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 مقدمة
يشلك العنرص البرشي جحر الزاوية داخل أ ي اسرتاتيجية حتديثية تس هتدف الرفع من أ داء اجلهاز   

ما كفاءته ذلكل فاإن رصد املظاهر السلبية يف تدبري و تقومي املورد البرشي يعد لز  الإداري و تقوية

 قبل البدء يف أ ي معل حتدييث بغية دفعه اإىل الإخنراط و املسامهة فيه .

من هذا املنطلق ، فاإن فعالية و أ داء الإدارة مرتبطان أ وثق الإرتباط مبس توى مردودية العنرص   

ندماج يف  البرشي املكون لها ، فاملوارد البرشية تعد ركزية أ ساس ية للهنوض ابلإدارة و تأ هيلها للإ

العوملة و التنافس ية  احميطها الإجامتعي و الإقتصادي ، و من مث املسامهة يف وضع التحدايت اليت تفرضه

 ادلولية .

بطبيعة احلال ما دام موضوع تدبري املوارد البرشية يشمل املسار املهين للموظف بشلك عام ، بدءا   

من التعيني يف منصب قار و الرتس مي يف اإحدى رتب السمل اخلاص بأ سلك الإدارة ، و انهتاءا مبا 

 يسمى اخلروج عن العمل أ و مغادرهتا .

 ساره املهين مهنا املوظف داخل م  لتطرق العروض السابقة مجليع املراحل و احملطات اليت ميرو نظرا   

ابس تثناء املرحةل ال خرية حتت مسمى اخلروج عن الوظيفة ، س نقف بدوران عندها و خفص حمتواها 

هناء املوظف خلدمته بسبب من ال س باب اليت حد و مدلولهتا ها د. فاملقصود ابخلروج عن الوظيفة اإ

 من النظام ال سايس العام للوظيفة العمومية  و يه : 76املرشع عىل سبيل احلرص يف الفصل 

 احلالت الطبيعية : الإس تقاةل ، التقاعد ، الوفاة . -

 احلالت الغري الطبيعية : العزل ، الإعفاء ، الإحاةل عىل التقاعد .   -

 

 امهية املوضوع 

 

 تمكن أ مهية موضوع انهتاء املسار الإداري للموظف يف :   

 يعية أ والغريسواء يف الهناية الطب  امعاجلة حالت هناية املسار املهين للموظف و الآاثر املرتتبة عهن 

 طبيعية . 
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 انطلقا مما س بق تس توقفنا الإشاكلية التالية : 

 

 "   ؟تعدد صور و حالت هناية علقته ابلإدارةاإىل أ ي حد اس تطاع املرشع حامية املوظف يف ظل "

 

 و تتفرع عن هذه الإشاكلية مجموعة من التساؤلت :

 ما يه صور هناية العلقة الإدارية بني املوظف و الإدارة ؟ -

 كيف عاجل املرشع حالت هناية هذه العلقة ؟ -

 ما يه الضامانت املكفوةل للموظف بعد انهتاء علقته ابلإدارة ؟ -

 دور القضاء الإداري يف حامية حقوق املوظف بعد انهتاء علقته ابلإدارة ؟ما هو  -

جابة عىل الإشاكلية املطروحة معدان للإعامتد عىل التصممي التايل :  و سعيا منا للإ

 

 املبحث الاول: الهناية الطبيعية ملسار املوظف العمويم.

 المطلب االول: اإلستقالة .  

 المطلب الثاني: بلوغ حد السن القانوني.  

 الوفاة: الثالث المطلب  

 وظف العمويم .امل غري الطبيعية ملساراملبحث الثاين : الهناية 

 المطلب األول: اإلعفاء  

 المطلب الثاني: العزل  

 المطلب الثالث: اإلحالة على التقاعد  
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 العمويم.املبحث الاول: الهناية الطبيعية ملسار املوظف 

أ نواع الهناية الطبيعية  ملسار املوظف داخل الإدارة اىل عدة أ نوع وتمتثل يف  تنقسم          

) املطلب  الاس تقاةل )املطلب ال ول( وبلوغ السن القانوين ) املطلب الثاين( اضافة اىل الوفاة

 الثالث(. 

 المطلب االول: اإلستقالة .

 الهناية الطبيعية ملسار املوظف يف قطاع الوظيفة العمومية تعد الاس تقاةل مظهرا من مظاهر      

ضع حد و ووس يةل من الوسائل القانونية اليت ميكن بواسطهتا للموظف العمويم أ ن يبدي رغبته يف 

دارة، وقد من النظام  79اىل الفصل  76نظم املرشع الاس تقاةل من الفصل  للعمل ادلي يقدمه للإ

، ويقصد ابلس تقاةل تعبري املوظف عن رغبته يف ترك وظيفته  1يةم الاسايس العام للوظيفة للعمو 

رادته قبل بلوغه السن القانوين للتقاعد وذكل بناء عىل سبب من ال س باب 2.  مبحض اإ

وحتمك الاس تقاةل مجموعة من الشلكيات واليت حددها النظام الاسايس للوظيفة العمومية ،      

عن العمل  الانقطاع قبوةل بصفة قانونية إإحدى حالتعىل الاس تقاةل امل  76فبعدما نص الفصل 

                                                           
( بمثابة النظام االساسي للوظيفة العمومية الجريدة الرسمية، 1958فبراير  24)  1377شعبان  4الصادر في  1-58-008الظهير الشريف رقم  1 

 1958ابريل  11، 2372العدد 

 2003دار النجاح الجديدة    د. رضوان رمضان بوجمعة، "الوظيفة العمومية المغربية على درب التحديث" 2 



 

4 

واليت تؤدي اىل فقد صفة املوظف، تكفل الفصل 377 بتحديد رشوط ومسطرة تقدميها واملوافقة 

.علهيا  

 تأ كيدها د رشوط الاس تقاةل، ومعل القضاء عىلوجتدر الاشارة أ ن املرشع معل عىل حتدي      

عىل ذكل.وتوضيحها لكام اتيحت هل الفرصة   

 رشوط الاس تقاةل.الفرع ال ول: 

ذه ه العمومية مجموعة من الرشوط املطلوبة ملامرسةحدد املرشع يف النظام الاسايس للوظيفة 

 وتمتتل يف:الاس تقاةل 

  ن طلب الاس تقاةل ينبغي أ ن يكون مكتواب أ ن يكون مكتواب بشلك رصحي حيث ليعتد اإ

ابلس تقاةل املقدمة شفواي ول ابلس تقاةل الضمنية ول ابلس تقاةل املكتوبة اليت ل يعرب فهيا 

 .4الوظيفة بشلك هنايئاملوظف عن رغبته احلقيقية يف مغادرة 

 ن قبول الاس تقاةل يكون من قبل سلطة ا ة اليت لتعني طبقا لقاعدة توازي الشلكيات، فالسلطاإ

 لها حق التسمية لها حق قبول أ و رفض الاس تقاةل.

 الاس تقاةل سارية املفعول الا بعد قبولها من طرف الادارة وذكل يف أ جل شهر وابلتايل  ل تعترب

ل س تعترب مغادرته خطأ   يتعني عىل املوظف املعين اس متراره يف أ داء همامه اىل حني قبولها واإ

 تأ ديبيا خطريا يتجىل يف ترك املنصب.

                                                           
تج االستقالة إال عن طلب كتابي يعبر المعني االمر فيه، من غير غموض عن رغبته في مغادرة اسالك ادارته أو مصلحته بكيفية غير التي "ال تن 3 

 يحال بها على التقاعد 

الول دار العمومية  الجزء امجلة الحقوق سلسلة المعارف القانونية والقضائية، "الحماية القانونية والقضائية للموظف العمومي " قضايا الوظيفة   4 

  19ص  2016نشر المعرفة طبعة 
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 ل القضية عين ابل مر أ ن حيامتناع السلطة يف النظر من قبول الاس تقاةل يسمح للموظف امل

عىل اللجنة املتساوية الاعضاء اليت تبدي رأ اي معلل ابل س باب وتوهجه اىل السلطة املعنية، 

   5.كام جيوز للموظف اذلي رفضت اس تقالته اللجوء اىل القضاء ملراقبة رشعية قرار الرفض

 واىل جانب هذه الرشوط هناك ااثر تنتجها الاس تقاةل.

 ااثر الاس تقاةل.:  لثاينالفرع ا

 مجموعة من الااثر وترتكز ابل ساس يف: تنتج الاس تقاةل  

ولها. ر الوظيفة العمومية  ابتداء من يوم التوصل بقبيرتتب عن اس تقاةل املوظف حذفه من أ ط .1

دا أ راد أ ن يرجع اىل وظيفته، عادة تعيينه من جديد وفق  فاإ ا فاإن ادماجه يف الوظيفة يتطلب اإ

 6للمقتضيات  القانونية والتنظميية اجلاري هبا العمل 

جراءات تأ ديبية بسبب أ عامل قام هبا ميكن عند الاقتضاء  .2 متابعة املعين ابل مر املس تقيل  ابإ

دارة أ ل بعد قبول الاس تقاةل.    7أ تناء مزاوةل همامه ومل تظهر للإ

الاس تقاةل تؤدي اىل الانفصام الهنايئ للموظف عن وظيفته وابلتايل س يفقد هذا الاخري مجيع  .3

 حقوق هذه الصفة.

ذ ية ل شاكت اولقد شغل     ه ن الإدارة حزيا واسعا يف القضاء الإداري  نظرا لكونترك الوظيفة بدون اإ

دارته، العلقة القانونية بيستند عىل مربرات قانونية، واعتبارا لكونه يشلك وس يةل لإهناء  ني املوظف واإ

وبدون طلب الإدارة يؤدي اىل حذفه من أ طرها. وامللحظ   وامللحظ هنا أ ن ترك الوظيفة بدون عدر

                                                           
  207ص  2007الحاج شكرة، الوظيفة العمومية والموظف في القانون اإلداري المغربي، مطبعة دار القلم، الطبعة الثانية، 5 

 د. رمضان بوجمعة مرجع سابق.  6 

المنظم للوظيفة العمومية رسالة لنيل شهادة الماستر في   1958ضيات ظهيرسليمة زروال، الضمانات الممنوحة للموظف العمومي في ضوء مقت 7 

 119ص  2016_2015القانون العام  جامعة محمد الخامس  كلية العلوم القانونية االقتصادية والجتماعية  اكدال 
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مكرر يف  75أ ن هذا احلذف مل يكن هل يف ال مر طابعا تأ ديبيا مما دفع  املرشع اىل اضافة الفصل هنا 

، وهذا ما معل القضاء  1968دجنرب  17رسوم املليك امل عىل سايس للوظيفة العمومية بناءالنظام الا

الغرفة الإدارية حيث اعتربت  1960_9_5يف قضية الس يد ادريس بن العباس بتارخي املغريب 

نه يصبح مهتام  للمجلس ال عىل يف هذا احلمك "أ ن املوظف ادلي انقطع عن معهل بدون عذر سلمي، فاإ

دارته املنفردة وجي  ازى ابلإعفاء بدون  احرتام الضامانت التأ ديبية.برتك وظيفته ابإ

 المطلب الثاني: بلوغ حد السن القانوني.

يعترب التقاعد من أ مه ال س باب القانونية لنهتاء اخلدمة الوظيفية، ومعىن ذكل أ ن املوظف العمويم     

 8ندها.ع عندما يبلغ سن معينة فاإن القانون املنظم للوظيفة العمومية يفرض عليه يتقاعد 

احملدث مبوجبه نظام املعاشات   011.71للقانون   واملمتم  املغري   71.149وقد حدد القانون     

احملدد مبوجبه السن اليت حال فهيا عىل التقاعد املوظفون واملس تخدمون  72.1410املدنية، والقانون 

املغري  71.14حدد القانون وقد طار الشامل لرواتب وسن التقاعد. املنخرطون يف نظام املعاشات الإ 

احملدد مبوجبه السن  72.14احملدث مبوجبه نظام املعاشات املدنية، والقانون  011.71واملمتم للقانون 

طار لإ اليت حال فهيا عىل التقاعد املوظفون واملس تخدمون واملنخرطون يف نظام املعاشات املدنية ا

 الشامل لرواتب وسن التقاعد.

