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 تقديم
 

 لكونها من بٌن  انخرط المغرب منذ عدة سنوات فً مشروع طموح لتحدٌث اإلدارة العمومٌة

ٌتمحور هذا  و .نابالدالتً تنهجها  االستراتٌجٌة العامة للتنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة أهم مكونات

النهوض بالخدمة العمومٌة وتحسٌن ظروف الحصول علٌها والرفع من مستوى فً اطار المشروع 

جودتها وفعالٌتها وذلك عن طرٌق وضع اآللٌات الضرورٌة لتبسٌط المساطر اإلدارٌة و كذا تعزٌز 

 إدارة عمومٌة تتسم بالقرب والتنافسٌة.

وثٌقا بتثمٌن الموارد البشرٌة لكونها حلقة  ارتباطا ورش تحدٌث االدارةنجاح   ٌرتبط و 

 مستوٌات فعالة وجودة تلبً حاجٌات المواطنٌن والمقاوالت.بالمرفق العمومً الى محورٌة فً االرتقاء 

ومن منطلق وجودها فً صلب عملٌة تحدٌث اإلدارة، فإن تثمٌن الموارد البشرٌة ٌستوجب 

و الحرص على  هذلك بوضع برامج مالئمة لتكوٌنو حتما العمل الدؤوب على تحفٌز العنصر البشري

 .تحسٌن وضعٌته

الوضعٌة المادٌة لموظفً اإلدارة العمومٌة، خالل السنوات األخٌرة،  عرفتوفً هذا اإلطار 

، النقابٌة مركزٌاتو ال الحوار االجتماعً بٌن الحكومة التزامات تنفٌذ فً اطارسلسلة من المراجعات 

االعتمادات  ٌات األجور وكذاعلى مستوفً هذا السٌاق أثر ملحوظ  اتخاذهاللتدابٌر التً تم  كان حٌث

  ا فً السنوات الخمس األخٌرة. مهم اعرفت ارتفاع التًو لهاالمرصودة 

الحوار االجتماعً، هناك عوامل أخرى أسهمت فً  تخذة فً اطارالم االجراءاتوإلى جانب 

االستجابة لحاجٌات ألجل اسا فً خلق المناصب المالٌة الضرورٌة ارتفاع كتلة األجور تتمثل أس

النفقات اإلضافٌة المترتبة عن مختلف  الترقٌات فً الدرجة ا ذو كاإلدارات من الموارد البشرٌة 

 والرتبة.  

أعداد موظفً اإلدارة  تطور التقرٌر التالً ٌتناول، ةلمعطٌات السالفا هذه أخذا بعٌن االعتبار

 .بهذه األعداد المرتبطكثلة األجور   حجم اذك العمومٌة خالل السنوات الخمس األخٌرة و
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 مقدمة:

من ٌتوفر المغرب حالٌا على وظٌفة عمومٌة ٌصل أعداد موظفٌها المدنٌٌن الى ما ٌقرب 

 موظفا. 166.775

و ٌمكن تحلٌل بنٌة هذه األعداد و تطورها من التوفر على رؤٌة واضحة و متكاملة فً مجال  

 البرمجة و التدبٌر المالً المرتبط بهذه الموارد البشرٌة.

لإلشارة، ٌقتصر هذا التقرٌر على أعداد الموظفٌن العاملٌن باإلدارات العمومٌة وٌستثنى منه 

 الترابٌة ومستخدمو المؤسسات العمومٌة. موظفو اإلدارات

 

I-  4103 – 4112تطور أعداد الموظفٌن برسم الفترة  : 
 

 . أعداد الموظفٌن والسكان: 0
 

نسمة سنة  07.713.333إلى  7336نسمة سنة  13.333..03ارتفع عدد سكان المغرب من 

 .% 53,5، حٌث سجل ارتفاعا سنوٌا بمعدل 7350

 
 

 %5675وبرسم نفس الفترة، عرفت أعداد موظفً الدولة المدنٌٌن نموا سنوٌا متوسطا بلغ  

 .7350سنة  166.775إلى  7336سنة  172.327حٌث انتقل من 

، 7350سنة فما فوق خالل سنة  51كما بلغ عدد سكان المغرب النشٌطٌن البالغٌن 

 .7336قارنة مع سنة م  %.362نسمة، مسجال ارتفاعا طفٌفا ٌقدر بـ 55.262.333

وكما هو مبٌن فً الجدول التالً، فقد عرف كل من معدل التغطٌة )عدد الموظفٌن المدنٌٌن/عدد 

 7336السكان( و)عدد الموظفٌن المدنٌٌن/ عدد السكان النشٌطٌن( تحسنا ملموسا خالل الفترة ما بٌن 

إلى   %2665عدل و من م %5661إلى   %5663، حٌث انتقال على التوالً من معدل 7350و

1630%. 
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4103 4112 

 مجموع عدد السكان 13.333..03 07.713.333

 مجموع عدد السكان النشٌطٌن 333..55.52 55.262.333

 أعداد الموظفٌن المدنٌٌن 171.327 166.775

 عدد السكان /أعداد الموظفٌن المدنٌٌن 0721% 0721%

 عدد السكان النشٌطٌن /أعداد الموظفٌن المدنٌٌن 2720% 1713%

 

 . التطور السنوي ألعداد الموظفٌن المدنٌٌن:2

 

المدنٌٌن زٌادات   ، عرفت أعداد موظفً الدولة7350و  7336برسم الفترة الممتدة ما بٌن 

 5675%، مسجلة بذلك نموا سنوٌا متوسطا بلغ 0677%و  3675%سنوٌة تدرٌجٌة  تراوحت ما بٌن 

. و ٌرجع هذا التطور السنوي أساسا الى الفرق بٌن عملٌات إحداث %53630وزٌادة اجمالٌة بلغت 

 وحذف المناصب المالٌة.

 :4103-7411. تطور أعداد المناصب المالٌة المحدثة واإلحاالت على التقاعد خالل الفترة 3

 1ٌوضح الرسم البٌانً التالً تطور أعداد المناصب المالٌة المحدثة واإلحاالت على التقاعد 

 :7350-7733خالل الفترة 

 

  

                                                 
5

.داساد انمسزثىبح مه ػمهيخ  حزف انمىبصت انمبنيخ انشبغشح ثؼذ االحبنخ ػهى انزقبػذ االثبسزثىبء    
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   المدنيين تطور أعداد موظفي الدولة
2007 - 2013 

 أعداد الموظفيين المدنيين

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

24 340 
26 204 

18 802 

23 820 

12 820 
16 000 

7 000 

11 506 11 026 

7 577 5 420 4 929 4 556 4 676 

 (1)اإلحالة على التقاعد    المناصب المالية المحدثة
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 فٌما ٌتعلق بإحداث المناصب المالٌة: 

 :2007ٌمكن فً هذا اإلطار التمٌٌز بٌن ثالث مراحل منذ سنة 

 6333(  تم إحداث 7331-7330: على غرار السنوات الفارطة ) 4112سنة   
منصبا مالٌا وفقا لمقاربة حكومٌة كانت تهدف إلى  احتواء عملٌة إحداث المناصب 

 المالٌة. 
 

: عرفت هذه الفترة زٌادة مهمة فً عدد المناصب المالٌة المحدثة بلغ  4104 –4112 
منصبا فً   57.177مالٌا بمتوسط ٌقدر ب  منصبا 76.727مجموعها ما ٌناهز 

 منصبا مالٌا. 77.732بإحداث  7357السنة، مسجلة أعلى مستوٌاتها سنة 
 

منصبا مالٌا جدٌدا.  043.42احداث  : تم برسم قانون المالٌة لهذه السنة، 4103سنة   
سىخ  مغالمسجل فً عدد المناصب المالٌة المحدثة بالمقارنة  وخفبضبالرغم من اال

يجقى مهمب ثبنىظش انى اإلكشاهبد انزي رؼشفهب ميضاويخ انذونخ عدد هذا الإال أن ، 0210

 وسيبسخ انزقشف انمزجؼخ في هزا انشأن.

