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 مقدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:

تحتاج إلادارات العمومية إلى موارد بشرية ملباشرة أنشطتها الرامية إلى تحقيق املصلحة العامة 

وإشباع الحاجيات املختلفة للمرتفقين. ومن تم كان املوظف العمومي هو الوسيلة الرئيسية التي تمكن 

  منوطة بها.ـمهام الـمن تنفيذ السياسات العامة والقيام بالإلادارة 

وتماشيا مع هذه ألاهمية، فقد سعت مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية إلى تأطير الحياة 

إلادارية للموظف العمومي منذ بدايتها وإلى غاية انتهائها بشكل عادي أو استثنائي. كما حرص القضاء 

 دة على توفير الضمانات ألاساسية للموظفين تجاه إلادارة كسلطة عامة.من خالل اجتهاداته العدي

إن املسار املنهي للموظف ال يتميز بالثبات والاستقرار، بل يعرف حركية ودينامية مستمرتين. فإذا 

كانت عالقة املوظف باإلدارة هي عالقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح، فإنه من الطبيعي أن تسعى 

مراكز القانونية ملوظفيها تبعا لضرورة املصلحة دون إمكانية تمسكهم بوجود ـإلى تغيير الدارة  )أي إلا 

حق مكتسب في البقاء في وظيفة معينة أوفي إدارة محددة، بل تستوجب املصلحة العامة أن يخضع 

إلاداري املوظف لكل ما تقرره إدارته ما دامت أعمالها في إطار القانون وخاضعة لرقابة القاض ي 

 باعتباره حارسا للمشروعية وضامنا للحقوق والحريات.

واملغرب وإن كان قد نظم الوضعيات التي يمكن أن يكون عليها املوظف طيلة مساره املنهي، وذلك 

فإنه لم يعتمد مبدأ الحركية   1)8591من خالل النظام ألاساس ي العام للوظيفة العمومية الصادر في 

، عكس  2)8551البشرية إال من خالل التعديالت التي طالت هذا النظام سنة كأساس لتدبير املوارد 

التجربة الفرنسية التي كانت سباقة إلقرار حركية املوظفين وجعلها كضمانة أساسية ملسار املوظفين 

على  املتعلق بحقوق والتزامات املوظفين 11-411من القانون رقم  81وهكذا ينص الفصل . 3)8511منذ 

 لوج كل من موظفي الدولة أو موظفي الجماعات الترابية أو موظفي الصحة إلى الوظيفتين أن: " و 

                                                           
ج. ر عدد ( بشأن النظام األساسي العام للوظيفة العمومية، 8501فبراير  44) 8711شعبان  4صادر في  1..88018. ظهير شريف رقم 1 

 .584(، ص 8501أبريل  88) 8711رمضان  48بتاريخ  4714

القاضي بتغيير وتتميم الظهير  8.851( بتنفيذ القانون رقم 8551أغسطس  4) 8481ربيع األول  41صادر في  885188.0ظهير شريف رقم  .2 

 4081د ( بمثابة النظام األساسي العام للوظيفة العمومية، ج. ر عد8501فبراير  44) 8711شعبان  4الصادر في  1..88018الشريف رقم 

 .7144(، ص 8551سبتمبر  81) 8481جمادى األولى  80الصادرة في 
3. Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. 
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، وكذا حركيتهم بين الوظائف العمومية الثالث تشكل ضمانات أساسية ملسارهم ألاخرتين

 .(1)الوظيفي"

لرفع اللبس عن بعض املفاهيم املرتبطة باملوضوع والتي تثير إشكالية التمييز بينها، نقدم 

 التعاريف آلاتية:

 مرادف للتغيير ونقيض للثبات والجمود. الحركية:

وفي إطار الوظيفة العمومية فهي تعني مجموع التغيرات الوظيفية، والانتقاالت التي يخضع لها املوظف، 

والتي تهدف إلى تلبية حاجيات إلادارة واملوظف على السواء، وذلك في إطار تناسب بين كفاءة املوظف 

وقد تتم بين مصالح نفس الادارة أو بين ، (2) لتحقيق تأقلم أقص ى أو تكيف جيد مع املهام ووظيفته،

 إدارات مختلفة. 

التي والوظيفة ألاصلي تجاه سلكه  التي يكون عليها املوظفمختلف الحاالت القانونية  الوضعيات:

في ثالث حاالت، وهي  11. وقد حصرها النظام ألاساس ي العام للوظيفة العمومية في الفصل (3)يشغلها 

 حالة القيام بالوظيفة، حالة الالحاق وحالة التوقيف املؤقت عن العمل.

 موضوع:ـأهمية ال

 ن:ـمن خالل مستويي الحركية إلادارية في الوظيفة العموميةتظهر أهمية موضوع  

إذ تعتبر الحركية إلادارية بمثابة آلية من آليات تدبير املوارد البشرية ووسيلة  مستوى إداري: 

لبث الدينامية في العمل إلاداري، تعتمد عليها إلادارة العمومية لتجاوز مختلف الاختالالت 

 التدبيرية وتلك املرتبطة بسوء التوزيع الجغرافي والقطاعي للموظفين.

نا كطلبة باحثين ملختلف إلاشكاالت والنقاشات التي تثيرها متابعة ورصدا م مستوى أكاديمي: 

 النصوص القانونية املنظمة للحركية إلادارية في الوظيفة العمومية.

                                                           
1.  « L'accès des fonctionnaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers 

aux deux autres fonctions publiques, ainsi que leur mobilité au sein de chacune de ces trois fonctions 

publiques, constituent des garanties fondamentales de leur carrière. ». 

 

، أورده 8554-8557للمدرسة الوطنية لإلدارة، السنة ، بحث السلك العادي "إشكالية الحركية في قانون الوظيفة العمومية". معمري كريمة، 2 

محمد بوكطب، "واقع نظام الحركية في الوظيفة العمومية المغربية"، منشورات مجلة الحقوق، سلسلة المعارف القانونية والقضائية، مطبعة 

 .811، ص 4.81المعارف الجديدة، الرباط، طبعة 
3. Jean-Marie Auby, « Droit de la fonction publique, Etat collectivités locales hôpitaux », édition Dalloz 2005, p 
197.  
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 اعتبارا ألهمية دراسة املوضوع، نطرح إلاشكالية آلاتية: و 

العامة لمصلحة ـهادات القضائية تحقيق التوازن بين اـ" إلى أي حد استطاعت التشريعات والاجت

 لموظف في الاستقرار الوظيفي والاجتماعي؟ "ـلإلدارة وحق ا

 عن هذه إلاشكالية الرئيسية تنبثق مجموعة من التساؤالت:

 موظفين؟ـكيف أطرت مختلف القوانين والتنظيمات حركية ال 

 ما هي تأثيرات الحركية إلادارية على الحقوق املادية واملعنوية للموظف؟ 

 غربية في تنظيم الحركية إلادارية مقارنة مع تشريعات أخرى؟أين تتجلى الخصوصية امل 

 هل استطاع القضاء حماية املوظف في مواجهة السلطة التقديرية لإلدارة؟ 

  املناهج املعتمدة:

 تطلب منا معالجة موضوع العرض اعتماد مجموعة من املقاربات وألادوات املنهجية:

بأي موضوع تتطلب وكأولوية الرجوع للنصوص املؤطرة املتينة فاإلحاطة  املقاربة القانونية: 

بزمام املوضوع ألامر بقوانين أو مراسيم أو مناشير وقرارات وزارية ملحاولة التحكم سواء تعلق 

 قيد الدراسة.

إبراز خصوصية التشريع الوطني يساعد على  أخرى إن الاطالع على تجارب املنهج املقارن:  

مقارنة بتشريعات أخرى. إال أنه ال نجزم بالقول أن معالجتنا للموضوع قد جاءت في إطار 

دراسة مقارنة باملعنى املتعارف عليه أكاديميا، بل جاءت في إطار الاستئناس والاطالع على بعض 

 التمايزات. 

ة عموما وحركية املوظفين خصوصا يتطلب يرجع ألامر لكون فهم مادة الوظيف تقنية املقابلة: 

، وهو ألامر الذي تطلب منا القيام بزيارات انب ألامور النظريةإلاحاطة بكل ما هو تطبيقي إلى ج

 بعض الوزارات في ميدانية وإجراء مقابالت مع بعض املسؤولين عن مصالح املوارد البشرية

 .صال )وزارة الوظيفة العمومية وتحديث إلادارة ووزارة الات
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 ة ومختلف ألاسئلة املتفرعة عنها، نقترح التصميم آلاتي:يمحاولة منا لإلجابة عن إلاشكالية الرئيسو 

 محور ألاول: الوضع رهن الاشارةـال

 محور الثاني: الالحاقـال

 محور الثالث: الاستيداعـال

 لموظفين وإعادة الانتشارـمحور الرابع: انتقاالت اـال
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 ألاول: الوضع رهن إلاشارة: الـمحور 

يـكون فيـها الـموظف  حالةلـم يعرف الـمـشـرع الـمغربـي الوضع رهن إلاشارة، وإنـمـا اكتفى بـإبـرازه ك   

بـإدارته موضوعـا رهن إشارة إحدى إلادارات العمومية أو الـجـمـاعات الترابـيـة، مع بـقـائـه تابعا إلطاره 

ومتـمـتـعا بـجـميـع حقوقه في ألاجرة والتـرقية والتقاعد من لـدن هذه ألاخيـرة، وذلك حسب ألاصلية 

 .مرتين من قانون الوظيفة العموميةمكرر  14مضمون الفصل 

التي تحتكر  (1)ففي حالة الوضع رهن إلاشارة يظل امللف إلاداري للموظف تحت سلطة إلادارة ألاصلية 

 .القوانين وألانظمةخولها له تالتي  يتمتع فيها بكامل حقوقه املادية واملعنويةتنقيطه وترقيته وتأديبه، و 

ويعـتـبـر الوضع رهن إلاشارة آلية قانونية جديدة ابتدعها الـمشرع لتسهيل الـحركية إلادارية، عن    

 .    (2)طريق سد الفراغ الـحاصل فـي بعض إلادارات العمومية ولتلبية مـختلف حاجيات الـمصلحة العامة 

الوضع رهن إلاشارة يندرج في  وتـجـدر إلاشارة بداية قبل الـخوض في تفاصيل هذه الوضعية، على أن   

، (3) إطار الوضعيات العادية للموظف العمومـي، والتـي يعد فيـهـا الـموظف في وضعية القيام بـوظيفـتـه

بـمعنـى أن الوضع رهن إلاشارة ال يدخل في إطار الوضعيات الاستثنائية للموظف كـمـا هو الشأن 

 بـالنسبة لالستيداع وإلالـحـاق...   

م هذا تقسيـ محاولة مقاربة حالة الوضع رهن إلاشارة، من خالل القا مـمـا سبق سنعمد إلىوانط   

 :يـنأساسي ييـنعالـمحور إلى فر 

 الوضع رهن إلاشارةشروط الفرع ألاول: 

 يتم الوضع رهن إلاشارة استنادا إلى مجموعة من الشروط، والتي يمكن حصرها في:   

  للمصلحة:أن يكون للحاجيات الضرورية 

يفيد هذا الشرط بأن اللجوء إلى الوضع رهن إلاشارة يجب أن يتم بناء على وجود حالة ضرورة 

تفرضها الـمصلحة العامة، بما يفيد أن الـمشرع الـمغربي في هذه الحالة لم يحدد بشكل دقيق 

سـي نظيره الفرنحدو ا حدالحاالت التي يمكن من خاللها وضع الـموظف رهن إلاشارة، وإنما 

                                                           
1. Colin Frédéric, « Droit de la fonction publique : notion de fonction publique, carrière du fonctionnaire, 
droits et obligations du fonctionnaire », Gualino-Lextenso éditions, 2010, p 126.   

، www.marocdroit.com، مقال منشور بالموقع اإللكتروني "الحركية اإلدارية ودورها في تطوير أداء اإلدارة العمومية". رشيد جمالي، 2 

 دقيقة. .4:.4، على الساعة 4.81أبريل  45، تم االطالع عليه بتاريخ 4.87غشت  44بتاريخ 

 .العمومية للوظيفة العام األساسيمن النظام  83. الفصل 3 
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الذي بدوره أخضع اللجوء للوضع رهن إلاشارة إلى تلبية حاجيات تقتضيـها الـمصلحة 

 . (1)العامة

ذلك يمكن الاستعانة بأشخاص من القطاع ففي فرنسا مثال إذا اقتضت املصلحة العامة 

الخاص ووضعهم رهن إشارة إلادارات واملؤسسات العمومية إلادارية ملزاولة وظائف عمومية 

. ويخضع هؤالء ألاشخاص للقواعد القانونية لإلدارة الجديدة تقنية وخبرة معينةتتطلب 

وتسري عليهم التزامات املوظفين العموميين ويستفيدون من ألاجرة والتحمالت العائلية وغيرها 

 .(2) من الحقوق 

 :أن تكون مدته محددة 

قابلة للتجديد،    سنوات1حيث قيد الـمشرع الوضع رهن إلاشارة في مدة أقصاها ثالث )

. (3)تلقائيا إذا تم التنصيص على ذلك فـي قرار الوضع رهن إلاشارة  ويجدد الوضع رهن إلاشارة

بخالف مدة الوضع رهن إلاشارة بفرنسا والتـي هـي غيـر محددة؛ إذ يمكن أن يوضع الـموظف 

نظمات رهن إشارة إدارة معينة لـمدة محددة أو طيلة خدمته، ألجل منظمة أو مجموعة م

     .(4)كمنظمة دولية غير حكومية أو هيئة من الاتحاد ألاوروبي أو دولة أجنبية 

 :أن يحظى بموافقة الـموظف 

الـمتعلق بالوضع رهن إلاشارة، فإن إعمال  2.81.122من الـمرسوم رقم  1طبقا ألحكام املادة 

هذا ألاخيـر يتم بناء على موافقة الـموظف الـمعنـي باألمر، ولئـن كان من الناحية العملية يالحظ 

زيادة  أن الـموظف هو من يبادر إلى طلب الوضع رهن إلاشارة إما بحثا عن امتيازات إضافية أو 

، وبذلك نستشف على أن الوضع رهن (5)في التكوين واكتساب الخبـرات والـمهارات إلادارية 

إلاشارة من الوضعيات التـي تحظى بإقبال الـموظفيـن نظرا لـما يطبعها من سهـولة ويسر 

 مسطري.

                                                           
، مقال منشور بمجلة الحقوق، سلسلة المعارف القانونية والقضائية، "واقع نظام الحركية في الوظيفة العمومية المغربية". محمد بوكطب، 1 

 .481، ص 4.81، سنة 40مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، العدد 
2. Colin Frédéric, « Droit de la fonction publique : notion de fonction publique, carrière du fonctionnaire, 
droits et obligations du fonctionnaire », op.cit, p 127. 

مرتين المكرر  .4( بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 4.84يناير  .7) 8470من ربيع األول  41صادر في  23483422من مرسوم رقم  4. المادة 3 

( بمثابة النظام األساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق 8501فبراير  44) 8711شعبان  4الصادر في  1..88018من الظهير الشريف رقم 

 .4.84فبراير  .4بتاريخ  474.بالوضع رهن اإلشارة، منشور بالجريدة الرسمية، عدد 
4. Article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
de l’Etat8 

 ، مرجع سابق."الحركية اإلدارية ودورها في تطوير أداء اإلدارة العمومية"رشيد جمالي، . 5 
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لوضع رهن وارتباطا بما أقره الـمشرع الـمغربي فإن الـمشرع الفرنسـي أيضا ألزم مسألة تطبيق ا

إلاشارة بموافقة الـمـوظف، وذلك بموجب اتفاقية تبـرم بيـن إلادارة ألاصلية وإلادارة 

  .(1)الـمستقبلة، بمقتضاها يتم تحديد الشروط العملية للوضع رهن إلاشارة 

 الفرع الثاني: دواعي الوضع رهن إلاشارة

 يعتمد الوضع رهن إلاشارة نتيجة لـمجموعة من ألاسباب والدوافع، يمكن أن نجمل أهمها في:   

 ، مع الـمحافظة على وضعيتـهم النظامية تحفيـز الـموظفيـن عبـر خلق حركية داخل إلادارة -

تلبية الطموحات الـمادية والـمعنوية للموظف، على أساس أن الـموظف الـموضوع رهن إلاشارة  -

يتقاض ى عالوة على ألاجرة والتعويضات الـتـي يتالقاها من إدارته ألاصلية، تعويضات ومصاريف 

من الـمرسوم الـمتعلق  1الـمادة ما أكدت عليه  وهو  من إلادارة الـمستقبلة بصفة عرضية

، على غرار النظام الفرنسـي الذي يستمر فيه الـموظف الـموضوع رهن بالوضع رهن إلاشارة

في  بينما الـمشرع الـمصري   .)2 (في استخالص ألاجرة الـموافقة لوظيفته من سلكه ألاصليإلاشارة 

فقد أسند أجر العامل الـمعار  مدنيين بالدولةـمتعلق بالعاملين الـال من القانون  91الـمادة 

بأكمله إلى الجهة الـمستعيـرة، مع إمكانية منحه أجرا من حكومة جمهورية مصر العربية سواء 

 .(3)كانت إلاعارة في الداخل أو الخارج 

ترشيد النفقات عن طريق إعادة انتشار موارد بشرية موجودة عوض اللجوء إلى التوظيف وما  -

 لية جديدة.يستتبعه من خلق مناصب ما

تنمية وتوسيع الـمدارك والـمهارات التدبيـرية للموظفيـن، عبـر تخويلهم فرصة العمل بإدارات  -

إمكانية استفادة موظفي أشار إلى في مادته ألاولى قد  (4)221..2.8أخرى؛ حيث إن مرسوم 

والـمؤسسات العمومية من نظام الوضع رهن  )التـرابية  الـمحليةوأعوان الدولة والجماعات 

إلاشارة لـمزاولة مهام رئيس الـمجلس الجماعي أو مهام رئيس مجلس الـمقاطعة أو مهام رئيس 

على إمكانية  2.81.122من الـمرسوم رقم  4مجلس مجموعة الجماعات، كذلك نصت الـمادة 

لشغل منصب رئيس قسم أو وضع الـموظف الـموضوع رهن إشارة إدارة معينة قصد التـرشح 

رئيس مصلحة، وبمجرد أن يعين هذا ألاخير في أحد هذين الـمنصبيـن، يوضع املعني باألمر 

                                                           
1 Jean-Marie Auby, « Droit de la fonction publique, Etat collectivités locales hôpitaux », op.cit, p 199. 
2. Ibid 

، جمهورية مصر العربية، الصادر سنة 0.4، والمعدل بموجب القانون رقم 8511المتعلق بالعاملين المدنيين بالدولة، لسنة  44. القانون رقم 3 

4.... 

