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 ضمن سلسلة من الدالئل التي صدرت في إطاركحلقة  دليل الترقياتيأتي 
الذي يسير  ، مشروع التدبير الالمتمركز للموارد البشرية بقطاع التربية الوطنية

ألولي الذي تمت المصادقة عليه من قبل كما جاء في التصور ا ، بشكل تدريجي
 2003سنة  غشت من 7فياللجنة المديرية التي ترأسها السيد وزير التربية الوطنية 

. 
وال يستقيم الحديث عن الترقية وعن نظام الترقي دون استحضار نظام التنقيط 

قد  لتقييملنظام الجديد للتنقيط واا البد من اإلشارة إلى أن،  والتقييم . في هذا الصدد
، وذلك على إثر صدور مجموعة من  2006شرع العمل به ابتداء من فاتح يناير 

 النصوص التنظيمية نذكر أهمها فيما يلي :

   ( بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم 2005ديسمبر  2) 2.05.1367المرسوم رقم
مقتضيات كانت  نسخ عدة موظفي اإلدارات العمومية ؛ وهو المرسوم الذي

 ( ؛1968ماي  17) 988.68المرسوم الملكي رقم واردة في 

  ( بتحديد شروط ترقي موظفي 2005ديسمبر  2) 2.04.403المرسوم رقم
 الدولة في الدرجة أو اإلطار ؛

  ؛المناشير الصادرة في شأن تطبيق المرسومين المذكورين  

  يوليو  28) 1725.06قرار الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم
حديد نموذجي بطاقة تنقيط وتقرير تقييم موظفي اإلدارات ( بت2006

 العمومية .

 . وص ضمن باب المستندات القانونيةويمكن االطالع على محتويات هذه النص

هذا ، ومن أجل توحيد مسطرة العمل على صعيد قطاع التربية الوطنية ، تم 
، يتضمن اإلطار إعداد وإصدار مشروع دليل لتنقيط وتقييم أداء الموارد البشرية 

العام إلقرار نظام التنقيط والتقييم ، ومضامين النصوص التشريعية والتنظيمية ، 
ومسطرة التنقيط والتقييم إلى جانب بعض التدابير المصاحبة لتطبيق هذا النظام 

 الجديد .
 حول :الترقيات  دليل ويتمحور

 )؛ الترقية في الرتبة )الباب األول 

  ؛ ختيار )الباب الثاني(الدرجة باالالترقية في 

  ؛ باالمتحان المهني )الباب الثالث(الترقية 

  بالشهادات الجامعية )الباب الرابع( .الترقية 
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  األولاألولالباب الباب 

  الترقية في الرتبةالترقية في الرتبة
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  تقديـمتقديـم
 الموظفتعد الترقية في الرتبة من ضمن الحقوق األساسية التي يستفيد منها 

اسي العام للوظيفة العمومية واألنظمة األساسية بموجب مقتضيات النظام األس
 الخاصة .

وترتكز هذه الترقية على التنقيط والمالحظات العامة والتقييد في جدول الترقي 
 م وفق أنساق محددة .توتدخل اللجان اإلدارية المتساوية األعضاء ، كما ت

السنة وفق وفيما يتعلق بالتنقيط فإنه بمثابة تقييم عام ألداء الموظف خالل 
 .قواعد معينة 

ويرجع . ام للتنقيط ـمن قانون الوظيفة العمومية اإلطار الع 28ويحدد الفصل  
 ي ينتمي إليها الموظف أو لمن فوضاالختصاص بشأن التنقيط إلى رئيس اإلدارة الت

ذلك . ومن حق الموظف أن يطلع على النقطة الممنوحة له باستثناء النظرة بله 
 صبغة السرية ، وهي تعبير كتابي عن القيمة المهنية للموظف . العامة التي لها

وهنا البد من التذكير أنه ال يمكن بأي حال من األحوال ترقية موظف إال إذا 
من  33رها اإلدارة كل سنة تطبيقا للفصل ن مقيدا في الئحة الترقي التي تحضكا

 قانون الوظيفة العمومية .
لى أن اللجان اإلدارية المتساوية األعضاء التي التنبيه إ يجدرفي هذا اإلطار ، 

موظف )عضو في  عدم إمكانيةتركيبتها تعمل كلجان للترقي ينبغي أن تراعي في 
ة معينة أن يبدي اقتراحا يتعلق بترقي موظف أعلى منه في بتاللجنة( مرتب في ر

وز له أن الرتبة ، كما أن الموظف )العضو في اللجنة( المقيد في الئحة الترقي ال يج
وترمي هذه اإلجراءات إلى جعل عمل اللجان الثنائية يشارك في مداولة اللجنة . 

. وسنعود لهذا الموضوع بتدقيق أكثر  1عمال موضوعيا بعيدا عن أي تأثير شخصي
هذه األخيرة تستوجب كل  ضمن مسطرة الترقية في الدرجة باالختيار باعتبار أن

 ة .ـسطرة الترقية في الرتبالشروط النظامية المعمول بها في م
 

 

                                                 
يمكن مراجعة اختصاصات اللجان اإلدارية المتساوية األعضاء في " دليل الشؤون التأديبية " الصادر عن مديرية  1

 ( . 2004يونيو الطبعة األولى / الموارد البشرية )
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  اإلجراءات اإلداريةاإلجراءات اإلدارية
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 التالية :إن استفادة موظفي الوزارة من الترقية في الرتبة تتم من خالل اإلجراءات 
 

  بالنسبة للمعني باألمر 

 االطالع على الئحة المترشحين للترقية في الرتبة برسم السنة الجارية ؛ 

 المترشح قي في الرتبة برسم السنة التي استوفى فيهاتعبئة بطاقة الترشيح للتر 
 ؛الشروط النظامية 

 يتوفر عليها المترشح إرفاق بطاقة الترشيح بنسخة من القرار المجسد آلخر رتبة 
 أو شهادة إدارية تثبت توفره على الشروط النظامية ؛

 . إيداع بطاقة الترشيح لدى الرئيس المباشر 
 

 على صعيد المؤسسة 

 شر المذكرة التنظيمية الصادرة في الموضوع ؛تعليق ون 

  ؛ بطاقات الترشيح المعبأة من طرف المعنيين باألمراستالم 

  ؛تعبئة الخانة المخصصة للرئيس المباشر 

 إعداد الئحة بشأن الترشيحات ؛ 

  ( ؛1)نموذج المطبوع رقم القسيمة اإلخبارية تسليم الموظف المترشح 

 بة .إحالة ملفات الترشيح على النيا 
 

  النيابـةعلى صعيد 

 تعليق ونشر المذكرة التنظيمية الصادرة في الموضوع ؛ 

 دراسة ومراقبة بطاقات الترشيح الواردة من المؤسسات التعليمية ؛ 

 الترشيح المعبأة من طرف الموظفين العاملين بالنيابة ؛ استالم بطاقات 

 المفتشين ؛تنقيط الموظفين المعنيين بالترقية من قبل السادة النواب و 

 إعداد لوائح المترشحين المقترحين للترقية ؛ 

 . إحالة ملفات الترشيح على األكاديمية 
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 على صعيد األكاديمية 

 المذكرة التنظيمية الصادرة في الموضوع ؛ وتوزيع نشر 

 المترشحين للترقية في الرتبة حسب اإلطار والدرجة  تحضير قوائم الموظفين
 ؛ حقاق الممنوحة للمعنيين باألمروفق نقط االست ق الترقيـونس

  ومراقبتها على ضوء قاعدة المعطيات المتوفرة لدى األكاديمية  القوائممراجعة
 والمعلومات الواردة في بطاقات الترشيح ؛

 إعداد الئحة خاصة بالمترشحين الذين لم يتم اقتراحهم للترقية بالنسق السريع ؛ 

 اء وفق برنامج يحدد تواريخ عقد استدعاء اللجان اإلدارية المتساوية األعض
 ؛ 1الجلسات

  عقد اجتماعات اللجان الثنائية والبت في اللوائح المعروضة عليها وخاصة منها
 التي تضم الموظفين الذين لم يتم اقتراحهم للترقية بالنسق السريع ؛

 جمع محاضر اجتماعات اللجان الثنائية ؛ 

 ستثمار نتائج أشغال اللجان الثنائية ؛إعداد جداول الترقية في الرتبة ومراقبتها با 

  إنجاز التسجيالت المعلوماتية للقرارات الجماعية حسب اإلطار والدرجة )نموذج
 ( ؛2المطبوع رقم 

  إحالة الجداول النهائية ومحاضر اللجان الثنائية على مديرية الموارد البشرية
 . ضوفق البرنام المعد لهذا الغر مصحوبة بالتسجيالت المعلوماتية

                                                 
( المطبق بموجبه بخصوص اللجان اإلدارية المتساوية األعضـاء ، 1959ماي  5) 2.59.0200ينص المرسوم رقم  1

كما تم تعديله بواسطة المرسوم رقم   من الظهير الشريف الصادر بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية 11الفصل 
 ، وخاصة في فصله الثانـي على ما يلي :  1997غشت  6بتاريخ  2.97.437

من النظام األساسي العام  11اللجان اإلدارية المتساوية األعضاء المنصوص عليها في الفصل  تحدث"  
لوظيفة العمومية على صعيد كل عمالة أو إقليم بالنسبة للموظفين العاملين بالعمالة أو اإلقليم أو على صعيد كل إدارة ل

مركزية بالنسبة للموظفين العاملين بالمصالح المركزية وذلك  بقرار للوزير المعني باألمر فيما يخص كل إطار من 
 أطر الموظفين الراجعة لسلطته .

لجـان إداريـة متساويـة األعضـاء على مستوى عمالتين أو إقليمين أو أكثر بقرار من الوزير ويمكن إحداث 
 المعني باألمر إذا كان االختصاص الترابي للمصالح الخارجية التابعة للوزارة يغطي عمالتين أو إقليمين أو أكثر .

ة الخاصة بهذا اإلطار تحدث بقرار إذا كان أحد أطر الموظفين مشتركا بين عدة وزارات فإن اللجان اإلداري
 للسلطة الحكومية التي تقوم بتدبير شؤونه .

، يجوز بنفس الكيفية المبينة في الفقرة المذكورة أن تحدث  واستثناء من أحكام الفقرة األولى من هذا الفصل
ثر أو لجان إدارية لجان إدارية متساوية األعضاء مختصة إزاء إطار معين على مستوى عمالتين أو إقليمين أو أك

متساوية األعضاء مختصة إزاء إطارين أو أكثر على صعيد كل عمالة أو إقليم أو على صعيد كل إدارة مركزية 
 وذلك  إذا كان عدد الموظفين غير كاف إلحداث لجنة  خاصة . 

ع اللجان غير أن عدد الممثلين الرسميين والنواب للموظفين ال يمكن أن يتعدى ألف ممثل بالنسبة لمجمو
 . [1997غشت  7بتاريخ  4506ج.ر عدد  ]" اإلدارية المحدثة على صعيد كل وزارة .
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 على صعيد مديرية الموارد البشرية 

  ، إعداد وإصدار مذكرة تنظيمية حول الترقية في الرتبة برسم السنة الجارية
 ؛ ح ، والترتيبات المصاحبة للعمليةتتضمن شروط وبطاقة الترشي

 ؛ إحالة المذكرة التنظيمية على األكاديميات الجهوية 

 فور التوصل  ة الواردة من األكاديمياتمراقبة الجداول النهائية للترقية في الرتب
 ؛محاضر اجتماعات اللجان الثنائية ب

  مراقبة التسجيالت المعلوماتية للقرارات الجماعية المعدة على مستوى األكاديميات
 ؛

 مكتب أداء األجور على  للقرارات الجماعية عرض التسجيالت المعلوماتية
 ؛ الرئيسي

 ملحقين والمتقاعدين ؛إنجاز القرارات الفردية الخاصة بال 

 معالجة الحاالت التي لم يتم التأشير عليها بواسطة القرار الجماعي ؛ 

 تتبع تسوية المستحقات المالية مع مكتب أداء األجور الرئيسي ؛ 

  تفعيل مسطرة تبليغ القرارات المجسدة للوضعية اإلدارية الجديدة للمستفيدين من
 هذه الترقية ؛

 ات معلوماتية على صعيد اإلدارة المركزية واألكاديميتحيين قاعدة المعطيات ال
 .ات اإلقليمية الجهوية والنياب
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 1نموذج المطبوع رقم          المملكة المغربية                                                                  
 وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي

 وتكوين األطر والبحث العلمي 
 قطاع التربية الوطنية

 
 
 

  في الرتبةفي الرتبة  قسيمة تسلم للموظف)ة( المعني)ة( بالترقيقسيمة تسلم للموظف)ة( المعني)ة( بالترقي

  ..................................................................لسنةلسنة

 
 
 

 ........................................اإلسم الكامل :

 ..............................قم التأجير : ر ..     ...............................: والدرجة اإلطــار 

 ...............................سير الترقي : .......       ..............النقطة العددية المحصل عليها : 

 
 

 اإلمضـاء :
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 2بوع رقم نموذج المط                                    المملكة المغربية                                 
 وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي

 وتكوين األطر والبحث العلمي 
 قطاع التربية الوطنية

 

  

  قرار بالترقية الجماعية في الرتبةقرار بالترقية الجماعية في الرتبة
    

 الي وتكوين األطر والبحث العلمي ،وزير التربية الوطنية والتعليم العإن 
فبراير  24) 1377 شعبان 4الصادر في  1.58.008بناء على الظهير الشريف رقم 

 ( بمثابة النظام األساسي العام للوظيفة العمومية ، كما وقع تغييره وتتميممه ؛1958
( 1963يوليوز  8) 1383صفر  15الصادر في  2.62.344بناء على المرسوم رقم 

بتحديد ساللم األجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة حسبما وقع تغييره وتتميمه 
 ؛

( بتحديد 1968مايو  17) 1388صفر  19بتاريخ  988.68ء على المرسوم الملكي رقم بنا
 مسطرة التنقيط وترقي موظفي اإلدارات العمومية في الرتبة والدرجة كما وقع تغييره وتتميمه ؛

( 2003فبراير  10) 1423ذي الحجة  8الصادر في  2.02.854وبناء على المرسوم رقم 
الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية كما تم تعديله بالمرسوم رقم بمثابة النظام األساسي 

 ( .2004ماي  4) 1425من ربيع األول  14الصادر في  2.04.78
خ ـدة بتاريـاء في جلستها المنعقـة األعضـة المتساويـة اإلداريـوبناء على رأي اللجن

وظفين المنتمين للبت في جدول الترقية في الرتبة لفائدة الم..................
 ؛....................برسم سنة .......................لدرجة

 

 ي :ـا يلـم يقـرر
 

 ..................لدرجة نـالمنتمي نـ: تتم الترقية في الرتبة بالنسبة للموظفي 1 المـادة

 حسب الجدول المرفق بهذا القرار ....................السلم
تاريخ الترقي يستفيد الموظفون المشار إليهم في الفصل األول من  : ابتداء من 2ادة ـالم

 األجرة المطابقة لوضعيتهم الجديدة .
 
 ............................حرر بالرباط في :         
 

            

  مصالح الخزينة العامةمصالح الخزينة العامةتأشيرة تأشيرة   توقيع اآلمر بالصرفتوقيع اآلمر بالصرف

  

  

  

  ..........................................................................................رقم :رقم :
  

  ....................................................................................بتاريخ :بتاريخ :
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 .............جدول الترقي في الرتبة برسم السنة الماليةجدول الترقي في الرتبة برسم السنة المالية
 

الرقم 
 الترتيبي

اإلسم 
الشخصي 
 والعائلي

 الوضعية الجديدة نسق الترقي الوضعية السابقة تعريف الهوية

رقم 
بطاقة 

التعريف 
 الوطنية

رقم 
 التأجير

 االنتساب
 المالي

 الرتبة
الرقم 

 االستداللي
 األقدمية

النقطة 
 السنوية

 الرتبة األجل
الرقم 

 االستداللي
 األقدمية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

 
 

)إمضاء السلطة التي لها حق التسمية(      
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  القانونيةالقانونية  المستنداتالمستندات
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  الترقية في الرتبة في النظام األساسيالترقية في الرتبة في النظام األساسي

11الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنيةالخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية  
  

 

 101المادة 

  )المشار إليه بعده( ، المبين للدرجات والرتب واألرقام 3  يخصص الجدول رقم
اقبة ير والمراالستداللية المقابلة لها، ألطر هيأة التأطير والمراقبة التربوية وأطر هيأة التسي

أطر هيأة التوجيه والتخطيط التربوي وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي المادية والمالية و
 واألساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي.

  )المشار إليه بعده( ، المبين للدرجات والرتب واألرقام 4ويخصص الجدول رقم 
هيأة أطر و  تذة التعليم الثانوي اإلعداديئي وأسااالستداللية المقابلة لها، ألساتذة التعليم االبتدا

 االجتماعي.و  الدعم اإلداري والتربوي

  

  33الجدول رقم الجدول رقم 
  

  الدرجة الثانيةالدرجة الثانية
الرتب واألرقام الرتب واألرقام 

  االستدالليةاالستداللية
  الدرجة األولىالدرجة األولى

الرتب واألرقام الرتب واألرقام 

  االستدالليةاالستداللية
  الدرجة الممتازةالدرجة الممتازة

الرتب واألرقام الرتب واألرقام 

  االستدالليةاالستداللية

 704 1ة الرتب 336 1الرتبة  275 1الرتبة 

 746 2الرتبة  369 2الرتبة  300 2الرتبة 

 779 3الرتبة  403 3الرتبة  326 3الرتبة 

 812 4الرتبة  436 4الرتبة  351 4الرتبة 

 840 5الرتبة  472 5الرتبة  377 5الرتبة 

 870 6الرتبة  509 6الرتبة  402 6الرتبة 

 900 7الرتبة  542 7الرتبة  428 7الرتبة 

 930 8الرتبة  574 8الرتبة  456 8الرتبة 

   606 9الرتبة  484 9الرتبة 

   639 10الرتبة  512 10الرتبة 

الرتبة 
 االستثنائية

الرتبة  564
 االستثنائية

704   

  

                                                 

كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم  (2003فبراير  10)  1423 الحجة ذي 8 في صادر 2.02.854 رقم مرسوم 1

 13بتاريخ    5082رسمية عدد:  جريدة]( 2004ماي  4) 1425من ربيع األول  14الصادر في  2-04-78رقم 
 [ . 2004ماي  13بتاريخ  5212وجريدة رسمية عدد    2003 فبراير
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  44الجدول رقم الجدول رقم 
  

  الدرجة الثالثةالدرجة الثالثة
الرتب واألرقام الرتب واألرقام 

  االستدالليةاالستداللية
  الدرجة الثانيةالدرجة الثانية

الرتب واألرقام الرتب واألرقام 

  االستدالليةاالستداللية
  الدرجة األولىالدرجة األولى

الرتب واألرقام الرتب واألرقام 

  االستدالليةاالستداللية

 336 1الرتبة  275 1الرتبة  235 1الرتبة 

 369 2الرتبة  300 2الرتبة  253 2الرتبة 

 403 3الرتبة  326 3الرتبة  274 3الرتبة 

 436 4الرتبة  351 4الرتبة  296 4الرتبة 

 472 5الرتبة  377 5الرتبة  317 5الرتبة 

 509 6لرتبة ا 402 6الرتبة  339 6الرتبة 

 542 7الرتبة  428 7الرتبة  361 7الرتبة 

 574 8الرتبة  456 8الرتبة  382 8الرتبة 

 606 9الرتبة  484 9الرتبة  404 9الرتبة 

 639 10الرتبة  512 10الرتبة  438 10الرتبة 

الرتبة   
 االستثنائية

 675 11الرتبة  564

 690 12الرتبة     

 704 13الرتبة     
 

 102لمادة ا

وأساتذة التعليم   في الدرجة األولى بالنسبة ألساتذة التعليم االبتدائي 10تتم الترقية بعد الرتبة 
التربوي واالجتماعي وفق ما هو مبين في الجدول عدادي وأطر هيأة الدعم اإلداري والثانوي اإل

 )المشار إليه بعده( . 5رقم 

  55الجدول رقم الجدول رقم 
  

  الدرجة األولىالدرجة األولى

 د السنواتعد الرتبة 

 3 11إلى الرتبة  10من الرتبة 

 3 12إلى الرتبة  11من الرتبة 

 3 13إلى الرتبة  12من الرتبة 
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 103المادة 

في الدرجة الممتازة بالنسبة ألساتذة التعليم الثانوي التأهيلي  6تتم الترقية بعد الرتبة 
أطير والمراقبة التربوية وأطر هيأة واألساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي وأطر هيأة الت

التوجيه والتخطيط التربوي وأطر هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية وفق ما هو مبين في 
 المشار إليه بعده( .) 6الجدول رقم 

  
  66الجدول رقم الجدول رقم 

  

 عدد السنوات الرتبة 

 3 7إلى الرتبة  6من الرتبة 

 3 8إلى الرتبة  7من الرتبة 
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11ة في النظام األساسي العام للوظيفة العموميةة في النظام األساسي العام للوظيفة العموميةالترقيالترقي
  

  

  

  الجزء الثالثالجزء الثالث

  النقط والترقيةالنقط والترقية
  

  2828الفصل الفصل 
  

باألرقام  إدارة أخرى نقطتعطى في كل سنة للموظف المباشر لوظيفته أو الملحق ب
ال يختص بحق إعطاء النقط المذكورة إال ، و ة يفصح فيها عن قيمته المهنيةمصحوبة بنظرة عام

وتوضع هذه النقط على بطاقة سنوية معدة لهذه الغاية تضاف إلى ملف كل  ، رئيس اإلدارة
 موظف.

كما تخبر بذلك اللجان اإلدارية  ، لهم باألرقام المعنيون باألمر بالنقط التي تعطىويخبر 
 . ، ويمكن لهذه اللجان أن تطلع كذلك على المالحظات العامة المتساوية األعضاء

 

  2929الفصل الفصل 
  

، وتنجز الترقية بصفة مستمرة  وظفين الصعود إلى طبقة أو درجة أو رتبةتشمل ترقية الم
، ومن درجة إلى درجة ومن رتبة إلى رتبة بعد رأي اللجنة اإلدارية المتساوية  من طبقة إلى طبقة

 . األعضاء ذات النظر

  3030الفصل الفصل 
  

لطبقة ناتجا ال يقع الترقي إلى رتبة وإلى درجة إال بطريق االختيار، ويكون الترقي إلى ا
ويتعين على كل موظف رقي إلى  ، في آن واحد عن أقدمية الموظف وعن النقط المحصل عليها

ويترتب عن رفضه هذه الوظيفة إلغاء  ، ، أن يقبل الوظيفة المنوطة به في رتبته الجديدة رتبة
 . ترقيته كما يمكن حذفه من الئحة الترقي

  3131الفصل الفصل 
  

دارة أو مصلحة الترتيب التدريجي الداخلي لألسالك كما يحدد بموجبه مراسيم خاصة بكل إ
 تحدد بموجبها اآلجال المفروضة لكل ترقي إلى طبقة أو درجة أو رتبة.

ويجب أن تضمن هذه المراسيم في دائرة اإلمكان إجراء ترقي يكون على نسق مماثل في 
 . مختلف اإلدارات أو المصالح

  

  

  

  

  3232الفصل الفصل 

                                                 
( يحتوي على النظام األساسي العام 1958فبراير  24) 1377شعبان  4بتاريخ  1.58.008ظهير شريف رقم  1

 . [1958أبريل  11بتاريخ  2372جريدة رسمية عدد ]للوظيفة العمومية 
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، فإن الموظف الذي يكون موضوع  يرتقي إليها في طبقته الجديدةكيفما كانت الرتبة التي 
ترق ال يمكنه أن يتقاضى مرتبا أقل من مرتبه القديم بحيث يمنح عند االقتضاء تعويضا تكميليا 

 . يجري عليه االقتطاع ألجل التقاعد

  3333الفصل الفصل 
  

اإلدارة  تحددهاالتي ال يمكن أن تقع ترقية الموظفين إال إذا كانوا مقيدين في الئحة الترقي 
وذلك بعد عرضها على اللجان  ، وتعد هذه الالئحة السلطة التي لها حق  التسمية . في كل سنة

 ، وال يبقى العمل جاريا بالالئحة بعد اإلدارية المتساوية األعضاء التي تعمل إذ ذاك كلجان للترقي
 هاية السنة الموضوعة لهاة قبل نوإذا نفذت الالئحة المذكور .انصرام العام الذي وضعت من أجله 

 . ، فيمكن أن تحضر الئحة تكميلية لنفس السنة شغل المناصب الشاغرة بتمامها ، ولم يقع

  3434الفصل الفصل 
  

، وتعتبر في ذلك على  يتطلب تحضير الالئحة دراسة عميقة لقيمة الموظف المهنية
 . الحـاألسباب رؤساء المصويدعمها ب يبديهاالخصوص النقط التي حصل عليها واالقتراحات التي 

أما المرشحون المتساوون في  .في الئحة الترقي حسب ترتيب أحقيتهم  ونويقيد الموظف
ويجب أن تقع الترقيات حسب ترتيب الالئحة  بون باعتبار أقدميتهم في اإلدارة .فيرت ، األحقية

 راعاة المصالح الضرورية اإلدارية .وم
، إذا كانت هذه  هم في الئحة الترقيؤالمقيدة أسماوال يجوز أن يتعدى عدد المرشحين 

، إال  ، بأكثر من  خمسين في المائة عدد المناصب الشاغرة المعلن عنها تشتمل على عدد محدود
 إذا نص على إباحة ذلك في القوانين األساسية الخاصة بكل إدارة أو مصلحة.

 

  3535الفصل الفصل 
عمل كلجان للترقي فإن تركيبها يغير بكيفية إذا كانت اللجان اإلدارية المتساوية األعضاء ت

ال يجوز معها بأي حال من األحوال لموظف ذي رتبة معينة أن يبدي اقتراحا يتعلق بترقي موظف 
الموظفين الذين لهم الحق في تقييد أسمائهم ضمن ، فإن  . وكيفما كان الحال أعلى منه في الرتبة

 . اولة اللجنةالئحة الترقي ال يجوز لهم أن يشاركوا في مد
 

  3636الفصل الفصل 
  

 يجب إطالع الموظفين على لوائح الترقي.
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  اللماللم( بتحديد س( بتحديد س19631963  يوليويوليو  88))  13831383صفر صفر   1515تاريخ تاريخ بب  2.62.3442.62.344مرسوم رقم مرسوم رقم 

  شروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة و الدرجةشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة و الدرجةاألجور واألجور و  
11

  
  

  

    11الفصل الفصل 
2ألغيت 3و  2و  1إن الفصول 

 .   
  

    44الفصل الفصل 
 : رتبة في كل درجة حسب أنساق الترقي الثالثة اآلتيةيعلن عن االنتقال من ال

 

  

 األقدمية المتوسط السريع الرتبة

 2إلى الرتبة  1من الرتبة 

 3إلى الرتبة  2من الرتبة 

 4إلى الرتبة  3من الرتبة 

 5إلى الرتبة  4من الرتبة 

 6إلى الرتبة  5من الرتبة 

 7إلى الرتبة  6من الرتبة 

 8 إلى الرتبة 7من الرتبة 

 9إلى الرتبة  8من الرتبة 

 10إلى الرتبة  9من الرتبة 

 سنة

 سنة

 سنتان

 سنتان

 سنتان

 سنوات 3

 سنوات 3

 سنوات 3

 سنوات 4

 سنة

 سنة و نصف

 سنتان ونصف

 سنتان ونصف

 سنتان ونصف

 سنوات و نصف 3

 سنوات و نصف 3

 سنوات 4

 سنوات 5

 سنة

 سنتان

 سنوات 3

 سنوات 3

 سنوات 3

 سنوات 4

 سنوات 4

 نوات و نصفس 4

 سنوات ونصف 5

  
 . في كل سنة حسب هذه األسس ترتيب للموظفين المعنيين باألمر عو يوض

توفرت لعون ما األقدمية القصوى من الخدمات  إذاغير أنه يكون الترقي بحكم القانون 
 . المقررة في الجدول أعاله ما عدا في حالة التأخر بسبب إجراء تأديبي

                                                 
 . (1963يوليوز  26) 1383ربيع األول  4بتاريخ   2648الجريدة الرسمية عدد  1

 

 1393ذي الحجة  26بتاريخ  2.73.722تم إلغاء الفصول المشار إليها أعاله بمقتضى المرسوم رقم  2

 (.9/1/1974) 3193( ، ج.ر . عدد 31/12/1973)
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  55الفصل الفصل 
ية سلما من ساللم األجور يفوق لذين يلجون تطبيقا للقواعد النظامية األساسإن الموظفين ا

درجتهم السابقة يعينون في درجتهم الجديدة بالرتبة العددية التي تقل مباشرة عن الرتبة التي  مسل
 . كانوا ينتفعون بها من قبل

موظفين المعنيين كورة تؤدي إلى االنتفاع بأكثر من سلمين فإن الذات الما كانت التعيينذوإ
باألمر يرتبون في درجتهم الجديدة بالرتبة المقرر لها رقم استداللي يعادل رقمهم االستداللي أو 

 . يفوقه مباشرة
أما الموظفون المعاد ترتيبهم تطبيقا للفقرتين السابقتين فيحتفظون في رتبهم الجديدة 

دود مدة العمل المبينة في العمود باألقدمية التي حصلوا عليها في رتبة درجتهم القديمة ضمن ح
 أعاله 4األول من أنساق الترقي المنصوص عليها في الفصل 

1 .       
  

  

  مكرر مكرر   55الفصل الفصل 
واعد النظامية دون أن يترتب على ينتقلون من إطار إلى آخر عمال بالق الذينإن الموظفين 

،  لجديدةمهم في درجتهم ا، ابتداء من تاريخ ترسي لك تغيير للسلم الذي يوجدون به يعاد ترتيبهمذ
ة ، ـعليها في التاريخ المذكور بدرجاتهم السابق اصليناألقدمية الحبنفس الرقم االستداللي والرتبة و

 لك بالرغم من جميع األحكام المنافية الواردة في نصوص تنظيميةذو
2  .  

  

  

    66الفصل الفصل 

ل الترقي في وجه الموظفين إن الرتب االستثنائية تفتح للترقي باالختيار بعد التقييد بجدو  
المدرجين في كل سلك مرتب في السلم المعين والمتوفرين على سنتين من الخدمة على األقل في 

   . في حدود العشر من عدد المناصب في الميزانية وذلكالرتبة العاشرة 
  

    77الفصل الفصل 
اريخ بت 824.66)مرسوم ملكي رقم  1967ابتداء من فاتح أبريل  ه المقتضياتذيعمل به

 ( .1967مارس  9-1386ذي القعدة  27
 

 (.1968يوليوز  8) 1383صفر  15حرر بالرباط في و
 عن رئيس الحكومة و بتفويض منه

 المدير العام للديوان الملكي
 اإلمضاء : أحمد رضا كديرة

  

                                                 
 2457(، ج.ر . عدد 1979يناير  25) 1399صفر  26بتاريخ  2.79.66بمقتضى المرسوم رقم  5تم تغيير أحكام الفصل  1

 .191(، ص. 1979يناير  31) 1399ربيع األول  3بتاريخ 
 

يناير  13) 1403من ربـيع األول  28الصـادر في  2.82.92إضافة الفـصل الخامـس المـكرر أعاله طبـقا للمرسوم رقم  تتم 2

صله الثاني على ( . وقد نص في ف1983يناير  19) 1403ربيع اآلخر  4بتاريخ  3664( المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1983

غير أن الوضعية اإلدارية للموظفين المتوفرة فيهم الشروط ن تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، ا المرسوم ابتداء مما يلي: "يعمل بهذ
من أجل اعتبار الوضعية التي المكرر أعاله يمكن مراجعتها بعد استشارة اللجنة اإلدارية المتساوية األعضاء  5المقررة في الفصل 

كر، و يعمل بالترتيب المقدم وفقا رسـيمهم من أحكـام الفصـل اآلنف الذكان في إمكانهم الحصــول عليها لو استفادوا من تاريخ ت
 للفقرة السابقة ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم.  

