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  مقدمة

تقـــوم�الســـلطة��دار�ـــة�ب�نفيـــذ�السياســـة�العامـــة�للدولـــة،�و�ســـي���مرافق�ـــا�العامـــة�عـــن�طر�ـــق�عـــدد�

  .1كب���من�العامل�ن�لد��ا�اصط���ع����سمي��م�باملوظف�ن�العمومي�ن

م�نـــة�تتصـــف�بالـــدوام�و�ســـتقرار�يلتحـــق���ـــا�املوظـــف��ـــ���و�مكـــن�القـــول�بـــأن�الوظيفـــة�العموميـــة

  .2بداية�حياتھ�الوظيفية�و�بقى�ف��ا�ح���يبلغ�سن�املعاش

  :3بثالثة�معا�ي�أساسية�و���كما�يمكن�القول�أنھ�أصبح�اليوم�مف�وم�الوظيفة�العمومية�يتم�� 

املع�ـــــــ��العضـــــــوي�و�قصـــــــد�بـــــــھ�مجموعـــــــة�مـــــــن���ـــــــ�اص�العـــــــامل�ن��ـــــــ���دارة�رغـــــــم�اخـــــــتالف� -

 .وضعي��م�وأصناف�م،�وا��اضع�ن�ألح�ام�القانون�العام

املع�ــ��الشــك���و�عتمــد�ع�ــ��نظــام�القــوان�ن�املطبقــة�ع�ــ��جميــع�مســتخدمي�الدولــة،�باعتبــار�أن� -

وحـــــدة�ثابتـــــة،�ف�ـــــو�يم�ــــ��بـــــ�ن�صـــــنف�ن�مــــن���ـــــ�اص�العـــــامل�ن��ـــــ���ــــذا�النظـــــام�ال�يقـــــوم�ع�ــــ��

 .�دارة،�صنف�يحكمھ�القانون�العام�وصنف�يحكمھ�القانون�ا��اص

وأخ�ـ�ا�املع�ـ��املـادي�أو�الـوظيفي�الـذي�يتج�ــ���ـ��ممارسـة�أ�شـطة�لصـا����دارة���ـدف�تحقيــق� -

  .املص��ة�العامة�وذلك�بصفة�مستمرة�ال��عرف��نقطاع�أو�التوقف

 الفصل�الثا�ي�مـن�النظـام��سا�ـ���للوظيفـة�العموميـة�املوظـف�العمـومي�بنصـھ�4من�جانبھ�عرف

�عـــد�موظفـــا��ــــل��ـــ�ص��عــــ�ن��ـــ��وظيفــــة�قـــارة�و�رســــم��ـــ��إحــــدى�رتـــب�الســــلم�ا��ـــاص�بأســــالك��دارة�"

  .5"التا�عة�للدولة

جــدوره��ــ��ال�شــأة��ــ��تــار�خ�املغــرب�بــل�إن�مف�وم�ــا�يضــرب��ولــم�تكــن�الوظيفــة�العموميــة�حديثــة

أعمــــاق�تــــار�خ�املغــــرب،�كمــــا�لــــم�يكــــن�مف�ــــوم�الوظيفــــة�العموميــــة��ثابتــــا�أو�جامــــدا�بــــل�تطــــور�وأخــــذ�صــــورا�

  .مختلفة�من�حيث�الش�ل�واملضمون 
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  .مھمة ولو مؤقتة بأجر أو بدون أجرأو 
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  . العام للوظیفة العمومیة، كما عدل وتمم
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و�وجــد��ــ��العــالم�نظامــان�أساســيان�للوظيفــة�العموميــة�يختلفــان�مــن�حيــث�ا��ــو�ر�و�ســس�ال�ــ��

  :يقوم�عل��ا��ل�م��ما

رو�ــي�معمـول�بـھ��ـ��فر�سـا�وغ���ــا�مـن�دول�أورو�ـا،�و��سـم�بالــدوام�و�ـو�نظـام�أو : النظـام�املغلـق -

 .و�ستمرار

و�ــو�نظــام�أنجلوساكســو�ي�معمــول�بــھ��ــ��الواليــات�املتحــدة��مر�كيــة،�و�طلــق�: النظــام�املفتــوح -

 .عليھ�كذلك�با��دمة�املدنية،�و��سم��عدم��ستمرار�والدوام�و�بقى�مؤقتا

أن�املغـــــرب�يأخـــــذ�بالنظـــــام�املغلـــــق�مســـــايرا��ـــــ��ذلـــــك�الـــــدول��وانطالقـــــا�مـــــن�النظـــــام�ن�أعـــــاله�،�نجـــــد

  .�ورو�ية

مــن�دراســة�موضــوع�التوظيــف�وتــدب���املناصــب�املاليــة،�مــن�ج�ــة��ــ���ونــھ��ســاعد��وتتج�ــ����ميــة

�ــــ��تقــــدم��دارة�وتحســــ�ن�ا��ــــدمات�ال�ــــ��يقــــوم���ــــا�املــــوظف�ن�مــــن�خــــالل�اختيــــار�أ�ــــ�اص�أكفــــاء�لولــــوج�

  .ة�أخرى�����ونھ��سا�م����تطو�ر�قواعد�تدب���املناصب�املاليةالوظائف�العمومية،�ومن�ج�

املحور�ـة�للموضـوع،�ال�ـ��يمكـن�صـياغ��ا�ع�ـ��الشـ�ل��وع�ـ���ـذا��سـاس�يمكـن�اق�ـ�اح��شـ�الية

  :التا��

إ�ــ��أي�حــد�تمكــن�املشــرع�املغر�ــي�مــن�وضــع�أســس�قانونيــة��ســا�م��ــ��توظيــف�عمــومي�فعــال،�ومــا�

  ملناصب�املالية�للعمليات�ال���تطرأ�عل��ا؟�مدى�استجابة�قواعد�تدب���ا

  :تتفرع�عن��ذه��ش�الية�مجموعة�من��سئلة�الفرعية

  ما��و��طار�القانو�ي�املنظم�لولوج�الوظيفة�العمومية؟

  ما����طرق�وآليات�ولوج�الوظيفة�العمومية؟�وما�مباد��ا�وشروط�ا؟

  ما����أنواع�تدب���املناصب�املالية؟

  ال���تطرأ�عل��ا؟�وما����العمليات

  :تلك����أ�م��سئلة�ال���سيحاول��ذا�العرض��جابة�ع��ا،�من�خالل�ا��طة��تية

  �طار�القانو�ي�والقواعد�املنظمة�لولوج�الوظيفة�العمومية: املبحث��ول 
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  �طار�القانو�ي�للتوظيف�العمومي: املطلب��ول 

  طرق�ولوج�الوظيفة�العمومية: املطلب�الثا�ي

  تدب���املناصب�املالية: املبحث�الثا�ي

  تدب���املناصب�املالية�قواعد: املطلب��ول 

 العمليات�الواردة�ع���املنصب�املا��: املطلب�الثا�ي
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�طار�القانو�ي�والقواعد�املنظمة�لولوج�الوظيفة�: املبحث��ول 

  العمومية

مـن�خالل�ـا�اسـتقدام��فـراد�وإجـراء�املفاضـلة�إن�عملية�التوظيـف��ـ���داة��ساسـية�ال�ـ��يمكـن�

بيــــــ��م�وفقــــــا�للمعــــــاي���العلميــــــة�والتعــــــرف�ع�ــــــ��مــــــن�تتــــــوفر�فــــــ��م�الشــــــروط�الالزمــــــة�ألداء�العمــــــل�وتحمــــــل�

�ســتقطاب�و�ختيــار�: وتتضــمن�عمليــة�التوظيــف�ثالثــة�عناصــر�أساســية��ــ�. املســؤولية�ع�ــ��أكمــل�وجــھ

طـــــار�القـــــانو�ي�املـــــنظم�لعمليـــــات�التوظيـــــف�العمـــــومي�ثـــــم�لإل ) مطلـــــب�أول (وعليـــــھ�ســـــنعرض��ـــــ��. 6والتعيـــــ�ن

  .لطرق�وآليات�ولوج�الوظيفة) مطلب�ثا�ي(نتطرق����

  �طار�القانو�ي�للتوظيف�العمومي: املطلب��ول 

،�كمــــا�)الفقــــرة��و�ــــ�(عمليــــة�التوظيــــف�العمــــومي�مجموعــــة�مــــن��ســــس�واملبــــادئ�القانونيــــة� رطتــــؤ 

  ).لثانيةالفقرة�ا(تخضع�ملجموعة�من�الشروط�

  �سس�القانونية�للتوظيف�العمومي: الفرع��ول 

  النصوص�القانونية�للتوظيف�العمومي: أوال

  :ونجد�با��دول�التا���مجموعة�من�النصوص�القانونية�املؤطرة�للتوظيف�العمومي

                                                           
6
  .81، ص2006عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة عادل حرحوش صالح و مؤید سعید السالم، إدارة الموارد البشریة،  - 

  

  

