
  اململكة املغربية 
 وزارة الوظيفة العمومية واالصالح االداري

 
  

 

 املناظرة الوطنية األوىل حول االصالح االداري باملغرب
:حتت شعار   

   "2010االدارة املغربية وحتديات " 
 
 
 
 
 

  
  

    
  

"
 التقرير الرتكييب املعروض على جلنة 

 تدبري وتأهيل املوارد البشرية ومنظومة االجور بالوظيفة العمومية

 2002 ماي8-7الرباط ، يف



  2

  منظومة األجور 
   بالوظيفة العمومية

  
  

  مقدمة -
   :االطار القانوني العام-

  

I- احلايل ملنظومة األجور  عرض للوضع:  
  تركيبة األجور •

  الراتب  
  التعويضات املرتبطة بالدرجة  
  التعويضات غري الدائمة  
  التعويضات العائلية  
  االمتيازات األخرى  

  

II – إشكالية منظومة األجور  
 حتليل االختالالت على مستوى نظام األجور-

  إشكالية التفاوت يف األجور  
   االستدالليةعدم انسجام الشبكة  
  تقادم مفهوم الراتب األساسي  
  تطور األجر بالنسبة لتكلفة املعيشة  
 االنزالق حنو سياسة قطاعية لألجور  
  ارتفاع نسبة كتلة األجور يف الناتج الداخلي اخلام  

III -حنو بلورة استراتيجية جديدة ملنظومة االجور  
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 IV– وربعض االقتراحات العملية الصالح منظومة األج  

 
V-ملحقات   
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   :مقـــدمــة-
تقدم كتلة األجور يف جل األحيان كعائق ماكرو اقتصادي أمام الدفع بديناميكية 
التنمية ، إال أن األجور املخولة للموظفني واألعوان تبني أن مستوياهتا ال تتسم بالعدالة 

  .  مبواجهة احلاجيات األساسية للعيش واالنصاف وال تكاد تسمح لألغلبية الساحقة منهم
  

كما يبدو أن ارتفاع نسبة كتلة األجور باملقارنة مع الناتج الداخلي اخلام ال يقابله 
ارتفاع يف مستوى أداء اجلهاز اإلداري وهو األمر الذي يعود أساسا إىل غياب حتفيز املوارد 

  .أخرىالبشرية من جهة وعدم وجود منظومة متناسقة لالجور من جهة 
  

واعتبارا النشغال احلكومة بضرورة صياغة نظام بديل لألجور يرمي إىل حتديد 
أجور العاملني باالدارة والقطاع العام وفق معايري منسجمة تعتمد على قيم االستحقاق 
واملردودية ، فقد مت إحداث جلنة مكلفة باصالح األجور أوكلت هلا مهمة النظر يف التناقض 

 فئات املوظفني وتدارك ما يشوب الرتكيبة احلالية لالجور والتعويضات من املوجود حاليا بني
  .نواقص وثغرات تسبب حيفا لفئات عريضة من املوظفني 

  

إن املالمح العامة ملنظومة األجور احلالية قد حددها تراكم العديد من 
ت االختالالت اليت اعرتهتا بسبب غياب سياسة واضحة يف جمال األجور متكن السلطا
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العمومية من احتواء الضغوط اليت  متارسها بعض الفئات املهنية الوازنة من أجل استصدار 
  .أنظمة أجور تفضيلية لفائدهتا وهو األمر الذي أثر سلبا على التناسق العام للمنظومة 

ويقرتح يف إطار هذه الوثيقة مقاربة موضوع األجور من خالل استعراض عام 
ومميزاهتا ثم من خالل إثارة بعض اإلشكاليات وحتليل بعض ومقتضب ملكونات املنظومة 

االختالالت وكذا من خالل بلورة بعض األفكار واالقرتاحات العملية اليت من شأهنا اإلسهام 
  .يف جتاوز سلبيات املنظومة احلالية لألجور 

لذا ، بات من الضروري على السلطات العمومية اعتماد اسرتاتيجية ملنظومة 
  .كل قطيعة مع األسلوب احلايل يف التعامل مع إشكالية األجوراألجور تش

ولإلشارة ، فإن هذه الورقة هتم منظومة األجور املطبقة على موظفي وأعوان 
إدارات الدولة واجلماعات احمللية وال تشمل بالتايل أنظمة األجور اخلاصة باملؤسسات 

ا واليت تستدعي وضع إطار العمومية اليت تتوفر كل واحدة منها على منظومة خاصة هب
مرجعي موحد حيكم تركيبة األجور هبا مع األخذ بعني االعتبار خلصوصياهتا وللفوارق 
املوجودة حاليا بني منظوميت األجور بالوظيفة العمومية واملؤسسات العمومية مع حتفيز االطر 

على األجور اليت العليا العاملة هبذه املؤسسات وإضفاء مبدإ العدالة واالنصاف والشفافية 
  .يتقاضوهنا 

  :وبالتايل ، سيتم التطرق ، من خالل هذه الورقة ، إىل النقط األساسية التالية 
  االطار القانوني العام ملنظومة األجور ،-
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  عرض للوضع احلايل ملنظومة االجور ،-
  إشكالية منظومة االجور ،-
  . االجوربلورة اسرتاتيجية جديدة واقرتاحات عملية إلصالح منظومة-

  :االطار القانوني العام ملنظومة االجور-

 ، إىل جانب امتيازات االستفادة املوظف باإلدارة خيول له حق ارتباط إن
  . املنافع املادية مقابل الواجبات املفروضة عليه بعضقانونية ، من 

 نح للموظف مقابل العمل الذي يقوم به هذه املنافع املادية األجرة اليت متأهم ومن
   .اإلدارةلفائدة 

 فرباير 24 بتاريخ 1.58.008 من الظهري الشريف رقم 26 الفصل وحسب
 على املرتب تشتمل "فإن االجرة العام للوظيفة العمومية ، األساسي مبثابة النظام 1958

ة ي العائلية وغريها من التعويضات واملنح احملدثة مبقتضى النصوص التشريعوالتعويضات
  " .والنظامية

  
كم منظومة األجور جمموعة من النصوص القانونية يكتسي بعضها طابعا وحت

  .مشرتكا ، يف حني يهم بعضها اآلخر فئات أو هيئات حمددة من املوظفني واألعوان
  
I  - مة األجورو احلايل ملنظعرض للوضع:   
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نظامية جتد أساسها يف النظام قانونية واألجور مقتضيات منظومة  حتكم
   . ويف أنظمة أخرى متعددةوظيفة العموميةاألساسي العام لل

يبدو عاديا ، فإنه ال يعرب ، عند تطبيقه النظامي  كون مفهوم األجر من وبالرغم
  اجلانبية العديد من أنظمة التعويضات املتنوعة واالمتيازات العينيةواقععلى املوظفني ، عن 

  .قيقية لألجور  واليت تأخذ غالبا شكل تكميالت حواألعواناملخولة للموظفني 
 

   :جور األتركيبة* 
الراتب ( من عناصر مشرتكة بني مجيع املوظفني واألعوان األجرة تتكون

 املهـام مبمارسة  التعويضات املرتبطة التعويضات القارة ، ،اإلقامةاألساسي ، التعويض عن 
ببعض  خاصة أخرىمن عناصر و) العليا ، التعويضات العائلية ، التعويضات عن املصاريف

  ) .Öرجة واإلطار داهليئة ، ال(الفئات 
  صالحاإل عرفت منظومة األجور عدة إصالحات وتعديالت لعل أمهها وقد

مت مبوجبه  والذي 1973نرب ج د31 بتاريخ 2-73-723الذي مت بواسطة املرسوم رقم 
  : مها يف عنصرين اثننيله املكونة وذلك بتجميع العناصر العديدة الراتبتغيري جدري هليكل 

  
 االستداللية للنقطةوحيصل عليه بضرب القيمة السنوية : الراتب األساسي  -

  . احلقيقي املطابق للوضعية اإلدارية للموظف االستداليليف الرقم 
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ويعادل نسبة متغرية من الراتب األساسي املطابق  : اإلقامةالتعويض عن  -
 ،" أ" للمنطقــة ةـــبالنسب % 25(طق  املناحسبذلك وف ــــة للموظـــــية اإلداريـــللوضع
  " .ج" للمنطقة بالنسبة %  10 و" ب" للمنطقة بالنسبة % 15 وأ % 10

  
 الراتب األساسي والتعويض عن اإلقامة ، توجد هناك عناصر إىل باإلضافة

 على التعويضات واملكافآت احملدثة ،اخلصوصب وتشتمل لألجورعديدة أخرى مكونة 
   .وتنظيمية مبوجب نصوص تشريعية

