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

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





مقرر
  -رخصة مرض متوسطة الأمد-  

إن  وزير..........................


	بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ  4 شعبان  1377 ( 24 فبراير 1958 ) بمثابة النظام الأساسي العـام للوظيفة العمومية حسبما  وقع تغييره وتتميمه .
	وبناء على المرسوم رقم 2.99.1219 بتاريخ 6 صفر 1421 ( 10 مايو 2000) المتعلق بالرخص للأسباب صحية  و رخصة  الولادة.
	وبناء على رسالة  المجلـس الصحـي بتاريـخ ............. تحـت عـدد......... التي (ت)يمنـح بموجبها للمعني (ة) بالأمـر  رخصة مرض متوسطة الأمد مـدتهـا  ... شهــرا  ابتداء من ................

     ( الفــترة .......) .
	وحـيث أن المعني  بالأمـر انقطع عـن العمـل ابتداء من ...................



يقرر ما يلي


الفصل الأول: ابتداء من ...........إلى..............تمنح للسيد ( ة).................رخصة مرض متوسطة الأمد :
الفترة الأولى  لمدة ستة أشهر من ...........................إلى.......................
الفترة الثانية  لمدة......... . من.............................إلى.......................
ويحتفظ المعني بالأمر بكامل الأجرة خلال مدة المرض 






حرر في  الرباط  بتاريخ ...........

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

إمضاء الآمر بالصرف





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

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





مقرر
                          - رخصة مرض طويلة الأمد  - 


إن  وزير..........................


	بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ  4 شعبان  1377 ( 24 فبراير 1958 ) بمثابة النظام الأساسي العـام للوظيفة العمومية حسبما  وقع تغييره وتتميمه .
	وبناء على المرسوم رقم 2.99.1219 بتاريخ 6 صفر 1421 ( 10 مايو 2000) المتعلق بالرخص للأسباب صحية  و رخصة  الولادة.
	وبناء على رسالة  المجلـس الصحـي بتاريـخ ............. تحـت عـدد......... التي (ت)يمنـح بموجبها للمعني (ة) بالأمـر  رخصة مرض  طويلة الأمد مـدتهـا  ... شهــرا  ابتداء من ................

     ( الفــترة .......) .
	وحـيث أن المعنيــ  بالأمـر  انقطعت عـن العمـل ابتداء من ...................


يقرر ما يلي

الفصل الأول: ابتداء من ..................إلى....................تمنح للسيد ( ة)...........................رخصة مرض طويلة الأمد :
الفترة الأولى  لمدة ستة أشهر من .........................................إلى....................................
الفترة الثانية  لمدة.................................من..................................إلى.......................
ويحتفظ المعني بالأمر بكامل الأجرة خلال مدة المرض 





حرر في  الرباط  بتاريخ ...........

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

إمضاء الآمر بالصرف








