
 1 

DDaahhiirr  ppoorrttaanntt  llooii  nn°°  11..7744..9922  dduu  33  cchhaaaabbaannee  11339955  ((1122  aaooûûtt  11997755))  ppoorrttaanntt  

aaffffiilliiaattiioonn  ddeess  ppeerrssoonnnneellss  dd''eennccaaddrreemmeenntt  eett  ddee  rraanngg  ddeess  FFoorrcceess  AAuuxxiilliiaaiirreess  aauu  

rrééggiimmee  ddeess  ppeennssiioonnss  mmiilliittaaiirreess
11
  

  

LLOOUUAANNGGEE  AA  DDIIEEUU  SSEEUULL  !!    

((GGrraanndd  SScceeaauu  ddee  SSaa  MMaajjeessttéé  HHaassssaann  IIII)),,  

QQuuee  ll''oonn  ssaacchhee  ppaarr  lleess  pprréésseenntteess  --  ppuuiissssee  DDiieeuu  eenn  éélleevveerr  eett  eenn  ffoorrttiiffiieerr  llaa  tteenneeuurr!!  

QQuuee  NNoottrree  MMaajjeessttéé  CChhéérriiffiieennnnee,,  

VVuu  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn,,  nnoottaammmmeenntt  ssoonn  aarrttiiccllee  110022;;  

VVuu  llaa  llooii  nn°°  001133..7711  dduu  1122  kkaaaaddaa  11339911  ((3300  ddéécceemmbbrree  11997711))  iinnssttiittuuaanntt  uunn  rrééggiimmee  ddee  ppeennssiioonnss  

mmiilliittaaiirreess;;  

VVuu  llaa  llooii  nn°°  001111..7711  dduu  1122  kkaaaaddaa  11339911  ((3300  ddéécceemmbbrree  11997711))  

iinnssttiittuuaanntt  uunn  rrééggiimmee  ddee  ppeennssiioonnss  cciivviilleess;;  

VVuu  llee  DDaahhiirr  ppoorrttaanntt  llooii  nn°°  11..7722..552244  dduu  1188  MMoohhaarreemm  11339933  ((2222  fféévvrriieerr  11997733))  rreellaattiiff  àà  

ll''oorrggaanniissaattiioonn  ggéénnéérraallee  ddeess  FFoorrcceess  AAuuxxiilliiaaiirreess;;  

VVuu  llee  DDaahhiirr  ppoorrttaanntt  llooii  nn°°  11..7722..553333  dduu  2299  SSaaffaarr  11339933  ((44  aavvrriill  11997733))  rreellaattiiff  aauu  ssttaattuutt  

ppaarrttiiccuulliieerr  ddeess  ppeerrssoonnnneellss  ddeess  FFoorrcceess  AAuuxxiilliiaaiirreess;;  

VVuu  llee  DDaahhiirr  nn°°  11..5588..111177  dduu  1155  MMoohhaarreemm  11337788  ((11
eerr

  aaooûûtt  11995588))  ssuurr  lleess  ppeennssiioonnss  mmiilliittaaiirreess  aauu  

ttiittrree  dd''iinnvvaalliiddiittéé,,  tteell  qquu''iill  aa  ééttéé  mmooddiiffiiéé  oouu  ccoommppllééttéé,,  nnoottaammmmeenntt  ppaarr  llaa  llooii  nn°°  001144..7711  dduu  1122  

kkaaaaddaa  11339911  ((3300  ddéécceemmbbrree  11997711));;  

AA  ddéécciiddéé  ccee  qquuee  ssuuiitt::  

AArrttiiccllee  pprreemmiieerr::  

SSoouuss  rréésseerrvvee  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  dduu  pprréésseenntt  ddaahhiirr,,  lleess  ppeerrssoonnnneellss  dd''eennccaaddrreemmeenntt  eett  ddee  rraanngg  ddeess  

FFoorrcceess  AAuuxxiilliiaaiirreess,,  rrééggiiss  ppaarr  llee  ddaahhiirr  nn°°  11..7722..553333  dduu  2299  ssaaffaarr  11339933  ((44  aavvrriill  11997733))  rreellaattiiff  aauu  

ssttaattuutt  ppaarrttiiccuulliieerr  ddeess  ppeerrssoonnnneellss  ddeess  FFoorrcceess  AAuuxxiilliiaaiirreess  rraaddiiééss  ddeess  ccaaddrreess  eenn  aapppplliiccaattiioonn  ddeess  

ddiissppoossiittiioonnss  dduu  ddaahhiirr  ppoorrttaanntt  llooii  rreellaattiiff  àà  llaa  lliimmiittee  dd''ââggee  ddee  cceess  ppeerrssoonnnneellss,,  eett  éévveennttuueelllleemmeenntt  

lleeuurrss  aayyaannttss  ccaauussee,,  bbéénnééffiicciieenntt  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ppeennssiioonnss  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  llaa  llooii  nn°°  001133..7711  dduu  

1122  kkaaaaddaa  11339911  ((3300  ddéécceemmbbrree  11997711))  iinnssttiittuuaanntt  uunn  rrééggiimmee  ddee  ppeennssiioonnss  mmiilliittaaiirreess  eett  dduu  ddaahhiirr    

nn°°  11..5588..111177  dduu  1155  mmoohhaarrrreemm  11337788  ((11
eerr

  aaooûûtt  11995588))  ssuurr  lleess  ppeennssiioonnss  mmiilliittaaiirreess  aauu  ttiittrree  

dd''iinnvvaalliiddiittéé,,  tteellss  qquu''iillss  oonntt  ééttéé  mmooddiiffiiééss  oouu  ccoommppllééttééss..    