 

هذا وتندرج سٌاسة احداث المناصب المالٌة فً اطار المجهودات المبذولة من طرف الحكومة  

انزؼهيم  ت ذات األولوٌة  خاصة قطاع لبعض القطاعا مه انمىاسد انجششيخلالستجابة للحاجٌات الملحة 

 واألمن . وانصحخ

 بخصوص حذف المناصب المالٌة بعد اإلحالة على التقاعد: 
 

 7336سجل عدد الموظفٌن المحالٌن على التقاعد خالل الفترة الممتدة ما بٌن   
سنة  مغادرا 6.166إلى  7336سنة  2.767ارتفاعا طفٌفا، حٌث انتقل من  7355و

 منصبا فً السنة. 1.207، تم، برسم هذه المدة، حذف معدل 7355
 

، عرفت عملٌة اإلحالة على التقاعد تطورا مهما حٌث بلغ عدد 7357خالل سنة   
مغادرا، مسجلة بذلك ، مقارنة مع السنة  55.377الموظفٌن الذٌن شملتهم هذه العملٌة 
 .  %27الفارطة، زٌادة مهمة بلغت نسبتها 

 

  7350المرتقب أن ٌبلغ عدد الموظفٌن المتوقع احالتهم على التقاعد برسم سنة  ومن   
بالمقارنة مع   4,4%موظفا وهو ما سٌشكل ارتفاعا طفٌفا ٌقدر ب 55.137حوالً 

 . 7357سنة 

وسٌستمر عدد المحالٌن على التقاعد فً منحى تصاعدي خالل السنوات الخمس المقبلة لٌصل 

 متقاعدا.  77.133ٌقرب من إلى ما  .735برسم سنة 

 

 . إحداث المناصب المالٌة حسب القطاعات:2

على الرغم من اإلرادة القوٌة الرامٌة إلى التحكم فً إحداث المناصب المالٌة فً مستوٌات 

حوالً  7350و  7336معقولة، بلغ عدد المناصب المالٌة المحدثة برسم الفترة  الممتدة ما بٌن 

 تم إحداثها خالل األربع سنوات األخٌرة. %67منصبا منها  7.7..57
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 7350و 7336وتتوزع المناصب المالٌة المحدثة حسب القطاعات خالل الفترة الممتدة ما بٌن 

 على النحو التالً:

 حسب القطاعات الوزارٌة 4103-4112تطور أعداد المناصب المحدثة برسم الفترة 

 القطاع 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 المجموع %

35% 45 340 8 500 7 500 6 340 9 600 3 800 5 900 3 700 
التربٌة الوطنٌة 
 والتعلٌم العالً

 الداخلٌة 000 2 400 5 800 3 000 8 000 6 880 8 400 6 480 40 31%

 الصحة 700 800 1 000 2 000 2 000 2 000 2 300 2 800 12 10%

 العدل  100 120 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 220 5 4%

 االقتصاد والمالٌة 150 380 350 450 450 980 600 360 3 3%

2% 7 2 70 500 133 300 320 500 300 50 
األوقاف والشؤون 

 اإلسالمٌة

 باقً القطاعات 300 7100 370 1 450 7 712 7 5344 040 1 056 59 51%

 المجموع 000 7 000 16 820 12 820 23 802 18 204 26 340 24 986 128 100%

 

 

 

 

 7350و 7336ٌتبٌن من خالل توزٌع المناصب المالٌة المحدثة خالل الفترة الممتدة ما بٌن 

المجهود الكبٌر المبذول من طرف الحكومة لمواكبة االستراتٌجٌات القطاعٌة والحاجٌات المستعجلة 

االجتماعٌة وتحدٌات األوراش لبعض القطاعات فٌما ٌخص الموارد البشرٌة وذلك لالستجابة للمتطلبات 

  الكبرى المفتوحة.

والصحة والعدل تستحوذ على  ٌالحظ أن قطاعات التربٌة الوطنٌة و التعلٌم العالً والداخلٌة 

 من مجموع المناصب المالٌة المحدثة خالل هذه الفترة. % 38أكثر من 

التربية الوطنية والتعليم 
 العالي

35%  

 الداخلية
31%  

 الصحة
10%  

 العدل والحريات
4%  

 االقتصاد والمالية
3%  

 إدارة السجون
2%  

 باقي القطاعات
15%  

 إحداث المناصب المالية حسب القطاعات 
 [2013- 2007]خالل الفترة 
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 1083986ثهغذ ، وانزي .021-0227مجمىع انمىبصت انمبنيخ انمحذثخ خالل انفزشح  فمن

ىسجخ ثيخ انذاخه وصاسح رهيهب انؼبني،وانزؼهيم  قطبع انزشثيخ انىطىيخمنها لفائدة  %35 ، رم رخصيصبمىصج

. أما باقً القطاعات األخرى %2و %53على التوالً  العدل الصحة قطاع فيمب خصص نفبئذح، 1%.

  % من مجموع المناصب المالٌة المحدثة.20مجتمعة فال تتجاوز حصتها 
 

II- ٌٌ4103برسم سنة  نوضعٌة أعداد موظفً الدولة المدن  : 
 

 توزٌع أعداد الموظفٌن حسب القطاعات : .0

ٌتبٌن من خالل توزٌع العدد اإلجمالً لموظفً الدولة المدنٌٌن حسب القطاعات برسم سنة 
بٌن فً سبع قطاعات أساسٌة كما ٌ ٌتمركزونمنهم  % 75 ،موظفا مدنٌا 166.775، أن من بٌن 7350

 :ذلك الجدول التالً
 

 القطاع الموظفٌن أعداد %

 الوطنٌة التربٌة 499 293 51%

 الداخلٌة 938 109 19%

 الصحة 907 47 8%

 العالً التعلٌم 118 24 4%

 العدل والحرٌات 564 20 4%

 والمالٌة االقتصاد 024 18 3%

 ادارة السجون 238 10 2%

 القطاعات باقً 403 53 9%

 المجموع 691 577 100%

 

المدنٌٌن، متبوعة  نموظفٌلمن العدد اإلجمالً ل %15وزارة التربٌة الوطنٌة لوحدها  تشغل

االقتصاد  و العدل والحرٌاتو التعلٌم العالً و قطاعات الصحةل بالنسبة. أما %57بوزارة الداخلٌة ب 

،  %75ما ٌقارب  فتصل نسبة أعداد الموظفٌن المدنٌٌن العاملٌن بها   مجتمعة ادارة السجون والمالٌة و

 .   %7فً حٌن تبلغ هذه النسبة فً باقً القطاعات األخرى حوالً
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 التوزٌع حسب ساللم األجور: .4
 

 ، حسب ساللم األجور، وفق الجدول التالً:7350تتوزع أعداد موظفً الدولة المدنٌٌن لسنة 

 

% 
أعداد 

 الموظفٌن
 األجور ساللم

 6و  5 022 111 02%

 9  إلى 7من  118 120 11%

 فوقفما  01 213 321 20%

 المجموع 691 577 100%

 

 ٌستخلص من هذا  الجدول ما ٌلً:   

من مجموع أعداد  % 20نسبة  6و 5أعوان التنفٌذ المرتبٌن فً ساللم األجور  ٌمثل 
 ؛موظفً الدولة المدنٌٌن

 

من مجموع  %11نسبة   9الى   7ٌشكل الموظفون المرتبون فً ساللم  األجور من  

 أعداد موظفً الدولة المدنٌٌن؛
 

من مجموع   %62فما فوق، فتمثل  نسبة  10أما شرٌحة األطر المرتبة فً الساللم من  
 ؛ انمذوييهأعداد موظفً الدولة 

 