 الوظيفة العمومية العليا ، هناك اجتاه يرمي إىل منح أجرة جزافية ال خيص فيما
 االستداللية كما هو احلال بالنسبة للكتاب العامني للوزارات ومديري بالشبكةترتبط 
  Ö املركزية اإلدارات

 سلما ومن تصنيفات استداللية 11 الشبكة االستداللية ، فتتكون من أما
   . العليا ببعض الدرجات من األعوان ومن تراتيب استداللية خاصة الفئاتعض خاصة بب

 االستداللية قدمت حتديدها للنقطوجتدر اإلشارة إىل أن القيمة السنوية 
  : كما يلي 1997ابتداء من فاتح يوليوز  
 
 
 
 
  



  9

  
 أشطار األرقام االستداللية

 القيم السنوية بالنسبة لكل نقطة بالدرهم

 100 98.85 إىل 1من 

  79.62  150 إىل 101من 
  50.92  150ما فوق 

  
   :بالدرجةالتعويضات املرتبطة  -

 باملقارنـة مـع األجـرة       ،التعويضـات  هـذه    إن معاينة الوضعية احلالية تـبني أن نسـبة        
 بالنسـبة  % 72 إىل   1 للسلم   بالنسبة % 41حسب السالليم ، إذ تنتقل من       تتغري   ليةاإلمجا

 من النسبة تتناقص هذه ،وداخل نفس السلم. لدرجة املرتبة خارج السلم للرتبة األوىل من ا
  .رتبة إىل أخرى كلما ارتفع الراتب بفعل األقدمية 

   
  :التعويضات غري الدائمة  -

  . املرتبط مبمارسة مهمة عليا التعويض 
  :نذكر منها على سبيل املثال املرتبطة بظروف العمل املكافآت 

ية والتعويض عن التدبري املمنوحني إىل قباض        املسؤول نــــع التعويض -
   ؛ليةاملا
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ات ـــــ وزعي املكامل ـــــــ الت اخلاصـة املمنـوح إىل م      ــــ  التحم عـن  ضـــالتعوي -
  اهلاتفية ؛

 ؛ املهام املمنوح ألمني الصندوق عن التعويض -
   . والعالوة واللباس املرتبطة مبهام سائق املوظفـني السامنيالتعيني مكافأة -
كــتقين األشــعة واألطبــاء  ن  األخطــار بالنســبة لــبعض املهــ عــن التعــويض -

 . الصحة وزارة يواملراقبني اجلويني وموظف
  
   :التعويضات العائلية -

 شــهريا للطفـــل  درمهــا  150 يف 1997 ابتــداء مــن فــاتح يوليــوز     حــددت 
دود ـــــــ حال يف ــــ  األطفاقيــــــ لب درمها شهريا بالنسـبة  36 الثالثة األوائل و     لألبنـاءبالنسبة  

  . أطفال 6
   .الرمسيني هذا النظام كذلك على األعوان غري ويطبق

  
   : عن ساعات العمل اإلضايفالتعويض -

ــنح ــوان علـــى اخلصـــوص إىل  متـ ـــ اإلدارات املركزيأعـ ــاعد  : ة ــ متصـــرف مسـ
  . ، عون التنفيذ ممتاز ، عون التنفيذ كاتبمتدرب ، حمرر وحمرر ممتاز ، كاتب ممتاز ، 
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  :  أجل املصلحةمنن استعمال السيارات اخلاصة ـــ اجلزايف عضالتعوي -
  : منه الفئات التالية وتستفيد

   مهاما مماثلة ،ميارسوندارات املركزية واملوظفون الذين اإل مديرو •
  واملكلفون بالدراسات وأعضاء الدواوين الوزارية ، األقسام رؤساء •
   املصاحل ،رؤساء •
 الغالف املايل املخصص هلـذا      من % 5 آخرون وذلك يف حدود      موظفون •

 . مستفيدين على األقل مخسةالتعويض ، لكل جهاز إداري ولفائدة 
  
  
   : عن التنقلالتعويض -

  . املغرب داخل للموظفني واألعوان ، يف حالة تنقلهم ومينح
ــا  ــويضأم ــارج     التع ــات باخل ــام مبأموري ــن مصــاريف القي ــوظ  ، ع ــنح للم فني فيم

  . خارج املغرب مورياتمبأواألعوان الذين يقومون 
  
  :   الكيلومرتيةالتعويضات -

 هلـم باسـتعمال سـياراهتم اخلاصـة ، وذلـك            املـرخص  منـها املوظفـون      يستفيد
  .لقضاء حاجات املصلحة 
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  :القانونية  األجرة ضمن اليت ال تدخل اإلمتيازات -
 مكافآت إضافية وبعـض االمتيـازات العينيـة الـيت           ملوظفيها بعض اإلدارات    متنح

 ، التنقــل مبصــاريف  ا ، ويتعلــق األمــر خصوصــاملوظــفأصــبحت تشــكل جــزءا مــن أجــرة 
 غالبـا مـا تكتسـي طابعـا     التعويض عن ساعات العمــــل االضافية ومكافآت قطاعية خاصـة    

 القطاعـات  ب مكافآت وتعويضـات أخـرى تـتغري مكوناهتـا حسـ         إىلهذا باالضافة    . صوريا
  .دارات املعنية  اإلهبا نوعية األنشطة اليت تقوم بوحس

ــذين    كــذلك املناســب اإلشــارة  ومــن ــاليني ال ــاملراقبني امل ــة اخلاصــة ب  إىل احلال
 عالقة باملهام املوكولـة إلـيهم ، ختوهلـا هلـم املؤسسـات              ذاتيستفيد البعض منهم من امتيازات      

وذلـك بـالرغم مـن كـون هـذه االمتيـازات ال تـنص عليهـا القـوانني واألنظمـة              اخلاضعة ملراقبتهم   
  .اري هبا العملاجل

  

 هذه االمتيازات داخـل األجـرة اإلمجاليـة         تشكلها كذلك النسبة اليت     وختتلف
  . تتوفر عليها كل إدارة اليتللموظفني حسب اإلمكانيات واملوارد 

ــذي املشــكل األساســي إن ــ  ال ــازات    ثريهت ــيالت األجــرة وخمتلــف االمتي  تكم
بني خمتلـف اهليئـات   فيها التمييز وتشارها  ان عدم شرعيتها ويف  املخولة للموظفني ،  يتمثل يف     

ــت    ــا إذا كان ــد مم ــائجويف صــعوبة التأك ــوظفني    النت ــها للم ــربر ختويل ــة ت  ومســتويات األداء احملقق
   .املعنيني
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   : للموظفنياملمنوحة العينية اإلمتيازات               
   :ب األمر على اخلصوص ويتعلق

i يها لبعض موظف توفره بعض اإلدارات الذي السكن:   
جملــال ا  داخــل علــى أســاس الســومة الكرائيــةقيمــة الســكن  تقــديرميكــنو -

   .السكناجلغرايف الذي يوجد به 
 طريق تـوفري السـكن متكـني املوظـف مـن حتقيـق اقتصـاد يعـادل              عن ميكن -

 . دخله من % 50
  
  
  

   : أو اجلماعيالفردي النقل
ردي لـبعض    الدولة تكلفـة الوقـود وصـيانة سـيارة النقـل الفـ             ميزانية تتحمل -

  .املوظفني السامني 
 املقطوعـة كـل     املسـافة  النقل اجلماعي احملـددة علـى أسـاس          تكلفة  تناهز -

  . لكل عون بالنسبة درمها يف الشهر 500يوم 
i املنوح لبعض املوظفنيالعمل لباس  ،  

  



  14

   : اإلجتماعيةاإلمتيازات 
  : يف تتلخص من الوهلة األوىل أن هذه االمتيازات يبدو

  لسكن بنسب فائدة امتيازية ، القرض عن ا-
   مقتصديات ،-
   نوادي ودور االستجمام ،-
   النقل ،-
  ، مسامهات املشغل برسم أنظمة االحتياط االجتماعي -
  .متكني بعض املوظفني واألعوان من أداء مناسك احلج -
ــيت  إن ــها موظفــو بعــض اإلدارات يف جمــال األعمــال   يســتفيد االمتيــازات ال  من

 حجــم ميزانيتــهاإدارة تســتطيع ، بفضــل   :اإلداراتىل بــروز صــنفني مــن االجتماعيــة أدى إ
  .ومصادر متويلها ، تعبئة موارد هامة مقابل إدارات تفتقر للوسائل املادية 

