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البشرية وتكوين األطر بإصدار هذا الدليل إسهاما منها يف توحيد اإلجراءات يف جمال 

املسؤولني واملكلفني بتدبري املوارد البشرية وأعضاء (ن التأديبية ومتكني املتدخلني الشؤو

  .من إطار مرجعي خصوصا يف تدبري االس التأديبية على الصعيد اجلهوي ) اللجان الثنائية

الباب (والعقوبات التأديبية ) الباب األول(ويتضمن هذا الدليل املخالفات اإلدارية 

ومناذج ) الباب الثالث(   اءات املسطرية اخلاصة بعقد اجللسات التأديبيةواإلجر) الثاين

واملستندات القانونية والتنظيمية ) الباب الرابع(الوثائق املمكن اعتمادها يف هذا اال 

؛ كما يتضمن الدليل النص املنظم الختصاصات ) الباب اخلامس(املتعلقة بالشؤون التأديبية 

  ) . الباب السادس(اوية األعضاء اللجان اإلدارية املتس

   

  الباب ا�ول
  المخالفات ا�دارية

   
تسجل املخالفات اإلدارية عندما ال يقوم املوظف بعمل منوط به أو يقدم على ارتكاب 

  . أفعال منافية للقوانني اجلاري ا العمل 

رة وسنتطرق يف الفقرات التالية لتعريف املخالفات اإلدارية وكيفية حتريك املسط

 .التأديبية واملتابعات القضائية وكذا لشروط سحب العقوبة التأديبية 
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، عند مزاولته  ميكن لإلدارة حتريك املسطرة التأديبية يف حق كل موظف ثبت هلا

  .، ارتكابه خمالفة إدارية  لعمله

  :، بعض املخالفات اإلدارية  ، لالستئناس ونستعرض

  واالنقطاعات املتكررة عن العمل ؛  بات غري القانونيةالتغي ����

اإلكثار من اإلدالء بالشهادات الطبية للتنصل من العمل بعد إثبات ذلك بواسطة  ����

  املراقبة الطبية أو املراقبة اإلدارية ؛

  االمتناع عن القيام بالعمل ؛ ����  

  ؤساء ؛االعتداء بالضرب والشتم جتاه التالميذ واملوظفني والر         ����

  إفشاء السر املهين ؛         ����

  عدم االلتزام مبواقيت العمل ؛         ����

  استغالل النفوذ ؛         ����

  التصرفات الالأخالقية ؛        ����

  إتالف املمتلكات ؛         ����

بناء على تقارير (سوء التسيري املايل واملادي ملؤسسات التربية والتكوين          ����

  ؛) اجلهات املختصة

  التقصري يف جمال التأطري واملراقبة التربوية ؛         ����

  االمتناع عن حضور الندوات التربوية والدورات التكوينية ؛         ����

  الغش يف االمتحانات واملباريات والتستر عليه ؛         ����

  احتالل أو استغالل مرافق إدارية يف غري ما أعدت هلا بدون ترخيص ؛         ����

  م سكن وظيفي واستغالله دون سند قانوين ؛اقتحا         ����

  التزوير يف النقط والنتائج ؛         ����

  تسريب مواضيع االمتحانات ؛         ����

  إلزام املتمدرسني بتلقي الدروس اخلصوصية مبقابل ؛         ����



  مزاولة مهام تربوية باملدارس اخلصوصية دون إذن أو ترخيص ؛         ����

  يفة والعمل احلر الذي يذر دخال إضافيا مينعه القانون ؛اجلمع بني الوظ         ����

التصرف بصفة غري قانونية يف مداخيل مجعيات آباء وأولياء التالميذ ، وكل          ����

  فعل يتناىف والتشريعات اجلاري ا العمل

وجتدر اإلشارة إىل أن املسطرة اليت يتعني اتباعها يف حالة املخالفات املتعلقة باحتالل 

وظيفي أو الترامي عليه أو احتالل مرفق إداري واستغالله لغرض غري الذي أعد له  سكن

  :تتم على النحو التايل 

  :بالنسبة الحتالل سكن وظيفي    ����

، كان يشغله حبكم الوظيفة التـي  يف حالة امتناع موظف عن إفراغ سكن وظيفي ����

،  االستفادة من هذا السكن، بعد أن انتفت عنه الصفة اليت ختوله حق  كانت مسندة إليه

ينبغي على اإلدارة إنذار املوظف املؤاخذ باحتالل السكن الوظيفي باإلفراغ يف أجل شهرين 

  ؛) 1منوذج املطبوع رقم ( مقابل وصل باستالم 

وإذا مل ميتثل املعين باألمر ألوامر اإلدارة بإفراغ السكن بعد مرور األجل املشار إليه  ����

  .دييب حيال على الس التأ

   
بالنسبة للترامي على سكن وظيفي أو احتالل مرفق إداري واستغالله لغرض غري  ����

  :الذي أعد له 

يتم إنذار املوظـف املعنـي باإلفراغ الفوري للسكن أو املرفق احملتل مقابـل    ����

  ؛) مكرر 1منوذج املطبوع رقم (وصـل باستـالم 

  .يعرض على أنظار الس التأدييب   وإذا مل ميتثل املوظف بعد إنذاره باإلفراغ   ����

، يتم   إذا استنفدت مجيع اإلجراءات التأديبية يف احلالتني دون اإلفراغ: مالحظة   

  .حتريـك املسطرة القضائية 
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  :إصدار العقوبة من طرف اإلدارة         - أ 



رة أن تتخذ يف حقه عقوبة اإلنذار ، ميكن لإلدا إذا مل تكن للموظف سوابق تأديبية   ����

  ؛) 2منوذج املطبوع رقم (أو التوبيخ دون استشارة الس التأدييب وذلك بعد استفساره 

، ميكن  إذا كانت للموظف سوابق تأديبية وسبق أن اختذت يف حقه عقوبة اإلنذار    ����

  .بعد استفساره  لإلدارة اختاذ عقوبة التوبيخ يف حقه دون استشارة الس التأدييب وذلك

هلا أن الفعل   وميكن لإلدارة إحالة ملفه مباشرة على أنظار الس التأدييب إذا ما تبني

  .املرتكب يقتضي اختاذ عقوبة أشد من عقوبيت اإلنذار والتوبيخ

  :عرض املوظف على أنظار الس التأدييب  - ب  

ه عقوبة اإلنذار أو ، وسبق أن اختذت يف حق إذا كانت للموظف سوابق تأديبية   ����

  .يتعني عرضه على أنظار الس التأدييب ) حالة العود(، ومتادى يف أفعاله  التوبيخ

، املشار إليهما  ، األوىل والثانية  يتم حتريك املسطرة التأديبية يف احلالتني: مالحظة  

  . أعاله يف حق املوظف الرمسي واملتمرن 

  :كاب خمالفات إدارية التوقيف املؤقت عن العمل بسبب ارت -ج 

يتعني مكاتبة املصاحل املركزية قصد توقيف املوظف مؤقتا عن العمل تطبيقا     ����

من النظام األساسي العام للوظيفة العمومية شرط متكينها من امللف  73ملقتضيات الفصل 

املتضمن للوثائق واملستندات اليت تثبت الفعل الذي يستدعي استصدار قرار التوقيف 

  :وذلك يف احلالتني التاليتني  املؤقت

، وتأكد أن مجيع العقوبات اليت اختذت يف  إذا كانت للموظف سوابق تأديبية   ����

، مل حتد من تصرفاته   ، سواء من طرف اإلدارة مباشرة أو باقتراح من الس التأدييب حقه

  وانعكست سلبا على مردوديته وعلى السري العادي للعمل ؛

  .  الفعل املرتكب من طرف املوظف يشكل هفـوة خطرية  أن إذا تبني لإلدارة   ����

جيب عرض املوظف املوقوف مؤقتا عن العمل بسبب املخالفات اإلدارية على     ����

  أنظار الس التأدييب يف أجل ال يتعدى أربعة أشهر من تاريخ توقيفـه ؛

ر التوقيف على وإذا مل حيترم األجل املشار إليه أعاله فإن اجلهة اليت أصدرت قرا ����  

، مع تسوية وضعيته اإلدارية واملالية ابتداء   املستوى املركزي ملزمة بإرجاعه إىل عمله فورا

  .   من تاريخ التوقيف املؤقت عن العمل على أن يعرض الحقا على أنظار الس التأدييب



  :مالحظـات  

، مطالبة  رية، يف إطار رصد املخالفات اإلدا ميكن للمصاحل املركزية املختصة   ���� 

املصاحل اجلهوية بتحريك املسطرة التأديبية يف حق املوظفني التابعني هلا بالنسبة ألصناف 

  اجلهوية ؛     املوظفني املمثلني يف اللجـان الثنائية

إذا تبني للمصاحل اجلهوية أن املوظف موضوع املتابعة التأديبية قد انتقل إىل جهة     ����

ييب على اجلهة اليت انتقل إليها مع املطالبة بإمتام املسطرة أخرى يتعني إحالة ملفه التأد

  .التأديبية يف حقه 

  املتابعات القضائية . 3 

يقصد باملتابعات القضائية كل خمالفة أو جنحة أو جناية يرتكبها املوظف وتكون  ����  

  .موضوع مساءلة قضائية 

لقضائية بتنسيق مع املصاحل وتتوىل املصاحل املركزية املختصة تتبع ملفات املتابعات ا   ����

  .اجلهوية للوزارة واحملاكم املختصة إىل حني صدور األحكام القضائيـة النهائية 

  :وعند صدور األحكام النهائية يتم اتباع اإلجراءات التالية 

إذا كان املوظف موقوفا عن العمل بسبب املتابعة القضائية حيال ملفه على أنظار     -

  الس التأدييب ؛

املتابعة القضائية ميكن إما عرضه على   إذا مل يكن املوظف موقوفا عن العمل بسبب   -

بعد الرجوع إىل ملفه اإلداري   الس التأدييب أو اختاذ عقوبة اإلنذار أو التوبيخ يف حقه

  .وسوابقه التأديبية 

  سحب العقوبة التأديبية. 4

  :اآلجـال  –أ  

األساسي العام للوظيفة العمومية فإن لكل من النظام  75وفقا ملقتضيات الفصل 

موظف احلق يف طلب حمو آثار العقوبة التأديبية من ملفه اإلداري بعد انصرام اآلجال التالية 

:  

  مخس سنوات بالنسبة لعقوبة اإلنذار أو عقوبة التوبيخ ؛ ����



من النظام  66عشر سنوات بالنسبة لباقي العقوبات املنصوص عليها يف الفصل   ����

 17بتاريخ  62.68من املرسوم امللكي رقم  6ساسي العام للوظيفة العمومية والفصل األ

  .اخلاص باملوظفني املتمرنني  1968مايو 

   

  :الشـروط     - ب

  وضعية القيام بالعمل ؛   أن يكون املوظف املطالب بسحب العقوبة التأديبية يف ����

املباشر ونسخة من قرار  أن يتقدم بطلب كتايب يف املوضوع مشفوعا برأي رئيسه   ����

  العقوبة املراد سحبها ؛

اإلنذار أو ( إذا كانت العقوبـة موضـوع طلب السحب صـادرة عن اإلدارة ����

    يتم سحبها من طرف اإلدارة ؛) التوبيخ 

إذا كانت العقوبة موضوع طلب السحب صادرة بناء على اقتراح من الس  ����

لس التأدييب للبت فيه دون حضور املعين ، فيتعني عرض ملف السحب على ا  التأدييب

  . باألمر 

  
  

 الباب الثاني
  العقوبات التأديبية 

إن العقوبات التأديبية اليت تطبق سواء على املوظف الرمسي أو املتمرن حمددة بنص 

  . قانونـي 

أن الس التأدييب مؤهل للبت يف امللفات التأديبية   ، جتدر اإلشـارة إىل يف هذا الصدد

  .اخلاصة ذين الصنفني من املوظفني فقط 
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 24املـؤرخ يف  1.58.008من الظهري الشريـف رقـم  66لقد حدد الفـصل 

مبثابة النظام األساسي العام للوظيفة العمومية العقوبات التأديبية املطبقة  1958فربايــر 

أن هذه العقوبات ال تكون يف مجيع احلاالت قابلـة للتنفيـذ إال غري . على املوظف الرمسي 



كما أن هناك عـقوبتني ميكـن لإلدارة اختاذمها دون . إذا توفرت بعـض الشـروط 

  .استشارة الس التأدييب ولكن بعد التقيد بشروط 

تعريف العقوبة وحتديد شـروط اختاذها أو  –فيما يلي  –ولتوضيح ذلك سيتم 

  :ا اقتراحه

  :اإلنـذار 

هـو إجـراء لتحذيـر املـوظف ، ويتخذ يف املخالفات البسيطة اليت يرتكبها  �

واهلدف من هذا اإلجراء هو دفع املوظف إىل عدم القيام مبثل هذه األفعـال . هذا األخري 

  وإال سيتعرض لعقـوبات أكثــر صرامة ؛

عد استفسار املوظف عن األفعال بالنسبة لإلدارة ال ميكنها اختاذ هـذه العقوبة إال ب �

  إليه واإلطالع عـلى دفوعاته ؛   املنسوبة

) 3منوذج املطبوع رقم (يتم اختاذ هذه العقوبة من طـرف اإلدارة بقرار معلـل  �

  ) .4منوذج املطبوع رقم (ويتم تبليغه للموظف مع اإلشعار باالستالم 

  :التوبيـخ 

فـي درجة ثانية يف سلم العقوبات ويأيت . هـو إجـراء أشـد من اإلنـذار    �

وقد تكون له انعكاسات سلبية على وضعية املوظف إذا أخذ بعني االعتبار من طرف اإلدارة 

  اخل ؛....يف منح النقطـة اخلاصـة بالترقية 

تصدر اإلدارة عقوبة التوبيخ بنفس الكيفيات والشروط اليت تصدر ا عقوبة  �

  .اإلنذار 

  : احلذف من الئحة الترقي

هي عقوبة تـؤدي إلـى التشطيب علـى إسم املوظف من الئحة الترقي يف الرتبة  �

  برسم السنة اليت اختذ فيها القرار ، وخيتص باقتراح هذه العقوبة الس التأدييب ؛

ال تقترح هذه العقوبة إال يف حالة ثبوت أن املوظف مقيـد يف جـدول الترقي    �

  .ا قرار العقوبة برسـم السنـة الـيت اختـذ فيهـ

  :القهقرة من الرتبة 



يقصد ا ختفيض رتبة املوظف إىل الرتبة األدىن مباشرة ، وتقترح من طرف الس  �

  التأدييب ؛

ال تقتـرح هـذه العقـوبة يف احلالة اليت ميكن أن يترتب عـن القهقـرة تغيري  �

  .إىل الرتبة األوىل  متدرب كقهقرته من الرتبة الثانية  وضعية املوظف من رمسي إىل

  :االحندار من الطبقة 

يترتب عنها إنزال املوظف من درجته األصلية إىل درجة أدىن دون أن يترتب عنها    �

  إخراجه من إطاره ، وتقترح من طرف الس التأدييب ؛

ال تتخذ هذه العقوبة إال يف احلالة اليت يكون فيها إطار املوظف مكون مـن عدة    �

  .يف درجة أعلـى مع وجود درجة أدىن ميكن احنداره إليها  درجات ويكون

  :العزل من غري توقيف حق التقاعد 

، مع  يترتب على هـذه العقوبـة حـذف املوظف املعنـي مـن األسـالك   �

  :إمكانية 

إما استفادته من املعـاش إذا كان مستوفـيا للشـروط الـمنصوص                -

  ات املدنية ؛عليها فـي قانون املعاش

املبالـغ املقـتطعـة مـن راتبــه ألجـل املعـاش إذا   أو استرجاع               -

  .لـم يكن مـستـوفيا للشـروط اليت ختوله احلق يف املعاش 

  .تقترح من طرف الس التأدييب    �

  :العزل املصحوب بتوقيف حق التقاعد  

االستفـادة من املعـاش أومـن يترتب على هذه العقوبة حرمان املوظف من حق  �

  استرجاع املبالـغ املاليـة املقتطعـة من راتبه برسم املعاش ؛

  .تقترح من طرف الس التأدييب    �

اإلقصاء املؤقت ملدة ال تتجاوز ستة أشهر مع احلرمان من كل أجرة باستثناء التعويضات 

  :العائلية 

بـه طيلـة مدة عقوبة اإلقـصاء يترتب على هذه العقوبة حرمان املوظف مـن رات �

  باستثناء التعويضات العائلية ؛



  .تقترح من طرف الس التأدييب  �

  :اإلحالة احلتمية على التقاعد 

ويشترط يف . يترتب على هذه العقوبة إحالة املوظف على التقاعد بصفة حتمية    �

ختول احلق يف التقاعد  إصدار هذه العقوبة أن يكون املوظف مستوفيا للشروط النظامية اليت

  ؛

  .تقترح من طرف الس التأدييب    �

  العقوبات املطبقة على املوظفني املتمرنني . 2

بتحديد  1968مايو  17بتاريخ  62.68من املرسوم امللكي رقم  6لقد نص الفصل 

ـة املقتضيات املطبقة على املوظفني املتمرنني باإلدارات العمومية على أن العقوبات التأديبي

  :اليت ميكن اختـاذها يف حق املوظـف املتمرن هي 

  اإلنـذار ؛     -

  التوبيـخ ؛     -

اإلقصاء املؤقت ملدة ال تتجاوز شهرين مع احلرمان من كل أجرة باستثناء      -

  التعويضات العائلية ؛

  .اإلعفاء      -

لكيفيات بالنسبـة للعقوبات األوىل والثانية والثالثة فهي ختضع لنفس الشروط وا 

املطبقة على املوظف الرمسي اليت سبقت اإلشارة إليها، أما عقوبة اإلعفاء فيقصد ا حذف 

  .املوظف من األسالك اإلدارية 

  :مالحظـات 

احلذف من الئحة الترقي ختول للموظف  - التوبيخ  -إن عقـوبات اإلنـذار      �

  رواتبـه احملجوزة ؛  املوقوف حق استرجاع

صاء املؤقت عن العمل يتم خصم مدة التوقيف املؤقت مع مدة عقوبة يف حالة اإلق   �

  اإلقصاء املؤقت من راتبه وحتذف من أقدميته اإلدارية وحقوقه املعاشية ؛



بالنسبة لباقي العقوبات يتم حرمانـه من أجرتـه باستثنـاء الـتعويضات  �

  وتاريـخالعائلـية وحـذف املـدة الفاصلـة بني تاريخ توقيفـه عـن عملـه 

  .سريـان مفعـول العـقوبة التأديبيـة مـن أقدميتـه اإلدارية وحقوقه املعاشية 

  
  

 الباب الثالث
  ا�جراءات المسطرية الخاصة بعقد الجلسات التأديبية

   

اعتبـارا للحاالت الـيت يتعني فيها على اإلدارة استدعاء الـس التأدييب لالجتماع 

موعة مـن الضمانات القانونية واإلجراءات املسطريـة اليت ، هناك جم إلبداء رأيـه فيها

، فضال عن الضمانات املمنوحة للموظف احملال  يتعني احترامها لتكـون اجللسة قانونية

  .على الس التأدييب
   

  :اإلجراءات املسطرية اخلاصة باإلدارة قبل انعقاد الس التأدييب . 1

مجيع عناصر املتابعة التأديبيـة بامللف على أساس إعـداد امللف التأدييب وتوفيـر  ����

  ترتيب تسلسلي لوثائق امللف بدءا من أقدم وثيقة من حيث تاريخ صدورها إىل آخر وثيقة ؛

إعـداد مذكرة تقديـم للمـلف التأدييب تتضمن ملخصا للمخالفات املنسوبة  ����

  يف حقه ؛للموظف واألسباب اليت دفعت اإلدارة لتحريك املسطرة التأديبية 

إعداد بطاقة معلومات عن املوظف تتضمن تعريفا شخصيا وتعريفا بالوضعية اإلدارية  ����

للموظف مع اإلشارة إىل السوابق التأديبيـة إذا كانت له سوابق وتعبئة اـال اخلـاص 

باملالحظات قصـد إشعار أعضاء الس إذا كان املعين باألمر موقوفا عن العمل عند إحالته 

منـوذج املطبـوع رقم (لس التأدييب مثال أو أية مالحظة قد تراها اإلدارة ضرورية على ا

  ؛) 5

) 6منـوذج املطبوع رقم ( إعداد موجز حمضر اجللسة التأديبيـة فـي نسختيـن  ����

  ؛

  :حتديد موعد اجللسة التأديبية وتوجيه االستدعاءات إىل كل من    ����



منوذج (  لسلم اإلداري مع اإلشعار باالستالماملعنيني باألمر عن طريق ا   - أ       

مع اإلشارة يف االستدعاء إىل سبب اإلحالة على الس التأديبـي ) 7املطبوع رقم 

  :والضمانـات القانونيـة املخولـة للموظف يف املوضـوع وهـي 

 حقه يف اإلطالع على امللف التأدييب قبل إنعقاد الس قصد إعداد دفوعاته مع توقيعه· 

 8منوذجا املطبوعني رقم (أو توقيع املدافع على إشهاد بأنه اطلع على ملفه قبل انعقاد اجللسة

  ؛) 9و

إمكانية االستعانة مبدافع خالل اجللسة مع وجوب إشعار اإلدارة بتكليفه ملدافع قبل · 

  .يـوم انعقاد اجللسة 

طار املوظف أعـضاء اللجنـة اإلداريـة املتساويـة األعضاء املختصة إزاء إ -ب

مع وضع امللفات رهـن ) 10منوذج املطبوع رقم (املقرر إحالته على الس التأدييب 

  ) .11منوذج املطبوع رقم (إشارم مبقـر اإلدارة لإلطالع عليها قبل يوم انعقاد الس 

  : مالحظة 

حضور إذا تعذر على أحد األعضاء الرمسيني من اللجنة اإلدارية املتساوية األعـضاء الـ

، يتعيـن عليـه إشعـار نائبـه بضرورة احلضور عوضه ضمانا لتوفر   يـوم اجللسـة

  .النصاب القانوين الالزم النعقاد اجللسات التأديبية

  شروط عقد اجللسة التأديبية . 2

بعد قيام اإلدارة جبميع اإلجراءات املسطرية اخلاصة بدعوة الس التأدييب لالنعقاد    ����

وثائق الالزمة وإضافة الوثائق األخرى اليت توصلت ا اإلدارة بعد توجيه وتضمني امللف لل

  :االستدعاءات وهي 

  االستدعاء املوجه للمعين باألمر والذي حيمل توقيعه وإقرار باستيالمه ؛ - 

  توكيل املدافع الذي كلفه املوظف للدفاع عنه أمام الس التأدييب ؛ - 

  طالعهما على امللف ؛ إشهاد املوظف وإشهاد املدافع بإ - 

وقد نص املشرع عـلى . ينعقد الس التأدييب للبت يف النازلة املرفوعة إليه  ����

جممـوعة من الشروط لكي تكون اجللسة قانونية ويكون اإلجراء أو الـرأي املقترح مـن 

  . طـرف الـمجلـس مشروعا وحيترم الضمانات املمنوحة للموظف 



  : النقط التالية وميكن حتديد هذه الشروط يف ����

  تنعقد اجللسة التأديبية يف املكان والزمان احملدد هلا من طرف اإلدارة ؛  - 

لعقد اجللسة يتعني توفر النصاب القانوين والذي حدده املشرع يف اجللسة األوىل يف  - 

غيـر أنـه إذا مل يتوفـر هـذا النصاب يتعني على اإلدارة . أربـاع األعـضاء  ثالثة

لس لالنعقاد بعد مثانية أيام على اجللسة األوىل ويكـون النصاب لعقـد استدعاء ا

  اجللسـة الثانيـة قانونيا حبضور نصف األعضاء ؛

  يتعني أن تكون اجللسة ومداوالت الس التأدييب سرية ؛ - 

يترأس جلسة الس التأدييب املمثل الرمسي األول لإلدارة الذي يتسلم امللفات  - 

إليها ؛ وإذا     ـوم انعقـاد الس من طرف اإلدارة قصد البت فيها وإرجاعهاالتأديبية ي

  تغيب يترأس اجللسة أحد ممثلي اإلدارة الرمسيني حسب ترتيبهم يف الالئحة ؛

يتفق أعضاء الس التأدييب فيما بينهم بالتراضي قبل شروع الس يف عمله على  - 

  ه من بني األعضاء أو من موظفي اإلدارة ؛اختيار املقرر للجلسة الذي ميكن اختيار

يتـوىل رئـيس اجللسـة إدارة اجللسـة وتنظيـم تدخالت أعضاء الس حني  - 

  .مثول املوظـف أمام الس 

    اجللسة التأديبية. 3

عند توفر الشروط واحترام اإلجراءات املسطرية السالفـة الذكر يشـرع الس 

  :النحو التايل التأدييب يف مباشرة عمله على 

املناداة على املوظف املعين ومطالبته باإلدالء بتعريفه قصد التأكد من هويته وحبضور  ����

  دفاعه ؛

استفساره عـن وضعيتـه اإلداريـة والتأكـد من مـدى مطابقتها مع املعطيات    ����

  املدرجة ببطاقة املعلومات املوجودة بامللف ؛ 

عرض املخالفات املسجلة عليه انطالقا من استعراض أسباب إحالته على الس و ����

  .مذكرة التقدمي اليت أعدا اإلدارة 

  :مالحظـات 



، يتم فتح اال أمام املعين باألمر ودفاعه  بعد قيام رئيس اجللسة ذه اإلجراءات   ����

وأعضاء الس حتت إشراف رئيـس اجللسة لتقدمي الـدفـوعات الضروريـة واإلدالء 

زمـة واملـطالبة بالتوضيحات اليت يراها أعضاء الس ضرورية لتنويرهم بالـوثائـق الال

  ؛

بعد استماع أعضاء الس للمعين باألمر ودفاعه وانتهاء املناقشة واإلجابة على  ����

، يطلب الرئيس من املعين باألمر ودفاعه   االستفسارات والتساؤالت اليت يطرحها األعضاء

