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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  110011  ;;  

AApprrèèss  eexxaammeenn  ppaarr  llee  ccoonnsseeiill  ddeess  mmiinniissttrreess  rrééuunnii    

llee  2211  jjoouummaaddaa  IIII  11441133  ((1166  ddéécceemmbbrree  11999922));;  

AA  ddéécciiddee  ccee  qquuii  ssuuiitt  ::  

AArrttiiccllee  pprreemmiieerr::    

  IIll  eesstt  iinnssttiittuuéé  eennttrree  lleess  rrééggiimmeess  ddee  pprréévvooyyaannccee  ssoocciiaallee  vviissééss  àà  ll''aarrttiiccllee  22  ccii--aapprrèèss  uunn  ssyyssttèèmmee  ddee  

ccoooorrddiinnaattiioonn  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ppeennssiioonnss  ddee  rreettrraaiittee  oouu  ddee  vviieeiilllleessssee,,  dd''iinnvvaalliiddiittéé  eett  dd''aayyaannttss  ccaauussee  

oouu  ddee  ssuurrvviivvaannttss..  

AArrttiiccllee  22  ::    

LLeess  rrééggiimmeess  ddee  pprréévvooyyaannccee  ssoocciiaallee  vviissééss  àà  ll''aarrttiiccllee  pprreemmiieerr  ccii--ddeessssuuss  ssoonntt  ::  

��  LLee  rrééggiimmee  ddeess  ppeennssiioonnss  cciivviilleess  iinnssttiittuuéé  ppaarr  llaa  llooii  nn°°  001111..7711  dduu  1122  kkaaaaddaa  11339911  ((3300  

ddéécceemmbbrree  11997711)),,  tteellllee  qquu''eellllee  aa  ééttéé  mmooddiiffiiééee  eett  ccoommppllééttééee  ;;  

��  LLee  rrééggiimmee  ddeess  ppeennssiioonnss  mmiilliittaaiirreess  iinnssttiittuuéé  ppaarr  llaa  llooii  nn°°  001133..7711  dduu  1122  kkaaaaddaa  11339911  

((3300  ddéécceemmbbrree  11997711)),,  tteellllee  qquu''eellllee  aa  ééttéé  mmooddiiffiiééee  eett  ccoommppllééttééee  ;;  

��  LLee  rrééggiimmee  ddee  ssééccuurriittéé  ssoocciiaallee  iinnssttiittuuéé  ppaarr  llee  ddaahhiirr  ppoorrttaanntt  llooii  nn°°  11..7722..118844  dduu  1155  

jjoouummaaddaa  IIII  11339922  ((2277  jjuuiilllleett  11997722))  ;;  

��  LLee  RRééggiimmee  CCoolllleeccttiiff  dd''aallllooccaattiioonn  ddee  rreettrraaiittee  iinnssttiittuuéé  ppaarr  llee  ddaahhiirr  ppoorrttaanntt  llooii  nn°°  

11..7777..221166  dduu  2200  cchhaaoouuaall  11339977  ((44  ooccttoobbrree  11997777))  ;;    

��  LLeess  rrééggiimmeess  ppaarrttiiccuulliieerrss  ddee  pprréévvooyyaannccee  ssoocciiaallee  vviissééss  àà  ll''aarrttiiccllee  99  ccii--aapprrèèss,,  àà  

ll''eexxppiirraattiioonn  dduu  ddééllaaii  pprréévvuu    aauuddiitt  aarrttiiccllee..  

