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 والعلمية التكوينية المرجعية :)ة(المتصرف

املهارات وتعدد العلمية  بتنوع املرجعيات الرتابية واملؤسسات العمومية اجلماعاتون العاملون بالوظيفة العمومية و املتصرف تميزي
لعب دور قيادي يف تصميم السياسات العمومية  و اإلسهام يف تطوير وحتديث من  ميكنهم ، ماوالكفاءات املختصة  ،املكتسبة

تتجاوب مع حتديات املرحلة  حديثة  دارةإصناعة قرارات تساهم بصفة مباشرة يف  ةقوة اقرتاحي وبلورةمنظومة اإلدارة العمومية 
ي الذي يتوفر عليه إطار املتصرف .  فالتنوع التخصص.وتساير متطلبات العنصر البشري وتطلعات املوظفني واحتياجات املرتفقني

عد التنظيم القانوين  قوارسم و حتديث  اإلدارة وتصميم هياكلها كل القضايا  احملورية والتأسيسية إلصالح و ب  لإلملاميؤهله 
االفتحاص والتدقيق والتدبري املايل والبشري واللوجستيكي وبناء أنظمة للتواصل الداخلي واخلارجي وحتسني والتخطيط و  واملؤسسايت

جرية باإلضافة اىل وعالقة االدارة مع املهنيني املوظفني وحتديد املسارات املهنية والوظيفية واأل عالقة اإلدارة مع املواطنني واملرتفقني
 املهنية. الفئةالتجربة القطاعية والقدرة على امتالك الرؤية الشمولية  اليت تتميز هبا هذه 

 

وطنيا و العليا طر التعليم العايل وتكوين األتتكون املرجعيات العلمية والتكوينية للمتصرفني من ترسانة ضخمة من مؤسسات و 
مبختلف ختصصاهتا العلمية و التقنية و القانونية و االقتصادية و وطنية ودولية هذه الرتسانة من جامعات وكليات وتتشكل دوليا. 

عرب  ودوليا  اليت يتم الولوج اليها ىل عدد ال يستهان به من املعاهد و املدارس العليا وطنياإباإلضافة ة، التدبريية واالعالمية و االدبي
 مستوى معرتف  جبودهتا وطنيا و دوليا. ذاتاالقسام التحضريية او وفق شروط صارمة و اليت  متنح تكوينات 

 

وبالرغم من كل هذه املميزات، ظلت الدولة تعترب املتصرف احللقة األضعف يف سلسلة األطر اإلدارية ذات التكوينات املماثلة، 
من ذي  73الصادر يف  022..7.3مل يأت  املرسوم رقم ا اإلطار،ذويف ه واملهام املتشاهبة أحيانا حد التطابق. والوظائف

العديد يف  تدققاملتعلق باهليئة الوطنية للمتصرفني املشرتكة بني الوزارات بأجوبة كافية  7313اكتوبر  72املوافق  1301 القعدة 
هذه تعريف  سد اعرتافا مبستوى املتصرفني  و دورهم الريادي حيث طبع من املفروض أن جت اليتهام املمن القضايا  و على رأسها 

 . و التعريف ةصياغال من حيثاملهام الطابع الفضفاض 
 االشكاليات المهنية:  )ة(المتصرف

 

 بالسياسة العمومية إضعاف عالقتهاكبرية اتسمت بالرتاجع وتفقري و   أخضعت مهن املتصرف خالل العشرين سنة املاضية لتحوالت
املراجعات  لفهم  بناء مقاربة تتلمس الطريق  مع الوعي هبذا الرتاجع و االحساس به أصبح املتصرف)ة( يعيش حالة قلق يفو  .

وحقوقه املادية و  وتفسري الرتاجعات يف ممارسة مهامه وصالحياته الوظيفية  كفاءته،والتساؤل حول   القائمة حول دور املتصرف  
وهي تساؤالت  و التشابكات بني مهن التصرف واملهن االخرى املكونة ملنظومة االدارة العمومية.أطبيعة الصراع  وافتحاص ة االداري

أساسيا يف تصميم وختطيط  و فاعال تشكل طرفاكوهنا ونة هليئة املتصرفني من حيث  مشروعة تنطلق من الشرعية املهنية للمهن املك
 وتقييم السياسات العمومية.  وتنفيذ

 

 السياق

ا
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املندرجة ضمن مساحة  التحوالت اليت تعرفها بنية الدولة على مستوى األدوار واملهام وتراتبية املهن والوظائف والكفاءات  نإ

