
 

ي الظهيز الشزيف رقم ي الظهيز الشزيف رقم الصادر بتىفيذالصادر بتىفيذ  59.3459.34قاوىن رقم قاوىن رقم 

( ( 93319331أغسطس  أغسطس    11))  95919591مه ربيع األول مه ربيع األول   1919بتاريخ بتاريخ   9.31.9.19.31.9.1

  ((11))  القاضي بإعادة تىظيم الصىدوق المغزبي للتقاعدالقاضي بإعادة تىظيم الصىدوق المغزبي للتقاعد

  الحمد هلل وحدهالحمد هلل وحده
  ::الطابع الشريف ـ بداخموالطابع الشريف ـ بداخمو

  ..))اهلل وليواهلل وليو  الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسنالحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن((
  ::يعمم من ظييرنا الشريف ىذا أسماه اهلل وأعز أمره أننايعمم من ظييرنا الشريف ىذا أسماه اهلل وأعز أمره أننا

  منو،منو،  6262بناء عمى الدستور وال سيما الفصل بناء عمى الدستور وال سيما الفصل 
  ::أصدرنا أمرنا الشريف بما يميأصدرنا أمرنا الشريف بما يمي

  الباب األولالباب األول
  االسم والغرضاالسم والغرض

  99المـادة المـادة 
مؤسسة مؤسسة ( ( 85418541مارس مارس   66))  84348434يظل الصندوق المغربي لمتقاعد المحدث بالظيير الشريف بتاريخ فاتح شوال يظل الصندوق المغربي لمتقاعد المحدث بالظيير الشريف بتاريخ فاتح شوال 

  ..عامة تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي وتسري عميو من اآلن فصاعدا أحكام ىذا القانونعامة تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي وتسري عميو من اآلن فصاعدا أحكام ىذا القانون
  11المـادة المـادة 

يخضع الصندوق المغربي لمتقاعد لوصاية الدولة، ويكون الغرض من ىذه الوصاية السير عمى تقيد أجيزتو يخضع الصندوق المغربي لمتقاعد لوصاية الدولة، ويكون الغرض من ىذه الوصاية السير عمى تقيد أجيزتو 
المسندة إليو، والحرص بوجو عام فيما يخصو عمى المسندة إليو، والحرص بوجو عام فيما يخصو عمى   المختصة بأحكام ىذا القانون، خصوصا ما يتعمق منيا بالميامالمختصة بأحكام ىذا القانون، خصوصا ما يتعمق منيا بالميام

  ..تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعمقة بالمؤسسات العامةتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعمقة بالمؤسسات العامة
ويخضع الصندوق المغربي لمتقاعد لمراقبة الدولة المالية المطبقة عمى المؤسسات العامة وفق أحكام النصوص ويخضع الصندوق المغربي لمتقاعد لمراقبة الدولة المالية المطبقة عمى المؤسسات العامة وفق أحكام النصوص 

  ..التشريعية والتنظيمية الجاري بيا العملالتشريعية والتنظيمية الجاري بيا العمل
  99المـادة المـادة 

  ::د إلى الصندوق المغربي لمتقاعد بإدارة ما يميد إلى الصندوق المغربي لمتقاعد بإدارة ما يمييعييعي
ديسمبر ديسمبر 4141))  84588458من ذي القعدة من ذي القعدة   8686بتاريخ بتاريخ   188138188138ـ نظام المعاشات المدنية المحدث بالقانون رقم ـ نظام المعاشات المدنية المحدث بالقانون رقم   88

  ( كما وقع تغييره وتتميمو؛( كما وقع تغييره وتتميمو؛85388538
ذي القعدة ذي القعدة من من   8686بتاريخ بتاريخ   188138188138ـ المعاشات المدنية عن الزمانة المحدث بالقانون المشار إليو أعاله رقم ـ المعاشات المدنية عن الزمانة المحدث بالقانون المشار إليو أعاله رقم   66

  (؛(؛  85388538ديسمبر ديسمبر   4141) )   84588458
ديسمبر ديسمبر 4141))  84588458من ذي القعدة من ذي القعدة   8686بتاريخ بتاريخ   184138184138ـ نظام المعاشات العسكرية المحدث بالقانون رقم ـ نظام المعاشات العسكرية المحدث بالقانون رقم   44

( كما وقع تغييره وتتميمو وتمديده ليشمل رجال التأطير والصف بالقوات المساعدة تطبيقا لمظيير الشريف ( كما وقع تغييره وتتميمو وتمديده ليشمل رجال التأطير والصف بالقوات المساعدة تطبيقا لمظيير الشريف   85388538
( المتعمق بانخراط ( المتعمق بانخراط 85318531أغسطس أغسطس 8686))    84518451شعبان شعبان   44الصادر في الصادر في   81381331563156المعتبر بمثابة قانون رقم المعتبر بمثابة قانون رقم 

  رجال التأطير والصف بالقوات المساعدة في نظام المعاشات العسكرية كما وقع تغييره وتتميمو؛رجال التأطير والصف بالقوات المساعدة في نظام المعاشات العسكرية كما وقع تغييره وتتميمو؛
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) )   84348434من محرم  من محرم    8181بتاريخ  بتاريخ    8114188381141883ـ المعاشات العسكرية عن الزمانة المحدثة بالظيير الشريف رقم ـ المعاشات العسكرية عن الزمانة المحدثة بالظيير الشريف رقم   33
  ( كما وقع تغييره وتتميمو؛( كما وقع تغييره وتتميمو؛85185144فاتح أغسطس فاتح أغسطس 

