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         العام للوظيفة العمومية العام للوظيفة العمومية العام للوظيفة العمومية العام للوظيفة العمومية األساسي  األساسي  األساسي  األساسي النظامالنظامالنظامالنظام
        1958 بتاريخ أبريل 2372ج ر عدد  /  /  /  / 1958 فرباير 24 بتاريخ 1.58.008ظهري رقم 

  
                

        قواعد عامة وأحوال قانونية للموظفنيقواعد عامة وأحوال قانونية للموظفنيقواعد عامة وأحوال قانونية للموظفنيقواعد عامة وأحوال قانونية للموظفني: : : :     الباب األولالباب األولالباب األولالباب األول
        

  1 فصلفصلفصلفصل
 .املـــساواة  الوظـــائف العموميـــة علـــى وجـــهإىلمغـــريب اجلنـــسية احلـــق يف الوصـــول  لكـــل
الـيت يـنص عليهـا أو الـيت      املقتـضيات  اجلنسني عند تطبيق هذا القانون األساسي ماعدافرق بني  وال

        .تنتج عن قوانني أساسية خصوصية
  

  2 الفصلالفصلالفصلالفصل
 التابعة اإلدارةالسلم اخلاص بأسالك  رتب إحدىموظفا كل شخص يعني يف وظيفة قارة ويرسم يف  يعد

  .للدولة
  

  3     الفصلالفصلالفصلالفصل
  .اإلدارة اءإزيف حالة قانونية ونظامية  املوظف

  
        4 الفصلالفصلالفصلالفصل
املركزية للدولة وباملصاحل اخلارجيـة امللحقـة    باإلدارات هذا القانون األساسي على سائر املوظفني يطبق
القضاء والعسكريني التابعني للقوات املسلحة امللكيـة ، وال علـى هيئـة     رجال إال أنه ال يطبق على. ا

 .الداخلية  بوزارة املتصرفني
املكلفـة بـالتفتيش العـام     واهليآت السلك الدبلوماسي والقنصلي ورجال التعليمخيص أعضاء  وفيما

 اجلمارك والضرائب بإدارةاملصلحة العامة  وأعوان  السجون ورجال املطافئوإدارةللمالية وأعوان الشرطة 
 ومـوظفي  بالبحرية التجارية وضباط املوانئ وموظفي املنـارات  واحلراس غري املباشرة واملفتشني واملراقبني

قوانني أساسية خصوصية ميكنها أن تأيت مبخالفات لبعض مقتضيات هذا النظـام   فان املياه والغابات،
  .1ال تتفق والتزامات تلك اهليآت أو املصاحل اليت األساسي

  
        5 الفصلالفصلالفصلالفصل
تصدر مبثابة قانون أساسي خاص  مراسيم بتدقيق كيفيات تطبيق ظهرينا الشريف هذا مبوجب ستعني

  . املشتركة بني عدة إداراتلألسالك القانون  أو مصلحة أو عند االقتضاء بسنإدارة مبوظفي كل
  

  6 الفصلالفصلالفصلالفصل
إال أن . احملددة يف هذا القـانون األساسـي   الشروط  خمتلف الوظائف القارة إال ضمنإىلالوصول  الميكن

  .عين باألمرطرف جنابنا الشريف باقتراح من الوزير امل من التعيني يف بعض املناصب العالية يقع
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 يف الفقرة السالفة قابـل  إليهاوالتعيني يف املناصب املشار . مبوجب ظهري املناصب قائمة هذه وستحدد
حال مـن   أي  يتعلق مبوظفني أو بغري موظفني، وال ينتج عن هذا التعيني يفاألمرسواء كان  ، جوهريا للرد

  .األحوال حق الترسيم يف هذه الوظائف داخل أسالك اإلدارة
        

        7 الفصلالفصلالفصلالفصل
  .من ذلك شغل منصب شاغر الغرض كل تعيني أو كل ترق إىل درجة ، إذا مل يكن مينع
  

        تنظيم الوظيفة العموميةتنظيم الوظيفة العموميةتنظيم الوظيفة العموميةتنظيم الوظيفة العمومية: : : :     الباب الثاينالباب الثاينالباب الثاينالباب الثاين
        

  8 الفصلالفصلالفصلالفصل
بوجه خـاص وحتـت إمـرة الـسلطة احلكوميـة ذات       العمومية مهمة املصلحة املكلفة بالوظيفة حتتوي

 :النظر على مايلي 
األساسي، والسعي يف أن تكون املقتضيات النظامية اخلاصة بكل تطبيق القانون  على السهر .1

 مصلحة متوافقة مع املبادئ العامة اليت ينص عليها القانون األساسي املذكور؛ أو إدارة
وزارة  مـع  القواعد العامة املتبعة يف التوظيف ويف حتسني تكوين االطارات ، وذلك باتفـاق  حتضري .2

  األمر مث السهر على تطبيق هذه القواعد؛املالية ومع الوزارات املعنية ب

الـصندوق   ونظـام  تتبع تطبيق املبادئ املتعلقة بتنظيم اسالك الوظيفة العمومية ، وباملرتبـات  .3
 االحتياطي اخلاص باملستخدمني وذلك باتفاق مع وزير املالية؛

 باتفاق مع خمتلف الوزارات يف حتسني أساليب العمل عند املوظفني؛ السعي .4

 .مستندات واحصائيات امجالية خاصة بالوظيفة العمومية موعةجم تكوين .5
 

        9 الفصلالفصلالفصلالفصل
العمومية على النصوص النظاميـة املتعلقـة بالوظيفـة     بالوظيفة السلطة احلكومية املكلفة تؤشر

اليها أعاله واليت هلا تأثري على امليزانية فإا تـستوجب أيـضا تأشـرية     املشار العمومية، أما النصوص
  .املالية وزير
  

        10 الفصلالفصلالفصلالفصل
بالنظر يف مجيع مشاريع القوانني الراميـة إىل تغـيري أو    خيتص جملس أعلى للوظيفة العمومية يؤسس

 .للوظيفة العمومية العام تتميم النظام األساسي
بالوظيفة العمومية املعروضـة عليـه    املتعلقة خيتص بالنظر يف مجيع القضايا ذات الطابع العام كما

 :ب  اإلطار يف هذا فويكل .من طرف احلكومة
النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة بـاملوظفني اخلاضـعني للنظـام     مشاريع برأيه يف اإلدالء �

 للوظيفة العمومية ؛ العام األساسي
السياسة احلكوميـة يف جمـال التكـوين املـستمر ملـوظفي وأعـوان الدولـة         توجهات رأيه حول إبداء �

 ؛؛؛؛حمللية واجلماعات
 .البـــشرية تـــدابري الـــيت مـــن شـــأا تطـــوير منظومـــة تـــدبري املـــوارد مجيـــع ال اقتـــراح �

 
علـى احتـرام الـضمانات     إليـه  الس األعلى للوظيفة العمومية يف إطـار املهـام املوكولـة    ويسهر

 .األساسية املخولة للموظفني
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 هلـذا األول أو السلطة احلكومية املكلفة بالوظيفة العمومية بتفـويض منـه    الوزير هذا الس يرأس

 .الغرض
وحيـدد  . عن املـوظفني  وممثلني الس األعلى للوظيفة العمومية ممثلني عن اإلدارة واجلماعات احمللية يضم

  .مرسوم عدد املمثلني املذكورين برسم كل فئة مبقتضى
  

تتكـون مـن ممثلـي     ناخبـة  اختيار ممثلي املوظفني عن طريق االنتخاب من ضمن ومـن طـرف هيئـة    يتم
 .2 حظرية اللجان اإلدارية املتساوية األعضاءاملوظفني يف 

  
 11 الفصلالفصلالفصلالفصل
حتت نفوذه جلانا إدارية متساوية األعـضاء يكـون هلـا حـق      اليت  أو املصاحلاإلداراتكل وزير يف  يؤسس

  .سي ويف املراسيم الصادرة بتطبيقهيف هذا القانون األسا املقررة النظر، ضمن احلدود
  

مـن   بقـرار   يعينـون اإلدارة على عدد متساو من ممـثلني عـن   األعضاءة  املتساوياإلدارية اللجان وتشتمل
 أو بـاإلدارة أو امللحقـون   العاملون الوزراء املعنيني باألمر، ومن ممثلني عن املستخدمني ينتخبهم املوظفون

