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 الهدؾ
 

 الفصل 2 :

)تمم بالمادة األولى من الظهٌر الشرٌؾ رقم 272-33-1 بتارٌخ 22 ربٌع األول 3131 )31 سبتمبر 3991(( : تحدث تحت اسم "النظام 

الجماعً لمنح رواتب التقاعد" مإسسة تتمتع بالشخصٌة المعنوٌة واالستقالل المالً وٌتولى تسٌٌرها الصندوق الوطنً للتقاعد والتؤمٌن وفقا 

 لكٌفٌات تحدد بمرسوم.

 

 وٌتؤلؾ النظام الجماعً لمنح رواتب التقاعد من نظام عام ونظام تكمٌلً.

 

وٌهدؾ كل من النظام العام والنظام التكمٌلً إلى ضمان الحقوق الشخصٌة للمنخرط أو لذوي حقوقه برسم مخاطر الشٌخوخة ومخاطر الزمانة 

 والوفاة, 

 و ٌتكلؾ النظام العام أٌضا بصرؾ التعوٌضات العائلٌة للمنخرط أو المستحقٌن عنه بعد إحالته إلى التقاعد أو إصابته بزمانة أو وفاته.

 

 

 الكتاب األول
 

 النظام العام
 

 الجزء األول
 

 مٌدان التطبٌق

 

 الفصل 1 :

 ٌطبق النظام العام وجوبا على :

 أ( المستخدمٌن المتعاقدٌن الجاري علٌهم الحق العام والمستخدمٌن المإقتٌن والمٌاومٌن والعرضٌٌن العاملٌن مع الدولة والجماعات المحلٌة ؛

ب( مستخدمً الهٌئات الجارٌة علٌها المراقبة المالٌة المنصوص علٌها فً الظهٌر الشرٌؾ رقم 271-53-1 الصادر فً 23 شوال 2731 )21 

أبرٌل 2190( بتنظٌم مراقبة الدولة المالٌة على المكاتب والمإسسات العمومٌة والشركات ذات االمتٌاز وكذا على الشركات والهٌئات المستفٌدة 

 من اإلعانات المالٌة التً تقدمها الدولة أو الجماعات العمومٌة.

 

وتحدد بقرار ٌصدره وزٌر المالٌة وتإشر علٌه السلطة الحكومٌة المكلفة بالوظٌفة العمومٌة شروط انخراط المستخدمٌن المشار إلٌهم أعاله 

 المنتمٌن ٌوم العمل بظهٌرنا الشرٌؾ هذا المعتبر بمثابة قانون إلى نظام للتقاعد كٌفما كان معمول به قبل النظام الجماعً لمنح رواتب التقاعد.

 

ؼٌر أن أنظمة التقاعد واالحتٌاط التً ٌستفٌد منها اآلن المستخدمون المشار إلٌهم أعاله تتولى دراستها لجنة تتؤلؾ من ممثل للسلطة الحكومٌة 

المكلفة بالوظٌفة العمومٌة وممثل للهٌئة المشؽلة وممثل للوزارة المعهود إلٌها بالوصاٌة على هذه الهٌئة باإلضافة إلى أعضاء لجنة تسٌٌر 

الصندوق الوطنً للتقاعد والتؤمٌن المشار إلٌهم فً الفصل الثالث من الظهٌر الشرٌؾ رقم 301-53-1 الصادر فً 11 ربٌع الثانً 2731 )13 

 أكتوبر 2191( بإحداث الصندوق الوطنً للتقاعد والتؤمٌن.

 

وٌمكن أن تستثنى من مٌدان تطبٌق النظام الجماعً لمنح رواتب التقاعد بموجب قرار ٌصدره وزٌر المالٌة بعد موافقة اللجنة المشار إلٌها 

أعاله األنظمة التً تضمن التعوٌضات التً تعادل على األقل التعوٌضات المضمونة بموجب هذا النظام والتً تكون شروطها المالٌة والتقنٌة 

 مرضٌة.
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 الجزء الثانً
 

 كٌفٌات التطبٌق

 

 الباب األول
 

 االنضمام واالنخراط
 

 الفصل 7 :

)ؼٌر بالمادة األولى من الظهٌر الشرٌؾ رقم 272-33-1 بتارٌخ 22 ربٌع األول 3131 )31 سبتمبر 3991(( : ٌجب على أرباب العمل 

 الخاضعٌن لهذا النظام أن ٌقوموا تلقائٌا بالتصرٌح بانخراط وتسجٌل مستخدمٌهم داخل العشرة أٌام )20( التالٌة لتارٌخ استخدام المعنٌٌن باألمر.

 

وإذا لم ٌقم رب العمل بذلك باشر القائمون على النظام الجماعً لمنح التقاعد عملٌة االنخراط والتسجٌل تلقائٌا إما بطلب من المستخدم أو 

 المستحقٌن عنه وإما بطلب من أي سلطة إدارٌة أو هٌئة ٌعنٌها األمر.

 

 

 الفصل 1 :

 ٌترتب عن االنضمام إلزام المشؽل :

- بؤن ٌوجه إلى مإسسة النظام الجماعً لمنح رواتب التقاعد - وفقا للمواقٌت المقررة بمرسوم - الالئحة اإلسمٌة الكاملة للمؤجورٌن المطبق 

 علٌهم هذا النظام مشفوعة بالمبلػ المفروض على أساسه واجب اشتراك المؤجورٌن والمساهمات المفروضة على أرباب العمل ؛

 - بؤن ٌدفع إلى مإسسة النظام الجماعً لمنح رواتب التقاعد واجبات االشتراك والمساهمات المطلوبة وفقا للكٌفٌات واآلجال المحددة بمرسوم.

 

 

 الفصل 9 :

)ؼٌر بالمادة األولى من الظهٌر الشرٌؾ رقم 272-33-1 بتارٌخ 22 ربٌع األول 3131 )31 سبتمبر 3991(( : ٌتم انخراط المستخدمٌن 

 الخاضعٌن لهذا النظام بناء على التصرٌح المنصوص علٌه فً الفصل 7 أعاله بقصد قبول المعنٌٌن باألمر لالنتفاع بالنظام العام.

 

 وٌترتب على تسجٌل المنخرط خضوعه للنظام الجماعً لمنح التقاعد.

 

 

 الفصل 9 :

 تحدد بمرسوم الشروط والكٌفٌات العملٌة التً ٌتم االنخراط بموجبها.

 

 

 الفصل 3 :

)ؼٌر بالمادة الثانٌة من الظهٌر الشرٌؾ رقم 272-33-1 بتارٌخ 22 ربٌع األول 3131 )31 سبتمبر 3991(( : ٌترتب على االنخراط فً النظام 

العام اقتطاع اشتراكات األجراء من أجورهم وفق الشروط المحددة بمرسوم ، وفً مقابل ذلك ٌستفٌد المستخدمون الخاضعون لهذا النظام من 

 التعوٌضات المحددة فً ظهٌرنا الشرٌؾ هذا المعتبر بمثابة قانون.

 

 وٌعتبر رب العمل مدٌنا للنظام الجماعً لمنح التقاعد باشتراكات األجراء والمساهمة المفروضة على أرباب العمل ومسإوال عن الوفاء بهما.

 

 وال ٌجوز للمستخدم أن ٌعارض فً اقتطاع االشتراك من أجرته.

 

 وٌعتبر صرؾ أي أجرة دون خصم اشتراك األجٌر منها إبراء من قبل رب العمل لذمة المستخدم من االشتراك المذكور.

 

 

 الباب الثانً
 

 تصحٌح الخدمات السابقة
 

 التؤمٌن االختٌاري
 

 الفصل 8 :

إن الخدمات السابقة لخضوع المنخرطٌن إلى هذا النظام ٌمكن تصحٌحها واعتبارها لتقدٌر حقوقهم فً التقاعد طبق الشروط اآلتٌة بناء على 
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 طلب صرٌح ٌقدمونه طبق الكٌفٌات واآلجال المحددة بمرسوم :

 - أن تكون منجزة ومإدى عنها من لدن هٌئة أو عدة هٌآت منخرطة فً هذا النظام.

