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يحدد النظام األساسي العام للوظيفة العمومية المبادئ والقواعد العامة التي 

تؤطر الحياة اإلدارية للموظف، من خالل نظام التوظيف الذي يتأسس على 

آليتي المباراة والتوظيف بناء على المؤهالت، وقواعد التنقيط والترقي التي 

تعتمد مبدأ االستحقاق، ووضعيات الموظف، والنظام التأديبي الذي يقوم على 

قاعدة التوفيق بين تخويل ضمانات للموظف، والحرص على ضمان متطلبات 

السير العادي والمنتظم لإلدارة، فضال عن القواعد العامة التي تقر إشراك 
.الموظفين في تدبير شؤونها

الكبرى وبذلك، فإن النظام األساسي العام يحدد المبادئ العامة األساسية

التي تحكم تدبير المسارات االساسيةالقواعدولمنظومة الوظيفة العمومية، 
.الوظيفية للموظفين
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 التوظيف

هو ولوج إحدى الوظائف التابعة لإلدارات العمومية والجماعات المحلية•

.وهو حق مكفول على قدم المساواة  في الدستور المغربي

:التوفرعلىلالستفادة من هذا الحق يجب •

، المروءة والقدرةالوطنية الجنسية المغربية، الحقوق ) عامة شروط -

(البدنية

نوعية ) الخاصة وشروط خاصة محددة بموجب األنظمة األساسية -

(.الخ....الخدمة ، الحد األدنى من مدة الشهادات 

المباراة أو بواسطة عقود خاضعة للقانونيكون التوظيف عن طريق •

.العام



مسطرة تنظيم المباراة

حدا للتوظيف المباشر في الوظيفة 2011نونبر 25الصادر بتاريخ 2.11.621لقد وضع المرسوم رقم 

ميع العمومية ، ووضع للمباراة شروطا وطرقا يجب تتبعها واحترامها لضمان  االستحقاق و المساواة لج

.المواطنين لولوج الوظائف العمومية

ظيفة والمباراة عبارة عن اختبارات كتابية وشفوية تنظم على صعيد كل قطاع وزاري للحصول على   و

.بإحدى اإلدارات العمومية مطابقة لدرجة ولشروط محددة

:مراحل اجراء المباراة في المراحل اآلتية 

ارة اعداد اإلعالن عن المباراة ونشره في صحيفتين على االقل وعلى البوابة االلكترونية لإلد* 

.العمومية وموقع االدارة المعنية

معالجة طلبات المرشحين* 

حصر الئحة المرشحين المقبولين الجتياز المباراة ونشرها * 

استدعاء المقبولين الجتياز المباراة* 

اجراء االختبارات الكتابية والشفوية *  

نشر النتائج وإشعار الفائزين لاللتحاق بالعمل * 



:العمومية لالداراتالوظائف التابعة باحدىمسطرة االلتحاق •

.اشعار الفائز في المباراة بإحضار الوثائق المكملة للملف•

.طلب الشهادة الطبية والتحقق من السجل المركزي التأديبي•

اعداد مذكرة التعيين وإرسالها للموظف الجديد•

انجاز محضر االلتحاق بالعمل•

.فتح ملف فردي جديد للموظف•

شيرةاصدار قرار التوظيف والتوقيع عليه وإرساله الى الخازن الوزاري قصد التأ•

.حفظ القرار المؤشر عليه في ملف الموظف الجديد وتبليغه بنسخة منه•



الترسيم

دبعاإلداريةاألسالكبأحدالمتمرنالموظفتثبيتبموجبهايتمعمليةعنعبارة•

ييمالتقتقريرعلىبناءاألعضاءالمتساويةاإلداريةاللجنةفيهاوتبثكاملةسنةقضائه

.المباشرينالرؤساءومالحظات

:الترسيمعمليةفيالمتبعةالمسطرة•

المتمرنينللموظفينالتقييمتقاريرإنجاز•

األعضاءالمتساويةاإلداريةاللجنةاجتماعمحضروالترسيمجدولإعداد-

للتوقيعاللجنةأعضاءعلىالملفعرض-

الماليالمراقبتأشيرةعلىوعرضهالتمرينتمديدأوالترسيمقرارإعداد-



 وضعيات الموظف

:الوضعية هي الحالة التي يكون فيها الموظف بعد تعيينه وهي كالتالي 

القيام بالوظيفة •

اإللحاق •

التوقف المؤقت عن العمل •

الجندية •



لقيام بالوظيفة ا

:بالوظيفةالقياموضعيةفيالموظفيعتبر•

لهاالمطابقةالمناصباحدمهامومزاوالمادرجةفيمرسماكانإذا•

ونبدوالرخصالوالدةعنالممنوحةوالرخصصحيةألسبابوالرخصاإلداريةالرخصمناستفادتهمدةطيلة•

.اجر

.تمثيالاألكثرالنقابيةالمنظماتإحدىلدىالنقابيوالتفرغاإلشارةرهنوضعهمدةطيلة•

:التاليةالشروطوفقأخرىعموميةإدارةإلىنقلهيمكن•

.الموظفإقامةمحلتغييردونالمصلحةلحاجةاإلدارةمنبمبادرةتلقائيا-

.الموظفإقامةمكانتغييرإلىسيؤدياالنتقالهذاكانإذاالموظفبموافقة-



 وضعية اإللحاق

بجميعهفيومتمتعااإلطارلهذاتابعابقائهمعاألصليإطارهعنخارجاكانإذااإللحاقوضعيةفيالموظفيعتبر•

.والتقاعدالترقيةفيحقوقه

لدىعنهللتراجعقابالويكونالموظفمنبطلباإللحاقيتم:

للتقاعدالعامالنظامبموجبالممنوحالمعاشإلىيؤديمنصبلشغلالدولةإدارات•

العامةالمنفعةبصفةلهامعترفجمعيةأوعامةمصلحةذاتخصوصيةهيأة•

الخاضعةاالمتيازذاتوالمقاوالتالمختلطةوالشركاتالعامةوالشركاتالدولةوشركاتالعامةالمؤسسات•

ممنوحالالمعاشإلىبهاالعملاليؤديوالتيالعامةالمصلحةذاتالخصوصيةوالمقاوالتللدولةالماليةللمراقبة

