
    

 

إذن بإجراء االقتطاع (1)

أنا الموقع أسفله :  

 : - االسم الشخصي والعائلي 

 : - رقم بطاقة التعريف الوطنية 

 : - رقم معاش التقاعد 

 : - رقم التأجير/ الميكانوغرافي 

ــع، مــن معاشــي أو  ــة للتراج ــر قابل ــة غي ــأن يســتخلص، بصف أســمح للصنــدوق المغربــي للتقاعــد ب

معــاش اWيتــام تحــت وصايتــي، المبيــن رقمــه أعــاله، لفائــدة مؤسســة محمــد الســادس للنهــوض باWعمال 

االجتماعيــة للتربيــة والتكويــن، اقتطاعــا شــهريا برســم اشــتراكات االنخــراط فــي المؤسســة (١)، وفقــا 

Wحــكام القانــون رقــم 73.00 المحــدث والمنظــم لهــذه اWخيــرة، كمــا تــم تغييــره وتتميمــه بالقانــون 

رقــم 05.09 والســيما المــادة 2 مكــررة منــه.

                                                                                          حرر بتاريخ : 

توقيع مصادق عليه
مسبوق بعبارة : اطلعت عليه ووافقت

ملحوظة:

• تحدد واجبات االنخراط كما يلي:
- المتقاعدون برسم حد السن، يوم واحد من المعاش الصافي السنوي ؛

-  المتقاعــدون قبــل حــد الســن، %2 مــن المعــاش اuجمالــي الســنوي إلــى بلــوغ الســن القانونيــة 
للتقاعــد.
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طلب االنخراط في المؤسسة
أنا الموقع أسفله

السيد(ة)  
رقم التأج':       C.I.N :    :ب.ت.و

العنوان:  
الهاتف الثابت : الهاتف النقال :  

معلومات إضافية خاصة بالمتقاعدين
تاريخ اEحالة على املعاش:  رقم املعاش: 

تقاعد حتمي   نوع املعاش: برسم حد السن             بطلب منه                 مغادرة طوعية   

معلومات إضافية خاصة بالملحقي
 اEدارة امللحق بها : 

ميزانية خاصة        PPR  املكتب الرئيسي ]داء ا]جور مصدر التأج' :

معلومات إضافية خاصة بذوي حقوق المنخرط المتوفي

مكان الوفاة :    تاريخ وفاة املنخرط :   

رقم املعاش ا*سم
.1

ا-مي أو ا-رامل
.2

.3

.4

.1

ا-طفال حتت الكفالة
.2

.3

.4

الشخص املقدم على ا-طفال

أرغــب k االنخــراط أو االســتمرار k االنخــراط )k )1 مؤسســة iمــد الســادس للنهــوض با]عمــال االجتماعيــة للeبيــة والتكويــن، 
طبقــا ]حــكام القانــون رقــم 73.00 احملــدث واملنظــم لهــا، الصــادر بتنفيــذه الظهــ' الشــريف رقــم 1.01.197 املــؤرخ k 11 مــن 
جمــادى ا]و| 1422 ( فــاحت أغســطس 2001)، كمــا مت تغيــ'ه وتتميمــه بالقانــون رقــم 09.05، الصــادر بتنفيــذه الظهــ' الشــريف 

رقــم 1.06.52 املــؤرخ i 15 kــرم 1427 (14 ف~ايــر 2006).
حرر k    بتاريخ: 

اEمضاء: 

@ توضع عالمة × على املعلومات الصحيحة
)1( يشطب على العبارة الزائدة

نموذج رقم 1





  

 

Je souhaite être notifié par SMS(*) du traitement de mon dossier de retraite. 

D’une manière générale, J’autorise la CMR à me contacter à travers ce numéro pour tout besoin relatif à 

mon dossier de retraite ou ma pension  

 

 
              

 
ICHARA « SMS » 

 
 
 

Nom et prénom   

 

N° CNIE    

 

 N° GSM   

 

Adresse   

 

 

Ville                                                                                          Code Postal   

 

 
 
 
 
 
 
(*) Valable uniquement au Maroc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Av. Al Araar – Hay Riad – Rabat B.P. 2048  الرباط ، ص, ب –شارع العرعار حي الرياض  

Tél :05 37 567 567  :    الفاكس : Fax : 05 37 56 73 49     الھاتف
 www.cmr.gov.ma  

 
   

Fait à ….. .......................  حرر ب..
le :  .......  بتاريخ ...………/.…..…/

 

Signature                                                              .مضاءAا 
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