وأعوان الدولة  موظفي( يتعلق بتحديد شروط استفادة .4.8أكتوبر  40) 8478من ذي القعدة  .8صادر في  234.3224. مرسوم رقم 4 

لـمزاولة مهام رئيس الـمجلس الجماعي أو مهام رئيس  للتفرغ التام ة والـمؤسسات العمومية من نظام الوضع رهن اإلشارةوالجماعات المحلي

 .5..4دجنبر  .بتاريخ  0151، منشور بالجريدة الرسمية، عدد مجلس الـمقاطعة أو مهام رئيس مجلس مجموعة الجماعات
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وجوبا في وضعية إلالحاق، مما يستفاد منه على أن الوضع رهن إلاشارة يتقارب بشكل ملموس 

 صلي. مع وضعية إلالحاق، خاصة في كونـهما معا يحافظان على تبعية الـموظف لسلكه ألا 

دعم تحقيق الـمصلحة العامة، وتكريس مبدأ استمرارية الـمرفق العام، من خالل تلبية  -

 حاجيات الـمرافق والـمؤسسات العمومية الحديثة النشأة بالـموارد البشرية.

تمتيـن الالمركزية إلادارية؛ إذ أن الـوضع رهن إلاشارة يسمح بوضع مجموعة من الـموظفيـن  -

 .(1)معات حضرية رهن إشارة عدة تج

تجاوز الصعوبات التي يفرضها وضع إلالحاق، على اعتبار أن الوضع رهن إلاشارة ال يطرح  -

صعوبات على الـمستوى العملي، إضافة إلى كونه ال يفرض أعباء مالية كبيرة، سواء من جهة 

 إلادارة ألاصلية أو إلادارة الـمستقبلة.
 

 

 الـمحور الثاني: إلالحاق

تعتبر الحركية وسيلة من وسائل تطوير تكوين املوارد البشرية وذلك باعتبار ما تتيحه من فرص       

لالحتكاك بمجاالت مختلفة وتراكم تجارب متنوعة ألجل خلق دينامية دائمة في العمل، وفي هذا 

ة العمومية في السياق، يعتبر إلالحاق أحد الوسائل املتوفرة منذ صدور النظام ألاساس ي العام للوظيف

)الفرع ، وفي هذا املقام سنحاول رصد تعريف الـمشرع له، وتبيان الحاالت التي يتم فيها 1958سنة 

، وفي ألاخير سنتطرق إلى مدة الالحاق )الفرع الثاني(، وآلاثار الناتجة عن هذه الوضعية ألاول(

 .(الثالث )الفرعوانقضاؤه 

 الفرع ألاول: حاالت إلالحاق

لحاق إحدى الوضعيات ألاربع التي يمكن أن يكون فيها املوظف الرسمي، إذ نجد النظام يعتبر إلا   

، نص على كون أن 47، فالفصل 91إلى  11ألاساس ي للوظيفة العمومية قد تعرض له في فصوله من

"املوظف يعتبر في وضعية إلالحاق إذا كان خارجا عن سلكه ألاصلي مع بقائه تابعا لهذا السلك ومتمتعا 

 .(2)فيه بجميع حقوقه في الترقية والتقاعد"

 

                                                           
( المتعلق بإلحاق أو الوضع رهن اإلشارة مجموعة 4.88أبريل  41) 8474من جمادى األولى  44صادر في  23443.4م . مرسوم رق1 

 . 4.88ماي  .8بتاريخ  0547التجمعات الحضرية الموظفين واألعوان التابعين للمرافق المنقولة إلى المجموعة، منشور بالجريدة الرسمية، عدد 

 من النظام األساسي للوظيفة العمومية. 47 . الفصل2 
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 من خالل هذا التعريف يتضح أن الـموظف: 

 يعمل في إدارة أو منظمة غير إدارته ألاصلية. -

 خارج عن سلكه ألاصلي، أي أنه ال يعمل فيه وال يتقاض ى أجره منه،-

 والتقاعد.يبقى تابعا لسلكه ألاصلي بحيث يتمتع فيه بجميع حقوقه في الترقية -

ويتم إلالحاق إما بطلب من الـموظف ويكون قابال إلى التراجع أو بحكم القانون، فالحالة ألاولى نص 

 والـمتمثلة في خمس حاالت ندرجـهـا بالشكل التالي: 11عليها الفصل 

 إدارة الدولة1) 

 جماعة محلية 2)

 (1)والشركات املختلطة والـمقاوالتاملؤسسات العامة وشركات الدولة والشركات التابعة العامة  3)

 هيئة خصوصية ذات مصلحة عامة أو جمعية معترف لها بصفة املنفعة العامة4) 

 (2)دولة أجنبية أو منظمة جهوية أو دولية 5)

مكرر، والتي يلحق فيها الـموظف بحكم القانون، وتتم في  48أما الحالة الثانية، فقد نص عليها الفصل 

 الحاالت التالية:

 التعيين بصفة عضو في الحكومة1) 

القيام بنيابة عمومية أو بنيابة نقابية إن اقتضت تلك النيابة واجبات تحول دون القيام بالـمهام 2) 

 بصفة عادية

 .(3) شغل إحدى الوظائف العليا 3)

ة مكرر، بقرار لرئيس إلادار  48و 48يتم إلالحاق في كال الحالتين املنصوص عليهما في الفصلين    

العمومية التي ينتمي إليها املوظف أو السلطة املختصة فيما يتعلق بالجماعات الترابية، ملدة أقصاها 

                                                           
، فإن اإللحاق لدى تلك واالستيداعحول تدبير وضعيتي اإللحاق  ،(2005يوليوز  22) 1426بتاريخ جمادى الثانية  ،وع 05-6 المنشور رقم .1 

 المؤسسات يتوقف العمل بها في حالة خوصصة هذه المؤسسات أو تفويتها بشكل كلي إلى القطاع الخاص.
 النظام األساسي العام للوظيفة العمومية.من  48 الفصل .2 
 النظام األساسي العام للوظيفة العمومية.من  48 الفصل مكرر. 3 
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ثالث سنوات قابلة للتجديد تلقائيا، باقتراح من رئيس إلادارة العمومية أو السلطة املختصة فيما 

 .(1) مكرر  48و48ين يتعلق بالجماعات الترابية أو املؤسسات أو الهيئات املنصوص عليها في الفصل

الـمكررة مرتيـن،  38وجدير بالذكر أن للموظف الحق في إلالحاق تلقائيا، كما نصت عليه الـمادة    

وذلك في حالة تحويل مصالح من إدارة عمومية إلى أخرى أو في حالة ال تركيز أو المركزية إحدى 

ومن  .(2) ون أو يلحقون بصورة تلقائيةالـمصالح إلادارية فإن الـموظفين املنتمين لهذه املصالح ينقل

 الذي يعالج مختلف حاالت إلالحاق ال يشير إلى حالة إلالحاق التلقائي.  48الـمالحظ أن الفصل 

قرار الوزير املعني وفي بعض الحاالت بواسطة  أما بالنسبة لفرنسا يمكن أن يكون إلالحاق بناء على   

قرار مشترك للوزير ألاول والوزير الـمعنـي. غالبا إلالحاق الذي يتم خارج إلادارة يكون بقرار الوزير 

الـمعنـي بعد قرار الـموافقة من طرف وزير الوظيفة العمومية. يمكن أن يكون بطلب من الـمعني باألمر أو 

أو مؤسسة عمومية للدولة في منصب يمنح الحق في املعاش وفق مدونة  قرار إجباري إلى إدارة

املعاشات، في هذه الحالة يكون رأي اللجنة إلادارية املتساوية ألاعضاء مهما والـمنصب الجديد وجب أن 

 .(3)يكون موافقا للقديم 

للموظف  يتـرتب عن إلالحاق، عدة نتائج تفرضها مسبقا حالة الـموظف الجديدة، حيث يمكن   

 الاستمرار في الاستفادة من حقوقه، وعليه سنتناول في فرع ثاني آثار إلالحاق.

 الفرع الثاني: آثار إلالحاق

من النظام ألاساس ي العام للوظيفة العمومية بتفاصيل آلاثار التي  53إلى  49تكلفت الفصول من    

في الترقي والتقاعد، فضال عن  تنجم عن إلحاق املوظف، أبرزها أن املوظف امللحق يحتفظ بحقوقه

آثار أخرى، ففيما يخص الترقية يحتفظ املوظف بحقه فيها بسلكه ألاصلي، لذا توجه إلادارة العمومية 

أو الجماعة الترابية ألاصلية بطاقات التنقيط الفردية الخاصة بموظفيها املوجودين في وضعية 

لحقين لدهها، التي تتولى تنقيطهم، وتقوم هذه إلالحاق، قبل فاتح شتنبر من كل سنة، إلى إلادارة امل

                                                           
 48و 48( بتحديد كيفيات تطبيق الفصول 2014يناير  30) 1435من ربيع األول  28صادر في  2.13.423 المرسوم رقم من 1 لمادةا. 1 

( بمثابة النظام األساسي العام للوظيفة العمومية 1958فبراير  24)1377شعبان  4في  الصادر 1.58.008رقممن الظهير الشريف  50مكرر و
 المتعلقة باإللحاق وإدماج الموظفين الملحقين.

 .النظام األساسي العام للوظيفة العموميةالمكرر مرتين من  38. الفصل 2 
3 .Jean-Marie Auby, « Droit de la fonction publique, Etat collectivités locales hôpitaux », op.cit, p 
203. 
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ألاخيرة بإرجاع بطاقات التنقيط، مرفقة، عند الاقتضاء، بتقارير التقييم إلى إلادارة العمومية أو 

 .(1)دجنبر من السنة املعنية  31الجماعة الترابية ألاصلية وذلك قبل 

أما بالنسبة للتقاعد، فإن املوظف امللحق يستمر بالتمتع في سلكه ألاصلي بحقه في التقاعد طيلة    

، وبما أن الاستفادة من هذا الحق ترتبط باملبالغ التي 47فترة إلحاقه، وهو ما كرسه صراحة الفصل 

بتحمل املوظف ، قض ى 49تقتطع من أجرة املوظف إضافة إلى مساهمة إلادارة املشغلة، فإن الفصل 

امللحق لالقتطاع من الـمرتب الـمناسب لرتبته وطبقته في الـمصلحة التي وقع إلحاقه بها، وذلك حسبما 

 .(2)هو مقرر في نظام التقاعد الـمنخرط فيه 

ومن النتائج الـمتـرتبة كذلك عن وضعية إلالحاق، أن الـموظف الـملحق يتقاض ى أجرته من جهة    

اريخ نفاذ قرار إلالحاق، أما فيما يتعلق بالتأديب فإن السلطة في هذا الشأن تعود إلالحاق ابتداء من ت

؛ (3)إلى إلادارة ألاصلية، وذلك عمال بالقاعدة العامة القائلة إن من "يملك التعيين يملك التأديب"

ديبـي على بحيث أن الـموظف الـملحق الذي أخل بالتزاماته املهنية أثناء فترة إلالحاق، يعرض ملفه التأ

أنظار اللجنة إلادارية الـمتساوية ألاعضاء بإدارته ألاصلية مرفقا بتقرير كتابي مفصل معد من طرف 

إدارة إلالحاق. أما فيما يخص تمثيلية الـموظفين داخل اللجان إلادارية الـمتساوية ألاعضاء، فالـموظف 

طاره ألاصلي بإدارته ألاصلية، وفي إلاطار الـموجود في وضعية إلالحاق يعتبـر ناخبا، عند الاقتضاء، في إ

 .(4)الـملحق به 

 الفرع الثالث: مدة إلاحالة على الالحاق وانقضاؤه

أشهر غير قابلة للتجديد، حيث يظل الـمنصب  6يتـراوح إلالحاق بين مدة قصيرة ألاجل ال تتعدى    

وبين مدة طويلة ألاجل أقصاها  الذي كان يشغله الـموظف الـملحق شاغرا إلى حين انتهاء مدة إلحاقه،

ثالث سنوات قابلة للتجديد بفترات متساوية، ويتم تعويض الـموظف الـملحق لضمان السير العادي 

، كما أنه ال يوجد حد أدنى لفترات إلالحاق بحيث يمكن أن تدوم إلى نـهاية الحياة (5)لإلدارة ألاصلية 

 إلادارية.

                                                           
 سابق.مرجع  2.13.423من المرسوم رقم  2 . المادة1 
 من النظام األساسي للوظيفة العمومية. 49. الفصل 2 

 ينص على: "تختص بحق التأديب السلطة التي لها حق التسمية." 0.. الفصل 3 

 .16 ص ،2015يونيو  3اقتراع  ،"الموظفين في اللجان اإلدارية المتساوية األعضاء باإلدارات العمومية حول انتخاب ممثلي". دليل 4 

 . 215مرجع سابق، ص  ،"واقع نظام الحركية في الوظيفة العمومية المغربية"محمد بوكطب . 5 
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غيـر أنه يمكن إنـهاء إلالحاق بقرار لرئيس إلادارة العمومية التـي ينتمي إليها الـموظف أو السلطة    

الـمختصة فيما يتعلق بالجماعات الترابية، سواء بمبادرة من إلادارة العمومية أو الجماعة الترابية، أو 

 .(1)باقتراح من رئيس إلادارة الـملحق لدهها 

     2008/07/17، الـمؤرخ فـي 195/ 2008ضت الـمحكمة إلادارية بأكادير، حكم عدد وفي هذا إلاطار ق   

برفض طلب الـمدعي الرامي إلى الحكم بإلغاء القرار إلاداري الصادر عن مدير ألاكاديمية الجهوية للتربية 

ائب والتكوين جهة سوس ماسة درعة بإنـهاء إلحاق الـمدعى باألكاديمية مع وضعه رهن إشارة الن

إلاقليمي بنيابة اشتوكة آيت باهة، مبررة قرارها برفض الطاعن الـمهمة الـمسندة إليه من طرف مدير 

ألاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين باالنسحاب ومقاطعة الدورات التكوينية الـمبـرمجة مما يترتب علبه 

رتكزا على أساس سليم، ووجب أن قرار إلادارة بإنهاء إلحاق الطاعن باألكاديمية يكون مشروعا وم

 .(2)إلغاؤه

أما الـمشرع الفرنس ي فقد حدد مدة إلالحاق، لفترة قصيرة وأخرى طويلة، فبالنسبة لألولى تكون على    

ألاكثر ستة أشهر، غير قابلة للتجديد ويمكن أن تصل إلى سنة في حالة إلالحاق إلى الخارج أو أقاليم ما 

سنوات قابلة للتجديد لفتـرات ال تتجاوز  5أشهر وأقل من  6ن لـمدة تفوق وراء البحار. أما الثانية فتكو 

سنوات يمكن أن تنقطع قبل التاريخ الـمحدد. وعند نهاية إلالحاق للمدة الطويلة يبعث إجباريا  9

 .(3)بمقتـرح إلدماج الـملحق في إلادارة الـملحق بها، أما في حالة الرفض يمكن أن يجدد إلالحاق 

وتبقى وضعية إلالحاق مؤقتة ال يمكن للموظف أن يضمن لنفسه الاستقرار فيها؛ بحيث أن انتهاءها    

 يتم بأحد إلاجراءين التاليين:

 إعادة إدماج املوظف بسلكه ألاصلي 

، يرجع املوظف وجوبا إلى إدارته ألاصلية حيث يشغل أول منصب شاغر مطابق 51بموجب الفصل    

ألاصلي، وإذا تعذر عليه ذلك، يستمر في تقاض ي ألاجرة املطابقة لوضعيته النظامية لدرجته في إطاره 

خالل السنة الجارية من إلادارة التي كان ملحقا بها. وتتحمل إلادارة ألاصلية وجوبا املوظف املعني 

 ابتداء من السنة املوالية في أحد املناصب املالية الـمطابقة.

