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Loi n° 72.14  
promulguée par le dahir n° 1.16.110 du 16 kaâda 1437 (20 août 2016) 

fixant la limite d'âge des fonctionnaires et personnels affiliés au 
régime de pensions civiles1.  

  

LLOOUUAANNGGEE  AA  DDIIEEUU  SSEEUULL  !!  

((GGrraanndd  SScceeaauu  ddee  SSaa  MMaajjeessttéé  MMoohhaammmmeedd  VVII))  

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

QQuuee  NNoottrree  MMaajjeessttéé  CChhéérriiffiieennnnee,,  

VVuu  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn,,  nnoottaammmmeenntt  sseess  aarrttiicclleess  4422,,  5500  eett  113322,,  

AA  ddéécciiddéé  ccee  qquuii  ssuuiitt  ::  

AArrttiiccllee  pprreemmiieerr  ::  
LLaa  lliimmiittee  dd''ââggee  ddeess  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  eett  ppeerrssoonnnneellss  aaffffiilliiééss  aauu  rrééggiimmee  ddeess  ppeennssiioonnss  cciivviilleess  eesstt  

ffiixxééee  àà  6633  aannss..  

TToouutteeffooiiss,,  llaa  lliimmiittee  dd''ââggee  eesstt  ffiixxééee  àà  ::  

--  SSooiixxaannttee  ((6600))  aannss  ppoouurr  cceeuuxx  nnééss  aavvaanntt  11995577  ;;  

--  SSooiixxaannttee  ((6600))  aannss  eett  ssiixx  ((66))  mmooiiss  ppoouurr  cceeuuxx  nnééss  eenn11995577  ;;  

--  SSooiixxaannttee  eett  uunn  ((6611))  aannss  ppoouurr  cceeuuxx  nnééss  eenn  11995588  ;;  

--  SSooiixxaannttee  eett  uunn  ((6611))  aannss  eett  ssiixx  ((66))  mmooiiss  ppoouurr  cceeuuxx  nnééss  eenn  11995599  ;;  

--  SSooiixxaannttee--ddeeuuxx  ((6622))  aannss  ppoouurr  cceeuuxx  nnééss  eenn  11996600  ;;  

--  SSooiixxaannttee--ddeeuuxx  ((6622))  aannss  eett  ssiixx  ((66))  mmooiiss  ppoouurr  cceeuuxx  nnééss  eenn  11996611..  

LLaa  lliimmiittee  dd''ââggee  eesstt  ffiixxééee  àà  6655  aannss  ppoouurr  lleess  eennsseeiiggnnaannttss  --  cchheerrcchheeuurrss,,  lleess  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  eett  lleess  

ppeerrssoonnnneellss  nnoommmmééss  eenn  ttaanntt  qquu''aammbbaassssaaddeeuurrss..  

AAuu  tteerrmmee  oouu  àà  llaa  cceessssaattiioonn  ddeess  ffoonnccttiioonnss  dd''aammbbaassssaaddeeuurr,,  sseelloonn  llee  ccaass,,  aavvaanntt  qquuee  ll''iinnttéérreesssséé  

nn''aatttteeiiggnnee  llaaddiittee  lliimmiittee  dd''ââggee,,  llaa  ddaattee  pprriissee  eenn  ccoommppttee  ppoouurr  ssaa  mmiissee  àà  llaa  rreettrraaiittee  eesstt  cceellllee  ddee  llaa  

ffiinn  oouu  ddee  llaa  cceessssaattiioonn  ddee  sseess  ffoonnccttiioonnss  lloorrssqquuee  ssoonn  ââggee  ddééppaassssee  lleess  6633  aannss,,  ssaannss  pprrééjjuuddiiccee  

ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll''aalliinnééaa  ccii--aapprrèèss..  

LLaa  lliimmiittee  dd''ââggee  pprréévvuuee  aauuxx  aalliinnééaass  ccii--ddeessssuuss  ppeeuutt  êêttrree  pprroorrooggééee  ::  

11//  eenn  ccaass  ddee  nnéécceessssiittéé  ddee  sseerrvviiccee,,  dd''uunnee  ppéérriiooddee  mmaaxxiimmuumm  ddee  ddeeuuxx  ((22))  aannss  rreennoouuvveellaabbllee  

ddeeuuxx  ffooiiss  ppoouurr  lleess  eennsseeiiggnnaannttss  cchheerrcchheeuurrss  eett  uunnee  sseeuullee  ffooiiss  ppoouurr  lleess  aauuttrreess  

ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  eett  ppeerrssoonnnneellss  eett  ccee,,  ppaarr  aarrrrêêttéé  dduu  CChheeff  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ssuurr  

pprrooppoossiittiioonn  ddee  ll''aauuttoorriittéé  iinnvveessttiiee  dduu  ppoouuvvooiirr  ddee  nnoommiinnaattiioonn  eett  aapprrèèss  aaccccoorrdd  ddeess  

iinnttéérreessssééss  ;;  

22//  ppaarr  ddaahhiirr  ppoouurr  lleess  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  eett  lleess  ppeerrssoonnnneellss  nnoommmmééss  eenn  ttaanntt  

qquu''aammbbaassssaaddeeuurrss..  