للتقاعدالعامالنظامبموجب

.دوليةأوجهويةمنظمةأوأجنبيةدولة•

التاليةالحاالتفيالقانونبحكماإللحاقيتم:

الحكومةفيعضوبصفةالتعيين-1

عاديةةبصفبالمهامالقيامدونتحولواجباتالنيابةتلكاقتضتإننقابيةأونيابةعموميةبنيابةالقيام-2

.العلياالوظائفإحدىشغل-3



تالث سنوات قابلة للتجديد عند انتهاء مدة اإللحاق ( 3)يقع إلحاق الموظف لمدة أقصاها •

 يجوز للموظف الملحق:

ته في إما إعادة إدماجه في سلكه األصلي حيث يشغل أول منصب شاغر ويباشر من جديد منصبا مماثال لرتب•

.هذا السلك 

أو اإلدماج في اإلدارة الملحق بها بناء على طلبه أو تجديد مدة الحاقة•

.جددتعويضه حاال في وظيفته  ما عدا إذا كان ملحقا لمدة تقل عن ستة اشهر أو تعادلها وكانت هذه المدة ال ت•

إرجاع الموظف عند انتهاء مدة اإللحاق وجوبا إلدارته األصلية ويشغل أول منصب شاغر بها ، وإذا تعذر •

إعادة إدماجه بسبب عدم وجود منصب شاغر مطابق لدرجته في إطاره األصلي يستمر في تقاضي األجرة

لية وجوبا المطابقة لوضعيته النظامية خالل السنة الجارية من اإلدارة التي كان ملحقا بها ويلتحق بإدارته األص

.ابتداء من السنة الموالية 

أما الموظف الذي تم الحاقة لدى دولة أجنبية أو منظمة جهوية أو دولية يعاد إدماجه في الحال في إطاره •

األصلي في حالة إنهاء إلحاقه وعند عدم وجود منصب شاغر مطابق لدرجته يعاد إدماجه زيادة عن العدد 
.المحدد 

مسطرة اإللحاق •

التيةالهيئأوالمؤسسةأواإلدارةرئيسمنباقتراحباألمرالمعنيالوزيرطرفمناإللحاققرارإصداريتم•

.الموظفبهايلحق

.الماليالمراقبتأشيرةعلىالقراريحال•



 وضعية التوقف المؤقت:

تابعاقيوباألصليسلكهعنخارجاكانإذاالعملعنالمؤقتالتوقفأواالستيداعوضعيةفيالموظفيعتبر•

مرتبأيالحالةهذهفيالموظفيتقاضىالووالتقاعدالترقيةفيحقوقهانقطاعمعله

.الموظفمنبطلبوإماحتميةبصفةإماويكونالمعنيالوزيريصدرهبقرارذلكيتم•

:الحتميالمؤقتالتوقف•

 صته الحتمي إذا تعذر عليه االلتحاق بالعمل بعد انتهاء مدة رخالتوقفيجعل الموظف تلقائيا في وضعية

.  المرضية

 تة أشهر الحتمي على إثر رخصة مرض قصيرة األمد فإنه يتقاضى طيلة السالتوقفإذا جعل الموظف في حالة

.األولى نصف أجرته

وعند ال يمكن أن تتعدى سنة واحدة مدة التوقيف الحتمي ويسوغ تجديد هذا التوقيف مرتين لمثل هذه المدة ،

:انصرامها يجب

إما إرجاع الموظف إلى أسالك إدارته األصلية-

إما إحالته على التقاعد-

.وإما حذفه من األسالك بطريق اإلعفاء إن لم يكن له الحق في اإلحالة على التقاعد-

من نظر غير أنه إذا بقى الموظف غير قادر على استئناف عمله بعد مرور السنة الثالثة على توقيفه وتبين-

ت يجوز المصالح الطبية أنه يستطيع مزاولة أعماله بصفة عادية قبل انتهاء سنة أخرى، فإن التوقيف المؤق

.تجديده مرة ثالثة



 التوقف المؤقت بطلب من الموظف

:بناء على طلب الموظف في الحاالت التاليةالتوقف المؤقتيمنح •
إصابة زوجه أو أحد األوالد بحادثة خطيرة أو مرض خطير،-1

التطوع للخدمة في القوات المسلحة الملكية،-2

ا لقيام بدراسات أو بحوث تكتسي طابع المصلحة العامة،-3

لدواعي شخصية،-4

مصابا بعاهة مستديمة تتطلب معالجة مستمرة،كاناذاسنوات أو5تربية األطفال الذين ال يزيد عمرهم عن -5

.تتبع الزوج-6

:وتجديد مدته باختالف دواعيهبهاالمسموح التوقف المؤقتتختلف مدة اإلحالة على •

.يهيجب استطالع رأي اللجنة اإلدارية المتساوية األعضاء في طلب الموظف قبل البت ف4و3في الحالتين •

الة ال يمكن تجديد اإلحوال يمكن أن تتجاوز مدة اإلحالة على االستيداع ثالث سنوات 3و2و1في الحاالت •
في ويمكن.على االستيداع في هذه الحاالت إال مرة واحدة ولفترة ال تتعدى المدة المقررة لها وفق كل حالة

المالي بشرط توفر المنصب, حتى قبل انتهاء مدة االستيداع, هذه الحاالت إرجاعه إلى عمله بطلب منه
.وتقديم طلب داخل أجل شهرين



القانون مدتها تقل أو تعادل سنتين حيت تتجدد في هذه الحالة بقوة: لدواعي شخصيةالتوقف المؤقت حالة•

، وال يمكن .مرة واحدة إذا طلب الموظف ذلك دون ما حاجة إلى استشارة اللجنة اإلدارية المتساوية األعضاء

للموظف في هذه الحالة أن يطلب العودة إلى ممارسة مهامه إال عند انصرام المدة األولى إلحالته على 

.االستيداع على األقل وفق دواعي المصلحة

ة تتطلب حالة المرأة الموظفة التي تطلب التوقف لتربية ولد يقل سنه عن خمس سنوات أو يكون مصابا بعاه•

.وفرةيمكن تجديده ما دامت الشروط المطلوبة في الحصول عليه متومعالجات مستمرة مدته أقصاها سنتين 