ة تحسنا نسبٌا ، حٌث ارتفع من الدول ًمعدل تأطٌر موظف ف، عر 7336مع سنة   مقارنة

 .7350سنة  % 77إلى حوالً   %.2

وٌعزى االرتفاع النسبً لمعدل التأطٌر بالوظٌفة العمومٌة  إلى حجم الترقٌات العادٌة   

واالستثنائٌة التً استفاد منها الموظفون خالل السنوات الماضٌة وكذا التوظٌفات الخاصة باألطر العلٌا 

 (. 55)السلم 
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 زٌع حسب األنظمة األساسٌة:التو .3

 : ٌتوزع موظفو الدولة المدنٌون حسب األنظمة األساسٌة كما ٌلً

 

األساسٌة الخاصة مجموعات األنظمة أعداد الموظفٌن %  

 موظفو التربٌة الوطنٌة 764 275 47,7%

 األطر المشتركة )*( 272 93 16,1%

 األمن الوطنً و الوقاٌة المدنٌة 821 71 12,4%

 المهندسون و التقنٌون )*( 187 32 5,6%

 الممرضون و موظفو الصحة 907 25 4,5%

 متصرفو وزارة الداخلٌة وأعوان ومساعدو السلطة 308 16 2,8%

 هٌئة كتابة الضبط 519 15 2,7%

 األساتذة الباحثون 095 13 2,3%

 األطباء)*( 538 12 2,2%

 ادارة السجون 153 9 1,6%

العدل و المجلس األعلى للحسابات(القضاة ) 217 5 0,9%  

 أنظمة أساسٌة أخرى 910 6 1,2%

 المجموع 691 577 100%

 األطر المشتركة بٌن الوزارات)*(

 ٌمكن من خالل هذا الجدول استخالص المالحظات التالٌة:
 

 ما ٌقرب منالتربٌة الوطنٌة موظفً ٌشكل الموظفون التابعون للنظام األساسً الخاص ب 
تصل الى نصف عدد موظفً الدولة المدنٌٌن التابعٌن لباقً األنظمة األساسٌة، وذلك بنسبة 

 ؛%8,0تبلغ نسبة هٌئة األساتذة الباحثٌن ، فً حٌن 1,71%
 

 ؛ %07 نسبة تقدر باألطر المشتركة بٌن الوزارات   تشكل 
 

فٌما ٌتعلق بالموظفٌن التابعٌن لنظامً األمن والوقاٌة المدنٌة، فتبلغ هذه النسبة حوالً  
 ؛%12,4

 

 ؛%2,7الممرضون  تبلغ نسبة موظفو الصحة و  
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 التوزٌع حسب الجنس: .2

 

 

 

 

 

 

 

عرفت مشاركة العنصر النسوي فً مختلف األوراش الوطنٌة السٌاسٌة منها واالقتصادٌة 

برسم العمومٌة  فً قطاع الوظٌفةنسبة النساء  ناهزتوهكذا . السنوات االخٌرة تحسنا ملحوظا خالل

 . %33,8 حوالً 7350سنة 

بالرغم من التحسن الذي عرفه معدل ولوج النساء للوظٌفة العمومٌة مقارنة مع المعدالت  لكن

دل ولوج ، إال أنه ٌبقى نسبٌا محدودا مقارنة مع مع%03 نسبةالمسجلة سابقا والتً لم تتعدى 

 المبذولة من طرف السلطات العمومٌة فً هذا الصدد. اتجهودمال من رغمبال(، وذلك %66,2الذكور)

يزضح مه خالل رحهيم ثىيبد أػذاد انىسبء انمىظفبد انمذويبد ثبنقطبػبد انحكىميخ، رمشكض و 

مه مجمىع انىسبء انمىظفبد    %91,4مهحىظ نهىسبء في سذ قطبػبد وصاسيخ ثىسجخ رصم انى 

مه مجمىع انىسبء انمىظفبد ، ورحزم  % 60انمذويبد، حيث يىظف قطبع انزشثيخ انىطىيخ نىحذي 

 .%5 أكثش مهب وصاسح انذاخهيخ تلٌها ،%14 ةسبقر ثىسجخ ورنك  انمشرجخ انثبويخ وصاسح انصحخ
 

 حسب القطاعات اإلدارية  3102توزيع مشاركة النساء في العمل برسم 

بالنظر الى النساء نسبة 
 %مجموع النساء الموظفات 

 القطاع النساء %نسبة 

 التربٌة الوطنٌة 38,7% 60,0%

 الصحة 57,1% 14,0%

 الداخلٌة 10,2% 5,3%

 العدل 42,6% 4,3%

 التعلٌم العالً 34,6% 4,4%

 و المالٌة االقتصاد 35,8% 3,3%

 باقً القطاعات 27,2% 8,6%

 المجموع 33,8% 100%

  

 النساء
33,8% 

 الرجال
66,2% 

 2013توزيع الموظفين المدنيين حسب الجنس لسنة  
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الوظٌفة العمومٌة بصفة عامة فً  والنساء الرجال نسبة تمثٌلفً  ت ملحوظتفاوهناك  إذا كانو

من هم  وزارة الصحة موظفً نصفمن  أكثران القطاعات بحٌث نجد  بٌنفإن الصورة تختلف 

التً تبلغ نسبة النساء  وطنٌةالتربٌة ال وزارة، ثم  %.4 ٌقارب ، تلٌها وزارة العدل بما (%16النساء)

من  %5.حوالً   نفإ، العالً التعلٌم و قطاعاالقتصاد والمالٌة  وزارةأما  .%9.رب اما ٌقفٌها 

 موظفٌها هم من العنصر النسوي.

 

 التوزٌع حسب الفئات العمرٌة: .1

 التوقعً تدبٌرفً مٌدان الناجعة ال من بٌن الوسائلللموظفٌن  الفئات العمرٌةتحلٌل  ٌعتبر

، فباإلضافة إلى كونها تمكن من تحدٌد عدد المحالٌن على التقاعد، فهً تمكن أٌضا من للموارد البشرٌة

 الكفاءات.من حٌث الوظائف و رصد تطور الموارد البشرٌة داخل اإلدارة

 

 توزٌع أعداد الموظفٌن المدنٌٌن حسب فئات األعمار      

 4103برسم سنة                        

  األعمار فئات الموظفٌن  أعداد %

 سنة 41 من أقل 771 8 1,50%

 سنة 31 إلى 41 من 421 130 22,21%

 سنة 21 إلى 31 من 394 139 24,18%

 سنة 11 إلى 21 من 901 191 33,00%

 سنة 61 إلى 11 من 323 104 18,22%

 سنة 61 فوق ما 881 2 0,22%

 المجموع 691 577 100%

 

  :ما ٌلً ن حسب الفئة العمرٌةأعداد الموظفٌن المدنٌٌبنٌات ٌستخلص من 
 

انجبنغيه  انذونخ مىظفيو %   1,5حىاني   سىخ 05انجبنغيه أقم مه  انذونخ مىظفي رجهغ وسجخ 

اإلدارات  لىحدٌثً الولوج إتضم و  ضئيهخوهي وسجخ  %24حىاني   سىخ 5.أقم مه 

 أصجحذ رسزغشق وقزب طىيال انذساسخفزشح  يمكه رفسيش هزي انىضؼيخ ثكىن حيث، العمومٌة

 .الوظٌفة لىللولوج إ د ييذحمؤهال ضشوسح انحصىل ػهى ػه هزا فضال

 سنة . 45من الموظفٌن تفوق اعمارهم  52% 
 

ٌها أعاله وكذا الوتشٌر هذه األرقام الى ضعف نسبة الشباب داخل اإلدارة لألسباب المشار 

 ون على التقاعد خالل السنوات المقبلة.أهمٌة أعداد الموظفٌن المدنٌٌن الذٌن سٌحال
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ٌتوقع أن ٌحال على التقاعد موظفً الدولة،  اإلطار، و من خالل تحلٌل هرمٌة سن و فً هذا 

 % .5موظفا )أي ما ٌمثل  530.22، ما ٌقرب من كما هو مبٌن فً الجدول أسفله،  .735فً أفق 

  ( : من مجموع العدد الحالً لموظفً الدولة المدنٌٌن

 

 

 

 

 
 

 

ارساء  ،اصالح الصندوق المغربً للتقاعد فً اطار  ،الحكومة إن هذا العدد المهم ٌستدعً من

ءات المتوفرة داخل االدارة مع داخل اإلدارة  تضمن مالءمة الكفاسٌاسة تدبٌر معقلنة للموارد البشرٌة 

 .الموارد هذه من هاحاجٌات

 التوزٌع حسب الجهات: .6

للمصالح اإلدارٌة بالوسائل البشرٌة والمادٌة الموضوعة رهن إشارة  ٌرتبط التدبٌر الالممركز

توزٌع  أعداد موظفً الدولة المدنٌٌن حسب الجهات تفاوتات  تضح من خاللوٌ مختلف الجهات.