 

                                                           
 395مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء ص  2015محمد كرامي، "القانون االداري"، طبعة  8 

المغير والمتمم بموجبه القانون  71.14( بتنفيد القانون رقم 2016غشت  20) 1437دي القعدة  16الصادر في  1.16.109ظهير شريف رقم  9 

 6495ر -( المحدث بموجبه نظام المعاشات، ج1971دجنبر  30) 011.71

المغير والمتمم بموجبه القانون 72.14لقانون رقم ( بتنفيد ا2016غشت  20) 1437دي القعدة  16الصادر في 1.16.110ظهير شريف رقم  10 

 ( المحدث بموجبه نظام المعاشات، 1971دجنبر  30) 011.71



 

7 

 من حد سن الإحاةل عىل التقاعد. الفرع ال ول: الرفع

مجموعة من التغريات واليت مست نظام  2016عرفت منظومة الوظيفة العمومية  خلل س نة    

 املعاشات املدنية سوى عىل مس توى السن او حىت عىل مس توى ال جرة واملعاش.

 " أ ن السن احملدد لإحاةل املوظفنياحملدد مبوجبه سن التقاعد  72.14نصت املادة ال وىل من قانون     

س نة املعمول  60س نة عوض 63هو واملس تخدمني املنخرطني يف نظام املعاشات املدنية عىل التقاعد 

س نة ابلنس بة لل ساتذة الباحثني واملوظفني املس تخدمني  65به يف السابق كام حددت نفس املادة 

 املعينني سفراء.

ىل أ ن حد السن احملدد يف      س نة سيمت اعامتده وفق ما نصت عليه املادة السالفة  63وجتدر الإشارة اإ

   2017عن لك س نة اعتبارا من فاحت يناير اذلكر بصورة انتقالية وتدرجيية، اي س تة أ شهر 

الشلك ق املتقاعد وذكل وف ازدايدوقد مث حتديد سن املعمتد للإحاةل عىل التقاعد بناء عىل س نة   

 11:الايت

  اشهر.  6س نة و   60مث حتديد سن احالهتم عىل التقاعد يف 1957املزدادين س نة 

  س نة. 61مث حتديد سن احالهتم عىل التقاعد يف  1958املزدادين س نة 

  اشهر 6س نة و  61مث حتديد سن احالهتم عىل التقاعد يف 1959املزدادين س نة.  

  س نة. 62احالهتم عىل التقاعد يف مث حتديد سن  1960املزدادين يف س نة 

                                                           
( المتعلق بكيفية تطبيق اإلصالح المقياسي لنظام 2016نونبر  23) 1438صفر  24الصادر في  16\2016منشور رئس الحكومة رقم  11 

 المعاشات.
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  اشهر. 6س نة و 62مث حتديد سن احالهتم عىل التقاعد يف  1961املزدادين يف س نة 

  س نة. 63وما بعدها مث حتديد سن احالهتم عىل التقاعد يف  1962املزدادين يف س نة 

 

 

  الفرع الثاين: مبلغ معاش التقاعد.

ذ71.14من قانون  12الفصل عرف معاش التقاعد بدوره تعديلت وذكل مبقتىض   حدد هذا  ، اإ

ة الفصل الطريقة اليت حتسب هبا معاش التقاعد واملمتثةل يف رضب عدد س نوات اخلدمة املعمتدة للتصفي

حني ، يف  2017من ال جر املرجعي ابلنس بة ملدة اخلدمة املنجزة قبل فاحت يناير  5،2 %يف نس بة 

مكرر  12طبقا للفصل  2017وذكل طبقا  ابتداء من فاحت يناير  2 %س تحدد هذه النس بة يف 

 . 011.71مرتني من قانون 

 وهبذا يمت احتساب معاش التقاعد عىل الطريقة التالية:

 2% ×املعاش = عدد س نوات اخلدمة 

 الفرع الثالث: متديد سن الإحاةل عىل التقاعد.

واملتعلق بتحديد كيفية تطبيق الإصلح القيايس لنظام  2016لس نة نظم منشور رئس احلكومة 

ذ أ نه مبقتىض هذا املنشور يمت متدي املعاشات املدنية مسطرة متديد د حد سن الإحاةل عىل التقاعد، اإ

سن الإحاةل عىل التقاعد ابلنس بة للمس تخدمني املعينني سفراء بناء عىل ظهري رشيف، يف حني يمت 

لإدارات العمومية وامجلاعات الرتابية ومس تخديم املؤسسات العمومية املنخرطني متديد سن موظفي ا
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املدنية بناء عىل قرار رئس احلكومة يتخذه  ابقرتاح من السلطة اليت لها حق يف نظام املعاشات 

 التعيني ويمت جتديد هذا المتديد ملدة اضافية اقصاه سنتان.

د حد اليه سلفا ل يتناىف مع املقتضيات املتعلقة بمتديوجتدر الإشارة أ ن اجراء حد السن املشار 

حاةل عىل التقاعد اإىل غاية ممت الس نة اجلامعية أ و ادلراس ية ابلنس بة لل ساتذة واملوظفني  السن للإ

. وميدد حد السن للفئات ال خرية  12اخلاضعني للنظام ال سايس اخلاص مبوظفي وزارة الرتبية الوطنية

  للتجديد مرتني.ملدة أ قصاه سنتان قابةل

 الاقتطاعات.نسب الفرع الرابع: احلد ال دىن للمعاشات و 

مل يفلت احلد ال دىن للمعاشات ونس بة الاقتطاعات من التغريات اليت عرفهتا منظومة الوظيفة 

ذ حدد القانون    2016 العمومية   درمه شهراي وذكل ابتداء  1500احلد ال دىن للمعاش يف  72.14اإ

ذ س ة وانتقالية للوصول اىل هذا احلدوسيمت العمل بصفة تدرجيي 2018من فاحت يناير  يمت العمل مببلغ ، اإ

كحد أ دىن ابتداء  درمه شهراي 1350، و  2016درمه شهراي كحد أ دىن ابتداء من ش تنرب  1200

   2017ير من ينا

  14 %ومن هجة أ خرى وخبصوص نس بة الاقتطاع من ال جرة ل جل املعاش فقد حددت يف 

 للوصول اىل هذه النس بة. ومث حتديدها عىل ويمن العمل ايضا بطريقة تدرجيية 2019ببلوغ يناير 

 الشلك التايل:

 

                                                           
 نفس المنشور  12 
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 .2016دجنرب  31مابني فاحت ش تنرب و  11 %

 .2017دجنرب  31من فاحت يناير اإىل  12 %

 .2018دجنرب  31فاحت يناير اىل من  13 %

اش معل بشلك كبري من أ جل حامية حق املعسلف ذكره اتضح أ ن املرشع املغريب  وبناء عىل ما      

دارة وذكل من خلل اصدار ترسانة قانونية هممة   اذلي مينح للموظف مبارشة بعد اهناءه لعلقته مع الإ

،ويف نفس  2016وصول اىل قوانني املعاشات املدنية  س نة  1958تنظم هذا احلق بداية من ظهري 

عد ب الاجتاه سار القضاء  الاداري من خلل احاكمه اليت تربز رضورة رصف معاش التقاعد مبارشة

 2001-05-12، الصادر بتارخي 129احالته عىل التقاعد. ففي حمك للمحمكة الادارية مبراكش، عدد 

 .13بني امحد حفو ضد املكتب الوطين للسكك احلديدية 

حاةل املس تخدم عىل التقاعد دون  ن بداية الانتفاع براتب املعاش التقاعدي يه قانوان من اترخي اإ >> اإ

حالته عىل املعاش قاطنا ابلسكن اذلي منح هل مبناس بة العمل  أ ن يؤثر يف ذكل بقاء املس تخدم بعد اإ

ذ ل وجود ملا يوجب    <<قانوان توقف رصف هذا الراتب علل اإخلء هذا السكناإ

 قاعد النس يبالت

منح املرشع املغريب للموظف العمويم احلق يف احلصول عىل التقاعد النس يب وذكل قبل بلوغه للسن   

منا قيده املرشع مبجموعة من الرشوط واحملددة ابل ساس القانوين للتقاعد،  لكن هذا احلق ليس مطلق واإ

 يف قانون املعاشات املدنية. 

                                                           
)المنازعات المتعلقة  2005  4_3حكم مقتبس من المجلة المغربية للمنازعات القانونية عبد الحق الجناتي اإلدريسي & محمد زروالي عدد  13 

 . 29بتطبيق قانون المعاشات :محمد األعرج( ص 
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يس تفيد املوظفني واملس تخدمني من اذلكور اذلين قضوا يف اخلدمة الفعلية مدة ل تقل عن اربعة     

س نة. واملوظفات واملس تخدمات اللوايت قضني يف اخلدمة الفعلية مدة ل تقل عن  (24) وعرشين

ذنس نة من تقاعد نس يب وذكل (18)مثاين عرشة  من السلطة املعهود لها حق التعيني  أ و يف حاةل  ابإ

ذن من رئس احلكومة.  من عدد املناصب  15 %حدود العدد الس نوي املعني يف  ومضن  الرفض ابإ

املزيانية خبصوص لك سكل. يف حني يس تفيد بقوة القانون وبدون رشوط ادلين قضوا مدة املقيدة يف 

 .  14( س نة من اخلدمة الفعلية30ل تقل عن ثلثني) 

 المطلب الثالث: الوفاة

 

رادة لك      تعد الوفاة السبب الطبيعي لإهناء علقة املوظف العمويم ابدلوةل وهو سبب خارج عن اإ

عن ذكل قطع العلقة بني الطرفني، لتنشأ  علقة من نوع اخر بني  بواملوظف. فيرتتمن الإدارة 

الإدارة وذوي حقوق املوظف املتوىف لس تخلص ضامنة الوفاة والاس تفادة من معاش ذوي احلقوق 

للمعين ابل مر احلق فهيام او يف احدهام( طبقا ملقتضيات القانون اخلاص  ناذا إ)ومعاش الزمانة 

 15شات املدنية.ابملعا

  الفرع ال ول: معاش ذوي احلقوق

ويتنوع راتب ذوي احلقوق بتنوع املس تفيدين منه ويشمل راتب الارمةل وراتب ال يتام ومعاش  

 ال بوين.

 

                                                           
 مرجع سابق  71.14المادة األولى من قانون   14 

 . 1984مي ، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ، الطبعة األولى ، مليكة الصروخ ، النظام القانوني للموظف العمو15 
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 راتب ال رمةل: -1

يتحدث القانون املغريب املنظم للمعاشات عن ال رمةل او ال رامل عند الاقتضاء، وقد مت تنظمي رشوط 

احلالت  37بيامن ينظم الفصل  33و 32راتب الارمةل أ و ال رامل مبوجب الفصلني  الاس تفادة من

ذا إنت تتوفر فيه الرشوط.  اخلاصة ابس تفادة ال رمل أ ي الزوج اذلي توفيت زوجته املوظفة اإ

واذلي جاء فيه عىل أ نه يتوقف اكتساب   32الفصل من املعاش وفق وحتدد رشوط اس تفادة ال رمةل 

 ال رمةل عىل الرشطني الآتيني: احلق يف معاش

  أ ن يكون الزواج قد انعقد قبل انقطاع الزوج عن العمل بس نتني عىل ال قل او أ ن يكون قد

 دام مخس س نوات عىل ال قل.