 بتقييم موضوعي لالمتيازات املقدمة يف إطـار        القيام أصبح من الضروري     لقد
  متديـدها إىل مجيـع مسـتخدمي       إمكانيـة    ودراسـة االجتماعية باإلدارات ومبقارنتـها     األعمال  
وذلك يف إطـار التنسـيق بـني خمتلـف مجعيـات األعمـال االجتماعيـة التابعـة ملختلـف          الدولة  

  .الوزارات
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ــن        ــرمسني ، توظــف االدارة صــنفا آخــر م ــوان امل ــوظفني واألع ــب امل إىل جان
دين مـن   ويتعلق االمر باألعوان املـؤقتني والعرضـيني وامليـاومني  مـن جهـة واملتعاقـ               . األعوان  

  .جهة أخرى

  :األعوان املؤقتون واملياومون  والعرضيون  -                
   :1967 غشت 22ع بتاريخ .و/31 رقماملنشور  :  األساسيالنظام

 وال يسمح هبا إال بالنسبة ، األمر بطريقة استثنائية لولوج اإلدارة يتعلق •
 وإىل عموميةال فيما يتعلق جبميع أسالك اإلدارات 7 إىل 1للسالمل من 
ع .  م 31ومينع املنشور رقم . بالنسبة لألعوان العمومني 8غاية السلم 

  . املؤقتني  ، توظيف األعوان 1967 بتاريخ
 استيفاؤها يف الواجب على املرشحني التوفر على مجيع الشروط يتعني •

  .املوظفني النظاميني باستثناء املباراة 
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   :األعوان املوقتون الدائمون
 جزئهـا  يف مناصـب دائمـة حمـددة يف ميزانيـة الدولـة           شغل هؤالء األعـوان   ي •

 .املتعلق بالتسيري 
 القسـم امليكـانوغرايف واملعاجلـة اإلعالميـة التـابع      أجورهم من طـرف    تؤدى •

  . واملاليـةلوزارة اإلقتصاد

  
   :األعوان العرضيون -

ن  غــري حمــددة علــى مســتوى القــانو وأعــدادهممــة ئ مناصــب غــري دايشــغلون
  ).ميزانية اإلستثمار أو التسيري(املايل، وتؤدى أجورهم من كتلة لالعتمادات 

 7 تــوفره علــى األقــل علــى  عنــد  امليــاوم أو العــون العرضــي  ترســيموميكــن 
  .سنوات من األقدمية شريطة توفر منصب مايل مطابق 

  

   :رةــــــــاألج
ع .و/7  رقـم  اشـري  األعـوان مبوجـب املن     مـن  حـددت أجـرة هـذه الفئـة          لقد

ــاريخ  ــارس 8بت ــاريخ .و/4 و 1985 م ــاتحع بت ــر ف ــاريخ .و/3 و 1991 فرباي  12ع بت
  : من العناصــــر التالية وتتكون ،1996 أكتوبر 17ع بتاريخ .و/15 و 1994غشت 
 ، األساسية  األجرة -
 تكملة األجرة ، -
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  :حسب النسب التالية  عن األقدمية التعويض -
  ة ، قضاء سنتني من اخلدمبعد  % 5 نسبة •
   سنوات من اخلدمة ،5 قضاء بعد % 10 نسبة •
   سنوات من اخلدمة ،10 قضاء بعد % 15 نسبة •
   سنوات من اخلدمة ،15 قضاء بعد % 20 نسبة •
  . سنوات من اخلدمة 20 قضاء بعد % 25 نسبة •
  .حسب نفس النظام املعمول به بالنسبة للموظفني التعويضات العائلية -
  
  : األعوان املتعاقدون-

 هـــؤالء األعـــوان ملقتضـــيات عـــدة مناشـــري لعـــل أمههـــا املنشـــور رقـــم خيضـــع
  .1963 شتنرب 10 بتاريخ 38 واملنشور رقم 1961 غشت 7بتاريخ 22

  
ويتعلق األمر بالسماح بتوظيـف هـذا الصـنف مـن األعـوان بالنسـبة لـالدارات                 

  .العمومية اليت ال تتوفر على أنظمة أساسية خاصة مبوظفيها ، وذلك مبوجب عقد 
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وإذ كانت هذه الوضعية تكتسي صبغة استثنائية حسب مقتضيات املنشـور        
 املشار اليه آنفا ، فإن توظيف هذا الصـنف مـن األعـوان قـد اسـتمر عـدة عقـود               22رقم  

  .بالرغم من التقليص الكبري الذي عرفه خالل السنوات األخرية 
ــا        ــة نظامي ــنفس الشــروط املطلوب ــة ختضــع ل ــإن هــذه الفئ ــا ، ف ــد توظيفه  وعن

باستثناء املباراة ، كما ختضع لنفس املسطرة االدارية والقوانني واألنظمـة اجلـاري هبـا العمـل                 
  .فيما خيص الرتقية يف الدرجة 

  
  .أما فيما خيص الرتقية يف الرتبة ، فتضاف إليها أربعة أشهر 

  
ومن جهة أخرى ، فإنه ال حيق مبدئيا لالعوان املتعاقدين أن يتقلدوا مناصب       

 من مستوى رئيس قسم أو مصلحة أو ما مياثلهما لكون هذه األخرية تقتصر علـى      املسؤولية
  .املوظفني املستوفني للشروط املطلوبة لتقلدها 

  

فيما يتعلق باألجور ، فإن األعوان املتعاقدين يتقاضون أجورا تطابق الوضـعية       
  .االدارية املماثلة للموظف

  

II-  األجورمنظومة إشكالية :   
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 جـزءا هامـا مـن       تشـكل يالحـظ أن التعويضـات      ،  كلة األجـرة     دراسة هي  عند
هـذه التعويضـات تكتسـي طابعـا قـارا           حيـث أصـبحت   األجرة املرتبطة بالوضـعية النظاميـة       

 املفهـــوم احلقيقـــي للتعويضـــات الـــيت يفـــرتض أن تكـــون أداة لتشـــجيع اإلنتاجيـــة   مـــعيتنـــاقض 
أن تكـون قابلـة للتغـيري حسـب       أو تغطية بعض األتعاب اخلاصـة ، وجيـب بالتـايل             واملردودية

  . العوامل يف اجتاه أو آخر هذه تغري
  

  )1(: اجلدول التايل خالل هذا اإلختالل يف تركيبة األجرة من ىويتجل
  

  التعويضاتنسبة  التعويضاتمبلغ  اخلاماإلمجاليةاألجرة  الرتبة السلم اإلطــار

 % 39.24  درهم760  درهم1936 األوىل  5 كاتب
 

 % 32.23  درهم760  درهم2357 األخرية
 % 51.88  درهم2000  درهم3854 األوىل  10  مساعدمتصرف

 % 45.73  درهم2700  درهم5903 األخرية
 

 % 64.86  درهم3950  درهم6089 األوىل  11 متصرف

 % 64.80  درهم7100  درهم10956 األخرية
 % 88.96 درهم 37333  درهم41965 األوىل  من الدرجـة    قاضي

 اإلستثنائية

 
 % 88.17  درهم37333  درهم42338 األخرية

 

                                                 
  . يتعلق األمر من خالل هذا اجلدول ، بالوضعيات النظامية للموظفني – )1(

، ...)  ، السفراء ، مديرو االدارات املركزية الوزراء ، الكتاب العامون للوزارات(أما االشخاص املعينون يف مناصب عليا سياسية أو إدارية 
  .فيتقاضون أجورا جزافية حتددها نصوص خاصة وذلك خارج شبكة األرقام االستداللية

 .2000 – مديرية الوظيفة العمومية–توجهات أساسية الصالح نظام الوظيفة العمومية " وثيقة حول  : املصدر(*) 
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 % 88.10  درهم30500  درهم34618 األوىل  أالدرجة  التعليم العايل أستاذ
 % 84.18  درهم48500  درهم57181 األخرية  جالدرجة يف كلية الطب

  
 املســتوى األفقــي حيــث يوجــد تفــاوت بــني علــى يســجل هــذا االخــتالل كمــا

تيبـة  هم يف مسـتويات ترا د بـالرغم مـن تواجـ   خمتلفـة خولة للموظفني املنتمني هليئـات  األجور امل 
 اإلدارة الرتابية وقاضـي اجمللـس األعلـى         ومفتشطبيب ومتصرف ومهندس دولة     (متساوية  

   ) .Öللحسابات من الدرجة الثانية 
  :)1(  التايل اجلدول ذلك من خالل ويتبني
 الرقم الرتبة  والدرجةاإلطار