  مغادرة قاعة اجللسة ؛

ألعضاء بالتداول فيما بينهم يف امللف قصد اقتراح اإلجراء الـذي يرونه يقوم ا ����

وميكن ألعضاء الس إذا تبني هلم ضرورة القيام . مناسبا يف احلالـة املعروضة عليهم 

، إرجاء الـبت يف امللف إىل حني القيـام بالبحث أو استدعاء   ببحث أو استدعاء شهـود

لبت إذا تقدم املعين باألمر أو دفاعه بطلب يف املوضوع كما ميكن هلم إرجاء ا. الشهود 

  وكانت أسباب طلب التأجيل مقنعـة ؛

، يتم اقتراح  يف حالة ما إذا كان امللف ال يقتضي البحث أو استدعاء الشهود   ����

اإلجراء التأدييب الالزم وفق العقوبات املنصوص عليها وحسب الوضعية اإلدارية للموظف 

  ؛) رمسي أو متدرب( 

يتم اقتراح العقوبة واملوافقة عليها بالتراضي بني األعضاء ويف حالة عدم االتفاق  ����

على العقوبة وتساوي األعضاء يتم الـلجوء إىل مسطـرة التصويت ويف حالـة تعـادل 

  األصوات ترجح كفة اجلهة اليت صوت هلا الرئيس ؛ 

عقوبـة مراعـاة ما يلي يتعني على أعضاء الس التأدييب عنـد اقتراحهـم ألية  ����

:  

  السوابق التأديبية للمعين باألمر ؛     -

  أن تكون العقوبة منصوص عليها ؛    -

  عدم اقتراح أكثر من عقوبة واحدة ؛    -

شروط تنفيذ بعض العقوبات مت توضيحها يف (أن تكـون العقوبة قابـلة للتنفيـذ     -

  ؛) الباب الثاين عند التعريف بالعقوبات التأديبية



أن يتم تعليل العقوبة التأديبية املقترحة تعليال موضوعيا ومناسبا لطبيعة العقوبة      -

  .املقترحة 

  مهام مقرر اجللسة . 4

سبقت اإلشـارة إلـى أن أعـضاء الـس التأدييب قـبل شروعهـم يف عملهـم 

  :يقومون باختيار مقرر للجلسة من أجل القيام باملهام التالية 

ر مفصل عن اجللسة يتضمن كل ما راج داخل اجللسة من تساؤالت حترير حمض   ����

ودفوعات ومداخالت األعضاء واملعنيني باألمر ودفاعهم إىل حني البت يف الـملف 

وتسجـل . ، وكيف مت هذا االقتراح هـل مت باإلمجـاع أم بالتصويت  واقتراح العقوبة

م على أن يتم التوقيع عليه من يف املـحضر املـفصل تـحفظات األعضاء ومجيع اقتراحا

  طرفهم يف اية اجللسة ؛ 

، يتم إعداد حمضر  الواحدة  اجللسة التأديبية  إذا عرضت عدة حاالت خالل   ����

  مفصل لكل حالة من احلاالت اليت مثلت أمام الس ؛

الذي يتضمن أمساء وتوقيعات ) يف نسختني(تعبئة موجز حمضر الـس التأدييب  ����

الذي اعتمده أعضاء الـس لإلجراء املقترح مع اإلشارة   احليثيات أو التعليلاألعضاء و

يف حالة التصويت ضمن احملضر إىل أن اإلجراء املقـتـرح مت بعـد اللـجوء للـتصويت 

، إذا  وفـق املسـطرة الـمشار إلـيهـا سلفـا أو أن الـنصاب القـانوين متوفـر

، بعـدما مل يتوفـر النصاب فـي اجللسة األوىل  ـةكانت اجللسـة تعقـد للمـرة الثاني

.  

  :مالحظـات 

ال تتـم تعبئـة موجز حمضر الـس التأدييب إال بعد أن تتم الصياغة النهائية  ����

  للمعطيات اليت ستدرج به والتعليالت الالزمة من طرف األعضـاء ؛

ما شابه ذلك  يتعني أن يكون موجز حمضر اجللسة خاليا من أي تشطيب أو مسح أو ����

  ؛

إذا كـان مقـرر اجللسة من غري أعضاء الس فال يوقع سواء يف احملضر املفصل    ����

  .أو يف موجز حمضر اجللسة التأديبية 



  :احلاالت اليت يبت فيها الس التأدييب غيابيا . 5

حالـة املـوظف املوقوف عن العمل بسبب االعتقال وصدر يف حقه حكم قضائي  ����

سجنه ملدة طويلة وبالتايل ال ميكن لإلدارة انتظار خروجـه من السجـن للبت ائي قضى ب

  يف ملفه ما دام احلكم الصادر عليه يقضي باختاذ عقوبة العزل يف حقه ؛

حالة املوظف الذي ختلف عن حضور الس التأدييب ملرتني متتاليتيـن رغم توصله  ����

،   ر قانوين يسمح بتأجيـل البت يف ملفهباالستدعاء والتوقيع عليه ودون إدالئه بأي مرب

فإنه يبت يف ملفه غيابيا يف اجللسة الثالثة مع اإلشـارة ضمـن احليثيـات إىل استدعائه 

  وتوصله باالستدعاء وامتناعه عن احلضور ؛

حالة امللفات املتعلقة بسحب العقوبات التأديبيـة بعـد انصرام اآلجال القانونيـة    ����

، يتم البت فيها دون حضور املعين باألمر، وبناء على حمضر  لشروطللسحب واستيفائها ل

  .يشار فيه إىل رأي الس سواء بالقبول أو بالرفض مع تعليل الرأي 

  الضمانات املمنوحة للموظف احملال على الس التأدييب . 6

  :للموظف احملال على الس التأدييب جمموعة من الضمانات القانونية وتتمثل يف 

  حقه يف اإلطالع على ملفه التأدييب إلعداد دفاعه ؛    ����

حقه يف تعيني مدافـع عنه أمـام الس التأديبـي سواء كان حماميـا أو موظفـا  ����

  ينتمي لدرجة مماثلة لدرجته أو لدرجة أعلى ؛

  حقه يف تقدمي الوثائق واحلجج اليت تنفي عنه األفعال املنسوبة إليه ؛ ����

  .شهود لإلدالء بشهادم أمام أعضاء الس التأدييب حقه يف إحضار ال   ����

  : مالحظة 

  .ميكن لإلدارة بدورها أن حتضر الشهود الذين يعززون موقفها 

  :اآلجال القانونية للبت يف امللفات التأديبية من طرف الس التأدييب . 7

طرف اإلدارة يتعني على أعضاء الس التأدييب البت يف امللف املرفوع إليهم من     ����

بعد استيفائه جلميع الشروط والعناصر داخل أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من اليوم الذي 

  أحيل عليه فيه امللف ؛



ميكن هلذا األجل أن ميتد إىل مدة أقصاها ثالثة أشهر عندما يقرر الس التأدييب    ����

  .إجراء حبث 

  اإلجراءات اإلدارية بعد انعقاد الس التأدييب . 8

مبجرد انتهاء الس التأدييب من البت يف امللفات املعروضة عليه يتعني علـى اإلدارة 

  :القيام مبا يلي 

تسليم شهادة احلضور لكل موظف مثل أمام الس التأدييب تثبت ساعة ويوم    ����

  ؛) 12منوذج املطبوع رقم (ومكان مثوله أمام الس التأدييب 

الس التأدييب حتدد ساعـة وتاريـخ ومكـان تسليم شهادات احلضور ألعضاء  ����

  ؛) 12منوذج املطبوع رقم (انعقاد الس التأدييب 

لإلدارة امللفات التأديبية اليت سلمت له  - بعد انتهائها  - يسلم رئيس اجللسة  ����

متضمنة جلميع الوثائق اخلاصة بامللف والوثائـق اليت تقـدم ـا املـوظف الـمتابع 

  محضـر املفصل للجلسة وموجز حمضر الس التأدييب ؛تأديبيـا والـ

  :تتوىل اإلدارة مباشرة بعد تسلمها للملفات ما يلي    ����

إذا مت البت يف امللف تتم إحالته برمته على اإلدارة املركزية قصد املصادقة على     -

  يه ؛احملضر والشروع يف اإلجراءات املسطرية اخلاصة بتنفيذ االقتراح بعد املصادقة عل

إذا ارتأى الس إرجاء البت يف امللف لعدم توفر النصاب القانوين أو إلحضار    -

، تباشر هذه األخرية مسطرة الدعوة جللسة   الشهود سواء من طرف املعين باألمر أو اإلدارة

ثانية داخل أجل مثانية أيام إذا تعلق األمر بالنصاب القانوين ويف أجل ال يتعدى الشهر يف 

  األخرى ؛ احلاالت

إذا اقترح أعضاء الس التأدييب إرجاء البت إىل حني إجراء حبث يتعني على اإلدارة    -

اختاذ اإلجراءات الضرورية للقيام بالبحث املذكور على أن تتم الدعوة لعقد الس مباشرة 

بعـد الـتوصل بنتيجـة البـحث املطلـوب مـع ضرورة احـترام األجل الذي ينبغي 

  .ى ثالثة أشهر ابتداء من تاريخ اجللسة اليت تقرر فيهـا إجراء البحثأال يتعد

  :توضيـح 

  :حتال امللفات التأديبية على اإلدارة املركزية قصد املصادقة لألسباب التاليـة 



  مراقبة مدى احترام اإلجراءات املسطرية اخلاصة بالتأديب ؛  ����

ملنسوبة للموظف احملال على الس مراقبة مدى تطابق اإلجراء املقترح مع األفعال ا   ����

  التأدييب ومدى قابليته للتنفيذ ؛

  التأكد من كون اإلجراء التأدييب املقترح معلال تعليال كافيا ؛   ����

من النظام األساسي  71متكني املصاحل املركزية املختصة من تفعيل مقتضيات الفصل  ����

  يبية ؛العام للوظيفة العمومية املتعلق بتشديد العقوبة التأد

متكني املصاحل املركزية املختصة من تتبع ملف املعين باألمر يف حالة جلوئه إىل القضاء    ����

  .اإلداري 

  :مالحظـة 

ميكن للسيد الوزير إذا ارتأى أن العقوبة املقترحة من طرف الس التأدييب ال ترقى إىل 

لوزير األول تشديد مستوى خطورة األفعال املرتكبة من طرف املعين أن يطلب من السيد ا

 ) .من النظام األساسي العام للوظيفة العمومية 71الفصل (العقوبة 

  
 الباب اخلامس

  املستندات القانونية والتنظيمية املتعلقة بالشؤون التأديبية

   
  النظام األساسي العام للوظيفة العمومية

  الباب اخلامس

  العقوبات التأديبية

   

  65الفصل 

  .طة اليت هلا حق التسمية ختتص حبق التأديب السل

، ويغري حينئذ تركيبها  وتقوم اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء بدور الس التأدييب 

  .وفقا ملقتضيات الفصل اخلامس والثالثني 

   



  66الفصل 

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

  :اخلطورة 

  اإلنذار ؛        .1

  التوبيخ ؛        .2

  احلذف من الئحة الترقي ؛        .3

  القهقرة من الرتبة ؛        .4

  االحندار من الطبقة ؛        .5

  العزل من غري توقيف حق التقاعد ؛        .6

  .العزل املصحوب بتوقيف حق التقاعد         .7

   
ن املؤقت من كل أجرة باستثناء ، ومها احلرما وهناك عقوبتان تكتسيان صبغة خصوصية

، وال   ، واإلحالة احلتمية على التقاعد التعويضات العائلية وذلك ملدة ال تتجاوز ستة أشهر

ميكن إصدار هذه العقوبة األخرية إال إذا كان املوظف مستوفيا للشروط املقررة يف تشريع 

  .التقاعد 

هلا حق التأديب من غري استشارة  ويقع اإلنذار والتوبيخ مبقرر معلل تصدره السلطة اليت

أما العقوبات األخرى فتتخذ . ، ولكن بعد استدالء ببيانات املعين باألمر  الس التأدييب

بعد استشارة الس التأدييب الذي حتال عليه القضية من طرف السلطة اليت هلا حق 

، وإن  املوظف ، وذلك بتقرير كتايب يتضمن بوضوح األعمال اليت يعاقب عليها التأديب

  .اقتضى احلال الظروف اليت ارتكبت فيها 

  67الفصل 

للموظف املتهم احلق يف أن يطلع على ملفه الشخصي بتمامه وعلى مجيع الوثائق امللحقة 

وذلك مبجرد ما تقام عليه دعوى التأديب وميكنه أن يقدم إىل الس التأدييب مالحظات 

، ولإلدارة  ود وأن حيضر معه مدافعا باختيارهكتابية أو شفاهية وأن يستحضر بعض الشه

  .أيضا حق إحضار الشهود 



   
  68الفصل 

ميكن للمجلس التأدييب أن يطلب إجراء حبث إن مل يكتف باملعلومات املعطاة له عن 

  .األعمال املؤاخذ عليها املعين باألمر أو عن الظروف اليت ارتكبت فيها تلك األعمال 

   

  69الفصل 

ات الكتابية اليت تقدم له وملا عسى أن يقع لديه من تصرحيات املعين ونظرا للمالحظ

، يعطي الس رأيا معلال باألسباب يف  ، ونظرا كذلك لنتيجة التحقيق باألمر والشهود

ويوجه . العقوبة اليت تبني له وجوب اختاذها إزاء األعمال اليت عوقب عليها املعين باألمر 

