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 43.95 رقم القانون  لتطبيق( 1996 نونبر  20) 1417 رجب 8 في صادر  2.95.749 رقم مرسوم

 1للتقاعد املغربي الصندوق  تنظيم بإعادة ض يالقا
 

 

 األول، الوزير

 رقم الشريف الظهير بتنفيذه والصادر للتقاعد املغربي الصندوق  تنظيم بإعادة القاض ي 43.95 رقم القانون  على بناء

 ؛(1996 أغسطس 7) 1417 األول  ربيع من 21 بتاريخ 1.96.106

 كما املدنية، للمعاشات نظام بإحداث( 1971 ديسمبر 30) 1391 القعدة ذي من 12 في الصادر 011.71 رقم القانون  وعلى

 وتتميمه؛ تغييره وقع

 كما العسكرية، للمعاشات نظام بإحداث( 1971 ديسمبر 30) 1391 القعدة ذي 12 في الصادر 013.71 رقم القانون  وعلى

 وتتميمه؛ تغييره وقع

 يتعلق قانون  بمثابة املعتبر ( 1975 أغسطس 12) 1395 شعبان 3 ريخبتا 1.74.92 رقم الشريف الظهير على االطالع وبعد

 وتتميمه؛ تغييره وقع كما العسكرية املعاشات نظام في املساعدة بالقوات والصف التأطير رجال بانخراط

 مجالس برئاسة يتعلق قانون  بمثابة املعتبر( 1977 سبتمبر 19) 1397 شوال 5 بتاريخ 1.77.185 رقم الشريف الظهير وعلى

 والجهوية؛ الوطنية العامة املؤسسات إدارة

 على املالية الدولة مراقبة بتنظيم( 1960 أبريل 14) 1379 شوال من 17 في الصادر 1.59.271 رقم الشريف الظهير وعلى

 الدولة دمهاتق التي املالية املساعدة من املستفيدة والهيئات والشركات االمتياز ذات والشركات العامة واملؤسسات املكاتب

 وتتميمه؛ تغييره وقع كما العامة، الجماعات أو

 ،(1996 ماي 16) 1416 الحجة ذي من 27 في املجتمع الوزاري  املجلس في املشروع دراسة وبعد

 

 :يلي ما رسم

 1 املـادة

 .اململكة عبر له مندوبيات إحداث ويمكن بالرباط، للتقاعد املغربي الصندوق  مقر يكون 

 2 املـادة

 .للتقاعد املغربي الصندوق  على الدولة وصاية باملالية املكلف الوزير يمارس

 3 املـادة

 .ذلك إليها يفوض التي الحكومية السلطة أو الحكومة رئيس اإلدارة مجلس يرأس"

 :بيانهم التالي األعضاء من الرئيس، على عالوة اإلدارة، مجلس ويتألف

 :ولةللد ممثلين بصفة ـ 1

 بالداخلية؛ املكلف الوزير 

 باملالية؛ املكلف الوزير 

 ؛العمومية بالوظيفة املكلف الوزير 

 ؛االجتماعية بالحماية املكلف الوزير 

 2"الوطني الدفاع إدارةب املكلف الحكومة رئيس لدى املنتدب الوزير. 

 يعينه وزارته من سام موظف عنه ناب حضوره دون  عمان حال أو أعاله إليهم املشار اإلدارة مجلس أعضاء أحد تغيب إذا

 .املركزية لإلدارات مدير رتبة األقل على له وتكون  الغرض لهذا
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 :املحلية للجماعات ممثل بصفة ـ 2"

 6 ملدة ،43.95 رقم أعاله إليه املشار القانون  من 5 املادة من الثانية الفقرة ألحكام وفقا نتخبي واحد ممثل 

 .واحدة دورة في النسبية باألغلبية اإلسمي الفردي االقتراع طريق عن سنوات

 :للمنخرطين ممثلين بصفة ـ 3

 من 5 املادة من 3 الفقرة ألحكام وفقا انتخابهم يتم املدنية املعاشات نظام في املنخرطين للمستخدمين ممثلين ثالثة( أ

