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الركيزة األساسية والمحورية لإلدارة العمومية، فهو بمثابة يعتبر العنصر البشري 

في تنزيل الكفيل بتأهيلها والرقي بها لالندماج في محيطها االجتماعي واالقتصادي واإلسهام 

رفع التحديات التي تفرضها العولمة ومن جهة، مبادئ الحكامة الجيدة التي جاء بها الدستور، 

 .، من جهة أخرىوالتنافسية الدولية

لهذا، فإن االستثمار في مجال تثمين الرأسمال البشري وتدعيم قدراته على التدبير 

واالبتكار واإلبداع هو السبيل األمثل إلى تطوير اإلدارة المغربية والرفع من مستوى أدائها 

 .مختلف المرتفقين جابة النشغاالت وطموحات ومتطلباتوفعاليتها، وذلك بما يضمن االست

تقوم وزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة برصد وتتبع تطور وفي هذا اإلطار، 

باإلدارات العمومية بشكل دوري، من خالل إعداد  بأعداد الموظفيناإلحصائيات المرتبطة 

 .تقارير سنوية حول الموارد البشرية بالوظيفة العمومية

هذه التقارير التي تتضمن مجموعة من المؤشرات األساسية المتعلقة  وتهدف

إلى تنوير مختلف الفاعلين حول وضعية الموارد البشرية بالوظيفة  ،بموظفي الدولة

 .العمومية، من جهة، والمساعدة في اتخاذ القرار في هذا المجال، من جهة أخرى

، 5104برسم سنة الموارد البشرية بالوظيفة العمومية ول حتقرير هذا الويشمل 

المجلس األعلى  كل من باستثناء موظفي، المدنيين بموظفي الدولة المتعلقة المعطيات

وهي ، موميةموظفي الجماعات الترابية والمؤسسات الع اذكو، والقوات المساعدةللحسابات 

بتنسيق مع مختلف ، 5102التي تمت معالجتها وتحليلها بعد تجميعها خالل سنة المعطيات 

  .اإلدارات العمومية
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I -  

 :الموظفين عدد .1

بذلك  مسجال ،اوموظف موظفة 635.112 ،4102برسم سنة  اإلدارات العموميةموظفي  عددبلغ 

بزيادة ، وموظفا موظفة 632.435قدر بـ يكان  الذي 4103سنة  خالل عددهمرنة مع امقضئيال  ارتفاعا

 .%1.3 تقدر بـ

بنسبة تقدر ، اإلدارات العمومية من حيث عدد املوظفني املهين والتكوين وزارة الرتبية الوطنية وتتصدر

 .املوظفنيجمموع من  % 10 حبوالي

 :حسب المصالح المركزية والالممركزةالموظفين أعداد  .2

موظفة  1101200واملصاحل املركزية بموظفا موظفة و 011040ما بني  موظفي الدولة أعدادتتوزع 

 .%40.01 تصل إىل للموظفنيمتركز  النسبة مما يشكل  ،ركزةاملصاحل الالممبوموظفا 

 :حسب الجهاتالموظفين أعداد  .3

يف املرتبة األوىل القنيطرة -سال-الرباط، وتأتي جهة من جهة إىل أخرى وظفنياملأعداد  ختتلف

ثم جهة  ،%01 سطات حبوالي-الدار البيضاءمتبوعة جبهة  ،من جمموع املوظفني %10 تفوقبنسبة 

 .%01مكناس حبوالي -فاس

 :معدل التغطية .4

 1000لكل  اموظف 16 بـ، الذي حيدد عدد املوظفني مقارنة مع عدد السكان، معدل التغطية يقدر

 جهوي الساقية احلمراء يف املرتبة األوىل مبعدل تغطية-وتأتي جهة العيون ،على الصعيد الوطين نسمة

 .نسمة 1000لكل  اموظف 31يصل إىل 

 :نسبة التأنيث .5

 جمموع املوظفني من %01 نسبةموظفة، ب 022.200، 1101عدد املوظفات خالل سنة  بلغ

  .باإلدارات العمومية

 :(التنفيذ/اإلشراف/ التأطير)مستويات التأهيل حسب الموظفين أعداد  .6

 (أو ذات الرتتيب االستداللي املماثل فما فوق 01 الدرجات املرتبة يف سالمل األجور) نسبة األطرتقدر 

 اإلشراف ىمستو كل من املوظفني املنتمني إىل نسبةال تتعدى يف حني ، باإلدارات العمومية %33حوالي بـ

 .%01 (3 و 1األجور  لميالدرجات املرتبة يف س) التنفيذمستوى و (4و 2 ،1األجور الملالدرجات املرتبة يف س)
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 :األعمار حسب فئاتالموظفين أعداد  .7

من  %04نسبة  اليت تشكل سنة، 11-10يف الشرحية العمرية  املوظفني رتتمثل قمة هرم أعما

  .باإلدارات العمومية أعداد املوظفني

 :باإلدارة العمومية األقدميةحسب  نموظفيالأعداد  .8

من جمموع  %10 زيد عني مبا سنة 11و 00ترتاوح بني  أقدمية املتوفرين علىاملوظفني  عدد يقدر

 .املوظفني
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II

 

، موزعني بأعداد موظفة وموظفا 1031111اإلدارات العمومية بـ العدد اإلمجالي ملوظفي  يقدر

 .ومستويات التأهيل ،اهليئاتالسيما حسب القطاعات، و ،متفاوتة

 :النظامية الوضعيةأعداد الموظفين حسب  .1
 

 النظامية الوضعيةتوزيع أعداد الموظفين حسب  : 1 جدولال

 المئويةالنسبة  األعداد النظامية الوضعية

 %99,28 144 532 مرسم و متمرن

 %0,60 198 3 متعاقد

 %0,12 662 مؤقت، متعاون وعرضي

 %100 004 536 المجموع

 

من جمموع % 44 أزيد منمن خالل اجلدول أعاله أن املوظفني املرمسني واملتمرنني ميثلون  يتضح

، علما أن أغلب املتعاقدين %113ال تتجاوز ن ياملتعاقد نسبة أن ويالحظ باملقابل اإلدارات العمومية،موظفي 

 .األوقاف والشؤون اإلسالمية وزارة ينتمون إىل

، فإن تراجع هذه الفئة % 1.01 ب اليت تقدراملؤقتني واملتعاونني والعرضيني وفيما يتعلق بنسبة 

ترسيم التدابري اليت مت اختاذها من أجل وبشكل واضح وملحوظ خالل السنوات األخرية يرجع إىل اإلجراءات 

 .العمل اهلش بالوظيفة العمومية احلد مناملعنيني باألمر يف إطار 

 :اتأعداد الموظفين حسب الوضعي .2

القيام بالعمل، أو اإلحلاق، أو : التالية يف إحدى الوضعيات الثالثوم أن املوظف يكون علمن امل

 .هذه الوضعيات يبني اجلدول أسفله توزيع أعداد املوظفني حسب، و(االستيداع)وقف املؤقت عن العمل الت
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 اتتوزيع أعداد الموظفين حسب الوضعي : 2 جدولال

 المئوية النسبة األعداد الوضعيات

 %98,23 531 526 القيام بالوظيفة

 %1,31 032 7 اإللحاق

 %0,46 441 2 االستيداع

 %100 004 536 المجموع

فيما ، اإلدارات العموميةموظفي من جمموع % 42 أزيد منيف وضعية القيام بالعمل  املوظفونميثل 

حركية  آليات كإحدىاللجوء إىل اإلحلاق  قلةمما يدل على فقط، % 010 ميثل املوظفون يف وضعية اإلحلاق

 .املوظفني

 .1100و 1101سنيت  عليه خاللا كانت قد ظلت شبه مطابقة ملهذه النسب جدير بالذكر أن و

 :ئاتأعداد الموظفين حسب الهي .3

يتم ولوجها وفقا لما أن كل هيئة تضم درجات نظامية، وعهيئة  11ينتمي موظفو الدولة إىل 

 :التالي اجلدول، كما هو مبني يف ة إىل أخرىئوتتفاوت أعداد املوظفني من هي .لشروط حمددة

 تئاتوزيع أعداد الموظفين حسب الهي : 3جدول ال

 النسبة المائوية األعداد هيئاتال

 %49,45 069 265 ت التدريسئاهي

 %8,81 241 47 المساعدون التقنيون والمساعدون اإلداريون

 %5,23 057 28 المتصرفون

 %5,01 871 26 الممرضون والمساعدون الطبيون

 %4,15 235 22 التقنيون

 %2,72 573 14 موظفو كتابة الضبط

 %2,24 032 12 جراحي األسنانالصيادلة واألطباء و

 %2,03 874 10 المهندسون والمهندسون المعماريون

 %20,35 052 109 هيئاتباقي ال

 %100 004 536 المجموع
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موظفي اإلدارات العمومية، جمموع من % 80تضم فقط هيئة  01يتضح من خالل هذا اجلدول، أن 

اليت تضم هيئة التدريس بوزارة الرتبية الوطنية واألساتذة الباحثني سواء بالتعليم علما أن هيئات التدريس 

لوحدها على ما يناهز تستحوذ العالي أو مبؤسسات تكوين األطر أو بكليات الطب والصيدلة وطب األسنان، 

 .من هذا اجملموع 11%

ما  وال بد من اإلشارة إىل أنه، على العموم، ظل توزيع املوظفني على خمتلف اهليئات، شبه مستقر

 عوض،1101يف سنة  %1110 ، مع ارتفاع طفيف يف نسبة املتصرفني اليت بلغت1101و 1101بني سنة 

 . 1101سنة يف  %114و ،1100سنة يف  110%

اليت انتقلت  نين اإلداريي واملساعدنين التقنيياملساعدوباملقابل فقد لوحظ تراجع بسيط يف نسبة   

 .1101يف  %212 ثم إىل 1100سنة يف  %410إىل  1101سنة يف  %410من 

 .1101سفله توزيع أعداد موظفي هيئات التدريس برسم سنة اجلدول أ ويبني

 التدريس ئاتهي الموظفين المنتمين إلى توزيع أعداد : 4جدول ال

 النسب األعداد التدريس هيئات

 %95.26 511 252 التربية الوطنية هيئة التدريس بوزارة

 %3.82 148 10 األساتذة الباحثين بالتعليم العالي

 %0.56 492 1 األساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين األطر العليا

 %0.35 918 والصيدلة وطب األسناناألساتذة الباحثين في الطب 

 %100 069 265 المجموع

 من %41أزيد من  متثل ريس بوزارة الرتبية الوطنيةهيئة التد يستنتج من خالل هذا اجلدول أن

من  %11زيد من موظفة وموظفا، أي أ 1111100حيث تضم ، التدريسهيئات   املنتمني إىلوظفنياملجمموع 

 .العموميةجمموع موظفي اإلدارات 

 :اإلدارات العموميةأعداد الموظفين حسب  .4

إىل غاية متم  برتتيب تنازلياإلدارات العمومية توزيع أعداد املوظفني حسب  اجلدول التالي يبني

 .1101سنة 
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 اإلدارات العموميةحسب  الموظفين أعدادتوزيع :  5جدول ال

 النسبة المائوية عدد الموظفين اإلدارات العمومية

 %53,15 891 284 التربية الوطنية  والتكوين المهني وزارة
 %53,09 541 284 قطاع التربية الوطنية

 %0,07 350 قطاع التكوين المهني

 %15,88 114 85 وزارة الداخلية
 11.29 60523 المديرية العامة لألمن الوطني

 %3.24 44311 قطاع الداخلية

 1.35 7247 المديرية العامة للوقاية المدنية

 %9,11 839 48 وزارة الصحة

 %4,22 627 22 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر

 %3,53 933 18 وزارة العدل و الحريات

 %3,15 882 16 يةلوزارة اإلقتصاد و الما

 %1,91 225 10 المندوبية العامة إلدارة السجون و إعادة اإلدماج

 %1,62 696 8 البحريوزارة الفالحة والصيد 
 %1,37 345 7 قطاع الفالحة

 %0,25 351 1 قطاع الصيد البحري

 %1,33 147 7 وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك

 %0,92 958 4 المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر

 %0,72 860 3 وزارة الشباب والرياضة

 %0,72 860 3 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

 %0,55 974 2 وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة
 %0,34 815 1 قطاع الماء

