
 
الرباط في ...............................
   



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

محضر لجنة الإدماج
اجتمعت يوم...........،  على الساعة...........،  بوزارة ……………………… لجنة الإدماج المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 2.99.104 الصادر في 9 محرم 1420 )26 أبريل 1999( بتحديد كيفية تطبيق الفصل 50 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 )24 فبراير 1958( في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، اشتمل جدول أعمال اللجنة على دراسة وضعية السيد(ة)...........، ،)الصفة(...........، من الدرجة...........، ، الرتبة...........،)راح.......، ( ملحق من ...........،  لدى وزارة..... ...........،......،
وبعد التداول وافق أعضاء اللجنة بالإجماع على إدماج السيد(ة)...... ...........،.....، ، ابتداء من )تاريخ...........،.بصفة...........، ، الرتبة...........، ،) راح........، (، كما هو مبين في الجدول الملحق بهذا المحضر. 
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ) أو ممثله(
وزير الاقتصاد والمالية
) أو ممثله(

                            


إمضاء  )الوزارة الملحق إليها المعني بالأمر(


إمضاء  )الوزارة الأصلية(

				       	




قرار مشترك
 بين ...............................
 و......................................
      
بناء على الظهير الشريف  رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 )24 فبراير 1958( بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.72 الصادر في 29 من شوال 1426 ) 2 دجنبر (2005 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة ………………؛
وعلى المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 صفر 1383)8 يوليوز1963( بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة كما وقع تغييره وتتميمه؛
ومرسوم رقم 2.99.104 الصادر في 09 محرم 1420 )26 أبريل 1999( بتحديد كيفية تطبيق الفصل 50 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 04 شعبان 1377 ) 24 فبراير 1958( بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛ 
والقرار القاضي بإلحاق السيد ...........، )صفة(...........، ، الرتبة...........، ، )راح.......، ( لدى وزارة ...........،  ابتداء من تاريخ...........،
وقرار وزير ...........،  القاضي بتحمل المعني بالأمر من طرف وزارة...........، ابتداء من ...........،
والقرار القاضي بترقية المعني بالأمر إلى الرتبة...........، ، )راح.......، (من درجة...........،  ابتداء من ...........،
ومحضر لجنة الإدماج بتاريخ...........، تحت عدد...........،. 
قرر ما يلي:
المادة الأولى: ابتداء من...........، ، يتم إدماج السيد...........، ، صفة...........، ، الرتبة........، ، )راح.......، ( بوزارة ...........، ، ضمن أسلاك وزارة...........، ، في درجة ...........، ، الرتبة...........،  )راح.....، ( ، بأقدمية من...........،
المادة الثانية: إن المدة المقضية بوزارة ......................... تعتبر كما لو قضيت ضمن أطر وزارة .................. .

رقم التأجير: ...........،								الرباط في
إمضاء  )الوزارة الأصلية(
رقم ب.ت.و: ...........،إمضاء  )الوزارة الملحق إليها المعني بالأمر(