                                                           
 .المرجع السابق، 2.13.423من المرسوم رقم  1المادة . 1 
 ص، 6102سنة  نشر المعرفة،مجلة الحقوق، دار ب، منشور 2008/07/17، المؤرخ في2008 195/بأكادير، حكم عدد,. المحكمة اإلدارية 2 

152-156. 
3. https://www.service-public.fr ; Procédure de détachement d’un fonctionnaire, vérifié le 81 novembre 4.8.-
Direction de l’information légale et administrative, vu le 02/04/2017. 
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، يؤكد فيه على حرص 1986أبريل  29بتاريخ  7ر ألاول منشور رقم وفي هذا السياق أصدر الوزي   

إلادارات واملؤسسات العمومية على التأكد من توفر إمكانية إعادة إلادماج مباشرة في السلك ألاصلي 

للملحقين قبل إلاقدام على وضع حد إللحاقهم، وعند عدم توفر هذه إلامكانية يتعين الاحتفاظ بهم في 

 .(1)ودعوة وزاراتهم ألاصلية إلى اتخاذ التدابير الالزمة لتسوية وضعيتهم  وضعية إلالحاق

أما املوظف امللحق لدى دولة أجنبية أو لدى منظمة دولية يعاد إدماجه في الحال في إطاره ألاصلي في    

حالة إنهاء إلحاقه. وعند عدم وجود أي منصب شاغر مطابق لدرجة املوظف في إطاره ألاصلي، يعاد 

طة الحكومية املكلفة إدماجه، زيادة عن العدد الـمحدد، بقرار لرئيس إلادارة املعني تؤشر عليه السل

باملالية، وتستدرك هذه الزيادة عن العدد املحدد مباشرة عند توفر أول منصب في امليزانية يطابق 

الـمكرر، والـموظفون  48الدرجة املعنية. ويدرج في هذه الفئة كذلك املوظفون املشار إليهم في الفصل 

 .(2)الـملحقون للقيام بمهام عضو في الدواوين الوزارية 

 ملحق بهاـإعادة إدماج املوظف امللحق ضمن أطر إلادارة ال 

ينتهي إلالحاق بإدماج املوظف في إلادارة الـملحق بها منذ مدة ال تقل عن ثالث سنوات، في درجة    

مماثلة لدرجتهم ألاصلية في تاريخ إلادماج. ويتم إدماجهم بطلب منهم وبعد موافقة إلادارة العمومية أو 

 .(3)الجماعة الترابية ألاصلية 

 ملمؤقت عن العـمحور الثالث: التوقيف الـال

إلاداري فترة يوقف فيها مؤقتا هذه الحياة إلادارية ألسباب معينة،  مسارهموظف أثناء ـقد يحتاج ال    

على أمل أن يعود إليها من جديد، ولقد خول له النظام ألاساس ي العام للوظيفة العمومية هذا الحق في 

متنوعة وشروط معينة سمح له في حاالت ف .نطاق وضعية التوقيف املؤقت عن العمل أو الاستيداع

 .(4) بأن يتوقف بصفة قانونية عن العمل لفترة مؤقتة ومحددة

 

                                                           
 .حول إنهاء إلحاق الموظفين باإلدارات والمؤسسات العمومية(، 1986أبريل  29)  1406شعبان  9بتاريخ ،د-7-86. منشور رقم 1 

 .النظام ألاساس ي للوظيفة العموميةمن  52. الفصل 2 

 ،الـمرجع السابق 2.13.423من املرسوم رقم  4. المادة 3 

 .17، ص ...4منشورات زاوية، طبعة  ،"الوسائل البشرية للنشاط اإلداري"عبد القادر باينة،  .4 
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إلاطار العام لوضعية التوقيف املؤقت عن العمل  8591فبراير  21من ظهير  91ولقد حدد الفصل     

 إذ جاء فيه:

وبقي تابعا له، مع "يعتبر املوظف في وضعية التوقيف املؤقت إذا كان خارجا عن سلكه ألاصلي      

انقطاع حقوقه في الترقية والتقاعد. وال يتقاض ى املوظف في حالة التوقيف املؤقت أي مرتب، عدا في 

 ألاحوال املنصوص عليها في هذا القانون ألاساس ي"

فاالستيداع إذن وضعية إدارية قانونية، يوضع فيها املوظف بحيث ال يفقد خاللها صفة موظف وال 

املوظفين لكون الاستيداع ليس انقطاعا عن العمل إال أنه ال يستفيد من عدة حقوق يحذف من الئحة 

  .(1) )ترقية، ألاجرة، التقاعد، التعويضات العائلية 

ما أويمكن تقسيم الاستيداع الى نوعين في النظام ألاساس ي العام للوظيفة العمومية باملغرب     

جل أو الحتمي ثم الاستيداع من أبالنسبة للقانون الفرنس ي نجده يميز ما بين الاستيداع الاجباري 

  .(2) الخدمة وأخيرا الاستيداع بموجب القانون 

 )الفرع ألاول(وعموما سنعرض نوعي التوقيف املؤقت عن العمل على التوالي، التوقيف الحتمي 

لى الادماج إ )الفرع الثالث(على أساس أن نتطرق في  الثاني()الفرع والاستيداع بطلب من املوظف 

 .بعد إلاحالة على الاستيداع

 الفرع ألاول: التوقيف الحتمي )الاستيداع الحتمي(

يعتبر الاستيداع الحتمي إجراء إداريا تتخذه إلادارة في بعض الحاالت في حق املوظف دون رغبته أو     

  يدخل في العقوبات التأديبية.طلبه أو استشارته، علما أن ذلك ال 

 19وضعية استيداع حتمي إال في الحاالت املنصوص عليها في الفصل في وال يمكن أن يوضع املوظف     

"فإذا الحظ املجلس الصحي وقت انقضاء الرخصة  لقانون ألاساس ي للوظيفة العمومية،مكرر من ا

                                                           
 .444مرجع سابق، ص "واقع نظام الحركية في الوظيفة العمومية المغربية"، محمد بوكطب . 1 

2. www.service-public.fr, vérifié le 18 novembre 2016-Direction de l’information légale et administrative, vu le 
02/04/2017. 
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معني باألمر على التقاعد إما ـعمله أحيل الموظف غير قادر نهائيا على استئناف ـألسباب صحية أن ال

 ."(1) منصوص عليها في القانون ـبطلب منه وإما تلقائيا وفق الشروط ال

أما إذا لم يقر املجلس الصحي بالعجز النهائي للموظف عن القيام بالعمل ولم يستطع بعد انتهاء     

 قف املؤقت عن العمل.الرخصة ألسباب صحية استئناف عمله جعله تلقائيا في وضعية التو 

نه إوإذا جعل املوظف تلقائيا في وضعية التوقف املؤقت عن العمل إثر رخصة مرض قصيرة ألامد، ف    

يتقاض ى طوال ستة أشهر نصف أجرته املحتسبة في املعاش، ويستمر في الاستفادة من مجموع 

 التعويضات العائلية.

مثل ـوال يمكن ان تتعدى سنة واحدة مدة التوقيف الحتمي ويمكن تجديد هذا التوقيف مرتين ل   

 مدة يجب:ـمذكورة، وعند انصرام هذه الـمدة الـال

 إما إرجاع املوظف إلى أسالك إداراته ألاصلية؛-

 إما إحالته على التقاعد؛-

 في إلاحالة على التقاعد؛ وإما حذفه من ألاسالك بطريقة إلاعفاء إذ لم يكن له الحق-

غير أنه إذا بقي املوظف غير قادر على استئناف عمله بعد مرور السنة الثالثة على توقيفه وتبين من     

يف نظر املصالح الطبية انه يستطيع مزاولة أعماله بصفة عادية قبل انتهاء سنة أخرى فإن التوق

 .(2)املؤقت يجوز تجديده مرة ثالثة 

 إلاحالة على الاستيداع بطلب من الـموظف الفرع الثاني: 

إن التوقيف املؤقت بالطلب حق اكتسبه املوظفون الرسميون بصدور النظام ألاساس ي العام     

نه بقي أ إال للوظيفة العمومية وهي فرصة يستفيدون منها خالل حياتهم املهنية ملواجهة ظروف خاصة. 

 .(3) ةخاضعا لشروط دقيقة وللسلطة التقديرية لإلدار 

ويتم هذا الاجراء بقرار يتخذه الوزير الذي ينتمي إليه املوظف املعني باألمر وال يمكن أن تتم املوافقة     

 على إلاحالة على الاستيداع بطلب من املوظف إال في الحاالت التالية:

                                                           
 من النظام األساسي العام للوظيفة العمومية.  رمكر 40ل الفص .1 

 من النظام األساسي العام للوظيفة العمومية. 01الفصل  .2 

 ..44 صمرجع سابق، "واقع نظام الحركية في الوظيفة العمومية المغربية" محمد بوكطب  .3 
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 عند إصابة زوجه أو أحد أوالده بحادثة خطيرة أو مرض خطير؛ -8

 في القوات املسلحة امللكية؛ عند تطوع املوظف للخدمة-2

 عند القيام بدراسات أو أبحاث لفائدة الصالح العام بصورة ال جدال فيها؛-1

 وجود دواع شخصية.-1

وفي كل هذه الحاالت فإن الاستيداع يبقى إجراء استثنائي ومبرر بأسباب محددة، مع مراعاة     

 ض وضرورة املصلحة.مصلحة إلادارة، حيث يمكن رفض طلب الاستيداع الذي يتعار 

وإذا كان املوظف ال يمكنه أن يستفيد من هذه الوضعية إال في الحاالت املذكورة أعاله فإن هناك    

 تساؤل يطرح عن مدي إمكانية الجمع بين مختلف هذه الحاالت لالستفادة من الاستيداع؟ 

ع املوظف من الاستفادة في الحقيقة لم يتطرق املشرع لهذه املسألة، وليست هناك مقتضيات تمن    

من النظام ألاساس ي العام للوظيفة العمومية  .4، 95، 91من الحاالت املنصوص عليها في الفصول 

وذلك متى توفرت شروط طلبها شريطة أن يكون املوظف قد استأنف عمله بين تاريخ نهاية الرخصة 

 ألاولى وابتداء الرخصة الثانية.

 وسنتين في حاالت الاستيداع 1و 2و 8ثالث سنوات في الحاالت وال يجوز أن تفوق مدة الاستيداع 

، وال تجدد هذه الفترات إال مرة واحدة ملدة مماثلة لها. ويمكن تجديد 19ألسباب شخصية الفصل 

 بطلب من املوظف لدواع شخصية دون استشارة اللجنة إلادارية املتساوية ألاعضاء. الاستيداع

مدة موضوع ـيجب أن يتم في آجال معقولة وقبل انتهاء ال ستيداعالا مدة ـن كل تجديد لغير أ    

 .(1) التجديد

نه يطلق على الاستيداع بطلب من املوظف تسمية الاستيداع من إما بالنسبة للقانون الفرنس ي فأ    

 جل الخدمة ويكون في الحاالت التالية:أ

سنوات على طول  .8سنوات قابلة للتجديد في حدود  1استيداع ألسباب شخصية مدته  .8

 ؛يـمهنـاملسار ال

                                                           
  ( حول تدبير وضعيتي االلحاق واالستيداع.0..4يوليو  44) .844جمادى الثانية  80بتاريخ  وع 0.-6 منشور رقم. 1 
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سنوات قابلة للتجديد مرة  1جل دراسة او ألابحاث من اجل املصلحة العامة، مدته أمن  .2

 ؛واحدة

 سنوات. 1حداث او العودة الى املقاولة يتفق عليها في حدود إجل أمن  .1

 ؛القيام بمهمة لدى منظمة دولية .1

سنوات قابلة للتجديد مرة  1املستشفيات ومدتها الاستيداع الخاص بالوظيفة العمومية في  .9

 واحدة.

غير أنه إلى جانب حاالت الاستيداع الواردة في النظام ألاساس ي العام للوظيفة العمومية، والتي يمكن     

أن يستفيد منها املوظف واملوظفة على السواء، هناك حاالت استيداع خاصة باملرأة املوظفة فحسب 

لوظيفة العمومية فان للمرأة املوظفة الحق في استيداع خاص وذلك بطلب من قانون ا 95الفصل 

سنوات او مصاب بعاهة تتطلب معالجات مستمرة،  9منها، إذا كان ذلك لتربية ولد يقل سنه عن 

مرأة ـوتكون في حدود سنتين قابلة للتجديد مادامت الشروط املطلوبة تسمح بذلك. وإذا كانت ال

نها تبقى متمتعة بالتعويضات العائلية طبق الشروط املقررة في النظام الجاري املوظفة تراس عائلة فإ

 به العمل. 

نه يجوز كذلك توقيف املرأة املوظفة بصفة مؤقتة أمن نفس القانون على  .4كما نص الفصل 

وبطلب منها، لتتبع زوجها إذا اضطر بسبب مهنته الى جعل اقامته الاعتيادية بعيدة عن املكان الذي 

عمل فيه زوجته وحينئذ تكون مدة التوقيف مقررة لسنتين قابلة للتجديد من غير ان تتعدى نهاية ت

سنتين. كما يمكن ان يستفيد من احكام الفقرة أعاله ووفقا لنفس الشروط، الزوج املوظف الذي  .8

 يرغب في الالتحاق باملكان الذي يوجد فيه مقر عمل زوجته.

عن إمكانية مزاولة املوظف املحال على سكوت املشرع املغربي وفي الوقت الذي نسجل فيه     

 من القانون ألاساس ي العام للوظيفة العمومية للجزائر .89مادة ـنجد الالاستيداع لنشاط منهي آخر، 

ن ـموظف الذي أحيل على الاستيداع من ممارسة نشاط مربح مهما كانت طبيعته. إال أتمنع ال (1)

عمال أن أزمة، للتيقن من حق اجراء ألابحاث الال  48لفصل لإلدارة بموجب ااملشرع املغربي قد أجاز 

 املوظف املعني باألمر موافقة فعال لألسباب التي أدت الى توقيفه املؤقت.

 

                                                           
، يتضمن القانون األساسي العام ...4يوليو سنة  80الموافق  8441جمادى الثانية عام  85مؤرخ في  8.-6.االمر رقم من  .40المادة . 1 

 للوظيفة العمومية.
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  الادماج بعد إلاحالة على الاستيداع الفرع الثالث:

لى وظيفته إن يلتمس ارجاعه أنه "يجب على املوظف املوقف مؤقتا بطلب منه أعلى  42ينص الفصل 

حدى املناصب الشاغرة الثالثة إن يشغل أشهرين على ألاقل قبل انصرام الفترة الجارية، وله الحق 

 ن يحصل هذا الفراغ فان املوظف يبقى في وضعية التوقيف املؤقت.ألى إألاولى و 

تعين تمكين ي وفي حالة عدم التوفر  ،ا في حالة التوفر على منصب شاغربالتالي فاإلدارة ترد إيجابي

 املوظف من شغل أحد املناصب الشاغرة الثالثة ألاولى.

و الذي أما بالنسبة للموظف املوقف مؤقتا والذي ال يطلب ارجاعه الى منصبه في آلاجال املقررة أ    

سالك بطريق الاعفاء وذلك بعد استشارة ن له عند رجوعه، يمكن حذفه من ألا يرفض املنصب املعي

 اللجنة املتساوية ألاعضاء.

حالته إيعاد ادماج املوظف بعد انقضاء فترة  هنأينص على  (1)892ن املشرع الجزائري في املادة أغير    

 العدد. ية بقوة القانون ولو كان زائدا علىصلعلى الاستيداع في رتبته ألا 

 

 وإعادة الانتشاراملحور الرابع: الانتقاالت 

لقد أشار النظام ألاساس ي للوظيفة العمومية في إطار تنظيمه لحركية املوظفين إلى نوعين من 

 )الفرع ألاول(الحركية: حركية داخلية ناتجة عن اعادة انتشار املوظفين داخل نفس الوحدات الادارية 

 بينها وبين الجماعات الترابية.، تتم بين الادارات العمومية فيما )الفرع الثاني(وأخرى خارجية 

 نـموظفيـالفرع ألاول: انتقاالت ال

على  ، حيث نصاملوظفين من النظام ألاساس ي العام للوظيفة العمومية إلى انتقاالت 41أشار الفصل 

 ما يلي:

زير الحق في مباشرة انتقاالت املوظفين املوجودين تحت سلطته ويجب أن تراعى في تعيين للو "

مالئمة ـالطلبات التي يقدمها من ههمهم ألامر وكذا حالتهم العائلية ضمن الحدود الاملوظفين 

 .مصالح إلادارة"ـل

                                                           
 ، مرجع سابق.7.-..االمر رقم من  804المادة  .1 
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، ويراد (1) االنتقال هو إجراء تتخذه إلادارة لشغل منصب شاغر وفق ما تقتضيه املصلحة العامةف

الحقوق إلادارية  به أيضا نقل املوظف من وحدة إدارية إلى أخرى داخل نفس إلادارة، وهو حق من

والاجتماعية للموظفين ويسمح باالستجابة لطلب املوظف، أو يسمح لإلدارة بسد الفراغ الناجم 

 عن مغادرة موظف نهائيا لوظيفته. أو الناجم عن ترك الوظيفة مؤقتا )إلالحاق، التوقيف املؤقت .

 .من النظام ألاساس ي العام للوظيفة العمومية 41ذلك ما نص عليه الفصل و 

ذلك أنها  ،إلادارة حسب هواها تمارسه مطلقاغير أن عملية الانتقال ال يمكن أن تكون حقا    

ووعيا . الحدود التي تالئم مصالح إلادارةمطالبة بمراعاة رغبات املوظفين وحالتهم العائلية ضمن 

دورا هاما في متساوية ألاعضاء ـن إلادارية الامشرع إلى اللجـفلقد منح ال مشتركة،ـمصالح الـبال

 .(2) ها خاضعة ألحكام القانون ـطها وأساليبو مراقبة عمليات الانتقال وذلك حتى تكون شر 

ثم  )ثانيا(، تحديد أساليبها )أوال(ولإلحاطة بهذا النوع من الحركية الداخلية سنتطرق لشروطها 

 .)ثالثا(إجراءاتـها 

  شروط الانتقال: أوال

وضع كل قطاع وزاري تنظيمه الخاص للعملية، السابق الذكر،  41ملقتضيات الفصل  تطبيقا   

 .(3) وليس هناك تنظيم موحد يطبق في كل إلادارات العمومية

اتخاذه إلى  خضعوإذا كان البد من أن ي تأديبيا، يا وليس إجراءإدار  يعد إجراءإذا كان الانتقال   

تساوية ألاعضاء للتشاور في شأنه يعتبر من السلطة الرئاسية، فإن التدخل املسبق للجن إلادارية امل
                                                           

، هاشم القصري ضد 85.7مارس  81مكرر بتاريخ  .1. في هذ المجال انظر حكم الغرفة اإلدارية بالمجلس األعلى )محكمة النقض( عدد 1 

 .1. ص، 8514دجنبر-أكتوبر 5ربية لإلدارة المحلية، عدد المدير العام إلدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، المجلة المغ

 موظف من مدينة إلى أخرى دون تبرير المصلحة العامة يعتبر شططا في استعمال السلطة""نقل 

 44عدد  ، عن المحكمة اإلدارية بالرباط،7/8551./85، بتاريخ .74وكذلك حكم الدحاني فاطمة ضد الصندوق الوطني للقرض الفالحي، عدد  

 .815 ، ص8558يوليوز، شتنبر 

تمارة إلى مدينة ورزازات لشغل منصب شاغر هو قرار يتسم بتجاوز السلطة لعيب االنحراف، وذلك لكون  "إن قرار نقل الطاعنة من مدينة
 اإلدارة كان في وسعها تعيين شخص آخر يعمل بمؤسسة تابعة لها قريبة من الجهة التي تشكو من الخصاص، بينما وأن المنصب المطلوب ملؤه ال

 ."ة دون سواهايتطلب كفاءات استثنائية تتوفر في الطاعن
  2. رضوان بوجمعة، الوظيفة العمومية المغربية على درب التحديث، مطبعة النجاح الجديدة، سنة 7..4، ص 811.

  ..48، ص مرجع سابق"واقع نظام الحركية في الوظيفة العمومية المغربية" محمد بوكطب . 3
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الشكليات الجوهرية خصوصا إذا كان من شأنه تغيير مقر العمل، من أجل هذا فإن كل قرار 

 انتقال يتغافل عن مسطرة التشاور يعد ملغيا.

يجب على إلادارة أن تراعي العتبارات إنسانية رغبات املوظف الذي طلب انتقاله من أجل    

، كاألمراض املستعصية أو الزوجة أو من أجل أسباب صحية ئلي كمصاحبة الزوجالتجمع العا

 آالت تنقية الكلي .ب وسائل العالج في منطقة العمل ))الربو مثال  أو غيا

على إلادارة أن تضع جدوال في آخر كل سنة يضم عدد املناصب التي ستكون قابلة كما أنه     

 بعد أخذها لرأي اللجن إلادارية املتساوية ألاعضاء. للخضوع لعمليات طلبات الانتقال وذلك

وبدون شك فإن هذا إلاجراء إلاعالني الواجب تنفيذه من طرف إلادارة سيمكن الراغب في    

 .(1) الانتقال من تقديم طلبه بكل يقين

 : أساليب الانتقالثانيا

 الانتقال الحتمي )التلقائي(: -

به تغيير مقر عمل املوظف بمبادرة من إلادارة على إثر وهو النقل لضرورة املصلحة ويقصد    

تحويل مصالح من إدارة عمومية إلى أخرى أوال تركيز أو المركزية املصالح إلادارية. كيفما كانت 

إلادارة التي ينقل إليها املوظف، فإن وضعيته النظامية يجب أال تقل عن تلك التي كان يتمتع بها 

حتفظ بنفس الوضعية إلادارية التي كان يستفيد منها في تاريخ النقل، برسم إدارته ألاصلية، كما ي

الدرجة في حقوقه املعاشية، عالوة على أن الخدمات التي أداها يستمر في الاستفادة من الترقية و و 

 بأسالك إلادارة ألاصلية تعتبر كما لو كان أداؤها قد تم ضمن أسالك إلادارة التي تم النقل لدهها.