 %0,15 816 قطاع الطاقة و المعادن

 %0,06 343 قطاع البيئة

 %0,47 528 2 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

 %0,40 158 2 المندوبية السامية للتخطيط

 %0,32 720 1 وزارة الثقافة

 %0,27 421 1 السياحة وزارة

 %0,24 279 1 وزارة  الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي
 %0,19 007 1 قطاع الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي

 %0,05 272 قطاع التجارة الخارجية

 %0,23 217 1 إدارة الدفاع الوطني

 %0,21 131 1 إلجتماعي والتضامنياوزارة الصناعة التقليدية واإلقتصاد 

 %0,21 105 1 وزارة  التشغيل والشؤون االجتماعية

 %0,19 034 1 وزارة السكنى وسياسة المدينة

 %0,12 657 وزارة التعمير و إعداد التراب

 %0,09 509 وزارة اإلتصال

 %0,07 396 األمانة العامة للحكومة

 %0,07 377 التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية وزارة

 %0,07 356 المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير

 %0,06 345 الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة

 %0,05 276 رئاسة الحكومة

 %0,04 189 الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة

 %0,03 158 الوزارة المكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدني

 %0,02 94 الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة

 %0,01 48 المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق اإلنسان

 %100 004 536 المجموع
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على أكرب عدد من  تستحوذ والتكوين املهين اجلدول أن وزارة الرتبية الوطنيةخالل هذا  منيتضح 

 .%03 حبوالي، تليها وزارة الداخلية للموظفني من العدد اإلمجالي% 10 تفوقاملوظفني بنسبة 

من % 24فقط تستحوذ على أزيد من  إدارات عمومية( 3)كما يستنتج من هذا اجلدول أن ست 

 ،الصحةو والتكوين املهين، والداخلية، الرتبية الوطنية وزاراتوهي  ،املوارد البشرية باإلدارات العمومية

 .يةلواملا االقتصاد، وواحلريات العدلو ،والبحث العلمي وتكوين األطر التعليم العاليو

 .اإلدارات العموميةبشكل أوضح، توزيع أعداد املوظفني حسب  ،التاليالرسم البياني  ويبني

 حسب القطاعات الموظفين نسبة أعداد : 1الرسم البياني 

 

 :التأهيلمستوى أعداد الموظفين حسب  .5

 .(تنفيذ/ إشراف/ تأطري)مستويات التأهيل  يبني اجلدول التالي توزيع أعداد املوظفني حسب 
 

 مستويات التأهيلالموظفين حسب  توزيع أعداد : 6 جدولال

 النسبة المئوية األعداد مستوى التأهيل

 %65,80 714 352 (فما فوق 41 األجور سلم) التأطير

 %17,02 207 91 (9و 4،8األجور اللمس) اإلشراف

 %17,18 083 92 (6و 5 األجور ماسل) التنفيذ

 %100 004 536 المجموع
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 حيث ميثل األطر  ،التأطري مستوىأغلب املوظفني ينتمون إىل  اجلدول أنخالل هذا  من ضحيتو

مستمرا خالل السنوات األخرية حيث  انسبة ارتفاعالهذه وقد سجلت . من العدد اإلمجالي للموظفني% 31.2

 .1101يف سنة % 31101وبـ  1100يف سنة  %31113كانت تقدر بـ 

خالل الفرتة املمتدة من  حسب مستويات التأهيل، ملوظفنيأعداد ايبني الرسم البياني أسفله، تطور و

 .1101 إىل 1111

 (2014-2002) مستويات التأهيلأعداد الموظفين حسب تطور :  2الرسم البياني 

 

األطر من جمموع موظفي اإلدارات العمومية قد  نسبةالرسم البياني أن  هذاخالل من يتضح 

يف %ّ 1211 حوالي ، حيث انتقلت هذه النسبة من1101إىل سنة  1111خالل الفرتة املمتدة من سنة  تارتفع

توظيف الرتقيات وإىل ارتفاع وترية  باألساسرتفاع ويرجع هذا اال ،1101يف سنة  %3112 إىل 1111سنة 

 .خالل السنوات األخرية العليا األطر

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

املوظفني املنتمني  نسبةيف حني ظلت  .1101يف سنة  %01 حوالي  إىل 1111يف سنة %ّ 0314 ما يناهز من

 .شبه مستقرة خالل هذه الفرتةالتنفيذ  مستوى إىل

 :أعداد الموظفين حسب المصالح المركزية والالممركزة .6

 .املوظفني حسب اإلدارات العموميةنسب متركز والمتركز  دناهيربز اجلدول أ
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 التنفيذ اإلشراف التأطير

48,18% 
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14,61% 

58,72% 

22,44% 

18,84% 

64,15% 

17,66% 

18,20% 

64,76% 

17,83% 17,40% 

65,80% 

17,02% 17,18% 

   2002النسبة برسم سنة 

   2006النسبة برسم سنة 

   2010النسبة برسم سنة 

   2012النسبة برسم سنة 

   2013النسبة برسم سنة 

   2014النسبة برسم سنة 
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 الموظفين حسب المصالح المركزية والالممركزةأعداد توزيع : 7جدول ال

 الالممركزةمصالح نسبة الموظفين بال  مركزيةالمصالح الموظفين بالنسبة  اإلدارات العمومية

 %99,30 %0,70 وزارة التربية الوطنية  والتكوين المهني
 %99,37 %0,63 قطاع التربية الوطنية
 %37,43 %62,57 قطاع التكوين المهني

 %98,59 %1,41 المندوبية العامة إلدارة السجون و إعادة اإلدماج

 %96,03 %3,97 التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطروزارة 

 %95,69 %4,31 وزارة الصحة

 %94,50 %5,50 وزارة الداخلية

 %93,61 %6,39 وزارة العدل و الحريات

 %87,56 %12,44 المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر

 %85,52 %14,48 وزارة الشباب والرياضة

 %81,94 %18,06 األوقاف والشؤون اإلسالميةوزارة 

 %77,38 %22,62 وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك

 %74,54 %25,46 إلجتماعي والتضامنياوزارة الصناعة التقليدية واإلقتصاد 

 %74,45 %25,55 وزارة السياحة

 %71,49 %28,51 وزارة  التشغيل والشؤون االجتماعية

 %71,10 %28,90 وزارة الثقافة

 %66,57 %33,43 المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير

 %66,04 %33,96 يةلوزارة اإلقتصاد و الما

 %63,93 %36,07 وزارة السكنى وسياسة المدينة

 %55,66 %44,34 وزارة الفالحة والصيد البحري

 %65,88 %34,12 قطاع الصيد البحري

 %53,78 %46,22 قطاع الفالحة

 %55,01 %44,99 وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

 %68,21 %31,79 قطاع الماء

 %48,53 %51,47 قطاع الطاقة و المعادن

 %0,58 %99,42 قطاع البيئة

 %53,12 %46,88 وزارة التعمير و إعداد التراب

 %39,33 %60,67 وزارة  الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي

 %49,95 %50,05 قطاع الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي
 - %100,00 قطاع التجارة الخارجية

 %36,28 %63,72 المندوبية السامية للتخطيط

 %22,84 %77,16 إدارة الدفاع الوطني

 %20,63 %79,37 الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة

 %9,63 %90,37 وزارة اإلتصال

 %7,96 %92,04 وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية

 - %100 *األمانة العامة للحكومة

 - %101 *الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة

 - %100 *رئاسة الحكومة

 - %101 *الوزارة المكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدني

 - %100 *الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة

 - %100 *المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق اإلنسان

 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
 والقنصلية بالبعثات الدبلوماسية من موظفي هذه الوزارة يزاولون مهامهم % 57,99)

 (.العدد اإلجمالي لموظفي اإلدارات العموميةمن   % 0.28ويشكلون  خارج المغرب

42,01% - 

 %93,35 %6,37 المجموع

 إدارات عمومية ال تتوفر على مصالح الممركزة)*( 
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معدال مهما تسجل املوظفني على الصعيد الوطين المتركز نسبة يتضح من خالل هذا اجلدول أن 

 اإلدارات العمومية معظم يفالمتركز املوظفني  نسبالحظ أن كما ي . 1101يف سنة  %40.01حيث بلغت 

 :يف اإلدارات العمومية التالية، السيما تبقى مرتفعة

 (%44.01) الرتبية الوطنية 

  (%42114) اإلدماجالسجون وإعادة  إلدارةاملندوبية العامة 

  (%43110)التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر 

  (%41.34)الصحة 

  (%41111)الداخلية 

 (%53.50) العدل واحلريات 

الفرتة املمتدة من  خالل يف املصاحل املركزية واخلارجية املوظفنييوضح اجلدول التالي تطور نسبة و  

 .1101إىل سنة  1111سنة 

 

 (2014-2002) الموظفين تمركزالو ركزمتطور نسبة ت:  8جدول ال

 

2002 2006 2010 2012 2013 2014 

 %6,37 %5,77 %6,28 %6,33 %8,10 %8,10 مصالح مركزية

 %93,35 %94,23 %93,72 %93,67 %91,90 %91,90 الممركزةح  مصال

 سنيت مستقرة بنيظلت يف املصاحل اخلارجية  نسبة املوظفنياجلدول أعاله، أن  من خالل ،الحظي

 1101 ما بني سنيت من جديدلتستقر  ،1101سنة يف % 40131ثم ارتفعت إىل  ،%(4014) 1113و 1111

 . %41 حوالييف  1101و

 :أعداد الموظفين حسب الجهات .7

 حوالييتمركز  حيث لكة اإلثنى عشر،ماملجهات خمتلف  بني بشكل متفاوت وظفنياملتتوزع أعداد 

 .سطات –الدار البيضاءو القنيطرة-سال-الرباط جهيت املوظفني على مستوى (0/0) ثلث

ملزاولني وكذا أعداد املوظفني ا اتهاجلاملوظفني بني خمتلف أعداد  توزيع اجلدول التالي ويبني

 .املغربخارج ملهامهم 
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 حسب الجهات الموظفين أعدادتوزيع :  9جدول ال

 النسبة المئوية األعداد اتالجه

 %21.48 125 115 (مركزيةالمصالح ال بما في ذلك) القنيطرة-سال-جهة الرباط

 %16,09 260 86 سطات –جهة الدار البيضاء 

 %11,92 879 63 مكناس-جهة فاس

 %10,89 384 58 آسفي-جهة مراكش

 %8,91 753 47 الحسيمة -تطوان  -جهة طنجة 

 %7,88 250 42 ماسة –جهة سوس 

 %7,01 571 37 خنيفرة –جهة بني مالل 

 %6,55 123 35 جهة الشرق

 %4,78 609 25 تافياللت -جهة درعة

 %2,13 416 11 الحمراءالساقية  –جهة العيون 

 %1,44 693 7 واد نون –جهة كلميم 

 %0,62 328 3 واد الذهب –جهة الداخلة 

 %0,30 613 1 المغرب خارج

 %100 004 536 المجموع

، حسب اجلهات ثالث مستويات بالنسبة لتوزيع أعداد املوظفنيأن هناك  اجلدوليستنتج من هذا 

 :جمموعات إىل ثالث قسيم اجلهات اإلثنى عشرميكن ت حبيث

 11و% 01 بني ها ماكل مننسب املوظفني العاملني ب ترتاوحجهات أربع مكونة من  ،األوىل اجملموعة% ،

، مكناس-فاسو، سطات–الدار البيضاءو، القنيطرة-سال-الرباط اتجهويتعلق األمر بكل من 

 ؛وظفنيامل جمموع من %31أزيد من وتضم هذه اجلهات . آسفي-مراكشو

 4و% 3بني  ماها كل مننسب املوظفني العاملني ب ترتاوحجهات أربع مكونة من  ،اجملموعة الثانية% ،

وتضم . الشرقو ،خنيفرة–بين ماللو ،ماسة–سوسو، احلسيمة-طنجة تطوان اتجهويتعلق األمر بكل من 

 ؛املوظفنيجمموع من  %01هذه اجلهات أزيد من 

 واد نون–كلميمو، الساقية احلمراء–العيونو ،تافياللت-درعة اتجهمكونة من  ،اجملموعة الثالثة ،

 %4وتضم هذه اجلهات أزيد من  %.1 عن هاكل مننسب املوظفني العاملني ب تقلاليت  ،واد الذهب–الداخلةو

 .املوظفنيجمموع من 

 حيث أعدادمن  ضئيلةنسبا  بالرغم من أن جهات اجملموعة الثالثة تسجلوجتدر اإلشارة إىل أنه، 

