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

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





قـــرار الحذف 
- بناء على استقالة -

إن  وزير..........................


	بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره و تتميمه.

بناء على القانون رقم 011.71 الصادر في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) بإحداث نظام رواتب التقاعد المدنية كما وقع تغييره و تتميمه،
و حيث أن المعني(ة) بالأمر تقدم(ت) بطلب الاستقالة من منصبه(ها) ابتداء من.......
	

يقرر ما يلي

فصل فريد : ابتداء من . .. . . .تقبل استقالة السيد(ة) . . . . . .الدرجة . .  .... . .. . الرتبة .. . ........ بمديرية . . .... .  ويحذف من أسلاك  وزارة.................  









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





قرار إنهاء الإلحاق والحذف 
- بناء على استقالة -

إن  وزير.......................... ووزير..........................


	بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه ،
	بناء على المرسوم رقم 2.61.095 الصادر في 9 رمضان 1380 (25 فبراير 1961) بتطبيق الفصل 48 المتعلق بمسطرة الإلحاق من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه ، كما وقع تغييره وتتميمه ،
	بناء على المرسوم رقم ......... الصادر في ......... بمثابة النظام الأساسي الخاص ب..............................................

	وبناء على القانون رقم 011.71 الصادر في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية حسبما وقع تغييره وتتميمه ،
	و حيث أن المعني(ة) بالأمر تقدم(ت) بطلب الاستقالة من منصبه(ها) ابتداء من.......


يقـرران مـا يلـي:
الفصل الأول: ابتداء من ...............  يتم انهاء الحاق السيد (ة) ............ السلم .. – الرتبة ...... (راح.....) بوزارة .......... لدى ....................................... .
الفصل الثاني: ابتداء من . .. . . .تقبل استقالة السيد(ة) . . . . . .الدرجة . .  .... . .. . الرتبة .. . ........ بمديرية . . .... .  ويحذف من أسلاك  وزارة.................  

حرر في  الرباط  بتاريخ ...........


تأشيرة مصالح الخزينة العامة
       رقم ....... بتاريخ........
إمضاء الآمر بالصرف
( الإدارة المستقبلة )

إمضاء الآمر بالصرف
( الإدارة الأصلية )





________________________________________________________________________________________


