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الموكولة إليها في مجال وضع وتتبع تنفيذ السياسات العمومية  االختصاصاتفي إطار 

الخاصة بتدبير الموارد البشرية، والتي تستوجب رصد وتتبع تطور أعداد الموظفين باإلدارات 

على إعداد تقارير  2002العمومية، دأبت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة منذ سنة 

  .يفة العموميةسنوية حول الموارد البشرية بالوظ

وتهدف هذه التقارير السنوية التي تتضمن مجموعة من المعطيات حول أعداد موظفي الدولة، 

إلى التوفر على وثيقة شاملة ومفصلة حول وضعية الموارد البشرية بالوظيفة العمومية 

 عليها عند وضع السياسات في مجال تدبير الموارد االستنادوعلى مجموعة من المؤشرات يمكن 

لبشرية، أو اتخاذها كمرجعية للوقوف على مدى تأثير السياسات المتخذة، من سنة إلى ا

 أخرى، على وضعية الموارد البشرية. 

 تتعلق بأعداد معطيات إحصائيةويشمل هذا التقرير حول الموارد البشرية بالوظيفة العمومية، 

باستثناء موظفي كل من المجلس األعلى  ،31/12/2015 موظفي الدولة المدنيين إلى حدود

 للحسابات والقوات المساعدة، وكذا موظفي الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية. 

واستغالل قواعد المعطيات الخاصة بتدبير  من معالجةوهي معطيات تم استخالصها انطالقا 

 .2016عها خالل سنة تم تجمي والتي الوزاريةالموارد البشرية المتوفرة لدى كل القطاعات 

وتتعلق هذه المعطيات بالمناصب المالية المحدثة ومباريات التوظيف وتوزيع أعداد  

الموظفين المدنيين حسب القطاعات والهيئات والوضعيات اإلدارية والنوع والسن واألقدمية 

 والحالة العائلية ومناصب المسؤولية وكذا توقعات اإلحالة على التقاعد. 

وقد قامت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة في إطار المجهودات التي تبذلها من أجل 

ضمان تدبير أفضل وأكثر فعالية للموارد البشرية، بإنجاز قاعدة معلوماتية مركزية 

متخصصة في الموارد البشرية باإلدارة العمومية والتي سيتم تزويدها واستغاللها بصفة دورية 

اعات الوزارية. حيث ستمكن بانخراط جميع مدبري الموارد البشرية، من الرفع من طرف القط

 من وتيرة تحيين المعطيات اإلحصائية المتعلقة بالموارد البشرية لإلدارات العمومية. 

 



  
 

- 8 - 

وال ميكن الية، ، املسموح به مبوجب خمتلف قوانني امليقصد باملنصب املالي التحمل املالي للوظائف بامليزانية

 . نصب مالي شاغرم دون التوفر على إىل درجة يرتقالتعيني أو ال

ستمرا خالل تحكم يف حجم كتلة األجور، ارتفاعا معرفت عملية إحداث املناصب املالية، رغم ضرورة ال وقد

بشرية لقطاعات االجتماعية من املوارد الالسنوات األخرية. وذلك لإلستجابة للحاجيات املستعجلة ل

يف، والسيما ملبذولة من طرف احلكومة يف جمال التوظجيسد اجملهودات ا . مماكالصحة واألمن والتعليم

 توظيف حاملي الشواهد العليا.

وهو منصبا  247.742مايعادل 2015وسنة  2000ني سنة ب الفرتة ماخالل وقد بلغت املناصب احملدثة 

خالل هذه  التقاعد االحاالت على تتجاوز حيث مل. % 50سبة بن االحاالت على التقاعداعداد مستوى يفوق 

  .إحالة 163.509 الفرتة

 : 2015إىل غاية سنة  2000من سنة الية احملدثة املناصب امل تطورويوضح الرسم البياني التالي 

 

 

 واملالية االقتصادمصدر: تقرير وزارة 

يف اض اخنفمتيزت بات تغري 2015وسنة  2000ما بني سنة دة ملخالل ا أعداد املناصب املالية احملدثةعرفت 

اخلصوص، ب االرتفاعوقد هم هذا  2015ىل حدود سنة االعداد يف مستوى ااستقرار ثم ارتفاع  البداية، تاله
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منصبا،  133651احملدثة  حيث بلغت أعداد املناصب املالية ،2015وسنة  2010الفرتة املمتدة ما بني سنة 

 .(2015 – 2000لفرتة )امن جمموع املناصب املالية احملدثة خالل  % 54وهو ما يعادل 

 فرتات:  ثبني ثال يز ماالتميخالل الرسم البياني أعاله،  من وميكن

  من جمموع  %27)منصبا  66.271عرفت احداث    :2005إىل سنة  2000الفرتة األوىل، من سنة

 (2015 – 2000املناصب املالية احملدثة خالل الفرتة )

 (   %19 أي) 47.820عرفت احداث    :2009إىل سنة  2006 ، من سنة الفرتة الثانية 

 (  %54 أي) 133.651عرفت احداث    : 2015إىل سنة  2010 سنة، من  الفرتة الثالثة 

الفرتات هذه لى التقاعد برسم ع اإلحالةملالية احملدثة واعداد بني املناصب ا ويعطي اجلدول التالي مقارنة ما

 الثالث:

 دالتقاع االحاالت على ةية احملدثاملناصب املال سنوات
 /ة احملدثةاملناصب املالي

 لتقاعداالحاالت على ا

2005-2000 66271 80353 0,8 

2009-2006 47820 19657 2,4 

2015-2010 133651 63499 2,1 

 1,5 163509 247742 اجملموع

ملناصب لتقاعد منخفضة مقارنة مع مستوى أعداد اايستنتج من اجلدول أعاله، أن أعداد اإلحاالت على 

جريت سنة أاألوىل  غادرة الطوعية،للماليت متت خالهلا عمليتني  ،2005-2000الفرتة  ءاحملدثة، باستثنا

 2005سنة  والعملية الثانية أجريت برسم  9إىل  1 املوظفني املرتبني يف سالمل األجور من واستهدفت 2004

 املوظفني. ميع فاات تعلقت جبو 

 ضعفدثة أكثر من ، شكلت أعداد املناصب املالية احمل2015-2010و  2009-2006 تنيبالنسبة للفرت

 (.2.1و  2.4)على التوالي  االحاالت على التقاعداعداد 
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حسب  متفاوتةد ، موزعني بأعداموظفة وموظفا 527.724ة بـ اإلدارات العموميالعدد اإلمجالي ملوظفي  يقدر

 .ومستويات التأهيل ،اهليااتالقطاعات، و

 

ألنظمة ن من أطر ودرجات وختضع جملموعة من اموظفو اإلدارات العمومية ضمن هياات إدارية تتكو يصنف

 لق باملسار املهينعلكل درجة وكذا كل ما يتبالنسبة  والرتقي األساسية حتدد مبوجبها شروط الولوج

 للموظف املنتمي لكل نظام أساسي على حدة.

وهي  منها املشرتكة واخلصوصية واخلاصة. ،وميكن التمييز بني ثالثة أصناف من األنظمة األساسية

 كالتالي:

  سني، املتصرفني، واملهند نظاما أساسيا. تشمل كال من: 11األنظمة األساسية املشرتكة: عددها

طباء البياطرة، اء والصيادلة وجراحي األسنان، واألالباحثني مبؤسسات تكوين األطر، واألطبواألساتذة 

املساعدين ين املهين، والتقنيني، واحملررين، وواملكونني، واملوظفني املكلفني بتدبري مؤسسات التكو

 اإلداريني، واملساعدين التقنيني.

