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 الوظيفية الرابطة انتهاء

 طلبه على بناء   منها شؤونه تحكم التي القوانين ووفق حاالت بعدة بوظيفته الموظف عالقة تنتهي
 :اآلتي القانون بنص ومنها

 االستقالة: أوال

 أن ذلييي  اإلدارة، بموافقييية إال تيييتم وال نهائييييا   اليييوظيفي العمييي  تييير  فيييي رغبتيييه الموظيييف إبيييداء هيييي
 وهيذا العيام، بيالمرفق العمي  بتر  الموظف رغبة اعتبارات على تتقدم العام المرفق سير مقتضيات

 فقييد بانتظييام، العييام المرفييق سييير اسييتمرار يضييمن بمييا االسييتقالة أحكييام ييينظم أن بالمشيير  حييدا مييا
جييراءات االسييتقالة طليي  فييي الموظييف حييق عليى المدنييية الخدميية قييانون ميين( 53) المييادة نصيت  وا 
 :حكمية أو صريحة تكون أن إما واالستقالة لإلدارة،  لتقدير األمر هذا تركت إذ رفضها أو قبولها

 وعلييى المخييتص، مرجعييه إلييى الموظييف يقدمييه تحرييير  بطليي  وتكييون: الصتتري ة االستتتقالة -1
 المرجيي  ميين قييرارا   صييدر فيياذا ،) (يومييا  ( 53) تتجيياو  ال مييدة خييال  االسييتقالة فييي يبييت أن المرجيي 

 االسييتقالة قبييو ) القييرار صييدور تيياري  ميين ُمنفكييا الموظييف فيعييد المييدة هييذ  خييال  االسييتقالة و بقبيي
 ُمنفكييا   الموظييف فيعييد يومييا الثالثييين مييدة خييال  االسييتقالة بطليي  المرجيي  يبييت لييم إذا أمييا ،(صييراحة
 االسيييتقالة قبيييو  حتيييى عمليييه فيييي باالسيييتمرار الموظيييف ويلتييي م ،(ضيييمنا   االسيييتقالة قبيييو ) بانتهائهيييا
 بواجباتيه أخي  قيد يكيون فانيه( يوميا   الثالثيين) مدة مرور قب  العم  تر  إذا أما ضمنا ، أو صراحة
ذا ، تحاسييبه أن اإلدارة وعليى الوظيفيية  ميين قبولهيا فيجييو  االسيتقالة لقبييو  موعيدا   الموظييف حيدد وا 
 .قبله أو المحدد التاري 

 إذا وذليي  بييذل ، صييريحا   طلبييا   يقييدم لييم وان مسييتقيال الموظييف يعييد حييي : ال كميتتة االستتتقالة -2
 االنقطيا ، هيذا تبيرر شيرعية معيذرة يبيد وليم أيام عشرة على ت يد مدة الوظيفة عن الموظف انقط 

 إال المعتيادة السيفر أيام عدا أيام خمسة تتجاو  مدة بالنق  تبليغه بعد بالوظيفة بااللتحاق تأخر أو
 خيال  إجا تيه انتهياء بعيد بالوظيفية يلتحيق لم أو ذل ، على ت يد مدة على السفر أمر في نص إذا



 دون من القانون بقوة مستقيال   يعد الثال  الحاالت هذ  في فانه مشرو ، عذر دون أيام عشرة مدة
 .إرادته

 التجربة مدة خالل الموظف خدمات عن االستغناء: ثانيا

 كفاءتيييه مييين للتأكيييد واحيييدة، سييينة لميييدة التجربييية تحيييت الوظيفيييية فيييي تعيينيييه بدايييية الموظيييف يكيييون
 تصيدر فانهيا السينة ميدة ميرور بعيد كفاءتيه مين دائرتيه تأكيدت ميا فياذا الوظيفي، للعم  وصالحيته

ذا بتثبيته، أمرا    .أخرى أشهر ستة التجربة مدة فتجدد ذل  من تتأكد لم وا 

 باالسييتغناء أمييرا   فتصييدر فيييه المعييين للعميي  يصييل  ال أنييه التجربيية مييدة خييال  لدائرتييه تأكييد إذا أمييا
 قضييياء محكمييية ليييدى االسيييتغناء قيييرار عليييى يعتييير  أن الحالييية هيييذ  فيييي وللموظيييف خدماتيييه، عييين