  ذا حصل أ ن يكون الزواج قد عقد قبل احلادث الناجتة عنه الإحاةل عىل التقاعد أ و وفاة الزوج اإ

ماكنه احلص ول عىل معاش تقاعد ممنوح حسب احلاةل املنصوص علهيا يف هذا الزواج أ و أ ن إن ابإ

 أ عله أ و أ ن يكون قد دام مخس س نوات عىل ال قل. 4الفقرة الثانية من الفصل 

ول يطالب يف مجيع ال حوال بأ ي مدة عند وجود ودل أ و عدة أ ولد من الزواج املذكور، وأ ن  

 من جديد ول جردت من حقوقها.لتكون ال رمةل قد طلقت طلقا غري رجعي ول تزوجت 

واذلي جاء فيه عىل  33أ ما عن مقدار راتب ال رمةل أ و ال رامل فلقد مت حتديده مبقتىض الفصل 

من راتب التقاعد  50%أ نه " ختول أ رمةل أ و أ رامل املوظف أ و العون احلق يف راتب يعادل  

ليه عند  اذلي حصل عليه الزوج أ و إن من املمكن أ ن حصل عليه يوم وفاته، ويضاف اإ

الاقتضاء نصف راتب الزمانة اذلي إن يس تفيد منه الزوج أ و اذلي إن من املمكن أ ن يس تفيد 

ىل أ قساط اإ منه، ويقسم هذا الراتب يف حاةل وفاة الزوج  عن عدة أ رامل ميكهنن املطالبة براتب 

ذا تزوجت أ رمةل من جديد أ و توفيت أ و جردت من حقوقها فاإن الراتب  متساوية بيهنن، واإ
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ىل أ قساط متساوية بني أ ولدها  ماكهنا املطالبة به يقسم اإ اذلي إن يس تفيد منه أ و إنت يف اإ

 16.بعده 34املس تفيدين من راتب معل ابلفصل 

ذا إنت  ال رمةل أ و ال رامل املتوىف عهن ن زوهجن املوظف تس تحق راتبا فاإن ال رمل يس تحق واإ

ذا توفرت فيه الرشوط الواردة يف الفصل  واليت رأ ينا رضورة توفرها يف  32راتب املعاش اإ

 هذه احلاةل اخلاصة وفق ماييل: 37ال رمةل املس تفيدة من راتب ال رمةل. ولقد نظم الفصل 

  ن تو ذا توفيت موظفة أ و مس تخدمة اس تحق زوهجا عهنا اإ ا يف فرت فيه الرشوط املنصوص علهياإ

لها الحق في  من املعاش اذلي إن يرصف لها أ و إن 50%أ عله معاشا قدره   32الفصل 

ليه نصف معاش  الزمانة اذلي إنت تمتتع به أ و إن من حقها  احلصول عليه يوم وفاهتا مضافا اإ

 17.أ ن حتصل عليه

  

ليه من زو رخي جته املتوفاة اإىل فاحت الشهر اذلي ييل اتويؤجل اس تحقاق الزوج للمعاش الآيل اإ

حاةل املوظفني واملس تخدمني عىل التقاعد املنصوص عليه يف الترشيع احملدد  بلوغه حد سن اإ

مبوجبه السن اليت جيب ان حال فهيا عىل التقاعد املوظفون واملس تخدمون  املنخرطون يف نظام 

ذا ثبت أ ن الزوج  مصاب بعاهة أ و مرض عضال جيعهل عاجزا هنائيا املعاشات املدنية. ، بيد أ نه اإ

عن العمل فاإن اس تحقاقه للمعاش يبتدئ من فاحت الشهر اذلي ييل اترخي ثبوت ذكل دلى 

أ عله، وينقطع رصف املعاش املس تحق للزوج عن زوجته  29اللجنة املنصوص علهيا يف الفصل 

ذا تزوج بعد وفاهتا أ و سقط حقه، ول ميكن للزوج  فة اذلي فقد أ كرث من زوجة موظاملتوفاة اإ

ل مبعاش ال رمةل ال وفر مبلغا.  18أ ن يطالب اإ

ذا تويف الزوج أ و تزوج أ و سقط حقه يف املعاش املس تحق هل عن زوجته املتوفاة فاإن املعاش  واإ

الآيل هل مهنا اذلي إن يمتتع به أ و إن هل احلق يف احلصول عليه قبل وفاته أ و زواجه أ و سقوط 

 .36 تساوي بني أ ولده اذلين يمتتعون مبعاش مبقتىض الفصلحقه يقسم ابل 

 

                                                           
  30ص 13،2011نظام التقاعد في الوظيفة العمومية المغربية، منشورات سلسلة الالمركزية واإلدارة المحلية، العدد 16 

 79ص 2012ة، سلسلة المعارف القانونية والقضائية،األستاذ سعيد الويداني. هيئة المحامين بفاس، منازعات المعاشات امام المحاكم االداري17 

ج ر عدد  71.14المحدث بموجبه نظام المعاشات، والتي تم تعديلها بموجب القانون رقم  011.71من القانون رقم  37الفقرة الثانية من الفصل 18 

 6442( ص  2016أغسطس  20)بتاريخ  4695
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 راتب ال يتام: -2

وجبردان ملضمون  36و 35و 34تعرض القانون املنظم للمعاشات لراتب ال يتام من خلل الفصول   

ىل أ ن دراسة هذا الراتب سيمت من  تكل الفصول وكذا تطبيقات العمل القضايئ خبصوصها خلصنا اإ

اكتساب احلق فيه ومبلغه وحاةل ال ولد املتوفاة أ همم املوظفة املتنفعة براتب خلل تناول رشوط 

 املعاش.

 نص عىل أ نه يتوقف اكتساب احلق يف راتب ال يتام عىل رشطني: 34ابلنس بة للرشوط فاإن الفصل  

  أ ن يكون املولود رشعيا . 

  د من السن يرفع س نة غري أ ن هذا احل 16وأ ن ليكون مزتوجا أ و ابلغا من العمر أ كرث من

س نة فامي يرجع لل ولد اذلين يتابعون دراس هتم ول ميكن التعلرض بل ي حد للسن عىل  21اإىل 

 ال ولد اذلين يعانون بسبب عاهات جعزا اتما ومطلقا عن العمل وذكل طيةل مدة العمل.

حرتام صارم للرشطني أ عله ففي حمك احملمكة     ة بفاس يف الإدارياتسم موقف القضاء الإداري ابإ

قضية زهور املصبايح اليت تتلخص وقاهئا يف أ ن هذه ال خيلرة تقدمة بدعوى تعرض من خللها أ ن 

وادلها إن جنداي يف صفوف القوات املسلحة امللكية،وأ نه بعد وفاته ترك زوجته حامل هبا وبعد مدة 

للضياع والاهامل  قيت عرضتقصرية توفيت وادلهتا وتركهتا مع جدهتا وبعد س نة توفيت جدهتا وب 

 طالبة احلمك لها مبس تحقاهتا وقد اس تجابت احملمكة لطلهبا وعللت احملمكة حمكهتا مباييل:"حيث ابلإطلع

عىل أ وراق امللف...وخصوصا عقد ازدايد املدعية ورمس الإراثة...يتضح أ ن املدعية يه رشعية للهاكل 

س نة وفاة وادلها املذكور، واذلي  1986ازدادت س نة محمد املصبايح  من وادلهتا احلسنية السلاميين 

، مما تكون 320إن يش تغل جنداي ابلقوات املسلحة امللكية حسب الثابت من رمس  الوفاة عدد 

، معه  يف وضعية ممتتعة جبميع الرشوط  املتطلبة قانوان واملنصوص علهيا يف املقتضيات السالفة اذلكر

انوان تام ابتداءا من اترخي ولدهتا اإىل اترخي سقوط هذا الراتب قوتبقى ابلتايل حمقة يف راتب ال ي 

دارة ادلفاع الوطين برصفها لها هذا الراتب".  ويتعني تبعا ذلكل احلمك عىل اإ

قد نص عىل أ نه خيول أ يتام املوظف أ و العون احلق  35أ ما ابلنس بة ملقدار هذا الراتب فاإن الفصل  

اذلي حصل عليه أ و أ ن إن من املمكن أ ن حصل عليه  من راتب التقاعد 50%يف راتب يعادل 
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ليه نصف راتب الزمانة اذلي إن يس تفيد منه الزوج أ و اذلي إن من املمكن أ ن  يوم وفاته ويضاف اإ

 19اذلي إن يس تفيد منه.

ماكهنا أ ن تطالب ابحلق يف املعاش فاإن    غري أ ن يف احلاةل اليت ليرتك فهيا املوظف أ و العون أ رمةل ابإ

ىل أ قسام متساوية بني مجيع ال يتام 100%مبلغ معاش ال يتام يرفع اإىل نس بة  . ويقسم هذا املعاش اإ

حقه يف املعاش  اباذلين ميكهنم املطالبة به،وعندما يتوىف أ حد ال يتام أ و يسقط ل سبب من ال س ب

ىل الغري.  20يكون نصيبه غري قابل للتحويل اإ

ل أ ما ابلنس بة لل ولد املتوفية أ همم املوظفة املنتفعة براتب املعاش فقط مت التنصيص علهيا يف الفص  

ن  36 اذلي حدد مقدار الراتب اذلي يس تحقه هؤلء يف هذه احلاةل وذكل عىل الشلك التايل،اإ

م موظفة مث توفيت ويه تنتفع براتب التقاعد أ و راتب الزمانة و تتوفر عىل ال ولد اذلين إنت أ هم

ذا تويف وادلمه وإنوا يس توفون الرشوط املنصوص علهيا يف الفصل  احلق يف هذين الراتبني خيولون اإ

ليه عند الإقتضاء راتب  100 %، احلق يف نيل راتب ال يتام يعادل34 من راتب التقاعد ويضاف اإ

 منوحة لوادلهتم.الزمانة امل 

ذا إن الوادل عىل قيد احلياة، ويقىص من هذا الراتب عند    وخيفظ مبلغ راتب ال يتام اإىل النصف اإ

الاقتضاء أ ىل أ قساط بني ال يتام املذكورين ويدخل يف حمك الودل الرشعي الودل غري الرشعي الابتة 

 بنوته ابلنس بة لهذه املرأ ة املوظفة.

ىل أ ن ال يتام    املس تفدين من هذا الراتب يس تفيدون كذكل من التعويضات العائلية اليت ونشري اإ

ن مبلغ التعويضات  38إن يس تفيد مهنا وادلمه املتوىف ويه حمددة يف الفصل  اذلي جاء فيه:" اإ

ىل  العائلية اليت إن يس تفيد مهنا املوظف أ و اليت إن من املمكن أ ن يس تفيد مهنا عند وفاهتا تقسم اإ

 بية بني مجيع ال يتام اذلين تصوغ هلم املطالبة ابحلصول عىل راتب ".أ قساط متساو 

ىل جانب لك من راتب ال لمةل وراتب ال يتام متت ضافة معاش أ خر هو معاش ال بوين . واإ  اإ

 

                                                           
 80نية والقضائية، مرجع سابق ص األستاذ سعيد الويداني، سلسلة المعارف القانو19 

 

، كان ينص على توزيع هذا الحق بين 1977أكتوبر  4بتاريخ  1.77.317نشير الى أن التعديل الذي سبق أن جاء به ظهير بمثابة قانون رقم  20 

المعدل 1977غشت  2فذ بظهير المن 19.97باقي اشقائه الذين تتوفر فيهم شروط الحصول على المعاش المستحق لأليتام، وقد جاء القانون رقم 

 للقانون األصلي ليجعل هذا الحق غير قابل للتحويل الى الغير. 
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 معاش ال بوين: -3

 1971دجنرب  30بتلرخي   71.011أ حدث معاش ال بوين مبوجب الإصلح اذلي غرفه القانون رمق    

ضافة الفصل  1989دجنرب  21املنفذ بظهري  89.06املعدل مبوجب القانون رمق  و  35.2وذكل ابإ

ىل الفصل  35.2أ ىل القانون ال صيل وتبعا للفصل اجلديد  35.3 ذا تويف  26اذلي حيل اإ       "اإ

لهيا يف الفقرة ال خرية من الفصل امل س تحق وادله  26وظف أ و املس تحدم يف الظروف املشار اإ أ عله اإ

ذا إن يعوهلام يف اترخي وفاته معاشا يسمى معاش ال بوين الفصل   ".1الفقرة  35.2ووادلته اإ

لهيا يف هذه الفقرة الواردة يف الفقرة من الفصل    وظف أ و تعين امل 26و نذكر بأ ن الظروف املشار اإ

املس تخدم نتيجة جراح أ و أ مراض أ صيب هبا أ و تفامقت يف مزاوةل اخلدمة املنوطة به أ و بسبهبا أ و 

نقاذ حياة خشص أ و أ شخاص.  بنتيجة قيامه بعمل يف سبيل مصلحة عامة أ و اخملاطرة حبياهتا لإ

ل رمةل و اونلحظ أ ن معاش ال بوين هذا ل يكتسب بصفة واسعة كام هو ال مر ابلنس بة لراتب   

ل يف احلاةل الواردة يف الفقرة ال خرية من الفصل  ذ ل يس تحق ال بوان ذكل املعاش اإ راتب ال يتام، اإ

وابلتايل ل يس تفيدان من راتب املعاش هذا يف غري هذه احلاةل، ونتساءل عن هذا التحديد  26

ذا إن املوظف املتوىف هو اذلي يعيل أ بويه، اتسم موقف القضاء الإ  ابلشدد  داري اامغريبخاصة اإ

 .26مع الالزتام مبضمون الفقرة ال خرية من الفصل 

قفد قضت حممكة الاس تئناف الإدارية ابلرابط يف قضية ذوي احلقوق الهاكل ادلوميي مصطفى وهام   

وادلها ادلوميي سلم وصفية بنت محمد برفض متكني الوادلين من معاش الوفاة املس تحق هلام، بعةل أ ن 

هذا املهاش ابلنس بة ل صول العسكري حمددة عىل سبيل احلصل يف كون الوفاة انجتة عن احلق يف 

حادث هل ارتباط بعمهل كجندي،خلفا لنازةل احلال اليت إنت الوفاة فهيا انجتة عن سكتة قلبية مما 

بهنام مؤسسا  يبقى معه احلمك املوس تأ نف القايض بعدم أ حقية ال بوين يف املعاش املس تحق هلام عن وفاة اإ

 وواجب التأ ييد.