  .هلـا حق التأديب هذا الرأي إىل السلطات اليت 

   
  70الفصل 

جيب أن يديل الس التأدييب بالرأي املنصوص عليه يف الفصل السابق يف أجل شهر 

  .وميتد هذا األجل إىل ثالثة أشهر عند القيام ببحث . واحد ابتداء من يوم النازلة إليه 

برأيه إىل ويف حالة متابعة لدى حمكمة زجرية ميكن للمجلس التأدييب أن يؤجل اإلدالء 

  .صدور احلكم من تلك احملكمة 

   

  71الفصل 

أية حالة من األحوال أن تكون العقوبة الصادرة بالفعل أشد من العقوبة اليت  يفال ميكن 

  .الوزارة   ، اللهم إال إذا وافق على ذلك رئيس  يقترحها الس التأدييب

   

  72الفصل 

  .مرالصادر إىل املوظف املعين باأل احلكمجيب تبليغ 

   

  73الفصل 



إذا ارتكب أحد املوظفني هفوة خطرية سواء كان األمر يتعلق بإخالل يف التزاماته املهنية 

  .أو جبنحة ماسة باحلق العام فإنه يوقف حاال من طرف السلطة اليت هلا حق التأديب 

ة واملقرر الصادر بتوقيف املوظف جيب إما أن ينص على أن املعين باألمر حيتفظ مبرتبه طيل

، وتستثىن من ذلك التعويضات   مدة توقيفه وإما أن حيدد قدر ما سيتحمله من االقتطاع

  .العائلية اليت يظل املعين باألمر يتقاضاها بأكملها 

، كما جيب أن  ، جيب استدعاء الس التأدييب يف أقرب أجل ممكن ويف حالة التوقيف

اء من اليوم الذي جرى فيه العمل ، ابتد تسوى ائيا حالة املوظف يف أجل أربعة أشهر

  .باإليقاف 

، فإن املوظف يتقاضى من جديد مرتبه  وإن مل يصدر أي مقرر عند انتهاء هذا األجل

  . بأكمله 

وللموظف املعين باألمر احلق يف استرجاع املبالغ املقتطعة من مرتبه إن مل تصدر عليه أية 

الترقية أو إن مل يقع البت يف قضيته عند عقوبة غري اإلنذار والتوبيخ والتشطيب من الئحة 

  .انتهاء األجل احملدد يف الفقرة السالفة 

، فإن حالته ال تسوى ائيا إال بعد أن  غري أن املوظف إذا أجريت عليه متابعات جنائية

وال تطبق يف هذه احلالة . يصري احلكم الصادر عليه من احملكمة اليت رفعت هلا القضية ائيا 

  .الفقرة الثالثة أعاله اخلاصة باألجل املعني إلعادة الراتب بأكمله إىل املوظف مقتضيات 

   

  74الفصل 

، وكذا إن اقتضى  توضع قرارات التأديب يف امللف الشخصي للموظف املعين باألمر

  .، ومجيع األوراق واملستندات امللحقة   احلال اآلراء أو التوصيات اليت يعرب عنها الس

   
  75الفصل 

وز للموظف الذي صدرت يف شأنه عقوبة تأديبية والذي مل يقع إخراجه من أسالك جي

اإلدارة أن يقدم للوزير الذي ينتمي إليه طلبا يلتمس فيه أن ال يبقى يف ملفه أي أثر للعقوبة 



، وعشر  الصادرة عليه وذلك بعد مرور مخس سنوات إذا كان األمر يتعلق بإنذار أو بتوبيخ

  .ه العقوبات سنوات يف غري هذ

، فإنه يستجاب  وإذا أصبحت سرية املوظف العامة مرضية بعد العقوبة الصادرة عليه

، ويعاد تكوين امللف يف صورته   ، ويبت الوزير يف ذلك بعد استشارة الس التأدييب لطلبه

  .اجلديدة 

   
  مكرر 75الفصل 

،  مد االنقطاع عن عمله، فإن املوظف الذي يتع  باستثناء حاالت التغيب املربرة قانونا

ويعد حينئذ كما لو ختلى عن الضمانات التأديبية اليت ينص . يعترب يف حالة ترك الوظيفة 

  .عليها هذا النظام األساسي 

،   ، إنذارا ملطالبته باستئناف عمله يوجه رئيس اإلدارة إىل املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة

  .يف حالة رفضه استئناف عمله حييطه فيه علما باإلجراءات اليت يتعرض هلا 

يوجه هذا اإلنذار إىل املوظف بآخر عنوان شخصي له مصرح به لإلدارة وذلك بواسطة 

وإذا انصرم أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلم . رسالة مضمونة الوصول بإشعار بالتسلم 

زل من ، فلرئيس اإلدارة صالحية إصدار عقوبة الع  اإلنذار ومل يستأنف املعين باألمر عمله

غري توقيف احلق يف املعاش أو العزل املصحوب بتوقيف حق املعاش وذلك مباشرة وبدون 

  .سابق استشارة الس التأدييب 

إذا تعذر تبليغ اإلنذار أمر رئيس اإلدارة فورا بإيقاف أجرة املوظف املؤاخذ بترك 

  .الوظيفة 

بتداء من تاريخ اختاذ قرار يوما ا) 60(إذا مل يستأنف هذا األخري عمله داخل أجل ستني 

، ويف حالة ما إذا  إيقاف األجرة وجب تطبيق العقوبة املنصوص عليها يف الفقرة الثالثة أعاله

  .استأنف املوظف عمله داخل األجل املذكور عرض ملفه على الس التأدييب 

ترك ، ابتداء من تاريخ  وتسري عقوبة العزل يف احلاالت املنصوص عليها يف هذا الفصل

  .الوظيفة 

   



  
 الباب السادس

  اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء

  تشكيل اللجـان الثنائيـة . 1

املطبق مبوجبه خبصوص اللجان اإلدارية  2.59.0200طبقا ملقتضيات املرسوم رقم 

فرباير  24( 2.58.008من الظهري الشريـف رقم  11املتساوية األعضـاء الفصـل 

ألساسي العام للوظيفة العمومية كما تغيريه وتتميمه فإن هذه اللجان مبثابة النظام ا) 1958

:  

  يتم إحداثها على صعيد جهات اململكة وعلى صعيد اإلدارة املركزية ؛  ����

  تتألف من عدد متساو من ممثلي اإلدارة وممثلي املوظفني ؛    ����

  ؛ تتألف من عدد من األعضاء الرمسيني وعدد مياثلهم من األعضاء النواب  ����

  .سنوات  6تدوم مدة انتداب ممثلي اللجان اإلدارية   ����

  : ملحوظة 

بالنسبة   إن عدد املمثلني الرمسيني والنواب للموظفني ال ميكن أن يتعدى ألف ممثل    -

  موع اللجان اإلدارية ؛

  .يعني ممثلو اإلدارة الرمسيون والنواب مبوجب قرار للسيد الوزير       -

  الثنائية  اختصاصات اللجان. 2 

  :تتم استشارة اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء يف ااالت التالية 

  ؛ )جلان جهوية(ترسيم املوظفني املتمرنني   ����

  ؛ )جلان جهوية(ترسيم األعوان املؤقتني   ����

  ؛ )جلان جهوية(الترقية يف الرتبة     ����

  ؛) جلان ممركزة(الترقية يف الدرجة باألقدمية     ����

  ؛ )جلان جهوية(يداع ألغراض شخصية وكذا متابعة الدراسة االست  ����

جلان (  اإلعفاء بعد االستيداع وكذا يف حالة ثبوت عدم الكفاءة املهنيـة    ����

  ؛ )جهويـة



    ؛)جلان جهوية(العقوبات التأديبية ����  

  ؛ )جلان جهوية(سحب العقوبات التأديبية   ����

  ) .جهوية جلان(االستقالة يف حالة عدم قبول اإلدارة   ����

نص املرسوم املتعلق باللجان اإلدارية  –فيما يلي  - ، نستعرض  وللمزيد من التوضيح 

  .املتساوية األعضاء املشار إليه أعاله 

   
يطبق بموجبه بخصوص اللجان ا�دارية  2.59.0200مرسوم رقم 

  المتساوية ا�عضاء 
  ة العموميةمن الظھير الشريف الصادر بمثابة نظام عام للوظيف 11الفصل 

   
  ،  احلمد هللا وحده

  ،  إن رئيس الوزراء

يرباير  24(   1377شعبان  4الصادر يف  1.58.008مبقتضى الظهري الشريف رقم 

  .بشأن النظام العام للوظيفة العمومية وخصوصا الفصل احلادي عشر منه ) 1958

  :يرسم ما يلي 

  الباب األول

  يف ميدان التطبيق

  1الفصل 

املبينة يف هذا املرسوم جلان إدارية متساوية األعضاء يف مجيع  تؤسس حسب القواعد

إدارات الدولة اليت تشغل املستخدمني املتوفرين على الشروط املعينة يف الفصلني الثاين 

والرابع من الظهري الشريف الصادر مبثابة نظام عام للوظيفة العمومية وذلك مع مراعاة 

  .من الظهري الشريف املذكور  4ة الثانية من الفصل املخالفات اليت قد حتدث عمال بالفقر

  الباب الثاين

  يف التنظيم

  2الفصل 



من النظام  11حتدث اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املنصوص عليها يف الفصل 

األساسي العام للوظيفة العمومية على صعيد كل عمالة أو إقليم بالنسبة للموظفني العاملني 

يم أو على صعيد كل إدارة مركزية بالنسبة للموظفني العاملني باملصاحل بالعمالة أو اإلقل

بقرار للوزير املعين باألمر فيما خيص كل إطار من أطر املوظفني الراجعة   املركزية وذلك

  .لسلطته 

وميكن إحداث جلـان إداريـة متساويـة األعضـاء على مستوى عمالتني أو إقليمني 

ملعين باألمر إذا كان االختصاص الترايب للمصاحل اخلارجية التابعة أو أكثر بقرار من الوزير ا

  .للوزارة يغطي عمالتني أو إقليمني أو أكثر 

إذا كان أحد أطر املوظفني مشتركا بني عدة وزارات فإن اللجان اإلدارية اخلاصة ذا 

  .اإلطار حتدث بقرار للسلطة احلكومية اليت تقوم بتدبري شؤونه 

، جيوز بنفس الكيفية املبينة يف الفقرة   حكام الفقرة األوىل من هذا الفصلواستثناء من أ

املذكورة أن حتدث جلان إدارية متساوية األعضاء خمتصة إزاء إطار معني على مستوى 

عمالتني أو إقليمني أو أكثر أو جلان إدارية متساوية األعضاء خمتصة إزاء إطارين أو أكثر 

إذا كان عدد   أو على صعيد كل إدارة مركزية وذلك على صعيد كل عمالة أو إقليم

  . خاصة    املوظفني غري كاف إلحداث جلنة

غري أن عدد املمثلني الرمسيني والنواب للموظفني ال ميكن أن يتعدى ألف ممثل بالنسبة 

  .موع اللجان اإلدارية احملدثة على صعيد كل وزارة 

  الباب الثالث

  تركيب اللجان اإلدارية

  مقتضيات عامة –األول  القسم

  3الفصل 

من ممثلي اإلدارة وممثلي تتألف اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء من عدد متساو 

ز هلم املستخدمني ويكون هلا أعضاء رمسيون وعدد مياثلهم من األعضاء النواب الذين ال جيو

  .احلضور يف اللجنة إال عند تغيب األعضاء الرمسيني 

  4الفصل 
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حيدد عدد ممثلي املوظفني الرمسيني والنواب يف اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء     

  :حبسب إطار أو أكثر وفقا للجدول التايل 

 املمثلون النواب املمثلون الرمسيون عدد املوظفني باإلطار

 1 1  20إىل  10من 

 2 2  100إىل  21من 

 3  3  1000إىل  1001من 

 4 4  1000ما زاد على 
   

أعاله تأليف كل جلنة حبسب الدرجة أو  2حيدد مبوجب القرار املشار إليه يف الفصل 

  . جمموع الدرجات وذلك يف حدود عدد املمثلني احملدد لكل إطار

   

  5الفصل 

ويسوغ جتديد نيابتهم  اء ملدة ست سنواتيعني أعضاء اللجان اإلدارية املتساوية األعض

وجيوز بوجه استثنائي خفض مدة النيابة أو متديدها من أجل فائدة املصلحة ملدة ال تتجاوز 

ح هيكل سلك ما ، غري أنه إذا أصب ستة أشهر مبوجب قرار يصدره الوزير املعين باألمر

  مغريا بصدور نص نظامي فيمكن أن تنهى نيابة أعضاء اللجنة اإلدارية املختصة مبوجب

وعند جتديد جلنة إدارية متساوية . قرار يصدره الوزير املعين باألمر من غري التفات إىل املدة 

ات عمال باملقتضي–األعضاء يباشر األعضاء اجلدد مهامهم يف التاريخ الذي تنتهي فيه 

  . نيابة األعضاء السابقني  - السالفة

   
  6الفصل 

إن ممثلي اإلدارة سواء أكانوا أعضاء رمسيني أو أعضاء نوابا بلجنة إدارية متساوية 

فيما إذا أوا  - حسب املسطرة املبينة يف الفصل الثامن اآليت فيما بعد–، يعوضون  األعضاء

