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الصندوق الوطني للضمان االجتماعي يرحب بكم
هذا الدليل موجه أساسا لكم إلطالعكم على آخر املستجدات واحلقوق
والواجبات املترتبة عليكم في مجال الضمان االجتماعي ،خاصة بعد
صدور القانون رقم  02-17املغير واملتمم للظهير مبثابة قانون رقم
 184-72-1الصادر في  27يوليوز  1972ودخول التدابير املتخذة
في السنوات األخيرة حيز التطبيق ،والتي تهدف في مجملها
إلى حتسني وعقلنة وترشيد التعويضات املصروفة .كما يتطرق
لإلجراءات التي يتعني عليكم القيام بها لالستفادة من مختلف
اخلدمات والتعويضات التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي.
وفي هذا السياق ،مت تخصيص الصفحات األولى من هذا
الدليل لإلرشادات الهامة التي توفر لكم سبل تواصل فعال
مع مؤسستكم واحلصول على جميع املعلومات الضرورية.
لإلشارة ،فإن دليل املتقاعد وباقي اخلدمات متوفر على
املوقع اإللكتروني «»www.cnss.ma

التــواصل مع الصندوق الوطني للضمــان االجتمــاعي
املـــراسلة

معلـــومــاتكم

يتوصل الصندوق الوطني للضمان االجتماعي بانتظام
بالعديد من املراسالت من طرف املتقاعدين .ولكي يتكون رقم تسجيلكم بالصنــدوق
يتسنى لكم التأكد من توصل الصندوق مبراسالتكم الوطني للضمــــان االجتمـــاعي
وبالتالي معاجلتها في أسرع وقت ممكن ،يجب عليكم من  9أرقـــام.
التقيد باإلرشادات العملية التالية :
لـ

اإلرشادات

• حتديد هويتكم بوضوح واإلدالء برقم تسجيلكم بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي

وبعنوانكم الكامل؛

• توضيح تاريخ املراسلة والتوقيع عليها؛
• حتديد طلبكم بوضوح ودقة؛

• تخصيص استعمال «املراسلة املسجلة» حلاالت النقض أو املنازعات علما بأن هذا النمط
ال يؤثر بأي حال من األحوال على إمكانية معاجلة الشكايات التي يتوصل بها الصندوق
في أقرب اآلجال؛

• اإلدالء برقم هاتفكم لكي يتسنى ملصالح الصندوق  ،عند االقتضاء .االتصال بكم
مباشرة.

الهـــاتف

تودون طرح بعض األسئلة حول التقاعد؟ سارعوا
إذن لالتصال عبر الهاتف مبصالح الصندوق الوطني
للضمان االجتماعي .ستتوصلون باإلجابة عن
مختلف تساؤالتكم في احلني إذا تقيدمت بطبيعة احلال
ببعض اإلرشادات البسيطة.
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لـ

معلـــومــاتكم

يجب االحتفاظ دائما برقم
تسجيلكم بالصندوق الوطني
للضمان االجتماعي.
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االنترنيـــت

إذا كنتم تتوفرون على االنترنيت ،ميكنكم ولوج موقع الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
«  » www.cnss.maوبعث رسالة إلكترونية ،مما يتيح لكم ربح الوقت باإلضافة إلى
التوصل باجلواب في أجل ال يتعدى  15يوما على أبعد تقدير دون احتساب نهاية األسبوع
و األعياد.

تنظيم محكم للمعلوميات من أجل توفير اإلرشادات الضرورية
يشكل احلق في اإلطالع على الوضعية التأمينية أحد احملاور الرئيسية إلستراتيجية الصندوق
الوطني للضمان االجتماعي .ويتجسد هذا التوجه على أرض الواقع من خالل إرسال منتظم
لكشف الوضعية الشخصية وتقييم املعاش لفائدة األجراء البالغني  55سنة على األقل.

كشف الوضـــعية الشخصــــــية

منذ سنة  ،2005شرع الصندوق الوطني للضمان االجتماعي في وضع كشف سنوي
للحساب رهن إشارة األجراء .في حالة عدم التوصل بهذه الوثيقة ،بإمكانكم تقدمي طلب
بهذا الشأن إلحدى وكاالت الصندوق الوطني للضمان االجتماعي أو معاينتها مباشرة عبر
املوقع االلكتروني « » www.cnss.ma

توفر هذه الوثيقة املعلومات التالية

• جرد لوضعيتكم في مجال التصريحات باألجور خالل  8سنوات األخيرة؛
• مجموع أيام اإلشتراك؛

• مبلغ معاش الشيخوخة في سن  60على أساس الوضعية احلالية للمؤمن لهم البالغني
 55سنة وأكثر واملستوفني  3240يوم من االشتراك على األقل.

