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LLooii  nn°°  4433..9955  pprroommuullgguuééee  ppaarr  ddaahhiirr  nn°°  11..9966..110066  dduu  2211  rraabbiiii  II  11441177  ((77  aaooûûtt  

11999966)),,    ppoorrttaanntt  rrééoorrggaanniissaattiioonn  ddee  llaa  CCaaiissssee  MMaarrooccaaiinnee  ddeess  RReettrraaiitteess
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  2266;;  

AA  ddéécciiddéé  ccee  qquuii  ssuuiitt::  

TTiittrree  pprreemmiieerr  

DDéénnoommiinnaattiioonn  eett  oobbjjeett  

AArrttiiccllee  pprreemmiieerr  

LLaa  CCaaiissssee  mmaarrooccaaiinnee  ddeess  rreettrraaiitteess  ccrrééééee  ppaarr  llee  ddaahhiirr  dduu  11
eerr

  cchhaaoouuaall  11334488  ((22  mmaarrss  11993300))  

qquuii  ddeemmeeuurree  uunn  ééttaabblliisssseemmeenntt  ppuubblliicc  ddoottéé  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé  mmoorraallee  eett  ddee  ll''aauuttoonnoommiiee  

ffiinnaanncciièèrree,,  eesstt  ddééssoorrmmaaiiss  rrééggiiee  ppaarr  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii..  

AArrttiiccllee  22  

LLaa  CCaaiissssee  mmaarrooccaaiinnee  ddeess  rreettrraaiitteess  eesstt  ppllaaccééee  ssoouuss  llaa  ttuutteellllee  ddee  ll''EEttaatt  llaaqquueellllee  aa  ppoouurr  oobbjjeett  

ddee  ffaaiirree  rreessppeecctteerr  ppaarr  lleess  oorrggaanneess  ccoommppéétteennttss  ddee  llaa  ccaaiissssee,,  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  llaa  pprréésseennttee  

llooii,,  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  cceelllleess  rreellaattiivveess  aauuxx  mmiissssiioonnss  qquuii  lluuii  ssoonntt  ddéévvoolluueess  eett,,  ddee  mmaanniièèrree  

ggéénnéérraallee,,  ddee  vveeiilllleerr,,  eenn  ccee  qquuii  llaa  ccoonncceerrnnee,,  àà  ll''aapppplliiccaattiioonn  ddee  llaa  llééggiissllaattiioonn  eett  ddee  llaa  

rréégglleemmeennttaattiioonn  rreellaattiivveess  aauuxx  ééttaabblliisssseemmeennttss  ppuubblliiccss..  

LLaa  CCaaiissssee  mmaarrooccaaiinnee  ddeess  rreettrraaiitteess  eesstt  ééggaalleemmeenntt  ssoouummiissee  aauu  ccoonnttrrôôllee  ffiinnaanncciieerr  ddee  ll''EEttaatt  

aapppplliiccaabbllee  aauuxx  ééttaabblliisssseemmeennttss  ppuubblliiccss  eenn  vveerrttuu  ddee  llaa  llééggiissllaattiioonn  eett  ddee  llaa  rréégglleemmeennttaattiioonn  

eenn  vviigguueeuurr..  

AArrttiiccllee  33..    

LLaa  CCaaiissssee  mmaarrooccaaiinnee  ddeess  rreettrraaiitteess  eesstt  cchhaarrggééee  ddee  ggéérreerr::  

11°°  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;;  

22°°  LLeess  ppeennssiioonnss  cciivviilleess  dd''iinnvvaalliiddiittéé  iinnssttiittuuééeess  ppaarr  llaa  llooii  nn°°  001111..7711  dduu  1122  kkaaaaddaa  11339911  ((3300  

ddéécceemmbbrree  11997711))  pprréécciittééee;;  

33°°  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  eett  éétteenndduuee  aauuxx  ppeerrssoonnnneellss  

dd''eennccaaddrreemmeenntt  eett  ddee  rraanngg  ddeess  FFoorrcceess  aauuxxiilliiaaiirreess  eenn  aapppplliiccaattiioonn  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;;  

44°°  LLeess  ppeennssiioonnss  mmiilliittaaiirreess  dd''iinnvvaalliiddiittéé  iinnssttiittuuééeess  ppaarr  llee  ddaahhiirr  nn°°  11..5588..111177  dduu  1155  

mmoohhaarrrreemm  11337788  ((11
eerr

  aaooûûtt  11995588)),,  tteell  qquu''iill  aa  ééttéé  mmooddiiffiiéé  eett  ccoommppllééttéé;;  
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55°°  LLeess  ppeennssiioonnss  dd''iinnvvaalliiddiittéé  aalllloouuééeess  aauuxx  ppeerrssoonnnneellss  dd''eennccaaddrreemmeenntt  eett  ddee  rraanngg  ddeess  

FFoorrcceess  aauuxxiilliiaaiirreess  eenn  aapppplliiccaattiioonn  dduu  ddaahhiirr  ppoorrttaanntt  llooii  nn°°  11..7744..9922  dduu  33  cchhaaaabbaannee  11339955  ((1122  

aaooûûtt  11997755))  pprréécciittéé;;  

66°°  LLee  rrééggiimmee  ddeess  ppeennssiioonnss  aattttrriibbuuééeess  aauuxx  rrééssiissttaannttss  eett  àà  lleeuurrss  vveeuuvveess,,  ddeesscceennddaannttss  eett  

aasscceennddaannttss  eenn  aapppplliiccaattiioonn  dduu  ddaahhiirr  nn°°  11..5599..007755  dduu  66  rraammaaddaann  11337788  ((1166  mmaarrss  11995599)),,  tteell  

qquu''iill  aa  ééttéé  mmooddiiffiiéé  eett  ccoommppllééttéé;;  

77°°  LLeess  aallllooccaattiioonnss  ffoorrffaaiittaaiirreess  aattttrriibbuuééeess  àà  cceerrttaaiinnss  aanncciieennss  rrééssiissttaannttss  eett  aanncciieennss  mmeemmbbrreess  

ddee  ll''aarrmmééee  ddee  lliibbéérraattiioonn  eett  àà  lleeuurrss  aayyaannttss  ccaauussee,,  eenn  aapppplliiccaattiioonn  dduu  ddaahhiirr  ppoorrttaanntt  llooii  nn°°  

11..7766..553344  dduu  1155  cchhaaaabbaannee  11339966  ((1122  aaooûûtt  11997766)),,  tteell  qquu''iill  aa  ééttéé  mmooddiiffiiéé  eett  ccoommppllééttéé;;  

88°°  LLeess  ppeennssiioonnss,,  rreenntteess  eett  aallllooccaattiioonnss,,  aauuttrreess  qquuee  cceelllleess  vviissééeess  aauuxx  ppaarraaggrraapphheess  

pprrééccééddeennttss,,  eett  ddoonntt  llaa  ggeessttiioonn  eesstt  aassssuurrééee,,  eenn  vveerrttuu  ddee  llééggiissllaattiioonnss  eett  ddee  rréégglleemmeennttaattiioonnss  

ppaarrttiiccuulliièèrreess,,  àà  llaa  ddaattee  ddee  ppuubblliiccaattiioonn  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  ssooiitt  ppaarr  llee  mmiinniissttrree  cchhaarrggéé  ddeess  

ffiinnaanncceess,,  ssooiitt  ppaarr  llaa  CCaaiissssee  mmaarrooccaaiinnee  ddeess  rreettrraaiitteess..  