لتوجهات التكنوقراطية اليت نتاج لال إ وما ه احنصار وهتميش موقع ومكانة املتصرفلك من ذوما رافق كل صناعة القرار العمومي 
يتم  اليت ن احللول املمكنة الوحيدة هي أو جياد احللول الناجعة للمرفق العمومي إعن نتجت عن  فكرة هناية السياسة وعجزها 

الرفع من ىل إ دتأاملقاربات التقنية هذه  .و اخلربة التقنية ألطر االدارة العمومية الدولة لتكنوقراطالسياسية  اخلربة  ها عرب ؤ بنا
ومهيمن وسائد يف صياغة السياسات العمومية يعين  ىل فاعل منفرد إ فئة ما تحول تفعندما . توتر بني االداري والسياسيمستوى ال

 .فئات اخري حساب  لتفضيل فئات مهنية من املوظفني على صريورةلك بكل وضوح بناء ذ
 

ن على مستوى البنية إالعديد من االختالالت  ىلإدى أي مت نسخه باإلدارة العمومية خصوصا يف العشرية االخرية ذا الواقع الذه
 :العمومية او على مستوى تدبري فئة من اكرب الفئات عدديا و مهنيا. هذه االختالالت ميكن رصدها كالتايل لإلدارةاملهنية 

 

التشارك والتكامل  االصطدام بني املكونات املهنية ملنظومة االدارة العمومية على حساب مقاربة و بناء نوع من االنفصام  أوال
ن أعلى املتصرف العمومي  حتم. هذا الوضع السياسات العمومية وتنفيذوالتفاعل بني  املرجعيات املهنية الفاعلة يف تصميم 

 .العمومية لإلدارةاملهين بني املهن املكونة  يتعايش مع إشكالية غياب التفاعل والتكامل واملساواة والتبادل والتنافس واإلنصاف 
 

س اهلرم املهين باإلدارات العمومية وبالتايل تشكيل أوتراتبية مهنية تستهدف وضع املهن التقنية على ر  تسييد تراتبية وظيفية   ثانيا
املقاربة التقنوية للسياسات العمومية حتاول أن ف .على كل االختصاصات واجملاالت والصالحيات  ذتستحو  تقنو سياسيةقيادة 

لة واحملاسبة وهي بالضرورة ءاملقاربة التصرفية على مفهوم املسا فحسب، بينما تقوم تركب مشروعيتها على مفهوم النجاعة والفعالية 
إرادة نزع رتجم تاليت التقنوية املقاربة  إن ثار والنتائج وحل املشكالت العمومية.الفعالية وتقييم اآلأسس النجاعة و تبحث يف  مقاربة 

ثانويا  هبا جعل املتصرف إطارا أريد  ،الصفة السياسية ونزع صفة اإلشراك املهين املتعدد يف تصميم وبناء السياسات العمومية
رغم أن املفاهيم اجلديدة اليت تنبين عليها احلكامة و التدبري اجليد كلها مرتبطة مبهن  مبهام التنفيذ فقط دوره يف القيام  ينحصر

 .دارة ومواردها البشرية وبالتايل تضعف وتشوه سياساهتا العموميةتدمر اإليف كلمة، فإن املقاربة التقنوية و التصرف. 
 

ه العلمية وخربته العملية جعياتاملتصرف مبر يروج خلطاب مفاده أن   صبحأعلى مستوى التنزيل العملي للوظائف والكفاءات  ثالثا 
املسؤولية العمومية الفعالة هي املسؤولية اليت و أن . حد األعمدة احملددة واملسامهة يف بناء السياسة العامةأضروريا وال يشكل  ليس

اول العمومي حول السياسات العمومية من جمال خرى وهي مهن التصرف العمومي والسبب هو حتويل التدتتم عرب إقصاء املهن األ
واملهن  من جهة و  ا هو عمق الصراع املهين بني مهن التصرفذجرائي وهإالرؤية الشمولية اىل جمرد جمال تدبري تقين مقياسي و 

 حادية.بني التعدد واأل و ،بني الشمولية واالختصارية :من جهة ثانية التقنية
 

و تصور متكامل وضع رادة سياسية لإهي غياب صبحت القاعدة أ العمومية  لإلدارةإصالح البنية املهنية على مستوى   رابعا 
تصور تراتيب للعالقات على االعتماد وأصبح التوجه السائد هو ضمن اسرتاتيجية مندجمة ملختلف قضايا الوظيفة العمومية   مشويل