تقييـــم عــــــام ملعـــاشكم

عالوة على املعلومات التي يوفرها كشف الوضعية الشخصية ،جتدون املبلغ الشهري التقديري
للمعاش الذي ستستفيدون منه عند بلوغكم  60سنة على أساس التصريحات بأجوركم.
لإلشارة فان هذا املبلغ غير تابت أو نهائي بل يتعلق األمر مبجرد تقدير.
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أرضية أساسية للمعلـــومـــات
إذا كنتم تودون معاينة كشف وضعيتكم الشخصية أو املبلغ التقديري ملعاشكم ،بإمكانكم
االتصال بالرقم التالي الذي يضعه الصندوق الوطني للضمان االجتماعي رهن إشارتكم :
.080 203 33 33
كما ميكنكم عبر املوقع االلكتروني «  » www.cnss.maاإلطالع على وضعيتكم وإصدار
الوثيقة املتعلقة بها عند اإلدالء برقم تسجيلكم
معلـــومــاتكم
بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي ورقم لـ
يضع الصنـــــدوق الوطنـــي للضمــــان
بطاقتكم الوطنية للتعريف.
االجتمــاعي رهن إشارتكم رقما هاتفيا
في حالة معاينتكم خلطأ يتعلق مبعلومات للحصول على املعلومات الضــــرورية
شخصية (االسم الشخصي أو العائلي ،تاريخ حول املعـاشـــــات  :اتصلـــوا بالرقم
االزدياد ،رقم بطاقة التعريف الوطنية ،العنوان
		 1,5( 080 203درهم/دقيقة)
الشخصي) يتعني عليكم اإلدالء لوكالة 33 33
من أجل احلصـــــول على أية معلومــــــات
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي في
أقرب اآلجال بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية شخصية إذا سبق لكم تقدمي طلب
لالستفـــــادة من معـــاش.
أو تعبئة االستمارة املتعلقة بتغيير العنوان.

إعــــادة تشكيل املسار ابتداء من سن 55
املرحلة األولى لتهيئ التقاعد تقتضي منكم إعادة تشكيل مساركم املهني .لذا  ،يجب عليكم
عند بلوغكم سن  55التحقق من املعطيات املتعلقة بكم واإلدالء بكل املعلومات الضرورية
لتصحيح أي خطأ عاينتموه أو عند االقتضاء تقدمي طلب االنخراط بالتأمني االختياري قصد
استيفاء  3240يوم املخولة للحق في املعاش ،وذلك طبقا للشروط املنصوص عليها في
قوانني الضمان االجتماعي اجلاري بها العمل.
من بني اإلشكاليات التي يتعني عليكم إيجاد حل لها قبل بلوغ سن  60هي باألساس
املعطيات املتعلقة بالتصريحات بأجوركم وتاريخ ازديادكم.

تقـــومي التصريحـــات باألجـــور
6

تهدف مسطرة تقومي التصريحات باألجور إلى تصحيح املعلومات املتعلقة بأجوركم وعدد
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أيام عملكم علما بأنه يتعني عليكم طيلة مساركم املهني االحتفاظ برقم تسجيل واحد (رقم
التسجيل بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي املكون من  9أرقام واملشار إليه في بطاقة
تسجيلكم).
تتطرق هذه املسطرة أساسا إلشكالية ازدواجية التسجيل والتصريح باألجور بدون رقم
التسجيل.

تعديل تاريخ االزدياد
ألجل تعديل تاريخ االزدياد ،يتعني عليكم تقدمي طلب في هذا الشأن لوكالة الصندوق
الوطني للضمان االجتماعي مرفقا ببعض وثائق اإلثبات.
بعد دراسة ومعاجلة طلب تعديل تاريخ االزدياد ،هناك احتماالن إما املوافقة على التعديل
إذا اتضح بأن األمر يتعلق بخطأ مادي ارتكب خالل تسجيل املعطيات من طرف الصندوق
الوطني للضمان االجتماعي أو عدم قبول الطلب إذا ثبت فعليا بأن امللف األصلي يحتوي
على وثيقة إدارية تثبت التاريخ موضوع االحتجاج.
جدير بالذكر أن تعديالت تاريخ االزدياد املنجزة بواسطة حكم قضائي ال تؤخد بعني
االعتبار من طرف الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ،إال تلك التي متت قبل سنة
.1982

املعاشات التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
قبـــل  60سنة :

ينص قانون الضمان االجتماعي على مبدأ اإلحالة على املعاش عند بلوغ سن  .60غير أن
هذا السن يخفض إلى  55سنة بالنسبة لبعض الفئات من األجراء ضمنهم :

معاش الشيخوخة بالنسبة لعمال املناجـــــم

هذا اإلجراء يهم العمال الذين يشتغلون في ظروف قاسية .ويتعلق األمر بعمال املناجم الذين
يثبتون قضاء فترة  5سنوات على األقل من العمل في باطن األرض.