هذا الحق من حقوق إلادارة ذلك أن هذه ألاخيرة مطالبة باتخاذ هذا إلاجراء كلما  ر ـويعتب   

 اقتضت مصلحتها ذلك.

 

 

 

                                                           
 .811، مرجع سابق، ص "الوظيفة العمومية المغربية على درب التحديث". رضوان بوجمعة، 1
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 الانتقال بناء على طلب:-     

وهذا ألاسلوب عادي يلجأ له املوظف بحيث يطلب الانتقال العتبارات شخصية كتقريبه من مسقط    

مصلحة إلادارة للرد على مثل هذه الطلبات بصفة رأسه مثال. ففي هذه الحالة ال بد من مراعاة 

 إيجابية.

وعلى كل حال فإن انتقال املوظفين مكانيا أو نوعيا يرمي إلى الرفع من مردوديتهم وتحفيزهم وإبعاد    

بعضهم من الشبهات التي يمكن أن تمس كرامتهم وشخصيتهم نتيجة الستقرارهم الوظيفي 

 .(1)الالمحدود

 الانتقال : مسطرة اثالث

املصلحة، فاألولى تنطلق  على طلبه عن مثيلتها عند ضرورة تختلف مسطرة انتقال املوظف بناءال    

من تلقاء نفسها إلى نقل املوظف تلقائيا لسد  من وضع املوظف لطلبه، أما الثانية فتعمد إلادارة ابتداء

 خصاص حاصل.

التعيين أو املوافقة على النقل، وعند التحاقه بعد ذلك توجه إلى املعني باألمر سالة إشعار حول    

بالعمل بوقع على محضر الالتحاق بالعمل، بعد إعداد قرار انتقال من طرف إلادارة، الذي يكون إما 

 مالية.ـمناصب الـفرديا أو جماعيا، حيث يتم إعادة انتشار ال

إلادارية  مساطرـتبسيط الل 1./4ور للوزير ألاول تحت رقم ، صدر منش1..2مارس  22 يخوبتار    

موظفين عن ـ، أكد على ضرورة التعجيل بتسوية وضعية انتقال الموارد البشريةـلمتعلقة بتدبير الـا

 طريق إلاجراءات التالية:

مصلحة إلادارة واملوظف على جة الانتقاالت أخذا في الاعتبار اعتماد قرارات جماعية لالنتقال وبرم -

الدخول املدرس ي والجامعي، وال يتم اعتماد قرارات الانتقال الفردية إال إذا  حد سواء، مع مراعاة تواريخ

 دعت الضرورة ذلك.

توجيه القرارات الجماعية املتعلقة بالحركة الانتقالية، والتي ال تتطلب تحويل أو نقل املنصب املالي  -

ارات إلى املراقب املركزي مباشرة إلى مكتب أداء ألاجور الرئيس ي الذي يتولى توجيه نسخة من هذه القر 

                                                           
 .815، مرجع سابق، ص"الوظيفة العمومية المغربية على درب التحديث". رضوان بوجمعة، 1 
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لاللتزام بالنفقات املعني، فيما يتعين عرض قرارات الانتقال الجماعية في الحاالت ألاخرى على مصالح 

 املراقبة مصحوبة بقرارات تحويل أو نقل املناصب املالية.

م بالنفقات، حسب توجيه قرارات الانتقال إلى مكتب أداء ألاجور الرئيس ي أو إلى املراقب املركزي لاللتزا -

 بمقرات عملهم. ـنموظفيـال من تاريخ التحاق يوما ابتداء .4عدى الاختصاص، في أجل ال يت

 مشتركة بين إلادارةـمنتمين للهيئات وألاطر الـموظفين الـالفرع الثاني: نقل ال

تتيح عملية إعادة الانتشار كحركية خارجية إمكانية نقل املوظفين وإعادة توزيعهم بين إلادارات 

العمومية والجماعات الترابية انطالقا من تحديد الفائض والحاجيات من الكفاءات التي تحتاجها 

نوع من الحركية هذا اللاملنظم  القانوني من خالل هذا الفرع التطرق لإلطار املصالح إلادارية. سنحاول 

وأخيرا الحدود واملعيقات التي تعرفها أجرأة هذه آلالية على أرض  )ثانيا(، ثم مسطرة النقل )أوال(

 .)ثالثا( الواقع

 القانونيأوال: إلاطار 

 51..8ظهرت عملية إعادة انتشار املوظفين ألول مرة في التشريع املغربي مع صدور القانون رقم 

مكرر الذي  11منه الفصل  2ألاساس ي العام للوظيفة العمومية، إذ أضافت املادة املغير واملتمم للنظام 

: " يوجد نص على حركية املوظفين املنتمين للهيئات وألاطر املشتركة بين إلادارات، حيث جاء فيه

املوظفون املنتمون للهيئات وألاطر املشتركة بين جميع إلادارات العمومية في وضعية عادية للقيام 

 وظيفة في إدارات الدولة وفي الجماعات املحلية املعينين لدهها.بال

ويمكن نقلهم من إدارة عمومية إلى أخرى أو من جماعة محلية إلى أخرى أو من إدارة عمومية إلى 

 جماعة محلية في إطار برامج إعادة انتشار املوظفين تعدها إلادارة لهذا الغرض...".

ت وألاطر املشتركة بين إلادارات املوظفون املنتمون ملختلف ويقصد باملوظفين املنتمين للهيئا

هيئة تتمثل في:  88الوزارات، والخاضعون لنفس النظام ألاساس ي الخاص، وتتشكل حاليا من 

املهندسون، ألاطباء، ألاطباء البيطريون، التقنيون، املساعدون إلاداريون، املساعدون التقنيون، 

 ين ألاطر العليا، املحررون، املتصرفون.ألاساتذة الباحثون بمؤسسات تكو 
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الذي أعاد  (1) 9...9وقد خضعت مقتضيات الفصل أعاله لتعديالت بموجب القانون رقم 

تنظيم حركية املوظفين املنتمين للهيئات وألاطر املشتركة وأحال على صدور مرسوم تطبيقي. واملالحظ 

على النص الجديد أنه حذف مصطلح إعادة انتشار املوظفين، وأضاف إمكانية نقل املوظفين املعنيين 

الذي انحصر في  51..8قانون رقم من جماعة ترابية إلى إدارة عمومية وهو ما لم يشر إليه املشرع في ال

 .(2) ثالث حاالت من الانتقاالت

مكرر من النظام ألاساس ي العام للوظيفة العمومية نص في  11وعلى الرغم من أن الفصل 

فقرته ألاخيرة على أن تطبيق أحكام هذا الفصل تتم بمرسوم، إال أن هذا ألاخير خرج إلى الوجود بعد 

املتعلق بنقل املوظفين املنتمين إلى الهيئات املشتركة  2.81.114وم رقم ، وصدر املرس(3) طول انتظار

 مؤطرة للحركية الادارية في الوظيفة العمومية.ـبين إلادارات ليعزز منظومة التشريعات ال

مكرر مرتين حركية مرتبطة بإعادة تنظيم املصالح إلادارية  11ومن جهة أخرى، فقد أقر الفصل 

دارة عمومية إلى أخرى أو في حالة ال تركيز أو المركزية إحدى الوحدات إلادارية. عبر تحويل مصالح من إ

 .(4) ففي هذه الحالة ينقل املوظفون أو يلحقون بصفة تلقائية لدى إلادارة الجديدة

 مشتركةـمنتمين للهيئات وألاطر الـموظفين الـثانيا: طرق ومساطر إعادة انتشار ال

ألاساسية إلعادة انتشار املوظفين، وتتم بصيغتين )سواء بطلب من املوظف أو تعد عملية النقل آلالية 

 بناء على إرادة إلادارة :

 النقل بطلب من املوظف -8

يتقدم املوظف الراغب في نقله وإعادة تعيينه بطلب إلى إلادارة العمومية أو الجماعة الترابية التي 

عة الترابية التي يريد نقله إليها ودواعي هذا النقل. ينتمي إليها، يحدد فيه إلادارة العمومية أو الجما

                                                           
القاضي بتغيير وتتميم الظهير  0.8.0( بتنفيذ القانون رقم 4.88فبراير  81) 8474ربيع األول  84صادر في  .434434ظهير شريف رقم . 1 

 0544( بمثابة النظام األساسي العام للوظيفة العمومية، ج. ر عدد 8501فبراير  44) 8711شعبان  4الصادر في  1..88018الشريف رقم 

 ..4.7(، ص 4.88ماي  85) 8474جمادى اآلخرة  80الصادرة في 
عمومية إلى جماعة : " ... ويمكن نقلهم من إدارة عمومية إلى أخرى أو من جماعة محلية إلى أخرى أو من إدارة مكرر 83من الفصل  2. الفقرة 2

  محلية"

 .857مرجع، ص ، ة في الوظيفة العمومية المغربية""واقع نظام الحركيمحمد بوكطب . 3 

المكرر  32( بتحديد كيفية تطبيق الفصل 6111ماي  01) 0460 صفر 2الصادر في  6.11.0602 من المرسوم رقم 4و 3و 6المواد . 4 

 العمومية.مرتين من النظام األساسي العام للوظيفة 
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ويتعين على ادارته أو جماعته ألاصلية، بعد موافقتها على طلبه، استطالع رأي الجهة املراد نقل املوظف 

 . (1) إليها التي تحدد الوظيفة املطلوب شغلها من طرف املوظف املعني بالنقل

ميز مسطرة النقل بطلب من املوظف أن هذا ألاخير حر نستشف من قراءة املادة السابقة أن ما ي

في تقديم طلبه في أي وقت من السنة وليس محصورا في فترة بعينها وأن املشرع لم يحدد آجاال معينة 

 لرد إلادارة ألاصلية أو إلادارة املراد الانتقال إليها على طلبات املوظفين الراغبين في تغيير مكان عملهم.

ي قد أبان أن تطبيق هذه التقنية إلعادة توزيع املوظفين بين إلادارات املختلفة ال إن الواقع العمل

يثير أي إشكاليات ألنها تتم استجابة لرغبات املوظف واحتراما لظروفه الشخصية ومراعاة لحقه في 

البحث عن حوافز وخبرات قد ال تتيحها له الوظيفة التي يشغلها. كما أن إلادارة تبقى لها كامل 

لصالحية لرفض طلب النقل إذا كانت املصلحة تقتض ي الاحتفاظ بذلك املوظف والاستفادة من ا

 خبراته ضمن إدارته ألاصلية. 

 النقل التلقائي -2

يقوم النقل التلقائي للموظفين املنتمين للهيئات وألاطر املشتركة بين إلادارات على تقدير الفائض 

درة من إلادارة أو الجماعة الترابية التي ينتمي إليها املوظف. والحاجيات من الكفاءات املهنية، ويتم بمبا

 وتراعى في هذه العملية ضرورة املصلحة العامة واستمرارية املرفق العام.

ويتعين على إلادارة أو الجماعة الترابية أن تحدد بدقة وبناء على الدليل املرجعي للوظائف 

الكفاءات التي تحتاجها. وتستشير في ذلك اللجنة إلادارية والكفاءات املوظفين املراد نقلهم والئحة 

 املتساوية ألاعضاء، كما يجب عليها أن تراعي تواريخ انطالق السنة الدراسية والجامعية.

وعلى هذا ألاساس، يجب أن توجه قبل فاتح مارس من كل سنة إلى مصالح السلطة الحكومية 

 املكلفة بالوظيفة العمومية:

املنتمين إلى الهيئات املشتركة بين إلادارات الذين ترغب في نقلهم تلقائيا إلى  لوائح املوظفين -

 إدارة عمومية أو جماعة ترابية أخرى.

                                                           
 المكرر. 71المتعلق بكيفية تطبيق الفصل  .4887847من المرسوم رقم  4. المادة 1 
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لوائح حاجياتها من املوظفين املنتمين إلى الهيئات املشتركة بين إلادارات الذين ترغب في نقلهم   -

هالت الالزمة لشغلها، طيقا للدالئل إليها، مع تحديد الوظائف املطلوب شغلها، والكفاءات واملؤ 

  .(1) مرجعية للوظائف والكفاءاتـال

وتقوم لجنة معدة لهذا الغرض، ترأسها السلطة الحكومية املكلفة بالوظيفة العمومية، وتتألف 

من ممثلين عن كل من السلطة الحكومية املكلفة باملالية والسلطة الحكومية املكلفة بالداخلية كلما 

بموظفي الجماعات الترابية، سنويا، بدراسة لوائح املوظفين املنتمين إلى الهيئات املشتركة تعلق ألامر 

 بين إلادارات املراد نقلهم تلقائيا ولوائح الحاجيات ومقارنتها.  

ويمكن للجنة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، إشراك إلادارات العمومية والجماعات الترابية املعنية في 

ة هذه ألاخيرة إلى إعطاء معلومات إضافية بشأن املوظفين املراد نقلهم تلقائيا، أو أشغالها، أو دعو 

. وتقوم هذه اللجنة، قبل فاتح ماي من كل سنة، بعرض إمكانيات النقل (2) بشأن الحاجيات املعبر عنها

 .(3) باألمر املتاحة على إلادارات العمومية والجماعات الترابية املعنية من أجل نقل املوظفين املعنيين

ويخول املرسوم الجديد للموظف املنقول بشكل تلقائي الاستفادة من تعويض جزافي، تتحمله 

إلادارة أو الجماعة الترابية املستقبلة، في حدود أجرة ثالثة أشهر إجمالية نظامية. وال يستفيد املوظف 

د مرور ثالث سنوات على ألاقل من املنقول من هذا التعويض إال ملرتين على ألاكثر في حياته املهنية وبع

 تاريخ الاستفادة ألاولى. 

وتطبيقا لعملية النقل، يوضع موظفو إلادارات العمومية املراد نقلهم إلى إدارة عمومية أخرى 

رهن إشارة هذه ألاخيرة، ويتم نقلهم ابتداء من فاتح يناير من السنة املوالية بعد نقل املناصب املالية 

تم نقل املوظفين من جماعة ترابية إلى أخرى ابتداء من نقل املناصب املالية التي التي يشغلونها، وي

يشغلونها. أما فيما يتعلق باملوظفين املراد نقلهم من إدارة عمومية إلى جماعة ترابية أو العكس فيتم 

مشترك  ذلك متى توفرت الجهة املستقبلة على مناصب مالية شاغرة. ويعاد تعيين هؤالء املوظفين بقرار 

لرئيس إلادارة العمومية التي ينتمي إليها املوظف أو السلطة املختصة فيما يتعلق بالجماعات الترابية 

                                                           
 المكرر. 71المتعلق بكيفية تطبيق الفصل  .4887847من المرسوم رقم  7. المادة 1 
بكيفيات تطبيق المرسوم رقم المتعلق و وتحديث اإلدارة بالوظيفة العمومية مكلفعن الوزير المنتدب ال .4.8يناير  4صادر في  8. منشور رقم 2 

 المتعلق بنقل الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين االدارات. .4887847

 المكرر. 71المتعلق بكيفية تطبيق الفصل  .4887847من المرسوم رقم  4لمادة . ا3 
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من جهة، ورئيس إلادارة العمومية املراد النقل إليها أو السلطة املختصة فيما يتعلق بالجماعات 

 .(1) الترابية من جهة أخرى 

 ثالثا: املعيقات والحدود 

املبكر، ضمن املنظومة القانونية للوظيفة العمومية، على عملية إعادة الانتشار رغم التنصيص 

في صورتها املرتبطة بنقل املوظفين املنتمين للهيئات وألاطر املشتركة بين الادارات، فإن أجرأتها على 

أرض الواقع قد اتسمت بالصعوبة، وهو ألامر الذي يفسره تأخر إلافراج عن املرسوم التطبيقي 

 مكرر واملوكول إليه تفعيل هذه آلالية. 11نصوص عليه في الفصل امل

فتدبير املوارد البشرية باإلدارة املغربية يتميز بغياب آليات التدبير التوقعي للمناصب والكفاءات 

الذي يرتبط بمجموعة من ألادوات منها الدالئل املرجعية للوظائف والكفاءات، فباستثناء بعض 

التي قطعت أشواطا مهمة في إحداثها يالحظ غياب وافتقار الادارات العمومية القطاعات الوزارية 

 .(2) والجماعات الترابية إلى دليل مرجعي للوظائف والكفاءات

موظفين نوعيا ـوإذا كانت أهمية إعادة الانتشار عموما تكمن في تصحيح انعكاسات سوء توزيع ال

ا على الدليل املرجعي للوظائف والكفاءات من تحديد ، وستمكن املدبر العمومي، اعتماد(3) وجغرافيا

بدقة الكفاءات املهنية التي تحتاجها الادارة وكذا املؤهالت الوظيفية التي ال يحتاجها من أجل وضعها 

رهن اشارة إدارات عمومية أو جماعات ترابية أخرى، فإنه لهذا الغرض قد صدر مرسوم في شأن نقل 

 .(4) ، إال أنه لم يفعل لحد آلان2.89وألاطر املشتركة بين الادارات سنة املوظفين املنتمين للهيئات 

إن فلسفة هذا املرسوم تقوم على تحديد فائض وحاجيات الادارة بناء على لوائح تعدها كل 

سنة، وهذه الفلسفة خصوصا في شقها املتعلق بتحديد الفائض من املوظفين بالوحدات الادارية قد 

الضمانات املخولة للموظف املراد نقله تلقائيا وحول منظومة التعويضات أثارت نقاشات حول 

موظف عن التغييرات العميقة التي ستطرأ على حياته الوظيفية ـوالتحفيزات، التي ال ترقى لتعويض ال

 والاجتماعية. 

