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معاجلة طلبات الانتقال لأس باب مرضية وطلبات الاس تفادة من املعاش قبل بلوغ سن التقاعد لعدم القدرة نتاجئ 

   2021البدنية برمس س نة 

 

أأهنا وضعت  ، قطاع الرتبية الوطنية  - الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العلميتعلن وزارة 

 نتاجئ معلييت معاجلة طلبات الانتقال لأس باب مرضية وطلبات الاس تفادة  www.men.gov.ma ببوابهتا الرمسية

 .2021 برمس س نة عدم القدرة البدنيةلمن املعاش قبل بلوغ سن التقاعد 

 عام ييل:"املعاينة عن بعد "عن طريق  العمليتني اللتني مت تنظميهام وقد أأسفرت نتاجئ هاتني

o مرتحشة ومرتحشا؛ 968من بني ، مس تفيدة ومس تفيدا 580:   معاجلة طلبات الانتقال لأس باب مرضية 

o  :ة مس تفيد 188معاجلة طلبات الاس تفادة من املعاش قبل بلوغ سن التقاعد لعدم القدرة البدنية

 مرتحشة ومرتحشا. 261 من بنيا، ومس تفيد

باب مرضية، مبقرات معلهم وجتدر ال شارة أأن اترخي التحاق املس تفيدات واملس تفيدين من الانتقال لأس  

علام أأن اس تفادة الأطر امللكفة مبهام ال دارة الرتبوية ، 2021-2022 هو التارخي احملدد لنطالق املومس ادلرايس، اجلديدة

ىل املصاحل امللكفة بتدبري املوارد من  الانتقال لأس باب مرضية تبقى مرشوطة برضورة تقدميها لطلب التخيل عن املهام ا 

قلميية اليت يعملون هباالبرشية ابملد  ، وذكل مبارشة بعد ال عالن عن نتاجئ هذه العملية. يرايت ال 

عدم القدرة البدنية، لل بلوغ سن التقاعد وفامي خيص املوظفات واملوظفني اذلين سيس تفيدون من املعاش قب

لهيا أأدانه  رسال الواثئق املشار ا  ىل ا  هنم مدعوون ا   ، بعد مسحها ضوئيا يف ملف واحد 2021ش تنرب  13قبل فا 

ملديرية املوارد حىت يتس ىن  وذكل،  divmvt@men.gov.ma الآيت:  ، عرب الربيد الالكرتوينPDFيف صيغة 

 البرشية وتكوين الأطر تصفية معاشهم دلى الصندوق املغريب للتقاعد ويتعلق الأمر ابلواثئق التالية:

o ة( )ميكن حتميلها من املوقع بطاقة املعلومات لتصفية معاش مدين للتقاعد معبأأة وموقعة من دلن املعين(

  ؛لكرتوين للوزارة(ال  

o  البنيك؛ش يك ملغى أأو شهادة التعريف 

o .نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف 
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