التقاعد املبكر

7

ميكن لألجير النشيط الذي يستوفي  3240يوم من االشتراك على األقل ،و الذي يتوفر على
 54يوما من االشتراك خالل ستة أشهر السابقة لتاريخ طلب احتساب املنحة ،االستفادة من
التقاعد املبكر ابتداء من سن  55بطلب منه وبترخيص من مشغله الذي يجب عليه أن يؤدي
منحة لهذا الغرض دفعة واحدة للصندوق الوطني للضمان االجتماعي .وحتدد هذه املنحة
على أساس سلم يحتسب بناءا على عدد الشهور املتبقية لبلوغ املؤمن له سن  60عاما وكذا
على الراتب السنوي الذي يصرف.

راتب الزمانـــة

يستفيد األجير الذي ال يتوفر على شرط السن املخول للحق في معاش الشيخوخة واملصاب
بزمانة غير مطبق عليها التشريع اخلاص بحوادث الشغل واألمراض املهنية وجتعله عاجزا
عجزا تاما عن مزاولة أي عمل مأجور من راتب الزمانة إذا أستوفى  1080أيام من االشتراك
على األقل ،منها  108أيام خالل  12شهرا السابقة لبداية العجز عن العمل املترتبة عنه الزمانة.

ومينح هذا الراتب بصفة مؤقتة إذ ميكن إلغائه أو توقيفه حسب احلاالت وطبقا للشروط
املنصوص عليها في قانون الضمان االجتماعي اجلاري به العمل .ويعوض براتب عن
الشيخوخة من نفس املبلغ بعد بلوغ السن املخول للحق في هذا املعاش.
يعادل مبلغ معاش الزمانة بالنسبة للمؤمن لهم الذين يستوفون ما بني  1080و 3240يوم
من االشتراك منها  108أيام مصرح بها خالل  12شهرا السابقة لتاريخ بداية العجز نسبة
 %50من معدل األجرة الشهرية.
وإذا كان املؤمن له املصاب بالزمانة مضطرا لالستعانة املستمرة بشخص آخر ،فانه يستفيد من
زيادة بنسبة قدرها  %10من معدل األجرة الشهرية املخول له .وفي هذه احلالة ،يتعني عليه
موافاة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي بطلب خطي مرفق بشهادة طبية.

ابتداءا من سن 60
معاش الشيخوخة

لالستفادة من معاش الشيخوخة ،يتعني عليكم تقدمي طلب بهذا الصدد مرفقا بوثائق
اإلثبات التالية:
وثـــائق اإلثبـــات
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• نسخة من بطاقة التسجيل بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي؛
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• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛
• شهادة احلياة؛

• شهادة التوقف عن العمل أو عدم الشغل؛
•شهادة بنكية ،عند االقتضاء؛

• شهادة االستفادة من تغطية صحية لدى شركة تأمني خاصة أو صندوق داخلي أو تعاضدية،
عند االقتضاء.

يجب إيداع طلب معاش الشيخوخة
داخل أجل  6أشهرعنذ بلوغ  60عاما
وابتداء من تاريخ االنقطاع عن العمل .وإذا
مت ايداع هذا الطلب بعد انتهاء هذا األجل،
يتم احتساب املعاش ابتداء من اليوم األول
من الشهر املوالي لتاريخ استالم الطلب.

معلـــومــاتكم

لـ

إذا كنتم تتوفرون على االنترنيت ،ميكنكم ولوج
املوقع  www.cnss.maلإلطـــالع على املعـــاش
التقديري اخلاص بكم في املستقبل،
أو أن تطلبوا هذه املعلومات من وكــالة الصنـدوق
الوطني للضمـان االجتمـاعي األقرب حملل سكناكم.
معلـــومــاتكم

لـ

سقف األجور املصرح به لدى الصندوق الوطني
يعد معاشكم ثمرة مساهماتكم املقتطعة من
للضمان االجتماعي :
أجوركم في حدود سقف محدد حاليا في
•  3000درهم قبل مارس 1993
 6000درهم في الشهر ،خالل فترة 3240
•  5000درهم ابتداءا من مارس 1993
يوما على األقل من التأمني .
•  6000درهم ابتداءا من أبريل 2002

ويعادل مبلغ هذا املعاش  %50من األجر املتوسط
احملدد باعتباره اجلزء  96من مجموع األجور
 Xالنسبة
املفروض عليها واجب االشتراك التي استفاد منها مبلغ =
احملددة
املعاش
96
املعني باألمر خالل  96شهرا املصرح بها السابقة
آلخر شهر من االشتراك قبل اإلحالة على التقاعد مع زيادة بنسبة قدرها  %1عن كل فترة
من االشتراك تعادل  216يوم عالوة على  3240يوما في حدود .70%
(مجموع األجور
خالل  96شهر)

التأمني االختياري

في حالة عدم استيفاء شرط  3240يوما من اإلشتراك ،يجوز لكم اإلنخراط في التأمني
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اإلختياري ،شريطة استيفائكم مدة  1080يوما من االشتراك على األقل وتقدمي طلب بهذا
الشأن داخل أجل أقصاه  12شهرا املوالية لتاريخ التوقف عن العمل.