 داليلاالست

  الشهرية األجرة
 بالدرهماخلام 

1 336 6.089.24   متصرف
6 509 10.046.74 

 1 336 9.189.24  األوىلالدرجة   الدولةمهندس

 1 509 15.076.75  املمتازةالدرجة

 1 336 7.689.24    اإلدارة الرتابيةمفتش
 6 514 11.670.08 

 1 336 9.719.24  األوىلالدرجة  طبيب

 1 509 15.206.75 ملمتازة االدرجة

 1 336 15.164.24   اجمللــــــــس األعلــــــــى قاضــــــــي
  الثانيةالدرجةللحسابات من 

 6 514 15.995.07 

  

                                                 
 .اسية الصالح نظام الوظيفة العمومية ، مدیریة الوظيفة العموميةتوجهات أس" وثيقة حول :  المصدر – (1)
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وهذا التفـاوت قد تكون له نتائج سيئة على مستوى مـردودية اإلدارة وذلك 
  :لألسباب التاليـــة 

 لـه ،عدم ربط مبلغ األجـر بالقيمة احلقيقية ملسامهة الفرد داخل عم 

 تزايد اإلحساس باإلحباط لدى اهليئات األقل تأجريا ، وغالبا داخل 

               نفس اإلدارات ،

 .تصاعد طلبات هيئات املوظفني املتعلقة بالزيادة يف األجـور  
  

) 1السلم (ويوضح اجلدول التايل التفاوت الشاسع بني أدنى أجرة نظامية 
  .وبعض الوظائف العيا 

  
  
  
  
  
 
 
 
 



  22

  (*)  بإبراز تراتبية األجورجدول
  

 املبلغ الشهري اخلام املطابق للرتبة االوىل الدرجة أو املنصب

 1 1565.00السلم 

 2 1684.00السلم 

 3 1765.00السلم 

 4 1832.00السلم 

 5 1936.00السلم 

  2130.00  6السلم 
  2367.00  7السلم 
  2647.00  8السلم 
  2922.00  9السلم 
  3854.00  10السلم 
  6089.00  11السلم 

  13356.00  خارج السلم 
  35.180.00  مدير االدارات املركزية

  57.181.00  )1(أستاذ التعليم العايل يف كلية الطـــب

  
 فتعرتيهــا جمموعــة مــن االخــتالالت ، االســتداللية خبصــوص شــبكة األرقــام أمــا

  :نذكر منها 

                                                 
 .مديرية الوظيفة العمومية-  : املصدر– (*)

 الرتبة االخرية–" ج" الدرجة – )1(
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اخـل السـلم ، وخصوصـا مـا          احلياة اإلدارية للموظفني واألعوان د     تطور حمدودية 
 : 2ول وآخـر رتبـة ، السـلم        أ نقطـة كفـارق بـني        24: 1السـلم   :  الصـغرى    بالسـالمل يتصل منها   

  . نقطة كفارق 55 : 3 ، السلم كفارق نقطة 39
 )1(: ويوضح اجلدول التايل هذه الفوارق 

  
 الفارق االستداليل األخريالرقم االسالرقم السلم

1 107 131 24 
2 119 158 39 
3 126 181 55 
4 131 200 69 
5 137 220 83 
6 151 262 111 
7 177 318 141 
8 207 373 166 
9 235 438 203 
10 275 564 289 
11 336 704 368 

  166  870  704  خارج السلم
  

 إىل أخــرى داخــل نفــس الســلم رتبــة خضــوع فــارق الــنقط االســتداللية مـن  عـدم  
  ؛ ددةلقاعدة منطقية حم

:  كـل احليـاة اإلداريـة    تغطيـة  الشبكة االستداللية يف وضعها الراهن علـى      قصور  
 األخـرية سـنوات   الرتبـة عدم إمكانية ترقية املتصرف املمتـاز أو مثيلـه املرتـب يف            

 .بلوغه حلد السن لالحالة على التقاعدقبل 
  

                                                 
 .مديرية الوظيفة العمومية. توجهات أساسية الصالح نظام الوظيفة العمومية " وثيقة حول : املصدر – (1)
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 ، فلقـد    يف غياب سياسة منتظمة ومتناسقة يف جمال الزيادات العامة يف االجـور           
عمدت اهليئات النقابية واجلمعيـات املهنيـة إىل الرتكيـز علـى املطالـب املرتبطـة بالزيـادة يف                  

  .األجور وبالرتقية الداخلية باعتبارها وسيلة أساسية لتحسني مستوى أجور املوظفني 
وبالفعــل ، فقــد مت التعامــل مــع الرتقيــة كبــديل للزيــادة يف االجــور ولــيس كوســيلة   

  .ى الوظيفي للموظفني لتحسني املستو
لــذا، فــإن معاجلــة إشــكالية الرتقــي جيــب أن تأخــذ بعــني االعتبــار هــذا البعــد     
االساســي خصوصــا وأن االجــراءات االســتثنائية االخــرية الــيت مت اختاذهــا مــن أجــل رفــع 
اجلمود على مسلسل الرتقية كانت له انعكاسات هامة على مستوى كتلة االجور مل يقابلـها           

  .وى مردودية املوارد البشرية حتسني على مست
إن نظام الرتقي الذي مت تناولـه يف احملـور املتعلـق بتأهيـل املـوارد البشـرية وتطـوير                  
أساليب تدبريها يستدعي ، يف بعده املتعلق باالجور ، إثارة بعض املالحظات تتجلى من               

  :خالل حتليل االنظمة االساسية ملختلف هيئات املوظفني 
املباراة ، الشهادة ، امتحان (ة يف الدرجة من إطار آلخر  ختتلف سبل الرتقي-

، ويرتتب عن عدم تعميم هذه السبل على خمتلف األطر ) الكفاءة املهنية ، االختيار
 املساس غري املربر مببـدإ املسـاواة ؛

أدى اختالف شروط األقدمية املطلوبة داخل خمتلف اهليئات من جهة ، واليت -
 سنة ، وتعدد نسب ومكانيزمات احلصيص املايل 15 إىل  أو10 إىل 5ختتلف من 
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حسب اهليئات من جهة أخرى ، إىل املساس بتناسق منظومة الرتقية يف الدرجة " الكوطا"
 وعقلنتها ،

 السماح لبعض املوظفني من تغيري سلكهم عن طريق الرتقية يف الدرجة ، كما هو -
، )8السلم (ته إىل تقين من الدرجة الثانية تتم ترقي)  6السلم (الشأن بالنسبة لكاتب ممتاز 

تبعا الجتياز امتحان الكفاءة املهنية أو حسب األقدمية وذلك دون اخلضوع الستكمال 
 التكوين أو لتكوين خاص ،

 تفاوت نسب الزيادة يف األجرة اليت يستفيد منها  املوظفون طوال مسارهم املهين -   
 ) :بني بداية وهناية كل درجـة(

من زيادة يف  األجـــرة ) 5 إىل 1من (ـد املرتبون يف السالمل الدنيا يستفيـ 
 .% 22 و  %11تــرتاوح بني 

من زيــادة ترتاوح بني ) 9 إىل 6من (يستفيد املرتبون يف السالمل  املتوسطة  
 .% 32 و 24%

 %  80يستــــفيد املرتبون يف الســـــــالمل العليا مــن زيادات قد تصل إىل  

فعل تزايد مقادير التعويضات داخل نفس السلم ، لكن هذه الزيادة ترتاوح ما بني وذلك ب
 عندما هتم الراتب األساسي فقط، كما أهنا تنعدم يف حالة  %80 و% 18

 .األشخاص املستفيدين من أجرة وظيفية 
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يف معظم األنظمة،  خيضع املوظفون أثناء ترقيتهم إىل درجة عليا ، لنظام 
، مما يكرس البنية اهلرمية داخل اإلدارة وحيد من تضخم كتلة ) يص املايلاحلص(الكوطا 
هذا النظام أصبح اليوم متجاوزا كليا حتت ضغط املطالب النقابية ، يف اجتاه . األجور 

  .إدخال مرونة على قواعد احلصيص املايل ، بل وتوقيف العمل هبا أو إلغائهـا 
  

 دون حتقيق تطور فيمـا خيـص الرفـع مـن         وهذه الرتقيات متس فقط اجلانب املايل     
  .مستوى املسؤوليات داخل اإلدارات املعنيـة 

  
هذا ويالحظ فيما خيص املناصب العليا ، أنه يوجد تفاوت كبري بني األجور 
املمنوحة مثال للكتاب العامني للوزارات وللمديرين من جهة و تلك املمنوحة للمكلفني 

 .حل من جهة أخـرى بالدراسات ورؤسـاء األقسام واملصا
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   : نظام األجورمستوى االختالالت على حتليل
   :يف جمال األجرةوالعدالة  اإلنصاف إشكالية -     

