
 لسيدان وزيرا الدولةا              �2011و�رب  23                    10رقم  منشور
 والسيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة
  واملندوبون السامون واملندوب العام

  
 1432 والــن شـم 15ادر يف ـالص 2.11.471رقم املرسوم مقتضيات  كيفيات تطبيق  : املوضوع

املهندسني واملهندسني يئة هب ألساسي اخلاصشأن النظام اب )2011 سبتمرب 14(
  املشرتكة بني الوزارات. املعماريني

 
  اإلمام، موال�ا بوجود تام سالم

 

) املرسوم 2011سبتمرب  29( 1432 فاتح ذو القعدة بتاريخ 5982 عددصدر باجلريدة الرمسية 
املشرتكة بني  عمارينياملهندسني واملهندسني امليئة هب النظام األساسي اخلاص بشأن 2.11.471رقم 

املوارد البشرية إصالح األ�ظمة األساسية اهلادفة إىل تأهيل يندرج يف إطار مقاربة الذي  الوزارات
  والرفع من أدائها. باإلدارات العمومية

  يما يلي:وميكن إمجال أهم مضامني املرسوم املذكور ف
 األطر والدرجات. هيكلة :أوال

 إحداث درجة جديدة: 

املهندسني الرؤساء  يإطار كل من إحداث درجة جديدة يف إطار هذا املرسوم،، يف متلقد
"درجة و "من الدرجة املمتازة درجة مهندس رئيس" ويتعلق األمر بـملهندسني املعماريني الرؤساء، وا

يف وجه املهندسني ، على التوايل، لرتقيان لفتحتُ، و"مهندس معماري رئيس من الدرجة املمتازة
  .من الدرجة األوىل هندسني املعماريني الرؤساءالرؤساء وامل
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  على الشكل التايل: واملهندسني املعماريني وبذلك تصبح اهليكلة اجلديدة هليئة املهندسني
  

 إطار مهندسي الدولة  اإلطار
  وإطار املهندسني املعماريني

  إطار املهندسني الرؤساء
  ممنصب مهندس عا وإطار املهندسني املعماريني الرؤساء

 ومنصب مهندس معماري عام
  الدرجة املمتازة الدرجة  األوىل  الدرجة املمتازة الدرجة  األوىل  الدرجات

  
 يف طريق اال�قراض إطار مهندسي التطبيق ضعو: 

، اال�قراض طريقمهندسي التطبيق يف إطار وضع  من هذا املرسوم، 19، مبوجب املادة متو
ويستحسن، لتسريع هذه ء من تاريخ صدور هذا املرسوم. بتداهذا اإلطار ا التوظيف يف نعمُحيث 

  ) بصفة سنوية.1(فقرة  21العملية، تنظيم املباراة املنصوص عليها يف املادة 
يف  1985يناير  9 الصادر يف 2.82.668خاضعا ملقتضيات املرسوم رقم هذا اإلطار  ويظل

اريني املشرتكة بني الوزارات، ماعدا شأن النظام األساسي اخلاص هبيئة املهندسني واملهندسني املعم
من  31و 23و 21و 20، اليت تسري عليها مقتضيات املواد والتعويضات الرتقية يف الدرجة فيما خيص

  السالف الذكر. 2.11.471رقم املرسوم 
 .التوظيف: ثا�يا

ة املبارامت اعتماد ملبدأ االستحقاق،  وتكريساا�سجاما مع مقتضيات النظام األساسي العام 
  .الدرجة األوىل معماري منمهندس واألوىل  الدرجة من مهندس الدولة درجيتيف  للتوظيفآلية ك

 1432ى ــمادى األولــج 4الصادر يف  2.11.100مقتضيات املرسوم رقم وجدير بالتنبيه أن 
استثنائية وا�تقالية كيفيات التوظيف يف بعض األطر والدرجات،  بصفة) الذي حيدد 2011أبريل  8(

  .ني الدرجتنياتيف همباشرة التوظيف ب، 2011تسمح لإلدارات العمومية، خالل سنة 
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 ة يف الدرجة.الرتقي :ثالثا

  الكفاءة املهنية اتامتحا�  :  
طبقا  الكفاءة املهنيةامتحا�ات  شروط وإجراءات وبرامجل احملددةقرارات ال إصدارا�تظار يف 

 إطار النظام األساسي السابق، علما أ�ه كان معموال هبا يفليت اهلذا املرسوم، ميكن اعتماد القرارات 
  سنويا.االمتحا�ات هذه يتعني تنظيم 
  بعد التقييد يف جدول الرتقي السنوي االختيار :  

  كالتايل: السنوي، الرتقية باالختيار، بعد التقييد يف جدول الرتقي مت حتديد شروط
 واملهندسني املعماريني طر مهندسي الدولةأُداخل  من الدرجة األوىل إىل الدرجة املمتازة 