الشواهد املسلمة من طرف الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

حسب نوعية طلبكم املقدم ألحدى وكاالت الصندوق ،يقوم هذا األخير بتسليمكم شهادة
شهرية أو فصلية أو سنوية .حتدد هذه الشهادة نوعية املعاش ،تاريخ بداية االستفادة ،املبلغ
املمنوح واملبلغ احملصل عليه بعد اقتطاع االشتراكات املتعلقة بالتأمني اإلجباري عن املرض أو
/وكذلك الضريبة على الدخل.
كذلك بطلب منكم ،مينحكم الصندوق شهادة االستفادة أو عدم االستفادة من التغطية
الصحية ،و /أو من التعويضات العائلية.

معاشــات التقـاعد بالتنسيق بني أنظمة االحتياط االجتمـــاعي أو في إطـــار
االتفاقيـات الدولية

إذا لم يستوفي األجير شرط احلد االدنى لالشتراك املخول ملعاش التقاعد ( 3240يوم على
األقل) وسبق له االنخراط تباعا في اثنني أو أكثر من أنظمة االحتياط االجتماعي الوطنية
(التنسيق بني األنظمة) أو الدولية (االتفاقيات الدولية) فإن كل نظام من هذه األنظمة يعمل
على جتميع مدد انخراط املعني باألمر فيه باالضافة تلك التي قضاها حتت ظل األنظمة
األخرى ،شرط أال تكون هذه املدد متداخلة فيما بينها .وعلى أساس املدد املجمعة ،يحدد كل
نظام حق االستفادة من معاش التقاعد.
وإذا نتج عن ذلك اكتساب األجير احلق في هذا املعاش برسم نظام ما ،فإنه يتم تصفيته
مبقتضى هذا األخير وبحسب مدة االنخراط لديه.
وميكن لألجير اجلمع بني املعاشات التي متت تصفيتها وفق الشروط القانونية املنصوص
عليها في هذا املجال دون صرف كل منها على حدة من قبل النظام الذي تولى التصفية.

االستمرار في العمل بعد سن 60
بالنسبة لألجراء الذين ال يتوفرون على  3240يوم
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بالنسبة لألجراء الذين جتاوزوا سن اإلحالة على املعاش دون استيفاء فترة  3240يوم من
االشتراك التي تخول لهم احلق في االستفادة من معاش الشيخوخة ،يؤخر سن تقاعدهم إلى
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حني استيفاءهم الفترة املشار اليها سلف ًا .

بالنسبة لألجراء الذين يتوفرون على  3240يوم فما فوق و الذين ترغب املقاولة
في متديد نشاطهم

فيما يتعلق باألجراء الذين يستوفون شروط
االستفادة من راتب الشيخوخة والذين ترغب
املقاوالت في استمرارهم في مزاولة نشاط
مأجور ،فإنه يتعني على هذه املقاوالت تقدمي
طلب بهذا الشأن لوزارة التشغيل ( مديرية
العمل ) التي يرجع لها صالحية البث فيه.

معلـــومــاتكم

لـ

جدير بالذكر أن املدة القصوى املرخص
بها لالستمرار في العمل هي  3سنوات
بالنسبة لألجراء الذين يتوفرون على
 3240يوما من االشتراك و ما فوق.

يضع الصندوق الوطني للضمان االجتماعي رهن إشارتكم عدة أمناط ألداء معاشكم و
حسب اختياركم:
اتكم
لـمعلـــومــ

 التحويل البنكي (األداء الشهري)؛منذ يوليــــــوز  2011احلــــــد األدنى
 الوضع رهن اإلشارة (األداء على رأس كل ثالثةللمعاشات في املغرب هو  1000درهم
أشهر)؛
واحلد األقصى هو  4200درهم.
 -البطاقة البنكية (األداء الشهري).

في حالة االنتهاء من معاجلة وتصفية طلبكم للمعاش ،ستتوصلون بإشعار يحدد مبلغ
املعاش وتاريخ سريان مفعوله والعناصر املعتمدة الحتسابه.
و تبعا لطلبكم ،سيسلمكم الصندوق الوطني للضمان االجتماعي شهادة شهرية أو فصلية
أو سنوية حسب احلالة ،حتدد نوع املعاش وتاريخ سريان مفعوله ومبلغه اإلجمالي واملبلغ
املمنوح بعد خصم االشتراك برسم التأمني اإلجباري عن املرض و/أو الضريبة على الدخل،
و كذا شهادة االستفادة أو عدم االستفادة من التغطية الصحية االجبارية ،عند االقتضاء.