- أن ال تكون قد أخذت بعٌن االعتبار بالنسبة لنظام تقاعد واحتٌاط آخر بصرؾ النظر عن الكٌفٌات الخاصة المقررة فً مرسوم التطبٌق المحددة 

فً الشروط التً تنقل بموجبها إلى مإسسة النظام الجماعً لمنح رواتب التقاعد التحمالت وعناصر األصول المطابقة الناتجة عن كل نظام 

 تقاعد موجود قد ٌحل هذا النظام محله.

 

وٌخول كذلك الحق فً تصحٌح الخدمات السابقة إلى المنخرط الذي تم استخدامه ألول مرة من طرؾ أحد المشؽلٌن بعد خضوعه لهذا النظام 

 وذلك فٌما ٌخص الخدمات المتوفرة فٌها الشروط المقررة فً المقطع السابق والمنجزة قبل دخول هذا النظام فً حٌز التنفٌذ.

 

 

 الفصل 1 :

 ٌحتم تصحٌح الخدمات السابقة :

2 - على المنخرط أن ٌدفع إلى مإسسة النظام الجماعً لمنح رواتب التقاعد بواسطة المشؽل الذي ٌعمل لدٌه نصؾ واجب االنخراط المطابق 

 ألجور المدة المصححة بعد تقدٌرها أو مراجعتها وفق الكٌفٌات المحددة بمرسوم ؛

1 - على الهٌئة المنضمة التً ٌنجز المنخرط خدماته لدٌها أن تدفع إلى مإسسة النظام الجماعً لمنح رواتب التقاعد زٌادة على نصؾ واجب 

انخراط المؤجور المشار إلٌه أعاله الذي ٌتحمله المنخرط نصؾ مساهمات أرباب العمل القار والقابل للتؽٌٌر المطابق لسنوات العمل المنجزة 

 لدى هذا المشؽل ؛

7 - على الهٌئة أو الهٌئات المشؽلة السابقة أن تدفع مباشرة إلى مإسسة النظام الجماعً لمنح رواتب التقاعد بناء على طلب تصحٌح ٌقدمه 

المنخرط لهذا الؽرض نصؾ مساهمات أرباب العمل القار والقابل للتؽٌٌر على أساس عدد سنوات العمل المنجز من طرؾ المؤجور لدى إحدى 

 الهٌآت المذكورة.

 

 وٌخول تصحٌح الخدمات السابقة الحق للمنخرط فٌما ٌلً :

 

2 - أن تدرج فً الرصٌد الدائن فً دفتره الفردي المبالػ المطابقة لنصؾ واجبات انخراط المؤجور ونصؾ مساهمة رب العمل باستثناء المبالػ 

 المعدة لتموٌل :

- صندوق الزمانة والوفاة الذي ٌضمن التعوٌضات المطابقة طبقا للفصل 72 وما ٌلٌه إلى ؼاٌة الفصل 77 من ظهٌرنا الشرٌؾ هذا المعتبر 

 بمثابة قانون ؛

 - صندوق الموازنة المعد لضمان الفرق بٌن اإلٌرادات اإلجمالٌة واإلٌرادات الدنٌا التً ٌضمنها تكوٌن رإوس األموال.

 

 1 - أن ٌنظر بعٌن االعتبار عند تقدٌم الحقوق فً التعوٌضات إلى مدة الخدمات السابقة المصححة وفقا للكٌفٌات المحددة بمرسوم.

 

 

 الفصل 20 :

إن األجرة السنوٌة المستعملة أساسا لتقدٌر واجبات االنخراط عن المدة القابلة للتصحٌح تحدد بمرسوم وتجرى علٌها نفس القواعد المتعلقة 

بالمقادٌر العلٌا والمطبقة بخصوص المقادٌر المقدرة واجبات االنخراط على أساسها ٌوم االنخراط. وتستعمل أساسا لتقدٌر نصؾ واجبات 

انخراط المؤجورٌن ونصؾ مساهمات أرباب العمل ، وٌعمل بتحوٌل المبالػ المطابقة إلى رأس المال بعد دفعها ألجل تسجٌلها فً الدفتر الفردي 

 وفق نفس الكٌفٌة المتبعة فً التقدٌر والمحددة بمرسوم فٌما ٌخص واجبات االنخراط والمساهمات العادٌة.

 

 

 الفصل 22 :

 إن أنصاؾ واجبات انخراط المؤجورٌن وأنصاؾ مساهمات أرباب العمل تإدى نقدا أو على أعقاب مدة تحدد طبق الشروط المعٌنة بمرسوم.

 

وتحدد كذلك فً نفس المرسوم القواعد المتعلقة بالحد األعلى لعدد سنوات الخدمات السابقة القابلة للتصحٌح إذا كان ٌنتج عن التصحٌح تؤسٌس 

 حقوق تتجاوز مستوى المعاشات العادٌة المحددة فً الجزء الرابع بعده.

 

 

 الفصل 21 :

إن انخراط المؤجورٌن المستفٌدٌن من نظام تقاعد آخر ٌترتب عنه طبق الشروط المحددة بمرسوم النظر بعٌن االعتبار إلى الخدمات السابقة على 

أن تحول وجوبا فً مقابل ذلك إلى مإسسة النظام الجماعً لمنح رواتب التقاعد أرصدة التؤمٌن المطابقة للواجبات الملقاة على عاتق النظام 

السابق وتضبط بنفس المرسوم مسؤلة استرداد الخدمات اإلضافٌة المحتملة فٌما إذا كانت أرصدة التؤمٌن المشار إلٌها أعاله ال تتناسب 

 والواجبات المتعٌن تحملها.

 

 

 الفصل 27 :



إن كل مؤجور كان ٌجري علٌه هذا النظام بصفة إجبارٌة طٌلة ثالث سنوات متوالٌة من االنخراط الفعلً على األقل ثم انتهى عمله لدى مشؽل 

 منخرط فً النظام الجماعً لمنح رواتب التقاعد ٌخول الحق فً أن ٌإمن نفسه اختٌارٌا بهذا النظام بشرط أن ٌقدم طلبا بذلك.

 

 وال ٌقبل هذا التؤمٌن االختٌاري إال إذا كان المعنً باألمر ال ٌستطٌع المطالبة باالنضمام إلى نظام تقاعد آخر.

 

 وتحدد بمرسوم كٌفٌات وشروط التؤمٌن االختٌاري المقرر فً هذا الفصل.

 

 

 الباب الثالث
 

 الخدمات الصحٌحة
 

 الفصل 21 :

 الخدمات الصحٌحة حسب مدلول هذا النظام هً :

 - الخدمات المنجزة منذ تارٌخ االنخراط فً النظام المترتب عنها بهذه الصفة أداء واجبات انخراط المؤجورٌن ومساهمات أرباب األعمال ؛

- الخدمات المصححة برسم خدمات سابقة لالنخراط فً النظام والمترتب عنها أداء أنصاؾ واجبات االنخراط وأنصاؾ المساهمات المطابقة مع 

 مراعاة المقتضٌات المقررة بمرسوم لهذا الؽرض ؛

 - الخدمات المصححة مجانا طبقا للمقتضٌات المقررة بمرسوم والخدمات المنجزة فً "الجندٌة" ؛

 - الخدمات المعتبرة بمناسبة انتقال إلى نظام جماعً لمنح رواتب التقاعد ؛

 - الخدمات المستردة عند االقتضاء زٌادة على الخدمات المعتبرة بمناسبة تحوٌل ما.