AArrttiiccllee  22::  

LLeess  aarrttiicclleess  66,,  1144,,  1155  ((ddeerrnniieerr  aalliinnééaa)),,1188,,  5500,,  5588,,  5599  eett  6611  ddee  llaa  llooii  nn°°  001133..7711  dduu  1122  kkaaaaddaa  

11339911((3300  ddéécceemmbbrree  11997711))  ssuussvviissééee  nnee  ssoonntt  ppaass  aapppplliiccaabblleess  aauuxx  ppeerrssoonnnneellss  ddeess  FFoorrcceess  

AAuuxxiilliiaaiirreess..  LLeess  aarrttiicclleess  33,,  77,,  88,,  99,,  1199,,  2277,,  4444,,  4466,,  5500  eett  6633  ddee  llaa  llooii  ssuussvviissééee  ssoonntt  rreemmppllaaccééss,,  

eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  llee  ppeerrssoonnnneell  ddeess  FFoorrcceess  AAuuxxiilliiaaiirreess,,  ppaarr  lleess  aarrttiicclleess  ccii--aapprrèèss::  

AArrttiiccllee  33::  

OOnntt  ddrrooiitt  aauu  bbéénnééffiiccee  dd''uunnee  ppeennssiioonn  ddee  rreettrraaiittee,,  ssoouuss  rréésseerrvvee  qquu''iillss  aaiieenntt  ééttéé  rraaddiiééss  ddeess  ccaaddrreess  

eenn  aapppplliiccaattiioonn  ddeess  rrèègglleess  ssttaattuuttaaiirreess  qquuii  lleess  rrééggiisssseenntt,,  lleess  ppeerrssoonnnneellss  dd''eennccaaddrreemmeenntt  eett  ddee  

rraanngg  ddeess  FFoorrcceess  AAuuxxiilliiaaiirreess  rreelleevvaanntt  dduu  ddaahhiirr  ppoorrttaanntt  llooii  nn°°  11..7722..553333  dduu  2299  SSaaffaarr  11339933  ((44  

aavvrriill  11997733))  rreellaattiiff  aauu  ssttaattuutt  ppaarrttiiccuulliieerr  ddeess  ppeerrssoonnnneellss  ddeess  FFoorrcceess  AAuuxxiilliiaaiirreess..  

                            

11
--  BB..OO  nn°°  33227766  dduu  44  CChhaaaabbaannee  11339955  ((1133  AAooûûtt  11997755))  ppaaggee::  11000077 
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SSeerrvviicceess  vvaallaabblleess  

AArrttiiccllee  44::  

SSoonntt  pprriiss  eenn  ccoommppttee  ddaannss  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  dduu  ddrrooiitt  àà  ppeennssiioonn  ddee  rreettrraaiittee::  

��  LLeess  sseerrvviicceess  aaccccoommpplliiss  ddaannss  lleess  rraannggss  ddeess  FFoorrcceess  AAuuxxiilliiaaiirreess  eenn  qquuaalliittéé  ddee  ttiittuullaaiirree;;  

��  LLeess  sseerrvviicceess  mmiilliittaaiirreess  aaccccoommpplliiss  ddaannss  lleess  FFoorrcceess  AArrmmééeess  RRooyyaalleess  eenn  qquuaalliittéé  ddee  

ttiittuullaaiirree  àà  ppaarrttiirr  ddee  ll''ââggee  ddee  ddiixx--hhuuiitt  ((1188))  aannss;;  

��  LLeess  sseerrvviicceess  mmiilliittaaiirreess  aaccccoommpplliiss  ddaannss  lleess  FFoorrcceess  AArrmmééeess  RRooyyaalleess  eenn  vveerrttuu  dd''uunn  

ccoonnttrraatt  eenn  qquuaalliittéé  ddee  nnoonn  ooffffiicciieerr..  

SSeerrvviicceess  vvaalliiddaabblleess  

AArrttiiccllee  55::  

SSoouuss  rréésseerrvvee  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll''aarrttiiccllee  2233  ddee  llaa  llooii  nn°°  001133..7711  dduu  1122  kkaaaaddaa  11339911  ((3300  

ddéécceemmbbrree  11997711))  iinnssttiittuuaanntt  uunn  rrééggiimmee  ddee  ppeennssiioonnss  mmiilliittaaiirreess  ppeeuuvveenntt  êêttrree  pprriiss  eenn  ccoommppttee  ppoouurr  

llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  eett  llaa  lliiqquuiiddaattiioonn  ddeess  ddrrooiittss  àà  ppeennssiioonn  ddee  rreettrraaiittee,,  lleess  sseerrvviicceess  vvaallaabblleess  oouu  

vvaalliiddaabblleess  eenn  vveerrttuu  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddeess  aarrttiicclleess  66  eett  77  ddee  llaa  llooii  nn°°  001111..7711  dduu  1122  kkaaaaddaa  11339911  

((3300  ddéécceemmbbrree  11997711))  iinnssttiittuuaanntt  uunn  rrééggiimmee  ddee  ppeennssiioonnss  cciivviilleess""
22
..  

""LLaa  vvaalliiddaattiioonn  ddeess  sseerrvviicceess  vviissééss  aauu  pprréésseenntt  aarrttiiccllee  ddooiitt  êêttrree  ddeemmaannddééee  ppaarr  lleess  iinnttéérreessssééss,,  eett  

eenn  ccaass  ddee  lleeuurr  ddééccèèss,,  ppaarr  lleeuurrss  aayyaannttss  ccaauussee..  

LLeess  sseerrvviicceess  vvaalliiddééss  ssoonntt  pprriiss  eenn  ccoommppttee  ddaannss  llee  ccaallccuull  ddee  llaa  ppeennssiioonn  àà  ccoommpptteerr  ddee  llaa  ddaattee  ddee  

rraaddiiaattiioonn  ddeess  ccaaddrreess,,  ssii  llaa  ddeemmaannddee  eesstt  pprréésseennttééee  aavvaanntt  cceettttee  ddaattee;;  oouu  àà  ccoommpptteerr  dduu  pprreemmiieerr  

jjoouurr  dduu  mmooiiss  qquuii  ssuuiitt  llee  ddééppôôtt  ddee  llaa  ddeemmaannddee  ddee  vvaalliiddaattiioonn  ddaannss  lleess  aauuttrreess  ccaass""
33
..  

jjaannvviieerr  22000066  ppaarr  llaa  llooii  nn°°  3377..0055  pprroommuullgguuééee  ppaarr    
eerr