 واختالفات شاسعة : 

 4103توزٌع أعداد الموظفٌن المدنٌٌن حسب الجهات برسم سنة 

  الجهة األعداد النسبة

 الرباط، سال، زمور، زعٌر 357 103 17,89%

 الدار البٌضاء الكبرى 788 56 9,83%

 سوس، ماسة، درعة 440 56 9,77%

 مراكش، تانسٌفت، الحوز 426 48 8,38%

 مكناس، تافٌاللت 174 45 7,82%

 طنجة، تطوان 632 41 7,21%

 الجهة الشرقة 523 36 6,32%

 فاس، بولمان  497 29 5,11%

 دكالة، عبدة  149 29 5,05%

 تازة، الحسٌمة، تاونات  581 27 4,77%

 الشاوٌة، وردٌغة  290 27 4,72%

 الغرب، شراردة، بنً احسن 175 27 4,70%

 تادلة، ازٌالل  949 21 3,80%

 كلمٌم، السمارة 181 13 2,28%

 العٌون، بوجدور، الساقٌة الحمراء 104 10 1,75%

 واد الذهب، لكوٌرة 425 3 0,59%

 المجموع 691 577 100%

 العدد التراكمً
للمحالٌن على التقاعد   

 عدد المحالٌن
على التقاعد   

 السنة

- 11 222 2013 

26 082 17 212 2014 

42 044 15 220 2015 

60 561 11 211 2016 

81 279 02 111 2017 

103 844 20 562 2018 
(3443-3448) المجموع 448311 -  
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 ٌمكن من خالل هذا الجدول استخالص المالحظات التالٌة:

جهة بن عاملٌن بالوظٌفة العمومٌة ٌتمركزومن الموظفٌن واالعوان المدنٌٌن ال 9 ,%17   

 ؛%54الرباط، سال، زمور، زعٌر، وٌبلغ معدل التأطٌر  على مستوى هذه الجهة حوالً 
 

 65من أعداد الموظفٌن المدنٌٌن ٌعملون بجهة الدار البٌضاء الكبرى من ضمنهم   %9,8 
من األطر. و تطرح هذه النسبة اشكالٌة مدى قدرة الموارد البشرٌة العاملة بهذه الجهة  %

على ضمان تدبٌر جٌد للمصالح اإلدارٌة لفائدة ساكنة تتمٌز بنمو مضطرد وفً جهة تعرف 
 اعٌة كبرى؛تحوالت اقتصادٌة واجتم

 

هناك جهات أخرى، مرشحة لتكون أقطابا اقتصادٌة واجتماعٌة مهمة ومدعوة لالستجابة  
لمتطلبات ساكنتها من خدمات المرافق العمومٌة ذات الجودة، لكنها تتوفر على نسب 

تطوان التً تشكل نسبة الموظفٌن  - ضعٌفة من الموظفٌن، وٌتعلق األمر مثال بجهة طنجة
  %. 63,9من العدد اإلجمالً للموظفٌن المدنٌٌن بمعدل تأطٌر 7,2 % العاملٌن بها حوالً 
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 خالصة:

فً  عملٌة احداث المناصب المالٌةالتً تبذلها الحكومة الحتواء  اتجهودمعلى الرغم من ال

بغٌة  ٌجب اتخاذهاهناك تدابٌر أخرى الموارد البشرٌة،  اإلدارة منات ٌاجتلبٌة حتمكن من مستوٌات 

 سنواتللتوظٌف خالل ال ةتهدفومسمحكمة  ات العمومٌة، وذلك بنهج سٌاسة موظفً اإلدارأعداد  ترشٌد

  ة و االستجابة للتحدٌات الجدٌدة لإلدارة. ومٌالمقبلة من أجل ضمان حسن سٌر المرافق العم

 % 77البالغ حالٌا الموظفٌن المدنٌٌن  تأطٌرإلى أن معدل من جهة أخرى تجدر اإلشارة كما 

حذف )  ةالترقٌو المتعلقة ب الحوار االجتماعً فً اطارالمتخذة قرارات الإلى الى حد كبٌر جع ار

ٌجب بذل المزٌد من ، ولهذا ...(.، رفع حصٌص الترقٌة االستثنائٌة ، والترقٌات2إلى  5الساللم من 

 اإلدارة العمومٌة فً عملٌة تحدٌث الحكومة  الموظفٌن من اجل مواكبة دٌةمردوالجهود لرفع مستوى 

 الموكلة لها. و إنجاز المهام االستراتٌجٌة

هذا المعطى  جعٌرف( % 02) ومٌةاإلدارة العمب نساءتمثٌل ال تحسن نسبةأما بخصوص 

من اإلجراءات من أجل  المزٌدٌجب اتخاذ  وفً هذا االطار نسبة تمدرس الفتٌات. تحسنإلى باألساس 

 .الرفع من مستوى ولوج المرأة الى الوظائف العمومٌة ومناصب المسؤولٌة
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 مقدمة

ملٌار  .7إلى  7350برسم قانون المالٌة لسنة   التً وصلت قٌمتها الدولة نفقات موظفً رعتبت

 دقٌق، مما ٌستدعً  تتبع منتظم و تحلٌل من بٌن أهم المكونات األساسٌة للنفقات العمومٌة درهم

 لتطورها.  

حسب النصوص القانونٌة و المقتضٌات التشرٌعٌة التً تستمد أسسها من النظام ف ،للتذكٌر

الٌة من األساسً العام للوظٌفة العمومٌة ومختلف األنظمة األساسٌة الخاصة، تتكون األجرة اإلجم

المرتب و التعوٌضات المنصوص علٌها فً المقتضٌات التشرٌعٌة أو التنظٌمٌة الجاري بها العمل، 

 فضال عن التعوٌضات العائلٌة.