( ناعدد املوظفني باملقارنة مع عدد السك) تغطية تمعدال تسجل اإال أنه، اجلهات باقيمقارنة مع  املوظفني،

 .بها السكان، وذلك بالنظر إىل قلة عدد مهمة

  .ومعدل التغطية حسب اجلهات السكانواجلدول التالي توزيع أعداد املوظفني  ويبني
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 توزيع أعداد الموظفين والسكان حسب الجهات : 10 جدولال

 

 سكانالعدد  عدد الموظفين اتالجه
 عدد الموظفين

 نسمة 4111لكل 

 31 758 367 416 11 الساقية الحمراء –جهة العيون 

 25 866 580 4 125 115 (المصالح المركزيةبما في ذلك )القنيطرة -سال-جهة الرباط

 23 955 142 328 3 واد الذهب –جهة الداخلة 

 18 757 433 693 7 واد نون –جهة كلميم 

 16 847 676 2 250 42 ماسة –جهة سوس 

 16 008 635 1 609 25 تافياللت -جهة درعة

 15 346 314 2 123 35 جهة الشرق

 15 892 236 4 879 63 مكناس-جهة فاس

 15 776 520 2 571 37 خنيفرة –جهة بني مالل 

 13 729 556 3 753 47 الحسيمة -تطوان  -جهة طنجة 

 13 569 520 4 384 58 آسفي-جهة مراكش

 13 739 861 6 260 86 سطات –جهة الدار البيضاء 

 - - 613 1 المغرب خارج

 16 33.848.242 536.004 المجموع

 

لكل  اموظف 03على الصعيد الوطين يقدر بـ  تغطيةالمعدل يتضح من خالل هذا اجلدول أن 

 .نسمة 0111

 0111لكل  اموظف 00 يقدر بـاملرتبة األوىل مبعدل تغطية  الساقية احلمراء–جهة العيون وحتتل

 0111لكل  اموظف 11يف املرتبة الثانية مبعدل تغطية يساوي  القنيطرة-سال-الرباطوتأتي جهة . نسمة

جهة ، قبل نسمة 0111لكل  اموظف 10بـمعدل  فتحتل املرتبة الثالثة واد الذهب–جهة الداخلةأما  .نسمة

 .نسمة 0111لكل  اموظف 02اليت حتتل املرتبة الرابعة مبعدل  واد نون–كلميم

ملوظفني تأتي يف من اعدد  أكربعلى  اليت تتوفر سطات–جهة الدار البيضاءأن  واجلدير باإلشارة

سكانها ، وذلك بالنظر إىل عدد نسمة 0111موظف لكل  00مبعدل  املرتبة األخرية من حيث معدل التغطية

 .املرتفع
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 .مستويات التأهيلأعداد موظفي كل جهة موزعة حسب  اجلدول التالي ويبني

 التأهيل مستوياتموظفي كل جهة حسب  أعداد توزيع: 11جدول ال

 

 التنفيذ اإلشراف التأطير األعداد الجهة

 %10,70 %17,79 %71,47 609 25 تافياللت -جهة درعة

 %12,02 %16,50 %71,46 250 42 ماسة –جهة سوس 

 %13,44 %17,33 %69,20 384 58 آسفي-جهة مراكش

 %13,46 %17,32 %69,19 571 37 خنيفرة –جهة بني مالل 

 %15,85 %14,99 %69,11 260 86 سطات –جهة الدار البيضاء 

 %17,51 %15,07 %67,39 879 63 مكناس-جهة فاس

 %17,18 %16,39 %66,37 123 35 جهة الشرق

 %15,56 %19,19 %65,22 693 7 واد نون – جهة كلميم

 %16,77 %18,64 %64,56 753 47 الحسيمة -تطوان  -جهة طنجة 

 %23,68 %17,42 %58,88 125 115 (المصالح المركزيةبما في ذلك )القنيطرة -سال-جهة الرباط

 %24,81 %25,98 %49,07 416 11 الساقية الحمراء –جهة العيون 

 %22,32 %30,75 %46,60 328 3 الذهبواد  –جهة الداخلة 

 %20,98 %16,08 %54,87 1613 المغرب خارج

 %17,18 %17,02 %65,80 004 536 المجموع

 

، أو %31.21إن على الصعيد الوطين، إذ تقدر بـ  ،مرتفعةتبقى  األطرنسبة  يستنتج على العموم، أن

، واد الذهب–الداخلة صعيد جهة على كأدنى نسبة مسجلة % 1313 بنيترتاوح ، حيث كل جهةعلى الصعيد 

 .ماسة–سوسو تافياللت-درعةكأعلى نسبة مسجلة بكل من جهيت  %10.1وحوالي 

، التأهيل ومستويات حسب اجلهات جمموع موظفي اإلدارات العمومية توزيعويبني اجلدول التالي 

 .األطر وذلك حسب ترتيب تنازلي لنسبة
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 التأهيل ياتمستوو الموظفين حسب الجهاتأعداد  توزيع:  12جدول ال

 التنفيذ اإلشراف التأطير الجهة

 %29,58 %21,95 %19.20 (المصالح المركزيةبما في ذلك )القنيطرة -سال-جهة الرباط

 %14,84 %14,17 %16,90 سطات –جهة الدار البيضاء 

 %12,14 %10,55 %12,20 مكناس-جهة فاس

 %8,52 %11,09 %11,45 آسفي-جهة مراكش

 %8,69 %9,75 %8,74 الحسيمة -تطوان  -جهة طنجة 

 %5,51 %7,64 %8,56 ماسة –جهة سوس 

 %5,49 %7,13 %7,37 خنيفرة –جهة بني مالل 

 %6,55 %6,31 %6,61 جهة الشرق

 %2,97 %4,99 %5,19 تافياللت -جهة درعة

 %3,07 %3,25 %1,59 الساقية الحمراء –جهة العيون 

 %1,30 %1,62 %1,42 واد نون –كلميم جهة 

 %0,81 %1,12 %0,44 واد الذهب –جهة الداخلة 

 %0,37 %0,28 %0,25 المغرب خارج

 %100 %100 %100 المجموع

 التأطريمستوى  املنتمني إىل اإلدارات العمومية ى متركز موظفيهذا اجلدول مد خالل من بنييت

 أطر جمموع من %04111املرتبة األوىل بـ  يفتأتي  القنيطرة-سال-الرباط جهةأن  حيث ،يف بعض اجلهات

 ، أي أن هاتني اجلهتني تستحوذان على%01والي حب سطات–الدار البيضاءاإلدارات العمومية، متبوعة جبهة 

 .األطر جمموع من %03 نأزيد م

 :أعداد الموظفين حسب الفئات العمرية .8

 .العمرية شرائححسب ال أسفله توزيع املوظفني يبني اجلدول

 العمرية شرائححسب ال الموظفين عدادوزيع أت:  13جدول ال

 

    

 النسبة المئوية األعداد شرائح األعمار

 %3,04 304 16 سنة وأقل 55

 %11,27 407 60 سنة 31و 56ما بين 

 %13,17 607 70 سنة 35و 34ما بين 

 %12,59 472 67 سنة 11و 36ما بين 

 %11,99 246 64 سنة 15و 14ما بين 

 %13,81 003 74 سنة 51و 16ما بين 

 %19,07 210 102 سنة 55و 54ما بين 

 %14,52 821 77 سنة 61و 56ما بين 

 %0,55 934 2 سنة 61أكثر من 

 %100 004 536 المجموع
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سنة، حيث  11وي أو تقل أعمارهم عن اموظفا تس 1141103أن  من خالل هذا اجلدول يستنتج 

موظفا  211111كما جتدر اإلشارة إىل أن   .من جمموع موظفي اإلدارات العمومية %11أزيد من  يشكلون

 .%01سنة، بنسبة تقدر حبوالي  13أعمارهم  تفوقتساوي أو 

 .ويبني الرسم البياني التالي هرم األعمار املتعلق مبوظفي اإلدارات العمومية 

 

 هرم األعمار:  3بياني الرسم ال

 

كما كانت ، 1101، برسم سنة أن قمة هرم األعمار ما زالت هذا الرسم البياني خالليتبني من 

من  %04، اليت تضم أزيد من سنة 11-10يف الشرحية العمرية  متمثلة ،1100و  1101عليه برسم سنيت 

 .جمموع موظفي اإلدارات العمومية

جمسدة، على التوالي، يف  قمة هرم األعماركانت  1113و 1111وجدير بالذكر أنه يف سنيت 

 .سنة 12-13، وسنة 11-11الشرحيتني العمريتني 

 :باإلدارة العمومية أعداد الموظفين حسب شرائح األقدمية .9

 .باإلدارة العمومية املوظفني حسب شرائح األقدميةأعداد أسفله توزيع  يبني اجلدول

  

-25,00% -15,00% -5,00% 5,00% 15,00% 25,00% 

 وأقل سنة 25

 سنة 30و 26 بين ما

 سنة 35و 31 بين ما

 سنة 40و 36 بين ما

 سنة 45و 41 بين ما

 سنة 50و 46 بين ما

 سنة 55و 51 بين ما

 سنة 60و 56 بين ما

 سنة 60 من أكثر

 إناث

 ذكور
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 باإلدارة العمومية الموظفين حسب شرائح األقدمية أعداد توزيع: 14جدول ال

 النسبة المئوية األعداد شرائح األقدمية

 %19,79 095 106 سنوات وأقل 5

 %9,67 811 51 سنوات 41و 6ما بين 

 %13,90 516 74 سنة 45و  44ما بين 

 %12,96 491 69 سنة 51و 46ما بين 

 %14,28 527 76 سنة 55و 54ما بين 

 %12,91 198 69 سنة 31و 56ما بين 

 %12,68 980 67 سنة 35و 34بين ما 

 %3,62 405 19 سنة 11و 36ما بين 

 %0,18 981 سنة فما فوق 14

 %411 004 536 المجموع

من موظفي اإلدارات العمومية ترتاوح أقدميتهم  %10يستنتج من خالل هذا اجلدول أن أزيد من 

 . سنة 11سنة و 00باإلدارة العمومية بني 

 .هرم األقدمية باإلدارة العمومية التالي الرسم البيانييبني و

 باإلدارة العمومية هرم األقدمية:  4بياني الرسم ال

 

سنوات  1أعاله أن فئة املوظفني املتوفرين على أقدمية ال تتجاوز  الرسم البيانييستنتج من خالل 

بني جمموع  من %11مبا يناهز تقدر  أعلى نسبة قمة هرم األقدمية، حيث أن هذه الفئة تسجل متثل

 .املوظفني

حوالي وقد سجل ارتفاع ملحوظ ومستمر هلذه الفئة خالل السنوات األخرية حيث مرت نسبتها من 

 .1100يف سنة  %02، ثم إىل  1101سنة يف % 0311إىل و ،1101سنة يف % 01إىل  1113سنة يف % 01

 

 

-25,00% -15,00% -5,00% 5,00% 15,00% 25,00% 

 وأقل سنوات 5

 سنوات 10و 6 بين ما

 سنة 15 و 11 بين ما

 سنة 20و 16 بين ما

 سنة 25و 21 بين ما

 سنة 30و 26 بين ما

 سنة 35و 31 بين ما

 سنة 40و 36 بين ما

 هرم االقدمية فوق فما سنة 41

 إناث

 ذكور
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 :أعداد الموظفين حسب الحالة العائلية .10

 .توزيع أعداد املوظفني حسب احلالة العائلية التالييبني اجلدول 

 العائلية حالةحسب ال الموظفين أعدادتوزيع :  15جدول ال

 النسبة المئوية األعداد الحالة العائلية

 %65,24 690 349 (ة)متزوج

 %32,97 705 176 (ة)عازب

 %1,56 373 8 (ة)مطلق

 %0,23 236 1 (ة)أرمل

 %100 004 536 المجموع

 

متزوجون، حيث تناهز نسبتهم  (%31أزيد من )أغلبية املوظفني  أن هذا اجلدول من خالل يستنتج

 . جمموع املوظفني( 0/0)ضعف نسبة العازبني الذين يشكلون حوالي ثلث 

 .ويوضح الرسم البياني التالي توزيع أعداد املوظفني حسب احلالة العائلية

 أعداد الموظفين حسب الحالة العائلية : 5 بيانيالرسم ال

 

  