  فني التابعني لقطاعات ا، فتهم بعض فاات املوظنظام 18األنظمة األساسية اخلاصة اليت يبلغ عددها

لية، والصحة، واالقتصاد واملا لي، والرتبية الوطنية،العدل، والداخلية، والشؤون اخلارجية، والتعليم العا

 حكومة.واألمانة العامة لل والتكوين املهين، والثقافة، والتشغيل،

 ( وختص القض7األنظمة اخلصوصية، اليت يبلغ عددها سبعة )اكم املالية، ومتصريف اة، وقضاة احمل

موظفي جملس النواب، وموظفي جملس وزارة الداخلية، ورجال السلطة، والقوات املساعدة، و

 املستشارين.
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يشكل  ني حسب نوعية األنظمة األساسية. حيثيبني اجلدول والرسم البياني أسفله، توزيع أعداد املوظف

 وزارية.من جمموع أعداد موظفي القطاعات ال  %23 كةشرتن لألنظمة األساسية املون اخلاضعفواملوظ

 
 فنياملوظ أعداد

 967 122  ة املشرتكةاملوظفون اخلاضعون لألنظمة األساسي

 757 404 واخلصوصية ة اخلاصةاملوظفون اخلاضعون لألنظمة األساسي

 724 527 اجملموع

 

 

،  كما هو إننا جندلألنظمة األساسية املشرتكة حسب اهليآت، ف اخلاضعنياملوظفني أعداد توزيع  إذا اعتربنا

 ملتصرفنييآت اتنتمي هل  %51.7 نصف هذه األعداد ) أكثر منأن الرسم البياني أسفله،   مبني يف 

 .(واملساعدين التقنيني

    % 8ن واملساعدون اإلداريو % 9املهندسون سوى ، يف حني ال يشكل  % 18.14ويشكل التقنيون نسبة 
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523 888 99,27 % 

3.319 0,63 % 

517 0,10 % 

527 724 %100 

 

من جمموع موظفي  %99 أزيد منمرنني ميثلون يتضح من خالل اجلدول أعاله أن املوظفني املرمسني واملت

 .%0.63ال تتجاوز ن ياملتعاقد بةنس أن ويالحظ باملقابل اإلدارات العمومية،

اضح ، فإن تراجع هذه الفاة بشكل و% 0.10 ب اليت تقدرني املؤقتني واملتعاونني والعرضيوفيما يتعلق بنسبة 

رسيم املعنيني تالتدابري اليت مت اختاذها من أجل ووملحوظ خالل السنوات األخرية يرجع إىل اإلجراءات 

 .لعموميةالعمل اهلش بالوظيفة ا احلد منباألمر يف إطار 
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ت وقف املؤق، أو اإلحلاق، أو التبالوظيفةالتالية: القيام  لثالثيف إحدى الوضعيات اوم أن املوظف يكون علمن امل

 عيات.هذه الوض يع أعداد املوظفني حسبيبني اجلدول أسفله توز)االستيداع(، وعن العمل 

518.299 98,21 % 

7.195 1,36 % 

2.230 0,42 % 

527.724 100 % 

ميثل فيما ، موميةاإلدارات العموظفي من جمموع  %98 زيد منأبالوظيفة يف وضعية القيام  املوظفونميثل 

ركية ح آليات كإحدىىل اإلحلاق اللجوء إ قلةمما يدل على فقط،  %1.3 املوظفون يف وضعية اإلحلاق

 املوظفني.

 .2013و 2012سنيت  عليه خاللا كانت مل قد ظلت شبه مطابقةهذه النسب جدير بالذكر أن و

 

 يتم ولوجها وفقا لشروطة، ولما أن كل هياة تضم درجات نظاميعهياة  40ينتمي موظفو الدولة إىل 

 لتالي:ا اجلدول، كما هو مبني يف  أخرىة إىلاوتتفاوت أعداد املوظفني من هي .حمددة
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ارات العمومية، موظفي اإلدجمموع من  %94حوالي تضم فقط هياة  16يتضح من خالل هذا اجلدول، أن 

احثني سواء بالتعليم وزارة الرتبية الوطنية واألساتذة الباليت تضم هياة التدريس بعلما أن هياات التدريس 

 %49على ما يناهز  لوحدها ثلمتة وطب األسنان، العالي أو مبؤسسات تكوين األطر أو بكليات الطب والصيدل

 .2015سنة سم عداد موظفي هياات التدريس برمفصال أل اتوزيع سفلهاجلدول أ ويبني من هذا اجملموع.
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من جمموع  %95بية الوطنية متثل حوالي يستنتج من خالل هذا اجلدول أن هياة التدريس بوزارة الرت

جمموع من  %47 موظفة وموظفا، أي ما يناهز 247.066املوظفني املنتمني إىل هياات التدريس، حيث تضم 

 موظفي اإلدارات العمومية.

شبه ظل لى خمتلف اهلياات، توزيع املوظفني ع أنن اإلشارة إىل ال بد معلى العموم، وباعتبار جمموع اهليآت، 

سنة  %5.4 لتصل إىلا طفيف اتفاعارحيث سجلت نسبة املتصرفني  . 2015و 2012ما بني سنة  مستقر

 . 2012سنة  %4.9و ،2013سنة  %5.1و ،2014سنة  %5.23 عوض 2015

اليت انتقلت  نين اإلداريي واملساعدنين التقنييملساعدايف نسبة  ضايلوباملقابل فقد لوحظ تراجع   

 .2015يف  %8.5ثم إىل  2014 يف %8.8 ثم إىل 2013سنة  %9.1إىل  2012سنة  %9.3من 

يف سنة  % 5.01عوض  2015سنة  % 4.8) نين الطبيي واملساعدنياملمرضكما لوحظ اخنفاض يف نسبة 

 (.2014سنة  % 2.72عوض  2015سنة  % 2.34) كتابة الضبط يموظف( ويف نسبة 2014

 

 .2015ىل غاية متم سنة إ برتتيب تنازليإلدارات العمومية اتوزيع أعداد املوظفني حسب  اجلدول التالي يبني
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النسبة المائويةعدد الموظفيناإلدارات العمومية

تكوين المهني وطنية  وال تربية ال %30052,55 277وزارة ال

%96752,48 276قطاع التربية الوطنية

%3330,06قطاع التكوين المهني

%61416,41 86وزارة الداخلية

%6115211,59المديرية العامة لألمن الوطني

%175053,32قطاع الداخلية

%79571,51المديرية العامة للوقاية المدنية

%9568,90 46وزارة الصحة

بحث العلمي وتكوين األطر تعليم العالي وال %8634,33 22وزارة ال

%0273,61 19وزارة العدل و الحريات

%3883,29 17وزارة اإلقتصاد و المالية

%3261,96 10المندوبية العامة إلدارة السجون و إعادة اإلدماج

صيد البحري %0411,52 8وزارة الفالحة وال

%67071,27قطاع الفالحة

%3340,25 1قطاع الصيد البحري

لوجستيك نقل وال %4771,23 6وزارة التجهيز وال

%7300,90 4المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر

اف والشؤون اإلسالمية %1890,79 4وزارة األوق

%6560,69 3وزارة الشباب والرياضة

بيئة ماء وال معادن وال طاقة وال %6060,68 3وزارة ال

%24930,47قطاع الماء

%7820,15قطاع الطاقة و المعادن

%3310,06قطاع البيئة

تعاون %3520,45 2وزارة الشؤون الخارجية وال

%0880,40 2المندوبية السامية للتخطيط

ثقافة %6600,31 1وزارة ال

%3740,26 1وزارة السياحة

تجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي صناعة وال %2790,24 1وزارة  ال