ـ معاشات الزمانة الممنوحة لرجال التأطير والصف بالقوات المساعدة تطبيقا لمظيير الشريف المعتبر بمثابة ـ معاشات الزمانة الممنوحة لرجال التأطير والصف بالقوات المساعدة تطبيقا لمظيير الشريف المعتبر بمثابة   11
  (؛(؛  85318531أغسطس أغسطس 8686))  84518451شعبان شعبان   44بتاريخ بتاريخ   81331568133156قانون المشار إليو أعاله رقم قانون المشار إليو أعاله رقم 

  8115113181151131أصوليم تطبيقا لمظيير الشريف رقم أصوليم تطبيقا لمظيير الشريف رقم ـ نظام المعاشات الممنوحة لممقاومين وأرامميم وفروعيم و ـ نظام المعاشات الممنوحة لممقاومين وأرامميم وفروعيم و   22
  ( كما وقع تغييره وتتميمو؛( كما وقع تغييره وتتميمو؛85158515مارس مارس   8282))  84348434رمضان رمضان   22بتاريخ بتاريخ 

ـ اإلعانات اإلجمالية الممنوحة لبعض قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ولخمفيم تطبيقا لمظيير الشريف ـ اإلعانات اإلجمالية الممنوحة لبعض قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ولخمفيم تطبيقا لمظيير الشريف     77
( كما وقع تغييره ( كما وقع تغييره   85328532أغسطسأغسطس8686))  88452452من شعبان من شعبان   8181بتاريخ بتاريخ   8132114381321143المعتبر بمثابة قانون رقم المعتبر بمثابة قانون رقم 

  وتتميمو؛وتتميمو؛
ـ المعاشات واإليرادات واإلعانات األخرى غير المشار إلييا في الفقرات السابقة والمعيود في تاريخ نشر ىذا ـ المعاشات واإليرادات واإلعانات األخرى غير المشار إلييا في الفقرات السابقة والمعيود في تاريخ نشر ىذا   44

القانون بإدارتيا عمال بنصوص تشريعية وتنظيمية خاصة، إما إلى الوزير المكمف بالمالية أو إلى الصندوق القانون بإدارتيا عمال بنصوص تشريعية وتنظيمية خاصة، إما إلى الوزير المكمف بالمالية أو إلى الصندوق 
  ..عدعدالمغربي لمتقاالمغربي لمتقا

  55المـادة المـادة 
يجوز أيضا لمصندوق المغربي لمتقاعد أن يحدث بعد موافقة السمطة المعيود إلييا بالوصاية أنظمة تقاعد تكميمية يجوز أيضا لمصندوق المغربي لمتقاعد أن يحدث بعد موافقة السمطة المعيود إلييا بالوصاية أنظمة تقاعد تكميمية 

  ..اختيارية لفائدة المنخرطين فيو والمستحقين عنيماختيارية لفائدة المنخرطين فيو والمستحقين عنيم
  الباب الثانيالباب الثاني

  التنظيم اإلداري والتسييرالتنظيم اإلداري والتسيير
  44المـادة المـادة 

  ::ن منن منيدير الصندوق المغربي لمتقاعد مجمس إدارة يتكو يدير الصندوق المغربي لمتقاعد مجمس إدارة يتكو 
  ـ ستة ممثمين لمدولة؛ـ ستة ممثمين لمدولة؛  88
  ـ ممثل لمجماعات المحمية يتم انتخابو من طرف رؤساء المجالس الجماعية؛ـ ممثل لمجماعات المحمية يتم انتخابو من طرف رؤساء المجالس الجماعية؛  66
ـ ثالثة ممثمين لممستخدمين المنخرطين في نظام المعاشات المدنية تنتخبيم ىيئة متألفة من ممثمي المستخدمين ـ ثالثة ممثمين لممستخدمين المنخرطين في نظام المعاشات المدنية تنتخبيم ىيئة متألفة من ممثمي المستخدمين   44

ام األساسي العام لموظيفة العمومية والنظام ام األساسي العام لموظيفة العمومية والنظام في حظيرة المجان المتساوية األعضاء المنصوص عمييا في النظفي حظيرة المجان المتساوية األعضاء المنصوص عمييا في النظ
األساسي الخاص بمستخدمي الجماعات واألنظمة األساسية الخاصة بمستخدمي المؤسسات العامة المنخرطين في األساسي الخاص بمستخدمي الجماعات واألنظمة األساسية الخاصة بمستخدمي المؤسسات العامة المنخرطين في 

  نظام المعاشات المدنية؛نظام المعاشات المدنية؛
  ـ ممثمين إثنين لممستخدمين المنخرطين في نظام المعاشات العسكرية تعينيما اإلدارة؛ـ ممثمين إثنين لممستخدمين المنخرطين في نظام المعاشات العسكرية تعينيما اإلدارة؛  33
ن لممتقاعدين المنتمين لنظامي المعاشات المدنية والعسكرية تعينيما اإلدارة باقتراح من جمعيات ن لممتقاعدين المنتمين لنظامي المعاشات المدنية والعسكرية تعينيما اإلدارة باقتراح من جمعيات ـ ممثمين إثنيـ ممثمين إثني  11

  ..المتقاعدين المؤسسة بوجو قانونيالمتقاعدين المؤسسة بوجو قانوني
  ..وتحدد طريقة انتخاب وتعيين أعضاء مجمس اإلدارة بنص تنظيميوتحدد طريقة انتخاب وتعيين أعضاء مجمس اإلدارة بنص تنظيمي

  11المـادة المـادة 
  ..مغربي لمتقاعدمغربي لمتقاعديتمتع مجمس اإلدارة بجميع السمط والصالحيات الالزمة إلدارة الصندوق اليتمتع مجمس اإلدارة بجميع السمط والصالحيات الالزمة إلدارة الصندوق ال

ويجتمع مجمس اإلدارة بدعوة من رئيسو متى استمزمت حاجات الصندوق ذلك ومرتين عمى األقل عن كل سنة ويجتمع مجمس اإلدارة بدعوة من رئيسو متى استمزمت حاجات الصندوق ذلك ومرتين عمى األقل عن كل سنة 
  ::محاسبيةمحاسبية
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  ماي لحصر القوائم التركيبية الخاصة بالسنة المحاسبية المختتمة؛ماي لحصر القوائم التركيبية الخاصة بالسنة المحاسبية المختتمة؛  4848  " قبل" قبل  
   22المقبمة"المقبمة"نوفمبر لدراسة وحصر الميزانية وبرنامج العمل لمسنة المحاسبية نوفمبر لدراسة وحصر الميزانية وبرنامج العمل لمسنة المحاسبية   4141قبل قبل..  