AArrttiiccllee  44..  

  LLaa  CCaaiissssee  mmaarrooccaaiinnee  ddeess  rreettrraaiitteess  eesstt,,  ééggaalleemmeenntt,,  hhaabbiilliittééee  àà  mmeettttrree  eenn  ooeeuuvvrree,,  aapprrèèss  

aaccccoorrdd  ddee  ll''aauuttoorriittéé  ddee  ttuutteellllee,,  ddeess  rrééggiimmeess  ccoommpplléémmeennttaaiirreess  ffaaccuullttaattiiffss  ddee  rreettrraaiittee  aauu  

pprrooffiitt  ddee  sseess  aaffffiilliiééss  eett  ddee  lleeuurrss  aayyaannttss  ddrrooiitt..  

TTiittrree  IIII  

OOrrggaanniissaattiioonn  aaddmmiinniissttrraattiivvee  eett  ggeessttiioonn  

AArrttiiccllee  55..  

  LLaa  CCaaiissssee  mmaarrooccaaiinnee  ddeess  rreettrraaiitteess  eesstt  aaddmmiinniissttrrééee  ppaarr  uunn  ccoonnsseeiill  dd''aaddmmiinniissttrraattiioonn  

ccoommppoosséé  ccoommmmee  ssuuiitt::  

11°°  ssiixx  rreepprréésseennttaannttss  ddee  ll''EEttaatt;;  

22°°  uunn  rreepprréésseennttaanntt  ddeess  ccoolllleeccttiivviittééss  llooccaalleess,,  éélluu  ppaarr  lleess  pprrééssiiddeennttss  ddeess  ccoonnsseeiillss  

ccoommmmuunnaauuxx;;  

33°°  ttrrooiiss  rreepprréésseennttaannttss  ddeess  ppeerrssoonnnneellss  aaffffiilliiééss  aauu  rrééggiimmee  ddee  ppeennssiioonnss  cciivviilleess,,  éélluuss  ppaarr  uunn  

ccoollllèèggee  ffoorrmméé  ddeess  rreepprréésseennttaannttss  dduu  ppeerrssoonnnneell  aauu  sseeiinn  ddeess  ccoommmmiissssiioonnss  ppaarriittaaiirreess  

pprréévvuueess  ppaarr  llee  ssttaattuutt  ggéénnéérraall  ddee  llaa  ffoonnccttiioonn  ppuubblliiqquuee,,  llee  ssttaattuutt  ppaarrttiiccuulliieerr  dduu  ppeerrssoonnnneell  

ccoommmmuunnaall  eett  lleess  ssttaattuuttss  ppaarrttiiccuulliieerrss  ddeess  ppeerrssoonnnneellss  ddeess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ppuubblliiccss  aaffffiilliiééss  aauu  

rrééggiimmee  ddee  ppeennssiioonnss  cciivviilleess;;  

44°°  ddeeuuxx  rreepprréésseennttaannttss    ddeess  ppeerrssoonnnneellss  aaffffiilliiééss  aauu  rrééggiimmee  ddee  ppeennssiioonnss  mmiilliittaaiirreess,,  ddééssiiggnnééss  

ppaarr  ll''aaddmmiinniissttrraattiioonn;;  

55°°  ddeeuuxx  rreepprréésseennttaannttss  ddeess  rreettrraaiittééss  rreessssoorrttiissssaannttss  ddeess  rrééggiimmeess  ddee  ppeennssiioonnss  cciivviilleess  eett  

mmiilliittaaiirreess,,  ddééssiiggnnééss  ppaarr  ll''aaddmmiinniissttrraattiioonn  ssuurr  pprrooppoossiittiioonn  ddeess  aassssoocciiaattiioonnss  ddeess  rreettrraaiittééss  

llééggaalleemmeenntt  ccoonnssttiittuuééeess..  

LLeess  mmooddaalliittééss  dd''éélleeccttiioonn  eett  ddee  ddééssiiggnnaattiioonn  ddeess  mmeemmbbrreess  dduu  ccoonnsseeiill  dd''aaddmmiinniissttrraattiioonn  ssoonntt  

ffiixxééeess  ppaarr  vvooiiee  rréégglleemmeennttaaiirree..  

AArrttiiccllee  66..    

LLee  ccoonnsseeiill  dd''aaddmmiinniissttrraattiioonn  eesstt  iinnvveessttii  ddee  ttoouuss  lleess  ppoouuvvooiirrss  eett  aattttrriibbuuttiioonnss  nnéécceessssaaiirreess  àà  

ll''aaddmmiinniissttrraattiioonn  ddee  llaa  CCaaiissssee  mmaarrooccaaiinnee  ddeess  rreettrraaiitteess..  

LLee  ccoonnsseeiill  dd''aaddmmiinniissttrraattiioonn  ssee  rrééuunniitt  ssuurr  ccoonnvvooccaattiioonn  ddee  ssoonn  pprrééssiiddeenntt  aauussssii  ssoouuvveenntt  qquuee  

lleess  bbeessooiinnss  ddee  llaa  ccaaiissssee  ll''eexxiiggeenntt  eett,,  aauu  mmooiinnss,,  ddeeuuxx  ffooiiss  ppaarr  eexxeerrcciiccee  ccoommppttaabbllee::  

��  ««  aauu  pplluuss  ttaarrdd  llee  3311  mmaaii,,  ppoouurr  aarrrrêêtteerr  lleess  ééttaattss  ddee  ssyynntthhèèssee  ddee  ll''eexxeerrcciiccee  ccllooss;;  

��  aauu  pplluuss  ttaarrdd  llee  3300  nnoovveemmbbrree,,  ppoouurr  eexxaammiinneerr  eett  aarrrrêêtteerr  llee  bbuuddggeett  eett  llee  

pprrooggrraammmmee  dd''aaccttiioonn  ddee  ll''eexxeerrccee  ssuuiivvaanntt..  »»
22
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LLee  ccoonnsseeiill  dd''aaddmmiinniissttrraattiioonn  ddéélliibbèèrree  vvaallaabblleemmeenntt  lloorrssqquuee  lleess  ddeeuuxx  ttiieerrss  aauu  mmooiinnss  ddee  sseess  

mmeemmbbrreess  ssoonntt  pprréésseennttss  oouu  rreepprréésseennttééss..  SSeess  ddéécciissiioonnss  ssoonntt  pprriisseess  àà  llaa  mmaajjoorriittéé  ddeess  vvooiixx..  