%10070,19قطاع الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي

%2720,05قطاع التجارة الخارجية

وطني %2040,23 1إدارة الدفاع ال

تضامني تقليدية واإلقتصاد اإلجتماعي وال صناعة ال %1020,21 1وزارة ال

%0810,20 1وزارة  التشغيل والشؤون االجتماعية

%9810,19وزارة السكنى وسياسة المدينة

تراب تعمير و إعداد ال %6580,12وزارة ال

%5020,10وزارة اإلتصال

%4120,08األمانة العامة للحكومة

تنمية االجتماعية مرأة واألسرة وال %3900,07وزارة التضامن وال

وزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة %3380,06ال

%3340,06المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير

%2990,06رئاسة الحكومة

حكامة وزارة المكلفة بالشؤون العامة وال %1960,04ال

برلمان والمجتمع المدني وزارة المكلفة بالعالقات مع ال %1490,03ال

هجرة وزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون ال %1000,02ال

وزارية المكلفة بحقوق اإلنسان %520,01المندوبية ال

%724100 527المجموع
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لى أكرب عدد من املوظفني ع تستحوذ والتكوين املهين يةاجلدول أن وزارة الرتبية الوطنخالل هذا  منيتضح 

 .%16 حبواليزارة الداخلية ، تليها وللموظفني العدد اإلمجاليمن  %52 تفوقبنسبة 

ة من املوارد البشري %89ى أزيد من فقط تستحوذ عل إدارات عمومية( 6كما يستنتج من هذا اجلدول أن ست )

 التعليم العاليو ،الصحةو والتكوين املهين، والداخلية، طنيةالرتبية الو وزاراتوهي  ،باإلدارات العمومية

 .يةلواملا االقتصاد، واتواحلري العدلو ،والبحث العلمي وتكوين األطر

 .لعموميةاإلدارات اع أعداد املوظفني حسب بشكل أوضح، توزي ،التاليالرسم البياني  ويبني

 

 
 .تنفيذ( مستويات التأهيل )تأطري/ إشراف/ سبتوزيع أعداد املوظفني حيبني اجلدول التالي  
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من  %67.5 ميثل األطر حيث ،التأطري مستوىنتمون إىل أغلب املوظفني ي اجلدول أنخالل هذا  من ضحيتو

ألخرية حيث كانت مستمرا خالل السنوات ا انسبة ارتفاعالوقد سجلت هذه . العدد اإلمجالي للموظفني

 .2012سنة  %64.15وبـ  2013سنة  %64.76بـ و 2014 سنة %65.8ب  تقدر

 2012ل الفرتة املمتدة من خال حسب مستويات التأهيل، وظفنيملأعداد ايبني الرسم البياني أسفله، تطور و

 .2015 إىل

 

خالل  تد ارتفعألطر من جمموع موظفي اإلدارات العمومية قا نسبةالرسم البياني أن  هذاخالل من يتضح 

 إىل 2012ّ سنة %64.15 واليح ، حيث انتقلت هذه النسبة من2015إىل سنة  2012الفرتة املمتدة من سنة 

خالل  العليا األطر توظيفالرتقيات ورتفاع وترية إىل ا باألساسرتفاع ويرجع هذا اال ،2015سنة  67.5%

 .السنوات األخرية

ّ %17.65 من قد اخنفضت خالل الفرتة املذكورة، كما يتضح أن نسبة املوظفني املنتمني إىل مستوى اإلشراف

شبه فيذ التن مستوى نتمني إىلاملوظفني امل نسبةيف حني ظلت  .2015سنة  %15 حوالي إىل 2012سنة 

 مستقرة خالل هذه الفرتة.
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 وظفني حسب اإلدارات العمومية.املنسب متركز والمتركز  دناهيربز اجلدول أ
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معدال مهما حيث ل تسجملوظفني على الصعيد الوطين االمتركز نسبة يتضح من خالل هذا اجلدول أن 

تبقى  عموميةاإلدارات ال معظم يفظفني المتركز املو نسبالحظ أن كما ي . 2015يف سنة  %94.14بلغت 

 :يف اإلدارات العمومية التالية، السيما مرتفعة

  (%99,22) املهين الوطنية والتكوينوزارة الرتبية 

  (%98,20) إلدماجاالسجون وإعادة  إلدارةاملندوبية العامة 

  (%96,15)التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر 

  (%95,61)الصحة 

  (%94,69)الداخلية 

 (%93,55) العدل واحلريات 
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الفرتة املمتدة من سنة  اللخ  املصا ح املركزية واخلارجيةيف املوظفنييوضح اجلدول التالي تطور نسبة و

 .2015إىل سنة  2002

 2002 سنيت ستقرة بنيمظلت يف املصا ح اخلارجية  فنينسبة املوظاجلدول أعاله، أن  من خالل ،الحظي

 2015و 2010  سنيتما بني من جديدلتستقر  ،2010سنة يف  %93.67ثم ارتفعت إىل  ،(%91.9) 2006و

 . %94 حوالييف 

 

 (3/1) ثلث حوالييتمركز  يثح لكة اإلثنى عشر،ماملجهات لف خمت بني بشكل متفاوت وظفنياملتتوزع أعداد 

 .سطات –الدار البيضاءو رةالقنيط-سال-الرباط جهيت املوظفني على مستوى

خارج ملزاولني ملهامهم ني اوكذا أعداد املوظف اتهاجلني خمتلف املوظفني بأعداد  توزيع اجلدول التالي ويبني

 .املغرب
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ميكن  ، حبيثسب اجلهاتح النسبة لتوزيع أعداد املوظفنيثالث مستويات بأن هناك  اجلدوليستنتج من هذا 

 جمموعات: قسيم اجلهات اإلثنى عشر إىل ثالثت

 11 بني ها مال منكنسب املوظفني العاملني ب رتاوحتجهات أربع مكونة من  ،األوىل اجملموعة% 

-فاسو، سطات–الدار البيضاءو، القنيطرة-سال-الرباط اتجه، ويتعلق األمر بكل من %21و

 ؛وظفنيامل جمموع من %59زيد من أ. وتضم هذه اجلهات آسفي-مراكشو، مكناس

 9و %6بني  ماها ل منكنسب املوظفني العاملني ب رتاوحتجهات أربع مكونة من  ،اجملموعة الثانية% ،

 ،خنيفرة–لبين مالو ،ماسة–سوسو، احلسيمة-طنجة تطوان اتجهويتعلق األمر بكل من 

 ؛املوظفنيجمموع من  %30وتضم هذه اجلهات أزيد من . الشرقو

 واد نون–كلميمو، راءالساقية احلم–العيونو ،تافياللت-درعة اتجهمكونة من  ،اجملموعة الثالثة ،

يد وتضم هذه اجلهات أز .%5 عن هاكل منفني العاملني بنسب املوظ تقلاليت  ،واد الذهب–الداخلةو

 املوظفني.جمموع من  %9من 

 املوظفني، حيث أعدادن م ضايلةنسبا  موعة الثالثة تسجلبالرغم من أن جهات اجملوجتدر اإلشارة إىل أنه، 

، وذلك مهمةن( اعدد السك )عدد املوظفني باملقارنة مع تغطية تالمعد تسجل اإال أنه، اجلهات باقيمقارنة مع 

 بها. السكانبالنظر إىل قلة عدد 

  ومعدل التغطية حسب اجلهات. السكانواجلدول التالي توزيع أعداد املوظفني  ويبني
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 .نسمة 1000لكل  اموظف 16لى الصعيد الوطين يقدر بـ ع تغطيةالمعدل يتضح من خالل هذا اجلدول أن 

وتأتي . نسمة 1000لكل  اموظف 31 يقدر بـألوىل مبعدل تغطية املرتبة ا الساقية احلمراء–جهة العيون وحتتل

جهة أما  .نسمة 1000لكل  اموظف 24عدل تغطية يساوي يف املرتبة الثانية مب القنيطرة-سال-الرباطجهة 