ل عن ثمثي أعضائو. ويتخذ ل عن ثمثي أعضائو. ويتخذ ويشترط لصحة مداوالت مجمس اإلدارة أن يحضرىا أو يكون ممثال فييا ما ال يقويشترط لصحة مداوالت مجمس اإلدارة أن يحضرىا أو يكون ممثال فييا ما ال يق
  ..قراراتو بأغمبية األصوات، فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيو الرئيسقراراتو بأغمبية األصوات، فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيو الرئيس

ويمكن أن يقرر مجمس اإلدارة إحداث كل لجنة يحدد تأليفيا وطريقة تسييرىا ولو أن يفوض إلييا جزءا من ويمكن أن يقرر مجمس اإلدارة إحداث كل لجنة يحدد تأليفيا وطريقة تسييرىا ولو أن يفوض إلييا جزءا من 
  ..صالحيتوصالحيتو
  11المـادة المـادة 

  ..يدير شؤون الصندوق المغربي لمتقاعد مديريدير شؤون الصندوق المغربي لمتقاعد مدير
مدير بجميع السمط والصالحيات الالزمة إلدارة الصندوق والتي يفوضيا إليو مجمس اإلدارة. ويتولى تنفيذ مدير بجميع السمط والصالحيات الالزمة إلدارة الصندوق والتي يفوضيا إليو مجمس اإلدارة. ويتولى تنفيذ ويتمتع الويتمتع ال

ن اقتضى الحال قرارات المجنة المشار إلييا في الفقرة األخيرة من المادة  ن اقتضى الحال قرارات المجنة المشار إلييا في الفقرة األخيرة من المادة قرارات مجمس اإلدارة وا  أعاله، ويمثل أعاله، ويمثل   22قرارات مجمس اإلدارة وا 
ت واإلعانات ويبمغ إلى المستفيدين منيا براءات ت واإلعانات ويبمغ إلى المستفيدين منيا براءات الصندوق أمام المحاكم المختصة. ويمنح المعاشات واإليراداالصندوق أمام المحاكم المختصة. ويمنح المعاشات واإليرادا

  ..معاشات تتضمن حساب التصفية المفصلمعاشات تتضمن حساب التصفية المفصل
  ..ويمكن أن يفوض إليو مجمس اإلدارة تسوية قضايا معينةويمكن أن يفوض إليو مجمس اإلدارة تسوية قضايا معينة

ولو أن يفوض تحت مسؤوليتو جزءا من سمطو وصالحياتو إلى األطر الذين يشغمون مناصب قيادية بالصندوق ولو أن يفوض تحت مسؤوليتو جزءا من سمطو وصالحياتو إلى األطر الذين يشغمون مناصب قيادية بالصندوق 
  ..المغربي لمتقاعدالمغربي لمتقاعد

تب عام يعين وفق النصوص التنظيمية الجاري بيا العمل ويسير تحت سمطة المدير عمى تب عام يعين وفق النصوص التنظيمية الجاري بيا العمل ويسير تحت سمطة المدير عمى ويساعد المدير كاويساعد المدير كا
  ..تنسيق أعمال مختمف مصالح الصندوق ويمارس السمط التي يفوضيا المدير إليوتنسيق أعمال مختمف مصالح الصندوق ويمارس السمط التي يفوضيا المدير إليو

  88المـادة المـادة 
تتميما لألحكام التالية يكون الصندوق المغربي لمتقاعد عضوا بحكم القانون في حظيرة لجان اإلعفاء المختصة تتميما لألحكام التالية يكون الصندوق المغربي لمتقاعد عضوا بحكم القانون في حظيرة لجان اإلعفاء المختصة 

  ::إزاء الموظفين المدنيين والعسكريين ورجال القوات المساعدةإزاء الموظفين المدنيين والعسكريين ورجال القوات المساعدة
   84588458من ذي القعدة من ذي القعدة   8686الصادر في الصادر في   188138188138من القانون المشار إليو أعاله رقم من القانون المشار إليو أعاله رقم   6565الفصل الفصل  

  ( بإحداث نظام لممعاشات المدنية كما وقع تغييره وتتميمو؛( بإحداث نظام لممعاشات المدنية كما وقع تغييره وتتميمو؛85388538ديسمبر ديسمبر 4141))
   84588458من ذي القعدة من ذي القعدة   8686الصادر في الصادر في   3838..184184من القانون المشار إليو أعاله رقم من القانون المشار إليو أعاله رقم   4848الفصل الفصل  

  ( بإحداث نظام لممعاشات العسكرية كما وقع تغييره وتتميمو؛( بإحداث نظام لممعاشات العسكرية كما وقع تغييره وتتميمو؛85388538ديسمبر ديسمبر 4141))
   8686))  84518451شعبان شعبان   44بتاريخ بتاريخ   81331568133156الفصل األول من الظيير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم الفصل األول من الظيير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم  