32.97% 

65.24% 

1.56% 

0.23% 

 (ة)عازب

 (ة)متزوج

 (ة)مطلق

 (ة)أرمل
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III

 :المناصب المالية المحدثة .1

الرسم ، كما هو مبني يف األخريةخالل السنوات  ارتفاعا مستمراعرفت عملية إحداث املناصب املالية  

 . البياني التالي

 2000 سنة منذ المحدثة المالية المناصب أعداد تطور : 6 البياني الرسم

 

 1101يستنتج من خالل هذا الرسم البياني أن عدد املناصب املالية احملدثة خالل الثالث سنوات 

 .منصبا ماليا 321104قد سجل رقما مهما حيث بلغ  1101و 1100و

 :مباريات التوظيف .2

املباريات املنظمة وكذا املناصب املفتوحة للتباري حسب الدرجات أعداد يبني اجلدول التالي توزيع 

 .النظامية
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- 26 - 

 2014برسم سنة  والمناصب المالية حسب الدرجة المنظمة المبارياتأعداد توزيع : 16جدول ال

 عدد المناصب المخصصة للتباري عدد المباريات المنظمة ات النظاميةالدرج

 3400 1 من الدرجة الثانية ألتأهيليأستاذ التعليم الثانوي 

 2530 1 الدرجة الثانيةأستاذ التعليم الثانوي اإلعدادي من 

 2115 1 من الدرجة الثانية االبتدائيأستاذ التعليم 

 1400 1 حارس األمن

 1400 1 ممرض مجاز من الدولة من الدرجة الثانية

 1134 38 متصرف من الدرجة الثانية

 689 42 تقني من الدرجة الثالثة

 469 27 مهندس دولة من الدرجة األولى

 327 5 من الدرجة األولى طبيب

 302 134 أستاذ التعليم العالي مساعد من الدرجة أ

 300 1 (الوقاية المدنية) رقيب

 282 1 محرر قضائي من الدرجة الرابعة

 261 3 مساعد إداري من الدرجة الثالثة

 245 1 مفتش الشرطة

 240 1 حارس سجن من الطبقة الرابعة

 240 5 تقني من الدرجة الرابعة مساعد

 137 3 مساعد إداري من الدرجة الرابعة

 88 10 تقني من الدرجة الرابعة

 78 22 متصرف من الدرجة الثالثة

 45 1 كاتب الشؤون الخارجية

 40 1 من الدرجة األولى ألتأهيليأستاذ التعليم الثانوي 

 25 1 ضابط الشرطة

 15 2 جراح أسنان من الدرجة األولى

 15 1 عميد الشرطة

 14 1 صيدلي من الدرجة األولى

 11 3 مساعد تقني من الدرجة الثالثة

 10 1 قائد سجن ممتاز

 10 1 مفتش المالية

 8 1 مستشار قانوني من الدرجة الثانية

 6 1 أستاذ مساعد للتعليم الفني من الدرجة الثالثة

 4 1 (المطبعة الرسمية) رئيس معمل

 4 2 معماري من الدرجة األولىمهندس 

 2 2 أستاذ التعليم العالي من الدرجة أ

 2 1 طبيب بيطري من الدرجة األولى

 2 1 (المطبعة الرسمية) عون مختص

 15850 319 المجموع

مت  130، منها مباراة 004، تنظيم 1101كما يتضح من خالل اجلدول أعاله، فقد مت خالل سنة 

 . 2013مباراة سبق اإلعالن عنها خالل سنة  56و، السنةاإلعالن عنها خالل نفس 

درجة نظامية  35همت ( مباراة 004) 1101وجدير بالذكر أن املباريات املنظمة خالل سنة 

  .منصبا 15.850مفتوحة للتباري بشأن 
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اإلدارات حسب موزعة  املناصب املفتوحة للتباري بالنسبة لكل مباراة تمعدالويبني اجلدول التالي 

 .العمومية

 حسب اإلدارات العمومية المناصب المفتوحة للتباري بالنسبة لكل مباراة تمعدالتوزيع  :17جدول ال

 اإلدارات العمومية
عدد المباريات المنظمة 

 5141برسم سنة 
عدد المناصب 

 المخصصة للتباري
معدل المناصب المفتوحة 
 للتباري بالنسبة لكل مباراة

 5154 2121 1 وزارة التربية الوطنية

 354 011 0 -الخزينة العامة للمملكة -والمالية  االقتصادوزارة 

 515 0201 4 وزارة الصحة

 445 1121 01 وزارة الداخلية

 463 122 0 والمالية االقتصادوزارة 

 464 010 1 -المديرية العامة للضرائب-والمالية  االقتصادوزارة 

 451 011 1 وزارة العدل والحريات

 413 101 0 -إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة-والمالية  االقتصادوزارة 

 15 031 2 المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

 15 001 0 وزارة التجهيز والنقل

 39 011 1 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

 55 11 1 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

 53 41 1 -قطاع الفالحة -والصيد البحري وزارة الفالحة 

 43 11 1 المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر

 43 00 0 الحديثة توالتكنولوجياوزارة الصناعة والتجارة 

 45 12 1 وزارة الشباب والرياضة

 45 14 1 -قطاع الماء-وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة 

 6 11 1 للحكومةاألمانة العامة 

 5 01 1 الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة

 5 4 1 -قطاع البيئة-وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة 

 1 01 1 الوزارة المكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدني

 1 00 0 وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية

 1 01 1 -قطاع الصيد البحري-والصيد البحري وزارة الفالحة 

 3 01 0 المندوبية السامية للتخطيط

 3 1 1 -قطاع التشغيل-وزارة التشغيل والتكوين المهني 

 3 01 3 وزارة الثقافة

 3 01 0 وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة

 3 01 1 -قطاع الطاقة والمعادن  -وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة 

 3 1 1 وزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة

 5 01 2 وزارة االتصال

 5 001 011 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر
المدرسة الوطنية العليا -وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر 

 5 1 0 مكناس -للفنون والمهن

 5 1 0 التراب الوطنيوزارة التعمير وإعداد 

 5 02 2 وزارة السياحة

 4 0 0 المدرسة الوطنية لإلدارة

 4 0 0 المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق اإلنسان

 4 1 1 -قطاع التكوين المهني  -وزارة التشغيل والتكوين المهني 

 51 45851 349 المجموع

 11، هو 1101برسم سنة  املعدل العام للمناصب املفتوحة للتباري يالحظ من خالل هذا اجلدول أن

برسم منصبا  12، فيما كان يناهز 1100، وهو نفس املعدل الذي مت تسجيله برسم سنة منصبا لكل مباراة

  .1101سنة 
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IV

 :بشأنها فتح باب الترشيح المناصب العليا المعلن عن .1

اإلدارات بمنصبا  11منها  ،منصبا 012عن فتح باب الرتشيح لشغل اإلعالن ، 1101برسم سنة مت 

وتتعلق هذه . مؤسسات تكوين األطرواملؤسسات اجلامعية واملؤسسات العمومية ب امنصب 91و العمومية

 . عمداء و اتجامع ؤساءر راء ومدني وعام نيمفتشني وعاممبناصب لكتاب  اإلعالنات

اإلدارات حسب فتح باب الرتشيح بشأنها  عناملناصب العليا املعلن توزيع  أسفله، ناجلدوال ويبني

 .املنصب وطبيعة العمومية

 حسب المنصب اإلدارات العموميةبفتح باب الترشيح بشأنها  عن المعلن العليا المناصبأعداد  توزيع: 18جدول ال

 كاتب عام اإلدارات العمومية
مفتش 

 عام
 المجموع مدير

 4 3 - 0 العدل والحريات وزارة

 5 1 0 - وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك

 5 1 - - وزارة السكنى وسياسة المدنية

 5 0 0 0 والتضامني االجتماعي واالقتصادوزارة الصناعة التقليدية 

 1 1 0 0 الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة

 1 1 - - االجتماعيةوالتنمية  واألسرة والمرأةوزارة التضامن 

 1 0 - 0 وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني

 1 1 - - -قطاع الطاقة والمعادن -وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة 

 5 0 - 0 وزارة التشغيل والشؤون االجتماعية

 5 1 - - وزارة الصحة

 5 1 - - الرقمي واالقتصاد واالستثماروزارة الصناعة والتجارة 

 5 0 - 0 -قطاع البيئة  -وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة 

 5 0 - 0 -قطاع الماء  -وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة 

 4 0 - - األمانة العامة للحكومة

 4 0 - - الوزارة المكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدني

 4 - - 0 الخارجية قطاع التجارة

 4 - - 0 االتصالوزارة 

 4 0 - - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر

 4 0 - - وزارة السياحة

 4 - 0 - وزارة الشباب والرياضة

 4 - 0 - قطاع الفالحة -وزارة الفالحة والصيد البحري

 4 0 - - وزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة

 54 13 5 9 المجموع
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 المؤسسات العموميةبفتح باب الترشيح بشأنها  عنالمناصب المعلن توزيع أعداد :  19 جدولال

 حسب المنصب مؤسسات تكوين األطروالمؤسسات الجامعية و

 المجموع مدير عميد رئيس جامعة العمومية اتاإلدار

 35 2 01 4 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر

 49 04 - - وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

 44 00 - - وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني

 41 01 - - وزارة الداخلية

 5 1 - - وزارة الصحة

 1 1 - - -قطاع الماء  -وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة 

 5 1 - - وزارة التشغيل والشؤون االجتماعية

 5 1 - - قطاع الفالحة -الفالحة والصيد البحري وزارة

 4 0 - - رئاسة الحكومة

 4 0 - - االتصالوزارة 

 4 0 - - وزارة االقتصاد والمالية

 4 0 - - وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك

 4 0 - - الرقمي واالقتصاد واالستثماروزارة الصناعة والتجارة 

 4 0 - - وزارة العدل والحريات

 94 64 45 9 المجموع

 

 اليت مت ،ل املناصب العلياعن فتح باب الرتشيح لشغ أن اإلعالنات اجلدولني من هذين يستنتج

 :التالية العليا همت املناصب ،1101سنة  نشرها خالل

 11  10، وفتش عامملمناصب  1، وعامب تكامناصب ل 4منصبا عاليا باإلدارات العمومية، منها 

 ؛ديرمنصبا مل

 4 باملؤسسات اجلامعية؛ ،دعميمنصبا ل 01، وجامعة مناصب لرئيس 

 31 ؤسسات تكوين األطرمبودير باملؤسسات العمومية منصبا عاليا مل.  
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 :في المناصب العليا اتالتعيين .2

ما هو مبني على خمتلف فئات املناصب العليا، ك ةموزع ،تعيينا 010إجراء  ،1101سنة  خاللمت 

وقد همت هذه التعيينات معظم املناصب العليا املعلن عن فتح باب الرتشيح بشأنها  يف اجلدولني التاليني،

 .1100خالل هذه السنة، إضافة إىل بعض املناصب العليا اليت سبق اإلعالن عنها يف سنة 

 حسب المنصب التعيينات في المناصب العليا باإلدارات العموميةتوزيع أعداد  : 20جدول ال

 المجموع مدير مفتش عام كاتب عام اإلدارات العمومية

 6 1 0 0 الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة

 6 1 - 0 -قطاع الطاقة والمعادن  -وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة 

 6 1 - 0 وزارة العدل والحريات

 5 1 0 - وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك

 5 0 0 0 التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامنيوزارة الصناعة 

 3 0 - - وزارة الصحة

 5 0 - 0 قطاع التجارة الخارجية

 5 - - 1 وزارة االتصال

 5 0 0 - وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني

 5 0 0 - وزارة الشباب والرياضة

 5 0 - 0 -قطاع  الماء  -وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة 

 4 0 - - األمانة العامة للحكومة

 4 0 - - المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر

 4 0 - - الوزارة المكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدني

 4 0 - - وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

 4 - - 0 وزارة التشغيل والشؤون االجتماعية

 4 0 - - التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية وزارة

 4 0 - - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر

 4 0 - - وزارة السكنى  وسياسة المدينة

 4 0 - - وزارة السياحة

 4 0 - - وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي

 4 0 - - وتحديث اإلدارةوزارة الوظيفة العمومية 

 55 38 5 9 المجموع
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والمؤسسات الجامعية  المؤسسات العموميةالتعيينات في المناصب العليا بتوزيع أعداد  : 21جدول ال

 حسب المنصب مؤسسات تكوين األطرو

 

 المجموع مدير عميد رئيس جامعة اإلدارات العمومية

 15 01 11 1 وتكوين األطروزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 44 01 - - وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

 41 01 - - وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني

 9 4 - - وزارة الداخلية

 1 1 - - وزارة الصحة

 1 1 - - وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي

 1 1 - - -قطاع الفالحة -وزارة الفالحة والصيد البحري 

 3 0 - - -قطاع  الماء  -وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة 

 4 0 - - رئاسة الحكومة

 4 0 - - وزارة االتصال

 4 0 - - وزارة االقتصاد والمالية

 4 0 - - وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية

 4 0 - - وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك

 414 41 54 1 المجموع

  

 :التالية العليا ناصباملهمت  ،1101اليت متت خالل سنة  التعييناتن من هذين اجلدولني أ يستنتج

 11  فتش عاممناصب مل 1، وعامب تكامناصب ل 4منصبا عاليا باإلدارات العمومية، موزعة بني ،

 ؛ريدمنصبا مل 02و

 1  باملؤسسات اجلامعية؛منصبا لعميد 11ومناصب لرئيس جامعة ، 

  11 ؤسسات تكوين األطرمبودير باملؤسسات العمومية منصبا مل. 