AArrttiiccllee  33  ::    

LLeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  ss''aapppplliiqquueenntt  ppoouurr  llaa  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  eett  llaa  lliiqquuiiddaattiioonn  ddeess  

ddrrooiittss  àà  ppeennssiioonn  ddee  ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  aayyaanntt  ééttéé  aassssuujjeettttiiee  ssuucccceessssiivveemmeenntt  àà  ddeeuuxx  oouu  pplluussiieeuurrss  

rrééggiimmeess  ddee  pprréévvooyyaannccee  ssoocciiaallee  éénnuumméérrééss  àà  ll''aarrttiiccllee  22  ccii--ddeessssuuss  eett  nnee  rreemmpplliissssaanntt  ppaass  lleess  

ccoonnddiittiioonnss  ddee  dduurrééee  dd''aaffffiilliiaattiioonn  rreeqquuiissee  ppaarr  llaa  llééggiissllaattiioonn  rreellaattiivvee  àà  cceess  rrééggiimmeess  ppoouurr  ppoouuvvooiirr  

bbéénnééffiicciieerr  ddee  ll''uunnee  ddeess  ppeennssiioonnss  cciittééeess  àà  ll''aarrttiiccllee  pprreemmiieerr  ccii--ddeessssuuss  oouu  qquuii,,  rreemmpplliissssaanntt  cceess  

ccoonnddiittiioonnss,,  nn''aa  ppaass  ffaaiitt  vvaallooiirr  sseess  ddrrooiittss  àà  ppeennssiioonn  àà  llaa  ffiinn  ddee  ssaa  dduurrééee  dd''aaffffiilliiaattiioonn..  

AArrttiiccllee  44  ::    

LLaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddeess  rrèègglleess  ddee  llaa  ccoooorrddiinnaattiioonn  iinnssttiittuuééee  ppaarr  llaa  pprréésseennttee  llooii  iinnccoommbbee  aauu  

ddeerrnniieerr  rrééggiimmee  ddee  pprréévvooyyaannccee  ssoocciiaallee  ddoonntt  rreellèèvvee  ll''aassssuujjeettttii  aauu  mmoommeenntt  ddee  ll''oouuvveerrttuurree  ddee  sseess  

ddrrooiittss  àà  ppeennssiioonn    oouu  ddee  cceeuuxx  ddee  sseess  aayyaannttss  ccaauussee..  

LLeess  ppeerrssoonnnneess  aassssuujjeettttiiss  aauuxx  rrééggiimmeess  ddee  pprréévvooyyaannccee  ssoocciiaallee  éénnuumméérrééss  àà  ll''aarrttiiccllee  22  ccii--ddeessssuuss  

ssoonntt  tteennuuss  ddee  ddééccllaarreerr  aauu  rrééggiimmee  ddee  pprréévvooyyaannccee  ssoocciiaallee  ddoonntt  eelllleess  rreellèèvveenntt,,  aauu  mmoommeenntt  ddee  lleeuurr  

aaffffiilliiaattiioonn  àà  ccee  rrééggiimmee,,  lleess  ppéérriiooddeess  dd''aaffffiilliiaattiioonn  qquu''eelllleess  oonntt  aaccccoommpplliieess  aauupprrèèss  ddeess  aauuttrreess  

rrééggiimmeess  ddee  pprréévvooyyaannccee  ssoocciiaallee  aannttéérriieeuurreemmeenntt  àà  cceettttee  ddaattee..  
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AArrttiiccllee  55  ::    

PPoouurr  llaa  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  ddeess  ddrrooiittss  àà  ppeennssiioonn  ddeess  ppeerrssoonnnneess  vviissééeess  àà  ll''aarrttiiccllee  44  ccii--ddeessssuuss,,  iill  eesstt  

ffaaiitt  aapppplliiccaattiioonn  ddeess  rrèègglleess  ssuuiivvaanntteess  ::  

11°°))  PPeennssiioonn  ddee  rreettrraaiittee  ::  

CChhaaqquuee  rrééggiimmee  ddee  pprréévvooyyaannccee  ssoocciiaallee  pprrooccèèddee  àà  llaa  ttoottaalliissaattiioonn  ddeess  dduurrééeess  dd''aaffffiilliiaattiioonn  ddee  

ll''aassssuujjeettttii  aauupprrèèss  ddee  lluuii  eett  ddee  cchhaaccuunn  ddeess  aauuttrreess  rrééggiimmeess  àà  ccoonnddiittiioonn  qquuee  cceess  ppéérriiooddeess  nnee  ssee  

ssuuppeerrppoosseenntt  ppaass..  

