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األجرةمماثلة احتساب   
s i m u l a t i o n . m m s p . g o v . m a / s a l a i r e  

 

 

 تقديم:
 

من احتساب  املستعملينلتمكين  العموميةن طرف وزارة إصالح اإلدارة والوظيفة م األجرةمماثلة احتساب  تطبيقتم تطوير 
 :ومنهااعتمادا على املعطيات التي يتم إدخالها  األجرة الشهرية الصافيةمقدار 

 .الوضعية اإلدارية -

 والتعويضات العائلية.التعاضدية  -
  :عناصر األجرة مثلمن الحصول على كافة  التطبيقهذا كما يمكن  
 .األجر الخام -

 .للضريبةاألجر الصافي الخاضع  -

 .األجر الصافي -

 .اإلقتطاعات الشهرية -

 .لألجرة الشهريةن معرفة املقدار التقريبي م يمكن األجرةمماثلة احتساب  تطبيق
 

 أن: إلىتجذر اإلشارة 
 .وليس لها أي طابع شخص ي أو تعاقدي املماثلة تقريبيةنتيجة   -

 

 
 
 

 

 :االستعمال
استعمال الخطوات التي يجب اتباعها من أجل حسن ويشرح  التطبيقواجهة  يصف األجرة احتسابمماثلة  استعمالدليل 

 .املتاحةوالخصائص  الوظائف

 .هنااملرجو الضغط  PDFلتحميل هذا الدليل بصيغة 

 PDF ملفات قارئ يجب التأكد من تنزيل    PDFلقراءة ملفات 

 

 

http://simulation.mmsp.gov.ma/
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 الوضعية اإلدارية  األولى:املرحلة 
 

بط اباستعمال الر او مباشرة www.mmsp.gov.ma  من خالل املوقع املؤسساتي للوزارة األجرة باحتسامماثلة  لتطبيقالولوج  يمكن

    https://simulation.mmsp.gov.ma/salaire :التالي

 :للتطبيقتبين الصور التالية الواجهة الرئيسية 

 

 في الصورة أسفله: املبينة(، يمكن استعمال الخاصية عربي فرنس يلتغيير اللغة )
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 الوضعية اإلدارية 

 .الحالية ةاإلداري الوضعيةفي هذا الجزء، يجب تحديد 
كذا و  (الرقم اإلستداللي-الرتبةالصنف، الهيئة، السلك أو اإلطار، الدرجة، استعمال الالئحة من أجل تحديد الوضعية اإلدارية ) يمكن

 .()املنطقة( مكان العمل، الجهة) العملمقر 

            
 : ملحوظة

حسب   ألجل منح التعويض عن اإلقامةمرتبة حسب املناطق )أ، ب، ج( العماالت واألقاليم والجماعات التابعة لها " تضم مكان العملالخانة "

( بتغيير وتتميم املرسوم رقم 2011ماي  20) 1432 االخرة جمادى من 16 في صادر 2.11.206 رقم رسوممن  امل املادة األولى

( بشأن أجور موظفي الدولة والجماعات املحلية والعسكريين املتقاضين 1973ديسمبر  31) 1393ذي الحجة  6الصادر في  2.73.723

 أجرة شهرية وبتحديد بعض التدابير املتعلقة بأجور املستخدمين في مختلف املقاوالت.

  

            العائليةوالتعويضات التعاضدية 

 .سنة 21األطفال األقل من عدد  واتم حددالعائلية  وضعيتكمو ،فيهاالتي تنخرطون  " التعاضدية نوع " اختاروا
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 األجرةنتيجة مماثلة  :الثانيةاملرحلة 
 

 املماثلة.عملية نتيجة  يعرض التطبيقفي هذه الصفحة، 

                                 املعطيات اإلدارية

، ةمجموع التعويضات الشهري، الوضعية اإلدارية) املرحلة األولىالتي تم إدخالها خالل  املعطياتمختلف في هذا الجزء،  ،التطبيقيعرض 
 (.الحالة العائلية، التعويضات العائلية

 

                                 ةالشهري االقتطاعات

 .عناصر األجرةهذا الجزء يعرض االقتطاعات الشهرية املطبقة على 
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                                         نتيجة املماثلة

 ( املحتسب بناء على املعطيات التي تم إدخالها:بالدرهم)التقديري  األجرةمقدار  التطبيقفي هذا املستوى، يعرض 

 

                                                رأيكم يهمنا

 "إرسالاملرجو ملئ االستمارة التالية تم قوموا بالضغط على الزر " أراءكم واقتراحاتكم بشأنها،تقييم الخدمة أو إبداء ل

 . simulation@mmsp.gov.ma  :أو االتصال بنا عبر البريد اإللكتروني 

 

 تحميل نتيجة املماثلة                                               

.PDF   بصيغة األجرةلتحميل نتيجة مماثلة " تحميل"استعمل الزر  

 

mailto:simulation@mmsp.gov.ma


                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                  دليل االستعمال صفحة 5

 

 


