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

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





 قــرار الإحالة على التقاعد الحتمي 
- بعد رخصة مرض طويلة الأمد -

إن  وزير..........................

	بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008  بتاريخ 24 فبرايـر 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، حسبما وقع تغييره وتتميمه.
	بناء على القانون رقم 011.71 المؤرخ في 30 دجنبر 1971 المحدث بموجبه نظام رواتب التقاعد المدنية ، حسبما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل 47 منه.
	وحيث إن السيد(ة) .......... ، استفاد(ت) من رخصة المرض ...... منذ .....
	وحيث إن المعني(ة) بالأمر قد استنفذ(ت) جميع حقوقه(ها) فيما يخص رخصة مرض طويلة الأمد في نهاية............. .


يقرر ما يلي


الفصل الأول: ابتداء من.......... (ت) يحذف السيد(ة) .......، السلم ..... الرتبة ....... بمديرية ..... من أسلاك الوزارة و(ت)يحـال على التقاعـد الحتمي .
 الفصل الثاني. ابتداء من ......... (ت) يستفيـد المعني (ة) بالأمر من حقوقه (هـا) في التقاعــد.





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 التقاعد الحتمي 
- بعد الاستيداع بسبب المرض -

إن  وزير..........................

	بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008  بتاريخ 24 فبرايـر 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، حسبما وقع تغييره وتتميمه.
	بناء على القانون رقم 011.71 المؤرخ في 30 دجنبر 1971 المحدث بموجبه نظام رواتب التقاعد المدنية ، حسبما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل 47 منه.
	وحيث أن السيد ...يوجد في وضعية الاستيداع لأسباب صحية،
	وحيث أن المعني (ة) بالأمر استفاد(ت) من رخصة المرض ...... منذ .....


يقرر ما يلي


الفصل الأول: ابتداء من.......... (ت) يحذف السيد(ة) .......، السلم ..... الرتبة ....... بمديرية ..... من أسلاك الوزارة و(ت)يحـال على التقاعـد الحتمي .
 الفصل الثاني. ابتداء من ......... (ت) يستفيـد المعني (ة) بالأمر من حقوقه (هـا) في التقاعــد .





حرر في  الرباط  بتاريخ ...........

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

إمضاء الآمر بالصرف
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