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

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





قـــرار الإحالة على الاستيداع
 - لدواعي شخصية -


إن  وزير..........................


	بناء على الظهير الشريف رقـم 1.58.008 الصـادر فـي  4 شعــبان 1377 ( 24 فبرايـر 1958) بمثابـة النظام الأساسي العـام للوظيفـة العموميـة، حسبما وقع تغييره و تتميمه.

	بناء على طلب الإحالة على الاستيداع المؤرخ في.............. الذي تقدم بـه السيد(ة) ……………… لأسباب شخصية لمدة ……………….

	بناء على محضر اجتماع اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء رقم.........المنعقدة بتاريخ................للنظر في طلب الإحالة على الاستيداع التي تقدم به المعني(ة) بالأمر؛  

	وحيث أن المعني(ة) بالأمر قد انقطع (ت) عن العمل ابتداء من ………………  .

يقرر ما يلي

. الفصل الأول : ابتداء من …… يحال السيد(ة) ……… ، الدرجة....... ، السلـم ......... الرتبـــة ...........   بــ……………على الاستيداع لأسباب شخصية لمدة ……………….
الفصل الثاني : تنقطع حقوق المعني(ة) بالأمر في الترقية و التقاعد طيلة مدة إحالته(ها) على الاستيداع
الفصل الثالث: يجب على المعني بالأمر أن يلتمس إرجاعه إلى وظيفته شهرين على الأقل قبل انصرام فترة الاستيداع, 





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  
 -قصد متابعة الدراسة  - 


إن  وزير..........................


	بناء على الظهير الشريف رقـم 1.58.008 الصـادر فـي  4 شعــبان 1377 ( 24 فبرايـر 1958) بمثابـة النظام الأساسي العـام للوظيفـة العموميـة، حسبما وقع تغييره و تتميمه.

	بناء على طلب الإحالة على الاستيداع المؤرخ في……...... الذي تقدم بـه السيد(ة) …………….قصد متابعة الدراسة لمدة ……………..

	بناء على محضر اجتماع اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء رقم.........المنعقدة بتاريخ................؛  

وحيث أن المعني(ة) بالأمر قد انقطع (ت) عن العمل ابتداء من…………………...

يقرر ما يلي

 الفصل الأول: ابتداء من………… يحال السيد(ة)…..……الدرجة…………..،الرتبة……. بــ………على الاستيداع  قصد متابعة الدراسة لمدة …………    
الفصل الثاني : تنقطع حقوق المعني(ة) بالأمر في الترقية و التقاعد طيلة مدة إحالته(ها) على الاستيداع
الفصل الثالث: يجب على المعني بالأمر أن يلتمس إرجاعه إلى وظيفته شهرين على الأقل قبل انصرام فترة الاستيداع, 




حرر في  الرباط  بتاريخ ...........

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

إمضاء الآمر بالصرف
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