 



  التركيز تدبير الموارد البشرية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الترقيات التركيز تدبير الموارد البشرية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الترقيات 

 

 36 

( بتحديد ( بتحديد 19681968مايو مايو   1717))  13881388صفر صفر   1919بتاريخ بتاريخ   988.68988.68مرسوم ملكي رقم مرسوم ملكي رقم 

11رات العمومية في الرتبة و الدرجة رات العمومية في الرتبة و الدرجة اإلدااإلداترقي موظفي ترقي موظفي مسطرة التنقيط ومسطرة التنقيط و
  

    
  11الفصل الفصل 

الدرجة ـي في الرتبـة ورة الترقـيحدد هذا المـرسوم الملكي الشروط العامة للتنـقيط ومسـط
بالنسبة لمجموع الموظفين الجارية عليهم األنظمة األساسية الخاصة المتخذة لتطبيق المرسوم 

 . (1963يوليوز  8) 1383صفر  15المشار إليه أعاله المؤرخ في 
  

  22الفصل الفصل 
ظيفته أو لذي يعطي سنويا لكل موظف يباشر وترجع سلطة التنقيط إلى رئيس اإلدارة ا

يسوغ لرؤساء مة يعبر فيها عن قيمته المهنية وملحق بإدارة أخرى نقطة عددية مشفوعة بنظرة عا
 . المصالح القيام بهذا التنقيط بموجب تفويض

  

  الباب األولالباب األول

  التنقيطالتنقيط
  

  

  66الفصل الفصل 
لموظف المهنية يتطلب تحضير جدول الترقي من درجة إلى أخرى دراسة عميقة لقيمة ا

االقتراحات المدعمة ة العامة والنظرى الخصوص النقط التي حصل عليها وتعتبر في ذلك علو
 . المقدمة من طرف رؤساء المصالح

  باب الثانيباب الثانيــالال  

  مسطرة التنقيطمسطرة التنقيط
  

  88الفصل الفصل 
أو رئيس المصلحة المفوض  كذا النظرة العامة رئيس اإلدارةوية ويحدد النقطة العددية السن

 تبلغ النقطة العددية السنوية إلى المعنيين باألمر.، و إليه

  

  الباب الثالثالباب الثالث

  مسطرة الترقيمسطرة الترقي
  

  99الفصل الفصل 
ال يمكن أن يستفيد الموظفون من الترقية إال إذا كانوا مقيدين في جدول للترقي تحضره 

 . اإلدارة في كل سنة
ر هذا الجدول السلطة المختصة بعد عرضه على نظر اللجان اإلدارية المتساوية تحصو

 . كلجان للترقي ذاك األعضاء التي تعمل إذ
  

                                                 
 . 22/05/1968بتاريخ  2890الجريدة الرسمية عدد  1

 2.05.1367بواسطة المرسوم رقم  16و  15و  14و  7)الفقرة الثانية( و  6و  5و  4و  3صول رقم : تم نسخ الف
  ( بشأن تحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي اإلدارات العمومية .2005ديسمبر  2)
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  1010لفصل لفصل اا

إما ة وـتدفع إلى اللجان اإلدارية المتساوية األعضـاء جداول الترقي إما خالل سنة الصالحي
 . خالل السنة الموالية للسنة التي حضر برسمها الجدول

تخبر اللجان اإلدارية المتساوية األعضاء بالنقط العددية التي حصل عليها الموظفون و
المالحظات الخاصة بكل أن تطلع على المالحظات المهنية ويمكنها أيضا . و المقترحون للترقي

 عنصر من عناصر التنقيط ، سواء كان األمر يتعلق بترق في الرتبة أو بترق في الدرجة.
 اإلدارية المتساوية األعضاء آراءها في الجداول المعروضة عليها. تبدي اللجانو 
، النظر من  يمكنها أن تطلب في حدود اختصاصاتها من رئيس اإلدارة المعني باألمرو

 . جديد في النقطة العددية الممنوحة ألحد الموظفين
      

  1111الفصل الفصل   
صالحية هذا الجدول يشمل جدول الترقي مجموع الموظفين الممكن اقتراحهم برسم سنة 

بما في ذلك األعوان غير المقترحين لهذا الترقي باستثناء األعوان الذين ال يطلبون منصبا أو 
 . مناصب بالدرجة المقصودة

  

  1212لفصل لفصل اا

من الظهير الشريف المشار إليه أعاله الصادر بمثابة النظام  35طبقا لمقتضيات الفصل 
مكن لموظف من درجة معينة أن يقدم في أي حال من ، ال ي األساسي العام للوظيفة العمومية

 . األحوال اقتراحا يتعلق بترقي موظف أعلى منه درجة
 ، فال يمكن أن يشاركوا في مداوالت اللجنة. أما الموظفون المؤهلون للتقييد في الجدول

  الباب الرابعالباب الرابع

  مقتضيات مختلفةمقتضيات مختلفة
  

  1313الفصل الفصل 
ا في الفصل ـلشروط المنصوص عليهتعطى للموظف المجعول في حالة إلحاق نقط طبق ا

 . من الظهير الشريف الصادر بمثابة النظام األساسي العام للوظيفة العمومية 53
 . يختص بمنح النقط لهذا الموظف رئيس اإلدارة أو المؤسسة الملحق بهاو

  

  1717الفصل الفصل 
ه برسم يستفيد الموظف المدعو للجندية أثناء مدة الخدمة العسكرية من النقط الممنوحة إيا

 . السنة السابقة لتجنيده
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  1818الفصل الفصل 
، استنادا  يباشر الترقي في الرتبة بالنسبة لألعوان الموجودين في حالة إجازة طويلة األمد

 . إلى النقطة األخيرة الممنوحة قبل تاريخ العمل باإلجازة
  

  1919الفصل الفصل 
لمقتضيات المنافية يلغي مرسومنا الملكي هذا الذي يعمل به ابتداء من فاتح أبريل جميع ا

 . المتعلقة بالموظفين الجاري عليهم هذا المرسوم
ورغبة في تمكين اإلدارات من مباشرة الترقي في الرتبة بخصوص الفترة المتراوحة بين 

طبق الشروط المحددة في الفصول السابقة فإن النقطة العددية  1967متم دجنبر أبريل وفاتح 
ضعيفي اعد التنقيط السابقة يخصص بها عند االقتضاء رقم تتبعا لقو 1967الممنوحة برسم سنة 

فيما يخص الموظفين التابعين لوزارة  4/3تعادل النسبة المذكورة و 19/3للتخفيض يعادل نسبة 
 . التليفونالبرق والبريد و

          
 (1968مايو  17) 1388صفر  19ط في حرر بالرباو         

  

  اإلمضاء : الحسن بن محمداإلمضاء : الحسن بن محمد
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( ( 20052005ديسمبر ديسمبر   22))  14261426من شوال من شوال   2929صادر في صادر في   2.05.13672.05.1367رقم رقم مرسوم مرسوم 

11بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي اإلدارات العموميةبتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي اإلدارات العمومية
  

      

 الوزير األول ،
فبراير  24) 1377شعبان  4الصادر في  1.58.008بناء على الظهير الشريف رقم 

تغييره وتتميمه ، والسيما ( بمثابة النظام األساسي العام للوظيفة العمومية ، حسبما وقع 1958
 منه ؛ 34و  28الفصلين 

( 1968ماي  17) 1388من صفر  19الصادر في  988.68وعلى المرسوم الملكي رقم 
 بتحديد مسطرة التنقيط وترقي موظفي اإلدارات العمومية في الرتبة والدرجة ؛

 4) 1418رم ـمن مح 28ادر في ـالص 122.97وري رقم ـرار المجلس الدستـوعلى ق
 ( ؛ 1997يوينو 

 27وبعد استطالع رأي المجلس األعلى للوظيفة العمومية في دورته العادية المنعقدة في 
 ؛ 2003يونيو 

 23) 1426وال ـمن ش 20س الوزاري المنعقد بتاريخ ـروع في المجلـوبعد دراسة المش
 ( .2005نوفمبر 

 رسم ما يلي :
 1المادة 

الظهير الشريف المشار إليه أعاله رقم  من 34و  28تطبيقا لمقتضيات الفصلين 
( ، يتم تنقيط الموظف وتقييم نشاطه 1958فبراير  24) 1377شعبان  4الصادر في  1.58.008

 المهني وفق الشروط والكيفيات المحددة في هذا المرسوم .
 

 الباب األول
 التنقيط
 2المادة 

دارة أو السلطة رئيس اإل من طرف 20إلى  0يا نقطة عددية من تمنح للموظف سنو
 المفوض لها لهذا الغرض ، وذلك بناء على عناصر التنقيط التالية :

 إنجاز األعمال المرتبطة بالوظيفة ؛ -
 المردودية ؛ -

 القدرة على التنظيم ؛ -

 السلوك المهني ؛ -

 البحث واالبتكار . -

 
 
 

 3المادة 

                                                 
 ( .2005ديسمبر  19) 1426ذو القعدة  17 – 5379الجريدة الرسمية عدد  1
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الثانية أعاله ، وذلك  تمنح النقطة العددية على أساس عناصر التنقيط المشار إليها في المادة
 باعتماد النقط الجزئية التالية :

 : تمنح عن إنجاز األعمال المرتبطة بالوظيفة ؛ 5إلى  0من  -
 : تمنح عن المردودية ؛ 5إلى  0من  -

 : تمنح عن القدرة على التنظيم ؛ 3إلى  0من  -

 : تمنح عن السلوك المهني ؛ 4إلى  0من  -

 ر .: تمنح عن البحث واالبتكا 3إلى  0من  -

 
 4المادة 

يمكن لرئيس اإلدارة ، عند االقتضاء ، أن يغير النقط الجزئية المطابقة لعناصر التنقيط 
المذكورة في المادة الثالثة أعاله ، اعتبارا لخصوصيات المهام المسندة لبعض الفئات المهنية ، 

يط ، وذلك على أن يساوي مجموع النقط الجزئية حاصل مجموع النقط المطابقة لعناصر التنق
 بموجب قرار تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة .

 
 5المادة 

 تعطى النقطة العددية المشار إليها في المادة الثالثة أعاله حسب سلم الميزات التالية :
 ؛ 20و  18على نقطة عددية تتراوح بين  ممتاز : وتمنح للموظف الذي حصل -
وتقل  16لموظف الذي حصل على نقطة عددية تساوي أو تتجاوز جيد جدا : وتمنح ل -

 ؛ 18عن 

ل عن ـوتق 14جيد : وتمنح للموظف الذي حصل على نقطة عددية تساوي أو تتجاوز  -
 ؛ 16

وتقل  10متوسط : وتمنح للموظف الذي حصل على نقطة عددية تساوي أو تتجاوز  -
 ؛ 14عن 

 . 10ية تقل عن ضعيف : وتمنح للموظف الذي حصل على نقطة عدد -

 
 6المادة 

تضمن النقطة العددية في بطاقة تنقيط فردية تضعها اإلدارة لهذه الغاية ، وتدرج هذه 
  أدناه في الملف اإلداري للمعني باألمر . 10البطاقة رفقة التقرير المشار إليه في المادة 

 طلوبة للترقية .يعتبر في الترقي في الرتبة معدل النقط المحصل عليها برسم السنوات الم
نسق الترقي في الرتبة األكثر سرعة  16يطابق معدل النقط العددية الذي يساوي أو يتجاوز 
نسق الترقي المتوسط  16ويقل عن  10، بينما يطابق معدل النقط العددية الذي يساوي أو يتجاوز 

. 
ل عن ـى معدل يقوتتم الترقية في الرتبة بناء على األقدمية بالنسبة للموظفين الحاصلين عل

10 . 
 7المادة 
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ن ـتسلم البطاقات الفردية للتنقيط قبل فاتح أكتوبر من كل سنة من طرف الرؤساء المباشري
، إلى جميع الموظفين الموجودين في وضعية القيام بالوظيفة الخاضعين لمقتضيات هذا المرسوم 

 ن .ـؤسائهم المباشريويثبت فيها المعنيون باألمر البيانات المطلوبة ويرجعونها إلى ر
أما بالنسبة للموظفين الموجودين في وضعية اإللحاق فتوجه البطاقات الفردية للتنقيط 
الخاصة بهم ، قبل فاتح سبتمبر من كل سنة من طرف اإلدارة األصلية إلى اإلدارة الملحقين بها 

ي هذا المرسوم ، التي تتولى تنقيط المعنيين باألمر طبقا للكيفيات والشروط المنصوص عليها ف
 وإرجاع بطاقات التنقيط مرفوقة ، عند االقتضاء ، بتقارير التقييم إلى اإلدارة األصلية .

 
 8المادة 

ذا وضع حد إللحاق موظف خالل السنة ، فإن رئيس اإلدارة الملحق لديها يوجه إلى إ
لمدة المنصرمة من اإلدارة األصلية فور نهاية اإللحاق ، تقريرا عن نشاط المعني باألمر خالل ا

 السنة المذكورة .
 

 9المادة 
يمكن مراجعة النقطة العددية الممنوحة للموظف الملحق بكيفية يراعى فيها الفرق بين 
معدل نقط الموظفين من نفس السلك في إدارته األصلية من جهة وفي اإلدارة الملحق بها من جهة 

 أخرى .
 الباب الثاني

 التقييم
 10المادة 

ف ، من أجل ترشيحه للترسيم والترقي في الدرجة ، لتقييم يتم مرة واحدة يخضع الموظ
 ضمن مقابلة مع الرئيس المباشر .يتعلى األقل كل سنتين ، 

أعاله والنقط الممنوحة  2تنصب هذه المقابلة أساسا على العناصر المشار إليها في المادة 
ه ، وكذا تطور مساره المهني من حيث للموظف ، ومؤهالته المهنية بالنظر للمهام الموكولة إلي

 الترقي والحركية .
يعد الرئيس المباشر على إثر هذه المقابلة تقريرا يبرز مدى حاجة الموظف لالستفادة من 
إعادة التأهيل والحركية لممارسة مهام مناسبة لمؤهالته ، وكذا مدى استحقاقه للترسيم والترقي في 

 الدرجة .
جة معدل النقط المحصل عليها برسم السنوات المطلوبة لهذه يعتبر في الترقي في الدر

الترقية ونتائج التقييم والنظرة العامة واالقتراحات المدعمة المقدمة من طرف الرؤساء المباشرين 
. 
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 11المادة 
تراعى فيما يتعلق بتقييم الموظف الملحق نفس المسطرة المحددة في الفقرة الثانية من المادة 

 رسوم .من هذا الم 7
 

 الباب الثالث
 مقتضيات مختلفة

 

 12المادة 
 يحدد نموذجا بطاقة التنقيط وتقرير التقييم بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامـة .

 13المادة 
من  16و  15و  14و  7)الفقرة الثانية( و  6و  5و  4و  3تنسخ مقتضيات الفصول 

( بتحديد مسطرة 1968ماي  17) 1388صفر من  19بتاريخ  988.68المرسوم الملكي رقم 
  . التنقيط وترقي موظفي اإلدارات العمومية في الرتبة والدرجة

 

 14المادة 
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من فاتح يناير من السنة الموالية لتاريخ نشره 

ووزير المالية  بالجريدة الرسمية إلى كل من الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة
 .والخوصصة كل واحد فيما يخصه 

 
 

 (2005ديسمبر  2) 1426من شوال  29وحرر بالرباط في 
 

 اإلمضاء : إدريس جطو .

 
 

 وقعه بالعطف :
 الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ،

 اإلمضاء : محمد بوسعيد .
 

 وزير المالية والخوصصة ،
 اإلمضاء : فتح هللا ولعلو
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    1725.061725.06زير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم زير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم قرار للوقرار للو

( بتحديد نموذجي بطاقة تنقيط ( بتحديد نموذجي بطاقة تنقيط 20062006يوليو يوليو   2828))  14271427رجب رجب   22صادر في صادر في    

11وتقرير تقييم موظفي اإلدارات العموميةوتقرير تقييم موظفي اإلدارات العمومية
  

    
 

 الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ،
( 2005ديسمبر  2) 1426من شوال  29الصادر في  2.05.1367بناء على المرسوم رقم 

 منه ، 12بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي اإلدارات العمومية ، والسيما المادة 
 

 قرر ما يلي :
 

 المادة األولى
 1تحدد بطاقة تنقيط موظفي اإلدارات العمومية وفقا للنموذج المحدد في الملحق رقم 

 المرفق بهذا القرار.
 

 

 المادة الثانية
المرفق  2العمومية وفقا للنموذج المحدد في الملحق رقم  يحدد تقرير تقييم موظفي اإلدارات

 بهذا القرار.

  
 

 المادة الثالثة
 ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية .

 
 

 (.2006يوليو  28) 1427رجب  2حرر بالرباط في 
 
 

 اإلمضاء : محمد بوسعيد .

  

                                                 
 ( .2006أغسطس  31) 1427شعبان  6اريخ بت 5452الجريدة الرسمية عدد  1
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  ( بتحديد ( بتحديد 19731973دجنبر دجنبر   3131))  13931393ذي الحجة ذي الحجة   66بتاريخ بتاريخ   2.73.7222.73.722مرسوم رقم مرسوم رقم 

11تسلسل المناصب العليا باإلدارات العموميةتسلسل المناصب العليا باإلدارات العموميةساللم ترتيب موظفي الدولة وساللم ترتيب موظفي الدولة و
  

      

 ، إن الوزير األول
لقد تأتى بهذا اإلصالح باإلضافة إلى أهمية الزيادة في األجور الممنوحة لموظفي اإلدارات 

ديل تعلة على نظام األجور وإلى التغييرات الجذرية المدخو 1973دجنبر  16 العمومية ابتداء من
اإلجمالية التي لم يكن لتطبيقها على تغيير باألرقام االستداللية الصافية و مها تجنب العملسالل

األجور في النظام القديم سوى مفعول محدود تحقق بذلك تعويضها بعنصر جديد يدعى "الرقم 
 منوحة.مالزيادة الوضع قاعدة عادلة لتقدير األجور واالستداللي الحقيقي" يمكن من 

، فإن الرقم االستداللي اإلجمالي المطابق للرقم االستداللي  ا على منهاج النظام القديمسيرو
 . لكن على جزء يعادل نحو النصف منها فقطلم يكن يطبق على مجموع األجرة و الصافي
يهدف استعمال الرقم االستداللي الحقيقي إلى إلغاء هذا النظام الذي كان يقلل من قيمة و

ن بالفعل أن األرقام االستداللية الحقيقية تقل بصفة عامة ع يبدو. و ة على األجورادات المدخلالزي
، غير أن الحقيقة تبرز خالف ذلك  اإلجمالية المعمول بها لحد اآلناألرقام االستداللية الصافية و

ستداللية ألن المقادير التي كانت تمثل فيما سبق األرقام االستداللية اإلجمالية )المطابقة لألرقام اال
الصافية( لم تكن تطبق سوى على نصف األجرة في حين أن الرقم االستداللي الحقيقي يعتبر من 
اآلن فصاعدا بمثابة عدد يضرب فيه مجموع المرتب الشيء الذي يكون له تأثير أكثر فائدة على 

 . أجور الموظفين
اع الذي كانت تؤدي رتفبهذا فإن كل زيادة في األجور ستؤدي إلى ارتفاع يعادل ضعف االو
 . يمتد نفس التأثير حتما إلى رواتب التقاعدو 1973دجنبر  16إليه قبل 
يضاف إلى ما ذكر أن الرقم االستداللي الصافي القديم الذي كان يحدد مكانة العون في و

 ب والساللمر مـحددة بأرقام الرتـة تعتبـالتسلـسل اإلداري أصـبح عديم الفـائدة حيث أن هذه المكان
 . عليها( الخاصة بوضعية المعنيين باألمور اإلدارية)أو الدرجة المتوفر 

ل األرقام االستداللية يتضح من هذا أن لألرقام االستداللية الحقيقية مدلوال مخالفا لمدلوو
اإلجمالية القديمة التي ال يمكن أن تقارن بها من حيث العدد ألنها تختلف عنها اختالفا الصافية و
 . ث النوعبينا من حي

تغيير يدخل على وضعية  أييتعين من اآلن فصاعدا أن تحرر العقود الفردية بمناسبة و
السلم والرتبة )أو إلدارية طبقا لصـيغتها الجديدة وأن تشـتمل باإلضافة إلى الدرجة والموظفين ا

 . الطبقة( على بيان الرقم االستداللي الحقيقي المطابق

      

                                                 
 ( .1974يناير  9) 1393ذي الحجة  15بتاريخ  3193الجريدة الرسمية عدد  1
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ن وزير المالية ووزير الشؤون اإلدارية األمين العام للحكومة تجدر اإلشارة هنا إلى أو
سيصدران منشورا مشتركا تحدد فيه بالنسبة ألعوان اإلدارات العمومية كيفية تقدير "الرقم 

ها في د شخصيا من النتائج اإليجابية المحصل عليالحقيقي" قصد مساعدتهم على التأكاالستداللي 
ل األرقام االستداللية الصافية تب التقاعد بفضل التخلي عن استعمارواميدان الزيادة في األجور و

 . اإلجماليةو
 

*  *  * 
فبراير  24) 1377ان ـشعب 4الصادر في  1.58.008ى الظهير الشريف رقم ـبمقتض

 ؛ تتميمه، حسبما وقع تغييره و ( بمثابة النظام األساسي العام للوظيفة العمومية1958
( 1963يوليو  8)  1383صفر  15الصادر في  2.62.344بناء على المرسوم رقم و

 ؛ الدرجةط ترقي موظفي الدولة في الرتبة وبتحديد ساللم األجور و شرو
بتنظيم  (1963يوليو  8) 1383صفر  15الصادر في  2.62.346بناء على المرسوم رقم و

 ؛ المناصب العليا الخاصة باإلدارات المركزية لمختلف الوزارات
 ألنظمة األساسية بمختلف الوزارات ؛جميع ابناء على و
 : رسم ما يليي

  11الفصل الفصل 
المناصب العليا باإلدارات العمومية شكال هرميا تخصص به أرقام تؤلف الدرجات و

 . 928و  107استداللية حقيقية تتراوح بين 
ية على ترتيب لألرقام االستداللهرمي على شبكة من أحد عشر سلما وويشتمل هذا الشكل ال

 على تسلسل األرقام االستداللية المنفذة للمناصب العليا.لخاصة ببعض أصناف الموظفين وا

  22الفصل الفصل 
 : القصوى اآلتيةم االستداللية الحقيقية الدنيا وتخصص بالشبكة المذكورة األرقا

 

 ساللم األجور
 األرقام االستداللية الحقيقية

 الرتب االستثنائية الرتب العادية

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

107 
119 
126 
131 
137 
151 
177 
207 
235 
275 
336 

128 
158 
181 
200 
220 
262 
318 
373 
438 
512 
639 

131 
 
 
 
 
 
 
 
 

564 
704 

  33الفصل الفصل 
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م ـتشتمل الساللرتب و ينقسم كل سلم من الساللم المشار إليها في الفصل الثاني على عشر
 ئية.باإلضافة إلى ذلك على رتبة استثنا 11و  10و  1رقم 

يتضمن الجدول الملحق بهذا المرسوم األرقام االستداللية الحقيقية المستعملة أساسا لتقدير و
 المرتبات المنفذة لهذه الرتب.

تحدد بمرسوم األرقام االستداللية الحقيقية الجديدة المنفذة ألصناف الموظفين المتوفرين و
 . 1ى ترتيب خاص لألرقام االستدالليةعل

  

  44الفصل الفصل 
 . 2(1975دجنبر  30) 2.75.832موجب المرسوم رقم ألغي ب

  

  55الفصل الفصل 
إن األعوان المزاولين عملهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم يعاد ترتيبهم تلقائيا في تسلسل 

يتقاضون أجورهم على أساس األرقام االستداللية الحقيقية ية الجديدة بنفس الرتبة واألرقام االستدالل
 . الجديدة المطابقة

 

  66صل صل الفالف
 .1973دجنبر  16يعمل بهذا المرسوم ابتداء من 

 2.62.344ـن رقم تلغى ابتداء من نفس التاريخ المقتـضيات المـنافية من المرسوميو
( وكذا 1963يوليوز  8) 1383صفر  15المشار إليهما أعاله  المؤرخين في  2.62.346و

لمبيـنة في الفصل الرابع أعاله ليا امقتضيات األنظمة األساسية المنافية المتعلقة بالمناصب الـع
 . من الفصل الثالث 3المقتضيات المتعلقة بأصناف الموظفين المشار إليها في المقطع و

    

       
 (1973دجنبر  31) 1393ذي الحجة  6حرر بالرباط في و                 

 

 الوزير األول 
 اإلمضاء : أحمد عصمان

 : وقعه بالعطف
 اريةوزير الشؤون اإلد

 ، األمين العام للحكومة
 . اإلمضاء : محمد بنيخلف

 ، وزير المالية
 . اإلمضاء : بنسالم جسوس

 

  الملحـقالملحـق
 

ا ل س ال ل الرتبة الرتبة الربتة الرتبة الرتبة الرتبة الرتبة الرتبة الرتبة الرتبة الرتبة  م

                                                 
 من هذا المرسوم . 6ألغي المقطع األخير بمقتضى الفصل  1

 

( 1975دجنبر  30) 1395ذي الحجة  27بتاريخ  2.75.832ألغي الفصل الرابع أعاله بمقتضى المرسوم رقم  2

 . [ (1976يناير  7)  1396محرم  5بتاريخ  3297ج.ر. عدد  ]ن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات بشأ
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 المملكة المغربية

 الوزير األول
 1406ذو الحجة  23الرباط فـي             
 1986غشت  29ـق لـ موافال            

  
  

  السيد نائب الوزير األولالسيد نائب الوزير األول              /د/د1111منشور رقم : منشور رقم : 

  السادة وزراء الدولة والوزراءالسادة وزراء الدولة والوزراء                            

  
 

 

 س النواب لممارسة مهام نيابية .: مسطرة التنقيط بالنسبة للموظفين الملحقين بمجل الموضوع
 

 
 ام ؛ـسالم تام بوجود موالنا اإلم

 
وبعد ، نظرا للوضعية الخاصة التي يوجد فيها الموظفون الملحقون بمجلس النواب 

الصادر في  1.58.008من الظهير الشريف رقم  47لممارسة مهام نيابية طبقا لمقتضيات المادة 

 13ابة النظام األساسي العام للوظيفة العمومية وللمادة بمث( 1958يبراير  24) 1377شعبان  4

( بمثابة 1977مايو  9) 1397جمادى األولى  20بتاريخ  171.77من الظهير الشريف رقم 

القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ، فقد تقرر تخويلهم ، خالل 

نقطة العددية المطابقة لنمط الترقي السريع تواجدهم في هذه الوضعية وبصفة تلقائية ، ال

صفر  19المؤرخ في  988.68المنصوص عليه في المادة الخامسة من المرسوم الملكي عدد 

( بشأن تحديد مسطرة التنقيط والترقية في الرتبة والدرجة لموظفي 1968مايو  7) 1388

 اإلدارات العمومية .

 وتقبلوا خالص التحيـات .
 

 الوزير األول
 ضاء : محمد كريم العمرانيإم
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             1407صفر  19الرباط في           المملكة المغربية              
 1986أكتوبر  24 لـالموافق          الوزير األول                

                                 الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون اإلدارية
 يفة العموميةمديرية الوظ        

  

  و.ع.ق.أ.أو.ع.ق.أ.أ  2727منشور رقم : منشور رقم : 

  مـنمـن

  الوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلفالوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف

  بالشؤون اإلداريةبالشؤون اإلدارية

  إلــى إلــى 

  الوزراء و كتاب الدولة الوزراء و كتاب الدولة السادة وزراء الدولة والسادة وزراء الدولة و

  --الربـاط الربـاط   --
  

( 1983يناير  13)  1403ربـيع األول  28الـصادر في  2.82.92تطبـيق أحكـام المرسوم رقم   : :   الموضوعالموضوع

ترقي  شروطبتحديد ساللم األجور و 1963يوز يول  8الصـادر في  2.62.344بتتمـيم المرسوم رقم 
        (.1983يناير  9خ ـبتاري  3664دد ـة )الجريدة الرسمية عـالدرجي الرتبة  وـي الدولة فـموظف

      

  ،،  سالم تام بوجود موالنا اإلمامسالم تام بوجود موالنا اإلمام
يناير  13) 1403ربيع األول  28المؤرخ في  2.82.92وبعد ، لقد نص المرسوم رقم 

( السالف الذكر على "أن الموظفين الذين ينتقلون من إطار إلى آخر عمال بالقواعد النظامية 1983
دون أن يترتب على ذلك تغيير للسلم الذي يوجدون به يعاد ترتيبهم ابتداء من تاريخ ترسيمهم في 

اريخ المذكور ة الحاصلين عليها في التاألقدميالجديدة بنفس الرقم االستداللي والرتبة ودرجتهم 
 ذلك بالرغم من جميع األحكام المنافية الواردة في نصوص تنظيمية".، و بدرجتهم السابقة

ل بعض اإلدارات حول معرفة ما إذا كان من الواجب أن تباشر إعادة ترتيب تتساءو
تعيين في النظام األساسي لل الموظفين تطبيقا لألحكام السالفة دون اعتبار مدة التدريب المطلوبة في

 . الدرجاتبعض األطر و
نظرا لطبيعة اإلشكالية المطروحة ، فقد تقرر اعتماد المسطرة التالية قصد تسوية و

 : الوضعية اإلدارية للموظفين الذين قد يستفيدون من مقتضيات هذا المرسوم
فقا للشروط يتم تعيين المعنيين باألمر لقضاء مدة التدريب في درجتهم الجديدة و .1

 ؛ المنصوص عليها في قواعد األنظمة األساسية الخاصة بها

ابتداء من تاريخ تعيين المعنيين باألمر في درجتهم الجديدة بصفة متدربين يجب أن ال  .2
صلية من حيث يدخل ابتداء من نفس التاريخ أي تغيير على وضعيتهم في أطرهم األ

 ؛ عليها الرتبة المحصلالرقم االستداللي واألقدمية و

 ؛ يتم الترسيم في الرتبة المنصوص عليها في النظام األساسي على إثر التدريب .3

ينبغي ابتداء من تاريخ ترسيم المعنيين باألمر أن تتم إعادة ترتيبهم في الدرجة الجديدة  .4
 . األقدمية الحاصلين عليها بدرجتهم السابقةالرتبة ونفس الرقم االستداللي وب

 

تؤخذ بعين  تدريب كأقدمية للترقي في الدرجة الجديدة على أن التعتبر كذلك مدة الو
 م إعادة أو تمديد مدة  التدريب . ية بحكاالعتبار المدة المقض
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هو تاريخ سريان مفعول المرسوم رقم و 1983يناير  19مسطرة ابتداء من يعمل بهذه الو
 .   لذكر( السالف ا1983يناير  13) 1403ربيع األول  28المؤرخ في  2.82.92
ألتمس منكم إصدار تعليماتكم إلى المصالح التابعة لكم قصد العمل على احترام ما ورد في و

 . هذا المنشور

    و السـالم.و السـالم.ات ، ات ، ــوتقبلـوا فائـق التحيوتقبلـوا فائـق التحي

  
 الوزير المنتدب لدى الوزير األول

 المكلف بالشؤون اإلدارية
 إمضاء: عبد الرحيم بن عبد الجليل
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  20072007مارس مارس   2222الرباط في الرباط في                                                                 ولولالوزير األالوزير األ         

  14281428ربيع األول ربيع األول   33الموافق لـ الموافق لـ                                                                                               66//20072007منشور رقم : منشور رقم : 

    

  
  

  إلـىإلـى

  السيد وزير الدولة والسيدات والسادة الوزراءالسيد وزير الدولة والسيدات والسادة الوزراء  

  ينينوكتاب الدولة والمندوبين الساموكتاب الدولة والمندوبين السام  

  

                                                                          
 . 1تبسيط المساطر اإلدارية المتعلقة بتدبير الموارد البشرية  الموضوع :الموضوع :

 
 

 سالم تام بوجود موالنا اإلمـام ،
 

.../... 
 : الترقية في الرتبة والدرجة –ثانيا 

 تبة والدرجة والناتجة عن اعتمادتالفيا للتعقيدات التي تعرفها مسطرة الترقي في الر
 ة للترقي ، فإنه يجدر اتباع اإلجراءات التالية :قرارات فردي

 بالنسبة للترقي في الرتبة : - أ
  اإلكتفاء بإعداد قرارات جماعية للموظفين المؤهلين للترقي في الرتبة وعرضها

مباشرة ، قبل نهاية شهر يناير من السنة الموالية ، على مكتب أداء األجور الرئيسي 
إلى المراقب المركزي لإللتزام  ت المذكورةالقراراالذي يتولى إرسال نسخة من 

 بالنفقات المعني ؛

 إلى الرتبة الجديدة مباشرة من طرف مكتب  د صيغة التسوية التلقائية للترقياعتما
أداء األجور الرئيسي بالنسبة إلطار متصرف ممتاز واألطر المماثلة ، وكذا أألطر 

، على أن يقوم مكتب أداء  ترقيسق واحد للالتي تقوم فيها الترقية في الرتبة على ن
األجور الرئيسي بإخبار اآلمرين بالصرف لإلدارات المعنية بذلك ، من أجل تجسيد 

 هذه الترقيات بقرارات جماعية .

 
.../... 