 

 ٌشمل المرتب األساسً والتعوٌض عن اإلقامة:المـرتـب : 
 

السنوي هو نتاج عملٌة ضرب الرقم االستداللً المطابق للوضعٌة  المرتب األساسً 
 اإلدارٌة للموظف والقٌمة السنوٌة للنقطة االستداللٌة؛

 

 وتحدد القٌمة السنوٌة للنقط االستداللٌة بالمبالغ التالٌة:
 

 درهم؛ 7.6.1نقطة:  533إلى  5من  
 

 درهم ؛ 67677نقطة:  513إلى  535من  
 

 درهم. 13677نقطة:  513أكثر من  
 

 506فٌما ٌخص شبكات األرقام االستداللٌة لموظفً الدولة، فإنها تشمل أرقام تتراوح ما بٌن 

 (.1نقطة )أستاذ باحث "درجة ج"، الرتبة  5371( و5، الرتبة 1نقطة )السلم 

التعٌٌن )المناطق أ، ب، ج( وكذا  ةطقمن أساس ٌخول على :التعوٌض عن اإلقامة 
موظف وٌتم احتسابه كنسبة مئوٌة من المرتب األساسً وفق الجدول الوضعٌة اإلدارٌة لل

  التالً:
 

 النسبة المئوٌة من المرتب األساسً المخصصة للتعوٌض عن اإلقامة

 :  4المجموعة 

  6السلم أقل من 

 :  0المجموعة 

 فما فوق 6السلم 
 المناطق

 أ %25 %25

 ب %55 %53

 ج %53 %53
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  التعوٌضات 

ترتبط التعوٌضات بالدرجة التً ٌنتمً إلٌها الموظف طبقا لألنظمة األساسٌة الخاصة لموظفً 

الدولة الجاري بها العمل. وتكون هذه التعوٌضات أحٌانا مشتركة بٌن عدة هٌئات )هٌئة المتصرفٌن، 

ٌن، موظفو ( وأحٌانا خاصة بهٌئة معٌنة ) هٌئة التقنٌ...المحررٌن، المساعدٌن التقنٌٌن واإلدارٌٌن

 باحثون،...(.الالتربٌة الوطنٌة، األطباء، المهندسون، القضاة، األساتذة 

هذا وتجدر اإلشارة إلى أن األجرة تشمل كذلك التعوٌضات عن المصارٌف ذات الطابع العام 

أو الخاص )التعوٌض عن المهام، التعوٌض عن التمثٌل، التعوٌض عن السكن، التعوٌض عن 

التعوٌضات الخاصة األخرى لتغطٌة بعض األتعاب والمخاطر أو لتعوٌض بعض الجوالت...(، وبعض 

 المؤهالت.

 التعوٌضات العائلٌة 

 التالً:على النحو تمنح التعوٌضات العائلٌة فً حدود ستة أطفال، وتحدد 

 درهم عن كل طفل بالنسبة لألطفال الثالثة األوائل؛ 200 

 عن كل طفل بالنسبة لألطفال الثالثة اآلخرٌن. درهم 36 
 

من األجرة اإلجمالٌة االقتطاعات  الخصمفٌتم احتسابها بعد  رة الصافٌة،ألجبا أما فٌما ٌتعلق

 المتعلقة بالضرٌبة على الدخل و التقاعد و كذا التغطٌة الصحٌة و التعاضد.االجبارٌة 

 

I-  4103-4112 خالل الفترةالموظفٌن تطور نفقات:  

 7336ما بٌن  الممتدة خالل الفترة وظٌفة العمومٌةسجل حجم نفقات الموظفٌن بقطاع ال

ملٌار  .7 إلى حوالً 7336ملٌار درهم سنة  7766من ، حٌث انتقلت %46,9بـارتفاعا ٌقدر  ،7350و

معدل ، مسجلة بذلك وتٌرة مرتفعة مقارنة مع %766 ها السنويمعدل بلغ، أي بزٌادة 7350درهم سنة 

 .%4معدله السنوي خالل نفس الفترةالذي لم ٌتعدى االقتصاد الوطنً  تطور

 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

66,72 
70,31 

74,02 
80,26 

88,97 
96,28 98,00 

 تطور كتلة االجور بماليير الدراهم
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االقتصادٌة المالٌة والتحلٌل المتعلق بتطور كتلة األجور مقارنة مع المؤشرات  تبٌن من خاللٌ  

التزال أن حصة نفقات الموظفٌن  ،(مٌزانٌة التسٌٌرو  الناتج الداخلً الخام، المٌزانٌة العامة ) االخرى

 الجدول التالً:ذلك من خالل ضح تٌمومٌة كما المكون األساسً للنفقات االجمالٌة الع

 المؤشرات المرتبطة بكتلة األجور

كتلة 
األجور/مٌزانٌة 

 التسٌٌر

 كتلة

األجور/المٌزانٌة 
 العامة

كتلة 
األجور/الناتج 
 الداخلً الخام

 تطور 

األجور كتلة  

 كتلة األجور

  )بمالٌٌن الدراهم(

 الناتج 

 الداخلً الخام

)بمالٌٌن الدراهم(    

 السنوات

60,90% 34,29% 10,83% -  66 721 616 254 2007 

56,57% 33,76% 10,21% 5,39% 70 314 688 843 2008 

49,07% 29,17% 10,11% 5,28% 74 027 732 449 2009 

58,63% 35,06%  10,51% 8,43% 80 268 764 031 2010 

58,54% 36,71% 11,09% 10,84% 88 973 802 607 2011 

51,26% 33,23% 11,33% 8,22% 96 283 849 456 2012 

49,18% 32,95% 11,03% 1,78% 98 000** 888 535* 2013 

 المعدل   6,7% 10,71% 33,48% 53,87%

 ؛ الدراسات و التوقعات المالٌة( مدٌرٌةالمالٌة ) و االقتصاد ةوزار  (*)

 .3102 لسنة المالٌة قانون (**) 

 

 : حصة كتلة األجور من الناتج الداخلً الخام .0
 

على الناتج الداخلً الخام من تحدٌد نسبة أجور الموظفٌن من مجموع مؤشر كتلة األجور  ٌمكن

 القٌم المضافة المحدثة من طرف الوحدات االقتصادٌة. 

 ة:التالٌ التطورات 7350و 7336 المؤشر خالل الفترة الممتدة ما بٌنو عرف هذا 

كتلة األجور من الناتج الداخلً الخام خالل هذه الفترة  : عرفت حصة 2007-2009 
 مستوى بٌن، الشًء الذي ٌ%10,11الى  %10,83 انخفاضا نسبٌا، حٌث انتقلت من

  حصة نفقات الموظفٌن. فً التحكمالمجهودات المبذولة من طرف الدولة وحرصها على 

 ارتفاعا ملحوظا من الناتج الداخلً الخام كتلة األجور سجلت حصة : 2010-2013 
سنوٌا، و ٌعزى هذا  %10,71 بمعدل أي %11,03،  2013، سنة لتبلغ برسم هذه الفترة

 فً مختلف جوالت الحوار االجتماعً اتخاذهاالتً تم  اإلجراءات القرارات واالرتفاع الى 
 برسم الخمس سنوات األخٌرة.
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  تطور نسبة كتلة األجور مقارنة مع الناتج الداخلً الخام

 

 

 

 : المقارنة على المستوى الدولً .4

ٌُعتبر مؤشر كتلة األجور/الناتج الداخلً الخام فً تونس مشابها  مقارنة مع بعض دول الجوار، 

نسمة فً حٌن أن  5333موظفا عن كل  22مع العلم أن هذا البلد ٌتوفر على ( %55)تقرٌبا للمغرب

موظفا عن كل  27نسمة. أما الجزائر فتتوفر على  5333موظفا عن كل  65المغرب ٌتوفر فقط على 

% )دون احتساب مداخٌل النفط(.  كما تقدر نفقات الموظفٌن 51نسمة بمؤشر ٌصل إلى حوالً  5333

% فً بلد متقدم 57النسبة الى  ه%، و تصل هذ5766 بـلداخلً الخام فً االردن من إجمالً الناتج ا

 كفرنسا.
 