                                                           
 المكرر. 71المتعلق بكيفية تطبيق الفصل  .4887847من المرسوم رقم  1و .. المادتين 1 

 41، ص .4.8، سلسلة المعارف القانونية والقضائية، منشورات مجلة الحقوق، دار نشر المعرفة، "إعادة إنتشار الموظفين". ميمون مشياخ، 2 

 .45و

 القنيطرة. –في محور الدار البيضاء  % 45,0يبلغ عدد األطر المشتركة نسبة  - .3 

 من عدد الموظفين. % 05تستحوذ أربع جهات على نسبة  -    

 . مقابلة مع السيد رئيس مصلحة الموارد البشرية بوزارة االتصال.4 
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مشرع قد حرص على تقديم بعض الضمانات للموظف املنقول تلقائيا من إدارته أو ـفإذا كان ال

اعته إلى إدارة أو جماعة أخرى، إذ ألزم الادارة باستشارة اللجنة الادارية املتساوية ألاعضاء، ومنح جم

لجنة النقل التلقائي استقاللية عن الادارة أو الجماعة الترابية املعنية بعملية النقل، فإن هذه 

 ا فقط. الضمانات تبقى غير كافية خاصة وأن رأي اللجنة الادارية يبقى رأيا استشاري

ومما ال شك فيه أن القضاء سيكون عليه العبء ألاكبر في حماية حقوق املوظف ومراعاة 

ظروفه الشخصية والعائلية، وهو ما كرسه في العديد من ألاحكام والقرارات السابقة التي تصدت 

القاض ي للسلطة التقديرية لإلدارة وذلك عندما تتسم قراراتها بعيب الانحراف في استعمال السلطة. ف

الاداري وهو يراقب السلطة التقديرية لإلدارة يعمل على التوفيق بين املصلحة العامة واملصلحة 

الصادر  .5املحكمة الادارية بوجدة، رقم . فقد جاء في حيثيات حكم الخاصة للموظف ويوازن بينهما

أنه بالرغم من كون رئيس املجلس يتوفر على السلطة التقديرية في نقل موظفيه،  8⁄1⁄88..2 بتاريخ

ومدام هذا النقل يندرج في إطار املصلحة العامة وحسن تسيير املرفق العمومي الذي يعمل لحسابه، 

فإن ذلك مقيد ضمن حدود املوازنة بين مصلحة الادارة التي يعمل لفائدتها املوظف وبين املصالح 

التي يمثلها. واعتبرت املحكمة أن إصدار قرار النقل من شأنه أن يعطل املهام املنوطة به ويؤثر العامة 

سلبا على املصالح العامة التي يسهر على تنفيذها داخل هذه الهيئات، قاضية في هذا ألاخير بإلغاء 

ب عنه من آثار ما يترتو القرار الصادر عن رئيس املجلس البلدي القاض ي بنقل الطاعن إلى الباشوية 

 .(1)قانونية 

إلى أن عدم  (2)وفي نفس السياق، ذهبت الغرفة الادارية للمجلس ألاعلى )محكمة النقض  

مراعاة قرار النقل لوضعية املوظفة كمتزوجة وأم لطفلين ونقلها خارج املدار الحضري يجعل قرار 

 املحكمة الادارية بإيقاف تنفيذ القرار الوزاري مبني على أساس ويتعين تأييده.

 

 

 

 

 

                                                           
العبيد نور الدين ضد رئيس المجلس البلدي للسعيدية، منشور بالمجلة  ،6110⁄4⁄00 الصادر بتاريخ 11المحكمة االدارية بوجدة، حكم رقم  -. 1 

 .6103، 23لإلدارة المحلية والتنمية، عدد المغربية 

 .654، ص 6102، منشور بمجلة الحقوق، 462⁄5⁄0⁄12، ملف عدد 0112⁄7⁄31الصادر في  111. المجلس األعلى، قرار عدد 2 
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 :خاتمة

 

 

 

بـي أن يواكب مجال نافلة القول، نستخلص على أن الـمشرع الـمغربي قد استطاع ولو بشكل نس

الحركية إلادارية على غرار تجارب مقارنة تعتبر متقدمة في هذا املجال. وخير دليل على ذلك مختلف 

التعديالت التي تطرأ على النظام ألاساس ي العام للوظيفة العمومية. وبما أن مجال الوظيفة العمومية 

 ى تطبيق النص القانوني على أرض الواقع.مجال واسع ويمتاز بالدينامية فإنه يثير مفارقات على مستو 

القضاء في مجال الحركية الادارية في الوظيفة العمومية  وفي نفس السياق فإن املـالحظ على اجتهادات

أن القاض ي الاداري قد وسع من مجال مراقبة السلطة التقديرية لإلدارة، وانتقل من رقابة شرعية 

الانتقاالت، حيث أصبح يوازن بين املصلحة العامة الءمة خاصة في مجال املبة اقر القرار الاداري إلى 

 .للموظف لإلدارة والظروف الشخصية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

 

 

 

 

 

 

 ق:ــــــــالحــــــــامل
 

 

 

 



30 
 

 :1امللحق رقم 

 

 24( بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 4312يناير  13) 1211من ربيع ألاول  42صادر في  4-11-244مرسوم رقم 

( بمثابة النظام 1512فبراير  42) 1111شعبان  2الصادر في  18128332  املكرر مرتين من الظهير الشريف رقم

 ألاساس ي العام للوظيفة العمومية املتعلق بالوضع رهن إلاشارة8

 رئيس الحكومة،

 منه ؛ .5بناء على الدستور والسيما الفصل 

  بمثابة النظام ألاساس ي العام 8591فبراير  21) 8111شعبان  1لصادر في   1...8.91 وعلى الظهير الشريف رقم

 املكرر مرتين منه ؛ 14للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه والسيما الفصل 

  بمثابة النظام ألاساس ي ملوظفي 8511سبتمبر  21) 8151من شوال  81بتاريخ  2.11.111 وعلى املرسوم رقم

 الجماعات ؛

 ساسية الخاصة بموظفي إلادارات العمومية ؛وعلى ألانظمة ألا 

  ،2.81ماي  21) 8111من رجب  81وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ 

 رسم ما يلي :

 املادة ألاولى

شعبان  1الصادر في  1...8.91 املكرر مرتين من الظهير الشريف املشار إليه أعاله رقم 14تطبيقا ألحكام الفصل 

  .8591اير فبر  21) 8111

 .يحدد هذا املرسوم شروط وكيفيات الوضع رهن إلاشارة

 4املادة 

يتم الوضع رهن إلاشارة بطلب من إلادارة العمومية املستقبلة يوجه إلى إلادارة العمومية أو الجماعة الترابية ألاصلية 

حدد فيه املوظف املراد وضعه رهن ، تبين فيه املواصفات املطلوب توفرها في املوظف املراد وضعه رهن إشارتها ، أو ت

 .إشارتها

 .أدناه .8ويكون الوضع رهن إلاشارة قابال للتراجع عنه وفق مقتضيات املادة 

 1املادة 

يتم الوضع رهن إلاشارة وتجديده ، بعد موافقة املوظف املعني باألمر ، بموجب قرار لرئيس إلادارة العمومية ألاصلية 

 .بالجماعات الترابية ، بناء على اقتراح من رئيس إلادارة العمومية املستقبلة أو للسلطة املختصة فيما يتعلق

 2املادة 
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  سنوات قابلة للتجديد. ويجدد الوضع رهن إلاشارة تلقائيا إذا تم 1يتم الوضع رهن إلاشارة ملدة أقصاها ثالث )

 .التنصيص على ذلك في قرار الوضع رهن إلاشارة

 1املادة 

وع رهن إلاشارة مهاما من مستوى تراتبي مماثل ، على ألاقل ، للمهام التي كان يزاولها باإلدارة يزاول املوظف املوض

العمومية أو الجماعة الترابية ألاصلية ، ويخضع لنفس إلالتزامات املهنية التي تقتضيها ممارسة املهام املعهود إليه بها 

 .باإلدارة العمومية املستقبلة

 4املادة 

-418من املرسوم رقم  4وظفين العاملين باإلدارة العمومية املستقبلة ، طبقا للفقرة ألاولى من املادة يعتبر في حكم امل

   في شأن كيفيات تعيين رؤساء ألاقسام ورؤساء املصالح2.88نوفمبر  29) 8112من ذي الحجة  21الصادر في  2 -88

مصلحة  الترشح لشغل منصبي رئيس قسم أو رئيسباإلدارات العمومية، املوظفون املوضوعون رهن إشارتها من أجل 

 .بها

وضعية إلالحاق وفي حالة تعيين املوظف املوضوع رهن إلاشارة في أحد هذين املنصبين ، يوضع املعني باألمر وجوبا في . 

 1املادة 

يتضمن تقديرا تعد إلادارة العمومية املستقبلة عند نهاية كل سنة ، تقريرا حول نشاط املوظف املوضوع رهن إشارتها 

 .عاما ألدائه

ديسمبر من السنة املعنية ، إلى إلادارة العمومية أو الجماعة الترابية ألاصلية ، بعد إطالع  18يوجه هذا التقرير ، قبل 

 .املعني باألمر عليه وتسجيل مالحظاته بشأنه

ماعة الترابية ألاصلية بناء على ويتم تنقيط وتقييم املوظف املوضوع رهن إلاشارة من طرف إلادارة العمومية أو الج

 .هذا التقرير

 2املادة 

يظل املوظف املوضوع رهن إلاشارة متمتعا في إدارته أو في جماعته الترابية ألاصلية بجميع حقوقه في ألاجرة والترقي 

 .والتقاعد

يته النظامية التي يمكن للموظف املوضوع رهن إلاشارة أن يستفيد ، عالوة على ألاجرة والتعويضات املطابقة لوضع

يتقاضاها باإلدارة العمومية أو الجماعة الترابية ألاصلية ، من التعويضات واملصاريف ألاخرى التي تمنحها إلادارة 

العمومية املستقبلة بصفة عرضية ملوظفيها املنتمين إلى نفس الدرجة أو إلاطار الذي ينتمي إليه املعني باألمر أو إلى 

 .وذلك طبقا للنصوص الجاري بها العملدرجة أو إطار مماثل ، 

 5املادة 
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 1...8.91 من الظهير الشريف رقم 15يستفيد املوظف املوضوع رهن إلاشارة من الرخص املنصوص عليها في الفصل 

  بشأن النظام ألاساس ي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره 8591فبراير  21) 8111شعبان  1بتاريخ 

 : وتتميمه

 بموجب مقررات لرئيس إلادارة العمومية املوضوع رهن إشارتها ؛ -

أو بموجب مقررات لرئيس إلادارة العمومية ألاصلية أو للسلطة املختصة فيما يتعلق بالجماعات الترابية بمبادرة من  -

 .ة املاليةرئيس إلادارة العمومية املوضوع رهن إشارتها إذا كانت هذه املقررات تخضع لتأشيرة مصالح املراقب

 13املادة 

ينتهي الوضع رهن إلاشارة بانقضاء مدته ، ويمكن إنهاؤه قبل انقضاء مدته بقرار لرئيس إلادارة العمومية ألاصلية أو 

 : للسلطة املختصة فيما يتعلق بالجماعات الترابية ، في الحاالت التالية

 املستقبلة ؛ بطلب من املوظف املعني باألمر وبعد موافقة إلادارة العمومية -

بمبادرة من إلادارة العمومية أو الجماعة الترابية ألاصلية ، بعد إشعار كل من املوظف املعني باألمر وإلادارة العمومية  -

   يوما على ألاقل قبل دخول قرار إنهاء الوضع رهن إلاشارة حيز التطبيق ؛.1املستقبلة ، ثالثين )

لة ، بعد إشعار كل من املوظف املعني باألمر وإلادارة العمومية أو الجماعة بمبادرة من إلادارة العمومية املستقب -

 .  يوما على ألاقل قبل دخول قرار إنهاء الوضع رهن إلاشارة حيز التطبيق.1الترابية ألاصلية ، ثالثين )

مسبق في حالة ارتكاب  غير أنه يمكن ، بمبادرة من إلادارة العمومية املستقبلة ، إنهاء الوضع رهن إلاشارة دون إخطار 

املوظف املوضوع رهن إلاشارة لخطأ يستوجب عرضه على املجلس التأديبي ، وتعد إلادارة العمومية املستقبلة تقريرا 

 .في هذا الشأن تتم إحالته على إلادارة العمومية أو الجماعة الترابية ألاصلية

 11املادة 

الرسمية ، إلى كل من وزير الداخلية ووزير الاقتصاد واملالية والوزير يسند تنفيذ هذا املرسوم ، الذي ينشر في الجريدة 

 .املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالوظيفة العمومية وتحديث إلادارة ، كل واحد منهم فيما يخصه

  .2.81يناير  .1) 8119من ربيع ألاول  21وحرر بالرباط في 

 إلامضاء : عبد إلاله ابن كيران.

 وقعه بالعطف :

 وزير الداخلية،

 .إلامضاء : محمد حصاد

 وزير الاقتصاد واملالية،

 .إلامضاء : محمد بوسعيد

 الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالوظيفة العمومية وتحديث إلادارة،

 .إلامضاء : محمد مبديع
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 :4امللحق رقم 

 

 22( بتحديد كيفيات تطبيق الفصول 4312يناير  13) 1211من ربيع ألاول  42صادر في  4-11-241مرسوم رقم 

( بمثابة النظام 1512فبراير  42) 1111شعبان  2الصادر في  1-12-332 من الظهير الشريف رقم 13املكرر و 22و

 43بتاريخ  4414ألاساس ي العام للوظيفة العمومية املتعلقة باإللحاق وبإدماج املوظفين امللحقين )ج8 ر8 عدد 

 (43128فبراير  43- 1211ربيع آلاخر 

 

 رئيس الحكومة، 

 منه ؛ 53بناء على الدستور والسيما الفصل 

( بمثابة النظام ألاساس ي العام 1512فبراير  42) 1111شعبان  2الصادر في  33281281 وعلى الظهير الشريف رقم

 منه ؛ 13املكرر و 22و 22العمومية كما وقع تغييره وتتميمه والسيما الفصول للوظيفة 

 ، (4311ماي  42) 1212من رجب  11وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ 

 

 : رسم ما يلي

 املادة ألاولى

 1الصادر في   1.91.8.. ماملكرر من الظهير الشريف رق 11و 11يتم إلالحاق في الحاالت املنصوص عليها في الفصلين 

  املشار إليه أعاله ، بقرار لرئيس إلادارة العمومية التي ينتمي إليها املوظف أو للسلطة 8591فبراير  21) 8111شعبان 

أقصاها ثالث سنوات قابلة للتجديد تلقائيا ، باقتراح من رئيس إلادارة املختصة فيما يتعلق بالجماعات الترابية ، ملدة 

العمومية أو السلطة املختصة فيما يتعلق بالجماعات الترابية أو املؤسسات أو الهيئات املنصوص عليها في الفصلين 

 .املكرر سالفي الذكر واملشار إليها بعده باسم إلادارة امللحق لدهها 11و 11

لحاق بقرار لرئيس إلادارة العمومية التي ينتمي إليها املوظف أو السلطة املختصة فيما يتعلق بالجماعات ويتم إنهاء إلا

 : الترابية

 بمبادرة من إلادارة العمومية أو الجماعة الترابية ألاصلية ؛ -

 .باقتراح من رئيس إلادارة امللحق لدهها -

 4املادة 

بية ألاصلية بطاقات التنقيط الفردية الخاصة بموظفيها املوجودين في وضعية توجه إلادارة العمومية أو الجماعة الترا

إلالحاق ، قبل فاتح سبتمبر من كل سنة ، إلى إلادارة امللحقين لدهها ، التي تتولى تنقيطهم ، طبقا للشروط والكيفيات 

  بتحديد مسطرة 9..2ديسمبر  2) 8124من شوال  25الصادر في  9.8141..2  املنصوص عليها في املرسوم رقم

 .تنقيط وتقييم موظفي إلادارات العمومية

وتقوم إلادارة امللحق لدهها بإرجاع بطاقات التنقيط ، مرفوقة ، عند الاقتضاء ، بتقارير التقييم إلى إلادارة العمومية 

http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/122-D%C3%A9cret.aspx
http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/122-D%C3%A9cret.aspx
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 .ديسمبر من السنة املعنية 18أو الجماعة الترابية ألاصلية، وذلك قبل 

خالل السنة ، توجه إلادارة امللحق لدهها ، فور وضع حد لإللحاق ، تقريرا عن نشاط املعني  وإذا تم إنهاء إلالحاق

 .باألمر خالل املدة املنصرمة من السنة املذكورة

 

 1املادة 

 من املرسوم رقم 4يعتبر في حكم املوظفين العاملين باإلدارة العمومية املستقبلة طبقا للفقرة ألاولى من املادة 

  في شأن كيفيات تعيين رؤساء ألاقسام ورؤساء 2.88نوفمبر  29) 8112من ذي الحجة  21لصادر في ا 2.88.418

املصالح باإلدارات العمومية، املوظفون امللحقون لدهها من أجل الترشح لشغل منصبي رئيس قسم و رئيس مصلحة 

 .بها

 

 2املادة 

بية امللحقين لدهها منذ مدة ال تقل عن ثالث سنوات، في يمكن إدماج املوظفين باإلدارة العمومية أو بالجماعة الترا

 .درجة مماثلة لدرجتهم ألاصلية في تاريخ إلادماج

ويتم إدماجهم بطلب منهم وبعد موافقة إلادارة العمومية أو الجماعة الترابية امللحقين لدهها ، وموافقة إلادارة 

 .العمومية أو الجماعة الترابية ألاصلية

 

 1املادة 

دماج املوظفين املنتمين للهيئات املشتركة بين الوزارات في نفس الدرجة التي ينتمون إليها بإدارتهم ألاصلية في يتم إ

 .تاريخ إلادماج

ويتم تحديد الدرجة التي يتم إلادماج فيها بالنسبة للموظفين غير املنتمين للهيئات املشتركة بين الوزارات ، من طرف 

 : لجنة تتألف من

 طة الحكومية املكلفة بالوظيفة العمومية ، رئيسا ؛ممثل السل -

 ممثل السلطة الحكومية املكلفة باملالية ؛ -

 ممثل إلادارة العمومية أو الجماعة الترابية التي ينتمي إليها املوظف ؛ -

 .ممثل إلادارة العمومية أو الجماعة الترابية امللحق لدهها املوظف -

 .املؤداة في درجاتهم ألاصلية كما لو كان أداؤهم قد تم في الدرجات املدمجين فيهاويعتد بخدمات املوظفين املدمجين 

 

 4املادة 

يتم إلادماج بقرار مشترك لرئيس إلادارة العمومية التي ينتمي إليها املوظف أو السلطة املختصة فيما يتعلق 

سلطة املختصة فيما يتعلق بالجماعات بالجماعات الترابية ، ورئيس إلادارة العمومية امللحق لدهها املوظف أو ال
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أعاله ، إذا تعلق ألامر بموظفين غير  9الترابية ، وبناء على محضر اللجنة املنصوص عليها في الفقرة الثانية من املادة 