                                                 
هذا المنشور الموقع من طرف الوزير األول السيد إدريس جطو يتضمن : أوال التوظيف ، ثانيا الترقية في الرتبة  1

 .والدرجة ، ثالثا تدبير الوضعيات ورابعا األجور والتعويضات 
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  الثانيالثانيالباب الباب 

  الترقية في الدرجة باالختيارالترقية في الدرجة باالختيار
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  تقديـمتقديـم
منظومة  كان ومازال الترقي في الدرجة باالختيار يشكل بيت القصيد في

وخالل العشر سنوات األخيرة استأثر ملف الترقية باالختيار باهتمام  . الترقي
موظفي الدولة ومختلف الفعاليات ، خصوصا منذ التوقيع على تصريح فاتح غشت 

محرم  19اق ـع على اتفـاله التوقيـفي إطار الحوار االجتماعي والذي ت 1996
 .  2005ر ـدجنب 14وبعده اتفاق  2004يناير  28( واتفاق 2000أبريل  24) 1421

 ةـففي كل هذه المحطات تم إقرار الترقية في الدرجة باالختيار بصفة استثنائي
القواعد و النصوص الشيء الذي نتج عنه التخلي بشكل أو بآخر عن تطبيق ،

 بشأن تطبيق خاصةم يالمرتبطة بهذا النوع من الترقية . وفي المقابل تصدر مراس
 اق بين الحكومة  والمركزيات النقابية .بنود االتف

مما الشك فيه أن من النتائج اإليجابية الناتجة عن الترقية االستثنائية هي 
تحسين األوضاع اإلدارية واالجتماعية والمالية للموظفين ، خصوصا في قطاع 

 .1اجتماعي بامتياز كقطاع التربية الوطنية
والنقابات التعليمية األكثر  ، وبعد صدور بالغ مشترك بين الوزارة لكن

، وبعد  )حصيلة حوار دام سنة على وجه التقريب( 2007تمثيلية في فاتح غشت 
صدور نصوص تنظيمية جديدة ، البد من العمل على توليفها مع خصوصية القطاع 

 مع ما، وإيجاد اآلليات الكفيلة بجعلها في خدمة المنظومة التربوية برمتها ، تماشيا 
 /الدعامة الثالثة عشرة( .137ن )المادة ـي للتربية والتكويـميثاق الوطننص عليه ال

ومن أجل اإللمام بهذه المسطرة ، يستعرض هذا الباب اإلجراءات المرتبطة 
يستعرض جميع المراحل ، كما  وائح وعرضها على اللجان الثنائيةبكيفية إعداد الل

 لهذه المسطرة . مختلف النصوص المنظمة التي تأتي بعد ذلك إلى جانب
 

                                                 
 ( .2007مارس طبعة و 2005مارس طبعة انظر حصيلة الحوار االجتماعي ضمن منشورات المديرية ) 1
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  اإلجراءات اإلداريةاإلجراءات اإلدارية
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 تتم الترقية باالختيار من درجة إلى درجة أعلى وفق اإلجراءات التالية :
 

  للمعني باألمر بالنسبة 

  االطالالالع علالالى لالالوائح المترشالالحين للترقيالالة باالختيالالار برسالالم السالالنة الجاريالالة )نمالالوذج
النظاميالة الالذين لالم تالرد أسالماؤهم ( ، ويمكن للمتوفرين على الشروط 1المطبوع رقم 

 في اللوائح األولية أن يتقدموا بطلب إضافة أسمائهم ؛

 ؛ بطاقة الترشيح  تعبئة 

  شهادة إداريالة تثبالت ب أو قرار تسميته في آخر درجةبنسخة من إرفاق بطاقة الترشيح
 ؛ توفره على الشروط النظامية

 . إيداع ملف الترشيح لدى الرئيس المباشر 
 

  المؤسسة على صعيد 

 المذكرة التنظيمية الصادرة في هذا الشأن وكذا لوائح المترشحين ؛ ونشر تعليق 

  ووضعها رهن إشالارة المترشالحين المسالتوفين من بطاقة الترشيح  النسخ الكافيةتوفير
 ؛للشروط النظامية 

  المنصالوص  النظاميالة للشالروط المترشحينالتأكد من استيفاء ملفات الترشيح واستالم
 ؛ المذكرة التنظيمية فيعليها 

 ؛ المترشحين اتالتأكد من صحة المعلومات الواردة في ملف 

  ؛ التنظيمية حسب العناصر الواردة في المذكرة المترشحينتنقيط 

 اإلقليمية إحالة ملفات الترشيح على النيابة . 
 

  النيابةعلى صعيد 

 المالوظفين المذكرة ولوائح المترشحين قصالد االطالالع عليهالا مالن طالرف  ونشر تعليق
 العاملين بالنيابات ؛

  التعليميالالة ومراكالالز  علالالى المؤسسالالات ولالالوائح المترشالالحينتوزيالالع المالالذكرة التنظيميالالة
 ؛ التكوين الموجودة في مجالها الترابي

 المالالالوظفين العالالالاملين مالالالن  التعليميالالالة وكالالالذا  اسالالالتالم ملفالالالات الترشالالاليح مالالالن المؤسسالالالات
 ؛ االواردة فيه والتأكد من صحة المعلومات ، بالنيابات

 الدرجات ؛و األطرو الهيئات تصنيف ملفات الترشيح حسب 

 ؛ المسؤولين المؤهلين لذلكرشحين من طرف تتنقيط الم 

  ؛ أسباب ذلكمع توضيح  المقترحين للتأجيلإعداد لوائح 

  الجهوية  ملفات الترشيح على األكاديميةإحالة. 
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  األكاديميةعلى صعيد 

 طالالالالالع المالالالالوظفين العالالالالاملين إقصالالالالد  المالالالالذكرة ولالالالالوائح المترشالالالالحين ونشالالالالر تعليالالالالق
 باألكاديميات عليها ؛

  اإلقليمية ومراكالز التكويالـن الجهويالة  النيابات ولوائح المترشحين علىتوزيع المذكرة
 ؛

 ؛ الواردة فيها رشحين من النيابات والتأكد من صحة المعلوماتتملفات الم استالم 

 والدرجات ؛ الهيئات واألطررشحين حسب تتصنيف لوائح الم 

 مديريالالة المالالوارد البشالالرية( الالالواردة مالالن اإلدارة المركزيالالة األوليالالة اللالالوائح تصالالحيح( 
الالالذين لالالم تالالرد أسالالماؤهم فالالي  المتالالوفرين علالالى الشالالروط المطلوبالالة بإضالالافة المترشالالحين

 ؛ أو بحذف أسماء وردت خطأ في اللوائح األولية ، اللوائـح األولية

 ض ؛مسك اللوائح والنقط وفق البرنام المعد لهذا الغر 

 إرفاق الئحة المؤجلين بالتقارير حول أسباب التأجيل  ؛ 

  إرسالالال اللالالوائح المحينالالة والمصالالححة الممسالالوكة وفالالق البرنالالام إلالالى مديريالالة المالالوارد
واالحتفالالالاظ ببطاقالالالات المترشالالالحين المقتالالالرحين البشالالالرية مصالالالحوبة بالوثالالالائق المبالالالررة 

 .للترقية للرجوع إليها عند الحاجة 
 

  البشريةمديرية الموارد على صعيد 

 للترشاليح للترقيالة باالختيالار المتوفرين على الشروط النظاميالة لوائح الموظفين حصر 
 ؛ الجارية برسم السنة

  اإلجراءات المطلوب اتخاذها و الترقيةشروط  تنظيمية تتضمن وإصدار مذكرةإعداد
والبرنالالام المعالالد لهالالذا  نمالالوذج بطاقالالة الترشالاليحة بالالاللوائح األوليالالة للمترشالالحين وبمرفقالال
 ( 62ص  2007و 2006ة الصادرة برسم سالنتي ـرة التنظيميـض ) انظر المذكالغر

 ؛

 ؛ جميع اإلجراءات والتدابير التقنية يتضمن إعداد برنام خاص بالترقية باالختيار 

 والمراكالالز الموجالالودة علالالى  إرسالالال المالالذكرة واللالالوائح والبرنالالام إلالالى مختلالالف المصالالالح
 ؛ واإلقليمي الصعيد المركزي والجهوي

  المذكرة إلى الموظفين الملحقين لدى القطاعات العمومية والدول والمؤسسات إرسال
 األجنبية ؛

  مختلف المصالح ؛استقبال ودراسة ملفات الترشيح المعبأة من طرف 

 مسك النقط وتحيين لوائح المترشحين ؛ 

 رشحين حسب االستحقاق ؛تترتيب الم 

 استخراج اللوائح النهائية للمترشحين ؛ 

 مقتضالالياتالباالختيالالار وفالالق  ت الخاصالالة بتحديالالد إمكانيالالات الترقالالياتحضالالير المقالالرر 
 ؛ ية الجاري بها العملالنظام

  ؛ مصالح الخزينة العامةعرض المقررات على تأشيرة 
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  وفالالالق برنالالالامج يحالالالدد تالالالواريخ عقالالالد اسالالالتدعاء اللجالالالان اإلداريالالالة المتسالالالاوية األعضالالالاء
 ؛ 1الجلسات

 المترشحين وخاصة لالوائح المؤجليالـن ن الثنائية والبت في لوائح اعقد اجتماعات اللج
 ؛

 ؛ جمع محاضر اجتماعات اللجان الثنائية 

  ومراقبتها باستثمار نتائج أشغال اللجان  لمستفيدين من الترقيةالنهائية ل جداولالإعداد
 ؛الثنائية 

  مصالالالح حالتهالالا علالالى تأشالاليرة وإ لقالالرارات الجماعيالالةت المعلوماتيالالة لالتسالالجيالإنجالالاز
 ؛ (2)نموذج المطبوع رقم  مراقبة المالية/ الالخزينة العامة 

 ؛ عبر السلم اإلداري إرسال القرارات المؤشر عليها إلى المعنيين باألمر 

  باالختيالار تحيين قاعدة المعطيات بناء على الوضعية الجديدة للمسالتفيدين مالن الترقيالة
 .برسم السنة الجارية 

                                                 
( كما تم تغييره وتتميمه بواسطة المرسوم 1959ماي  5)  2.59.0200مكرر من المرسوم رقم  32تطبيقا للفصل  1

ن اإلدارية الخاصة بكل إطار تتكلف لجان مركزية منبثقة عن اللجا"...  1997غشت  6بتاريخ  2.97.437رقم 
المحدثة بمختلف العماالت واألقاليم أو على صعيد اإلدارة المركزية بالنظر في الترقية باالختيار في اإلطار أو 

 ..." .الدرجـة
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  المذكرة التنظيمية للترقية باالختيارالمذكرة التنظيمية للترقية باالختيار

  20072007و و   20062006األكاديميات برسم سنتي األكاديميات برسم سنتي الموجهة إلى الموجهة إلى   
  

  

  

2007و 2006الترقية باالختيار برسم سنتي : :   الموضوعالموضوع
1 . 

  
 

  سالم تام بوجود موالنا اإلمام المؤيد باهلل ،سالم تام بوجود موالنا اإلمام المؤيد باهلل ،
 

 2003فبراير  10بتاريخ  الصادر 2.02.854وبعد ، فتفعيال لمقتضيات المرسوم رقم 
منه ، والمرسوم  99ة الوطنية وخاصة المادة بشأن النظام األساسي الخاص بموظفي وزارة التربي

بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة واإلطار  2005ديسمبر  2بتاريخ  2.04.403رقم 
بتحديد مسطرة  2005ديسمبر  2بتاريـخ  2.05.1367كما تم تغييره وتتميمـه ، والمرسـوم رقـم 

قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي تنقيط وتقييم موظفي اإلدارات العمومية ، وتطبيقا ل
وتكوين األطر والبحث العلمي في شأن تحديد المقاييس المعتمدة للترقية باالختيار، يشرفني أن 
أوجه إليكم أقراص مدمجة تتضمن البرنام الذي يحتوي على اللوائح اإلسمية للموظفين المستوفين 

والمزاولين باألكاديميات الجهوية  31/12/2007ة للشروط النظامية للترقي باالختيار إلى غاي
 للتربية والتكوين والمصالح اإلقليمية ومؤسسات التربية والتعليم العمومي التي تشرفون عليها .
ل ، ـومن أجل إنجاز هذه الترقية في إطار النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العم

 فالمرجو منكم العمل على :
 لمترشحين ، المدرجة ضمن األقراص المدمجة ، والمصنفة حسب استخراج لوائح ا

 ؛1مقرات العمل ، اإلطار والدرجة ، وذلك وفق النموذج رقم 
  تمكين الموظفين من االطالع على هذه اللوائح ، وإضافة األسماء التي تم إغفالها عند

 شيح ؛االقتضاء بعد اإلدالء بالوثائق التي تثبت استيفاء الشروط النظامية للتر
  دعوة المترشحين المتوفرين على الشروط النظامية المطلوبة ، بما في ذلك الذين لم ترد

أسماؤهم بهذه اللوائح ، إلى تعبئة بطاقات التنقيط وفق النماذج المرفقة وتسليمها إلى 
رؤسائهم المباشرين الذين يقومون ، بعد مراقبتها والتأكد من صحة المعلومات الواردة 

 قيطهم .فيها ، بتن
 
 
 
 
 

 مراعاة العناصر التالية : –عند تنقيط المعنيين باألمر  –وتجدر اإلشارة إلى أنه يتعين 

                                                 
 .2007يوليو  24بتاريخ  113645صادرة تحت رقم  1



  التركيز تدبير الموارد البشرية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الترقيات التركيز تدبير الموارد البشرية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الترقيات 

 

 63 

: ويقاس في هذا العنصر إتقان إنجاز المهام  إنجاز األعمال المرتبطة بالوظيفة -
الموكولة للموظف)ة( واحترام مجاالت التخصص والدينامية والسرعة في اإلنجاز 

 وضعيات بجدية وحزم وانضباط ؛ومواجهة مختلف ال
 

: يتمحور هذا العنصر حول تحقيق نتائج مرضية ومقنعة وفعالـة ،  المردودية -
واالهتمام الدائم بتحسين األداء والرفع من اإلنتاجية ، وتوظيف جميع اإلمكانات 

 المتاحة لتحسين جودة الخدمات المقدمة ، وتحقيق األهداف المسطرة ؛
 

علق األمر بالتواصل مع المحيط الداخلي والخارجي ، إضافة : ويت السلوك المهني -
إلى المواظبة واالنضباط واحترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل 

 ، مع األخذ بعين االعتبار السوابق التأديبية والتنويهات ؛
 

مدى : وينصب هذا العنصر على تقويم المساهمة في األنشطة و القدرة على التنظيم -
االنخراط في العمل التعبوي واإلشعاعي ، وتنظيم العمل والقدرة على التوجيه 

 والتخطيط والتنظيم ؛
 

: ويتعلق األمر باإلبداع والتجديد في العمل والبحث المستمر على  البحث واالبتكار -
تحسين األداء ، والقدرة على المساهمة في البحث التربوي ، علما بأن األمر ال يتعلق 

يم بحوث أكاديمية أوتقارير ميدانية وإنما البحث واإلبداع المرتبطان بالممارسة بتقد
 بغية الرفع من نتائجها ، وانعكاساتها اإليجابية .

 

في هذا السياق ، فإن هيئة التدريس والمستشارين في التوجيه التربوي والممونين 
ية والتعليم العمومي ، ينبغي أن والمقتصدين وملحقي االقتصاد واإلدارة العاملين بمؤسسات الترب

تمنح لهم نقطة المفتش المختص استنادا إلى زيارة ميدانية وتقرير التفتيش ونقطة الرئيس المباشر 
( ، وبالنسبة لباقي الموظفين العاملين باإلدارة 2باإلضافة إلى نقطة النائب اإلقليمي )النموذج رقم 

( ، كما هو الشأن بالنسبة لألطـر 3موذج رقم فينبغي تنقيطهم من قبل الرئيس المباشر )الن
 ( .4المشتركـة )النموذج رقم 

هذا ، ويتعين االحتفاظ ببطاقات تنقيط المترشحين المقترحين للترقية ، وذلك قصد الرجوع 
 –عبر البريد المحمول  –إليها عند االقتضاء ، وموافاة مديرية الموارد البشرية وتكوين األطر 

بلوائح المترشحين لهذه الترقية مرفوقة باألقراص المدمجة بعد  2007نبر قبل نهاية شهر شت
 إعدادها على الشكل التالي :

 

  مسك النقط الممنوحة للمترشحين على البرنام باألقراص المدمجة )نقطة الرئيس المباشر
 ونقطة المفتش ونقطة النائب اإلقليمي( ضمن الخانات المخصصة لذلك ؛

 

 ر المدرجين بهذه اللوائح والمستوفين لشروط الترقي في الخانة إضافة المترشحين غي
 المخصصة لذلك في البرنام ؛
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 استخراج لوائح المترشحين والمصادقة عليها ؛ 
  إرفاق لوائح المترشحين بتقارير مفصلة بالنسبة للمؤجلين توضح أسباب التأجيل ؛ كما

ن يدلي بها بعض المترشحين ، ترفق هذه اللوائح بجميع المستندات التي من المحتمل أ
 خاصة في حالة عدم التطابق مع المعطيات والبيانات الواردة باللوائـح .

 
هذا ، ولتتمكن مديرية الموارد البشرية وتكوين األطر من إنجاز هذه الترقية في اآلجال 

، وتتبع المحددة لها ، فالرجاء منكم اإلشـراف شخصيا على تطبيـق الترتيبـات السالفـة الذكـر 
 مراحلها بكل دقة وعناية مع الحـرص على احتـرام األجل المحـدد أعـاله .

  

  وتقبلوا أزكى التحيـات ، والسـالم .وتقبلوا أزكى التحيـات ، والسـالم .
 
 

 عن الوزير وبتفويض منه
 مدير الموارد البشرية وتكوين األطر

 
 اإلمضاء : محمد ولد دادة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : المرفقات
 جدول الشروط النظامية للترقية ؛ -
 ذج الئحة المترشحين ؛نمو -

  .نماذج بطاقات التنقيط   --
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  11نموذج رقم نموذج رقم 
 

  

  ..............برسم سنةبرسم سنة  نموذج الئحة المترشحين للترقية باالختيارنموذج الئحة المترشحين للترقية باالختيار
                

                
 

 ……… النيابة : ……  .........………األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة :

 الرقم المالي ر.ت
اإلسم 
 والنسب

 تاريخ
 التوظيف

تاريخ 
التسمية 

في 
 الدرجة

 النقطة الممنوحة
االقتراح 
)يرقى أو 

 يؤجل(

نقطة 
الرئيس 
 المباشر

 نقطة

المفتش  
 المختص

نقطة 
النائب 
 اإلقليمي

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 
 يع السيد)ة( رئيس)ة( اإلدارة :توق
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  22نموذج رقم نموذج رقم ...            ...            ........بطاقة التنقيط والتقييم برسم سنةبطاقة التنقيط والتقييم برسم سنة                                          

  أساتذة التعليم االبتدائي والمعلمونأساتذة التعليم االبتدائي والمعلمون  --

  أساتذة التعليم الثانوي اإلعداديأساتذة التعليم الثانوي اإلعدادي  --

  أساتذة التعليم الثانوي التأهيليأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي  --

  األساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلياألساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي  --

المستشارون في التوجيه التربوي والممونون والمقتصدون المستشارون في التوجيه التربوي والممونون والمقتصدون   --

  وملحقو االقتصاد واإلدارة العاملون بالمؤسسات التعليميةوملحقو االقتصاد واإلدارة العاملون بالمؤسسات التعليمية

 هوية الموظف -1

 .................................رقم ب.ت.و :.........................................اإلسم العائلي : -

 ................................. رقم التأجير :..................................... اإلسم الشخصي : -
 

 المسار المهني  -2

 .......................................................................................: اإلطار والدرجة -

 ............................................................................................. مقر العمل : -
 .................................................../................../....في الدرجة : التسميةتاريخ   -

 ........................................................................................: التوظيفتاريخ  -

1الخدمات السابقة المثبتة -
 :.............................................................................. 

  النقطة الممنوحة -3
 

 عناصر التنقيط 
سلم 
 التنقيط

نقطة الرئيس 
 المباشر

نقطة المفتش 
 المختص

نقطة النائب 
 اإلقليمي

     5 على بالوظيفةال المرتبطة إنجاز األعم 1
     5 على المردودية 2

     5 على السلوك المهني 3
     3 على القدرة على التنظيم 4
     2 على البحث واالبتكار 5

     20 على مجموع النقط الجزئية

 ............................................................................................:...... مالحظات
 

2القرار المقترح -4
 

 

 ها( إلى الدرجة(يقترح ترقيته...                في الدرجة )3يقترح تأجيل ترقيته)ها
... 

 

 
 

 

 

 توقيع وخاتم مدير األكاديمية توقيع وخاتم النائب اإلقليمي توقيع وخاتم المفتش المختص توقيع وخاتم مدير المؤسسة

    
 ............. تاريخ :ب..........حرر في ....

                                                 
 ضرورة إرفاق لوائح المترشحين بالوثائق المثبتة للخدمات السابقة ؛ 1
 ضع عالمة في الخانة المناسبة . 2
 في حالة اقتراح التأجيل ترفق هذه البطاقة بتقرير حول أسباب التأجيل . 3
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  33نموذج رقم نموذج رقم .......             .......             بطاقة التنقيط والتقييم برسم سنةبطاقة التنقيط والتقييم برسم سنة                                            

  هيأة التأطير والمراقبة التربويةهيأة التأطير والمراقبة التربوية  --

  هيأة التسيير والمراقبة المادية والماليةهيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية  --

  هيأة التوجيه والتخطيط التربويهيأة التوجيه والتخطيط التربوي  --

  هيأة الدعم اإلداري والتربوي واالجتماعيهيأة الدعم اإلداري والتربوي واالجتماعي  --

  قتصاد وكتاب االقتصاد الممتازونقتصاد وكتاب االقتصاد الممتازونكتاب االكتاب اال  --

 هوية الموظف -1

 .................................رقم ب.ت.و :.........................................اإلسم العائلي : -

 ................................. رقم التأجير :..................................... اإلسم الشخصي : -
 

 المسار المهني  -2

 .......................................................................................: اإلطار والدرجة -

 ............................................................................................. مقر العمل : -
 ............................/........................................./....جة :في الدر التسميةتاريخ   -

 ........................................................................................: التوظيفتاريخ  -

1الخدمات السابقة المثبتة -
 :.............................................................................. 

 النقطة الممنوحة  -3
 

 سلم التنقيط عناصر التنقيط 
نقطة الرئيس 

 المباشر
 مالحظـات

    5 على بالوظيفةال المرتبطة إنجاز األعم 1
   5 على المردودية 2

   5 على السلوك المهني 3
   3 على القدرة على التنظيم 4
   2 على ارالبحث واالبتك 5

   20 على مجموع النقط الجزئية
 

 

2القرار المقترح -4
 

 

 ها( إلى الدرجة(يقترح ترقيته...                في الدرجة )3يقترح تأجيل ترقيته)ها
... 

 

 

 ............. : بتاريخ.............. حرر في
 

 إسم وصفة وتوقيع الرئيس المباشر :

                                                 
 ضرورة إرفاق لوائح المترشحين بالوثائق المثبتة للخدمات السابقة ؛ 1
 ضع عالمة في الخانة المناسبة . 2
 التأجيل .في حالة اقتراح التأجيل ترفق هذه البطاقة بتقرير حول أسباب  3
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  44نموذج رقم نموذج رقم                                                           

  

  ....          ....          طر المشتركة باالختيار برسم سنةطر المشتركة باالختيار برسم سنةبطاقة التنقيط الخاصة بترقية األبطاقة التنقيط الخاصة بترقية األ
      

 هوية الموظف -1

 .................................رقم ب.ت.و :.........................................اإلسم العائلي : -

 ................................. رقم التأجير :..................................... اإلسم الشخصي : -
 

 المسار المهني  -2

 .......................................................................................: اإلطار والدرجة -

 ............................................................................................. مقر العمل : -
 ............................/........................................./....في الدرجة : التسميةتاريخ   -

 ........................................................................................: التوظيفتاريخ  -

1الخدمات السابقة المثبتة -
 :.............................................................................. 

 النقطة الممنوحة  -3
 

 سلم التنقيط عناصر التنقيط 
نقطة الرئيس 

 المباشر
 مالحظـات

    5 على بالوظيفةال المرتبطة إنجاز األعم 1

   5 على المردودية 2
   5 على لسلوك المهنيا 3
   3 على القدرة على التنظيم 4
   2 على البحث واالبتكار 5

   20 على مجموع النقط الجزئية
 

 

2القرار المقترح -4
 

 

 ها( إلى الدرجة(يقترح ترقيته...                في الدرجة )3يقترح تأجيل ترقيته)ها
... 

 

 

 ............. : بتاريخ.............. حرر في
 

 إسم وصفة وتوقيع الرئيس المباشر :

                                                 
 ضرورة إرفاق لوائح المترشحين بالوثائق المثبتة للخدمات السابقة ؛ 1
 ضع عالمة في الخانة المناسبة . 2
 في حالة اقتراح التأجيل ترفق هذه البطاقة بتقرير حول أسباب التأجيل . 3
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  جدول الشروط النظامية للترقي باالختيارجدول الشروط النظامية للترقي باالختيار

 اإلطار الهيأة
الدرجة 
 الحالية

درجة 
 الترقي

 الشروط النظامية

ة 
يأ
ه

س
ريـ

تد
ال

 

أستاذ التعليم 
 االبتدائي

3 2 

 سنوات من الخدمة في الدرجة  10
 6منها  األقدمية العامةسنة من  15أو 
  1في الدرجة من الخدمة اتسنو

 سنوات من الخدمة في الدرجة  10 1 2

أستاذ التعليم الثانوي 
 اإلعدادي

3 2 

 سنوات من الخدمة في الدرجة  10
 6ن األقدمية العامة منها سنة م 15أو 

 1سنوات من الخدمة في الدرجة
 

 سنوات من الخدمة في الدرجة  10 1 2

أستاذ التعليم الثانوي 
 تأهيليال

2 1 

 الخدمة في الدرجة سنوات من  10
 6منها  األقدمية العامةسنة من  15أو 

   2في الدرجة من الخدمة سنوات

 الممتازة 1
في الخدمة سنوات من  5+  7الرتبة 

 الدرجة 

أستاذ مبرز للتعليم 
 الثانوي التأهيلي

 الممتازة 1
في الخدمة سنوات من  5+  7الرتبة 

 الدرجة 

 ا
أة

هي
ية

بو
تر

 ال
بة

اق
مر

وال
ر 

طي
تأ
ل

 
مفتش التعليم 

 االبتدائي
السلم 

10 

مفتش 
رئيسي 
للتعليم 
 االبتدائي

  10سنوات من الخدمة في السلم  10
 6ن األقدمية العامة منها سنة م 15أو 

 10سنوات من الخدمة في السلم 
بالنسبة للحاصلين على شهادة مفتش 

 التعليم االبتدائي

مفتش تربوي للتعليم 
 بتدائياال

 الممتازة 1
في الخدمة سنوات من  5+  7الرتبة 
 الدرجة 

مفتش تربوي للتعليم 
الثانوي اإلعدادي أو 
مفتش تربوي للتعليم 

 الثانوي التأهيلي

 الممتازة 1
في الخدمة سنوات من  5+  7الرتبة 

 الدرجة 

 

 اإلطار الهيأة
الدرجة 
 الحالية

درجة 
 الترقي

 الشروط النظامية

                                                 
 ؛ن النظام األساسي(م 112)المادة  2003-02-13سنوات ابتداء من  4تتم هذه الترقية بصفة استثنائية لمدة  1

 

 

 من النظام األساسي(. 114شريطة ولوج الدرجة الثانية عن طريق تكوين ترتب عنه تغيير في اإلطار )المادة  2
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س
لت
 ا
أة

هي
ة 

قب
را

لم
وا

ر 
يي

ية
ال
لم

وا
ة 

دي
ما

ال
 

 ممـون

 سنوات من الخدمة في الدرجة  10 1 2

 الممتازة 1
في الخدمة سنوات من  5+  7الرتبة 

 الدرجة 

مفتش المصالح 
 المادية والمالية

 الممتازة 1
في الخدمة سنوات من  5+  7الرتبة 

 الدرجة

رب
لت
 ا
ط
طي

خ
لت
وا

ه 
جي

تو
 ال

أة
هي

ـ
ي

و
 

مستشار في 
التربوي  التوجيه

أو مستشار في 
 التخطيط التربوي

2 1 

 ت من الخدمة في الدرجة سنوا 10
 6منها  األقدمية العامةسنة من  15أو 

  1في الدرجة من الخدمة سنوات

 الممتازة 1
في الخدمة سنوات من  5+  7الرتبة 
 الدرجة 

مفتش في 
التخطيط التربوي 

أو مفتش في 
 التوجيه التربوي

 الممتازة 1
في الخدمة سنوات من  5+  7رتبة ال

 الدرجة 

مساعد في 
 التوجيه 

التخطيط و
 التربوي

 مساعد
مساعد 
 مختص

إطار مساعد سنوات من الخدمة في  10

  في التوجيه والتخطيط التربوي

 

                                                 
 . تكوين ترتب عنه تغيير في اإلطارعن طريق الثانية  شريطة ولوج الدرجة 1
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ي
ع
ما

جت
ال
 ا
ي

بو
تر

وال
ي 

ار
إلد

 ا
عم

لد
 ا
أة

هي
 

ملحق االقتصاد 
 واإلدارة

3 2 

 في الدرجة  الخدمةمن  سنوات 10
 6منها األقدمية العامة سنة من  15أو 

1 في الدرجة من الخدمة سنوات
  

 سنوات من الخدمة في الدرجة  10 1 2

 الملحق التربوي

3 2 

 سنوات من الخدمة في الدرجة  10
 6منها األقدمية العامة سنة من  15أو 

في الدرجة  من الخدمة سنوات
2

 

 سنوات من الخدمة في الدرجة  10 1 2

لحق الم
 االجتماعي

 سنوات من الخدمة في الدرجة  10 2 3

 سنوات من الخدمة في الدرجة  10 1 2

 مقتصد مقتصد
مقتصد 
 ممتاز

 نوات من الخدمة في إطار مقتصد س 10

 سنوات من الخدمة في الدرجة  10 2 3 حارس الخارجية

 سنوات من الخدمة في الدرجة  10 2 3 محضر المختبر

 

                                                 
  . من النظام األساسي( 112)المادة  2003-02-13سنوات ابتداء من  4تتم هذه الترقية بصفة استثنائية لمدة  1 - 2
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 الشروط النظامية درجة الترقي الدرجة الحالية إلطارا الهيأة

ر 
ط
أل
 ا
أة

هي
 

ت
را

زا
لو

 ا
ن
بي
ة 

رك
شت

لم
ا

 

أعوان 
 الخدمة

 عون خدمة 
  (1س )

عون خدمة ممتاز 
 (2س )

الخدمة سنوات من  10

 في الدرجة

 أعوان التنفيذ

 عون تنفيذ
 (2س ) 

عون تنفيذ ممتاز 
 (3س )

الخدمة سنوات من  10

 في الدرجة

نفيذ عون ت
 (3س )ممتاز

 كاتب
 (5 )س 

الخدمة سنوات من  10

 في الدرجة

 الكتاب

 كاتب
 (5س ) 

 كاتب ممتاز
 (6س ) 

الخدمة سنوات من  10

 في الدرجة

 كاتب ممتاز
 (6س ) 

 محرر
 (8س ) 

الخدمة سنوات من  10

 في الدرجة

 المحررون

 محرر
 (8س ) 

 محرر ممتاز
 (9س ) 

الخدمة سنوات من  10
 في الدرجة

 محرر ممتاز 
 (9س )

متصرف مساعد 
 (10س )

الخدمة سنوات من  10
 في الدرجة

 المتصرفون

متصرف مساعد 
 (10س )

 متصرف
 (11س ) 

الخدمة سنوات من  10

 في الدرجة

 متصرف 
 (11س )

 متصرف ممتاز
سنوات   5+  7الرتبة 

 في الدرجةالخدمة من 

أل
 ا
أة

هي
‘

ن
يي
وم

عم
 ال

ن
وا

ع
 

األعوان 
 العموميون

عون عمومي 
 4صنف 

عون  عمومي 
 3صنف 

الخدمة سنوات من  10

 في الدرجة

عون عمومي 
 3صنف 

عون عمومي 
 2صنف 

الخدمة سنوات من  10

 في الدرجة

عون عمومي 
 2صنف 

عون عمومي 
 1صنف 

الخدمة سنوات من  10

 في الدرجة

عون عمومي 
 1صنف 

عون عمومي 
 خارج الصنف 

الخدمة سنوات من  10

 رجةفي الد

عون عمومي 
 خارج الصنف

عون عمومي 
 خ.ص ممتاز

الخدمة سنوات من  10

 في الدرجة
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 الشروط النظامية درجة الترقي الدرجة الحالية اإلطار الهيأة

ن
يي
ائ
مي

ال
ع
إل
 ا
أة

هي
 

 اإلعالميائيون

 مسير آلة
 )5س ( 

مسير آلة ممتاز 
 )6س(

الخدمة سنوات من  10
 في الدرجة

مسير آلة ممتاز 
 (6)س 

 عارف
 (7)س  

الخدمة سنوات من  10

 في الدرجة

 عارف
 (7)س  

 مبرمج
 (8)س  

الخدمة سنوات من  10

 في الدرجة

 مبرمج
 (8س ) 

 مبرمج محلل 
 (9س )

الخدمة سنوات من  10

 في الدرجة

 مبرمج محلل
 (9س  )

 محلل
 (10س  )

الخدمة سنوات من  10

 في الدرجة

 محلل
 (10س ) 

 محلل منظم 
 (11 س)

الخدمة سنوات من  10

 في الدرجة

 محلل منظم
 (11س ) 

 محلل منظم ممتاز
سنوات   5+  7الرتبة 

 في الدرجةالخدمة من 

ن
يي
الم

ع
إل
 ا
أة

هي
 

 اإلعالميون

 إعالمي 
 (10)س 

 إعالمي مختص
 (11) س 

الخدمة سنوات من  10

 في الدرجة

 إعالمي مختص
 (11) س 

 إعالمي ممتاز
ات سنو  5+  7الرتبة 

 في الدرجةالخدمة من 

ن
يي
قن

لت
 ا
أة

هي
 

 التقنيون

 3تقني الدرجة  4تقني الدرجة 
الخدمة سنوات من  10

 في الدرجة

 2تقني الدرجة  3تقني الدرجة 
الخدمة سنوات من  10

 في الدرجة

 1تقني الدرجة  2تقني الدرجة 
الخدمة سنوات من  10

 في الدرجة
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 الشروط النظامية درجة الترقي الدرجة الحالية اإلطار الهيأة

ن
سي

ند
مه

 ال
أة

هي
 

 المهندسون

 سنوات كمهندس رئيس 6 مهندس عام مهندس رئيس

مهندس معماري 
 رئيس

مهندس معماري 
 عام

سنوات كمهندس معماري  6

 رئيس

مهندس الدولة 
 الدرجة الممتازة

 مهندس رئيس
 

في درجة مهندس  4الرتبة 

 الدولة الدرجة الممتازة

ندس معماري مه
 الدرجة الممتازة

مهندس معماري 
 رئيس

في درجة مهندس  4الرتبة 
 معماري الدرجة الممتازة

مهندس الدولة 
 1الدرجة 

مهندس الدولة 
 الدرجة الممتازة

في األقدمية سنوات من  3
من درجة مهندس  5الرتبة 

 1الدولة الدرجة 

مهندس معماري 
 1الدرجة 

مهندس معماري 
 تازةالدرجة المم

في األقدمية سنوات من  3
من درجة مهندس  5الرتبة 

  1معماري الدرجة 

مهندس التطبيق 
 1الدرجة 

مهندس التطبيق 
 الدرجة الممتازة

في األقدمية سنوات من  3
من درجة مهندس  5الرتبة 

 1تطبيق الدرجة 

مهندس التطبيق 
 الدرجة الممتازة

 مهندس الدولة

سنوات من األقدمية في  10

لدرجة الممتازة من مهندس ا
 التطبيق
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 مقتضيات انتقالية
  من النظام األساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ، تتم الترقية  107طبقا للمادة

 باالختيار لفائدة األطر الموضوعة في طريق االنقراض كما يلي :
  8إلى الدرجة المرتبة في السلم  7من الدرجة المرتبة في السلم : 

  ؛ 2003.2.13ابتداء من 

  ؛ 2004.2.13ابتداء من 

  ؛ 2005.2.13ابتداء من 

  2006.2.13ابتداء من . 
 