EEnn  ccaass  ddee  ppaarrttaaggee  ééggaall  ddeess  vvooiixx,,  cceellllee  dduu  pprrééssiiddeenntt  eesstt  pprrééppoonnddéérraannttee..  

LLee  ccoonnsseeiill  dd''aaddmmiinniissttrraattiioonn  ppeeuutt  ddéécciiddeerr  llaa  ccrrééaattiioonn  ddee  ttoouutt  ccoommiittéé  ddoonntt  iill  ffiixxee  llaa  

ccoommppoossiittiioonn  eett  lleess  mmooddaalliittééss  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  eett  aauuqquueell  iill  ppeeuutt  ddéélléégguueerr  ppaarrttiiee  ddee  sseess  

ppoouuvvooiirrss..  

AArrttiiccllee  77..    

LLaa  CCaaiissssee  mmaarrooccaaiinnee  ddeess  rreettrraaiitteess  eesstt  ggéérrééee  ppaarr  uunn  ddiirreecctteeuurr..  

LLee  ddiirreecctteeuurr  ddééttiieenntt  ttoouuss  lleess  ppoouuvvooiirrss  eett  aattttrriibbuuttiioonnss  nnéécceessssaaiirreess  àà  llaa  ggeessttiioonn  ddee  llaa  ccaaiissssee,,  

qquuii  lluuii  ssoonntt  ddéélléégguuééss  ppaarr  llee  ccoonnsseeiill  dd''aaddmmiinniissttrraattiioonn..  IIll  eexxééccuuttee  lleess  ddéécciissiioonnss  dduu  ccoonnsseeiill  

dd''aaddmmiinniissttrraattiioonn  eett,,  llee  ccaass  éécchhééaanntt,,  cceelllleess  dduu  ccoommiittéé  vviisséé  aauu  ddeerrnniieerr  aalliinnééaa  ddee  ll''aarrttiiccllee  66  

ccii--ddeessssuuss..  IIll  rreepprréésseennttee  llaa  ccaaiissssee  ddeevvaanntt  lleess  jjuurriiddiiccttiioonnss  ccoommppéétteenntteess..  IIll  ccoonnccèèddee  lleess  

ppeennssiioonnss,,  rreenntteess  eett  aallllooccaattiioonnss  eett  nnoottiiffiiee  aauuxx  bbéénnééffiicciiaaiirreess  ddeess  bbrreevveettss  ddee  ppeennssiioonn  ffaaiissaanntt  

rreessssoorrttiirr  llee  ddééccoommppttee  ddééttaaiilllléé  ddee  llaa  lliiqquuiiddaattiioonn..  

LLee  ddiirreecctteeuurr  ppeeuutt  rreecceevvooiirr  ddééllééggaattiioonn  dduu  ccoonnsseeiill  dd''aaddmmiinniissttrraattiioonn  ppoouurr  llee  rrèègglleemmeenntt  

dd''aaffffaaiirreess  ddéétteerrmmiinnééeess..  

IIll  ppeeuutt  ddéélléégguueerr,,  ssoouuss  ssaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé,,  uunnee  ppaarrttiiee  ddee  sseess  ppoouuvvooiirrss  eett  aattttrriibbuuttiioonnss  aauu  

ppeerrssoonnnneell  ddee  ddiirreeccttiioonn  ddee  llaa  CCaaiissssee  mmaarrooccaaiinnee  ddeess  rreettrraaiitteess..  

LLee  ddiirreecctteeuurr  eesstt  aassssiissttéé  ppaarr  uunn  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  nnoommmméé  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  llaa  

rréégglleemmeennttaattiioonn  eenn  vviigguueeuurr..  CCeelluuii--ccii  aassssuurree,,  ssoouuss  ll''aauuttoorriittéé  dduu  ddiirreecctteeuurr,,  llaa  ccoooorrddiinnaattiioonn  

eennttrree  lleess  ddiifffféérreennttss  sseerrvviicceess  ddee  llaa  ccaaiissssee  eett  eexxeerrccee  lleess  ppoouuvvooiirrss  qquuii  lluuii  ssoonntt  ddéélléégguuééss  ppaarr  

llee  ddiirreecctteeuurr..  

AArrttiiccllee  88..    

PPaarr  ccoommpplléémmeenntt  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ddee::  

��  ll''aarrttiiccllee  2299  ddee  llaa  llooii  pprréécciittééee  nn°°  001111..7711  dduu  1122  kkaaaaddaa  11339911  ((3300  ddéécceemmbbrree  

11997711))  iinnssttiittuuaanntt  uunn  rrééggiimmee  ddee  ppeennssiioonnss  cciivviilleess,,  tteellllee  qquu''eellllee  aa  ééttéé  mmooddiiffiiééee  eett  

ccoommppllééttééee;;  

��  ll''aarrttiiccllee  3311  ddee  llaa  llooii  pprréécciittééee  nn°°  001133..7711  dduu  1122  kkaaaaddaa  11339911  ((3300  ddéécceemmbbrree  

11997711))  iinnssttiittuuaanntt  uunn  rrééggiimmee  ddee  ppeennssiioonnss  mmiilliittaaiirreess,,  tteellllee  qquu''eellllee  aa  ééttéé  mmooddiiffiiééee  

eett  ccoommppllééttééee;;  

��  ll''aarrttiiccllee  pprreemmiieerr  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;;  

llaa  CCaaiissssee  mmaarrooccaaiinnee  ddeess  rreettrraaiitteess  eesstt  mmeemmbbrree  ddee  ddrrooiitt  ddeess  ccoommmmiissssiioonnss  ddee  rrééffoorrmmee  

ccoommppéétteenntteess  àà  ll''ééggaarrdd  ddeess  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  cciivviillss  eett  mmiilliittaaiirreess  eett  ddeess  ppeerrssoonnnneellss  ddeess  FFoorrcceess  

aauuxxiilliiaaiirreess..  