مطالبها. هذه الوضعية خلقت دورات مستمرة  لتحقيقودرجة قوة ضغط كل فئة   مجاعات الضغط""و اخلضوع ملنطق  بني املهن
   هلا.ال منطق  ،و متزيقية قطاعية ، والسياسوية. و النتيجة حلول ترقيعية وفتحت اجملال للمزايدات النقابية الحتجاج الفئوى من ا
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شكاليات املوارد إملعاجلة  التبسيطية والتجزيئية  اتاملقاربهذه  من نتائج كان   ،للمتصرف ةاملهني الوضعية على مستوى   خامسا
منذ اوائل تسعينيات القرن املاضي  تبرز . فقد األطر اإلدارية هلذه الفئة من، األثر السليب على الوضعية التنظيمية والقانونية و البشرية

االخرية عرفت تكريسا عميقا  ان العشرية إال. والتبخيس املستمر للمتصرف مقارنة مع فئات مهنية أخرىسياسة االقصاء املمنهج 
 ساسيتني:أعرب حمطتني  ةهلذه السياس

 

 كرست الفوارق بني جمحفة بطريقة  هبا لكن اخلاصة التعويضات مراجعة متت  بعد نضاالت كثرية هليئة املتصرفني : 4002سنة  -
يف  نظام اساسي  خاص هبا خراج إ رفض االستجابة ملطلب مت و  ،من نفس مستوى التكوين و نفس املهام املزاولة الدولةأطر 

الذين   نيسخرت  جمهوداهتا إلجياد العديد من األنظمة األساسية اخلاصة بفئات عديدة من املوظفني العموميحني أن  الدولة 
 فئة املتصرفني. مع إىل جنب  جنبا كانوا يعملون

احلكومة  بادرت  ،ايليق هب اأساسي ااملتصرفني نظام هيئة  على منحظلت الدولة و لسنني عديدة تتحفظ ن أبعد : 4000سنة  -
بدون سابق إنذار أو تنسيق مع الفعاليات و التنظيمات اليت كانت تتبىن الدفاع عن ملف و  7313أكتوبر  72بتاريخ 

إخراج نظام أساسي ال خيص للمتصرفني وحدهم بل يضم إليهم  فئات ىل إاملتصرفني، وبدون استشارة موسعة مع هذه الفئة، 
 االعتبار إعادةو  اإلنصافمل حيقق احلد االدىن من  نظامهذا ال. ضما مرجتال غري خاضع ألية مقاييس أو معايري موضوعية خرىأ
 . ذه اهليئةهل

 

وبالرغم من و بالرغم من املراسالت العديدة لالحتاد الوطين للمتصرفني املغاربة و اهليئات النقابية  يف املوضوع،  7317  غايةىل إو
رية و جألا سياسة تعميق الفوارق وبعتت ،اإلداريةلعب هذه الفئة الدوار طالئعية و حتملها ملسؤوليات جسيمة داخل املنظومة 

  .بشىت األشكال اوتواصلت القرارات و التوجهات املستهدفة هل  املشاهبة بني العديد من الفئات و  هابين االعتبارية 
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 مبادئ عامة  -0
 المهنيةالحكامة -0

تطالب ، الفردية و االجتماعية و املهنية قصاء و تبخيس ينعكس سلبا على حياهتمإبناء على ما سبق و نظرا ملا حلق املتصرفني من 
املؤسسات اجلماعات الرتابية و و باإلدارات العمومية  مة املهنيةاليشمل مفهوم احلك الحكامة بضرورة توسيع مضمون نياملتصرفهيئة 

العمومية باعتبارها أطرافا باملنظومة  بناء تصور جديد يؤسس لعالقة إجيابية مع األشكال املتعددة للمهن  يعين اذوه .العمومية
 إىل صرحية دعوة املهنية   فاحلكامة .متساوية من حيث املرجعية التكوينية واملهام واملسؤولية يف تصميم وختطيط السياسات العمومية

 إعداد مراحل خمتلف يف املشاركة عناصر على املبين العلمي املنطق مراعاة وعدم القرار صنع أحادية عن الناتج الالتوازن حالة جتاوز
 .والعقالنية بالشفافية متتاز صريورة إطار يف واحملاسبة التقييم مث والتنفيذ الربجمة اىل التشخيص من مشروعأي 