 

 

 الجزء الثالث
 

 الموارد
 

 الفصل 29 :

إن واجب انخراط المؤجور أو "مقدار االقتطاع" ٌحدد فً نسبة 9% من مجموع األجور القارة باستثناء التعوٌضات عن المصارٌؾ أو عن 

 التحمالت العائلٌة.

 

 

 الفصل 29 :

 إن مساهمة أرباب العمل المقدرة على أساس نفس األجور المعتبرة فً تقدٌر واجب انخراط المؤجور تشتمل على :

 

 - قسط أول بمقدار ثابت ٌعادل واجب انخراط المؤجور ؛

- قسط ثان بمقدار قابل للتؽٌٌر تحدده مإسسة النظام الجماعً لمنح رواتب التقاعد ٌوم 29 مارس من كل سنة ابتداء من السنة الرابعة للعمل 

بالنظام وفقا للقواعد المحددة بمرسوم. وتعادل المساهمة القابلة للتؽٌٌر طٌلة الثالث سنوات األولى من العمل بهذا النظام المساهمة القارة 

 بإضافة نسبة 10% عندما تتعلق بؤجور مقبوضة عن منصب مرتب فً صنؾ المناصب العاملة.

 

 

 الفصل 23 :

إن المقدار المحددة على أساسه واجبات انخراط المؤجورٌن ومساهمات أرباب العمل ٌحدد فً مبلػ ٌعادل أربع مرات أجرة النظام المتوسطة 

 المحددة بمرسوم وٌحدد فً هذا المرسوم كذلك مبلػ األجرة المذكورة المعمول بها بالنسبة للسنة المالٌة األولى.

 

 

 الجزء الرابع
 

 التعوٌضات
 

 الباب األول
 

 مخاطر الشٌخوخة

 

 الفصل 28 :

إن االنخراط فً النظام الجماعً لمنح رواتب التقاعد مع أداء واجبات االنخراط والمساهمات المتعلقة به ٌضمن للمنخرط نفسه فٌما ٌخص 



 مخاطر الشٌخوخة أحد الحقوق الشخصٌة اآلتٌة القابل للتؽٌٌر تبعا لسنه ومدة خدماته الصحٌحة :

 2 - معاش التقاعد العادي اإلجمالً ؛

 1 - معاش التقاعد النسبً اإلجمالً ؛

 7 - التحوٌل ؛

 1 - القنوة.

 

 وتحول هذه الحقوق عند االقتضاء بصفة جزئٌة إلى ذوي الحقوق وفقا للكٌفٌات المحددة بمرسوم.

 

 

 الفصل 21 :

)ؼٌر بالمادة الثانٌة من الظهٌر الشرٌؾ رقم 272-33-1 بتارٌخ 22 ربٌع األول 3131 )31 سبتمبر 3991(( : تحدد السن التً ٌشرع عند 

 بلوؼها فً االنتفاع بمعاش التقاعد بستٌن سنة )90( أو بما ٌعادلها فٌما ٌتعلق بالخدمات المسماة "بالخدمات المتعبة" التً تحدد بمرسوم.

 

على أن حد السن المذكور ال ٌمكن أن ٌقل عن خمس وخمسٌن سنة )99( أو ما ٌعادلها فٌما ٌتعلق بالخدمات المسماة "بالخدمات المتعبة" 

 وذلك فً حالة المنخرطٌن الذٌن قضوا أكثر من ثالث سنوات فً أداء خدمات ٌعتد بها فً حساب معاش التقاعد.

 

وال ٌشترط توفر السن المنصوص علٌها فً الفقرتٌن 2 و1 أعاله فٌما ٌخص المنخرطٌن الذٌن قضوا إحدى وعشرٌن سنة )12( فً أداء 

 خدمات ٌعتد بها فً حساب معاش التقاعد.

 

 الفصل 10 :

)ؼٌر بالمادة الثانٌة من الظهٌر الشرٌؾ رقم 272-33-1 بتارٌخ 22 ربٌع األول 3131 )31 سبتمبر 3991(( : معاش التقاعد العادي اإلجمالً 

هو اإلٌراد العمري الذي ٌكتسبه فً الحال كل منخرط بلػ سن اإلحالة إلى التقاعد و انقطع عن الخدمة بعد أن ٌكون قد قضى ثالثٌن سنة )70( 

فً أداء خدمات ٌعتد بها فً حساب معاش التقاعد بممارسة أعمال ال تتطلب التنقل وتحدد بمرسوم سن اإلحالة إلى التقاعد ومدة الخدمات 

 الواجب اعتبارها فٌما ٌتعلق بالمنخرط الذي قضى مجموع أو بعض حٌاته المهنٌة فً أداء خدمات متبعة 

 

 وٌحدد مبلػ المعاش المذكور بنسبة 90% من األجرة المتوسطة للحٌاة العملٌة المحددة بمرسوم.

 

أما الخدمات المنجزة فٌما بعد المدة المطلوبة للحصول على معاش التقاعد العادي فتحسب على وجه الزٌادة على أساس 1% من األجرة 

المتوسطة المشار إلٌها أعاله عن كل سنة إضافٌة من الخدمات فً المكتب إلى ؼاٌة 29 سنة على األكثر مع العلم أن مدة الخدمات فً المصالح 

 العاملة تحول إلى مدة مطابقة من الخدمات فً المكتب وفق اإلجراءات المحددة بمرسوم.

 

 

 الفصل 12 :

)ؼٌر بالمادة الثانٌة من الظهٌر الشرٌؾ رقم 272-33-1 بتارٌخ 22 ربٌع األول 3131 )31 سبتمبر 3991(( : معاش التقاعد النسبً اإلجمالً 

هو اإلٌراد العمري الذي ٌكتسبه كل منخرط بلػ سن اإلحالة إلى التقاعد أو ما ٌعادلها وفق ما هو مقرر فً شؤن الخدمات المسماة "بالخدمات 

المتبعة" و انقطع عن مزاولة عمله بعد أن ٌكون قد قضى ما ال ٌقل عن ثالث سنوات فً أداء خدمات ٌعتد بها فً حساب معاش التقاعد ، و 

 لكن دون أن ٌقضً فً الخدمة عدد السنوات الالزم للحصول على معاش التقاعد العادي.

 

وٌحدد مبلػ المعاش المذكور بنسبة 1% من األجرة المتوسطة للحٌاة العملٌة عن كل سنة من الخدمات فً المكتب مع العلم أن سن الشروع فً 

االنتفاع به تحدد فً ستٌن سنة. وتحدد بمرسوم فٌما ٌخص الخدمات فً المصالح العاملة مقادٌر معاش التقاعد النسبً وحدود السن المعٌنة 

 للشروع فً االنتفاع به.

 

 

 الفصل 11 :

بما أن المعاشٌن المبٌنٌن فً الفصلٌن 10 و12 أعاله ٌنتفع بهما عند بلوغ سن الستٌن فٌما ٌخص الخدمات بالمكتب )أو السن المماثلة المحددة 

فٌما ٌخص الخدمات بالمصالح العاملة( فإن كل تؽٌٌر ٌدخل على السنٌن المذكورتٌن فً الحدود المعٌنة بمرسوم ٌإدي إلى تؽٌٌر مبلػ معاش 

 التقاعد تبعا لمقادٌر الوفٌات المعروفة بالنسبة لسنوات منح المعاش قبل أوانه أو تؤجٌل منحه وفقا للجداول المحددة بمرسوم.

 

 وٌقدر معاش التقاعد العادي والنسبً على أساس األجرة السنوٌة المتوسطة.

 

 وتضبط بمرسوم تطبٌق :

 - كٌفٌة حساب المعاش المقدر ؛

- كٌفٌة إعادة تقٌٌم األجور السنوٌة المترتب عنها أداء واجب االنخراط والمعتبرة بهذه الصفة لتحدٌد األجرة المتوسطة للحٌاة العملٌة وبالتالً 
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 كٌفٌة تقدٌر معاش التقاعد.