((aabbrrooggéé  àà  ccoommpptteerr  dduu  11  ::ccllee  55  bbiiss""AArrttii

llee  ddaahhiirr  nn°°  11..0066..0088  dduu  1155  mmoohhaarrrreemm  11442277  ((1144  fféévvrriieerr  22000066))))..
44

  

AArrttiiccllee  66::  

NNoonnoobbssttaanntt  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  ddeess  aarrttiicclleess  44  eett  55  dduu  pprréésseenntt  ddaahhiirr  ppoorrttaanntt  llooii  nnee  ssoonntt  ppaass  pprriiss  eenn  

ccoommppttee  ppoouurr  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  dduu  ddrrooiitt  àà  ppeennssiioonn::  

11))  LLee  tteemmppss  ppaasssséé  ddaannss  ttoouuttee  ppoossiittiioonn  eennttrraaîînnaanntt  llaa  ssuupppprreessssiioonn  ttoottaallee  dduu  ttrraaiitteemmeenntt;;  

22))  LLeess  sseerrvviicceess  aaccccoommpplliiss  ppoossttéérriieeuurreemmeenntt  àà  ll''ââggee  ddee  mmiissee  àà  llaa  rreettrraaiittee;;  

33))  ""LLeess  sseerrvviicceess  rréémmuunnéérrééss  ppaarr  uunnee  ppeennssiioonn  ddee  rreettrraaiittee  cciivviillee  oouu  mmiilliittaaiirree  qquueell  qquuee  ssooiitt  

ll''oorrggaanniissmmee  qquuii  aa  ccoonnccééddéé  cceettttee  ppeennssiioonn""
55
..  

  

""AArrttiiccllee  66  bbiiss::  

SSoonntt  pprriisseess  eenn  ccoonnssiiddéérraattiioonn  ppoouurr  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  eett  llaa  lliiqquuiiddaattiioonn  ddee  llaa  ppeennssiioonn  ddee  rreettrraaiittee::    

��  lleess  aannnnééeess  ddee  sseerrvviicceess  vvaallaabblleess  vviissééss  àà  ll''aarrttiiccllee  44  ccii--ddeessssuuss;;    

��  lleess  aannnnééeess  ddee  sseerrvviicceess  vvaalliiddééss  eenn  aapppplliiccaattiioonn  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddeess  aarrttiicclleess  55  eett  55  

bbiiss  ccii--ddeessssuuss..    

TToouuttee  aannnnééee  ddee  sseerrvviicceess  vvaallaabblleess  eesstt  ddééccoommppttééee  ppoouurr  uunnee  aannnnuuiittéé  lliiqquuiiddaabbllee..  LLeess  sseerrvviicceess  

vvaallaabblleess  aaccccoommpplliiss  ddaannss  lleess  rraannggss  ddeess  FFoorrcceess  AAuuxxiilliiaaiirreess  ppaarr  lleess  mmookkhhaazznniiss  jjuussqquu''àà  ll''ââggee  ddee  

5522  aannss  ssoonntt  mmaajjoorrééss  dd''uunn  ddoouuzziièèmmee  ddee  lleeuurr  dduurrééee..    

TToouuttee  aannnnééee  ddee  sseerrvviicceess  vvaalliiddééss  eesstt  ddééccoommppttééee  ppoouurr  uunnee  aannnnuuiittéé  lliiqquuiiddaabbllee..    

LLaa  ffrraaccttiioonn  ddee  sseemmeessttrree  ééggaallee  oouu  ssuuppéérriieeuurree  àà  ttrrooiiss  mmooiiss  eesstt  ccoommppttééee  ppoouurr  ssiixx  mmooiiss..  LLaa  

ffrraaccttiioonn  ddee  sseemmeessttrree  iinnfféérriieeuurree  àà  ttrrooiiss  mmooiiss  eesstt  nnéégglliiggééee""
66
..  

                            

22
--  DDaahhiirr  ppoorrttaanntt  llooii  nn  11..7777..332211  dduu  2200  cchhaaoouuaall  11339977  ((44//1100//11997777))  BB..OO  nn°°  33338899  bbiiss  dduu  2299  cchhaaoouuaall  11339977  

1133//1100//11997777  ppaaggee  11226622.. 
33
--  LLooii  nn°°  1133..8800  pprroommuullgguuééee  ppaarr  llee  ddaahhiirr  nn°°  11..8811..440022  dduu  1111  rraajjeebb  11440022  ((66..55..11998822))  BB..OO  nn°°  33663333  dduu  2233  

cchhaaaabbaannee  11440022  ((1166  jjuuiinn  11998822))  ppaaggee::  333388.. 
44
  --  BB..OO  nn°°  55440000  dduu  22  mmaarrss  22000066..  pp  ::339999 

55
--  DDaahhiirr  ppoorrttaanntt  llooii  nn°°  11..7777..332211  dduu  44//1100//7777  pprréécciittééee.. 

66
  --  llooii  nn  °°  0088..8899  pprréécciittééee.. 
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AArrttiiccllee  77::  

""LLeess  ppeerrssoonnnneellss  dd''eennccaaddrreemmeenntt  eett  ddee  rraanngg  ddeess  FFoorrcceess  AAuuxxiilliiaaiirreess  ssuuppppoorrtteenntt  uunnee  rreetteennuuee  ddee  

««  1100  %%  »»
77
  ccaallccuullééee  ssuurr  lleess  éémmoolluummeennttss  ddee  bbaassee  qquuii  ssoonntt  ccoonnssttiittuuééss  ppaarr  lleess  éémmoolluummeennttss  

ssuuiivvaannttss::  

11  --  LLee  ttrraaiitteemmeenntt  ddee  bbaassee  aafffféérreenntt  àà  ll''iinnddiiccee  ccoorrrreessppoonnddaanntt  aauuxx  ccaaddrree,,  ggrraaddee  eett  éécchheelloonn  

eeffffeeccttiivveemmeenntt  ddéétteennuuss  ppaarr  lleess  iinnttéérreessssééss  eett  iinncclluuaanntt,,  llee  ccaass  éécchhééaanntt,,  ll''iinnddeemmnniittéé  

ccoommppeennssaattrriiccee  pprréévvuuee  àà  ll''aarrttiiccllee  66  dduu  ddaahhiirr  nn°°  11..6600..004477  dduu  1144  hhiijjaa  11337799  ((99  jjuuiinn  11996600))  tteell  qquu''iill  

aa  ééttéé  ccoommppllééttéé  ppaarr  llee  ddaahhiirr  nn°°  11..6633..112266  dduu  2211  mmoohhaarrrreemm  11338833  ((1144  jjuuiinn  11996633));;  