 

 االنصاف و المساواة-4
االتفاقيات و ما تلتزم به الدولة  يف إطار و مع   اجلديد للمملكة الدستور متاشيا مع أاملبد هذا  التأكيد على  ضرورة احرتام 

املؤهالت و خاصة فيما يتعلق باألجر والتعويضات و نظام عدم متييز ينب اطر الدولة ذوي نفس التكوين و و   ،املعاهدات الدولية
 .املسؤوليات و املهام

 

 االنسجام -3
ة املماثلة خيص جتميع األنظمة األساسية  اخلاصة بالنسبة جلميع األطر اإلداري ما يفالذي نادت به الدولة  احرتام هذا املبدأ 

 وازية .ممعيار موضوعي واضح بعيدا عن االستثناءات وخلق أنظمة أخرى جديدة  لىللمتصرفني ،اعتمادا ع
 

 

 ساسي عادل و منصف يتضمن المحاور التالية:أ نظام -4
 

 

 : مهام الهيئة 
 حتديد مهام املتصرف باإلدارة العمومية  يف تصميم وختطيط السياسات العمومية والربامج القطاعية وتدبريها ومتابعتها ومراقبتها، وأيضا -

 .اختصاصات اإلدارة للقيام بالبحث والتحليل والتقومي والتنشيط والتأطري وفق 
للفئات املهنية املكونة هليئة املتصرف العمومي بقرار مشرتك بني السلطة  حتديد املهام ذات الطابع القطاعي وشروط ممارستهااالسراع يف  -

 .احلكومية املكلفة بالوظيفة العمومية واقرتاح من وزير القطاع بعد استشارة اللجنة اإلدارية املتساوية األعضاء املعنية
 

  : هيكلة الهيئة
 

 :هيئة للمتصرفني املشرتكة بني الوزارات وتشتمل على األطر والدرجات التالية حتدث
 املساعد؛ املتصرف إطار -
 املتصرف؛ إطار -
 الرئيس؛ املتصرف إطار -

 العام. للمتصرف السامي املنصب وعلى

 مطالب هيئة المتصرفين
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  : التاليتين الدرجتين على المساعدين المتصرفين إطار  يشتمل
 األولى: الدرجة

 ؛722 االستداليل الرقم األوىل، الرتبة -
 ؛033 االستداليل الرقم الثانية، الرتبة -
 ؛.07 االستداليل الرقم الثالثة، الرتبة -
 ؛021 االستداليل الرقم الرابعة، الرتبة -
 .022 االستداليل الرقم اخلامسة، الرتبة -
 :الممتازة الدرجة *
 ؛337 االستداليل الرقم األوىل، الرتبة -
 ؛374 االستداليل الرقم الثانية، الرتبة -
 ؛.32 االستداليل الرقم الثالثة، الرتبة -
 ؛343 االستداليل الرقم الرابعة، الرتبة -
 ؛217االستداليل الرقم اخلامسة، الرتبة -
 .2.3 االستدايل الرقم السادسة، الرتبة -

 ويشتمل  إطار المتصرف على الدرجتين التاليتين :

 : األولى الدرجة *
 ؛.00 االستداليل الرقم األوىل، الرتبة -
 ؛0.2 االستداليل الرقم الثانية، الرتبة -
 ؛330 االستداليل الرقم الثالثة، الرتبة -
 ؛.30 االستداليل الرقم الرابعة، الرتبة -
 .327 االستداليل الرقم اخلامسة، الرتبة -

 :الممتازة الدرجة *
 ؛232 االستداليل الرقم األوىل، الرتبة -
 ؛237 االستداليل الرقم الثانية، الرتبة -
 ؛223االستداليل الرقم الثالثة، الرتبة -
 ؛.3. االستداليل الرقم الرابعة، الرتبة -
 ؛02.االستداليل الرقم اخلامسة، الرتبة -
 .233 االستدايل الرقم السادسة، الرتبة -