 

وال ٌمكن أن ٌقل معاش التقاعد أبدا عن إٌراد تكوٌن رأس المال )اإلٌراد العمري القابل للتحوٌل الناتج فٌما ٌخص نظام تكوٌن رإوس األموال 

 عن واجبات انخراط المؤجورٌن ومساهمات أرباب العمل المسجلة فً الدفتر الفردي للمنخرط(.

 

وٌدعى معاش التقاعد العادي أو النسبً "معاشا إجمالٌا" عندما تشتمل باإلضافة إلى إٌراد تكوٌن رأس المال على التكملة الالزمة لبلوغ الجزء 

 المحدد من األجرة المتوسطة المقدرة للحٌاة العملٌة.

 

 

 الفصل 17 :

إن كل منخرط انتهى عمله دون إمكانٌة المطالبة على الفور بمعاش التقاعد العادي أو النسبً ٌجوز له إذا أثبت انخراطه فً نظام جماعً جدٌد 

للتقاعد مقبول المطالبة بؤن تحول إلى هذا النظام الجدٌد القٌمة المكتسبة عن طرٌق تكوٌن رأس المال الناتج عن واجبات انخراط المؤجورٌن 

 ومساهمات أرباب العمل القارة المسجلة فً دفتره الفردي.

 

 وٌتوقؾ هذا التحوٌل دائما على موافقة مإسسة تسٌٌر النظام الجدٌد.

 

 وال ٌمكن تحوٌل المساهمات القابلة للتؽٌٌر.

 

 وال تقبل طلبات التحوٌل سوى خالل أجل ثالث سنوات ٌبتدئ من تارٌخ انتهاء عمل المنخرط وإال اعتبرت ؼٌر مقبولة. 

 

 وعند انصرام هذا األجل ٌفقد المعنً باألمر كل حق فً التحوٌل مع االحتفاظ بكامل حقوقه المكتسبة ٌوم انتهاء عمله.

 

 

 الفصل 11 :

إن المنخرط الذي ٌنتهً عمله دون إمكانٌة االستفادة من معاش التقاعد العادي أو النسبً وال من تحوٌله ٌخول الحق فً االستفادة من قنوة 

 ٌعادل مقدارها مجموع المبالػ التً قد تكون قابلة للتحوٌل.

 

 

 الفصل 19 :

تإدى القنوة عند بلوغ سن الستٌن أو السن المماثلة المحددة للخدمات بالمصالح العاملة ؼٌر أنها تإدى فً الحٌن فً حالة زمانة تطرأ قبل هذه 

 السن.

 

 وإذا توفً المنخرط دفعت القنوة إلى أزواجه وأٌتامه فً أقساط متساوٌة أو بكاملها إلى أحد هذٌن الصنفٌن فً حالة انعدام الصنؾ اآلخر.

 

 وإذا لم ٌكن هناك ذوو حقوق دفعت القنوة إلى األصول وفقا لنفس الكٌفٌات المبٌنة فً المقطع السابق.

 

 

 الفصل 19 :

 ٌجوز لكل منخرط طلب منح معاش تقاعده قبل األوان أو تؤجٌل منحه طبق الكٌفٌات المحددة بمرسوم.

 

 

 الفصل 13 :

 إن الحقوق المكتسبة للمنخرط فً معاش التقاعد ٌوم وفاته تحول لفائدة زوجه أو أزواجه وأوالده.

 

 

 الفصل 18 :

)ؼٌر بالمادة الثانٌة من الظهٌر الشرٌؾ رقم 272-33-1 بتارٌخ 22 ربٌع األول 3131 )31 سبتمبر 3991(( : ٌتوقؾ اكتساب الحق فً المعاش 

 المحول لفائدة الزوج المتوفى عنه على الشروط التالٌة :

 

2- أ( أن ٌكون الزواج قد انعقد قبل انتهاء خدمة الزوج المتوفى بما ال ٌقل عن سنتٌن أو أن ٌكون قد دام ما ال ٌقل عن خمس سنوات )9( إذا 

 سبق للهالك أن حصل على معاش تقاعد أو كان بإمكانه الحصول علٌه ؛

 ب( أن ٌكون الزواج سابقا للحادث المترتبة علٌه إصابة المنخرط بزمانة أو وفاته ؛

 

واستثناء من أحكام الفقرتٌن أو ب أعاله ٌكتسب الزوج المتوفى عنه الحق فً المعاش إذا ولد طفل خالل مدة الزواج المشار إلٌه أعاله أو خالل 

 الثالثمائة ٌوم )700( التالٌة لتارٌخ وفاة المنخرط.

javascript:OpenPopupDetailsTexteAr('j1993-118',%207);


 1- أال ٌكون الزوج قد وقع طالقه أو تطلٌقه أو تزوج زواجا جدٌدا أو جرد من حقوقه.

 

 

 الفصل 11 :

)ؼٌر وتمم بالمادة الثانٌة من الظهٌر الشرٌؾ رقم 272-33-1 بتارٌخ 22 ربٌع األول 3131 )31 سبتمبر 3991(( : ٌتوقؾ اكتساب الحق فً 

 المعاش المستحق للٌتٌم على الشرطٌن اآلتٌٌن :

 2 - أن ٌكون الٌتٌم ولدا شرعٌا ؛

1 - أن ال ٌكون متزوجا أو بالؽا من العمر أكثر من ست عشرة )29( سنة ؼٌر أن هذا الحد من السن ٌرفع إلى إحدى وعشرٌن )12( سنة فٌما 

 ٌخص األوالد الذٌن ٌتابعون دراستهم.

 

وال ٌمكن التعرض بؤي حد من السن على األوالد الذٌن ٌكونون فً حالة عجز تام ومطلق عن العمل بسبب عاهات وذلك طٌلة مدة العاهات 

 المذكورة.

 

و ٌعتبر فً حكم الولد الشرعً كل ولد تثبت بنوته بالنسبة إلى منخرطة فً هذا النظام إذا كانت تتوافر فٌها شروط السن أو العاهة المنصوص 

 علٌها فً الفقرتٌن السابقتٌن

 

 

 الفصل 70 :

 تدفع المعاشات الممنوحة لألٌتام إلى أمهاتهم وفً حالة وفاتهن أو تزوجهن من جدٌد إلى أولٌائهم.

 

 

 الباب الثانً
 

 مخاطر الزمانة والوفاة

 

 الفصل 72 :

 ٌستفٌد من معاش عمري عن الزمانة كل منخرط اضطر إلى االنقطاع عن عمله من أجل عجز تام ونهائً عن مزاولة مهامه.

 

وٌعادل هذا المعاش اثنٌن فً المائة )1%( من األجرة المتوسطة للحٌاة العملٌة بعد تصحٌحها طبقا للمقدار المحدد برسم مخاطر الشٌخوخة عن 

كل سنة من الخدمة الصحٌحة وعن كل سنة ٌتعٌن قضاإها إلى ؼاٌة السن العادٌة لإلحالة على التقاعد من ؼٌر أن ٌتجاوز هذا المعاش ستٌن 

فً المائة )90%( من األجرة المتوسطة المذكورة. ؼٌر أن هذا المقدار ٌعادل دائما اثنٌن فً المائة على األقل )1%( عن كل سنة من سنوات 

 االنخراط العادي المإدى عنه.

 

 وتحسب السنوات المصححة حٌنئذ بمثابة النصؾ.

 

وٌقدر هذا المعاش وفق نفس الكٌفٌات المتبعة فً تقدٌر معاش الشٌخوخة ؼٌر أنه ال ٌطبق علٌه التخفٌض من أجل منح المعاش قبل األوان 

 المقرر فً الفصل 11 أعاله.

