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

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




قــرار الإحالة على الاستيداع الحتمي
- بعد رخصة مرض قصيرة الأمد -


إن  وزير..........................


	بناء على الظهير الشريف رقـم 1.58.008 الصـادر في  4 شعبان 1377 (4 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العـام للوظيفـة العموميـة، حسبما وقع تغييره و تتميمه

	و بناء على المرسوم رقم 2.99.1219 مؤرخ في 6 صفر 1421(10 ماي 2000) القاضي بتطبيق الظهير الشريف رقم 1.58.008 المذكور،

	وبناء على الشواهد الطبية المدلى بها من طرف المعني(ة) بالأمر.

	وحيث أن المعني (ة) بالأمر قد استفاد(ت) من رخصة مرض قصيرة الأمد لمدة ستة أشهر ابتداء من …………….

	و بناء على رأي المجلس الصحي بتاريخ ...............


يقرر ما يلي

الفصل الأول: ابتداء من ………..يحال السيد(ة) ……….……….الدرجة........ الرتبة………. بــ…………… على الاستيداع الحتمي بعد استفادته(ا) من رخصة مرض قصيرة الأمد مجموعها 6 أشهر،
الفصل الثاني :  يحتفظ المعني(ة) بالأمر بالتعويضات العائلية وبنصف الأجرة لمدة 6 أشهر الأولى.



حرر في  الرباط  بتاريخ ...........

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

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

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





قــرار الإحالة على الاستيداع الحتمي
- بعد رخصة مرض طويلة متوسطة أو الأمد -


إن  وزير..........................


	بناء على الظهير الشريف رقـم 1.58.008 الصـادر في  4 شعبان 1377 (4 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العـام للوظيفـة العموميـة، حسبما وقع تغييره و تتميمه

	وعلى المرسوم رقم 2.99.1219 مؤرخ في 6 صفر 1421(10 مايو 2000) القاضي بتطبيق الظهير الشريف رقم 1.58.008 المذكور،

	وحيث إن المعني (ة) بالأمر قد استفاد (ة) من رخصة مرض متوسطة او طويلة الأمد لمدة ... سنوات ابتداء  من …………….

بناء على رأي المجلس الصحي بتاريخ ……………التي يقر عجز المعني بالأمر مؤقتا عن العمل

يقرر ما يلي


الفصل الأول: ابتداء من …….. يحال السيد(ة) …………. الدرجة....... ، السلـم ......... الرتبـــة ...........   ، ب………..على الاستيداع الحتمي بعد استفادته من رخصة مرض متوسطة او طويلة الأمد وذلك لمدة سنة .
الفصل الثاني :  يحتفظ المعني(ة) بالأمر بالتعويضات العائلية .



حرر في  الرباط  بتاريخ ...........

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

إمضاء الآمر بالصرف
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