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 2548من ري القعذة  27بتاسيخ  2.27.221سقم  الصادس بتنفيز الظهير الششيف 83.25قاهىن سقم 

املحذدة بمىجبه السن التي ًجب أن ًحال فيها على التقاعذ املىظفىن ( 3127أغسطس  31)

 1واملستخذمىن املنخشطىن في هظام املعاشاث املذهيت

 الحمذ هلل وخذه

 :ف ـ بذاخلهالطابع الشٍش

 .)الحسن بن مدمذ بن ًىسف هللا ولُهمدمذ بن (

ف هزا أسماه هللا وأعض أمشه أهنا  :ٌعلم من ظهيرها الشٍش

 منه؛ 236و 55و 66ل ى بناء على الذسخىس وال سُما الفص

ف بما ًلي:  أصذسها أمشها الشٍش

 املادة الاولى

( 63عاااث املذهُت على الخلاعذ ففي زثازت وسخين  جدذد سن ئخالت املىظفين واملسخخذمين املنخشطين في هظام امل

 سنت.

 غير أن هزه السن جدذد في:

   ؛ 2957( سنت بالنسبت للمضدادًن كبل سنت 65سخىن 

   ؛2957( أاهش بالنسبت للمضدادًن سنت 6( سنت وسخت  65سخين 

   ؛2958( سنت بالنسبت للمضدادًن سنت62واخذ وسخين 

   ؛2959( أاهش بالنسبت للمضدادًن سنت 6وسخت  ( سنت 62واخذ وسخين 

   ؛2965( سنت بالنسبت للمضدادًن سنت 66ازنين وسخين 

   2962( أاهش بالنسبت للمضدادًن سنت 6( سنت وسخت  66ازنين وسخين. 

ن ( سنت بالنسبت لألساجزة الباخثين وللمىظفين واملسخخذمي65وجدذد سن إلاخالت ئلى الخلاعذ في خمست وسخين  

 املعُنين سفشاء.

خ املعخبر من أجل ئخالخه  وئرا اهتهذ مهام السفير أو جم انهاؤها، خسب الحالت، كبل بلىغه السن املزكىسة، فان الخاٍس

خ اهتهاء املهام أو انهاؤها في خالت ججاوصه سن زثار وسخين   ( سنت، دون إلاخثال بأخكام الفلشة 63ئلى الخلاعذ هى جاٍس

 املىالُت.

 ًذ خذ السن املشاس ئليها في الفلشاث السابلت:ًمكن جمذ

( كابلت للخجذًذ مشجين بالنسبت لألساجزة الباخثين ومشة واخذة بالنسبت لباقي 6ملذة أكصاها سنخان   -2

املىظفين واملسخخذمين، ورلك بلشاس لشئِس الحكىمت ًخخز باكتراح من السلطت التي لها صثاخُت الخعُين 

 ش، ورلك ئرا اكخضذ خاجت املصلحت رلك؛بمىافلت املعنُين باألم

 بظهير اٍشف بالنسبت للمىظفين واملسخخذمين املعُنين سفشاء. -6
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 522.72من اللاهىن سكم  4من الفصل  2كما ًمكن في جمُع الحاالث املشاس ئليها في الفلشاث السابلت وفي البنذ 

خ  هظام املعاااث املذهُت، كما جم حغُيره وجخمُمه، ( املدذر بمىجبه 2972دٌسمبر  35  2392من ري اللعذة  26بخاٍس

جمذًذ خذ سن إلاخالت على الخلاعذ بالنسبت لألساجزة الباخثين واملىظفين الخاضعين للنظام ألاساس ي الخاص 

 بمىظفي وصاسة التربُت الىطنُت ئلى غاًت مخم السنت الجامعُت أو الذساسُت بلشاس للسلطت التي لها صثاخُت الخعُين.

 ة الثاهيت:املاد

ال ًمكن أن ًدخج على ئداساث الذولت والجماعاث الترابُت واملإسساث العمىمُت، فُما ًخعلم بخدذًذ سن املىظفين 

واملسخخذمين العاملين بها، وال على الصنذوق املغشبي للخلاعذ فُما ًخص سن من جإول ئليهم خلىق املىظفين 

ٌسخدلىنها، ئال بشسىم الىالدة أو الىزائم التي جلىم ملامها، املذلى  واملسخخذمين املزكىسٍن، بالنسبت للمعاااث التي

ت أو ملفاث الاهخشاط في هظام  بها، خسب الحالت، عنذ الخىظُف أو عنذ اصدًاد ألاوالد، واملدخفظ بها في امللفاث إلاداٍس

ق، ورلك خثافا لجمُع ألاخكام املعاااث املذهُت، أو املذلى بها ألول مشة لذي الجهاث املزكىسة بالنسبت لزوب الحلى 

عُت والخنظُمُت املنافُت لزلك.  الدشَش

دٌسمبر من السنت ًىم واهش اصدًاد املىظفين واملسخخذمين وروي خلىكهم الزًن ًكىن ًىم واهش اصدًادهم  32ٌعخبر 

 للفلشة السابلت.
ً
 غير مدذد في سسىم الىالدة أو الىزائم التي جلىم ملامها، املذلى بها طبلا

 ادة الثالثت:امل

( املدذدة بمىجبه السن التي 2972دٌسمبر  35  2392من ري اللعذة  26الصادس في  526.72ًنسخ اللاهىن سكم 

ًجب أن ًدال فيها على الخلاعذ مىظفى وأعىان الذولت والبلذًاث واملإسساث العامت املنخشطىن في هظام املعاااث 

 املذهُت.

 (.6526أغسطس  65  2437ري اللعذة  26وخشس بخطىان في 

 :وكع بالعطف

 سئِس الحكىمت، 

 .إلامضاء: عبذإلاله ابن كيران

 