  .اإلدارةللرئيس املعني من بني ممثلي  فاألرجحة املصلحة املعنية باألمر، ويف حالة تعادل األصوات،
  
 12 لفصللفصللفصللفصلاااا

  .العاشر واحلادي عشرالسالفي الذكر الفصلني مرسوم خاص حيدد كيفيات تطبيق سيصدر
  

        حقوق وواجبات املوظفنيحقوق وواجبات املوظفنيحقوق وواجبات املوظفنيحقوق وواجبات املوظفني: : : :     الباب الثالثالباب الثالثالباب الثالثالباب الثالث
 

 13 الفصلالفصلالفصلالفصل

  .سلطة الدولة ويعمل على احترامها حيترم على املوظف يف مجيع األحوال أن جيب
  

  14 الفصلالفصلالفصلالفصل
 .ص عليهــا يف التــشريع اجلــاري بــه العمــلاملنــصو الــشروط املوظــف احلــق النقــايب ضــمن ميــارس
 تبعـة فيمـا يرجـع لتوظيـف املـستخدمني      أيـة إىل نقابـة مـا،    االنتمـاء  تنتج على االنتماء أو عـدم  وال

  بصفةاإلداريةاألساسي العام وترقيتهم وتعيينهم ، أو فيما خيص وضعيتهم  القانون اخلاضعني هلذا

  .عامة
 

        15 الفصلالفصلالفصلالفصل
أي نشاط يدر عليه مدخوال ، وال ميكن خمالفة هذا املنـع   مهنية س بصفةعلى كل موظف أن ميار ممنوع

 املوظـف املعـين   إليـه مقرر يتخذه لكل حالة على حدة، الوزير الذي ينتمي  ومبوجب إال مبوجب استثنائي
 .اإلدارة  لصاحللإللغاءويبقى هذا املقرر املتخذ بصفة مؤقتة قابال . موافقة رئيس الوزارة بعد باألمر،
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 أو لـإلدارة بـذلك   التـصريح  كان زوج املوظف بصفة مهنية يقوم بنشاط خاص يدر عليه دخـال جيـب   اإذ
اقتـضى احلـال، التـدابري الالزمـة      إن املصلحة اليت ينتمي إليها املوظف فتتخـذ الـسلطة ذات النظـر   

  .اإلدارةللمحافظة على مصاحل 
أن ال  علـى  . أو الفنيـة واألدبيةؤلفات العلمية  املإنتاج األوىلاملنصوص عليه يف الفقرة  املنع يشمل وال

إال مبوافقـة الـوزير    املؤلفـات   مبناسبة نشر هـذه اإلداريةجيوز للموظفني أن يذكروا صفام أو مراتبهم 
  .التابعني له

  
 16 الفصلالفصلالفصلالفصل

 كـان،  اسـم  بوا سطة ما أو حتت أي أوتكون له، مباشرة  ان على كل موظف مهما كانت وضعيته، مينع
أو املصلحة اليت ينتمي إليها أو على اتـصال مـا، مـصاحل     اإلدارة لة موضوعة حتت مراقبةيف مقاو

  .حبريته من شأا أن متس
  

 17 الفصلالفصلالفصلالفصل

كمـا  . مسؤول عن القيام باملهام اليت عهد ا إليـه  اإلداري موظف كيفما كانت رتبته يف السلك كل
 رؤسائه عن السلطة املخولـة لـه هلـذا    من املصاحل مسؤول أمام مصلحة أن املوظف املكلف بتسيري

 الصادرة عنه و ال يربأ يف شيء من املـسؤوليات امللقـاة علـى عاتقـه بـسبب      األوامر الغرض وعن تنفيذ
تعرضـه   مباشـرا  وكل هفوة يرتكبها املوظف يف تأدية وظيفته أو عند. املنوطة مبرؤوسيه املسؤولية

 .اجلنائي القانون قوبات اليت ينص عليهالعقوبة تأديبية زيادة إن اقتضى احلال عن الع
عمله، يتعني على اتمع العمومي  يف متابعة أحد املوظفني من طرف الغري بسبب هفوة ارتكبها وعند

  .مدنيا أن يتحمل الغرامات املالية احملكوم ا عليه
  

  18 الفصلالفصلالفصلالفصل
ين فـإن كـل موظـف يكـون     اجلنائي فيما خيص الـسر املهـ   القانون النظر عن القواعد املقررة يف بقطع

 خيص األعمال واألخبار اليت يعلمها أثنـاء تأديـة مهامـه أو مبناسـبة     ما ملزما بكتم سر املهنة يف كل

 .مزاولتها
. بصفة خمالفـة للنظـام   للغري كذلك منعا كليا اختالس أوراق املصلحة ومستنداا أو تبليغها ومينع

 إليـه فان سلطة الوزير الـذي ينتمـي    العمل جلاري ا املنصوص عليها يف القواعد ااألحوالوفيما عدا 
  .كتمان السر أو ترفع عنه املنع املقرر أعاله لزوم املوظف ميكنها وحدها أن حترر هذا املوظف من

  
 19 الفصلالفصلالفصلالفصل
التهديدات والتهجمات واالهانات والتشنيع والسباب اليت قـد   من على اإلدارة أن حتمي املوظفني يتعني

مبهامهم، وتعوض إذا اقتضى احلال وطبقا للنظـام اجلـاري بـه العمـل،      القيام ناسبةيستهدفون هلا مب
 ذلك يف كل األحوال اليت اليضبطها التشريع اخلاص برواتب التقاعد وبضمانة الوفاة، عن الضرر الناتج

  .الضرر  الدولة هي اليت تقوم مقام املصاب يف احلقوق والدعاوي ضد املتسبب يفأن حيث
  

 20 الفصلالفصلالفصلالفصل
 الـيت ـم حالتـه    األوراقوترتب بدون انقطـاع مجيـع    وترقم ملف خاص بكل موظف تسجل فيه يهيأ

 .اإلدارية وحالته املدنية وحالته العائلية
  .والفلسفية والدينية السياسية  لرتعات صاحبهإشارةأن تدرج يف هذا امللف أية  جيوز وال
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        اإلداريةاإلداريةاإلداريةاإلدارية احلياة  احلياة  احلياة  احلياة االخنراط يف الوظيفة العمومية ونظاماالخنراط يف الوظيفة العمومية ونظاماالخنراط يف الوظيفة العمومية ونظاماالخنراط يف الوظيفة العمومية ونظام: : : :     الباب الرابعالباب الرابعالباب الرابعالباب الرابع
  

         التوظيف التوظيف التوظيف التوظيف : : : :اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول
        

 21 الفصلالفصلالفصلالفصل
 :مل تتوفر فيه الشروط اآلتية  ان  الوظائف العموميةإحدى شخص أن يعني يف ألي الميكن
 أن تكون له اجلنسية املغربية؛ .1
 باحلقوق الوطنية، وذا مروءة؛ متمتعا أن يكون .2
 ام بالوظيفة؛يتطلبها القي اليت أن يكون مستوفيا لشروط القدرة البدنية .3
 .3العسكرية اخلدمة  مل يكن يف وضعية تتفق ومقتضيات قانونإذا .4

        
 22 الفصلالفصلالفصلالفصل

جتـرى بواسـطة االختبـارات أو نظـرا      مباريـات  التوظيف يف كل منصب من املناصب إما عن طريق يقع
ات  الكفاءة، وذلك مع مراعـاة املقتـضي  إلثباتبتمرين  والقيام للشهادات، وإما بواسطة امتحان األهلية

 اجلاري به العمل، وفيمـا يتعلـق بالوظـائف الـيت تكـون إطـارا واحـدا ، فـان         التشريع ة املقررة يفتاملؤق
 . يكون خاصا بكل إدارة أو مشتركا بني عدة إدارات أنميكنه  التوظيف
  احملتمل اشتراكها يف هذا التوظيف وإذا اقتضى احلال مـدة اإلجازاتخصوصية نوع  نصوص وستحدد
 إىل االرتقـاء  وتسهل كـل إدارة جلميـع املـوظفني الـذين هلـم الكفـاءة املطلوبـة       . ي الالزمالفعل العمل

  .التقييد يف الئحة الترقي بطريق الطبقات العالية إما بطريق املباريات أو االمتحانات املهنية وإما
  

