
انخراط ذوي احلقوق

الوثائق املطلوبة:

 استامرة طلب االنخراط، معبأة بالكامل وموقعة )صفحة رقم 2(.

 نسختان من الترصيح بالرشف، معبأتان وموقعتان )صفحة رقم 3(.

 نسخة من شهادة املعاش.

 نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف لألرمل)ة(.

 نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف للمنخرط املتوىف.

 نسخة من عقد الزواج.

 نسخة من صفحة الطفل يف الدفرت العائيل.



  *إحاطة قانونية   
• تقوم املؤسسة بتجميع معطياتكم الشخصية بواسطة هذه االستامرة من اجل تدبري منخرطيها واملستفيدين من خدماتها.

A-GC-310/2019 هذه املعالجة مرخص لها من طرف اللجنة الوطنية ملراقبة حامية املعطيات ذات الطابع الشخيص تحت رقم •
• ميكن تسليم املعطيات إىل رشكاء املؤسسة ومقدمي الخدمات املكلفني بتدبري برامجها االجتامعية.

•  ملامرسة حقوقكم يف الولوج للمعلومات أو تصحيحها أو االعرتاض عىل استعاملها وفقا ملقتضيات القانون 08-09، ميكنكم االتصال 
باملؤسسة عرب قطب املنخرطني والشبكة.



التصريح بالشرف

أنا املوقع)ة( أسفله : 

االسم الشخيص والعائيل : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ رقم بطاقة التعريف الوطنية : 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... رقـــم التأجـــري/ امليكانوغـــرايف : 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... الهاتـــف : 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... الســـاكن)ة( : 

ـــدة مؤسســـة  ـــي، لفائ ـــن هـــم تحـــت وصايت ـــام الذي ـــة للرتاجـــع، مـــن معـــايش ومعـــاش األيت ـــأن يســـتخلص، بصفـــة غـــري قابل ـــدوق املغـــريب للتقاعـــد ب أأذن للصن

ـــون  ـــكام القان ـــا ألح ـــة، وفق ـــراط* يف املؤسس ـــرتاكات االنخ ـــم اش ـــهريا برس ـــا ش ـــن، اقتطاع ـــة والتكوي ـــة للرتبي ـــامل االجتامعي ـــوض باألع ـــادس للنه ـــد الس محم

ـــك  ـــا، وكذل ـــت به ـــي أدلي ـــق الت ـــات والوثائ ـــع املعلوم ـــة جمي ـــام أرصح بصح ـــه. ك ـــريه وتتميم ـــم تغي ـــام ت ـــرية، ك ـــذه األخ ـــم له ـــدث واملنظ ـــم 73.00 املح رق

ـــل. ـــا العم ـــاري به ـــة الج ـــراءات القانوني ـــة كل االج ـــت طائل ـــة، تح ـــراط باملؤسس ـــد االنخ ـــب تجدي ـــة بطل ـــطرية املتعلق ـــراءات املس ـــع اإلج ـــي بجمي بعلم

*إحاطة قانونية :
-  تقوم املؤسسة بتجميع معطياتكم الشخصية بواسطة هذه االستامرة من أجل تدبري منخرطيها واملستفيدين من خدماتها.

A-GC-310 / 2019 : هذه املعالجة كانت موضوع طلب إذن لدى اللجنة الوطنية ملراقبة حامية املعطيات ذات الطابع الشخيص تحت رقم  -

- ميكن إرسال هذه املعطيات الشخصية املجمعة إىل رشكاء املؤسسة.

-  ملامرسة حقوقكم يف الولوج للمعلومات أو تصحيحها أو االعرتاض عىل استعاملها وفقا ملقتضيات القانون 08-09، ميكنكم االتصال باملؤسسة عرب قطب 

املنخرطني والشبكة.

ملحوظة :
- يعبأ الترصيح بالرشف ويوقع من طرف املعني، دون املصادقة عليه.

- تحدد واجبات االنخراط كام ييل:

 املتقاعدون برسم حد السن وذوي الحقوق، يوم واحد من املعاش الصايف السنوي؛

 املتقاعدون قبل حد السن، % 1 من املعاش الصايف إىل بلوغ السن القانونية للتقاعد.

حرر بتاريخ :..................................................................................................

التوقيع :............................................................................................................

إطار خاص مبؤسسة محمد السادس للنهوض باألعامل االجتامعية للرتبية والتكوين :

 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

املؤسسة تأشري 

CMR