في نظام المعاشات في نظام المعاشات ( المتعمق بانخراط رجال التأطير والصف بالقوات المساعدة ( المتعمق بانخراط رجال التأطير والصف بالقوات المساعدة 85318531أغسطس أغسطس 
  ..العسكرية كما وقع تغييره وتتميموالعسكرية كما وقع تغييره وتتميمو

                   
أغسطس أغسطس   .9.9))  95119511جمادى اآلخرة جمادى اآلخرة   .9.9صادر في صادر في   9.1.1..9.1.19..9الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم   ...85...85ـ قانون رقم ـ قانون رقم   22

 ..11911191(. ص: (. ص: 9..91..1سبتمبر سبتمبر   11))  95119511جمادى اآلخرة جمادى اآلخرة   9191بتاريخ بتاريخ   53915391(. ج.ر عدد (. ج.ر عدد 9..91..1
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  الباب الثالثالباب الثالث
  أحكام ماليةأحكام مالية

  33المـادة المـادة 
  ::أ( تتألف موارد الصندوق المغربي لمتقاعد منأ( تتألف موارد الصندوق المغربي لمتقاعد من

ـ االقتطاعات من أجل المعاش وكذا االقتطاعات عن تصحيح الخدمات المترتبة عمى الموظفين والمستخدمين ـ االقتطاعات من أجل المعاش وكذا االقتطاعات عن تصحيح الخدمات المترتبة عمى الموظفين والمستخدمين   88
  أعاله؛أعاله؛  44من المادة من المادة   44و و   88شار إلييما في الفقرتين شار إلييما في الفقرتين المنخرطين في نظامي المعاشات المالمنخرطين في نظامي المعاشات الم

  ::ـ االقتطاعات والقنوات المحولة إلى الصندوق المغربي لمتقاعد تطبيقا ألحكامـ االقتطاعات والقنوات المحولة إلى الصندوق المغربي لمتقاعد تطبيقا ألحكام  66
   84588458من ذي القعدة من ذي القعدة   8686بتاريخ بتاريخ   188138188138من القانون السالف الذكر رقم من القانون السالف الذكر رقم   6464الفصل الفصل  

  (؛(؛  85388538ديسمبرديسمبر4141))
   84588458من ذي القعدة من ذي القعدة   8686بتاريخ بتاريخ   .7..184184.7من القانون السالف الذكر رقم من القانون السالف الذكر رقم   6262الفصل الفصل  

  (؛(؛  85388538ديسمبرديسمبر4141))
   من من   4141بتاريخ بتاريخ   81331568133156الفصل األول من الظيير الشريف السالف الذكر المعتبر بمثابة قانون رقم الفصل األول من الظيير الشريف السالف الذكر المعتبر بمثابة قانون رقم

  (؛(؛85318531أغسطس أغسطس   8686))  84518451شعبان شعبان 
   من ربيع األول من ربيع األول   6666الصادر في الصادر في   81541658154165من الظيير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم من الظيير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم   33المادة المادة

  ( في شأن تنسيق أنظمة االحتياط االجتماعي؛( في شأن تنسيق أنظمة االحتياط االجتماعي؛85548554سبتمبر سبتمبر   8181))  88383383
ـ مساىمات الدولة والجماعات المحمية والمؤسسات العامة وكذا مساىمات ىيئات اإللحاق المتعمقة بتأسيس ـ مساىمات الدولة والجماعات المحمية والمؤسسات العامة وكذا مساىمات ىيئات اإللحاق المتعمقة بتأسيس   44

من من   44وو  88الحق في المعاش الممنوح لممستخدمين المنخرطين في نظامي المعاشات المشار إلييما في الفقرتين الحق في المعاش الممنوح لممستخدمين المنخرطين في نظامي المعاشات المشار إلييما في الفقرتين 
  أعاله؛أعاله؛  44ادة ادة المالم
السالف السالف   188138188138رقم رقم   مكرر من القانونمكرر من القانون  6161مكرر ومكرر و  33  نسخ الفصميننسخ الفصمين  61611212تم ابتداء من فاتح يناير تم ابتداء من فاتح يناير ""ـ ـ   33

المكرر من الظيير الشريف المكرر من الظيير الشريف   11الفصل الفصل السالف الذكر و السالف الذكر و   184138184138المكرر من القانون رقم المكرر من القانون رقم   44الفصل الفصل و و الذكر الذكر 
الصادر بتنفيذه الظيير الصادر بتنفيذه الظيير   4311143111ون رقم ون رقم وذلك بموجب القانوذلك بموجب القان  السالف الذكرالسالف الذكر  81331568133156المعتبر بمثابة قانون رقم المعتبر بمثابة قانون رقم 

  33    ""((61126112فبراير فبراير   8383))  83638363من محرم من محرم   8181صادر في صادر في   81121148112114الشريف رقم الشريف رقم 
ـ المبالغ المستحقة عمى الدولة والجماعات المحمية والمؤسسات العامة لتغطية النفقات المتعمقة بالمعاشات ـ المبالغ المستحقة عمى الدولة والجماعات المحمية والمؤسسات العامة لتغطية النفقات المتعمقة بالمعاشات   11

  من ىذا القانون؛من ىذا القانون؛  44من المادة من المادة   44وو  33وو  22وو  11وو  33وو  66ت واإلعانات المشار إلييا في الفقرات ت واإلعانات المشار إلييا في الفقرات واإليراداواإليرادا
ـ المبالغ المستحقة عمى الدولة والجماعات المحمية والمؤسسات العامة فيما يتعمق بالمصاريف المترتبة عمى ـ المبالغ المستحقة عمى الدولة والجماعات المحمية والمؤسسات العامة فيما يتعمق بالمصاريف المترتبة عمى   22

