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 -الذاتية لسيرة ا -

 : الشخصية البيانات 

     Mohammed Najib   محمد نجيب  : يسم الشخصإلا •

                  MYESSERميسر   :   السم العائليا  •

 سل  ،1954 غشت   17 : ومكان االزدياد  تاريخ •

  والد ألربعة أمتزوج وأب   : الحالة العائلية •

 في تدبير الشؤون اإلدارية والمالية والتدقيق   مستشار : التخصص   •

 سنة   40:  2019الى غاية    عدد سنوات الخبرة المهنية  •

  العربية والفرنسية واالنجليزية : اللغات   •

 الرباط -حي الرياض  23القطاع  الروبينياشارع  ،20: العنوان    •

 0661862231 : رقم الهاتف •

 myessernajib@gmail.com  :لكتروني إلالعنوان ا  •

 

  :األكاديميالتكوين   

  بفرنسا للعلوم  Lilleمن جامعة  1992  سنة :  (DESS) دبلوم الدراسات العليا المتخصصة    •

          :                           موضوع حول أطروحة تقديم بعد  ؛ تخصص مراقبة التدبير -والتكنولوجيا 

 "  العامة والمنشآت  المؤسسات  زات  وإنجا  نجاعة تقييم" 

 أكدال –الرباط  -، جامعة محمد الخامس  1978سنة  :  اإلجازة في العلوم االقتصادية  •

  1974 سنة   ،الرباط شعبة االقتصاد -لوريا اكاشهادة الب  •

  

 : الموازية واألشغال لمهاما ،المسارالمهني   

 العامة  مجلس األعلى لمراقبة مالية األوقافبال عضو 2020شهر ينا ير   إبتداء من •

 بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عضو في لجنة مراقبة التدبير 2015أبريل   شهر إبتداء من •

   (CNOPS)االجتماعي االحتياطلصندوق الوطني لمنظمات العام لمديرالنائب   :  2014 ـ  2011 •

  

  (DEPP) مديرية المنشآت العامة والخوصصة ،والمالية االقتصادبوزارة  المهام •

    االجتماعية لقطاعاتسسات العمومية التابعة لمؤمراقبة الرئيس قسم  : 2011-2005  ✓

   : بينها ندكرمن والتعليمية

(CMR, CNSS, SNRT, SOREAD-2M, ANAM, IRCAM, les 16 AREF, les 4 Centres 

Hospitaliers, les 16 Universités, OFPPT, MAP, ENIM, IAV Hassan II, EMI, ISA, 

ONOUSC, ANAPEC, EHTP, …) 

،  ينالمالي ين، ألنشطة المراقبة المالية من قبل المراقب2011و  2005 ،المتابعة والتنسيق بين-

قسم   - (EEP) آت العامةوالمنش ومفوضي الحكومة، والخزنة والوكالء المحاسبين للمؤسسات 

 القطاعات االجتماعية والتعليمية 

بقرار مشترك بين وزارة المالية و وزارة   ،مكلف  متصرف  :( فبرايرالى يوليوز  ) 2009 ✓

في اطار تطبيق  (MGPAPبتسيير التعاضدية العامة لموظفي اإلدارات العمومية ) ،التشغيل

 المتعلق  بسن التعاضد  1962من ظهير  26المادة 
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بمديرية المنشآت العامة والخوصصة   رئيس قسم التنميط والخبرة 2005-1999  :  ✓

DEPP)) 

صالح المراقبة المالية على  إودراسة مشروع القانون المتعلق ب  تهيئالمكلفة ب   عضو في اللجنة    -

 (  00-69) مشروع القانون رقم 2003الى سنة  1999من سنة  والمنشآت العامة المؤسسات 

بشأن إصالح المراقبة المالية  69ـ  00النصوص المتعلقة بتنفيذ القانون رقم ودراسة تهيئ ـ  

 2005الى سنة  2003من سنة والمنشآت العامة  للدولة على المؤسسات 

دالئل ظمة الصفقات ،  نأ   إعداد آليات التدبير: الميزانيات، أنظمة المستخدمين ، التنظيم الهيكلي ،  ـ  

 2005  الى سنة 1990 من سنة المساطر،

متصرف ممثل وزارة االقتصاد والمالية في المجالس اإلدارية لبعض  :2005 - 1990-

 ,Régies de Distribution d’Eau et d’Electricité, RAFC)والمنشآت العامة  المؤسسات 

Sucreries Nationales,…)  

 مؤسسات لل العامون للمدراء المخولة واإلمتيازات  جوراأل لضبط معاير  2003 سنة إعداد -

   العامة والمنشآت 

   الى سنة 1997من سنة التقاعد  نظمةأل كتواريةإلا الدراسات  بمتابعة المكلفة عضو في اللجنة -

2000  

(CMR, CNSS, RCAR et CIMR) 

 

  (DEPP)رئيس مصلحة األنظمة األساسية للمؤسسات والمنشآت العامة:    1999-1990 ✓

 العامة والمنشآت  المؤسسات  سيارات   حضيرة تدبير وإصالح ترشيد  آليات  1998 سنة إعداد  -

 والمنشآت   بالمؤسسات   المتعلقة واإلستثمار التسيير  نفقات   ترشيد   أشغال  في  1995  سنة  المساهمة  -

 العامة

  اإلستفاذة  العامة  والمنشآت   مؤسسات لامستخدمي    تمكين  أجل  من التدابيراالزمةو  اإلجرآت  إعداد   -

 العمومية اإلدارات  موظفي أجور في زيادة الدولة قررت   كلما أجورهم في الزيادة من

  والمنشآت   مؤسسات لا بعض  وأطر   الماليين   المراقبين  ذةئلفا  والتكوين  التوظيف  لجن  في  المشاركة  -

 العامة

 األمريكية المتحدة والواليات  المغرب  بين الحر التبادل إتفاقية بدراسة المكلفة اللجنة في عضو -

(Accord de Libre Echange Maroc-USA) هذا في المنظم  التكويني البرنامج  في والمشاركة  

 2004 سنة بواشنطن اإلطار

  وتنمية  افتحاص «موضوع حول أشهر لمدة ثالثة تدريبية دورة في  1988 سنة المشاركة -

 األمريكية  المتحدة الواليات ب  لإلدارة أطالنطا معهد  نظمها  والتي» بإفريقيا المقوالت

(Atlanta Management Institut, Etat de Géorgie - USA)   

 المنشآت العامةوبعض المؤسسات  محاسب وكيل و مالي مراقب  :2005 - 1984-
                       (ONCF, SNRT, CNPAC, Fonds de Formation Professionnelle...) 

 العمومية مستخدمي المؤسسات تدبيرمراقبة  رئيس لجنة  :- 1984-1980 

 1979شتنبر  13مبارة توظيف بتاريخ   مفتش بوزارة المالية بعد اجتياز : 1979 -