 .املنصبووالقطاع  اجلنسحسب  يف املناصب العليا التعيينات اجلدول التالي توزيعويبني 

  



 
 

- 02 - 

 والقطاع والمنصب الجنس التعيينات في المناصب العليا حسبتوزيع أعداد  : 22 جدولال

 اإلدارات العمومية
 مدير مفتش عام كاتب عام

رئيس 

 جامعة
 المجموع عميد

 ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى

%411 - 0 - - - - - 1 - - - - وزارة السكنى  وسياسة المدينة  - 

%411 - 0 - - - - - 1 - - - - وزارة السياحة  - 

 -وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة 

 -قطاع الطاقة والمعادن 
- 1 - - 2 3 - - - - 1 1 33,33% 33,31% 

وزارة الصناعة التقليدية واالقتصاد 

 االجتماعي والتضامني
- 1 - 1 1 2 - - - - 0 1 20,00% 21,11% 

وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار 

 واالقتصاد الرقمي
- - - - 1 1 - - - - 0 1 20,00% 21,11% 

 -وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة 

 -قطاع  الماء 
- 1 - - 1 3 - - - - 0 1 20,00% 21,11% 

الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين 

 بالخارج وشؤون الهجرة
- 1 - 1 1 3 - - - - 0 1 16,67% 20,00% 

 %22,24 %11,11 2 0 - - - - 8 1 - - - - وزارة الداخلية

 %40,31 %8,33 00 0 - - - - 10 1 1 - - - وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 وتكوين األطر
- - - - 1 14 - 4 - 27 0 11 2,17% 41,20% 

 %011 - 0 - - - - - 1 - - - - - األمانة العامة للحكومة

المندوبية السامية للمياه والغابات 

 ومحاربة التصحر
- - - - - 1 - - - - - 0 - 011%  

الوزارة المكلفة بالعالقات مع البرلمان 

 والمجتمع المدني
- - - - - 1 - - - - - 0 - 011%  

%011 - 0 - - - - - 1 - - - - - رئاسة الحكومة  

%011 - 1 - - - - - 1 - - - 1 - قطاع التجارة الخارجية  

%011 - 0 - - - - - 1 - - - 2 - وزارة االتصال  

%011 - 0 - - - - - 1 - - - - - وزارة االقتصاد والمالية  

 1 - 1 - - - وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك
  

- - - 3 - 011%  

%011 - 02 - - - - - 18 - - - - - وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني  

%011 - 0 - - - - - - - - - 1 - وزارة التشغيل والشؤون االجتماعية  

وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية 

 االجتماعية
- - - - - 2 - - - - - 1 - 011%  

%011 - 1 - - - - - 1 - 1 - - - وزارة الشباب والرياضة  

%011 - 1 - - - - - 7 - - - - - وزارة الصحة  

%011 - 3 1 - - - - 5 - - - 1 - وزارة العدل والحريات  

قطاع  -وزارة الفالحة والصيد البحري 

 -الفالحة
- - - - - 4 - - - - 1 1 - 011%  

%011 - 0 1 - - - - 1 - - - - - وزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة  

 %95181 %7,19 415 44 27 - 4 - 94 11 5 - 9 - المجموع

، سوى 1101النساء يف املناصب العليا مل يهم، خالل سنة  اجلدول أن تعيني اذيتضح من خالل ه 

تفوق  تعيني هم هذا املنصب، بنسبة 013مديرة من بني يف منصب  امرأة 00مدير، حيث مت تعيني صب من

  .%111 تناهز العليا، بنسبةينا هم خمتلف املناصب يتع 010، ومن بني 0110%
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V

 :بشأنها فتح باب الترشيح المعلن عن رؤساء األقسام والمصالحمناصب  .1

لشغلها  باب الرتشيح املعلن عن فتح رؤساء األقسام واملصاحليربز اجلدول التالي أعداد مناصب 

 .املنصبو حسب القطاع، وذلك 1101خالل سنة  على بوابة التشغيل العمومي

من طرف  عن فتح باب الترشيح بشأنهامناصب رؤساء األقسام والمصالح المعلن توزيع أعداد :  23جدول ال

 حسب القطاع والمنصب اإلدارات العمومية

 المجموع مصلحة قسم اإلدارات العمومية
 575 379 196 -واألقاليم والعماالتالمصالح المركزية -الداخلية 

 168 138 30 الصحةوزارة 

 153 123 30 وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك

 146 121 25 -قطاع الفالحة -وزارة الفالحة والصيد البحري 

 94 84 10 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

 73 50 23 وزارة العدل والحريات

 71 51 20 وزارة التشغيل والشؤون االجتماعية

 68 55 13 والتكوين المهنيوزارة التربية الوطنية 

 51 36 15 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

 40 28 12 والمالية االقتصادوزارة 

 39 34 5 وزارة الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني

 35 32 3 وزارة الشباب والرياضة

 34 24 10 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر

 30 23 7 وزارة الثقافة

 27 21 6 المندوبية السامية للتخطيط

 27 23 4 وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي

 27 23 4 -قطاع الصيد البحري-وزارة الفالحة والصيد البحري 

 26 21 5 االتصالوزارة 

 24 21 3 الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة

 23 22 1 -قطاع الماء-الطاقة والمعادن والماء والبيئة وزارة 

 20 13 7 وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية

 15 10 5 -قطاع الطاقة والمعادن  -وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة 

 13 8 5 وزارة السياحة

 12 12 - المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر

 8 2 6 الوزارة المكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدني

 7 3 4 وزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة

 4 - 4 المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق اإلنسان

 4 2 2 -قطاع التجارة الخارجية-الحديثة  توالتكنولوجياوزارة الصناعة والتجارة 

 1 1 - قطاع التكوين المهني -الوطنية والتكوين المهني وزارة التربية 

 1 - 1 وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني

 1816 1360 456 المجموع

 0203اإلعالن عن فتح باب الرتشيح لشغل  1101مت خالل سنة يتضح من خالل هذا اجلدول أنه، 

 امنصب 113منها ، باإلدارات العمومية، (أو الوحدات املعتربة يف حكمها)با لرئيس قسم أو مصلحة منص

  .رئيس مصلحةل امنصب 0031رئيس قسم ول
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 :في مناصب رؤساء األقسام والمصالح اتالتعيين .2

، حسب اإلدارات العمومية التعيينات يف مناصب رؤساء األقسام واملصاحليبني اجلدول أسفله توزيع 

 .من خالل النتائج املعلن عنها على بوابة التشغيل العمومي ملستخلصا

 اإلدارات العمومية حسب والمصالح مناصب رؤساء األقسام  فيالتعيينات توزيع أعداد : 24جدول ال

 اإلدارات العمومية

 المجموع منصب رئيس  مصلحة منصب رئيس  قسم
التعيينات 

المعلن عن 

 نتائجها

التعيينات 

  الفعلية

المناصب 

التي لم يتم 

 *شغلها

التعيينات 

المعلن عن 

 نتائجها

التعيينات 

  الفعلية

المناصب 

التي لم يتم 

 *شغلها

التعيينات 

المعلن عن 

 نتائجها

التعيينات 

  الفعلية

المناصب 

التي  لم يتم 

 *شغلها

المصالح المركزية والعماالت -الداخلية 
 -واألقاليم

123 82 41 220 129 91 343 211 132 

 52 54 106 45 44 89 7 10 17 وزارة الصحة

 15 55 70 10 45 55 5 10 15 وزارة العدل والحريات

 2 60 62 1 50 51 1 10 11 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

 2 57 59 -  41 41 2 16 18 وزارة التشغيل والشؤون االجتماعية

 11 30 41 8 19 27 3 11 14 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

 6 31 37 4 25 29 2 6 8 المندوبية السامية للتخطيط

 1 34 35 1 31 32 -  3 3 وزارة الشباب والرياضة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 وتكوين األطر

10 7 3 24 22 2 34 29 5 

وزارة الصناعة التقليدية واالقتصاد 
 االجتماعي والتضامني

5 4 1 26 22 4 31 26 5 

 11 18 29 10 9 19 1 9 10 وزارة الثقافة

 7 17 24 6 15 21 1 2 3 الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة

وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار 
 واالقتصاد الرقمي

9 8 1 13 7 6 22 15 7 

 6 15 21 1 0 1 5 15 20 وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك
 -والمعادن والماء والبيئة  وزارة الطاقة

 -قطاع الطاقة والمعادن 
6 6  - 14 10 4 20 16 4 

قطاع -وزارة الفالحة والصيد البحري 
 -الصيد البحري

3 3 -  16 7 9 19 10 9 

 12 6 18 10 4 14 2 2 4 وزارة االتصال
المندوبية السامية للمياه والغابات 

 ومحاربة التصحر
 - 0  - 11 8 3 11 8 3 

-وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة 
 -قطاع الماء

1 1 -  9 6 3 10 7 3 

وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية 
 االجتماعية

3 2 1 6 2 4 9 4 5 

الوزارة المكلفة بالعالقات مع البرلمان 
 والمجتمع المدني

6 2 4 2 1 1 8 3 5 

 2 5 7 1 2 3 1 3 4 وزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة
المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق 

 اإلنسان
4 2 2 2 2  - 6 4 2 

 1 3 4 1 2 3 -  1 1 وزارة اإلقتصاد والمالية
 -وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني 

 قطاع التكوين المهني
 - -  - 1 - 1 1 - 1 

-وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة 
 -قطاع البيئة

1 1  -  - -  - 1 1 - 

 309 719 1028 226 503 729 83 216 299 المجموع

 .لعدم نجاح أي مترشح، أو لعدم تقدم أي مترشح لشغلها مناصب لم يتم شغلها)*( 
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 0112تهم ، 1101التعيينات اليت مت اإلعالن عنها خالل سنة  أنأعاله اجلدول  من خالل يتضح

 .منها تهم منصب رئيس مصلحة 114ومنها تهم منصب رئيس قسم  144منصبا، 

عدد من % 01منصبا، أي حوالي  014، حيث أن امنصب 104يف ، 1101خالل سنة مت التعيني و

مل  ،(منصبا 0203)مناصب رؤساء األقسام واملصاحل املعلن عن فتح باب الرتشيح بشأنها خالل هذه السنة 

 (.منصبا 020)، أو لعدم تقدم أي مرتشح لشغلها (منصبا 012)إما لعدم جناح أي مرتشح  يتم التعيني فيها

 .اجلنسويبني اجلدول التالي توزيع التعيينات يف مناصب رؤساء األقسام واملصاحل، حسب 

  الجنسحسب و اإلدارات العموميةحسب  مناصب رؤساء األقسام والمصالح فيالتعيينات توزيع أعداد :  25جدول ال

 اإلدارات العمومية
 المجموع منصب رئيس مصلحة منصب رئيس قسم

 ذكر أنثى
 نسبة

 اإلناث
 ذكر أنثى

 نسبة

 اإلناث
 ذكر أنثى

 نسبة

 اإلناث

 %83.33 1 5 %100 - 4 %50.00 1 1 االتصالوزارة 

 %66.67 1 2 %100 - 1 %50.00 1 1 الوزارة المكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدني

 %66.67 1 2 %100 - 2 - 1 - والمالية االقتصادوزارة 

 %64.71 6 11 %60.00 6 9 %100 - 2 الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة

 %46.67 8 7 %57.14 3 4 %37.50 5 3 وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي

 %42.86 4 3 %50.00 3 3 - 1 - -قطاع الماء-وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة 

 %41.94 18 13 %48.00 13 12 %16.67 5 1 المندوبية السامية للتخطيط

وزارة الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي 

 والتضامني
1 3 25.00% 8 14 36.36% 9 17 34.62% 

 %34.48 19 10 %40.91 13 9 %14.29 6 1 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر

 %31.48 37 17 %29.55 31 13 %40.00 6 4 وزارة الصحة

 %25.00 6 2 %25.00 6 2 - - - المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر

 المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق اإلنسان
 

2 - 1 1 50.00% 1 3 25.00% 

 %22.22 14 4 %11.11 8 1 %33.33 6 3 وزارة الثقافة

 %20.00 24 6 %26.32 14 5 %9.09 10 1 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

 %20.00 8 2 %28.57 5 2 - 3 - -قطاع الصيد البحري-وزارة الفالحة والصيد البحري 

قطاع الطاقة  -وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة 

 -والمعادن 
- 6 - 3 7 30.00% 3 13 18.75% 

 %17.54 47 10 %21.95 32 9 %6.25 15 1 وزارة التشغيل والشؤون االجتماعية

 %16.36 46 9 %13.33 39 6 %30.00 7 3 وزارة العدل والحريات

 %14.71 29 5 %16.13 26 5 - 3 - وزارة الشباب والرياضة

 %11.85 186 25 %14.73 110 19 %7.32 76 6 -المصالح المركزية والعماالت واألقاليم-الداخلية وزارة 

 %6.67 56 4 %8.00 46 4 - 10 - وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

 %6.67 14 1 - - - %6.67 14 1 وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك

 - 5 - - 2 - - 3 - وزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة

 - 4 - - 2 - - 2 - التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية وزارة

 - 1 - - - - - 1 - -قطاع البيئة-وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة 

 %21.00 568 151 %24.25 381 122 %13.43 187 29 المجموع

كما هو ، 1101 منصيب رئيس قسم ورئيس مصلحة خالل سنةعدد النساء املعينات يف بلغ لقد 

نصب ما يتعلق مبفي% 00110موزعة بني  من جمموع التعيينات،% 10تعيينا أي  010مبني يف اجلدول أعاله، 

 .نصب رئيس مصلحةما يتعلق مبفي%  11111 و رئيس قسم
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VI

 :المصالحورؤساء األقسام المناصب العليا ومناصب المعينين في أعداد  .1

يف املناصب العليا ومناصب رؤساء ، 1101املعينني إىل غاية متم سنة يبني اجلدول التالي توزيع أعداد 

 .املنصبحسب ، وذلك (املعتربة يف حكمها الوحدات أو) األقسام واملصاحل

 منصبالحسب  والمصالحالمعينين في المناصب العليا ومناصب رؤساء األقسام  أعدادتوزيع : 26جدول ال

 2014سنة متم  إلى غاية

 النسبة المئوية المجموع مناصبال

 %67,38 7111 رئيس مصلحة

 %26,15 2760 رئيس قسم

 %5,96 629 مدير

 %0,27 28 كاتب عام

 %0,23 25 مفتش عام

 %100 )*(10553 المجموع

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

رؤساء ملناصب العليا ومناصب لمعينني يف ال عدد اإلمجالياليتضح من خالل هذا اجلدول أن 

 .شخصا 011110بـ  يقدر، 1101األقسام واملصاحل إىل غاية متم سنة 

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

 .باإلدارات العمومية املسؤولية

المعينين في المناصب العليا ومناصب رؤساء األقسام  توزيع أعداد:  7الرسم البياني 

 والمصالح حسب المنصب

 

  

 المناصب العليا
6% 

 رؤساء األقسام
26% 

رؤساء 
 المصالح

68% 
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 :حسب الهيئاتالمصالح والمعينين في المناصب العليا ومناصب رؤساء األقسام أعداد توزيع  .2

توزيع أعداد املعينني يف املناصب العليا ومناصب رؤساء األقسام واملصاحل حسب يبني اجلدول التالي 

 .اهليئات

 حسب الهيئاتالمصالح والمعينين في المناصب العليا ومناصب رؤساء األقسام أعداد توزيع :  27جدول ال

 النسبة المئوية المجموع رئيس مصلحة رئيس قسم مدير عام مفتش عام كاتب الهيئات

 %31,44 0011 2142 914 116 2 3 المتصرفون

 %51,69 1313 1828 712 55 5 6 المهندسون والمهندسون المعماريون

 %44,41 0104 1113 91 35 - - األطباء والصيادلة وجراحي األسنان

 %9,45 0114 758 270 - - 1 متصرفو وزارة الداخلية

 %3,15 030 137 224 - - - القضاة

 %3,48 003 - 59 276 - 1 الباحثين للتعليم العالياألساتذة 

 %1,94 43 61 31 4 - - األطر الدبلوماسية و القنصلية

 %46,49 0114 1072 459 143 18 17 األخرىت ئاالهي

 %100 01110 7111 2760 629 25 28 المجموع

 

املناصب املعينني يف  بني جمموع من% 21 ، أي حوالي2211 أنيستنتج من خالل اجلدول أعاله، 

 .هيئة 11فقط من بني  هيئات 1إىل ينتمون ، رؤساء األقسام ورؤساء املصاحلالعليا ومناصب 

واملهندسني  ، متبوعة بهيئة املهندسني%01 قائمة هذه اهليئات بنسبة تفوق نياملتصرفوتتصدر هيئة 

 .%11املعماريني حبوالي 

اإلدارات حسب المصالح وأعداد المعينين في المناصب العليا ومناصب رؤساء األقسام توزيع  .3

 :العمومية

املصاحل حسب وأعداد املعينني يف املناصب العليا ومناصب رؤساء األقسام توزيع  أسفلهيبني اجلدول 

 .وفق ترتيب تنازلي اإلدارات العمومية
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 توزيع أعداد المعينين في المناصب العليا ومناصب رؤساء األقسام ورؤساء المصالح : 28جدول ال

 حسب اإلدارات العمومية

 النسبة المئوية عداداأل اإلدارات العمومية

 %19,67 2076 الداخلية وزارة

 %14,73 1554 وزارة الصحة

 %9,11 961 وزارة اإلقتصاد و الماية

 والتكوين المهنيوزارة التربية الوطنية  
 قطاع التربية الوطنية
 قطاع التكوين المهني

908 
841 
67 

8,60% 
7,97% 
0,63% 

 وزارة الفالحة والصيد البحري
 قطاع الفالحة
 قطاع الصيد البحري

695 
544 
151 

6,59% 
5,15% 
1,43% 

 %6,45 681 وزارة العدل و الحريات
 %5,35 565 األطروزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين 

 %3,81 402 وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك

 وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة
 قطاع الطاقة و المعادن
 قطاع الماء
 قطاع البيئة

287 
133 
000 
10 

2,72% 
1,26% 
1.07% 
0.39% 

 %2,62 277 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
 %2,20 232 و إعادة اإلدماجالمندوبية العامة إلدارة السجون 

 %2,08 220 المندوبية السامية للتخطيط

 وزارة  الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي
 قطاع الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي
 قطاع التجارة الخارجية

205 
175 
30 

1,94% 
1,66% 
0,28% 

 %1,76 186 وزارة السكنى وسياسة المدينة

 %1,64 173 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

 %1,61 170 المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر

 %1,29 136 وزارة الثقافة

 %1,26 133 والتضامني الجتماعيا واالقتصادوزارة الصناعة التقليدية 

 %1,08 114 وزارة الشباب والرياضة

 %0,88 93 وزارة السياحة

 %0,74 78 وزارة  التشغيل والشؤون االجتماعية

 %0,66 70 االتصالوزارة 

 %0,57 60 الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة

 %0,47 50 وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية

 %0,46 49 المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير

 %0,43 45 األمانة العامة للحكومة ورئاسة الحكومة

 %0,42 44 وزارة التعمير و إعداد التراب

 %0,25 26 الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة

 %0,18 19 الوزارة المكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدني

 %0,17 18 إدارة الدفاع الوطني

 %0,16 17 المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة الوزارة

 %0,09 9 المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق اإلنسان

 %100 10553 المجموع
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املعينني يف  أعداد حيث أتي يف املرتبة األوىل منتالداخلية  وزارةأن اجلدول  خالل هذامن  يتضح

 ة، متبوعهممن% 19 على أزيد من الوزارة ههذ ستحوذت، حيث املصاحلواملناصب العليا ومناصب رؤساء األقسام 

والتكوين  الرتبية الوطنية وزارةثم ، %4بـأزيد من االقتصاد واملالية  وزارة، ثم %01مبا يقارب  الصحة بوزارة

  .%3بـما يفوق  الفالحة والصيد البحري وزارةثم  ،%2من بأزيد  املهين

لمعينني لجمتمعة على ما يفوق نصف العدد اإلمجالي  (3)الست  اإلدارات العموميةتشتمل هذه و

 .%11، بنسبة تتجاوز اإلدارات العموميةباملصاحل ويف املناصب العليا ومناصب رؤساء األقسام 
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VII

 :الجنسحسب  الموظفين توزيع أعداد .1

 .توزيع أعداد املوظفني حسب اجلنسيبني الرسم البياني التالي 

 الجنستوزيع أعداد الموظفين حسب :  8بياني الالرسم 

 

مقابل  موظفة 0221200يتضح من خالل هذا الرسم البياني أن عدد النساء املوظفات يصل إىل 

 .%01تقدر بـ نسبة تأنيث إمجالية ، بمن املوظفني الذكور 0111040

املديرية العامة لألمن الوطين  موظفيتطور نسبة التأنيث دون احتساب ويبني الرسم البياني التالي 

 .مقارنة مع باقي اإلدارات العمومية ، اللتني تسجالن أقل نسبة تأنيثواملديرية العامة للوقاية املدنية

دون احتساب موظفي المديرية العامة لألمن الوطني  تطور نسبة التأنيث:  9بياني الرسم ال

 والمديرية العامة للوقاية المدنية

 

موظفي كل من املديرية العامة لألمن إذا ما استثنينا يتضح من خالل الرسم البياني أعاله أنه،  

 .1101سنة  خالل %0410الوطين واملديرية العامة للوقاية املدنية، فإن نسبة التأنيث اإلمجالية تصل إىل 

يف هذه السنة إىل  %01، إذ انتقلت من 1111وقد شهدت هذه النسبة ارتفاعا مستمرا منذ سنة  

 %0411قبل أن تسجل نسبة  ،1101يف سنة  %0213، ثم إىل 1101سنة  %01، ثم إىل 1113يف سنة  03%

 .1101وهي تقريبا نفس النسبة املسجلة خالل سنة  1100 يف سنة

 .حسب اإلدارات العموميةنسبة التأنيث بعده توزيع أعداد النساء املوظفات ويبني اجلدول و

  

188.811 
 إناث

35% 347.193 
 ذكور

65% 

30,0% 

32,0% 

34,0% 

36,0% 

38,0% 

40,0% 

2002 2006 2009 2010 2012 2013 2014 

34% 

36% 
37% 37% 

38,6% 
39,4% 39,3% 
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 اإلدارات العموميةحسب نسب التأنيث و الموظفاتأعداد توزيع :  29الجدول 
 نسبة التأنيث أعداد الموظفات الوزارة

 %58,75 693 28 وزارة الصحة

 %52,08 25 المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق اإلنسان

 %51,72 195 وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية

 %47,09 89 الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة

 %46,31 658 وزارة السياحة

 %44,68 42 الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة

 %44,22 372 8 وزارة العدل و الحريات

 %43,84 946 السامية للتخطيطالمندوبية 

 %43,77 151 الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة

 %43,63 531 إدارة الدفاع الوطني

 %43,03 219 وزارة اإلتصال

 %42,35 479 إلجتماعي والتضامنياوزارة الصناعة التقليدية واإلقتصاد 

 %41,77 66 والمجتمع المدنيالوزارة المكلفة بالعالقات مع البرلمان 

 %40,23 553 1 وزارة الشباب والرياضة

 %39,89 142 المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير

 %39,77 684 وزارة الثقافة

 %39,57 260 وزارة التعمير و إعداد التراب

 وزارة التربية الوطنية  والتكوين المهني
 قطاع التكوين المهني 

 قطاع التربية الوطنية

111 919 
141 
111 778 

39,28% 
40,29% 
39,28% 

 وزارة  الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي
 قطاع التجارة الخارجية 