 23 الفصلالفصلالفصلالفصل

 اخلـاص خاضـعة   جيعلها القانون األساسـي  اليت وزارة معينة، يتألف سلك من جمموع الوظائف داخل
  .هذه الوظائف يف  املرعيةاإلداريةلشروط التوظيف واحلياة 

  
 24 الفصلالفصلالفصلالفصل

نفـسه رهـن إشـارة االدارة فيمـا يتعلـق       جيعـل   بتوظيفه الوزير املخـتص، أن إذنعلى كل مرشح  يتعني
  .بتسميته وتعيني مقر وظيفته

  .إنذارهبعد  املوظفني، شحنيامتنع من االلتحاق باملنصب املعني له فانه حيذف من قائمة املر وإذا
  

 25 الفصلالفصلالفصلالفصل

  .الرمسية أن تنشر تسميات املوظفني وترقيام يف اجلريدة جيب
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        األجرةاألجرةاألجرةاألجرة: : : : اجلزء الثاين اجلزء الثاين اجلزء الثاين اجلزء الثاين 

 
 26    الفصلالفصلالفصلالفصل
مـن التعويـضات واملـنح احملدثـة مبقتـضى       وغريهـا   على املرتـب والتعويـضات العائليـة   األجرة تشتمل

  .النظامية النصوص التشريعية أو
 

 27 الفصلالفصلالفصلالفصل
وحتدد . كل إطار بالنسبة لدرجات املرتبات وظائف مراسيم يعني فيها لكل إدارة أو مصلحة ترتيب صدرت

        .رتبة فيها املرتبات املقابلة لكل درجة أو
 

        النقط والترقيةالنقط والترقيةالنقط والترقيةالنقط والترقية: : : : اجلزء الثالث اجلزء الثالث اجلزء الثالث اجلزء الثالث 
 

        28 الفصلالفصلالفصلالفصل
رة أخـرى نقـط باألرقـام مـصحوبة بنظـ      بإدارة يف كل سنة للموظف املباشر لوظيفته أو امللحق تعطى

 وتوضـع . الـنقط املـذكورة إال رئـيس االدارة    إعطاء حبق عامة يفصح فيها عن قيمته املهنية، وال خيتص
وخيـرب املعنيـون بـاألمر    .  ملف كل موظف إىلمعدة هلذه الغاية تضاف  سنوية هذه النقط على بطاقة

 اللجان ضاء، وميكن هلذه املتساوية األعاإلداريةهلم باألرقام كما خترب بذلك اللجان  تعطى بالنقط اليت
  .أن تطلع كذلك على املالحظات العامة

 
        29 الفصلالفصلالفصلالفصل
وتنجز الترقية بصفة مـستمرة مـن طبقـة     رتبة،  املوظفني الصعود إىل طبقة أو درجة أو ترقية تشمل

  .بعد رأي اللجنة اإلدارية املتساوية األعضاء ذات النظر رتبة إىل طبقة، ومن درجة إىل درجة ومن رتبة إىل
 

        30 الفصلالفصلالفصلالفصل
ويكـون الترقـي إىل الطبقـة ناجتـا يف آن واحـد عـن        .االختيـار  الترقي إىل رتبة وإىل درجة إال بطريق اليقع

عليها ويتعني على كل موظـف رقـى إىل رتبـة، أن يقبـل الوظيفـة       احملصل أقدمية املوظف وعن النقط
 ته كما ميكن حذفـه مـن الئحـة   اجلديدة ويترتب عن رفضه هذه الوظيفة الغاء ترقي رتبته املنوطة به يف

  الترقي
 

 31 الفصلالفصلالفصلالفصل

 كمـا حتـدد   لألسـالك التـدرجيي الـداخلي    الترتيـب  مبوجب مرا سيم خاصـة بكـل إدارة أو مـصلحة    حيدد
  .أو درجة أو رتبة طبقة مبوجبها اآلجال املفروضة لكل ترق إىل

 
 أو اإلداراتاثـل يف خمتلـف   يكون على نـسق مم  ترق أن تضمن هذه املرا سيم يف دائرة اإلمكان إجراء وجيب

  .املصاحل
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        32 الفصلالفصلالفصلالفصل
 

الميكنـه      يكون موضوع تـرق  الذي كانت الرتبة اليت يرتقي إليها يف طبقته اجلديدة، فإن املوظف كيفما
تعويضا تكميليا جيري عليه االقتطاع  االقتضاء أن يتقاضى مرتبا أ قل من مرتبه القدمي حبيث مينح عند

  .ألجل التقاعد
  

  33 الفصلالفصلالفصلالفصل
 يف كـل سـنة   اإلدارةيف الئحة الترقـي الـيت حتـددها     مقيدين أن تقع ترقية املوظفني إال إذا كانوا الميكن

 املتـساوية  اإلداريـة هلا حق التسمية وذلك بعد عرضها علـى اللجـان    اليت وتعد هذه الالئحة السلطة
  .إذ ذاك كلجان للترقي تعمل األعضاء اليت

 
وإذا نفـذت الالئحـة املـذكورة    . وضعت من أجلـه  الذي بعد انصرام العاميبقى العمل جاريا بالالئحة  وال

شغل املناصب الشاغرة بتمامهـا، فـيمكن أن حتـضر الئحـة      يقع قبل اية السنة املوضوعة هلا، ومل
  .تكميلية لنفس السنة

 
        34 الفصلالفصلالفصلالفصل
وص الـنقط  وتعتـرب يف ذلـك علـى اخلـص     املهنية، حتضري الالئحة دراسة عميقة لقيمة املوظف يتطلب

 .باألسباب رؤساء املصاحل ويدعمها اليت حصل عليها واالقتراحات اليت يبديها
 فريتبـون  األحقيـة أما املرشحون املتساوون يف   أحقيتهم املوظفون يف الئحة الترقي حسب ترتيب ويقيد

 الـضرورية أن تقع الترقيات حسب ترتيب الالئحـة ومراعـاة املـصاحل     وجيب .باعتبار أقدميتهم يف اإلدارة

 .اإلدارية
كانـت هـذه تـشتمل علـى عـدد       إذا أن يتعدى عدد املرشحني املقيدة أمساؤهم يف الئحة الترقي، والجيوز

عنها، إال إذا نـص علـى إباحـة ذلـك يف      املعلن حمدود، بأكثر من مخسني يف املائة عدد املناصب الشاغرة
  .مصلحة القوانني األساسية اخلاصة بكل إدارة أو

 
  35 الفصلالفصلالفصلالفصل

للترقي فان تركيبها يغري بكيفية ال جيوز معها  كلجان  تعملاألعضاء املتساوية اإلداريةكانت اللجان  إذا
. معينة أن يبدي اقتراحا يتعلق بترقي موظف أعلى منـه يف الرتبـة    رتبة  ملوظف ذياألحوال حال من بأي

 من الئحة الترقي الجيوز هلـم  ضأمسائهمفان املوظفني الذين هلم احلق يف تقييد   احلال وكيفما كان
  .يشاركوا يف مداولة اللجنة أن

 
        36 الفصلالفصلالفصلالفصل

  .إطالع املوظفني على لوائح الترقي جيب
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        الوضعياتالوضعياتالوضعياتالوضعيات: : : : اجلزء الرابع اجلزء الرابع اجلزء الرابع اجلزء الرابع 
 

 37 الفصلالفصلالفصلالفصل
 :كل موظف يف إحدى الوضعيات اآلتية  يكون
 يف حالة القيام بالوظيفة؛ .1
 حالة االحلاق؛ يف .2
 يف حالة التوقيف املؤقت عن العمل؛ .3
  .4عية اجلنديةوض .4

 
 القيام بالوظيفةالقيام بالوظيفةالقيام بالوظيفةالقيام بالوظيفة    يف حالةيف حالةيف حالةيف حالة ----1

        
        الرخصالرخصالرخصالرخص    
        

 38 الفصلالفصلالفصلالفصل
 مهـام احـد   يف درجـة مـا ومـزاوال بالفعـل     مرمسـا  املوظف يف وضعية القيام بوظيفته، إذا كـان  يعترب

  .املناصب املطابقة هلا 
 والـرخص   طيلة مدة استفادته من الرخص اإلدارية والرخص ألسباب صـحية  يف نفس الوضعية يعترب
  .5 والرخص بدون أجر وحة عن الوالدةاملمن

