دليل االنخراط بالنظام االختياري
للمعاشات بالنسبة للعاملين غير األجراء

الولوج إلى حسابكم Ma cnss

المرحلة

1

الولوج إلى الفضاء العام لبوابة Ma Cnss
 .1أدخل في متصفحك رابط البوابة ""www.macnss.ma
 .2انقر فوق العنوان »« ACCÉDER AU COMPTE MACNSS

إدخال معلومات الولوج إلى الفضاء الخاص بكم
المرحلة

2

 .1أدخل رقم التسجيل الخاص بك
 .2أدخل كلمة المرور الخاصة بك
 .3اضغط على زر " ." ACCÉDER
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في حالة عدم وجود رقم الحساب البنكي على البوابة

هام  :هذه العملية خاصة بالعمال غير ألجراء الذين يؤدون اشتراكاتهم مباشرة للصندوق الوطني للضمان
االجتماعي
في حالة عدم وجود رقم الحساب البنكي ،تدعوك البوابة إلى :
 .1إدخال رقم الحساب البنكي الخاص بك
 .2وضع عالمة على الخانة المتعلقة بتفويض االقتطاع البنكي األوتوماتيكي
 .3انقر فوق إضافة » « Ajouter

تقديم طلب االنخراط في النظام االختياري للمعاشات

المرحلة

1

الصفحة الرئيسية
بمجرد ولوجك إلى حسابك  ،تعرض لك البوابة الصفحة الرئيسية
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المرحلة

2

الولوج إلى خانة » « Pension facultative
إليداع طلب انخراط في نظام المعاشات ،اضغط على » « Pension facultative

إيداع طلب انخراط جديد في النظام االختياري للمعاشات
المرحلة

 .1إليداع طلب انخراط جديد ،اضغط على الزر » « Nouvelle demande

3
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 .2لصياغة طلبكم :
أ .يتم عرض جدول يتضمن معلومات تتعلق بالصنف المهني الذي تنتمون إليه ،وكذلك المبلغ الموافق للحد
األدنى الذي يجب دفعه بالنسبة لالشتراكات المتعلقة بنظام المعاشات.

ب .إذا كنت ترغب في زيادة مبلغ االشتراك ،اضغط على الزر
 حدد المضاعف المطلوب » « Multiplicateur souhaité
 اضغط على زر التأكيد » « Valider

ج .معلومات يجب إدخالها إذا كان عمرك يزيد عن  63عا ًما


إذا كان عمرك بين  63عا ًما و  64عا ًما و  9أشهر  ،فإن البوابة تقدم لك خانة اختيار (نعم  /ال)
لتقديم طلب لتأجيل تصفية معاشك ،وإال سيتم تصفية معاشك في سن  65سنة ؛



إذا كان عمرك أكبر من  64عا ًما و  9أشهر  ،توفر لك البوابة خانة اختيار لتقديم طلب لتكوين حق
إضافي وإعالمك بأنه سيتم تصفية معاشك التقاعدي في سن  65سنة ؛
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د .كتابة رقم الحساب البنكي في الخانة التالية في حالة عدم وجوده

ه .اختار تفويض االقتطاع البنكي األوتوماتيكي
للتحقق من صحة طلبك  ،يجب عليك تحديد الخيار أسمح باالقتطاع البنكي األوتوماتيكي الشتراكات الضمان
االجتماعي وقبول الشروط القانونية.
» « J’autorise le prélèvement automatique bancaire des cotisations CNSS

المرحلة

4

بعد التحقق من صحة المعلومات المتعلقة بالطلب ،تعرض البوابة المعلومات المتعلقة بمبلغ االشتراكات التي سيتم
أداؤها وتاريخ بدء اقتطاع هاته االشتراكات.

هام :لديك الحق في تقديم طلب واحد فقط .إذا قمت بتقديم طلب إضافي جديد ،فإن البوابة تعرض رسالة الرفض
التالية:
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