ملعينني من أجلها وذلك على إثر استقالة خالل الثالث سنوات املشار إليها أعاله مهامهم ا

مبثابة نظام عام    من الظهري الشريف الصادر 44أو منح رخصة طويلة األمد برسم الفصل 
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للوظيفة العمومية أو إثر جعلهم يف وضعية التوقيف املؤقت أو ألي سبب آخر غري الترقي 

وم لالخنراط يف جلنة إدارية وكذا إذا مل يتوفروا بعد على الشروط املطلوبة مبوجب هذا املرس

، ويف هذه احلالة تنتهي نيابة من خيلفهم لدى جتديد اللجنة املتساوية   متساوية األعضاء

  . األعضاء

   
  7الفصل 

إذا أصبح أحد األعضاء الرمسيني املمثلني للمستخدمني باللجنة اإلدارية غري قادر على 

بينة يف الفصل السادس أعاله أو بسبب مباشرة وظيفته قبل انقضاء نيابته ألحد األسباب امل

  استقالة قدمها بصفة شخصية يف حالة قوة قاهرة وقبلتها اإلدارة فإن نائبه يصري رمسيا وحيل

  .مكانه إىل غاية جتديد اللجنة املتساوية األعضاء 

باملرشح الغري املنتخب يف نفس   ويعوض النائب املسمى رمسيا ضمن الكيفية املبينة أعاله

  .األصوات  ئحة والذي نال إثره أكثرالال

ويباشر التجديد العام للجنة إذا ترتب عند عدم وجود عدد كاف من املرشحني غري  

عذر يف أن يتأتى للجنة ما بطريق إجراء هذه املسطرة احلصول يف احلاالت املشار  املنتخبني

  .ها خبصوص درجة ما إليها أعاله يف الفقرة السابقة على مقاعد أعضاء رمسيني هلا احلق في

ويف حالة استقالة ممثلي الئحة قدمت ألسباب غري أسباب القوة القاهرة فإن مقاعد 

األعضاء النواب اليت تصبح شاغرة وعند االقتضاء مقاعد األعضاء الرمسيني متنح حسب 

  .اآليت فيما بعد  21من الفصل ) ب(املسطرة املبينة يف الفقرة األخرية من املقطع 

أحد األعضاء الرمسيني املمثلني للموظفني على ترقية يف الدرجة فيبقى ميثل  وإذا حصل

  .الدرجة اليت كان معينا من أجلها

   

  القسم الثاين

  يف تعيني ممثلي اإلدارة

  8الفصل 



يعني ممثلو اإلدارة الرمسيون والنواب يف حظرية اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء 

،   ين باألمر إثر إعالن نتائج انتخابات ممثلي املوظفنيمبوجب قرار يصدره الوزير املع

وخيتارون من بني املوظفني العاملني يف اإلدارة املعنية باألمر أو املنتمني إىل سلك أعلى 

ويكون ضمنهم باألخص املوظف املعني من . واملعهود إليهم بإجراء مراقبة على هذه اإلدارة 

  .طرف الوزير ليتوىل رئاسة اللجنة 

تطلب صفة موظف رمسي من ممثلي اإلدارة الذين يشغلون بعض املناصب الراجع  وال

  .التعيني فيها إىل نظر جاللة امللك أو احلكومة 

   
  القسم الثالث 

  يف تعيني ممثلي املوظفني 

  9الفصل 

تباشر االنتخابات بشأن جلنة إدارية متساوية األعضاء قبل مضي مخسة عشر يوما على 

انقضاء نيابة أعضائها املزاولني مهام وظائفهم ما عدا يف حالة التجديد قبل األقل على تاريخ 

  .، ويعني الوزير املعين باألمر تاريخ االنتخابات   إبانه

  10الفصل 

يباشر انتخاب ممثلي املوظفني بطريقة التصويت على اللوائح حسب كيفية التمثيل 

 .النسيب املقرر فيما بعد 

  11الفصل 

سبة إىل جلنة إدارية معينة املوظفون املوجودون يف وضعية القيام بوظيفتهم يعد ناخبني بالن

بعده يف نطاق االختصاص الترايب للجنة  2يف تاريخ حصر الئحة الناخبني وفقا للفقرة 

أما املوظفون املفصولون عن . اللجنة    املذكورة واملنتمون لإلطار املراد متثيله يف هذه

إحلاق فيكونون عند االقتضاء ناخبني يف آن واحد يف  سلكهم واملوجودون يف وضعية

  . سلكهم األصلي ويف السلك امللحقني به 

وحترر الئحة ناخيب كل سلك من طرف الوزير املعين باألمر وتعلق قبل مضي مخسة 

، وجيوز للناخبني أن يتحققوا من التقييدات يف   تعشر يوما على التاريخ احملدد للتصوي



ظرف الثمانية أيام املوالية لإلشهار املذكورة وأن يقدموا عند االقتضاء شكايات بشأن 

، ويبت الوزير املعين باألمر فورا يف   التقييدات أو أنواع التغافل الواقعة يف الالئحة االنتخابية

 . شأن الشكايات 

  12الفصل 

برسم جلنة معينة املوظفون املستوفون للشروط املطلوبة لتقييدهم يف الالئحة يعد منتخبني 

، غري أنه ال ميكن انتخاب املوظفني املمنوحة هلم رخصة طويلة األمد  االنتخابية هلذه اللجنة

اللهم إال إذا صدر يف حقهم العفو    وال الذين عوقبوا بالقهقرى أو بطرد مؤقت من الوظيفة

من الظهري الشريف الصادر  75هم ضمن الشروط املبينة يف الفصل أو صفح عن عقوبت

 .مبثابة نظام عام للوظيفة العمومية 

  13الفصل 

، فيما خيص كل إطار أو أكثر من األطر املراد متثيلها  جيب أن تتضمن كل الئحة ترشيح

يني ، أمساء املرشحني الذين جيب أن يساوي عددهم على األقل عدد املمثلني الرمس فيها

  . أعاله 4والنواب وفقا ألحكام الفصل 

أسابيع على األقل على التاريخ احملدد لالنتخابات   وجيب إيداع اللوائح قبل مضي ثالثة

  .النتخابية ويتعني أن تنص على اسم املرشح املؤهل لتمثيلها يف مجيع العمليات ا

 .كما جيب أن يكون إيداع كل الئحة مصحوبا بتصريح بالترشيح ميضيه كل مرشح 

  14الفصل 

، و ال   ال ميكن إيداع أو تغيري أية الئحة بعد التاريخ األقصى احملدد يف الفصل السابق

  .ميكن سحب الئحة على إثر استقالة مرشحني إال خالل السبعة أيام املوالية هلذا التاريخ 

أعاله عدم أهلية مرشحي إحدى  13وإذا ثبتت بعد التاريخ األقصى احملدد يف الفصل 

تعترب كأا مل تقدم أي مرشح للدرجة املطابقة  اللوائح لالنتخابات فإن الالئحة املعنية باألمر

ون الباقون املتوفرون على األهلية لالنتخابات يقل عددهم عن عدد فيما إذا كان املرشح

، غري أنه إذا كانت االستقالة قد   أعاله 4املمثلني الرمسيني والنواب كما هو حمدد يف الفصل 

فعل املوجب لعدم األهلية لالنتخابات قد جرى بعد قدمت من أجل قوة قاهرة أو إذا كان ال
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اية التاريخ املعني إليداع القائمة فيجوز تعويض املرشح املؤخر من غري وجوب تغيري تاريخ 

 .االنتخابات 

  15الفصل 

غري أنه ميكن تنظيم التصويت . يباشر االنتخاب بطريق التصويت السري بكيفية مباشرة 

ر على اإلدارة توفري مكاتب للتصويت قريبة من مقرات عمل عن طريق املراسلة إذا تعذ

ويف هذه احلالة توجه اإلدارات إىل الناخبني فيما يتعلق بكل الئحة مودعة بوجه . الناخبني 

  .الالئحة   قانوين بطائق التصويت حتمل أمساء مرشحي

عن وال ميكن بأي حال من األحوال اجلمع بني التصويت بكيفية مباشرة والتصويت 

  .طريق املراسلة بالنسبة لنفس اللجنة اإلدارية 

وجيوز للناخب إما أن يصوت لقائمة تامة و إما أن يغري بطاقة االنتخاب ضمن حدود 

، حبذفه بغـض األمساء أو عند االقتضاء بتعويضه  عدد املرشحني املراد انتخام لكل درجة

 .أمساء مقيدة يف اللوائح املودعة بوجه قانوين 

  لتصويت املباشر ا   .1

ويراد . حتدث كل وزارة مكتبا أو عدة مكاتب للتصويت بالنسبة إىل كل هيئة ناخبة 

باهليئة الناخبة جمموع املوظفني الناخبني برسم مجيع اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املزمع 

ليمني أو إحداثها بكل وزارة إما على صعيد كل عمالة أو إقليم أو على صعيد عمالتني أو إق

  .أكثر أو على صعيد املصاحل املركزية 

يعني الوزير املعين باألمر أو من ينوب عنه رئيس مكتب التصويت ومساعدين إثنني من 

  .بني أعضاء اهليئة الناخبة يتوىل أصغرمها سنا مهام كاتب مكتب التصويت 

هل ليتتبع وختول كل الئحة للمرشحني احلق يف التوفر يف كل مكتب على ممثل ناخب مؤ

بصفة مستمرة عمليات التصويت وفرز األصوات ويتم تعيني هذا املمثل من طرف وكيل 

أعاله بواسطة وثيقة مصادق عليها تثبت  13الالئحة املشار إليه يف الفقرة الثانية من الفصل 

وجيب أن يقدم املمثل هذه الوثيقة إىل رئيس مكتب التصويت قبل بداية . صفة ممثل 

  .االقتراع 

  .ويتوفر كل مكتب للتصويت على نسختني من الئحة الناخبني الذين يتلقى أصوام 



يفتتح االقتراع داخل مكاتب التصويت يف الساعة التاسعة صباحا وخيتتم مبجرد ما 

  .يصوت الناخبون التابعون ملكتب التصويت وعلى أبعد تقدير يف الساعة السادسة مساء 

صويت إىل كاتب مكتب التصويت بطاقة التعريف يقدم الناخب عند دخوله قاعة الت

الوطنية أو إحدى وثائق التعريف الرمسية األخرى اليت حتمل صورته واملتمثلة يف جواز السفر 

أو رخصة السياقة أو رخصة الصيد أو كناش التعريف واحلالة املدنية أو بطاقة مهنية مسلمة 

خب بنفسه غالفا وورقة تصويت من ، ويأخذ النا  من طرف اإلدارات أو املؤسسات العامة

كل الئحة من لوائح املرشحني ويدخل وبيده هذه الوثائق حمال منعزال مهيئا يف القاعة 

املذكورة وجيعل ورقة تصويته داخل الغالف مث يودع الناخب بنفسه الغالف احملتوي على 

  .ورقة تصويته يف صندوق االقتراع 

ويتأكد من هوية الناخبني ويؤشر على وجيب أن يسهر املكتب على صحة التصويت 

أن يوقع الناخبون يف هذه الالئحة   أمسائهم يف نسخة من الالئحة االنتخابية كما يعمل على

  .بعد أن يودعوا الغالف احملتوي على ورقة تصويتهم يف صندوق االقتراع 

كل وبعد انتهاء عملية التصويت يتم فرز األصوات وتعيني عدد األصوات اليت ناهلا 

وحيرر حمضر بالنتائج املشار إليها . مرشح وجمموع عدد األصوات اليت نالتها كل الئحة 

وتسلم نسخة من احملضر املذكور إىل ممثل كل . يوقعه رئيس مكتب التصويت ومساعداه 

  .الئحة 

يوجه رئيس مكتب التصويت إىل رئيس جلنة إحصاء األصوات املشار إليها يف الفصل 

املتضمنة ألوراق التصويت املعرب عنه واليت مت فرزها من طرف مكتب بعده األظرفة  17

التصويت كما يوجه إليه حماضر فرز النتائج اجلزئية للتصويت املباشر وكذا لوائح الناخبني 

  .اليت حتمل توقيعات املصوتني 

  التصويت عن طريق املراسلة   .2

، وجيب أن  ه إليه اإلدارةيضع املصوت بطاقة تصويته مطوية على أربعة يف غالف تسلم

ال حيمل هذا الغالف أي تنصيص خارجي سوى التنصيصات املطبوعة سلفا وجيعل املصوت 

هذا الغالف املغلق من قبل يف ظرف ثان تسلمه إليه كذلك اإلدارة حيمل على ظهره 

  :البيانات التالية 



  اإلسم الشخصي والعائلي للمصوت ؛               -1

  درجته وحمل سكناه ؛               -2

  .إمضاءه                -3

" انتخابات ممثلي املوظفني"الظرف املغلق قانونيا حيمل يف وجهه وحتت تنصيص    وهذا

  .طرف املصوت   عنوان رئيس اإلدارة املوجه إليه بطريق الربيد من

وجيب أن يصل هذا الظرف إىل رئيس اإلدارة يف الساعة السادسة والنصف من اليوم 

  .لثالث السابق ليوم االقتراع املباشر على أبعد تقديرا

ويتم مجع األصوات املعرب عنها عن طريق املراسلة وفرزها وإحصاؤها وفقا ألحكام 

 .بعده  20و 19و 18و 16الفصول 

  16الفصل 

إن األصوات االنتخابية اليت تتوىل مجعها اإلدارة املقصودة بالذات تقدم يف اليوم الثامن 