وقد أ كد القضاء يف العديد من ال حاكم الصادرة عنه عىل رضورة أ ن يكون الودل معيل لوادليه   

ليه حممكة الاس تئناف ابلرابط يف قضية ورثة مفيد السعيد عندما  لإس تحقاق املعاش وهو ما ذهبت اإ

ثبات الوادلين ملا يفيد أ ن اإ  ل هلام،رمغ بهنام الهاكل إن هو املعيقضت بعدم قبول الطلب لعةل عدم اإ
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وقد جاء يف حيثيات قرارها "لكن  45الإدلء بلفيف يثبت ذكل، لعدم احرتام مقتضيات الفصل 

نه تطبيقا للفصل  من القانون  45حيث أ نه بقطع النظر  عن اس تحقاق املسأ نفني ملعاش الوادلين فاإ

ىل ما بطلب التعويض عىل املعاش املذكور اإ إن عىل املس تأ نفني أ ن يتقد 1971دجنرب 30املؤرخ يف 

جناز امللف املطلوب يف هذا الشأ ن".  الصندوق املغريب للتقاعد واإ

س تفادة ال بوين من هذا املعاش فاإن مقتضيات الفصل    نصت عىل أ نه يرصف  35.2أ ما عن كيفية اإ

ش املس تحق لغ املعاهذا املعاش للك من ال ب و ال م عىل حدة ويساوي مبلغ ما يس تفيده لك مهنام مب

 من هذا القانون. 26لل رمةل مبقتىض أ حاكم الفقرة ال خرية يف الفصل 

لهيا أ عله  أ ي نتيجة جراح أ و    بوين أ و ل حدهام عدة أ ولد يف الظروف املشار اإ ذا مات لل  و اإ

 يف أ مراض أ صيب هبا أ و تفامقت نتيجة مزاوةل اخلدمة املنوطة به أ و بسبهبا أ و بنتيجة قيامه بعمل

نقاذ حياة برشية، رصف للك مهنام عن لك ودل إن يعوهلام  سبيل مصلحة عامة أ و اخملاطرة حبياته لإ

وين وتفقد ال م حقها يف معاش ال ب من مبلغ معاش ال بوين املس تحق للك مهنام. 20  %علوة قدرها

ذا تزوجت بعد ترملها أ و طلقها.  اإ

اذلي نص  3.35فهيا معاش ال بوين فلقد مت تبياهنا يف الفصل أ ما فامي يتعلق ابلآجال اليت يس تحق     

عىل أ نه" ليشرتط لقبول طلب احلصول عىل معاش ال بوين أ ن يمت تقدميه داخل أ جل حمدود، 

ويس تحق هذا املعاش من فاحت الشهر اذلي ييل اترخي وفاة املوظف أ و املس تخدم املس تحق عنه مع 

 21 ص التقادم".مراعاة ال حاكم املعمول هبا فامي خي

ىل جانب خمتلف رواتب املعاش الواردة يف القانون اخلاص بنظام املعاشات املدنية نشري اىل ان    واإ

هناك رصيد الوفاة اذلي يسمل اىل أ رسة املوظف املتوىف، وفق عدة رشوط وضوابط ينظمها 

 1999.22الصادر يف فاحت فرباير  2.98.500املرسوم رمق 

 الوفاةالفرع الثاين: رصيد 

ويقبل للس تفادة من رصيد الوفاة ذوو حقوق لك موظف أ و عون رشيطة ان يكون ينمتي يف   

 اترخي وفاته اإىل احدى الفئات التالية :

                                                           
 األستاذ سعيد الويداني، مرجع سابق 21 

( والذي يحدث بموجبه نظام رصيد للوفاة لفائدة ذوي الحقوق المدنيين 1999)فاتح فبراير 1419شوال في 14صادر في  2.98.500المرسوم 22 

  625ص  4675ألعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة ج ر عدد والعسكريين وا
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  املوظفون الرمسيون واملمترنون التابعون لدلوةل وامجلاعات الرتابية واملؤسسات العمومية واملنخرطون

 ، كام وقع تغيريه وتمتميه.011.71مبوجبه القانون رمق يف نظام رواتب التقاعد املدنية احملدث 

  الاعوان املتعاقدون مبقتىض القانون العادي والعاملون مع ادلوةل وامجلاعات الرتابية واخلاضعون

حداث نظام جامعي ملنح رواتب التقاعد. 1.77.216ل حاكم الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق   ابإ

  يف رمق اجلاري علهيا املراقبة املالية املنصوص علهيا يف الظهري الرش املس تخدمون التابعون للهيئات

(. مع مراعات مقتضيات املادة الثالثة من املرسوم  1960بريل  14الصادر يف )  1.59.271

 23.املتعلق بنظام رصيد الوفاة ذلوي حقوق املوظفني ااملدنيني

من  اس تثناه املرسوم السالف اذلكر ابلضافة اىل هذه الفئات من املوظفني جند أ ن هناك حالت

 خلل مادته الثالثة ويه إلتايل: 

 املس تخدمني اخلاضعني لنظام الضامن الاجامتعي. 

  مس تخديم املؤسسات العمومية اخلاضعني ل حاكم تعاقدية أ و نظامية تضمن ذلوي احلقوق رصيدا

 24للوفاة يعادل عىل ال قل رصيد الوفاة احملدث مبوجبه هذا املرسوم.

من ممزيات رصيد الوفاة أ نه يشمل مجيع ذوي حقوق املوظف او العون الهاكل، الا أ ن حاةل ال بوين   

 تبقى مرهونة بعدم وجود ال يتام و الارامل حىت يشملهم هذا الرصيد.

يف مقابل هذا جند أ ن حصة رصيد الوفاة تشمل لك من احلصة ال ساس ية اليت للجميع احلق فهيا،   

ضافة اإىل تعويض ات تمكيلية منحها املرشع لفئة واحدة ويه ال يتام.لك هذا يتوزع وفق مجموعة من اإ

 الضوابط والإجراءات وهو ما س نحاول توضيحه تبعا.

ثنيت عرشة مرة من مبلغ اخر عنارص ال جرة الشهرية    يقدر مبلغ احلصة ال ساس ية لرصيد الوفاة ابإ

قتطاعات برمس نظام التقاعد ال سايس اذل ليه املوظف أ و العون يفاخلاضعة للإ اترخي  ي إن ينمتي اإ

 وفاته.

                                                           
 من نفس المرسوم 2المادة  23 

 من نفس المرسوم 3المادة  24 
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 750ويضاف اىل هذه احلصة السالفة اذلكر العائدة اىل لك واحد من ال يتام تعويض تمكييل قدره   

درمه عىل الا يفوق عدد ال يتام عدد ال ولد اذلين خيولون احلق يف التعويضات العائلية وفقا للترشيع 

 خي وفاة املوظف أ و العون.اجلاري به العمل يف اتر

 

 

 

 د الوفاة اخملصص للزوج او الزوجةابلنس بة لرصي

من احلصة ال ساس ية  50 %خيول للزوج البايق عىل قيد احلياة حق الاس تفادة من قسط يقدر ب   

 لرصيد الوفاة احملددة يف املادة اخلامسة من املرسوم السالف اذلكريف حاةل وجود أ يتام.

وجود أ يتام فاإن مبلغ احلصة ال ساس ية لرصيد الوفاة يدفع باكمهل اإىل الزوج البايق اما يف حاةل عدم 

   25.عىل قيد احلياة

يتام  رصيد الوفاة اخملصص لل 

س تافدة من رصيد الوفاة ال ولد الرشعيون للموظف أ و العون الهاكل اذلين خيولون احلق    يقبل للإ

ة أ و املس تخدمة رشعي الودل الثابتة بنوته ابلنس بة للموظفيف التعويضات العائلية، ويدخل يف حمك ودل 

 املتوفاة.

يتام احلق يف قسط يعادل    غري أ ن هذا  من مبلغ احلصة ال ساس ية لرصيد الوفاة. 50 %خيول لل 

من مبلغ احلصة ال ساس ية لرصيد الوفاة ادا مل يرتك املوظف او  100 %القسط حسب بنس بة 

 .ة برصيد الوفاةالعون زوجا حتق هل املطالب

يتام بيهنم اىل أ قساطمتساوية، ابلإضافة اىل    يقسم مبلغ احلصة ال ساس ية لرصيد الوفاة العائد لل 

التعويضات التمكيلية املمنوحة للك واحد مهنم عىل حدة، رشيط أ ل يتجاوز عدد ال يتام س تة،كام هو 

 منصوص عليه يف املادة السادسة من هذا املرسوم.

 

 

                                                           
 من نفس المرسوم 8المادة  25 
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 ل ب وأ م املوظف أ و العون الهاكل الوفاة اخملصصرصيد 

ن اس تفادة أ ب وأ م املوظف أ و العون الهاكل من رصيد الوفاة يه رهينة بعدم وجود زوج وأ يتام      اإ

نه يمت دفع مبلغ حصة لك واحد مهنم عىل  حتق هلم الإس تفادة من هذا الرصيد، ويف حاةل اس تفادهتم فاإ

باكمهل اإىل احدهام يف حاةل عدم وجود الاخر عىل قيد احلياة يف حدة يف أ قساط متساوية، أ و يدفع 

  26اترخي وفاة املوظف أ و العون.

لهيا     أ ما ابلنس بة لتصفية رصيد الوفاة فهيي معلية تمت من طرف الإدارة أ و الهيئة اليت إن ينمتي اإ

 

 

 الهاكل، ويؤدى هذا الرصيد ملس تحقيه دفعة واحدة من:

 ابلنس بة للموظفني املؤداة أ جورمه من مزيانية ادلوةل.ابب التحملت املشرتكة  -

من مزيانية الهيئات املشغةل ابلنس بة للمس تخدمني التابعني للمؤسسات العامة أ و امجلاعات  -

 الرتابية أ و الهيئات اخلاضعة للمراقبة املالية.

ىل أ ن املادة الثانية عرش من هذا املرسوم من ضافة عىل ما سلف لبد من الإشارة اإ ع بني عت امجلاإ

رصيد الوفاة وأ ي رصيد للوفاة أ و تعويض أ و منحة مماثةل أ خرى تدفع من مزيانية ادلوةل أ و امجلاعات 

 الرتابية أ و احدى الهيئات اجلارية علهيا املراقبة املالية.

غري أ نه ميكن امجلع بني رصيد الوفاة احملدث مبوجب هذا املرسوم والتعويضات عن الوفاة املضمونة 

 تأ مني عن احلياة أ و املمنوحة من طرف الهيئات التعاضدية اخلاصة. برمس

 

 

 

 

 

                                                           
 من نفس المرسوم 10الفصل  26 
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 املبحث الثاين : الهناية غري الطبيعية ملسار املوظف العمويم .