عل إقامته حالة المرأة الموظفة  التي تطلب التوقف بصفة مؤقتة ، لتتبع زوجها إن اضطر بسبب مهنته إلى ج•

نتين قابلة االعتيادية بعيدة عن المكان الذي تعمل فيه زوجته وحينئذ تكون مدة التوقيف المقررة لسنتين اث

غب في يستفيد من هذه الحالة الزوج الموظف الراانكما يمكن .للتجديد من غير أن تتعدى نهاية عشر سنين 

.االلتحاق بمقر عمل زوجته 

تياللألسبابفعالموافقةباألمرالمعنيالموظفأعمالأنمنللتيقنالالزمة،األبحاثإجراءحقلإلدارة•

.المؤقتتوقيفهإلىأدت

فيالمقررةوطالشرطبقالعائليةبالتعويضاتمتمتعةتبقىفإنهاعائلةترأسالتيالموظفةللمرأةبالنسبة•

.العملبهالجاريالنظام

قبلقلاألعلىشهرينوظيفتهفيإدماجهإعادةطلبتقديممنهبطلباالستيداعحالةفيالموظفعلىيجب•

الجاريةالفترةانتهاء

بالمنصيرفضالذيأوالمقررةاآلجالفيمنصبهإلىإرجاعهيطلبالوالذيمؤقتاالموقفالموظفإن•

ساويةالمتاإلداريةاللجنةاستشارةبعدوذلكاإلعفاءبطريقاألسالكمنحذفهيمكنرجوعه،عندلهالمعين

.ضاءاألع



رهن اإلشارة
إحدىباألصليةبإدارتهإلطارهتابعايبقىعندمااإلشارةرهنموضوعاالموظفيكون•

إدارةبمهامهويزاولبهاالماليلمنصبهوشاغالالمحليةالجماعاتأوالعموميةاإلدارات
.أخرىعمومية

حقوقهبجميعاألصلية،جماعتهأوبإدارتهمتمتعا،اإلشارةرهنالموضوعالموظفيظل•
.والتقاعدوالترقيةاألجرةفي
عينةممهامإنجازأجلمنللمصلحةالضروريةللحاجياتإالاإلشارةرهنالوضعيجوزال•

.الموظفبموافقةمحددةمدةوخالل
كانالتيللمهاممماثلتراتبيمستوىمنمهامااإلشارةرهنالموضوعالموظفيمارس•

منتمكينهاقصدإليهادوريتقريررفعإلزاميةمعاألصلية،جماعتهأوإدارتهفييمارسها
.نشاطهتتبع

.عليهويؤشرالمعنيالوزيرعنالقراريصدر•



التفرغ النقابي:
طووواره يكوووون الموظوووف مسوووتفيدا مووون التفووورغ النقوووابي عنووودما يبقوووى تابعوووا إل•

النقابوات بإدارته األصلية وشاغال لمنصبه المالي بها ويزاول مهامه بإحدى
.األكثر تمثيال

إدارتوه يظل الموظف المتفورغ لودى إحودى النقابوات األكثور تمثويال متمتعوا، ب•
.األصلية، بجميع حقوقه في األجرة والترقية والتقاعد

:تبوار موا يلويلتحديد المنظمة النقابية األكثر تمثيال يتعين األخذ بعين االع•
موووون مجموووووع ممثلووووي الموووووظفين % 6الحصووووول، علووووى األقوووول، علووووى -

د الووطني المنتخبين برسم اللجان اإلدارية المتساوية األعضاء على الصعي
مووون مجمووووع ممثلوووي المووووظفين % 35الحصوووول، علوووى األقووول، علوووى -

لووزارة أو المنتخبين برسم اللجان اإلدارية المتساوية األعضاء على صوعيد ا
اإلدارة المعنيوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة 

االستقالل الفعلي للنقابة -
القدرة التعاقدية للنقابة- .



وضعية الجندية:

لجييش الجندية هي إدماج الموظفين واألعوان المرسمين التابعين لإلدارات العمومية في ا•

.ألداء الخدمة العسكرية الفعلية

قيد مرتبيه يحتفظ الموظف في هذه الوضعية بحقوقيه فيي الترقيي فيي إدارتيه األصيلية، ويف•

.المدني وال يقبض سوى أجرته العسكرية

ة يعيياد بحكييم القييانون إدميياج المعنييي بيياألمر فييي سييلكه األصييلي بعييد تسييريحه ميين الخدميي•

.تقاعد العسكرية وتأخذ خدماته العسكرية بعين االعتبار في وضعيته اإلدارية وفي ال

تعييين فيي تأخذ  المدة المقضية برسم الخدمة العسكرية الفعلية أو التدريب الخاص قبيل ال•

.منصب عمومي بعين االعتبار في ترقي العون بعد ترسيمه في أسالك اإلدارة

يصدر في هذا الشأن مقرر عن الوزير المعني ويؤشر عليه .



الترقية
الترقية في الدرجة:

كل وييتم ذليك بشي. الترقية في الدرجة هي عمليية انتقيال الميوظفين، مين درجية إليى درجية أعليى•

:مستمر سواء في نفس اإلطار أم في إطار أخر وذلك إما

عن طريق امتحان الكفاءة المهنية•

عن طريق االختيار•
.بعد إجراء مباراة مفتوحة•
يم البحوث أمام لجنة علمية بالنسبة لبعض األنظمة كاألساتذة الباحثيندتق•

ن مناقشيية البحييث أمييام لجنيية التحكيييم كمييا هييو الشييأن بالنسييبة سييلك المهندسييين والمهندسييي•

المعماريين

سيبة، الرتيب، واألقدميية المكت: شروط الترقية في الدرجة محددة في األنظمة األساسيية الخاصية•
 .الخ..... واألقدمية في الدرجة واألقدمية في اإلطار، وعند االقتضاء الحصيص المالي

.كما يخضع الموظفون المعينون في درجة أعلى إلى إعادة الترتيب•



لترقية عن طريق امتحان الكفاءة المهنيةا:

لترقية هو اختبار تنظمه اإلدارة  كل سنة لفائدة موظفيها من أجل تقييم كفاءاتهم المهنيةامتحان الكفاءة المهنية•
.المرشحين الناجحين