  .سنوات، على األقل، يف الدرجة 5بدون حصيص، بعد استيفاء أقدمية  ومهندسي التطبيق،
 متوامتحان الكفاءة املهنية  بنجاح اجتازالذي  شحرتوجتدر اإلشارة إىل أ�ه بالنسبة للم

الوضعية األكثر فائدة من  ختويله ، فيتمللرتقي إىل الدرجة املمتازة، برسم �فس السنة، اختياره
  .املمتازةحيث تاريخ التعيني يف الدرجة 

 وأمهندس رئيس  إىل درجيتأو  ،إىل درجة مهندس الدولة من الدرجة األوىل ةالرتقي 
مهندس معماري رئيس أو  مهندس رئيس درجيتإىل  وأ ،ماري رئيس من الدرجة األوىلمهندس مع

 :للرتقيد جدولني مستقلني باعتما، تتم من الدرجة املمتازة
 

 ألقدمية تساوي أو ني املستوفنياملرتشحيضم :  33 يراعى فيه حصيص سنوي حمدد يف األول - 1
  خالل السنة املعنية؛ سنوات 10سنوات وتقل عن  6تفوق 

 ويضم: ،بدون حصيص الثا�ي - 2
  ة املرتشحني املستوفني ألقدمي، (كمرحلة ا�تقالية) 2014إىل  2011برسم السنوات من

  ؛خالل السنة املعنية  سنوات 10تساوي أو تفوق 
  للمرة الرابعة يف  همتقييداملرتشحني الذين مل تتم ترقيتهم بعد  ،2015ابتداء من سنة

 .إحدى جداول الرتقي اخلاضعة للحصيص
ضمن جدول الرتقي الثا�ي، ابتداء من فاتح  للرتقي تعيني املرتشحني الذين يتم اختيارهمويتم   
  السنة املعنية.يناير من 
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   بعد ني املعماريني الرؤساء هندسني الرؤساء أو املهندسامل إطاريب الدرجة األوىلالتعيني يف
  :مناقشة رسالة

يف إحدى  للتعيني أجلكآخر  2012دجنرب  31إىل غاية مكا�ية هبذه اإل العمل متديدمت لقد 
 2.82.668من املرسوم رقم  11 املادة لشروط املنصوص عليها يفلنفس ا وذلك طبقا، الدرجتني املذكورتني

من عدد مناصب مهندسي الدولة املقيدة يف  33احملدد يف  احلصيصشرط ، مبا يف ذلك السالف الذكر
 ملقيدة يف امليزا�يةامن عدد مناصب املهندسني املعماريني  % 33و لمهندسني الرؤساءل بالنسبة امليزا�ية

  .اءفيما خيص املهندسني املعماريني الرؤس
اختاذ اإلجراءات الالزمة من أجل  الرتابيةعلى اإلدارات واجلماعات  ويف هذا الصدد، يتعني

  إجراء املناقشات واإلعالن عن �تائجها وتعيني املعنيني داخل األجل احملدد أعاله.
من هذا  33طبقا للمادة  رسالة بنجاح �اقش الذي شحرتللمبالنسبة  التنبيه إىل أ�هدر جيو
ني الرؤساء أو هندسامل إطاريالسنة، للرتقي إىل الدرجة األوىل من �فس  اختياره، برسم متو املرسوم

، فيتم ختويله الوضعية األكثر فائدة من حيث تاريخ التعيني يف الدرجة ني املعماريني الرؤساءهندسامل
  .األوىل

 .الرتبةة يف الرتقي :رابعا

هندسي الدولة مل بالنسبةة إىل الرتبة الثالثة من الرتبة الثا�يمت اعتماد أ�ساق جديدة للرتقي 
  .من هذا املرسوم 18 املادة كما هو مبني يف من الدرجة األوىل واملهندسني املعماريني

من الدرجة  رئيس ملهندس بالدرجتني اجلديدتنيالرتقية من رتبة إىل الرتبة املوالية  وتتم
  ، مباشرة كل ثالث سنوات.مهندس معماري رئيس من الدرجة املمتازة وأ املمتازة

 .لتعيني يف منصيب مهندس عام ومهندس معماري عاما :خامسا

ملهندسني الرؤساء من الدرجة أصبح التعيني يف هذين املنصبني يتم، على التوايل، من بني ا
ا من هذ 17وفقا للشروط املبينة يف املادة  من الدرجة املمتازة الرؤساء املمتازة واملهندسني املعماريني

  .املرسوم
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املهندسني الرؤساء من يف وجه  ةظل مفتوحت أن إمكا�ية التعيني يف املنصبني املذكورين غري
طبقا ، 2012دجنرب  31إىل غاية الدرجة األوىل واملهندسني املعماريني الرؤساء من الدرجة األوىل 

  من هذا املرسوم. 34للمادة 
 .اجلديدةإلدماج يف الدرجات ا :سادسا

  ملهندسني واملهندسني املعماريني:إدماج ا - 1
، إدماج املهندسني واملهندسني املعماريني يف الدرجات هذا املرسوم من 35املادة  مبوجب ،قد متل

