لالتحاد على قواعد التمثٌل الدٌمقراطً •

 التاسٌسًوٌقره المجلس الوطنً  ٌناقشة •

 على المستوى الجهوي والمحلً التنظٌمةالتجارب والمناقشات  •

 الموسعة  الجهوٌةالتطورات المرتقبة فً نظام  •

 

 ونظام داخلً لالتحاد اساسًنظام  اعداد •

 مجلس وطنً منتخب من القاعدة  الى تاسٌسًاالنتقال من مجلس وطنً  •
 ممثلو االعضاء المؤسسون لالتحاد –اعتماده فً المجلس الوطنً التأسٌسً  •

 لالتحاد االولتنظٌم المؤتمر الوطنً  وتحضٌر  •

 

 استراتٌجٌةتوسٌع دائرة االنتماء واالنخراط كضرورة  •

 ربط المسؤولٌة بالمحاسبة•

 الجهوٌةلالتحاد الوطنً واالتحادات  الموضوعاتٌةتفعٌل اللجان  •

 تستمد وتطور وتفعل البرنامج الوطنً جهوٌةوضع برامج  •

  التحسٌس اشكال وابداعوتنوٌع  والمسؤولةالتعبئة الفاعلة  •
•  

 
 



 المكتب التنفيذي

 التموضع المهنً لهٌئة المتصرفٌن – 2011 

 

   

 المهنً لتموضعا.............  -2011

 مرجعٌة النظام االساسً و الداخلً لالتحاد .  1 –مداخل بناء التنظٌم .  1.  5
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2013 

 االساس

الدٌمقراطً 

لبناء 

التنظٌم 
 والتسٌٌر

لالتحاد االساسًالنظام   

 النظام الداخلً لالتحاد

ٌقره المجلس الوطنً 

وتفعله   التاسٌسً  

 الجهوٌةاالتحادات 
 االقلٌمٌةواالتحادات 

 للمتصرفٌن

صٌاغة  مٌثاق شرف لالتحاد •

التعامل بٌن  الخالقٌاتٌؤسس 

 بٌن مكوناته الهٌكلٌة وأعضاءه 



 المكتب التنفيذي

 التموضع المهنً لهٌئة المتصرفٌن – 2011 

 

   

 المهنً لتموضعا.............  -2011

 مرجعٌة النظام االساسً  والداخلً لالتحاد .  1 –مداخل بناء التنظٌم .  1.  5
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2013 

لالتحاد الوطنً  الجهوٌةالمكاتب   

مكتب تنفٌذي 

 بمهمة   انتقالٌة

مجلس وطنً  
لتدبٌر  تاسٌسً

المرحلة 

 االنتقالٌة

الجمع العام  
 التاسٌسً

 للمنخرطٌن

المكاتب 

المحلٌة 
 للمتصرفٌن

انتخاب 
 المؤتمرٌن

لالتحاد الوطنً     االولالمؤتمر الوطنً 
 2016 - 2013للمتصرفٌن المغاربة 

 المجلس الوطنً المنتخب

 المكتب التنفٌذي 

ٌشرف على تجدٌد المكاتب 
والمحلٌة الجهوٌة  

 المؤتمر الوطنً الثانً لالتحاد
2016 - 2018             

2011 - 2013  



 المكتب التنفيذي

 التموضع المهنً لهٌئة المتصرفٌن – 2011 

 

   

 المهنً لتموضعا.............  -2011

 التنظٌم الجهوي والمحلً  .  2 –مداخل بناء التنظٌم .  1.  5
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2013 



ٌعلنون عن انتهاء 

 التاسٌسٌةمهمتهم 
 وٌقدمون استقالتهم

 المكتب التنفيذي

 التموضع المهنً لهٌئة المتصرفٌن – 2011 

 

   

 المهنً لتموضعا.............  -2011

 التنظٌم الجهوي والمحلً  ,  2 –مداخل بناء التنظٌم .  1.  5
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2013 