  9إلى الدرجة المرتبة في السلم  8من الدرجة المرتبة في السلم : 
  ؛ 2007.2.13ابتداء من 

  2008.2.13ابتداء من . 

 

  11إلى الدرجة المرتبة في السلـم  10من الدرجة المرتبة في السلم  

 : )مفتشو التعليم االبتدائي(      
  ؛ 2004فاتح سبتمبر ابتداء من 

  ؛ 2005فاتح سبتمبر ابتداء من 

  2006فاتح سبتمبر ابتداء من . 
 

 

  مكررة ثالث مرات من النظام األساسي الخاص بموظفي  107طبقا لمقتضيات المادة
وكاتب  (5السلم )االقتصاد كاتب  باالختيار لفائدة ترقيةال تتم وزارة التربية الوطنية ،

 في طريق االنقراض تتم كما يلي : اللذان تم وضعهمااالقتصاد الممتاز 
 

  (5السلم )بالنسبة لكاتب االقتصاد : 
  ؛ (6السلم )يرقى إلى درجة كاتب االقتصاد ممتاز  2003.2.13ابتداء من 

  ؛ (7م السل)يرقى إلى درجة مساعد المصالح االقتصادية  2005.2.13ابتداء من 

  ؛ (8السلم )يرقى إلى درجة مقتصد  2007.2.13ابتداء من 

  (9السلم )يرقى إلى درجة مقتصد ممتاز  2009.2.13ابتداء من . 
 
 

  (6السلم )بالنسبة لكاتب االقتصاد ممتاز : 
  ؛ (7)السلم  يرقى إلى درجة مساعد المصالح االقتصادية 2003.2.13ابتداء من 

  ؛ (8السلم )درجة مقتصد  إلىيرقى  2006.2.13ابتداء من 

  (9السلم )يرقى إلى درجة مقتصد ممتاز  2008.2.13ابتداء من . 
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  نماذج المطبوعاتنماذج المطبوعات
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 1نموذج المطبوع رقم                 المملكة المغربية             
 وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي

 وتكوين األطر والبحث العلمي
 الوطنية قطاع التربية 

 
 

 ..................الئحة المترشحين للترقي باالختيار برسم سنة

 ...............من إطار...................إلى الدرجة

 
 
 

 النيابةةةةةةةةةة : ………….…………  األكاديميةةةةةةةةةة الجهويةةةةةةةةةة للتربيةةةةةةةةةة والتكةةةةةةةةةوين جهةةةةةةةةةة :

..………..………… 
 

 الرقم المالي ر.ت
اإلسم 
 والنسب

تاريخ 
 التوظيف

تاريخ 
مية التس

في 
 الدرجة

 النقطة الممنوحة
االقتراح 
)يرقى أو 

 يؤجل(

نقطة 
الرئيس 
 المباشر

نقطة 
 التفتيش

نقطة 
رئيس 
 اإلدارة

         

         

         

         

         

         

         

         

 
       
 )ة( رئيس)ة( اإلدارة :توقيع السيد                 
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 ملكة المغربيةالم
 وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي

 وتكوين األطر والبحث العلمي
 قطاع التربية الوطنية 

 

 2نموذج المطبوع رقم 
 

 
 
 

 باالختيار قرار جماعي بتحديد جدول الترقي
 
 

 وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي ،إن 

فبراير  24) 1377شعبان  4الصادر في  1.58.008شريف رقم على الظهير ال  بناء
 ( بمثابة النظام األساسي العام للوظيفة العمومية ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛1958

( 1963يوليوز  8) 1383صفر  15الصادر في  2.62.344بناء على المرسوم رقم 
رجة حسبما وقع تغييره وتتميمه بتحديد ساللم األجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والد

 ؛
( بتحديد 1968مايو  17) 1388صفر  19بتاريخ  988.68بناء على المرسوم الملكي رقم 

 مسطرة التنقيط وترقي موظفي اإلدارات العمومية في الرتبة والدرجة كما وقع تغييره وتتميمه ؛
( 2003راير فب 10) 1423 ذي الحجة 8الصادر في  2.02.854م بناء على المرسوم رق

وم رقم ـه بالمرسـة كما تم تعديلـة الوطنيـبمثابة النظام األساسي الخاص بموظفي وزارة التربي
 ( ؛2004ماي  4) 1425ن ربيع األول م 14الصادر في  2.04.78

( 2003فبراير  10) 1423ذي الحجة  8صادر في  2.02.855بناء على المرسوم رقم 
لة للموظفين الخاضعين للنظام األساسي الخاص بموظفي بشأن تحديد نظام التعويضات المخو

 وزارة التربية الوطنية ؛
خ ـوبناء على رأي اللجنـة اإلداريـة المتساويـة األعضـاء في جلستها المنعقـدة بتاري

برسم ...............لفائدة الموظفين المنتمين لدرجة الدرجةللبت في جدول الترقية في  .............
   .......... .....سنة

والمتعلق ..............المؤرخ في.............وبناء على قرار وزير المالية والخوصصة رقم
 بتحويل المناصب المالية .

  ................................................................وبناء على جدول الحصيص بتاريخ

 قـرر مـا يلـي :
 

إلى  ..........................ة في الدرجة بالنسبة للموظفين المنتمين لدرجة: تتم الترقي 1المادة 
 حسب جدول الترقي المرفق بهذا القرار . .........................درجة

 ..............................حرر بالرباط في :                    
 

            

  لعامةلعامةمصالح الخزينة امصالح الخزينة اتأشيرة تأشيرة   توقيع اآلمر بالصرفتوقيع اآلمر بالصرف

  

  
  .............................................رقم :رقم :

  ..........................................بتاريخ :بتاريخ :
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  ..........................درجةدرجة  إلىإلى............…………جدول الترقي باالختيار العادي )أو اإلضافي( برسم السنة الماليةجدول الترقي باالختيار العادي )أو اإلضافي( برسم السنة المالية

الرقم 
 الترتيبي

اإلسم 
الشخصي 
 والعائلي

 الوضعية الجديدة )الدرجة......( ضعية السابقة )الدرجة......(الو تعريف الهوية

رقم 
بطاقة 

التعريف 
 الوطنية

رقم 
 التأجير

االنتساب 
 المالي

تاريخ 
التعيين 
فـي 
 الدرجة

 الرتبة
الرقم 

 االستداللي
 األقدمية

تاريخ 
التعيين 
فـي 
 الدرجة

 الرتبة
الرقم 

 االستداللي
 األقدمية

االنتساب 
 المالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

                
  )إمضاء السلطة التي لها حق التسمية()إمضاء السلطة التي لها حق التسمية(                  
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  المستندات القانونيةالمستندات القانونية
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  األساسياألساسي  النظامالنظام  الترقية باالختيار فيالترقية باالختيار في          

 طنيةطنيةالخاص بموظفي وزارة التربية الوالخاص بموظفي وزارة التربية الو  
1 

 

 6المادة 
يعين المفتشون التربويون للتعليم االبتدائي من الدرجة الممتازة عن طريق االختيار بعد 
التقييد في جدول الترقية من بين المفتشين التربويين للتعليم االبتدائي من الدرجة األولى البالغين 

.  ي الدرجة األولىسنوات من الخدمة ف 5المتوفرين على ل من درجتهم وعلى األق 7الرتبة 
 . أسفله 99تتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة و

 

 7المادة 
خاضعا لمقتضيات  10االبتدائي المرتب في سلم األجور رقم   مفتشي التعليم يبقى إطار

( بشأن النظام األساسي 1985أكتوبر  4)1406من محرم  18بتاريخ  2.85.742المرسوم رقم 
مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في مواد هذا   ، ص بموظفي وزارة التربية الوطنيةالخا

 . المرسوم
بتاريخ  2.85.742غير أن مفتشي التعليم االبتدائي الخاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 

، والذين يزاولون عملهم بمؤسسات  ( المشار إليه أعاله1985أكتوبر  4)1406من محرم  18
 اتـ، يستمرون في مزاولة مهامهم بهذه المؤسس البتدائي في تاريخ صدور هذا المرسومالتعليم ا

. 
 8المادة 

تحدد المقتضيات الخاصة بالترقية من إطار مفتش التعليم االبتدائي إلى إطار مفتش رئيسي 
 :  للتعليم االبتدائي وفق ما يلي

  ن مفتشي التعليم االبتدائيعن طريق االختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بي -ب 
وتتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة   10سنوات من الخدمة في السلم  10المتوفرين على 

 . أسفله 99األولى من المادة 
 

 مكرر أربع مرات 8المادة 
التربويون للتعليم الثانوي اإلعدادي من الدرجة الممتازة عن طريق يعين المفتشون  

تقييد في جدول الترقية من بين المفتشين التربويين للتعليم الثانوي اإلعدادي من االختيار بعد ال
سنوات من  5، والمتوفرين على  على األقل من درجتهم 7الرتبة   الدرجة األولى البالغين

 . الخدمة الفعلية في الدرجة األولى
 . أسفله 99وتتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 

 

 12المادة 

                                                 

كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم  (2003فبراير  10)  1423 الحجة ذي 8 في صادر 2.02.854 رقم مرسوم 1

 13بتاريخ    5082 :د رسمية عد جريدة]( 2004ماي  4) 1425من ربيع األول  14الصادر في  2-04-78رقم 
 23الصادر في  2.07.810والمرسوم رقم [  2004ماي  13بتاريخ  5212ية عدد وجريدة رسم   2003 فبراير

 [ .2007يوليو 19بتاريخ  5544( ]ج.ر عدد : 2007يوليو  9) 1428من جمادى اآلخرة 
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التأهيلي من الدرجة الممتازة عن طريق االختيار  يعين المفتشون التربويون للتعليم الثانوي
من الدرجة  التأهيلي التقييد في جدول الترقية من بين المفتشين التربويين للتعليم الثانوي بعد

  ن الخدمة الفعليةسنوات م 5على األقل من درجتهم والمتوفرين على  7األولى البالغين الرتبة 
 أسفله . 99تتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة . و في الدرجة األولى

 

 17المادة 
 : يعين أساتذة التعليم االبتدائي من الدرجة الثانية

عن طريق االختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين أساتذة التعليم االبتدائي من  -ب 
 . سنوات من الخدمة في الدرجة الثالثة 10الثالثة المتوفرين على الدرجة 

 

 18المادة 
 : يعين أساتذة التعليم االبتدائي من الدرجة األولى

عن طريق االختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين أساتذة التعليم االبتدائي من  -ب 
 ؛ الدرجة الثانيةسنوات من الخدمة في  10الدرجة الثانية المتوفرين على 

مع مراعاة مقتضيات  99وتتم الترقية باالختيار طبقا لمقتضيات الفقرة األولى من المادة 
 أسفله. 100المادة 

 19المادة 
توضع الدرجتان الرابعة والثالثة من إطار المعلمين المرتبين على التوالي في سلمي 

لمقتضيات المرسوم رقم  تبقيان خاضعتين ، و في طريق االنقراض 8 و 7األجور رقم 
( بشأن النظام األساسي 1985أكتوبر  4)  1406من محـرم  18الصادر في  2.85.742

، مع مراعاة  منه 18الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ويستفيـدون من مقتضيـات المـادة 
 . المقتضيات المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم

جة الرابعة إلى الدرجة الثالثة ة من إطار معلم من الدروتحدد المقتضيات الخاصة بالترقي
المشار  2.85.742من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية المنصوص عليها في المرسوم رقم و

 : إليه أعاله وفق ما يلي

 : من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة –1

المعلمين من الدرجة  عن طريق االختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين -ب 
 ؛ سنوات من الخدمة بهذه الصفة 10الرابعة المتوفرين على 

مع مراعاة مقتضيات  99وتتم الترقية باالختيار طبقا لمقتضيات الفقرة األولى من المادة 
 . أسفله 100المادة 

 : من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية – 2

ول الترقية من بين المعلمين من الدرجة الثالثة عن طريق االختيار بعد التقييد في جد -ب 
 سنوات من الخدمة بهذه الصفة . 10 المتوفرين على

مع مراعاة مقتضيات  99وتتم الترقية باالختيار طبقا لمقتضيات الفقرة األولى من المادة 
 . أسفله 100المادة 

يات المرسوم رقم غير أن المعلمين المرتبين في الدرجتين الثالثة والرابعة طبقا لمقتض
، والذين يمارسون عملهم في تاريخ صدور هذا المرسوم  المشار إليه أعاله 2.85.742
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الثانوي التأهيلي أو بقطاع التعليم العالي يستمرون في  بمؤسسات التعليم الثانوي اإلعدادي أو
 . مزاولة مهامهم بهذه المؤسسات

 23المادة 
 : من الدرجة الثانية يعين أساتذة التعليم الثانوي اإلعدادي

عن طريق االختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين أساتذة التعليم الثانوي  -ب 
 سنوات من الخدمة في الدرجة الثالثة ؛ 10اإلعدادي من الدرجة الثالثة المتوفرين على 

تضيات مع مراعاة مق 99وتتم الترقية باالختيار طبقا لمقتضيات الفقرة األولى من المادة 
 . أسفله 100المادة 

 24المادة 
 : يعين أساتذة التعليم الثانوي اإلعدادي من الدرجة األولى

عن طريق االختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين أساتذة التعليم الثانوي  -ب 
 . سنوات من الخدمة في الدرجة الثانية 10اإلعدادي من الدرجة الثانية المتوفرين على 

مع مراعاة مقتضيات  99لترقية باالختيار طبقا لمقتضيات الفقرة األولى من المادة وتتم ا
 . أسفله 100المادة 

 28المادة 
 : يعين أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة األولى

من بين المترشحين الحاملين لشهادة السلك العالي المسلمة من المدارس العليا لألساتذة  -أ
 .  ادلة لهاأو شهادة مع

باالختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من  -ج
 سنوات من الخدمة في الدرجة الثانية ؛ 10الدرجة الثانية المتوفرين على أقدمية 

مع مراعاة مقتضيات  99تتم الترقية باالختيار طبقا لمقتضيات الفقرة األولى من المادة و
 . أسفله 100دة الما

 29المادة 
يعين أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة عن طريق االختيار بعد التقييد 

 7في جدول الترقية من بين أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة األولى البالغين الرتبة 
تتم هذه  ، و الدرجة األولىسنوات من الخدمة في  5على األقل من درجتهم والمتوفرين على 

 . أسفله 99ن المادة طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية مالترقية 
 
 

 33المادة 
ار يعين األساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة عن طريق االختي

ي من الدرجة د التقييد في جدول الترقية من بين األساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلبع
.  سنوات في الدرجة األولى 5على األقل من درجتهم والمتوفرين على  7األولى البالغين الرتبة 

 . أسفله 99تتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة و

 39المادة 
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 : يعين الممونون من الدرجة األولى
ة من بين الممونين من الدرجة الثانية عن طريق االختيار بعد التقييد في جدول الترقي -ب 

 ؛ سنوات من الخدمة في الدرجة الثانية 10المتوفرين على 
أسفله مع مراعاة  99طبقا لمقتضيات الفقرة األولى من المادة  وتتم الترقية باالختيار

 . أسفله 100مقتضيات المادة 

 40المادة 

، من  بعد التقييد في جدول الترقيةيعين الممونون من الدرجة الممتازة عن طريق االختيار 
 5المتوفرين على على األقل من درجتهم و 7الرتبة بين الممونين من الدرجة األولى البالغين 

تتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة . و سنوات من الخدمة في الدرجة األولى
 . أسفله 99

 45المادة 

المالية من الدرجة الممتازة عن طريق االختيار بعد التقييد و المصالح المادية يعين مفتشو
المالية من الدرجة األولى البالغين الرتبة من بين مفتشي المصالح المادية و في جدول الترقية

.  سنوات من الخدمة الفعلية في الدرجة األولى 5المتوفرين على على األقل من درجتهم و 7 
 . أسفله 99ات الفقرة الثانية من المادة تتم هذه الترقية طبقا لمقتضيو

 
 50المادة 

 : يعين المستشارون في التوجيه التربوي من الدرجة األولى
عن طريق االختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المستشارين في التوجيه  -ب 

 جة الثانية ؛سنوات من الخدمة في الدر 10  التربوي من الدرجة الثانية المتوفرين على أقدمية
أسفله مع مراعاة  99وتتم الترقية باالختيار طبقا لمقتضيات الفقرة األولى من المادة 

 . أسفله 100مقتضيات المادة 

 51المادة 
يعين المستشارون في التوجيه التربوي من الدرجة الممتازة عن طريق االختيار بعد 

ه التربوي من الدرجة األولى البالغين التقييد في جدول الترقية من بين المستشارين في التوجي
سنوات من الخدمة الفعلية في الدرجة  5على األقل من درجتهم والمتوفرين على  7الرتبة 
 . أسفله 99تتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة . و األولى

 

 55المادة 
ن طريق االختيار بعد التقييد يعين المفتشون في التوجيه التربوي من الدرجة الممتازة ع

 7الرتبة  في جدول الترقية من بيـن المفتشيـن في التوجيــه التربوي من الدرجة األولى البالغين
تتم هذه و  . سنوات من الخدمة في الدرجة األولى 5المتوفرين على على األقل من درجتهم و

 . أسفله 99الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 

 59المادة 

 : يعين المستشارون في التخطيط التربوي من الدرجة األولى
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عن طريق االختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المستشارين في التخطيط  -ب 
 . سنوات من الخدمة في الدرجة الثانية 10  التربوي من الدرجة الثانية المتوفرين على أقدمية

أسفله مع مراعاة  99قا لمقتضيات الفقرة األولى من المادة وتتم الترقية باالختيار طب
 . أسفله 100مقتضيات المادة 

 60المادة 
يعين المستشارون في التخطيط التربوي من الدرجة الممتازة عن طريق االختيار بعد 
التقييد في جدول الترقية من بين المستشارين في التخطيط التربوي من الدرجة األولى البالغين 

.  سنوات من الخدمة في الدرجة األولى 5المتوفرين على  على األقل من درجتهم و 7رتبة ال
 . أسفله 99تتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة و

 

 64المادة 

يعين المفتشون في التخطيط التربوي من الدرجة الممتازة عن طريق االختيار بعد التقييد 
 7الرتبة  ن بين المفتشين في التخطيط التربوي من الدرجة األولى البالغينفي جدول الترقية م

سنوات من الخدمة الفعلية في الدرجة األولى . وتتم  5المتوفرين على على األقل من درجتهم و
 . أسفله 99هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 

 69المادة 
 : درجة الثانيةالملحقون التربويون من ال  يعين

الملحقين التربويين من   عن طريق االختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين -ب
 . سنوات في الدرجة الثالثة 10الدرجة الثالثة المتوفرين على 

أسفله مع مراعاة  99تتم الترقية باالختيار طبقا لمقتضيات الفقرة األولى من المادة و
 . أسفله 100مقتضيات المادة 

 70المادة 
 : يعين الملحقون التربويون من الدرجة األولى

عن طريق االختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الملحقين التربويين من  -ب
 . سنوات في الدرجة الثانية 10الدرجة الثانية المتوفرين على 

مراعاة مقتضيات  مع 99تتم الترقية باالختيار طبقا لمقتضيات الفقرة األولى من المادة و
 . أسفله 100المادة 

 71المادة 

، ويبقى خاضعا لمقتضيات  يوضع في طريق االنقراض إطار حراس الخارجية والداخلية
،  الهـ( المشار إليه أع1985أكتوبر  4) 1406من محرم 18بتاريخ  2.85.742المرسوم رقم 

 . مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم

 72لمادة ا
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الخارجية والداخلية من الدرجة الرابعة   تحدد المقتضيات الخاصة بالترقية من إطار حراس
لمقتضيات المرسوم رقم ثة إلى الدرجة الثانية الخاضعين إلى الدرجة الثالثة ومن الدرجة الثال

 : وفق ما يلي ( 1985أكتوبر  4) 1406من محرم  18بتاريخ  2.85.742

  الخارجية والداخلية من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة : من إطار حراس  -1

عن طريق االختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين حراس الخارجية والداخلية  -ب 
 . سنوات من الخدمة بهذه الصفة 10من الدرجة الرابعة المتوفرين على 

مع مراعاة مقتضيات  99ن المادة تتم الترقية باالختيار طبقا لمقتضيات الفقرة األولى مو
 . أسفله 100المادة 

 من إطار حراس الخارجية والداخلية من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية : -2

عن طريق االختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين حراس الخارجية والداخلية  -ب 
 . ذه الصفةسنوات من الخدمة به 10من الدرجة الثالثة المتوفرين على 

مع مراعاة مقتضيات  99تتم الترقية باالختيار طبقا لمقتضيات الفقرة األولى من المادة  و
 . أسفله 100المادة 

 73المادة 
، ويبقى  المختبرات المدرسية والجامعية يوضع في طريق االنقراض إطار محضري

( 1985توبر أك 4) 1406من محرم 18بتاريخ  2.85.742خاضعا لمقتضيات المرسوم رقم 
 . مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم

 
 

 74المادة 
تحدد المقتضيات الخاصة بالترقية من إطار محضري المختبرات المدرسية والجامعية من 

لمقتضيات   الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة ومن الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية الخاضعين
 ( وفق ما يلي :1985أكتوبر  4) 1406من محرم 18بتاريخ  2.85.742قم المرسوم ر

 ة والجامعية من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة :ـمن إطار محضري المختبرات المدرسي -1

عن طريق االختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين محضري المختبرات  -ب 
 . سنوات من الخدمة بهذه الصفة 10عة المتوفرين على من الدرجة الراب  المدرسية والجامعية

مع مراعاة مقتضيات  99تتم الترقية باالختيار طبقا لمقتضيات الفقرة األولى من المادة و
 . أسفله 100المادة 
 

 ة الثانية :ـالمدرسية والجامعية من الدرجة الثالثة إلى الدرجمن إطار محضري المختبرات  -2

ر بعد التقييد في جدول الترقية من بين محضري المختبرات عن طريق االختيا -ب 
 . سنوات من الخدمة بهذه الصفة 10من الدرجة الثالثة المتوفرين على   المدرسية والجامعية

مع مراعاة مقتضيات المادة  99تتم الترقية باالختيار طبقا لمقتضيات الفقرة األولى من المادة و
 . أسفله 100

 78المادة 
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 االقتصاد واإلدارة من الدرجة الثانية :  حقيعين مل 
عن طريق االختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين ملحقي االقتصاد واإلدارة  -ب

 . سنوات في الدرجة الثالثة 10من الدرجة الثالثة المتوفرين على 
مقتضيات مع مراعاة  99وتتم الترقية باالختيار طبقا لمقتضيات الفقرة األولى من المادة 

 . أسفله 100المادة 

 79المادة 

 االقتصاد واإلدارة من الدرجة األولى : يعين ملحقو
عن طريق االختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين ملحقي االقتصاد واإلدارة  -ب

 . سنوات في الدرجة الثانية 10من الدرجة الثانية المتوفرين على 
مع مراعاة مقتضيات  99تضيات الفقرة األولى من المادة وتتم الترقية باالختيار طبقا لمق

 . أسفله 100المادة 

 80المادة 
، ويبقيان  يوضع إطار مساعد المصالح االقتصادية وإطار مقتصد في طريق االنقراض

( 1985أكتوبر  4) 1406من محرم  18بتاريخ  2.85.742خاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 
، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في مواد  منه 37ة يستفيدون من مقتضيات المادو

 . هذا المرسوم
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 81المادة 
 بالترقية من إطار مساعد المصالح االقتصادية إلى إطار مقتصد تحدد المقتضيات الخاصة

 2.85.742، المنصوص عليها في المرسوم رقم  ، ومن إطار مقتصد إلى إطار مقتصد ممتاز
 : ( وفق ما يلي 1985أكتوبر  4)  1406 من محرم 18بتاريخ 

 : من إطار مساعد المصالح االقتصادية إلى إطار مقتصد  -1

عن طريق االختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين مساعدي المصالح  -ب 
 .  سنوات من الخدمة بهذه الصفة 10المتوفرين على   االقتصادية

مع مراعاة مقتضيات  99فقرة األولى من المادة وتتم الترقية باالختيار طبقا لمقتضيات ال
 . أسفله 100المادة 

 من إطار مقتصد إلى إطار مقتصد ممتاز عن طريق االختيار من بين : -2

المتوفرين على  عن طريق االختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المقتصدين -ب 
 . سنوات من الخدمة بهذه الصفة 10

مع مراعاة مقتضيات  99تيار طبقا لمقتضيات الفقرة األولى من المادة وتتم الترقية باالخ
 . أسفله 100المادة 

 82المادة 

يبقى ن في التوجيه والتخطيط التربوي وإطار المساعدي  ، يوضع في طريق االنقراض
( 1985أكتوبر  4) 1406من محرم  18بتاريخ  2.85.742خاضعا لمقتضيات المرسوم رقم 

 . مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم ، السالف الذكر

 83المادة 

ى التخطيط التربوي إلرقية من إطار مساعد في التوجيه وتحدد المقتضيات الخاصـة بالت
لمقتضيات المرسوم رقم إطار مساعـد مختص في التوجيه والتخطيط التربوي الخاضعين 

 : ( وفق ما يلي1985بر أكتو 4) 1406محرم  18بتاريخ  2.85.742
عن طريق االختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المساعدين في التوجيه  -ب 

 .  سنوات من الخدمة بهذه الصفة 10المتوفرين على   والتخطيط التربوي
مع مراعاة مقتضيات  99وتتم الترقية باالختيار طبقا لمقتضيات الفقرة األولى من المادة 

 . أسفله 100المادة 

 87المادة 
 : يعين الملحقون االجتماعيون من الدرجة الثانية

عن طريق االختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الملحقين االجتماعيين من  -ب
 . سنوات في الدرجة الثالثة 10الدرجة الثالثة المتوفرين على 

مع مراعاة مقتضيات  99المادة وتتم الترقية باالختيار طبقا لمقتضيات الفقرة األولى من 
 . أسفله 100المادة 

 88المادة 
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 يعين الملحقون االجتماعيون من الدرجة األولى :
عن طريق االختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الملحقين االجتماعيين من  -ب 

 . سنوات في الدرجة الثانية 10الدرجة الثانية المتوفرين على 
مع مراعاة مقتضيات  99ختيار طبقا لمقتضيات الفقرة األولى من المادة تتم الترقية باالو
 . أسفله 100المادة 

 98المادة 

إلى  8، تتم الترقية عن طريق االمتحانات المهنية من السلم  2003فبراير  13ابتداء من 
استداللي  درجة لها ترتيبومن الدرجة الثالثة أو  ، درجة لها ترتيب استداللي مماثلأو   9السلم 

مماثل إلى الدرجة الثانية أو درجة لها ترتيب استداللي مماثل ومن الدرجة الثانية أو درجة لها 
، بالنسبة  ل سنوياـترتيب استداللي مماثل إلى الدرجة األولى أو درجة لها ترتيب استداللي مماث

تحانات المهنية % من عدد المستوفين لشروط الترقية باالم 11، في حدود  لكل إطار على حدة
 . ودون األخذ بعين االعتبار عدد المستفيدين برسم السنوات السابقة

 . ويستثنى من هذه الترقية الموظفون المتدربون

 99المادة 

 8تتم الترقية باالختيار بعد التقييد في جدول الترقية من السلم  2003فبراير  13ابتداء من 
ي مماثل ، ومن الدرجة الثالثة أو درجة لها ترتيب أو درجة لها ترتيب استدالل  9إلى السلم 

استداللي مماثل إلى الدرجة الثانية أو درجة لها ترتيب استداللي مماثل ومن الدرجة الثانية أو 
،  ل سنوياـدرجة لها ترتيب استداللي مماثل إلى الدرجة األولى أو درجة لها ترتيب استداللي مماث

% من عدد المستوفين لشروط الترقية باالختيار دون  11حدود ، في  بالنسبة لكل إطار على حدة
 . األخذ بعين االعتبار عدد المستفيدين برسم السنوات السابقة

كما تتم الترقية باالختيار بعد التقييد في جدول الترقية من الدرجة األولى إلى الدرجة 
ر ودون األخذ بعين % من عدد المستوفين لشروط الترقية باالختيا 22الممتازة في حدود 

 . االعتبار عدد المستفيدين برسم السنوات السابقة
 . وتحدد المقاييس المعتمدة للترقية باالختيار بقرار لوزير التربية الوطنية

 . ويستثنى من هذه الترقية الموظفون المتدربون
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 100المادة 

سبة الترقية باالختيار ، تحدد ن المشار إليهما أعاله 99و 98استثناء من مقتضيات المادتين 
واالمتحانات المهنية خالل الثالث سنوات األولى من صدور هذا المرسوم في الجريدة الرسمية 

 . )المشار إليه بعده( 2وفق مضامين الجدول رقم 
 2الجدول رقم 

 نسبة الترقي باالمتحانات المهنية نسبة الترقي باالختيار السنة
2003 15 % 7 % 

2004 14 % 8 % 

2005 13 % 9 % 
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 مقتضيات انتقالية
 107المادة 

 : تتم الترقية باالختيار بالنسبة لألطر التي تم وضعها في طريق االنقراض كما يلي 
خالل أربع سنوات   8ة في السلم إلى الدرجات المرتب 7من الدرجات المرتبة في السلم  -أ 

 2003فبراير  13وذلك ابتداء من  7 لسلمأربعة أقساط متساوية على أساس األقدمية في ا  علىو
 ؛

على ـن والل سنتيـخ 9إلى الدرجات المرتبة في السلم  8من الدرجات المرتبة في السلم  -ب 
 ؛ 2007فبراير  13وذلك ابتداء من  8لسلم متساويين على أساس األقدمية في ا  قسطين
 رة " أـوفق مقتضيات الفق 8إلى السلم  7غير أنه بالنسبة لألطر التي سبق ترقيتها من السلم  

خالل سنتين وعلى قسطين متساويين على أساس  9  إلى السلم 8" أعاله ،  فتتم ترقيتها من السلم 
فبراير  13، وذلك ابتداء من  8بعد  قضاء سنة كاملة على األقل في السلم  8األقدمية في السلم 

 ؛ 2007
بالنسبة لمفتشي  11مرتبة في السلم إلى الدرجة ال 10من الدرجة المرتبة في السلم  -ج 

ثالث سنوات وعلى ثالثة أقساط متساوية ، على أساس األقدمية في الخدمة خالل  التعليم اإلبتدائى
 . 2004واألقدمية في السلم واألقدمية في اإلطار ، وذلك ابتداء من فاتح سبتمبر 

 مكررة 107المادة 

للمستشارين في  2003فبراير  13ابتداء من  يمكن خالل مدة انتقالية تحدد في ثالث سنوات 
 4الصادر في  2.85.742التوجيه أو التخطيط التربوي المنصوص عليهم في المرسوم رقم 

، الترقي إلى إطار مفتش في  2003فبراير  13العاملين بهذه الصفة بتاريخ  1985أكتوبر 
 ق ماـة األولى وفـمن الدرج التوجيه التربوي من الدرجة األولى أو مفتش في التخطيط التربوي

 يلي :
عن طريق االختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المستشارين في التوجيه أو  –ب   

 سنوات من األقدمية بهذه الصفة . 10التخطيط التربوي المتوفرين على 
مع مراعاة  ، 99وتتم هذه الترقية في حدود النسبة المشار إليها في الفقرة األولى من المادة 

 أعاله .  100مقتضيات المادة 

 مكررة مرتين 107المادة 

للممونين  2003فبراير  13يمكن خالل مدة انتقالية تحدد في ثالث سنوات ابتداء من  
لين بهذه العام 1985أكتوبر  4الصادر في  2.85.742المنصوص عليهم في المرسوم رقم 