 قطاع الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي

502 
132 
370 

39,25% 
48,53% 
36,74% 

 %38,46 425 وزارة  التشغيل والشؤون االجتماعية

 %36,99 935 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

 %36,94 382 وزارة السكنى وسياسة المدينة

 %36,54 168 6 وزارة اإلقتصاد و الماية

 %35,10 139 األمانة العامة للحكومة

 %34,40 783 7 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر

 %34,06 94 رئاسة الحكومة

 %33,45 291 1 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

 وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة
 قطاع البيئة
 قطاع الطاقة و المعادن
 قطاع الماء

948 
154 
284 
510 

31,88% 
44,90% 
34,80% 
28,10% 

 وزارة الفالحة والصيد البحري
 قطاع الفالحة
 قطاع الصيد البحري

2 308 
1 986 
322 

26,54% 
27,04% 
23,83% 

 %23,94 711 1 وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك

 %14,66 499 1 المندوبية العامة إلدارة السجون و إعادة اإلدماج

 %13,84 686 المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر

 وزارة الداخلية
 قطاع الداخلية

 المديرية العام لألمن الوطني

 للوقاية المدنيةمة االمديرية الع

8 916 

4138 

1102 
260 

10,48% 

%10123 
%1113 
%0114 

 %35 811 188 المجموع
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ما  حترتاو، التأنيث على صعيد خمتلف اإلدارات العمومية نسبهذا اجلدول أن  خالل يستنتج من

 .بوزارة الداخلية مسجلةكأدنى نسبة  %01.12و ،بوزارة الصحة مسجلةكأعلى نسبة  %1211بني 

التجهيز والنقل واللوجستيك  ةوزارو ،الفالحة والصيد البحري ةوزار فباستثناء ،لى العمومعو 

وزارة و ،املندوبية السامية للمياه والغابات وحماربة التصحرو ،املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماجو

تلف باقي اإلدارات داخل خم %01تسجل معدالت جد مهمة حيث تتعدى  ، فإن نسبة التأنيثالداخلية

 .العمومية

 :والمصالح المركزية والالممركزةمستوى التأهيل و الجنسحسب  موظفينالأعداد توزيع  .2

جمموع املوظفني املنتمني إىل هذا  باملقارنة معالتأطري  املوظفات املنتميات إىل مستوى نسبة تشهد

باملوازاة مع اخنفاض نسبة املوظفات املنتميات إىل لك ذا ملحوظا خالل السنوات األخرية، وارتفاع املستوى،

  .التنفيذ مستوى

 .مستوى التأهيلاجلنس وحسب ويبني اجلدول التالي توزيع أعداد املوظفني  

 التأهيل الجنس ومستوياتحسب  نسب التأنيثتوزيع : 30الجدول 

 مستوى التأهيل

 ذكور إناث

 النسب األعداد النسب األعداد

 %62,3 219785 %37,7 132929 التأطير

 %59,8 54510 %40,2 36697 اإلشراف

 %79,2 72898 %20,8 19185 التنفيذ

 - 347193 - 188811 المجموع

 : أنيتضح من خالل هذا اجلدول 

 جمموع املوظفني املنتمني إىل هذا من % 02ناهز ت ضمن مستوى التأطري التأنيث ةبنس

سنة يف  %01101و 1101سنة يف  %03 كانت تقدر حبواليهذه النسبة  علما أن املستوى،

 ؛1111سنة يف  % 1412و  1113

 جمموع املوظفني املنتمني إىل هذا من % 11 تتجاوز ضمن مستوى اإلشراف التأنيث ةبنس

و  1113 سنةيف  % 13114و 1101سنة يف  %10علما أن هذه النسبة كانت تقدر بـ ، املستوى

 ؛1111يف سنة  % 1111
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 جمموع املوظفني املنتمني إىل هذا من  %10ناهز تالتنفيذ ضمن مستوى  التأنيث ةبنس

 1113سنة يف  %00101و 1101يف سنة  %11علما أن هذه النسبة كانت تقدر بـ  ،املستوى

 .1111يف سنة  %0111و

حسب مستوى التأهيل واملصاحل املركزية  أعداد املوظفاتويبني اجلدول التالي توزيع 

 .والالممركزة

 المركزية والالممركزة والمصالح التأهيل مستوياتحسب  الموظفات أعداد توزيع: 31 الجدول

 المجموع مصالح الممركزة مصالح مركزية مستوى التأهيل

 %70,40 %71,43 %57,68 التأطير

 %19,44 %19,36 %20,39 اإلشراف

 %10,16 %9,21 %21,93 التنفيذ

 %100 %100 %100 المجموع

على الصعيد  %11املوظفات تتجاوز  من جمموع األطريتضح من خالل هذا اجلدول أن نسبة 

 .ممركزةاملصاحل الال صعيدعلى  %10 وأزيد من ،الوطين

 املصاحل املركزية، صعيدالتنفيذ على  املنتميات إىل مستوىنسبة املوظفات  ومن جهة أخرى، فإن

 . الالممركزةحلاملصا على صعيد فقط % 4110مقابل  %11 واليتقدر حبحيث  ،مرتفعةتبقى 

 :والشريحة العمرية الجنسالموظفين حسب أعداد توزيع  .3

 .والشرحية العمرية اجلنسول التالي توزيع أعداد املوظفني حسب ديبني اجل

 والشريحة العمرية الجنسحسب توزيع أعداد الموظفين :  32 الجدول

 المجموع ذكر أنثى شرائح األعمار

 %3,04 %2,48 %4,08 سنة وأقل 55

 %11,27 %10,14 %13,35 سنة 31و 56ما بين 

 %13,17 %11,86 %15,59 سنة 35و 34ما بين 

 %12,59 %12,26 %13,19 سنة 11و 36ما بين 

 %11,99 %13,05 %10,03 سنة 15و 14ما بين 

 %13,81 %14,36 %12,80 سنة 51و 16 ما بين

 %19,07 %19,38 %18,49 سنة 55و 54ما بين 

 %14,52 %15,75 %12,26 سنة 61و 56ما بين 

 %0,55 %0,73 %0,21 سنة 61أكثر من 

 %100 %100 %100 المجموع
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  سنة، هي الشرحية اليت تضم أكرب 11-10أن الشرحية العمرية من خالل هذا اجلدول يستنتج 

 .يف صفوف الرجال % 04102مقابل % 02114بـ  هذه النسبة نسبة من املوظفات، حيث تقدر

بالنسبة  %11، مقابل أقل من %13 بأزيد من ،سنة 13 اللواتي يقل سنهن عننسبة النساء وتقدر 

 .%01111أو أكثر،  13نسبة النساء اللواتي بلغن سن للرجال، يف حني ال تتجاوز 

 :وشرائح األقدمية الجنسالموظفين حسب أعداد توزيع  .4

 .باإلدارة العمومية وشرائح األقدمية اجلنساملوظفني حسب  أعداد توزيعيبني اجلدول التالي 

 باإلدارة العمومية وشرائح األقدمية الجنسالموظفين حسب  توزيع أعداد:  33 الجدول

 المجموع ذكر أنثى شرائح األقدمية

 %19,79 %18,32 %22,49 سنوات وأقل 5

 %9,67 %9,01 %10,88 سنوات 41و 6ما بين 

 %13,90 %12,98 %15,59 سنة 45و  44ما بين 

 %12,97 %13,78 %11,47 سنة 51و 46ما بين 

 %14,28 %14,57 %13,73 سنة 55و 54ما بين 

 %12,91 %14,18 %10,58 سنة 31و 56ما بين 

 %12,68 %13,00 %12,10 سنة 35و 34ما بين 

 %3,62 %3,93 %3,05 سنة 11و 36ما بين 

 %0,18 %0,23 %0,09 سنة فما فوق 14

 %411 %411 %411 المجموع

سنوات،  1تقل عن  على أقدمية تساوي أو أن نسبة املوظفات املتوفراتاجلدول  هذا خاللمن يتضح 

 .%1111تسجل أعلى معدل، حبوالي 

 01 تساوي أو تقل عنيتوفرن على أقدمية من النساء املوظفات  %14 حوالي أنكما يستنتج  

من النساء املوظفات ترتاوح  %10 ما يناهز كما أن .بالنسبة للرجالفقط  %11 حوالي مقابل سنة،

 .سنة 11و  00ما بني هن تأقدمي
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 :هيئاتالو الجنسالموظفين حسب أعداد توزيع   .5
 

 .حسب اهليئات املوظفات توزيع النساءاجلدول التالي  يبني 

 حسب الهيئات الموظفات أعداد توزيع:  34 جدولال

 النسبة المائوية أنثى ئاتالهي

 %55,76 274 105 ت التدريسئاهي

 %9,27 505 17 الممرضون والمساعدون الطبيون

 %8,01 122 15 المساعدون التقنيون وإلداريون

 %5,71 780 10 المتصرفون

 %4,65 779 8 التقنيون

 %3,86 279 7 موظفو كتابة الضبط

 %3,60 805 6 األطباء والصيادلة وجراحي األسنان

 %1,93 645 3 المهندسون والمهندسون المعماريون

 %7,21 622 13 هيئاتباقي ال

 %100 811 188 المجموع
 

:يتضح من خالل هذا اجلدول، أن اهليئات اليت تستحوذ على أكرب عدد من املوظفات هي  

  من جمموع النساء املوظفات؛ %11.13بنسبة ، (موظفة 011.111)  التدريسهيئات 

 من جمموع النساء  %4111بنسبة ، (موظفة 01.111)املمرضني واملساعدين الطبيني  هيئة

 املوظفات؛

 من جمموع  %2110 نسبة، ب(موظفة 01.011) اإلدارينياملساعدين و املساعدين التقنيني هيئتا

 .النساء املوظفات

ضمن ، ونسبة التأنيث اجلنسموظفي بعض اهليئات حسب  أعداد توزيعويبني اجلدول التالي 

 .مقارنة مع جمموع املوظفاتو اهليئة،
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 اهيئات األكثر تأنيثال الموظفين حسب أعداد توزيع: 35 جدولال

 نسبة النساء المجموع ذكر أنثى تئاالهي

المنتميات نسبة النساء 

 ةئالهي إلى 

العدد اإلجمالي  بين من

 لموظفاتاللنساء 

 %9,27 %65,14 871 26 9366 505 17 الممرضون والمساعدون الطبيون

 %2,96 %57,28 765 9 4172 593 5 المساعدون اإلداريون

 %3,60 %56,56 032 12 5227 805 6 األطباء والصيادلة وجراحي األسنان

 %3,86 %49,95 573 14 7294 279 7 موظفو كتابة الضبط

 %0,73 %45,62 034 3 1650 384 1 المحررون

 %55,76 %39,72 131134 014141 011111 هيئات التدريس

حيث أن هيئة املمرضني تعرف متثيلية كبرية للنساء املوظفات يتضح من خالل هذا اجلدول أن  

، ثم %11112 ، متبوعة بهيئة املساعدين اإلداريني بنسبة%31101 نسبة التأنيث ضمن هذه اهليئة تقدر بـ

 .%13.13 نسبةبهيئة األطباء والصيادلة وجراحي األسنان 

 ، إال أن%04111التدريس ال تتجاوز  رغم من كون نسبة التأنيث ضمن هيئاتكما يالحظ أنه بال 

 0111111 بـ حيث يقدر مقارنة مع باقي اهليئات، يبقي األكرب اتاهليئ هذهاملوظفات املنتميات إىل  عدد

  .%11.13موظفة باإلدارات العمومية، بنسبة  0221200موظفة من بني 

حسب المعينين في المناصب العليا ومناصب رؤساء األقسام والمصالح  أعداد توزيع  .6

 :الجنس

 واملصاحل العليا ومناصب رؤساء األقسام  ناصبمن بني املعينني يف املتصل نسبة التأنيث 

 .%04114 إىل ،(يف حكمهاأو املناصب املعتربة ) 

