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 MaCNSS دلیل استخدام بوابة

لتصریح أفراد األسرة
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.I تقدیم
یصف ھذا الدلیل المراحل الالزمة لتسجیل أفراد أسرة العامل غیر األجیر: 

تسجیل الدخول  1.

اإلطالع على وضعیة أفراد األسرة 2.

إضافة فرد من أفراد األسرة (زوج(ة)/طفل) 3.

تغییر فرد من أفراد األسرة (زوج(ة)/طفل) 4.

إرفاق الوثائق  5.

.II الولوج إلى البوابة
قــبل الشــروع فــي عــملیة تــسجیل أســرتــكم، یــجب عــلیكم أوال الــدخــول إلــى الــبوابــة بــاســتخدام الــرابــط الــتالــي: 1.

 www.macnss.ma
       

      ستظھر لكم الشاشة التالیة : 

 MACNSS اضغط على الولوج لحساب        
 

قوموا بإدخال رقم تسجیلكم؛ 2.

قوموا بإدخال كلمة السر التي توصلتم بھا عبر رسالة نصیة أو بریدكم اإللكتروني بعد تسجیلكم؛  3.
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   ستظھر لكم الشاشة التالیة : 

/  

ھـذه الـشاشـة تـوفـر الـعدیـد مـن الـمعلومـات الـمتعلقة بـالـمؤمـن لـھ غـیر األجـیر (االسـم، النسـب، رقـم الـبطاقـة الـوطـنیة لـلتعریـف، 
البرید اإللكتروني…).  

.III تسجیل أفراد األسرة

من أجل الدخول إلى الجزء المخصص لتسجیل أفراد األسرة: 

اضغطوا على “Ma famille” في القائمة الرئیسیة على یسار الشاشة؛ 1.

ثم أنقروا على "Déclaration de la famille" ؛ 2.

ستظھر لكم الشاشة التالیة : 
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/  

عملیة إضافة فرد من األسرة  ا.
یخول ھذا الجزء للمؤمن لھ غیر األجیر إضافة فرد أو أفراد أسرتھ (زوج(ة)/طفل) 

إضافة زوج(ة) و طفل •
من أجل تسجیل الزوج(ة): 

أنقروا على ” membre Ajouter un “ ؛ 1.

!  

  

ستظھر لكم الشاشة التالیة : 
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.2 « Conjoint » قوموا بالنقر على

وستظھر لكم الشاشة التالیة : 

/  

یجب علیكم إدخال المعلومات المتعلقة بالزوج(ة) ؛ 3.
في حالة ما إذا لم یكن لدیكم أطفال، اضغطوا على”enregistrer” للعودة إلى الصفحة الرئیسیة ؛ 4.
أما إذا كان لدیكم أطفال، أنقروا على ”Ajouter un enfant ” ؛ 5.

ستظھر لكم الشاشة التالیة : 
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أدخلوا المعلومات المطلوبة الخاصة بالطفل المعني؛ 6.
.7 .«Enregistrer» واضغطوا على

من أجل تسجیل طفل آخر: 
إذا أردتم تسجیل طفل آخر، اضغطوا على  « Ajouter un enfant »واتبعوا نفس الخطوات السابقة ؛ 8.
وعند االنتھاء من التسجیل اضغطوا على " valider"  ؛ 9.

 !

حددوا الخیار المتعلق بالتصریح بالشرف، ثم انقروا على "terminer" إلنھاء عملیة التصریح بأفراد أسرتكم؛ 10.
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.11 "Joindre les pièces justificatives" ومن أجل إرفاق الوثائق المطلوبة، أنقروا على
  

ستظھر لكم الشاشة التالیة : 

!  

في ھذه المرحلة، ستقومون بإرفاق الوثائق المطلوبة كما ھو موضح على الشاشة (أنظر الئحة الوثائق المطلوب إرفاقھا). 

 على مستوى خانة ”document” توجد الئحة الوثائق المطلوب إرفاقھا ؛  

أنقروا على الرمز الموجود في خانة "Action" المقابل للوثیقة المراد إرفاقھا ؛ 12.