  أعاله؛أعاله؛  44من المادة من المادة   44وو  33وو  22وو  11وو  33وو  66إدارة المعاشات المشار إلييا في الفقرات إدارة المعاشات المشار إلييا في الفقرات 
  ::ـ المبالغ المستوفاة بغير حق والمرجعة لمصندوق تطبيقا ألحكامـ المبالغ المستوفاة بغير حق والمرجعة لمصندوق تطبيقا ألحكام  33

   84588458من ذي القعدة من ذي القعدة   8686بتاريخ بتاريخ   188138188138من القانون السالف الذكر رقم من القانون السالف الذكر رقم   1111الفصل الفصل  
  (؛(؛85388538ديسمبرديسمبر4141))
   84588458من ذي القعدة من ذي القعدة   8686بتاريخ بتاريخ   184138184138من القانون السالف الذكر رقم من القانون السالف الذكر رقم   1313الفصل الفصل  

  (؛(؛85388538ديسمبرديسمبر4141))
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  من من   4141بتاريخ بتاريخ   81331568133156من الظيير الشريف المعتبر بمثابة قانون السالف الذكر رقم من الظيير الشريف المعتبر بمثابة قانون السالف الذكر رقم   الفصل األولالفصل األول
  (؛(؛85318531أغسطس أغسطس   8686))  84518451شعبان شعبان 

  ـ حاصالت توظيف األموال والحاصالت الناتجة عن استغالل ممتمكات الصندوق؛ـ حاصالت توظيف األموال والحاصالت الناتجة عن استغالل ممتمكات الصندوق؛  44
  بعده؛بعده؛  8888المادة المادة   منمن  66ـ الزيادات عن التأخير المنصوص عمييا في الفقرة ـ الزيادات عن التأخير المنصوص عمييا في الفقرة   55
من ذي القعدة من ذي القعدة   8686بتاريخ بتاريخ   188138188138من القانون السالف الذكر رقم من القانون السالف الذكر رقم   1818ات المشار إلييا في الفصل ات المشار إلييا في الفصل ـ الغرامـ الغرام  8181

من ذي القعدة من ذي القعدة   8686بتاريخ بتاريخ   184138184138من القانون السالف الذكر رقم من القانون السالف الذكر رقم   1111( والفصل ( والفصل 85388538ديسمبر ديسمبر   4141))  84588458
  (؛(؛85388538ديسمبر ديسمبر   4141))  84588458
  ؛؛ـ اإلعانات المالية واليبات والوصايا والحاصالت المختمفةـ اإلعانات المالية واليبات والوصايا والحاصالت المختمفة  8888
  ..ـ جميع الموارد األخرى التي يمكن منحيا في المستقبل لمصندوقـ جميع الموارد األخرى التي يمكن منحيا في المستقبل لمصندوق  8686

  ::ب( تشمل نفقات الصندوق المغربي لمتقاعدب( تشمل نفقات الصندوق المغربي لمتقاعد
   صرف المعاشات واإليرادات واإلعانات والمستحقات األخرى الداخمة في نطاق األنظمة المشار إلييا في صرف المعاشات واإليرادات واإلعانات والمستحقات األخرى الداخمة في نطاق األنظمة المشار إلييا في

  أعاله؛أعاله؛  33وو  44المادتين المادتين 
  من من   6363وو  6666وو  6868لمعاش والمنصوص عمييا في الفصول لمعاش والمنصوص عمييا في الفصول المبالغ المرجعة من االقتطاعات ألجل االمبالغ المرجعة من االقتطاعات ألجل ا

( والفصول ( والفصول 85388538ديسمبر ديسمبر   4141))  84588458من ذي القعدة من ذي القعدة   8686بتاريخ بتاريخ   188138188138القانون السالف الذكر رقم القانون السالف الذكر رقم 
  84588458من ذي القعدة من ذي القعدة   8686بتاريخ بتاريخ   184138184138من القانون السالف الذكر رقم من القانون السالف الذكر رقم   6363وو  6161وو  6363
  81331568133156ابة قانون السالف الذكر رقم ابة قانون السالف الذكر رقم من الظيير الشريف المعتبر بمثمن الظيير الشريف المعتبر بمث  44( والفصل ( والفصل 85388538ديسمبرديسمبر4141))

  (؛(؛85318531أغسطس أغسطس   8686))  84518451من شعبان من شعبان   4141بتاريخ بتاريخ 
  التسبيقات عن المعاش الممنوحة لممتقاعدين أو، إن اقتضى الحال، لخمفيم؛التسبيقات عن المعاش الممنوحة لممتقاعدين أو، إن اقتضى الحال، لخمفيم؛  
  مصاريف إدارة الصندوق؛مصاريف إدارة الصندوق؛  
  األجور عن الخدمات المقدمة لحساب الصندوق فيما يتعمق بتحصيل الموارد وصرف المعاشاتاألجور عن الخدمات المقدمة لحساب الصندوق فيما يتعمق بتحصيل الموارد وصرف المعاشات..  

  .9.9ـادة ـادة المالم
أعاله وكذا إجراءات إرجاعيا إلى أعاله وكذا إجراءات إرجاعيا إلى   55من المادة من المادة   22تحدد طريقة تحديد مصاريف اإلدارة المشار إلييا في البند أ ـ تحدد طريقة تحديد مصاريف اإلدارة المشار إلييا في البند أ ـ 

الصندوق المغربي لمتقاعد بموجب اتفاقية تبرم بين الصندوق المذكور من جية والدولة والجماعات المحمية الصندوق المغربي لمتقاعد بموجب اتفاقية تبرم بين الصندوق المذكور من جية والدولة والجماعات المحمية 
  ..والمؤسسات العامة من جية أخرىوالمؤسسات العامة من جية أخرى