معاش املتوفى عنهم

مينح معاش املتوفى عنهم في حالة وفاة صاحب معاش الزمانة أو الشيخوخة أو مؤمن له كان
يستوفي عند تاريخ وفاته شروط االستفادة من معاش الزمانة أو كان يتوفر على األقل على
 3240يوم من االشتراك.

التعويض عن الوفـاة

متنح اإلعانة عن الوفاة لذوي حقوق املؤمن له املتوفى الذي كان يستفيدقبل وفاته من
التعويضات اليومية عن املرض أو كانت تتوفر فيه الشروط املطلوبة الكتساب احلق فيها أو
كان يستفيد من معاش الزمانة أوالشيخوخة.

يجب أن يوجه طلب االستفادة من اإلعانة عن الوفاة ،حتت طائلة التقادم إلى الصندوق
الوطني للضمان االجتماعي داخل أجل  9أشهر ابتداء من تاريخ الوفاة.
ويتراوح حاليا مبلغ اإلعانة عن الوفاة بني  10.000و  12.000درهم (فى حالة الوفاة
نتيجة حادث عمل ،تخصم من مبلغ اإلعانة  750درهم ًا ،حيث ميكنكم املطالبة بها من
تامني رب العمل).

ويستفيد من هذا املعاش :

 زوجته أو زوجاته املتكفل بهن؛ أطفاله املتكفل بهم البالغون أقل من  16سنة أو  21سنة إذا كانوا يتابعون دراستهم أو 18سنة إذا كانوا يتابعون تدريبا مهنيا؛
 األبناء املعاقني مهما بلغ سنهم.يجب أن يوجه طلب معاش املتوفى عنهم إلى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي في
أجل أقصاه  12شهرا إبتداء من تاريخ الوفاة .وإذا وجه بعد انصرام هذه اآلجال ،يحتسب
املعاش إبتداء من اليوم األول من الشهر املوالي لتاريخ إيداع الطلب.
يعـادل مبلغ معـــــاش املتوفى عنهم بالنسبة لزوجة أو زوجـــــات املؤمن له املتوفى  %50من
املعـــاش األســـاسي الذي كان للهـــــالك احلق فيه أو كان بإمكانه االستفادة منه قبل تـــــاريـخ
وفــــاته .و يعادل  %50من املعاش األساسي بالنسبة لألطفال و ذلك حسب التقييم التالي :
 %25بالنسبة لألطفال يتيمي األب أو األم ،و  %50بالنسبة لألطفال يتيمي األب واألم ،دون أن
يتجاوز مجموع األنصبة  % 50من املعاش األساسي.

التعويضات العائلية
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تؤدى التعويضات العائلية للمستفيدين من معاشات عن أطفالهم املخولني احلق أو الذين
ازدادوا على أبعد تقدير في اليوم الثالثمائة لتاريخ العمل براتب الزمانة أو الشيخوخة أو وفاة
املستفيد.
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وقد حدد املبلغ الشهري للتعويضات العائلية ابتداء من فاحت يوليوز  2008في  200درهم
عن كل طفل يخول احلق وذلك في حدود  3أطفال بينما يحدد في  36درهم عن كل طفل
من األطفال التاليني املخولني احلق في االستفادة من هذا التعويض.

مراجعة مبلغ املعاشات

ميكنكم تقدمي طلب ملراجعة معاشكم إذا اتضح لكم وجود خطأ في عناصر احتساب
معاشكم أو في تاريخ سريان مفعوله أو عدم األخذ بعني اإلعتبار أحد العناصر أو الفترات
الخ....
في حالة قبول طلبكم ،ستستفيدون من زيادة في مبلغ املعاش املمنوح لكم ومن مبلغ
اجمالي يؤدى لكم دفعة واحدة إلى جانب معاشكم االعتيادي.

جدير بالذكر أن الصندوق الوطني للضمان االجتماعي بادر باخلصوص في السنوات
األخيرة مبراجعة املعاشات التي يصرفها .وهكذا مت سنة  1993الرفع من قيمة املبلغ الشهري
لكل معاش بنسبة قدرها  %10تضاف إليها زيادة مبلغ  200درهم .كما مت سنة 2001
زيادة بنسبة قدرها  100درهم وسنة  2007بنسبة قدرها . %4

إحداث احلد األدنى للرواتب

أحدث الصندوق الوطني للضمان االجتماعي سنة  1996مبلغا أدنى ملعاشات الزمانة
والشيخوخة حدد في  500درهم في الشهر ثم  600درهم ابتداء من يوليوز  2007ليصل
إلى  1000درهم في الشهر ابتداء من يوليوز . 2011

تغيير الوضعية
العنوان الشخصي أو احلساب البنكي
في حالة تغيير عنوانكم الشخصي أو حسابكم البنكي ،و لكي يتسنى لكم االستفادة من
معاشكم في أحسن الظروف ،يتعني عليكم االتصال بوكالة الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي القريبة من مقر سكناكم لطلب تغيير عنوانكم الشخصي أو حسابكم البنكي
حسب احلالة واإلدالء بوثائق اإلثبات .