 األجرة داخل اإلدارة أن املمارسـة تبتعـد تـدرجييا           عن املعطيات املتوفرة    تبني
ــادىء اإلنصــاف   ــةعــن مب ــى   والعدال ــات األجــ  املســتوى ســواء عل ــداخلي أو منظوم ور  ال

  .املعتمدة خارج الوظيفة العمومية 
 
   : الداخلياإلنصاف -
 الذي يبذله واألجرة اليت يتقاضاها ، باألجرة اجملهود كل موظف إىل مقارنة مييل

  . الذي يقدمه من أجل احلصول على هذه األجرة وباجملهودها موظف آخر االيت يتقاض
 املساواة يف االجر بالنسبة وبالتايل ، فإن إقرار العدالة يف هذا امليدان يقتضي

للموظفني التابعني لنفس اهليأة واالطار والسلم واملتوفرين على نفس الشروط واملعايري 
  .املطلوبة لولوجها فيما خيص مجيع الوزارات 

  

  .كما جيب أن تطابق وظائف ذات نفس املستوى أجـرا متساويا 
  

عمومية تطرح إشكالية وعلى ضوء هذا املبدأ ، نالحظ أن األجور بالوظيفة ال
على مستوى التوازنات اليت يتعني احلفاظ عليها بني خمتلف اهليئات اإلدارية وكذا داخل 

 .نفس اهليئة 
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   :اإلنصـاف اخلارجـي-
جيب أن ختضع أجور املوظفني ملبدإ اإلنصاف اخلارجي ، وأن يطبق هذا املبدأ 

  .من أجل ضمان حياد املوظفني ومحايتهم من الضغوطات 
  

كما ينبغي أال تلحق منظومة األجور بقطاع الوظيفة العمومية ، ضررا بباقي 
  .القطاعات االقتصادية باستقطاب أجود العناصر من سوق الشغل 

  
   :إشكالية التفـاوت يف األجـور

  

  .يتعلق األمـر بالفارق بني أعلى أجـرة وأدناها 
 مستوى سياسة إن تطبيق هذا املبدإ بإدارتنا يسمح برصد اختالالت على

     . )1( 1 على  33 األجـور حبيث يقدر هذا الفارق حبوايل
  

لقد أدى التفاوت املوجود على مستوى األجور إىل ظهور فئتني من املوظفني 
. فئة حمظوظة نسبيا وفئة تضم أعوانا يعيشون على عتبة ا لفقر: داخل الوظيفة العمومية 

                                                 
ومعدل األجرة )  درمها شهـــــــريا1654,5 (6 ، الرتبة 1لى أساس معدل األجرة اإلمجالية ملوظف مرتب يف السلم حتدد هذه النسبة ع    (1) -

  ). 57.181,00(الرتبة األخرية " ج" االمجالية ألستاذ بكلية الطب ، درجة 
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ري املصاحل العمومية ، ويرتجم عند بعض وهذا التفاوت له انعكاس كبري على ظروف س
  .املوظفني بتصرفات منحرفة غالبا ما يكون املرتفق أول من يؤدي مثنهـا 

  
   :عدم انسجام الشبكة االستداللية

ال يرتكز تطور النقط االستداللية على معايري عقالنية كتحفيز املوظفني ، 
  ...وتكييفه مع تطور املنصب

  
الستداللية حيد من املبدإ الذي مت على أساسـه إن عدم انتظام الفوارق ا

إال أنه قد . وضعهــا ، ألن هذه الفوارق ال ختضع إىل أية قاعدة أو إىل أي معيار حمدد 
يبدو بأن عدم االنتظام ميكن تفسريه بالصعوبات املالية والسعي للحفاظ على احلقوق 

  .املكتسبة وكذا مبادئ نسبية املسار اإلداري 
إن املبدأ األساسي لكل شبكة استداللية ينبغي أن يتجلى يف ضمان اإلنصاف 
الداخلي بني الدرجات ، وال يكون هذا اإلنصاف فعليا إال عندما تتيح الشبكة نفس 

  .االمتياز النسيب لكل الدرجات 
  

  : تقنيات التأجري التالية 1958لقد طبقت اإلدارة منذ 
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ح امتياز لسلك معني يصعب املراجعة النظامية كلما أرادت من -
 استقطابه ،

  الزيادة يف نظام التعويضات كلما أرادت إرضاء مطالب قطاعية ، -
 .الزيادة يف الرواتب األساسية استجابة للمطالب العامة للهيئات النقابية  -

.  مت إصالح الشبكة اإلستداللية مع الزيادة يف قيمة أرقامها1973ويف سنة 
، كان له انعكاس سليب )  حاليا473(عرفت الدرجات تطورا غري أنه منذ هذا التاريخ 

على الشبكة االستداللية حيث أفقدها ميزهتا كوسيلة لتصنيف الوظائف ، إذ أن بعض 
  .املوظفني يغريون درجاهتم دون أن يغريوا وظائفهم 

  
  

   :جتاوز مفهوم الراتب األسـاسـي
راتب األساسي فقط ، لقد كان معاش التقاعد يف السابق حيتسب بناء على ال

أما اليوم فقد أصبحت التعويضات الدائمة تشكل جزءا من وعاء معاش املوظف أو 
  .العون

ويف هذا السياق فإن اجلدول التايل الذي يوضح هيكلة األجرة ، يربز خلال يف 
،  )% 62 (9 إىل 1السالليم من : مكانة الراتب األساسي داخل هيكلة األجور 

  ).%26(السالليم العليا 
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  )1( من الراتب األساسي%مكونات األجرة اإلمجالية ب 
  

 املكونات    
 النسبة القصوى  9 إىل 1السالليم من 

 النسبة الدنيا  السالليم العليا

 الراتب األساسي-
   التعويض عن اإلقامة-
  التعويض املرتبط بالدرجة-

  
% 62 
 
% 6 
  
 
% 43 

 
% 26 
 
% 3 
 
 
% 46 

  
  

راتب األساسي من األجـرة يف املغرب ، تبقى جد ضعيفة يتبني إذن أن نسبة ال
   .%26خاصة فيما يتعلق بفئات االطر العليا حيث قد تصل إىل 

  

   :تطور األجـر بالنسبة لتكلفة املعيشـة
مقارنة مع مؤشر تكلفة املعيشة ، فإن أجور موظفي الدولة عرفت مع مرور 

  .تالف الدرجات والوظائف الوقت  اخنفاضا يف  القيمة خيتلف تأثريه حسب اخ
 2000 و 1989ما بني )1(ففي الوقت الذي انتقل فيه مؤشر تكلفة املعيشة 

 فإن نسبـة الزيادة يف األجـــور خــــالل نفس الفرتة املرجعية ، 157,3 إىل  100من 
    .%  60 و  % 20.49عرفت تطورا تـــراوح بني 

                                                 
 .2000، املرصد املغربي لالدارة العمومية فرباير " تشخيص وتوصيات : األجور والرتقية بالوظيفة العمومية املغربية " دراسة جمموعة عمل حول : املصدر – (1)
 .571 ، ص 2001النشرة االحصائية السنوية للمغرب ،  : املصدر– (1)
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  :ر االنزالق  التدرجيي حنو سياسة قطاعية لألجـو
من خالل مقارنة األجور الشهرية الصافية املمنوحة ملوظفي الدولة ، يتبني أن 
هناك تفـاوتا كبريا على مستوى الرواتب واألجور داخل هيئـات مت توظيفها على أساس 

  .شهادات جامعية متعادلة 
لقد تعزز هذا التوجه تدرجييا مع اإلصالحات اليت متت خالل السنوات 

  .ه يسعى إىل التوفيق بني األولويات القطاعية واإلكراهات املالية األخرية، وهو توج
يف إطار هذا التطور ، يبقى االعتماد على الشبكة االستداللية ، كأساس 
لتحقيق التكافؤ ، بدون جدوى ، إذ يبقى اختالل األجور مطروحا بالنسبة للهيئات التابعة 

  .للدولـة 
ن تفاوت األجـور يبقى أمرا غري مربر ، ما يف هذا السياق ، ينبغي اإلشارة إىل أ

  .واستقطاب الكفاءات العليا الناذرة وحتفيزها مل يكن اهلدف منه هـو مكافأة املستحقيـن
  

   :ارتفاع نسبة كتلة األجـور يف الناتج الداخلي اخلـام
وكانت نسبة . لقد عرفت كتلة األجـور ارتفاعا مستمرا منذ أواسط الثمانينات   

من الناتج الداخلي اخلام ، وهي 10,4 % ـور متثل يف بداية التسعينات حوايل كتلة األج
نسبة مرتفعة إذا ما متت مقارنتها ببعض الدول ذات منو مماثل لبالدنا خالل نفس الفرتة واليت 
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 ، (8,4 %)، مصـر (9,7 %)اجلزائر  :   6,2 %ال يتجاوز معدل هذه النسبة هبا 
 .)1( (2%) ، تـركيــا  (5%)ـــــد  ، التايالنــ (7,1 %)تـونس

 من الناتج (12,1 %) ، ارتفعت هذه النسبة إىل 1995ويف سنة 
  .الداخلي اخلام  

 من الناتج الداخلي اخلام (13 %)ومتثل كتلة األجـور حاليا نسبة تناهز 
  .وهو مستوى يعترب جـد مرتفع مقارنة مع دول ذات اقتصاد مماثل 

ور ، باملقارنة مع جمموع نفقات امليزانية العامة كما متثل نسبة كتلة األج
 مقارنة مع ميزانية % 68، يف حني متثل هذه النسبة حوايل % 36حوايل 
  .التسيري

  
وتعود أسباب ارتفاع كتلة االجور مقارنة مع الناتج الداخلي اخلام أساسا إىل 

  :العوامل التالية 
هنا املساعدة على غياب آليات على املديني املتوسط والبعيد من شأ.