المهنية تقرر األنظمة األساسية الخاصة بكل هيئة أو سلك الشروط األدنى الواجب توفرها للمشاركة في االمتحانات•
.( الرتبة، األقدمية المطلوبة في الدرجة األصلية)

من عدد الموظفين المتوفرين على 13%الترقي عن طريق االمتحان في حدود اصبح2012ابتداء من فاتح يناير •
.أقدمية ست سنوات في الدرجة

جتياز امتحان تضاف إلى نقطة االختبارات نقطة مهنية تطابق معدل النقط المحصل عليها برسم السنوات المطلوبة ال•
.%30الكفاءة المهنية ويخصص لها معامل يعادل 

ية الموظفين متحانات المهنية بالنسبة للموظفين الذين يستوفون الشروط المطلوبة الجتيازها ، وترقااليتم تنظيم •

.الناجحين في حدود الحصيص للدرجة الحالية إلى الدرجة األعلى



الترقية عن طريق االختيار:

جة الذي تعده في جدول الترقية في الدرتتم الترقية عن طريق االختيار بعد التقييد •

ة فييي اإلدارة سيينويا ويتضييمن جميييع أسييماء المييوظفين المسييتوفين لشييروط الترقييي
..الدرجة أو الرتبة خالل سنة إعداده

.يتم حصر جدول الترقي بعد رأي اللجنة اإلدارية المتساوية األعضاء•
.يجب إطالع الموظفين على جداول الترقي.•
قيتهم بإمكييان المييوظفين الييذين لييم تييتم تييرأصييبحنظييرا لمحدودييية حصيييص الترقييي •

لخامسية باالختيار بعد تقييدهم أربع سنوات فيي جيدول الترقيي أن يرقيوا فيي الميرة ا

ستقل عين باالختيار خارج الحصيص السنوي بعد تقييدهم في جدول خاص للترقي م
.للحصيص جدول الترقي الخاضع 



مسطرة الترقي في الدرجة عن طريق االختيار
بيان الحصيص•

التقييمتقرير•

يارالئحة األعوان المستوفين لشروط الترقية في الدرجة باالخت•

خاضع للحصيص وجدول أخر جدول الترقي في الدرجة باالختيار•
.غير خاضع للحصيص

محضر الترقية في الدرجة باالختيار

http://refgrh.mmsp.gov.ma/files/mmsp/imprime/AV03M001.rtf
http://refgrh.mmsp.gov.ma/files/mmsp/imprime/AV09M001.rtf
http://refgrh.mmsp.gov.ma/files/mmsp/imprime/AV03M004.rtf
http://refgrh.mmsp.gov.ma/files/mmsp/imprime/AV03M005.rtf


الترقية في الرتبة

اسيي شروط الترقية في الرتبة محددة بالسلم أو بكيل درجية عنيدما تنتميي هيذه األخييرة لنظيام أس•

ب معدل حس( السريع والمتوسط أو البطيء)الرتبة، األقدمية المطلوبة حسب نسق الترقي : خاص

النقطة المهنية المحصل عليها

إعادة الترتيب •
.ريةحياته اإلداتيبهو منح موظف رتبة أو األقدمية في الرتبة عند الترسيم وبعد إعادة تر•



 نسق الترقي:

 :التالييحدد نسق الترقية في الرتبة في غالبية األنظمة على الشكل*

اوي أو نسق الترقي السريع، ويمثل معدل النقط العددية الذي يس-

 16/20يتجاوز 

جاوز نسق الترقي المتوسط ويمثل معدل النقط العددية الذي يت-

 16/20ويقل عن 10

قل عن ويمثل النقط العددية الذي ي( األقدمية)نسق الترقي البطيء -

؛ .10/20



الرخص(  5

الرخص اإلدارية •

الرخص ألسباب صحية •

الرخص عن الوالدة •

الرخص بدون اجر •



مهامهأثناءهازاولسنةكلبرسمعمليوم(22)عشرينواثنينفيالرخصةمدةتحدد•

الوظيفةفيشهراعشراثناقضاءبعداألولىالرخصةتمنح.

السنويةالرخصفتراتاختيارفياألسبقيةحقاألطفالذويللموظفين.

الرخصهذهتجزئةعلىتعترضأنلهايجوزكماالرخصتقسيطفيالحريةبكاملاإلدارةتحتفظ.

الرخص اإلدارية

الرخصة اإلدارية عبارة عن رخصة سنوية مدفوعة األجر لكل موظف أو عون •
.في وضعية القيام بوظيفته



قبةالمراأعمالبجميعتقوماألخيرةهذهطبية،بشهادةاإلدارةإلىالموظفيدليأنيجب-

.للعالجإالرخصتهيستعملالالموظفأنمنللتأكدالضرورية

أنواع3المرضيةالرخصتشمل:

األمد،قصيرةمرضرخصة1)

األمد،متوسطةمرضرخصة2)

.األمدطويلةمرضرخصة3)

الرخص المرضية

إذا أصيب الموظف بمرض يجعله غير قادر على أداء مهامه، يمنح المعني باألمر رخصة مرض •
 .يتقاضى خاللها كامل األجرة أو نصفها، حسب الحالة



متتابعةشهراعشراثنتيكلفترةعنأشهرستةتتعدىالأنعلىيجب:األمدالقصيرةالمرضرخصة،

رأشهالثالثةخاللالنصفإلىاألجرةوتخفضأجرته،مجموعاألولىأشهرالثالثةخاللالموظفويتقاضى

.التالية

الصحيالمجلسموافقةبعدإالتمنحال:األمدوالطويلةالمتوسطةالمرضيةالرخص.