CCoommppttee  tteennuu  ddee  llaa  ttoottaalliissaattiioonn  pprréévvuuee  àà  ll''aalliinnééaa  pprrééccééddeenntt,,  cchhaaqquuee  rrééggiimmee  ddéétteerrmmiinnee,,  dd''aapprrèèss  

ssaa  pprroopprree  llééggiissllaattiioonn  oouu  rréégglleemmeennttaattiioonn,,  ssii  llaa  ppeerrssoonnnnee  rrééuunniitt  lleess  ccoonnddiittiioonnss  rreeqquuiisseess  ppoouurr  

aavvooiirr  ddrrooiitt  àà  llaa  ppeennssiioonn  ddee  rreettrraaiittee  pprréévvuuee  ppaarr  cceettttee  llééggiissllaattiioonn  oouu  rréégglleemmeennttaattiioonn..  

LLoorrssqquu''iill  rrééssuullttee  ddee  cceettttee  ttoottaalliissaattiioonn  qquuee  llee  ddrrooiitt  àà  ppeennssiioonn  ddee  rreettrraaiittee  eesstt  aaccqquuiiss  aauupprrèèss  dd''uunn  

rrééggiimmee,,  llaa  ppeennssiioonn  dduuee  eesstt  lliiqquuiiddééee  ppaarr  ccee  rrééggiimmee  aauu  pprroorraattaa  ddeess  dduurrééeess  dd''aaffffiilliiaattiioonn  aaccccoommpplliiee  

aapprrèèss  ddee  lluuii..  

22°°))  PPeennssiioonn  dd''iinnvvaalliiddiittéé  ::  

LLee  rrééggiimmee  ddee  pprréévvooyyaannccee  ssoocciiaallee  aauuqquueell  eesstt  aassssuujjeettttiiee  llaa  ppeerrssoonnnnee  àà  llaa  ddaattee  ddee  llaa  ssuurrvveennaannccee  

ddee  ssoonn  iinnvvaalliiddiittéé  ddéétteerrmmiinnee  llee  ddrrooiitt  àà  ppeennssiioonn    eenn  pprrooccééddaanntt  àà  llaa  ttoottaalliissaattiioonn  ddeess  dduurrééeess  

dd''aaffffiilliiaattiioonn  ddee  ll''aassssuujjeettttii  aauupprrèèss  ddee  lluuii  eett  ddee  cchhaaccuunn  ddeess  aauuttrreess  rrééggiimmeess,,  àà  ccoonnddiittiioonn  qquuee  cceess  

dduurrééeess  nnee  ssee  ssuuppeerrppoosseenntt  ppaass..  

AA  cceett  eeffffeett,,  ccee  rrééggiimmee  ddéétteerrmmiinnee,,  dd''aapprrèèss  ssaa  pprroopprree  llééggiissllaattiioonn  oouu  rréégglleemmeennttaattiioonn,,  ssii  llaa  

ppeerrssoonnnnee  rrééuunniitt  lleess  ccoonnddiittiioonnss  rreeqquuiisseess  ppoouurr  bbéénnééffiicciieerr  dd''uunnee  ppeennssiioonn  dd''iinnvvaalliiddiittéé..  

LLoorrssqquuee,,  aapprrèèss  ttoottaalliissaattiioonn,,  llee  ddrrooiitt  àà  ppeennssiioonn  dd''iinnvvaalliiddiittéé  eesstt  aaccqquuiiss    aauupprrèèss  ddee  ccee  rrééggiimmee,,  llaa  

ppeennssiioonn  dduuee  eesstt  lliiqquuiiddééee  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  llaa  llééggiissllaattiioonn  oouu  rréégglleemmeennttaattiioonn  qquuii  llee  rrééggiitt..  

LLeess  ddrrooiittss  ccoonnssttiittuuééss  aauupprrèèss  ddeess  aauuttrreess  rrééggiimmeess  ssoonntt,,  llee  ccaass  éécchhééaanntt,,  lliiqquuiiddééss  ccoommmmee  iill  eesstt  

pprréévvuu  ppoouurr  lleess  ppeennssiioonnss  ddee  rreettrraaiittee..  TToouutteeffooiiss,,  cceettttee  lliiqquuiiddaattiioonn  ddooiitt  pprreennddrree    eeffffeett    àà  ccoommpptteerr  

ddee  llaa  ddaattee  ddee  llaa  ssuurrvveennaannccee  ddee  ll''iinnvvaalliiddiittéé..  