 .1111ضمن هذه املناصب منذ سنة  تأنيثالتطور نسبة ويبني اجلدول التالي 

 والمصالحصب العليا ومناصب رؤساء األقسام المناتطور نسبة تأنيث :  10بياني الرسم ال

 

 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

2002 2006 2009 2010 2012 2013 2014 

10% 

14% 
15,1% 15,3% 16% 16% 

19.09% 



 
 

 

- 47  -  

 ملحوظا اارتفاعالعليا ومناصب رؤساء األقسام واملصاحل  ناصبقد سجلت نسبة التأنيث يف املل

إىل  1111سنة يف  %01من ، أعالهاألخرية، حيث انتقلت، كما هو مبني يف الرسم البياني ية خالل العشر

، 1100و 1101سنيت  يف  %03، ثم 1101و 1114سنيت يف  %01 حوالي لتستقر يف، 1113يف سنة  01%

 .1101يف سنة  %04قبل أن تتجاوز 

 املعينني يف املناصب العليا ومناصب رؤساء األقسام واملصاحل أعداد توزيعويبني اجلدول التالي 

 .حسب اجلنس واملنصب

 

 المنصبو الجنسحسب  المعينين في المناصب العليا ومناصب رؤساء األقسام والمصالحتوزيع  : 36 جدولال

 نسبة اإلناث المجموع ذكور إناث المناصب

 %23,20 7111 5461 1650 رئيس مصلحة

 %10,71 28 25 3 كاتب عام

 %10,72 2760 2464 296 رئيس قسم

 %10,33 629 564 65 مدير

 %4 25 24 1 مفتش عام

 %49,19 )*(41553 8538 5145 المجموع

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

تفوق  رئيس مصلحة املعينني يف منصب ضمنالنساء متثيلية يتضح من خالل هذا اجلدول أن 

وتقدر متثيليتهن على مستوى كل من منصب كاتب عام أو منصب مدير أو منصب رئيس ، %10 تهانسب

 .بالنسبة ملنصب مفتش عام 4%، يف حني ال تتجاوز هذه النسبة %01 قسم،  حبوالي

صب العليا ومناصب رؤساء األقسام ناعلى صعيد املتأنيث النسب  ، بالتفصيل،اجلدول التاليويبني 

 .اإلدارات العموميةحسب واملصاحل 

نسب التأنيث على صعيد املناصب العليا ومناصب رؤساء التالي، أن  01ويتضح من خالل اجلدول

األقسام واملصاحل ختتلف من قطاع إىل آخر، حيث تسجل أعلى نسبة بوزارة الشؤون العامة واحلكامة بأزيد من 

، ثم الوزارة املكلفة بالتعمري وبإعداد %13متبوعة باملندوبية الوزارية املكلفة حبقوق اإلنسان بـما يناهز ، 31%

 .%10الرتاب الوطين حبوالي 
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 حسب اإلدارات العمومية المناصب العليا ومناصب رؤساء األقسام والمصالح فينسب التأنيث توزيع :  37 جدولال

 تأنيثالنسبة  العمومية اإلدارات

 %65,38 الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة

 %55,56 المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق اإلنسان

 %43,18 وزارة التعمير و إعداد التراب

 %38,57 االتصالوزارة 

 %38,00 وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية

 %35.81 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

 %37,27 المندوبية السامية للتخطيط

 %35,71 وزارة الصحة

 %31,58 الوزارة المكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدني

 %30,73 وزارة  الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي

 %33,33 قطاع التجارة الخارجية
 %30,29 الرقمي قطاع الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد

 %29,57 وزارة السكنى وسياسة المدينة

 %24,44 األمانة العامة للحكومة ورئاسة الحكومة

 %23,53 الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة

 %22,06 وزارة الثقافة

 %21,60 وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

 %26,83 قطاع البيئة

 %24,81 الطاقة و المعادنقطاع 

 %15,93 قطاع الماء

 %21,51 وزارة السياحة

 %18,77 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

 %18,16 وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك

 %17,41 وزارة الفالحة والصيد البحري

 %18,93 قطاع الفالحة

 %11,92 قطاع الصيد البحري

 %16,67 إدارة الدفاع الوطني

 %16,67 الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة

 %16,54 والتضامني الجتماعيا واالقتصادوزارة الصناعة التقليدية 

 %16,02 ةالماليو  االقتصادوزارة 

 %13,16 وزارة الشباب والرياضة

 %12,82 وزارة  التشغيل والشؤون االجتماعية

 %12,63 وزارة العدل و الحريات

 %12,57 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر

 %11,90 الداخلية وزارة

 %9,69 وزارة التربية الوطنية  والتكوين المهني
 %32,84 قطاع التكوين المهني
 %7,85 قطاع التربية الوطنية

 %7,65 المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر

 %6,12 لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المندوبية السامية

 %4,31 المندوبية العامة إلدارة السجون و إعادة اإلدماج

 %19.09 جميع اإلدارات العمومية
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VIII

 :2034 سنة على التقاعد إلى حدود المتوقع إحالتهم الموظفين عدادأ .1

 %1111موظفا، بنسبة تقدر حبوالي موظفة و 00120حوالي ، 1101على التقاعد برسم سنة  أحيل 

 .(الصندوق املغربي للتقاعد: املصدر) من بني جمموع موظفي اإلدارات العمومية

على التقاعد برسم كل  الذين سيحالونوظفني يوضح اجلدول التالي التوقعات اخلاصة بأعداد املو 

، باعتماد فرضية أن عدد املوظفني باإلدارات العمومية 1101و 1101خالل الفرتة املمتدة بني سنيت  سنة

 . سيبقى ثابتا خالل هذه الفرتة وباعتبار نفس شرط سن اإلحالة على التقاعد اجلاري به العمل حاليا

 (2034-2015) التقاعد حسب السنواتعلى  المتوقع إحالتهم الموظفين توزيع أعداد: 38 جدولال

 سنة اإلحالة على التقاعد
 أعداد

 الموظفين
 النسبة المئوية

أعداد تراكمية ابتداء 

 5145من سنة 
نسبة تراكمية ابتداء 

 5145من سنة 

2 015 14 528 2,71% 14 528 2,75% 

2 016 16 898 3,15% 31 426 5,95% 

2 017 18 750 3,50% 50 176 9,50% 

2 018 20 402 3,81% 70 578 13,36% 

2 019 20 896 3,90% 91 474 17,31% 

2 020 21 603 4,03% 113 077 21,40% 

2 021 20 369 3,80% 133 446 25,26% 

2 022 20 007 3,73% 153 453 29,05% 

2 023 18 649 3,48% 172 102 32,58% 

2 024 17 510 3,27% 189 612 35,89% 

2 025 15 402 2,87% 205 014 38,81% 

2 026 14 690 2,74% 219 704 41,59% 

2 027 13 606 2,54% 233 310 44,16% 

2 028 13 638 2,54% 246 948 46,74% 

2 029 13 461 2,51% 260 409 49,29% 

2 030 12 972 2,42% 273 381 51,75% 

2 031 12 254 2,29% 285 635 54,07% 

2 032 12 885 2,40% 298 520 56,50% 

2 033 13 314 2,48% 311 834 59,02% 

2 034 13 614 2,54% 325 448 61,60% 
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ن يستنتج من خالل هذا اجلدول أن نسبة املوظفني املتوقع إحالتهم على التقاعد برسم كل سنة ابتداء م

 .من العدد اإلمجالي للموظفني %1110و  %111رتاوح بني ، ت1101وإىل غاية سنة  1101سنة 

أن حيالوا على التقاعد إىل غاية سنة  ُيتوقععدد املوظفني الذين  ومن جهة أخرى، يالحظ أن

، بـ 1101سنة  ، ويقدر هذا العدد، مع متممن جمموع املوظفني  %11113، أي اموظف 0001113 هو ،1110

 .من جمموع املوظفني  %30.3 بنسبة ، أياموظف  0111112

خالل الفرتة املمتدة  تطور أعداد املوظفني املتوقع إحالتهم على التقاعدويبني الرسم البياني التالي 

 .1101و 1101بني سنيت 

 (2034-2015) تطور أعداد الموظفين المتوقع إحالتهم على التقاعد:  11بياني الرسم ال

 
 

، باعتبار على التقاعد سيعرف املوظفني املتوقع إحالتهمالرسم البياني أن عدد  يتضح من خالل هذا

، %1يسجل فيها أكرب معدل بنسبة تفوق س، اليت 1111منحى تصاعديا إىل غاية سنة  ،الفرضية السابقة

 .1110ابتداء من سنة  يشرع يف االخنفاضقبل أن 

مستويات حسب  2034 سنة إلى حدود على التقاعد المتوقع إحالتهمالموظفين أعداد  .2

 :التأهيل

خالل برسم كل سنة، على التقاعد  املتوقع إحالتهمملوظفني اتوزيع أعداد  أسفله،اجلدول  يرصد

  .مستويات التأهيل، حسب 1101و 1101الفرتة ما بني 
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 (2034-5201) مستويات التأهيلعلى التقاعد حسب  توقع إحالتهممال الموظفين توزيع أعداد:  39 جدولال

 

 المجموع التنفيذ اإلشراف األطر سنة اإلحالة على التقاعد

2 015 10 891 1 781 1 856 14 528 

2 016 12 582 2 039 2 277 16 898 

2 017 14 126 2 343 2 280 18 750 

2 018 15 254 2 696 2 451 20 402 

2 019 15 667 2 882 2 347 20 896 

2 020 15 683 3 162 2 759 21 603 

2 021 14 644 3 288 2 437 20 369 

2 022 14 389 3 029 2 590 20 007 

2 023 12 996 3 068 2 585 18 649 

2 024 12 039 2 802 2 669 17 510 

2 025 10 329 2 555 2 519 15 402 

2 026 9 361 2 744 2 584 14 690 

2 027 8 572 2 563 2 471 13 606 

2 028 8 612 2 459 2 566 13 638 

2 029 8 591 2 114 2 756 13 461 

2 030 8 413 1 800 2 758 12 972 

2 031 8 152 1 531 2 571 12 254 

2 032 8 756 1 480 2 648 12 885 

2 033 9 522 1 238 2 554 13 314 

2 034 10 157 1 164 2 293 13 614 

 

املنتمني إىل التقاعد، سواء  املوظفني املتوقع إحالتهم علىمن خالل هذا اجلدول أن عدد يستخلص 

 متوقع ،  يف حني أن أعلى عدد1111سنة خالل التنفيذ، سيبلغ حده األقصى  مستوى إىل أو مستوى التأطري

 .1110خالل سنة  سيسجلاإلشراف  من مستوىحملالني على التقاعد للموظفني ا

 01سنوات، و 1 خالل حسب مستويات التأهيل  اإلحالة على التقاعد التالي توقعاتويبني اجلدول 

 .القادمة سنة 01سنوات، و
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 سنوات، 10سنوات، و 5خالل  التقاعد على إحالتهم المتوقع الموظفين أعداد توزيع:  40 الجدول

  مستويات التأهيلحسب سنة القادمة  15و 

 

 مستويات التأهيل

 5اإلحالة على التقاعد خالل 
 (5149-5145)سنوات 

اإلحالة على التقاعد خالل 

 (5151-5145)سنوات  41
اإلحالة على التقاعد خالل 

 (5159-5145) سنة 45

 األعداد

النسبة 

من  المئوية

مجموع 

 الموظفين

 األعداد

النسبة 

من  المئوية

مجموع 

 الموظفين

 األعداد

النسبة 

من  المئوية

مجموع 

 الموظفين

 %70,56 736 183 %72,92 271 138 %74,91 520 68 التأطير

 %15,18 525 39 %14,29 090 27 %12,84 741 11 اإلشراف

 %14,26 147 37 %12,79 251 24 %12,26 211 11 التنفيذ

 %100 408 260 %100 612 189 %100 472 91 المجموع

 

من بني جمموع  التقاعد املتوقع إحالتهم على املوظفني أعدادأن  اجلدول هذا خالليستنتج من 

مقارنة ملوظفني املنتمني إىل مستوى التأطري، اصفوف ضمن  ستسجل أعلى نسبها موظفي اإلدارات العمومية،

 القادمة سنوات 01خالل أو ، %11سنوات القادمة بنسبة تناهز  1ء خالل اسواإلشراف والتنفيذ، مستويي مع 

 .%10تقارب بنسبة  القادمةسنة  01خالل  أو، %10 تناهزبنسبة 
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