 واد نون–جهة كلميم، قبل نسمة 1000لكل  اموظف 23ـمعدل ب فتحتل املرتبة الثالثة واد الذهب–الداخلة

 .نسمة 1000لكل  اموظف 19اليت حتتل املرتبة الرابعة مبعدل 

موظف لكل  12 ي ال يتعدىالذب خرية من حيث معدل التغطيةاملرتبة األيف  سطات–جهة الدار البيضاء تأتيو

 .نسمة 1000
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-سال -الرباط  الوزارات حسب اجلهات، إذ يتبني أن جهةبني وفيما يلي توزيع بعض األطر املشرتكة ما

 أو التقنيني (% 52أو املهندسني ) (% 39ة املتصرفني )القنيطرة تأتي يف املرتبة األوىل سواء تعلق األمر بهيا

(37% ). 
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 مستويات التأهيل.زعة حسب أعداد موظفي كل جهة مو اجلدول التالي ويبني
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، أو على %67.43ـ إن على الصعيد الوطين، إذ تقدر ب ،تفعةمرتبقى  األطرنسبة  يستنتج على العموم، أن

وحوالي  ،واد الذهب–الداخلةهة صعيد جعلى كأدنى نسبة مسجلة  %50 بنيترتاوح ، حيث كل جهةالصعيد 

 .تافياللت-درعة جبهةكأعلى نسبة مسجلة  75%

، وذلك التأهيل ياتومستو حسب اجلهات رات العموميةجمموع موظفي اإلدا توزيعويبني اجلدول التالي 

 األطر. حسب ترتيب تنازلي لنسبة
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يف بعض  التأطريستوى م املنتمني إىل إلدارات العموميةا ى متركز موظفيهذا اجلدول مد خالل من بنييت

ات اإلدار أطر جمموع من %18.23املرتبة األوىل بـ  يفأتي ت القنيطرة-سال-الرباط جهةأن  حيث ،اجلهات

 نأزيد مضمان ت، أي أن هاتني اجلهتني %15.82والي حب سطات–الدار البيضاءالعمومية، متبوعة جبهة 

 األطر. جمموع من 34%

 

 .العمرية شرائحلا أسفله توزيع املوظفني حسب يبني اجلدول

 

 

سنة، حيث يشكلون أزيد  45ن وي أو تقل أعمارهم عاموظفا تس 277.772أن  من خالل هذا اجلدول يستنتج

 فوقتموظفا تساوي أو  84.154ما جتدر اإلشارة إىل أن ك  من جمموع موظفي اإلدارات العمومية. %52 من

 .%16سنة، بنسبة تقدر حبوالي  56أعمارهم 
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سم بركما كانت عليه ، 2015، برسم سنة األعمار ما زالت أن قمة هرم هذا الرسم البياني يتبني من خالل

من  %18ن ، اليت تضم أزيد مسنة 55-51يف الشرحية العمرية  متمثلة ، 2014و  2013و  2012 واتسن

 جمموع موظفي اإلدارات العمومية.

تني ة، على التوالي، يف الشرحيجمسد قمة هرم األعماركانت  2006و 2002وجدير بالذكر أنه يف سنيت 

 .سنة 48-46، وسنة 42-40العمريتني 

 

 .ةباإلدارة العمومي شرائح األقدمية املوظفني حسبأعداد أسفله توزيع  يبني اجلدول
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باإلدارة سنة  20أقدميتهم  تتعدى المن موظفي اإلدارات العمومية  %56يستنتج من خالل هذا اجلدول أن 

 .العمومية

 .دارة العموميةهرم األقدمية باإل التالي الرسم البيانييبني و

 

قمة  سنوات متثل 5 ملوظفني املتوفرين على أقدمية ال تتجاوزأعاله أن فاة ا الرسم البيانييستنتج من خالل 

 من بني جمموع املوظفني. %20مبا يناهز تقدر  نسبة أعلى هرم األقدمية، حيث أن هذه الفاة تسجل

يف  %10والي حألخرية حيث مرت نسبتها من وقد سجل ارتفاع ملحوظ ومستمر هلذه الفاة خالل السنوات ا

يف  % 20ثم إىل  2013يف سنة  %18إىل و، 2012سنة يف  %16.5إىل و ،2010سنة يف  %12إىل  2006سنة 

 .2015و 2014سنيت 
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 سب احلالة العائلية.توزيع أعداد املوظفني ح التالييبني اجلدول 

 

( جمموع 3/1ن حوالي ثلث )ولعازباويشكل املوظفني متزوجون، من  %64 أن هذا اجلدول من خالل يستنتج

 املوظفني. 

 حلالة العائلية.ويوضح الرسم البياني التالي توزيع أعداد املوظفني حسب ا
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نوعية حسب وذلك ،  ةليا ومناصب املسؤولية النظامية واملماثلاملناصب العيبني اجلدول التالي توزيع أعداد 

 املنصب.

  

 .لوطيني املديرية العامة لألمن اال يضم هذا العدد مسؤول : )*(

رؤساء األقسام ب ملناصب العليا ومناصا لمسؤولني يفل عدد اإلمجالياليتضح من خالل هذا اجلدول أن 

 .2015إىل غاية متم سنة  شخصا 10.727بـ  يقدر واملصا ح،

 هرمية مناصب املسؤولية طبيعة يتناسب معالتوزيع الذي  ذاه التالي، بشكل أوضح، ويربز الرسم البياني

 .باإلدارات العمومية
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 .املصا ح حسب اهلياات املناصب العليا ومناصب رؤساء األقسام ويف املسؤولنييبني اجلدول التالي توزيع أعداد 

 

يف املناصب العليا  نيسؤولامل بني جمموع من %84 ، أي حوالي9015 أنستنتج من خالل اجلدول أعاله، ي

 هياة. 40فقط من بني  هياات 6إىل مون ينت، ومناصب رؤساء األقسام ورؤساء املصا ح
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واملهندسني املعماريني  ، متبوعة بهياة املهندسني%29تناهز  قائمة هذه اهلياات بنسبة نياملتصرفوتتصدر هياة 

 .%25حبوالي 

 

املصا ح حسب اإلدارات و املناصب العليا ومناصب رؤساء األقسام يف سؤولنيأعداد املتوزيع  أسفلهيبني اجلدول 

 .وفق ترتيب تنازلي العمومية
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 يف املناصب سؤولنيامل أعداد ثحي أتي يف املرتبة األوىل منت الداخلية وزارةأن اجلدول  خالل هذامن  يتضح

 بوزارة ة، متبوعهممن %19 على أزيد من الوزارة ههذ ستحوذتث ، حياملصا حوالعليا ومناصب رؤساء األقسام 

 والتكوين املهين ةالرتبية الوطني وزارةثم ، %8.5 الي حبواالقتصاد واملالية  وزارة، ثم %18مبا يقارب  الصحة

  .%6بـما يفوق  العدل واحلريات وزارةثم  ،%8 ب

 املناصب العليا يف سؤولنيلملد اإلمجالي العد ثلثيجمتمعة على ما يفوق  (5) الوزارات اخلمستشتمل هذه و

 .%70، بنسبة تتجاوز عموميةاإلدارات الباملصا ح وومناصب رؤساء األقسام 
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 .فني حسب اجلنستوزيع أعداد املوظيبني الرسم البياني التالي 

 

  341.248موظفة مقابل  186.476ت يصل إىل   يتضح من خالل هذا الرسم البياني أن عدد النساء املوظفا

 .%35قدر بـ تنسبة تأنيث إمجالية من املوظفني الذكور، ب

مة لألمن الوطين واملديرية املديرية العا موظفيث دون احتساب تطور نسبة التأنيويبني الرسم البياني التالي 