 
        املوظفنياملوظفنياملوظفنياملوظفني حركيةحركيةحركيةحركية

 
 مكررمكررمكررمكرر 38 الفصلالفصلالفصلالفصل

 للهيئات واألطر املـشتركة بـني مجيـع اإلدارات العموميـة يف وضـعية عاديـة       املنتمون املوظفون يوجد

  .لديها بالوظيفة يف إدارات الدولة ويف اجلماعات احمللية املعينني للقيام
 

إدارة عمومية إىل مجاعـة   من  أخرى أو من مجاعة حملية إىل أخرى أونقلهم من إدارة عمومية إىل وميكن
 .هلذا الغرض اإلدارة حملية يف إطار برامج إعادة انتشار املوظفني تعدها

  : نقل املوظفني املشار إليهم أعاله كما يلي ويتم
 

 بناء على طلبهم؛ إما �
 ينتمي إليهـا املعـين بـاألمر ، ويف    العمومية أو اجلماعة احمللية اليت اإلدارة بطلب من رئيس وإما �

        .تتم استشارة اللجنة اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة احلالة هذه
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 ضمن يف نقل املوظفني املنصوص عليه يف هذا الفصل، احلالة العائلية للمعنيني باألمر تراعى أن جيب
  .احلدود املالئمة ملصلحة اإلدارة

 
املختصة على الطلب املقدم مـن لـدن رئـيس اإلدارة أو     األعضاء تساويةاعترضت اللجنة اإلدارية امل وإذا

  .إىل الوزير األول الذي يبت ائيا يف املوضوع القضية اجلماعة احمللية، ترفع
 

  .6هذا الفصل مبوجب مرسوم أحكام كيفية تطبيق حتدد
 

 مكرر مرتنيمكرر مرتنيمكرر مرتنيمكرر مرتني 38 الفصلالفصلالفصلالفصل

 حالـة ال تركيـز أو المركزيـة إحـدى املـصاحل      أخـرى أو يف  إىل حالة حتويل مصاحل من إدارة عموميـة  يف
 .هلذه املصاحل ينقلون أو يلحقون بصورة تلقائية املنتمني اإلدارية فإن املوظفني

   .7هذا الفصل مبوجب مرسوم أحكام كيفية تطبيق حتدد
 

 39 الفصلالفصلالفصلالفصل
  

  :إىل  الرخص تنقسم
 

 أو الرخص بالتغيب؛ يةاالستثنائ الرخص اإلدارية اليت تشتمل على الرخص السنوية أو الرخص .1
  :الرخص ألسباب صحية اليت تشتمل على  .2

 
 القصرية األمد؛ املرض رخص �
 رخص املرض املتوسطة األمد؛ �
 األمد؛ رخص املرض الطويلة �
  الرخص بسبب أمراض أو إصابات ناجتة عن مزاولة العمل؛ �

 
 عن الوالدة؛ املمنوحة الرخص .3
  .8الرخص بدون أجر  .4

 
 أجـرم رخـصة ألسـباب صـحية حبـسب احلالـة جممـوع أو نـصف         يف املوظفون املوجودون يتقاضى

 مـن ذي  12 الـصادر يف  71-011 مـن القـانون رقـم    11يف الفصل  حمددة احملتسبة يف املعاش كما هي
 بإحداث نظام املعاشات املدنية كما مت تعديله وتتميمه ، مـا مل تـرد   (1971 ديسمرب 30 (1391القعدة 
مـن جممـوع    باالستفادة وحيتفظ املعنيون باالمر. نظام األساسي العام خمالفة لذلك يف هذا ال أحكام

  . 9التعويضات العائلية يف مجيع حاالت الرخص ألسباب صحية
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 40 الفصلالفصلالفصلالفصل

وتبلغ مـدا شـهرا عـن كـل سـنة زاول       راتبه موظف قائم بعمله احلق يف رخصة يتقاضى عنها لكل
 عـشر شـهرا يف   اثـين اليـسمح ـا إال بعـد قـضاء      األوىل أثناءها مهامه، وذلـك باعتبـار أن الرخـصة   

  .الوظيفة
  

 اقتـضت مـصلحتها ذلـك أن تتعـرض     إناحلرية لتقسيط الرخص كما جيوز هلا،  بكامل اإلدارة وحتتفظ
 .الرخص لتجزئة هذه
 .السنوية  ذوي األوالد حق األسبقية يف اختيار فترات الرخص وللموظفني

 
 41الفصل الفصل الفصل الفصل 

بالتغيب مع التمتـع بكامـل املرتـب دون أن يـدخل ذلـك يف حـساب        اإلذن وإعطاء رخص استثنائية أ جيوز
        : الرخص االعتيادية

 
إليها إذا كانـت   املنتمون للموظفني املكلفني بنيابة عمومية طيلة الدورات اليت تعقدها االس ....1

        أو ملدا؛ ملاهيتها اإلحلاقالنيابة املنوطة م التسمح جبعلهم يف وضعية 
 

املنتخـبني يف املنظمـات املـسرية،     لألعـضاء  ت املوظفني املنتدبني بصفة قانونية أوملمثلي نقابا ....2
        واالحتادية والتحالفية والدولية؛ النقابية وذلك مبناسبة استدعاء املؤمترات املهنية

 
وبأسباب خطرية واستثنائية على أن ال تتجـاوز مـدة هـذه     عائلية للموظفني الذين يدلون مبربرات ....3

        يام،الرخصة عشرة أ
 

 احليـاة  املسلمني الراغبني يف أداء فريضة احلج، وال تعطى الرخصة إال مرة واحدة يف للموظفني ....4
الـسنة الـيت    خـالل  40اإلدارية وال حق هلؤالء املوظفني يف التمتع بالرخصة املقررة يف الفصل 

 .ينالون فيها تلك الرخصة اخلصوصية
 

        42 الفصلالفصلالفصلالفصل
على القيـام بعملـه وجـب منحـه حبكـم       قادر ونية جيعله غريأصيب املوظف مبرض مثبت بصفة قان إذا

 .القانون رخصة مرض
 اإلدارة بشهادة طبية تبني فيها املدة اليت حيتمل أن يظل خالهلا غري قادر علـى  إىل أن يديل املوظف جيب

لتأكـد مـن   قصد ا واإلدارية  عند احلاجة جبميع أعمال املراقبة املفيدة الطبيةاإلدارةبعمله، وتقوم  القيام
 .أن املوظف اليستعمل رخصته إال للعالج 

 يسقط بأحكام الفقرة السابقة فإن األجور املدفوعة للمعين باألمر طوال مدة املرض التقيد مل يقع إذا
إخـالل   دون احلق فيها بسبب خدمة غري منجزة وفقـا للنـصوص التـشريعية اجلـاري ـا العمـل وذلـك       

 .العام ها يف هذا النظام األساسيبالعقوبات التأديبية املنصوص علي
هلـذه الـسلطة أن متـنح     الجيـوز   مباشـرة، اإلدارة اليت مينحها رئيس األمدرخص املرض قصرية  باستثناء

        .10 بعد موافقة الس الصحيإالالرخص ألسباب صحية 
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  43 الفصلالفصلالفصلالفصل

 شـهرا متتابعـا،   أشهر عن فترة كل اثين عشر ستة أن تزيد مدة رخصة املرض قصرية األمد على الجيوز
 أعـاله، وختفـض   39جمموع أجرته املشار إليها يف الفـصل   األوىل ويتقاضى املوظف خالل الثالثة أشهر

  .11خالل الثالثة أشهر التالية النصف األجرة املذكورة إىل

        مكررمكررمكررمكرر 43 الفصلالفصلالفصلالفصل

األمـد علـى ثـالث سـنوات، ومتـنح هـذه الرخـصة         متوسـطة  أن يزيد جمموع مدة رخصة املـرض  الجيوز
القيـام بعملـه، إذا كـان يـستلزم عـالوة علـى ذلـك مـداواة          على لموظف املصاب مبرض جيعله غري قادرل

ــان يكتــــــسي  ــة وكــــ ــات طويلــــ ــابع وعالجــــ ــه طــــ ــز ثبتــــــت خطورتــــ  .عجــــ
جمموع أجرته املشار إليهـا يف الفـصل    املذكورة املوظف طوال السنتني األولتني من الرخصة يتقاضى