 .منتمين للهيآت املشتركة بين الوزارات

  

 1املادة 

 : وينسخ ابتداء من نفس التاريخيعمل بهذا املرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، 

 من الظهير  .9  بتحديد كيفية تطبيق الفصل 8555أبريل  24) .812محرم  5الصادر في  2-55-8.1املرسوم رقم  -

  بمثابة النظام ألاساس ي العام للوظيفة 8591فبراير  21) 8111شعبان  1الصادر في  1...8.91  الشريف رقم

 العمومية ؛

من الظهير  11  بتطبيق الفصل 5..2ماي  28) .811من جمادى ألاولى  29الصادر في  2-1.-111املرسوم رقم  -

  بمثابة النظام ألاساس ي العام للوظيفة 8591فبراير  21) 8111شعبان  1الصادر في  1...8.91 الشريف رقم

 .العمومية

 

 2املادة 

زير الداخلية ووزير الاقتصاد واملالية والوزير املنتدب يسند تنفيذ هذا املرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى و 

 .لدى رئيس الحكومة املكلف بالوظيفة العمومية وتحديث إلادارة، كل واحد منهم فيما يخصه

  .2.81يناير  .1) 8119من ربيع ألاول  21وحرر بالرباط في 

 وقعه بالعطف،

 ،وزير الداخلية

 .إلامضاء : محمد حصاد

 واملالية ،وزير الاقتصاد 

 .إلامضاء : محمد بوسعيد

 الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالوظيفة العمومية وتحديث إلادارة ،

 .إلامضاء : محمد مبديع
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 امللحق رقم 1: 

 

املكرر  12( بتحديد كيفية تطبيق الفصل 4333ماي  13) 1241  صفر 4صادر في   4-55-1412 مرسوم رقم

( بمثابة النظام ألاساس ي 1512فبراير  42) 1111شعبان  2بتاريخ   1-12-332الشريف رقم  مرتين من الظهير 

 (43338يونيو  1 - 1241ربيع ألاول  4بتاريخ  2231العام للوظيفة العمومية )ج8 ر8 عدد 

  

 الوزير ألاول،

النظام    في شأن59118فبراير  21) 8111شعبان  1الصادر في  8-91-1.. بعد الاطالع على الظهير الشريف رقم

 املكرر مرتين منه ؛ 11ألاساس ي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه، والسيما الفصل 

ألاساس ي ملوظفي    بمثابة النظام8511سبتمبر  21) 8151من شوال  81بتاريخ  2-11-111 وعلى املرسوم رقم

 الجماعات؛

 ظفي إلادارات العمومية؛وعلى جميع ألانظمة الاساسية الخاصة بمو 

  ،...2أبريل  85) 8128من محرم  81وبعد دراسة املشروع في املجلس الوزراي املنعقد بتاريخ 

 رسم ما يلي:

 املادة ألاولى

إن املوظفين املنتمين بحكم وضعيتهم النظامية إلى مصالح إدارة عمومية ينقلون أو يلحقون بصورة تلقائية في 

 ألاحوال التالية :

 تحويل مصالح من إدارة عمومية إلى أخرى ؛ -

 ال تركيز إحدى املصالح إلادارية ؛ -

 ال مركزية إحدى املصالح إلادارية. -

 املادة الثانية

في حالة تحويل مصالح من إدارة عمومية إلى أخرى، فإن املوظفين العاملين بهذه املصالح ينقلون بصفة تلقائية إلى 

مصالح إلادارة الجديدة ويحتفظون بنفس الوضعية إلادارية التي كانوا يتمتعون بها برسم إدارتهم ألاصلية إذا كانوا 



37 
 

ن إلادارات العمومية. أما إذا كانوا ينتمون إلى ألاطر الخاصة بإدارتهم ينتمون إلى إحدى الهيئات أو ألاطر املشتركة بي

ألاصلية فيتم إدماجهم في أسالك إلادارة الجديدة، في إطار يكون مشابها إلطارهم ألاصلي من حيث شروط التوظيف 

لهم من حيث  وسيرورة الحياة إلادارية وطبيعة املهام، وتخول لهم وضعية نظامية مشابهة للوضعية التي كانت

 بعده. 9الترتيب الاستداللي وألاقدمية وذلك طبقا الستنتاجات اللجنة املشار إليها في املادة 

 املادة الثالثة

في حالة تحويل اختصاصات إحدى املصالح املركزية إلى مصالح خارجية، فإن املوظفين العاملين باملصالح املركزية 

املصالح الخارجية املذكورة. ويحتفظ املعنيون باألمر بنفس الوضعية املعنية يتم نقلهم بصفة تلقائية للعمل ب

 إلادارية التي كانوا يتمتعون بها.

 املادة الرابعة

في حالة المركزية إحدى املصالح إلادارية لفائدة جماعة محلية، فإن املوظفين العاملين بهذه املصالح يتم إما نقلهم 

 لدى الجماعة املحلية املعنية.بصفة تلقائية أو إلحاقهم بصفة تلقائية 

في حالة النقل التلقائي لدى جماعة محلية، فإن املوظفين املنتمين إلى إحدى الهيئات أو ألاطر املشتركة بين الوزارات 

يحتفظون في أسالك الجماعات املحلية بنفس الوضعية إلادارية التي كانوا يتمتعون بها في إطارهم ألاصلي. أما إذا 

إلى ألاطر الخاصة بإدارتهم ألاصلية فيتم إدماجهم في أسالك الجماعات، في إطار يكون مشابها إلطارهم  كانوا ينتمون 

ألاصلي من حيث شروط التوظيف وسيرورة الحياة إلادارية وطبيعة املهام، وتخول لهم وضعية نظامية مشابهة 

قا الستنتاجات اللجنة املشار إليها في املادة للوضعية التي كانت لهم من حيث الترتيب الاستداللي وألاقدمية وذلك طب

 بعده. 9

أما بالنسبة للموظفين املنتمين ألحد ألاطر التي ال يمكن إدماجها ضمن ألاسالك املنصوص عليها في املرسوم رقم 

  املشار إليه أعاله، فيتم إلحاقهم بصفة تلقائية حسب 8511سبتمبر  21) 8151من شوال  81بتاريخ   111-11-2

 سطرة املنصوص عليها في النظام ألاساس ي العام للوظيفة العمومية.امل

 املادة الخامسة

املشار إليهما أعاله،  1و 2تتولى تحديد إلاطار الذي يدمج فيه املوظفون املتوفرة فيهم الشروط املقررة في املادتين  

 ن فيه، لجنة تتألف من :وكذا الدرجة والرتبة والرقم الاستداللي الذي يستحقونه في إلاطار املدمجي

 السلطة الحكومية املكلفة بالوظيفة العمومية أو ممثلها، رئيسا ؛ -

 السلطة الحكومية املكلفة باملالية أو ممثلها ؛ -

 و ممثله ؛دارة الاصلية التابع له املوظف أرئيس إلا  -
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 ممثله.رئيس إلادارة أو رئيس الجماعة املحلية امللحق أو املنقول املوظف لديه أو  -

 املادة السادسة

يتم النقل التلقائي أو إلالحاق التلقائي املشار إليهما في املواد السابقة بقرار مشترك لرئيس إلادارة ألاصلية للموظف 

املعني باالمر ورئيس إلادارة أو الجماعة املحلية التي ينقل إليها أو يلحق لدهها وذلك في حالة تحويل مصالح من إدارة 

 أخرى أو في حالة المركزية إحدى املصالح إلادارية.عمومية إلى 

أما في حالة التركيز إحدى املصالح إلادارية، فيتم النقل التلقائي بقرار لرئيس إلادارة التي ينتمي إليها املوظف املعني 

 باألمر.

 املادة السابعة

إن وضعيته املادية املرتبطة بوضعيته كيفما كانت إلادارة أو الجماعة املحلية التي ينقل أو يلحق لدهها املوظف، ف

النظامية يجب أن ال تقل عن تلك التي كان يتمتع بها برسم إدارته ألاصلية، كما يحتفظ املعني باألمر بنفس 

الوضعية إلادارية التي كان يستفيد منها في تاريخ النقل أو إلالحاق، ويستمر في الاستفادة من الترقية في الرتبة 

 ه املعاشية.والدرجة وفي حقوق

إن الخدمات املؤادة بأسالك إلادارة ألاصلية للمعنيين باألمر، تعتبر كما لو كان أداؤها قد تم ضمن أسالك إلادارة 

 التي تم النقل أو إلالحاق التلقائي لدهها.

 املادة الثامنة

لية ووزير الوظيفة العمومية يسند تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى كل من وزير الاقتصاد واملا

 وإلاصالح إلاداري كل واحد منهما فيما يخصه.

  ....2ماي  .8) 8128صفر  4وحرر بالرباط في 

 إلامضاء: عبد الرحمن يوسفي.

 وقعه بالعطف:

 وزير الاقتصاد واملالية،

 إلامضاء : فتح هللا ولعلو.

 وزير الوظيفة العمومية وإلاصالح إلاداري،

 الحسين.إلامضاء : عزيز 
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 :2 امللحق رقم

 

املكرر  12( بتحديد كيفية تطبيق الفصل  4311أغسطس  1) 1214شوال  15صادر في   436-13-2مرسوم رقم

( في شأن النظام ألاساس ي العام 1512فبراير  42) 1111شعبان  2الصادر في  18128332من الظهير الشريف رقم 

 املنتمين إلى الهيئات املشتركة بين إلادارات8 املتعلق بنقل املوظفين للوظيفة العمومية 

 رئيس الحكومة؛

 منه؛ .5بناء على الدستور، والسيما الفصل 

  بمثابة النظام ألاساس ي العام 8591فبراير  21) 8111شعبان   1الصادر في  1...8.91وعلى الظهير الشريف رقم 

 املكرر منه؛ 11 للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه، و السيما الفصل

  بمثابة النظام ألاساس ي ملوظفي 8511سبتمبر  21) 8151من شـوال  81الصادر في  2.11.111وعلى املرسـوم رقم 

 الجماعات؛

 14  بتحديد كيفية تطبيق الفصل 2.81يناير  .1) 8119من ربيع ألاول  21 الصادر في  2.81.122وعلى املرسوم رقم 

  بمثابة النظام ألاساس ي 8591فبراير  21) 8111شعبان  1الصادر في  1...8.91يف رقم املكرر مرتين من الظهير الشر 

 العام للوظيفة العمومية املتعلق بالوضع رهن إلاشارة؛

 وعلى ألانظمة ألاساسية الخاصة بالهيئات املشتركة بين إلادارات.

يونيو  .8) 8119شعبان  82ملنعقدة بتاريخ وبعد استطالع رأي املجلس ألاعلى للوظيفة العمومية في دورته العادية ا

  ؛ 2.81

  ،2.89يوليو  25) 8114من شوال  82وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ 

 رسم ما يلي:

 املادة ألاولى

 ، 8591فبراير  21) 8111شعبان  1الصادر في  1...8.91املكرر من الظهير الشريف رقم  11تطبيقا ألحكام الفصل 

نقل املوظفين املنتمين إلى الهيئات املشتركة بين إلادارات، في إطار الحركية، من إدارة عمومية أو جماعة ترابية  يمكن

وإعادة تعيينهم بإدارة عمومية أو جماعة ترابية أخرى، إما بناء على طلبهم أو تلقائيا، إن اقتضت ضرورة املصلحة 

 .ذلك، وفق الكيفيات املحددة بمقتض ى هذا املرسوم

 لفرع ألاول ا

 النقل بناء على طلب

 2 املادة

يتقدم املوظف الراغب في نقله وإعادة تعيينه بطلب إلى إلادارة العمومية أو الجماعة الترابية التي ينتمي إليها، يحدد 

 فيه إلادارة العمومية أو الجماعة الترابية التي يريد نقله إليها ودواعي هذا النقل.
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ومية أو الجماعة الترابية التي ينتمي إليها املوظف، في حالة موافقتها على طلبه، استطالع رأي ويتعين على إلادارة العم

إلادارة العمومية أو الجماعة الترابية املراد النقل إليها، التي يجب عليها أن تقوم بتحديد الوظيفة املطلوب شغلها من 

 أدناه. 1هذه ألاخيرة، طبقا ملقتضيات املادة  طرف املوظف املراد نقله. وُينقل املعني باألمر بعد موافقة

 الفرع الثاني

 النقل التلقائي

 1املادة 

يتعين على إلادارات العمومية والجماعات الترابية أن توجه، قبل فاتح مارس من كل سنة، إلى مصالح السلطة 

 امللحق بهذا املرسوم: 8الحكومية املكلفة بالوظيفة العمومية، وفق النموذج رقم 

لوائح املوظفين املنتمين إلى الهيئات املشتركة بين إلادارات املراد نقلهم تلقائيا إلى إدارة عمومية أو جماعة ترابية  -

 أخرى؛

لوائح حاجياتها من املوظفين املنتمين إلى الهيئات املشتركة بين إلادارات الذين ترغب في نقلهم إليها، مع تحديد  -

ات واملؤهالت الالزمة لشغلها، طبقا للدالئل املرجعية للوظائف والكفاءات، كلما الوظائف املطلوب شغلها، والكفاء

 .www.emploi-public.ma كان ذلك في إلامكان، تنشر على موقـع التشغيل العمومي

 4 املادة

لعمومية أعاله ومقاربة العرض والطلب املعبر عنهما من طرف إلادارات ا 1ُيعهد بدراسة اللوائح املذكورة في املادة 

 والجماعات الترابية، إلى لجنة تحدث لهذا الغرض، تتألف من:

 ممثل عن السلطة الحكومية املكلفة بالوظيفة العمومية، رئيسا؛

 ممثل عن السلطة الحكومية املكلفة باملالية؛ 

 ممثل عن السلطة الحكومية املكلفة بالداخلية، كلما تعلق ألامر بموظفي الجماعات الترابية.

شرك هذه اللجنة، عند الاقتضاء، ممثلين عن إلادارات العمومية والجماعات الترابية املعنية، كما يمكنها ويمكن 
ُ
أن ت

 أن تطلب من هذه ألاخيرة املعلومات واملعطيات الضرورية املتعلقة بموظفيها املراد نقلهم تلقائيا.

املتاحة على إلادارات العمومية والجماعات وتقوم هذه اللجنة، قبل فاتح ماي من كل سنة، بعرض إمكانيات النقل 

 الترابية املعنية من أجل نقل املوظفين املعنيين باألمر.

 5 املادة

ُيخول للموظف الذي ترتب عن نقله تلقائيا تغيير ملحل إقامته بسبب تغيير العمالة أو إلاقليم الذي يوجد به مقر 

  أشهر 1الل مساره املنهي، يحدد مقداره في أجرة ثالثة )عمله، تعويض جزافي خاص، في حدود مرتين على ألاكثر خ

 إجمالية نظامية، يصرف من ميزانية إلادارة العمومية أو الجماعة الترابية املستقبلة.

  سنوات على ألاقل ابتداء من 1وال يمكن الاستفادة للمرة الثانية من التعويض املشار إليه أعاله إال بعد مرور ثالث )

 دة للمرة ألاولى من نفس التعويض.تاريخ الاستفا
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 الفرع الثالث

 مقتضيات مشتركة

 6 املادة

يوضع موظفو إلادارات العمومية املراد نقلهم، خالل سنة معينة، إلى إدارة عمومية أخرى رهن إشارة هذه ألاخيرة 

املشار إليه أعاله، ويتم   2.81يناير  .1)8119من ربيع ألاول  21الصادر في  2.81.122طبقا ألحكام املرسوم رقم 

بعده، ابتداء من فاتح يناير من السنة املوالية، بعد نقل املناصب املالية التي يشغلونها  1نقلهم، طبقا ألحكام املادة 

 وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

بعده، ابتداء من تاريخ نقل  1املادة ويتم نقل املوظفين من جماعة ترابية إلى جماعة ترابية أخرى، طبقا ألحكام 

 املناصب املالية التي يشغلونها وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

 1ويتم نقل املوظفين من إدارة عمومية إلى جماعة ترابية أو من جماعة ترابية إلى إدارة عمومية، طبقا ألحكام املادة 

 نقل إليها على مناصب مالية شاغرة.بعده، إذا توفرت الجهة املراد ال

 7 املادة

ُينقل املوظفون املنتمون إلى الهيئات املشتركة بين إلادارات ويعاد تعيينهم بقرار مشترك لرئيس إلادارة العمومية التي 

راد ينتمي إليها املوظف أو للسلطة املختصة فيما يتعلق بالجماعات الترابية، من جهة، ورئيس إلادارة العمومية امل

امللحق  2النقل إليها أو السلطة املختصة فيما يتعلق بالجماعات الترابية، من جهة أخرى، يتخذ وفق النموذج رقم 

 بهذا املرسوم.

ويتعين على إلادارة العمومية أو الجماعة الترابية التي ينتمي إليها املوظف استشارة اللجنة إلادارية املتساوية ألاعضاء 

 مر بالنقل التلقائي.املختصة، إذا تعلق ألا 

 وتراعى في النقل التلقائي للموظفين، تواريخ انطالق السنة الدراسية والجامعية.

 8 املادة

ُيعتد بخدمات املوظف املنقول املؤداة باإلدارة العمومية أو الجماعة الترابية ألاصلية كما لو كان آداؤها قد تم بتلك 

 التي تم نقله إليها.

ية أو الجماعة الترابية ألاصلية بتوجيه امللف إلاداري الخاص باملوظف إلى الوحدة املكلفة بتدبير وتقوم إلادارة العموم

 املوارد البشرية باإلدارة العمومية أو الجماعة الترابية التي تم نقله إليها.

 9 املادة

واملالية والوزير املنتدب لدى ينشر هذا املرسوم بالجريدة الرسمية، ويسند تنفيذه إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد 

 رئيس الحكومة املكلف بالوظيفة العمومية وتحديث إلادارة، كل واحد منهم فيما يخصه.

  2.89أغسطس  9) 8114شوال  85وحرر بالرباط، في                           
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 عبد إلاله بن كيران. إلامضاء:

 وقعه بالعطف: 

 إلامضاء: محمد حصاد.

 وزير املالية،

 إلامضاء : محمد بوسعيد.

 الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة

 املكلف بالوظيفة العمومية وتحديث إلادارة،

 إلامضاء : محمد مبدع.
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 :1 امللحق رقم

 

 ( حول تدبير وضعيتي إلالحاق والاستيداع43318يوليو  44) 1244جمادى الثانية  11وع بتاريخ -31-4منشور رقم 

  

 9..2يوليو  22الرباط في :                                                                       املغربية اململكة

 8124جمادى الثانية  89املوافق لـ :                                                                          وزارة تحديث

                                                  القطاعات العامة 

 السيد وزير الدولة

 والسيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة

  

 : تدبير وضعيتي إلالحاق والاستيداع املوضوع

  

 سالم تام بوجود موالنا ألامام،

والاستيداع، ألامر وبعد، لقد أبرز تأطير وتتبع عملية املغادرة بعض الاختالالت على مستوى تدبير وضعتي إلالحاق 

الذي يستدعي توضيح بعض العناصر املتعلقة بتدبير هاتين الوضعيتين لتجاوز هذه الاختالالت وذلك من خالل 

 التذكير بما يلي :

 : إلالحاق – 8

إذا كان من الجائز أن يتم إلالحاق لدى مؤسسات عمومية أو مقاوالت تساهم الدولة في رأسمالها، فإن هذه  -

 توقف العمل بها في حالة خوصصة هذه املؤسسات أو تفويتها بشكل كلي إلى القطاع الخاص.إلامكانية ي

ومن هذا املنطلق فإنه ينبغي على إلادارات املعنية اتخاذ إلاجراءات الالزمة قصد إنهاء إلحاق موظفيها لدى تلك 

 املؤسسات بعد فقدانها للصفة القانونية التي على أساسها تم إلحاقهم بها ؛

 إن كل تجديد ملدة إلالحاق ينبغي أن يتم قبل انتهاء املدة موضوع التجديد ؛ -
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أن تقوم إلادارات ألاصلية  8514أبريل  25بتاريخ  1ينبغي مع مراعاة مضمون منشور السيد الوزير ألاول رقم  -

عند انتهاء مدة إلالحاق أو في للموظفين امللحقين باتخاذ التدابير التي من شأنها تيسير إعادة إدماج املوظفين امللحقين 

 حالة ما إذا عبرت إلادارات أو املؤسسات امللحقين لدهها عن رغبتها في وضع حد إللحاقهم.

 : الاستيداع – 2

ينبغي في حاالت الاستيداع التي تقض ي استطالع رأي اللجنة إلادارية املتساوية ألاعضاء )الاستيداع من أجل القيام  -

ي طابع املصلحة العامة أو لداوع شخصية  عرض طلبات املوظفين املعنيين باألمر على هذه بدارسات أو بحوث تكتس 

 اللجنة قبل حلول التاريخ املقترح لبداية فترة الاستيداع ؛

 إن كل تجديد ملدة الاستيداع ينبغي أن يتم في آجال معقولة وكيفما كان الحال قبل انتهاء املدة موضوع التجديد ؛ -

ملوظف املوجود في وضعية استيداع إلى وظيفته مرهون بتقديمه لطلب بذلك في آلاجال املنصوص عليها إن إرجاع ا -

من النظام ألاساس ي العام للوظيفة العمومية واملحدد في شهرين على ألاقل قبل انتهاء فترة الاستيداع ،  41في الفصل 

حالة توفرها على منصب شاغر مطابق، وفي حالة عدم وينبغي لإلدارات املعنية أن تستجيب لطلب املعنيين باألمر في 

توفرها على هذا املنصب يتعين عليها الحرص على تمكين املوظف من شغل أحد املناصب الشاغرة الثالثة ألاولى، 

 من النظام ألاساس ي العام للوظيفة العمومية. 42طبقا للفصل 

طلب العودة لوظيفته في ألاجل املشار إليه أعاله أو وفي حالة عدم تقديم املوظف املوجود في وضعية الاستيداع ل

من  41رفضه للمنصب املعين له عند عودته إلى العمل، فإنه يتعين على إلادارة التابع لها تفعيل مقتضيات الفصل 

النظام ألاساس ي العام للوظيفة العمومية الذي ينص على إمكانية حذفه من ألاسالك بطريق إلاعفاء بعد استشارة 

 جنة إلادارية املتساوية ألاعضاء.الل

ونظرا ملا يكتسيه هذا املوضوع من أهمية على مستوى تدبير املوارد البشرية، فاملرجو منكم حث املصالح املختصة 

 التابعة لكم على الالتزام بالضوابط املشار إليها أعاله.

 وتقبلوا خالص التحيات، والسالم8  

 امة،الوزير املكلف بتحديث الاقطاعات الع

 محمد بوسعيد8
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 :4 امللحق رقم

من  15 الصادر في 48118214 رقــم تطبيـق املرسوم متعلق بكيفيات 4314يناير  2وع بتاريخ - 14-1منشور رقم 

 املتعلق بنقل املوظفين املنتمين إلى الهيئات املشتركة بين إلادارات8 (4311 غشت 1) 1214 شوال

 2.84يناير  1الرباط، في                                                                       اململكة املغربية 

 رئيس الحكومة

 وزارة الوظيفة العمومية

 وتحديث إلادارة

 الوزير

                           : 8منشور رقم 

 السيدات والسادة الوزراء

 واملندوبون السامون واملندوب العام واملندوب الوزاري 

املتعلق بنقل  (4311 غشت 1) 1214 من شوال 15 الصادر في 48118214 رقــم تطبيـق املرسوم كيفيات وع:املوض

 املوظفين املنتمين إلى الهيئات املشتركة بين إلادارات8

 سالم تام بوجود موالنا إلامام،              

من  85الصادر في  2.81.114سوم رقم ، املر 2.89أغسطس  81بتاريخ  4114وبعد، فقد صدر بالجريدة الرسمية عدد 

الصادر في  1...8.91املكرر من الظهير الشريف رقم  11  بتحديد كيفية تطبيق الفصل 2.89غشت  9)  8114شوال 

  في شأن النظام ألاساس ي العام للوظيفة العمومية، املتعلق بنقل املوظفين املنتمين 8591فبراير  21) 8111شعبان  1.

 تركة بين إلادارات.إلى الهيئات املش

سالف الذكر، الذي ههدف إلى تشجيع حركية املوظفين   2.81.114ويوضح هذا املنشور كيفيات تطبيق املرسوم رقم 

من خالل وضع آلاليات الكفيلة بإعادة توزيع املوارد البشرية بشكل متوازن بين إلادارات العمومية والجماعات الترابية، 

الممركزة، بما يضمن مواكبة الجهوية، وإعطاء دينامية جديدة لإلدارة عبر توسيع آلافاق السيما على صعيد املصالح ال

 املهنية للموظفين، وإغناء تجاربهم وخبراتهم، وتمكينهم من ولوج مسارات مهنية متنوعة.

 مجال التطبيق –أوال 

إلى الهيئات املشتركة بين إلادارات،  املشار إليه أعاله على املوظفين املرسمين املنتمين 2.81.114يطبق املرسوم رقم 

 باإلدارات العمومية والجماعات الترابية.

 آليات نقل املوظفين -ثانيا

املذكور، آليتين لنقل املوظفين املنتمين إلى الهيئات املشتركة بين إلادارات، من إدارة  2.81.114حدد املرسوم رقم 

 ة ترابية إلى أخرى أو إلى إدارة عمومية، هما:عمومية إلى أخرى أو إلى جماعة ترابية، أو من جماع

 النقل بناء على طلب؛ - 
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 والنقل التلقائي. -

 النقل بناء على طلب : -1

 يتم النقل بناء على طلب املوظف، وفق إلاجراءات التالية:

تحديده لإلدارة العمومية أو يتقدم املوظف إلى إلادارة العمومية أو الجماعة الترابية التي ينتمي إليها بطلب نقله، مع  -أ

 الجماعة الترابية املراد النقل إليها ودواعي هذا النقل، علما أن هذا الطلب يمكن أن يقدم في أي وقت من السنة.

يتعين على إلادارة العمومية أو الجماعة الترابية التي ينتمي إليها املوظف الرد على طلب نقله داخل آجال معقولة،  -ب

تها عليه، يتعين عليها مراسلة إلادارة العمومية أو الجماعة الترابية املراد النقل إليها قصد استطالع رأهها وفي حالة موافق

 بشأن هذا الطلب.

يتعين على إلادارة العمومية أو الجماعة الترابية املراد النقل إليها موافاة إلادارة العمومية أو الجماعة الترابية التي  -ج

بموقفها بشأن طلب النقل، داخل آجال معقولة، مع وجوب تحديد الوظيفة التي سيتم شغلها من ينتمي إليها املوظف 

 الطلب.  طرف املوظف املراد نقله في حالة موافقتها على

 يتم نقل املوظف وإعادة تعيينه حسب مسطرة وحاالت النقل املبينة بعده. -د

 : النقل التلقائي -4

بمبادرة من إلادارة العمومية أو الجماعة الترابية التي   تضت ضرورة املصلحة ذلك،يتم النقل التلقائي للموظف، إن اق

 ينتمي إليها، وذلك وفق إلاجراءات التالية:

تقوم إلادارات العمومية والجماعات الترابية، بعد دراسة أعداد ومؤهالت وكفاءات املوارد البشرية التابعة لها في  - أ 

تضطلع بها، بإعداد اللوائح املذكورة بعده، وتوجيهها إلى وزارة الوظيفة العمومية  ضوء املهام والاختصاصات التي

 ، على أن تتوصل بها هذه الوزارة قبل فاتح Excelوتحديث إلادارة، في حامل ورقي وفي حامل إلكتروني بصيغة إكسيل )

 مارس من كل سنة:

 ت املراد نقلهم تلقائيا إلى إدارة عمومية أو جماعة لوائح املوظفين املنتمين إلى الهيئات املشتركة بين إلادارا

املرفق بهذا املنشور، الذي يمكن أن يتضمن ، عالوة على  8ترابية أخرى، يتم إعدادها وفق النموذج رقم 

 املعلومات املحددة فيه، كل املعطيات التي من شأنها أن تفيد في دراسة ملفات املوظفين املعنيين.

أن تراعي في إعداد هذه اللوائح،   إلادارات العمومية والجماعات الترابية  يتعين على وتجدر إلاشارة إلى أنه

مبدأ املصلحة العامة، والسعي إلى ضمان الفعالية والنجاعة في ألاداء، وترشيد وعقلنة تدبير املوارد البشرية 

 التابعة لها.

ستيداع أو إلالحاق، أو املوضوعين رهن وال ينبغي أن تضم هذه اللوائح املوظفين املوجودين في وضعيتي الا 

إلاشارة، أو املستفيدين من رخص املرض متوسطة أو طويلة ألامد، أو املعينين ملتابعة تكوين مختتم 

 بالحصول على دبلوم، أو املتابعين أو املوقوفين تأديبيا.

 ،املرفق  2د وفق النموذج رقم تع  لوائح الحاجيات من املوظفين املنتمين إلى الهيئات املشتركة بين إلادارات

 بهذا املنشور.

ويتعين عند إعداد لوائح الحاجيات، تحديد الوظائف املطلوب شغلها والكفاءات واملؤهالت الالزمة لذلك، 

وذلك استنادا إلى الدالئل املرجعية للوظائف والكفاءات املعتمدة باإلدارات املعنية، كلما كان ذلك في 

 إلامكان.
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رات العمومية والجماعات الترابية بنشر لوائح الحاجيات من املوظفين املنتمين إلى الهيئات تقوم إلادا - ب 

املشتركة بين إلادارات، التي تم توجيهها إلى وزارة الوظيفة العمومية وتحديث إلادارة، على بوابة التشغيل 

 .mapublic.-www.emploi العمومي

ولهذا الغرض، يتعين على كل إدارة عمومية أو جماعة ترابية أن تعين، وفق استمارة التعيين املرفقة بهذا  

 املنشور، أحد موظفيها للقيام بهذه املهمة.

وجدير بالذكر، أن نشر لوائح الحاجيات من شأنه أن يتيح للموظفين الراغبين في النقل بناء على طلب، 

املعطيات املتعلقة بالوظائف املطلوب شغلها في إطار الحركية باإلدارات العمومية إمكانية الاطالع على 

والجماعات الترابية، وبالتالي املساهمة في تلبية رغبات املوظفين املتطلعين إلى النقل، من جهة، وفي سد 

ل بناء على حاجيات هذه إلادارات والجماعات، من جهة أخرى، بما يضمن املزيد من الفعالية آللية النق

   طلب.

سالف الذكر، التي  2.81.114من املرسوم رقم  1تقوم لجنة النقل التلقائي، املنصوص عليها في املادة  - ج

ترأسها السلطة الحكومية املكلفة بالوظيفة العمومية، وتتألف من ممثلين عن كل من السلطة الحكومية 

لية كلما تعلق ألامر بموظفي الجماعات الترابية، سنويا، املكلفة باملالية، والسلطة الحكومية املكلفة بالداخ

بدراسة لوائح املوظفين املنتمين إلى الهيئات املشتركة بين إلادارات املراد نقلهم تلقائيا ولوائح الحاجيات 

 ومقارنتها.

في ويمكن للجنة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، إشراك إلادارات العمومية والجماعات الترابية املعنية 

أشغالها، أو دعوة هذه ألاخيرة إلى إعطاء معلومات إضافية بشأن املوظفين املراد نقلهم تلقائيا، أو بشأن 

 الحاجيات املعبر عنها.

وتتم دراسة لوائح املوظفين املنتمين إلى الهيئات املشتركة بين إلادارات املراد نقلهم تلقائيا ولوائح الحاجيات 

ة املذكورة، خالل شهري مارس وأبريل من السنة املعنية، تتم خاللها مقاربة في إطار اجتماعات دورية للجن

 العرض والطلب من أجل تحديد إمكانيات النقل املتاحة.

وتراعي لجنة النقل التلقائي، في دراستها للوائح املشار إليها أعاله، مبادئ املساواة والحياد والتجرد، وتعتمد 

فاءات املوظف املراد نقله تلقائيا، ومواصفات الوظيفة املراد شغلها على معيار التالؤم بين مؤهالت وك

 واملتطلبات الالزمة لذلك.

تعرض لجنة النقل التلقائي قبل فاتح ماي من كل سنة، على كل إدارة عمومية أو جماعة ترابية معنية،   - د

 املقترحات التي خلصت إليها بشأن إمكانيات النقل التلقائي.

رات العمومية والجماعات الترابية املعنية على تجسيد مقترحات لجنة النقل التلقائي، من تعمل إلادا - ه

 خالل إعداد مشاريع قرارات النقل التلقائي للموظفين.

تقوم إلادارات العمومية والجماعات الترابية املعنية باستشارة اللجان إلادارية املتساوية ألاعضاء  - و

 ت املجسدة للنقل التلقائي ملوظفيها.املختصة بشأن مشاريع القرارا

يتم نقل املوظفين وإعادة تعيينهم حسب مسطرة وحاالت النقل املبينة بعده، مع مراعاة تواريخ انطالق  - ز

 السنة الدراسية والجامعية.

 

 

http://www.emploi-public.ma/
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 :التعويض الخاص عن النقل التلقائي - 1

للموظف الذي ترتب عن نقله بصفة تلقائية تغيير سالف الذكر، يخول  2.81.114من املرسوم رقم  9 طبقا للمادة 

محل إقامته، بسبب تغيير العمالة أو إلاقليم الذي يوجد به مقر عمله، تعويض جزافي خاص يحدد مقداره في أجرة 

   أشهر إجمالية نظامية، وذلك مع مراعاة الشرطين التاليين:1ثالثة )

 على ألاكثر خالل املسار املنهي للموظف؛ ال يمكن الاستفادة من هذا التعويض إال مرتين -   

  سنوات على ألاقل ابتداء من تاريخ 1ال يمكن الاستفادة من هذا التعويض للمرة الثانية إال بعد مرور ثالث ) -   

 الاستفادة منه للمرة ألاولى.

يزانية إلادارة العمومية ويصرف هذا التعويض الجزافي الخاص، الذي يتم التنصيص عليه في قرار النقل التلقائي، من م

 أو الجماعة الترابية التي تم نقل املوظف تلقائيا إليها.

وجدير بالذكر، أنه يتم احتساب هذا التعويض على أساس الوضعية إلادارية للموظف في تاريخ نقله، علما أنه يمكن 

 مراجعة مبلغ التعويض في حالة استفادته من ترقية بأثر رجعي سابق لتاريخ النقل.

 مسطرة وحاالت النقل -ثالثا  

يتم نقل املوظف وإعادة تعيينه، )سواء بناء على طلب أو تلقائيا  بقرار مشترك لرئيس إلادارة العمومية التي ينتمي إليها 

أو السلطة املختصة فيما يتعلق بالجماعات الترابية، من جهة، ورئيس إلادارة العمومية املراد النقل إليها أو السلطة 

 املرفق بهذا املنشور. 1ة فيما يتعلق بالجماعات الترابية، من جهة أخرى، وفق النموذج رقم املختص

ويجب على إلادارات العمومية والجماعات الترابية توجيه امللفات إلادارية الخاصة بموظفيها الذين تم نقلهم، إلى 

 أو الجماعات الترابية التي تم نقلهم إليها. الوحدات إلادارية املكلفة بتدبير املوارد البشرية باإلدارات العمومية

ومن املعلوم أن الخدمات املؤداة باإلدارة العمومية أو الجماعة الترابية التي ينتمي إليها املوظف، يعتد بها في مساره املنهي 

 كما لو تم آداؤها باإلدارة العمومية أو الجماعة الترابية التي تم نقله إليها.

 الت التالية:ويتم النقل حسب الحا

 :من إدارة عمومية إلى إدارة عمومية أخرى  - 1

يتم وضع املوظف املراد نقله خالل سنة معينة من إدارة عمومية إلى إدارة عمومية أخرى، رهن إشارة إلادارة العمومية 

 14طبيق الفصل بتحديد كيفية ت 2.81يناير  .1الصادر في  2.81.122املراد نقله إليها، طبقا ملقتضيات املرسوم رقم 

  في شأن النظام ألاساس ي 8591فبراير  21) 8111شعبان  1.الصادر في  1...8.91املكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 

 العام للوظيفة العمومية.

 ويتم نقل املوظف وإعادة تعيينه باإلدارة العمومية املراد نقله إليها ابتداء من فاتح يناير من السنة املوالية أو، عند

الاقتضاء، ابتداء من فاتح يناير من السنة الثانية، بالنسبة للموظفين الذين تعذر نقلهم في فاتح يناير من السنة 

 املوالية.

املتعلق بإعداد وتنفيذ  2.89يوليوز  89الصادر في  2.89.124من املرسوم رقم  .2وجدير بالذكر أنه، طبقا ألحكام املادة 

إعادة انتشار املناصب املالية تكون موضوع مقررات مشتركة لرؤساء إلادارات املعنيين، قوانين املالية، فإن مقترحات 

 توجه، قبل فاتح يوليوز من كل سنة، إلى مصالح السلطة الحكومية املكلفة باملالية.