الوضعية العائلية
الوثائق التي يجب اإلدالء بها

• زواج جديد :نسخة طبق األصل من عقد الزواج و بطاقة التعريف الوطنية للزوج؛
• طالق :نسخة طبق األصل من عقد الطالق؛
• وفاة  :صاحب املعاش أو الزوج أو أحد األطفال :نسخة من عقد الوفاة؛

• اختفاء-غياب :حكم يثبت الغياب ،حكم نهائي ،محضر السلطة املختصة التي عاينت
االختفاء أو الغياب (الشرطة أو الدرك)؛
• طفل جديد متكفل به :نسخة من عقد االزدياد ،حكم بالتبني أو الوصاية أو تفويض حقوق
السلطة األبوية أو نسخة من دفتر األسرة.

النظام الضريبي
إخضاع املعاشات لالقتطاع برسم الضريبة على الدخل
تخضع املعاشات لالقتطاع برسم الضريبة على الدخل طبقا للقوانني اجلاري بها العمل.
الضريبة على الدخل

حتدد الضريبة على الدخل كالتالي :

• حتديد املعاش الصافي اخلاضع للضريبة؛
• السلم املطابق للدخل؛
• حتديد شريحة الدخل الصافي اخلاضع للضريبة؛
• تطبيق النسبة املطابقة لشريحة الدخل؛
• خصم املبلغ الواجب؛
• خصم األعباء العائلية.

املعاش الصافي اخلاضع للضريبة

من أجل حتديد املبلغ الصافي اخلاضع للضريبة يجب تطبيق تخفيض بنسبة قدرها .40%
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جـــدول
		
شهري

جدول سنوي12/

فصلي (3أشهر)

جدول سنوي4/

جـــدول سنــــــوي

1

الدخل السنوي (بالدرهم)
0
30.001
50.001
60.001
80.001
>180.001

إلى
إلى
إلى
إلى
إلى

30.000
50.000
60.000
80.000
180.000

النسبة

واجب االقتطاع
(بالدرهم)

معفي
%10
%20
%30
%34
%38

0
3.000
8.000
14.000
17.200
24.400

جـــدول فصـــلي (ثالثة أشهر)
الدخل الفصلي (بالدرهم)
0
7.501
12.501
15.001
20.001
>45.001

1

إلى
إلى
إلى
إلى
إلى

7.500
12.500
15.000
20.000
45.000

سريان املفعول ابتداء من يناير 2010

النسبة

واجب االقتطاع
(بالدرهم)

معفي
%10
%20
%30
%34
%38

0
750
2.000
3.500
4.300
6.100

جـــدول شهــــــري
دخل فصلي (بالدرهم)
0
2.501
4.167
5.001
6.668
>15.001

إلى
إلى
إلى
إلى
إلى

2.500
4.167
5.000
6.667
15.000

النسبة

واجب االقتطاع
(بالدرهم)

معفي
%10
%20
%30
%34
%38

0
250
667
1.167
1.433
2.033

احتساب الضريبة على الدخل

احتساب الضريبة على الدخل يخضع للقاعدة التالية :

الضريبة على الدخل = (املعاش الصافي Xنسبة الضريبة على الدخل) -مبلغ االقتطاع

خصم األعباء العائلية

حدد مبلغ اخلصم السنوي برسم األعباء العائلية في  180درهم عن كل شخص متكفل به
في حدود  1080درهم:
•  15درهم شهريا عن كل شخص متكفل به في حدود  90درهم.
•  45درهم فصليا عن كل شخص متكفل به في حدود  270درهم.
الزوجة أو الزوج بالنسبة للمرأة إذا كانت متكفلة به؛
أطفاله املتكفل بهم شريطة :
 عدم استفادتهم عن كل طفل بصفة شخصية من دخل إجمالي سنوي يفوق 2.400درهم؛

 أن ال يتجاوز سنهم  21سنة أو  25سنة إذا كانوا يتابعون دراستهم ودون شرط السن إذاكانوا يعانون من إعاقة.
• مبلغ الضريبة على الدخل يحدد تبعا لذلك بخصم األعباء العائلية:
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الضريبة على الدخل الواجب أداؤها = الضريبة على الدخل احملتسبة-التصريح الضريبي

دليل الصندوق الوطني للضمان االجتماعي للتقاعد 17

التأمني اإلجباري عن املرض
يشكل اإلنصاف في مجال االستفادة من اخلدمات الطبية إحدى الركائز األساسية لسياسة
التنمية االجتماعية لبلدنا.
وتهدف هذه السياسة باألساس إلى ضمان املساواة وحتقيق اإلنصاف في مجال االستفادة
من اخلدمات الصحية.
و في هذا اإلطار ،مت إحداث التأمني اإلجباري عن املرض باعتباره أحد األسس التي تقوم
عليها احلماية االجتماعية الهادفة أساسا إلى إشاعة روح التضامن والتالحم االجتماعي.