إطار مفتش المصالح المادية والمالية من الدرجة ، الترقي إلى  2003فبراير  13الصفة بتاريخ 
 يلي : األولى وفق ما

 10عن طريق االختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الممونين المتوفرين على  –ب  
 . سنوات من األقدمية بهذه الصفة

مراعاة  مع 99وتتم هذه الترقية في حدود النسبة المشار إليها في الفقرة األولى من المادة 
 .  أعاله 100مقتضيات المادة 

 مكررة ثالث مرات 107المادة 
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، ودرجة كاتب  5توضع في طريق االنقراض درجة كاتب االقتصاد المرتبة في السلم  
 . 6االقتصاد الممتاز المرتبة في السلم 

 : وتتم الترقية بالنسبة لكل درجة كما يلي
 

 : بالنسبة لدرجة كاتب االقتصاد - أ

إلى درجة كاتب االقتصاد الممتاز المرتبة  5رجة كاتب االقتصاد المرتبة في السلم من د -
 ؛ 2003فبراير  13، على دفعة واحدة وذلك ابتداء من  6في السلم 

إلى درجة مساعد المصالح االقتصادية  6من درجة كاتب االقتصاد المرتبة في السلم  -
 ؛ 2003فبراير  13ابتداء من على دفعة واحدة ، وذلك  ، 7المرتبة في السلم 

إلى درجة مساعد مقتصد  7من درجة مساعد المصالح االقتصادية المرتبة في السلم  -
 ؛ 2003فبراير  13على دفعة واحدة ، وذلك ابتداء من  ، 8المرتبة في السلم 

، على  9إلى درجة مقتصد ممتاز المرتبة في السلم  8من درجة مقتصد المرتبة في السلم   -
 ؛ 2003فبراير  13، وذلك ابتداء من  عة واحدةدف

 : بالنسبة لدرجة كاتب االقتصاد الممتاز - ب 

إلى درجة مساعد المصالح  6من درجة كاتب االقتصاد الممتاز المرتبة في السلم  -
 ؛ 2003فبراير  13، على دفعة واحدة وذلك ابتداء من  7االقتصادية المرتبة في السلم 

إلى درجة مقتصد المرتبة في  7من درجة مساعد المصالح االقتصادية المرتبة في السلم  -
 ؛ 2006فبراير  13على دفعة واحدة ، وذلك ابتداء من  8السلم 
على  9إلى درجة مقتصد ممتاز المرتبة في السلم  8من درجة مقتصد المرتبة في السلم  -

    . 2008فبراير  13، وذلك ابتداء من  دفعة واحدة
 112المادة   

، تتم الترقية باالختيار بعد  2003فبراير 13سنوات ابتداء من  4بصفة استثنائية ولمدة  
، بالنسبة ألساتذة التعليم االبتدائي  التقييد في جدول الترقي من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية

اإلدارة والمتوفرين على قي االقتصاد والملحقين التربويين وملحوأساتذة التعليم الثانوي اإلعدادي و
 .  سنوات من الخدمة في الدرجة الثالثة 6سنة من األقدمية العامة منها  15

مع مراعاة مقتضيات المادة  99وتتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة األولى من المادة 
 .  أعاله 100
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 مكررة 112المادة 
وية خالل مدة ثالث سنوات ابتداء من فاتح يناير يمكن بصفة استثنائية تنظيم مباراة سن 
 9والمقتصدين الممتازين المرتبين في السلم  8، تفتح لفائدة المقتصدين المرتبين في السلم  2004

وملحقي االقتصاد واإلدارة من الدرجة الثالثة المنبثقين عن درجة مقتصد ممتاز الحاصلين على 
 . رجة الثانيةاإلجازة وذلك لولوج إطار ممون من الد

 

 مقتضيات مختلفة
 114المادة 

 59و  50و   28و  8باإلضافة إلى شروط الترقي باالختيار المنصوص عليها في المواد 
، تتم الترقية باالختيار بعد التقييد في جدول الترقي من الدرجة الثانية إلى الدرجة األولى  أعاله

المستشارين في ستشارين في التوجيه التربوي والمبالنسبة ألساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و
سنة من األقدمية العامة منها  15، المتوفرين على  التخطيط التربوي المرتبين في الدرجة الثانية

الذين خضعوا لتكوين لولوج ، و سنوات من الخدمة في الدرجة الثانية أو درجة مماثلة لها 6
 . ه تغيير في اإلطارالدرجة الثانية أو درجة مماثلة لها ترتب عن

، مفتشو التعليم االبتدائي المرتبين في  كما يستفيد من نفس المقتضيات الواردة في هذه المادة
الخاضعين لمقتضيات المرسوم رقم و  االبتدائيالسلم العاشر الحاصلين على شهادة مفتش التعليم 

، للترقية إلى  ه أعاله( المشار إلي1985أكتوبر  4) 1406من محرم  18الصادر في  2.85.742
 . إطار مفتش رئيسي للتعليم االبتدائي

  

 115المادة 
الدبلومات التي تسلمها تبقى المقتضيات المنظمة لشروط وكيفيات الحصول على الشهادات و

، كما يبقى العمل جاريا بالشروط  مراكز التكوين الخاضعة لوزارة التربية الوطنية سارية المفعول
ومات المعمول بها للتوظيف في مختلـف األطر المنصـوص عليها في المرسوم والشهادات والدبل

( بشأن النظام األساسي 1985أكتوبر  4) 1406من محـرم  18بتاريخ في   2.85.742رقـم 
، و ذلك إلى حين صدور النصوص التنظيمية  الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية للتوظيف

 . سومالمنصوص عليها في مواد هذا المر
  

  مكررةمكررة  115115المادة المادة 

 18بتاريخ  2.85.742في المرسوم رقم  يستفيد أطر هيئة رجال التعليم المنصوص عليهم 
( بشأن النظام األساسي الخاص بموظفي وزارة التربية 1985أكتوبر  4) 1406من محرم 

نتين من ، والذين خضعوا لتكوين ترتب عنه تغيير في اإلطار دون تغيير في السلم من س الوطنية
 . 2004وذلك ابتداء من فاتح يناير  ، ، تحتسب للترقي في الدرجة األقدمية
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  مكررةمكررة  115115المادة المادة 

 18بتاريـخ  2.85.742في المرسوم رقم  يستفيد أطر هيئة رجال التعليم المنصوص عليهم 
ة ( بشأن النظام األساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطني1985أكتوبر  4)1406من محرم 

، والذين خضعوا لتكوين ترتب عنه تغيير في اإلطار دون تغيير في السلم من سنتين من األقدمية 
 . 2004، تحتسب للترقي في الدرجة ، وذلك ابتداء من فاتح يناير 

  

11مكررة مرتينمكررة مرتين  115115المادة المادة 
  

ي إطار يستفيد أساتذة التعليم الثانوي اإلعدادي من الدرجة الثانية والذين تم توظيفهم األول ف
أساتذة السلك األول للتعليم الثانوي من الدرجة الثالثة المنصوص عليهم في المرسوم رقم 

( بشأن النظام األساسي الخاص 1985أكتوبر  4) 1406من محرم  18الصادر في  2.85.742
بموظفي وزارة التربية الوطنية، من سنوات من األقدمية تحتسب ألجل الترقي باالختيار إلى 

 األولى. تحدد على الشكل التالي :الدرجة 
  1979خمس سنوات لفائدة أساتذة التعليم الثانوي اإلعدادي الذين تم توظيفهم األول سنة 

وما قبل، ويستفيدون بصفة استثنائية من الترقية عن طريق االختيار بعد استيفائهم 
وص عليها في للشروط النظامية للترقي دون األخذ بعين االعتبار النسبة المئوية المنص

 السالف الذكر. 2.85.742المرسوم رقم 
على  2004وتصرف األجرة الشهرية الناتجة عن هذه الترقية كاملة ابتداء من فاتح يوليو 

 أن يحتفظ المعنيون باألمر باألقدمية في الدرجة تحتسب منذ استيفائهم الشروط النظامية للترقي ؛
 ؛ 1980ة ـي اإلعدادي الذين تم توظيفهم األول سنأربع سنوات لفائدة أساتذة التعليم الثانو 
 ؛ 1981ة ـثالث سنوات لفائدة أساتذة التعليم الثانوي اإلعدادي الذين تم توظيفهم األول سن 

  ؛ 1982سنتان لفائدة أساتذة التعليم الثانوي اإلعدادي الذين تم توظيفهم األول سنة 

 1983دي الذين تم توظيفهم األول سنة سنة واحدة لفائدة أساتذة التعليم الثانوي اإلعدا. 

وتسري نفس المقتضيات المشار إليها أعاله، على أساتذة التعليم الثانوي اإلعدادي من 
الدرجة الثانية الراسبين في امتحانات التخرج من المراكز التربوية الجهوية وكذا 

لتوظيف بالنسبة الراسبين في السنة الثانية للمدارس العليا لألساتذة. ويحتسب تاريخ ا
للمعنيين باألمر ألجل االستفادة من سنوات األقدمية المذكورة أعاله، ابتداء من تاريخ 

 تسميتهم كأساتذة السلك األول للتعليم الثانوي.

وتتم الترقيات الناتجة  عن منح أربع سنوات وثالث سنوات وسنتين وسنة واحدة من 
المعنيين باألمر للشروط النظامية للترقي األقدمية المشار إليها أعاله، بعد استيفاء 

أعاله مع مراعاة مقتضيات  99باالختيار المنصوص عليها في الفقرة األولى من المادة 
 من هذا المرسوم، وتصرف األجرة الشهرية الناتجة عنها كاملة، كما يلي : 100المادة 

  ؛ 2003بالنسبة للمستفيدين من الترقية سنة  2004ابتداء من فاتح أكتوبر 

  ؛ 2004بالنسبة للمستفيدين من الترقية سنة  2005ابتداء من فاتح يناير 

                                                 
 2.02.854( بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2006أغسطس  28) 1427شعبان  3صادر في  2.06.171مرسوم رقم  1

( بشأن النظام األساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية. 2003فبراير  10) 1423ة ذي الحج 8الصادر في 
 [.2006سبتمبر  18بتاريخ  5457] جريدة رسمية عدد 
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  ؛ 2005بالنسبة للمستفيدين من الترقية سنة  2005ابتداء من فاتح يوليو 

  2006بالنسبة للمستفيدين من الترقية سنة  2006ابتداء من فاتح يوليو. 

الثانية، الذين تم توظيفهم األول في  ويستفيد أساتذة التعليم الثانوي اإلعدادي من الدرجة
 1985أكتوبر  4الصادر في  2.85.742إطار المعلمين المنصوص عليهم في المرسوم رقم 

سنوات في إطار أساتذة السلك  6سنة من الخدمة منها  15السالف الذكر، والمتوفرين على 
 2.85.742المذكور رقم  األول للتعليم الثانوي من الدرجة الثالثة المنصوص عليهم في المرسوم

من سنوات من األقدمية تحتسب ألجل الترقي باالختيار إلى الدرجة األولى تحدد على الشكل 
 التالي :
  ؛ 1993أربع سنوات بالنسبة للذين استوفوا األقدمية المذكورة أعاله إلى غاية سنة 

  ؛ 1994ثالث سنوات بالنسبة للذين استوفوا األقدمية المذكورة أعاله خالل سنة 

  ؛ 1995سنتان بالنسبة للذين استوفوا األقدمية المذكورة أعاله خالل سنة 

  1996سنة واحدة بالنسبة للذين استوفوا األقدمية المذكورة أعاله خالل سنة. 

وتتم الترقيات الناتجة عن منح أربع سنوات وثالث سنوات وسنتين وسنة واحدة من 
فاء المعنيين باألمر للشروط النظامية للترقي باالختيار األقدمية المشار إليها أعاله، بعد استي

من  100أعاله مع مراعاة مقتضيات المادة  99المنصوص عليها في الفقرة األولى من المادة 
 هذا المرسوم، وتصرف األجرة الشهرية الناتجة عنها كاملة، كما يلي:

  ؛ 2003نة بالنسبة للمستفيدين من الترقية س 2004ابتداء من فاتح أكتوبر 

  ؛ 2004بالنسبة للمستفيدين من الترقية سنة  2005ابتداء من فاتح يناير 

  ؛ 2005بالنسبة للمستفيدين من الترقية سنة  2005ابتداء من فاتح يوليو 

  2006بالنسبة للمستفيدين من الترقية سنة  2006ابتداء من فاتح يوليو . 

لسلك األول للتعليم الثانوي من الدرجة ويستثنى من اإلجراءات المذكورة أعاله، أساتذة ا
المشار إليه  1985أكتوبر  4الصادر في  2.85.742الثالثة المنصوص عليهم في المرسوم رقم 

 31أعاله، المستفيدون من الترقية إلى الدرجة الثانية بناء على الشهادات الجامعية إلى غاية 
 .1992ديسمبر 
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((20052005ديسمبر ديسمبر   22))  14261426ل ل من شوامن شوا  2929صادر في صادر في   2.04.4032.04.403مرسوم رقم مرسوم رقم 
11
كما كما   

سبتمبر سبتمبر   2121))  14271427شعبان شعبان   2727صادر في صادر في   2.06.3562.06.356تم تتميمه بالمرسوم رقم تم تتميمه بالمرسوم رقم 

22بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو اإلطاربتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو اإلطار  ((20062006
  

      

 الوزير األول ،
فبراير  24) 1377شعبان  4الصادر في  1.58.008بناء على الظهير الشريف رقم 

 وقع تغييره وتتميمه ؛ كمام األساسي العام للوظيفة العمومية ، ( بمثابة النظا1958
( بتحديد 1963يوليو  8) 1383من صفر  15الصادر في  2.62.344وعلى المرسوم رقم 

 ه ؛ـساللم األجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة ، كما وقع تغييره وتتميم
يونيو  22) 1387من ربيع األول  13 الصادر في 401.67وعلى المرسوم الملكي رقم 

( بسن نظام عام للمباريات واالمتحانات الخاصة بولوج أسالك ودرجات ومناصب 1967
 اإلدارات العمومية ؛

( 1968ماي  17) 1388من صفر  19الصادر في  988.68وعلى المرسوم الملكي رقم 
 ة والدرجة ؛بتحديد مسطرة التنقيط وترقي موظفي اإلدارات العمومية في الرتب

 23) 1426من شوال  20وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 
 ( .2005نوفمبر 

 رسم ما يلي :
 المادة األولى

يحدد هذا المرسوم شروط الترقي في الدرجة أو اإلطار بالنسبة لموظفي الدولة ، باستثناء 
عليم العالي وبهيئة تاألساتذة الباحثين بالالموظفين الخاضعين لألنظمة األساسية الخاصة بهيئة 

األساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين األطر العليا وبهيئة األساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب 
األسنان وبهيئة األطباء والصيادلة وجراحي األسنان المشتركة بين الوزارات وبهيئة األطباء 

لمهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين البياطرة المشتركة بين الوزارات وبهيئة ا
المديرية العامة الوزارات وبالمفتشية العامة للمالية وبالمفتشية العامة لإلدارة الترابية وبموظفي 

لألمن الوطني وأطر كتاب الشؤون الخارجية ومستشاري الشؤون الخارجية والوزراء المفوضين 
وبالهيئة الوطنية  وزارة الشؤون الخارجية والتعاون التابعين للنظام األساسي الخاص بموظفي

 . للوقاية المدنية وبهيئة المستشارين القانونيين لإلدارات
 

 المادة الثانية
باالختيار ، حسب ويتم الترقي في الدرجة أو اإلطار ، عن طريق امتحان الكفاءة المهنية 

 االستحقاق ، بعد التقييد في جدول الترقي .

                                                 
 ( .2006أكتوبر  2) 1427رمضان  9 – 5461الجريدة الرسمية عدد  1
 ( .2006فبراير  9) 1427محرم  10 – 5394الجريدة الرسمية عدد  2
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 لثةالمادة الثا
سنويا من عدد الموظفين  %11يتم الترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية ، في حدود 

 سنوات في الدرجة على األقل . 6المتوفرين على أقدمية 
تضاف إلى النقط المخصصة الختبارات امتحان الكفاءة المهنية ، نقطة مهنية تطابق معدل 

جتياز امتحان الكفاءة المهنية ، يخصص لها النقط المحصل عليها برسم السنوات المطلوبة ال
 من مجموع نقط االمتحان . %30معامل يعادل 

 المادة الرابعة
سنويا من عدد   % 11يتم الترقي باالختيار بعد التقييد في جدول الترقي ، في حدود 

 سنوات في الدرجة على األقل . 10الموظفين المتوفرين على أقدمية 
أو في  11د التقييد في جدول الترقي من الدرجات المرتبة في السلم يتم الترقي باالختيار بع

سنويا من عدد الموظفين   % 22درجات لها ترتيب استداللي مماثل إلى الدرجة األعلى في حدود 
 سنوات من الخدمة في الدرجة . 5المرتبين في الرتبة السابعة والمتوفرين على 

 المادة الخامسة
بة الحصيص المالي للترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية أو عندما ال يخول تطبيق نس

 باالختيار أية إمكانية للترقي ، يتم اعتماد إمكانية واحدة للترقي .
 المادة السادسة

 2004و  2003وات ـي برسم سنـأعاله ، يتم الترق 2ادة ـاء من مقتضيات المـاستثن
من عدد الموظفين  % 22رقي في حدود حصرا باالختيار بعد التقييد في جدول الت 2005و

 أعاله . 4المتوفرين على الشروط النظامية المطلوبة المشار إليها في المادة 
 المادة السابعة

أعاله ، يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة  6مع مراعاة مقتضيات المادة 
التنظيمية المخالفة المنصوص عليها الرسمية ، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع المقتضيات 

 2.02.854باستثناء تلك المنصوص عليها في المرسوم رقم  في مختلف األنظمة األساسية ،
( بشأن النظام األساسي الخاص بموظفي 2003فبراير  10) 1423ذي الحجة  8الصادر في 

المكلف بتحديث  ويسند تنفيذه إلى وزير المالية والخوصصة والوزير وزارة التربية الوطنية
 القطاعات العامة كل واحد منهما فيما يخصه .

 
 

 ( .2005ديسمبر  2) 1426من شوال  29وحرر بالرباط في 
 

 اإلمضاء : إدريس جطو .
 

 وقعه بالعطف :
 وزير المالية والخوصصة ،
 اإلمضاء : فتح هللا ولعلو .

 

 
 

 الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ،

 وسعيد .اإلمضاء : محمد ب
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 المملكة المغربية
 تحديث القطاعات العامةوزارة 

 

 وع   2منشور رقم

 2006أبريل  21، في :  الرباط

  
 

 

  إلـىإلـى

  السيد وزير الدولةالسيد وزير الدولة

  والسيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولةوالسيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة

  --الرباط الرباط   --

      

  1426من شوال  29الصادر في  2.04.403: تطبيق المرسوم رقم  الموضوع

 ( بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو اإلطار .2005دجنبر  2)
 

 سالم تام بوجود موالنا اإلمام
 5394وبعد ، ففي إطار تفعيل مضامين الحوار االجتماعي صدر بالجريدة الرسمية رقم 

بتحديد شروط  2005دجنبر  2الصادر في  2.04.403المرسوم رقم  2006فبراير  09بتاريخ 
لة في الدرجة أو اإلطار الذي يهدف إلى إرساء منظومة جديدة وموحدة للترقي وترقي موظفي الدو

 تقوم على أساس االستحقاق والمردودية والكفاءة المهنية .
وقبل توضيح مضامين وكيفيات تطبيق مقتضيات هذا المرسوم يتعين أوال تحديد مجال 

 تطبيقه .
 : أوال : مجال التطبيق

ات إليه أعاله على كافة موظفي الدولة ماعدا بعض الهيئ تسري مقتضيات المرسوم المشار
 ة األولى من المرسوم .التي تم استثناؤها بموجب الماد

 9ن ـويتعين في هذا اإلطار لفت االنتباه إلى أن المقتضيات الجديدة تنسخ وتحل ، ابتداء م
دة في األنظمة ، محل المقتضيات النظامية المتعلقة بالترقي في الدرجة المحد 2006فبراير 

األساسية الجاري بها العمل بما في ذلك المقتضيات المتعلقة بالتخصصات المهنية المطلوبة للترقي 
  في درجات األعوان العموميين .

 
 : ثانيا : كيفيات التطبيق

أرسى هذا المرسوم نظاما جديدا للترقي في الدرجة أو اإلطار يقوم على امتحان الكفاءة 
 ختيار ، حسب االستحقاق ، بعد التقييد في جدول الترقي .المهنية وعلى اال
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 الترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية : -1

من أهم ما تضمنته مقتضيات المرسوم المذكور تعميم امتحان الكفاءة المهنية للترقي إلى 
ا ترتيب أو الدرجات التي له 11إلى  2الدرجات أو األطر المرتبة ابتداء من سالليم األجور رقم 

من عدد الموظفين المتوفرين على أقدمية ال تقل  %11استداللي مماثل ، ويفتح سنويا في حدود 
م الترقيات الناتجة عن امتحانات الكفاءة ون خص( سنوات في الدرجة أو اإلطار د6عن ست )

ي ال ـة التي في الحالـالمهنية برسم السنوات السابقة ، علما أنه يمكن اعتماد إمكانية واحدة للترق
 المالي أي إمكانية للترقي .يخول فيها تطبيق نسبة الحصيص 

 
 

وحتى يتسنى تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية وفقا للشروط الجديدة التي تضمنها المرسوم رقم 
المشار إليه أعاله ، المرجو منكم إعداد مشاريع القرارات المنظمة المتحانات الكفاءة  2.04.403

تدخل في مجال اختصاصكم وتوجيهها إلى وزارة تحديث القطاعات العامة ، ويتعين المهنية التي 
 أن تتضمن مشاريع القرارات المذكورة المقتضيات المتعلقة ب:

 الشروط النظامية المطلوبة للمشاركة في االمتحان ؛ 

 تحديد وسائل نشر قرار فتح االمتحان ؛ 

 من المرسوم المشار إليه أعاله في  3 تحديد النقطة المهنية المنصوص عليها في المادة
ى النحو ـة النهائية علـاب النقطـمن مجموع نقط اختبارات االمتحان بحيث يتم احتس 30%

 التالي :
 

 (x 30( + ) معدل النقطة المهنية برسم السنوات الست األخيرة x 70)معدل نقط االمتحان  = النقطة النهائية
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طبقا  20و  0يعبر عنها ، جميعها ، بأرقام تتراوح بين مع التذكير أن هذه النقط 
 للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العامل ؛

 ن تنصب تحديد عدد االختبارات ونوعها وموادها ومددها ومعامالتها مع الحرص على أ
 طابع مهني ؛ االختبارات على مواضيع ذات

 ن الدرجة التي ينتمي إليها تشكيل لجان االمتحان من أعضاء ينتمون إلى درجات أعلى م
المترشحون وأن تتوفر فيهم كافة الشروط الالزمة لإلشراف على جميع أطوار االمتحان 

 وتصحيح اختباراته وتحديد الئحة الناجحين .
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 الترقي عن طريق االختيار : -2
طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعاله ، فإن الترقي عن طريق االختيار يتم ضمن 

 التالية : الشروط
 التوفر على أقدمية ال تقل عن عشر سنوات في الدرجة أو اإلطار ؛ - أ
 

مراعاة شرط االستحقاق الذي ينبغي أن يتم تقديره وفقا لمقتضيات المرسوم رقم  - ب
بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي اإلدارات العمومية  2005دجنبر  2الصادر في  2.05.1367

 ؛
 

 السنوي طبقا للمسطرة الجاري بها العمل ؛التقييد في جدول الترقي  -ج
 

يحتسب على أساس مجموع المترشحين  %11مراعاة حصيص سنوي يتمثل في  -د
م الترقيات الناتجة عن جداول الترقية برسم ن خصالمتوفرين على األقدمية المذكورة أعاله دو

لة التي ال يخول فيها تطبيق السنوات السابقة ، علما أنه يمكن اعتماد إمكانية واحدة للترقي في الحا
 نسبة الحصيص المالي أي إمكانية للترقي .

 

رج السلم ، الذي يتم حصرا عن غير أنه بالنسبة للترقي إلى األطر أو الدرجات المرتبة خا
االختيار ، فإنه يتعين ، باإلضافة إلى الشرطين المنصوص عليهما في الفقرة "ب" و"ج"  طريق

 التاليين :أعاله ، مراعاة الشرطين 

 ( سنوات من الخدمة في الدرجة أو 5التوفر على الرتبة السابعة وأقدمية ال تقل عن خمس )
 اإلطار ؛

  يحتسب على أساس مجموع المترشحين  %22مراعاة حصيص سنوي يتمثل في
المتوفرين على الرتبة واألقدمية المذكورتين أعاله دون خصم الترقيات الناتجة عن جداول 

واحدة للترقي في الحالة التي السنوات السابقة ، علما أنه يمكن اعتماد إمكانية  الترقية برسم
 نسبة الحصيص المالي أي إمكانية للترقي . تطبيقال يخول فيها 

نظام الجديد ، بأثر لمتحانات الكفاءة المهنية كآلية للترقي ، طبقا لاونظرا الستحالة تنظيم 
المشار إليه أعاله على أن الترقي  2.04.403سوم رقم رجعي فقد نصت المادة السادسة من المر

يتم حصرا عن طريق االختيار بعد  2005و  2004و  2003في الدرجة أو اإلطار برسم سنوات 
سنويا من مجموع المترشحين المتوفرين على الشروط   % 22التقييد في جدول الترقي في حدود 

 م المذكور ، علما أن تفعيل المادة السادسة يقتضي :النظامية المحددة في المادة الرابعة من المرسو
 

 السنوات المذكورة بناء على الشروط السابقة للترقي ؛ برسمضرورة إنجاز الترقيات  -1
  

ضرورة احترام الحقوق المكتسبة لفائدة الموظفين الذين تمت ترقيتهم عن طريق  -2
 االختيار أو عن طريق امتحانات الكفاءة المهنية ؛

  

( يخول %22طبيق الشروط الجديدة للترقي إذا تبين أن نظام الحصيص المالي الجديد )ت -3
  إمكانية أو إمكانيات إضافية للترقي ، وذلك حسب الفرضيتين التاليتين :

 سبب عدم توفر الفرضية األولى التي لم تنجز فيها اإلدارة الترقية في الدرجة أو اإلطار ، ب
داد جداول الترقي برسم السنوات المعنية طبقا لمقتضيات يتعين إع إمكانيات الترقي حيث
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المادة السادسة المشار إليها أعاله ، علما أنه يتعين خصم الترقيات المنجزة ، عند االقتضاء 
 ، عن طريق امتحان الكفاءة المهنية ؛

 اء سم السنوات المذكورة ، سوالفرضية الثانية التي تكون اإلدارة قد أنجزت فيها الترقية بر
ق اآلليتين معا ، فإنه ـق االختيار أو عن طريق امتحان الكفاءة المهنية أو عن طريعن طري

اآلليتين  يمكن ، إذا كان مجموع إمكانيات الترقي إلى الدرجة أو اإلطار المنجزة بإحدى
المذكورتين أو بهما معا يقل عن إمكانيات الترقي التي يخولها نظام الحصيص المالي 

، إعداد جداول إضافية للترقي وفقا للشروط الجديدة للترقي تتضمن  (%22الجديد )
اإلمكانيات المضافة دون أن يتجاوز مجموع اإلمكانيات المرصودة للترقي برسم الدرجة 

 . %22ة ـوالسنة المعنية نسب

المشار إليه  2.04.403وعليه ، وحرصا على التطبيق السليم لمقتضيات المرسوم رقم 
 حكم المختصة قصد التقيد بمضمون هذا المنشور .و منكم إعطاء تعليماتكم لمصالأعاله ، فالمرج

  

  وتقبلوا خاص التحيات ، والسالم .وتقبلوا خاص التحيات ، والسالم .
  

  

  

 ة والخوصصةـر الماليـوزي      الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة
 إمضاء : فتح هللا ولعلو                     محمد بوسعيد           
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  ربية الوطنية والتعليم العالي ربية الوطنية والتعليم العالي قـرار لوزير التقـرار لوزير الت

  وتكوين األطر والبحث العلميوتكوين األطر والبحث العلمي

  ((20072007ماي ماي   1616))  14281428من ربيع اآلخر من ربيع اآلخر   2828صادر في صادر في   1262.071262.07رقم رقم 

  بشأن تحديد المقاييس المعتمدة للترقية باالختياربشأن تحديد المقاييس المعتمدة للترقية باالختيار

  

  وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي ،وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي ،
فبراير  24) 1377شعبان  04الصادر في  1.58.008بناء على الظهير الشريف رقم 

 ( بمثابة النظام األساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛1958
( 2003فبراير  10) 1423ذي الحجة  8الصادر في  2.02.854وعلى المرسوم رقم 

ره وتتميمه، بشأن النظام األساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، كما وقع تغيي
 منه ؛  99والسيما المادة 

( 2005ديسمبر  2) 1426من شوال  29الـصادر في  2.05.1367وعلى المرسوم رقم 
 بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي اإلدارات العمومية ؛

  

  قـرر ما يلي :قـرر ما يلي :

  المادة األولى المادة األولى 
ييم موظفي باإلضافة إلى المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل في مجال تنقيط وتق

اإلدارات العمومية ، يخضع موظفو وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر 
والبحث العلمي، المترشحون للترقية باالختيار من سلم إلى آخر ومن درجة إلى أخرى برسم 

 أسفله. 2، لتقييم مهني يتم على أساس المقاييس المنصوص عليها في المادة  2006سنة 

  

  دة الثانيةدة الثانيةالماالما
تشتمل المقاييس المعتمدة للترقية باالختيار ، باإلضافة إلى المسار المهني للموظف ، 

 على العناصر التالية :
 

 إنجاز األعمال المرتبطة بالوظيفة ؛ -
 المردودية ؛ -

 القدرة على التنظيم ؛ -

 السلوك المهني ؛ -

 البحث واالبتكار . -

  المادة الثالثةالمادة الثالثة
 لرسمية .ينشر هذا القرار بالجريدة ا

 

 1428من ربيع اآلخر  28وحرر بالرباط في 
 (.2007ماي  16) 

 

 

 اإلمضاء : حبيب المالكي.
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   1419ذو القعدة  29الرباط في                                                           المملكة المغربيةالمملكة المغربية          

 1999مارس  18 الموافق ل                                  وزارة الوظيفة العموميةوزارة الوظيفة العمومية  

  واإلصالح اإلداريواإلصالح اإلداري          

  و/عو/ع  33منشور رقم منشور رقم           

    
  

  من وزير الوظيفة العمومية واإلصالح اإلداريمن وزير الوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري

  إلـىإلـى

  السادة وزيري الدولة والوزراء والسيدتين كاتبتي الدولةالسادة وزيري الدولة والوزراء والسيدتين كاتبتي الدولة

  --الرباطالرباط--والسادة كتاب الدولةوالسادة كتاب الدولة
  

 . الترقي في الدرجة  الموضوع :الموضوع :

 ط طرق المتعلق بتبسي 1974يناير  29د بتاريخ  138منشور الوزير األول رقم   ::    المرجـعالمرجـع
 المراقبة اإلدارية والمالية في ميدان تسيير موظفي الدولة.   
 م أداء ـحول تقوي 1999يناير  07د بتاريخ  99/1ر األول رقم ـومنشور الوزي   
 الموظفين باإلدارات العمومية.  