22  --  LL''iinnddeemmnniittéé  ddee  rrééssiiddeennccee  ccoorrrreessppoonnddaanntt  àà  llaa  zzoonnee  CC;;    

33  --  ""LLeess  iinnddeemmnniittééss  eett  pprriimmeess  àà  ccaarraaccttèèrree  ppeerrmmaanneenntt""
88
  aafffféérreenntteess  àà  llaa  ssiittuuaattiioonn  ssttaattuuttaaiirree  àà  

ll''eexxcclluussiioonn  ddee  ttoouutt  aauuttrree  éémmoolluummeenntt  eennttrraanntt  eenn  lliiggnnee  ddee  ccoommppttee  ddaannss  llaa  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  ddee  llaa  

rréémmuunnéérraattiioonn  eett,,  nnoottaammmmeenntt,,  ddeess  iinnddeemmnniittééss  rreepprréésseennttaattiivveess  ddee  ffrraaiiss  oouu  ddee  cchhaarrggeess  

ffaammiilliiaalleess..  

LLeess  iinnddeemmnniittééss  eett  pprriimmeess  eennttrraanntt  eenn  lliiggnnee  ddee  ccoommppttee  ddaannss  llaa  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  ddeess  éémmoolluummeennttss  

ddee  bbaassee  ddeess  ppeerrssoonnnneellss  dd''eennccaaddrreemmeenntt  eett  ddee  rraanngg  ddeess  FFoorrcceess  AAuuxxiilliiaaiirreess  ssoonntt  cceelllleess  

mmeennttiioonnnnééeess  ssuurr  llaa  lliissttee  aannnneexxééee  àà  llaa  pprréésseennttee  llooii..  

CCeettttee  lliissttee  ppoouurrrraa  êêttrree  mmooddiiffiiééee  oouu  ccoommppllééttééee  ppaarr  vvooiiee  rréégglleemmeennttaaiirree  eenn  ccaass  ddee  ccrrééaattiioonn  ddee  

ttoouuttee  iinnddeemmnniittéé  oouu  pprriimmee  ddee  mmêêmmee  nnaattuurree""
99
..  

""AArrttiiccllee  77  bbiiss  

LL''EEttaatt  vveerrssee  àà  llaa  CCaaiissssee  MMaarrooccaaiinnee  ddeess  RReettrraaiitteess  iinnssttiittuuééee  ppaarr  llee  ddaahhiirr  dduu  11
eerr

  cchhaaoouuaall  11334488  ((22  

mmaarrss  11993300))  lleess  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ssuuiivvaanntteess::    

""11°°  ddeess  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ppoouurr  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  ddeess  ddrrooiittss  àà  ppeennssiioonn  ddee  rreettrraaiittee  ddeess  ppeerrssoonnnneellss  

dd''eennccaaddrreemmeenntt  eett  ddee  rraanngg  ddeess  FFoorrcceess  AAuuxxiilliiaaiirreess  aauu  ttiittrree  ddeess  sseerrvviicceess  vvaallaabblleess  eett  ddeess  sseerrvviicceess  

vvaalliiddééss..  LLee  ttaauuxx  ddee  cceess  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  eesstt  ffiixxéé  àà  ««  2200  %%  »»
1100

  ddeess  éémmoolluummeennttss  ddee  bbaassee  tteellss  qquuee  

ddééffiinniiss  àà  ll''aarrttiiccllee  77  ccii--ddeessssuuss..    

LL''EEttaatt  eesstt  sseeuull  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ttoouutt  rreettaarrdd  aappppoorrttéé  ddaannss  llee  ppaaiieemmeenntt  ddeess  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  mmiisseess  àà  

ssaa  cchhaarrggee..""
1111

  

22°°  uunnee  ccoonnttrriibbuuttiioonn  aannnnuueellllee  ccoorrrreessppoonnddaanntt  àà  llaa  cchhaarrggee  ddeess  ppeennssiioonnss  dd''iinnvvaalliiddiittéé  ddeess  FFoorrcceess  

AAuuxxiilliiaaiirreess,,  sseerrvviieess  aauu  ttiittrree  ddee  ll''eexxeerrcciiccee  ccoonnssiiddéérréé,,  ppaarr  llaa  CCaaiissssee  MMaarrooccaaiinnee  ddeess  RReettrraaiitteess  eenn  

aapppplliiccaattiioonn  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  dduu  ddaahhiirr  nn°°  11..5588..111177  dduu  1155  MMoohhaarrrreemm  11337788  ((11
eerr

  aaooûûtt  11995588))  ssuurr  lleess  

ppeennssiioonnss  mmiilliittaaiirreess  aauu  ttiittrree  dd''iinnvvaalliiddiittéé..""
1122

  

AArrttiiccllee  77  tteerr  

""LLeess  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ppoouurr  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  ddeess  ddrrooiittss  àà  ppeennssiioonn  dduu  ppeerrssoonnnneell  ddeess  ffoorrcceess  aauuxxiilliiaaiirreess  

eenn  ppoossiittiioonn  ddee  ddééttaacchheemmeenntt  ssoonntt  ssuuppppoorrttééeess  ppaarr  ll''oorrggaanniissmmee  aauupprrèèss  dduuqquueell  ccee  ppeerrssoonnnneell  eesstt  

ddééttaacchhéé..  CCeett  oorrggaanniissmmee  eesstt  ddéébbiitteeuurr  vviiss--ààvviiss  ddee  llaa  CCaaiissssee  mmaarrooccaaiinnee  ddeess  rreettrraaiitteess,,  ddeess  rreetteennuueess  

ppoouurr  ppeennssiioonnss  dduueess  ppaarr  lleeddiitt  ppeerrssoonnnneell  eett  eesstt  rreessppoonnssaabbllee  dduu  ppaaiieemmeenntt  ddee  cceess  rreetteennuueess  eett  ddeess  

ccoonnttrriibbuuttiioonnss  vviissééeess  aauu  11°°  ddee  ll''aarrttiiccllee  77  bbiiss  ccii--ddeessssuuss..  

