
 

 
 لعالي والبحث العلميوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم ا 

 43 20 77 37 05/الفاكس:   70 18 77 37 05  الهاتف: –الرابط  –ابب الرواح  –المقر المركزي للوزارة 

 

 

 بالغ صحفي

 

 فتح ابب تلقي الطلبات المتعلقة بعمليتي االس تفادة 

 .9191-9102الخاصة ابلموسم الدراسي  من التقاعد النس بيي واالستيداع
 

، قطاع التربية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تعلن
 االس تفادة من المعاش قبل بلوغ سن التقاعد مليتيقة بع المتعل فتحت ابب تلقي الطلباتأ نها  الوطنية،

 .9191-9102 الخاصة ابلموسم الدراسي ،المؤقت )االستيداع( التوقيفالتقاعد النس بيي( و )

لبشرية لي ضبط خريطة الموارد افي س ياق توجهات الوزارة الرامية ا   ويأ تي هذان التدبيران
تمدرس قار  وابقي ال طر اال دارية، وتوخيا لضمان والقيام ابستشراف الخصاص من أ طر هيئة التدريس

طار اال عداد المبكر التالميذ بكل المؤسسات التعليمية، للتلميذات و  وتندرج كل هذه العمليات في ا 
يجابيي على حسن سير المنظومة  وما 9191-9102 للدخول المدرسي  .التربويةيترتب عن ذلك من أ ثر ا 

طلباتهم الراغبين في االس تفادة من االستيداع أ ن يتقدموا ب  الموظفينالموظفات و يتعين على  ،لذا
 يث ستتولى لجنة جهوية، ح 9102أ كتوبر  01قبل ابلواثئق التبريرية  عبر السلم اال داري مشفوعة

 .9102أ كتوبر  02قبل ، وذلك نللمس تفيدي وحصر الالئحة النهائية دراس تها والبت فيها

يداعه االس تفادة من التقاعد النس بيي طلباتأ ما بخصوص   عبر  من خالل مسكها افيمكن ا 
رساله اواس تخراجه اوالمصادقة عليه https://retraite.men.gov.maالرابط اال لكتروني   مشفوعة ، اوا 
بنسخة من البطاقة الوطنية وشهادة كذا و  ،هذا الرابط من تحميلها التي يمكن ،ببطاقة المعلومات

من طرف  اوالمصادقة عليه اي بشأ نهاء الرأ  بدوا   اقصد توقيعهاال داري  التسلسلعبر   ،الحساب البنكي
واالعالن عن الالئحة النهائية  على لجنة جهوية تتولى البت فيهاس يعرضونها ، الذين الرؤساء المباشرين

ت غش 10يبتدئ من  النس بيي ، علما أ ن  اتريخ سراين اال حالة على التقاعد9102أ كتوبر  92يوم قبل 
9102.  

تحت  9102أ كتوبر  1بتاريخ  أ ن الوزارة قد أ صدرت مذكرتين في هذا الشأ ن ،وتجدر اال شارة
ومقتضياتهما عبر الموقع الرسمي:  يمكن االطالع على فحواهما 135x18و 136x18 رقم :

www.men.gov.ma. 

    


