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

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



مـقـرر
بإنهاء مهام مستشار بديوان وزير

إن  وزير..........................


	بـمـقـتـضـى الـظـهـيـر الـشـريـف رقـم  1.74.331  الـصـادر فـي 11  ربـيـع الـثـانـي 1395 (23 أـبريـل 1975) بـشـأن وضـعـيـة أعـضـاء الـحـكـومـة و تـألـيـف دواويـنـهـم ، حـسـبـمـا وقـع تـغـيـيـره وتـتـمـيـمـه بالـظـهـيـر الـشـريـف رقــم  1.95.162  الـصـادر فـي 14  جمادى الأولى 1416 (10 أكتوبر 1995)؛
	وبـنـاء عـلى الـظـهـيـر الـشـريـف رقـم ......... الـصـادر فـي....... .. بـتـعـيـيـن أعـضـاء الـحـكـومــة؛
	وبـنـاء عـلـى الـمـرسـوم رقـم 1052-97-2 بتاريخ 2 فبراير 1998 المتعلق بالتعويض الجزافي عن استعمال السيارة

وبناء عـلى مـقـرر وزير …………..المؤرخ فـي ................ و الـقـاضـي بـتـعـيـيـن الـسـيــد (ة) ...........  بـصـفـة مـسـتـشـار فـي شـؤون ..................... ابـتـداء مـن ................... ؛
وبـنـاء عـلى طـلـب اسـتـقـالـة (أو ا قـالـة)  الـمـعـنـي (ة) بـالأمــر ؛
	و حـيـث أن الـمـعـنـي (ة) بـالأمــر قــد انـقـطـع(ت) عـن الـعـمـل ابـتـداء مـن ....................

يقرر ما يلي
. الـفـصـل الأول:   ابـتـداء من .............. تـنـتـهـي مـهـام الـسـيــد(ة) .................. بـصـفـة مـسـتـشـار(ة) فـي شـؤون……………... بـديـوان الـسـيــد وزيـر………………………...
 الـفـصـل الـثـانـي: ابـتـداء من نـفـس الـتـاريـخ الـمـشـار إليه فـي الـفـصـل الأول أعـلاه يـنـتـهـي صـرف الأجـرة الـشـهـريـة للـمـعـنـي (ة) بـالأمــر.
الفصل الثالث: ابـتـداء مـن نـفـس الـتـاريـخ   تـنـتـهـي اسـتـفـادة الـمـعـنـي(ة) بـالأمـر مـن الـتـعـويـض الجزافي عن استعمال السيارة لأجل المصلحة.


حرر في  الرباط  بتاريخ ...........

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

إمضاء الآمر بالصرف




_____________________________________________________________________________
Code : FC061I

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

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





قــــرار
بـإنـهــاء مـهـــام مــكــلـــف بـالــدراســــات
(بـالــنــســبـــة للـمــوظــفــيـــــن)

إن  وزير..........................


	بـمـقـتـضـى الـظـهـيـر الـشـريـف رقـم 1.58.008  الـصـادر فـي 4 شـعـبـان 1377 (24 فـبـرايــر 1958) بـمـثـابـة الـنـظـام الأسـاسـي الـعـام للـوظـيـفـة الـعـمـومـيـة ، حـسـبـمـا وقـع تـغـيـيـره وتـتـمـيـمـه؛


	و بـنـاء عـلـى الـمـرسـوم رقـم 2.80.645 بـتـاريـخ 28 صـفـر 1401 ) 5 يـنـاير 1981) بإحداث مـنـصـب سـام لـمـكـلـف بـالـدراسـات بـمـخـتـلـف الـوزارات كـمـا وقـع تـغـيـيـره وتـتـمـيـمـه؛
	
	وبناء عـلـى الـقـرار رقـم.…………....بـتـاريـخ …………و الـقـاضـي بتعيين الـسـيـد(ة) .............مـكـلـفـا(ة) بـالـدراسـات ……....ابـتـداء مـن ...............


يقرر ما يلي


 الـفـصــل الأولى : ابـتـداء مـن …………….تـنـتـهـي مـهـام الـسـيـد(ة) .................. بـصـفـتـه(ـا) مـكـلـفـا(ة) بـالـدراسـات بـوزارة .............
الـفـصــل الـثـانـي:  ابـتـداء مـن نــفــس الـتـاريـخ (ت)يـرجـع الـمـعـنـي(ة) بـالأمـر إلـى إطـاره(ــا) الأصـلـي   ويعين بــ…………… .









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 ...........................
....................................





مــقـــرر بــفــســــخ عــقــــــد 
مــــكــــلـــــف )ة( بـــالــــدراســـــــــات 
(بـالــنــســبـــة لـغــيـــر للـمــوظــفــيـــــن)


إن  وزير..........................


	بـمـقـتـضـى الـظـهـيـر الـشـريـف رقـم 1.58.008  الـصـادر فـي 4 شـعـبـان 1377 (24 فـبـرايــر 1958) بـمـثـابـة الـنـظـام الأسـاسـي الـعـام للـوظـيـفـة الـعـمـومـيـة ، حـسـبـمـا وقـع تـغـيـيـره وتـتـمـيـمـه؛
	و بـنـاء عـلـى الـمـرسـوم رقـم 2.80.645 بـتـاريـخ 28 صـفـر 1401 ) 5 يـنـاير 1981) بإحداث مـنـصـب سـام لـمـكـلـف بـالـدراسـات بـمـخـتـلـف الـوزارات كـمـا وقـع تـغـيـيـره وتـتـمـيـمـه؛
	وبناء عـلـى الـقـرار رقـم.…………....بـتـاريـخ …………و الـقـاضـي يـتـعـيـيـن الـسـيـد(ة) .............مـكـلـفـا(ة) بـالـدراسـات ……....ابـتـداء مـن ...............


يقرر ما يلي


 فـصــل فـريــد : ابـتــداء مـن ………… يـفـســخ عـقــد تـوظـيـف الـسـيـد(ة) …………  بـصـفـتـه (ـــا) مـكـلـفــا (ة) بـالـدراسـات.                                        





حرر في  الرباط  بتاريخ ...........

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

إمضاء الآمر بالصرف
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