 التاليتين: الدرجتين على الرؤساء المتصرفين إطار يشتمل
 األولى: ةالدرج *
 ؛233 االستداليل الرقم األوىل، الرتبة -
 ؛.23 االستداليل الرقم الثانية، الرتبة -
 ؛222االستداليل الرقم الثالثة، الرتبة -
 ؛417 االستداليل الرقم الرابعة، الرتبة -
 ؛433االستداليل الرقم اخلامسة، الرتبة -
 .423 االستداليل الرقم السادسة، الرتبة -
 الممتازة: الدرجة *
 ؛423 االستداليل الرقم األوىل، الرتبة -
 ؛233 االستداليل الرقم الثانية، الرتبة -
 ؛203 االستداليل الرقم الثالثة، الرتبة -
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 ؛2.3 االستداليل الرقم الرابعة، الرتبة -
 ؛223 االستداليل الرقم اخلامسة، الرتبة -
 .1373 االستداليل الرقم السادسة، الرتبة - 

 : التوظيف
اعتبار املباراة آلية وحيدة لولوج إطار املتصرف املساعد وإطار املتصرف من الدرجة األوىل واملقابلة االنتقائية بالنسبة للمتصرف  -

 .األوىليف الرتبة  232ذات الرقم االستداليل  من الدرجة املمتازة
ما يعادهلا، الناجحني يف مباراة  ويعني املتصرفون املساعدون من الدرجة األوىل من بني حاملي شهادة اإلجازة أو يوظف -

 .التوظيف
 . يوظف ويعني املتصرفون من الدرجة األوىل من بني احلاصلني على شهادة املاسرت أو ما يعادهلا، الناجحني يف مباراة التوظيف -
الوطنية أو ما يعادهلا من بني املرتشحني الناجحني  الدكتوراهدرجة املمتازة من بني احلاصلني على يوظف ويعني املتصرفون من ال -

 . يف مباراة االنتقاء
 

 :الترقية
 الممتازة: الدرجة من المساعدون المتصرفون يعين

( 33) أربع عن تقل ال ألقدمية ستوفنيامل األوىل الدرجة من املساعدين املتصرفني بني من املهنية، الكفاءة امتحان يف النجاح بعد -
 الصفة؛ هبذه الفعلية اخلدمة من سنوات

( 32) مخس عن تقل ال ألقدمية املستوفني األوىل الدرجة من املساعدين املتصرفني بني من مباشرة، الرتقي جدول يف التقييد بعد -
 .الصفة هبذه الفعلية اخلدمة من سنوات

 للمقتضيات المنصوص عليها سابقا، يتم التعيين في إحدى درجتي إطار المتصرف: خالفا
( سنوات من 33بعد النجاح يف مباراة تفتح يف وجه املتصرفني املساعدين من الدرجة األوىل املستوفني ألقدمية ال تقل عن أربع ) -

 املمتازة؛اخلدمة الفعلية هبذه الصفة، واملتصرفني املساعدين من الدرجة 
بعد النجاح يف امتحان الكفاءة املهنية، من بني املتصرفني املساعدين من الدرجة  املمتازة الذين يتوفرون على األقل على ثالث  -
 ( سنوات من اخلدمة الفعلية هبذه الصفة.30)
ساعدين من الدرجة املمتازة سنويا من عدد املتصرفني امل %.0عن طريق االختيار، بعد التقييد يف جدول الرتقي، يف حدود  -

 ( سنوات من اخلدمة الفعلية هبذه الصفة.32املستوفني ألقدمية ال تقل عن مخس )
يرقى إىل درجة متصرف من الدرجة املمتازة عن طريق االختيار، بعد التقييد يف جدول الرتقي، املتصرفون املساعدون من الدرجة  -

 الرتقي.بعد تقييدهم للمرة الرابعة يف جدول  املمتازة الذين مل تتم ترقيتهم يف الدرجة
 

 يعين المتصرفون من الدرجة الممتازة:
( سنوات 33بعد النجاح يف امتحان الكفاءة املهنية، من بني املتصرفني من الدرجة األوىل املستوفني ألقدمية ال تقل عن أربع ) -

 من اخلدمة الفعلية هبذه الصفة؛
بعد التقييد يف جدول الرتقي، من بني املتصرفني من الدرجة األوىل، املستوفني ألقدمية ال تقل عن مخس  االختيارعن طريق  -
 سنوات من اخلدمة الفعلية هبذه الصفة.  (32)

 

 يعين المتصرفون الرؤساء من الدرجة األولى:
املتصرفني من الدرجة املمتازة املستوفني سنويا من عدد  %.0عن طريق االختيار، بعد التقييد يف جدول الرتقي، يف حدود  -