يزيدأنيجوزال.األمدالمتوسطةالمرضرخصفيالحقتخولالتياألمراضالئحةمرسومبموجبتحدد-

األوليتينالسنتينطوالالموظفويتقاضىسنوات،ثالثعلىاألمدالمتوسطةالمرضرخصةمدةمجموع

.الثالثةالسنةفيالنصفإلىاألجرةوتخفضأجرته،مجموع

لةالطويالمرضرخصفيالحقتخولالتياألمراضالئحةالعموميةللوظيفةاألساسيالقانونبموجبتحدد-

طوالالموظفويتقاضىسنوات،خمسعلىاألمدالطويلةالمرضرخصةمدةمجموعيزيدأنيجوزوال.األمد

.التاليتينالسنتينفيالنصفإلىاألجرةوتخفضأجرته،مجموعىاألولسنواتالثالث

عمله،استئنافعلىنهائياقادرغيرالموظفأنصحيةألسبابالرخصةانقضاءوقتالصحيالمجلسالحظإذا

.تلقائياأومنهبطلبإماالتقاعدعلىباألمرالمعنييحال

مرضيةالالرخصةانتهاءبعديستطعولمبالعملالقيامعنللموظفالنهائيبالعجزالصحيالمجلسيقرلمإذا

.الحتميالتوقفعلىاإلحالةوضعيةفيتلقائياجعلالعملاستئناف



 أسبوعا تتقاضى خاللها راتبها كامال( 14)تتمتع الموظفة الحامل برخصة عن الوالدة مدتها أربعة عشر.

رخص بدون أجر
 بعد موافقة رئيس اإلدارة، في االستفادة من رخصة بدون أجروطلبهميمكن للموظفين، بناء على..

للموظف الحق في االستفادة مرة واحدة كل سنتين من رخصة بدون أجر ال تتعدى شهرا واحدا غير قابلة للتقسيط

الرخص االستثنائية
وانين الجاري يتعلق األمر برخصة أو إذن بالتغيب تمنح للموظف مع تقاضي مجموع األجرة حسب الحاالت االستثنائية المنصوص عليها في الق

..بها العمل

ثالث حاالت تمنح للموظف حق االستفادة من رخصة استثنائية طبقا للقوانين الجاري بها العمل وهي:

نيابة عمومية أو نقابية-

ألسباب شخصية-

ألداء فريضة الحج-

رخصة عشرة تمنح الرخص االستثنائية ألسباب شخصية للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية أو ألسباب خطيرة، على أن ال تتجاوز مدة ال

.أيام

اإلدارية  يستفيد من الرخصةوال يحق للموظف أنإال مرة واحدة في الحياة اإلدارية للموظف(  ستون يوما )ال تمنح رخصة أداء فريضة الحج •

.خالل هذه السنة 

رخص الوالدة



ة وكذلك األمر بالنسب. حوادث الشغل هي الحوادث التي تقع للموظف أثناء أو بمناسبة مزاولة عمله

.للحوادث التي تقع في الطريق المؤدية إلى العمل ذهابا وإيابا

تخضع األمراض المهنية لنفس النظام الذي تخضع له حوادث الشغل .

ا يستفيد األعوان والموظفون المصابين بمرض مهني من نفس المزايا والتعويضات التي حددته

.التشريعات المتعلقة بحوادث الشغل

يتقاضى الموظفون واألعوان، على إثر حادثة الشغل، مجموع األجرة خالل مدة العجز المؤقت.

من معاش الزمانة %25من جراء الحادثة منيستفيد الموظف الذي تفوق نسبة عجزه.

 مع األجرة إذا استمر الموظف في مزاولة الخدمة الزمانةيمكن جمع معاش

 كما يمكن جمعه مع معاش التقاعد عند إحالته عليه.

حوادث الشغل



أوةالشرطمحضرالحادث،مالبساتوظروفحولالرئيستقرير)الشغلحادثةعنملفبإعداداإلدارةتقوم

راقبةالمإلجراءالصحيالمجلسأوالطبيةاللجنةإلىإرسالهويتم(...العجزنسبةالطبية،الشواهدالدرك،

علىةاإلحالأوالمؤقتالعجزفترةبعداإلدماجإعادةالمرضية،الرخصةالعجز،نسبةتأكيد)برأيهاواإلدالء

.(..التقاعد

.ملالعواستئنافالمصادقةقصدالصحيالمجلسالىلالستشفاءطبيةشهادةإرساليتمالشفاءعند•

معاشمنوأإيرادمنالموظفويستفيدالمصادقةقصدالعجزتبينطبيةشهادةتبعتالمؤقتالعجزحالةفي•

.(للعجزالمئويةالنسبةحسب)الزمانة

.العملواستئنافالصحيالمجلسإلىطبيةشهادةبعثيتمالشفاءحالةفي•

:التاليةالوثائقمنالملفيتكونالوفاةحالةفي•

بالحادثالوفاةارتباطتثبتطبيةمعاينة-•

الوفاةورصيدالزمانةمعاشمنالحقوقذويواستفادةالوفاةملفتصفية•

هرأشستةتساويلمدةالعملعناالنقطاعتمديدحالةفيالمعاشاتقسمإلىالحادثةملفبعثضرورة•

فأكثر

منالصحيالمجلسبموقفالعملعنباألمرالمعنيلتوقفالرابعالشهرمنابتداءالمعاشاتقسمإخبار•

.لعملهباألمرالمعنياستئنافوبتاريخالحادث



المسطرة المتبعة لتدبير ملفات حوادث الشغل بالنسبة للموظف•

:الرسمي

أيام الموالية5: التصريح 

تقرير الرئيس المباشر

( .يوم 15داخل ) الشواهد الطبية 

اللجنة اإلقليمية والمجلس الصحي : وزارة الصحة -

.قسم المعاشات ولجنة اإلعفاء: وزارة المالية -

المرتب كامال 

تعويض مصاريف العالج

(25%=<عجز) الزمانةمعاش 

ومعاش ذويالزمانةمعاش  الوفاة) الحقوق  )



 واجبات الموظف

احترام سلطة الدولة * 

رض عدم مزاولة الموظف بصفة مهنية أي نشاط حر أو تابع للقطاع الخاص يدر عليه دخال كيفما كانت طبيعته وإال تع* 
:  للمتابعة التأديبية باستثناء 

يس اإلدارة انجاز األعمال العلمية واألدبية والفنية والرياضية شريطة عدم ذكر الصفة اإلدارية عند النشر إال بموافقة رئ*  
.  وعدم إضفاء الطابع التجاري عليها 

التدريس والخبرات واالستشارات والدراسات شريطة ممارستها بصفة عرضية *  

لالستفادة من هذين االستثنائية يجب طلب موافقة اإلدارة 

. ضرورة التصريح بالزوج الذي يزاول مهنة حرة أو نشاطا تابعا للقطاع الخاص ويدر عليه دخال *  

.  تحمل المسؤولية الكاملة في القيام بالمهام الموكولة إليه*  

كتمان السر المهني *   

.  عدم اختالس أوراق المصلحة ومستنداتها*  

. االمتثال لقرارات اإلدارة فيما يتعلق بالتسمية وتعيين مقر العمل *  



ت التي ينص كل خطأ يرتكبه الموظف عند مزاولته لوظيفته يعرضه لعقوبة تأديبية، و عند االقتضاء للعقوبا

.  عليها القانون الجنائي

الخطأ المؤدي إلى عقوبة تأديبية قد يكون إخالال بااللتزامات المهنية أو جنحة ماسة بالحق العام.