الـــــــــــد

  ستور 

الفصـــــــــل�

31  

  .مبدأ��ستحقاق����الولوج�للوظيفة�العمومية

الفصـــــــــل�

49  

  .العليا�واملؤسسات��س��اتيجية�التعي�ن����املناصب

الفصـــــــــل�

92  

مبــــــادئ�ت�ــــــافؤ�الفــــــرص�و�ســــــتحقاق�التعيـــــ�ن��ــــــ��املناصــــــب�العليــــــا�وفـــــق�

  .والكفاءة�والشفافية

ظ��ــ��

ف��ايـــــــــــــــر��24

  

  

 .املسـاواة�ل�مغر�ي�ا��ق����الوصول�إ�ـ��الوظـائف�العموميـة�ع�ـ��وجـھ�

الفصــل��ول�والفــرق�بــ�ن�ا���ســ�ن�عنــد�تطبيــق��ــذا�القــانون��سا�ــ���ماعــدا�
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1958�

بمثابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة�

النظــــــــــــــــــــــــــــــــام�

�سا�ـــــــــــــــــــــ���

العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام�

للوظيفــــــــــــــــــــة�

  العمومية

الفصـــــــــل�

1  

  املقتضيات�ال���ينص�عل��ا�أو�ال���ت�تج�عن�قوان�ن�أساسية�خصوصية

  

الفصـــــــــل�

2  

�عــــد�موظفــــا��ــــل��ــــ�ص��عــــ�ن��ــــ��وظيفــــة�قــــارة�و�رســــم��ــــ��إحــــدى�رتــــب�

  .السلم�ا��اص�بأسالك��دارة�التا�عة�للدولة

  

الفصـــــــــل�

6  

يمكـــــــن�الوصـــــــول�إ�ـــــــ��مختلـــــــف�الوظـــــــائف�القـــــــارة�إال�ضـــــــمن�الشـــــــروط��ال 

إال�أن�التعيـــ�ن��ـــ���عـــض�املناصـــب�العاليـــة�. املحـــددة��ـــ���ـــذا�القـــانون��سا�ـــ��

  .يقع�من�طرف�جنابنا�الشر�ف�باق��ا�ح�من�الوز�ر�املع���باألمر

  

  

الفصـــــــــل�

6  

�يمكــــن�لــــإلدارات�العموميــــة،�عنــــد��قتضــــاء،�أن��شــــغل�أعوانــــا�بموجــــب

مكــرر�ال�ي�ــتج�عــن� .عقــود،�وفــق�الشــروط�والكيفيــات�املحــددة�بموجــب�مرســوم

قــانون�. )�ــذا�ال�شــغيل،��ــ��أي�حــال�مــن��حــوال،�حــق�ال��ســيم��ــ��أطــر���دارة

50.05(  

الفصـــــــــل�

7  

يمنـــع��ـــل��عيـــ�ن�أو��ـــل�تـــرق�إ�ـــ��درجـــة،�إذا�لـــم�يكـــن�الغـــرض�مـــن�ذلـــك���

  .شغل�منصب�شاغر

  

  

الفصـــــــــل�

21  

أن��ع�ن����إحدى�الوظـائف�العموميـة�إن�لـم�تتـوفر�اليمكن�ألي���ص�

:فيھ�الشروط��تية  

  أن�ت�ون�لھ�ا���سية�املغر�ية�؛�- 1

  أن�ي�ون�متمتعا�با��قوق�الوطنية،�وذا�مروءة�؛�� -2 

أن�ي�ـــــــون�مســـــــتوفيا�لشـــــــروط�القـــــــدرة�البدنيـــــــة�ال�ـــــــ��يتطل��ـــــــا�القيـــــــام��-3

  بالوظيفة�؛�

إذا�لــم�يكــن��ــ��وضــعية�تتفــق�ومقتضــيات�قــانون�ا��دمــة�العســكر�ة�� -4

  )138-66املرسوم�املل�ي�بمثابة�قانون�رقم�(

  

  

الفصـــــــــل�

يجـــب�أن�يـــتم�التوظيـــف��ـــ��املناصـــب�العموميـــة�وفـــق�مســـاطر�تضـــمن�املســـاواة�بـــ�ن�

و�عت�ـــ��بمثابـــة� .جميــع�امل���ـــ��ن�لولــوج�نفـــس�املنصــب،�وال�ســـيما�حســب�مســـطرة�املبــاراة

مبــاراة،�امتحانــات�التخــرج�مــن�املعا�ــد�واملؤسســات�املع�ــود�إل��ــا�بــالت�و�ن�حصــر�ا�لفائــدة�

اســـت�ناء�مـــن�أح�ـــام�الفقـــرة��و�ـــ��يمكـــن�ل���ومـــة�أن�تـــرخص�للســـلطات�امل�لفـــة� .�دارة
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بتحديـــد� 2011) نـــون�� 25( 1432ذي�ا���ـــة���28الصـــادر��ـــ��2.11.621املرســـوم�رقـــم� -

مــن��22ح�ــام�الفصــل�أل شــروط�وكيفيــات�تنظــيم�مبار�ــات�التوظيــف��ــ��املناصــب�العموميــة،�تطبيقــا�

 .النظام��سا����العام�للوظيفة�العمومية�

�سـن�) 1967يونيـو��1387( 22مـن�ر�يـع��ول��13الصـادر��ـ���401-67املرسوم�املل�ي�رقـم� -

نظـــام�عــــام�للمبار�ــــات�و�متحانـــات�ا��اصــــة�بولــــوج�أســـالك�ودرجــــات�ومناصــــب��دارات�العموميــــة،�

 .كما�وقع��غي��ه�وتتميمھ

بإعفـــــــــــاء�) 1993أبر�ــــــــــل��1413( 29ذي�القعـــــــــــدة��7صـــــــــــادر��ــــــــــ���2-92-231مرســــــــــوم�رقــــــــــم� -

 . طلوب�نظاميا�لتوظيف�م����إطار�جديد�من�أطر�الدولةاملوظف�ن�من�شرط�السن�امل

بتحديـــــد�) 1964غشـــــت��1384( 19ر�يـــــع�الثـــــا�ي��10الصـــــادر��ـــــ���2.64.389املرســـــوم�رقـــــم� -

 .النظام�املتعلق�بولوج�مناصب��دارات�العمومية�املحتفظ���ا�للمقاوم�ن�

ا��ـــداع��ــــ��املتعلـــق��شـــأن�زجـــر��1958يونيـــو��25املـــؤرخ��ـــ���1.58.060ظ��ـــ��شـــر�ف�رقـــم� -

 . �متحانات�و�املبار�ات�العمومية

) 2002أغســـــطس��7( 1423مــــن�جمـــــادى��و�ـــــ���27الصـــــادر��ـــــ���2.02.349املرســــوم�رقـــــم� -

 .بتحديد�السن��ق����للتوظيف�ببعض�أسالك�ودرجات��دارات�العمومية�وا��ماعات�املحلية

بالــــدفاع�الــــوط���أو�بــــاألمن�الــــداخ���وا��ــــار���للدولــــة،�بــــأن�تقــــوم�بتوظيفــــات��عــــد�اختبــــار�  22

ـــوب�تو  تحـــــدد�شـــــروط� .افر�ـــــا��ـــــ��امل���ـــــ��ن�دون�إعـــــالن�ســـــابق�أو�الحـــــقالكفـــــاءات�املطلــ

  )50.05قانون�(وكيفيات�تطبيق�أح�ام��ذا�الفصل�بموجب�مرسوم�

  

ــــــل� ــ ــ ــ ــ ــ ــ الفصــ

23  

ـــوع�الوظــــــائف�ال�ــــــ��يجعل�ــــــا�القــــــانون� ــــن�مجمــ ــــلك�مــ داخـــــل�وزارة�معينــــــة،�يتــــــألف�ســ

  .الوظائف�سا����ا��اص�خاضعة�لشروط�التوظيف�وا��ياة��دار�ة�املرعية�����ذه�

  

ــــــل� ــ ــ ــ ــ ــ ــ الفصــ

24  

يتعـ�ن�ع�ـ���ــل�مر�ـ��أذن�بتوظيفـھ�الــوز�ر�املخـتص،�أن�يجعـل�نفســھ�ر�ـن�إشــارة�

وإذا�امتنع�من��لتحاق�باملنصب�املع�ن�. �دارة�فيما�يتعلق�ب�سميتھ�و�عي�ن�مقر�وظيفتھ

  .لھ�فإنھ�يحذف�من�قائمة�املر���ن�املوظف�ن،��عد�إنذاره

ــــــل� ــ ــ ــ ــ ــ ــ الفصــ

25  

  .املوظف�ن�وترقيا��م����ا��ر�دة�الرسميةيجب�أن�ت�شر��سميات�
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يتعلــــــــق�) 2004مــــــــاي��4( 1425مــــــــن�ر�يــــــــع��ول��14الصــــــــادر��ــــــــ���2.04.23املرســــــــوم�رقــــــــم� -

 . بكيفيات�تحديد�الش�ادات�املطلو�ة�لولوج�مختلف�درجات�وأطر��دارات�العمومية

بتحديــــد�) 2001يونيــــو��22( 1422مــــن�ر�يــــع��ول��29الصــــادر��ــــ���2.01.94املرســــوم�رقــــم� -

شـــروط�اســـتفادة�مكفـــو����مـــة�مـــن��ســـبقية�لولـــوج�املناصـــب�العامـــة�بـــإدارات�الدولـــة�واملؤسســـات�

 . ماعات�العموميةالعامة�وا��

بتحديــــد�) 2001يونيــــو��22( 1422مــــن�ر�يــــع��ول��29الصــــادر��ــــ���2.01.96املرســــوم�رقــــم� -

شــــروط��حتفــــاظ��ــــ��مصــــا����دارات�التا�عـــــة�للدولــــة�واملؤسســــات�العامــــة�وا��ماعــــات�العموميـــــة�

 . بمناصب�لقدماء�العسكر��ن�وقدماء�املحار��ن

ساســية�ا��اصــة�ملــوظفي�عــدد�مــن�القطاعــات�وكــذلك��ــذا�باإلضــافة�إ�ــ��مجموعــة�مــن��نظمــة�� 

  .للفئات�املش��كة�ب�ن�الوزارات

  مبادئ�التوظيف�العمومي: ثانيا

تخضــع�عمليــة�التوظيــف�ملجموعــة�مــن�املبــادئ�القانونيــة�العامــة�ال�ــ��جــاءت�ن�يجــة�لظ�ــور�الــنظم�

  .�7ستحقاق�وا��دارة����التوظيف الديمقراطية،�وتتمثل�أساسا����املساواة،

لولـوج�الوظيفـة�العموميـة�مـن�املبـدأ�العـام�للمسـاواة�الـذي�نـادت�بـھ�الرسـائل��ين�ثق�مبـدأ�املسـاواة

الســـــماو�ة،�و�با��صـــــوص�الشـــــر�عة��ســـــالمية،�و�نصـــــت�عليـــــھ�بيانـــــات�حقـــــوق���ســـــان��مر�كيـــــة�ســـــنة�

  .و�أعلنت�عنھ�دسات���جل�الدول �1789و�الفر�سية�سنة��1776

وظيفــة�العموميـــة�أن�ي�ســاوى�جميـــع�املــواطن�ن��ـــ��تــو���الوظـــائف�و�قصــد�بمبـــدأ�املســاواة�لولـــوج�ال

العموميـــــة�بمعـــــامل��م�نفـــــس�املعاملـــــة�مـــــن�حيـــــث�املـــــؤ�الت�و�الشـــــروط�املتطلبـــــة�قانونـــــا�ل�ـــــل�وظيفـــــة،�مـــــع�

  . اس�بعاد�أي�تمي����س�ب�اعتبارات�دي�ية�أو�سياسية�أو�غ���ا

بــــــــل�يخضــــــــع�ملعيــــــــار�ا��ــــــــدارة�إن�مبــــــــدأ�املســــــــاواة�لولــــــــوج�الوظيفــــــــة�العموميــــــــة�لــــــــ�س�مبــــــــدأ�مطلقــــــــا�

  . و�ستحقاق

يـنص�ع�ـ��مبـدأ���81996ذا�املبدأ�لم�يكـن�منصوصـا�عليـھ��ـ��الدسـات���السـابقة،�وإن��ـان�دسـتور�

املســـاواة�لولـــوج�الوظيفـــة�العموميـــة�فـــيمن�تتـــوفر�فـــ��م�الشـــروط��دون�أن�يـــورد�معيـــار��ســـتحقاق،�فكمـــا�
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ئف�واملناصــــب�العموميــــة�و�ــــم�ســــواء�فيمــــا�يرجـــــع�يمكــــن���ميــــع�املــــواطن�ن�أن�يتقلــــدوا�الوظــــا"جــــاء�فيــــھ�

حيــث��ــان�يقتصــر�ع�ــ��تــوفر�الشــروط�املطلو�ــة�لالســتفادة�ع�ــ��قــدم�املســاواة��9"للشــروط�املطلو�ــة�لنيل�ــا

  .لولوج�الوظيفة�العمومية�دون�أي�إشارة�إ���مبدأ��ستحقاق

�31لفصـــل�يـــنص�بصـــر�ح�العبـــارة�ع�ـــ��مبـــدأ��ســـتحقاق�حســـب�ا��10ـــ��حـــ�ن�نجـــد�الدســـتور�ا��ـــا��

ولـــــوج�الوظـــــائف�: اســـــتفادة�املواطنـــــات�واملـــــواطن�ن،�ع�ـــــ��قـــــدم�املســـــاواة�مـــــن�ا��ـــــق��ـــــ�" الــــذي�يـــــنص�ع�ـــــ��

فــــــال�يكتفــــــي�بتــــــوفر�الشــــــروط�لالســــــتفادة�ع�ــــــ��قــــــدم�املســــــاواة�مــــــن�ولــــــوج�". العموميــــــة�حســــــب��ســــــتحقاق

  .الوظيفة�العمومية،�بل�يخضع�ا�ملعيار��ستحقاق

ل�ـــل�مغر�ـــي�"نظـــام��سا�ـــ���العـــام�للوظيفـــة�العموميـــة�مـــن�ج�ـــة�أخـــرى�نـــص�الفصـــل��ول�مـــن�ال

وال�فرق�ب�ن�ا���سـ�ن�عنـد�تطبيـق�. ا���سية�ا��ق����الوصول�إ���الوظائف�العمومية�ع���وجھ�املساواة

  .�ذا�القانون��سا����ما�عدا�املقتضيات�ال���ينص�عل��ا�أو�ال���ت�تج�عن�قوان�ن�أساسية�خصوصية

ا���مـــــع�اشـــــ��اط�تـــــوف����عـــــض�الشـــــروط�ال�ـــــ��يتـــــأ�ى���ـــــا�اختيـــــار�أصـــــ���إال�أن�مبـــــدأ�املســـــاواة�ال�ي�نـــــ

  .11العناصر�للوظيفة�العمومية

ع�ــــ��ضــــمان�ت�ــــافؤ�الفــــرص�أمــــام�جميــــع�املــــواطن�ن�لشــــغل��مــــن�ج�ــــة�أخــــرى�يقــــوم�مبــــدأ�ا��ــــدارة

  .الوظائف�العمومية�مع�مراعاة�عنصر�الكفاءة�عند��ختيار

العموميـــة�يجـــب�أن�تـــتم�بنـــاء�ع�ـــ��قـــدرا��م��و��حيـــث�أن�عمليـــة�اختيـــار�املر�ـــ��ن�لشـــغل�الوظـــائف

  . م�ارا��م�العلمية�و�العملية�وميول�م�ال������إ���غ���ذلك�من�املتطلبات�الالزمة��ل�ل�وظيفة

و�ذا�ما��ع���أن�ت�ون�الكفاءة����املعيار�لتو���الوظائف�ثم�يتم�وضع�معـاي���دقيقـة�لتحديـد��ـذه�

  .�12ل�وظيفة�ومتطلبات�التأ�يل�الالزمة�الكفاءة�عن�طر�ق�تحديد�واجبات�ومسؤوليات

كما�جعل�املشرع�الدستوري�التعي�ن����املناصب�العليا��و��خـر�خاضـعا�ملبـدأ��سـتحقاق،�فـرغم�

أن��ذه�الفئة�ال�تحمل�صفة�املوظف�لغياب�عنصر�ال��سـيم،�و�كـذلك�تمتـع��دارة�بحر�ـة�كب�ـ�ة�للتعيـ�ن�
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  .2281، ص )1996أكتوبر  10( 1417من جمادى األولى  26بتاریخ 
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��92ـذه�الفئـة��تخضـع�بـدور�ا�ل�ـذا�املبـدأ�فحسـب�الفصـل�����ذه�املناصب،�فإن�الدستور�ا��ا���جعل�

  .منھ�فإن�التعي�ن�����ذه�املناصب�يخضع�ملبادئ�ت�افؤ�الفرص�و�ستحقاق�والكفاءة�والشفافية

  شروط�ولوج�الوظائف�العمومية: الفرع�الثا�ي

�25إ�ـ���21ي�ب���لولوج�الوظيفة�العمومية�توفر�ال��ص�ع���شـروط�عامـة�تنظم�ـا�الفصـول�مـن�

،�وأيضــا�اســ�يفاء�شــروط�خاصــة�متعلقــة�بــالتعي�ن��ــ��قطاعــات�وظيفيــة�معينــة�1958ف��ايــر��24مــن�ظ��ــ��

  .13تحدد�ا��نظمة��ساسية�ا��اصة

  الشروط�العامة�للتوظيف: أوال 

مــــن�الشــــروط�العامــــة�ال�ــــ��يفرضــــ�ا�القــــانون��ــــ��تقلــــد�الوظــــائف�واملناصــــب�العموميــــة��ــــ��التمتــــع�

  .14دنية�والسياسيةبا��قوق��ساسية�م��ا�امل

وال�يمكـــــــن�ألي��ـــــــ�ص�أن��عـــــــ�ن��ـــــــ��إحـــــــدى�الوظـــــــائف�العموميـــــــة�إذا�لـــــــم�يتـــــــوفر�فيـــــــھ�الشـــــــروط�

  :،�و�ذه�الشروط���195815ف��اير��24من�ظ�����21املنصوص�عل��ا����الفصل�

 .أن�ت�ون�لھ�ا���سية�املغر�ية -

 .أن�ي�ون�متمتعا�با��قوق�الوطنية،�وذا�مروءة -

 .القدرة�البدنية�ال���يتطل��ا�القيام�بالوظيفةأن�ي�ون�مستوفيا�لشروط� -

  .إذا�لم�يكن����وضعية�تتفق�ومقتضيات�قانون�ا��دمة�العسكر�ة -

كمــــا��شـــــ��ط��ـــــ��املر�ـــــ��للوظيفـــــة�العامـــــة�أن�ي�ـــــون�متمتعـــــا�بحقوقـــــھ�املدنيـــــة،�وأن�ال�ت�ـــــون�لديـــــھ�

حكـــم�عليـــھ�جنائيـــا�ســوابق�ســـ�ئة�تـــؤثر�ع�ـــ��مســلكھ�وســـمعتھ�ونزا�تـــھ،�فاشـــ��ط�القـــانون�أن�ال�ي�ــون�قـــد�

،�وقــــد�ذ�بـــت��دارة�إ�ــــ����عـــاد�مــــن�التوظيفـــات�املوظــــف�املح�ـــوم�عليــــھ�)مجلــــس�التأديـــب(وح�ـــ��إدار�ـــا�

  .16بالعزل�من�وظيفتھ

  الشروط�ا��اصة�للتوظيف: ثانيا
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تختلــــف�شـــــروط�التوظيــــف�ا��اصـــــة�مـــــن�وظيفــــة�إ�ـــــ��أخــــرى�حســـــب�نـــــوع�وطبيعــــة�الوظيفـــــة�املـــــراد�

وغالبــــا�مــــا�تتمثــــل��ــــذه�. مــــن�كفــــاءات�وقــــدرات�ذ�نيــــة�أو�لياقــــة�بدنيــــة�شــــغل�ا�ومــــا�تتطلبــــھ��ــــذه�الوظيفــــة

الشـروط�ا��اصـة��ــ��مجموعـة�مـن�الضــوابط�القانونيـة�كتلــك�املتعلقـة�بالسـن�واملســتوى�الثقـا���والقــدرة�

  .17البدنية�ا��اصة

سـنة�مـع��40و�18جل��نظمـة��ساسـية�تحـدد�سـن�التوظيـف�بـ�ن�: شرط�السن -

 .18سنة�ما�عدا��عض��ست�ناءات�ا��اصة���45غاية�إم�انية�تمديد��ذا�السن�إ�

قـــــد��شــــــ��ط��عـــــض�الوظـــــائف�ف�ال���ـــــ��لشــــــغل�ا�أن�: شـــــرط�املســـــتوى�الثقـــــا��� -

ت�ـــون�لـــھ�كفــــاءة�علميـــة�معينــــة�أو�خ�ـــ�ة�أو�تـــدر�ب�ســــابق،�أو�إجـــادة��عــــض�اللغـــات��جن�يــــة�أو�

. أج�ـــــزة�محـــــددةالتـــــوفر�ع�ـــــ��قـــــدرات�وم�ـــــارات�معينـــــة�أو�إتقـــــان�املعلومـــــات�أو�اســـــتخدام�آالت�و 

 .19ف�ذه�الشروط�تختلف�من�وضعية�إ���أخرى�حسب�طبيع��ا��دار�ة�أو�التقنية

قـــد��شـــ��ط��ـــ���عـــض�الوظـــائف�شـــروطا�تتعلـــق�: شـــرط�القـــدرة�البدنيـــة�ا��اصـــة� -

بالكمـــــــال�ا��ســـــــما�ي�والقـــــــدرة�ا��ســـــــدية�نظـــــــرا�لطبيعـــــــة�أ�شـــــــطة��ـــــــذه�الوظـــــــائف��ـــــــا���ش،�

لبصر��املتخصص�ن�بأج�زة�املراقبة�الدقيقـة�وغ���ـا�أو�تطلب�حدة�ا...  ال��ون،�الدرك�املل�ي

 .20من�الشروط�ا��اصة�املتعلقة�بالقدرة�البدنية

  طرق�ولوج�الوظيفة�العمومية: املطلب�الثا�ي

تحقيقــــا�ملبــــد�ي�الكفــــاءة�واملســــاواة،�تب�ــــ��املشــــرع�املغر�ــــي�مجموعــــة�مــــن�الطــــرق�لولــــوج�الوظيفــــة����

،�و�اســـت�ناء�ع�ـــ���ـــذه�الطر�قـــة�يمكـــن�ولـــوج�)الفـــرع��ول (العموميـــة�وتتج�ـــ��أساســـا��ـــ��املبـــاراة�والتعاقـــد�

�ـــــــا�تــــــرد�عل��ـــــــا�ولــــــ�ن�تــــــم�إلغـــــــاء��ــــــذه�الطر�قــــــة�فإ�) الفــــــرع�الثـــــــا�ي( الوظيفــــــة�العموميــــــة�بطر�قـــــــة�مباشــــــرة�

  .است�ناءات�س�تم�ذكر�ا�الحقا

  املباراة�:العادية�ةق�الطر :  الفرع��ول 
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ع�ـ��مجموعـة�مـن�املبـادئ�ال�ـ��يتعـ�ن�ع�ـ��الدولـة�واملؤسسـات�31،��ـ��فصـلھ�2011لقد�نـص�دسـتور������

العموميــة�وا��ماعــات�ال��ابيــة�العمــل���ــا،�ومــن�ضــم��ا�ت�ســ���أســباب�اســتفادة�املواطنــات�واملــواطن�ن،�ع�ــ��قــدم�

  .املساواة�من�ا��ق����ولوج�الوظائف�العمومية�حسب��ستحقاق

بمثابـــــة�النظـــــام��سا�ـــــ���العـــــام�للوظيفـــــة�العموميـــــة��ـــــ���1.58.008الظ��ـــــ��الشـــــر�ف�رقـــــم�كمـــــا�نـــــص������

،�ع�ـــ��أن�التوظيـــف��ـــ��املناصـــب�العموميـــة�يجـــب�أن�يـــتم�وفـــق�مســـاطر�تضـــمن�املســـاواة�بـــ�ن�جميـــع��22الفصــل�

وميــة،��ــ��امل���ــ��ن�الــذين�يتــوفرون�ع�ــ��الشــروط�املطلو�ــة�قانونــا�الجتيــاز�امتحانــات�الولــوج�إ�ــ��الوظــائف�العم

  .إطار�من�الشفافية�وال��ا�ة�وت�ا���الفرص�واملساواة،�واعتماد�الكفاءة�و�ستحقاق

كما�أكد��ج��اد�القضا�ي�الفر�����ع���فكرة�املساواة����ولوج�الوظـائف�العموميـة،�وذلـك�مـن�خـالل�����

املعتقــــــــدات�الدي�يـــــــــة���عتمــــــــاد�ع�ــــــــ��الكفـــــــــاءة�دون���تمــــــــام�باألصـــــــــول�العرقيــــــــة�أو��نتمــــــــاءات�السياســـــــــية�أو 

"  BARRELبار�ــــل��"للم���ـــ��ن،�و�ــــو�مـــا�تبــــ�ن�مـــن�خــــالل�القــــرار�الصـــادر�عــــن�القضـــاء��داري�واملتمثــــل��ـــ��قــــرار�

،�و�مقت�ــــ����ــــذا�القــــرار�أكــــد��ج��ــــاد�القضــــا�ي�1954مــــايو��28والصــــادر�عــــن�مجلــــس�الدولــــة�الفر��ــــ���بتــــار�خ�

أو�مــواطن�مـن�املشـاركة��ـ��مبـاراة�لولـوج�أسـالك�الوظيفــة��الفر��ـ���ع�ـ��أنـھ�ال�يحـق�لـإلدارة�أن�تمنـع�أي�مواطنـة

  .21العمومية

و�خصــوص�إجــراءات�تــدب���املبــاراة�ف�نــاك�عــدة�طــرق�للتوظيــف�حيــث�يــتم�اســتعمال�ا�لولــوج��ــل�إطــار�����

ع�ــ��حــدة�وإن�اقت�ــ����مــر��ــل�درجــة�ع�ــ��حــدة�وفــق�مــا�يــنص�عليــھ�النظــام��سا�ــ���للوظيفــة�العموميــة�وقــد�

�شــروط�تحــدد�النظــام�القــانو�ي�للمبار�ــات،�ال�ــ���ســتد���اح�ــ�ام��2011نــوفن����25لصــادر�بتــار�خ�جــاء�املرســوم�ا

عدد�املناصب�املتبـارى�حول�ـا�وال�ـ��يجـب�التنصـيص�عل��ـا��ـ��القـرار�الـوزاري�ومراكـز�إجـراء�املبـاراة�وكـذلك�تـار�خ�

أن��عــــالن�يجــــب�أن�ي�ــــون��بدايــــة�و��ايــــة�قبــــول�ال��شــــيحات�باعتبــــار�أجــــل�ال�يجــــب�أن�ي�ــــون�قصــــ��ا�جــــدا�كمــــا

  . وا��ا�ومحدد�مل�ان�وزمان�املباراة�وكذا�املناصب�املتبارى��شأ��ا

   