FFaauuttee  ppoouurr  ll''oorrggaanniissmmee  aauupprrèèss  dduuqquueell  lleeddiitt  ppeerrssoonnnneell  eesstt  ddééttaacchhéé,,  ddee  vveerrsseerr,,  eenn  ttoottaalliittéé  oouu  eenn  

ppaarrttiiee,,  àà  llaa  ccaaiissssee  mmaarrooccaaiinnee  ddeess  rreettrraaiitteess,,  lleess  ssoommmmeess  dduueess,,  lleess  iinnttéérreessssééss  ppeeuuvveenntt  ss''eenn  

                            

77
  --  llooii  nn°°  4455..0055  pprroommuullgguuééee  ppaarr  llee  ddaahhiirr  nn°°  11..0066..0011  dduu  1155  mmoohhaarrrreemm  11442277  ((1144  fféévvrriieerr  22000066..  BB..OO  nn°°  55440000  dduu  

22  mmaarrss  22000066..  pp  ::339999 
88
--  llooii  nn°°  2200--9977  pprroommuullgguuééee  ppaarr  llee  ddaahhiirr  nn°°  11--9977--116688  dduu  2277  rraabbiiii  II  11441188  ((22  aaooûûtt  11999977))  BB..OO  nn°°  44551188  dduu  1188  

sseepptteemmbbrree  11999977..    pp::  889933 
99
  --  LLooii  nn°°  0088--8899  pprréécciittééee 

1100
  --  llooii  nn°°  4455..0055  pprréécciittééee 

1111
  --  LLooii  nn°°  2200--9977  pprréécciittééee 

1122
  --  LLooii  nn°°  0088--8899  pprréécciittééee 
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aaccqquuiitttteerr  ppeerrssoonnnneelllleemmeenntt  aaffiinn  qquuee  lleess  sseerrvviicceess  aaccccoommpplliiss  ppaarr  eeuuxx  eenn  cceettttee  qquuaalliittéé  ssooiieenntt  pprriiss  

eenn  ccoommppttee  ddaannss  llaa  lliiqquuiiddaattiioonn  ddee  lleeuurr  ppeennssiioonn..""
1133

  

AArrttiiccllee  88  

LLeess  ppeerrssoonnnneellss  dd''eennccaaddrreemmeenntt  eett  ddee  rraanngg  ddeess  FFoorrcceess  AAuuxxiilliiaaiirreess,,  rraaddiiééss  ddeess  ccaaddrreess  ssaannss  

ssuussppeennssiioonn  ddeess  ddrrooiittss  àà  ppeennssiioonn,,  ppeeuuvveenntt  oobbtteenniirr  uunnee  ppeennssiioonn  ss''iillss  rreemmpplliisssseenntt  lleess  ccoonnddiittiioonnss  

ddee  dduurrééee  ddee  sseerrvviiccee  eexxiiggééeess..  

DDaannss  llee  ccaass  ccoonnttrraaiirree,,  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll''aarrttiiccllee  2244  ddee  llaa  llooii  nn°°  001133..7711  dduu  1122  kkaaaaddaa  11339911  ((3300  

ddéécceemmbbrree  11997711))  ssuussvviisséé  lleeuurr  ssoonntt  aapppplliiccaabblleess..  

CCeeuuxx  rraaddiiééss  ddeess  ccaaddrreess,,  aavveecc  ssuussppeennssiioonn  ddeess  ddrrooiittss  àà  ppeennssiioonn,,  ppeeuuvveenntt  pprréétteennddrree  aauu  

rreemmbboouurrsseemmeenntt  ddeess  rreetteennuueess  ddaannss  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ffiixxééeess  àà  ll''aarrttiiccllee  2244  ssuussvviisséé  ssoouuss  rréésseerrvvee,,  llee  

ccaass  éécchhééaanntt,,  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll''aarrttiiccllee  1100  dduu  pprréésseenntt  ddaahhiirr  ppoorrttaanntt  llooii..    

""AArrttiiccllee  99  

LLee  ddrrooiitt  àà  ll''oobbtteennttiioonn  ddee  llaa  ppeennssiioonn  ddee  rreettrraaiittee,,  ddee  llaa  àà  ppeennssiioonn  dd''iinnvvaalliiddiittéé  eesstt  ssuussppeenndduu::    

��  PPaarr  llaa  ccoonnddaammnnaattiioonn  àà  llaa  ddeessttiittuuttiioonn  pprroonnoonnccééee  ppaarr  aapppplliiccaattiioonn  dduu  ccooddee  ddee  jjuussttiiccee  

mmiilliittaaiirree;;  

��  PPaarr  llaa  rréévvooccaattiioonn  aavveecc  ssuussppeennssiioonn  dduu  ddrrooiitt  àà  ppeennssiioonn  pprroonnoonnccééee  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  

ddiissppoossiittiioonnss  dduu  DDaahhiirr  ppoorrttaanntt  llooii  nn°°  11..7722..553333  dduu  2299  SSaaffaarr  11339933  ((44  aavvrriill  11997733))  rreellaattiiff  aauu  

ssttaattuutt  ppaarrttiiccuulliieerr  ddeess  ppeerrssoonnnneellss  ddeess  FFoorrcceess  AAuuxxiilliiaaiirreess;;    

��  PPaarr  llaa  ccoonnddaammnnaattiioonn  àà  uunnee  ppeeiinnee  ccrriimmiinneellllee  aauu  sseennss  ddee  ll''aarrttiiccllee  113388  dduu  ccooddee  ddee  jjuussttiiccee  

mmiilliittaaiirree,,  ppeennddaanntt  llaa  dduurrééee  ddee  llaa  ppeeiinnee;;  

��  PPaarr  lleess  cciirrccoonnssttaanncceess  qquuii  ffoonntt  ppeerrddrree  llaa  qquuaalliittéé  ddee  mmaarrooccaaiinn  dduurraanntt  llaa  pprriivvaattiioonn  ddee  cceettttee  

qquuaalliittéé;;  

��  SS''iill  yy  aa  lliieeuu,,  ppaarr  llaa  ssuuiittee  àà  llaa  lliiqquuiiddaattiioonn  oouu  aauu  rrééttaabblliisssseemmeenntt  ddee  llaa  ppeennssiioonn  oouu  dduu  

ppééccuullee,,  aauuccuunn  rraappppeell  ppoouurr  lleess  aarrrréérraaggeess  ddee  llaa  ppeennssiioonn  nn''eesstt  ddûû..  