33°°))  PPeennssiioonn  dd''aayyaannttss  ccaauussee  ::  

LLee  ddééccèèss  dd''uunnee  ppeerrssoonnnnee  rreelleevvaanntt  ddee  ll''uunn  ddeess  rrééggiimmeess  ssuussvviissééss  eennttrraaîînnee  aauu  pprrooffiitt  ddee  sseess  aayyaannttss  

ccaauussee  llee  bbéénnééffiiccee  dd''uunnee  ppeennssiioonn  lliiqquuiiddééee,,  sseelloonn  llee  ccaass,,  ddaannss  lleess  mmêêmmeess  ccoonnddiittiioonnss  qquuee  cceelllleess  

pprréévvuueess  aauuxx  ppaarraaggrraapphheess  11  eett  22  ccii--ddeessssuuss..  

AArrttiiccllee  66  ::    

LLeess  ppéérriiooddeess  dd''aaffffiilliiaattiioonn  aaccccoommpplliieess  aauupprrèèss  ddeess  ddiifffféérreennttss  rrééggiimmeess  ssoonntt  ddééccoommppttééeess  eenn  mmooiiss..  

PPoouurr  llaa  ccoonnvveerrssiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  mmooiiss  eenn  nnoommbbrree  ddee  jjoouurr,,  eett  rréécciipprrooqquueemmeenntt,,  llaa  bbaassee  ddee  

ccaallccuull  eesstt  ddee  ttrreennttee  jjoouurr  ppoouurr  uunn  mmooiiss..    

AAuuxx  ffiinnss  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  ll''eexxpprreessssiioonn  ""dduurrééee  dd''aaffffiilliiaattiioonn""  ddééssiiggnnee::  

11°°))  PPoouurr  llee  rrééggiimmee  ddeess  ppeennssiioonnss  cciivviilleess,,  lleess  ""sseerrvviicceess  vvaallaabblleess""  aaiinnssii  qquuee  lleess  ""sseerrvviicceess  vvaalliiddééss""  

ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ddeess  aarrttiicclleess  66,,  77  eett  77  bbiiss  ddee  llaa  llooii  pprréécciittééee  nn°°  001111..7711  ;;  

22°°))  PPoouurr  llee  rrééggiimmee  ddeess  ppeennssiioonnss  mmiilliittaaiirreess,,  lleess  ""aannnnuuiittééss  lliiqquuiiddaabblleess  ""  éénnuumméérrééeess  àà  ll''aarrttiiccllee  1100  

ddee  llaa  llooii  pprréécciittééee  nn°°  001133..7711  eett  àà  ll''aarrttiiccllee  66  bbiiss  dduu  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,,  tteell  qquu''iill  aa  ééttéé  mmooddiiffiiéé  eett  ccoommppllééttéé  ;;  

33°°))  PPoouurr  llee  rrééggiimmee  ccoolllleeccttiiff  dd''aallllooccaattiioonn  ddee  rreettrraaiittee,,  lleess  ""sseerrvviicceess  vvaallaabblleess""  éénnuumméérrééss  àà  ll''aarrttiiccllee  

1144  dduu  ddaahhiirr  ppoorrttaanntt  llooii  pprréécciittééee  nn°°  11..7777..221166  ;;  

44°°))  PPoouurr  llee  rrééggiimmee  ddee  llaa  ssééccuurriittéé  ssoocciiaallee,,  lleess  ""ppéérriiooddeess  dd''aassssuurraannccee""  aaiinnssii  qquuee  lleess  ""ppéérriiooddeess  

aassssiimmiillééeess  àà  ddeess  ppéérriiooddeess  dd''aassssuurraannccee  ""  eenn  aapppplliiccaattiioonn  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll''aarrttiiccllee  6622  dduu  ddaahhiirr  

ppoorrttaanntt  llooii  nn°°  11..7722..118844  pprréécciittéé..  