المؤتمر 
الوطنً 

للتحاد االول  

المكتب  اعضاء

االنتقالً التنقٌذي  

المجلس  اعضاء

التاسٌسًالوطنً   

كتاب المكاتب المحلٌة 
  المكانبوكتاب 

بالصفة الجهوٌة  
المجلس  اعصاء

الوطنً المنتخبون من 
بٌن المؤتمرٌن على 

جهىةمستوى كل   

المؤتمرون المنتخبون 
على مستوى مكاتب 

االقلٌمٌةاالتحاد   
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مكتب اتحاد المتصرفٌن 

...بجهة   

مكتب اتحاد المتصرفٌن 

...... باقلٌم  
مكتب اتحاد المتصرفٌن 

...... باقلٌم  
مكتب اتحاد المتصرفٌن 

...... باقلٌم  
مكتب اتحاد المتصرفٌن 

...... باقلٌم  

أعضاء مكاتب 

االقلٌمٌةاالتحادات   
مجلس اتحاد 

...المتصرفٌن بجهة   

اقلٌمللمنخرطٌن على صعٌد كل  العامةالجموع    

...............مكتب اتحاد المتصرفٌن بجهة   

................ باقلٌممكتب اتحاد المتصرفٌن   
  واالقلٌمٌة الجهوٌةالمكتب التنفٌذي المقبل ٌجدد مكاتب االتحادات 
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  افراداالتحاد الوطنً هو اتحاد •

 الصفة المهنٌة •

 الرغبة الشخصٌة فً االنتماء واالنخراط •
 فئات مهنٌة  اونقابات قطاعٌة   اوجمعٌات  اولٌس اتحاد هٌئات   •

والنقابات والجمعٌات  القطاعٌة  االدارةاالتحاد هٌئة مستقلة عن  •

 ٌمثلون مهنة ومصالح المتصرف ...... السٌاسٌة   االحزاب او

 رؤٌة االتحاد مع محٌطه تقوم على •
 النزاع واالختالف و التباعد –التشاور والتكامل وااللتقاء  •

االقتراح  والشراكة والحوار  \ االدارةالعالقة مع  •

 والتفاوض

التعاون والتنسٌق والتعبئة  \العالقة مع المنظمات  •

 والتشبٌك

 واالتحاد لٌس بدٌال عن الجمعٌات القطاعٌة  •

 الجمعٌات لٌست بدٌال لالتحاد

االتحاد  الوطنً مهمته وطنٌة ما هو مشترك  •

 قطاعً  وماهووالجمعٌات القطاعٌة مهمتها قطاعٌة 

لمفهوم جدٌد للتكامل القائم على التجارب  تاسٌس •

 السابقة  التنظٌمة



قوة 
 الرؤٌة
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المقاربة 

 التقنوقراطٌة

المشكالت العمومٌة 

 تتطلب حلوال تقنٌة 

 السٌاسات العمومٌة 

  مقٌاسٌةمؤشرات 

على  االدارةهٌكلة 
المهن  اسس

 التقنوقراطٌة

المقاربة 

 البٌروقراطٌة

 الساساتفشل 
العمومٌة بسبب 

 بٌروقراطٌتها

 –الدولة مدبر سٌئ 
تحرٌرها وخوصصة 

 مرافقها

تحمٌل المتصرف 

 مسؤولٌة الفشل

فشل المقاربة 
  واعادة التقنوقراطٌة

المهنٌة  الحكامة تاسٌسً
العمومٌة  باالدارة  

عودة الدولة لمعالجة 
 أزمتها

 أزمة الدولة 

وانسحاب مؤسساتها   

 

المهنً  التموضع
 للمتصرف العمومً 
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 تصمٌم رؤٌة حول وظائف وكفاءات المتصرف العمومً

 وخطورة النظام المرجعً للوظائف والكفاءات  باهمٌةالمتصرفٌن  تحسٌس

 

 الخرٌطة المهنٌة لمهن المتصرف اسسوضع 

 

  االدارةإعدددداد محفظدددة لتجمٌدددع أنشدددطة المتصدددرف العمدددومً بمنظومدددة .  1

 .العمومٌة 

للوظائف النموذجٌة حسب مهن   صنافةتحدٌد الوظائف العملٌة وإعداد .  2 

 .المتصرف العمومً 

 تحلٌل الوظائف العملٌة لمهن التصرف العمومً.  3 

 توصٌف وتخصٌص الوظائف النموذجٌة لمهن المتصرف العمومً .  4 

تنمٌط وتقدٌم الدلٌل المرجعً لوظائف وكفاءات المتصرف العمومً .  5   
 مهن المتصرف   اخالقٌات6. 