 

 وتحدد بمرسوم كٌفٌات مراقبة العجز المعتبر عجزا تاما ونهائٌا.

 

 

 الفصل 71 :

 ٌحول معاش الزمانة لفائدة ذوي حقوق المنخرط طبق نفس الشروط المقررة فً الفصل 13 وما ٌلٌه إلى ؼاٌة الفصل 70 أعاله.

 

 

 الفصل 77 :

إن وفاة أحد المنخرطٌن فً أثناء مزاولة عمله لدى مشؽل منضم إلى النظام تخول ذوي حقوقه الحق فً المعاشات المقررة فً حالة وفاة 

 المستفٌد من معاش عن الزمانة.

 

كما أن وفاة أحد المنخرطٌن فً أثناء مزاولة عمله لدى مشؽل ؼٌر منضم إلى النظام تخول ذوي حقوقه الحق فً المعاشات المقررة فً حالة 

 وفاة المستفٌد من معاش عن الشٌخوخة.

 

 

 الباب الثانً المكرر
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 التعوٌضات العائلٌة
 

 الفصل 77 المكرر:

)أحدث بالمادة 1 من الظهٌر الشرٌؾ رقم 272-33-1 بتارٌخ 22 ربٌع األول 3131 )31 سبتمبر 3991(( : ٌصرؾ القائمون على النظام 

الجماعً لمنح التقاعد )النظام العام( التعوٌضات العائلٌة إلى المنخرطٌن فً هذا النظام الحاصلٌن عند انتهاء خدمتهم على معاش تقاعد إجمالً 

نسبً أو معاش تقاعد عادي إجمالً أو معاش عمري عن الزمانة كما ٌصرفون نفس التعوٌضات إلى المستحقٌن عن المنخرطٌن الحاصلٌن 

 على المعاش فً حالة وفاتهم ، وذلك وفق الشروط المحددة فً النصوص التنظٌمٌة الجاري بها العمل.

 

 وٌشترط الكتساب الحق فً التعوٌضات العائلٌة أن ٌكون األطفال قد ولدوا على أبعد تقدٌر بعد مضً ثالثمائة ٌوم :

 - إما على التارٌخ الذي بلػ فٌه المنخرط سن اإلحالة إلى التقاعد ؛

 - وإما على تارٌخ وفاة المنخرط ؛

 - وإما على تارٌخ الحادث المترتبة علٌه إصابة المنخرط بزمانة.

 

 

 الباب الثالث
 

 مقتضٌات عامة

 

 الفصل 71 :

)نسخ بالمادة 1 من القانون رقم 99-10 الصادر بتنفٌذه الظهٌر الشرٌؾ رقم 204-93-1 بتارٌخ 23 جمادى األولى 3131 )23 دٌسمبر 

 3999( : ج. ر. بتارٌخ 22 جمادى األولى 3131 - 22 دٌسمبر 3999((.

 

 

 الفصل 79 :

)ؼٌر بالمادة 1 من الظهٌر الشرٌؾ رقم 272-33-1 بتارٌخ 22 ربٌع األول 3131 )31 سبتمبر 3991(( : ٌتعٌن على كل حاصل على معاش 

ممنوح بحكم ظهٌرنا الشرٌؾ هذا الصادر بمثابة قانون أن ٌعلم فً أجل شهر واحد بجمٌع التؽٌٌرات التً قد تطرأ على حالته المدنٌة أو الحالة 

 المدنٌة لزوجه وأوالده وعند االقتضاء بكل تؽٌٌر قد ٌكون له تؤثٌر على المعاشات الممنوحة وإال تعرض ألداء ؼرامة ماعدا فً حالة قوة قاهرة.

 

وٌصدر القائمون على النظام الجماعً لمنح التقاعد الؽرامات المنصوص علٌها فً الفقرة السابقة وٌساوي مبلؽها 1% من مبلػ المعاش 

 الشهري.

 

 

 الباب الرابع

 الحد األدنى للمعاش
 

 الفصل 79 المكرر :

)أضٌؾ بالمادة األولى من القانون رقم 32-93 الصادر بتنفٌذه الظهٌر الشرٌؾ رقم 02-31-3* بتارٌخ 29 جمادى اآلخرة 3111 )31 ماي 

 2131( : ج. ر. عدد 6306 بتارٌخ 39 رجب 3111 )11 ماي 2131(( :

ابتداء من فاتح ٌولٌو 1021 ، وعلى الرؼم من جمٌع المقتضٌات القانونٌة المنافٌة ، ٌحدد المبلػ األدنى لمعاشات التقاعد أو الزمانة الممنوح 

 من طرؾ النظام الجماعً لمنح رواتب التقاعد ، المستحق للمنخرط أو الممكن االستفادة منه عند وفاته ، بمقتضى نص تنظٌمً.

 

ٌشترط فً حق االستفادة من الحد األدنى للمعاش أن تبلػ مدة الخدمة الفعلٌة الصحٌحة أو الممكن تصحٌحها خمس سنوات على األقل. ؼٌر أن 

 شرط المدة ال ٌطالب به فً حالة وفاة منخرط ٌوجد فً وضعٌة مزاولة النشاط.

 

ٌحدد المعاش الممنوح من طرؾ النظام الجماعً لمنح رواتب التقاعد أثناء تصفٌة المعاشات الممنوحة وفق مقتضٌات الظهٌر الشرٌؾ بمثابة 

قانون رقم 23-33-1 بتارٌخ 11 من ربٌع األول 2121 )20 سبتمبر 2117( المتعلق بالتنسٌق بٌن أنظمة االحتٌاط االجتماعً ، على أساس الحد 

 األدنى للمعاش وبنسبة المدة المإدى عنها أو المماثلة برسم نظام التقاعد.

_____ 

* استدراك خطؤ وقع بالجرٌدة الرسمٌة عدد 9299 بتارٌخ 21 رجب 2171 )70 ماي 1027( : ج. ر. عدد 9292 بتارٌخ 8 شعبان 2171 

 )23 ٌونٌو 1027((.

 

 

 

 الجزء الخامس
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 النظام المالً
 

 الفصل 79 :

)ؼٌر بالمادة 1 من الظهٌر الشرٌؾ رقم 272-33-1 بتارٌخ 22 ربٌع األول 3131 )31 سبتمبر 3991(( : توازن النظام الجماعً لمنح التقاعد 

 المصحح كل سنة ببٌان حسابً فً 72 دجنبر ٌجب أن ٌتم بخصوص أحد المخاطر التالٌة :

 - الشٌخوخة من جهة ؛

 - الزمانة والوفاة من جهة أخرى.

 

 وذلك بصفة منفردة فٌما ٌتعلق :

 - بالنظام العام ؛

 - وبالنظام التكمٌلً.

 و ٌجب أن ٌحقق التوازن كذلك بالنسبة إلى التعوٌضات العائلٌة الداخلة فً نطاق النظام العام.

 

 

 الفصل 73 :

)ؼٌر بالمادة 1 من الظهٌر الشرٌؾ رقم 272-33-1 بتارٌخ 22 ربٌع األول 3131 )31 سبتمبر 3991(( : الحقوق التً ٌخولها النظام الجماعً 

 لمنح التقاعد للمنخرطٌن فٌه تتولى أداءها الصنادٌق التالٌة :

 

 صندوق مخاطر الشٌخوخة ؛

 صندوق الزمانة والوفاء ؛

 صندوق المعادلة ؛

 صندوق التعوٌضات العائلٌة.

 

 وٌحدد توزٌع المواد على الصنادٌق المذكورة بمرسوم.

 

 

 الفصل 78 :

 إن تحوٌل التزامات نظام سابق إلى النظام الجماعً لمنح رواتب التقاعد الذي ٌحل محله ٌترتب عنه ما ٌلً :

 - تحوٌل عناصر األصول المطابقة إلى النظام الجماعً لمنح رواتب التقاعد ؛

 - تسجٌلها فً الحسابات المطابقة.