  الطرق��ست�نائية:  الفرع��الثا�ي

  قداعتال 

بالرجوع�إ�ـ��املرسـوم�رقـم�: التار�خ�املقرر�شروط�وكيفيات��شغيل�ا����اء�بموجب�عقود� -

املتعلــــــق�بتحديــــــد�شــــــروط�وكيفيــــــات�ال�شــــــغيل�بموجــــــب�عقــــــود�بــــــاإلدارات�العموميــــــة،��2.15.770

                                                           
.313، ص 2003محمد كرامي، القانون اإلداري، الطبعة الثانیة،  
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والذي�ي�يح�ال�شغيل�بموجب�عقود��لما�اقتضت�ضرورة�املص��ة�ذلـك�خ�ـ�اء�إلنجـاز�مشـار�ع�أو�

شــــارات�أو�خ�ــــ�ات�أو�القيــــام�بم�ــــام�محــــددة�،�يتعــــذر�القيــــام���ــــا�مــــن�قبــــل�دراســــات�أو�تقــــديم�اس�

 .�دارة�بإم�انيا��ا�الذاتية�

و�ــــذا�النــــوع�مــــن�ال�شــــغيل�ال�يــــؤدي�إ�ــــ��ترســــيم�املتعاقــــد�معــــھ��ــــ��أطــــر��دارة،�و��ب�ــــ��أن�

ا�تتـــــــوفر�لـــــــدى�ا���ـــــــ�اء�املـــــــؤ�الت�العلميـــــــة�وامل�نيـــــــة�الالزمـــــــة�ملمارســـــــة�امل�ـــــــام�املطلـــــــوب�القيـــــــام���ـــــــ

  .ومتمتع�ن�ب�افة�ا��قوق�املدنية

و�خصــوص�مــدة�العقـــد�بال�ســبة�ل���ــ�اء�فـــإن�املرســوم�يحــدد�ا��ـــ��ســ�ت�ن�قابلــة�للتجديـــد�

مـــــرة�واحــــــدة،�و�عــــــرض��ــــــذه�العقـــــود�ع�ــــــ��تأشــــــ��ة��ــــــل�مـــــن�الســــــلطة�ا���وميــــــة�امل�لفــــــة�باملاليــــــة�

  .22والسلطة�ا���ومية�امل�لفة�بالوظيفة�العمومية��عد�موافقة�رئ�س�ا���ومة

يـــتم��شـــغيل��عـــوان�بموجـــب�عقـــود�: شـــروط�وكيفيـــات��شـــغيل��عـــوان�بموجـــب�عقـــود� -

ملـــدة�أقصـــا�ا�ســـ�تان�و�مكــــن�تمديـــد�ا�مـــرة�واحــــدة�ملـــدة�ال�تتجـــاوز�ســــ�ت�ن،�وال�يمكـــن��عـــد�ذلــــك�

 .تمديد�مدة�العقد�لف��ة�إضافية�إال�ب��خيص�مسبق�من�رئ�س�ا���ومة�

ن�أن�يـــتم��شــغيل�م�بموجــب�عقـــود�و�حــدد�عــدد�املناصــب�املخصصـــة�لألعــوان�الــذين�يمكــ

بال�ســبة�ل�ــل�قطــاع�وزاري�بقــرار�لــرئ�س�ا���ومــة�بنــاء�ع�ــ��اق�ــ�اح�لــرئ�س��دارة�املعنيــة،�وذلــك�

  .���حدود�املناصب�املالية�الشاغرة�املقيدة����م��انية�القطاع�الوزاري�املع��

��بنـــاء�ع�ــــ��دراســــة�و�ـــتم��شــــغيل��عـــوان�بموجــــب�عقــــود�بنـــاء�ع�ــــ��مبـــاراة،��عــــد�عمليــــة�انتقـــاء�أو�ــــ

مللفا��م�،�و�حق�لـرئ�س��دارة�املعنيـة�إ��ـاء�عقـد�ال�شـغيل�خـالل�سـر�انھ،�شـر�طة�إخبـار�العـون�املتعاقـد�

معـــھ�بـــذلك�شـــ�را�ع�ـــ���قـــل�قبـــل�إل��ـــاء�العقـــد،�و�ســـتفيد�العـــون�املتعاقـــد�معـــھ�مـــن��افـــة�ا��قـــوق�ال�ـــ��

    ... .قامة�والتنقليتمتع���ا�املوظف�النظامي�من�تقاعد�و�غطية���ية�ونفقات��

مـــــــن�النظــــــام��سا�ـــــــ���للوظيفــــــة�العموميــــــة�ي�بـــــــ�ن�ع�ــــــ��أنـــــــھ�يجــــــب�أن�يـــــــتم���22اســــــتقراء�املــــــادة�و 

التوظيــــــف��ــــــ��املناصــــــب�العموميــــــة�وفــــــق�مســــــاطر�تضــــــمن�املســــــاواة�بــــــ�ن�جميــــــع�امل���ــــــ��ن�لولــــــوج�نفــــــس�

د�ل�ــا�بــالت�و�ن�حصــر�ا�املنصــب،�و�عت�ــ��بمثابــة�مبــاراة،�امتحانــات�التخــرج�مــن�املعا�ــد�واملؤسســات�املع�ــو 

لفائـــــدة��دارة،�كمـــــا�يمكـــــن�ل���ومـــــة�أن�تـــــرخص�للســـــلطات�امل�لفـــــة�بالـــــدفاع�الـــــوط���أو��مـــــن�الـــــداخ���

                                                           
.بتحدید شروط تنظیم مباریات التوظیف في المناصب العمومیة)  2016أغسطس  9(  1437ذي القعدة  5صادر في 2.15.770مرسوم رقم  
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وا��ار���للدولـة،�بـأن�تقـوم�بتوظيفـات��عـد�اختيـار�الكفـاءات�املطلـوب�توافر�ـا��ـ��امل���ـ��ن�دون�إعـالن�

 .23سابق�أو�الحق

عا�ــــد�ال�ــــ��ت�ــــون�تا�عــــة�مباشــــرة�لقطــــاع�وزاري�معــــ�ن�وع�ــــ���ــــذا��ســــاس�فخر��ــــ��املــــدارس�وامل���

و�ع�ــــد�إل��ــــا�ت�ــــو�ن�مجموعــــة�مـــــن��طــــر�قصــــد�إدماج�ــــا�مباشـــــرة��ــــ���دارة،�كخر��ــــ��املدرســــة�الوطنيـــــة�

  .لإلدارة
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  تدب���املناصب�املالية�: املبحث�الثا�ي

��ــ�يع�حركيــة�املــوظف�ن�مــن�خــالل� �عت�ــ��تــدب���املناصــب�املاليــة�مــن�الطــرق�امل�مــة�ال�ــ���ســا�م��ــ�

وضــع�آليــات�كفيلــة�بإعــادة�توز�ــع�املــوارد�ال�شــر�ة��شــ�ل�متــوازن�بــ�ن��دارات�العموميــة�وإعطــاء�ديناميــة�

جديـــــدة�لـــــإلدارة�ع�ـــــ��توســـــيع��فـــــاق�امل�نيـــــة�للمـــــوظف�ن،�وإغنـــــاء�تجـــــار��م�وخ�ـــــ�ا��م�وتمكيـــــ��م�مـــــن�ولـــــوج�

البــــد�مــــن�التطــــرق�ل��انــــب�النظــــري��ناصــــب�املاليــــة�مســــارات�م�نيــــة�متنوعــــة،�ومــــن�خــــالل�محــــور�تــــدب���امل

�ا��انــــب�العم�ــــ��املتمثــــل��ــــ��وكــــذا،�)املطلــــب��ول (  مف�ــــوم�املنصــــب�املــــا���وأنواعــــھاملتمثــــل�باألســــاس��ــــ��

  ).املطلب�الثا�ي(  العمليات�الواردة�ع���املنصب�املا��

  

  مف�وم�املنصب�املا���وأنواعھ: ول املطلب�� 

  املنصب�املا��مف�وم�: الفرع��ول   

يحيــل�مصـــط���الوظيفـــة�ع�ـــ��معنيـــ�ن�،مع�ـــ��إداري�والـــذي�يحيلنـــا�ع�ـــ��امل�ـــام�املســـندة�للموظـــف���

و�ختصاصــات�املو�ولـــة�إليــھ�،ومع�ـــ��مــا���يحيـــل�ع�ـــ��املنصــب�املـــا���،الــذي�يـــرتبط�باعتمــاد�مـــا���لفائـــدة�

العامـة�،وقـد�نصـت�مختلـف�املوظف�كحق�لـھ�مقابـل�ا��دمـة�ال�ـ��يقـدم�ا�لـإلدارة��ـ��تحقيق�ـا�للمصـ��ة�

ال�شـــر�عات�الدوليـــة�واملحليـــة��ـــ��مجـــال�الوظيفـــة�العموميـــة�ع�ـــ���ـــذا�ا��ـــق،رغم�اختالف�ـــا�مـــن�بلـــد�آلخـــر�

  .تبعا�للنظام�املعتمد�داخل��دارة

وممـــا�الشـــك�فيـــھ�أن�أ�ـــم�ا��قـــوق�ال�ـــ��أقر�ـــا�القـــانون�تلـــك�املتعلقـــة�با��انـــب�املـــا���أو�ا��قـــوق����

مــن�أ�ميــة�بالغــة��ــ��ا��يــاة��جتماعيــة�للموظف،حيــث�تحقــق�لــھ��طمئنــان�ع�ــ���املاليــة�للموظــف�ملــا�ل�ــا

مســتقبلھ�املع��ــ��،مما�قــد�يحفــزه�ع�ــ���داء�ا��يــد�وتطــو�ر�م�اراتــھ�،لــذلك�ي�ــون�موضــوع�أجــرة�املوظــف�

أو�ا��قــوق�املاليــة�للموظــف�ذو�أ�ميــة�قصــوى،�ممــا�ي�ب�ــ��ع�ــ���دارة�إحاطــة��ــذه�ا��قــوق�بالضــمانات�

فمـن�أ�ـم�املزايـا�الوظيفيـة�ال�ـ��يتمتـع���ـا�املوظـف�نجـد��ـذا�ا��ـق�املـا���أو��جـرة�ال�ـ��.ة���ماي��ا�ساسي

 .يتقاضــــــــــــــــــــــــا�ا�مقابــــــــــــــــــــــــل�ا��ـــــــــــــــــــــــــدمات�ال�ــــــــــــــــــــــــ��يؤد��ـــــــــــــــــــــــــا�لفائــــــــــــــــــــــــدة�الدولـــــــــــــــــــــــــة�أو�ا��ماعــــــــــــــــــــــــات�ال��ابيـــــــــــــــــــــــــة

ن�فاملنصـــب�املـــا�����ـــذا�املع�ـــ���ـــو�التحمـــل�املـــا���للوظـــائف�بامل��انيـــة،�املســـموح�بـــھ�بموجـــب�مختلـــف�قـــوان�

  .املالية
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حيـــث��61لقـــانون�للماليـــة�للمنصـــب�املـــا����ـــ��املـــادة�13-130رقـــم� وقـــد�أشـــار�القـــانون�التنظي�ـــ����

  :�ش����ذه�املادة�إ���أنھ

ال�يمكن�إحداث�مناصب�مالية�أو�حذف�ا�أو�توز�ع�ا�ما�بـ�ن�القطاعـات�الوزار�ـة�أو�املؤسسـات�إال� •

  بموجب�قانون�املالية

 .املناصــــب�املاليــــة�خــــالل�الســــنة�وفــــق��جــــراءات�املحــــددة�بــــنص�تنظي�ــــ�يمكــــن�أن�يــــتم�تحو�ــــل� •

ال�يمكـــــن�القيـــــام�خـــــالل�الســـــنة�بإعـــــادة�ان�شـــــار�املناصـــــب�املاليـــــة�إال�داخـــــل�نفـــــس�الفصـــــل�املخصـــــص� •

 .للمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوظف�ن�و�عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان�بال�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبة�ل�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل�قطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع�وزاري�أو�مؤسســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

خصصــة�للمــوظف�ن�و�عــوان�بموجــب�يمكــن�القيــام�بإعــادة�ان�شــار�املناصــب�املاليــة�مــا�بــ�ن�الفصــول�امل •

  .24قانون�املالية

و�ــ���ــذا�الصــدد�البــد�مــن�إبــراز�دور�التــدب���التــوق���للوظــائف�والكفــاءات�وكــذا�إعــادة��ن�شــار�����

  .���إحداث�وحسن�تدب���املنصب�املا��

فالتــدب���التــوق���للوظــائف�والكفــاءات��ســمح�بتوقــع�ا��اجيــات�مــن�الرأســمال�ال�شــري�واتخــاذ�����

إعــــادة��ن�شــــار�ترمــــي�إ�ــــ��مــــد�القــــرارات��شــــأ��ا�،�باســــ�ثمار�وت�بــــع�العمليــــة�وتقيــــيم�نتائج�ــــا،���حــــ�ن�نجــــد�

اد�،�ح�ــ��تــتمكن�الب�يــات��دار�ــة�بــاملوارد�ال�شــر�ة�حســب�حاجيا��ا،ســوء�فيمــا�يخــص�الكفــاءات�أو��عــد

من�إنجـاز�م�ام�ـا�و�سـتجابة�ملختلـف�متطلبـات�املـواطن�ن�والفـاعل�ن�ومجمـوع�الشـر�اء،�وذلـك�عـن�طر�ـق�

سياســة�حركيــة�منضــبطة�ورشــيدة�ومواطنــة،�تقــوم�ع�ــ��ت�ســيط�وت�ســ���مختلــف�املقتضــيات�التنظيميــة�

ركيـة�داخـل��دارة�و�ـ�ن��دارة�املتعلقة�بنقل�املوظف�ن�وترقي��م�وإعادة��عييـ��م،�و�سـ���إ�ـ����ـ�يع�ا��

املركز�ـــة�واملصـــا���الالممركـــزة�و�ـــ�ن�مختلـــف�القطاعـــات�الوزار�ـــة،�و�شـــ�ل�عـــام�بـــ�ن�مختلـــف�القطاعـــات�

  25.  العمومية�من�إدارات�الدولة�وا��ماعات�ال��ابية�واملؤسسات�وامل�شآت�العامة

  أنواع�املناصب�املالية: الفرع�الثا�ي

  :صب�املالية�وال���يمكن�تحديد�ا�وفق�ماي��أنواع�املنايمكن�التطرق�ملجموعة�من�

                                                           
.2015یونیو  2بتاریخ  1.15.62الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم  13- 130القانون التنظیمي للمالیة رقم  
24

  
.2005أعمال المجلس األعلى للوظیفة العمومیة دورة دجنبر  -وإعادة االنتشار تقریر لجنة األنظمة األساسیة حول الحركیة- 
25
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منصــب�مــا���شــاغر،�منصــب�مــا���محــذوف،�منصــب�مــا���محــدث،�منصــب�مــا���مشــغول،�منصــب��

  .ما���م��وز 

و�ــو��ــل�منصــب�مــا���غ�ــ��مشــغول�و�ــتم�حذفــھ�إذا�لــم��ســتعمل�داخــل�نفــس�منصــب�مــا���شــاغر� -

 .السنة�املالية

صــب�الــذي�يحــذف�ن�يجــة�عــدم�اســتعمالھ�و�ســ�ث���مــن�ا��ــذف�املنصــب�املــا���املحــذوف�و�ــو�املن -

 :املناصب�املالية�التالية

املناصـــــب�املحـــــتفظ���ـــــا�ملـــــوظفي�الـــــبالط�املل�ـــــي�وإدارة�الـــــدفاع�الـــــوط���ورجـــــال�ال�ســـــي���والصـــــف�

  .26بالقوات�املساعدة

املناصـــب�املاليـــة�ا��اصـــة�باملدير�ـــة�العامـــة��2017و�ســـ�ث���كـــذلك�حســـب�مشـــروع�قـــانون�ماليـــة�

 . 27باألمن�الوط���واملناصب�املالية�ا��اصة�باملدير�ة�العامة�ا��اصة�بمراقبة�ال��اب�الوط��

 .و�و�املنصب�الذي�يحدث�بموجب�قانون�املالية�خالل�السنة�املاليةاملنصب�املا���املحدث� -

املنصــــب�املــــا���املشــــغول�و�ــــو�ا��الــــة�العاديــــة�للمنصــــب�الــــذي�ي�ــــون�مســــتعمال�ومشــــغول�بصــــفة� -

  .28طرف�املوظفعادية�من�

  

  العمليات�ال���تطرأ�ع���املنصب�املا��: املطلب�الثا�ي

  إعادة��ن�شار: الفرع��ول 

تقت�ـــ���عمليـــة�إعـــادة�ان�شـــار�املناصـــب�املاليـــة،��ـــ��تـــار�خ�معـــ�ن،�إ�ـــ���غي�ـــ���ن�ســـاب�املـــا���املـــرتبط�

  .باملنصب�املا��

  .29الب�يات��دار�ةو�ن�ساب�املا����و�عملية�تخصيص�املنصب�املا���إلحدى�

�ســـــمح�بإعـــــادة�ان�شـــــار�' 30املتعلـــــق�بإعـــــداد�وتنفيـــــذ�قـــــوان�ن�املاليـــــة�مـــــن�املرســـــوم�15فطبقـــــا�للمـــــادة�

 'املناصب�داخل�نفس�الفصل�خالل�السنة�املالية�بمقرر�لآلمر�بالصرف�املع���باألمر

                                                           
.1997-1996للسنة المالیة  96-8من القانون المالي رقم  43المادة - 
26

  
.2017للسنة المالیة  16- 73من مشروع قانون المالیة رقم 22المادة  - 
27

 
28
  .  http://refgrh.mmsp.gov.maالموقع اإللكتروني لوزارة الوظیفة العمومیة وتحدیث اإلدارة  - 
29

  .الموقع اإللكتروني السابقنفس  - 



 

 
18 

 

�ــــــ��بخصـــــوص�املناصــــــب�الشـــــاغرة،��عــــــرض�املقـــــرر�م�ــــــ�و�ا�بجـــــدول�إعــــــادة�ان�شـــــار�املناصــــــب���    