لتاريخ احملدد لالنتخابات إىل رئيس جلنة إحصاء األصوات وتسلم إليه يف الوقت املوايل ل

نفسه اللوائح املبينة فيها أمساء املستخدمني املمكن مشاركتهم يف التصويت وميكن أن يكون 

هلذه اللجنة إما اختصاص عام بشأن الوزارة املعنية باألمر وإما اختصاص مقيد بشأن سلك 

  .ذه اإلدارة واحد أو عدة أسالك 

  17الفصل  

حيدد الوزير املعين باألمر تأليف جلنة أو جلان اإلحصاء اليت جيب أن تشتمل على ثالثة 

، وينبغي هلم إذ ذاك أن   ، وجيوز للمرشحني أن حيضروا عمليات اإلحصـاء موظفني

  .ربوا عن أماكن هذه العمليات وأيام ووقت إجرائها يستخ

  18الفصل 

  :التالية    يقع إحصاء األصوات فيما يتعلق بكل واحد من األسالك حسب الكيفية

، وتفتح بعد إجراء هذه  يعلم يف أول األمر على أمساء املصوتني يف طرة اللوائح اإلمسية

وية على بطائق التصويت داخل صندوق العملية الظروف اخلارجية وتوضع الغالفات احملت

 .االنتخابات 

  19الفصل 
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  :تعترب غري صحيحة الغالفات اليت ال حيمل ظرفها اخلارجي أحد البيانات التالية 

  .إسم املصوت العائلي وأمساؤه الشخصية ودرجته وكذا إمضاؤه 

وإذا وردت عدة ظروف حتت إسم موظف واحد فإن جلنة اإلحصاء تفتح الظروف 

رجية وتقرر ما إذا كان اعتبار أحد الغالفات املوجودة بالداخل صحيحا وكذا الشأن اخلا

فيما إذا كان الظرف اخلارجي الصحيح من حيث الشكل حيتوي على عدة غالفات داخلية 

.  

وتلغى الظروف غري احملتوية على غالف داخلي خمصص ببطاقة التصويت كما تلغى 

وال حيسب أي إسم موظف فاقد . ي على أية بطاقة الظروف اليت ال حيتوي ظرفها الداخل

أهلية االنتخاب أو كل إسم مكتوب بكيفية ال تقرأ أما البطائق الراجعة لغري ذلك فهي 

  .صحيحة 

وال تدخل يف حساب نتيجة اإلحصاء البطائق البيضاء والبطائق اليت ال حتتوي على تعيني 

، وكذا البطائق املتعددة   بأنفسهم   إسم كاف أو األصوات اليت قد يعرف ا املصوتون

وأما البطائق املوضوعة يف غالف واحد بإسم الئحة . املختلفة املوضوعة يف غالف واحد 

   .واحدة فال تعد إال صوتا واحدا 

  20الفصل 

، عدد األصوات اليت ناهلا كل مرشح وجمموع عدد  تعني جلنة إحصاء األصوات

  .عدد األصوات اليت نالتها كل الئحة  األصوات اليت نالتها كل الئحة ومعدل

وحيصل جمموع عدد األصوات اليت نالتها كل الئحة عن طريق مجع األصوات اليت ناهلا 

  .كل مرشح قدم طلب ترشيحه برسم هذه القائمة 

أما معدل عدد األصوات اليت نالتها كل الئحة فيحصل عن طريق قسم جمموع عدد 

لى عدد املمثلني الرمسيني والنواب املتعني انتخام األصوات اليت اكتسبتها كل الئحة ع

  .قصد متثيل السلك املقصود 

فتعني جلنة اإلحصاء عالوة على ذلك اخلارج االنتخايب بطريق قسم جمموع عدد 

  .األصوات الصحيحة على عدد املمثلني الرمسيني املتعني انتخام مبجموع السلك 



من املرشحني يزيد على عدد املقاعد اليت  وإذا كانت إحدى اللوائح تشتمل على عدد

، فإن األصوات اليت ناهلا كل مرشح واملقيدة  ينبغي أن يشغلها املمثلون الرمسيون والنواب

، ال تدخل يف احلساب قصد تأسيس جممل عدد  يف احلساب الشخصي لكل واحد منهم

سابقة إال لغاية األصوات احملصلة عليها كل الئحة ضمن الشروط احملددة يف الفقرات ال

األصوات اليت ناهلا العدد األقصى للمرشحني الذي يعادل عدد مقاعد املمثلني الرمسيني 

  .والنواب اليت ينبغي شغلها 

مث إن حتديد املرشحني الذين تعترب فقط ألجل هذا احلساب األصوات املعطاة هلم يقع 

 .حسب ترتيب عدد األصوات اليت ينالوا 

  21الفصل 

  :ضاء الرمسيون بالكيفية املبينة يف هذا الفصل يعني األع

  العدد اإلمجايل ملقاعد املمثلني الرمسيني املمنوحة لكل الئحة - أ

وختول كل الئحة احلق يف عدد من مقاعد املمثلني الرمسيني يعادل ما يشتمل عليه من 

  . قاسم انتخايب عدد األصوات اليت حصلت عليها هذه الالئحة

ومينح باقي مقاعد املمثلني الرمسيني الواجب شغلها عند االقتضاء حسب طريقة املعدل 

األقوى من غري أن يفوق عدد مقاعد املمثلني الرمسيني املمنوحة لالئحة ما نصف عدد 

  .املرشحني املقدمني 

ى منح املقاعد بالتوايل إىل الالئحة اليت يكون قسم عدد وتقتضي قاعدة املعدل األقو

األصوات اليت نالتها على عدد املقاعد اليت منحت هلا من قبل قد أسفر بزيادة واحد عن 

  .أقوى نتيجة 

  حتديد الدرجات اليت يكون فيها للوائح ممثلون رمسيون -ب

رجة اليت تريد فيها منح املقعد إن الالئحة اليت هلا احلق يف أكثر عدد من املقاعد ختتار الد

، كما أن اللوائح املوالية اليت هلا أيضا احلق يف مقعد ختتار بعد  األول الذي ندعي استحقاقه

ذلك حسب الترتيب املتناقص لألصوات احملصلة عليها كل واحدة منها الدرجة اليت تريد 

لغري املختارة سابقا ماعدا فيها منح مقعدها األول على أن يقتصر هذا االختيار على الدرجة ا
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يف احلالة اليت يتعذر على الئحة ما أن تباشر ذلك االختيار يف درجة غري الدرجات اليت قد 

  .وقع االختيار عليها 

مث إن اللوائح اليت حصلت على أكثر من مقعد واحد تستدعي حسب نفس الترتيب 

كن أن يسمح لالئحة ما أن متنع لتجهيز املقعد الثاين غري أن تطبيق القواعد املتقدمة ال مي

باختيارها الئحة أخرى من نيل عدد املقاعد اليت هلا احلق فيها يف الدرجات اليت كانت قد 

  .قدمت مرشحني من أجلها وكذا الشأن فيما يتعلق جبميع املقاعد اليت ينبغي شغلها 

شغل املقاعد وإذا كانت املسطرة املبينة أعاله مل تسمح لالئحة واحدة أو لعدة لوائح ب

اليت منحت هلا فإن هذه املقاعد متنح لالئحة اليت قد حصلت فيما يتعلق بالدرجات اليت بقي 

  .أن يعني ممثلها على أكثر عدد من األصوات 

، فإنه ينبغي   يف اإلطار املقصود ويف حالة ما إذا مل تقدم أي الئحة أي مرشح لدرجة

إجراء االنتخابات الختيار ممثلي املوظفني برسم الدرجة املعنية وذلك داخل أجل ال يتعدى 

وإذا مل تقدم أي الئحة أي مرشح يف . ثالثة أشهر من التاريخ املقرر أصال إلجراء االقتراع 

ة من بني املوظفني الرمسيني ذه املرة الثانية فيجب اختيار ممثلي هذه الدرجة عن طريق القرع

غري أنه إذا مل يوافق املوظفون املختارون ذه الكيفية على تعيينهم فإن مقاعد ممثلي . الدرجة 

وإىل أن يتم انتخاب أو اختيار ممثلي املوظفني . املوظفني الشاغرة يعهد ا إىل ممثلي اإلدارة 

  .بعد  28ة من الفصل عمال بأحكام الفقرة السابقة تطبق الفقرة األخري

  تعيني املمثلني الرمسيني لكل درجة -ج

إن كل واحد من الدرجات اليت طلبت الئحة ما متثيلها فيها يعلن بشأا عن انتخاب 

املرشح املقيد يف هذه الالئحة والذي حصل من أجل الدرجة املقصودة على أكثر عدد من 

  .األصوات 

املوظفون املماثلون يف الدرجة واملقيدون يف  وإذا تعادل عدد األصوات احملصل عليها

  .نفس الالئحة فإن تعيني املرشح املنتخب يقع حسب ترتيب التقدمي يف الالئحة املذكورة 

  مقتضيات خصوصية - د

يف حالة ما إذا كان لالئحتني نفس املعدل ومل يبق شغل سوى مقعد واحد فإن هذا املقعد 

دد من األصوات وإذا نالت أيضا الالئحتان خيصص بالالئحة اليت حصلت على أكثر ع

http://www.men.gov.ma/dajc/GRH/grh.htm


املتحدث عنهما نفس العدد من األصوات فإن املقعد خيصص باملرشح املقيد يف إحدى هاتني 

، وإذا كان عدة مرشحني من هاتني  الالئحتني اليت حصلت على أكثر عدد من األصوات

 .سنا   كرب منهمالالئحتني قد حصلوا على نفس العدد من األصوات فيعلن عن انتخاب األ

  22الفصل 

خيصص بكل الئحة وعن كل درجة عدد من مقاعد ممثلي النواب يعادل عدد املمثلني 

، ويعلن عن انتخاب  الرمسيني املنتخبني برسم هذه الالئحة لتمثيل الدرجة املقصودة

املرشحني بصفتهم ممثلني نوابا حسب الترتيب املتناقص لألصوات احملصل عليها كل واحد 

  .هم من

  23الفصل 

يوضع حمضر للعمليات االنتخابية من طرف جلنة إحصاء األصوات و يعرض على الوزير 

  .املعين باألمر

  .تسلم نسخة من هذا احملضر إىل املرشح ممثل الالئحة فور حتريره مباشرة بعد الفرز 

  24الفصل 

ية داخل أجل ترفع إىل الوزير املعين باألمر الرتاعات خبصوص صحة العمليات االنتخاب

، وهذا ما عدا يف حالة االلتجاء إىل الطعن فيما بعد  مخسة أيام ابتداء من اإلعالن عن النتائج

  .لدى الغرفة اإلدارية بالس األعلى 

   

  الباب الرابع

  يف االختصاصات

  25الفصل 

إن اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء تستشار ضمن الشروط املقررة يف النظم املعمول 

ا يف شأن ترسيم املوظفني املتمرنني، كما تستشار يف املسائل الفردية املنصوص عليها يف 

من الظهري الشريف الصادر  85و 81و 78و 75وإىل  65و  63و 58و 33الفصـول 

  .مبثابة نظام عام للوظيفة العمومية 



ون عضوا يف ويتوىل مهام الكتابة لدى اللجان اإلدارية ممثل من اإلدارة ميكن أن ال يك

  .ويوضع حمضر عقب كل جلسة . اللجنة 

  26الفصل 

جتتمع اللجان اإلدارية باستدعاء من الوزير املختص الذي حيدد جدول أعماهلا وتبدي 

  .آراءها بأغلبية األعضاء احلاضرين 

، وجيب أن يشارك فيه كل عضو  وإذا بوشر تصويت فيقع هذا التصويت برفع األيدي

  .من أعضاء اللجنة 

   
  27الفصل 

  .ال تكون جلسات اللجان اإلدارية عمومية 

  28الفصل 

جتتمع اللجان اإلدارية يف هيئة مصغرة إذا رفعت إليها املسائل املشار إليها يف الفصول 

،  من الظهري الشريف الصادر مبثابة نظام عام للوظيفة العمومية 81و 75إىل  63و 33

رمسيون وعند االقتضاء نوام الذين ميثلون الدرجة ويف هذه احلالة ال حيضرها إال األعضاء ال

  ، املنتمي إليها املوظف املعين باألمر

واألعضاء الرمسيون أو النواب الذين ميثلون الدرجة العليا مباشرة وكذا عدد مياثلهم من 

  .ممثلي اإلدارة 

ن وإذا كان املوظف املعروضة حالته على اللجنة ينتمي إىل أعلى درجة يف السلك فإ

نوام الذين يكون  4ممثلي هذه الدرجة يضمون إليهم خالفا للمقتضى اخلتامي من الفصل 

  .هلم إذ ذاك احلق يف املداولة 

وإذا كان للموظفني التابعني ألسالك خمتلفة حق ولوج درجة واحدة بطريقة جدول 

جلدول تشتمل ، فإن اللجنة املتساوية األعضاء املعهود إليها بتحضري هذا ا  الترقي املشترك