 

 

 الفصل 71 :

تعتبر مخاطر الزمانة والوفاة بمثابة تؤمٌن مإقت من سنة إلى أخرى وتترتب العملٌات المحددة بمرسوم عن الحسابات المطابقة لهذه المخاطر 

 والمفتوحة فً محاسبة النظام الجماعً لمنح رواتب التقاعد.

 

 

 الفصل 10 :

 تحدد بمرسوم قواعد توظٌؾ أموال النظام الجماعً لمنح رواتب التقاعد.

 

 

 الكتاب الثانً
 

 النظام التكمٌلً
 

 الفصل 12 :

ٌحدث نظام تكمٌلً ٌساعد على ضمان تعوٌضات زٌادة على تعوٌضات النظام العام وٌحدد هذا النظام وٌعمل به بناء على مرسوم ٌعٌن فٌه على 

 الخصوص التارٌخ الذي ٌإهل ابتداء منه النظام الجماعً لمنح رواتب التقاعد للقٌام بمثل هذه العملٌات.

 

وال ٌمكن أن ٌتم انضمام مشؽل إلى النظام التكمٌلً إال وقت أو بعد انضمامه إلى النظام العام. وٌجب فً الحالة الثانٌة أن ٌكون االنضمام قد 

 استوفى بصفة قانونٌة جمٌع واجبات النظام العام.

 

 وٌتوقؾ دائما انخراط مؤجور فً النظام التكمٌلً على انخراطه فً النظام العام.
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 الفصل 11 :

بالرؼم عن المقتضٌات المقررة فً المقطع األخٌر من الفصل 12 أعاله ٌسمح باالنضمام وبالتالً باالنخراط للمشؽلٌن والمؤجورٌن الذٌن ٌثبتون 

 انتمائهم لنظام ٍأساسً مرض.

 

 وتنظر فً أمر أنظمة التقاعد األساسٌة اللجنة المشار إلٌها فً المقطع 7 من الفصل 1 من ظهٌرنا الشرٌؾ هذا الصادر بمثابة قانون.

 

 

 الفصل 17 :

تجرى نفس القواعد المقررة فً الجزء الثانً بخصوص النظام العام على كل من االنضمام إلى النظام التكمٌلً واالنخراط فٌه سواء من حٌث 

 تحدٌدهما أو من حٌث شكلهما ومفعولهما.

 

وتضبط بقرار لوزٌر المالٌة الكٌفٌات العملٌة الخاصة بالنظام التكمٌلً والسٌما الكٌفٌات والشروط الفاسخة على الخصوص المقررة فً اتفاقٌة 

 االنضمام وكذا تصفٌة التحمالت اإلٌجابٌة والسلبٌة ٌوم فسخ االتفاقٌة.

 

وٌترتب عن تصحٌح الخدمات السابقة فً نطاق النظام التكمٌلً أداء جمٌع واجبات انخراط المؤجورٌن ومساهمات أرباب العمل المطابقة حسب 

 مقادٌرها التامة.

 

وإذا انخرط فً النظام التكمٌلً مؤجورون ٌتمتعون بمنافع مماثلة لدى نظام آخر وجب أن تحول مع هذا االنخراط إلى النظام الجماعً لمنح 

 رواتب التقاعد أرصدة التؤمٌن المطابقة للتكالٌؾ الواجب تحملها.

 

 وإذا كانت المبالػ المحولة ؼٌر كافٌة بالنسبة لعدد سنوات الخدمة المنجزة طبقت القواعد المقررة فً الفصل 21 أعاله.

 

 

 الفصل 11 :

 تضبط كذلك بالمرسوم المقرر فً الفصل 12 :

 - واجبات انخراط المؤجورٌن ومساهمات أرباب العمل ؛

 - التعوٌضات المضمونة ؛

- المسائل المتعلقة بالنظام المالً كً ٌتؤتى تحقٌق توازن جمٌع المخاطر الواجب تحملها سواء فٌما ٌخص نظام تكوٌن رإوس األموال أو فٌما 

 ٌخص توزٌعها عند االقتضاء.

 

 

 الكتاب الثالث
 

 مقتضٌات عامة

 

 الفصل 19 :

ٌضاؾ األعضاء اآلتً ذكرهم إلى لجنة تسٌٌر الصندوق الوطنً للتقاعد والتؤمٌن المشار إلٌها فً الفصل 7 من الظهٌر الشرٌؾ رقم 53-301-

1 الصادر فً 11 ربٌع الثانً 2731 )13 أكتوبر 2191( بإحداث الصندوق الوطنً للتقاعد والتؤمٌن كلما دعٌت هذه اللجنة للنظر فً المسائل 

 ذات الصبؽة العامة المتعلقة بالنظام العام لرواتب التقاعد والسٌما منها المسائل الخاصة بنظامه المالً :

 - ممثل للسلطة الحكومٌة المكلفة بالوظٌفة العمومٌة ؛

 - ممثل لوزارة الداخلٌة ؛

 - ممثل لوزارة األشؽال العمومٌة والمواصالت ؛

 - ممثل لوزارة الفالحة واإلصالح الزراعً ؛

- أربعة ممثلٌن للمنخرطٌن ٌعٌنون لمدة ثالث سنوات وٌختارون من لدن أربع مإسسات منضمة إلى النظام الجماعً لمنح رواتب التقاعد توجد 

مراكزها بالمجموعتٌن الحضرٌتٌن للرباط وسال والدار البٌضاء. وتختار هذه المإسسات المنضمة عن طرٌق قرعة ٌجرٌها المدٌر العام 

 لصندوق اإلٌداع والتدبٌر.

 

 

 الفصل 19 :

 تمنح التعوٌضات التً ٌضمنها النظام الجماعً لمنح رواتب التقاعد بمقرر ٌصدره المدٌر العام لصندوق اإلٌداع والتدبٌر.

 

 

 الفصل 13 :

)ؼٌر بالمادة 1 من الظهٌر الشرٌؾ رقم 272-33-1 بتارٌخ 22 ربٌع األول 3131 )31 سبتمبر 3991(( : المعاشات المخولة بحكم ظهٌرنا 
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 الشرٌؾ هذا المعتبر بمثابة قانون تصرؾ فً نهاٌة كل شهر.

 

 وإذا كان المبلػ النهائً للمعاش ؼٌر أحد مضاعفات 21 وجب جبر كسور مبلؽه الشهري بإضافة ما ٌلزم إلتمام الوحدة العشرٌة التالٌة مباشرة.

 

 

 الفصل 18 :

 إن المبالػ المتؤخرة ؼٌر المطالب بها تتقادم بعد مضً خمس سنوات على انتهاء أجلها.

 

ؼٌر أنه إذا ؼادر مستفٌد من هذا النظام ٌتوفر على معاش للتقاعد أو على معاش للزمانة منزله ومضى على ذلك أكثر من سنة دون أن ٌطالب 

بالمبالػ المتؤخرة من معاشه جاز لذوي حقوقه الحصول بصفة مإقتة على تصفٌة الحقوق فً المعاش التً قد تخول إٌاهم بحكم مقتضٌات 

ظهٌرنا الشرٌؾ هذا الصادر بمثابة قانون. وٌمكن أن ٌمنح معاش كذلك بصفة مإقتة إلى ذوي حقوق المستفٌد المفقود عندما ٌكون هذا األخٌر 

 متوفرا على حقوق فً التقاعد ٌوم فقدانه وتمضً على هذا الٌوم سنة واحدة على األقل.

 

 وٌحول المعاش المإقت إلى معاش نهائً عندما تثبت الوفاة بصفة رسمٌة أو ٌعلن عن التؽٌب بموجب حكم.

