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الصندوق  لدى  معاش  على  احلاصلون  املتقاعدون   أ-  املؤمنون 

املهني املغربي للتقاعد CIMR فقط أو من صندوق داخلي 

للتقاعد لدى املشغل :

-  قرار اإلحالة على التقاعد صادر عن آخر مشغل؛

- نـسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛

على  اإلحالة  قبل  بالصندوق  التسجيل  بطاقة  من  -  نسخة 

التقاعد؛

 CIMRللتقاعد املغربي  املهني  الصندوق  بطاقة  من  -  نسخة 

)بالنسبة للمنخرطني لدى هذا الصندوق(؛

- شهادة اإلستفادة من املعاش؛

-  شهادة عدم اإلنخراط في الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي 

أو شهادة التصريح باألجر؛

- صورتان شمسيتان.

ب- املؤمنون املستفيدون من املغادرة الطوعية :

- قرار املغادرة الطوعية؛

-  االلتزام بأداء االشتراكات مصادق عليه؛

- نـسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛

على  اإلحالة  قبل  بالصندوق  التسجيل  بطاقة  من  -   نسخة 

التقاعد؛

-  شهادة تضمن اإلستفادة من معاش التقاعد؛

-  شهادة عدم اإلستفادة من التأمني اإلجباري عن املرض من طرف 

الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي عند بلوغ السن القانوني 

للتقاعد؛

- آخر ورقة األجر؛

- صورتان شمسيتان.

10- حالة تغيري امل�شغل :
-  استمارة املعلومات معبأة بشكل صحيح ومؤشر عليها من طرف 

املشغل اجلديد؛

- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛ 

- صورتان شمسيتان؛

- نسخة من بطاقة التسجيل. 

من  اإلستفادة  في  احلق  تخول  التي  التسجيل  بطاقة  على  للحصول 

اخلدمات، يجب اإلدالء بالوثائق التالية:

-  استمارة املعلومات معبأة بشكل صحيح ومؤشر عليها من طرف املشغل 

)إدارة، مؤسسة عمومية أو جماعة محلية( أو صندوق التقاعد بالنسبة 

اإللكتروني  املوقع  من  اإلستمارة  حتميل  وميكن  املعاش.  ألصحاب 

للصندوق؛

- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية الصالحية؛

- صورتان شمسيتان؛

 Etat d’engagement ou bulletin بيان اإللتزام أو ورقة األجر  -

de paie بالنسبة ملستخدمي املؤسسات العامة أو اجلماعات احمللية 
تثبت اقتطاع واجب االشتراك.

جباري عن املر�ض  التاأمني الإ

بالقطاع العام

دارية الوثائق الإ

– للتسجيل
– لتحيني الوضعية العائلية و اإلدارية
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h الوضعية العائلية :

1 - الت�رصيح بالزوجة اأو الزوج :

- نسخة من بطاقة التسجيل؛ 

- صورتان شمسيتان –للمؤمن]ة[ والزوج ]ة[-؛

- نسخة من عقد الزواج؛

-  نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للزوجة مدون عليها بدون 

مهنة.

 إذا كانت الزوجة ال زالت تتابع دراستها  أو تتوفر على بطاقة 

عدم  وشهادة  العمل  عدم  شهادة  إضافة  يجب  بيومترية،  تعريف 

الوطني  الصندوق  من  مسلمة  الصحية  التغطية  من  اإلستفادة 

للضمان االجتماعي التي جتدد سنويا.

ملحوظة :

إذا كان الزوج عاطال، يجب اإلدالء باإلضافة إلى الوثائق أعاله، 

بشهادة عدم أداء الضريبة منوذج 4169 وشهادة عدم التقييد في 

البتانتا Patente . ويتم جتديد هذه الشواهد سنويا.

بناء׃ 2 -  الت�رصيح بالأ

- نسخة من بطاقة التسجيل؛

- نسخة من عقد االزدياد؛

- بالنسبة لإلبن املتراوح سنه ما بني 21  

   و26  سنة.

   تضاف الوثائق التالية :

. نسخة من بطاقة التعريف  
   الوطنية؛ 

. شهادة متابعة دراسات عليا؛
. شهادة العزوبة. 

بن املعاق : 3- الت�رصيح بالإ

-  قرار مديرية املراقبة الطبية للصندوق بثبوث اإلعاقة ؛

-  نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مدون عليها »بدون مهنة«؛ 

- شهادة عدم العمل؛

- نسخة من بطاقة التسجيل.

4- الت�رصيح باليتيم القا�رص:

- نسخة من بطاقة التسجيل؛ 

-  نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للوصي؛

- نسخة من عقد الوصاية؛

- صورتان شمسيتان للوصي.

5- الت�رصيح  بالطــــــــالق ׃ 

- بطاقة التسجيل األصلية؛

-  نـسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛ 

- صورتـان شمسيتان؛

- نـسخة من عقد الطالق.

6- الت�رصيح باأبناء املوؤمنة : 

- نسخة من بطاقة التسجيل؛ 

- عقد ا زدياد الألبناء؛

-  شهادة التحمل العائلي )الكفالة أو احلضانة(؛

-  شهادة عدم استفادة الزوج من أي تأمني آخر مماثل؛

- نسخة من عقد الطالق. 

7-  الت�رصيح باأبناء املوؤمنة املطلقة :

- نسخة من بطاقة التسجيل؛

- عقد إزدياد األبناء؛

- عقد احلضانة؛

- نسخة من عقد الطالق.

8- الت�رصيح بالرتمل :

-  استمارة املعلومات معبأة بشكل صحيح ومؤشر عليها من طرف 

صندوق التقاعد؛ 

- بطاقة تسجيل املؤمن املتوفى؛

-  نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لألرملة؛

- صورتان شمسيتان.

h الوضعية اإلدارية:

9- حالة التقاعد :
أ- املعاش األساسي:

-  استمـارة املعلومات معبأة بشكل صحيح ومؤشر عليها من 

طرف صندوق التقاعد؛

- نـسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛ 

-  نسخة من بطاقة التسجيل قبل اإلحالة على التقاعد؛

- صورتـان شمسيتان؛

املستفيدين من معاش  للمؤمنني  بالنسبة  اإلقتطاع  -  شهادة 

الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي. 

ب- املعاش االستثنائي:

- نـسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛ 

-  نسخة من بطاقة التسجيل قبل اإلحالة على التقاعد؛

- صورتان شمسيتان؛

- قرار منح املعاش االستثنائي؛

-  شهادة التوقف عن صرف املعاش األساسي مسلمة من الصندوق 

املغربي للتقاعد أو النظام اجلماعي ملنح رواتب التقاعد.

وفي حالة وفاة الزوج املؤمن، يجب على األرملة املستفيدة من 

املعاش االستثنائي اإلدالء بالوثائق أسفله من أجل اإلستمرار في 

اإلستفادة من اخلدمات :

ñ شهادة عدم العمل؛
ñ  شهادة عدم التقييد في الباتانت patente؛

ñ  نسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛ 
ñ صورتان شمسيتان.