  9999المـادة المـادة 
ولة والجماعات المحمية والمؤسسات العامة وكذا الييئات الممحق بيا المنخرطون في نظامي المعاشات ولة والجماعات المحمية والمؤسسات العامة وكذا الييئات الممحق بيا المنخرطون في نظامي المعاشات تقوم الدتقوم الد

المدنية والعسكرية، بدفع المساىمات واالقتطاعات والتكاليف األخرى المستحقة عمييا إلى الصندوق المغربي المدنية والعسكرية، بدفع المساىمات واالقتطاعات والتكاليف األخرى المستحقة عمييا إلى الصندوق المغربي 
  ..لمتقاعد داخل اآلجال ووفق اإلجراءات المحددة بنص تنظيميلمتقاعد داخل اآلجال ووفق اإلجراءات المحددة بنص تنظيمي

دم القيام بالدفع المذكور داخل اآلجال المحددة وفقا لمفقرة السابقة أداء زيادات عن التأخير تقدر دم القيام بالدفع المذكور داخل اآلجال المحددة وفقا لمفقرة السابقة أداء زيادات عن التأخير تقدر ويترتب عمى عويترتب عمى ع
عمى أساس متوسط سعر التوظيفات التي قام بيا الصندوق المغربي لمتقاعد خالل السنة المحاسبية السابقة. غير عمى أساس متوسط سعر التوظيفات التي قام بيا الصندوق المغربي لمتقاعد خالل السنة المحاسبية السابقة. غير 

وال أقل من متوسط سعر أذون الخزينة وال أقل من متوسط سعر أذون الخزينة أن نسبة ىذه الزيادات عن التأخير ال يمكن أن تكون بأي حال من األحأن نسبة ىذه الزيادات عن التأخير ال يمكن أن تكون بأي حال من األح
  ..إلثنين وخمسين أسبوعا الصادرة عن طريق المنافسة خالل نفس الفترةإلثنين وخمسين أسبوعا الصادرة عن طريق المنافسة خالل نفس الفترة

  ..ويتحمل المشغل وحده الزيادات عن التأخير المذكورةويتحمل المشغل وحده الزيادات عن التأخير المذكورة
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  9191المـادة المـادة 
ل ل المدنية والعسكرية سنويا بالنظر إلى كل نظام عمى حدة من خالالمدنية والعسكرية سنويا بالنظر إلى كل نظام عمى حدة من خال  تتم مراقبة التوازن المالي لنظامي المعاشاتتتم مراقبة التوازن المالي لنظامي المعاشات

  ..البيانين المحاسبي والحسابي المعدين في نياية كل سنة محاسبيةالبيانين المحاسبي والحسابي المعدين في نياية كل سنة محاسبية
  9999المـادة المـادة 

ضمانا لصرف التعويضات المقررة في نظامي المعاشات المدنية والعسكرية، يؤسس الصندوق المغربي لمتقاعد ضمانا لصرف التعويضات المقررة في نظامي المعاشات المدنية والعسكرية، يؤسس الصندوق المغربي لمتقاعد 
  ::فيما يتعمق بالنظامين المذكورين الرصيد واالحتياطات التاليةفيما يتعمق بالنظامين المذكورين الرصيد واالحتياطات التالية

  ::ـ فيما يتعمق بالتقاعدـ فيما يتعمق بالتقاعد  88
  يد احتياطي لمتقاعد؛يد احتياطي لمتقاعد؛رصرص  

  ::ـ فيما يتعمق بالزمانةـ فيما يتعمق بالزمانة  66
  احتياطي عن التعويضات الحال أجميا؛احتياطي عن التعويضات الحال أجميا؛  

  ::ـ فيما يتعمق بكل من التقاعد والزمانة وعن كل نظامـ فيما يتعمق بكل من التقاعد والزمانة وعن كل نظام  44
  احتياطي عن التعويضات الحال أجميا وغير المؤداةاحتياطي عن التعويضات الحال أجميا وغير المؤداة..  

من من   44وو  33وو  22في الفقرات في الفقرات   ولصرف التعويضات المرتبطة بأنظمة المعاشات واإليرادات واإلعانات المشار إليياولصرف التعويضات المرتبطة بأنظمة المعاشات واإليرادات واإلعانات المشار إلييا
  ::من ىذا القانون، يؤسسمن ىذا القانون، يؤسس  44المادة المادة 
  احتياطي عن التعويضات الحال أجميا؛احتياطي عن التعويضات الحال أجميا؛  
  احتياطي عن التعويضات الحال أجميا وغير المؤداةاحتياطي عن التعويضات الحال أجميا وغير المؤداة..  

وتحدد إجراءات تأسيس وتسيير الرصيدين واالحتياطيات التقنية المذكورة بنص تنظيمي. وتراجع مبالغ االشتراكات وتحدد إجراءات تأسيس وتسيير الرصيدين واالحتياطيات التقنية المذكورة بنص تنظيمي. وتراجع مبالغ االشتراكات 
راح من مجمس اإلدارة وفق الشروط واإلجراءات المقررة في النصوص المطبقة عمى أنظمة راح من مجمس اإلدارة وفق الشروط واإلجراءات المقررة في النصوص المطبقة عمى أنظمة والمساىمات باقتوالمساىمات باقت

  ..من ىذا القانونمن ىذا القانون  44المعاش المبينة في المادة المعاش المبينة في المادة 
  9595المـادة المـادة 

  ::تستخدم األموال المتيسرة غير الالزمة لتسيير الصندوق المغربي لمتقاعد في شكلتستخدم األموال المتيسرة غير الالزمة لتسيير الصندوق المغربي لمتقاعد في شكل
  ـ قيم ممموكة لمدولة أو مضمونة من لدنيا؛ـ قيم ممموكة لمدولة أو مضمونة من لدنيا؛  88
  ات مسعرة في بورصة القيم أو متداولة في أي سوق منظمة أخرى؛ات مسعرة في بورصة القيم أو متداولة في أي سوق منظمة أخرى؛ـ سندـ سند  66
  ..ـ مشتريات عقارية منجزة بإذن من السمطة المعيود إلييا بالوصايةـ مشتريات عقارية منجزة بإذن من السمطة المعيود إلييا بالوصاية  44