الفئات اخلاضعة

يسري نظام التأمني اإلجباري عن املرض الذي يشرف على تدبيره الصندوق الوطني
للضمان االجتماعي على:
• ذوي احلقوق اللذين سبق أن استفادو من التغطية الصحية إثر وفاة املؤمن له،
بغض النظر عن مستوى أو مبلغ املعاش ،و ذلك ابتداءا من اكتوبر  2011؛
• األجراء في القطاع اخلاص ؛
• املؤمن لهم املنخرطني برسم التأمني االختياري ؛
• أصحاب املعاشات.

املستفيدون

يشمل التأمني اإلجباري عن املرض ،عالوة على الشخص اخلاضع إجباريا ،أفراد عائلته
املتكفل بهم ،شريطة عدم استفادتهم بصفة شخصية من تأمني آخر مماثل.
ويعتبر في عداد أفراد العائلة املتكفل بهم كل من :
• زوج أو زوجة أو زوجات املؤمن له؛
• األطفال املتكفل بهم من لدن املؤمن له البالغني  21سنة على األكثر أو  26سنة إذا كانوا
غير متزوجني ويتابعون دراستهم و األطفال املعاقني.

اخلدمــــــات

يضمن التأمني اإلجباري عن املرض تغطية املخاطر ومصاريف اخلدمات الطبية الناجمة عن
مرض أو حادثة أو والدة أو تأهيل طبي عضوي أو وظيفي أو في حالة العالجات اخلارجية.

وتشمل سلة العالج املقررة برسم التأمني اإلجباري عن املرض :

األطفال إلى حني بلوغهم  12سنة بحيث يخولون احلق في جميع اخلدمات ويتم حتمل
وإرجاع مصاريف اخلدمات التي يستفيدون منها على أساس التعريفة والنسب اجلاري بها
العمل  :العالجات املتنقلة ،اجلراحة ،التحاليل ،الفحص باألشعة ،األجهزة التقوميية الخ....
املرأة احلامل  :يتم التتبع الطبي للحمل والوالدة وتوابعها عن طريق العالجات واخلدمات
املقدمة خالل احلمل وأثناء الوالدة أو إيقاف احلمل قبل أوانه أو بعد الوالدة أو عملية
اإلجهاض

األمراض اخلطيرة أو التي يترتّب عنها عجز يتطلب عالجا طويل األمد أو باهض الثمن:
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نزيف أو إقفار بالدماغ أو النخاع ألشوكي؛
األورام اخلبيثة للنسيج اللمفاوي أو ملكونات الدم ( سرطان الدم )؛
فقر الدم احللدمي املزمن والشديد؛
ضمور النختع العظمي احلاد؛
االعتالالت املزمنة للشرايني؛
مرض الربو الشديد؛
اعتالالت القلب اخللقية؛
تشمع الكبد؛
داء السكري؛
مرض الصرع احلاد؛
حالة العجز العقلي؛
الزرق املزمن؛
ارتفاع ضغط الدم احلاد؛
عوز القلب؛
االعتالالت الكلوية الشديدة؛
العوز الكلوي املزمن والنهائي؛
العوز التنفسي املزمن واخلطير؛
الداء احلاد املنتفر؛
مرض الشرايني التاجية؛
داء كرون متطور؛
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مرض باكنسون؛
أمراض الكبد املزمنة املتطورة ( التهاب الكبد اللوباني ب،س )؛
خلل تنسج النخاع العظمي الشديد؛
األمراض النفروباتية اخلطرة؛
التهاب املفاصل الرثيلني املتطور والشديد؛
أمراض الذهان؛
التهاب نزيفي متطور للمستقيم والقولون؛
اعتالل الشبكة الناجتة عن داء السكري؛
تصلب اجللد الشامل واملتطور؛
مرض التصلب املنتثر؛
التهاب املفاصل الفقارية القسطية الشديد؛
مرض نقص املناعة املكتسبة ً السيدا؛
املتالزمة الكالئية؛
اضطرابات خطرة للشخصية؛
اختالل االرقاء الوراثية؛
االضطرابات العقلية و /أو االضطرابات الشخصية الناجتة عن تلف أو خلل وظيفي أو تلف
مادي؛
اضطرابات الدائمة لنبضات القلب أو التوصيلية؛
األورام اخلبيثة؛
اعتالالت صمامات القلب الرئوية؛
التهابات وعائية؛
االستشفاء  :تشمل مجموع اخلدمات املقدمة مبا فيها تلك املقدمة في إطار االستشفاء
بالنهار .يتعلق األمر بإرجاع أو حتمل مصاريف العالجات املتعلقة باالستشفاء واإلقامة
باملستشفى و أتعاب األعمال الطبية واجلراحية وشبه الطبية وأعمال التحاليل البيولوجية
الطبية والطب اإلشعاعي والفحوصات الطبية املصورة والفحوصات الوظيفية وطب
األسنان وأعمال التقومي الوظيفي والترويض الطبي وكذا األدوية واألجهزة التعويضية
والبدائل الطبية واآلالت الطبية وأدوات االنغراس الطبي الضرورية للقيام باألعمال الطبية
وأكياس الدم ومشتقاته ذات العمر القصير.