Un code déontologique des métiers de l’Administrateur 

  

 

 إحداث لجنة خبراء وكفاءات 

 لجنة المعلومات 

 لجنة التحلٌل  

 لجنة التحرٌر 

تنظدددٌم ورشدددات مهنٌدددة حدددول العدددائالت 

 المهنٌة

تنظدددددٌم نددددددوة وطنٌدددددة حدددددول وظدددددائف 

 ( ة)العمومً ( ة)وكفاءات المتصرف  

 تصمٌم مشروع اقتراحً قابل للتفاوض 

قابل للتطبٌق على مستوى الخصوصٌات 

 المهنٌة القطاعٌة

المرصد 

المغربً 

لوظائف 

وكفاءات 
 المتصرف
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 تصمٌم برنامج للتكوٌن ٌقوم على مبدأ التوازن بٌن آلٌة استعمال 

 والشراكات المؤسساتٌة الداتٌةالكفاءات 
 لالمتحانات المهنٌةالمواكبة التكوٌنٌة 

 مؤهالت
 تقنٌة

 مؤهالت
 إستراتٌجٌة
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 مؤهالت
 تقنٌة

 مؤهالت
 إستراتٌجٌة

  وشعب جدٌدة  احداثوشراكة مع المؤسسات الجامعٌة والمعاهد فً ما ٌخص   اقتراحٌةاالتحاد كقوة  تموقع

   االدارةتخصصات تالئم حاجٌات 
 التطبٌق الشمولً لنظام الشواهد القانونٌة ومعادالتها مع نظام ولوج والتعٌٌن فً الوظائف العمومٌة 

 :إطار المتصرفٌن الىحد كبٌر معالم التكوٌنات التً تخول الولوج  الىالتً غٌرت  ومنظومة التعلٌم العالً •

 تقنٌة عالٌة1.

 تخصصات متعددة  ومسالك 2.

 البٌداغوجةنفس دفتر المعاٌٌر  الىمؤسسات التعلٌم العالً من معاهد ومدارس علٌا  وخضوع المؤسسات الجامعٌة 3.

نفس شروط الولوج لمؤسسات تكوٌن اطر أخرى  الىالمدارس العلٌا التً تكون متصرفٌن  وإخضاع العدٌد من المعاهد 4.

 ...(مباراة الولوج+أقسام تحضٌرٌة)كالمهندسٌن 

 

 الجامعات والمعاهد
  لالدارةالمدرسة الوطنٌة 

  لالدارةالمعهد العالً 
 معاهد التكوٌن القطاعً
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 تحوالت وظائف  وكفاءات المتصرف باإلدارات العمومٌة 

االساسًالنظام  واشكالٌةالمتصرف العمومً   

السٌاسات العمومٌة  واشكالٌةالمتصرف العمومً   

 المتصرف العمومً ونظام الشواهد الجامعٌة 

 نظام المسؤولٌة باإلدارات العمومٌة  والمتصرف 

 االجرٌةالمتصرف وتطور منظومته 

 المتصرف القطاعً الواقع والتطلعات

 مع الجمعٌات القطاعٌة والمهنٌة والمراكز العلمٌة   والتشٌبكالتنسٌق والتعاون 
 الٌقظة القانونٌة 