  .السنة الثالثة يف نصف أعاله، وختفض هذه األجرة إىل ال39

  .12عليها يف هذا الفصل املنصوص مبوجب مرسوم األمراض اليت ختول احلق يف الرخص حتدد

 44 الفصلالفصلالفصلالفصل

سـنوات لفائـدة املـوظفني املـصابني      مخـس   اليزيد جمموع مدا علـى األمدرخص مرض طويلة  متنح
 :بأحد األمراض التالية 

 السرطانية؛ اإلصابات �
 اجلذام؛ �
 ؛)السيدا(ناعة املكتسب امل فقدان داء �
 األربعة؛ األطراف شلل �
 عضو حيوي؛ زرع �
  ؛املزمن الذهان �
 اخلطرية يف الشخصية؛ االضطرابات �
 .اجلنون �

أجرته املشار إليها يف الفـصل   جمموع املوظف طوال الثالث سنوات األوىل من رخصة مرضه يتقاضى
  .13التاليتني  أعاله، ونصف هذه األجرة طوال السنتني39
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 45 الفصلالفصلالفصلالفصل

يف أثناء أو مبناسبة مزاولـة عملـه وإمـا خـالل      إما أصيب املوظف مبرض أو استفحل هذا املرض عليه إذا
حياة واحد أو أكثر مـن األ شـخاص وإمـا علـى إثـر حادثـة        إلنقاذ قيامه بعمل تضحية للصاحل العام أو

ا على استئناف عملـه أو  عمله، تقاضى جمموع أجرته إىل أن يصري قادر مزاولة وقعت له أثناء أو مبناسبة
 ائيا بعدم قدرته على العمل وحيال على التقاعد وفق الشروط املنـصوص عليهـا   االعتراف إىل أن يتم

ـ  يف  .كمـا مت تعديلـه وتتميمـه    1971 ديـسمرب  30 الـصادر يف  71-011ه أعـاله رقـم   القانون املشار إلي
ليهـا يف هـذا الفـصل، أن يـسترجع مـن      احلاالت املنصوص ع مجيع ، يفللموظف، زيادة على ما ذكر حيق

  .واملصاريف املترتبة مباشرة عن املرض أو احلادثة الطبية  األتعابإبدال اإلدارة

 مكررمكررمكررمكرر 45 الفصلالفصلالفصلالفصل

صـحية أن املوظـف غـري قـادر ائيـا علـى        ألسـباب  الحظ الس الصحي وقت انقـضاء الرخـصة   إذا
 تلقائيـا وفـق الـشروط املنـصوص     وإما منه  بطلبإما التقاعد  علىباألمراستئناف عمله أحيل املعين 

 .وتتميمه  كما مت تعديله1971 ديسمرب 30بتاريخ  71-011 رقم أعاله إليه عليها يف القانون املشار

يـستطع بعـد انتـهاء     ومل مل يقر الس الصحي بـالعجز النـهائي للموظـف عـن القيـام بالعمـل       إذا
  .14 عن العمل املؤقت يف وضعية التوقفالرخصة ألسباب صحية استئناف عمله جعل تلقائيا 

        46 الفصلالفصلالفصلالفصل

اثنا عشر أسبوعا مع تقاضي جمموع األجـرة   مدا أوالت األمحال املوظفات برخصة عن الوالدة تتمتع
  .15باستثناء التعويضات عن املصاريف

 بدون أجربدون أجربدون أجربدون أجر الرخصالرخصالرخصالرخص

 مكررمكررمكررمكرر 46 الفصلالفصلالفصلالفصل

كـل سـنتني مـن رخـصة      واحـدة  للموظف بطلب منه وبعد موافقة رئيس اإلدارة، أن يستفيد مرة ميكن
 .بدون أجر التتعدى شهرا واحدا غري قابل للتقسيط

  .16منح الرخص بدون أجر مبوجب مرسوم كيفيات حتدد
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        اإلحلاقاإلحلاقاإلحلاقاإلحلاقيف حالة يف حالة يف حالة يف حالة     ----    2

 47 صلصلصلصلفففف

تابعـا هلـذا الـسلك     بقائـه  املوظف يف وضعية االحلاق إذا كـان خارجـا عـن سـلكه األصـلي مـع       يعترب
 .الترقية والتقاعد ومتمتعا فيه جبميع حقوقه يف 

        48 الفصلالفصلالفصلالفصل

 .لإللغاءقابلة  جوهرها  بطلب من املوظف، ويكتسي صبغة تكون يفاإلحلاق يقع

 .االحلاق حيصل عليه بكامل احلق فإن األحوال املقررة يف الفقرة الرابعة من هذا الفصل، ويف

 :املوظفني يف األحوال اآلتية  إحلاق  مبوجب مرسوم، وميكناإلحلاقطريقة  وحتدد

لـشغل منـصب يـؤدي إىل املعـاش املمنـوح       للدولـة   أو مكتب أو منظمة عمومية تابعـة بإدارة .1
 مبوجب النظام العام للتقاعد؛

 أو مؤسسة عمومية لشغل منصب ال يـؤدي إىل املعـاش املمنـوح مبوجـب النظـام العـام       اداراة .2
 أو مبقاولة خصوصية ذات مصلحة وطنية؛ للتقاعد

 لدى دولة أجنبية أو لدى منظمات دولية؛ عمومية مبهمةملمارسة التعليم أو للقيام  .3
إن اقتضت تلك النيابة واجبات حتول دون القيـام باملهـام    نقابية للقيام بنيابة عمومية أو بنيابة .4

  .بصفة عادية

 49 الفصلالفصلالفصلالفصل

 ـا،  إحلاقـه وطبقته يف املصلحة اليت وقع  لرتبته املوظف امللحق االقتطاع من املرتب املناسب يتحمل
  .فيه املنخرط لك حسبما هو مقرر يف نظام التقاعدوذ

 50 الفصلالفصلالفصلالفصل

ثالث سنوات وجيوز جتديده لفترات ال تتعـدى أي   أقصاها إحلاق املوظف جبهة غري إدارته األصلية ملدة يكون
 .سنوات واحدة منها ثالث

 ميكـن أن  عـن ثـالث سـنوات    التقـل  أن املوظفني امللحقني بإدارة عمومية أو مجاعة حملية منذ مدة بيد
احمللية امللحقني ا يف إطار يكـون مطابقـا    اجلماعة يدجموا بطلب منهم يف حظرية اإلدارة العمومية أو

  .إطارهم األصلي بتاريخ االدماج يف للوضعية النظامية احلاصلني عليها

 .18 و 17 مرسوم كيفية تطبيق أحكام هذا الفصل مبوجب حتدد
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 51 الفصلالفصلالفصلالفصل

شـهر أو    أيف وظيفته ما عدا إذا كان ملحقا ملدة تقـل عـن سـتة    حاال ضللموظف امللحق أن يعو ميكن
 .الجتدد املدة تعادهلا وكانت هذه

امللحق يرجـع وجوبـا إىل سـلكه     املوظف  ومراعاة ملقتضيات الفصل التايل، فإناإلحلاقانتهاء مدة  وعند
هذا الـسلك، وتعطـى   مماثال لرتبته يف  منصبا األصلي حيث يشغل أول منصب شاغر ويباشر من جديد

 رفـض املنـصب الـذي عـني فيـه، ال      فإذاقبل إحلاقه  يشغله له األسبقية يف مباشرة املنصب الذي كان
له أو على منصب مساو له يف مقر الوظيفة اليت كان يـشغلها   حيق ميكنه احلصول على املنصب الذي

  .منصب يف امليزانية شغور  بعدإالقبل التحاقه 

 52 الفصلالفصلالفصلالفصل

دولة أجنبية أو لدى منظمة دولية يرجع يف احلال  لدى  للقيام مبهمة عموميةإحلاقهلذي وقع املوظف ا إن
  :إىل سلكه األصلي وذلك 

 .مبهامه  لسبب حذف الوظيفة امللحق ا وذلك ناتج عن هفوة يف القيامإلحلاقهحد  جعل إذا �
 فـان  اإلحلاق هذا دة لسبب حذف الوظيفة امللحق ا، وذلك كيفما كانت مإلحلاقهجعل حد  إذا �

بـاألمر   املعـين  مل يوجد منصب شاغر مناسب لرتبة املوظف يف سلكه األصلي ميكن أن يرجـع 
بعـدما تؤشـر عليـه     بـاألمر  إىل منصبه زيادة على العدد احملدد، مبوجب قرار يصدره الوزير املعـين 
.  يف املاليـة الـوطين  االقتـصاد  السلطة احلكومية املكلفة بالوظيفـة العموميـة ووكالـة وزارة   