احملدثة مبوجبه، حيث مت االحتفاظ بنفس التسميات فيما خيص األطر والدرجات باستثناء درجيت 
"مهندس  هيهما اجلديدة، على التوايل، "ومهندس معماري رئيس" اليت أصبحت تسميت "مهندس رئيس"

  من الدرجة األوىل". رئيس من الدرجة األوىل" "ومهندس معماري رئيس
  إدماج احملللني: - 2

حلل أو ــبصفة مم ــهــمت توظيفن الذين ــاج املوظفيــــإدممن هذا املرسوم،  36لقد مت، مبوجب املادة 
خ ــبتاري 2.80.100وم رقم ــــن املرســ) م1 فقرةال( 13و) 2و 1ان ــفقرتال( 11 للفصلنيطبقا حلل منظم ــم

دارات العمومية املشرتكة بني عالميائيني باإليف شان النظام األساسي اخلاص هبيئة اإل �1980و�رب  14
  احملدثة مبوجب النظام األساسي اجلديد.، يف الدرجات الوزارات

، وفقا 2010دجنرب  31ب وضعيتهم اإلدارية يف ويتم إدماج املوظفني املنتمني إىل هذه الفئة، حس
  ملا يلي :
ن على هذه الوضعية يف ياملتوفر ،ني املمتازني املنظمني واحملللني املنظمني واحملللنيلمحللبالنسبة ل -أ

  ؛العمل هبذا املرسوم تاريخفيدجمون يف ، 2010دجنرب  31
  

ين مت تعيينهم بناء على ذال ،2010 دجنرب 31ن على هذه الوضعية يف ياملتوفر إال أن احملللني 
وتاريخ �شر هذا  2011ما بني فاتح يناير  ،الشهادات يف درجة متصرف من الدرجة الثا�ية أو درجة مماثلة

  املذكور بناء على وضعيتهم اإلدارية اجلديدة.  تعينياليف تاريخ فيدجمون  املرسوم،
ن على ياملتوفر ، إىل درجات مماثلةني املنتمنيفن واملوظي املمتازني واملتصرفنيلمتصرفوبالنسبة ل - ب

  .العمل هبذا املرسوم تاريخفيدجمون يف  ،2010دجنرب  31هذه الوضعية يف 
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التسريع ثيق بالعمليات التدبريية الالحقة، فإ�ه يتعني رتباطه الوالو اإلدماج عملية اعتبارا ألمهيةو

 قبل ذلك، نبغي،تة، علما أ�ه ة قرارات فردية أو مجاعي، بواسطتتم، حسب احلالةمبباشرة هذه العملية اليت 
  .رجةمن حيث الرتقي يف الرتبة والدللمعنيني باألمر املستحقة اإلدارية لوضعيات اتسوية 

وجتدر اإلشارة إىل أن املوظفني املوجودين يف وضعية االستيداع يف تاريخ العمل هبذا املرسوم، 
  هم بإداراهتم، وفقا لنفس الشروط والكيفيات السالفة الذكر.فيدجمون ابتداء من تاريخ إعادة إدماج

  .من هذا املرسوم 32يف املادة  املبينة عتباريةاالقدمية األاالستفادة من  :سابعا
 الثــثي ـددة فــاحمل ةـباريـاالعت ةـاألقدميهذه ادة من ـيات االستفـميكن حتديد شروط وكيف

  يلي: فيما، سنوات
 قبل إدماجهم يف و، صدور هذا املرسومتاريخ  2011فاتح يناير  املوظفون املنتمون يف : الفئات املستفيدة

  :الدرجات اجلديدة، إىل إحدى الدرجات التالية
  ؛التطبيق من الدرجة املمتازة ومهندس -
  ؛الدولة من الدرجة املمتازة ومهندس -
  ؛ن من الدرجة املمتازةون املعماريواملهندس -
  ؛ن الرؤساءواملهندس -
  .ن الرؤساءون املعماريواملهندس -

  ي ــر فــاألمـــن بــيـيـة للمعنــة إداريـيـر وضعــعلى آخ ةــذه األقدمية االعتباريــه قــبـــطت تطبيق:التاريخ
 .هذا التاريخ إىل غايةتسوية الوضعيات اإلدارية املستحقة للمعنيني باألمر  معه يتعني، مما 2010دجنرب  31

بة للموظفني املوجودين يف وضعية االستيداع يف تاريخ العمل هبذا املرسوم، فيتم تطبيق غري أ�ه بالنس
هذه األقدمية االعتبارية على آخر وضعية إدارية هلم يف تاريخ إعادة إدماجهم بإداراهتم وقبل إدماجهم يف 

  الدرجات احملدثة مبوجب هذا املرسوم.
  ن ــداء مــتــاب ة والدرجةـبــة للرتقي يف الرتــقدمية االعتباريذه األـــب هــتســحتُ :مفعول هذه األقدمية

 .2011فاتح يناير 
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