 
 ، سالم تام بوجود موالنا اإلمام

سبة عرضها لوائح الترقي في وبعد، فلقد أثار انتباهي أن بعض اإلدارات العمومية، بمنا
د المشار إليه في  138الدرجة على تأشيرة هذه الوزارة، بناء على منشور الوزير األول رقم 

المرجع أعاله، ال تتقيد بالقواعد العامة التي تحكم موضوع  الترقية وعلى األخص منها تلك التي 
وضرورة عرضها على أنظار تتعلق بقاعدة سنوية لوائح الترقي وكيفية تحضيرها وإعدادها، 

 1.58.008اللجنة اإلدارية المتساوية األعضاء وفق ما سبق أن تعرض لها الظهير الشريف رقم 
( بمثابة النظام األساسي العام للوظيفة العمومية 1958فبراير  24) 1377شعبان  04الصادر في 

لمرسوم الملكي رقم والتي تم التذكير بها بموجب ا 35و 34-33-30-29-28السيما في فصوله 
( بتحديد مسطرة التنقيط وترقي موظفي الدولة 1968مايو  17) 1388صفر  19بتاريخ  68-988

 في الرتبة والدرجة كما وقع تغييره وتتميمه.
ولكي يتم إنجاز هذه الترقية طبقا لما تقتضيه القواعد السالفة الذكر يشرفني أن أذكركـم بما 

 يلي :
 

 : قيمبدأ سنوية لوائح التر
يتم تحضير لوائح الترقي من طرف اإلدارة برسم السنة المالية التي أصبحت بعد التعديل 

يونيو، غير أنه فيما إذا نفدت  30الذي طرأ على القانون المالي تبتدئ من فاتح يوليوز وتنتهي في 
تمامها الالئحة قبل نهاية السنة التي وضعت من أجلها ولم يقع شغل المناصب المالية الشاغرة ب

 يمكن تحضير الئحة تكميلية لنفس السنة بهدف شغل المناصب التي تكون قد تبقت شاغرة.
من الظهير  33ويقتضي احترام مبدأ سنوية الئحة الترقي المنصوص عليه في الفصل 

المشار إليه أعاله حث اإلدارات على ضرورة إنجاز هذه الترقيات في  1.58.008الشريف رقم 
ير البت فيها لسنوات الحقة تفاديا للمشاكل التقنية التي قد تعترض إنجازها من أوانها وتجنب تأخ

 جهة، واآلثار السلبية التي يمكن أن تترتب عن هذا التأخير بالنسبة للمستفيدين منها من جهة ثانية.
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ويتعين وفق ما تمليه هذه القاعدة تحضير لوائح الترقي التكميلية خالل السنة المالية الجارية 
 و على أبعد تقدير خالل السنة المالية الموالية.أ

 

 : التقييد في الئحة الترقي
السالف الذكر على أن ترقية  1.58.008من الظهير الشريف رقم   33لقد نص الفصل 

الموظفين ال يمكن أن تقع إال إذا كانوا مقيدين في الئحة الترقي وتقتضي هذه القاعدة أن تتضمن 
وظفين المستوفين للشروط النظامية المطلوبة لهذه الترقية بما في ذلك الئحة الترقي جميع الم

 الموظفين غير المقترحين للترقي.
ويهم هذا اإلجراء جميع الموظفين المستوفين لشروط الترقي برسم سنة صالحية الالئحة 

من الظهير الشريف بمثابة  37والموجودين في إحدى الوضعيات المنصوص عليها في الفصل 
 ام األساسي العام للوظيفة العمومية.النظ

من النظام األساسي العام للوظيفة  53و  47يجدر التذكير أنه طبقا لمقتضيات الفصلين و
العمومية، يتمتع الموظف الملحق بجميع حقوقه في الترقية بسلكه األصلي شأنه في ذلك شأن باقي 

اج أسمائهم في الئحة الترقي وترتيبهم ويتعين بالتالي إدرألصلية الموظفين العاملين باإلدارات ا
فيها حسب أحقيتهم استنادا إلى النقطة العددية الممنوحة لهم واالقتراحات المدعمة باألسباب من 

 طرف اإلدارات أو المؤسسات الملحقين لديها.
ويتم توجيه البطاقة الفردية للتنقيط قبل فاتح أبريل من كل سنة من طرف اإلدارة األصلية 

وفق المسطرة والكيفية المنصوص عليها في الفصلين دارة الملحق بها المعني باألمر وذلك إلى اإل
( المغير 1999)فاتح يبراير  1419شوال  14المؤرخ في  2.97.906من المرسوم رقم  14و  7

 .1المشار إليه أعاله  988.68والمتمم للمرسوم الملكي رقم 
 ن من الئحة الترقي ألسباب تأديبية.ويستثنى من هذه القاعدة الموظفون المحذوفو

 

 : الترتيب حسب االستحقاق
من الظهير الشريف في شأن النظام األساسي العام للوظيفة العمومية على  34نص الفصل 

أن يقيد الموظفون في الئحة الترقي حسب ترتيب أحقيتهم، هذه األحقية التي تكون نتيجة إلثبات 
مارسة عملهم والنقطة العددية التي حصلوا عليها والتي يجب الموظفين لجدارتهم وفاعليتهم في م

أن تمنح لهم على أساس تقدير شامل ألدائهم ومراعاة لقيمتهم الحقيقية من حيث المردودية 
يناير  07بتاريخ   99/1والسلوك واالنضباط، طبقا لما جاء في منشور السيد الوزير األول رقم 

 عمة باألسباب من طرف رؤساء المصالح.باإلضافة إلى االقتراحات المد 1999
أما عنصر األقدمية فلن يلجأ إليه في هذه العملية إال في حالة تعذر الفصل بين مرشحين 

 متساويين في األحقية.
وتتجلى أهمية التأكيد على ترتيب المرشحين في الئحة الترقي حسب االستحقاق ما 

وب إنجاز هذه الترقيات حسب ترتيب المذكور أعاله من وج 34أفصحت عنه مقتضيات الفصل 
الالئحة حتى ال يكون هناك مغاالة في االختيار، وبالتالي انتقاء العناصر ذات الكفاءة العالية لهذه 

 الترقية مع مراعاة المصالح الضرورية لإلدارة.
 

 : ضرورة عرض لوائح الترقي على أنظار اللجان اإلدارية

                                                 
 ( .2001شتنبر  25) 2.00.1300مرة أخرى بواسطة المرسوم رقم  14و 7ر الفصلين تم تغيي 1
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ي لها حق التسمية وتعرض هذه اللوئح على أنظار تعد لوائح الترقي من طرف السلطة الت
 اللجنة اإلدارية المتساوية األعضاء المختصة.

إطار المحدثة في وتجدر اإلشارة إلى أن اللجان المركزية المنبثقة عن اللجان الخاصة بكل 
في  على صعيد اإلدارة المركزية تختص بالنظر في الترقية باالختيارمختلف العماالت واألقاليم أو 

 2.59.0200مكرر من المرسوم رقم  32اإلطار أو الدرجة وذلك عمال بمقتضيات الفصل 
من الظهير الشريف الصادر بمثابة النظام األساسي العام للوظيفة  11المطبق بموجبه الفصل 

 العمومية المتعلق باللجان اإلدارية المتساوية األعضاء.
للترقي، بكيفية ال يجوز معها بأي حال من  وتغير هذه اللجن في تركيبها وهي تعمل كلجان

األحوال لموظف ذي رتبة معينة أن يبدي اقتراحا يتعلق بترقي موظف أعلى منه في الرتبة كما ال 
من النظام األساسي  35يجوز للموظفين المعنيين بالترقية المشاركة في مداولة اللجنة طبقا للفصل 

 العام للوظيفة العمومية.
لترقية بالتنقيط السنوي، وحيث أن البطاقات الفردية تسلم لموظفي الدولة ونظرا الرتباط ا

اآلنف الذكر، فإنه يجب  2.97.906قبل فاتح أبريل من كل سنة، عمال بمقتضيات المرسوم رقم 
أن تعرض لوائح الترقي على أنظار اللجان المذكورة في غضون أواخر شهر أبريل من السنة 

 ا وذلك احتراما لمبدأ سنوية لوائح الترقي.المالية التي وضعت من أجله
 

 : مسطرة المصادقة على لوائح الترقي
ولكي تتسنى المصادقة، في أجل معقول، على لوائح الترقي المعروضة على وزارة 

مصحوبة  1الوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري، فإنه ينبغي إعداد هذه اللوائح وفق النموذج رفقته
 بالوثائق التالية :

الئحة المناصب المالية المقيدة في الميزانية الخاصة بالدرجة األصلية برسم سنة  -
الترقية وكذا الئحة المناصب المالية الشاغرة للدرجة المقترحة مؤشر عليهما من 

 طرف مصالح المراقبة المالية ؛
نسخة من محضر اجتماع اللجنة اإلدارية المتساوية األعضاء المختصة للنظر في  -

 ت الترقي موقع عليها من طرف جميع أعضائها ؛اقتراحا

نسخة من قرار تعيين الموظف المقترح في درجته األصلية وكذا القرار المحدد  -
 لوضعيته اإلدارية األخيرة ؛

نسخة من قرار حذف بعض الموظفين من األسالك والذين سبقت ترقيتهم عن طريق  -
ال استغالل اإلمكانيات المتاحة االختيار إلى الدرجة المقترحة ليتسنى إن اقتضى الح

 نتيجة هذا الحذف.

وإذ ال يخفى عنكم ما للتقيد بهذه المقتضيات وأحكامها من أهمية في حسن التدبير الذي 
التزمنا به جميعا وفي إضفاء المشروعية على المقررات المتخذة من لدن اإلدارة ضمانا لحقوق 

صها وألي تأخير ينتج عنه تراكم ملفات تظل المعنيين بالترقية وتفاديا لنشوب أي نزاع بخصو
معلقة ويصعب، مع مرور الوقت، تسويتها بالطرق العادية، األمر الذي يؤدي إلى اإلخالل بحسن 
سير المصالح اإلدارية، فإني أرجو أن تحثوا مصالحكم المختصة على التقيد الصارم بالمقتضيات 

 السالفة الذكر.

                                                 
 انظر نماذج المطبوعات المتعلقة بالترقية باالختيار . 1
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ء من تاريخ صدوره، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ ويعمل بأحكام هذا المنشور ابتدا
 31ر رقم ـا في المناشيـوص عليهـمقتضيات المناشير المتعلقة بنفس الموضوع والسيما المنص

، 1969فبراير  03، 1968أكتوبر  14و.ع الصادرة على التوالي في  12و.ع و  8و.ع،  5و.ع، 
 .1996يوليوز  10و  1982مارس  26

  

  ..  ، والسالم، والسالم  التحياتالتحياتوتقبلوا خالص وتقبلوا خالص 

  
 وزير الوظيفة العمومية

 واإلصالح اإلداري
 إمضاء : الحسين عزيز
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 07/01/1999الرباط في           بسم هللا الرحمان الرحيمبسم هللا الرحمان الرحيم                          المملكة المغربيةالمملكة المغربية      

  الوزير األولالوزير األول            

  دد  11//9999منشور رقم منشور رقم     

        
  

  إلـىإلـى                                

  الوزراءالوزراءلة ولة والسادة وزيري الدوالسادة وزيري الدو                  

  والسيدتين كاتبتي الدولة والسادة كتاب الدولةوالسيدتين كاتبتي الدولة والسادة كتاب الدولة  
    

 . تقويم أداء الموظفين باإلدارات العمومية  الموضوع :الموضوع :
  

  ،،  امامــا اإلما اإلمــود موالنود موالنــسالم تام بوجسالم تام بوج
  

، تكتسي عملية تنقيط الموظفين أهمية خاصة في تدبير الموارد البشرية  ، فكما ال يخفى عنكم وبعد
إذ أن النقطة العددية وعناصر تقديرها تتحكم بشكل ملحوظ في الترقية النظامية  ، باإلدارات العمومية

 . للموظفين

أكدت ذلك مجموعة من الدراسات ، أن اإلدارات العمومية تمنح جل انت ، ولكن الممارسة أب
وص التنظيمية ، دون مراعاة المعايير المعتمدة في النص ، أعلى نقطة متاحة ، وبكل سخاء موظفيها

 .بالتقويم الفردي ألداء الموظفين المتعلقة لجاري بها العمل وا

للموظف  الفعليةم القدرات ـفي ظل هذه الوضعية ، فإنه يستعصي على اإلدارات العمومية تقويو
، إلى اعتماد األقدمية  ، الشيء الذي يفضي في غالب األحيان مؤهالته المهنية بما يكفي من الجديةو

 . ليه في ترقية الموظفينكمعيار نهائي يستند ع
في انتظار إعادة النظر في منظومة تقويم أداء ، و حرصا من الحكومة على الحد من هذه الظاهرةو
،  ، أهيب بكم إلى إيالء العناية الالزمة للجانب المتعلق بتنقيط الموظفين العاملين تحت إمرتكم الموظفين

 . تحسينهالمصالح اإلدارية و ءأدا أساسية لتثمين الموارد البشرية وتفعيلكآلية 

، يشرفني أن أطلب منكم إصدار تعليماتكم إلى رؤساء المصالح التابعة لكم قصد  في هذا الصددو
تهم الحقيقية مراعاة لقيمن على أساس تقدير شامل ألدائهم والحرص على أن تمنح النقطة العددية للموظفي

النظام ا مع روح الفصل الرابع والثالثين من ، وذلك تمشي من حيث المردودية والسلوك واالنضباط
. كما أدعوكم إلى السهر شخصيا على أن تتم مستقبال ، الترقية في الدرجة  األساسي العام للوظيفة العمومية

، وأن  أو التسمية في مناصب المسؤولية على أساس تقارير يعدها الرؤساء المباشرون للموظفين المعنيين
لة في منح نقطة عليا دون جدارة  مراقبة كل حالة تثبت التجاوز أو المجاملية وتقوموا بتتبع هذه العم

 .   استحقاقو

  ..  السـالمالسـالموو  ،،  اتاتــص التحيص التحيــمع خالمع خالوو
  الوزير األولالوزير األول        

  عبد الرحمان يوسفيعبد الرحمان يوسفي
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            14211421ذي القعدة ذي القعدة   44الرباط في الرباط في                                                                                 المملكة المغربيةالمملكة المغربية      

  20012001يناير يناير   2929الموافق الموافق                                                                                 زير األولزير األولالوالو                

  22//20012001منشور رقم منشور رقم         

  

                                      

                                                                      

  إلـىإلـى                                                                            

  السيدة الوزيرة والسادة الوزراءالسيدة الوزيرة والسادة الوزراء  

  وكتاب الدولةوكتاب الدولة    
  

  

 نقيط الموظفين الملحقين لدى مجلس النواب لمزاولة مهام نيابية .مسطرة ت  الموضوع :الموضوع :

 ( .1986غشت  29) 1406ذي الحجة  23/د بتاريخ 11المنشور عدد   المرجـع :المرجـع :

      

  ،،  سالم تام بوجود موالنا اإلمامسالم تام بوجود موالنا اإلمام
  

مرجعا أعاله، على استفادة وزير األول المشار إليه موضوعا ووبعد فقد نص منشور ال
لدى مجلس النواب خالل مدة انتدابهم لمهام نيابية من الترقي في الرتبة حسب  الموظفين الملحقين

 نمط الترقي السريع بصفة تلقائية اعتبارا للوضعية الخاصة التي يوجدون فيها.
 

ولكون الترقي في الدرجة باالختيار يعتمد نفس طريقة التنقيط للتـرقي في الرتبة، كما هو 
ماي  7) 1398صفـر  19الصـادر في  68/988كي عـدد منصـوص عليه في المـرسوم المل

الدرجة لموظفي اإلدارات العمومية، فإنه ( بشأن تحديد مسطرة التنقيط والترقي في الرتبة و1968
يشرفني إحاطتكم علما بأنه تقرر نهج نفس المسطرة بالنسبة لعملية ترقية المعنيين باألمر في 

 الدرجة.
 

الزمة إلى المصالح المختصة التابعة لكم من أجل العمل بهذه أرجو أن تصدروا التعليمات ال
 المقتضيات.

    ..  السـالمالسـالموو  ات ،ات ،ــص التحيص التحيــمع خالمع خالوو
  

  الوزير األولالوزير األول

    عبد الرحمان يوسفيعبد الرحمان يوسفي
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  19951995/ / 1010//  3030الرباط في الرباط في                                         المملكة المغربيةالمملكة المغربية        

  الوزير األولالوزير األول              

  وزارة الشؤون اإلدارية وزارة الشؤون اإلدارية   

  العمومية العمومية مديرية الوظيفة مديرية الوظيفة 

  قسم األنظمة األساسيةقسم األنظمة األساسية  

  1313منشور رقم منشور رقم             

  مـنمـن

  الوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بالشؤون اإلداريةالوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بالشؤون اإلدارية

  ىىإلـإلـ

  --الرباط الرباط   ––السـادة وزيري الدولة و الـوزراء السـادة وزيري الدولة و الـوزراء 
  

 المتعلق بترقية األعوان  1993يناير  25ع بتاريخ و. 2حول تطبيق المنشور رقم   الموضوع :الموضوع :
 . العرضيينلمياومين وا            

  

  

  ،،  امامــسالم تام بوجود موالنا اإلمسالم تام بوجود موالنا اإلم
المشار إليه في الموضوع  1993يناير  25ع بتاريخ و. 2ثار تطبيق أحكام المنشور رقم ، لقد أ وبعد

ته تشمل فقط ، سؤالين من طرف بعض اإلدارات العمومية يتعلق األول بمعرفة ما إذا كانت مقتضيا أعاله
، أما التساؤل الثاني فهو يخص مدى صالحية  العرضيين دون األعوان المؤقتينواألعوان المياومين 

ي الترقية في درجتو القطاع الخاص من أجل التوظيف والوثائق المسلمة من طرف اإلدارات العمومية أ
 . الرابععون عمومي من الصنفين الثالث و

 : يشرفني في هذا الصدد أن أوافيكم بالتوضيحات التالية
تصر على فئة األعوان يخص التساؤل األول حول ما إذا كان المنشور السالف الذكر يقفيما  .1

، فإنه يتعين تطبيق مقتضياته على األعوان المؤقتين نظرا لتشابه  العرضيينالمياومين و
 البنيات ؛

فيما يتعلق بمدى صالحية الوثائق المثبتة لممارسة أحد تخصصات الدرجة في منصب و .2
ي عون عمومي من الصنفين الترقية في درجتمن أجل التوظيف وعمومي أو خصوصي 

الترقية في الدرجتين بعين االعتبار من أجل التعيين و ، فإنه ينبغي أخذها الرابعالثالث و
بمراكز التكوين المهني،  ت مزاولة تخصصات ال تلقنالمذكورتين كلما تعلق األمر بإثبا

( بتحديد 1992يناير  29) 1412رجب  23المؤرخ في  139-92ذلك وفقا للقرار رقم و

الئحة التخصصات التي ال تلقن بمراكز التكوين المهني المتعلقة بمناصب سلك األعوان 
   العموميين المشتركين بين الوزارات .

  

  السالم.السالم.، و، و  تقبلوا فائق التقدير واالحترامتقبلوا فائق التقدير واالحتراموو
  

  

  الوزير المنتدب لدى الوزير األولالوزير المنتدب لدى الوزير األول

  المكلف بالشؤون اإلداريةالمكلف بالشؤون اإلدارية  
اء : مسعود منصورياإلمض



  التركيز تدبير الموارد البشرية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الترقيات التركيز تدبير الموارد البشرية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الترقيات 

 

 114 

  19931993سبتمبر سبتمبر   3030الرباط في الرباط في                                                                               المملكة المغربيةالمملكة المغربية   

    الوزير األولالوزير األول            

  وزارة الشؤون اإلدارية وزارة الشؤون اإلدارية 

  مديرية الوظيفة العمومية مديرية الوظيفة العمومية 

  قسم األنظمة األساسيةقسم األنظمة األساسية

  422422منشور رقم منشور رقم       

  مـنمـن                            

  ل المكلف بالشؤون اإلداريةل المكلف بالشؤون اإلداريةالوزير المنتدب لدى الوزير األوالوزير المنتدب لدى الوزير األو  

  إلــىإلــى              

  نائب كاتب الدولة نائب كاتب الدولة السـادة وزيري الدولة والـوزراء وكاتبي الدولة والسـادة وزيري الدولة والـوزراء وكاتبي الدولة و  

  --الرباط الرباط   ––
  

  1993يناير  25بتاريخ  ع و. 2حول كيفية تطبيق المنشور رقم   الموضوع :الموضوع :
 . بترقية األعوان المياومين             

  

  ،،  سالم تام بوجود موالنا اإلمامسالم تام بوجود موالنا اإلمام
لف الذكر أن األعوان السا 1993يناير  25بتاريخ  و.ع 2وحظ قبل وضع المنشور رقم ، لقد ل بعدو

، ولذلك كان من  العرضيين يترقون بوتيرة أسرع من تلك التي يترقى بها الموظفون الرسميونالمياومين و
، من جهة  ولةأعوان الددارية لهذين الصنفين من موظفي والضروري التمييز بين صيرورة الحياة اإل

البون بعدة شروط نظامية للولوج وللترقي بأسـالك الوظائف العمومية ، ومن الموظفون الرسميون الذين يط
 . العرضيون الذين يطالبون بشروط أخفجهة أخرى األعوان المياومون و

ى ، يرتكز عل السالف الذكر 1993يناير  25ع . بتاريخ و. 2اإلشارة إلى أن المنشور رقم  تجدرو

 : مبدأين اثنين
أي تغيير يطرأ على الوضعية اإلدارية للعون المياوم أو العرضي بمثابة توظيف ضرورة اعتبار  .1

 ؛ الدبلومالتوفر على كل الشروط النظامية وال سيما شرط الشهادة وجديد يلزمه ب

لكفاءة ن طريق امتحان االعرضيين االستفادة من الترقية ال عأنه ال يمكن لألعوان المياومين و .2
، لكون هاتين الوسيلتين تهمان موظفي  التقييد بجدول الترقيالمهنية وال عن طريق األقدمية و

 . الدولة الرسميين فقط

هد التي تمنحها مؤسسات التعليم ، فإن الشواهد النظامية التي يشير إليها المنشور هي الشوا للتذكيرو
سلمة للمعنيين باألمر من طرف إدارتهم المشغلة بعد التكوين المهني العمومية أما الشواهد األخرى المو

 . توظيفهم فإنه ال يعتد بها

  ..  ممالالــالسالسوو  ،،  اتاتــوا خالص التحيوا خالص التحيــتقبلتقبلوو
  

الوزير المنتدب لدى الوزير األول الوزير المنتدب لدى الوزير األول 

  المكلف بالشؤون اإلداريةالمكلف بالشؤون اإلدارية

  اإلمضاء : عزيز حسبي.اإلمضاء : عزيز حسبي.



  التركيز تدبير الموارد البشرية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الترقيات التركيز تدبير الموارد البشرية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الترقيات 

 

 115 

  
  

  19199393يناير يناير   2525الرباط في الرباط في                                             المملكة المغربيةالمملكة المغربية          

  الوزير األولالوزير األول                

  وزارة الشؤون اإلدارية وزارة الشؤون اإلدارية     

  مديرية الوظيفة العمومية مديرية الوظيفة العمومية   

  قسم األنظمة األساسيةقسم األنظمة األساسية    

  و.عو.ع  22منشور رقم منشور رقم       
  

  مـنمـن

  الوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بالشؤون اإلداريةالوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بالشؤون اإلدارية

  إلــىإلــى

  كاتبي الدولة ونائب كاتب الدولةكاتبي الدولة ونائب كاتب الدولةالسـادة وزيري الدولة والـوزراء والسـادة وزيري الدولة والـوزراء و
  

  

  

  ..  العرضيينترقية األعوان المياومين و  ع :ع :الموضوالموضو

  

  ،،  سالم تام بوجود موالنا اإلمامسالم تام بوجود موالنا اإلمام
  

اإلدارات العمومية تعمل على ترقية ر انتباهي إلى أن بعض الوزارات و، لقد أثي وبعد
العرضيين بهذه الصفة إلى درجة أعلى غير تلك التي تم توظيف العون بها وان المياومين واألع

باإلدارة ، الشيء الذي يجعل هذه الفئة من األعوان تترقى بوتيرة أسرع من  عند التحاقه ألول مرة
وظفون المرسمون بأسالك اإلدارة والذين يخضعون لبعض الشروط تلك التي يترقى بها الم

 . النصاب القانونيمنها بامتحان الكفاءة المهنية و السيما المتعلقةو
العرضيين بهذه األعوان المياومين وكانت ترقية  السؤال المطروح هو معرفة ما إذاو

 . الطريقة مطابقة للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل
المطبقة  العرضيين يخضعون للمقتضياتطكم علما أن األعوان المياومين ويشرفني أن أحي

لنظامية المقررة لولوج بالتالي هم مطالبون بالتوفر على كل الشروط اعلى األعوان المؤقتين و
، باستثناء شرطي المباراة أو امتحان الكفاءة  األسالك التي يقترح إعادة ترتيبهم فيهاات والدرج

 . المهنية
قصد التقيد بمقتضيات هذا عليه أطلب منكم إعطاء تعليماتكم للمصالح التي تشرفون عليها و
 .المنشور 

    
  ..  المالمــالسالسوو  ،،  االحتراماالحتراموتقبلوا فائق عبارات التقدير ووتقبلوا فائق عبارات التقدير و

    
  

    ز حسبيز حسبياإلمضاء : عزياإلمضاء : عزي
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  20072007مارس مارس   2222الرباط في الرباط في                                                                 الوزير األولالوزير األول         

  14281428ربيع األول ربيع األول   33الموافق لـ الموافق لـ                                                                                               66//20072007منشور رقم : منشور رقم : 

    

  

  

  إلـىإلـى

  السيد وزير الدولة والسيدات والسادة الوزراءالسيد وزير الدولة والسيدات والسادة الوزراء  

  ننالساميالسامي  وكتاب الدولة والمندوبينوكتاب الدولة والمندوبين  

  

                                                                          
 . 1تبسيط المساطر اإلدارية المتعلقة بتدبير الموارد البشرية  الموضوع :الموضوع :

 
 

 

 سالم تام بوجود موالنا اإلمـام ،
 

.../... 
 : الترقية في الرتبة والدرجة –ثانيا 

الناتجة عن اعتماد تالفيا للتعقيدات التي تعرفها مسطرة الترقي في الرتبة والدرجة و
 قرارات فردية للترقي ، فإنه يجدر اتباع اإلجراءات التالية :

..../.... 
 بالنسبة للترقي في الدرجة : - ب

  ؛االستغناء عن تأشيرة وزارة تحديث القطاعات العامة على جداول الترقي 

 ول بعد التقييد في جدللترقي في الدرجة عن طريق االختيار  ةاعتماد قرارات جماعي
عن طريق امتحان الكفاءة المهنية بالنسبة للموظفين المقبولين للترقي  ولترقي أا

برسم نفس الدرجة والسنة المعنية وعرضها مباشرة على المراقب المركزي لإللتزام 
النفقات المعني ، وذلك قبل نهاية شهر مارس من السنة الموالية على أبعد تقدير ، ب

أبريل  12/م.ع بتاريخ 6لمالية والخوصصة رقم أخذا بعين االعتبار منشور وزير ا
 المتعلق بتدبير المناصب المالية ؛ 2005

  وفيما يخص الترقي في الدرجة عن طريق االختيار ، فإنه يتعين تصفية الترقيات
 في الرتبة التي تدخل ضمن شروط التقييد في جداول الترقي في الدرجة .

 
.../... 

                                                 
هذا المنشور الموقع من طرف الوزير األول السيد إدريس جطو يتضمن : أوال التوظيف ، ثانيا الترقية في الرتبة  1

 يات ورابعا األجور والتعويضات .والدرجة ، ثالثا تدبير الوضع
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 2007أغسطس  3الرباط في :                              وزارة تحديث القطاعات العامة
 2م.م.ت.ت/

 4منشور رقم : 
 

  إلـىإلـى

  السيد وزير الدولةالسيد وزير الدولة

  والسيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولةوالسيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة
 

 : تبسيط مسطرة إثبات المدة المقضية في إطار الخدمة المدنية . الموضوع
 

  سالم تام بوجود موالنا اإلمام ،سالم تام بوجود موالنا اإلمام ،
  

الصادر  1.97.46الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  38.96ون رقم وبعد ، طبقا للقان
المعتبر  1.73.415( القاضي بنسخ الظهير الشريف رقم 1975فبراير  12) 1417شوال  4في 

( بشأن إحداث وتنظيم الخدمة 1973أغسطس  13) 1393من رجب  13بمثابة قانون الصادر في 
المشار إليه أعاله والتي تنص على أن المدة  38.96لقانون رقم المدنية ، وتنفيذا للمادة الثالثة من ا

المقضية في إطار الخدمة المدنية وكذا فترة التدريب العسكري تعتبر في حساب األقدمية في 
الخدمة ألجل الترقي والتقاعد ؛ ونظرا لألهمية التي يكتسيها التبسيط اإلداري في إحداث التغيير 

ها بالمرتفقين ، يشرفني أن أحيطكم علما أنه تقرر ابتداء من تاريخ داخل اإلدارة وتحسين عالقت
 صدور هذا المنشور :

توقف مصالح وزارة تحديث القطاعات العامة عن تسليم الشهادة التي تثبت المدة المقضية  (1
 في إطار الخدمة المدنية باإلدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية .

يم المعنيين باألمر من لدن اإلدارات التي تم بها قضاء الخدمة المدنية نسخة االكتفاء بتسل (2
مطابقة لألصل من الوثائق التالية وذلك لإلدالء بها لدى المصالح المختصة ألجل تسوية 

 وضعيتهم اإلدارية والمعاشية :

 قرار التعيين في إطار الخدمة المدنية ؛ -

فره أو أي قرار مؤشر عليه من طرف وقرار إنهاء الخدمة المدنية في حالة تو -
 المراقبة المالية يثبت تاريخ بداية ونهاية الخدمة المدنية .

فالمرجو إعطاء تعليماتكم إلى المصالح المختصة التابعة لكم قصد السهر على تطبيق 
 مضمون هذا المنشور .

 وتقبلوا خالص التحيـات ، والسـالم .
 

الوزير المكلف بتحديث 
 مةالقطاعات العا

 محمد بوسعيد
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  الثالثالثالثالباب الباب 

عن طريق امتحان الكفاءة عن طريق امتحان الكفاءة الترقية الترقية 

  المهنيةالمهنية
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  تقديـم تقديـم 
 نقطة التقاء جميع األطراف امتحان الكفاءة المهنيةتشكل الترقية عن طريق 

قطاع التربية والتكوين ، وذلك بالنظر لكون هذا النوع من الترقية يجسد لالمكونة 
 ة واالستحقاق .بصورة أوضح مبدأي الكفاء

تمثل الوجه  أصبحت الترقية هذه وبالنسبة لموظفي التربية الوطنية ، فإن
من جهة  وامتحان الكفاءة المهنيةالمبني على االختيار من جهة اآلخر لنظام الترقي 

 أخرى .
والجدير بالذكر في هذا الصدد ، هو أن اجتياز االمتحان المهني من أجل 

محددة في األنظمة العامة )النظام العام للمباريات  الترقي تحكمه شروط نظامية
واالمتحانات( واألنظمة األساسية الخاصة )النظام األساسي الخاص بموظفي وزارة 
التربية الوطنية( باإلضافة طبعا إلى بعض النصوص التشريعية والتنظيمية األخرى 

  .المرتبطة بالتنظيم وبالزجر ومحاربة الغش في االمتحانات... إلخ 
، ال تسقط  امتحان الكفاءة المهنيةاإلشارة إلى أن الترقية بواسطة هذا ، وتجدر 

ي تبقى قائمة وذات مفعول في ترشيح األخذ بعين االعتبار عملية التنقيط الت
المتوفرين على الشروط النظامية ، ويمكن لنقطة الرؤساء المباشرين أن  الموظفين

 . (%30)النقطة المهنية بنسبة  اتتؤثر على النتائج النهائية لالمتحان
التي أصبحت سنوية منذ  ر ، فإن الترقية باالمتحان المهني ،من جانب آخ

أهيل الموارد البشرية دخول النظام األساسي الجديد حيز التطبيق ، تساهم في ت
لذلك ينبغي العناية بنوعية المواضيع المقترحة  للموظفين ، باألداء المهنيواالرتقاء 

ويستجيب للغاية الذي يتالءم مع المهام والوظائف ،  المتحانات بالشكللهذه ا
وتكريس  هي االرتقاء بالمنظومة التربوية ،المتوخاة من هذا النوع من الترقية أال و

 مبدأي الكفاءة واالستحقاق في التحفيز بشكل عام والترقية بشكل خاص .
وتسوية األوضاع ستعرض فيما يلي كيفية تنظيم االمتحانات المهنية ون

  بنجاح هذه االمتحانات . يجتازوناإلدارية والمالية للموظفين الذين 
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  اإلجراءات اإلداريةاإلجراءات اإلدارية
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تتطلب اتخاذ مجموعة من  امتحانات الكفاءة المهنيةإن الترقية في الدرجة عن طريق 
إلى  الوصول، قبل التدابير واإلجراءات ، وتدخل عدة جهات مختصة ، من داخل وخارج القطاع 

للوضعية اإلدارية الجديدة المترتبة عن اجتياز االمتحانات بنجاح  مرحلة إنجاز القرارات المجسدة
. 