AArrttiiccllee  1100::  

LLaa  ddéécchhééaannccee  ddeess  ddrrooiittss  àà  ppeennssiioonn  ééddiiccttééee  eenn  aapppplliiccaattiioonn  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddeess  aarrttiicclleess  8833  eett  8844  

dduu  ddaahhiirr  nn°°  11..5588..000088  dduu  44  cchhaaaabbaannee  11337777  ((2244  fféévvrriieerr  11995588))  ppoorrttaanntt  ssttaattuutt  ggéénnéérraall  ddee  llaa  

ffoonnccttiioonn  ppuubblliiqquuee,,  eesstt  pprroonnoonnccééee  ppaarr  ll''aauuttoorriittéé  ggoouuvveerrnneemmeennttaallee  cchhaarrggééee  ddeess  ffiinnaanncceess..  EEllllee  

eennttrraaîînnee  llaa  ppeerrttee  ddééffiinniittiivvee  eett  ttoottaallee  ddeess  ddrrooiittss  àà  ppeennssiioonnss..    

AArrttiiccllee  1111::  

LLee  pprréésseenntt  ddaahhiirr  ppoorrttaanntt  llooii  pprreenndd  eeffffeett  àà  ccoommpptteerr  dduu  11
eerr

    mmaaii  11997733..    

FFaaiitt  àà  RRaabbaatt,,  llee  33  cchhaaaabbaannee  11339955    ((1122  aaooûûtt  11997755))  ..  

PPoouurr  ccoonnttrreesseeiinngg  

LLee  PPrreemmiieerr  MMiinniissttrree  

AAHHMMEEDD  OOSSMMAANN    

  

                            

1133
  --  LLooii  nn°°  2200--9977  pprréécciittééee 



 5 

  

DDiissppoossiittiioonnss  nnoouuvveelllleess  iinnttrroodduuiitteess  ppaarr    

llaa  llooii  nn°°  0088..8899  

AArrttiiccllee  33::  

LLeess  ppeerrssoonnnneellss  dd''eennccaaddrreemmeenntt  eett  ddee  rraanngg  ddeess  FFoorrcceess  AAuuxxiilliiaaiirreess  vviissééss  àà  ll''aarrttiiccllee  pprreemmiieerr  dduu  

ddaahhiirr  ppoorrttaanntt  llooii  nn°°  11..7744..9922  dduu  33  CChhaaaabbaannee  11339955  ((1122  aaooûûtt  11997755))  pprréécciittéé  ssuuppppoorrtteenntt  uunnee  rreetteennuuee  

ssuupppplléémmeennttaaiirree  ddee  44  %%  ppoouurr  cchhaaqquuee  aannnnééee  ddee  sseerrvviicceess  aannttéérriieeuurrss  vvaallaabblleess  oouu  ddoonntt  llaa  vvaalliiddaattiioonn  

aa  ééttéé  ssoolllliicciittééee  aavvaanntt  ll''eennttrrééee  eenn  vviigguueeuurr  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii..  CCeettttee  rreetteennuuee  eesstt  ccaallccuullééee  ssuurr  llee  

mmoonnttaanntt  ddeess  iinnddeemmnniittééss  eett  pprriimmeess  vviissééeess  aauuxx  ppaarraaggrraapphheess  22  eett  33  ddee  ll''aarrttiiccllee  77  dduu  ddaahhiirr  ppoorrttaanntt  

llooii  nn°°  11..7744..9922  dduu  33  CChhaaaabbaannee  11339955  ((1122  aaooûûtt  11997755))  pprréécciittéé  eett  aafffféérreenntteess  aauuxx  ccaaddrree,,  ggrraaddee  eett  

éécchheelloonn  eeffffeeccttiivveemmeenntt  ddéétteennuuss  ppaarr  lleess  iinnttéérreessssééss  àà  llaa  ddaattee  dd''eennttrrééee  eenn  vviigguueeuurr  ddee  llaa  pprréésseennttee  

llooii..  

SSoonntt  ssoouummiiss  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  dduu  pprréésseenntt  aarrttiiccllee  lleess  ppeerrssoonnnneellss  dd''eennccaaddrreemmeenntt  eett  ddee  rraanngg  ddeess  

FFoorrcceess  AAuuxxiilliiaaiirreess  rraaddiiééss  ddeess  ccaaddrreess  àà  ppaarrttiirr  ddee  llaa  ddaattee  dd''eennttrrééee  eenn  vviigguueeuurr  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  eett  

ddoonntt  lleess  ppeennssiioonnss  pprreennnneenntt  eeffffeett  àà  cceettttee  ddaattee  eenn  aapppplliiccaattiioonn  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll''aarrttiiccllee  4477  ddee  llaa  

llooii  nn°°  001133..7711  dduu  1122  kkaaaaddaa  11339911  ((3300  ddéécceemmbbrree  11997711))  pprréécciittééee  aaiinnssii  qquuee  lleeuurrss  aayyaannttss  ccaauussee  

éévveennttuueellss..  