 مية.ة تأنيث مقارنة مع باقي اإلدارات العمو، اللتني تسجالن أقل نسبالعامة للوقاية املدنية
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لعامة لألمن الوطين موظفي كل من املديرية اا ما استثنينا إذيتضح من خالل الرسم البياني أعاله أنه، 

 .2015خالل سنة  %39.5ة تصل إىل إلمجاليواملديرية العامة للوقاية املدنية، فإن نسبة التأنيث ا

يف سنة  %36يف هذه السنة إىل  %34، إذ انتقلت من 2002وقد شهدت هذه النسبة ارتفاعا مستمرا منذ سنة 

 2013 يف سنة %39.4قبل أن تسجل نسبة  ،2012يف سنة  %38.6، ثم إىل 2010سنة  %37، ثم إىل 2006

 .2015سنة و 2014وهي تقريبا نفس النسبة املسجلة خالل سنة 

 ة.حسب اإلدارات العموميسبة التأنيث نبعده توزيع أعداد النساء املوظفات ويبني اجلدول و
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 59.8%ما بني  حرتاوتلى صعيد خمتلف اإلدارات العمومية، التأنيث ع نسبيستنتج من خالل هذا اجلدول أن 

 .لداخليةبوزارة ا مسجلةكأدنى نسبة  % 10.73 ، وبوزارة الصحة مسجلةكأعلى نسبة 

التجهيز  ةوزارو ،الصيد البحريالفالحة و ةوزارو واملاء والبياة وزارة الطاقة واملعادن فباستثناء ،لى العمومعو

السامية للمياه والغابات  املندوبيةو ،جون وإعادة اإلدماجاملندوبية العامة إلدارة السووالنقل واللوجستيك 

داخل  %30 تسجل معدالت جد مهمة حيث تتعدى لتأنيث، فإن نسبة اوزارة الداخليةو ،وحماربة التصحر

 خمتلف باقي اإلدارات العمومية.

 

 ملنتمني إىل هذا املستوى،اباملقارنة مع جمموع املوظفني لتأطري ا املوظفات املنتميات إىل مستوى نسبة تشهد

 ت إىل مستوىة مع اخنفاض نسبة املوظفات املنتمياا ملحوظا خالل السنوات األخرية، وذلك باملوازاارتفاع

  التنفيذ.
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 مستوى التأهيل.ويبني اجلدول التالي توزيع أعداد املوظفني  حسب اجلنس و

 يتضح من خالل هذا اجلدول أن :

 ىل هذا املستوى، من جمموع املوظفني املنتمني إ% 38ضمن مستوى التأطري تناهز  نسبة التأنيث

 % 29.8و 2006يف سنة  %32.34و 2012يف سنة  %36علما أن هذه النسبة كانت تقدر حبوالي 

 ؛2002يف سنة 

 ىل هذا املستوى، من جمموع املوظفني املنتمني إ% 39 ضمن مستوى اإلشراف تناهز نسبة التأنيث

 يف سنة % 46.29و 2012يف سنة  %41 و 2014 يف سنة %40 أن هذه النسبة كانت تقدر بـ  علما 

 ؛2002يف سنة  % 40.5و  2006

 إىل هذا املستوىجمموع املوظفني املنتمنيمن  %20ناهز تالتنفيذ ضمن مستوى  التأنيث ةبنس ، 

يف سنة  %31.17و 2012يف سنة  %22و 2014 يف سنة %21 علما أن هذه النسبة كانت تقدر بـ

 .2002يف سنة  %32.5و 2006
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 الممركزة.سب مستوى التأهيل واملصا ح املركزية والح أعداد املوظفاتويبني اجلدول التالي توزيع 

وأزيد  ،على الصعيد الوطين %73فات تتجاوز يتضح من خالل هذا اجلدول أن نسبة األطر من جمموع املوظ

 .ممركزةاملصا ح الال صعيدعلى  %74 من

تبقى  صا ح املركزية،امل صعيدالتنفيذ على  ىل مستوىاملنتميات إنسبة املوظفات  ومن جهة أخرى، فإن

 .ةعلى صعيد املصا ح الالممركز فقط % 9مقابل  %21مرتفعة، حيث تقدر حبوالي 

 

 .والشرحية العمرية اجلنسسب فني حول التالي توزيع أعداد املوظديبني اجل
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كرب نسبة من سنة، هي الشرحية اليت تضم أ 55-51يستنتج من خالل هذا اجلدول أن الشرحية العمرية 

 يف صفوف الرجال. % 18.69مقابل %  17.34املوظفات، حيث تقدر هذه النسبة بـ 

ل، بالنسبة للرجا %50، مقابل أقل من %57بأزيد من  ،سنة 46 اللواتي يقل سنهن عننسبة النساء وتقدر 

 .%13.28أو أكثر،  56يف حني ال تتجاوز نسبة النساء اللواتي بلغن سن 

 

 رة العمومية.باإلدا وشرائح األقدمية اجلنسب املوظفني حس يبني اجلدول التالي توزيع أعداد

 

سنوات، تسجل  5قل عن ت على أقدمية تساوي أو ملتوفراتاملوظفات اأن نسبة اجلدول  هذا خاللمن يتضح 

 .% 22.5أعلى معدل، حبوالي 

 مقابل سنة، 15قدمية تساوي أو تقل عن يتوفرن على أمن النساء املوظفات  %49كما يستنتج أن حوالي  

دميتهن ما بني أق من النساء املوظفات ترتاوح %41كما أن ما يناهز  بالنسبة للرجال.فقط  %41 حوالي

 .سنة 25و 11
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 .سب اهليااتح املوظفات توزيع النساءاجلدول التالي  يبني

 

 :كرب عدد من املوظفات هييتضح من خالل هذا اجلدول، أن اهلياات اليت تستحوذ على أ

  ( 103.720هياات التدريس  ،)؛من جمموع النساء املوظفات % 55.62بنسبة موظفة 

 ملوظفات؛من جمموع النساء ا %9.16بنسبة موظفة(،  17.089املمرضني واملساعدين الطبيني ) هياة 

 من جمموع  % 5.92 نسبةموظفة(، ب 11.039إلداريني )ااملساعدين املساعدين التقنيني و هياتا

 النساء املوظفات.

مقارنة و من اهلياة،ض، ونسبة التأنيث اجلنسهلياات حسب موظفي بعض ا أعداد ويبني اجلدول التالي توزيع

 مع جمموع املوظفات.
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سبة التأنيث ة كبرية للنساء املوظفات حيث أن نيتضح من خالل هذا اجلدول أن هياة املمرضني تعرف متثيلي

، ثم % 57.47نسبة بحي األسنان ، متبوعة بهياة األطباء والصيادلة وجرا% 65.5ضمن هذه اهلياة تقدر بـ 

 .% 56.58هياة املساعدين اإلداريني بنسبة 

، إال أن عدد % 39.87لتدريس ال تتجاوز كما يالحظ أنه بالرغم من كون نسبة التأنيث ضمن هياات ا

موظفة  103.720 كرب مقارنة مع باقي اهلياات، حيث يقدر بـاهلياات يبقي األ هذهاملوظفات املنتميات إىل 

 . % 55.62موظفة باإلدارات العمومية، بنسبة  186.476من بني 

6.   