TTiittrree  IIIIII    

DDiissppoossiittiioonnss  ffiinnaanncciièèrreess  

AArrttiiccllee  99::  

AA..--  LLeess  rreessssoouurrcceess  ddee  llaa  CCaaiissssee  mmaarrooccaaiinnee  ddeess  rreettrraaiitteess  ccoommpprreennnneenntt::  

11°°  lleess  rreetteennuueess  ppoouurr  ppeennssiioonn  aaiinnssii  qquuee  lleess  rreetteennuueess  aauu  ttiittrree  ddee  llaa  vvaalliiddaattiioonn  ddeess  sseerrvviicceess  àà  

llaa  cchhaarrggee  ddeess  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  eett  aaggeennttss  aaffffiilliiééss  aauuxx  rrééggiimmeess  ddee  ppeennssiioonnss  vviissééss  aauuxx  11°°  eett  33°°  

ddee  ll''aarrttiiccllee  33  ccii--ddeessssuuss;;  

22°°  LLeess  rreetteennuueess  eett  ppééccuulleess  rreevveerrssééss  àà  llaa  CCaaiissssee  mmaarrooccaaiinnee  ddeess  rreettrraaiitteess  eenn  aapppplliiccaattiioonn  ddeess  

ddiissppoossiittiioonnss::  

��  ddee  ll''aarrttiiccllee  2233  ddee  llaa  llooii  pprréécciittééee  nn°°  001111..7711  dduu  1122  kkaaaaddaa  11339911  ((3300  ddéécceemmbbrree  

11997711));;  
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��  ddee  ll''aarrttiiccllee  2266  ddee  llaa  llooii  pprréécciittééee  nn°°  001133..7711  dduu  1122  kkaaaaddaa  11339911  ((3300  ddéécceemmbbrree  

11997711));;  

��  ddee  ll''aarrttiiccllee  pprreemmiieerr  dduu  ddaahhiirr  ppoorrttaanntt  llooii  nn°°  11..7744..9922  dduu  3300  cchhaaaabbaannee  11339955  ((1122  

aaooûûtt  11997755))  pprréécciittéé;;  

��  ddee  ll''aarrttiiccllee  77  dduu  ddaahhiirr  ppoorrttaanntt  llooii  nn°°  11..9933..2299  dduu  2222  rraabbiiii  II  11441144  ((1100  sseepptteemmbbrree  

11999933))  rreellaattiiff  àà  llaa  ccoooorrddiinnaattiioonn  ddeess  rrééggiimmeess  ddee  pprréévvooyyaannccee  ssoocciiaallee;;  

33°°  LLeess  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ddee  ll''EEttaatt,,  ddeess  ccoolllleeccttiivviittééss  llooccaalleess  eett  ddeess  ééttaabblliisssseemmeenntt  ppuubblliiccss  aaiinnssii  

qquuee  cceelllleess  ddeess  oorrggaanniissmmeess  ddee  ddééttaacchheemmeenntt,,  aauu  ttiittrree  ddee  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  ddeess  ddrrooiittss  àà  

ppeennssiioonn  ddeess  ppeerrssoonnnneellss  aaffffiilliiééss  aauuxx  rrééggiimmeess  ddeess  ppeennssiioonnss  vviissééss  aauuxx  11°°  eett  33°°  ddee  ll''aarrttiiccllee  33  

ccii--ddeessssuuss;;  

44°°  ((DDééssoorrmmaaiiss  eett  aapprrèèss  llaa  pprroommuullggaattiioonn  ddee  llaa  llooii  3377..0055  aayyaanntt  aabbrrooggéé,,  aavveecc  eeffffeett  dduu  

11
eerr

  jjaannvviieerr  22000066,,  lleess  aarrttiicclleess  77  bbiiss  eett  2200  bbiiss  ddee  llaa  llooii  nn°°  001111..7711  pprréécciittééee,,  ll''aarrttiiccllee  88  bbiiss  

ddee  llaa  llooii  nn°°  001133..7711  pprréécciittééee  eett  ll''aarrttiiccllee  55  bbiiss  dduu  ddaahhiirr  ppoorrttaanntt  llooii  nn°°  11..7744..9922  pprréécciittéé,,  

llee  ttrraannssffeerrtt  ddeess  ddrrooiittss  àà  ppeennssiioonn  dduu  RRCCAARR  àà  llaa  CCMMRR  nn’’eesstt  pplluuss  ppoossssiibbllee))..  

55°°  LLeess  mmoonnttaannttss  dduuss  ppaarr  ll''EEttaatt,,  lleess  ccoolllleeccttiivviittééss  llooccaalleess  eett  lleess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ppuubblliiccss  ppoouurr  

llaa  ccoouuvveerrttuurree  ddeess  ddééppeennsseess  aafffféérreenntteess  aauuxx  ppeennssiioonnss,,  rreenntteess  eett  aallllooccaattiioonnss  vviissééeess  aauuxx  22°°,,  

44°°,,  55°°,,  66°°,,  77°°  eett  88  °°  ddee  ll''aarrttiiccllee  33  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii;;  

66°°  LLeess  mmoonnttaanntt  dduuss  ppaarr  ll''EEttaatt,,  lleess  ccoolllleeccttiivviittééss  llooccaalleess  eett  lleess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ppuubblliiccss  aauu  

ttiittrree  ddeess  ffrraaiiss  eennggeennddrrééss  ppaarr  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  ppeennssiioonnss  vviissééeess  aauuxx  22°°,,  44°°,,  55°°,,  66°°,,  77°°  eett  88  °°  ddee  

ll''aarrttiiccllee  33  ccii--ddeessssuuss;;  

77°°  LLeess  ssoommmmeess  iinnddûûmmeenntt  ppeerrççuueess,,  rreessttiittuuééeess  àà  llaa  ccaaiissssee  eenn  aapppplliiccaattiioonn  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  

ddee::  

��  ll''aarrttiiccllee  5500  ddee  llaa  llooii  pprréécciittééee  nn°°  001111..7711  dduu  1122  kkaaaaddaa  11339911  ((3300  ddéécceemmbbrree  

11997711));;  

��  ll''aarrttiiccllee  5544  ddee  llaa  llooii  pprréécciittééee  nn°°  001133..7711  dduu  1122  kkaaaaddaa  11339911  ((3300  ddéécceemmbbrree  

11997711));;  

��  ll''aarrttiiccllee  pprreemmiieerr  dduu  ddaahhiirr  ppoorrttaanntt  llooii  nn°°  11..7744..9922  dduu  3300  cchhaaaabbaannee  11339955  ((1122  

aaooûûtt  11997755))  pprréécciittéé;;  