LLee  ppaayyeemmeenntt  ddeess  ssoommmmeess  dduueess  aauu  ttiittrree  ddee  cceettttee  rreetteennuuee  ssuupppplléémmeennttaaiirree  eesstt  eeffffeeccttuuéé  ppaarr  

pprrééccoommpptteess  mmeennssuueellss  éécchheelloonnnnééss  ssuurr  uunnee  ppéérriiooddee  nn''eexxccééddaanntt  ppaass  ddiixx  aannss,,  ssuurr  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn  

ddeess  iinnttéérreessssééss..  EEnn  ccaass  ddee  rraaddiiaattiioonn  ddeess  ccaaddrreess  aauu  ccoouurrss  ddee  cceettttee  ppéérriiooddee,,  lleess  ssoommmmeess  dduueess  ssoonntt  

pprrééccoommppttééeess  ssuurr  lleess  aarrrréérraaggeess  ddeess  ppeennssiioonnss  sseerrvviieess  aauuxx  iinnttéérreessssééss  oouu,,  éévveennttuueelllleemmeenntt,,  àà  lleeuurrss  

aayyaannttss  ccaauussee..    

EEnn  ttoouutt  ééttaatt  ddee  ccaauussee,,  lleess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  ddee  ppeennssiioonnss  ddee  rreettrraaiittee  oouu  dd''aayyaannttss  ccaauussee  nnee  ssoonntt  tteennuuss  

qquuee  ddeess  ffrraaccttiioonnss  éécchheelloonnnnééeess  ddeess  ssoommmmeess  dduueess  oouu  rreessttaanntt  dduueess,,  pprrooppoorrttiioonnnneelllleemmeenntt  àà  llaa  ppaarrtt  

ddee  llaa  ppeennssiioonn  qquuii  lleeuurr  rreevviieenntt..  EEnn  ccaass  ddee  ssuupppprreessssiioonn,,  ddee  ssuussppeennssiioonn  oouu  dd''eexxttiinnccttiioonn  ddee  llaa  

ppeennssiioonn,,  lleess  ssoommmmeess  rreessttaanntt  dduueess  cceesssseenntt  dd''êêttrree  eexxiiggiibblleess..  CCeeppeennddaanntt,,  eenn  ccaass  ddee  rrééttaabblliisssseemmeenntt  

ddeess  ddrrooiittss  àà  ppeennssiioonn,,  lleess  ssoommmmeess  rreessttaanntt  dduueess  aannttéérriieeuurreemmeenntt  àà  cceettttee  ddaattee  rreeddeevviieennnneenntt  

eexxiiggiibblleess..  

DDaannss  ttoouuss  lleess  ccaass,,  lleess  iinnttéérreessssééss  ppeeuuvveenntt  ssee  lliibbéérreerr  ddeess  ssoommmmeess  dduueess  oouu  rreessttaanntt  dduueess  eenn  uunn  sseeuull  

vveerrsseemmeenntt..    

AArrttiiccllee  44::  

LLeess  ppeennssiioonnss  ddee  rreettrraaiittee  eett  lleess  ppeennssiioonnss  dd''aayyaannttss  ccaauussee  ddoonntt  llaa  ddaattee  ddee  jjoouuiissssaannccee,,  tteellllee  qquuee  

ddééffiinniiee  àà  ll''aarrttiiccllee  4477  ddee  llaa  llooii  pprréécciittééee  nn°°  001133..7711  dduu  1122  kkaaaaddaa  11339911  ((3300  ddéécceemmbbrree  11997711)),,  eesstt  

aannttéérriieeuurree  àà  llaa  ddaattee  dd''eennttrrééee  eenn  vviigguueeuurr  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  nnee  ddoonnnneerroonntt  ppaass  lliieeuu  àà  nnoouuvveellllee  

lliiqquuiiddaattiioonn..  TToouutteeffooiiss,,  llee  mmoonnttaanntt  ddee  cceess  ppeennssiioonnss  sseerraa  mmaajjoorréé  ddee  1155  %%..  

AArrttiiccllee  55::  

LLaa  pprréésseennttee  llooii  pprreenndd  eeffffeett  àà  ccoommpptteerr  dduu  11
eerr

  jjaannvviieerr  11999900..  SSoonntt  aabbrrooggééeess,,  àà  ccoommpptteerr  ddee  llaa  

mmêêmmee  ddaattee,,  ttoouutteess  ddiissppoossiittiioonnss  llééggiissllaattiivveess  ccoorrrreessppoonnddaanntteess  ccoonnttrraaiirreess..  

AArrttiiccllee  66::  

LLeess  mmooddaalliittééss  dd''aapppplliiccaattiioonn  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  sseerroonntt  ffiixxééeess,,  eenn  ccaass  ddee  bbeessooiinn,,  ppaarr  vvooiiee  

rréégglleemmeennttaaiirree..  
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DDiissppoossiittiioonnss  nnoouuvveelllleess  iinnttrroodduuiitteess  ppaarr    

llaa  llooii  nn°°  2200..9977  

AArrttiiccllee  33::  

  LLeess  ppeerrssoonnnneellss  dd''eennccaaddrreemmeenntt  eett  ddee  rraanngg  ddeess  FFoorrcceess  AAuuxxiilliiaaiirreess  vviissééss  àà  ll''aarrttiiccllee  pprreemmiieerr  dduu  

ddaahhiirr  ppoorrttaanntt  llooii  nn°°  11..7744..9922  dduu  33  cchhaaaabbaannee  11339955  ((1122  aaooûûtt  11997755))  pprréécciittéé  ssuuppppoorrtteenntt  uunnee  rreetteennuuee  

ssuupppplléémmeennttaaiirree  ppoouurr  cchhaaqquuee  aannnnééee  ddee  sseerrvviiccee  aannttéérriieeuurree  vvaallaabbllee  oouu  ddoonntt  llaa  vvaalliiddaattiioonn  aa  ééttéé  

ssoolllliicciittééee  aavvaanntt  llaa  mmiissee  eenn  aapppplliiccaattiioonn  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii..  