 قراءة األنظمة القانونٌة والمراسٌم والمناشٌر من وجهة نظر المتصرف

انجاز دراسات عملٌة  وتقارٌر حول منطوق النصوص القانونٌة  والمقررات 

 والمناشٌر الوزارٌة من موقع تحصٌن مهن ومصلحة  المتصرف 
 

ندوات علمٌة بناءا على أرضٌات توجٌهٌة لالتحاد  تنظٌم  

 الجمعٌة المغربٌة لعلوم المتصرف العمومً

والمجلة المغربٌة لعلوم   التصرف  
 والتدبٌر العمومً

 الٌوم الوطنً للمتصرف العمومً

 الجامعة الصٌفٌة لمهن المتصرف

بحث  الحسن جائزة سنوٌة 

 واالدارة  ٌهم مهن المتصرف

 العمومٌة
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  الراي النتاج االمكانٌاتتمكٌن المكونات المهنٌة لهٌئة المتصرفٌن من جمٌع 

 وحرٌة التعبٌر والولوج  والوصول للمعلومات

 تطوٌر التواصل الداخلً لتحسٌن وتحٌٌن التواصل الخارجً

 والتواصل  االعالمخلق شبكة المتصرفٌن فً 

 والتواصل لالعالملجنة االتحاد الوطنً 

 والتواصل لالعالم واالقلٌمًلجنة االتحاد الجهوي  

 والتواصل االعالمبرنامج للتكوٌن فً 

التالٌة    االولوٌاتٌتضمن  واالعالمبرنامج للتواصل   

 للتواصل  استراتٌجٌةتصمٌم  -

- د لالتحاالداخلً  وتحلٌل للمحٌط الخارجً  -  

- تحدٌد الفئات المستهدفة -  

- تواصلٌة اهدافتحدٌد  -  

- التواصلٌة  االنشطةتحدٌد  -  

- تحدٌد مؤشرات الفعالٌة -  

-   المجالٌةالبرمجة الزمنٌة و  -
- ..تحدٌد االمكانٌات الالزمة -  



 المكتب التنفيذي
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 التواصل التنظٌمً

المتابعة التواصلٌة واإلعالمٌة  •
لقرارات وبرامج وأنشطة 

 واقلٌمٌا وجهوٌااالتحاد وطنٌا 

تصمٌم وتنفٌذ البرنامج  •

 للتواصل الداخلً 
•  

•  

 

 اإلعالم الجماهٌري

 الندوات الصحفٌة•

االستجوابات الصحفٌة •

 والبصرٌة  والسمعبةالمكتوبة 

 الصحافة االلكترونٌة•

 شبكة للصحفٌٌن•

 اإلذاعة•

 التلفزٌون •

 نشر المقاالت والبٌانات  •

 

نشرة المتصرف 

 العمومً

 تصمٌم نشرة •

 فً أفق مجلة•

ودراسات  واراءمواقف •
حول المتصرف 

 والسٌاسات العمومٌة  
 

 المواقع االجتماعٌة

 تطوٌر التبادل المباشر •

 التداول موضوعاتٌة •

 والتحسٌسالتعبئة  •

 بوك فاٌس•

 توٌتر•

 
 

 

 موقع الكترونً

 تصمٌم موقع رسمً •

 المنخرطٌن •

 رؤٌتنا•

 أهدافنا•

 هٌكلتنا•

 أخبارنا•

 تطلعاتنا•

 دراساتنا•

 قطاعاتنا•

•almoutasarif.ma 

 

 الروابط •

 قرارات -التداول التنظٌمً 1.

 االقتراحات –التداول ألتشاوري 2.