DDee  mmêêmmee  ddaannss  ttoouuss  lleess  ccaass  pprréévvuuss  aauuxx  aalliinnééaass  ccii--  ddeessssuuss  eett  aauu  ppaarraaggrraapphhee  11  ddee  

ll''aarrttiiccllee  44  ddee  llooii  nn°°  001111..7711  dduu  1122  kkaaââddaa  11339911  ((3300  ddéécceemmbbrree  11997711))  iinnssttiittuuaanntt  uunn  rrééggiimmee  

ddee  ppeennssiioonnss  cciivviilleess,,  tteellllee  qquu''eellllee  aa  ééttéé  mmooddiiffiiééee  eett  ccoommppllééttééee,,  llaa  lliimmiittee  dd''ââggee  ccii--ddeessssuuss  

ppeeuutt  êêttrree  pprroorrooggééee,,  ppoouurr  lleess  eennsseeiiggnnaannttss  cchheerrcchheeuurrss  eett  lleess  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  ssoouummiiss  aauu  

ssttaattuutt  ppaarrttiiccuulliieerr  ddeess  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  dduu  mmiinniissttèèrree  ddee  ll''éédduuccaattiioonn  nnaattiioonnaallee,,  jjuussqquu''àà  llaa  

ffiinn  ddee  ll''aannnnééee  uunniivveerrssiittaaiirree  oouu  ssccoollaaiirree,,  ppaarr  aarrrrêêttéé  ddee  ll''aauuttoorriittéé  iinnvveessttiiee  dduu  ppoouuvvooiirr  ddee  

nnoommiinnaattiioonn..  

AArrttiiccllee  22  ::  
NNoonnoobbssttaanntt  ttoouutteess  ddiissppoossiittiioonnss  llééggiissllaattiivveess  oouu  rréégglleemmeennttaaiirreess  ccoonnttrraaiirreess,,  nnee  ssoonntt  ooppppoossaabblleess  

aauuxx  aaddmmiinniissttrraattiioonnss  ddee  ll''EEttaatt,,  ddeess  ccoolllleeccttiivviittééss  tteerrrriittoorriiaalleess  eett  ddeess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ppuubblliiccss,,  

ppoouurr  llaa  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  ddee  ll''ââggee  ddee  lleeuurrss  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  eett  ppeerrssoonnnneellss,,  nnii  àà  llaa  CCaaiissssee  

mmaarrooccaaiinnee  ddeess  rreettrraaiitteess,,  ppoouurr  llaa  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  ddee  ll''ââggee  ddeess  aayyaannttss  ccaauussee  ddeess  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  

eett  ppeerrssoonnnneellss  pprréécciittééss,,  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  lleess  ppeennssiioonnss  aauuxxqquueelllleess  iillss  oonntt  ddrrooiitt,,  qquuee  lleess  aacctteess  

ddee  nnaaiissssaannccee  oouu  lleess  ddooccuummeennttss  eenn  tteennaanntt  lliieeuu,,  pprroodduuiittss,,  sseelloonn  llee  ccaass,,  aauu  mmoommeenntt  dduu  
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rreeccrruutteemmeenntt  oouu  ddee  llaa  ssuurrvveennaannccee  dd''eennffaanntt  eett  ccoonnsseerrvvééss  ddaannss  lleess  ddoossssiieerrss  aaddmmiinniissttrraattiiffss  oouu  

lleess  ddoossssiieerrss  dd''aaffffiilliiaattiioonn  aauu  rrééggiimmee  ddeess  ppeennssiioonnss  cciivviilleess  oouu  pprroodduuiittss  ppoouurr  llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss  

aauupprrèèss  ddeessddiitteess  iinnssttaanncceess  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  lleess  aayyaannttss  ccaauussee..    

LLoorrssqquuee  lleess  aacctteess  ddee  nnaaiissssaannccee  oouu  lleess  ddooccuummeennttss  eenn  tteennaanntt  lliieeuu,,  pprroodduuiittss  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  

ll''aalliinnééaa  pprrééccééddeenntt,,  nnee  mmeennttiioonnnneenntt  nnii  llee  jjoouurr  nnii  llee  mmooiiss  ddee  nnaaiissssaannccee  ddeess  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess,,  

ppeerrssoonnnneellss  oouu  ddee  lleeuurrss  aayyaannttss  ccaauussee,,  iill  eesstt  rreetteennuu  llee  3311  ddéécceemmbbrree  ddee  ll''aannnnééee  ccoonncceerrnnééee  

ccoommmmee  jjoouurr  eett  mmooiiss  ddee  nnaaiissssaannccee..  

AArrttiiccllee  33  ::  

EEsstt  aabbrrooggééee  llaa  llooii  nn°°  001122..7711  dduu  1122  kkaaââddaa  11339911  ((3300  ddéécceemmbbrree  11997711))  ffiixxaanntt  llaa  lliimmiittee  dd''ââggee  ddeess  

ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  eett  aaggeennttss  ddee  ll''EEttaatt,,  ddeess  mmuunniicciippaalliittééss  eett  ddeess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ppuubblliiccss  aaffffiilliiééss  aauu  

rrééggiimmee  ddeess  ppeennssiioonnss  cciivviilleess..  

FFaaiitt  àà  TTééttoouuaann,,  llee  1166  kkaaââddaa  11443377  ((2200  aaooûûtt  22001166))..  

PPoouurr  ccoonnttrreesseeiinngg  ::  

LLee  CChheeff  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  

AAbbddeell--IIllaahh  BBeennkkiirraann..  

  

 
 
 
  

 