تشتمل العقوبات التأديبية المطبقة على الموظفين حسب تزايد الخطورة على ما يلي:

اإلنذار ؛-

التوبيخ ؛-

الحذف من الئحة الترقي ؛-

القهقرة من الرتبة ؛-

االنحدار من الدرجة ؛-

العزل بدون توقيف حق المعاش ؛-

.العزل مع توقيف حق المعاش-

العقوبات التأديبية



مسطرة العقوبات الخاصة بالموظفين الرسميين والمتمرنين•

إعداد تقرير رئاسي حول األفعال المرتكبة •
.إليه توجيه رسالة للمعني باألمر لإلدالء بتبريرات حول األفعال المنسوبة•
إعداد مذكرة اإلنذار أو التوبيخ •
توجيه استدعاء ألعضاء المجلس التأديبي •
إعداد محضر المجلس التأديبي •
إشعار المعني باألمر بالعقوبة المتحدة في حقه •
انجاز المقرر•
السجل توجيه نسخة من قرار العقوبة إلى الوظيفة العمومية قصد التسجيل ب•

.المركزي التأديبي



 هناك عقوبتان تكتسيان صبغة خاصة؛ وهما:

.تة أشهرالحرمان المؤقت من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية وذلك لمدة ال تتجاوز سالتوقيف أو -

واإلحالة الحتمية على التقاعد، وال يمكن إصدار هذه العقوبة األخيرة إال إذا كان الموظف مستوفيا-

.للشروط المحددة في تشريع التقاعد

:  العقوبات التأديبية إلى صنفين وفقا لدرجة الخطورةتنقسم•

.عقوبة من الدرجة األولى وهي اإلنذار والتوبيخ، والتي ال تتطلب اللجوء إلى المجلس التأديبي-

.ويشترط فيها استشارة المجلس التأديبيواألنواع األخرى من العقوبات هي من الدرجة الثانية-

بالحق إذا ارتكب أحد الموظفين هفوة خطيرة سواء كان األمر يتعلق بإخالل في التزاماته المهنية أو بجنحة ماسة

.العام فإنه يوقف حاال من طرف السلطة التي لها حق التأديب

يفه، وإما والمقرر الصادر بتوقيف الموظف يجب إما أن ينص على أن المعني باألمر يحتفظ بمرتبه طيلة مدة توق

ر يتقاضاها أن يحدد قدر ما سيتحمله من االقتطاع، وتستثنى من ذلك التعويضات العائلية التي يظل المعني باألم

.بأكملها

  يفة العموميةالمحددة بالنسبة للموظفين المرسمين في النظام األساسي العام للوظالتاديبيةتطبق نفس المسطرة.



ل وضوح األفعال تقوم السلطة التي لها حق التسمية، بتقديم تقرير مكتوب إلى المجلس التأديبي يتضمن بك•

.المنسوبة للموظف المتابع وكذا مكان وظروف ارتكابها

تأديبيلموظف الحق في أن يطلع على ملفه الشخصي بتمامه، ويمكنه أن يدلي بمالحظاته إلى المجلس ال. 

 التأديبيتتخذ بعد استشارة المجلس( عقوبات من الدرجة األولى)جميع العقوبات، ما عدا اإلنذار والتوبيخ

 .من بإمكان المجلس التأديبي عند استشارته من أجل فرض عقوبة من الدرجة الثانية اقتراح عقوبة

.الدرجة األولى

لمجلس التأديبيا:

عضاءاألالمتساويةاإلداريةاللجانتجتمعلمهامه،مزاولتهبمناسبةألخطاء،الموظفينأحدارتكابحالةفي•

المقترحةبةالعقوحولمعلالبرأيهالإلدالءالمتابعللموظفالمنسوبةاألفعالفيللبثتأديبيمجلسشكلفي
..تطبيقها



 التأديب شروط:

ن تكون ال يمكن في أي حال من األحوال، أ. يجب تبليغ قرار العقوبة التأديبية إلى الموظف المعني باألمر•

على ذلك أشد من العقوبة التي يقترحها المجلس التأديبي، إال إذا وافقفي حقهالعقوبة الصادرة بالفعل

.الوزير

مس يجوز للموظف الذي صدرت في شأنه عقوبة تأديبية والذي لم يتم حذفه من األسالك، بعد مرور خ•

مي إليه سنوات في عقوبات اإلنذار والتوبيخ وعشر سنوات في غيرها أن يتقدم بطلب للوزير الذي ينت

.س التأديبي يلتمس فيه أن ال يبقى في ملفه أي أثر للعقوبة الصادرة عليه ويتم ذلك بغد استشارة المجل

 .يجب تبليغ قرارات التأديب إلى الموظف المعني باألمر وضمها بملفه الشخصي•
انتظار إذا ارتكب أحد الموظفين هفوة خطيرة، يمكن توقيفه حاال، مع االحتفاظ بأجرته أو االقتطاع منها في•

ياطي وال التوقيف المؤقت عن العمل هو إجراء احت. اجتماع المجلس التأديبي للبث في األفعال المنسوبة إليه

.يشكل بأي حال من األحوال عقوبة تأديبية



 عند تورط موظف في قضية جنائية أدت إلى اعتقاله وتقديمه للعدالة:

ها الحق في يجب توقيف الموظف فورا مع حجز راتبه بأكمله أو جزءا منه خالل مدة التوقيف حسب المقرر الصادر عن السلطة التي ل
.التأديب وتستثنى من ذلك التعويضات العائلية