 

!  

!  7
DCDS_Version du 19/04/2021 



.13 " enregistrer " بعد إرفاق الوثیقة، أنقروا على

  ."Document ajouté " بمجرد إرفاق الوثائق المطلوبة، سیتم عرضھا في خانة

.14 "Valider" وعند االنتھاء، أنقروا على

عملیة تغییر البیانات المتعلقة بأحد أفراد األسرة ب.
في حالة ما إذا أردتم تغییر البیانات المسجلة ألحد أفراد أسرتكم قبل تأكیدھا (قبل المرحلة 10 على الصفحة 6) : 

اضغطوا على "Ma famille" ؛ 1.
.2 .« Déclaration de la famille » ثم أنقروا على

ستظھر لكم الشاشة التالیة : 
 

/  

/ الموجود في خانة "Action"؛ 3. قوموا بتحدید الشخص الذي تریدون تغییر معلوماتھ بالنقر على الرمز  

ستظھر لكم الشاشة التالیة : 

\  

أنقروا على"Enregistrer"  بعد إجراء التغییرات المطلوبة. 1.
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عملیة حذف البیانات المتعلقة بأحد أفراد العائلة ت.
في حالة ما إذا أردتم حذف البیانات المسجلة ألحد أفراد أسرتكم قبل تأكیدھا (قبل المرحلة 10 على الصفحة 6) : 

اضغطوا على "Ma famille"؛ 1.

.2 « Déclaration de la famille » ثم أنقروا على

ستظھر لكم الشاشة التالیة : 
 

/  

/  الموجود في خانة "Action" ؛ 3. قوموا بتحدید الشخص الذي تریدون حذفھ بالنقر على الرمز  

ستظھر لكم رسالة التأكید : 

/  

اضغطوا على « Valider »  لتأكید الحذف، أو على « Annuler » للعودة إلى الشاشة السابقة.  4.

.IV مرفق: قائمة بالوثائق الداعمة إلرفاقھا

الوثائق المطلوبة من أجل التصریح بالزوج(ة) •
نـسخة مـن الـبطاقـة الـوطـنیة لـلتعریـف أو الـتصریـح بـاإلقـامـة بـالنسـبة لـألجـانـب (بـطاقـة اإلقـامـة أو بـطاقـة -

التسجیل) ؛  
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نسخة من عقد الزواج ؛ -

بالنسبة للزوج(ة) العامل(ة): شھادة العمل أو أیة وثیقة تثبت ذلك؛ -

بـالنسـبة لـلزوج(ة) الـعاطـل(ة): الـتصریـح بـالشـرف بـعدم مـمارسـة أي نـشاط مـوقـع مـن طـرف الـمؤمـن لـھ -
(اسـتمارة رقـم 45-1-310  مـتوفـرة عـلى الـموقـع الـرسـمي لـلصندوق الـوطـني لـلضمان االجـتماعـي 

www.cnss.ma) ؛ 
نسخة من عقد الطالق بالنسبة للزوج(ة) المطلق(ة)؛ -

نسخة من شھادة الوفاة بالنسبة للزوج(ة) المتوفى(ة). -

الوثائق المطلوبة من أجل التصریح بالطفل (أقل من 26 سنة) •
عقد االزدیاد ؛ -
شھادة الحیاة ؛ -
شھادة مدرسیة بالنسبة لألطفال المتمدرسین و البالغین مابین 21 و 26 سنة ؛ -
نـسخة مـن الـبطاقـة الـوطـنیة لـلتعریـف أو الـتصریـح بـاإلقـامـة بـالنسـبة لـألجـانـب بـالنسـبة لـألطـفال الـبالـغین أكـثر -

من 18 سنة (بطاقة اإلقامة أو بطاقة التسجیل).  

ھام : 
مـن أجـل الـتصریـح بـاألطـفال ذوي االحـتیاجـات الـخاصـة، أو الـمتبنین أو غـیر الشـرعـیین (مـن أم عـازبـة)، 

یرجى ربط االتصال بالرقم : 40 40 19 20 05
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