 سٌاسة الموضوعات على الصفحة الوطنٌة والجهوٌة
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•  

2011-2013  

 الحكومة

 وزارة تحدٌث 

 القطاعات

 البرلمان

  المعاهد

 و المراكز 

 و الجامعات

 الجمعٌات القطاعٌة 

 والمهنٌة 

 المنظمات النقابٌة و

الشركات 
والمؤسسات 

 الخدماتٌة

مؤسسات 
 االعمال

 االجتماعٌة 

  

التشاورٌةالشراكة   

 الشراكة المهنٌة

الخدماتٌةالشراكة   

 الشراكة العلمٌة

 الشراكة االحتجاجٌة



 قوة 
 الفعل

 المكتب التنفيذي

 التموضع المهنً لهٌئة المتصرفٌن – 2011 

   
 

   

 المهنً لتموضعا.............  -2011
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 ؟  لمذا االساسًمراجعة النظام  •

 التشاور الٌةمن خارج  •

 نظام اساسً  19الٌة تجمٌع  وادماج االنظمة االساسٌة  المشتركة والقطاعٌة وااللغاء  او نسخ  –نص تقنً  •

 نظام انتقالً ال ٌؤسس لهٌئة مهنٌة  •

 ضمن الئحة التصدٌر القانونً  2010جدٌد ٌتحول معه المرسوم الصادر  اساسًكتابة نظام  •

38 
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 التوظٌف

 2د  –االنتقاء   \  3 د -  المبارة - 

 

االستداللٌة واالرقامهٌكلة الدرجات  اعادة  

 مفهوم المهام

الخبرة  االشرافالتصمٌم التخطٌط   

 التخصص المهنً \الممارسة 

 العائالت المهنٌة 

والقطاع  االدارةالصالحٌات غلى مستوى   

 مفهوم الهٌئة

الشهادات  -نظام الولوج   

 المشتركة  –بالقطاعات العمومٌة  

 تسمٌة الدرجات
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 هٌكلة بنٌة التعوٌضات تعوٌض جدٌد  اعادة •

 الزٌادة فً التعوٌضات بشكل ٌطابق نظام التعوٌضات للهٌئات المهنٌة المشابهة •

   3 دتحدٌد زٌادة فً تعوٌضات المتصرفٌن من  •

من خالل مراجعة شاملة لنظام التقطٌع الجغرافً للمناطق  االقامةمراجعة نظام التعوٌضات عن  •
واعتماد معاٌٌر موضوعٌة تحقق المساواة فً منح التعوٌض وتحدٌد نسبته والرفع من قٌمته مع 

 االحتفاظ بالحقوق المكتسبة

 نظام التعوٌض عن المسؤولٌة مراحعة  •

41 

.\. 4 االقامةالتعوٌض عن   
 التعوٌضات العائلٌة

68 .\.  



3الدرجة   

 10السلم •

•275 

2الدرجة   

 11السلم •

•336 

1الدرجة   

 خارج السلم•

 12السلم •

 الدرجة الممتازة

13السلم   
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 متصرف مساعد•

 متصرف•

 متصرف ممتاز•

 متصرف رئٌس  •
42 

 متصرف تطبٌق•

 متصرف دولة•

 متصرف دولة ممتاز•

 متصرف دولة رئٌس  •

 1 دمتصرف مساعد •

 م دمتصرف مساعد •

 2 دمتصرف •

 1 دمتصرف •

 متصرف ممتاز •

 متصرف رئٌس  •
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 متصرف مساعد•

 رتبة 11 •

   564 الى 275 •

 سنة 2 الى 1من  •

43 

 متصرف•

 رتبة 11 •

   704 الى 336 •

 سنوات 3 الى 2من  •

 الىمن متصرف مساعد •
 متصرف

 س 6امتحان مهنً  •

 س 10باالختٌار  •

 س 4التسقٌف  •

 

 متصرف ممتاز•

 رتب  6 •

 870 الى 704 •

 سنوات  3 •

متصرف  المن متصرف  •
 ممتاز 

  33 :7/ 5باالختٌار  •

 4التسقٌف  •

 

 متصرف رئٌس•

 رتب 6 •

   1020 الى 870 •

 الىمن متصرف ممتاز •
 متصرف رئٌس

   33س  6باالختٌار   •

 4التسقٌف  •

 سنوات  3 •

•  

1السٌنارٌو   
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 1د  \متصرف مساعد •

 رتبة 5 •

 377 الى 275 •

 سنة 2 الى 1من  •

 د ممتازة \متصرف مساعد  •

 رتب 5 •

 564 الى 402•

 سنة 2 الى 1من  •

 دمن متصرف مساعد •
 مد  ممتصرف  الى 1

 س 5باالختٌار  •
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 2د   متصرف•