88°°  LLeess  pprroodduuiittss  ddeess  ppllaacceemmeennttss  eett  cceeuuxx  rrééssuullttaanntt  ddee  ll''eexxppllooiittaattiioonn  dduu  ppaattrriimmooiinnee  ddee  llaa  

ccaaiissssee;;  

99°°  LLeess  mmaajjoorraattiioonnss  ddee  rreettaarrdd  pprréévvuueess  aauu  22°°  aalliinnééaa  ddee  ll''aarrttiiccllee  1111  ccii--ddeessssoouuss;;  

1100°°  LLeess  aammeennddeess  vviissééeess  àà  ll''aarrttiiccllee  5511  ddee  llaa  llooii  pprréécciittééee  nn°°  001111..7711  dduu  1122  kkaaaaddaa  11339911  ((3300  

ddéécceemmbbrree  11997711))  eett  àà  ll''aarrttiiccllee  5555  ddee  llaa  llooii  pprréécciittééee  nn°°  001133..7711  dduu  1122  KKaaaaddaa  11339911  ((3300  

ddéécceemmbbrree  11997711));;  

1111°°  LLeess  ssuubbvveennttiioonnss,,  ddoonnss,,  lleeggss  eett  pprroodduuiittss  ddiivveerrss;;  

1122°°  TToouutteess  aauuttrreess  rreessssoouurrcceess  qquuii  ppeeuuvveenntt  êêttrree  aattttrriibbuuééeess  uullttéérriieeuurreemmeenntt  àà  llaa  ccaaiissssee..  

BB..  --  LLeess  ddééppeennsseess  ddee  llaa  CCaaiissssee  mmaarrooccaaiinnee  ddeess  rreettrraaiitteess  ccoommpprreennnneenntt::  

��  llee  sseerrvviiccee  ddeess  ppeennssiioonnss,,  rreenntteess,,  aallllooccaattiioonnss  eett  aauuttrreess  pprreessttaattiioonnss  rreelleevvaanntt  ddeess  

rrééggiimmeess  éénnuumméérrééss  aauuxx  aarrttiicclleess  33  eett  44  ccii--ddeessssuuss;;  

��  LLee  rreemmbboouurrsseemmeenntt  ddeess  rreetteennuueess  ppoouurr  ppeennssiioonn  pprréévvuu  aauuxx  aarrttiicclleess  2211,,  2222  eett  2244  

ddee  llaa  llooii  pprréécciittééee  nn°°  001111..7711  dduu  1122  kkaaaaddaa  11339911  ((3300  ddéécceemmbbrree  11997711)),,  aauuxx  

aarrttiicclleess  2244,,  2255  eett  2277  ddee  llaa  llooii  nn°°  001133..7711  dduu  1122  kkaaaaddaa  11339911  ((3300  ddéécceemmbbrree  

11997711))  pprréécciittééee  eett  àà  ll''aarrttiiccllee  88  dduu  ddaahhiirr  ppoorrttaanntt  llooii  nn°°  11..7744..9922  dduu  3300  cchhaaaabbaannee  

11339955  ((1122  aaooûûtt  11997755))  pprréécciittéé;;  

��  LLeess  aavvaanncceess  ssuurr  ppeennssiioonn  aaccccoorrddééeess  aauuxx  rreettrraaiittééss  oouu,,  llee  ccaass  éécchhééaanntt,,  àà  lleeuurrss  

aayyaannttss  ccaauussee;;  

��  lleess  ffrraaiiss  ddee  ggeessttiioonn  ddee  llaa  ccaaiissssee;;  
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��  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn  ddeess  pprreessttaattiioonnss  ffoouurrnniieess  ppoouurr  llee  ccoommppttee  ddee  llaa  ccaaiissssee  eenn  

mmaattiièèrree  ddee  rreeccoouuvvrreemmeenntt  ddeess  rreecceetttteess  eett  ddee  ppaaiieemmeenntt  ddeess  ppeennssiioonnss..  

AArrttiiccllee  1100..    

LLee  mmooddee  ddee  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  ddeess  ffrraaiiss  ddee  ggeessttiioonn  vviissééss  aauu  AA--66°°  ddee  ll''aarrttiiccllee  99  ccii--ddeessssuuss  aaiinnssii  

qquuee  lleess  mmooddaalliittééss  ddee  lleeuurr  vveerrsseemmeenntt  àà  llaa  CCaaiissssee  mmaarrooccaaiinnee  ddeess  rreettrraaiitteess  ssoonntt  ffiixxééss  ppaarr  

vvooiiee  ddee  ccoonnvveennttiioonn  eennttrree  llaaddiittee  ccaaiissssee,,  dd''uunnee  ppaarrtt,,  eett  ll''EEttaatt,,  lleess  ccoolllleeccttiivviittééss  llooccaalleess  eett  lleess  

ééttaabblliisssseemmeennttss  ppuubblliiccss,,  dd''aauuttrree  ppaarrtt..  

AArrttiiccllee  1111..    

LL''EEttaatt,,  lleess  ccoolllleeccttiivviittééss  llooccaalleess  eett  lleess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ppuubblliiccss  aaiinnssii  qquuee  lleess  oorrggaanniissmmeess  

aauupprrèèss  ddeessqquueellss  ddeess  aaffffiilliiééss  aauuxx  rrééggiimmeess  ddeess  ppeennssiioonnss  cciivviilleess  eett  mmiilliittaaiirreess  ssoonntt  ddééttaacchhééss,,  

vveerrsseenntt  àà  llaa  CCaaiissssee  mmaarrooccaaiinnee  ddeess  rreettrraaiitteess  lleess  ccoonnttrriibbuuttiioonnss,,  lleess  rreetteennuueess  eett  aauuttrreess  

cchhaarrggeess  ddoonntt  iillss  ssoonntt  rreeddeevvaabblleess  aauuxx  éécchhééaanncceess  eett  sseelloonn  lleess  mmooddaalliittééss  ffiixxééeess  ppaarr  vvooiiee  

rréégglleemmeennttaaiirree..  