االشتــــــراك
حتدد نسبة االشتراك الواجب أداؤه من لدن أصحاب املعاشات للصندوق الوطني للضمان
االجتماعي برسم نظام التأمني اإلجباري عن املرض في  %4من مجموع مبلغ املعاشات
األساسية التي يستفيدون منها شريطة أن يساوي أو يفوق املبلغ االدنى الشهري لرواتب
الزمانة أوالشيخوخة كما هو محدد بالتنظيم اجلاري به العمل .و حتدد نسبة االشتراك بالنسبة
ملتقاعدي الصندوق الوطني ملنظمات اإلحتياط االجتماعي في .% 2٫5

إرجــــــاع املصاريف
حتدد نسبة تغطية اخلدمات الطبية التي يتحملها الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
برسم التأمني اإلجباري عن املرض في  % 70من التعريفة املرجعية الوطنية .وترفع هذه
النسبة إلى  % 90في حالة األمراض اخلطيرة أو التي ترتب عنها عجز و التي تتطلب عالجا
طويل األمد أو باهض الثمن وذلك عندما تقدم اخلدمات املتعلقة بها باملستشفيات العمومية
واملؤسسات العمومية للصحة واملصالح الصحية التابعة للدولة.
في حالة اإلصابة ببعض االمراض الطويلة األمد أو املكلفة ،فإن النسبة املتبقية على عاتق
املؤمن له تخضع إلعفاء جزئي أو كلي.

التقاعد التكميلي لدى الصندوق املهني املغربي للتقاعد
إذا سبق ملشغلكم اكتتاب تقاعد تكميلي لفائدتكم لدى الصندوق املهني املغربي للتقاعد،
فان هذه املؤسسة متنحكم معاشا طبقا لقوانينها وتبعا لالشتراكات املنجزة لديها والتي تتوزع
إلى حصتني  :حصة األجير وحصة مشغله.
و لقد نص القانون املنظم للصندوق املهني املغربي للتقاعد على اإلحالة على املعاش عند
بلوغ سن  .60غير أنه يتيح للمنخرطني املنقطعني عن مزاولة أي عمل مأجور قبل هذه السن
فرصة االستفادة من تقاعد مبكر ابتداء من سن  50مع تطبيق تخفيض في مبلغ املعاش
كالتالي :
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 50سنة
 51سنة
 52سنة
 53سنة
 54سنة

%60

 55سنة

%46

 57سنة

%34

 59سنة

%53

 56سنة

%39

 58سن

%28
%24
%19
%13
%7

وفي املقابل ،إذا متت اإلحالة على املعاش بعد سن  ،60يخضع املعاش لزيادة بنسبة قدرها
 %5عن كل سنة إضافية في حدود  %25وذلك على الشكل التالي:
 61سنة

 62سنة
 63سنة
 64سنة

 65سنة و أكثر

%5
%10
%15
%20
%25

نقاط مجانية في حالة املرض

في حالة مرض أو زمانة ناجتة عن التوقف عن العمل ملدة تفوق  60يوما ،يستمر ترتيب
التقاعد من طرف الصندوق املهني املغربي للتقاعد الذي مينحكم نقاطا باملجان على أساس
السنة السابقة لتاريخ اإلصابة باملرض.

معاش لكل أفراد العائلة

في حالة وفاة املنخرط ،مينح معاش املتوفى عنهم للزوج الباقي على قيد احلياة .وباملوازاة،
يستفيد األطفال فاقدي األب واألم من هذا املعاش إلى حني بلوغهم سن الرشد أومدى
احلياة إذا كانوا يعانون من إعاقة حتول دون ممارستهم لنشاط يد ّر عليهم دخال.

حرية االستفادة من املعاش وفق اختياركم

عند اإلحالة على املعاش ،يوفر لكم الصندوق املهني املغربي للتقاعد حرية االختيار
بني :
• معاش دون رأسمال :مجموع النقاط حتول إليراد مينح مدى احلياة؛
• معاش يضاف إليه رأسمال :النقاط املكتسبة يتم تقسيمها إلى رأسمال يصرف
باإلضافة إلى إيراد.