نه قد حدث أ ن تمت هذه املغارة    اذا إنت مغادرة املوظف العمويم لوظيفته تمت بشلك طبيعي فاإ

رادته  . 27بشلك غري طبيعي أ و قرسي , أ ي بدون اإ

وذكل انطلقا مما تتوفر عليه الإدارة املشغةل من سلطة تقديرية تسمح لها بأ ن متارس هذا ال سلوب  

رادي, ومن أ مه مظاهر هذا ال سلوب ميكن  اذلي يفرض عىل املوظف اخلروج من العمل بشلك ل اإ

 28.  الإشارة اإىل الإعفاء والعزل والإحاةل عىل التقاعد

 المطلب األول: اإلعفاء

يقصد به اس تغناء الإدارة عن املوظف العمويم بصفة هنائية , وهو اسلوب موضوعي , ل نه يمت   

, وقد مت حتديد حالته بشلك واحض من خلل الفصل 29نتيجة ظروف ل علقة لها بسلوك املوظف

 موظفون بشأ ن النظام ال سايس العام للوظيفة العمومية" ل يعفى 1958فرباير  24من ظهري  80

ل يشغلوهنا قارة مناصب حذف عن ةنتيج  موظفي عدد من ابلتخفيض خاصة رشيفة ظهائر مبقتىض اإ

 "30التعويضات ومنح السابق ابلإعلم املتعلقة الرشوط عىل وانصة ال سلك

حمدد لنظام رواتب التقاعد املدنية  1971دجنرب 30بتارخي  011-71وجند كذكل يف القانون رمق   

 اشارة اىل الاعفاء وتبعا لنصوص الترشيعية يتحقق الإعفاء ب : 

  حذف املنصب املايل 

 عدم كفاءة املوظف املهنية 

 احلمك عىل املوظف جنائيا 

 امجلع بني وظيفتني 

                                                           
 , 394د. محمد كرامي , مرجع سابق ,ص 27 

 287ص, بوجمعة , مرجع سابقد. رضوان  28 

 395د, محمد كرامي  , مرجع سابق , ص  29 

 1958فبراير  24, من ظهير 80الفصل  30 
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 حذف املنصب املايل  : الفرع ال ول

  يف هذه احلاةل حيث يمت حذف املناصب القارة مبقتيض ظهائر رشيفة خاصة , ابلتخفيض يف عدد   

, ويعرتف قانون الوظيفة العمومية  31موظفي ال سلك ومينح للموظف يف هده احلاةل تعويضا عن ذكل

دارة احلق يف اعفاء موظفهيا وذكل من أ جل ا 80يف فصهل   لتخفيف من عددمه وابلتايلعىل أ ن للإ

, غري ان قرار حذف املناصب العمومية  32تطبيق س ياسة تقشفية متكهنا من خلق توازن يف مصارفها 

من أ جل حتقيق هذا الهدف يعد من القرارات اخلطرية وذكل ملا هل من تأ ثريات سلبية عىل احلياة 

ىل مثل هدا   القرار خيضع لقيود خاصة أ مهها أ نالإدارية للموظف , ومن هدا املنطلق فاإن اللجوء اإ

دارة ذكل , وأ ن تكون هده الاخرية عىل بينة منه حبيث يتعني  يكون هناك قانون خاص يبيح للإ

علهيا أ ن تعلن عنه مس بقا وتفكر يف مسأ ةل التعويضات اليت س يحصل علهيا املوظفون املعفيني قبل 

ل ملوظف ملحق أ ن يعفي من منصبه من أ ج اختادها لقرار الإعفاء, وعىل هدا ال ساس فل ميكن مثل

رجاعه اإىل منصبه  حذف املنصب اذلي يشغهل , بل عىل الإدارة امللحق دلهيا هذا املوظف أ ن تقرر اإ

 . ال صيل

 الفرع الثاين : عدم كفاءة املوظف املهنية 

من قانون الوظيفة العمومية أ ن املوظف اذلي ثبتت عدم كفاءته املهنية , جيب  81لقد نص الفصل   

حالته عىل التقاعد "  ذا مل تمتكن الإدارة من اإ  املوظف ناإ أ ن يتخذ يف حقه قرار الإعفاء من منصبه اإ

دراجه ميكن ل واذلي املهنية كفاءته عدم تثبت اذلي دارة أ سلك يف اإ ما ىأ خر  مصلحة أ و اإ  أ ن اإ

ما , التقاعد عىل حال ذا يعفى أ ن واإ  املعين الوزير املقرر هذا ويتخذ التقاعد , يف احلق هل يكن مل اإ

" وختص احلاةل اليت يثبت فهبا عدم كفاءة التأ ديبية الشؤون يف اجلارية املوجبات مراعاة مع ابل مر

                                                           
  398د. مليكة الصروخ , مرجع سابق، ص 31 

 288د. رضوان بوجمعة,, مرجع سابق ص 32 
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رين لعمومية أ و املوظف حتت المتابملوظف املرمس يف أ سلك الوظيفة ا 33املوظف املهنية ويه تتعلق

. 

أ  : فبالنس بة للموظف املرمس يف أ سلك الوظيفة العمومية جيوز للسلطة الرئاس ية اخملتصة أ ن      

دراجه يف أ سلك أ و مصلحة أ خرى غري تكل اليت مل  تس تخدمه يف منصب مطابق ملؤهلته وذكل ابإ

دا تبني كذكل جعزه فهيا , جيوز  قل من تكل اليت لتكل السلطة أ ن تزنهل درجة أ  يثبت فهيا كفاءته , فاإ

دا تبني أ يضا جعزه يف تكل ادلرجة من حيث اخلربة أ و  إن يشغلها لتناسب قدراته الفكرية , فاإ

ذا مل يكن  عفاء من وظيفته اإ املسؤولية أ و ما شاهبهام, يف هذه احلاةل جيوز للسلطة الرئاس ية اخملتصة اإ

عفاء هذا الوزير املعين ابل مر مع مراعاة املوجبات اجلارية يف هل احلق يف املعاش , ويتخذ مقرر الإ 

بق رشوط حددها ح تعويضا ط الشؤون التأ ديبية , وميكن للموظف املعفي لعدم كفاءته املهنية أ ن مين

 مرسوم .

ب: ابلنس بة للموظف املمترن , فاإن ال نظمة القانونية اخلاصة به , تنص عىل أ نه خلل فرتة التدريب    

دا مل جيزتها املعين ابل مر بنجاح , يمت ترسحه بطريقة الإعفاء من غري أ ي تعويض أ و .ومدة 34المترين اإ

ذا اعمتدان  التدريب أ و المترين ختتلف حسب ال نظمة القانونية للك قطاع من القطاعات العمومية. واإ

كني بني الإدارات  املشرت يف هذا اجملال عىل النظام ال سايس اخلاص بأ سلك الإدارة املركزية و املوظفني

العمومية. وحس امب وقع تغيريه و تمتميه، جند أ ن مدة التدريب أ و المترين حتدد تبعا للنظام ال سايس 

 اخلاص ابلسكل اذلي يؤهل للرتس مي فيه ويه غالبا ما تكون س نة قابةل للتجديد مرة واحدة.

 احلمك عىل املوظف جنائياالفرع الثالث : 

فاإن اجلرمية اجلنائية يه خمتلفة عن اجلرمية التأ ديبية اد أ ن الإدارة ليست ملزمة بفصل كام هو معلوم    

موظفها عن منصبه نظرا لصدور حمك جنايئ يف حقه لكن هدا ل ينفي أ ن يكون  ثبوت ارتاكب 

 : املوظف لبعض اجلرامئ اجلنائية اليت تؤدي اإىل اهناء خدمته وذكل وفق حالتني

 

 

                                                           
 .356د. مليكة الصروخ ,النظام القانوني للموظف العمومي المغربي, ص، 33 

أما اذا تعلق الوضع بموظف سابق مبعوث للتدريب من طرف إدارته األصلية لتأهيله إلى شغل منصب أكثر مسؤولية ،ولم يثبت نجاحه فإنه  34 

 يعاد إلى منصبه األصلي وال يتم تسريحه عن طريق اإلعفاء.
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 . عىل املوظف بعقوبة مقيدة للحرية يف جرمية خمةل ابلرشف أ : حاةل احلمك    

دارة أ ن تصدر    ب: حاةل احلمك عىل املوظف بعقوبة جنائية عىل قدر كبري من اجلسامة , كام ميكن للإ

 . عقوابت تأ ديبية يف حق موظفها ولو يف حاةل براءته جنائيا

 بني وظيفتنيامجلع الفرع الرابع : 

وظيفتني يف أ ن واحد هو حمرم يف الوظيفة العمومية وهدا ما نص علهيا رصاحتا الفصول ان امجلع بني   

 11من النظام ال سايس للوظيفة العمومية , ويف هدا ما أ كده القرار عدد  79اىل الفصل  77من 

اد اعترب يف هدا امللف  3690/4/1/2013يف امللف الإداري عدد  2015يناير  08الصادر بتارخي 

الاعفاء من الوظيفة العمومية الناجت عن امجلع بني وظيفتني هو سبب حصيح قانوان وواقعا   ان قرار

عفاء من الوظيفة بعةل  لغاء قرار الإ ولقد جاء يف نص القرار ما ييل " ملا قضت احملمكة برفض طلب اإ

داريتني واملمتثةل يف التحاقه بقطاع ا تعلمي ابلرمغ من ل أ ن الطاعن قد ارتكب خمالفة امجلع بني وظيفتني اإ

زاء املندوبية العامة للسجون , تكون قد بنت قضاءها عىل اساس من  عدم تسوية وضعيته الإدارية اإ

 . 35" القانون , وجاء قرارها معلل مبا فيه الكفاية

 

 المطلب الثاني: العزل

طار متتعدد الفرضيات اليت تهنيي الرابطة الوظيفية بني املوظف العمويم و الإدارة املس تخد   ة يف اإ

النظام ال سايس العام للوظيفة العمومية ومن بني هذه الفرضيات جند العزل ابعتباره وضع يضع حدا 

للعلقة القامئة بني املوظف و الإدارة بصفة قطعية، حيث تتجه الإدارة اىل عزهل بناء عىل  خطأ   

 .جس مي مرتكب من طرفه أ و تبادر اىل عزهل بطريق غري تأ دييب 

 

                                                           
في الملف اإلداري عدد  2015يناير  08ر بتاريخ الصاد 11القرار عدد  قرارات الغرفة اإلدارية , 2015سنة  79قضاء محكمة النقض عدد  35 

3690/4/1/2013 
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 الفرع ال ول: العزل التأ دييب 

يعد العزل التأ دييب من أ خطر العقوابت التأ ديبية جساااااامة من حيث ال اثر املادية و املعنوية اليت 

حدهثا جتاه املوظف ل ساا امي أ ن هذا ال خري قد يفقد صاالحيته لتويل الوظيفة العمومية مرة أ خرى، 

يت تتخذها هناء اخلدمة و الإجراءات التحفظية الوابلتايل فان العزل التأ دييب خيتلف عن بقية صااور اإ 

 ابعتبارهالإدارة، 

 36متصل ابخلطأ  اجلس مي اذلي ترشف السلطة الرئاس ية عىل تقديره. 

صوص علهيا يف سفل قامئة العقوابت التأ ديبية املطبقة عىل املوظفني و املن  والعزل التأ دييب مرتب يف أ 

ة العمومية، و املرتبة حسااب تزايد اخلطورة برصااحي من النظام ال سااايس العام للوظيف 66الفصاال 

 نص هذا الفصل.

 ويرتب العزل يف مرتبتني أ وهلام أ قل خطورة من الثانية:

 37العزل من غري ايقاف حق التقاعد  -1

يقاف حق التقاعد  -2  38العزل املصحوب ابإ

جمللس التأ دييب القد أ لزم املرشااع لتوقيع عقوبة العزل التأ دييب عىل املوظف اخملطرض رضورة اسااتشااارة 

 من قبل سلطة التأ ديب.

                                                           
زياد عادل، تسريح الموظف العمومي وضماناته ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ، في العلوم تخصص قانون ، جامعة مولود  -36 

  17،ص2016معمري ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، تيزي وزو، 

 للتقاعد المغربي للصندوق المسبقة التأشيرة وجود بالضرورة يستوجب كان 8991 سنة قبل أنه  اإلجراء في هذا المالحظ -37 

 بموجبه المحدث 011.71 قانون من 45 الفصل مقتضيات و يتنافى كان الذي األمر وهو المعزولين، للموظفين المالية حقوق لتصفية

 و التقاعد معاشات  على للحصول طلب أي تقديم من المنخرطين يعفي والذي تتميمه و تغييره وقع كما المدنية  المعاشات نظام
 األسالك من الحذف قرارات عرض على فيه يحث منشور إصدار الى  اإلداري واإلصالح العمومية الوظيفة بوزير حذا مما الزمانة،

 المغربي قللصندو المسبقة التأشيرة الى الحاجة دون المالية مراقب تأشير علي مباشرة المعاش، في بالحق االحتفاظ مع العزل بسبب
 حالة في المعاشية الحقوق تصفية بمسطرة المتعلق( 1998 أبريل 27) 1418 الحجة ذو 29 بتاريخ ع.و-4-98 رقم منشور …لتقاعد

 .المعاش في بالحق االحتفاظ مع العزل

الحكم عليه بعقوبة حبسيه من أجل الفساد الذي عقوبة العزل وتوقيف حق الموظف باطر مصطفى في التقاعد جاء بناء على  -38 

كل  ملقاة على عاتقيتنافى مع السلوك الحسن المطالب في كل موظف، ذلك أن التعاطي للفساد يكون اخالال بااللتزامات المهنية ال
 85/7138ملف إداري عدد  1987يونيو  18صادر في  139اذ العقوبة في حقه. القرار رقم موظف ويبرر اتخ
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ل أ ن الفصاال  مكرر ابلنص  75يعاب عليه عدم حتديده احلالت اخلاصااة ابلعزل ليأ يت  الفصاال  66اإ

ددة عند لك تغيب عن العمل يتجاوز ال جال احمل عىل خطأ  يؤدي اىل العزل ويمكن يف ترك الوظيفة

صابة تثبت طبية بشهادة مربر غري صدار عقوبة ااإ  ،مبرض املوظف اإ لعزل من ذ حق لرئيس الإدارة اإ

غري توقيف حق املعاش أ و العزل املصاااحوب بتوقيف حق املعاش و ذكل بعد اساااتنفاذ مجموعة من 

مامل يكن هناك سااابب خارج عن  39مكرر، 75الإجراءات واملسااااطر املنصاااوص علهيا يف الفصااال 

رادته ومربرا بتربير يعتد به، وهو ال مر اذلي أ كدته حممك ث جاء فيه ة النقض يف اإحدى قراراهتا حياإ

دارة ايقاع  س يا، ل جيزي للإ ضواي أ و نف سبب مرضه، أ إن مرضا ع أ ن انقطاع املوظف عن العمل ب

ذ ل تتحقق حاةل ترك  عقوبة تأ ديبية يف حقه يف غياب الضاااامانت التأ ديبية املنصاااوص علهيا قانوان، اإ

دارة ساااالوك املسااااطرة امل  مكرر من النظام  75نصااااوص علهيا يف الفصاااال الوظيفة، واليت جتزي للإ

رادته ومربر  ال سااايس العام للوظيفة العمومية، مادام أ ن انقطاعه عن العمل إن لساابب خارج عن اإ

 40مبرضه.