ي�ــت�ا��ــازن�الــوزاري��ــ��. نظ�ــ�ين�ع�ــ��ا��ــازن�الــوزاري�قصــد�املصــادقة�وتحيــ�ن�املعطيــات�املتــوفرة�لديــھ

   .�ذا�املقرر�و�حتفظ�بنظ���منھ�و�عيد�النظ���الثا�ي�إ����مر�بالصرف

أمــــــا�فيمــــــا�يخــــــص�املناصــــــب�املشــــــغولة،�ومــــــن�اجــــــل�مطابقــــــة�إعــــــادة��ن�شــــــار�للمناصــــــب�املاليــــــة��   

قــررات�انتقــال�املــوظف�ن�املعنيــ�ن���ـــذه�املناصــب،�يتعــ�ن�إدراج��ــات�ن�العمليتــ�ن��ــ��مقـــرر�املشــغولة�مــع�م

املناصـــــب�املاليـــــة�ال�ـــــ��تـــــم�إعـــــادة��(individualisation )واحـــــد�والقيـــــام��ـــــ��نفـــــس�املناســـــبة�ب��ـــــ�يص�

  .31ان�شار�ا

  

  تحو�ل�املناصب�املالية: الفرع�الثا�ي

  .خ�مع�ن،�إ����غي���الدرجة�للمنصب�املا���املع��تقت����عملية�تحو�ل�املنصب�املا��،����تار�

  .32الدرجة����املؤشر�املحدد�ملستوى�ال��ت�ب�للوظائف�التا�عة�للسلكواملقصود�ب

من�املرسـوم�املتعلـق�بإعـداد�وتنفيـذ��15فطبقا�للمادة�بال�سبة�لتحو�ل�املناصب�املالية�الشاغرة�

السنة�املالية�تحو�ل�املناصب�الشـاغرة�بقـرار�يصـدره�يمكن�أن�يتم�خالل�'قوان�ن�املالية�السالف�الذكر،�

  'الوز�ر�امل�لف�باملالية�بناء�ع���اق��اح�من�الوز�ر�املع���باألمر�

و�ق�ــ�ح�الـــوز�ر�املع�ــ��بـــاألمر�مشـــروع�قــرار�تحو�ـــل�املناصـــب�الشــاغرة��ـــ��ثالثـــة�نظــائر�مـــع�ضـــرورة��     

  .تحديد�تار�خ�مفعول�التحو�ل�

ض�املصــا���املختصــة�للــوزارة�املعنيــة�جــدول�املناصــب�املــراد�تحو�ل�ــا�ع�ــ��و�ــ���ــذا��طــار،��عــر �    

  .مصا���ا��ز�نة�الوزار�ة�قصد�إثبات�شغور��ذه�املناصب

و�وجـــھ��مـــر�بالصــــرف�مشـــروع�القـــرار�م�ــــ�و�ا�با��ـــدول�املصـــادق�عليــــھ�مـــن�مصـــا���ا��ز�نــــة� �   

  .التخاذ�القرار) مدير�ة�امل��انية( الوزار�ة�إ���وزارة��قتصاد�واملالية�

بنظ�ــــ��مــــن�القــــرار�) مدير�ــــة�امل��انيــــة�( و�عــــد�إصــــداره،�تحــــتفظ�مصــــا���وزارة��قتصــــاد�واملاليــــة��   

  .وتوجھ�نظ��ا�منھ�إ����مر�بالصرف�ونظ��ا�إ���ا��ز�نة�العامة�للمملكة�قصد�تحو�ل�املناصب�الشاغرة

                                                                                                                                                                                     
30

  .یتعلق بإعداد وتنفیذ قوانین المالیة) 1999أبریل  26( 1420محرم  9صادر في  2-98- 401مرسوم رقم  - 
31

  .بشأن تبسیط اإلجراءات المتعلقة بتدبیر المناصب المالیة 2009نوفمبر  30بتاریخ  09-189منشور رقم  - 
32

  .الموقع اإللكتروني السابقنفس  - 
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يمكــن�أن�' املرســوم�الســالف�الــذكر�مــن��15فوفقــا�للمــادة�أمــا�تحو�ــل�املناصــب�املاليــة�املشــغولة�

يـــتم�خـــالل�الســـنة�املاليـــة�تحو�ـــل�املناصـــب�املشـــغولة�الـــذي���ـــدف�إ�ـــ��ترقيـــة�أ�ـــ�ا��ا��ـــ��الدرجـــة�بمقـــرر�

  'لآلمر�بالصرف�املع���باألمر�

و�شـــمل��ـــذا��جـــراء�ال��قيـــة��ـــ��الدرجـــة�باالختبـــار�أو�عـــن�طر�ـــق�امتحـــان�الكفـــاءة�امل�نيـــة�وكــــذا��    

ظف�ن�الــــذين�يــــدلون�بــــدبلومات�أو��شــــ�ادات�اثــــر�متــــا�ع��م�للت�ــــو�ن�املســــتمر�،�طبقــــا��ســــو�ة�وضــــعية�املــــو 

و�شـــمل��ـــذا��جـــراء�كـــذلك،�التغي�ـــ�ات��ـــ���طـــار�أو�الدرجـــة�. للمقتضـــيات�التنظيميـــة�ا��ـــاري���ـــا�العمـــل

   .ال���تتم�ع���إثر�إعادة�إدماج�املوظف�ن����أنظمة�أساسية�جديدة

والت��يـــل�بإعــــداد� ت�املتعلقــــة�بتحو�ـــل�املناصـــب�املاليــــة�املشـــغولةوســـعيا�وراء�تحســـ�ن��جـــراءا� � 

جـــــداول�املناصـــــب�املاليـــــة،�يتعـــــ�ن�مطابقـــــة�التحـــــو�الت�مـــــع�قـــــرارات���ءالبيانـــــات��جماليـــــة�الضـــــرور�ة�لت�ـــــ

ال��قيــة�بحيــث�يــتم�البــت�والتأشــ���مــن�طــرف�ا��ــازن�الــوزاري�ع�ــ��تحو�ــل�املناصــب�وال��قيــات�ضــمن�قــرار�

  .املناصب�املالية�ال���تم�تحو�ل�ا�(individualisation)نفس�املناسبة�ب���يص�واحد�والقيام����

و�عـد�التأشـ��،�. و����ـذا�الصـدد،�يـتم�عـرض��ـذا�القـرار��ـ��نظ�ـ�ين�ع�ـ��تأشـ��ة�ا��ـازن�الـوزاري �    

  .يحتفظ��ذا��خ���بنظ���منھ�و�عيد�النظ���الثا�ي�إ����مر�بالصرف

��قـــ�ن،�فـــإن�تـــرقي��م�بـــإدار��م��صـــلية�تـــتم�وفـــق�املســـاطر�ا��ـــاري���ـــا�وفيمـــا�يتعلـــق�بـــاملوظف�ن�امل�  

العمــــل��ــــ���ــــذا�الشــــأن�دون�انتظـــــار�تحو�ــــل�املناصــــب�املاليــــة�ال�ــــ���شـــــغلو��ا�لــــدى��مــــر�بالصــــرف�بـــــإدارة�

��عرضـھ����اق،�و�تـو����ـذا��خ�ـ�،��عـد�توصـلھ�ب��ـ�ة�مـن�قـرار�ال��قيـة،�اتخـاذ�مقـرر�تحو�ـل�املناصـب

  .�ازن�الوزاري�املعتمد�لدى�مصا��ھة�من��ذا�القرار،�ع���تأش��ة�ا�م��و�ا�ب���

أمـا�فيمـا�يخــص�املـوظف�ن�امل��قــ�ن�املنتمـ�ن�إ�ــ��أنظمـة�أساســية�خاصـة،�فيجــب�مالءمـة�امل�ــ�ات��    

و��ب�ــــ���حتفــــاظ�بــــامل��ات�املرتبطــــة�باملناصــــب�. امل�ــــ�لة�بجــــدول�أعــــداد�املــــوظف�ن�مــــع�الدرجــــة�ا��ديــــدة

تــــدرج��ــــ��العمــــود��ول�منــــھ�إال�املناصــــب�ا��اصــــة� ضــــمن��ــــذا�ا��ــــدول�الــــذي�يجــــب�أن�الاملســــندة�ل�ــــم�

  .باملوظف�ن�و�عوان�املنتم�ن�للوزارة�املعنية�و�طر�املش��كة�ب�ن�الوزارات

و�املناصـــــب�تحو�ـــــل�املناصـــــب�املاليـــــة�املشـــــغولة�أو�جــــب�العمـــــل���ـــــذا��جـــــراء�ســـــواء��علـــــق��مـــــر�ب�   

  .الشاغرة

نــــــھ،�بال�ســــــبة�لــــــبعض��نظمــــــة�ا��اصــــــة�للمــــــوظف�ن،�ال�ــــــ��بموج��ــــــا�يح�ســــــب�تــــــذك���أو�جــــــدر�ال�   

ســـنة�ال�تـــدخل�ا��صـــيص�ع�ـــ��أســـاس�املناصـــب�املقيـــدة��ـــ��امل��انيـــة،�فـــإن�التحـــو�الت�ال�ـــ��تمـــت�خـــالل�ال
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جــل�ال��قيــة،�وال�تؤخــذ��عــ�ن��عتبــار�إال��عــد�أن�يــتم�إدراج�ــا��ــ��القــانون�ضــمن�حســاب�ا��صــيص�مــن�أ