 على المجلس التأديبي تأجيل اإلدالء برأيه إلى حين صدور الحكم النهائي

ف في أجل في حالة التوقيف يجب استدعاء المجلس التأديبي في أقرب أجل ممكن كما يجب أن تسوى نهائيا حالة الموظف الموق
تقاضى وإن لم يصدر أي مقرر عند انتهاء هذا األجل فإن الموظف ي. أربعة أشهر ابتداء من اليوم الذي جرى فيه العمل بالتوقيف

.من جديد مرتبه بأكمله

توبيخ وللموظف المعني باألمر الحق في استرجاع المبالغ المقتطعة من مرتبه إن لم تصدر عليه أية عقوبة غير اإلنذار وال
.والتشطيب من الئحة الترقية أو إن لم يقع البث في قضيته عند انتهاء األجل المحدد في الفقرة السالفة

ن المحكمة غير أن الموظف إذا أجريت عليه متابعات جنائية، فإن حالته ال تسوى نهائيا إال بعد أن يصير الحكم الصادر عليه م
مله إلى التي رفعت لها القضية نهائيا وال تطبق في هذه الحالة المقتضيات أعاله الخاصة باألجل المعين إلعادة الراتب بأك

.الموظف

 مسطرة إعادة إدماج وتعويض موظف موضوع عقوبة العزل والملغاة بموجب حكم قضائي:
-ر كما لو عني باألمإعداد قرار من قبل اإلدارة بالموافقة المسبقة على الحكم القضائي القاضي بإلغاء قرار العزل وبإعادة تشكيل الحياة المهنية للم

.أنه لم يتوقف عن ممارسة مهامه

-ساوي مبلغ إعداد قرار للتوقيع من طرف رئيس الحكومة، مؤشر عليه من طرف كل من وزير المالية ووزير الوظيفة العمومية، يمنحه تعويضا ي
.األجرة التي لم يتوصل بها خالل فترة العزل، مع تخليص المداخيل التي يكون المعني باألمر قد توصل بها كأجير

-ليس إلزاميا أن يلتحق المعني باألمر بنفس مصلحة التعيين.



ق السريع ودون تتم تسوية وضعية الموقوفين مع احتساب فترة التوقيف ألجل الترقية في الرتبة حسب النس

اشتراط النصاب المالي ألجل ترقيتهم في الدرجة

منحهم بالنسبة للمطرودين يجب اعادة ادماجهم وتوفير مناصب مالية لهم مع إعادة تركيب حياتهم اإلدارية مع

.تعويضا اجماليا بالنسبة للفترة الفاصلة بين تاريخ التوقيف وتاريخ االدماج

المسطرة اإلدارية:
دراسة الطلب و تبليغ قرار اعادة االدماج للمعني باألمر

إعداد محضر االلتحاق بالعمل

يرةقرار التسوية االدارية والمالية و التوقيع عليه و إرساله مع مرفقاته الى الخازن الوزاري المعتمد من اجل التأش

مراقبة وتأشيرة الخازن الوزاري المعتمد و االرجاع الى اآلمر بالصرف

تحيين قاعدة المعطيات ، تبليغ المعنيين باألمر بالقرارات مؤشر عليها، مع االحتفاظ بنسخة بملفاتهم



 حاالت الغياب غير المرخص أو من دون أسباب وجيهة
.الخصم من األجرة باستثناء التعويضات العائلية-
.كل غياب خالل فترتي العمل القانوني اليومي ، يحتسب بنصف يوم-
من األجرة ا1/60يتم الخصم من أجرة الموظفين واألعوان على قاعدة -

لشهرية.

االقتطاع من األجور\التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة:
.(ط القروييومين من أيام العمل و ثالثة أيام بالوس)احترام الموظفين واألعوان آلجال تبليغ اإلدارة في حالة المرض أو الوالدة  *
.استفسارات كتابية للمعنيين *
ألجرةفي حالة عدم وجود مبررات، تقوم اإلدارة باتخاذ قرار االقتطاع من األجرة ويوجه هذا األمر إلى المصلحة المكلفة بأداء ا *

الغياب غير المرخص أو بدون مبررات مقبولة:
.ال يتم االقتطاع إال بعد توجيه استفسار كتابي للموظف أو العون لإلدالء بمبررات الغياب-
.التعاضديةبالمنظاتواالنخراطاتال يتم االقتطاع إال بعد خصم اقتطاع معاش التقاعد و الضريبة على الدخل -
لفة بأداء يتم االقتطاع بموجب أمر لرئيس اإلدارة المعنية يبين فيه المدة موضوع االقتطاع ويوجه األمر إلى المصلحة المك-

تسلم نسخة من األمر إلى المعني باألمر. األجرة

اعتبار أن مباشرة االقتطاعات من األجور، ال تلغى مسطرة المتابعة التأديبية في حق الموظفين المعنيين ب
.أو العونعن العمل دون ترخيص مسبق أو مبرر مقبول تشكل إخالال بااللتزامات المهنية للموظفالتغيبات



العزلعقوبة

التسلمبإشعارمعالوصولمضمونةرسالةبواسطةبهمصرحشخصيعنوانبآخرللموظفإنذاربتوجيهاإلدارةتقوم•
حقهفيستتخذالتيباإلجراءاتتذكيرهمععملهباستئنافومطالبته،

استشارةدونالعزلعقوبةحقهفيتتخذعملهالموظفيستأنفولماإلنذارتسلمتاريخعنأيامسبعةاجلانصرامعند•
التأديبيالمجلس

فيتتخذواألجرةتوقيفتاريخمنابتداءيوماستيناإلدارةتنتظرالموظفراتباإلدارةتوقفاإلنذارتبليغتعذرإذا•
.العزلعقوبةحقه

.التأديبيالمجلسعلىفيعرضأعالهالمذكوراألجلداخلعملهالموظفاستأنفإذاأما•
.الوظيفةتركتاريخمنابتداءالعزلعقوبةتسري•

الموظفيحذفإثرهاوعلىالتأديبي،المجلساستشارةبعدالمتابع،الموظفعلىتطبقتأديبيةعقوبةهي•
..منهالحرمانأوالمعاشفيبحقوقهاالحتفاظمعاألسالك،منباألمرالمعني

.الوظيفةترككحالةوظيفتهمزاولةعنتوقفالذيالموظفحقفيالعزلقراريتخذ•
اآلثار المترتبة عن عقوبة العزل •
العموميةةبالوظيفالمكلفةالحكوميةالسلطةلدىالمركزيالتأديبيالسجلفيالمعنيالموظفاسمتسجيل•