 :من جماعة ترابية إلى جماعة ترابية أخرى  -4 

ية أخرى، ابتداء من تاريخ نقل املنصب املالي من يتم نقل املوظف من جماعة ترابية وإعادة تعيينه بجماعة تراب

الجماعة الترابية التي ينتمي إليها إلى الجماعة الترابية املراد النقل إليها، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري 
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 بها العمل في هذا الشأن.

 :وميةمن إدارة عمومية إلى جماعة ترابية أو من جماعة ترابية إلى إدارة عم    - 1

يتم نقل املوظف من جماعة ترابية وإعادة تعيينه بإدارة عمومية، أو من إدارة عمومية وإعادة تعيينه بجماعة ترابية، 

 ابتداء من تاريخ التوفر على منصب مالي شاغر باإلدارة العمومية أو بالجماعة الترابية املراد النقل إليها.

بيرية، فإنه يتعين على إلادارات العمومية والجماعات الترابية أن تأخذ بعين وفي جميع الحاالت، وتفاديا ألي اختالالت تد

الاعتبار آلاجال املرتبطة بمسطرة النقل، سواء بناء على طلب أو تلقائيا، فيما يتعلق بتاريخ إجراء امتحانات الكفاءة 

 ا.املهنية التي يشارك فيها املوظفون املعنيون بالنقل، وتاريخ إلاعالن عن نتائجه

 تتبع عمليات النقل -رابعا 

ستعمل وزارة الوظيفة العمومية وتحديث إلادارة على تتبع عمليات النقل، سواء بناء على طلب أو التلقائي، التي سيتم 

 تجسيدها سنويا من طرف إلادارات العمومية والجماعات الترابية، وذلك بغاية تقييمها وإعداد تقارير في هذا الشأن.

يتعين على إلادارات العمومية والجماعات الترابية موافاة وزارة الوظيفة العمومية وتحديث إلادارة، ولهذا الغرض، 

 املرفق بهذا املنشور. 1سنويا، باملعطيات املتعلقة بموظفيها الذين تم نقلهم خالل السنة املعنية، وفق النموذج رقم 

تضيات املتعلقة بنقل املوظفين، فإني أدعوكم إلى حث وإذ أهيب بكم لالنخراط بشكل إيجابي وفعال في تفعيل املق 

املصالح التابعة لكم على التقيد بمقتضيات هذا املنشور من أجل ضمان التطبيق السليم ملقتضيات املرسوم رقم 

 املتعلق بنقل املوظفين املنتمين إلى الهيئات املشتركة بين إلادارات. 2.89غشت  9الصادر في  2.81.114

ا أن وزارة الوظيفة العمومية وتحديث إلادارة تظل رهن إشارة مصالحكم من أجل إمدادها بكل وأحيطكم علم

 التوضيحات الالزمة، ومواكبتها في تطبيق مقتضيات املرسوم املذكور.

 وتقبلوا خالص التحيات، والسالم.

 إلامضاء :                                

 ير املنتدب لدى رئيس الحكومة،الوز                                 

 املكلف بالوظيفة العمومية وتحديث إلادارة،                                

 محمد مبديع.                                                                  

  

 1رقم  نمودج 

 

                                                                            اململكة املغربية 

 ة العمومية أو الجماعات الترابيةإلادار 

 الئحة املوظفين املنتمين إلى الهيئات املشتركة بين إلادارات

 املراد نقلهم تلقائيا إلى إدارة عمومية أو جماعة ترابية أخرى 
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 الهيئة: 888888888888888

 الدرجة: 888888888888888

  

 الاسم

 الكامل

 رقم

 ب8و8ت

الرت

 بة

الشهادات املحصل 

عليها)بما في ذلك 

عبر التكوين 

املستمر املختتم 

 بدبلوم(

ألاقدمية 

 في الدرجة

العمالة أو 

إلاقليم الذي 

يقع به مقر 

 العمل

 تاريخ

 الازدياد

 الحالة

 العائلية

 عدد

 ألاوالد

العقوبات 

التأديبية 

املتخذة في حق 

 املعني باألمر

معطيات 

 أخرى 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

  

 : إلامضاء

 )رئيس إلادارة العمومية أو السلطة املختصة

 فيما يتعلق بالجماعات الترابية، او الجهة املفوض لها 
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 4نمودج رقم  

 

                                                                           اململكة املغربية 

                             ة العمومية أو الجماعات الترابيةإلادار 

 الئحة الحاجيات من املوظفين املنتمين إلى الهيئات املشتركة بين إلادارات

العدد  الهيئات

حسب 

 الهيئات

العدد حسب  الدرجات

 الدرجات

الوظيفة أو 

مجال العمل 

 املطلوب

املؤهالت والكفاءات 

 املطلوبة

)السيما الشهادات 

 والتخصصات(

العمالة أو إلاقليم 

الذي يقع به مقر 

 العمل

معطيات 

 أخرى 

                

            

            

                

            

            

 : إلامضاء

 )رئيس إلادارة العمومية أو السلطة املختصة

 فيما يتعلق بالجماعات الترابية، او الجهة املفوض لها 

  

 3  نموذج رقم

 اململكة املغربية

)إلادارة العمومية أو الجماعة الترابية 

)إلادارة العمومية أو   ألاصلية

  الجماعة الترابية املستقبلة

 رقم التأجير8888888888

 رقم ب و ت888888888

 الانتساب املالي الحالي8888888

 الانتساب املالي الجديد888888

 املنصب املالي الحالي8888888

 املنصب املالي الجديد8888888

 قرار نقل املوظف املنتمي إلى هيئة مشتركة بين إلادارات

  بالجماعات الترابية)رئيس إلادارة العمومية ألاصلية أو السلطة املختصة فيما يتعلق  -

  و)رئيس إلادارة العمومية املستقبلة أو السلطة املختصة فيما يتعلق بالجماعات الترابية -

  بمثابـة النظام 8591فبراير  21)  8111شعبان  1الصادر في  1...8.91بناء على الظهير الشريف رقم  
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 املكرر منه؛ 11السيما الفصل ألاساس ي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه، و 

   بتحديد كيفية تطبيق الفصل 2.89غشت  9) 8114من شوال  85الصادر في  2.81.114وعلى املرسوم رقم  

  بمثابة النظام 8591فبراير  21) 8111شعبان  1الصادر في  1...8.91املكرر من الظهير الشريف رقم  11

 املوظفين املنتمين إلى الهيئات املشتركة بين إلادارات؛ ألاساس ي العام للوظيفة العمومية املتعلق بنقل

   بتحديد كيفيات تطبيق 2.81يناير .1)8119من ربيع ألاول  21الصادر في  2.81.122وعلى املرسوم رقم  

  8591فبراير  21) 8111شعبان  1الصادر في  1...8.91املكرر مرتين من الظهير الشريف رقم  46 الفصل

 ساس ي العام للوظيفة العمومية املتعلق بالوضع رهن إلاشارة؛بمثابة النظام ألا 

  . وعلى طلب النقل الذي تقدم)ت  به السيد)ة  .................. )في حالة النقل بناء على طلب 

   من املرسوم املشار إليه أعاله املتعلق بنقل املوظفين  1وعلى استنتاجات اللجنة املنصوص عليها في املادة

 إلى الهيئات املشتركة بين الوزارات ) في حالة النقل التلقائي .املنتمين 

    وبعد موافقة )إلادارة العمومية أو الجماعة الترابية ألاصلية وإلادارة العمومية أو الجماعة الترابية املستقبلة

 )في حالة النقل بناء على طلب 

  اريخ......... )في حالة النقل التلقائي وبعد استشارة اللجنة إلادارية املتساوية ألاعضاء املختصة بت 

   وعلى قرار وضع املعني)ة  باألمر رهن إشارة )إلادارة العمومية املستقبلة  )في حالة النقل خالل السنة من

 إدارة عمومية إلى إدارة عمومية أخرى ؛

العمل بـ)إلادارة العمومية أو الجماعة وحيث أن املعني باألمر سيتم نقله من مقر عمل يقع بعمالة أو إقليم ....... إلى مقر  

 الترابية املستقبلة  يقع بعمالة أو إقليم ..... )في حالة النقل التلقائي 

 : قررا ما يلي

)الدرجة .......، الرتبة..... الرقم الاستداللي ....... بـ)إلادارة  ...…ابتداء من........، )ت ُينقل السيد)ة  املادة ألاولى :

و الجماعة الترابية ألاصلية ، ويعاد تعيينه بـ)إلادارة العمومية أو الجماعة الترابية املستقبلة / مقر العمومية أ

 العمل ..

يعتد بخدمات املعني)ة  باألمر املؤداة بـ)إلادارة العمومية أو الجماعة الترابية ألاصلية كما لو تم آدائها  : 4 املادة

 بية املستقبلة .بـ)إلادارة العمومية أو الجماعة الترا

  أشهر إجمالية نظامية، تصرف من 1يستفيد املعني)ة  باألمر من تعويض خاص يحدد مقداره في أجرة ثالثة ) :1  املادة

ميزانية )إلادارة العمومية أو الجماعة الترابية املستقبلة  )في حالة النقل التلقائي املؤدي إلى تغيير العمالة أو إلاقليم 

 العمل .الذي يقع به مقر 

 ........... في  حرر بالرباط

 إلامضاء:

)رئيس إلادارة العمومية ألاصلية أو 

السلطة املختصة فيما يتعلق 

بالجماعات الترابية أو الجهة املفوض 

 لها 

 إلامضاء:

)رئيس إلادارة العمومية املستقبلة أو 

السلطة املختصة فيما يتعلق 

بالجماعات الترابية أو الجهة املفوض 

   لها 

 تأشيرة

 الخازن الوزاري 
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 2نموذج رقم 

                     اململكة املغربية

 إلادارة العمومية أو الجماعة الترابية

 الئحة املوظفين املنتمين إلى الهيئات املشتركة بين إلادارات

 الذين تم نقلهم بناء على طلب برسم سنة8888888888888

الاسم  

 الكامل

رقم  الدرجة الهيئة

 ب8و8ت

إلادارة العمومية أو الجماعة 

 الترابية التي تم النقل إليها

الوظيفة أو 

 مجال العمل

الشهادات 

 املحصل عليها

تاريخ 

 النقل

                

                

                

                

                

                

  

 الهيئات املشتركة بين إلاداراتالئحة املوظفين املنتمين إلى 

 الذين تم نقلهم تلقائيا برسم سنة 888888888888

  

الاسم 

 الكامل

إلادارة  رقم ب8و8ت الدرجة الهيئة

العمومية أو 

الجماعة 

الترابية التي 

تم النقل 

 إليها

الوظيفة أو 

مجال 

 العمل

الشهادات 

املحصل 

 عليها

الاستفادة 

من 

التعويض 

 عن النقل

 )نعم/ال(

تاريخ 

 النقل
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 : إلامضاء

 )رئيس إلادارة العمومية أو السلطة املختصة

 فيما يتعلق بالجماعات الترابية، او الجهة املفوض لها 

  

 

 اململكة املغربية

 الحكومة رئيس

 وزارة الوظيفة العمومية

 وتحديث إلادارة

 مديرية نظم املعلومات

 استمارة تعيين املوظف املكلف بنشر لوائح الحاجيات

 من املوظفين املنتمين إلى الهيئات املشتركة بين إلادارات

 blic.mapu-www.emploi على بوابة التشغيل العمومي:

 .......……………………………………………………………….………… إلادارة:

 .……………………………………………………….………… الاسم الكامل للموظف:

 ……………………………..........……………………………..……….…… الصفة:

 …………………………………………………...……رقم البطاقة الوطنية للتعريف: .....

 …………………………………………………………………...… الالكتروني:.البريد

 …………………………………………......……………………………..… الهاتف:

 يجب إرجاع هذه الاستمارة معبئة إلى وزارة الوظيفة العمومية وتحديث إلادارة.

 توقيع رئيس إلادارة أو املفوض له…………………… التاريخ :

 

 

 

 

http://www.emploi-public.ma/
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 مراجــــــــــــع:ـالالئحة 

 

 مراجع باللغة العربية:

 الكتب: -1

  ،4..2، منشورات زاوية، طبعة "الوسائل البشرية للنشاط إلاداري"عبد القادر باينة. 

  ،مطبعة النجاح الجديدة "الوظيفة العمومية املغربية على درب التحديث"رضوان بوجمعة ،

2..1. 

 النصوص التشريعية والتنظيمية: -4

  العام   بشأن النظام ألاساس ي 8591فبراير  21) 8111شعبان  1صادر في  1...8.91ظهير شريف رقم

 .581 ، ص 8591أبريل  88) 8111رمضان  28بتاريخ  2112للوظيفة العمومية، ج. ر عدد 

  بتنفيذ القانون رقم 8551أغسطس  2) 8181ربيع ألاول  21صادر في  8.51.849ظهير شريف رقم  

فبراير  21) 8111شعبان  1الصادر في  1...8.91القاض ي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم  51..8

جمادى  89الصادرة في  1981  بمثابة النظام ألاساس ي العام للوظيفة العمومية، ج. ر عدد 8591

 .1112 ، ص 8551سبتمبر  81) 8181ألاولى 

  بتنفيذ القانون رقم         2.88فبراير  81) 8112ربيع ألاول  81صادر في  8-88-.8ظهير شريف رقم  

فبراير  21) 8111شعبان  1الصادر في  1...8.91رقم  القاض ي بتغيير وتتميم الظهير الشريف .9-9.

جمادى  89بتاريخ  9511ج. ر. عدد    بمثابة النظام ألاساس ي العام للوظيفة العمومية،8591

 ..241  ص 2.88ماي  85) 8112 آلاخرة

  9.1، واملعدل بموجب القانون رقم 8511املتعلق بالعاملين املدنيين بالدولة، لسنة  11القانون رقم ،

 ....2جمهورية مصر العربية، الصادر سنة 

 يتضمن 4..2يوليو سنة  89املوافق  8121جمادى الثانية عام  85مؤرخ في  1.-4.ر رقم ألام ،

 القانون ألاساس ي العام للوظيفة العمومية.

  بتحديد كيفيات تطبيق 2.81يناير  .1) 8119من ربيع ألاول  21صادر في  2.81.122مرسوم رقم  

فبراير  21) 8111شعبان  1الصادر في  1...8.91املكرر مرتين من الظهير الشريف رقم  14الفصل 

  بمثابة النظام ألاساس ي العام للوظيفة العمومية املتعلق بالوضع رهن إلاشارة، منشور 8591

 .2.81فبراير  .2بتاريخ  4212بالجريدة الرسمية، عدد 
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 أغسطس  9مكرر الصادر في  11طبيق الفصل بتحديد كيفية تاملتعلق  2.81.114ملرسوم رقم ا

في شأن النظام ألاساس ي العام للوظيفة العمومية املتعلق بنقل املوظفين املنتمين إلى  2.89

 الهيئات املشتركة بين الادارات.

  بتحديد كيفيات تطبيق 2014يناير  30) 1435من ربيع ألاول  28صادر في  2.13.423املرسوم رقم  

فبراير  24)1377شعبان  4في  الصادر   1.58.008رقممن الظهير الشريف  50رر ومك 48و 48الفصول 

 العام للوظيفة العمومية املتعلقة باإللحاق وإدماج املوظفين امللحقين  بمثابة النظام ألاساس ي 1958

  2.81فبراير  .2- 8119ربيع آلاخر  .2بتاريخ  4212ج. ر. عدد 

  يتعلق بتحديد شروط .2.8أكتوبر  29) 8118من ذي القعدة  84صادر في  48138442مرسوم رقم  

موظفي وأعوان الدولة والجماعات املحلية والـمؤسسات العمومية من نظام الوضع رهن استفادة 

إلاشارة للتفرغ التام لـمزاولة مهام رئيس الـمجلس الجماعي أو مهام رئيس مجلس الـمقاطعة أو مهام 

 .5..2دجنبر  4بتاريخ  9151ة الجماعات، منشور بالجريدة الرسمية، عدد رئيس مجلس مجموع

  املتعلق بإلحاق أو 2.88أبريل  21) 8112من جمادى ألاولى  21صادر في  4811832مرسوم رقم  

الوضع رهن إلاشارة مجموعة التجمعات الحضرية املوظفين وألاعوان التابعين للمرافق املنقولة إلى 

 .2.88ماي  84بتاريخ  9511بالجريدة الرسمية، عدد املجموعة، منشور 

 بتحديد كيفية تطبيق الفصل ...2ماي  .8) 8128 صفر 4الصادر في  2.55.8281 املرسوم رقم  

 املكرر مرتين من النظام ألاساس ي العام للوظيفة العمومية. 11

  وتحديث إلادارة عموميةبالوظيفة ال كلفعن الوزير املنتدب امل 2.84يناير  1صادر في  8منشور رقم 

املتعلق بنقل املوظفين املنتمين إلى الهيئات املشتركة  2.81.114واملتعلق بكيفيات تطبيق املرسوم رقم 

 بين الادارات.

  حول تدبير وضعيتي إلالحاق 2005يوليوز  22) 1426وع بتاريخ جمادى الثانية  6-05املنشور رقم  

 ،الاستيداعو

  حول إنهاء إلحاق املوظفين باإلدارات 1986أبريل  29) 1406 شعبان 9 بتاريخد -86-7منشور رقم  

 واملؤسسات العمومية.
 

 مقاالت:ـلمجالت والـا -1

  منشورات مجلة "واقع نظام الحركية في الوظيفة العمومية املغربية" محمد بوكطب

 الحقوق سلسلة املعارف القانونية والقضائية، مطبعة املعارف الجديدة، الرباط، طبعة

2.81. 
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  ،سلسلة املعارف القانونية والقضائية، "إعادة إنتشار املوظفين"ميمون مشياخ ،

 .2.84منشورات مجلة الحقوق، دار نشر املعرفة، 
 

 :والدالئل التقارير  -2

  ،"وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الادارة، "تقرير حول املوارد البشرية بالوظيفة العمومية

 .2.84صدر في دجنبر 

  حول انتخاب ممثلي املوظفين في اللجان إلادارية املتساوية ألاعضاء باإلدارات العمومية،دليل 

 .2015يونيو  3"اقتراع 

 الالكترونية:   املواقع 

 www.service-public.fr  

 www.marocdroit.com 

 

 مراجع باللغة الفرنسية:

1- Ouvrages : 

 Colin Frédéric, « Droit de la fonction publique : notion de fonction publique, 

carrière du fonctionnaire, droits et obligations du fonctionnaire », Gualino-

Lextenso éditions, 2010. 

 Jean-Marie Auby, « Droit de la fonction publique, Etat collectivités locales 

hôpitaux », édition Dalloz 2005. 
 

2- Textes juridiques : 

 Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. 
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