
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





االمملكة االمغربيیة  

 
 

ااالنخرااطط االحصولل على بطائق ااستماررةة  
 

 ذذوويي االحقوقق
 

 ملحق
 

 متقاعد
 

 مزااوولل للعمل
 ووضعيیة االمنخرطط(ةة): 

 َ◌Ayant droit Détaché Retraité En fonction 
 

Employeur 1(مقر االعمل(  
Etablissement :  االمؤسسة:  
Délégation/Faculté : االنيیابة/أأوو االكليیة:  
Académie/Université : ااألكادديیميیة/أأوو االجامعة:  
جهھة ااإللحاقق  (2):   

                      االمنخرطط(ةة):
Nom: :االنسب 

Photo 
adhérent 

 صوررةة االمنخرطط(ةة)

Prénom: :ااإلسم 
N°CIN :  ررقم االبطاقة االوططنيیة N°PPR : ررقم االتأجيیر 

روونيااإللكت االبريید  N°Pension ررقم االمعاشش:  
Adresse :  : االعنواانن 
GSM: : ررقم االهھاتف 

                                                                                                                                   االمرجو ااإلددالء برقم االتأجيیر االخاصص بهھ:  االزووجج(ةة) منخرططا كاننفي حالة  (*) االزووجج(ةة):
PPR conjoint(e)  

                                                                                                                                                                                                                     
                                                                               

Nom: :االنسب 
Prénom: :ااإلسم 

 : (N°CIN) ررقم االبطاقة االوططنيیة   
  

 Enfants (entre 4 et 18ans)                                                                               : )سنة  18إإلى 4من ( ااألبناء   
                                                    

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
االتوقيیع:                                  االتارريیخ:                                                                           

 

 االنسب:
 ااالسم:
 االجنس:

 تارريیخ ااالززدديیادد:

 االنسب:
 ااالسم:
 االجنس:

 تارريیخ الززدديیادد:

 االنسب:
 ااالسم:
 االجنس:

 تارريیخ ااالززدديیادد:

 االنسب:
 ااالسم:
 االجنس:

 تارريیخ ااالززدديیادد:

 االنسب:
 ااالسم:
 االجنس:

يیادد:تارريیخ ااالززدد  

 االنسب:
 ااالسم:
 االجنس:

 تارريیخ ااالززدديیادد:

Photo conjoint 
 صوررةة االزووجج(ةة)

(*) 

     Photo 1 
 

صوررةة  1   

     Photo 3 
 

صوررةة  3  

     Photo 5 
 

وررةةص  5   
 

 ملحوظظاتت:
: ةةاالوثائق االالززمم إإررفاقهھا باالستمارر  

1- صوررةة للبطاقة االوططنيیة بالنسبة للمنخرطط وو االزووجج(ةة) (االوجهھيین)   
2- صوررةة لعقد االزووااجج   
3- صوررةة لبيیانن ااألجرةة بالنسبة للمنخرططيین االمزااووليین للعمل   

 

4- بناءعقودد ااززدديیادد ااال   
5- ظظرفف متنبر يیحمل االعنواانن االشخصي للمنخرطط   

نسختانن من ااددنن باجرااء ااقتطاعع مصاددقق عليیهھما  بالنسبة للمتقاعديین:  
االصندووقق االمغربي للتقاعد أأوو ددفتر االمعاشش. بطاقةلنسخة                            

 بالنسبة للملحقيین: ااإلذذنن باقتطاعع ااالشترااكاتت
 -   agrafes)( ماددةة الصقة وو تجنب االمشابكب ااالستماررةة ىعل االصورر تثبت٬، االمنخرطط االتأجيیرصاحب االصوررةة٬، ررقم  مااس تحمل ةاالصورر حديیثكونن ت 

- ٬،االرباطط شاررعع عاللل االفاسي مديینة االعرفانن حي االريیاضض 6281 صندووقق بريید ررقم مباشرةة إإلى إإددااررةة االمؤسسة على االعنواانن االتالي: تبعث  ااالستماررةة     
سبة للملحقيین لدىى إإددااررااتت أأوو مؤسساتت عموميیة) بالن2(                  لموجودديین في ووضعيیة مزااوولة االعمل) بالنسبة للمنخرططيین اا1(                               

www.fm6education.ma                                             مركز ااالتصالل : 90 80 200 080 االموقع اااللكترووني      
 

     Photo 2 
 

 2    صوررةة

     Photo 4 
 

4    صوررةة 

     Photo 6 
 
6 صوررةة   



    

 

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.

PR/FM6