AArrttiiccllee  77  ::    

TToouuttee  ppeerrssoonnnnee  qquuii  aa  bbéénnééffiicciiéé  dduu  rreemmbboouurrsseemmeenntt  dduu  ppééccuullee  oouu  ddeess  ccoottiissaattiioonnss  ssaallaarriiaalleess  oouu  

ppaattrroonnaalleess  ppaarr  ssuuiittee  ddee  llaa  cceessssaattiioonn  ddee  ssoonn  aaffffiilliiaattiioonn  àà  ll''uunn  ddeess  rrééggiimmeess  ddee  pprréévvooyyaannccee  ssoocciiaallee  

vviissééss  ccii--ddeessssuuss  ppeeuutt  bbéénnééffiicciieerr  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  àà  ccoonnddiittiioonn  qquu''eellllee  pprrooccèèddee  
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aauu  rreevveerrsseemmeenntt  aauupprrèèss  dduu  rrééggiimmee  qquuii  aa  eeffffeeccttuuéé  ccee  rreemmbboouurrsseemmeenntt  ddeess  ssoommmmeess  qquuii  lluuii  oonntt  ééttéé  

aaiinnssii  ppaayyééeess  ddaannss  uunn  ddééllaaii  dd''uunn  aann  àà  ccoommpptteerr  ddee  ssaa  nnoouuvveellllee  aaffffiilliiaattiioonn  àà  ll''uunn  ddeessddiittss  rrééggiimmeess..  

CCeess  mmêêmmeess  ddrrooiittss  ssoonntt  ddéévvoolluueess  aauuxx  aayyaannttss  ccaauussee  ddeess  ppeerrssoonnnneess  ddééccééddééeess  aavvaanntt  dd''aavvooiirr  

pprrooccééddéé  aauuddiitt  rreevveerrsseemmeenntt  ddaannss  llee  ddééllaaii  pprréévvuu  àà  ll''aalliinnééaa  pprrééccééddeenntt..  

AA  ddrrooiitt  ééggaalleemmeenntt  aauu  bbéénnééffiicciiee  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  ddoonntt  llee  ddrrooiitt  aauu  

rreemmbboouurrsseemmeenntt  dduu  ppééccuullee  oouu  ddeess  ccoottiissaattiioonnss  ssaallaarriiaalleess  oouu  ppaattrroonnaalleess  eesstt  pprreessccrriitt  

ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  llaa  llééggiissllaattiioonn  oouu  rréégglleemmeennttaattiioonn  rreellaattiivvee  aauuxx  rrééggiimmeess  ddee  pprréévvooyyaannccee  ssoocciiaallee  

éénnuumméérrééss  àà  ll''aarrttiiccllee  22  ccii--ddeessssuuss..  

AArrttiiccllee  88  ::    

LLeess  ppeennssiioonnss  lliiqquuiiddééeess  ddaannss  lleess  ccoonnddiittiioonnss  pprréévvuueess  ppaarr  llaa  pprréésseennttee  llooii  ssoonntt  ccuummuullaabblleess  eennttrree  

eelllleess  eett  ppaayyaabblleess  ssééppaarréémmeenntt  ppaarr  llee  rrééggiimmee  qquuii  aa  pprrooccééddéé  àà  lleeuurr  lliiqquuiiddaattiioonn..  

TToouutteeffooiiss,,  ll''eennsseemmbbllee  ddeess  pprreessttaattiioonnss  ffaammiilliiaalleess  eesstt  pprriiss  eenn  cchhaarrggee  eett  ppaayyéé  ppaarr  llee  ddeerrnniieerr  

rrééggiimmee  ddoonntt  rreelleevvaaiitt  llee  ttiittuullaaiirree  ddee  ll''uunnee  ddeess  ppeennssiioonnss  ssuussvviissééeess  ddaannss  lleess  ccoonnddiittiioonnss  pprréévvuueess  ppaarr  

llaa  llééggiissllaattiioonn  oouu  rréégglleemmeennttaattiioonn  aapppplliiqquuééeess  ppaarr  lleeddiitt  rrééggiimmee..  