  ..يحدد توزيع الموارد عمى االستخدامات المذكورة بنص تنظيمييحدد توزيع الموارد عمى االستخدامات المذكورة بنص تنظيمي
  9494المـادة المـادة 

لحساب الصندوق المغربي لمتقاعد لحساب الصندوق المغربي لمتقاعد يجوز لمحاسبي الخزينة ومحاسبي المكتب الوطني لمبريد والمواصالت التدخل يجوز لمحاسبي الخزينة ومحاسبي المكتب الوطني لمبريد والمواصالت التدخل 
  ..من أجل تحصيل الموارد وصرف المعاشات واإليرادات واإلعانات المرتبطة باألنظمة التي يتولى إدارتيامن أجل تحصيل الموارد وصرف المعاشات واإليرادات واإلعانات المرتبطة باألنظمة التي يتولى إدارتيا

وتحدد شروط تنفيذ ىذه الخدمات ودفع األجور عنيا في إطار اتفاقيات تبرم بين الصندوق المغربي لمتقاعد وتحدد شروط تنفيذ ىذه الخدمات ودفع األجور عنيا في إطار اتفاقيات تبرم بين الصندوق المغربي لمتقاعد 
  ..والييئات المعنيةوالييئات المعنية
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  9191المـادة المـادة 
الصندوق المغربي لمتقاعد، فيما يتعمق بتحصيل ديونو، بامتياز عام يرتب مباشرة بعد االمتياز العام الخاص الصندوق المغربي لمتقاعد، فيما يتعمق بتحصيل ديونو، بامتياز عام يرتب مباشرة بعد االمتياز العام الخاص   يتمتعيتمتع

  ..بالخزينةبالخزينة
وفيما عدا الديون المستحقة عمى الدولة والجماعات المحمية، يباشر تحصيل جميع الديون األخرى المستحقة وفيما عدا الديون المستحقة عمى الدولة والجماعات المحمية، يباشر تحصيل جميع الديون األخرى المستحقة 

  6868))  84138413من جمادى األولى من جمادى األولى   6161الصادر في الصادر في لمصندوق المغربي لمتقاعد وفقا ألحكام الظيير الشريف لمصندوق المغربي لمتقاعد وفقا ألحكام الظيير الشريف 
باشرة والرسوم المعتبرة في حكميا والديون باشرة والرسوم المعتبرة في حكميا والديون بسن نظام لممتابعات في ميدان الضرائب المبسن نظام لممتابعات في ميدان الضرائب الم  44  ((85418541أغسطس أغسطس 

  ..األخرى التي يستوفييا مأمورو الخزينةاألخرى التي يستوفييا مأمورو الخزينة
  الباب الرابعالباب الرابع

  أحكام ضريبيةأحكام ضريبية  
    9191المـادة المـادة 

  ..تعفى االقتطاعات ألجل المعاش ومساىمات المشغمين من جميع الضرائب أو الرسومتعفى االقتطاعات ألجل المعاش ومساىمات المشغمين من جميع الضرائب أو الرسوم
  ::وتعفى من جميع رسوم التسجيل والتنبروتعفى من جميع رسوم التسجيل والتنبر

  الستئنافية المتعمقة بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة الستئنافية المتعمقة بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة المقررات واألحكام والقرارات االمقررات واألحكام والقرارات ا
  بالمعاشات التي يديرىا الصندوق المغربي لمتقاعد؛بالمعاشات التي يديرىا الصندوق المغربي لمتقاعد؛

  العقود والوثائق أيا كان نوعيا الالزمة لمحصول عمى تعويضات وكذا المخالصات؛العقود والوثائق أيا كان نوعيا الالزمة لمحصول عمى تعويضات وكذا المخالصات؛  
  مشتريات الصندوق المغربي لمتقاعد ومبادالتو واالتفاقيات المبرمة لصالحومشتريات الصندوق المغربي لمتقاعد ومبادالتو واالتفاقيات المبرمة لصالحو..  

وال يطالب مسبقا بالرسم القضائي المستحق عمى الصندوق المغربي لمتقاعد فيما يتعمق بالمنازعات المرتبطة وال يطالب مسبقا بالرسم القضائي المستحق عمى الصندوق المغربي لمتقاعد فيما يتعمق بالمنازعات المرتبطة 
  ..بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالمعاشات التي يديرىابتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالمعاشات التي يديرىا

  الباب الخامسالباب الخامس
  أحكام متفرقة وانتقاليةأحكام متفرقة وانتقالية

  9898المـادة المـادة 
ين الموظفون المرسمون والمتدربون المزاولون مياميم في تاريخ ين الموظفون المرسمون والمتدربون المزاولون مياميم في تاريخ يمحق تمقائيا بالصندوق المغربي لمتقاعد لمدة سنتيمحق تمقائيا بالصندوق المغربي لمتقاعد لمدة سنت

  ..العمل بيذا القانون في قسم المعاشات بوزارة المالية واالستثمارات الخارجيةالعمل بيذا القانون في قسم المعاشات بوزارة المالية واالستثمارات الخارجية
ويمكن أن يدمج المعنيون باألمر بناء عمى طمبيم في أطر الصندوق المغربي لمتقاعد وفق الشروط المحددة في ويمكن أن يدمج المعنيون باألمر بناء عمى طمبيم في أطر الصندوق المغربي لمتقاعد وفق الشروط المحددة في 