)أو املناصب املعتربة   ح العليا ومناصب رؤساء األقسام واملصا اصبنمن بني املعينني يف املتصل نسبة التأنيث 

 .%19.09 إىل يف حكمها(،
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 .2002ضمن هذه املناصب منذ سنة  أنيثتالتطور نسبة ويبني الرسم البياني التالي 

 

ية خالل العشر ملحوظا ارتفاعامناصب رؤساء األقسام واملصا ح العليا و ناصبلقد سجلت نسبة التأنيث يف امل

يف سنة  %14إىل  2002سنة يف  %10من اله، األخرية، حيث انتقلت، كما هو مبني يف الرسم البياني أع

يف  %19 ثم ،2013و 2012سنيت يف  %16، ثم 2010و 2009سنيت يف  %15 حوالي لتستقر يف، 2006

 .   2015يف سنة   21,5%و  2014سنة 

حسب اجلنس  املصا ح املناصب العليا ومناصب رؤساء األقسام واملعينني يف أعداد توزيعويبني اجلدول التالي 

 واملنصب.

 ال يضم هذا العدد مسؤولي املديرية العامة لألمن الوطين  . : )*(

 



  
 

 

- 45  -  

، %25 تهانسبتفوق  حةرئيس مصل ضمن املعينني يف منصب النساءمتثيلية يتضح من خالل هذا اجلدول أن 

، يف حني ال %12ب رئيس قسم، حبوالي وتقدر متثيليتهن على مستوى كل من منصب كاتب عام أو منص

 بالنسبة ملنصب مفتش عام. % 7تتجاوز هذه النسبة 

ء األقسام واملصا ح ؤساملناصب العليا ومناصب رويبني اجلدول التالي، بالتفصيل، نسب التأنيث على صعيد ا

 حسب اإلدارات العمومية.

قسام ناصب العليا ومناصب رؤساء األنسب التأنيث على صعيد املالتالي، أن  38ويتضح من خالل اجلدول 

، % 55زيد من وزارة الشؤون العامة واحلكامة بأواملصا ح ختتلف من قطاع إىل آخر، حيث تسجل أعلى نسبة ب

 التعاونوزارة الشؤون اخلارجية و، ثم %50نسان بـما يناهز رية املكلفة حبقوق اإلمتبوعة باملندوبية الوزا

 .%39حبوالي 
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كما هو منصوص عليها  ،العمومية املناصبولوج فية يف افؤ الفرص واالستحقاق والشفامبادئ تك رتسيخل

ه وتتميمه يريمنه حسبما وقع تغ 22ومية، السيما الفصل ويف النظام األساسي العام للوظيفة العميف الدستور 

ت يف يف خمتلف درجات وأطر اإلدارا، الذي جعل من املباراة األداة الوحيدة للتوظ50.05بالقانون رقم 

اريات توضيحية يف جمال شروط وكيفيات تدبري مبوبيقية عدة نصوص تط اردصمت إ العمومية، فقد

ت املؤسسا ، مثلها مثل2012زارية، منذ سنة التوظيف يف املناصب العمومية. وقد اخنرطت القطاعات الو

اليت حتتاج الكفاءات توظيف لتح مباريات فهذا النهج عن طريق  يف الرتابيةاجلماعات واملقاوالت العمومية و

 خصصة هلا.حدود املناصب املالية احملدثة امليف  إليها، وذلك

حسب الدرجات عة موزملناصب املفتوحة للتباري اجلدول التالي أعداد املباريات املنظمة وكذا ا ويعطي

 6فس السنة، ومت اإلعالن عنها خالل ن 153مباراة، منها  159، تنظيم 2015حيث مت خالل سنة  النظامية.

 .2014سنة  مباراة سبق اإلعالن عنها خالل
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 كما منصبا. 9281أن درجة نظامية مفتوحة للتباري بش 29 ، 2015املباريات املنظمة خالل سنة  وقد همت

من الدولة من  ينازني اجملمرضواملس األمن احررجيت داملناصب  املالية همت التوظيف يف من  %  54أن 

 .الدرجة الثانية

 اإلدارات العمومية.حسب وزعة م للتباري بالنسبة لكل مباراة املناصب املفتوحة تمعدالويبني اجلدول التالي 



  
 

 

- 49  -  



  
 

- 50 - 

مباراة يناهز  صب املفتوحة للتباري بالنسبة لكلمن خالل اجلدول أعاله، أن أكرب معدل للمنايالحظ 

أصغر معدل  لوطين ) وزارة الداخلية(.يف حني أنمنصبا لكل مباراة ويتعلق باملديرية العامة لألمن ا 252.6

 وهو منصب واحد لكل مباراة سجل بقطاع التكوين املهين.

قد كان ، ومنصبا لكل مباراة 58، هو 2015برسم سنة  ياصب املفتوحة للتباراملعدل العام للمن وبلغ

  .2012سنة برسم منصبا  58و 2013و 2014منصبا برسم سنيت  50يناهز 
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 الشفافيةو االستحقاقترسيخ مبادئ  بصدور منظومة قانونية، من شأنها أن تساهم يف 2012متيزت سنة 

 ليت تتمثل يف:اص يف الولوج إىل املناصب العليا الفر وتكافؤ

 يف الفقرة  املنصوص عليها االسرتاتيجية مناصب املسؤولني عن املؤسسات واملقاوالت العمومية

 من الدستور؛ 49الفصل األخرية من 

 ت العمومية، اليت سات واملقاواللسامية يف املؤسالوظائف املدنية يف اإلدارات العمومية والوظائف ا

 من الدستور. 92كام الفصل يتداول جملس احلكومة خبصوص التعيني فيها طبقا ألح

عالن عن فتح ومية، منذ صدور هذه املنظومة، يف اإلوقد شرعت اإلدارات العمومية واملؤسسات واملقاوالت العم

 ك. من هذه املناصب وكلما دعت الضرورة ذل لسد اخلصاصاب الرتشيح لشغل املناصب العليا ب

 

 :منها ،منصبا 88، اإلعالن عن فتح باب الرتشيح لشغل 2015برسم سنة مت 

 37  منصبا باإلدارات العمومية 

 51 مؤسسات تكوين األطر.منصبا باملؤسسات العمومية واملؤسسات اجلامعية و 

 وعمداء.  اتامعج ؤساءرراء ومدني وعام نيمفتشو نيعاموتتعلق هذه اإلعالنات مبناصب لكتاب  

 اإلدارات العمومية سبحفتح باب الرتشيح بشأنها  عنملعلن املناصب العليا اتوزيع  أسفله، ناجلدوال ويبني

 .املنصب وطبيعة
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اليت مت نشرها خالل  ليا،ل املناصب العتح باب الرتشيح لشغعن ف من هذين اجلدولني أن اإلعالنات يستنتج

 :، همت املناصب العليا التالية2015سنة 

 37 28، وفتش عاممناصب مل 4، وعاممناصب لكاتب  5 منها العمومية، باإلدارات عاليا منصبا 

 منصبا ملدير؛

 51  10ر، منها ألطمؤسسات تكوين اؤسسات اجلامعية ووامل املؤسسات العموميةب عاليامنصبا 

 .ملدير منصبا 38و ،عام ملؤسسة منصب واحد لكاتب ،مؤسسة مناصب لرئيس 2منصبا لعميد، 
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صب العليا، كما هو مبني يف موزعة على خمتلف فاات املنا ،تعيينا 113إجراء  ،2015سنة  مت خالل

ح بشأنها خالل ب العليا املعلن عن فتح باب الرتشياجلدولني التاليني، وقد همت هذه التعيينات معظم املناص

 .2014يف سنة  عالن عنهاهذه السنة، إضافة إىل بعض املناصب العليا اليت سبق اإل
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 :لتاليةا العليا ناصباملهمت  ،2015ت خالل سنة التعيينات اليت متن من هذين اجلدولني أ يستنتج

 58  فتش عاممناصب مل 5، وعامب تكامناصب ل 4بني  العمومية، موزعةمنصبا عاليا باإلدارات، 

 منصبا ملدير؛ 49و

 55 موزعة بني األطر مؤسسات تكوينؤسسات اجلامعية ووامل املؤسسات العموميةمنصبا عاليا ب ،