 

 

 الفصل 11 :

ٌتمتع النظام الجماعً لمنح رواتب التقاعد بامتٌاز عام ٌمارس بشؤن جمٌع المنقوالت التً ٌملكها مدٌنوه أٌنما كانت فٌما ٌخص استخالص 

واجبات االنخراط والمساهمات ؼٌر المإداة والزٌادات والؽرامات التهدٌدٌة وكذا التعوٌضات المقبوضة بصفة ؼٌر قانونٌة من طرؾ المؤجور 

 ومصارٌؾ المتابعات.

 

 وٌرتب هذا االمتٌاز العام المخول للنظام الجماعً لمنح رواتب التقاعد مباشرة بعد االمتٌاز العام المخول للخزٌنة.

 

 

 الفصل 90 :

)ؼٌر بالمادة الثانٌة من القانون رقم 32-93 الصادر بتنفٌذه الظهٌر الشرٌؾ رقم 02-31-3* بتارٌخ 29 جمادى اآلخرة 3111 )31 ماي 

 2131( : ج. ر. عدد 6306 بتارٌخ 39 رجب 3111 )11 ماي 2131(( :

إن المعاشات المحدثة بظهٌرنا الشرٌؾ هذا الصادر بمثابة قانون ال ٌمكن حجزها ماعدا فً حالة بقٌة دٌن لفائدة الدولة والجماعات المحلٌة 

 والمإسسات العمومٌة أو ألجل الدٌون المخول االمتٌاز فٌها حسب مدلول التشرٌع المعمول به والدٌون المتعلقة بالنفقة.

 

أما بقاٌا الدٌون الواجبة للدولة وبقاٌا الدٌون الواجبة لمختلؾ الجماعات العمومٌة األخرى المشار إلٌها فً المقطع السابق فتترتب عنها 

اقتطاعات من المعاشات المحدثة بظهٌرنا الشرٌؾ هذا الصادر بمثابة قانون إلى ؼاٌة الربع من مبالؽها وكذا الشؤن فٌما ٌخص الدٌون المخول 

 فٌها االمتٌاز والدٌون المتعلقة بالنفقة.

 

وٌمكن أن تنجز فً آن واحد من المعاش إلى ؼاٌة 90% من مبلؽه االقتطاعات الواجبة برسم بقاٌا الدٌون لفائدة الدولة ومختلؾ الجماعات 

 العمومٌة األخرى والدٌون المخول فٌها االمتٌاز والدٌون المتعلقة بالنفقة.

 

 وفً حالة وجود بقاٌا دٌون لفائدة الدولة والجماعات العمومٌة األخرى فً آن واحد أنجزت االقتطاعات على وجه األسبقٌة لفائدة الدولة.

 

 وفً حالة وجود بقاٌا تهم الدٌون المخول فٌها االمتٌاز والدٌون المتعلقة بالنفقة فً آن واحد تإدى هذه األخٌرة قبل ؼٌرها.

 

ٌمكن التخلً لفائدة الؽٌر عن جزء من المعاشات المحدثة بهذا الظهٌر فً حدود الربع. وفً حالة وجود اقتطاعات برسم بقٌة دٌن لفائدة الدولة 

والجماعات المحلٌة والمإسسات العمومٌة أو ألجل الدٌون المخول االمتٌاز فٌها والدٌون المتعلقة بالنفقة ، فال ٌجوز أن ٌتعدى مبلػ هذه 

 االقتطاعات وكذا الجزء المتخلى عنه 90% من المعاش.

 

ٌإدى الجزء المتخلى عنه من المعاش بعد تؤدٌة كل االقتطاعات برسم بقٌة دٌن لفائدة الدولة والجماعات المحلٌة والمإسسات العمومٌة أو ألجل 

 الدٌون المخول االمتٌاز فٌها والدٌون المتعلقة بالنفقة ، فً حالة وجودها.

 

ال ٌجوز فً أي حال من األحوال أن ٌقل مبلػ المعاش ، بعد خصم االقتطاعات والجزء المتخلى عنه ، عن الحد األدنى للمعاش المنصوص علٌه 

 فً الفصل 79 المكرر من هذا القانون.

 

_____ 

* استدراك خطؤ وقع بالجرٌدة الرسمٌة عدد 9299 بتارٌخ 21 رجب 2171 )70 ماي 1027( : ج. ر. عدد 9292 بتارٌخ 8 شعبان 2171 

 )23 ٌونٌو 1027((.

 



 

 الباب األول
 

 الجمع بٌن المعاشات
 

 الفصل 92 :

 ال ٌمكن داخل كل من النظام العام من جهة والنظام التكمٌلً من جهة أخرى الجمع بٌن :

 - معاش التقاعد العادي أو النسبً والمعاش عن الزمانة ؛

 - تحوٌل المعاش عن الزمانة أو معاش التقاعد العادي أو النسبً ومعاش ذوي حقوق المنخرط المتوفً أثناء مزاولة عمله ؛

 - المعاش كٌفما كان الممنوح برسم المعاش والقنوة أو اإلعانة القابلة للتجدٌد أو جمٌع اإلسعافات واإلعانات األخرى.

 

 

 الفصل 91 :

)تمم بالمادة 1 من الظهٌر الشرٌؾ رقم 272-33-1 بتارٌخ 22 ربٌع األول 3131 )31 سبتمبر 3991(( : ال تحول التعوٌضات الممنوحة 

بموجب النظام العام أو التكمٌلً دون أن ٌمارس المستفٌدون بكٌفٌة عادٌة الحقوق المخولة إٌاهم برسم أنظمة التعوٌضات القصٌرة األمد 

 والتعوٌض عن حوادث الشؽل واألمراض المهنٌة والتعوٌض عن األضرار حسب الحق العام.

 

ؼٌر أنه إذا كانت مسإولٌة الفعل الناتج عنه الضرر ملقاة على الؽٌر فإن النظام الجماعً لمنح رواتب التقاعد ٌحل حتما محله فً حقوق 

ودعاوى المصابٌن أو ذوي حقوقهم ضد هذا الؽٌر أو ضد مإمنه النائب عنه إلى ؼاٌة المبلػ التكمٌلً للمعاش عن الزمانة أو الوفاة الواجب 

 دفعه عن المدة المتراوحة بٌن تارٌخ الزمانة أو الوفاة وبٌن السن العادٌة لإلحالة على التقاعد المحددة فً الفصل 72 أعاله.

 

وٌلزم الؽٌر المذكور أو مإمنه بإطالع القائمٌن على النظام الجماعً لمنح التقاعد على طلب التسوٌة الودٌة التً تتم بٌن الؽٌر أو مإمنه من 

 جهة والمصاب أو المستحقٌن عنه من جهة أخرى أو على الدعوى المقامة من قبل هإالء على المعنً باألمر للمطالبة بالتعوٌض.

 

وفً كلتا الحالتٌن المنصوص علٌهما فً الفقرة السابقة ٌحتفظ المصاب أو المستحقون عنه فً مواجهة الؽٌر المسإول أو مإمنه المشار إلٌه 

أعاله بحق الرجوع علٌهما للتعوٌض عن األضرار الالحقة بهم ماعدا فٌما ٌتعلق بالمبلػ الذي ٌمكن أن ٌطالب به القائمون عن النظام الجماعً 

 لمنح التقاعد تطبٌقا لهذا الفصل.

 

 

 الفصل 97 :

ال ٌسمح بالجمع بٌن معاشٌن أو عدة معاشات مقدرة على أساس مدة الخدمات إال إذا كانت المعاشات المذكورة ممنوحة على أساس خدمات 

منجزة فً مناصب متوالٌة. وال ٌمكن أن ٌكتسب أي منخرط حقوق تقاعد فً منصبٌن متالزمٌن ٌإدٌان إلى االستفادة من راتب تقاعد. وال ٌمكن 

 فً أي حال من األحوال أن تعتبر المدة المحسوبة فً تصفٌة معاش ما لتصفٌة معاش آخر.

