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 تنفيذي مدير- الشروط المرجعية

 
 
 

 .مدير تنفيذينصب ( باب الترشيح لشغل مMIPAيفتح المعهد المغربي لتحليل السياسات )

ارة إدة بم المتعلقاالمهالرئيس على تنفيذ  سينضم المرشح إلى فريق المعهد وسيعمل أساسا مع

ساس أرجعية الشروط الم هذه تحدد. ي للمعهدتطوير االستراتيجمساهمة في الالو اليومية، المعهد

 .المرشح امنطاق مهو

 
 

 ملخص

 
شهر مع إمكانية  12: عقد لمدة المدة

 التمديد اعتمادًا على حسن األداء(.

: الرباط، المغرب )يحتمل المكان 

 التنقل داخل المغرب(.

ساعة في  40: دوام كامل )ساعات العمل
 األسبوع(.

 19000-16000: الراتب الشهري
 درهم

: منتصف دجنبر التاريخ المتوقع للبدء
 )يمكن البدء قبل هذا التاريخ( 2022

 2022نونبر  15: آخر أجل للترشيح
 صباحا )توقيت المغرب( 12.00 –

 

 خلفية المعهد

ات مجموعة من الباحثين من تخصص السياسات مؤسسة غير ربحية أسسها المغربي لتحليلالمعهد 

متعلقة الت اليهدف المعهد إلى إنتاج تحليالت معمقة حول اإلشكا. متعددة وتتخذ من الرباط مقرا لها

 صعيد ا علىبالسياسات العامة، والتي تصب في طرح أفكار جديدة ومبتكرة لحل المشاكل األكثر إلحاح

 .الديمقراطية

 
 أهداف المنصب

 
شؤون ليومية لاواإلدارة  الشاملة االستراتيجيةإلدارة على ا في اإلشرافالمدير التنفيذي تتجلى مهمة 

 يتخذورة المشو يالمدير التنفيذ يقدم. اإلدارية والمالية وتنظيم األنشطة الشؤون، بما في ذلك معهدلا
الرصيد  ي استخداميضمن الكفاءة والشفافية فينبغي أن و الماليةباإلدارة في األمور المتعلقة  القرارات

 .المالي للمعهد
 

ؤسسة عمه كمبناء قدراته ود بهدفالهيكل التنظيمي للمعهد،  يعمل المدير التنفيذي أيضا على تعزيز

فيذ ي لتنأبحاث مستقلة وعالية الجودة وقادرة على إجراء أبحاث سياسات متميزة وإدارة رصيد مال

 . شاريع التنمويةالم



 

 

 
 1المهام

 
 

 .للمعهد االستراتيجيةوير وتنفيذ الخطة إلشراف على تطا -

 .وتنفيذ خطة العمل السنوية تطوير -

 .، بما في ذلك المهام المالية واإلدارية والبحثيةشؤون المعهداليومية ل االدارة -

 .حةات المانللجه التمويلطلبات صياغة وحشد التمويل  ، بما في ذلكلمعهدلية لتأمين االستدامة الما -

 .ات المتعلقة بها وتتبع سيرهااتخاذ القرارو للمعهدإلشراف على المشاريع المختلفة ا -

 .عند الحاجة الجهات الفاعلةالشركاء و المعهد لدى تمثيل  -

ر الفواتيو عروض األسعارو العقود)للمعهد جميع المستندات المالية واإلدارية  حساب وتخزينضمان  -

 شروطلمعهد والداخلية ل سياساتوفقًا لل ،بمساعدة المسؤول المالي( وما إلى ذلك واإليصاالت

 .المانحين

تنظيم الوثائق بما في ذلك صياغة التقارير وجمع وللمعهد،  ةاإلشراف على التقارير المالية واإلداري -

 .(والتقييم والتعلم من أجل الرصد ذات الصلة وبيانات البحث

 .للمساءلة وخاضع شفاف إداريو ماليتدبير على  في الحفاظ المعهد اإلشراف على جهود -

 للمعهد.إجراء البحوث للمساهمة في األنشطة العلمية  -

 .إجراء عمليات تحليل البيانات والمساهمة فيها -

 رشح(.تخصص المضمن مجال )تدقيق ومراجعة الوثائق   -

 
 المؤهالت

 اسيةالمؤهالت األس 

 ،دارةاإلواحد من التخصصات ذات الصلة بمهام المنصب كفي ( الخبرةأو ما يعادله من ) الماستر -

 .وإدارة األعمال وإدارة المشاريع والتسويق ،والموارد البشرية

 .تجربة ال تقل عن ثالث سنوات في منصب مماثل -

 .خبرة مثبتة في إدارة المشاريع المعقدة -

 .المانحةللجهات  طلبات التمويلصياغة وحشد التمويل خبرة مثبتة في  -

 .مهارات كتابية وشفوية ممتازة باللغتين اإلنجليزية والعربية -

 (.Wordو Excelخاصة )إلمام بالبرامج الحاسوبية  -

 .لنهائيةا جالاآلواحترام  وروح المبادرة في بيئة دينامية،التمتع بروح التعاون واالشتغال ضمن فريق  -

 

 المؤهالت المرغوبة 
، دوليةنمية الوكالة األمريكية للتمثل ال)المنظمات الدولية  طرف المشاريع الممولة من عمل فيخبرة  -

 ...(.واالتحاد األوروبي 
 .(خاصة الفرنسية)التمكن من أي لغة أخرى  -
 .والتدبير الماليدارة في اإلمتخصصة برامج معلوماتية معرفة مثبتة ب -
 .في مجال خبرة المرشحأي إصدارات  -

                                                        
 المطلوب، وال تمثل بالضرورة العمل اليومي داخل المعهد. تمثل النسب المئوية التي تشير إلى توزيع المهام مؤشرا أوليا للجهد1



 

 

 
 واإلبالغ التقرير

 . معهدلل تيجيةاالسترا للتنميةيذ الصحيح مع الرئيس فيما يتعلق بالتنفبتعاون يعمل المدير التنفيذي 

 .يشرف الرئيس على عمل المدير التنفيذي

 
 نوع العقد

 
عتمادا ا حتى نهاية المشروع هتمديديمكن ، و2022 دجنبر 15من  بداية، شهًرا 12 مدة هذا العقد

 .االتفاق المتبادلعلى حسن األداء و

 
 إجراءات الترشح

ل ليها بحلوتقال إأو الراغبين في االن /باب الترشيح مفتوح أمام المرشحين القاطنين في مدينة الرباط و

ف قديم ملأن يتمتع المرشحون األجانب بالحق القانوني للعمل في المغرب عند ت يجب. بداية العقد

 .الترشيح

( صفحة واحدة كحد أقصى) ورسالة تحفيزية( فحتان كحد أقصىص)للترشح، أرسل سيرتك الذاتية 

 15سيتم قبول ملفات الترشيح إلى غاية . contact@mipa.institute إلىPDF ملف  في نفس

 (.بتوقيت المغرب)صباحا  12.00 – 2022نونبر 

ام م لمهمتهمدى مالئبهم إلجراء مقابلة لتقييم مؤهالتهم وسيتم انتقاء ثالثة مرشحين واالتصال 

 .ستجرى المقابالت إما شخصيا أو عبر اإلنترنت. المنصب

ن لم يتم الذي سيتم االتصال بالمرشحين النهائيين فقط إلجراء المقابلة، وسيتم إخبار جميع المرشحين

 .انتقاءهم في نهاية عملية التوظيف

مع وضع ) contact@mipa.instituteلقة بهذا المنصب إلى ترسل جميع التساؤالت المتع

m.masbah@mipa.institute  فيCC) 
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