  .بالذات املقصودة وتستدرك هذه الزيادة مبجرد شغور أول منصب يف الرتبة

 53 الفصلالفصلالفصلالفصل

يف اجلزء الثالث بالباب الرابع من هـذا القـانون    املقررة املوظف امللحق تعطى له النقط طبق الشروط إن
ظمة ورقة نقـط املوظـف إىل    أو املناإلدارةامللحق ا، وتوجه هذه  املنظمة  أواإلدارةاألساسي، من طرف 

  .األصلية إدارته

        العملالعملالعملالعمل يف حالة التوقيف املؤقت عنيف حالة التوقيف املؤقت عنيف حالة التوقيف املؤقت عنيف حالة التوقيف املؤقت عن    ----3

 54 الفصلالفصلالفصلالفصل

 وبقي تابعا له، مع انقطـاع  األصليعن سلكه  خارجا املوظف يف وضعية التوقيف املؤقت إذا كان يعترب
 األحـوال  املوظف يف حالة التوقيف املؤقـت أي مرتـب عـدا يف    يتقاضى حقوقه يف الترقية والتقاعد، وال

 .هذا القانون األساسي يف املنصوص عليها بصراحة
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 55 الفصلالفصلالفصلالفصل

. إما بصفة حتمية وإما بطلب من هذا األخري املوظف بقرار يصدره الوزير الذي ينتمي إليهالتوقيف  يقع
يف سلكه األصلي إىل اليوم الذي جيري فيه العمل بتوقيفه  عليها وحيتفظ املوظف باحلقوق اليت حصل

  .املؤقت

 56 الفصلالفصلالفصلالفصل

عن العمل إال يف احلالـة املنـصوص عليهـا يف     املؤقت أن جيعل املوظف تلقائيا يف وضعية التوقف الجيوز
 .العام األساسي  مكرر من هذا النظام45الفصل 

 ، األمـد رخـصة مـرض قـصرية     اثـر  جعل املوظف تلقائيا يف وضعية التوقف املؤقت عن العمل على إذا
 مـن  11كما هي حمددة يف الفـصل   املعاش شهر نصف أجرته احملتسبة يففإنه يتقاضى طوال ستة أ 

كمـا مت  ) 1971 ديـسمرب  30 (1391مـن ذي القعـدة    12  بتـاريخ 71-011 أعاله رقـم  إليهالقانون املشار 
  .19جمموع التعويضات العائلية من تعديله وتتميمه ويستمر يف االستفادة

 57 الفصلالفصلالفصلالفصل

جتديد هذا التوقيف مرتني ملثل املدة املـذكورة،   ويسوغ توقيف احلتمي تتعدى سنة واحدة مدة الأن الميكن
 : وعند انصرام هذه املدة، جيب

  املوظف إىل أسالك إدارته األصلية؛إرجاع إما �
 التقاعد؛ إحالته على إما �
 . التقاعد  علىاإلحالة مل يكن له احلق يف إن اإلعفاء بطريق األسالكحذفه من  وإما �

على توقيفه وتبني من نظر  الثالثة وظف غري قادر على استئناف عمله بعد مرور السنةأنه إذا بقى امل غري
قبل انتهاء سنة أخرى، فإن التوقيف املؤقـت   عادية املصاحل الطبية أنه يستطيع مزاولة أعماله بصفة

  .جيوز جتديده مرة ثالثة

        58 الفصلالفصلالفصلالفصل

 :تالية ال احلاالت إحالة موظف بطلبه على االستيداع إال يف الميكن

 إصابة زوجه أو أحد أوالده حبادثة خطرية أو مرض خطري؛ .1
 للخدمة يف القوات املسلحة امللكية؛ التطوع .2
 دال فيها؛املصلحة العامة بصورة الج طابع سات أو حبوث تكتسيالقيام بدرا .3
 .وجود دواع شخصية .4
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البـت   قبل ء يف طلب املوظف املتساوية األعضااإلداريةاألخريتني استطالع رأي اللجنة  احلالتني يف وجيب
 .فيه

 3 و2 و1املشار إليها يف الفقرات  احلاالت ميكن أن تتجاوز مدة اإلحالة على االستيداع ثالث سنوات يف وال
 .لدواعي شخصية االستيداع أعاله وسنتني إذا تعلق األمر بإحالة على

تـنص   دى املـدة املقـررة هلـا وفـق مـا     تتع ال ولفترة مرة واحدة ميكن جتديد اإلحالة على االستيداع إال وال
 .عليه الفقرة السابقة

 إىل على االستيداع لدواع شخصية بقوة القانون إذا طلب املوظف ذلك دون ما حاجـة  اإلحالة وتتجدد 
 . املتساوية األعضاءاإلداريةاستشارة اللجنة 

ارسـة مهامـه وفـق    لـدواع شخـصية أن يطلـب العـودة إىل مم     االستيداع للموظف احملال على والميكن 
 على االستيداع علـى  إلحالتهعند انصرام املدة األوىل   أدناه إال62الفصل  يف الشروط املنصوص عليها

  .20األقل

        59 الفصلالفصلالفصلالفصل

املوظفة احلق يف أن توقف مؤقتا بطلـب   للمرأة إذ. بالنسبة للنساء املوظفات توقيف مؤقت خاص يوجد
سـنوات أو يكـون مـصابا بعاهـة تتطلـب معاجلـات        سمخـ  منها إذا كان ذلك لتربية ولد يقل سنه عن

 .مستمرة

 يفوق سنتني ولكنه ميكن جتديده ما دامت الشروط املطلوبة يف احلـصول  أن الجيوز التوقيف املؤقت وهذا
 .متوفرة عليه

طبق الشروط املقررة يف  العائلية كانت املرأة املوظفة ترأس عائلة فإا تبقى متمتعة بالتعويضات وإذا
  .ام اجلاري به العملالنظ

        60 الفصلالفصلالفصلالفصل

لتتبع زوجها إن اضطر بـسبب مهنتـه إىل    منها، كذلك توقيف املرأة املوظفة بصفة مؤقتة بطلب جيوز
تعمل فيـه زوجتـه وحينئـذ تكـون مـدة التوقيـف املقـررة         الذي جعل إقامته االعتيادية بعيدة عن املكان

 . عشر سننيغري أن تتعدى اية من لسنتني اثنتني قابلة للتجديد

وفق نفس الشروط، الزوج املوظـف الـذي يرغـب يف     أعاله ميكن أن يستفيد من أحكام الفقرة األوىل كما
  .21عمل زوجته مقر االلتحاق باملكان الذي يوجد به

 61 الفصلالفصلالفصلالفصل
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املوظف املعين باألمر موافقة فعال لألسباب اليت  أعمال حق إجراء األحباث الالزمة، للتيقن من أن لالدارة
  .دت اىل توقيفه املؤقتأ

 62 الفصلالفصلالفصلالفصل

إىل وظيفتـه شـهرين علـى األقـل قبـل       إرجاعـه  على املوظف املوقف مؤقتا بطلب منه أن يلتمس جيب
وإىل أن حيـصل هـذا   . املناصـب الـشاغرة الثالثـة األوىل     إحدى وله احلق أن يشغل. انصرام الفترة اجلارية

  .توضعية التوقيف املؤق يف الفراغ، فإن املوظف يبقى

 63 الفصلالفصلالفصلالفصل

يف اآلجال املقـررة أو الـذي يـرفض املنـصب      منصبه املوظف املوقف مؤقتا والذي اليطلب إرجاعه إىل إن
 اإلداريـة بطريـق اإلعفـاء وذلـك بعـد استـشارة اللجنـة        األسالك املعني له عند رجوعه، ميكن حذفه من

  .املتساوية األعضاء

        وضعية اجلنديةوضعية اجلنديةوضعية اجلنديةوضعية اجلندية يف حالة  يف حالة  يف حالة  يف حالة ---- مكرر مكرر مكرر مكرر3    

 مكررمكررمكررمكرر 63 الفصلالفصلالفصلالفصل

 ".اجلندية" املدمج يف اجليش ألداء اخلدمة العسكرية الفعلية جيعل يف وضعية تدعى املوظف إن

يقـبض سـوى    مرتبـه املـدين وال   ويفقد يف هذه الوضعية حبقوقه يف الترقي يف إدارته األصلية، وحيتفظ
 .أجرته العسكرية