 ( سنوات من اخلدمة الفعلية هبذه الصفة.32ألقدمية ال تقل عن مخس )
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 يعين المتصرفون الرؤساء من الدرجة الممتازة:
سنويا من عدد املتصرفني الرؤساء من الدرجة األوىل  %.0طريق االختيار، بعد التقييد يف جدول الرتقي، يف حدود عن  -

 ( سنوات من اخلدمة الفعلية هبذه الصفة.32املستوفني ألقدمية ال تقل عن مخس )
يرقى إىل الدرجة املوالية، عن طريق االختيار، بعد التقييد يف جدول الرتقي، املتصرفون من الدرجة املمتازة واملتصرفون الرؤساء من  -

 ابعة يف إحدى جداول الرتقي.الدرجة األوىل ، الذين مل تتم ترقيتهم بعد تقييدهم للمرة الر 
 ويتم الرتقي من رتبة إىل الرتبة اليت تليها، بالنسبة إلطار املتصرفني الرؤساء، مباشرة كل سنتني. -

 

 مكن التعيين في المنصب السامي للمتصرف العام:ي
من اخلدمة الفعلية هبذه  ( سنوات.3من بني املتصرفني الرؤساء من الدرجة املمتازة املستوفني ألقدمية ال تقل عن ست ) - 

 ؛ %.0الصفة، وذلك يف حدود 
وفقا لإلجراءات  األعضاءبعد استشارة اللجنة االدارية املتساوية  ،ويتم التعيني يف هذين املنصبني باقرتاح من الوزير املعين باألمر -

 املقررة للتعيني يف املناصب العليا.

 الترقية بالشواهد
 .املطابقة الدرجة يف .يعادهلا ما أو الدكتوراه أو يعادله ما أو املاسرت حاملي ترتيب بإعادة الشهادة على بناء املباشرة الرتقية إقرار -

 

 الترقية في الرتب :
 لرتب وفق االنساق التالية:اقرار نسق للرتقي يف ا

 النسق البطئ النسق المتوسط النسق السريع الرتبة

 سنة سنة سنة 2إلى  1الرتبة 

 سنتان سنة و نصف سنة 3إلى  2 الرتبة

 سنوات 3 سنتان ونصف سنتان 4إلى  3الرتبة 

 سنوات و نصف 3 سنتان و نصف سنتان 5إلى  4الرتبة 

 سنوات و نصف 3 سنتان و نصف سنتان 6إلى  5الرتبة 

 سنوات 4 سنوات 3 سنتان 7إلى  6الرتبة 

 سنوات 4 سنوات 3 سنتان 8إلى  7الرتبة 

 سنوات 4 سنوات 3 سنتان 9إلى  8 الرتبة

 سنوات 4 سنوات 3 سنتان 11إلى  9الرتبة 
 
 

   لحصيصا
موحدة للرتقي تشمل املكونات املهنية ألطر الدولة والرفع من  شروط نظامية  هليئة املتصرفني يف اجتاه إقرار  مراجعة نظام الرتقية 

   . 7317ابتداء من فاتح يناير % .0نسبة الرتقية لتصل اىل 
 

 مراجعة نظام التعويضات بشكل يتطابق مع نظام التعويضات للفئات المشابهة  -3
 

للهيئة  اخاص اتعويضه اعتبار و  "التدبير عن التعويض" لنظام التعويضات عرب إضافة تعويض جديد للهيئة يسمى مراجعة شاملة  -
  ؛يتم عربه توحيد النظام األجري بني املهن املكونة ألطر الدولة

واملؤسسات العمومية والغرف  الرتابيةواجلماعات  إضافة درجة جديدة تواكب احلياة املهنية للمتصرفني بالقطاعات العمومية  -
 ؛ 7311 أبريل  .7يف احلوار االجتماعي ل املهنية مع ضرورة تفعيل املقتضيات الواردة 

متكني املتصرفني من تعويض عن التدرج اإلداري وتعويض عن التدبري وتعويض عن التأطري تؤدى عند هناية كل شهر وحتدد  -
 :مبالغها وتواريخ استحقاقها وفقا للجدول التايل 
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 الدرجـات
 التعويض التعويض عن التدبير عن التدرج اإلداري التعويض

 4004ابتداء من فاتح يناير  4004ابتداء من فاتح يناير  عن التأطير

 3.370 2.634 الدرجة األوىل املتصرف املساعد
 

 

 883 3.546 2.660 الدرجة املمتازة

 4.808 4.278 الدرجة األوىل املتصرف 
1.565 

 
 