و معوما فأ ن الإدارة اليت يتبعها املوظف العمويم ختتص بتوقيع العقوبة التأ ديبية املتضاامنة قرار العزل 

ذ مبجرد توقيع العقوبة تنقطع العلقابعتبارها اجلهة اليت يتب  ة الوظيفية عها وقت وقوع اخلطأ  التأ دييب، اإ

 .76بني الطرفني، وابلتايل حذف املوظف من ال سلك ويفقد صفة موظف وذكل مبوجب الفصل 

 24كام انهتج املرشااع الفرنناا نفس املسااكل حيث نص عىل انقطاع العلقة الوظيفية مبوجب املادة 

ذ أ قر يف هذا الساا ياق عىل  1983تضاامن حقوق وواجبات املوظفني الصااادر ساا نة من القانون امل  اإ

 41أ ن الإهناء الهنايئ للوظيفة لتوقيف الإطارات وفقدان صفة موظف يكون عىل النحو ال يت:

                                                           
 المنصوص الوظيفة ترك بسبب العزل مسطرة تطبيق حول 22\07\1998 بتاريخ 6714 رقم رسالة جاءت الصدد هذا وفي -39 

 تتمكن أن دون لوظائفهم تركهم بسبب عملهم عن تخلو الذين األعوان بعض ملفات تسوية بخصوص مكرر، 75 الفصل في عليها

 .اإلنذار تبليغهم من اإلدارة
 2010/04/711في الملف  اإلداري عدد   2011اكتوبر  20الصادر بتاريخ   750القرار عدد  -40 

 تأديبي، غير بطريق المتبع اإلداري التسريح على للداللة   licenciementمصطلح استعمال على استقر قد فرنسا في الفقه -41 

 محكمة ذهبت األول للمصطلح فبالنسبة التأديبي، بالطريق الموظف خدمة انهاء على للداللة  révocation لفظ أيضا واستعمل

 عن أما. المهنية الكفاءة عدم لسبب الموظف تسريح لمشروعية المصادقة على قراراتها إحدى في" بنانت" اإلدارية االستئناف
 ضد بالطعن قام الذي اإلداري، للعون العزل مشروعية الى أحكامها إحدى في" بران" اإلدارية المحكمة ذهبت فقد" العزل" مصطلح

 في افيالك غير وتسبيبه المشروعة، غير التأديبي المجلس لتركيبة العزل قرار  اإلدارية المحكمة ألغت ذلك اثر وعلى عزله، قرار
 مرجع سابق زياد عادل، ,,,.اإلداري العون عول قرار

 ذلك كان سببواء الموظف إنهاء عن لتعبير الفصببل هو ثابت، مصببطلح اسببتعمال على اسببتقر فقد المصببري، والفقه للقضبباء بالنسبببة أما
 25...زياد عادل مرجع سابق ص "التأديبي غير الفصل" أشكال من غيره أو"  التأديبي الفصل"  التأديبية اإلجراءات باتخاذ
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 ) الإعفاء عند املرشع املغريب(الترسحي  -1

 العزل  -2

ذا حمك عىل ال اي ينص عىل أ نه " اإ اع املرصا أ و  عامل ابلإحاةل عىل املعاشعلوة عىل ذكل جند املرشا

الفصااال، انهتت خدمته من اترخي صااادور احلمك مامل يكن موقوفا عن معهل فتعترب خدمته منهتية من 

اترخي وقفه..." ذلا اذا إن املوظف غري موقوفا عن اخلدمة وصاااادر يف حقه عقوبة العزل، ففي هذه 

وبة تنتج قا للمبدأ  اذلي يقيضااا بأ ن العقاحلاةل تنهتيي همامه من اترخي صااادور قرار العزل، وهذا تطبي

ل أ نه قد يظل املوظف متواجدا يف منصبه اىل ان يبلغ ابلعقوبة التأ ديبية  ااثرها من اترخي صدورها، اإ

خلء منصاااابه، ويف هذه احلاةل وجب أ ن يكون علمه بقرار العزل علام يقينيا  ليك يقوم هذا ال خري ابإ

صل  يف ال ثبات هو عدم عمل املوظف وهذا ما أ كدته حممكة النقض يف اإحدى ق راراهتا أ نه ملا إن ال 

ثبات القرينة  صل جيعلها ملزمة ابإ س متراره يف معهل، فاإن ادعاء الإدارة خبلف ال  بقرار الإدارة بدليل ا

  42أ و الواقعة اليت تفيد علمه اليقيين بقرار العزل حىت ينتج علمه أ اثره القانونية.

خبار املوظف بتطبيق مساااااطرة  وهذا ما مت تأ كيده أ يضااااااا يف قرار اخر حملمكة النقض حيث أ ن اإ

الاقتطاع من أ جره، وتوصهل مبراسةل لإشعاره بأ نه مت عزهل، تشلك جحة عىل أ نه عاملا علام يقينيا بقرار 

قرارا م  ه، والإقرار نالعزل، كام أ ن توجهيه لكتاب يعرتف فيه بتوصااااهل مبقرر عزهل من وظيفته يعترب اإ

لغاجحة قاطعة عىل صااااااحبه لجيوز الرجوع فيه، مما جيعل طلبه املقدم أ مام احملمكة  قرار العزل  ءللإ

 .43خارج ال جل القانوين

ل أ ن عقوبة العزل التأ دييب تأ يت مضن اجراءات وضوابط معينة أ وجب املرشع عىل السلطة اخملتصة  اإ

ا يف عدم تعسااف هذه الساالطات يف ممارساا هتا لصاالحيهتمراعاهتا والعمل هبا، كفاةل حلقوق املوظف 

ة عند ر اخملوةل لها قانوان، ولك ذكل حتت رقابة القضااااء وضاااامانته حامية للموظف من تعساااف الإدا

 .ممارس هتا لنشاطها الإداري

 

                                                           
  2011/1/4/594في الملف اإلداري عدد  2012غشت  9الصادر بتاريخ  355القرار عدد  -42 

 2013/1/4/2124في الملف اإلداري عدد  2013يناير 16بتاريخ الصادر  75القرار عدد  -43 
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 الفرع الثاين: العزل غري التأ دييب

كفاةل بغية حتقيق املصلحة العامة، و خول القانون السلطة الإدارية حق املبادرة ابجراء العزل الإداري 

طراد، ذلا تضطلع الإدارة مبامرسة هذا الإجراء يف اطار سلطهتا  حسن سري املرفق العام ابنتظام واإ

التقديرية اليت كفلها القانون، لرتى ما اذا إن ميكن أ ن حتتفظ ابملوظف أ و تعزهل عزل اداراي ابراهتا 

 املنفردة.

ذا قدرت أ ن الصاااااع العام  وهذا النوع من العزل تعرتف به قوانني ادلول لرئيس ادلوةل أ و احلكومة اإ

 44يقتيض ذكل، دون أ ن يكون املوظف قد ارتكب خطأ  تس تحق عنه العقاب.

 ظهائر رشيفةب وغالبا ما يمت هذا العزل  ابلنسااا بة للوظائف الساااامية يف ادلوةل واليت يمت التعيني فهيا 

قدر كبري من من طرف جلةل املكل، ويه تكل الوظا يةئف اليت تكون عىل   الالزتامو املساااااؤول

ل ملن يساا تأ نس فيه القدرة عىل القيام هبا عىل خصااائص املروءة والكفاءة  ساا نادها اإ حبيث ل ميكن اإ

والولء للوطن والنظام السااا يايس القامئ الواجب توافرها يف املعين أ و املعنني ابل مر) مثل السااافراء 

 والوزراء...(

ماكنية الفصااال بغري الطريق التأ دييب عىل املوظفنينفس الإمر مع  مول به يف فرنساااا حيث تقترصااا اإ

اذلين يعينون مبرساااوم ومه كبار املوظفني او القادة الإداريني نظرا لإن وظائفهم تسااا تلزم متتعهم ادلامئ 

 بثقة احلكومة    

 المطلب الثالث: اإلحالة على التقاعد

عىل أ نه تقبل الإحاةل عىل التقاعد طبق الرشوط  8519فرباير  24من ظهري  82ينص الفصل  

املقررة يف الترشيع اخلاص برواتب املعاش بطلب املعين ابل مر أ و بصفة حمتية، وذكل اما لبلوغ 

أ و مبوجب عقوبة تـأ ديبية، يتبني من خلل هذا النص أ ن  البدنيةسن التقاعد أ و لعدم القدرة 

                                                           
 125سليمة زروال ، مرجع سايق، ص  -44 
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اعد نتيجة بلوغ املوظف السن احملدد للتقاعد حفسب، ولكن أ يضا الإدارة ل تلجأ  اىل الإحاةل عىل التق

 نتيجة تدخلها بشلك حتمكي يفرض عليه أ ن يغادر وظيفته بصفة حمتية . 

ن الإدارة لها إمل الصاالحية يف تطبيق مسااطرة التقاعد احلمتي يف حق موظفهيا، اع أ ابح  45اإ فاملرشا

ذا أ صااااابح هذا ال خري عاجزا عن أ داء همامه ومل تعد هل الكفاءة املطلوبة، لكن  لها ذكل يف حاةل ما اإ

 ل عضاء.ا املتساويةيشرتط أ ن حترتم املسطرة التأ ديبية اليت تتطلب رأ ي اللجنة الإدارية 

تمت  ، هناك حالت أ خرىهذا اذا اىل جانب بلوغ املعين ابل مر سن التقاعد سواء الاكمل او النس يب

 46ويه إلتايل: 82فهيا الإحاةل عىل التقاعد بشلك حمتي كام جاءت يف املادة 

 عدم القدرة البدنيةالفرع الاول: 

ن املوظف اذلي ثبتت عدم قدرته البدنية يف القيام بعمهل نتيجة الهزل الصاااااحي أ و نتيجة أ مراض  اإ

دراجــااااه يف أ سلمسـااااتعصية حبيث حتول دون قيامه بعمهل ابلشلك ا ماكنية اإ ك ملطلوب، مع عدم اإ

نه حا ذا إن هل احلق فيادارة أ و مصلحة أ خرى، فاإ  81ل ه وذكل طبقا ملنطوق الفصل عىل املعاش اإ

ما مت تأ كيده من خلل عدة قرارات للمجلس  من النظام ال سااااااايس العام للوظيفة العمومية وكذا

ذ يف اإحدى قرارته أ كد عىل أ ن ٍ املوظف أ و العون اذلي أ صااااابح غري قادر بصااااافة مطلقة  ال عىل، اإ

عن جروح أ و أ مراض أ عرثته أ و اشااا تدت عليه خطورهتا  ية عىل مزاوةل همامه بساااب غري انجتوهنائ 

ما تلقائيا أ و بناء عىل طل  ه، يف هذه احلاةل بخلل مبارشته لوظيفته ميكن حذفه من أ سلك الوظيفة اإ

 31/12/1971من قانون  27راتب الزمانة،  طبقا  للفصااال  معاش التقاعد دون يكون هل احلق يف

 47املتعلق بتحديد رواتب التقاعد املدنية,

دراجه يف أ سااالك  ماكنية اإ ل أ ن الإحاةل  عىل التقاعد بسااابب عدم القدرة البدنية مرشاااوط بعدم اإ اإ

اجمللس  ليهاإ  ن ما انهتيىأ  ادارة أ و مصلحة أ خرى وقد قىض اجمللس ال عىل يف هذا الاجتاه يف قرار هل  

                                                           
  283رضوان بوجمعة، مرجع سابق، ص  -45 

   361مليكة الصروخ، مرجع سايق، ص  -46 

 87/7252ملف إداري عدد  1990نونبر  29صادر في  393القرار رقم  -47 
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يقــاااافها عن العمل ما  مر ابإ الصحي ابعتبار الطاعنة غري قادرة حصيا عىل ممــاااارسة التعلمي ل يكفي لل 

دارة أ و مرفااااااااق اخر و احلـااااةل أ هنا معلت ســااانوات  دمت الإدارة مل تدل مبا يثبت اماكن احلاقها ابإ

لتقاعد  رر املطـااعون فيه ابلإحاةل عىل ا، وبذكل فاإن املقااااااالإدارةطويةل  يف احلقل الإداري ابعرتاف 

 48قد اتسم ابلشطط يف اس تعامل السلطة مما جيب معه الغاؤه

 عقوبة تأ ديبيةالفرع الثاين: 

شلك ح ذا  ارتكب مامن شاأ نه أ ن ي ال املوظف عىل املعاش، فتكتنا هذه الإحاةل طابعا تأ ديبيا، اإ

ىل التقاعد اليت العمل وذكل ابلإحاةل احلمتية عجرمية تأ دبية يس تحق مبقتضاها املعين ابل مر فصهل من 

 تعادل من حيث ال اثر اليت ترتتب علهيا عقوبة العزل من غري توقيف حق املعاش.

