
انخراط امللحقني

الوثائق املطلوبة:

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

 ترصيح بالرشف، معبأ بالكامل وموقع )صفحة رقم 3(.

 نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف.

 قرار اإللحاق.

 شهادة األجرة الخاصة بآخر راتب تم التوصل به قبل اإللحاق.



  *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 : 

رقم االنخراط باملؤسســـة )1( : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

رقـــم التأجـــر : .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

تاريـــخ اإللحـــاق : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

اإلدارة امللحـــق لديهـــا : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 أأذن للهيـــأة املكلفـــة بـــأداء أجـــوري بـــاإلدارة املشـــار إليهـــا أعـــاه، لتســـتخلص بصفـــة غـــر قابلـــة للرتاجـــع، مـــن راتبـــي الشـــهري، لفائـــدة مؤسســـة

ـــة )2(،  ـــراط يف املؤسس ـــرتاكات االنخ ـــم اش ـــهريا برس ـــا ش ـــي، اقتطاع ـــدة إلحاق ـــة م ـــن، طيل ـــة والتكوي ـــة للرتبي ـــامل االجتامعي ـــوض باألع ـــادس للنه ـــد الس محم

ـــه. ـــره وتتميم ـــم تغي ـــام ت ـــرة، ك ـــذه األخ ـــم له ـــدث واملنظ ـــم 73.00 املح ـــون رق ـــكام القان ـــا ألح وفق

ـــتفادة  ـــف االس ـــة توق ـــت طائل ـــة، تح ـــنة مالي ـــة كل س ـــة يف بداي ـــاب املؤسس ـــرتاكات إىل حس ـــغ االش ـــل مبال ـــزم بتحوي ـــاع، ألت ـــراء االقتط ـــذر إج ـــة تع ويف حال

ـــات. ـــن الخدم م

*إحاطة قانونية :
-  تقوم املؤسسة بتجميع معطياتكم الشخصية بواسطة هذه االستامرة من أجل تدبر 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.

توقيع املنخرط :..................................................................................................                                                       حرر بتاريخ :..................................................................................................

توقيع اإلدارة امللحق لديها مبثابة التزام بإجراء االقتطاعات

وتحويلها بشكل منتظم إىل الحساب املفتوح باسم

املؤسسة طيلة مدة اإللحاق

*)1( بالنسبة للذين سبق لهم االنخراط.

* )2(1 يف املائة من الكتلة اإلجاملية السنوية املطابقة للوضعية النظامية باإلدارة األصلية.

* حساب املؤسسة املفتوح بالقرض الفاحي، وكالة أكدال الرباط، تحت رقم : 225810015103685651010684

منوذج يخص امللحقني

منوذج رقم 2