  .22ه من اخلدمة العسكريةباألمر يف سلكه األصلي بعد تسرحي املعين حبكم القانون إدماج ويعاد 

 

        انتقاالت املوظفنيانتقاالت املوظفنيانتقاالت املوظفنيانتقاالت املوظفني    ----    4

 64 الفصلالفصلالفصلالفصل

وجيـب أن تراعـى يف تعـيني املـوظفني     . حتت سـلطته  املوجودين احلق يف مباشرة انتقاالت املوظفني للوزير
 .اإلدارةاألمر وكذا حالتهم العائلية ضمن احلدود املالئمة ملصاحل  يهمهم الطلبات اليت يقدمها من

        ةةةةالتأديبيالتأديبيالتأديبيالتأديبيلعقوبات لعقوبات لعقوبات لعقوبات اااا: : : :     الباب اخلامسالباب اخلامسالباب اخلامسالباب اخلامس

        65 الفصلالفصلالفصلالفصل

 .التسمية حبق التأديب السلطة اليت هلا حق ختتص
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حينئـذ تركيبـها وفقـا ملقتـضيات      ويغـري   املتساوية األعضاء بدور الس التـأدييب اإلداريةاللجان  وتقوم
  .الفصل اخلامس والثالثني

 66 الفصلالفصلالفصلالفصل

  :، وهي مرتبة حسب تزايد اخلطورة ما يأيت على العقوبات التأديبية املطبقة على املوظفني تشتمل

 ؛اإلنذار .1
 التوبيخ؛ .2
  من الئحة الترقي؛ احلذف .3
 االحندار من الطبقة؛ .4
 القهقرة من الرتبة؛ .5
 .من غري توقيف حق التقاعد العزل .6
 .التقاعد العزل املصحوب بتوقيف حق .7

ويـضات  باسـتثناء التع  أجرة عقوبتان تكتسيان صبغة خصوصية؛ ومها احلرمان املؤقت من كل وهناك
التقاعد، وال ميكن إصـدار هـذه العقوبـة     على  احلتمية،واإلحالةالعائلية وذلك ملدة التتجاوز ستة أشهر، 

 .املقررة يف تشريع التقاعد للشروط األخرية إال إذا كان املوظف مستوفيا

ـ         الـسلطة   والتوبيخ مبقرر معلل تصدرهاإلنذار ويقع س الـيت هلـا حـق التأديـب مـن غـري استـشارة ال
املعين باألمر، أما العقوبـات األخـرى فتتخـذ بعـد استـشارة الـس        بيانات التأدييب ولكن بعد استدالء

عليه القضية من طرف السلطة اليت هلا حق التأديب وذلك بتقرير كتـايب يتـضمن    حتال التأدييب الذي
  . فيهااليت يعاقب عليها املوظف وإن اقتضى احلال الظروف اليت ارتكبت األعمال بوضوح

 67 الفصلالفصلالفصلالفصل

وعلـى مجيـع الوثـائق امللحقـة وذلـك       بتمامه املتهم احلق يف أن يطلع على ملفه الشخصي للموظف
إىل الس التأدييب مالحظات كتابيـة أو شـفاهية وأن    يقدم مبجرد ما تقام عليه دعوى التأديب وميكنه أن

  .ضا حق إحضار الشهودمعه مدافعا باختياره ولالدارة أي يستحضر يستحضر بعض الشهود وأن

 68 الفصلالفصلالفصلالفصل

باملعلومات املعطـاة لـه عـن األعمـال املؤاخـذ       يكتف للمجلس التأدييب أن يطلب إجراء حبث إن مل ميكن
  .ارتكبت فيها تلك األعمال اليت عليها املعين باألمر أو عن الظروف

 69 الفصلالفصلالفصلالفصل

رحيات املعين بـاألمر والـشهود   يقع لديه من تص أن للمالحظات الكتابية اليت تقدم له وملا عسى ونظرا
رأيا معلال باألسباب يف العقوبة اليت تبني له وجوب اختاذها  الس ونظرا كذلك لنتيجة التحقيق يعطي

  .التأديب ويوجه هذا الرأي إىل السلطة اليت هلا حق. عوقب عليها املعين باألمر اليت إزاء األعمال



 النظام األساسي  العام                              - 19 -                                     االحتاد النقايب للموظفني

 70 الفصلالفصلالفصلالفصل

الفصل السابق يف أجل شهر واحد ابتداء من يوم  يف أي املنصوص عليهأن يديل الس التأدييب بالر جيب
 .أشهر عند القيام ببحث  ثالثة وميتد هذا األجل إىل. النازلة إليه

أن يؤجل اإلدالء برأيه إىل صدور احلكم مـن   التأدييب حالة متابعة لدى حمكمة زجرية ميكن للمجلس ويف
  .تلك احملكمة

 71 الفصلالفصلالفصلالفصل

بالفعـل أشـد مـن العقوبـة الـيت يقترحهـا        الصادرة لة من األحوال أن تكون العقوبةيف أية حا الميكن
  .ذلك رئيس الوزارة على الس التأدييب اللهم إال إذا وافق

 72 الفصلالفصلالفصلالفصل

  .باألمر تبليغ احلكم الصادر إىل املوظف املعين جيب

 73 الفصلالفصلالفصلالفصل

ل يف التزاماته املهنية أو جبنحة ماسة بإخال يتعلق ارتكب أحد املوظفني هفوة خطرية سواء كان األمر إذا
 .السلطة اليت هلا حق التأديب طرف باحلق العام فإنه يوقف حاال من

على أن املعين باألمر حيتفظ مبرتبه طيلة مدة توقيفـه،   ينص الصادر بتوقيف املوظف جيب إما أن واملقرر
ضات العائلية اليت يظـل املعـين   من االقتطاع، وتستثىن من ذلك التعوي سيتحمله وإما أن حيدد قدرما

 .بأكملها يتقاضاها باألمر

كمـا جيـب أن تـسوى ائيـا حالـة       ممكن حالة التوقيف جيب استدعاء الس التأدييب يف أقرب أجل ويف
وإن مل يـصدر أي  . الذي جرى فيه العمل بـالتوقيف  اليوم املوظف املوقف يف أجل أربعة أشهر، ابتداء من

 .يتقاضى من جديد مرتبه بأكمله املوظف  األجل فإنمقرر عند انتهاء هذا

املقتطعة من مرتبه إن مل تصدر عليه أية عقوبة غـري   املبالغ املعين باألمر احلق يف استرجاع وللموظف
 من الئحة الترقية أو إن مل يقع البث يف قضيته عند انتهاء األجل احملدد يف والتشطيب االنذار والتوبيخ

 .السالفة الفقرة

بعـد أن يـصري احلكـم     ائيـا إال  تـسوى  ال أن املوظف إذا أجريت عليه متابعات جنائية، فـإن حالتـه   غري
تطبق يف هـذه احلالـة مقتـضيات الفقـرة      وال ائيا الصادر عليه من احملكمة اليت رفعت هلا القضية

  .الراتب بأكمله إىل املوظف إلعادة الثالثة أعاله اخلاصة باألجل املعني

 74 الفصلالفصلالفصلالفصل

 اقتـضى احلـال اآلراء أو   إنوكـذا   بـاألمر  قرارت التأديـب يف امللـف الشخـصي للموظـف املعـين      توضع
  .واملستندات امللحقة األوراق التوصيات اليت يعرب عنها الس ، ومجيع



 النظام األساسي  العام                              - 20 -                                     االحتاد النقايب للموظفني

 75 الفصلالفصلالفصلالفصل

مل يقع إخراجـه مـن أ سـالك اإلدارة أن يقـدم      والذي للموظف الذي صدرت يف شأنه عقوبة تأديبية جيوز
يبقى يف ملفه أي أثر للعقوبة الصادرة عليه، وذلـك بعـد    أن ال فيه ير الذي ينتمي إليه طلبا يلتمسللوز
  . أو بتوبيخ وعشر سنوات يف غري هذه العقوباتبإنذاراألمر يتعلق  كان مخس سنوات إذا مرور

 بـث الصادرة عليه فإنـه يـستجاب لطلبـه وي    سرية املوظف العامة مرضية بعد العقوبة أصبحت وإذا
  .اجلديدة ستشارة الس التأدييب ويعاد تكوين امللف يف صورتهيف ذلك بعد ا الوزير