 عدم الكفاءة املهنية: رع الثالثفال

دراجه يف أ ساااالك  ن املوظف اذلي ثبتت عدم كفاءته املهنية يف العمل املوكول اليه واذلي لميكن اإ اإ

دارة أ و مصاالحة ذا إن هل احلق  اإ أ خرى حبيث أ صاابح ميؤوس من كفاءته جيوز احالته عىل املعاش اإ

من النظام ال سااايس العام للوظيفة العمومية. ويف هذا الصاادد قىضاا  81فيه. وهذا ما أ كده الفصاال 

اجمللس ال عىل يف أ حد قرارته أ نه يكون مشواب ابلشطط يف اس تعامل السلطة املقرر الإداري القايض 

دارة أ و بعزل امل ماكن ادراجه يف أ ساالك اإ وظف عزل هنائيا لعدم كفاءته املهنية دون أ ن يثبت عدم اإ

 49مصلحة أ خرى,
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 خامتة
ن    فالعاديةادية ، ع غري وأ خرى ، عادية أ س باب اإىل تنقسم للموظف الوظيفية احلياة هناية أ س باب اإ

 عىل لإحاةلاالإعفاء ،  العادية فتشمل غري الهناية أ ما ، الوفاة و الاس تقاةل و التقاعد حالت تشمل

رادة انجتة عن حالت أ مام أ ننا يتبني احلالت هذه يف ابلتدقيق و ، العزل و التقاعد  و املوظف اإ

 اقتصادية س بابل   املرفق زوال أ و املهين احلادث أ و املرض الطبيعية أ و إلوفاة فهيا، هل دخل ل حالت

  .س ياس ية أ و

 حاول  اذلي و للموظف املهين املسار هناية عن املرتتبة الآاثر أ مهية بقدر هام فاملوضوع لهذا و  

 كفلهم .ي  من مأ ل و مأ هل عن املوظف طمأ نة و ، النفن و الاجامتعي اس تقراره ضامن دوما املرشع

 معوما يف خامتة هذا املوضوع خلصنا اإىل ما ييل : 

  العمومية من الناحية العملية يطرح عدة عن تفعيل الإطار القانوين للخروج من الوظيفة

اإشاكلت ، فالإس تقاةل عىل سبيل املثال جند الإدارة تمتتع بسلطات واسعة من أ جل قبولها 

ذا إنت الوظيفة اليت يشغلها املوظف اندرة . نفس اليشء ابلنس بة  أ و رفضها ، خصوصا اإ

 خرى .س ية و حماسبية أ  للعزل اذلي ميكن ان تتخذه الإدارة يف غري حمهل لإعتبارات س يا

  ، ن واقع اخلروج من الوظيفة العمومية يف املغرب يصعب من الناحية العملية احلديث عنه اإ

 اليت تعرتي صفوف حاميل الشواهد و خرجيي اجلامعات و املعاهدو ذكل بسبب كرثة البطاةل 

     العليا .
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امللحق   
 ..................رقم التأجير.

 و..................رقم ب ت 
 االنتساب المالي...............

 المنصب المالي............... 

 المملكة المغربية 
 وزارة ...........................

.................................... 
 
 
 

 
 

 العزل قـــــــــرار

 - مع االحتفاظ بالحق في المعاش -

 
 ..........................وزير إن 

 

 

  فبراير  24) 1377شعبان  4الصادر في  1.58.008بناء على الظهير الشريف رقم

( بمثابة النظام األساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه، و ال 1958

 ،73و 66سيما الفصل 

 األساسي الخاص  وبناء على المرسوم رقم .....الصادر في..... بمثابة النظام

 ب.................

 وبناء على محضر المجلس التأديبي المجتمع بتاريخ …………. 

 ،وحيث إنه تم تبليغ المعني)ة( باألمر بالعقوبة المتخذة في حقه 

 

 يلي ما يقرر
 

 

 الرتبة..……… .    .……الدرجـة ..……يتم عزل السيـد)ة(  ..…ابتداء من: األولى المادة

 بحقه)ها( في المعاش. االحتفاظوحذفه )ها( من أسالك هذه الوزارة مع  .………

إن مدة التوقيف عن العمل للمعني باألمر الممتدة من....إلى... ال تحتسب في :  الثانية المادة
 الترقية والتقاعد.

 

 
 
 

 ...........الرباط  بتاريخ   حرر في
 

 تأشيرة مصالح الخزينة العامة
 رقم ........بتاريخ........    

 مر بالصرفاآل إمضاء 
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_____________________________________________________________ 

 
 
 
 

 ..................رقم التأجير.
 رقم ب ت و..................

 االنتساب المالي...............
 المنصب المالي............... 

 المملكة المغربية 
 وزارة ...........................

.................................... 
 
 
 

 
 

 العزل قــرار     

 -الحق في المعاش مع توقيف -

 
 ..........................وزير إن 

 

 

  فبراير  24) 1377شعبان  4الصادر في  1.58.008بناء على الظهير الشريف رقم

األساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه، و ال ( بمثابة النظام 1958

 ،73و 66سيما الفصل 

  وبناء على المرسوم رقم .....الصادر في..... بمثابة النظام األساسي الخاص

 ب.................

 وبناء على محضر المجلس التأديبي المجتمع بتاريخ …………. 

 بالعقوبة المتخذة في حقه، وحيث إنه تم تبليغ المعني)ة( باألمر 

 

 يلي ما يقرر
 

 

 الرتبة..……… .    .……الدرجـة ..……يتم عزل السيـد)ة(  ..…ابتداء من: األولى المادة

 حقه)ها( في المعاش. توقيفوحذفه )ها( من أسالك هذه الوزارة مع  .………

من....إلى... ال تحتسب في إن مدة التوقيف عن العمل للمعني باألمر الممتدة :  الثانية المادة

 الترقية والتقاعد.

 

 
 

 ...........الرباط  بتاريخ   حرر في
 

 تأشيرة مصالح الخزينة العامة
 رقم ........بتاريخ........    

 اآلمر بالصرف إمضاء 
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 .مشروعة غير بصفة العمل عن التغييب بشأن( 2003 مايو 19) 1424 األول ربيع 17 بتاريخ وع-03-4 رقم منشور

  

 2003 مايو 19:  في الرباط،                                                                        المغربية المملكة

 1424 األول ربيع 17:  لـ الموافق                                          العامة القطاعات بتحديث المكلفة الوزارة

    ع.و 4 رقم منشور

 العامة القطاعات بتحديث المكلف الوزير 

 إلى

 الدولة وكتاب الوزراء والسادة والسيدات الدولة وزير السيد

 -الرباط-

 .مشروعة غير بصفة العمل عن التغييب : الموضوع

 اإلمام، موالنا بوجود تام سالم

 لمحددةا الضوابط مع تنسجم ال مشروعة غير بصفة العمل عن التغييب ظاهرة مع العمومية اإلدارات بعض تعامل كيفية أن انتباهي أثار لقد وبعد،

 يفيةك حول المتنازع الملفات عدد في تزايد عنه يترتب الذي األمر المجال، هذا في العمل بها الجاري والتنظيمية التشريعية النصوص بموجب

 .للدولة والمالية البشرية الموارد تدبير مستوى على تداعيات من لذلك ما مع المالية، المراقبة وهيئات المشغلة اإلدارات بين تسويتها

 العمل عن تغيبال ملفات تدبير مستوى على بها االلتزام ينبغي التي األساسية بالضوابط المنشور هذا ضمن أذكر أن يشرفني الوضعية، هذه ولتجاوز

 .مشروعة غير بصفة

 في الموجود للموظف بها المسموح العمل عن التغيب حاالت حدد قد العمومية للوظيفة العام األساسي النظام من 39 الفصل بأن التذكير ويجدر هذا،

 : في والمتمثلة بالعمل، القيام وضعية

 بالتغيب؛ الرخص أو االستثنائية والرخص السنوية الرخص على تشتمل التي اإلدارية الرخص  -

                                                                                                       ؛ صحية ألسباب الرخص   -

                                                                                                  ؛ الوالدة عن الممنوحة الرخص  -

                                                                                                             .أجر بدون الرخص  -

 : التاليتين المسطرتين إحدى تفعيل يقتضي مقبول مبرر أو مسبق ترخيص دون العمل عن تغيب كل فإن لذلك

                                                                                          : األجور من االقتطاعات مسطرة:  أوال

 المحلية والجماعات الدولة وأعوان موظفي رواتب من االقتطاعات بشأن 12.81 رقم القانون لها تعرض التي التغيب بحالة هنا األمر يتعلق

 الجريدة()1984 أكتوبر 5) 1405 محرم 9 في 1-83-230 رقم الشريف الظهير بتنفيذه الصادر مشروعة غير بصفة العمل عن المتغيبين

 لشروط المحدد 2000(  مايو 10)1421 صفر 6 بتاريخ 2-99-1216 رقم والمرسوم( 1984 ديسمبر 10 بتاريخ 3764 عدد الرسمية

                                      (.2000 يونيو 5)1421 األول ربيع 2 بتاريخ 4801 عدد الرسمية الجريدة) تطبيقه وكيفية

 مرض،ال بحاالت اإلدارة تبليغ أجل من المحددة، لآلجال المطابقة المدد تعادل أو تقل لفترة العمل عن تغيب كل عند المسطرة ذهه تفعيل وينبغي

 رقم الشريف الظهير مقتضيات تطبيق كيفية بتحديد( 2000 مايو 10) 1421 صفر من 6 في الصادر 2.99.1219 رقم المرسوم بموجب

 ألسباب بالرخص المتعلقة العمومية، للوظيفة العام األساسي النظام شأن ِفي( 1958 فبراير 24) 1377 شعبان 4 في الصادر 1.58.008

 .الوالدة ورخصة صحية

http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/369-Circulaire.aspx
http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/376-Circulaire.aspx
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 بالنسبة العمل أيام من أيام ثالثة وفي عامة بصفة العمل أيام من يومين في المرسوم هذا من 2 المادة بموجب حدد قد المذكور األجل فإن وللتذكير

 .القروي بالوسط العاملين للموظفين

 لرئيس مرأ بموجب العمل، عن تغيبه أسباب حول العون أو للموظف كتابي استفسار بتوجيه اإلدارة تقوم أن بعد تتم التي االقتطاعات، هذه وتباشر

 إلى مباشرة األمر هذا ويوجه تغيبه شأن في الموظف يقدمها التي التوضيحات ضوء في يتخذ( رفقته 1 رقم للنموذج طبقا يصاغ) المعنية اإلدارة

 .المعنية المالية المراقبة تأشيرة على عرضه إلى الحاجة دون من أي األجرة، بأداء المكلفة المصلحة

 إنجاز عدب إال األجرة أداء بموجبها ينبغي ال التي القاعدة يكرس محاسبيا إجراءا تعتبر التي األجور، من االقتطاعات مباشرة أن إلى اإلشارة وتجدر 

 إخالال تشكل بولمق مبرر أو مسبق ترخيص دون العمل عن التغيبات أن باعتبار المعنيين الموظفين حق في التأديبية المتابعة مسطرة تلغى ال العمل،