LLeess  vveerrsseemmeennttss  qquuii  nnee  ssoonntt  ppaass  eeffffeeccttuuééss  ddaannss  lleess  ddééllaaiiss  ffiixxééss  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  ll''aalliinnééaa  

pprrééccééddeenntt  ssoonntt  ppaassssiibblleess  ddee  mmaajjoorraattiioonnss  ddee  rreettaarrdd  ccaallccuullééeess  aauu  ttaauuxx  mmooyyeenn  ppoonnddéérréé  ddeess  

ppllaacceemmeennttss  eeffffeeccttuuééss  ppaarr  llaa  CCaaiissssee  mmaarrooccaaiinnee  ddeess  rreettrraaiitteess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll''eexxeerrcciiccee  

pprrééccééddeenntt..  TToouutteeffooiiss,,  llee  ttaauuxx  ddeessddiitteess  mmaajjoorraattiioonnss  ddee  rreettaarrdd  nnee  ppeeuutt,,  eenn  aauuccuunn  ccaass,,  êêttrree  

iinnfféérriieeuurr  aauu  ttaauuxx  mmooyyeenn  ppoonnddéérréé  ddeess  bboonnss  dduu  TTrrééssoorr  àà  5522  sseemmaaiinneess  éémmiiss  ppaarr  vvooiiee  

dd''aappppeell  àà  llaa  ccoonnccuurrrreennccee  aauu  ccoouurrss  ddee  llaa  mmêêmmee  ppéérriiooddee..  

CCeess  mmaajjoorraattiioonnss  ssoonntt  àà  llaa  cchhaarrggee  eexxcclluussiivvee  ddee  ll''eemmppllooyyeeuurr..  

AArrttiiccllee  1122..  

  LL''ééqquuiilliibbrree  ffiinnaanncciieerr  ddeess  rrééggiimmeess  ddee  rreettrraaiittee  cciivviill  eett  mmiilliittaaiirree  eesstt  vvéérriiffiiéé  aannnnuueelllleemmeenntt,,  

ppaarr  rrééggiimmee,,  àà  ttrraavveerrss  lleess  bbiillaannss  ccoommppttaabbllee  eett  aaccttuuaarriieell  ééttaabblliiss  àà  llaa  ffiinn  ddee  cchhaaqquuee  eexxeerrcciiccee..  

AArrttiiccllee  1133..    

AAffiinn  ddee  ggaarraannttiirr  llee  sseerrvviiccee  ddeess  pprreessttaattiioonnss  pprréévvuueess  ppaarr  lleess  rrééggiimmeess  ddee  ppeennssiioonnss  cciivviilleess  eett  

mmiilliittaaiirreess,,  llaa  CCaaiissssee  mmaarrooccaaiinnee  ddeess  rreettrraaiitteess  ccoonnssttiittuuee  aauu  ttiittrree  ddee  cceess  ddeeuuxx  rrééggiimmeess  lleess  

pprroovviissiioonnss  eett  rréésseerrvveess  ssuuiivvaanntteess::  

11°°  aauu  ttiittrree  ddee  llaa  rreettrraaiittee::  uunnee  pprroovviissiioonn  ddee  pprréévvooyyaannccee  rreettrraaiittee;;  

22°°  aauu  ttiittrree  ddee  ll''iinnvvaalliiddiittéé::  uunnee  rréésseerrvvee  ppoouurr  pprreessttaattiioonnss  éécchhuueess;;  

33°°  aauu  ttiittrree  ddee  cchhaaccuunn  ddeess  ddeeuuxx  rriissqquueess  pprréécciittééss  eett  ppaarr  rrééggiimmee::  uunnee  rréésseerrvvee  ppoouurr  

pprreessttaattiioonnss  éécchhuueess  nnoonn  ppaayyééeess..  

PPoouurr  llee  sseerrvviiccee  ddeess  pprreessttaattiioonnss  aafffféérreenntteess  aauuxx  rrééggiimmeess  ddee  ppeennssiioonnss,,  rreenntteess  eett  aallllooccaattiioonnss  

vviissééeess  aauuxx  66°°,,  77°°  eett  88°°    ddee  ll''aarrttiiccllee  33  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  iill  eesstt  ccoonnssttiittuuéé::  

��  uunnee  rréésseerrvvee  ppoouurr  pprreessttaattiioonnss  éécchhuueess;;  

��  uunnee  rréésseerrvvee  ppoouurr  pprreessttaattiioonnss  éécchhuueess  nnoonn  ppaayyééeess..  

LLeess  mmooddaalliittééss  ddee  ccoonnssttiittuuttiioonn  eett  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddee  cceess  pprroovviissiioonnss  eett  rréésseerrvveess  

tteecchhnniiqquueess  ssoonntt  ffiixxééeess  ppaarr  vvooiiee  rréégglleemmeennttaaiirree..  LLeess  ttaauuxx  ddeess  ccoottiissaattiioonnss  eett  ddeess  

ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ssoonntt  rrééaajjuussttééss  ssuurr  pprrooppoossiittiioonn  dduu  ccoonnsseeiill  dd''aaddmmiinniissttrraattiioonn,,  ddaannss  lleess  

ccoonnddiittiioonnss  eett  ffoorrmmeess  pprréévvuueess  ppaarr  lleess  tteexxtteess  rrééggiissssaanntt  lleess  rrééggiimmeess  ddee  ppeennssiioonnss  éénnuumméérrééss  àà  

ll''aarrttiiccllee  33  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii..  

AArrttiiccllee  1144..    

LLeess  ffoonnddss  ddiissppoonniibblleess,,  aauuttrreess  qquuee  cceeuuxx  nnéécceessssaaiirreess  aauu  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddee  llaa  CCaaiissssee  

mmaarrooccaaiinnee  ddeess  rreettrraaiitteess,,  ssoonntt  eemmppllooyyééss  eenn::    

11°°  vvaalleeuurrss  ddee  ll''EEttaatt  oouu  jjoouuiissssaanntt  ddee  ssaa  ggaarraannttiiee;;  

22°°  ttiittrreess  ccoottééss  àà  llaa  bboouurrssee  ddeess  vvaalleeuurrss  oouu  nnééggoocciiééss  ssuurr  ttoouutt  aauuttrree  mmaarrcchhéé  rréégglleemmeennttéé;;  

33°°  aaccqquuiissiittiioonnss  ddee  bbiieennss  iimmmmoobbiilliieerrss,,  ssuurr  aauuttoorriissaattiioonn  ddee  ll''aauuttoorriittéé  ddee  ttuutteellllee..  

LLaa  rrééppaarrttiittiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  eennttrree  lleess  eemmppllooiiss  pprréécciittééss  eesstt  ddéétteerrmmiinnééee  ppaarr  vvooiiee  

rréégglleemmeennttaaiirree..  
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AArrttiiccllee  1155..      

LLeess  ccoommppttaabblleess  dduu  TTrrééssoorr  eett  cceeuuxx  ddee  ll''OOffffiiccee  nnaattiioonnaallee  ddeess  ppoosstteess  eett  

ttééllééccoommmmuunniiccaattiioonnss  ppeeuuvveenntt  iinntteerrvveenniirr,,  ppoouurr  llee  ccoommppttee  ddee  llaa  CCaaiissssee  mmaarrooccaaiinnee  ddeess  

rreettrraaiitteess,,  ppoouurr  llee  rreeccoouuvvrreemmeenntt  ddeess  rreecceetttteess  eett  llee  ppaaiieemmeenntt  ddeess  ppeennssiioonnss,,  rreenntteess  eett  

aallllooccaattiioonnss  ddeess  rrééggiimmeess  ddoonntt  eellllee  aassssuurree  llaa  ggeessttiioonn..  