التحكم يف كتلة األجور من خالل ربط قرارات الزيادة يف األجور مع بعض املعطيات 
اقتصادية ال سيما منها نسبة تطور النمو االقتصادي والناتج اخلام الداخلي عالوة -املاكرو

  على نسبة تطور امليزانية العامة للدولة ، 

                                                 
  .1999مارس –تقرير صندوق النقد الدويل  : املصدر– (1)
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  ناصب أو اهليئات العليا ،الزيادة  يف األجور بنسب عالية لبعض امل.

زيادات يف األجور ذات انعكاسات مالية ضخمة كما هو الشأن مثال .
  بالنسبة للرتقيات االستثنائية ،

اختاذ قرارات هتم يف مرحلة أوىل بعض املناصب أو اهليئات العليا حمدودة يتم .
  متديدها من خالل املماثلة إىل فئات أوسع ،

 بعض املسؤولني املعينني يف بعض املناصب العليا ، امليل إىل ختويل أجور إىل. 
  .عن طريق املماثلة ، تفوق األجور املطابقة للمهام الفعلية اليت ميارسها املسؤولون املعنيون

استفادة موظفي بعض اإلدارات من تعويضات جد هامة غري مقننة كما هو .
عوان بعض الوزارات أو األمر مثال بالنسبة للتعويضات اجلزافية املمنوحة ملوظفي وأ

التعويضات املمنوحة ملوظفي وزارة االقتصاد واملالية وهي وضعية تدفع االطر إىل تفضيل 
العمل بوزارة معينة دون أخرى وذلك اعتبارا جلاذبية التعويضات واحملفزات اليت متنحها تلك 

  .الوزارة ألطرها
 

III-حنو بلورة اسرتاتيجية جديدة ملنظومة االجور:   
 لكون الدولة تعترب املشغل الرئيسي واعتبارا للدور اجلديد الذي نظرا

أصبحت تضطلع به كفاعل اقتصادي واجتماعي وضابط رئيسي للتوازنات املاكرو 
اقتصادية ، فإنه يتعني على السلطات العمومية األخذ بعني االعتبار يف سياستها 
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 على سوق الشغل الذي املتعلقة باالجور للتأثريات واالنعكاسات اليت قد حتدثها
  .خيضع أساسا ملنطق العرض والطلب

  
واعتبارا لالختالالت العميقة اليت راكمتها منظومة االجور منذ سنوات 
عديدة بسبب غياب تصور مشويل وواضح حول هذا اجملال ، فإن العمل من أجل 
جتاوز هذا الوضع يقتضي وضع اسرتاتيجية ، يتوخى  منها ربح الرهانات ورفع 

وميكن بلورة هذه االسرتاتيجية  يف  . 2010حديات اليت تنتظر بالدنا يف أفق الت
  : إطار يأخذ بعني االعتبار العناصر واملبادئ التالية –شكل قانون 

التحكم يف كتلة االجور بواسطة أهداف إرادية والتزام واضح من -
  طرف احلكومة ،

فني واألعوان إقرار مبدإ العدالة واالنصاف بني خمتلف فئات املوظ-
احلاصلني على نفس الشهادات واملنتسبني لنفس املستوى داخل االدارة انطالقا من 
عناصر تقييم موضوعية لالستحقاق واالداء املهين الفردي أو داخل اجملموعة من 
جهة ومستوى املعيشة من جهة أخرى ، وذلك بشكل يضمن لإلدارة ولبعض مرافقها 

على ربح رهانات البحث عن املوارد البشرية املؤهلة ، إذ احليوية تأطريا قويا وقادرا 
أن األمر يتعلق بتسابق الدولة مع القطاع اخلاص من أجل تأطري إدارهتا بكفاءات 

  مهنية متميزة ، وهو رهان له مثنه ،
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احلد من الفوارق الشاسعة بني األجور العليا والدنيا اليت يرتتب عنها -
  ظفني ،تذمر  لدى فئات عريضة من املو

التقليص من األجور العليا املخولة لبعض املسؤولني السامني وذلك -
  بنسب يتعني حتديدها حسب الفئات ،

العمل على احتواء املطالب الفئوية والقطاعية من خالل اعتماد مقاربة -
مشولية وتشاورية  ومفاوضات مجاعية مع خمتلف الفرقاء االجتماعيني يف جمال 

يف االجور أخذا بعني االعتبار للمبادئ السالفة الذكر ضبط وبرجمة الزيادة 
  .ولالكراهات املالية املوضوعية ومستوى تكلفة املعيشة 

  
واعتبارا ملا سبق ، يتعني أن يتجه إصالح منظومة االجور إىل معاجلة 
هذه االختالالت لرفع كل حيف أو متييز وضمان املساواة الفعلية يف األجر 

املوظفني املنتسبني لنفس اهليأة أو الفئة واملتوفرين على نفس والتعويضات بني كافة 
الشروط واملقاييس املطابقة مع إدخال املرونة الالزمة ملصلحة الدولة يف إطار معايري 

  .موضوعية وشفافة تطبق على كل من توفرت فيه الشروط دون متييز 
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 يف ونظرا للطابع االستعجايل الذي تكتسيه معاجلة إشكالية االجور
الوظيفة العمومية ، فإنه يتعني اختاذ تدابري إصالحية على املدى القريب واملتوسط 

  .ميكن إجيازها يف االجراءات املقرتحة بعده
  
IV-بعض االقرتاحات العملية  إلصــالح منظـومـة األجـــور:  

يقرتح إدخال اإلصالحـات التالية على منظومـة األجـور وذلك هبـدف 
  :فـافة وتأخذ بعيـن االعتبـار عناصر املردودية واإلنتاجيـة جعلها عادلة وش
 العمل على أن يستعيد املرتب مكانته ضمن عناصر األجرة وذلك 

باجياد صيغة لدمج جـزء من التعويضات القارة املرتبطة بالوضعية النظامية للموظف 
عكاسات يف هذا املرتب من خالل مراجعة قيمة النقطة االستداللية  مع مراعاة ان

  هذا اإلجراء على املعاشات املخولـــــة ؛
اعتماد شبكة أرقام استداللية جديدة من شأهنا أن تضمن  

 :للموظف عند كل ترقيـة حتسنـا ماديا ملموسا ، وذلك من خـالل 
  

متديد الشبكة احلالية أفقيا ، بإحداث رتب جديدة تضاف  •
الذي ال يستفيد من ترقية عمودية لتمكني املوظف )  رتبة مثال20(إىل الرتب احلالية 

على  مساره ) كل سنتني مثال(من االستفادة من ترقية أفقية موزعة بشكل متجانس 
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اإلداري ، ويتعني أن يأخذ هذا التمديد بعني االعتبار توحيد الفارق يف الربح يف األرقام 
 االستداللية عند الرتقي من رتبة إىل أخرى ؛

ار نفس التصور اجلديد هليكلة مراجعة الشبكة عموديا يف إط •
مخس (أسالك الوظيفة العمومية ، وذلك بتقليص عدد املستويات يف الرتكيبة اهلرمية 

 ).مستويات بدال من اثنى عشر حاليا

 
  أما خبصوص إصالح نظام التعويضات احلايل ، فيتعني متابعة عملية 

ل تعويضات حذف االمتيازات العينية قصد دجمها ضمن عناصر األجرة على شك
التخلي عن تزويد إقامة بعض املوظفني السامني باهلاتف ألغراض املصلحة (جزافية 