 على هذا األساس ، يمكن التمييز بين مرحلتين إثنتين أساسيتين :

 ؛ امتحانات الكفاءة المهنيةتنظيم و إعداد مرحلة 

  اجحين .للن والماليةمرحلة تسوية الوضعية اإلدارية 
 

 

 : لمرحلة اإلعداد والتنظيمبالنسبة  -1
  على صعيد المركز الوطني لالمتحانات 

 إصدار المذكرات التنظيمية حسب اإلطار أو الدرجة ، وتتضمن هذه المذكرات إعداد و
شروط الترشيح ، ملف الترشيح ، آجال إيداع ملفات الترشيح ، مواد االمتحانات الكتابية 

ص عليها نظاميا( باإلضافة إلى بعض التوضيحات والتنبيهات والشفوية )في حالة الن
يتضمن نوع  المشاركة في االمتحانالتنظيمية . وترفق هذه المذكرات بمطبوع طلب 

االمتحان واإلطار والدرجة والدورة والتخصص والمعلومات التي تخص الوضعية اإلدارية 
الرؤساء توقيع وخاتم ارية وبالنقطة اإلد للمترشح ، كما يشتمل على الخانات الخاصة

 ؛ (1وع رقم )نموذج المطبـ

 وإرفاقها بعناصر اإلجابة ومعايير التنقيط المقترحة ؛ ، إعداد مواضيع االمتحانات 

 اإلجابة )مختومة( على رؤساء مراكز االمتحانات ؛ إحالة المواضيع وعناصر 

 ز التكوين ؛اإلشراف على تهييء مراكز االمتحانات بالمؤسسات التعليمية ومراك 

 اإلشراف على تنظيم االمتحانات بالمراكز المحددة لذلك ؛ 

 تحديد مراكز التصحيح ، واإلشراف على تصحيح أوراق االمتحانات ؛ 

 اإلشراف على إجراء االختبارات الشفوية ؛ 

 برمجة المداوالت ؛ 

 ر لوائح الناجحين ؛حص 

 ية .إصدار مقررات تحديد قوائم الناجحين في االمتحانات المهن 
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 على صعيد مديرية الشؤون القانونية والمنازعات 

  امتحانات الكفاءة المهنيةإعداد مقرر يوقعه السيد الوزير يقضي باإلعالن عن إجراء  ،
ويتضمن اإلمكانات المتاحة للترقي بواسطة االمتحانات ، مراكز االمتحانات ، آجال إيداع 

مكلفة بالوظيفة العمومية قصد المصادقة ، ملفات الترشيح وإحالته على السلطة الحكومية ال
 ثم نشره بالجريدة الرسمية أو اإلعالن عنه بواسطة اإلذاعة أو الصحف الوطنية ؛

  إعداد مقرر يوقع من طرف السيد الوزير يقضي بتأليف لجان االمتحانات ، ويتضمن
بير أخرى أعضاء اللجنة وتواريخ إجراء االمتحانات . ويمكن لهذا المقرر أن يتضمن تدا

 تتعلق بمهام واختصاصات لجنة االمتحانات ؛

 . المساهمة في إعداد المذكرات التنظيمية 
 

 

 
 

 لى صعيد مديرية الموارد البشرية ع 

، بعدة عمليات تهم  المركز الوطني لالمتحاناتتقوم مديرية الموارد البشرية ، إلى جانب 
 مرحلة اإلعداد والتنظيم وخصوصا ما يتعلق ب :

 ؛االمتحانـات از ـالجتيلوائح المترشحين ومراقبة مدى استيفائهم للشروط النظامية  مراجعة 
 المساهمة في إعداد مقررات تنظيم االمتحانات المهنية ؛ 

  تحديد اإلمكانيات المتاحة للترقي عن طريق االمتحانات وفق المقتضيات النظامية الجاري
 . )احتساب الحصيص النظامي( بها العمل

 

  للمعني باألمر بالنسبة 

 ؛ (1)نموذج المطبوع رقم  تعبئة طلب المشاركة في االمتحان المهني 

  الطلب لدى الرئيس المباشر .إيداع 
 

 على صعيد المؤسسة 

 استالم طلبات المشاركة ؛ 

 مراقبة المعلومات المتضمنة فيها ؛ 

 تعبئة الخانة المتعلقة بالنقطة اإلدارية والتوقيع والخاتم ؛ 

  على النيابة اإلقليمية . الطلباتإحالة 
 

 

 على صعيد النيابة 

 مراقبة الطلبات الواردة من المؤسسات التعليمية ؛ 

 استالم طلبات المشاركة بالنسبة للموظفين العاملين بالنيابة ؛ 

 إعداد لوائح المترشحين الجتياز االمتحانات المهنية ؛ 

 . إحالة اللوائح والطلبات على األكاديمية 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 صعيد األكاديمية على 

 مراقبة الطلبات واللوائح الواردة من النيابات ؛ 

 استالم الطلبات المعبأة من طرف الموظفين العاملين باألكاديمية ؛ 
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 حصر لوائح المترشحين لالمتحانات المهنية على مستوى الجهة ؛ 

 وم التهييئ لتنظيم االمتحانات وتوفير عدد المراكز المخصصة لذلك وفق المخطط المرس
 من طرف المركز الوطني لالمتحانات ؛

  اإلشراف على تنظيم االمتحانات في نطاق االختصاصات الموكولة إليها بتنسيق مع المركز
 الوطني لالمتحانات ؛

 . إحالة أوراق االمتحانات على المركز الوطني لالمتحانات 
 

 بالنسبة لتسوية الوضعية اإلدارية والمالية للناجحين : -2
مرحلة ، وفور توصلها بلوائح الناجحين في االمتحانات المهنية برسم السنة في هذه ال

إلعالن عن تنظيم شواهد او رات اإلعالن عن إجراء االمتحاناتالجارية مصحوبة بمقر
ومقررات تأليف لجان  والمواقع اإللكترونية ، نشرت بالصحف الوطنية االمتحانات التي

تقوم مديرية ت تحديد قوائم الناجحين في االمتحانات ، محاضر المداوالت ومقررااالمتحانات و
 :الموارد البشرية باإلجراءات التالية 

 مراقبة لوائح الناجحين فيما يتعلق باألسماء وأرقام التأجير ؛ 

  إنجاز التسجيالت المعلوماتية للقرارات الجماعية حسب الدرجات وعرضها على المراقبة
 ؛ ( 2ذج المطبوع رقم ) نمو المالية قصد التأشير عليها

 تثمار البرنام بعد التأشير على القرارات ، تعمل المديرية على تفعيل مسطرة التبليغ باس
 المعد لهذا الغرض ؛

 تحيين قاعدة المعطيات وفق المعطيات اإلدارية الجديدة ؛ 

 . ترتيب القرارات األصلية بالملفات اإلدارية للمستفيدين من الترقية 
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 الشروط النظامية درجة الترقي الدرجة الحالية اإلطار الهيأة

ة 
يأ
ه

س
ريـ

تد
ال

 

 أستاذ التعليم االبتدائي

3 2 
سنوات من الخدمة  6

 الدرجةفي 

2 1 
سنوات من الخدمة  6

 الدرجةفي 

أستاذ التعليم الثانوي 
 اإلعدادي

3 2 
سنوات من الخدمة  6

 الدرجةفي 

2 1 
سنوات من الخدمة  6

 الدرجةفي 

أستاذ التعليم الثانوي 
 التأهيلي

2 1 
سنوات من الخدمة  6

 الدرجةفي 

ر 
طي

تأ
 ال

أة
هي

ية
بو

تر
 ال

بة
اق
مر

وال
 

 10السلم  مفتش التعليم االبتدائي
مفتش رئيسي 

للتعليم 
 االبتدائي

سنوات من الخدمة  6
 الدرجةفي 

هي
ة 

قب
را

لم
وا

ر 
يي
س

لت
 ا
أة

ية
ال
لم

وا
ة 

دي
ما

ال
 

 1 2 ممـون
سنوات من الخدمة  6

 الدرجةفي 
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 الشروط النظامية درجة الترقي الدرجة الحالية اإلطار الهيأة

يه
ج
تو

 ال
أة

هي
 

ي
ـو

رب
لت
 ا
ط
طي

خ
لت
وا

 

مستشار في التوجيه 
التربوي أو مستشار في 

 التخطيط التربوي

2 1 
في سنوات من الخدمة  6

 الدرجة

 مساعد في التوجيه 
 التخطيط التربويو

 مساعد
مساعد 
 مختص

في سنوات من الخدمة  6
 الدرجة

ي
ع
ما

جت
ال
 ا
ي

بو
تر

وال
ي 

ار
إلد

 ا
عم

لد
 ا
أة

هي
 

 ملحق االقتصاد واإلدارة

3 2 
في سنوات من الخدمة  6

 الدرجة 

2 1 
في سنوات من الخدمة  6

 الدرجة 

 الملحق التربوي

3 2 
في سنوات من الخدمة  6
 لدرجة ا

2 1 
في سنوات من الخدمة  6

 الدرجة 

 الملحق االجتماعي

3 2 
في سنوات من الخدمة  6

 الدرجة 

2 1 
في سنوات من الخدمة  6

 الدرجة 

 مقتصد ممتاز مقتصد مقتصد
في سنوات من الخدمة  6

 الدرجة 

 2 3 حارس الخارجية
في سنوات من الخدمة  6

 الدرجة 

 2 3 محضر المختبر
في سنوات من الخدمة  6

 الدرجة 

 



  التركيز تدبير الموارد البشرية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الترقيات التركيز تدبير الموارد البشرية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الترقيات 

 

 130 

 

 الشروط النظامية درجة الترقي الدرجة الحالية اإلطار الهيأة

ر 
ط
أل
 ا
أة

هي
 

ت
را

زا
لو

 ا
ن
بي
ة 

رك
شت

لم
ا

 

 أعوان الخدمة
 عون خدمة 

  (1س )

عون خدمة 
 ممتاز

 (2س ) 

في سنوات من الخدمة  6
 الدرجة 

 أعوان التنفيذ

 عون تنفيذ
 (2س ) 

عون تنفيذ 
 ممتاز

 (3 س) 

في سنوات من الخدمة  6
 الدرجة 

 عون تنفيذ ممتاز
 (3س )

 كاتب
 (5 )س 

في سنوات من الخدمة  6
 الدرجة 

 الكتاب

 كاتب
 (5س ) 

 كاتب ممتاز
 (6س ) 

في سنوات من الخدمة  6
 الدرجة 

 كاتب ممتاز
 (6س ) 

 محرر
 (8س ) 

في سنوات من الخدمة  6
 الدرجة 

 المحررون

 محرر
 (8س ) 

 ممتاز محرر
 (9س ) 

في سنوات من الخدمة  6
 الدرجة 

 محرر ممتاز 
 (9س )

متصرف 
س )مساعد 
10) 

في سنوات من الخدمة  6
 الدرجة 

 المتصرفون
متصرف مساعد 

 (10س )
 متصرف

 (11س ) 
في سنوات من الخدمة  6

 الدرجة 
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 الشروط النظامية درجة الترقي الدرجة الحالية اإلطار الهيأة

أل
 ا
أة

هي
‘

ن
يي
وم

عم
 ال

ن
وا

ع
 

األعوان 
 العموميون

عون عمومي 
 4صنف 

 عون  عمومي
 3صنف  

سنوات من الخدمة  6
 الدرجة في 

عون عمومي 
 3صنف 

 عون عمومي
 2صنف  

سنوات من الخدمة  6
 الدرجة في 

عون عمومي 
 2صنف 

 عون عمومي
 1صنف  

سنوات من الخدمة  6
 الدرجة في 

عون عمومي 
 1صنف 

خارج عون عمومي 
 الصنف 

سنوات من الخدمة  6
 الدرجة في 

عون عمومي 
 خارج الصنف

عون عمومي خ.ص 
 ممتاز

سنوات من الخدمة  6
 الدرجة في 

ن
يي
ائ
مي

ال
ع
إل
 ا
أة

هي
 

 اإلعالميائيون

 مسير آلة
 )5س ( 

مسير آلة ممتاز 
 )6س(

سنوات من الخدمة  6
 الدرجة في 

مسير آلة 
 (6ممتاز )س 

 عارف
 (7)س  

من الخدمة  سنوات 6
 الدرجة في 

 عارف
 (7)س  

 مبرمج
 (8)س  

سنوات من الخدمة  6
 الدرجة في 

 مبرمج
 (8س ) 

 مبرمج محلل 
 (9س )

سنوات من الخدمة  6
 الدرجة في 

 مبرمج محلل
 (9س  )

 محلل
 (10س  )

سنوات من الخدمة  6
 الدرجة في 

 محلل
 (10س ) 

 محلل منظم 
 (11س )

 سنوات من الخدمة 6
 الدرجة في 

ن
يي
الم

ع
إل
 ا
أة

هي
 

 اإلعالميون
 إعالمي 

 (10)س 
 إعالمي مختص

 (11) س 
سنوات من الخدمة  6

 الدرجةفي 
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ن
يي
قن

لت
 ا
أة

هي
 

 التقنيون

 3تقني الدرجة  4تقني الدرجة 
سنوات من الخدمة  6

 الدرجة في 

 2تقني الدرجة  3تقني الدرجة 
سنوات من الخدمة  6

 الدرجة في 

 1تقني الدرجة  2جة تقني الدر
سنوات من الخدمة  6

 الدرجة في 

ن
سي

ند
مه

 ال
أة

هي
 

 المهندسون

مهندس الدولة 
 الدرجة الممتازة

 مهندس رئيس
 

+ مناقشة  2الرتبة 

 الرسالة

مهندس 
معماري 

 الدرجة الممتازة
 مهندس معماري رئيس

+ مناقشة  2الرتبة 
 الرسالة

مهندس الدولة 
 1الدرجة 

لدرجة مهندس الدولة ا
 الممتازة

سنوات من الخدمة في  4

 الدرجة

مهندس 
معماري 

 1الدرجة 

مهندس معماري الدرجة 
 الممتازة

سنوات من الخدمة في  4
 الدرجة

مهندس التطبيق 
 1الدرجة 

مهندس التطبيق الدرجة 
 الممتازة

سنوات من الخدمة في  4

 الدرجة

مهندس التطبيق 
 الدرجة الممتازة

 3لرتبة ا مهندس الدولة
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  نماذج المطبوعاتنماذج المطبوعات
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 المملكة المغربية
 وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي

 وتكوين األطر والبحث العلمي
 قطاع التربية الوطنية 

 

 1نموذج المطبوع رقم      

 

 

 ......................... طلب المشاركة في امتحان ولوجطلب المشاركة في امتحان ولوج

  ............................................  دورةدورة

 ................................................................................................التخصص :

 .....................................................................................................الشعبة :

 .................................اإلسم العائلي :..........................................اإلسم الشخصي :

 ...........................رقم بطاقة التعريف الوطنية :...................................رقم التأجير :

تاريخ ومكان االزدياد 

………………………………………………………………… 

 .................................. النيابة :.......................................................: مقر العمل

 ............ الدرجة :....................... السلم :..............................................: اإلطـار

 .........................................................................................تاريخ التسمية فيها :

 ............. إمضاء المترشح :..................... بتاريخ :..................................: حرر في

 ........../20:  النقطة اإلدارية

 توقيع وخاتم السيد الرئيس المباشر
 
 
 
 
 

 .............: بتاريخ.................وحرر في :

 

 توقيع وخاتم السيد )ة( النائب )ة(
 
 
 
 
 

 
 ...............بتاريخ :.............. وحرر في :
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 المملكة المغربية
 وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي

 وتكوين األطر والبحث العلمي
 قطاع التربية الوطنية 

 

 2نموذج المطبوع رقم  

 

 
 لكفاءة المهنيةامتحان اللترقية عن طريق قرار جماعي 

 

 إن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي ،

فبراير  24) 1377ان ـشعب 4الصادر في  1.58.008ف رقم ـعلى الظهير الشري بناء
 ( بمثابة النظام األساسي العام للوظيفة العمومية ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛1958

( 1963يوليوز  8) 1383صفر  15الصادر في  2.62.344بناء على المرسوم رقم 
بتحديد ساللم األجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة حسبما وقع تغييره وتتميمه 

 ؛
( 2003فبراير  10) 1423 ذي الحجة 8الصادر في  2.02.854بناء على المرسوم رقم 

ـة الوطنيـة كما تم تعديلـه بالمرسـوم رقم بمثابة النظام األساسي الخاص بموظفي وزارة التربي
 ( ؛2004ماي  4) 1425ن ربيع األول م 14الصادر في  2.04.78

( 2003فبراير  10) 1423ذي الحجة  8صادر في  2.02.855بناء على المرسوم رقم 
بشأن تحديد نظام التعويضات المخولة للموظفين الخاضعين للنظام األساسي الخاص بموظفي 

 ربية الوطنية ؛وزارة الت
بإجراء امتحان األهلية ..............بتاريخ.............بناء على قرار وزير التربية الوطنية رقم

 ...............المنظم بتاريخ..........لولوج درجة

والمحدد ...................المؤرخ في................على محضر لجنة امتحان األهليةوبناء 
 ين في المباراة المذكورة .لالئحة الناجح

والمتعلق بتحويل ...............المؤرخ في.................رقم..............وبناء على مقرر وزير
 المناصب المالية .

 ................................................................وبناء على جدول الحصيص بتاريخ

 
 قـرر مـا يلـي :

يحدد عدد المستفيدين من الترقية عن طريق امتحان الكفاءة المهنية من :  1المادة 
وذلك حسب الالئحة ...............في...............ابتداء من...............إلى درجة.............درجة

 المرفقة طيه.
  ...............................حرر بالرباط في :                                                    

 

  تأشيرة مصالح الخزينة العامةتأشيرة مصالح الخزينة العامة  قيع اآلمر بالصرفقيع اآلمر بالصرفتوتو

  

  
  ..................................................................................................رقمرقم

  ..........................................................................................بتاريخبتاريخ
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  ............................إلى درجةإلى درجة..............................برسم السنة الماليةبرسم السنة المالية  بامتحان الكفاءة المهنيةبامتحان الكفاءة المهنيةجدول الترقي جدول الترقي 

الرقم 
 رتيبيالت

اإلسم 
الشخصي 
 والعائلي

 الوضعية الجديدة )السلم.....( الوضعية السابقة )السلم....( تعريف الهوية

رقم 
بطاقة 

التعريف 
 الوطنية

رقم 
 التأجير

االنتساب 
 المالي

تاريخ 
التعيين 
فـي 
 الدرجة

 الرتبة
الرقم 

 االستداللي
 األقدمية

تاريخ 
التعيين 
فـي 
 الدرجة

 الرتبة
الرقم 

 داللياالست
 األقدمية

االنتساب 
 المالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

      

 )إمضاء السلطة التي لها حق التسمية(                   



 

 138 

  
  



 

 139 

  

  

  

  

  

  
  

  

  المستندات القانونيةالمستندات القانونية
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 حاناتاالمتالنظام العام للمباريات و
  

((19671967يونيه يونيه   2222))  13871387ربيع األول ربيع األول   1313بتاريخ بتاريخ   401.67401.67مرسوم ملكي رقم مرسوم ملكي رقم 
11
بسن نظام عام بسن نظام عام   

دارات العمومية كما وقع دارات العمومية كما وقع مناصب اإلمناصب اإلأسالك ودرجات وأسالك ودرجات و  االمتحانات الخاصة بولوجاالمتحانات الخاصة بولوجللمباريات وللمباريات و

((19801980نونبر نونبر   1414))  14011401محرم محرم   66بتـاريخ بتـاريخ   2.79.6282.79.628تتمـيمه بالمرسـوم رقم تتمـيمه بالمرسـوم رقم تغييره وتغييره و
22
  

( ( 19821982يونيو يونيو   22))  14021402شعبان شعبان   99بتاريخ بتاريخ   2.80.8422.80.842المرسوم رقم المرسوم رقم وو  
33

        

( ( 19931993سبتمبر سبتمبر   88) )   14141414من ربيع األول من ربيع األول   2020بتاريخ بتاريخ   2.92.9242.92.924والمرسوم رقم والمرسوم رقم 
44

  

  

  الباب األولالباب األول
  مقتضيات عامةمقتضيات عامة

  

  11الفصل الفصل 
  

متحانات الخاصة بولوج األسالك االالمشتركة اآلتية على المباريات وتطبق المقتضيات 
الخاصة المنصوص عليها في ة بصرف النظر عن الشروط العامة وميالمناصب العمووالدرجات و

 . األنظمة األساسية لموظفي اإلدارات
  

  22الفصل الفصل 
من الظهير  21يجب أن تتوفر في المرشحين الشروط المنصوص عليها في الفصل 

ألساسي ( بمثابة النظام ا1958فبراير  24) 1377شعبان  4الصادر في  1.58.008الشريف رقم 
 : هيللوظيفة العمومية و العام

 

 ؛ أن تكون لهم جنسية مغربية .1

 ؛ ذوي مروءةكونوا متمتعين بالحقوق الوطنية وأن ي .2

 ؛ أن يكونوا مستوفين شروط القدرة البدنية التي يتطلبها القيام بالوظيفة .3

 . ن يكونوا في وضعية قانونية بالنسبة لقانون الخدمة العسكريةأ .4
  

  

  33الفصل الفصل 
  

من أربع مرات ، أن يشاركوا أكثر  غير موظفين، موظفين كانوا أو  نال يجوز للمرشحي    
 .3االمتحانات التي تنظمها اإلدارات العامة في نفس المباريات و

                                                 
 (.1967يونيه  28) 1387ربيع األول  19-2852ج . ر عدد  1

 

 (.1980ديسمبر  10) 1401صفر  2-3554ج . ر عدد  2
 

 (.1982يوليوز  7) 1402رمضان  15- 3636ج . ر عدد  3
 

 (.1993سبتمبر  15) 1414ربيع األول  27-4220ج . ر عدد  4
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  44الفصل الفصل 
  

إن المرشحين غير الموظفين المقبولين في المباريات أو االمتحانات ال يمكن تعيينهم في 
يقدموا سلفا األوراق المنصوص عليها في الفصل  لم إنأية حالة بصفة نهائية في أسالك اإلدارة 

 . الثامن من هذا المرسوم الملكي
  

  الباب الثانيالباب الثاني
  

  االمتحاناتاالمتحاناتنظام المباريات ونظام المباريات و
  

  55الفصل الفصل 
ار درجة طبقا لنظام يوضع سلفا بقرتنظم المباريات واالمتحانات المقررة لولوج سلك أو 

 . ينشر بالجريدة الرسميةمن السلطة الحكومية المختصة و
 

 : هذا القرار ما يليويحدد في 
الشروط الخصوصية المنصوص عليها في النظام األساسي لولوج السلك أو الدرجة  .1

 ؛ المقصودة

رقم التضعيف المخصص بتنقيط كل اختبار من هذه عدد االختبارات ومدتها ونوعها و .2
 ؛ االختبارات

 ؛ الشفويةالقبول في االختبارات الكتابية وشروط  .3

  ؛ عند االقتضاء لجنة الحراسةاالمتحان وتأليف لجنة  .4

 . االمتحاناتبرامج المباريات و .5

  الباب الثالثالباب الثالث

  االمتحاناتاالمتحاناتت وت وإجراء المبارياإجراء المباريا
    

  66الفصل الفصل 

يسوغ للسلطة الحكومية المختصة أن تنظم بموجب قرار مباراة أو امتحانا لولوج سلك أو 
 . درجة معينة كلما دعت حاجيات المصلحة إلى ذلك

 : 1ذا القراريحدد في هو  
 ؛ تاريخ المباراة أو االمتحان .1

 ؛ مجموع عدد المناصب الواجب شغلها .2

 ؛ أماكن االختبارات الكتابية و الشفوية .3

 ؛ األجل المحدد إليداع الترشيحات .4

 2.64.389عدد المناصب المحتفظ بها عند االقتضاء للمستفيدين من المرسوم رقم  .5
 . (1964غشت  19) 1384اني ربيع الث 10المشار إليه أعاله المؤرخ في 

ينشر القرار المذكور في الجريدة الرسمية أو "يدرج في الصحف أو يعلن عنه في و
 اإلذاعة."

2
. 

                                                 
 (.1980ديسمبر  10) 1401صفر  2-3554ج . ر عدد  1

 
 . (1993سبتمبر  15) 1414ربيع األول  27-4220ج . ر عدد  2
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  الباب الرابعالباب الرابع
  

  إيداع الترشيحاتإيداع الترشيحات
    

  77الفصل الفصل 
  

يجب أن يوجه المرشحون طلباتهم إلى الوزارة المعنية باألمر في اآلجال المحددة لتقييدهم 
إلى ء إلى مركز االختبارات المختار والغرض مع اإلشارة عند االقتضافي الئحة مفتوحة لهذا 

ال يقبل أي طلب للترشيح يصل بعد انصرام في أدائها واالختبارات االختيارية التي يرغبون 
 . األجل المحدد

  88الفصل الفصل 
  

 : االمتحانات أن يضيفوا إلى طلباتهم الوثائق التاليةيتعين على المترشحين للمباريات و    
  

 ؛ سخة مشهود بمطابقتها ألصل بطاقة التعريف الوطنيةن 

  المؤهالت المطلوبةمشهود بمطابقتها ألصل الشهادات ونسخ . 
   

في نصوص خاصة بكل صوص عليها في األنظمة األساسية وزيادة على الوثائق المنو
ثائق التالية مباراة أو امتحان يجب على المترشحين الناجحين بصفة نهائية أن يتمموا ملفاتهم بالو

 : قبل تعيينهم في أطر الدولة
 

 ؛ نسخة من عقد الوالدة أو أي ورقة أخرى تقوم مقامها .1

 ؛ نسخة من سجل السوابق العدلية .2

عدم إصابته لبدنية على شغل المنصب المطلوب وشهادة طبية تثبت قدرة المعني باألمر ا .3
 ؛ لشللبأي مرض من أمراض السل أو األمراض العقلية أو السرطان أو ا

 ؛ شهادة تتعلق بالوضعية العسكرية .4

الجماعات العامة إن اقتضى دارة من إدارات الدولة أو بإحدى بيان للخدمات المنجزة بإ .5
 . الحال ذلك

أعاله عن ثالثة  4و  3و  2و  1يجب أن يقل تاريخ الوثائق المشار إليها في الفقرات و
 . أشهر عند إعالن نتائج المباراة أو االمتحان

    

  99لفصل لفصل اا
  

وراق المبينة في الفصل السابق يعفى المرشحون المنتمون إلحدى اإلدارات من تقديم األ  
 يجب أن ترفع طلباتهم من طرف رئيس المصلحة الذي يشفعها ببيان عن أوصافهم الشخصية.و

  

  1010الفصل الفصل 
  

ة يجب أن تقدم ملفات المرشحين للمناصب المحتفظ بها للمقاومين طبقا للمسطرة المقرر    
 . في النظام المعمول به

  

  1111الفصل الفصل 
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تتولى السلطة الحكومية المخولة حق التعيين في السلك المقصود تحديد الئحة المرشحين     
تاريخ المحدد تخبر المرشحين بمقررها قبل الشاركة في المباراة أو االمتحان والمقبولين للم

 . االمتحانالختبارات المباراة أو 

    

  الباب الخامسالباب الخامس

  لجان الحراسةلجان الحراسة  عملياتعمليات
    

  1212الفصل الفصل 
  

االمتحانات بمقرر تصدره السلطة الحكومية ين أعضاء لجان حراسة المباريات ويع
 . المختصة
يجب أن تشتمل لجنة الحراسة في كل مركز لالختبارات على ثالثة أعضاء على األقل و

 . يتولى أحدهم مهمة رئيس
    

  1313الفصل الفصل 
    

رف السلطة الحكومية المختصة في غالفات تجعل مواضيع االختبارات المختارة من ط
 : مغلقة مختومة تحمل العبارات التالية

امتحان لولوج منصب............؛ غالف يفتحه أحد أعضاء ة أو " مركز.............، مبارا
 لجنة الحراسة بحضور المرشحين، االختبار رقم..............".

على الغالفات التي مواضيع االختبارات وها في أوراق مدتوتبين ساعة افتتاح كل حصة و
 . تحتوي عليها

  

  1414الفصل الفصل 
    

 . يقوم أحد أعضاء اللجنة بالمناداة على المرشحين قبل بداية كل حصة    
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  1515الفصل الفصل 
    

اعد وحدها على إمضاء أو أية عالمة تستحمل أوراق االمتحانات  إسما أو يجب أن ال 
ـا ويحتفظ ارا وعددا يختارهمـورقـة كل اخـتبار شعح على رأس ـيقيد المرشالتعريف بصاحبها و

باإلضافة إلى ذلك العدد المذكوران في ورقة تحمل بهما في جميع االختبارات ويثبت الشعار و
تسلم هذه الورقة في غالف مختوم إلى حارس االختبار مع ، و توقيعهإسمه العائلي والشخصي و

 . ورقة االختبار األول
على الشـعارات في غالف مخـتوم وتجمع  ةـات المحتويـسة الغالفتجمع كل لجنة للحـراو

بارات المسلمة من لفافة مختومين بعد انتهاء كل حصة لالمتحان أوراق االختكذلك في غالف و
مر مع محضر تثبت فيه العمليات الوزارة المعنية باأل إلىتوجه هذه الغالفات طرف المرشحين و

 . ت أثناءهاعند االقتضاء الحوادث التي وقعو
  

  

  1616الفصل الفصل 
    

ك يمكن أن يقصى عالوة على ذله غش كيفما كان نوعه ويرشح ثبت عليقصى حتما كل م
ص عليها في التشريع امتحان مقبل بصرف النظر عن العقوبات المنصومن كل مباراة أو 

 . عند االقتضاء العقوبات التأديبيةالمعمول به و
  

  

  الباب السادسالباب السادس

  عمليات لجنة االمتحانعمليات لجنة االمتحان
    

  1717الفصل الفصل 
  

المخولة حق ان بمقرر تصدره السلطة الحكومية يعين أعضاء لجنة المباراة أو االمتح
 . التعيين في السلك المقصود

يجب أن تتألف لجنة االمتحان من ثالثة أعضاء على األقل يتولى أحدهم مهمة رئيس و
عند تعادل ت وترتيب الخاص بتصحيح االختباراوتجتمع باستدعاء من رئيسها الذي يحدد ال

 . صوت الرئيس حاألصوات يرج
    

  1818الفصل الفصل 
  

يسلمها إلى وحدها يفتحها الرئيس و إن الغالفات المختومة المحتوية على االختبارات
 . المصححين

 . لهذا الغرض المعينونيتولى تصحيح االختبارات عضو أو أعضاء لجنة االمتحان و
يمكن تحديد نقط . و 20و  0ح بين ها بأرقام تتراوتخصص بكل اختبار نقطة يعبر عنو
 . إقصائية

  

  

  
  

تقرر اللجنة النقطة النهائية ات وتنقيط االختباررئيس لجنة االمتحان على تصحيح و يطلعو
 . الواجب منحها إذا وقع اختالف حول التقديرات المتعلقة بنفس االختبار
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االمتحان أو عيف المقررة في نظام المباراة تضرب النقط بعد ذلك في أرقام التضو
 . المقصود
يتولى رئيس لجنة االمتحان بعد حصر النقط فتح الغالفات المحتوية على األوراق و

األرقام المدرجة يقارن هذه األسماء مع الشعارات والشخصية المشار  فيها أسماء المرشحين ثم 
 . على رأس أوراق االختبارات المنقطة

  

  1919الفصل الفصل 
  

ن تشتمل على اختبارات شفوية فإن السلطة الحكومية المختصة االمتحاإذا كانت المباراة أو 
تحدد ولين ألداء االختبارات الشفوية وتحصر باقتراح من لجنة االمتحان الئحة المرشحين المقب

 . تواريخ وساعات إجراء هذه االختبارات
 . يخبر المرشحون بالنتائج المتعلقة بهمو

    

  2020لفصل لفصل اا

 . رف لجنة المباراة أو االمتحان المقصودتسير االختبارات الشفوية من ط
    

  2121الفصل الفصل 
ة ـتمنح نقط االختبارات الشفـوية طبق نفس الشروط الخاصـة بنقط االختبارات الكتابي

 . التضعيف المطابقةوتضرب في أرقام 
    

  2222الفصل الفصل 
االمتحان ية المؤقتـة للمرشحيـن للمباراة أو رئيس لجنة االمتحان الالئحة اإلسميحصر 

لمـطلوبة في مجمـوع االختبارات ين حـصلوا دون نقطة إقصائية على العدد األدنى للنقط االذ
تضـاف إليه عند االقتـضاء الزيادات في النقط الممنوحة نظرا لتوفر المرشحين على إجازات و

 . معينة
    

  2323الفصل الفصل 
 : تتولى لجنة االمتحان ترتيب المرشحين للمباراة حسب القاعدة التالية

ي الئحة تحمل حرف )أ( عدد من المرشحين يعادل عدد المناصب المتبارى فيها يقيد ف
الذي ينتمون إليه )الحق العام ويرتب المرشحون تبعا للنقط التي حصلوا عليها كيفما كان الصنف 

 . المناصب المحتفظ بها(و
تفادة يقيد في الئحة تحمل حرف )ب( في نطاق العدد المحدد المرشحون الذين تمكنهم االسو

ربيع  10المشار إليه أعاله المؤرخ في  2.64.389من المناصب المحتفظ بها عمال بالمرسوم رقم 
 ( .1964غشت  19) 1384الثاني 

 
 
 
( فإن هذه الالئحة في حالة ما إذا كان جميع مرشحي الالئحة )ب( مدرجين في الالئحة )أو

عكس يعلن عن قبول مرشحي الالئحة ، وفي حالة ال يحتفظ كل مرشح برقم ترتيبهتصبح نهائية و
ال ( و1964غشت  19) 1384ربيع الثاني  10المؤرخ في  2.64.389)ب( عمال بالمرسوم رقم 
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في حدود حين المقبولين برسم الحق العام وتشتمل الالئحة )أ( المحررة على حدة إال على المرش
 . المناصب المخصصة لهم

ئحة إضافية للمرشحين الذين تمكنهم ال يتعرض بالمقتضيات السابقة على وضع الو
االستفادة من عدد من المناصب إذا كان منصوصا على هذه اإلمكانية في المقتضيات العادية 

 . للنظام األساسي
إذا بقي عدد من المناصب المحتفظ بها شاغرا على إثر نتائج المباراة فإن هذه المناصب و

مة في نطاق الحدود المعينة عند االقتضاء في تخصص بالمرشحين اآلخرين المرتبين بدرجة مالئ
 . األنظمة األساسية الخاصة

  

  2424الفصل الفصل 
ث االقتضاء الحوادحضرا تثبت فيه نتائج المباراة أو االمتحان وعند تضع لجنة االمتحان م
 . المقررات المتخذة لتسويتهاالتي قد تطرأ أثناء العمليات و

    

  2525الفصل الفصل 
11

  
حصر قائمة أو قوائم  24و  23تصة طبقا لمقتضيات الفصلين تتولى السلطة الحكومية المخ

تعين من يشغل المناصب فيها وي حدود المناصب المتبارى المترشحين المقبولين بصفة نهائية ف
 . الشاغرة تبعا لترتيب المترشحين المقبولين

ية على أنه إذا تخلف أو تخلى واحد أو أكثر من المترشحين الناجحين جاز للسلطة الحكوم
المعنية أن تقوم تبعا لترتيب االستحقاق بتعيين المترشحين الواردة أسماؤهم في قائمة االنتظار 

التي لم يتم نها ولمرسوم في المناصب المتبارى في شأالمكرر من هذا ا 23المشار إليها في الفصل 
 . شغلها

  2626الفصل الفصل 
في الصحف أو تلصق بمقر  تنشر نتائج المباراة أو االمتحان في الجريدة الرسمية أو تدرج

 .  اإلدارة المعنية أو باألماكن التي أجريت فيها اختبارات المباراة أو االمتحان
  

  2727الفصل الفصل 

 . يلغي مرسومنا الملكي هذا جميع المقتضيات المتعلقة بنفس الموضوع    
  

 

 (.1967يونيه  22)  1387ربيع األول  13حرر بالرباط في و
 اإلمضاء : الحسن بن محمد

                                                 
 . (1993سبتمبر  15) 1414ربيع األول  27-4220ج . ر عدد  1
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 2007مايو  03الرباط في 

 

 المملكة المغربية
 وزارة تحديث القطاعات العامة

 و.ع 2منشور رقم : 
 

 
 

  إلـىإلـى

  السيد وزير الدولةالسيد وزير الدولة

  والسيدتين والسادة الوزراء وكتاب الدولةوالسيدتين والسادة الوزراء وكتاب الدولة

  --الرباط الرباط   ––  
 

 

 بتحديد شروط   2005دجنبر  2بتاريخ  2.04.403: تطبيق المرسوم رقم  الموضوع

 رقي موظفي الدولة في الدرجة أو اإلطار .ت                
 

  سالم تام بوجود موالنا اإلمام ،سالم تام بوجود موالنا اإلمام ،
بتحديد  2005دجنبر  2بتاريخ  2.04.403وبعد ، فكما تعلمون ، كرس المرسوم رقم 

شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو اإلطار نظاما جديدا للترقي في الدرجة يعتمد ، إلى 
جدول الترقي ، امتحان الكفاءة المهنية كآلية للترقية في الدرجة ،  جانب االختيار بعد التقييد في

حيث أصبح من حق الموظف المتوفر على الشروط النظامية أن يترشح سنويا للترقي برسم إحدى 
 اآلليتين المذكورتين .