AArrttiiccllee  99  ::    

LLeess  oorrggaanniissmmeess  qquuii  ddiissppoosseenntt  dd''uunn  rrééggiimmee  ppaarrttiiccuulliieerr  ddee  pprréévvooyyaannccee  ssoocciiaallee  eenn  vveerrttuu,,  

nnoottaammmmeenntt,,  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  dduu  ddeerrnniieerr  aalliinnééaa  ddee  ll''aarrttiiccllee  22  dduu  ddaahhiirr  ppoorrttaanntt  llooii  nn°°  

11..7777..221166  pprréécciittéé  ccrrééaanntt  uunn  rrééggiimmee  ccoolllleeccttiiff  dd''aallllooccaattiioonn  ddee  rreettrraaiittee,,  ddooiivveenntt  ssee  ccoonnffoorrmmeerr  aauuxx  

ddiissppoossiittiioonnss  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  eenn  hhaarrmmoonniissaanntt  lleeuurrss  llééggiissllaattiioonnss  oouu  lleeuurrss  rréégglleemmeennttaattiioonnss  aavveecc  

cceess  ddiissppoossiittiioonnss  ddaannss  uunn  ddééllaaii  ddee  ddeeuuxx  aannss  àà  ccoommpptteerr  ddee  llaa  ddaattee  ddee  ppuubblliiccaattiioonn  dduu  pprréésseenntt  ddaahhiirr  

ppoorrttaanntt  llooii  aauu  ""BBuulllleettiinn  ooffffiicciieell""..  

AArrttiiccllee  1100  ::    
LLeess  ppeerrssoonnnneess  qquuii,,  àà  llaa  ddaattee  dd''eeffffeett  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  oonntt  ééttéé  aaffffiilliiééeess  àà  uunn  oouu  pplluussiieeuurrss  

rrééggiimmeess  ddee  pprréévvooyyaannccee  ssoocciiaallee,,  aannttéérriieeuurreemmeenntt  àà  cceettttee  ddaattee,,  ssoonntt  tteennuueess  ddee  ddééccllaarreerr,,  ddaannss  uunn  

ddééllaaii  ddee  ««ddiixx  aannss  »»
22    àà  ccoommpptteerr  ddee  llaaddiittee  ddaattee,,  aauu  rrééggiimmee  ddee  pprréévvooyyaannccee  ssoocciiaallee  aauuqquueell  eelllleess  

ssoonntt  aassssuujjeettttiieess,,  lleess  ppéérriiooddeess  dd''aaffffiilliiaattiioonn  aaccccoommpplliieess  aauupprrèèss  ddeess  aauuttrreess  rrééggiimmeess..  

LLee  ddééllaaii  pprréévvuu  àà  ll''aalliinnééaa  pprrééccééddeenntt  ppeeuutt  êêttrree  pprroorrooggéé,,  eenn  ccaass  ddee  bbeessooiinn,,  ppaarr  vvooiiee  rréégglleemmeennttaaiirree..  

AArrttiiccllee  1111  ::    

LLee  pprréésseenntt  ddaahhiirr  sseerraa  ppuubblliiéé  aauu  BBuulllleettiinn  ooffffiicciieell..  

FFaaiitt  àà  RRaabbaatt,,  llee  2222  rreebbiiaa  II  11441144    

((1100  sseepptteemmbbrree  11999933))  

PPoouurr  ccoonnttrreesseeiinngg  ::  

LLee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree,,  

MMOOHHAAMMMMEEDD  KKAARRIIMM  LLAAMMRRAANNII  

  

  

  

                                                           
22
  --  DDééccrreett  nn°°  22--9999--11221144  dduu  66  rraabbiiii  II  11442211  ((99  jjuuiinn  22000000)),,  BB..OO  nn°°  44881100  dduu  33  rraabbiiii  IIII  11442211  ((66  jjuuiilllleett  22000000)) 