 .العون أو للموظف المهنية بااللتزامات

                                                                                                     : الوظيفة ترك مسطرة:  ثانيا

 الصادر أعاله إليه المشار 2.99.1219 رقم المرسوم بموجب المحددة اآلجال يتجاوز العمل عن تغيب كل عند الوظيفة ترك مسطرة تفعيل يتعين

                       رض .بم الموظف إصابة تثبت طبية بشهادة مبرر غير( 2000 مايو 10) 1421 صفر من 6 في

 .العمومية للوظيفة العام األساسي النظام في عليها المنصوص' الوظيفة ترك' مسطرة مراحل مختلف احترام الحاالت هذه مع التعامل ويقتضي

 ماناتالض عن تخلى لو كما حينئذ ويعد الوظيفة ترك حالة في يعتبر عمله، عن االنقطاع يتعمد الذي الموظف أن على ينص منه مكرر 75 فالفصل

 يتم عمله، فباستئنا لمطالبته للموظف إنذار توجيه بعد إال الوظيفة ترك بمسطرة المرتبطة الزجرية اإلجراءات تفعيل يمكن ال أنه غير التأديبية،

 .اإلنذار تاريخ من ابتداء أيام سبعة أجل داخل لعمله استئنافه عدم حالة في لها سيتعرض التي باإلجراءات فيه تذكيره

 شبثالت شأن في الموظف إرادة من التحقق من اإلدارة تمكين في الوظيفة، ترك مسطرة في أساسيا عنصرا يشكل الذي اإلنذار، من الهدف ويتمثل

                            .الوظيفة ترك بسبب حقه في العزل قرار اتخاذ الحال، اقتضى إن ليتسنى، عنه التخلي أو بمنصبه

 : حاالت ثالث يفرز أن العمل عن مشروعة غير بصفة المتغيب الموظف إلى اإلنذار توجيه إلجراء ويمكن

 : اإلنذار تسلم بعد القانوني األجل داخل بالعمل يلتحق الذي الموظف حالة – 1

          ؛ التأديبي المجلس على االقتضاء، عند باألمر، المعني وعرض األجور من االقتطاعات مسطرة تفعيل الحالة هذه في ينبغي

  : اإلنذار برسالة توصله رغم أيام سبعة أجل انصرام بعد عمله يستأنف ال الذي الموظف حالة – 2

 ذلكو المعاش، في الحق بتوقيف المصحوب العزل أو المعاش في الحق توقيف غير من العزل عقوبة إصدار صالحية الحالة هذه في اإلدارة لرئيس

         .التأديبي المجلس استشارة وبدون مباشرة

 : الوظيفة ترك حالة في الموجود للموظف اإلنذار تبليغ تعذر حالة – 3

 التمييز وينبغي. رفقته 2 رقم للنموذج طبقا يصاغ األجرة بإيقاف أمر بموجب الوظيفة بترك المؤاخذ الموظف أجرة بإيقاف فورا اإلدارة رئيس يأمر

 : وضعيتين بين هنا

 في يمكن وال. التأديبي المجلس على ملفه عرض وجب أعاله، المذكور يوما( 60) ستين أجل داخل عمله باألمر المعني الموظف استأنف إذا – أ

 يسرئ يوجهه أمر بموجب وذلك التأديبي، المجلس طرف من باألمر المعني حالة في البت بعد إال األجرة صرف باستئناف األمر إصدار الحالة هذه

                                  .رفقته 3 رقم للنموذج طبقا يصاغ األجرة، بأداء المكلفة المصالح إلى اإلدارة

 عليها المنصوص    العقوبة تطبيق وجب األجرة، إيقاف قرار اتخاذ تاريخ من ابتداء يوما( 60) ستين اجل داخل عمله الموظف يستأنف لم إذا – ب

 دون المعاش في الحق بتوقيف المصحوب العزل أو المعاش في الحق توقيف غير من العزل) أعاله المذكور مكرر 75 الفصل من الثالثة الفقرة في

  ؛(التأديبي المجلس استشارة

 ترك ةمسطر مراحل مختلف استفاد ضرورة على التأكد ينبغي الموضوع بهذا المتعلقة الملفات تدبير مستوى على االختالالت بعض ولتقادي

 .الحال اقتضى إن العزل إجراء ذلك في بما الوظيفة،

 يرغ التغيب حاالت مع التعامل مجال في أعاله إليها المشار النصوص حددتها التي بالضوابط البشرية الموارد تدبير مصالح مختلف التزام إن

 جهة من الموضوع بهذا المرتبطة المنازعات عدد من والتقليص جهة، من الظاهرة هذه احتواء في اإلسهام شأنه لمن العمل، عن المشروع

                                          .أخرى
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 تم التي التنظيميةو التشريعية بالمقتضيات االلتزام قصد لسطلتكم التابعة المعنية المصالح إلى تعليماتكم إصدار منكم فالمرجو ، سلف لما واعتبارا

    .المنشور هذا بمقتضى بها التذكير

 .والسالم التحيات خاص وتقبلوا

 بتحديث المكلف الوزير

 العامة، القطاعات

 

( المتعلق بمسطرة تصفية الحقوق المعاشية في 1998أبريل  27) 1418ذو الحجة  29بتاريخ  و.ع-4-98منشور رقم 

 المعاش .حالة العزل مع االحتفاظ بالحق في 

  

 1418ذو الحجة  29الرباط في                                                                           المملكة المغربية

 1998أبريل  27موافق                                                                  وزارة الوظيفة العمومية

 و اإلصالح اإلداري

 و . ع 4منشور رقم : 

 من وزير الوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري

 إلــى

 الدولة كاتبتي والسيدتين والوزراء الدولة وزيري السادة

 الدولة كتاب والسادة

 – الرباط-

  

 . المعاش في بالحق االحتفاظ مع العزل حالة في المعاشية الحقوق تصفية مسطرة : الموضوع

 موالنا اإلمام ،سالم تام بوجود  

، فقد لوحظ أن بعض اإلدارات تشترط على الموظفين الذين تعرضوا لعقوبة العزل مع االحتفاظ بالحق في المعاش ،   وبعد

 تقديم طلب قصد االستفادة من حقوقهم المعاشية .

من القانون  45يات الفصل يشرفني أن أثير انتباهكم إلى أن هذا اإلجراء ال يسند على أي مبرر قانوني ، بل يتنافى ومقتض

المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية كما وقع تغييره وتتميمه ، الذي يعفي  1971دجنبر  30المؤرخ في  011.71رقم 

 المنخرطين من تقديم أي طلب للحصول على معاشات التقاعد والزمانة .

قرارات الحذف من األسالك بسبب العزل مع  عالوة على ذلك ، وسعيا إلى تبسيط تصفية المعاشات ، فإنه يتعين عرض

االحتفاظ بالحق في المعاش ، مباشرة على تأشيرة المراقبة المالية دون الحاجة الى التاشرة المسبقة للصندوق المغربي للتقاعد. 

اشات ملفات معوتوجه نسخ من هذه القرارات بعد التاشير عليها من طرف المراقبة المالية إلى الصندوق المذكور، وذلك رفقة 

 : المعنيين باألمر مكونة على الخصوص من الوثائق التالية
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 نسخة من قرار العزل مع االحتفاظ بالحق في المعاش تحمل مراجع تأشيرة المراقبة المالية، -

 قائمة الخدمات، -

   بطاقات المعلومات. -

 وتقبلوا خالص التحيات .

 السالم . 

 إلداريوزير الوظيفة العمومية واإلصالح ا

الحسين عزيز : إمضاء  
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 لحئة املراجع

 الكتب ابللغة العربية 

  الكتب العامة 

 . 2015محمد كريم ، القانون الإداري ، مطبعة النجاح ، ادلار البيضاء ، طبعة    -

 . 2011مليكة الرصوخ ، القانون الإداري ، طبعة أ كتوبر  -

 الكتب اخلاصة 

الوظيفة العمومية و املوظف و القانون الإداري املغريب ، مطبعة دار  احلاج شكرة ، -

 . 2007القمل ، الطبعة الثانية ,

رضوان رمضان بومجعة ،  الوظيفة العمومية املغربية عىل درب التحديث ، دار  -

 2002النجاح،  ادلار البيضاء ، 

ادلار  النجاح اجلديدة ،مليكة الرصوخ ، النظام القانوين للموظف العمويم ، مطبعة  -

 . 1984البيضاء ، الطبعة ال وىل ،

  النصوص الترشيعية و التنظميية 

( 1958فرباير  24)  1377شعبان  4الصادر يف  1-58-008الظهري الرشيف رمق  -

ابريل  11، 2372مبثابة النظام الاسايس للوظيفة العمومية اجلريدة الرمسية، العدد 

1958 . 

( 2016غشت  20) 1437دي القعدة  16الصادر يف  1.16.109ظهري رشيف رمق  -

( 1971دجنرب  30) 011.71املغري واملمتم مبوجبه القانون  71.14بتنفيد القانون رمق 

 . 6495ر -احملدث مبوجبه نظام املعاشات، ج
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( 2016غشت  20) 1437دي القعدة  16الصادر يف 1.16.110ظهري رشيف رمق  - 

( 1971دجنرب  30) 011.71املغري واملمتم مبوجبه القانون 72.14بتنفيد القانون رمق 

 احملدث مبوجبه نظام املعاشات .

  ، احملدث مبوجبه نظام املعاشات 1971دجنرب  30الصادر يف  011.71القانون رمق  -

 . 3087اجلريدة الرمسية 

ث ( واذلي حد1999)فاحت فرباير 1419شوال يف 14صادر يف  2.98.500املرسوم  - 

 مبوجبه نظام رصيد للوفاة لفائدة ذوي احلقوق املدنيني والعسكريني وال عوان التابعني لدلوةل

 . 4675وامجلاعات احمللية واملؤسسات العامة ج ر عدد 

( 2016نونرب  23) 1438صفر  24الصادر يف  16\2016منشور رئس احلكومة رمق  - 

 عاشات.املتعلق بكيفية تطبيق الإصلح املقيايس لنظام امل

  الرسائل و ال طروحات 

زايد عادل، ترسحي املوظف العمويم وضامانته ، أ طروحة لنيل شهادة ادلكتوراه ، يف  -

العلوم ختصص قانون ، جامعة مولود معمري ، لكية احلقوق والعلوم الس ياس ية ، تزيي 

 . 2016وزو، 

  1958مقتضيات ظهريسلمية زروال، الضامانت املمنوحة للموظف العمويم يف ضوء  -

املنظم للوظيفة العمومية رساةل لنيل شهادة املاسرت يف القانون العام  جامعة محمد اخلامس  

 . 2016_2015لكية العلوم القانونية الاقتصادية ولجامتعية  اكدال 

  اجمللت 

ف ظجمةل احلقوق سلسةل املعارف القانونية والقضائية، "امحلاية القانونية والقضائية للمو  -

 . 2016، العمويم " قضااي الوظيفة العمومية  اجلزء الاول دار نرش املعرفة طبعة
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  4_3اجملةل املغربية للمنازعات القانونية عبد احلق اجلنايت الإدرين & محمد زروايل عدد  -

 )املنازعات املتعلقة بتطبيق قانون املعاشات :محمد ال عرج( . 2005

 . 2011،13والإدارة احمللية، العدد منشورات سلسةل اللمركزية   -

  القرارات 

داري عدد  1987يونيو 18صادر يف  139قرار رمق  -  85/7138مبحمكة النقض ، ملف اإ

الصادر عن الغرفة الإدارية مبحمكة النقض 2015يناير  08الصادر بتارخي  11قرار عدد  -

 . 3690/4/1/2013يف امللف الإداري عدد 

يف امللف  الإداري  2011اكتوبر  20اجمللس ال عىل بتارخي الصادر عن   750قرار عدد  -

 . 2010/04/711عدد  

يف امللف الإداري  2012غشت  9الصادر مبحمكة النقض بتارخي  355قرار عدد   -

 . 2011/1/4/594عدد 

يف امللف الإداري عدد  2013يناير 16بتارخي  مبحمكة النقض الصادر 75قرار عدد  -

2013/1/4/2124 . 

داري عدد  1990نونرب  29صادر يف  393مق قرار ر -  87/7252ابجمللس ال عىل ملف اإ

 . 1670ملف اداري عدد 19 84ماي   25الصادر يف  388قرار رمق  -

ابجمللس ال عىل  1968نونرب  29 - 1388رمضان  8الصادر يف  1قرار الإداري رمق ال -

 . 
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