  ..الصندوق المذكورالصندوق المذكور  النظام األساسي الخاص بموظفيالنظام األساسي الخاص بموظفي
وال يمكن بأي حال من األحوال أن تكون الوضعية النظامية التي يخوليا النظام األساسي المذكور لمموظفين الذين وال يمكن بأي حال من األحوال أن تكون الوضعية النظامية التي يخوليا النظام األساسي المذكور لمموظفين الذين 

  ..تم إدماجيم تطبيقا لمفقرة السابقة أقل فائدة من الوضعية التي كانت لممعنيين باألمر في تاريخ إدماجيمتم إدماجيم تطبيقا لمفقرة السابقة أقل فائدة من الوضعية التي كانت لممعنيين باألمر في تاريخ إدماجيم
لمشار إلييم أعاله في اإلدارة كما لو أنجزت في حظيرة الصندوق لمشار إلييم أعاله في اإلدارة كما لو أنجزت في حظيرة الصندوق وتعتبر الخدمات التي أنجزىا الموظفون اوتعتبر الخدمات التي أنجزىا الموظفون ا

  ..المغربي لمتقاعدالمغربي لمتقاعد

                   
) )   7:877:87من محرم من محرم   8282الصادر في الصادر في   ;71....7;71....7الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم   31.;317.;7القانون رقم القانون رقم بموجب بموجب   هذا الظهيرهذا الظهير  تم نسختم نسخـ ـ   44
 ( بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية. ( بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية. ...8...8ماي ماي   99
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  9393المـادة المـادة 
بالرغم عن جميع األحكام التشريعية المنافية، يخضع المستخدمون المرسمون والمتدربون العاممون بالصندوق بالرغم عن جميع األحكام التشريعية المنافية، يخضع المستخدمون المرسمون والمتدربون العاممون بالصندوق 

من ذي من ذي   8686بتاريخ بتاريخ   188138188138ه رقم ه رقم المغربي لمتقاعد لنظام المعاشات المدنية المحدث بالقانون المشار إليو أعالالمغربي لمتقاعد لنظام المعاشات المدنية المحدث بالقانون المشار إليو أعال
  ))..85388538ديسمبر ديسمبر   4141))  84588458القعدة القعدة 
  .1.1المـادة المـادة 

يستمر الخازن العام لممممكة ابتداء من تاريخ نشر ىذا القانون، في القيام لحساب الصندوق المغربي لمتقاعد بدفع يستمر الخازن العام لممممكة ابتداء من تاريخ نشر ىذا القانون، في القيام لحساب الصندوق المغربي لمتقاعد بدفع 
الحال، تجديدىا بنص الحال، تجديدىا بنص   المبالغ المتأخرة من المعاشات وذلك لفترة انتقالية تستغرق ثالث سنوات يمكن، إن اقتضىالمبالغ المتأخرة من المعاشات وذلك لفترة انتقالية تستغرق ثالث سنوات يمكن، إن اقتضى

  ..تنظيميتنظيمي
              1919المـادة المـادة 

تظل كسبا لمصندوق المغربي لمتقاعد العقارات وسندات المحفظة واألموال المودعة والديون الراجعة لمصندوق تظل كسبا لمصندوق المغربي لمتقاعد العقارات وسندات المحفظة واألموال المودعة والديون الراجعة لمصندوق   
  ..المغربي لمتقاعد قبل تاريخ نشر ىذا القانونالمغربي لمتقاعد قبل تاريخ نشر ىذا القانون

  1111المـادة المـادة 
  ::ااتنسخ جميع األحكام المنافية ألحكام ىذا القانون وال سيما منيتنسخ جميع األحكام المنافية ألحكام ىذا القانون وال سيما مني

   ( المتعمق بضبط النظام المالي ( المتعمق بضبط النظام المالي 85418541مارس مارس   66))  84348434الظيير الشريف الصادر في فاتح شوال الظيير الشريف الصادر في فاتح شوال
  لمصندوق المغربي لمتقاعد؛لمصندوق المغربي لمتقاعد؛

   الفقرات المتعمقة بالصندوق المغربي لمتقاعد والصندوق الخاص بالمعاشات وصندوق اإليرادات العمرية الفقرات المتعمقة بالصندوق المغربي لمتقاعد والصندوق الخاص بالمعاشات وصندوق اإليرادات العمرية
  8181))  84348434فاتح شعبان فاتح شعبان الصادر في الصادر في   8115113381151133من الظيير الشريف رقم من الظيير الشريف رقم   8383من الفصل من الفصل 

  ( بإحداث صندوق اإليداع والتدبير؛( بإحداث صندوق اإليداع والتدبير؛85158515فبرايرفبراير
   84588458من ذي القعدة من ذي القعدة   8686بتاريخ بتاريخ   188138188138من القانون السالف الذكر رقم من القانون السالف الذكر رقم   3434وو  3232الفصالن الفصالن  

  ( كما وقع تغييره وتتميمو؛( كما وقع تغييره وتتميمو؛85388538ديسمبر ديسمبر 4141))
   4141))  84588458ة ة القعدالقعد  من ذيمن ذي  8686بتاريخ بتاريخ   184138184138من القانون السالف الذكر رقم من القانون السالف الذكر رقم   1616وو  3535الفصالن الفصالن  

  ..( كما وقع تغييره وتتميمو( كما وقع تغييره وتتميمو85388538ديسمبر ديسمبر 

  ((85528552أغسطس أغسطس   33))  83838383ربيع األول ربيع األول   6868وحرر بالرباط في وحرر بالرباط في 

  وقعو بالعطف:وقعو بالعطف:
  الوزير األول،الوزير األول،

  إمضاء: عبدالمطيف الفيالليإمضاء: عبدالمطيف الفياللي
  


