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



قـــرار
- الترسيم -
إن  وزير..........................
	بمقتضى الظهير الشريف رقم : 008 . 58 . 1 بتاريخ 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، حسبما وقع تغييره وتتميمه.
	 و بناء على المرسوم رقم …………..بتاريخ ………….. بمثابة النظام الأساسي الخاص ………. ؛

وعلى المرسوم الملكي  رقم : 62.68 بتاريخ 17 مايو 1968  المحدد للمقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالادارات العمومية،
	وعلى المرسوم  رقم : 2.62.344 بتاريخ 8 يوليوز 1963  بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة، حسبما وقع تغييره وتتميمه،
	و بناء على قرار توظيف السيد............. في درجة .............. ابتداء من …………..   
	وحيث أن المعني بالأمر مزداد بتاريخ ……………….
	و بناء على جدول الترسيم برسم سنة ………………
	وبناء على محضر اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء المختصة المجتمعة بتاريخ ................

قـــرر الترسيم  التـالـي


المادة الأولى: ابتــداء من ............. ترســم السيد(ة) ................. الدرجة ............. الرتبة الأولى (راح .......) بوزارة ....................... في الرتـبة الثانيــة من نفس الدرجـة (راح ........).
المادة الثانية: يتعين على المعني (ة) بالأمر أن يتقدم عند الاقتضاء بطلب إثبات خدماته غير الرسمية لأجل التقاعد.

رقم التأجير...................
رقم ب ت و..................
الانتساب المالي...............
 المنصب المالي...............                                                                  حرر في الرباط بتاريخ: ...................................
إمضاء الآمر بالصرف

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




____________________________________________________________________________
Code : TA021

	



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


  قـــرار
تمديد فترة التمرين
إن  وزير..........................
	بمقتضى الظهير الشريف رقم  008. 58. 1 بتاريخ 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، حسبما وقع تغييره وتتميمه.
	 و بناء على المرسوم الملكي  رقم 62.68 بتاريخ 17 مايو 1968  المحدد للمقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية،
	و بناء على المرسوم رقم …………..بتاريخ ………….. بمثابة النظام الأساسي الخاص ………. ؛
	و حيث أن فترة التمرين لمدة سنة أولى لم تكن مرضية.


	وبناء على محضر اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء المختصة المجتمعة بتاريخ ................


قـــرر ما يلي

مادة فريدة : ابتداء من ...... .  تمدد فترة تمرين السيـد ……. الدرجة....... ، السلـم ......... الرتبـــة ...........   لسنة جديدة وأخيرة.

رقم التأجير...................
رقم ب ت و..................
الانتساب المالي...............
 المنصب المالي...............                                                   حرر في  الرباط  بتاريخ .......................
إمضاء الآمر بالصرف

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