 مكررمكررمكررمكرر 75 الفصلالفصلالفصلالفصل

الذي يتعمد االنقطاع عن عمله، يعتـرب يف حالـة تـرك     املوظف حاالت التغيب املربرة قانونا، فإن باستثناء
 .الوظيفة

 .يها هذا النظام األساسيختلى عن الضمانات التأديبية اليت ينص عل لو حينئذ كما ويعد

فيه علمـا   حييطه اإلدارة إىل املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة، إنذارا ملطالبته باستئناف عمله، رئيس يوجه
  . اليت يتعرض هلا يف حالة رفضه استئناف عملهباإلجراءات

 ضمونةم اإلنذار إىل املوظف بآخر عنوان شخصي له مصرح به لإلدارة وذلك بواسطة رسالة هذا يوجه
 .الوصول بإشعار بالتسلم

ومل يـستأنف املعـين بـاألمر عملـه فلـرئيس اإلدارة       اإلنـذار  انصرم أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلم وإذا
توقيف احلق يف املعاش أو العـزل املـصحوب بتوقيـف حـق املعـاش       غري صالحية إصدار عقوبة العزل من

  .استشارة الس التأدييب سابق وذلك مباشرة وبدون

ــيس اإلدارة   إذا ــر رئ ــذار أم ــغ اإلن ــذر تبلي ــورا تع ــة   ف ــرك الوظيف ــذ بت ــرة املوظــف املؤاخ ــاف أج  .بإيق
يوما ابتداء من تاريخ اختاذ قرار إيقاف األجرة وجـب  ) 60(أجل ستني  داخل مل يستأنف هذا األخري عمله إذا

داخـل   عمله أنف املوظفاملنصوص عليها يف الفقرة الثالثة أعاله، ويف حالة ما إذا است العقوبة تطبيق
 .األجل املذكور عرض ملفه على الس التأدييب

   و23احلاالت املنصوص عليها يف هذا الفصل ، ابتداء من تاريخ تـرك الوظيفـة    يف عقوبة العزل وتسري
.24   
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        اخلروج من العملاخلروج من العملاخلروج من العملاخلروج من العمل: : : :     الباب السادسالباب السادسالباب السادسالباب السادس

        76 صلصلصلصلفففف

فقد صـفة املوظـف ينـتج عـن      وإىل الكاالنقطاع النهائي عن العمل والذي يؤدي إىل حذف من األس إن
 :إحدى األحوال اآلتية 

 قانونية؛ االستقالة املقبولة بصفة .1

 ؛اإلعفاء .2
 العزل؛ .3
 .اإلحالة على التقاعد .4

 77 الفصلالفصلالفصلالفصل

فيه مـن غـري غمـوض عـن رغبتـه يف مغـادرة        باألمر تنتج االستقالة إال عن طلب كتايب يعرب املعين ال
 .ا على التقاعد حيال اليتأسالك إدارته أو مصلحته بكيفية غري 

واليت جيب أن تصدر مقررها يف أجـل   التسمية عمل لالستقالة إال إذا قبلتها السلطة اليت هلا حق وال
 .االستقالة فيه شهر واحد ابتداء من التاريخ الذي تسلمت

  .املذكورة العمل باالستقالة ابتداء من التاريخ الذي حتدده السلطة وجيري

  78 الفصلالفصلالفصلالفصل

عند االقتضاء من القيام مبتابعة تأديبية،  االستقالة وال متنع. ل االستقالة جيعلها غري مستدركة قبو إن
  .بعد ذلك القبول لإلدارة بسبب األعمال اليت رمبا تتجلى

للموظف املعين باألمر أن حييل القضية على  جيوز امتنعت السلطة ذات النظر من قبول االستقالة وإذا
        .تبدي رأيا معلال باألسباب وتوجهه اىل السلطة ذات النظر اليت تساوية األعضاء املاإلداريةاللجنة 

        79 الفصلالفصلالفصلالفصل

اليت يرجع هلا النظر يف قبـول االسـتقالة،    السلطة املوظف الذي يوقف قبل التاريخ احملدد من طرف إن
  .تأديبية ميكن أن تصدر عليه عقوبة
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 80 الفصلالفصلالفصلالفصل

مبقتـضى ظهـائر شـريفة خاصـة      إال  يـشغلوا موظفون نتيجـة عـن حـذف مناصـب قـارة      يعفىال
بـاإلعالم الـسابق ومـنح     املتعلقـة  بـالتخفيض مـن عـدد مـوظفي األسـالك وناصـة علـى الـشروط        

  .التعويضات

 81 الفصلالفصلالفصلالفصل

إدراجه يف أسالك إدارة أو مصلحة أخرى إمـا أن   الميكن املوظف الذي تثبت عدم كفاءته املهنية والذي إن
مل يكن له احلق يف التقاعد ؛ ويتخذ هذا املقرر الوزير املعين باألمر مع  إذا عفىحيال على التقاعد وإما أن ي

 .اجلارية يف الشؤون التأديبية املوجبات مراعاة

  .مينح تعويضا طبق شروط حيددها مرسوم أن للموظف املعفى لعدم كفاءته املهنية وميكن

 82 الفصلالفصلالفصلالفصل

اخلاص برواتب املعـاش بطلـب مـن املعـين      التشريع االحالة على التقاعد طبق الشروط املقررة يف تقبل
التقاعد أو لعدم القدرة البدنية أو مبوجب عقوبة تأديبيـة أو   سن باألمر أو بصفة حتمية، وذلك إما لبلوغ

  .املهنية بالتايل لعدم الكفاءة

 83 الفصلالفصلالفصلالفصل

 وملاهيتها التعاطي هلا نظرا لنوعها ملوظف يف مرسوم ميادين النشاط الشخصي اليت الجيوز ستحدد
مؤقتا، وحتدد فيه إذا اقتضى احلال آجال منعه من القيـام   إيقافه وذلك إذا انقطع ائيا عن عمله أو وقع

املخالفة هلذا املنع، ميكن أن تقتطع للموظف احملـال علـى املعـاش مبـالغ مـن       حالة ويف. بذلك النشاط
  .وحيتمل أن حيرم من حقوق معاشه تقاعده، راتب

 84 الفصلالفصلالفصلالفصل

القانون األساسي على املـوظفني الـذين    هذا املنع املنصوص عليه يف الفصل السادس عشر من يطبق
املقررة يف الفصل السابق ويتعرضون لـنفس   الشروط انقطعوا بصفة ائية عن عملهم ، وذلك طبق

  .العقوبات

 85 الفصلالفصلالفصلالفصل

 املتـساوية  اإلداريـة للجنـة  بعد استشارة ا إال تصدر  الميكن أن84 و 83العقوبات املقررة يف الفصلني  إن
  .ينتمي إليها املوظف اليت  أو املصلحةلإلدارةاألعضاء التابعة 

 86 الفصلالفصلالفصلالفصل

املنـصب الـشريف إمـا يف رتبتـه وإمـا يف       خيول للموظف الذي ينقطع بصفة ائية عن عمله أن ميكن
  .الرتبة اليت تفوقها مباشرة
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        مقتضيات خمتلفة وانتقاليةمقتضيات خمتلفة وانتقاليةمقتضيات خمتلفة وانتقاليةمقتضيات خمتلفة وانتقالية: : : : الباب السابعالباب السابعالباب السابعالباب السابع

 87 الفصلالفصلالفصلالفصل

يستخلـصون ضـمانة الوفـاة وذلـك طبـق       حقوقـه  حالة وفاة املوظف أثناء القيام بعمله، فـإن ذوي  يف
  .العمل الشروط املقررة يف النظام اجلاري به

  88 الفصلالفصلالفصلالفصل

وعـالوة  . تطبيقه على إصـدار مرسـوم   اليتوقف العمل حينا مبقتضيات ظهرينا الشريف هذا الذي جيري
الثانيـة مـن الفـصل الرابـع خاضـعني ملقتـضيات        الفقـرة   يفعلى ذلك يبقى املوظفون املشار إلـيهم 
  .حسب املسطرة املنصوص عليها يف هذا الفصل تغيريه قانوم األساسي اخلاص إىل أن يقع

        89 الفصلالفصلالفصلالفصل

        .ظهرينا الشريف هذا والسالم لتطبيق أن حيدد مرسوم التدابري اليت جيب اختاذها ميكن
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