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




قرار جماعي
ـ الترقي في الدرجة عن طريق امتحان الكفاءة المهنية وتحويل المناصب المالية ـ
إن وزير.....................................

	بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ  4 شعبان  1377 ( 24 فبراير 1958 ) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبمـا وقـع تغييـره وتتميــمه ؛

وبناء على المرسوم  رقم : 2.62.344 بتاريخ 8 يوليوز 1963  بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة، حسبما وقع تغييره وتتميمه،
	وبناء على قرار وزير........  رقم.....بتاريخ ............. بإجراء امتحان الأهلية لولوج درجة ........... المنظم بتاريخ ..................
	وبناء على محضر لجنة امتحان الأهلية...... المؤرخ في........والمحدد  للائحة الناجحين في المباراة المذكورة ،
	وبناء على مقرر وزير........... رقم ......... المؤرخ في ...... والمتعلق بتحويل المناصب المالية
	وبناء على جدول الحصيص بتاريخ......................
	وبناء على المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1.98.138 بتاريخ 7 شعبان 1419 ( 26 نوفمبر 1998)؛ 
	وبناء على المرسوم رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420 ( 26 أبريل 1999) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية ولاسيما المادة 15 منه كما وقع تغييرها وتتميمها ؛ 
	وبناء على قانون المالية رقم ......... للسنة ......... الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم .............  بتاريخ........................؛ 
   
يقرر ما يلي
المادة الأولى: يتم برسم السنة المالية..............، تحويل المناصب المالية المشغولة داخل الفصل ..................... بناء على جدول الترقية رفقته.
المادة الثانية: بالنسبة للفقرة ما قبل فاتح يناير ............، تتم تسوية وضعية المعنيين بالأمر بناء على المناصب المالية التي كانوا يشغلونها خلال هذه الفترة. 
المادة الثالثة: تحدد لائحة الترقية عن طريق امتحان الكفاءة المهنية من درجة ......... إلى درجة......... برسم سنة ......... ، حسب الجدول المرفق طيه. 
المادة الرابعة: يجب أن تدرج في قانون المالية المقبل عملية تحويل المناصب المذكورة.    

حرر في الرباط بتاريخ.....

إمضاء الأمر بالصرف

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


اللائحة الملحقة بقرار التعيين عن طريق امتحان الكفاءة المهنية
 بوزارة...............
- برسم سنة ... - 

رقم التأجير
رقم ب.ت.و
الاسم الشخصي والعائلي
الوضعية الإدارية الحالية
الدرجة: ..........
الوضعية الإدارية الجديدة
الدرجة: .............
الانتساب المالي



الرتبة والرقم الاستدلالي
الأقدمية في الرتبة الأخيرة
الرتبة والرقم الاستدلالي
تاريخ العمل بالاقتراح
الأقدمية المحتفظ بها

…..
….
.....
...راح (......)
....
...راح (......)
.......
..........
منصب ل... يمكن أيشغله ... من الدرجة .. ...  رقم ...


الآمر بالصرف                                                                                                                        تأشيرة مصالح الخزينة العامة 
رقم                      بتاريخ