، كما مت العمل بذلك بالنسبة للتعويضات اجلزافية املمنوحة للكتاب العامني ومديري 
اإلدارة املركزية برسم نفقـات املـاء والكهربـاء واهلاتف ، وتلك املتعلقة مبنح 

استعمال السيارة اخلاصة ألغراض املصلحة ، لفائدة مديري تعويضات جزافية عن 
اإلدارة املركزية ورؤسـاء األقسام ورؤسـاء املصاحل واملكلفني بالدراسات وأعضاء 

، توسيع جمال تطبيق إصالح حظرية سيارات ) الدواوين الوزارية واملهام املماثلـة 
  .اإلدارات العمومية إىل اجلماعات احمللية 

  
 مراجعة مقادير بعض التعويضات األخرى قصد حتيينها كما يتعني

كالتعويضات عن التنقل وعن القيام مبأمورية باخلارج والتعويضات عن ساعات 
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التدريس اإلضافية ، وذلك تفاديا ألية تصرفات للتحايل على األنظمة اجلاري هبا 
  ...) .التنقالت الصورية أو متديد فتـرة التنقـل(العمل 

  
مة األجور والتعويضات أن تساهم يف تدعيم عدم الرتكيز اإلداري وميكن ملنظو

ونذكر على سبيل املثال يف هذا الشأن التعويض عن اإلقامة الذي يتعني أن تراجع مقاديره 
واملعايري املتعلقة برتتيب اجلهات واألقاليم قصد حث املوظفني على االستقرار باألقاليم 

  .النائيـة أو ذات الطقس القاسـي 
  

كما أن عملية إعادة االنتشار ما بني اإلدارات املركزية واملصاحل اخلارجية 
واجلماعات احمللية ميكن أن تتحقق بصفة أفضل لو مت اعتماد مراجعة التعويضات 
والتنصيص على منح امتياز يف الرتقية مرتبط مبزاولة املهام باألقاليم ذات الصبغـة اخلاصة 

  .املشار إليها أعـاله
 

 كذلك يف إطار دعم األخالقيات داخل اإلدارة متابعة عملية تقنني ويتعني
اجلمع بني األجور والوظائف ومعاجلة ظاهرة الفوارق الشاسعة بني األجور العليا 
والدنيا وبني خمتلف الفئات يف قطاع الوظيفة العمومية ووضع حد لبعض املمارسات 

كاكرتاء دور (فئات معينة من املوظفني غري القانونية املتعلقة بتخويل بعض االمتيازات ل
  ...) .للسكنى ، والسيارات
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الكاتب العام للوزراة ، مدير (أما فيما يتعلق بالتعيني يف املهام العليا 

، فيقرتح أن يعاد النظر يف شروط ) اإلدارات املركزية ، رؤسـاء األقسام واملصاحل
ملطلوب لتويل هذه املهام وجعلها التعيني ملمارستها ، وذلك هبدف الرفع من املستوى ا

خاضعة ملسطرة االنتقاء على أساس مقاييس الكفـاءة والتجربة ومفتوحة يف وجه 
املرشحني من القطاع اخلاص إن اقتضى احلال ذلك وأن خيضعوا لتكوين خاص بتطوير 

  .املهـارات القيـاديـة 
  

م واملصاحل وألجل حتفيز املسؤولني املعينني ملمارسة مهام رؤسـاء األقسا
واملهام املماثلة يقرتح ختويلهم أجرة جزافية مرتبطة بالوضعية الوظيفية على غرار ما 

ويف هذا .مت العمل به بالنسبة للكتاب العامني للـوزارات ومديري اإلدارات املركـزية 
الصدد، أعدت وزارة الوظيفة العمومية واالصالح االداري مشروع مرسوم يوجد قيد 

  .رة االقتصاد واملاليةالدرس مع وزا
  

كما يتعني تطبيق احلركية على صعيد ممارسة مهام املسؤولية لتفادي 
االنعكاسات السلبية لظاهرة إبقاء نفس األشخاص يف نفس املهام ملدة طويلة ، وهي 
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الوضعية اليت كانت وراء القرار امللكي السامي بضرورة مباشرة احلركية الوظيفية كل 
  .أربع سنوات 

هة أخرى ، فإن إحداث تعويض خاص لتحفيز املوظفني اجملدين ومن ج
ملن شأنه احتواء االحنراف الذي يالحظ يف جمال إحداث ) تعويض عن املردودية(

إذ أن التعيني يف هذه ) رئيس قسم ورئيس مصلحة(وإسناد مناصب املسؤولية 
 عن ممارستهم املناصب غالبا ما يربر بالرغبة يف مكافـأة بعض املوظفيـن بغض النظر

  .الفعلية ملهام املسؤولية 
  

إن بلورة االجراءات املقرتحة الصالح منظومة االجور ميكن أن تتم على 
فعلى املدى القريب ، ميكن استصدار مرسوم يقضي . األمدين القريب واملتوسط

بإحداث تعويض عـــن املردودية ميول أساسا جبزء من االعتمادات املرصودة للتنقالت 
املغــــرب وللساعات االضافية باعتبار أن جزءا مهــــما مــــن هذه االعتمادات داخل 

ولبلوغ هذا اهلدف ، أعدت وزارة الوظيفة " . صورية"مينـــح مقابل تنقـــالت 
العمومية واالصالح االداري مشروع مرسوم يوجد حاليا قيد الدرس مع وزارة 

  .االقتصاد واملالية
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اجعة شبكة االرقام االستداللية وتركيبية االجرة ، فإن أما يف ما يتعلق مبر
إجنازها جيب أن يشرع فيه يف احلني بشكل مواز مع استكمال الزيادات القطاعية اليت 

هيأة القضاة ورجال السلطة ، هيئة االطباء، هيأة (مهت بعض هيئات املوظفني 
  ...) .التدريس بالتعليم العايل واملهندسون والبياطرة 

  
  
  

عما للشفافية يف هذا اجملال ، يقرتح عرض برنامج اصالح منظومة ود
  .االجور على اجمللس االعلى للوظيفة العمومية 
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مـــلـــحــــــقـــات
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  مؤشرات إحصائية 
*-*-*  

  
  

  )1( 442.504: عدد املوظفني باالدارات العمومية -
  )2( 142.199:  عدد املوظفني باجلماعات احمللية -

               584.703    :            اجملموع              
  
  
  
  

 %     1,5:   )3(عدد السكان  /عدد املوظفني باالدارات -

 %   0,48 : عدد السكان / عدد موظفي اجلماعات احمللية -

  
  %  2: عدد السكان /العدد االمجايل ملوظفي االدارات واجلماعات احمللية -

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .2001النشرة االحصائية السنوية لسنة  : املصدر– (1)
  .2000اجلماعات احمللية يف أرقام ، " لجماعات احمللية ، املديرية العامة ل : املصر– (2)

 ).2001النشرة االحصائية السنوية لسنة ( نسمة 29.170.000 ب 2001يقدر عدد السكان باملغرب برسم سنة – (3)
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  )1(عات احمللية  موظفو اجلما
*-*-*-*  

  
  :من بينهم *  142.199: العدد االمجايل -

  78.261 :   اليد العاملة  - 
  30.886:   أعوان التنفيذ - 
  22.794:   االطر املتوسطة - 
  10.258:   االطر العليا - 

  
   :التوزيع-

  23.407:   عماالت وأقاليم -
     اجلماعات احلضرية -
    اجملموعات احلضرية -
  34.477:   ات القروية اجلماع- 
   
 
 
 
 
 

   كتلة االجور السنوية املصروفة لبعض موظفي الدولة حسب الدرجة
                                                 

 ) .اجلماعات احمللية يف أرقام (2000املديرية العامة للجماعات احمللية ، : املصدر – (1)

 . منصب يهم اجلهات 273عدد يضاف إىل هذا ال- *

84.315 
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  2000 دجنرب 31إنات                             يف +                                           ذكور 
                           بألف درهم              

 االقتطاعات الرواتب  

 الضريبة التعاضدية التقاعد الراتب األساسي الصايف السنوي اخلام السنوي ملوظفنيعدد ا 

  2.878.148  618.539  1.696.370  10.294.746  17.702.243  26.555.088  442.504 اجملموع منه 
  256  9.189  26.899  198.713  358.030  471.817  19.382 عون املصلحة

  76  2.290  5.954  51.322  75.010  99.532  3.724  عون املصلحة رئيسي
  246  4 271  10 157  74 109   119 641  164 771  6 702 عون التنفيذ