منصبا ملدير ومنصب  32 و ،منصبا لعميد، باملؤسسات اجلامعية 15مناصب لرئيس جامعة و 7

 سات تكوين األطر.باملؤسسات العمومية ومبؤس واحد لرئيس مؤسسة

 ا حسب اجلنس والقطاع واملنصب.ويبني اجلدول التالي توزيع التعيينات يف املناصب العلي
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احدة و تعيني امرأة  ، 2015خالل سنة  هم املناصب العليا أن تعيني النساء يف أعاله يتضح من خالل اجلدول

 14تعيينات، و  5مفتشات عامات من بني   2تعيينات يف هذا املنصب، و  4يف منصب كاتبة عامة من بني 

 لوحيد يف هذا املنصب برسم سنةتعيني ورئيسة مؤسسة واحدة والذي شكل التعيني ا 81مديرة من بني 

بة تناهز تعيينا مشكلة بذلك نس 113تعيينا من بني  18.إذ بلغت التعيينات النسائية يف جمملها 2015

16%.  
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لشغلها على بوابة  الرتشيح باب املعلن عن فتح ام واملصا حرؤساء األقسيربز اجلدول التالي أعداد مناصب 

 املنصب.و ، وذلك حسب القطاع2015التشغيل العمومي خالل سنة 
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با منص 2047شغل اإلعالن عن فتح باب الرتشيح ل 2015مت خالل سنة يتضح من خالل هذا اجلدول أنه، 

رئيس قسم ل امنصب 558منها اإلدارات العمومية، لرئيس قسم أو مصلحة )أو الوحدات املعتربة يف حكمها(، ب

 رئيس مصلحة.ل امنصب 1489و

 

. وقد مت ارات العموميةحسب اإلد ؤساء األقسام واملصا حالتعيينات يف مناصب ريبني اجلدول أسفله توزيع 

 لتشغيل العمومي.من خالل النتائج املعلن عنها على بوابة ا هاصستخالا
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منصبا،  1077تهم ، 2015مت اإلعالن عنها خالل سنة  التعيينات اليت أنأعاله اجلدول  من خالل يتضح

 منها تهم منصب رئيس مصلحة. 701منها تهم منصب رئيس قسم و 376

رؤساء  عدد مناصبمن  %10منصبا، أي حوالي  211منصبا، حيث أن  866، يف 2015خالل سنة ومت التعيني 

 ني فيهامل يتم التعي منصبا(، 2047ل هذه السنة )األقسام واملصا ح املعلن عن فتح باب الرتشيح بشأنها خال

 منصبا(. 103منصبا(، أو لعدم تقدم أي مرتشح لشغلها ) 108إما لعدم جناح أي مرتشح )

 ألقسام واملصا ح، حسب اجلنس.ويبني اجلدول التالي توزيع التعيينات يف مناصب رؤساء ا
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، كما هو مبني يف 2015سم ورئيس مصلحة خالل سنة منصيب رئيس قعدد النساء املعينات يف لقد بلغ 

 ما يتعلقفي %18,77 النساء نسبة   وقد شكلت .من جمموع التعيينات %25تعيينا أي  220اجلدول أعاله، 

 ة.نصب رئيس مصلحما يتعلق مبفي  %29,39 و منصب رئيس قسمبالتعيينات يف 
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ة تقدر حبوالي موظفا، بنسبموظفة و 14.632حوالي ، 2015برسم سنة لبلوغ حد السن على التقاعد  أحيل

 .(واملالية االقتصادوزارة  املصدر:) من بني جمموع موظفي اإلدارات العمومية % 2.77

لبلوغ حد السن د على التقاع سيحالونالذين ظفني ويوضح اجلدول التالي التوقعات اخلاصة بأعداد املو

وظفني باإلدارات ، باعتماد فرضية أن عدد امل2035و 2016خالل الفرتة املمتدة بني سنيت  برسم كل سنة

والقانون املتعلق حبد  عدإلحالة على التقالقانون اجلديد لاالعمومية سيبقى ثابتا خالل هذه الفرتة وباعتبار 

 . 2017ا من شهر يناير ابتداءبه العمل  اجلاري السن
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ن تداء محالتهم على التقاعد برسم كل سنة ابيستنتج من خالل هذا اجلدول أن نسبة املوظفني املتوقع إ

 فني.من العدد اإلمجالي للموظ %3.64و %1.06رتاوح بني ، ت2035وإىل غاية سنة  2016سنة 

 134) ،2025ىل غاية سنة على التقاعد إ نيحالوسد املوظفني عدمن املتوقع أن حوالي ربع ومن جهة أخرى، 

 .2035سنة  ، مع متم(% 52( جمموع املوظفنيوسيحال أكثر من نصف  (.اموظف 961

الل الفرتة املمتدة بني سنيت خ فني املتوقع إحالتهم على التقاعدتطور أعداد املوظويبني الرسم البياني التالي 

 .2035و 2016

 

 

 فسيعر يف السنوات املقبلة، اعدعلى التق إحالتهموظفني املتوقع املالرسم البياني أن عدد  يتضح من خالل هذا

، قبل 2024نة من سنة إىل أخرى إىل حدود س و ينخفضتغيريات، حيث سريتفع أ باعتبار الفرضية السابقة

 .2025نازليا ابتداءا من سنة منحى ت أن يعرف
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خالل الفرتة ما م كل سنة، برسعلى التقاعد  ملتوقع إحالتهماملوظفني اتوزيع أعداد  أسفله،اجلدول  يرصد

 .مستويات التأهيل، حسب 2035و 2016بني 

2 016 12197 1984 2045 16226 

2 017 4342 698 558 5598 

2 018 9392 1579 1625 12596 

2 019 14282 2623 2325 19230 

2 020 5574 953 687 7214 

2 021 9734 1834 1570 13138 

2 022 15053 3113 2647 20813 

2 023 5888 1291 826 8005 

2 024 9097 1919 1516 12532 

2 025 14118 2968 2523 19609 

2 026 12886 3014 2529 18429 

2 027 11904 2787 2618 17309 

2 028 10221 2529 2461 15211 

2 029 9194 2724 2549 14467 

2 030 8445 2559 2435 13439 

2 031 8526 2439 2525 13490 

2 032 8556 2100 2708 13364 

2 033 8475 1777 2729 12981 

2 034 8181 1519 2543 12243 

2035 8777 1476 2610 12863 

املنتمني إىل مستوى واء التقاعد، س املتوقع إحالتهم على املوظفنيمن خالل هذا اجلدول أن عدد يستخلص 

 ةتوقعامل دادعاأل، يف حني أن أعلى 2022سنة خالل صى سيبلغ حده األق اإلشراف مستوى إىل أو التأطري

 .2033وسنة  2022خالل سنة  سجلتس لتنفيذا من مستوىحملالني على التقاعد للموظفني ا

سنوات،  10سنوات، و 5خالل حسب مستويات التأهيل  اعداإلحالة على التق التالي توقعاتويبني اجلدول 

 القادمة. سنة 15و
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من بني جمموع موظفي  التقاعد املتوقع إحالتهم على نياملوظف أعدادأن  اجلدول هذا خالليستنتج من 

مقارنة مع أطري، ملوظفني املنتمني إىل مستوى التافوف صضمن  ستسجل أعلى نسبها اإلدارات العمومية،

 دمةالقا سنوات 10خالل أو ، % 75سنوات القادمة بنسبة تناهز  5ء خالل اسواإلشراف والتنفيذ، مستويي 

 .%71تقارب بنسبة  القادمةسنة  15خالل  أو، %74 تناهزبنسبة 
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 :ن املدنييناملوظفيعدد 