LLee  ttaauuxx  ddee  cceettttee  rreetteennuuee  eesstt  ffiixxéé,,  aauu  ttiittrree  ddee  cchhaaqquuee  aannnnééee,,  àà  44  %%  ddee  llaa  mmooiittiiéé  dduu  mmoonnttaanntt  ddeess  

iinnddeemmnniittééss  eett  pprriimmeess  vviissééeess  aauu  33°°  ddee  ll''aarrttiiccllee  77  dduu  ddaahhiirr  ppoorrttaanntt  llooii  nn°°  11..7744..9922  pprréécciittéé,,  ppeerrççuueess  

ppaarr  lleess  iinnttéérreessssééss,,  eett  aafffféérreenntteess  aauu  ccaaddrree,,  ggrraaddee  eett  éécchheelloonn  eeffffeeccttiivveemmeenntt  ddéétteennuuss  àà  llaa  ddaattee  

dd''eeffffeett  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii..  

LLaa  rreetteennuuee  ssuupppplléémmeennttaaiirree  ssuuppppoorrttééee  ppaarr  lleess  ppeerrssoonnnneellss  eenn  ppoossiittiioonn  ddee  ddééttaacchheemmeenntt  eesstt  

ccaallccuullééee  ssuurr  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  iinnddeemmnniittééss  eett  pprriimmeess  ssuussvviissééeess,,  aafffféérreenntteess  aauuxx  ccaaddrree,,  ggrraaddee  eett  

éécchheelloonn  eeffffeeccttiivveemmeenntt  ddéétteennuuss  ppaarr  lleess  iinnttéérreessssééss  ddaannss  lleeuurr  ccaaddrree  dd''oorriiggiinnee  àà  llaa  ddaattee  dd''eeffffeett  ddee  llaa  

pprréésseennttee  llooii..  

SSoonntt  ssoouummiiss  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  dduu  pprréésseenntt  aarrttiiccllee  lleess  ppeerrssoonnnneellss  dd''eennccaaddrreemmeenntt  eett  ddee  rraanngg  rraaddiiééss  

ddeess  ccaaddrreess  àà  ppaarrttiirr  ddee  llaa  ddaattee  dd''eennttrrééee  eenn  vviigguueeuurr  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  eett  ddoonntt  lleess  ppeennssiioonnss  

pprreennnneenntt  eeffffeett  àà  cceettttee  ddaattee  eenn  aapppplliiccaattiioonn  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll''aarrttiiccllee  4477  ddee  llaa  llooii  nn°°  001133..7711  dduu  

1122  kkaaaaddaa  11339911  ((3300  ddéécceemmbbrree  11997711))  iinnssttiittuuaanntt  uunn  rrééggiimmee  ddee  ppeennssiioonnss  mmiilliittaaiirreess  aaiinnssii  qquuee  lleeuurrss  

aayyaannttss  ccaauussee  éévveennttuueellss..  

LLee  ppaaiieemmeenntt  ddeess  ssoommmmeess  dduueess  aauu  ttiittrree  ddee  cceettttee  rreetteennuuee  eesstt  eeffffeeccttuuee  ssuurr  lleess  rréémmuunnéérraattiioonnss  ddeess  

iinnttéérreessssééss  ppaarr  pprrééccoommpptteess  mmeennssuueellss  éécchheelloonnnnééss  ssuurr  uunnee  ppéérriiooddee  nn''eexxccééddaanntt  ppaass  ddiixx  aannss  

ccoommmmeennççaanntt  àà  ccoouurriirr  llee  11
eerr

  jjaannvviieerr  22000000..  

EEnn  ccaass  ddee  rraaddiiaattiioonn  ddeess  ccaaddrreess  aavvaanntt  cceettttee  ddaattee,,  lleess  ssoommmmeess  dduueess  ssoonntt  pprrééccoommppttééeess  àà  ppaarrttiirr  ddee  

llaa  ddaattee  ddee  llaa  mmiissee  àà  llaa  rreettrraaiittee,,  ssuurr  lleess  aarrrréérraaggeess  ddeess  ppeennssiioonnss  sseerrvviieess  aauuxx  iinnttéérreessssééss  oouu  

éévveennttuueelllleemmeenntt  àà  lleeuurrss  aayyaannttss  ccaauussee  eett  ccee,,  ppeennddaanntt  uunnee  ppéérriiooddee  nn''eexxccééddaanntt  ppaass  ddiixx  aannss  àà  

ccoommpptteerr  ddee  llaa  ddaattee  ddee  jjoouuiissssaannccee  ddeessddiitteess  ppeennssiioonnss..  

EEnn  ttoouutt  ééttaatt  ddee  ccaauussee,,  lleess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  ddee  ppeennssiioonnss  ddee  rreettrraaiittee  oouu  dd''aayyaannttss  ccaauussee  nnee  ssoonntt  tteennuuss  

qquuee  ddeess  ffrraaccttiioonnss  éécchheelloonnnnééeess  ddeess  ssoommmmeess  dduueess  oouu  rreessttaanntt  dduueess,,  pprrooppoorrttiioonnnneelllleemmeenntt  àà  llaa  ppaarrtt  

ddee  llaa  ppeennssiioonn  qquuii  lleeuurr  rreevviieenntt..  EEnn  ccaass  ddee  ssuupppprreessssiioonn,,  ddee  ssuussppeennssiioonn  oouu  dd''eexxttiinnccttiioonn  ddee  llaa  

ppeennssiioonn,,  lleess  ssoommmmeess  rreessttaanntt  dduueess  cceesssseenntt  dd''êêttrree  eexxiiggiibblleess..  CCeeppeennddaanntt,,  eenn  ccaass  ddee  rrééttaabblliisssseemmeenntt  

ddeess  ddrrooiittss  àà  ppeennssiioonn,,  lleess  ssoommmmeess  rreessttaanntt  dduueess  aannttéérriieeuurreemmeenntt  àà  cceettttee  ddaattee  rreeddeevviieennnneenntt  

eexxiiggiibbllee..  

DDaannss  ttoouuss  lleess  ccaass,,  lleess  iinnttéérreessssééss  ppeeuuvveenntt  ssee  lliibbéérreerr  ddeess  ssoommmmeess  dduueess  oouu  rreessttaanntt  dduueess  eenn  uunn  sseeuull  

vveerrsseemmeenntt..  

AArrttiiccllee  44::  

LLaa  pprréésseennttee  llooii  pprreenndd  eeffffeett  àà  ccoommpptteerr  dduu  11
eerr

  jjuuiinn  11999977..  


