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 ىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإل

 للتربية والتكوين  الجهوية  ألاكاديميات   ي مدير  ة والسادة مديرة و السيد

 لوزارةل   املديرات إلاقليميات و السادة املديرين إلاقليميينالسيدات 

 

 

  6102برسم سنة  في شأن تدبير مسطرة الاستيداع إلاداري :   املوضوع 

   6102ابريل  10بتاريخ  0/3333دد الرسالة الوزارية ع:    املرجـــع   

 

 

 ســــالم تـــام بوجــود موالنــا إلامــام املؤيد باللــه؛

 

 واملتعلقة بتدبير مسطرة الاستيداع إلاداري  الوزارية املشار إليها في املرجع أعاله، بالرسالة فارتباطاوبعد، 

      :التالية التدابير اعتماد  السنة،هذه  ، تقرر  ، يشرفني إخباركم أنهوالعمليات املرتبطة بها

 25لفصول االواردة في الشروط  املتوفرين علىإلاداري للموظفات واملوظفين  رخصة الاستيداعمنح  -0 

بمثابة النظام ألاساس ي العام للوظيفة  0525فبراير  63بتاريخ  08258115من الظهير الشريف رقم  21و 25و

 :  وهي كالتاليالعمومية كما تم تغييره وتتميمه،   

 إصابة الزوج أو أحد ألاوالد بحادثة خطيرة أو مرض خطير؛ 

 اضطر أحدهما بسبب مهنته إلى جعل إقامته  الالتحـاق بالزوج أو الزوجة؛ إن

 الاعتيادية بعيدة عن مكان العمل؛

  سنوات أو مصاب بعاهة تتطلب عالجا مستمرا 5الذي يقّل عمره عـن  الابنتربية. 
 

ألاكاديمية ( ة)مدير( ة)و توجيهها إلى السيد ( 0رقم  النموذجوفق )تقديم طلبات الاستيداع إلاداري  -6

 ؛ 6102ماي  02للتربية و التكوين تحت إشراف السلم إلاداري ، و ذلك قبل  الجهوية



 

    

 :بالوثائق التالية ،6102يونيو  62موافاة مديرية املوارد البشرية و تكوين ألاطر، في أجل أقصاه  -3 

 ؛اللوائح الاسمية للموظفين الذين حظيت طلباتهم باملوافقة 

  املبررة؛بالوثائق  مرفقةنسخ من طلبات املعنيين باألمر 

 نسخ من  الرسائل  املوجهة إلى املعنيين باألمر في شأن املوافقة على طلباتهم ؛ 

  ؛(6وفق النموذج رقم )ألاجرة  إيقاف صرفمقررات 

  النظام املعلومياتياملنجزة بواسطة قرارات إلاحالة على الاستيداع إلاداري MASIRH   

 املعلومياتي؛   بالتسجيل  مرفقة، (3وفق النموذج رقم )

 

إلاشارة إلى أن هذه املسطرة تخص فقط املوظفين الراغبين في الاستفادة، ألول مرة، من وتجدر      

أما املوظفون الراغبون في تمديد فترة الاستيداع أو الرجوع إلى عملهم بعد نهايته، فيتعين 8 الاستيداع إلاداري 

، الفترة الجاريةشهرين قبل انقضاء  ،مباشرة أو عبر  البريد ،عليهم توجيه طلباتهم مشفوعة بالوثائق املثبتة

إليها، فيما  وا ينتمون وذلك في نسختين أصليتين، توجه ألاولى إلى الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي كان

 8توجه الثانية مباشرة إلى مديرية املوارد البشرية وتكوين ألاطر

 

السررريدات  برررغبال    ، مرررن جهرررة،أهمّيرررة بالغرررة، أرجرررو مرررنكم التفّضرررلا املوضررروع مرررن كتسررريه هرررذينظررررا ملرررا و                 

 ومرن جهرة ثانيرة، ،اشررين بفحروه هرذه الرسرالةيرة وعمروم الراسراء املبسؤسسات التعليماملالسادة مديرات ومديري و 

علرررررى تنفيررررررذ بمقتضرررررياتها وال ررررررر   ، إلررررررى التقيرررررداملررررروارد البشرررررررية، جهويرررررا وإقليميرررررا دعررررروة كافرررررة مسررررررسؤولي مصرررررال 

 8مضامينها

 

 .وتفضلوا بقبول أزكى التحيات، والسالم

                                