 4.650 2.732 4.604 الدرجة املمتازة

 املتصرف الرئيس
 7.850 6.560 5.575 الدرجة األوىل

 الدرجة املمتازة
 

6.575 

 

13047 

8.500 

 .وجتسيده مبرسوم خاص من تعويض خاص بالبحث الدكتوراهمتكني املتصرفني حاملي  -
 .إدماج نظام التعويضات ضمن انظام االساسي هليئة املتصرفني  -

 

 قدمية االعتباريةاأل -4 
  ؛2302الرتبة و الدرجة ابتداء من فاتح يناير ( سنوات جلميع املتصرفني حتتسب لرتقي يف 30منح اقدمية اعتبارية مدهتا ثالث ) -
الذين يدلون  درجاهتم، فاملرمسني، مبختلمنح أقدمية اعتبارية ال تتجاوز سنتني، حتتسب للرتقي يف الرتبة والدرجة، للمتصرفني  -

 ؛املقررةقواعد لتسمح بالرتشيح للتوظيف طبقا ل عليهابشهادة أخرى، غري الشهادة اليت مت توظيفهم بناء 
يف النظام  العاملني واحلاصلني على الدكتوراه  إعادة هيكلة نظام األرقام االستداللية بشكل يسمح بإعادة ترتيب املتصرفني  -

ودبلوم ( 3+باك)لحاصلني على اإلجازة لمع إعادة االعتبار  232يف الرقم االستداليل ( LMD)اجلديد للشواهد اجلامعية 
الذي كان معموال به يف النظام اجلامعي ( 13+باك)ودكتوراه الدولة ( 4+باك)ودبلوم الدراسات العليا ( .+باك)الدراسات املعمقة 

ما  دكتوراه السلك الثالث أو السابق من خالل آلية األقدمية االعتبارية و عرب إعادة الرتتيب بالنسبة حلاملي الدكتوراه الوطنية أو
 ؛اميعادهل

 الرتبة يف الرتقية يف جمازين، بصفتهم اإلطار، هذا يف إدماجهم قبل املساعدون املتصرفون قضاها اليت اخلدمات مدة تساباح -
 .والدرجة

 

 عادة االعتبار لمهن التصرفإتثمين و  -5

عادة تصميم وبناء مرجعية وظائف وكفاءات املتصرف على مستوى املرجعية التوجيهية املشرتكة بني القطاعات واملرجعية إ -
 ؛يضع االطار املناسب يف املنصب املناسب بشكل موضوعي القطاعيةاالجرائية 

 .مراجعة وتقنني الدليل املرجعي للمناصب والكفاءات بشكل  يكسبه األساس القانوين  وجيعله منصفا وعادال وحمصنا لكل املهن -
اكتوبر  72املوافق  1301 من ذي القعدة  73الصادر يف  022..7.3من املرسوم رقم  0تفعيل املادة إعادة صياغة و  -

واملتعلقة باإلطار العام للمهام املوكولة ملكونات هيئة متصريف اإلدارات العمومية  و حتصينها على  مستوى األداء  7313
املكونة للهيئة بقرار للسلطة احلكومية املكلفة بالوظيفة العمومية  والعلمية واملمارسة واملسؤولية من خالل العناصر التخصصية 

وإدراجها يف النظام األساسي وثانيا باالعتماد على طبيعة اخلصوصية القطاعية بقرار مشرتك بني الوزارات القطاعية املعنية والوزارة 
  ؛بدأ احلكامة واإلشراكفة بالوظيفة العمومية مع استشارة اهليئات املمثلة للمتصرفني عمال مباملكل
 .التفعيل والتطبيق اجليدين ملقتضيات النظام األساسي اخلاص باهليئة خاصة فيما يتعلق باملهم املنوطة باملتصرف -
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 ؛وضع مرصد ملهن التصرف -
 ؛حتصني مهن املتصرف من خالل حتديد التخصصات و الشواهد املخولة لولوج االطار -
إطار قوانني املالية بشكل جيعل هيئة املتصرفني تأخذ حصتها مراعاة حلاجيات اإلدارة  املقررة يفالتوزيع العادل للمناصب املالية  -

 .يف خمتلف ختصصاته لكفاءات التصرف
 التكوين المستمرالتكوين و -6
 ؛حسب حاجيات هذه الفئة و دمقرطة االستفادة منها وضع برامج للتكوين املستمر للمتصرفني العموميني -
التكوين املستمر للمتصرفني على قاعدة خمططات عمومية وقطاعية و جهوية وربطه باحلقوق األساسية و مراجعة نظام  -