على ممثلني إثنني للموظفني يقومان لدى اللجان اإلدارية اخلاصة بكل سلك من أسالكهم 

  .بتمثيل كل درجة من الدرجات املعنية باألمر 



ويف هذه احلالة ال يباشر املداولة إال األعضاء الرمسيون وعند االقتضاء نوام الذين 

الرمسيون أو األعضاء   نظور يف ترقيته واألعضاءميثلون الدرجة اليت ينتمي إليها املوظف امل

  .النواب الذين ميثلون الدرجة العليا مباشرة 

وإذا كان ال يصح أي حضور ممثل من ممثلي املوظفني يف احلالة املنصوص عليها يف الفقرة 

األوىل فيمكن أن تطبق يف هذا الظرف مسطرة االقتراع املنصوص عليه يف الفقرة ب من 

إذا مل ميكن أن يطبق هذا احلل وخصوصا بسبب حالة عدد موظفي الدرجة و 19الفصل 

املعنية باألمر فإن اللجنة ميكن تتميمها بإضافة أعضاء يعينون بنفس الشروط من بني املمثلني 

املنتخبني أو عند عدمهم من بني أعضاء السلك املشتمل على األعليني التسلسليني املباشرين 

  .املعنيني باألمر 

تعذر مطلقا تشكيل اللجنة ضمن هذه الشروط فإن مقاعد ممثلي املوظفني الشاغرة  وإذا

من تأليف اللجنة من ثالثة أعضاء    ختصص مبمثلي اإلدارة بقدر ما تقتضيه الضرورة

  .حاضرين 

  29الفصل 

جتتمع اللجان اإلدارية يف هيئة اجتماع عام إذا رفعت إليها مسائل غري املسائل املشار 

فصول الظهري الشريف مبثابة نظام عام للوظيفة العمومية املغربية واملنصوص عليها إليها يف 

  .من املرسوم  28يف الفصل 

وفيما خيص املوظفني املتمرنني ترفع املسائل الراجعة إليهم إىل اللجان املتساوية األعضاء 

ذه احلالة حيضر ، ويف ه املختصة فيما يتعلق بسلك املوظفني الذين ينتمون إليه بعد الترسيم

  .األعضاء املمثلون لدرجة بداية السلك وللدرجة العليا مباشرة بصفة ممثلني للموظفني 

وإذا كانت للموظفني املتمرنني صفة رمسيني يف سلك آخر فيكونون من حيث التأديب 

  .حتت حكم اللجنة اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة فيما يتعلق بالسلك املذكور أخريا 

  30صل الف

جيب أن تعطى اإلدارات مجيع التسهيالت للجان اإلدارية املتساوية األعضاء لتقوم 

  .باختصاصاا القانونية 



وزيادة على ذلك فإن كل وثيقة أو مستند مما هو الزم للقيام مبهمتها جيب إمدادها 

ميع الوثائق ، وخيضع لزوما أعضاء اللجان اإلدارية إىل كتمان السر املهين فيما يتعلق جب  ما

  .اليت يطلعون عليها ذه الصفة 

  31الفصل 

ال تصح مداولة اللجان اإلدارية إال إذا راعت قواعد التأسيس والتسيري املنصوص عليها 

  . الشريف الصادر مبثابة نظام عام للوظيفة العمومية وكذا يف هذا املرسوم   يف الظهري

من أعضائها جيب أن يكونوا حاضرين  وعالوة على ذلك فإن الثالثة أرباع على األقل

وإذا مل يدرك النصاب القانوين فريسل استدعاء جديد يف أجل مثانية أيام إىل أعضاء اللجنة 

  .اليت يكون اجتماعها صحيحا إذا حضره نصف أعضائها 

  32   الفصل

إذا حدثت صعوبة يف تسيري جلنة فإن الوزير املعين باألمر يتخذ التدابري الالزمة بعد 

وافقة السلطة احلكومية املكلفة بالوظيفة العمومية وميكنه على اخلصوص حل اللجنة م

، مث يباشر حينئذ يف أجل شهرين وحسب املسطرة العادية تشكيل جلنة جديدة  املذكورة

  .أعاله   جتري على جتديدها الشروط املبينة يف الفصلني اخلامس والتاسع

   

  الباب الرابع المكرر
  ة المتساوية ا�عضاء المركزيةاللجنة ا�داري
  مكرر 32الفصل  

من هذا املرسوم تتكلف جلان مركزية منبثقة عن  28و  25استثناء من أحكام الفصلني 

اللجان اإلدارية اخلاصة بكل إطار احملدثة مبختلف العماالت واألقاليم أو على صعيد اإلدارة 

  .الدرجة    أو املركزية بالنظـر يف الترقيـة باالختيـار يف اإلطـار

   

حتدث هذه اللجان املركزية بقرار للوزير املعين باألمر وتضم زيادة على ممثلني رمسيني 

، ممثلني رمسيني إثنني وممثلني نائبني إثنني للموظفني يف حظرية   إثنني وممثلني نائبني إثنني لإلدارة

ماالت أو األقاليم أو يف اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء اخلاصة باإلطار املقصود يف الع



اإلدارة املركزية ينتخبهم مجيع ممثلي املوظفني أعضاء اللجان املذكورة وفق الطريقة احملددة 

  .يف هذا املرسوم خبصوص انتخاب ممثلي املوظفني 

  . من بني ممثلي اإلدارة   ويعني الوزير املعين باألمر رئيس اللجنة

جب هذا الفصل هي الكيفية املطبقة على اللجان وتكون كيفية تسيري اللجان احملدثة مبو

، وتطبق عليها  املركزية   وباإلدارة  اإلدارية املتساوية األعضاء بالعماالت أو األقاليم

  .كذلك األحكام املتعلقة بتعيني أعضاء هذه اللجان إن اقتضى احلال 

ينحصر ا متثيل  غري أن اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء احملدثة يف اإلدارات اليت

املوظفني على مستوى اإلدارة املركزية متارس عالوة على االختصاصات اليت أقرها الفصالن 

  .املنصوص عليها يف الفقرة األوىل أعاله   ، االختصاصات من هذا املرسوم 28و  25

  الباب اخلامس 

  مقتضيات خصوصية وانتقالية

  33الفصل 

ي تعويض من أجل وظائفهم على أنه ميكن أن متنح ال يتقاضى أعضاء اللجان اإلدارية أ

  .هلم صوائر عن التنقل واملقام ضمن الشروط املنصوص عليها يف النظم اجلاري ا العمل 

  34الفصل 

ميكن تغيري خمتلف اآلجال املقررة يف الباب الثالث من هذا املرسوم مبوجب القرارات 

يشغلون اعتياديا مناصب يف البلدان املؤسسة للجان اليت ستمثل بعض املوظفني الذين 

  .األجنبية 

  35الفصل 

جيري العمل ذا املرسوم يف اليوم األول من الشهر املوايل لنشره فيما خيص اإلدارات أو 

املصاحل غري املنصوص عليها يف الفصل الرابع من الظهري الشريف مبثابة نظام عام للوظيفة 

  .العمومية 

ل اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء على املوظفني املنتخبني غري أنه بوجه انتقايل تشتم 

املنصوص عليها يف النظم املعمول ا   أو املعينني بصفتهم ممثلي املوظفني ضمن الشروط



وهو التاريخ الذي جتدد فيه اللجان اإلدارية املتساوية  1959دجنرب  31سابقا إىل غاية 

  .األعضاء 

 31مندويب املوظفني املشار إليها يف املقطع السابق إىل غاية  متتد بصفة استثنائية نيابة

جتديد  1959دجنرب  31وذلك فيما يرجع لإلدارات اليت مل تباشر يف تاريخ  1960مارس 

 اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء ضمن الشروط املنصوص عليها يف الفصل التاسع أعاله

  .والسالم 

   

  )1959مايو  5(1378شوال  26وحرر بالرباط يف 

  عبد اهللا إبراهيم
   

 --------------------------------------------  
القاضي بتغيري وتتميم  10.97القانون رقم  )1997شتنرب 18( 4518ر عدد . ج 

مبثابة النظام األساسي العام للوظيفة ) 1958فرباير  24( 1.58.008الظهري الشريف رقم 

  العمومية

  .انون خاص باملوظفني املسكنني وجوبا أو باان أو حبكم الق 

  .خاص باملوظفني املسكنني بالفعل  

  )1رة الفقـ( 13و ) 1الفقرة ( 11و  4و 2مت تغيري و تتميـم أحكـام الفصـول  

مبقتضى املادة األوىل من  23و) 4الفقرة . (ب   21و 17و 15و) 2الفقـرة ( 14و

. ر.ج) 1997غشت  6( 1418الصادر يف فاتح ربيع الثاين  2.97.437املرسوم رقم 

  . 1997غشت  7بتاريخ  4506: عدد 

  . 2.97.437مرسوم رقم   

) 1970يوليوز 31(بتاريخ  2.70.334  مت تغيري هذه الفقرة مبقتضى املرسوم رقم 

  ) .1970فاتح غشت (مكرر بتاريخ  3013اجلريدة الرمسية رقم 

  .2.97.437  مرسوم رقم   - 2

    . 2.97.437مرسوم رقم  
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بتاريـخ  2.64.252مبقتضـى املرسـوم رقـم  14مت تغيري هذه الفقرة من الفصل  

   ) .1964يوليوز  6(  1384صفر  25

   -3  2.97.437مرسوم رقم 

   . 2.97.437مرسوم رقم 

بتاريـخ  2.64.252مبقتضـى املرسـوم رقـم  21ذه الفقرة من الفصل مت تغيري ه 

  ) .1964يوليوز  6( 1384صفـر  25

   . 2.97.437مرسوم رقم 

بواسطـة املرسـوم رقـم ) 1959ماي  5( 2.59.0200تتميــم املرسوم رقم  

   .املشار إليه سابقا  1997غشت   6بتاريــخ  2.97.437

بتاريخ  2.60.027مبقتضى املرسوم رقم  35مت تغيري الفقرة األخرية من الفصل     .

    ) .1960يناير  29( 2466ر عدد .ج) 1960يناير  22(1379رجب  23

  )1985فرباير  27( 1405مجادى اآلخرة   6 - 3774ر عدد .ج 

  
  

 الباب الرابع

  مناذج املطبوعات

  اململكة املغربية          

  وزارة التربية الوطنية والشباب  

  األكادميية اجلهوية للتربية والتكوين

  ..........................جلهة    

  1املطبوع رقم 

   
  إلــى

  :السـيـد 

  :شراف السيد حتت إ
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  .إنـذار بـوجـوب إفـراغ سكن وظيفـي : املوضوع 

  : الـمرجع 

                       

  ، ســالم تــام بوجــود مـوالنا اإلمام

  هذه اإلدارة استنادا على   وبـعد، فقد بـلغ إىل علم

املشار إليها يف املرجـع أعـاله أنـكم الزلتم تشغـلون بصفة غيـر قـانونية 

                   ......................................ن الوظيفي الكائن بالسك

، يتعني عليكم اتـخاذ الترتيبـات الالزمة إلفراغ السكن الـمذكور يف أجل  وعليه

كما أثـري . بذلك   ال يتعدى شهريـن ابتداء من تاريخ تسلمكم هلذا اإلنـذار وإشعاري

،   ناعكم أو تأخركم عن اإلفراغ يف اآلجال احملددة سلفـاانتباهكم إىل أنه فـي حالة امت

. فإن اإلدارة سـتكون مضطرة إىل اتـخاذ إجراءات تأديبية صارمـة يف حقكـم 

  .والســـالم  

         

  : إشعـارباستـالم

                    

  : يشهد السيد   

  :ع التوقي                           :أنه تسلم هذا اإلنذار بتاريخ   

   

دعوة املعين باألمر إىل توقيع ........................ املرجو من السيد:  ملحوظـة

نسختني من هذا اإلنذار وإرجاعهما فورا إىل هذه األكادميية ويف حالة امتـناعه عن 

  .مبالحظاتكم يف املوضوع   التوقـيع إرجاع هذا اإلنذار مـعززا

  :نسخة قصد اإلخبار إىل 

 -   

 -   



*******************************  
   

  اململكة املغربية           

  وزارة التربية الوطنية والشباب  

  األكادميية اجلهوية للتربية والتكوين

  ..........................جلهة    

   
  مكرر 1املطبوع رقم 

   

  إلــى

  :السـيـد 

  :حتت إشراف السيد 

   

  .داري إنـذار بـوجـوب إفـراغ مرفق إ:    املوضـوع

  :   الـمرجـع

   

  ســالم تــام بوجــود مـوالنا اإلمام

هذه اإلدارة استنادا   وبـعد، فقد بـلغ إىل علم

املشار إليها يف املرجـع أعاله .......................................................على

أنكم أقدمتم على احتالل املرفق اإلداري الكائن 

بصفة غري قانونية ....................................................................ب

قصد استغالله ألغراض شخصية تتناىف والغاية التـي أعـدت له 

.                                                    

، يتعني عليكم اتـخاذ الترتيبـات الالزمة إلفراغ املرفق الـمذكور فور  وعليه

كما أثـري انتباهكم إىل أنه فـي حالة امتناعكم أو . ا اإلنذار وإشعاري بذلك توصلكم ذ