LLeess  ccoonnddiittiioonnss  dd''eexxééccuuttiioonn  eett  ddee  rréémmuunnéérraattiioonn  ddee  cceess  pprreessttaattiioonnss  ssoonntt  aarrrrêêttééeess  ddaannss  llee  

ccaaddrree  ddee  ccoonnvveennttiioonnss  ccoonncclluueess  eennttrree  llaa  CCaaiissssee  mmaarrooccaaiinnee  ddeess  rreettrraaiitteess  eett  lleess  oorrggaanniissmmeess  

ccoonncceerrnnééss..  

AArrttiiccllee  1166..    

PPoouurr  llee  rreeccoouuvvrreemmeenntt  ddee  sseess  ccrrééaanncceess,,  llaa  CCaaiissssee  mmaarrooccaaiinnee  ddeess  rreettrraaiitteess  ppoossssèèddee  uunn  

pprriivviillèèggee  ggéénnéérraall  qquuii  pprreenndd  rraanngg  iimmmmééddiiaatteemmeenntt  aapprrèèss  llee  pprriivviillèèggee  ggéénnéérraall  dduu  TTrrééssoorr..  

HHoorrmmiiss  lleess  ccrrééaanncceess  ssuurr  ll''EEttaatt  eett  lleess  ccoolllleeccttiivviittééss  llooccaalleess,,  llee  rreeccoouuvvrreemmeenntt  ddee  ttoouutteess  lleess  

aauuttrreess  ccrrééaanncceess  ddee  llaa  CCaaiissssee  mmaarrooccaaiinnee  ddeess  rreettrraaiitteess  eesstt  eeffffeeccttuuéé  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  

ddiissppoossiittiioonnss  dduu  ddaahhiirr  dduu  2200  jjoouummaaddaa  II  11335544  ((2211  aaooûûtt  11993355))
33
  ppoorrttaanntt  rrèègglleemmeenntt  ssuurr  lleess  

ppoouurrssuuiitteess  eenn  mmaattiièèrree  dd''iimmppôôttss  ddiirreecctteess  eett  ttaaxxeess  aassssiimmiillééeess  eett  aauuttrreess  ccrrééaanncceess  rreeccoouuvvrrééeess  

ppaarr  lleess  aaggeennttss  dduu  TTrrééssoorr..  

TTiittrree  IIVV  

DDiissppoossiittiioonnss  ffiissccaalleess  

AArrttiiccllee  1177..    

LLeess  rreetteennuueess  ppoouurr  ppeennssiioonnss  eett  lleess  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ddeess  eemmppllooyyeeuurrss  ssoonntt  eexxoonnéérrééeess  ddee  ttoouuss  

iimmppôôttss  oouu  ttaaxxeess..  

SSoonntt  eexxeemmppttééss  ddee  ttoouutt  ddrrooiitt  dd''eennrreeggiissttrreemmeenntt  eett  ddee  ttiimmbbrree::  

��  lleess  ddéécciissiioonnss,,  jjuuggeemmeennttss  eett  aarrrrêêttss  rreellaattiiffss  àà  ll''aapppplliiccaattiioonn  ddee  llaa  llééggiissllaattiioonn  eett  

ddee  llaa  rréégglleemmeennttaattiioonn  ssuurr  lleess  ppeennssiioonnss  ggéérrééeess  ppaarr  llaa  CCaaiissssee  mmaarrooccaaiinnee  ddeess  

rreettrraaiitteess;;  

��  lleess  aacctteess  eett  ppiièècceess  ddee  ttoouuttee  nnaattuurree  nnéécceessssaaiirreess  àà  ll''oobbtteennttiioonn  ddeess  pprreessttaattiioonnss  eett  

lleess  qquuiittttaanncceess;;  

��  lleess  aaccqquuiissiittiioonnss  ddee  llaa  CCaaiissssee  mmaarrooccaaiinnee  ddeess  rreettrraaiitteess,,  lleess  éécchhaannggeess  eett  lleess  

ccoonnvveennttiioonnss  qquuii  lluuii  pprrooffiitteenntt..  

LLaa  ttaaxxee  jjuuddiicciiaaiirree  dduuee  ppaarr  llaa  CCaaiissssee  mmaarrooccaaiinnee  ddeess  rreettrraaiitteess  ddaannss  lleess  lliittiiggeess  aayyaanntt  ttrraaiitt  àà  

ll''aapppplliiccaattiioonn  ddee  llaa  llééggiissllaattiioonn  eett  ddee  llaa  rréégglleemmeennttaattiioonn  ssuurr  lleess  ppeennssiioonnss  qquu''eellllee  ggèèrree,,  nn''eesstt  

ppaass  eexxiiggiibbllee  dd''aavvaannccee..  

TTiittrree  VV  

  DDiissppoossiittiioonnss  ddiivveerrsseess  eett  ttrraannssiittooiirreess  

AArrttiiccllee  1188..    

LLeess  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  ttiittuullaaiirreess  eett  ssttaaggiiaaiirreess  eenn  ffoonnccttiioonn,,  àà  llaa  ddaattee  ddee  ppuubblliiccaattiioonn  ddee  llaa  

pprréésseennttee  llooii,,  àà  llaa  ddiivviissiioonn  ddeess  ppeennssiioonnss  dduu  mmiinniissttèèrree  ddeess  ffiinnaanncceess  eett  ddeess  iinnvveessttiisssseemmeennttss  

eexxttéérriieeuurrss  ssoonntt  ddééttaacchhééss  dd''ooffffiiccee  ppoouurr  uunnee  ppéérriiooddee  ddee  ddeeuuxx  aannss  aauupprrèèss  ddeellaa  CCaaiissssee  

mmaarrooccaaiinnee  ddeess  rreettrraaiitteess..  

LLeess  iinnttéérreessssééss  ppoouurrrroonntt  êêttrree  iinnttééggrrééss,,  ssuurr  lleeuurr  ddeemmaannddee,,  ddaannss  lleess  ccaaddrreess  ddee  llaa  CCaaiissssee  

mmaarrooccaaiinnee  ddeess  rreettrraaiitteess  ddaannss  lleess  ccoonnddiittiioonnss  qquuii  sseerroonntt  ffiixxééeess  ppaarr  llee  ssttaattuutt  ppaarrttiiccuulliieerr  dduu  

ppeerrssoonnnneell  ddee  llaaddiittee  ccaaiissssee..  