 : نسبة كتلة األجور فً المٌزانٌة العامة .3

نسبة كتلة األجور بالوظٌفة السنوي ل ، المعدل7350و 7336، برسم الفترة الممتدة ما بٌن بلغ

 %. 00,.2من المٌزانٌة العامة العمومٌة 

 تطور نسبة كتلة األجور مقارنة مع نفقات المٌزانٌة العامة 

 

  

10,83% 

10,21% 10,11% 

10,51% 11,09% 

11,33% 
11,03% 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

34,29% 33,76% 

29,17% 

35,06% 36,71% 
33,23% 32,95% 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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 4103المٌزانٌة العامة برسم سنة  نفقات بنٌة

 

 : نسبة كتلة األجور فً مٌزانٌة التسٌٌر .2

 ،7350و 7336 الممتدة ما بٌن الفترة برسم بلغت حصة نفقات الموظفٌن من مٌزانٌة التسٌٌر

    .الفترة هذهالرسم البٌانً التالً تطور هذا المؤشر خالل  بٌن% ، و106.6ٌناهزسنوٌا معدال 

 

 تطور نسبة كتلة األجور مقارنة مع نفقات التسٌٌر 

 

 

 .5.66ملٌار درهم بدل  57767 ناهزعرفت نفقات التسٌٌر ارتفاعا ملحوظا  7350 خالل
(، و ملٌار درهم .7) الدولة نفقات موظفًل % 27,.5 خصص منهاملٌار درهم فً السنة الماضٌة، 

 هو ما ٌتضح من خالل الرسم البٌانً التالً :
 

4103بنٌة نفقات التسٌٌر برسم سنة   
 

 

 نفقات الموظفين 
33% 

 نفقات المعدات
10% 

 نفقات المقاصة 
17% 

 تكاليف
 مشتركة أخرى 

  %5 

 النفقات الطارئة
1% 

 نفقات االستثمار
20% 

 نفقات الدين العمومي
14% 

60,90% 
56,57% 

49,07% 

58,63% 58,54% 

51,26% 
49,18% 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 نفقات الموظفين 
49,18% 

 نفقات المعدات
15,15% 

  تكاليف مشتركة
34,33% 

 النفقات الطارئة
1,34% 
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 : نسبة كتلة األجور من الموارد العادٌة  .1

من بٌن أهم تعتبر حصة كتلة األجور من الموارد العادٌة و كذا من االٌرادات الضرٌبٌة 

 ،الموظفٌنالمرتبطة بأجور  تكالٌفال تموٌل المٌزانٌة العامة المؤشرات التً تبرز مدى قدرة تحمل

من الموارد %  47علىتستحوذ كتلة األجور، كما هو مبٌن من خالل الرسم البٌانً التالً، حٌث 

 .من العائدات الضرٌبٌة% 54,4والعادٌة 

 حصة كتلة األجور من الموارد العادٌة

 

II- 4103و  4104 لسنتً نفقات الموظفٌن تنفٌذ : 

 : 4104سنة التنفٌذ برسم  .0

 فرق السنة  نفسل  مقارنة مع توقعات قانون المالٌة 7357نفقات الموظفٌن لسنة  نتج عن تنفٌذ

 تفسٌرها فً بعض التأخٌراتالتجاوزات  هذه و تجد %.3حوالً ما ٌمثل  أي ملٌار درهم  .76 ناهز

فً الدرجة و  قرارات الترقًالمسجلة على مستوى بعض القطاعات الوزارٌة و المرتبطة  أساسا بتنفٌذ 

، مما سٌكون له حتما انعكاس كذلك على حجم نفقات وبعض الزٌادات فً أجور الموظفٌن الرتبة

 .7350الموظفٌن برسم سنة 

 :حسب القطاعات الوزارٌة  4104توزٌع كتلة األجور لسنة  .4

 % النسبة
 3103كتلة األجور سنة 

 )بمالٌٌر الدراهم(    
 القطاعات الوزارٌة

 التربٌة الوطنٌة 36,12 38%

 الداخلٌة 13,3 14%

 الصحة 6,76 7%

 التعلٌم العالً وتكوٌن األطر 5,48 6%

 العدل و الحرٌات 3,05 3%

 االقتصاد والمالٌة 2,01 2%

 قطاعات أخرى 29,56 30%

 المجموع 96,28 100%
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 أن  7357سنة برسم ً الدولة حسب القطاعات الوزارٌة نفقات موظف توزٌع ٌتبٌن من خالل

قطاعات وزارٌة ذات طبٌعة اجتماعٌة وأمنٌة )التربٌة الوطنٌة والداخلٌة والصحة والتعلٌم العالً  ست

. إذ تستحوذ على القسط األوفر من االعتمادات المرصودة لهؤالء الموظفٌن والعدل واالقتصاد والمالٌة(

 %.14 ةلٌها الداخلٌة بنسبت% لصالح وزارة التربٌة الوطنٌة 0.تم رصد 

   4104توزٌع كتلة األجور حسب القطاعات الوزارٌة برسم سنة 

 

 

 : 4103نفقات الموظفٌن لسنة  تنفٌذ .3

من  التسعة أشهرأن كتلة األجور بلغت خالل  شهر شتنبر ، حتى متم المعطٌات المتوفرة شٌر ت

 :الوزارٌة على النحو التالًحسب القطاعات  و تتوزع ملٌار درهم  75,18ما ٌناهز السنة الجارٌة

 النسبة %
 3102كتلة األجور سنة 

 )بماليير الدراهم(
 القطاعات الوزارٌة

 التربٌة الوطنٌة 28,58 38%

 الداخلٌة 10,34 14%

 الصحة 5,04 7%

 التعلٌم العالً وتكوٌن األطر 4,13 5%

 العدل و الحرٌات 2,29 3%

 االقتصاد والمالٌة 1,54 2%

 قطاعات أخرى 23,26 31%

 المجموع 75,18 100%

 التربية الوطنية
38% 

 الداخلية
14% 

 الصحة
7% 

التعليم العالي 
 وتكوين األطر

6% 

 العدل 
 والحريات

3% 

 االقتصاد 
 والمالية

2% 

 قطاعات أخرى
30% 
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 4103توزٌع كتلة األجور حسب القطاعات الوزارٌة برسم سنة 

 

قطاعات وزارٌة ذات طبٌعة اجتماعٌة وأمنٌة  6% من نفقات الموظفٌن لفائدة 63تم رصد 

 )التربٌة الوطنٌة والداخلٌة والصحة والتعلٌم العالً والعدل واالقتصاد والمالٌة(.

 : توزٌع كتلة األجور حسب الجهات .2

من أعداد  %07 أن ،لموظفً الدولة حسب الجهات الجغرافًالتوزٌع  ٌتبٌن من خالل

الدار البٌضاء. و ٌرجع هذا باألساس إلى تمركز  - القنٌطرةمحور الموظفٌن المدنٌٌن ٌتمركزون ب

 إشكالٌة المركزٌة الخدمات العمومٌة.معها ما ٌطرح م، بهذا المحورمؤسسات الدولة 

أكبر باط، سال، زمور، زعٌر،  على جهة الر ، تستحوذالجدول التالً ذلك كما ٌبٌنهكذا، و 

 :  %5560لبٌضاء الكبرى ب تلٌها جهة الدار ا 18,4%بحصة من كتلة األجور 

4103كتلة أجور الموظفٌن لسنة   
 بمالٌٌر الدراهم

النسبة 
% 

 الجهات

 الرباط سال زمور زعٌر 18,03 18,40%

 الدار البٌضاء الكبرى 11,07 11,30%

 سوس ماسة درعة 8,72 8,90%

 مكناس تافٌاللت 8,04 8,20%

 مراكش تانسٌفت الحوز 7,55 7,70%

 طنجة تطوان 6,86 7,00%

 الجهة الشرقٌة 6,27 6,40%

 فاس بولمان 5,49 5,60%

 الشاوٌة وردٌغة 4,70 4,80%

 جهات أخرى 21,27 21,70%

 المجموع 98,00 100%

 

 التربية الوطنية
38% 

 الداخلية
 الصحة 14%

7% 
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4103توزٌع كتلة االجور حسب الجهات لسنة   

 

 
 

III- العوامل المؤثرة فً ارتفاع حجم كتلة األجور: 

