
رقم التأجير...................
رقم ب ت و..................
الانتساب المالي...............
المنصب المالي...............

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





قرار 
بمتابعة التكوين المستمر


إن  وزير..........................


بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 ( 24 فبراير 1958) المتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه.
	وعلى المرسوم رقم2.05.1366  بتاريخ 29 من شوال 1426 ( 02 دجنبر 2005) المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة ؛

قرر ما يلي


المادة لأولى: ابتداء من………، (ت)يعين السيد(ة) الاسم الشخصي......... الاسم العائلي....... (Nom………………Prénom……..) الدرجة (أو الإطار).......... الرتبة…….. راح..........، بـ………. لمتابعة تكوين مستمر بـ......... من ............ إلى غاية............

المادة الثانية: (ت)يستمر المعني(ة) بالأمر في تقاضي الأجرة المطابقة لوضعيته النظامية بالإضافة إلى التعويضات عن التنقل (عند الاقتضاء) حسب الحالة.





حرر في  الرباط  بتاريخ ...........

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

إمضاء الآمر بالصرف
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رقم التأجير...................
رقم ب ت و..................
الانتساب المالي...............
المنصب المالي...............

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





قرار 
بمتابعة التكوين المستمر
-مختتم بدبلوم أو شهادة-

إن  وزير..........................


بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 ( 24 فبراير 1958) المتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه.
	وعلى المرسوم رقم2.05.1366  بتاريخ 29 من شوال 1426 ( 02 دجنبر 2005) المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة ؛
	وعلى شهادة تسجيل المعني بالأمر بـ (المؤسسة)...........
	وحيث أن المعني(ة) بالأمر (ت)يتوفر على أربع سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية في الإدارة العمومية.
	وحيث أن المعني(ة) بالأمر تعهد(ت) بخدمة الإدارة لمدة ثمان(8) سنوات على الأقل ابتداء من تاريخ انتهاء التكوين.

قرر ما يلي


المادة لأولى: ابتداء من………، (ت)يعين السيد(ة) الاسم الشخصي ......... الاسم العائلي ....... (Nom………………Prénom……..) الدرجة (أو الإطار).......... الرتبة……..، راح..........، بـ………. لمتابعة تكوين مستمر بـ.........  لمدة............

المادة الثانية: (ت)يستمر المعني(ة) بالأمر في تقاضي الأجرة المطابقة لوضعيته النظامية بالإضافة إلى التعويضات عن التنقل عند الاقتضاء وحسب الحالة.



حرر في  الرباط  بتاريخ ...........

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

إمضاء الآمر بالصرف






_____________________________________________________________________________
Code : ST011I