  .33ة�املواليةاملا���للسن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

33
  .بشأن تبسیط اإلجراءات المتعلقة بتدبیر المناصب المالیة 2009نوفمبر  30بتاریخ  09-189منشور رقم  - 
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  خاتمة

بــأن�موضــوع�التوظيــف�مــن�ج�ــة�قــد�ح�ــ���با�تمــام�كب�ــ��مــن�طــرف�املشــرع،�فقــد��،�نخلــصصــفوة�القــول 

أحاطــــھ�بمجموعــــة�مــــن�القواعــــد�املنظمــــة�ل�افــــة�عمليــــات�التوظيــــف،�لكــــن��ــــ��املقابــــل�نجــــد�العديــــد�مــــن�

القــانو�ي�وت�ــ�م�النصــوص�ال�شــر�عة��دم��طــار اقــتاملعيقــات�ال�ــ��تواجــھ��ــذا�التنظــيم،�لعــل�أبرز�ــا��ــو�

املنظمـــــــة�و�شــــــــت��ا،�ممــــــــا�يجعــــــــل�مـــــــن�الضــــــــروري�إدخــــــــال�إصــــــــالحات��ســـــــتجيب�للتطــــــــورات�ال�ــــــــ���عرف�ــــــــا�

 .املجتمعات،�من�أجل�استقطاب�واختيار�أطر�كفئة�لشغل�الوظائف�العمومية

تطــــرق�للمنصــــب�املــــا���وحــــدد��مــــن�ج�ــــة�أخــــرى،�و�ــــ��إطــــار�تــــدب���املناصــــب�املاليــــة،�نجــــد�املشــــرع�املغر�ــــيو 

�ن�شــار�وإعــادة�أنواعــھ،�كمــا�أشــار�إ�ــ��العمليــات�ال�ــ��تطــرأ�ع�ــ��املنصــب�املــا���واملتمثلــة�أساســا��ــ��إعــادة�

التحو�ل،��ذه�العمليات�مـن�شـأ��ا���ـ�يع�حركيـة�املـوظف�ن�مـن�خـالل�وضـع�آليـات�كفيلـة�بإعـادة�توز�ـع�

عموميـة�وإعطـاء�ديناميـة�جديــدة�لـإلدارة�ع�ـ��توسـيع��فــاق�املـوارد�ال�شـر�ة��شـ�ل�متـوازن�بــ�ن��دارات�ال

 .امل�نية�للموظف�ن،�وإغناء�تجار��م�وخ��ا��م�وتمكي��م�من�ولوج�مسارات�م�نية�متنوعة
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  : املراجع�املعتمدة

 :الكتب

 الطبعـــة�الرا�عـــة��،94محمـــد��عـــرج،�القـــانون��داري�املغر�ـــي،�املجلـــة�املغر�يـــة�لـــإلدارة�املحليـــة�والتنميـــة،�عـــدد�

2015.  

 بـــوعالم�السنو�ـــ��،�قـــانون�الوظيفـــة�العموميـــة،�مطبعـــة�دار�ال�شـــر�املغر�يـــة�عـــ�ن�الســـبع�الـــدار�البيضـــاء،�طبعـــة�

2010.  

 �،عــادل�حرحــوش�صــا���و�مؤ�ــد�ســعيد�الســالم،�إدارة�املـــوارد�ال�شــر�ة،�عــالم�الكتــب�ا��ــديث�لل�شــر�والتوز�ـــع

  .2006الطبعة�الثانية�

 واملوظـــف��ـــ��القـــانون��داري�املغر�ـــي،�دار�القلـــم�للطباعـــة�وال�شـــر�والتوز�ـــع،�الطبعـــة��ا��ـــاج�شـــكرة،�الوظيفـــة

  .2011ا��امسة�

 وزارة�الوظيفة�العمومية�و�صالح��داري،�مدير�ة��صالح��داري،�تحديث�النظام��سا����العام�للوظيفة�

  .2002البيضاء،�أبر�ل��،�مطبعة�م�شورات��وثر�الدار 2العمومية�ملاذا�وكيف؟،�دراسات�وأبحاث�

 2013رضوان�بوجمعة،�الوظيفة�العمومية�ع���درب�التحديث،�مطبعة�النجاح�ا��ديدة،�الطبعة��و���. 

 �،2003محمد�كرامي،�القانون��داري،�الطبعة�الثانية. 

  :النصوص�القانونية

 يــــذ�نـــص�الدســــتور�ب�نف) 1996أكتـــو�ر��7( 1417مـــن�جمـــادى��و�ــــ���23صـــادر��ــــ���1.96.157ظ��ـــ��شـــر�ف�رقــــم�

  2281،�ص�)1996أكتو�ر��10( 1417من�جمادى��و����26بتار�خ��4420عدد�. ر.املراجع،�ج

 ر.ب�نفيـذ�نـص�الدسـتور،�ج) 2011يوليـوز��29( 1432من�شـعبان��27صادر�بتار�خ��1.11.91ظ����شر�ف�رقم� .

  ).2011يوليوز��30( 1432من�شعبان��28مكرر�بتار�خ��5964عدد�

 يحتـــوي�ع�ـــ��القـــانون��سا�ـــ���العـــام�) 1958ف��ايـــر��24(  1377شـــعبان��4بتـــار�خ��1.58.008ظ��ـــ��شـــر�ف�رقـــم�

 .للوظيفة�العمومية

 ب�نفيــــذ�نـــص�الدســــتور�) 1996أكتـــو�ر��7( 1417مـــن�جمـــادى��و�ــــ���23صـــادر��ــــ���1.96.157ظ��ـــ��شـــر�ف�رقــــم�

  2281ص��،)1996أكتو�ر��10( 1417من�جمادى��و����26بتار�خ��4420عدد�. ر.املراجع،�ج

 ر.ب�نفيـذ�نـص�الدسـتور،�ج) 2011يوليـوز��29( 1432من�شـعبان��27صادر�بتار�خ��1.11.91ظ����شر�ف�رقم� .

 ).2011يوليوز��30( 1432من�شعبان��28مكرر�بتار�خ��5964عدد�

 2015يونيو��2بتار�خ��1.15.62الصادر�ب�نفيذه�الظ����الشر�ف�رقم��13-130القانون�التنظي���للمالية�رقم�. 

 2017مشروع�قانون�املالية�. 

 بتحديــــد�شـــروط�تنظـــيم�مبار�ــــات�)  2016أغســـطس��9(  1437ذي�القعـــدة��5صـــادر��ــــ��2.15.770مرســـوم�رقـــم�

 .التوظيف����املناصب�العمومية

 بتحديـــد�مســـطرة�تنقـــيط�وتقيـــيم�) 2005د�ســـم����2( 1426مـــن�شـــوال��29صـــادر��ـــ��� 2-05-1367 مرســـوم�رقـــم

 2005د�سم����19 - 1426ذو�القعدة��17بتار�خ��5379عدد�. ر. موظفي��دارات�العمومية�ج

http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/2782-D%c3%a9cret.aspx
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 يتعلق�بإعداد�وتنفيذ�قوان�ن�املالية) 1999أبر�ل��26( 1420محرم��9صادر�����2-98-401مرسوم�رقم�. 

 بتحديـــد�مســـطرة�التنقـــيط�وتر�ـــ��مـــوظفي�) 1968مـــايو��17( 1388صـــفر��19بتـــار�خ� 988-68 مرســـوم�مل�ـــي�رقـــم

 .1968ماي��22 - 1388صفر��24بتار�خ��2899عدد�. ر. �دارات�العمومية����الرتبة�والدرجة�ج

 املتعلق�بتدب���املناصب�املالية�2005أبر�ل��12خ�م�شور�وز�ر��قتصاد�واملالية�بتار�. 

 ـــم� ــ ــ ــ ــ ـــور�رقـــ ــ ــ ــ ــ ـــــار�خ�-91-6م�شـــ ــ ــ ــ ــ ــــب��15وع�بتـ ــ ــ ــ ــ ـــــر��1( 1411رجــ ــ ــ ــ ــ ــــــية�) 1991ف��ايـ ــ ــ ــ ـــوق�املعاشــ ــ ــ ــ ــ ـــو�ة�ا��قـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــق�ب�سـ ــ ــ ــ متعلـــ

 .املؤقت الذين�يحذفون�من��سالك�ع���إثر��ستقالة�أو��س�ب��عفاء�امل��تب�عن�التوقيف للموظف�ن

 حول�رصيد�الوفاة) 2000مارس��31( 1420ة�ذي�ا����24بتار�خ��2-00م�شور�رقم�.  

  

  :التقار�ر

 -أعمــــال�املجلـــس��ع�ــــ��للوظيفـــة�العموميــــة��-تقر�ـــر���نـــة��نظمــــة��ساســـية�حــــول�ا��ركيـــة�وإعــــادة��ن�شـــار

  .2005دورة�دجن���

   :املواقع��لك��ونية

http://refgrh.mmsp.gov.ma -  

  

  

  

  

 

  

 

http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/234-D%c3%a9cret.aspx
http://refgrh.mmsp.gov.ma-/