 مستوٌات األجور: .0

 : األدنى لألجورالحد  .0.0

ه ارتفاعا ملحوظا، حٌث انتقل مبلغ 7350و 7336شهد الحد األدنى لألجور الصافٌة ما بٌن 

 بلغت، أي بزٌادة 7350درهم شهرٌا سنة  7.33إلى  7336درهم سنة  51.7 الشهري الصافً من

وكذا حذف الموظفٌن فً إطار الحوار االجتماعً  وذلك نتٌجة للزٌادات التً عرفتها أجور ،66%

   .1و ادماج هذه األخٌرة فً السلم  2الى  5الساللم من 

 : متوسط األجور .4.0

على إثر المراجعات المتتالٌة ألجور الموظفٌن وكذا تحسٌن نظام الترقٌات، بلغ المتوسط 

درهم سنة   5333درهم عوض  7350،7250برسم سنة  بالوظٌفة العمومٌة الشهري الصافً لألجور

 %.07نسبته ناهزت رتفاع ، أي با7336

 : متوسط األجر الشهري الصافً والناتج الداخلً الخام للفرد .1.2.1

أضعاف الناتج الداخلً  0 درهم، 6713ٌمثل متوسط األجر الشهري الصافً، الذي ٌبلغ حالٌا  

فً تفسٌره  ٌجداالختالف  افً فرنسا. هذ 1فً تركٌا و 1,9و فً الجزائر 1,2اإلجمالً الفردي مقابل 

المبذولة لتحسٌن  اتجهودم، إضافة إلى العلى حدة الناتج الداخلً الخام المسجل فً كل بلد ٌاتمستو

 .الدخل الفردي لموظفً الدولة

 

 الرباط سال زمور زعير
18,4% 

 الدار البيضاء الكبرى
11,3% 

 سوس ماسة درعة
8,9% 

 مكناس تافياللت
 مراكش تانسيفت الحوز 8,2%

7,7% 

 طنجة تطوان
7,0% 

 الجهة الشرقية
6,4% 

 فاس بولمان
5,6% 

 الشاوية ورديغة
4,8% 

 جهات أخرى
21,7% 
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 : المدنٌٌن متوسط األجور الصافٌة حسب فئات الموظفٌن. 2.2.1

 3102-3112 المدنٌٌن الموظفٌن فئات  حسب الصافٌة األجور متوسط تطور

 الهيئة
الصافية الشهرية األجرة  

2007 2048 % 

الباحثون األساتذة  16 332 18 850 %15 

الترابية ولإلدارة للمالية العامة المفتشية  17 481 20 143 %15 

 18% 866 9 384 8 المتصرفون

البياطرة واألطباء األطباء  12 458 15 309 %23 

 أو أصغر أجور مسالل في المرتبون الموظفون
9 تساوي  

3 177 4 113 %29 

 31% 359 13 178 10 المهندسون

القانونيون والمستشارون المحاكم قضاة  15 613 20 488 %31 

الوطنية التربية موظفو  6 218 8 325 %34 

الضبط كتابة  7 127 1 220 %04 
 

تطورا مهما  7350و 7336خالل الفترة  حسب فئات الموظفٌنالصافٌة  عرف متوسط األجور

%  لفائدة هٌئة المفتشٌة العامة المالٌة والمفتشٌة العامة لإلدارة الترابٌة و كذا 51 تراوح ما بٌنحٌث 

 .موظفً كتابة الضبطل بالنسبة %13و األساتذة الباحثون

 الى تفعٌل التدابٌر التً تم اقرارها فً اطار جوالت الحوار االجتماعً االرتفاع هذا وٌرجع

لسنوي للترقٌة (، خاصة الزٌادة فً األجور والرفع من الحصٌص ا7355-.733ي والقطاعً )المركز

 األنظمة األساسٌة لبعض هٌئات موظفً الدولة . فً الدرجة ومراجعة

 : القطاعات حسب الصافٌة األجور متوسط تطور. 3.2.1
 

 األجرة الشهرٌة الصافٌة
 القطاعات

%  2007 2013   النسبة 

 التعلٌم العالً 094 11 377 12 12%

 االقتصاد و المالٌة 861 5 458 7 27%

 الداخلٌة 263 6 200 8 31%

 التربٌة الوطنٌة 995 5 051 8 34%

 الصحة 318 6 680 8 37%

 العدل 086 6 615 9 58%
 

فٌما ٌخص متوسط األجور الصافٌة حسب القطاعات الوزارٌة الكبرى، فقد عرف هذا األخٌر 

بوزارة   %.1 و بالنسبة لقطاع التعلٌم العالً %57ما بٌن تراوح تطورا ، 7350-7336ل الفترة خال

  الحرٌات.و العدل
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 :توزٌع شرائح األجور.  4.2.1

 :على النحو التالً 7350تتوزع شرائح أجور موظفً الدولة برسم سنة 

 شرائح األجور
 الشهرٌة الصافٌة

 تراكمٌة  نسبة % اعداد الموظفٌن

2 800  -  4 000  104 966 %18,17 %18,17 

4 000  -  6 000 165 740 %28,69 %46,86 

6 000  - 8 000 131 482 %22,76 %69,62 

8 000  -  10 000 25 707 %4,45 %74,07 

10 000  -  12 000 82 956 %14,36 %88,44 

12 000  -  14 000 34 836 %6,03 %94,46 

14 000  -  16 000 13 402 %2,32 %96,78 

16 000  -  18 000 4 333 %0,75 %97,53 

18 000  -  20 000 6 124 %1,06 %98,59 

20 000  -  25 000 4 679 %0,81 %99,40 

25 000  -  30 000 1 906 %0,33 %99,73 

30 000  -  40 000 1 271 %0,22 %99,95 

40 000  -  50 000 173 %0,03 %99,98 

 50 000  100,00% 0,02% 116  من أكثر

 

% من موظفً الدولة المدنٌٌن ٌتقاضون أجرة شهرٌة صافٌة تتراوح بٌن 18أكثر من  
 درهم؛ 4.000درهم )الحد األدنى لألجور( و  2.800

 

 درهم؛ 6.000من مجموع الموظفٌن المدنٌٌن ٌستفٌدون من أجرة تقل عن  % 47حوالً  
  

 درهم. 20.000ٌتقاضون أجور صافٌة شهرٌة تتجاوز  %  1,4 
 

التً شهدتها مستوٌات األجور تفسر التضخم المالحظ  برىٌرات الكٌتجدر اإلشارة إلى أن التغ

وتٌرة نمو أعداد موظفً الدولة  بالمقارنة مع فً المتوسط السنوي( % 6,7فً كتلة األجور)ما ٌعادل 

 .%562معدلها السنوي  تعدىٌإذ لم التً لم تعرف تطورا ملحوظا 

 التطور السنوي لمتوسط األجر و كتلة األجور و أعداد الموظفٌن
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 : . الترقٌات العادٌة4 

تعتبر الترقٌات فً الدرجة والرتبة التً ٌستفٌد منها الموظفون من بٌن العوامل التً تؤثر 

 نفقات الموظفٌن.من مجموع  %2مثل أكثر من ت إذمباشرة فً ارتفاع حجم كتلة األجور، 

 : . الترقٌات فً الدرجة0.4

 1,98 ،7357، برسم سنة بلغت االعتمادات المالٌة المخصصة لترقٌة الموظفٌن فً الدرجة 

 % لصالح وزارة التربٌة الوطنٌة.13 خصص منها  ،مملٌار دره

المتعلقة  الناجمة عن تسوٌة المتأخرات » Rappels «أما بالنسبة لمجموع المستحقات المالٌة 

ملٌار درهم متجاوزة حصة  7677فقد بلغت بالترقً فً الدرجة و تسوٌة الوضعٌات المرتبطة بها، 

 .كتلة األجورمن  %7676 و هو ما ٌمثل، السنوٌة المالٌة الكلفة

منها  موزعة  نالمستفٌدٌأعداد و  الدرجة فً ترقًلل المخصصة عتماداتاالالجدول التالً  ٌبٌن

 الوزارٌة : لقطاعاتحسب ا

 