 رتبة 5 •

   472 الى 336 •

 1 دمتصرف •

 رتب 5 •

 639 الى 509 •

 الىمن متصرف مساعد  د م •
 2 دمتصرف 

 س 5باالختٌار •

 1د  الى الى 2 دمن متصرف •

 33 – س 5باالختٌار   •

   4التسقٌف •

 

 متصرف ممتاز•

 رتب  5 •

 870 الى 704 •

 سنوات  3 •

 الى 1 دمن متصرف  •
  متصرف ممتاز

 33 –س  6باالختٌار •

   4التسقٌف •

 متصرف رئٌس• 

 رتب 6 •

   1020 الى 870 •

 سنوات  3 •

 الىمن متصرف ممتاز   •
 متصرف رئٌس

  33:س  6باالختٌار   •

 4التسقٌف  •

2السٌنارٌو   
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شبكة األرقام 

 االستداللٌة العامة

 الرتبة                                                                                   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

10 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 

11 410 435 460 485 510 535 560 585 610 635 660 685 710 

12 440 470 500 530 560 590 620 650 680 710 740 770 800 

13 620 650 680 710 740 770 800 830 860 890 920 950 980 

 1160 1130 1100 1070 1040 1010 980 950 920 890 860 830 800 س.خ

  االجورالقائم على مشروع منظومة  3السٌنارٌو 
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 اإلقرار النهائً بمماثلة الشواهد الجامعٌة على المستوى الوظٌفً  والكفاءات

 نظام 
   L 
M 
D 
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.a محدد األقدمٌة العامة 

.bمحدد المؤهالت العلمٌة والجامعٌة والتكوٌنٌة 

.c  بالعالقة مع  والمردودٌةمحدد الخبرة والتجربة

 منصب المسؤولٌة

.dمحدد التقٌٌم والتنقٌط اإلجمالً للمرشح 

.eمحدد المسؤولٌات أو إدارة الملفات السابقة   

.f محدد المرجع العلمً للوظائف والكفاءات  

 اعتماد مقاٌٌس موضوعٌة ومعلنة ومسطرة واضحة ومفهومة،  تقوم على •

 مفهوم الرغبة •

   المؤهالت العلمٌة•

 الكفاءة العملٌة •

 مشروع الرؤٌة التعاقدٌة لتحمل المسؤولٌة  •

 اإلعالن عن مناصب المسؤولٌة •

 فتح عملٌة الترشٌح  بمتطلبات  فً المهام والصالحٌات •

 .تهٌئ فً نموذج طلب رسمً وإعالن  النتائج ضمن فترة زمنٌة محددة•
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لجنة 

 التكوٌن

اللجنة 
 االجتماعٌة

 والثقافٌة

لجنة 
التنظٌم 

 والتحكٌم

لجنة 
الشراكة 

 والتعاون

لجنة 
المطالب 

 المهنٌة

لجنة 
 االعالم

 والتواصل

لجنة 
الوظائف 

 والكفاءات

لجنة الٌقظة 
القانونٌة 

 والدراسات

مختصون 
مكلفٌن بمهام 
فً مجال 

 خبرتهم

مكاتب 

 دراسات 

 الخبراء
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Domaine  

Stratégique  

Axe 

d’intervention  

Objectifs Actions Priorité  Indicateurs 

de résultats  

Intersection  Echéance 

de 

réalisation 

Ressources 

(H et M) 

responsabilité 

R 
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Axe 

d'intervention

Objectif /But 

pour chaque 

axe 

d'interventio

Actions à mener juin-11 juil-11 août-11 sept-11 oct-11 nov-11 déc-11 janv-12 févr-12 mars-12 avr-12 mai-12 juin-12

Axe 1 - . . . . 

Objectif 1 

objectif 2

Objectif 3

Axe 2 - . . . . 

Objectif 1 

objectif 2

Objectif 3
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