 

 ؼٌر أنه ٌمكن الجمع بٌن معاش ٌمنحه نظام أساسً وبٌن معاش ٌضمنه نظام تكمٌلً أو مضمون برسم تؤمٌن عن الحٌاة.

 

 

 الفصل 91 :

 إن أعوان المإسسات المنضمة إلى النظام الجماعً لمنح رواتب التقاعد المستفٌدٌن من معاش تقاعد ال ٌمكنهم االنخراط فً نظام احتٌاط آخر.

 

 

 الفصل 99 :

)ؼٌر بالمادة 1 من الظهٌر الشرٌؾ رقم 272-33-1 بتارٌخ 22 ربٌع األول 3131 )31 سبتمبر 3991(( : ٌصرؾ رب العمل مباشرة إلى 

المنخرطٌن فً هذا النظام المزاولٌن عملهم التعوٌضات العائلٌة المستحقة لهم عن األطفال الذي ٌعولونهم ، وذلك وفق النصوص التنظٌمٌة 

 الجاري بها العمل.

 

 

 الباب الثانً
 

 النزاعات
 

 الفصل 99 :

كل نزاع قد ٌنشؤ بٌن النظام الجماعً لمنح رواتب التقاعد من جهة وبٌن المنضمٌن إلٌه والمنخرطٌن فٌه أو المظنون أنهم كذلك من جهة أخرى 

 ٌرفع أمام لجنة مختصة تتؤلؾ ممن ٌؤتً :
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 - قاض من المحكمة االبتدائٌة بصفة رئٌس ؛

 - ممثل لوزارة الشؽل والشإون االجتماعٌة ؛

 - ممثل لوزارة المالٌة ؛

 - ممثل للسلطة الحكومٌة المكلفة بالوظٌفة العمومٌة ؛

 - المدٌر العام لصندوق اإلٌداع والتدبٌر أو ممثله ؛

 - ممثل للمإسسة المشؽلة ؛

 - ممثل للمنخرطٌن تعٌنه المإسسة المشؽلة.

 

 وٌمكن أن تنظر من جدٌد فً مقررات هذه اللجنة لجنة استئناؾ تتؤلؾ ممن ٌؤتً : 

 - مستشار من محكمة االستئناؾ بصفة رئٌس ؛

 - ممثل لوزارة الشؽل والشإون االجتماعٌة ؛

 - ممثل لوزارة المالٌة ؛

 - ممثل للسلطة الحكومٌة المكلفة بالوظٌفة العمومٌة ؛

 - المدٌر العام لصندوق اإلٌداع والتدبٌر أو ممثله ؛

 - ممثل للوزارة المعهود إلٌها بالوصاٌة على المإسسة المشؽلة.

 وتحدد بمرسوم كٌفٌات تعٌٌن أعضاء اللجنتٌن المذكورتٌن وتسٌٌرهما.

 

 وٌمكن أن ٌقدم بشؤن مقررات لجنة االستئناؾ طلب نقض لدى المجلس األعلى طبق الشروط المقررة فً التشرٌع المعمول به.

 

 

 الفصل 93 :

ٌجب أن تقدم دعوى النزاع فً رفض طلب معاش أو كٌفٌات تصفٌته فً أجل سنة واحدة ٌبتدئ من تارٌخ تبلٌػ المقرر المنازع فٌه إلى المعنً 

 باألمر أو إلى ممثله القانونً وإال سقط الحق فٌه.

 

 

 الباب الثالث
 

 اإلعفاءات الجبائٌة
 

 الفصل 98 :

)ؼٌر بالمادة 1 من الظهٌر الشرٌؾ رقم 272-33-1 بتارٌخ 22 ربٌع األول 3131 )31 سبتمبر 3991(( : تعفى اشتراكات األجراء ومساهمات 

 أرباب العمل من جمٌع الضرائب.

 

وتعفى من حقوق التنبر وتسجل بالمجان االقتناءات التً تنجزها مإسسة النظام الجماعً لمنح رواتب التقاعد والمبادالت واالتفاقٌات المبرمة 

 لفائدته.

 

وتعفى من جمٌع رسوم التسجٌل والدمؽة األحكام القضائٌة المتعلقة بتطبٌق النصوص التشرٌعٌة والتنظٌمٌة الخاصة بالنظام الجماعً لمنح 

التقاعد كما تعفى من ذلك الوثائق والمستندات كٌفما كان نوعها الالزمة للحصول على المبالػ التً ٌصرفها النظام الجماعً المذكور للمنخرطٌن 

 فٌه والسٌما منها المخالصات.

 

 الباب الرابع
 

 العقوبات
 

 الفصل 91 :

ٌدفع المشؽل إلى مإسسة النظام الجماعً لمنح رواتب التقاعد مبلػ واجبات االنخراط والمساهمات فً التوارٌخ وطبق الكٌفٌات المحددة 

 بمرسوم.

 

 وتفرض على الدفعات ؼٌر المنجزة فً اآلجال المقررة زٌادة قدرها 9% عن كل سنة من التؤخٌر. وٌتحمل هذه الزٌادة المشؽل وحده.

 

 

 الفصل 90 :

ٌعاقب بؽرامة ٌتراوح قدرها بٌن 110 درهم و100 درهم وٌمكن رفعها إلى الضعؾ فً حالة العود إلى المخالفة كل من أدلى عمدا بتصرٌحات 

 ؼٌر صحٌحة قصد تمكٌن أحد مؤجورٌه من قبض تعوٌضات ال حق له فٌها.
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وٌلزم عالوة على ذلك بؤن ٌدفع إلى مإسسة النظام الجماعً لمنح رواتب التقاعد المبلػ المإدى بصفة ؼٌر قانونٌة إذا ما رؼب فً ذلك الطرؾ 

 الطالب.

 

 

 الفصل 92 :

ٌعاقب بؽرامة ٌتراوح قدرها بٌن 110 درهما و100 درهم. وٌمكن رفعها إلى الضعؾ فً حالة العود إلى المخالفة المنخرط الذي ٌدلً عمدا 

 بتصرٌحات ؼٌر صحٌحة تتعلق بحالته قصد تعوٌضات ال حق له فٌها. وٌلزم عالوة على ذلك بإرجاع المبلػ المإدى بصفة ؼٌر قانونٌة.

 

 وٌعاقب بؽرامة ٌتراوح قدرها بٌن 210 درهما و20000 درهم كل من احتفظ لدٌه من ؼٌر موجب بواجب انخراط المؤجور المقتطع من األجرة.

 

 

 الفصل 91 :

إن دعوى المطالبة باالستخالص المقدمة بقطع النظر عن الدعوى العمومٌة تتقادم بعد مضً خمس سنوات على تارٌخ انصرام األجل المحدد فً 

 البٌان الحسابً الموجه إلى المدٌن من لدن مإسسة النظام الجماعً لمنح رواتب التقاعد.

 

 

 الفصل 97 :

 ٌدخل ظهٌرنا الشرٌؾ هذا فً حٌز التطبٌق بعد مضً ثالثة أشهر على تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة.

 

 

 الفصل 91 :

تلؽى ابتداء من تارٌخ العمل بظهٌرنا الشرٌؾ هذا الصادر بمثابة قانون جمٌع المقتضٌات المنافٌة والسٌما المقتضٌات المبٌنة فً الفصل الثانً 

من الظهٌر الشرٌؾ رقم 194-72-1 الصادر فً 27 جمادى الثانٌة 2711 )13 ٌولٌوز 2131( بمثابة قانون ٌتعلق بنظام الضمان االجتماعً 

وكذا المقطع 1 من الفصل 7 من قانون رقم 32-022 الصادر فً 21 ذي القعدة 2712 )72 دجنبر 2132( بإحداث نظام لرواتب التقاعد 

 المدنٌة.
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