تثناء موظفي القوات )باس وموظفا موظفة  724 527  ،2015برسم سنة اإلدارات العمومية موظفي  عددبلغ 

 2014نة س ضايال مقارنة مع عددهم خالل  ذلك اخنفاضابمسجال  واجمللس األعلى للحسابات(، املساعدة

 .%1.57، باخنفاض يقدر بـ وموظفا موظفة 536.004الذي كان يقدر بـ 

 حسب القطاعات الوزارية:  توزيع املوظفين

إلدارات العمومية حيث ملرتبة االوىل من حيث أعداد املوظفني باوالتكوين املهين ا وزارة الرتبية الوطنيةحتتل 

 .املوظفنيجمموع من  % 53تضم لوحدها ما يناهز 

  %53 :والتكوين املهين وزارة الرتبية الوطنية -

 % 16.41  وزارة الداخلية: -

 % 8.90   وزارة الصحة: -

   % 4.33وزارة التعليم العالي: -

   % 3.61العدل واحلريات:  وزارة -

  % 3.29 وزارة اإلقتصاد واملالية: -

 %10.5 باقي الوزارات: -

 أعداد املوظفين حسب املصالح املركزية والالممركزة:

موظفة  496.138وباملصا ح املركزية  موظفاو موظفة 31.586موظفي الدولة ما بني  تتوزع أعداد

 .%94,01 متركز للموظفني تصل إىل مما يشكل نسبة ال ،وموظفا باملصا ح الالممركزة
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 حسب الجهات: املوظفين أعداد

)مبا القنيطرة -سال-الرباطعلى مستوى جهة  يوجد تفاوت كبري يف التوزيع بني اجلهات مع متركز مرتفع

سطات -لدار البيضاءمن جمموع املوظفني، متبوعة جبهة ا %21بنسبة تناهز  ركزيةاملصا ح امل يف ذلك

  .%12مكناس حبوالي -ثم جهة فاس، %15.6حبوالي 

-سال-جهة، وهي جهات الرباط 12أصل  على مستوى ست جهات منمن جمموع املوظفني  %76ويتمركز 

 ماسة.-سيمة، وسوساحل-تطوان-آسفي، وطنجة-، ومراكشمكناس-سطات، وفاس-القنيطرة، والدار البيضاء

 معدل التغطية:

على  نسمة 1000لكل  اموظف 16بـ نة مع عدد السكان، ، الذي حيدد عدد املوظفني مقارمعدل التغطية يقدر

 31يصل إىل  هويج مراء يف املرتبة األوىل مبعدل تغطيةالساقية احل-، وتأتي جهة العيونالصعيد الوطين

 نسمة. 1000لكل  اموظف

 نسبة التأنيث:

اإلدارات ب من جمموع املوظفني %35.3موظفة، بنسبة  186.476، 2015بلغ عدد املوظفات خالل سنة 

ألمن الوطين والوقاية بدون احتساب أعداد موظفي إدارتي ا % 39.5وترتفع هذه النسبة إىل العمومية. 

 املدنية.

 مناصب املسؤولية:

 54صرفون واملهندسون موظفا. ويشغل املتموظفة و 10.727ميارس مناصب املسؤولية النظامية وما مياثلها 

 من هذه املناصب. %

 . %21.5ز يناه وتبلغ نسبة تأنيث مناصب املسؤولية ما 
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 أعداد املوظفين حسب مستويات التأهيل )التأطير/ اإلشراف/التنفيذ(:

بـحوالي  لي املماثل(أو ذات الرتتيب االستدال فما فوق 10 ر)الدرجات املرتبة يف سالمل األجو تقدر نسبة األطر

رجات املرتبة يف فني املنتمني إىل مستوى اإلشراف )الديف حني تصل نسبة املوظ، باإلدارات العمومية 67.5%

 .%17( 6و  5 سلمي األجور وإىل مستوى التنفيذ )الدرجات املرتبة يف % 15.4(  9و 8، 7سالمل األجور

 أعداد املوظفين حسب فئات األعمار:

ظفني من أعداد املو %18اليت تشكل نسبة سنة،  55-51تتمثل قمة هرم أعمار املوظفني يف الشرحية العمرية 

 باإلدارات العمومية. 

 2.58%  سنة؛ 25من املوظفني التتجاوز أعمارهم 

 13.95%  سنة وما أقل؛ 30من املوظفني يبلغون من العمر 

 59%  سنة. 60و 41من املوظفني ترتاوح أعمارهم ما بني 

 أعداد املوظفين حسب شرائح األقدمية:

ى. مقارنة مع الشرائح األخر ( 19.6%)   أعلى نسبة من املوظفني سنوات فما أقل" 5"تضم شرحية األقدمية 

 من جمموع املوظفني. %56سنة ما يناهز  20ويشكل املوظفون املتوفرون على أقدمية ال تتعدى 

 أعداد املوظفين حسب الهيآت:

سسات تكوين األطر، بالتعليم العالي، ومبؤالباحثني  متثل هياة التدريس ) أساتذة الرتبية الوطنية واألساتذة

 %4.87املساعدون الطبيون نسبة من أعداد املوظفني وميثل املمرضون و % 49وبكليات الطب والصيدلة( نسبة 

 .2015من أعداد املوظفني برسم سنة  %4.23والتقنيون  نسبة 

 أعداد املباريات:

درجة  29د همت هذه املباريات الوزارية. وق من طرف القطاعات 2015مباراة برسم سنة  159مت تنظيم 

راس األمن من هذه املناصب لدرجات ح % 60منصبا. وقد خصصت  9281نظامية مفتوحة للتباري بشأن 

 .والتقنينيواملمرضني اجملازين 
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 اإلحالة على التقاعد:

أي  موظفا وموظفة، 60.864( حوالي 2020سنوات القادمة ) 5أن يغادر الوظيفة العمومية يف غضون  يتوقع

نوات ( يف غضون العشر س%25موظفا وموظفة ) 134.961من أعداد املوظفني وحوالي  % 11.5ما يناهز

 املقبلة.

 (تقرير حول املوارد البشرية، مديرية امليزانيةاملصدر: )  نفقات املوظفين:

 مليار درهم  101.6، مقابل 2015مليار درهم برسم سنة  105.5ما يناهز  تلة األجورك بلغت

 .2007مليار درهم برسم سنة  66.72. وقد كانت تشكل 2014برسم سنة 

 10.63:خلامامن الناتج الداخلي  كتلة األجور نسبة % 

 33.29امليزانية العامة: من  كتلة األجور نسبة % 

 54.17 :ميزانية التسيري من كتلة األجور نسبة% 

 شرائح األجور: 

 9 % درهم؛ 4000و 3000صافية ترتاوح بني  من موظفي الدولة املدنيني يتقاضون أجرة شهرية 

 39 % 2015درهم برسم سنة  6000تقل عن  من جمموع املوظفني املدنيني يستفيدون من أجرة ،

 ؛ 2012برسم سنة %  47مقابل 

 2.36% مقابل درهم 20000ية شهرية تتجاوز من موظفي الدولة املدنيني يتقاضون أجورا صاف 

 .2012سنة   1.4%

  2007درهما سنة  1586مقابل  2015درهما برسم سنة  3000بلغ احلد األدنى لألجور. 

 درهم برسم  7200عوض  2015درهما برسم سنة  7.381األجر الشهري الصايف  بلغ متوسط

 .2003درهم برسم سنة  4670و 2007درهما برسم سنة  5333و 2012سنة 

   .مجالي الفرديأضعاف الناتج الداخلي اال 3.1، 2015وميثل متوسط األجر الشهري الصايف برسم سنة 



منشورات وزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة 
www.mmsp.gov.ma
www.service-public.a
www.emploi-public.ma