 المييوظفين قضيياء محكميية بقييرار الطعيين ويجييو  بييه، تبليغييه تيياري  ميين يومييا  ( 53) خييال  الميوظفين
 اإلداريية المحكمية قيرار ويعيد بيه، التبليي  تياري  من يوما ثالثين خال  العليا اإلدارية المحكمة لدى
 نهائيييا   المييدة تليي  خييال  فيييه المطعييون غييير المييوظفين قضيياء محكميية وقييرار الطعيين بنتيجيية العليييا
 خييدمات عيين باالسييتغناء قييرارا   اإلدارة تتخييذ ولييم للتجربيية المحييددة المييدة مييرت إذا أمييا ،) ( ومل مييا  

 اسيتنادا   خدماتيه إنهياء ذلي  بعيد ليإلدارة يجو  وال القانون بحكم وظيفته في مثبتا   يعد فانه الموظف
  .التجربة مدة خال  بانهائها صالحياتها إلى

 التقاعد على اإل الة: ثالثا

 معينة، سن بعد وجوبيا   وتجعله الموظفين تقاعد تنظم قواعد المختلفة الخدمة ونظم قوانين تتضمن
 ألحيد المجتمي  مين وضيمانا المجتمي  خدمية فيي شيبابه  هيرة أفنيى اليذ  للموظيف مكافيأة ذل  وفي

 قيادر غيير معيين سين   بعيد االنسيان تجعي  التيي االنسيانية للجواني  ومراعاة خدمو ، الذين أعضائه
 الجوازيتة منهيا التقاعيد عليى الموظيف إلحالية حياالت عيدة عليى القيانون نيص حي  العطاء، على
 .الوجوبية ومنها

 أن يخوليه مين أو اليو ير وعليى اإلدارة، إليى الموظيف مين مقيدم بطلي  وتتم: الجوا ية اإلحالة -1
 يعييد وبعكسييه الموظييف دائييرة فييي الطليي  تسييجي  تيياري  ميين يومييا   (53) مييدة خييال  بالطليي  يبييت
 :حالتين وهي التقاعد على محا 



 .خدمته مدة عن النظر بغ  فأكثر العمر من سنة( 33) الموظف أكم  إذا -أ

 .عمر  عن النظر بغ  سنة( 23) عن تق  ال تقاعدية خدمة لديه كانت إذا - 

 :اآلتية الحاالت في( القانون بقوة) التقاعد على الموظف يحا   :الوجوبية اإلحالة -2

 الحاليية هييذ  علييى وتييرد،  خدمتييه مييدة عيين النظيير بغيي  العميير ميين( 35) الييي سيين إكمالييه عنييد -أ
وفيييي التعيييدي   ،نالسييي هيييذ  بعيييد الموظيييف اسيييتمرار المشييير  فيهيييا أجيييا  التيييي االسيييتثناءات بعييي 

  ( سنة.33وظف على التقاعد عتد بلوغه سن )ة الملاصب  وجو  احا 2312الصادر سنة 

 أصييييي  إذا وذليييي ، رسييييمية طبييييية لجنيييية ميييين بقييييرار للخدميييية الموظييييف صييييالحية عييييدم ثبييييوت - 
 المستعصييية األمييرا  ميين كييان أو طويليية مييدة عالجييه يسييتوج  بميير  الخدميية أثنيياء الموظييف

 خدمية تحتسي  حيي  ،خدمتيه ميدة بلغيت مهميا مختصية طبيية لجنية مين صيادر بتقريير ذل  وتأييد
 .ذل  من أق  كانت إذا سنة عشر خمسة الموظف

  اإلقصاء: رابعا

 فيي منهيا قسيم أو كلهيا قانونيا   المقيررة التعييين شيروط تيوفر عيدم ثبيت إذا الوظيفية من اإلقصاء يتم
 .التعيين سلطة من بأمر مرة ألو  المعين الموظف

  والعزل الفصل: خامسا  

 إخييالال   يعتبيير فعيي  الموظييف عيين صييدر مييا إذا الوظيفييية الرابطيية وتنقضييي الموظييف خدميية تنتهييي
 تييم وكمييا مختصيية، سييلطة ميين عليييه الخدميية ميين العيي   أو الفصيي  عقوبيية إيقييا  يسييتحق بواجباتييه
 قد كان اذا إال التقاعدية الحقوق يستحق ال المفصو  أو المع و  الموظف ان مالحظة م  بيانه،
 .سنة عشرين( 23) عن تق  ال تقاعدية خدمة ولديه عمر  من سنة خمسين( 33) اكم 

 الوفاة: سادسا  

 أثنياء يتيوفى اليذ  الموظيف أن عليى المشير  نص فقد الموظف، وفاة عند الوظيفية الرابطة تنتهي
 الحقيوق خلفيه ويسيتحق التقاعديية، خدمتيه ميدة عين النظر بصرف التقاعد على محاال   يعد الخدمة

 .التقاعدية