.اإلدارةأسالكفيجديدمنالتوظيفمنوحرمانه
.بهاالمرتبطةاالمتيازاتولكافةلوظيفتهالموظففقدان•



 اللجان اإلدارية المتساوية األعضاء
المطبق بموجبه بخصوص 2.59.0200تتشكل اللجـان الثنائيـة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم •

24)2.58.008من الظهير الشريـف رقم 11اللجان اإلدارية المتساوية األعضـاء الفصـل 

بمثابة النظام األساسي العام للوظيفة العمومية كما تغييره وتتميمه ( 1958فبراير 

يتم إحداث هذه اللجان على صعيد جهات المملكة وعلى صعيد اإلدارة المركزية،و تدوم مدة •

سنوات 6انتداب ممثلي اللجان اإلدارية 

ن يعينو)تشتمل اللجان اإلدارية المتساوية األعضاء على عدد متساو من ممثلين عن اإلدارة•

وممثلين ينتخبهم الموظفون المعنيون ( بقرار من الوزير المعني

على )تجتمع اللجنة اإلدارية المتساوية األعضاء باستدعاء من الوزير الذي يحدد جدول أعمالها•

لى ، وال تكون اقتراحاتها قانونية إال إذا حصلت عالجهويأو على الصعيد ( الصعيد المركزي

ة الوزير األغلبية، وان اقتراحاتها استشارية بطبيعتها، وال تكتسي طابع التقرير إال بمصادق

:  من أهمها رأمووتتناول مداوالت هذه اللجنة عدة جهوياأو (مركزيا)المعني باألمر



:  أهم اختصاصات اللجان اإلدارية المتساوية األعضاء•
. الموظفين والمتمرنينرسيمت•

. ترقية الموظفين•

.  استقالة الموظف عند امتناع اإلدارة عن قبولها•

دراسة طلب استيداع الموظف ألغراض شخصية •

إعفاء الموظف الذي انتهت مدة استيداعه والذي لم يطلب الرجوع إلى عمله أو رفض•
 .المنصب المسند إليه

.إحالة الموظف على المعاش أو إعفاؤه إذا ثبت عدم كفاءته المهنية•

. القيام بدور المجلس االنضباطي

دراسة حالة الموظف الموجود في وضعية إيداع أو استيداع أو المحال على المعاش•
 .والذي يزاول ،بصفة مهنية، نشاطا ممنوعا يدرعليه مدخوال...أو
. التأديبي )القيام بدور المجلس االنضباطي•



أشكال الحذف من األسالك
يترتييب عليهييا االنقطيياع النهييائي عيين العمييل، ويحييدث فييي ولحييذف ميين األسييالك هييو فقييدان صييفة الموظييفا•

:الحاالت التالية

اإلعفاء؛1.

التوقيف2.

العزل3.

االستقالة المقبولة4.

اإلحالة على التقاعد5.

الوفاة6.



اإلعفاء( 1
:اإلعفاء هو الحذف من األسالك ويتم في الحاالت التالية•
ضمررخصةاثرعلىالمعاشفيحقوقهالستوفيلموظفالبدنيةالقدرةلعدماإلداريةاألسالكمنالحذف•

تميالحاالستيداعفترةانتهاءعندأو(عملهاستئنافعلىالقدرةعدم)الرخصفيحقوقهاستنفاذوبعد

عدبوذلكالمهنية،كفاءتهلعدمأومهنيةألخطاءارتكابهحالةفيالتقاعدعلىبإحالتهموظفإعفاءيمكن•
.األعضاءالمتساويةاإلداريةاللجنةاستشارة

التخفيضبخاصشريفظهيربمقتضىإالذلكواليتميشغلونهاقارةمناصبحذفنتيجةموظفإعفاءيمكن•

.الالزمةوالتعويضاتبالشروطمرفقااألسالكبعضموظفيعددمن

العزل( 2

كما تمت اإلشارة إليه في العقوبات هو الخروج من العمل بصفة نهائية •

عند اتخاذ عقوبة العزل في حق الموظف خالل المجلس التأديبي يجب على الموظف الذي تم عزله من عير•

حرمانه من حقوقه في التقاعد المطالبة بحق المعاش إذا توفرت فيه الشروط الالزمة 



االستقالة(3
فة نهائية تنتج االستقالة بطلب من الموظف يبين فيه بوضوح رغبته في مغادرة اإلدارة بص•

.

عليها إن اليعتبر الموظف مستقيال إال إذا قبلتها السلطة التي لها حق التسمية والتي يجب•

.تصدر قرارها داخل اجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تسلم الطلب 

.يسري العمل باالستقالة ابتداء من التاريخ الذي تحدده السلطة المعنية•

قبول االستقالة يجعلها غير مستدركة •

لإلدارة بعد التعفي االستقالة الموظف من المتابعات التأديبية بالنسبة لألعمال التي تتضح•

.االستقالة 

اللجنة يحيل القضية علىانعند امتناع السلطة المعنية من قبول االستقالة يحق للموظف •

.اإلدارية المتساوية األعضاء
.إذا توقف الموظف عن عمله قبل التاريخ المحدد تصدر في حقه عقوبة تأديبية •



اإلحالة على التقاعد( 4
ث حدد سن إحالة الموظفين والمستخدمين المنخرطين في نظام المعاشات المدنية على التقاعد في ثال

.سنة( 63)وستين 

:  غير أن هذه السن تحدد في

؛1957سنة للمزدادينأشهر بالنسبة ( 6)سنة وستة ( 60)ستين --

؛1958سنة للمزدادينسنة بالنسبة ( 61)واحد وستين -

؛1959سنة للمزدادينأشهر بالنسبة ( 6)سنة وستة ( 61)واحد وستين -

؛1960سنة للمزدادينسنة بالنسبة ( 62)اثنين وستين -

.  1961سنة للمزدادينأشهر بالنسبة ( 6)سنة وستة ( 62)اثنين وستين -

:  شروط التقاعد النسبي

سنة24: الذكور

18:  اإلناث

لوفاةا
إذا توفي الموظف أثناء القيام بعمله فان ذوي الحقوق يستخلصون ضمانة الوفاة •



مشكرا على انتباهك