  180  3 494  7 384  63 822  83 546  115 112  4 382 عون التنفيذ رئيسي
  76  947  2 610  19 483  32 455  44 996  4 1 751عون عمومي الدرجة 
 10 556 4 266 514  3 6450 187 052 134 134 81 882عون عمومي الدرجة 

 2 5 910 177 866 126 554 85 232 10.469 4048 552عون عمومي الدرجة 

 1 3 840 133 247 93.129 65.340 7 792 2.942 1.578عون عمومي الدرجة 

 2 271 90 168 63 104 46 137 5 220 2 185 2 208 عون عمومي  خارج الصنف

 1 862 50 771 37 962 18 995 3 055 1 350 55 عون تقين

 6 2 639 89 573 65 921 48 390 5 613 2 546 271عون تقين الرتبة 

 6 664 179 555 129 511 61 562 10 813 4 599 413 كاتب

 6 7 170 234 945 167 930 129 400 15 122 6 539 1 413كاتب رئيسي الرتبة 

 1 319 55 215 37 540 29 474 3 495 1 511 1 915 حمرر

 3 938 235 097 157 248 100 493 15 295 5 816 18 264 ساعدمتصرف م

 209 77 975 17 672 5 760 41 116  2 641 268 046 169 متصرف

 555 102 500 56 980 24 562 6 254 2 202 21 460 متصرف رئيسي

 3 141 286 408 196 531 87 706 12 947 5 997 35 266 )وزارة الداخلية (متصرف مساعد 

 751 41 792 28 075 18 480 2 853 1 073 3 116 يائيإعالم

 6 919 257 510 194 812 143 746 17 499 7 197 6 234 تقين من الدرجة الثانية

 5 577 248 159 179 029 130 200 15 879 6 732 8 010 تقين من الدرجة االوىل

 2 296 155 152 104 453 64 743 9 919 4 266 13 591 تقين ممتاز

 1 892 111 275 79 705 46 433 7 260 2 680 8 832  ندس  التطبيقمه

 4 713 545 453 345 361 146 039 35 291 11 687 90 467 منهدس الدولة

 451 228 4 570 892 3 218 231 421 001 165 356 328 495  135 032 6 )1(معلم 

 57 668 3 538 645 2 362 974 1 554 235 234 974 89 777 310 301 أستاذ السلك األول

 36 933 3 212 274 2 061 981 1 076 737 215 358 75 860 467.957 أستاذ السلك الثاني

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  إنات+ ذكور :    موظفو الدولة حسب فئات األجور السنوية اخلام والوضعية  االدارية 

                                                 
  .يضم هذا العدد املعلمني العاملني بالتعليم الثانوي واملشتغلني باالدارة أيضا– (1)

  .2001منشور بالنشرة االحصائية السنوية لسنة ) . م.أ.ت.م(وزارة االقتصاد واملالية  : املصدر
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  2000 دجنرب 31       يف                                  
 املتعاقدون املداومون املؤقتون املتدربون  املرمسونمنه   اجملموع  

 2 - - - 2 713 310    درهم 7 500أقل من  

 1 - - - 10 000 539 1 إىل أقل من  7 500

 - - - - 12 500 3 3  إىل أقل من  10 000

 - - 1 - 4 3  15 000 إىل أقل من 12 500
 - - - 207 21 186  17 500 إىل أقل من 15 000

 2 - 2 155 2 100 52 1  20 000إىل أقل من   17 500

 10 048 8 849 160 346 688 5  22 500 إىل أقل من 20 000

 12 46 865 318 29 360  16 327  25 000 إىل أقل من 22 500

 1 102 16 107 453 452 18 463  579  27 500 إىل أقل من 25 000

 12 119 210 868 162 13 245 604  30 000 إىل أقل من 27 500

 12 507 64 380 145 13 049  146  32 500  إىل أقل من 30 000

 9 322 40 103 165 9 185  815  35 000 إىل أقل من 32 500

  101  62  36  5 403  20 221  25  823  37 500  إىل أقل من 35 000
  102  24  13  4 271  26  315   30  725  40 000 إىل أقل من 37 500
  68  11  6  225  30  763    31  073  42 500 إىل أقل من 40 000
  66  6  -  753  24  351    25  176  45 000 إىل أقل من 42 500
  68  3  -  2 732  24  646    27  450  47 500 إىل أقل  من 45 000
  45  2  -  958  25  234    26  239  50 000 إىل أقل من 47 500
  63  -  -  232  22  094    22  389  52 500 إىل أقل من 50 000
  52  -  -  227  10  341  10 620  55 000 إىل أقل من 52 500
  76  -  -  28  7  740  7  844  57 500 إىل أقل من 55 000
  62  -  -  101  3 214  3  377  60  000 إىل أقل من 57 500
  119  -  -  93  59 215  59  457  70 000 إىل أقل من 60 000
  176  -  2  1 094  684  24  25  969  80 000 إىل أقل من 70 000
  187  -  -  52  2  553  2  792  90 000 إىل أقل من 80 000
  153  -  -  14  1  806  1  973  100 000 إىل أقل من 90 000
  26  -  -  4  2  215   2  245  110 000 إىل أقل من 100 000
  26  -  1  1 575  838  2  440  120 000 إىل أقل من 110  000
  53  -  -  446  16  364  16  863  130 000 إىل  أقل من 12 0 000
  183  -  -  65  7  694  7  943  140 000  إىل أقل من 130 000

  235  -  -  66  1  356  1  657  150 000 إىل أقل من 140  000
  31  -  -  154  5  083  5  268  160 000 إىل أقل من 150  000

  57  -  -  3  6  048  6  108  170  000 إىل أقل من 160  000  
  125  -  1  4  1  085  1  216  180  000 إىل أقل من 170  000
  89  -  -  4  2  480  2  575  190  000 إىل أقل من 180  000
  84  -  -  -  989  1  075  200  000 إىل أقل من 190  000
  341  -  1  -  6  702  7  067   درهم فأكثر200  000

  3  201  6  617  2  040  20  003  407  620  442  504  : اجملموع 
  .2001منشور بالنشرة االحصائية السنوية لسنة ). م.أ.ت.م(القتصاد والمالية وزارة ا : المصدر
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  إنات+ ذكور :    موظفو الدولة حسب فئات األجور السنوية الصافية والوضعية االدارية 
  2000 دجنرب 31       يف                                  

 املتعاقدون املداومون املؤقتون املتدربون منه  الرمسيون  اجملموع  

 1 10 42 123 7  4 757  340    درهم 7 500أقل من  

 4 20 98 242 31  5 161  10 000 089 إىل أقل من  7 500

 10 133 211 650 64  11 653  12 500 711  إىل أقل من  10 000

 14 212 314 831 70  15 512  939  15 000 إىل أقل من 12 500

 16 477 233 808 79  18 815  412  17 500 إىل أقل من 15 000

 2 97  23 366 586 129  26 265  443  20 000إىل أقل من   17 500

 21 405 322 875 108  23 570  282  22 500 إىل أقل من 20 000

 21 469 146 613 129  967  23  331  25 000 إىل أقل من 22 500

 19 498 45 252 111  848   20  756  27 500 إىل أقل من 25 000

 23 56 157  16 751  17 935  922  30 000 إىل أقل من 27 500

 5 14 33 75  23 096  28 098  317  32 500  إىل أقل من 30 000

 4 1 3 74  31 005  35 682  766  35 000 إىل أقل من 32 500

  78  1  -  552  25  534  26  165  37 500  إىل أقل من 35 000

  69  -  -  1  748  20  496  22  313  40 000 إىل أقل من 37 500
  108  1  -  1  312  22  760  24  181  42 500 إىل أقل من 40 000

  147  -  -  273  19  719  20  139  45 000 إىل أقل من 42 500
  61  -  -  315  9  464  9  840  47 500 إىل أقل  من 45 000

  129  -  -  55  13  478  13  662  50 000 إىل أقل من 47 500
  110  -  -  73  12  137  12  320  52 500 إىل أقل من 50 000
  53  -  -  93  10  741  10  887  55 000 إىل أقل من 52 500

  101  -  -  305  10  509  10  915  57 500 إىل أقل من 55 000
  46  -  -  586  7  162  7  794  60  000 إىل أقل من 57 500

  139  -  2  263  7 700  8  134  70 000 إىل أقل من 60 000
  102  -  -  113  6  090  6  318  80 000 إىل أقل من 70 000

  269  -  1  1  617  10  545  12  432  90 000 إىل أقل من 80 000
  180  -  -  75  8  362  8  617  100 000 إىل أقل من 90 000

  607  -  2  181  16  660  17  479   درهم فأكثر  100 000
  3  201  6  617  2  040  20  003  407  620  442  504   : اجملموع
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