وتفعيال للترقية عن طريق امتحان الكفاءة المهنية ، فإن اإلدارة مطالبة باتخاذ التدابير 
زمة من أجل التنظيم الفعلي المتحانات الكفاءة المهنية على أحسن وجه درءا لتفويت الفرصة الال

 على الموظفين من االستفادة من الترقي .
وتبعا للتساؤالت المطروحة في اجتماع شبكة المسؤولين عن الموارد البشرية باإلدارات 

ى توحيد الموقف فيما يرجع لكيفيات ، فإن هذا المنشور يهدف إل 2007فبراير  6العمومية بتاريخ 
التنظيم الفعلي لهذه االمتحانات ، وخاصة فيما يتعلق باحتساب النصاب النظامي وتوقيت إجراء 

 االمتحانات وتعيين الموظفين المعلن عن نجاحهم في االمتحان .
 
 

I-  ، يتعين مراعاة المبدأين التاليين :فيما يتعلق باحتساب الحصيص النظامي 
 6الحصيص النظامي على أساس عدد المترشحين المتوفرين على أقدمية  تحديد -1

من االختبارات المنصوص  أول اختبارسنوات في الدرجة في اليوم المحدد إلجراء 
 عليها في القرار التنظيمي الجاري به العمل ؛

، وكمثال على ذلك  كإمكانية كاملة للترقية 0,50اعتبار جزء الوحدة الذي يفوق  -2
االمتحان كإمكانيتين للترقي برسم  2,50وتقل أو تساوي  1,50كل نسبة تفوق تعتبر 

 . المهني أو االختيار
II- يتعين في هذا الشأن :بتوقيت فتح امتحان الكفاءة المهنية ،   فيما يتعلق 
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فتح امتحان الكفاءة المهنية خالل السنة المعنية ، مع ضرورة تأخيره ما أمكن ، بغية  -1
 ثر عدد من المترشحين للمشاركة في االمتحان ؛فتح المجال ألك

 ضرورة إجراء جميع اختبارات االمتحان خالل السنة المعنية ؛ -2

فتح االمتحان في وجه المترشحين المتوفرين على األقدمية المطلوبة في تاريخ أول  -3
 اختبار من االختبارات المنصوص عليها في القرار التنظيمي الجاري به العمل .

 
III- فإنه يتعلق بتعيين الموظفين المعلن عن نجاحهم من طرف لجنة االمتحان المختصـة ،  فيما

 يتم حسب إحدى الحالتين التاليتين :
في الحالة التي يتم فيها اجتماع لجنة االمتحان خالل السنة المعنية ، يتم التعيين في  -1

 الجتماع اللجنة المذكورة ؛ اليوم المواليالدرجة ابتداء من 

لة التي يتم فيها اجتماع لجنة االمتحان بعد السنة المعنية ، يتم التعيين في في الحا -2
 من السنة المعنية . دجنبر 31الدرجة ابتداء من 

 

  وتقبلوا خالص التحيات ، والســالم .وتقبلوا خالص التحيات ، والســالم .

 
 
 

 وزير المالية والخوصصة         الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة
 

 فتح هللا ولعلو            محمد بوسعيد               
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 1421ذو الحجة  4ي ـالرباط ف                             المملكة المغربيةالمملكة المغربية

 2001فبراير  28 الموافق لـ                        وزارة الوظيفة العموميةوزارة الوظيفة العمومية        

  واإلصالح اإلداريواإلصالح اإلداري

  مديرية الوظيفة العموميةمديرية الوظيفة العمومية

  88منشور رقم منشور رقم 

  

  ىىــإلإل

  ولةولةالسيدة الوزيرة والسادة الوزراء وكتاب الدالسيدة الوزيرة والسادة الوزراء وكتاب الد

  الرباطالرباط
  

 تدبير المباريات واالمتحانات المهنية .  الموضوع :الموضوع :
 

 ، سالم تام بوجود موالنا اإلمام
ـات ي الذي حظيت به المباريـي والتنظيمـام التشريعـ، فغير خاف عليكم االهتم وبعد

 . االمتحانات المهنية كأفضل سبيل النتقاء الموارد البشرية الكفأة وتدبير حياتها اإلداريةو
وقد تجسد ذلك االهتمام بتقنين وتحيين مستمرين لكل المقتضيات التي أحدثت أصال 
لتحصين التوظيف والترقية عن طريق المباريات واالمتحانات ضد كل االنزالقات التي من شأنها 

، بدءا من ضمان مبدأ المساواة في تقلد الوظائف العمومية )الظهير  المساس بمصداقية اإلدارة
، مرورا بتحريم وزجر الغش في المباريات  (1958فبراير  24بتاريخ  1.58.008الشريف رقم 

( وانتهاء بسن نظام عام للمباريات واالمتحانات )المرسوم 1958يونيو  25واالمتحانات )ظهير 
( والقرارات المتعددة المنظمة إلجراءاتها تطبيقا 1967يونيو 22بتاريخ  401.67الملكي رقم 

 . لألنظمة األساسية
، فإن بعض الممارسات السلبية والتطبيقات الغير  غير أنه وبالرغم من كل هذه الضمانات

، الشيء الذي يمكن الجزم معه بأن نظرة االرتياب إلى  سليمة ما تزال قائمة في هذا المجال
المباريات واالمتحانات واالعتقاد بعدم الجدوى في المشاركة في كثير منها هي سلوكات ال تعود 

نقص أو فراغ تشريعي وتنظيمي بقدر ما تعود إلى تحريف للنصوص أو تجاهل لها أثناء  إلى
 . التطبيق

وإذ أحيلكم على أهم القواعد الواجب مراعاتها في كل مرحلة من مراحل المباريات 
، ال يفوتني أن أدعوكم للفت انتباه المصالح المكلفة تحت إشرافكم بهذا النشاط  واالمتحانات المهنية

 إلداري البالغ األهمية إلى احترام المبادئ األساسية التالية :ا
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 أ. فيما يتعلق بالنشر واإلعالن
 المشار إليه لم تلزم اإلدارة صراحة بآجال معينة 401.67رغم أن مقتضيات المرسوم رقم 

، يجمعان على ضرورة تقيد الجهة المنظمة للمباراة أو  ، فإن االجتهادين القضائي والفقهي
، بمهلة معينة باعتبارها غاية  ، خاصة فيما يتعلق باألجل المضروب إليداع الترشيحات المتحانا

 ضمنية توخاها المشرع من خالل اإللزام بالنشر واإلعالن .
 ، يتعين احترام اآلجال التالية : وفي هذا السياق

الترشيحات  مراعاة مهلة ال تقل عن أسبوعين كاملين بين تاريخ النشر وآخر أجل إليداع .1
على اعتبار أن الغاية من النشر هي إشعار من يهمهم أمر المباراة أو االمتحان لتقديم 

 من حدود زمنية معقولة ؛ضترشيحاتهم 
 مهلة معقولة تفصل بين آخر أجل محدد إليداع الترشيحات وتاريخ االختبارات.مراعاة  .2

وقت الكافي لإلعداد المادي ، كلما توفر لها ال وكلما توسعت اإلدارة في هذه المهلة  
، والسيما التأكد من توافر الشروط المطلوبة في المترشحين وإعداد  والقانوني للمباراة

، وتعيين لجان المباراة والحراسة  الالئحة النهائية للمقبولين إلجراء المباراة أو االمتحان
حدد الجتياز المباراة والعمل على توصل المترشحين المقبولين باستدعاءاتهم قبل اليوم الم

 أو االمتحان بفترة معقولة كافية إلى حد ما لالستعداد النهائي للتباري المطلوب ؛

ة ـة الحكومية المكلفـاالمتحان على تأشيرة السلطعرض القرار بإجراء المبـاراة أو  .3
بالوظيفة العمومية شهرين على األقل قبل آخر أجل إليداع ملفات الترشيح طبقا للمنشور 

 ؛ 1977مايو  12و.ع بتاريخ  12قم ر

، كل  ، بصرف النظر عن وسيلته الحرص على أن يتضمن القرار المعد للنشر .4
 401.67من المرسوم الملكي رقم  6والمعلومات المحددة بموجب المادة المعطيات 

االمتحان أو عدد المناصب الواجب شغلها ء فيما يتعلق بتاريخ المباراة أو المشار إليه سوا
أماكن االختبارات أو األجل المحدد إليداع الترشيحات أو حصة المناصب المحتفظ بها  أو

 . إن اقتضى الحال 2.64.389للمرشحين المستفيدين من المرسوم رقم 
 

  ب. فيما يتعلق بشغور المناصب الماليةب. فيما يتعلق بشغور المناصب المالية
 من المعلوم أن كل تعيين أو ترقية ال يهدف إلى شغل منصب شاغر يعد عمال غير مشروع

 . المحدد للنظام األساسي العام للوظيفة العمومية 1958فبراير  24من ظهير  7بقا للمادة ، ط
 ، مراعاة اإلجراءات التالية : ، تطبيقا لهذه القاعدة ويتعين

، ضمن الوثائق المصاحبة لقرار فتح  موافاة السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية .1
مؤشر عليه من طرف مصالح مراقبة االلتزام بنفقات ، بجدول المناصب المالية  المباراة
 الدولة ؛

، باإلدالء بما يثبت أن المصالح المعنية  ةـات المهنيـباالمتحان االكتفاء فيما يتعلق .2
، في الوقت المناسب باتفاق مع مصالح وزارة االقتصاد والمالية  استعملت أو ستستعمل

ل أو تصويب المناصب المالية للناجحين فيها ، الوسائل الالزمة لتحوي )مديرية الميزانية(
 ؛

التخلي عن كل التطبيقات الهادفة إلى تعديل معطى من معطيات المباراة أو االمتحان بعد  .3
إجراء االختبارات من قبيل إعادة النظر في عدد المناصب المتبارى عليها بالزيادة أو 

 النقصان أو تغيير التواريخ المحددة .
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ذه الحاالت من إعادة نظر شمولية في القرارات، موضوع التعديل أو والبد في مثل ه   
التعديالت، بما في ذلك فسح المجال مجددا الستقبال ترشيحات جديدة مع ما يترتب على 

 . هذا من إعادة النشر واإلعالن طبقا للمقتضيات الجاري بها العمل
 

  صريحةصريحة  ج. القطع مع كل الممارسات التي ال تستند إلى أسس قانونيةج. القطع مع كل الممارسات التي ال تستند إلى أسس قانونية

ال شك في أن المشاركة في المباريات واالمتحانات حق من حقوق المواطنة يتعين مراعاته 
وصيانته بكل الوسائل وفي إطار احترام النصوص الصريحة المنظمة لهذا النشاط اإلداري 

 . والمبلغة إلى علم العموم
 وتكريسا لهذا الحق يتعين :

ء على شروط غير مقننة مسبقا في أنظمة عدم إقصاء أي ترشيح من الترشيحات بنا. 1
المباريات كالتوفر على الشهادات بامتياز أو أن تكون الشهادات المطلوبة مسلمة حديثا أو 

 إخضاع المرشحين النتقاءات قبلية ؛
عدم تحميل المترشحين أي تكليف من التكاليف المادية للمباراة أو االمتحان التي تعتبر . 2

 . ارة المنظمةأصال من مسؤولية اإلد

  د. ترشيد وتحديث تدبير المبارياتد. ترشيد وتحديث تدبير المباريات
تعتبر منظومة المباريات واالمتحانات المهنية بحق مجاال يتعين التفكير في إخضاعه 

 لإلصالح المستمر على ضوء مبادئ ميثاق حسن التدبير.
وإذا كان ممكنا قراءة جل اإللزامات والمقتضيات الواردة أعاله كتدبير لتفعيل مبدأي 

 يق والتواصل، فإن ترشيد المباريات يستدعي إجراءات إضافية منها على سبيل الذكر :التخل
عديدة موزعة على  نفس اإلطار أو الدرجة إلى مبارياتعدم تفتيت المباراة التي تهم  .1

 السنة المالية الواحدة ؛
عدم تركيز المباراة أو االمتحان في كل الحاالت التي يمكن فيها إجراؤها في أماكن  .2

 . بطرق غير ممركزةو

هذا وباعتبار أن الحق في المشاركة في المباريات واالمتحانات المهنية يعد من أهم 
، فإني أدعوكم إلى تعميم هذا المنشور في كل المصالح التابعة  دعامات دولة الحق والقانون

ليم لمختلف لوزارتكم وإعطاء تعليماتكم لإلدارات والمصالح التابعة لكم للسهر على التطبيق الس
 اإلجراءات التي تضمنها هذا المنشور.

  ..  ، والسالم، والسالم  وتقبلوا خالص التحياتوتقبلوا خالص التحيات
  وزير الوظيفة العموميةوزير الوظيفة العمومية

  واإلصالح اإلداريواإلصالح اإلداري

  اإلمضاء : امحمد الخليفةاإلمضاء : امحمد الخليفة
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  20072007مارس مارس   2222الرباط في الرباط في                                                                 الوزير األولالوزير األول         

  14281428ربيع األول ربيع األول   33الموافق لـ الموافق لـ                                                                                               66//20072007منشور رقم : منشور رقم : 

    

  

  

  إلـىإلـى

  السيد وزير الدولة والسيدات والسادة الوزراءالسيد وزير الدولة والسيدات والسادة الوزراء  

  ينينوكتاب الدولة والمندوبين الساموكتاب الدولة والمندوبين السام  

  

                                                                          
 . 1تبسيط المساطر اإلدارية المتعلقة بتدبير الموارد البشرية  الموضوع :الموضوع :

 
 

 

 تام بوجود موالنا اإلمـام ، سالم
 

.../... 
 تدبير مباريات التوظيف وامتحانات الكفاءة المهنية : -د

لقد تقرر ، فيما يخص فتح مباريات التوظيف وامتحانات الكفاءة المهنية لولوج أطر 
ودرجات اإلدارات العمومية ، االستغناء عن تأشيرة وزارة تحديث القطاعات العامة على 

متعلقة بفتحها واالكتفاء بإشهار المباريات واالمتحانات المذكورة في صحيفتين القرارات ال
وطنيتين على األقل ، وفي المواقع اإللكترونية لإلدارات المعنية مع ضرورة نشرها بالموقع 
اإللكتروني لوزارة تحديث القطاعات العامة أو موافاة هذه الوزارة بنسخ من قرارات فتح 

 نات عند االقتضاء .المباريات واالمتحا
وفي هذا اإلطار ، ينبغي التقيد باآلجال المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري 

المتعلق بتدبير المباريات  2001يبراير  28و.ع بتاريخ  8بها العمل ، وكذا في المنشور رقم 
 وامتحانات الكفاءة المهنية .

اريات بمقرات اإلدارات وبمواقعها كما تقرر االكتفاء بنشر نتائج االمتحانات والمب
 اإللكترونية دون ضرورة نشرها بالجريدة الرسمية .

 
.../...

                                                 
هذا المنشور الموقع من طرف الوزير األول السيد إدريس جطو يتضمن : أوال التوظيف ، ثانيا الترقية في الرتبة  1

 ثا تدبير الوضعيات ورابعا األجور والتعويضات .والدرجة ، ثال
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  ((19581958يونيو يونيو   2525))  13771377ذي الحجة ذي الحجة   77صادر في صادر في   1.58.0601.58.060ظهير شريف رقم ظهير شريف رقم 

11العموميةالعموميةبشأن زجر الخداع في االمتحانات والمباريات بشأن زجر الخداع في االمتحانات والمباريات   
  

  

 الحمد هلل وحده،
 وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي : الشريف هذا أسماه هللا ظهيرنايعلم من 

 

  11الفصل الفصل 
  

تعتبر بمثابة جنحة كل ما يرتكب من الخداع في االمتحانات والمباريات العمومية لولوج 
 المرشحين إحدى اإلدارات العمومية أو إلحرازهم إحدى اإلجازات التي تسلمها الدولة.

داع قصد إحراز شهادات أو إجازات وتعتبر كذلك بمثابة جنحة كل ما يرتكب من الخ
 جامعية تسلمها دولة أجنبية تقوم بتعليم يحظى بالقبول في مملكتنا.

  

  22الفصل الفصل 
  

كل من ارتكب جنحة من هذا النوع وال سيما إذا سلم للغير نص االمتحان أو موضوعه قبل 
زورة إجراء االمتحان أو اطلع عن قصد عليهما أي شخص يهمه األمر أو استعمل أوراقا م

كإجازات "الديبلوم" أو الشهادات أو نسخ موجزة من رسوم االزدياد أو غيرها أو عوض المرشح 
الحقيقي بغيره يعاقب بسجن تتراوح مدته بين شهر وثالث سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 

 فرنك أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. 1.200.000و 12.000
  

  33الفصل الفصل 
  

 ة دون إجراء التأديب اإلداري كلما نص عليه القانون.ال تحول الدعوى العمومي
 

  44الفصل الفصل 
  

إن العقوبات التأديبية التي تطبق على المخالفات المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا 
 يصدر باقتراح رؤساء المصالح المنظمة فيها االمتحانات. وزيرييتعين بموجب قرار 

ب قرار وزيري بطالن ما يحتمل من نجاح كما يجري طبق نفس الكيفيات المذكورة وبموج
 في المباراة أو االمتحان المرتكب فيه الخداع.

  

  55الفصل الفصل 
  

تلغى جميع المقتضيات األخرى المتعلقة باالمتحانات والمباريات العمومية وال سيما ظهيرنا 
( بشأن زجر مرتكبي 1928شتنبر  11الموافق ل )  1347ربيع األول  26الشريف الصادر في 

 . اع الخداع، والسالمأنو
 

 ( وسجل برئاسة الوزارة بتاريخه.1958يونيه  25موافق ) 1377ذي الحجة  7وحرر بالرباط في 

  اإلمضاء : أحمد بالفريجاإلمضاء : أحمد بالفريج

                                                 
 . 01/08/1958بتاريخ  2388جريدة رسمية عدد  1
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  الرابعالرابعالباب الباب 

  بواسطة الشهاداتبواسطة الشهاداتالترقية الترقية 
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  ممــتقديتقدي
 

اآلليات التحفيزية للموظف آلية من تعتبر الترقية بواسطة الشهادات الجامعية 
 لى جانب كونها تساهم في تقوية قدراته المعرفية والمهنية .إ

، كما يمكن  إطاره األصليالترقية داخل  هذه يمكن أن يستفيد الموظف منو
 أن يستفيد من هذه الترقية عن طريق تغيير اإلطار .

( بشأن النظام األساسي 1985أكتوبر  5) 2.85.742وإذا كان المرسوم رقم 
التربية الوطنية قد أقر الترقية بواسطة الشهادات الجامعية الخاص بموظفي وزارة 

( 2003فبراير  10) 2.02.854لمختلف الفئات والتخصصات ، فإن المرسوم رقم 
جعل من الترقية باالختيار قد  ، لجديد كما وقع تغييره وتتميمهبشأن النظام األساسي ا
على غرار  ربية الوطنيةلترقية أطر الت القناتين الرئيسيتينوباالمتحان المهني 

، في حين قيد الترقية بواسطة الشهادات  العمومية باإلداراتمختلف األطر 
 .وحصرها في بعض الفئات ولمدة محددة 

 13على إدماج بعض الفئات بصفة استثنائية ابتداء من  111نصت المادة كما 
اني ث ميدبناء على شهادة اإلجازة أو ما يعادلها شريطة تقديم بح 2003فبراير 

يجاز من طرف لجنة مختصة تحدد مهامها وكيفية تشكيلها بقرار لوزير التربية 
 الوطنية .

 

ونستعرض فيما يلي أهم اإلجراءات والمستندات المرتبطة بمسطرة الترقية 
 في النظام األساسي الجديد . وردتعن طريق الشهادات كما 
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  اإلجراءات اإلداريةاإلجراءات اإلدارية
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اع التربية الوطنية من الترقية عن طريق الشهادات الجامعية وفق يستفيد موظفو قط
 اإلجراءات التالية :

 

  بالنسبة للمعني باألمر 

 تحرير طلب في الموضوع مصحوب بنسختين طبق األصل من الشهادة الجامعية ؛ 

 إيداع الطلب لدى الرئيس المباشر . 
 

 على صعيد المؤسسة 

  الشهادات ؛استالم طلب الترشيح للترقية بواسطة 

 التأكد من صحة المعلومات الواردة في الطلب ومراقبة الوثائق المرفقة ؛ 

 تسليم وصل إيداع الطلب للمعني باألمر ؛ 

 إحالة الملف بكامله على النيابة .إبداء الرأي و 
 

 على صعيد النيابة 

 ات دراسة الملفات الواردة من المؤسسات التعليمية ومراقبة الوثائق المرفقة والمعلوم
 المتضمنة بها ؛

  تاريخ وإعداد الئحة بأسماء المترشحين تتضمن أرقام التأجير ونوع الشهادة ومصدر
 ؛ مع إثبات تاريخ إيداع الطلب الحصول عليها

 إحالة الالئحة مرفقة بالملفات على األكاديميةإبداء الرأي في كل حالة على حدة و . 
 

 على صعيد األكاديمية 

 ومراقبتها ومقارنتها مع المعطيات التي تتوفر عليها ؛ دراسة الالئحة والملفات 

 تصنيف الملفات حسب اإلطار ونوع الشهادة ؛ 

 واإلطار أو الدرجة ، نوع الشهادة إلى جانب اإلسم والنسب ،  إعداد الئحة تتضمن
 تاريخ إيداع طلب الترقي بواسطتها ؛و، تاريخ الحصول عليها الجامعية 

 الئحة مرفقة بالطلبات وبنسختين طبق األصل من الشهادة على إحالة هذه الإبداء الرأي و
 مع االحتفاظ بنسخ من هذه الملفات للرجوع إليها عند الضرورة مديرية الموارد البشرية

. 
 

 على صعيد مديرية الموارد البشرية 

  دراسة اللوائح والطلبات الواردة من األكاديميات وتصنيفها حسب نوع الشهادة وسنة
 ب ؛تقديم الطل

  طلب رأي المديرية المكلفة بالتدبير التربوي بخصوص الحاالت التي تستوجب تغيير
 اإلطار ؛

 في شأن الوثائق الناقصة ؛ مراسلة األكاديميات 

 مسك المعطيات المتضمنة في الملفات الواردة عليها ؛ 

 إعداد الالئحة النهائية للمستفيدين برسم السنة الجارية ؛ 

 ة بطلب الميزة إعداد الرسائل المتعلق(la mention budgétaire)  للتمكن من توفير
المناصب المالية المالئمة عن طريق التحويل الذي يتم على صعيد مديرية الميزانية 

 التابعة لوزارة المالية ؛
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 نموذج المطبوع رقم  ا على مسطرة التوقيعـإعداد القرارات وسحبها ومراقبتها وإحالته(
 ؛ (1

 لمعلوماتية المطابقة لها ؛إنجاز التسجيالت ا 

 عرض القرارات على تأشيرة المراقبة المالية المعتمدة لدى الوزارة ؛ 

  مكتب أداء األجور الرئيسي من أجل  التي أحيلت علىالقرارات المؤشر عليها تتبع
 صرف المستحقات المالية ؛

 تحيين قاعدة المعطيات بناء على القرارات المؤشر عليها ؛ 

  لقرارات المؤشر عليها على األكاديميات وفق مسطرة التبليغ المعتمدة ؛انسخ من إحالة 

 . ترتيب القرارات األصلية المؤشر عليها بالملفات اإلدارية للمعنيين باألمـر بالمحفوظات 
 

 مالحظـة هامـة

( بشأن 2003فبراير  10) 2.02.854إن النظام الجديد للترقية كما جاء في المرسوم رقم 
 4) 2.04.78رسوم رقم سي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية كما تم تعديله بالمالنظام األسا

 5ل ـات وداخل أجـحيث حددها في بعض الفئ ؛الترقية عن طريق الشهادات  قيد( 2004ماي 
. ويوضح الجدول التالي الفئات التي تستفيد من الترقية  2003-02-13سنوات ابتداء من 

 النظام األساسي المشار إليه أعاله : لمحددة فياآلجال ابالشهادات وفق 
 

 

 

 ارـاإلط الهيأة
 الترقـي

 الشهادة ومدة االستفادة
 إلى الدرجة من الدرجة

س
ري

تد
 ال

أة
هي

 

أستاذ التعليم 
 االبتدائي

3 2 
 5اإلجـازة أو ما يعادلهـا داخـل أجـل 

 . 2003.02.13سنوات ابتداء من 

 أستاذ التعليم

الثانوي  
 دادياإلع

3 2 
 5اإلجـازة أو ما يعادلهـا داخـل أجـل 

 . 2003.02.13سنوات ابتداء من 

 أستاذ التعليم

 -الثانوي 
 التأهيلي

2 1 
دبلوم الدراسات العليا أو ما يعادله خالل 

 . 2003.02.13سنوات ابتداء من  5

ر 
يي
س

لت
 ا
أة

هي

ة 
قب

را
لم

وا

ة 
دي

ما
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ية
مال

وال
 

 1 2 ممـون
ا أو ما يعادله خالل دبلوم الدراسات العلي

 . 2003.02.13سنوات ابتداء من  5
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أة

هي
 

 
ي 
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إلد
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 2 3 ملحق تربوي
 5اإلجـازة أو ما يعادلهـا داخـل أجـل 

 . 2003.02.13سنوات ابتداء من 
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 المملكة المغربية
 وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي

 كوين األطر والبحث العلميوت
 قطاع التربية الوطنية 

 

 1نموذج المطبوع رقم 
 ..........................رقم التأجير
 ........................رقم ب.ت.و

 ......................االنتساب المالي
 ......................المنصب المالي

 عن طريق الشهادة في الدرجة الترقيةقرار 
 

 

 وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي ؛إن 
( بمثابة 1958فبراير  24) 1377شعبان  4الصادر في  1.58.008على الظهير الشريف رقم   بناء

 النظام األساسي العام للوظيفة العمومية ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
( بتحديد ساللم 1963يوليوز  8) 1383صفر  15 الصادر في 2.62.344بناء على المرسوم رقم 

 األجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
( بمثابة 2003فبراير  10) 1423 ذي الحجة 8الصادر في  2.02.854بناء على المرسوم رقم 

الصادر  2.04.78تعديلـه بالمرسـوم رقم  النظام األساسي الخاص بموظفي وزارة التربيـة الوطنيـة كما تم
 ( ؛2004ماي  4) 1425من ربيع األول  14في 

( بشأن 2003فبراير  10) 1423ذي الحجة  8صادر في  2.02.855بناء على المرسوم رقم 

تحديد نظام التعويضات المخولة للموظفين الخاضعين للنظام األساسي الخاص بموظفي وزارة التربية 
 الوطنية ؛
بشأن تحديد اإلجازات  1992.10.15بتاريخ  92.2129ء على قرار وزير التربية الوطنية رقم بنا
 التعليمية ؛

التخصص ............................................وحيث أن المعني)ة( باألمر حاصل على شهادة
 ...........................................................................جامعة.........................بتاريخ

 .....................بتاريخ.............................وبناء على مقرر تحويل المنصب المالي رقم

 ...................................................... طلب المعني)ة( باألمر المؤرخ في وبناء على
 

 

 ي ـا يلـرر مـق
 ................................: تتم تسمية وترتيب المعني)ة( باألمر في الدرجة الجديدة بتاريخ فصل فريد

 
 

 الوضعية الجديدة الوضعية القديمة

 اإلطار أو الدرجة اإلطار أو الدرجة

 األقدمية ر.إ.ح الرتبة السلم األقدمية ر.إ.ح الرتبة السلم

        
 
 

  ............................ط في :حرر بالربا                            
            

  مصالح الخزينة العامةمصالح الخزينة العامةتأشيرة تأشيرة   توقيع اآلمر بالصرفتوقيع اآلمر بالصرف

  

  
  ......................................................................................................رقمرقم

  ..............................................................................................بتاريخبتاريخ
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  المستندات القانونيةالمستندات القانونية
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 1ية بالشهادات في النظام األساسيالترق

 108المادة 

سنوات ابتداء من صدور هذا المرسوم بالجريدة  5في غضون ، بصفة استثنائية و يمكن
، الترقي بواسطة الشهادات الجامعية من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية بالنسبة  الرسمية

، ومن الدرجة  الملحقين التربويينإلعدادي واتذة التعليم الثانوي األساتذة التعليم االبتدائي وأس
الممونين المشار إليهم في اتذة التعليم الثانوي التأهيلي وة ألسثانية إلى الدرجة األولى بالنسبال

 . مواد هذا المرسوم

 111المادة 

إدماج أساتذة السلك األول للتعليم   ، 2003فبراير  13يمكن بصفة استثنائية وابتداء من   
، وأساتذة السلك الثاني للتعليم  ، الحاصلين على اإلجازة أو ما يعادلها من الدرجة األولىالثانوي 

المزاولين لمهام التفتيش لمدة ال تقل من الدرجة الممتازة ، المكلفين والثانوي من الدرجة األولى و
،  في إطار المفتشين  عن خمس سنوات في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

من الدرجة الممتازة أو في إطار إلعدادي من الدرجة األولى أو لتربويين للتعليم الثانوي اا
من الدرجة األولى أو من الدرجة الممتازة ، شريطة   المفتشين التربويين للتعليم الثانوي التأهيلي

لتربية تقديم بحث ميداني يجاز من طرف لجنة مختصة تحدد مهامها وكيفية تشكيلها بقرار لوزير ا
 الوطنية .

 مكررة 112المادة 

يمكن بصفة استثنائية تنظيم مباراة سنوية خالل مدة ثالث سنوات ابتداء من فاتح يناير   
م ـن المرتبين في السلـن الممتازيـوالمقتصدي 8، تفتح لفائدة المقتصدين المرتبين في السلم  2004

از الحاصلين ـن عن درجة مقتصد ممتـبثقيوملحقي االقتصاد واإلدارة من الدرجة الثالثة المن 9
 على اإلجازة وذلك لولوج إطار ممون من الدرجة الثانية .

  

                                                 

كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم  (2003فبراير  10)  1423 الحجة ذي 8 في صادر 2.02.854 رقم مرسوم 1

 13بتاريخ    5082: رسمية عدد جريدة]( 2004ماي  4) 1425من ربيع األول  14الصادر في  2-04-78رقم 
 [ . 2004ماي  13بتاريخ  5212وجريدة رسمية عدد    2003 فبراير
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  يمكن االطالع على محتويات هذا الدليل بموقع تدبير الموارد البشرية يمكن االطالع على محتويات هذا الدليل بموقع تدبير الموارد البشرية 

  الموجود على العنوان اإللكتروني التالي :الموجود على العنوان اإللكتروني التالي :
    

WWW.men..ggoovv..mmaa//ggrrhh    

  

  
  

  

******  
  

  

  

إلى المكلفين بتدبير الموارد البشريةإلى المكلفين بتدبير الموارد البشرية  موجهموجههذا الدليل هذا الدليل    

على صعيد اإلدارة المركزية واألكاديميات والنياباتعلى صعيد اإلدارة المركزية واألكاديميات والنيابات     

والمؤسسات التعليمية ومراكز التكوينوالمؤسسات التعليمية ومراكز التكوين     
  

http://www.men/
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******  

  منشورات مديرية الموارد البشرية وتكوين األطرمنشورات مديرية الموارد البشرية وتكوين األطر

  --قطاع التربية الوطنية قطاع التربية الوطنية   --

  20072007شتنبر شتنبر 

 