 ؛بالرتقية
 ؛تصميم نظام تعاقدي للتكوين املستمر يشمل كل التخصصات املهنية هليئة املتصرفني -
 ؛العايل التعليم مؤسسات مبختلف تكوينهم الستكمال املتصرفني أمام اجملال فسح -
 .التصرف مهن تكوين ملؤسسات اإلدارية اجملالس عضوية يف املغاربة للمتصرفني الوطين االحتاد إشراك -

 

 سناد مناصب المسؤوليةإ -7
التوزيع العادل للمسؤوليات القائم على مؤشرات الكفاءة واخلربة بني خمتلف التخصصات واملرجعيات املهنية املكونة ملهن  -

 ؛التصرف و احرتام مبدا احلرية و التجديد يف حتمل مناصب املسؤولية 
ات الصبغة اإلدارية أو التدبريية أو مراجعة نظام إسناد املسؤوليات  بشكل ميكن  املتصرف  حصريا من تقلد مناصب املسؤولية ذ -

 ؛االقتصادية
 ؛وضع حد للتمييز بني املرأة املتصرفة يف تويل املسؤولية -
 .احرتام مبدأي احلركية يف حتمل  مناصب املسؤولية -

 

 الخدمات -8
نوعية اخلدمات االجتماعية واالستجابة للحاجيات اجلديدة على قاعدة بناء مؤسسات قطاعية مندجمة وموحدة لتنمية  تطوير -

 ؛اخلدمات االجتماعية يف أفق تشكيل هيئة وطنية للخدمات واألعمال االجتماعية تقوم على مبدأ املشاركة التمثيلية
 االعاقة؛بالوظيفة العمومية . والعناية باملتصرفني ذوي  تدعيم احلقوق الصحية واإلجنابية للمتصرفة العاملة -

 ؛طرييةأالعناية و االشراك املنظم للمتصرفني واملتصرفات يف وضعية التقاعد واالستفادة من خرباهتم وجتارهبم يف برامج ت -

 إحداث جلان استشارية للصحة والسالمة املهنية على قاعدة التمثيلية وضمان مشاركة املتصرفني. -
 

 الحركية -9
و الوظيفة العمومية على قاعدة الرغبة واحلوافز  اجلماعات الرتابية  بني و ما القطاعات العمومية  تنظيم حركية املتصرفني داخل  -

 والتداول يف إطار اللجنة اإلدارية املتساوية األعضاء؛
 .ما بني الغرف املهنية على قاعدة الرغبة واحلوافز ودوران الكفاءات الرتابية وأيضاتيسري احلركية ما بني اجلماعات  -

 

 الوطني للمتصرفين المغاربة مطالب خاصة باالتحاد  -00
 ؛حتاد الوطين للمتصرفني املغاربة يف ما خيص القوانني و االجراءات املتعلقة هبيئة املتصرفنياحلوار مع اال مأسسة -
ظر اىل طبيعة التكوين املغاربة يف بلورة و صياغة النصوص القانونية املتعلقة بالوظيفة العمومية بالناشراك االحتاد الوطين للمتصرفني  -

 ؛االداري لبعض مهن هذه اهليئةالقانوين و 
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و كذا حاجياته من املوارد البشرية )الوضع رهن  دعم االحتاد الوطين للمتصرفني املغاربة يف ما خيص احلاجيات اللوجيستيكية -
  ؛االشارة

جل املشاركة يف التظاهرات العلمية اليت ينظمها االحتاد او اليت يشارك فيها وطنيا و أمن  ألعضائهزمة تقدمي التسهيالت الال -
 ؛دوليا
 ؛اإلدارية للحكامة وطنية جائزة إنشاء أجل من املغاربة للمتصرفني الوطين االحتاد عمد -
 .إشراك االحتاد الوطين للمتصرفني املغاربة يف عضوية  اجملالس اإلدارية ملؤسسات تكوين  مهن التصرف -

 

 الحريات العامة -00
انسجاما مع روح  والرتشح للجن الثنائية النقايب  اجلمعوي العمل يف  االخنراط يفوزارة الداخلية ايقاف مصادرة حق متصريف  -

  .( 0.304..1من ظهري  12القوانني املعرقلة هلذا احلق )املادة   بإلغاءذلك و  الدستور اجلديد

 

 