                                                           
33
  --    AAbbrrooggéé  ppaarr  llaa  llooii  nn°°  1155..9977  pprroommuullgguuééee  ppaarr  llee  ddaahhiirr  nn°°  11..0000..117755  dduu  2288  mmoohhaarrrreemm  11442211  ((33  mmaaii  

22000000))  ffoorrmmaanntt  ccooddee  ddee  rreeccoouuvvrreemmeenntt  ddeess  ccrrééaanncceess  ppuubblliiqquueess  BB..OO  nn°°  °°44880000  dduu  2288  ssaaffaarr  11442211  ((11
eerr  

jjuuiinn  

22000000))-- 
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LLaa  ssiittuuaattiioonn  ssttaattuuttaaiirree  ccoonnfféérrééee  ppaarr  lleeddiitt  ssttaattuutt  ppaarrttiiccuulliieerr  aauu  ppeerrssoonnnneell  iinnttééggrréé  eenn  

aapppplliiccaattiioonn  ddee  ll''aalliinnééaa  pprrééccééddeenntt,,  nnee  ssaauurraaiitt  eenn  aauuccuunn  ccaass  êêttrree  mmooiinnss  ffaavvoorraabbllee  qquuee  cceellllee  

ddéétteennuuee  ppaarr  lleess  iinnttéérreessssééss  àà  llaa  ddaattee  ddee  lleeuurr  iinnttééggrraattiioonn..  

LLeess  sseerrvviicceess  eeffffeeccttuuééss  ddaannss  ll''aaddmmiinniissttrraattiioonn  ppaarr  llee  ppeerrssoonnnneell  ssuussvviisséé  ssoonntt  ccoonnssiiddéérrééss  

ccoommmmee  aayyaanntt  ééttéé  eeffffeeccttuuééss  aauu  sseeiinn  ddee  llaa  CCaaiissssee  mmaarrooccaaiinnee  ddeess  rreettrraaiitteess..  

AArrttiiccllee  1199..  

  NNoonnoobbssttaanntt  ttoouutteess  ddiissppoossiittiioonnss  llééggiissllaattiivveess  ccoonnttrraaiirreess,,  llee  ppeerrssoonnnneell  ttiittuullaaiirree  eett  ssttaaggiiaaiirree  

ddee  llaa  CCaaiissssee  mmaarrooccaaiinnee  ddeess  rreettrraaiitteess  eesstt  aassssuujjeettttii  aauu  rrééggiimmee  ddeess  ppeennssiioonnss  cciivviilleess  iinnssttiittuuéé  

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

AArrttiiccllee  2200..    

AA  ccoommpptteerr  ddee  llaa  ddaattee  ddee  ppuubblliiccaattiioonn  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  llee  ttrrééssoorriieerr  ggéénnéérraall  dduu  RRooyyaauummee  

ccoonnttiinnuueerraa  dd''aassssuurreerr,,  ppoouurr  llee  ccoommppttee  ddee  llaa  CCaaiissssee  mmaarrooccaaiinnee  ddeess  rreettrraaiitteess,,  llaa  mmiissee  eenn  

ppaaiieemmeenntt  ddeess  aarrrréérraaggeess  ddee  ppeennssiioonnss,,  ppeennddaanntt  uunnee  ppéérriiooddee  ttrraannssiittooiirree  ddee  33  aannss  

rreennoouuvveellaabblleess,,  llee  ccaass  éécchhééaanntt,,  ppaarr  vvooiiee  rréégglleemmeennttaaiirree..  

AArrttiiccllee  2211..  

  LLeess  bbiieennss  iimmmmoobbiilliieerrss,,  lleess  ttiittrreess  eenn  ppoorrtteeffeeuuiillllee,,  lleess  ffoonnddss  eenn  ddééppôôtt  eett  lleess  ccrrééaanncceess  

rreevveennaanntt  àà  llaa  CCaaiissssee  mmaarrooccaaiinnee  ddeess  rreettrraaiitteess  aannttéérriieeuurreemmeenntt  àà  llaa  ddaattee  ddee  ppuubblliiccaattiioonn  ddee  llaa  

pprréésseennttee  llooii  lluuii  ddeemmeeuurreenntt  aaccqquuiiss..  

AArrttiiccllee  2222..  

  SSoonntt  aabbrrooggééeess  ttoouutteess  ddiissppoossiittiioonnss  ccoonnttrraaiirreess  àà  cceelllleess  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  eett  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr::  

��  llee  ddaahhiirr  dduu  11
eerr

  cchhaaoouuaall  11334488  ((22  mmaarrss  11993300))  ppoorrttaanntt  oorrggaanniissaattiioonn  dduu  rrééggiimmee  

ffiinnaanncciieerr  ddee  llaa  CCaaiissssee  mmaarrooccaaiinnee  ddeess  rreettrraaiitteess;;  

��  lleess  aalliinnééaass  ddee  ll''aarrttiiccllee  1144  dduu  ddaahhiirr  nn°°  11..5599..007744  dduu  11
eerr

  cchhaaaabbaannee  11337788  ((1100  

fféévvrriieerr  11995599))  iinnssttiittuuaanntt  uunnee  ccaaiissssee  ddee  ddééppôôtt  eett  ddee  ggeessttiioonn,,  rreellaattiiffss  àà  llaa  CCaaiissssee  

mmaarrooccaaiinnee  ddeess  rreettrraaiitteess,,  aauu  FFoonnddss  ssppéécciiaall  ddeess  ppeennssiioonnss  eett  àà  llaa  CCaaiissssee  ddeess  

rreenntteess  vviiaaggèèrreess;;  

��  LLeess  aarrttiicclleess  4466  eett  4488  ddee  llaa  llooii  nn°°  001111..7711  dduu  1122  kkaaaaddaa  11339911  ((3300  ddéécceemmbbrree  

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

��  LLeess  aarrttiiccllee  4499  eett  5522  ddee  llaa  llooii  nn°°  001133..7711  dduu  1122  kkaaaaddaa  11339911  ((3300  ddéécceemmbbrree  

11997711))  pprréécciittééee,,  tteellllee  qquu''eellllee  aa  ééttéé  mmooddiiffiiééee  eett  ccoommppllééttééee..  

FFaaiitt  àà  RRaabbaatt,,  llee  2211  rraabbiiii  II  11441177  ((77  aaooûûtt  11999966))..  

PPoouurr  ccoonnttrreesseeiinngg  ::  

LLee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree,,  

AAbbddeellaattiiff  FFIILLAALLII  