، فإن اإلدارة سـتكون مضطرة إىل اتـخاذ إجراءات تأديبية  تأخركم عن اإلفراغ

         .والســالم  . صارمـة يف حقكـم 

         

  : إشعـارباستـالم

                    

  : يشهد السيد   

  :التوقيع                          :إلنذار بتاريخ أنه تسلم هذا ا  

   

دعوة املعين باألمر إىل توقيع ........................ املرجو من السيد:  ملحوظـة

نسختني من هذا اإلنذار وإرجاعهما فورا إىل هذه األكادميية ويف حالة امتـناعه عن 

  .ملوضوع مبالحظاتكم يف ا  التوقـيع إرجاع هذا اإلنذار مـعززا

  :نسخة قصد اإلخبار إىل 

 -  

 -   
*******************************  

   

  اململكة املغربية  

  وزارة التربية الوطنية والشباب  

  األكادميية اجلهوية للتربية والتكوين

  ..........................جلهة    

  2املطبوع رقم 

  إلـى

  :السيد 

  :حتت إشراف 

  . استفسار : املوضوع 



   

  م تام بوجود موالنا اإلمام املؤيد باهللا ؛سال

) م(أنك  املشار إليها يف املرجع أعاله  وبعد فقد بلغ إىل علم هذه اإلدارة استنادا على

  :تتصرفون على مستوى مأموريتكم تصرفات تتسم ب 

             -  

             -  

             -  

موافايت يف أجل ال يتعدى عشرة أيام ) م(أطلب منك  ، وقبل اختاذ أي إجراء إداري  لذا

املفصلة يف املوضوع مصحوبة   )م(هلذا االستفسار ببياناتك ) م(من تاريخ تسلمك    تبتدئ

  .من وثائق مربرة ) م(عند االقتضاء مبا لديك 

عن الرد على ) م(أو امتناعك) م(ذه املناسبة إىل أنه يف حالة تأخرك) م(وأثري انتباهك

، فإن اإلدارة ستكون مضطرة الختاذ العقوبات التأديبية  جال احملددة سلفااالستفسار يف اآل

  .والسالم ) . م(الالزمة يف حقك

      

  : إشعار باستيالم

  ) : ة(يشهد السيد

  أنه تسلم هذا االستفسار 

  :التوقيع                                                      :         بتاريخ

   

دعوة املعين باألمر إىل توقيع هذا ........................من السيداملرجو :  ملحوظـة

االستفسار وإرجاع نسختني موقعتني من طرفه عاجال إىل هذه األكادميية ويف حالة امتـناعه 

  .مبالحظاتكم يف املوضوع   عن التوقـيع إرجاعه مـعززا

  :نسخة قصد اإلخبار إىل 

 -   

 -   



   
*******************************  

   
  اململكة املغربية 

  وزارة التربية الوطنية والشباب  

  األكادميية اجلهوية للتربية والتكوين

  ..........................جلهة    

   
  3املطبوع رقم 

   

  :.................................................................     )ة(السيد 

  ..................................................:...............    رقم التأجري

  :.................................................................       و. ب. ر

   

  قــرار

  إن وزير التربية الوطنية والشباب

، املوافق  1377شعبان  04املؤرخ يف  1.58.008بناء على الظهري الشريف رقم  - 

املتعلق بالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغيريه  1958فرباير  24ل 

  .منه  66وتتميمه وباخلصوص الفصل 

  )ة(املتعلق بتسمية السيد                  وبناء على القرار الوزاري املؤرخ يف - 

 -  

 -  

  يقـرر

   

   



يف    .................................................................  اختاذ عقوبة

  .................................................................)ة(حق السيد

 *******************************  

   

  اململكة املغربية       

  وزارة التربية الوطنية والشباب
   

  4املطبوع رقم 

   
 إلــى

 ) :ة(السيد 

 :حتت إشراف السيد 

  

  .يغ عقوبـة إداريـة تبلـ: املوضوع 

   
  ، سـالم تـام بوجـود موالنـا اإلمـام

من النظام األساسي العام للوظيفة العمومية  72وبعـد، فتطبيقا ملقتضيات الفصل 

واعتمادا على التقارير اإلدارية الواردة يف شأنكم 

وبناء على االستفسار املوجه .................................واليت

عليه ) م(، وبناء على جوابك.................................يـخبتار)م(إليك

أن ) م(، يؤسفين إخبارك........................... بتاريخ

، وأن القرار اسد هلذه )م(، قد اختذت يف حقك...........................عقوبة

  .اإلداري ) م(العقوبـة وما أحلق به من وثائق ستضاف مللفك

مستقبال التحلي باجلديـة واالنضباط وروح املسؤولية وتفـادي ) م(يتعني عليك،   لذا

اإلدارية واملهنيـة حىت ال تكون اإلدارة ) م(كل ما من شأنه أن ينعكس سلبا على حياتك

  .والسـالم ) . م(مضطـرة إىل اختـاذ إجـراءات تأديبيـة أشد صرامـة يف حقك



   

  رفقته نسخة من القرار

  :  مإشعار باستال

  ) :ة(يشهد السيد 

  أنه توصل بنسخة من هذا التبليغ 

اإلمضاء                                ،...........................:بتاريخ  

:..........................  

   

  : مالحظـة

ترجع نسختان من هذا التبليغ بعد توقيعهما من طرف املعين باألمر قصد إدراجهـما 

  .ـي مبلفه التأديب

   

*******************************  
   

  اململكة املغربية    

  وزارة التربية الوطنية والشباب  

  األكادميية اجلهوية للتربية والتكوين

  ..........................جلهة    

   
  5املطبوع رقم 

   

  بطاقة املعلومات

   

  لتعريف الشخصيا                                     املعلومات اإلدارية  



  :االسم والنسب -                                              :رقم التأجري - 

  :رقم البطاقة الوطنية -                                               :تاريخ التوظيف - 

  :تاريخ االزدياد -                                             :تاريخ الترسيم  - 

  :احلالة العائلية -                                                         :اإلطار - 

  :عدد األطفال -                                :تاريخ التسمية يف اإلطار - 

  :الدرجة والسلم - 

  :الرتبة وتاريخ مفعوهلا - 

  :مقر العمل - 

  :املهمة اإلدارية - 

   

  : السوابق التأديبية

   

   

   

  : مالحظــات

   

   

*******************************  
  اململكة املغربية  

  وزارة التربية الوطنية والشباب  

  األكادميية اجلهوية للتربية والتكوين

  ..........................جلهة    

  6املطبوع رقم 

   



موجز حمضر الس 

......................:.........................................................التأديب

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

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

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

.  

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

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

.  

تاريخ اجللسة  - 

..................................................................:...............  

اجلهــة  - 

....................................................................................:  

                

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

   

دارة وممثلـي املوظفني وذلك للنظر افتتحت اجللسة من طرف رئيسها حبضور ممثلي اإل

  ) :ة(السيد  يف قضية

                                                                                     :رقم التأجري 

  : اإلطـار  

  :سبب املثول أمام الس التأدييب 

  :السوابق التأديبية 



  :ستماع إليه وبناء على احليثيات التالية وبعد دراسة حمتويات ملف املعين باألمر واال

 -  

 -  

 -  

 -  

   :يقترح أعضاء الس التأدييب على السيد الوزير ما يلي 



-------------------------------------------------  
  قرار السيد الوزير

*******************************  
  اململكة املغربية            

  وزارة التربية الوطنية والشباب  

  األكادميية اجلهوية للتربية والتكوين

  ............................جلهة    

   
  7املطبوع رقم 

   

  إىل

  ) :ة(السيد 

  :حتت إشراف السيد 

   

   

  .استدعاء للمثول أمام الس التأدييب: املوضوع 

   

  سالم تام بوجود موالنا اإلمام

على الس ) م(فقد تقررت إحالتك............................، اعتمادا على  وبعد

ابتداء من ............................التأدييب الذي سينعقد يوم

ك مبقر األكادميية اجلهوية للتربية والتكوين وذل............................ الساعة

  .........................................الكائن ب ............................جلهة

يف الدفاع وإن كانت ) م(إىل أنه ميكنكم شخصيا تقدمي وسائلك) م(، وألفت نظرك هذا

بار هذه األكادميية قبل موعد إخ) م(فإنه يتعني عليك) م(رغبة يف تكليف مدافع عنك) م(لك

  .انعقاد الس التأدييب 



خالل ) م(التأدييب ومجيع ما أحلق به من وثائق سيكون رهن إشارتك) م(كما أن ملفك

  .والسـالم . مخسة أيام السابقة لتاريخ انعقاد الس التأدييب وذلك مبقر األكادميية 

   

  إشعار باستالم 

  ) :ة(يشهد السيد

  :اإلمضاء                                      :بتاريخ    ة من هذه الرسالةأنه توصل بنسخ

   

  مالحظة

ترجع نسخة من هذا االستدعاء بعد توقيعها من طرف املعين باألمر قصد إدراجها مبلفه 

  .التأدييب قبل تاريخ انعقاد الس التأدييب 

   
*******************************  

  غربيةاململكة امل         

  وزارة التربية الوطنية والشباب  

  األكادميية اجلهوية للتربية والتكوين

  ..........................جلهة    

  

  

  8املطبوع رقم 

  إشهـاد

   

  :*************************أنا املوقع أسفله 

رقم  ............................................................... :     )ة(السيد

  :...............................................................التأجري 



          اإلطار

......................................................................................:

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

    املؤسسة

........................:..............................................................

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

         النيابة

......................................................................................:

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

على ملفي التأدييب الذي سيحال على ....................... طلعت بتاريخأشهد أين ا

مبقر األكادميية ........................... بتاريخ   أنظار الس التأدييب يف اجللسة املقررة

             اجلهوية للتربية والتكوين جلهة

                                                       

   

  :توقيع ال

   

*******************************  
  اململكة املغربية 

  وزارة التربية الوطنية والشباب  

  األكادميية اجلهوية للتربية والتكوين

  ..........................جلهة    

  
 9املطبوع رقم 



   

إشهاد 

..................:..............................................................املدافع

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

  أنا املوقع أسفله بصفيت مدافعا عن موكلي 

رقم  ...........................................................:      )ة(السيد

  ...................................................:التأجري 

.......................................................................:        اإلطار

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

     املؤسسة 

:......................................................................................

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

         النيابة

:......................................................................................

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

على ملفه التأدييب الذي .....................................أشهد أين اطلعت بتاريخ

س التأدييب يف اجللسة املقررة بتاريخ سيعرض على أنظار ال

مبقر األكادميية اجلهوية للتربية والتكوين جلهة  .....................................

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

   

  ................................:بتاريخ .......................................: يف 

   

  :التوقيع 

   



*******************************  
  اململكة املغربية       

  وزارة التربية الوطنية والشباب  

  األكادميية اجلهوية للتربية والتكوين

  ..........................جلهة    

   
  10املطبوع رقم 

   

  إلـى

  ) :ة(السيد 

  :حتت إشراف السيد 

   

جملس تأدييب يتعلق : املوضوع 

  ...........................................................................ب

  سالم تام بوجود موالنا اإلمام

   

احلضـور الجتمـاع الس التأديبـي ) م(، يشرفنـي أن أطلـب منك وبعـد

  إبتداء من الساعة..................................الـذي سينعقــد يـوم

مبقر األكادميية اجلهوية للتربية والتكوين 

وذلك للنظر يف قضايا بعض .........................................................جلهة

  .املوظفني 

) م(، وإن ملفات املعنيني باألمر ومجيع ما أحلق ا من وثائق ستكون رهن إشارتك هذا

  .والسـالم. سابقـة لتاريـخ انعقـاد الس التأدييب خالل اخلمسـة أيـام ال

   
******  

  اململكة املغربية



  وزارة التربية الوطنية والشباب  

  األكادميية اجلهوية للتربية والتكوين

  ..........................جلهة    

  11املطبوع رقم 

   

   
  إشهاد أعضاء الس التأدييب باإلطالع على امللف التأدييب

   

حنن املوقعون أسفله أعضاء الس التأدييب اجلهوي اخلاص 

  .........................................................ب

مبقر األكادميية اجلهوية للتربية .................................نشهد أننا اطلعنا بتاريخ

  ........................................................والتكوين جلهة

) ة(على امللف التأدييب للسيد

: رقم التأجري ........................................................ :

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

  :........................................................اإلطار  

  ..................................................:......مقر العمل 

  :........................................................   النيابة 

املقرر عرضه على أنظار الس التأدييب بتاريخ 

........................................................:  

   

*******  
   

  غربيةاململكة امل            

  وزارة التربية الوطنية والشباب     



  األكادميية اجلهوية للتربية والتكوين

  ..........................جلهة    

   
  12املطبوع رقم 

   
شهادة 

................................................................................احلضور

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

   

  يشهد السيد مدير األكادميية اجلهوية للتربية والتكوين جلهة 

رقم التأجري ........................................................ ) :ة(أن السيد

:........................................................  

  ........................................................:          اإلطار

  ........................................................:املؤسسة 

  ........................................................:         النيابة

على  ........................................................يوم ) ت(قد حضر

  ........................................................الساعة

  ........................................................إىل مقر هذه األكادميية ل

  .هذه الشهادة لإلدالء ا عند االقتضاء ) ا(وقد سلمت له

   

بتاريخ  ........................................................: يف 

:........................................................  

   

  :التوقيع 
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