 بمالٌٌن الدراهم القطاعات حسب الدرجة فً لترقًل االعتمادات المخصصة

 - 3103سنة  -
 

 المستحقات المالٌة
التكلفة المالٌة 

 السنوٌة
أعداد 

 الموظفٌن
 القطاعات

1 256,28 985,24 08 022  التربٌة الوطنٌة 

 الداخلٌة 474 1 62,65 105,06

 الصحة 620 5 300,58 226,52

 التعلٌم العالً 210 1 59,53 70,41

 العدل و الحرٌات 683 1 109,83 114,75

 االقتصاد و المالٌة 158 1 51,66 62,37

 قطاعات اخرى 140 31 415,99 388,79

 المجموع 580 65 985,48 1 224,18 2
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لكلفة المالٌة السنوٌة للترقً فً الدرجة حسب القطاعاتا  

- 4104سنة  -  

 

 ،  ما ٌناهز7357، برسم سنة العدد اإلجمالً للموظفٌن المستفٌدٌن من الترقٌة فً الدرجة بلغ 

 717 بكلفة مالٌة سنوٌة ناهزت % 02ٌمثل منهم موظفو وزارة التربٌة الوطنٌة  موظفا، 71.1.3

 .ملٌون درهم

 بملٌون درهم الموظفٌن فئات حسب الدرجة فً لترقًل االعتمادات المخصصة         

 – 3103سنة  –

المستحقات 
 المالٌة

التكلفة المالٌة 
 السنوٌة

أعداد 
 الموظفٌن

 الهٌئة

 موظفو التربٌة الوطنٌة 385 22 955,66 1235,04

 األساتذة الباحثون 745 42,62 45,3

 األطباء واألطباء البٌاطرة 549 3 233,92 156,2

 قضاة المحاكم والمستشارون القانونٌون 440 66,09 63,08

 المهندسون 419 3 227,90 391,4

 المتصرفون 230 2 78,95 107,16

 المفتشٌة العامة للمالٌة ولإلدارة الترابٌة 9 0,57 0,49

 كتابة الضبط 158 1 41,07 49,02

 الممرضٌن و المساعدٌن الطبٌٌن 659 1 52,08 46,69

 فئات أخرى 986 29 286,59 129,78

 المجموع 580 65 985,48 1 224,18 2
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 :. الترقٌات فً الرتبة 4.4

ملٌون  611حوالً  2012سنة  برسمفً الرتبة  لترقًا الناجمة عنكلفة اإلجمالٌة ال ناهزت

وزارة التربٌة  لفائدة موظفً % 54 خصص منهامن كتلة األجور،  %  0,6ٌمثلدرهم، أي ما 

 .الوطنٌة

 بملٌون درهم القطاعات حسب الرتبة فً الترقًاالعتمادات المتعلقة ب

 - 3103سنة  -

 المستحقات المالٌة
التكلفة المالٌة 

 السنوٌة
 القطاعات أعداد الموظفٌن

 التربٌة الوطنٌة 189 102 331,51 196,45

 الداخلٌة 912 6 10,28 11,05

 الصحة 892 10 22,18 24,64

 التعلٌم العالً 875 6 19,38 25,13

 العدل و الحرٌات 469 9 20,96 18,46

 االقتصاد و المالٌة 709 5 14,12 11,53

 قطاعات اخرى 223 106 192,36 80,42

 المجموع 269 248 610,79 367,68

 

 الكلفة المالٌة السنوٌة للترقً فً الرتبة حسب القطاعات

- 4104سنة  -  
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 : . إحداث المناصب المالٌة الجدٌدة3

جل ألحداث مناصب مالٌة جدٌدة وذلك إعلى  ة فً إطار قانون المالٌة، كل سن الحكومة تعمل

تلبٌة الحاجٌات الملحة من طرف بعض القطاعات الوزارٌة ذات األولوٌة. وهكذا، بلغ مجموع 

منصبا بغالف  986 128 حوالً 7350و 7336 الممتدة ما بٌن الفترة المناصب المالٌة المحدثة خالل

 من كتلة األجور. % 2  ٌبلغ  ملٌار درهم، أي بمعدل سنوي ,711ناهز جمالً مالً إ
 

فً ارتفاع المجهودات المبذولة من طرف الدولة فٌما ٌخص التوظٌف فً القطاع العام،  تتجلى

الممتدة ما خالل  الفترة  امنصب 723.55ـانتقل من معدل سنوي ٌقدر ب وثٌرة احداث المناصب حٌث

 .الماضٌةاألربع السنوات  ا برسممنصب 70 775إلى  7337و 7336بٌن

-IV 2014 توقعات كتلة األجور برسم سنة   : 

كلفة المالٌة الو   7350سنة  إلى غاٌة شهر شتنبر من تنفٌد نفقات الموظفٌن ةوثٌر حسب

و  المزمع إحداثها حجم المناصب المالٌة كذاو الرتبة الدرجة و فً الترقًالمتعلقة ب المرتقبة و السنوٌة

أخذا بعٌن االعتبار أعداد الموظفٌن الذٌن تمت إحالتهم على التقاعد، من المتوقع أن ٌصل حجم كثلة 

 .  7350مقارنة مع سنة  % 5,5درهم أي بزٌادةملٌار  53066 ما ٌقرب من 7352سنة  األجور برسم
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 خاتمة

 

كتلة األجور خالل السنوات األخٌرة مستوٌات مرتفعة مقارنة مع المكونات األخرى  بلغ حجم

 فً ظروف تتمٌز بندرة مصادر التموٌل. للنفقات العمومٌة
 

تراهن الحكومة على التحكم  ،حفاظ على توازنات المالٌة العامةو ألجل ال و من هذا المنطلق

تقدٌرات االعتمادات تهم  باألساس ضبط بٌر تداال مجموعة مناتخاذ  خالل فً كتلة األجور من

 ش إصالح الوظٌفة العمومٌة.اورأتفعٌل المرصودة للموظفٌن وكذا 

 ، نذكر ما ٌلً: تقدٌر االعتماداتتقٌٌم وبخصوص اإلجراءات الممكن اعتمادها فً مجال  
 

 خالل السنة؛ اغرةش صبحعقلنة استخدام المناصب التً ت 
 

التأخٌر  لموارد البشرٌة بشكل ٌتم فٌه تفادياات الوزارٌة لقواعد حسن تدبٌر تبنً القطاع 
االعتمادات  المرتبطة بها و ذلك فً حدود لوضعٌاتا ةالترقٌات وتسوٌ فً تنفٌذ

 سلفا  فً قانون المالٌة؛ رصودةالم
 

 تدبٌر السلٌم لالعتمادات المرصودة للموظفٌن.فً البالصرف  ناآلمرٌ انخراط 
 

التً من  التدابٌر تتمثل أهم، صالح الوظٌفة العمومٌةإبتفعٌل أوراش  ٌتعلقفٌما  
 :فٌما ٌلً ااعتماده ضروريال

 

 تعمٌم العمل  بالدالئل المرجعٌة للوظائف والكفاءات بكل القطاعات الوزارٌة؛ 
 

 تجدٌد نظام تقٌٌم وتنقٌط الموظفٌن؛ مراجعة و 
 

 الكفاءة؛ على االستحقاق و رتكز أساساٌ ًنظام جدٌد للترق اعتماد 
 

 التعاقد(؛ مراجعة شروط ولوج أسالك الوظٌفة العمومٌة )اعتماد نظامً المباراة و 
 

 ...(؛الوضع رهن االشارةتدعٌم حركٌة الموظفٌن )تبسٌط مساطر اإللحاق و 
 

 سٌاسة متناسقة للتكوٌن المستمر؛ وضع 
 

 األنظمة األساسٌة؛ تجمٌع 
 

 .جدٌدة لألجور بالوظٌفة العمومٌة اعتماد منظومة 

 