 االسمي الفردي االقتراع طريق عن سنوات ست ملدة املذكورون  املمثلون  وينتخب. 43.95 رقم أعاله إليه املشار القانون 

 .واحدة دورة في النسبية باألغلبية

 ؛الحكومة لرئيس بقرار املذكورة االنتخابات وإجراء تنظيم طريقة وتحدد

( 4) الفقرة ألحكام وفقا يعين كرية،العس املعاشات نظام في املنخرطين امللكية املسلحة بالقوات للعسكريين واحد ممثل( ب

 على بناء للتجديد قابلة سنوات ست ملدة باملالية املكلف للوزير بمقرر  ،43.95 رقم الذكر السالف القانون  من 5 املادة من

 الوطني؛ الدفاع إدارة من اقتراح

 ألحكام وفقا يعين لعسكرية،ا املعاشات نظام في املنخرطين املساعدة بالقوات والصف التأطير لرجال واحد ممثل( ج

 قابلة سنوات ست ملدة باملالية املكلف للوزير بمقرر  ،43.95 رقم الذكر السالف القانون  من 5 املادة من( 4) الفقرة

 .بالداخلية املكلف الوزير من اقتراح على بناء للتجديد

 :للمتقاعدين ممثلين بصفة ـ 4

 القانون  من 5 املادة من( 5) الفقرة ألحكام طبقا يعينان والعسكرية، املدنية املعاشات لنظامي املنتمين للمتقاعدين ممثالن

 جمعيات من اقتراح على بناء للتجديد قابلة سنوات ست ملدة باملالية، املكلف للوزير بمقرر  ،43.95 رقم الذكر السالف

 .3"قانونية بصفة املؤسسة املتقاعدين

 إلى باملالية املكلف الوزير الشأن هذا في يوجهه الذي الطلب تاريخ من شهر أجل داخل املذكورة االقتراحات تقدم أن ويجب

 .باألمر املعنية الجمعيات

 .تلقائية بصورة يعينون  املتقاعدين يمثلون  الذين األعضاء فإن املحدد، األجل داخل الجواب عدم وعند

 األعضاء عدد يساوي  االحتياطيين عضاءاأل  من عدد أعاله( 4)و( 3)و( 2) في عليها املنصوص الشروط نفس وفق ويعين

 .واملتقاعدين واملنخرطين املحلية الجماعات يمثلون  الذين األصليين

 نفس وفق جديد عضو عين متقاعد أو منخرط صفة فقد أو استقال أو االحتياطيين أو األصليين األعضاء أحد توفي وإذا

 .سلفه لتعيين املتبعة الشروط

 .فائدة حضوره في يرى  األهلية ذوي  من شخص كل االستشارة صدبق الرئيس يستدعي أن ويمكن

 .استشارية بصفة اإلدارة مجلس اجتماعات املالي واملراقب للتقاعد املغربي الصندوق  مدير ويحضر

 املكررة 3 املـادة"

 باملجلس، تدابهمان مدة انتهت الذين واالحتياطيون، منهم الرسميون  للتقاعد، املغربي الصندوق  إدارة مجلس أعضاء يستمر

 تجديد غاية إلى الصفة بهذه مهامهم مزاولة في أعاله، 3 املادة من السادسة الفقرة في عليها املنصوص األسباب غير لسبب

 4."املذكورة املادة أحكام وفق املذكور  املجلس
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 4 املـادة

 إلدارة الالزمة االختصاصات جميع اإلدارة مجلس يمارس أعاله، إليه املشار 43.95 رقم القانون  من 6 املادة ألحكام تطبيقا

 :التالية املهام الخصوص على به وتناط تقاعد،لل املغربي الصندوق 

 للصندوق؛ اإلداري  التنظيم تحديد 

 مقارها؛ تعيين وفي خارجية مندوبيات إحداث في البت                                                                                                  

 في املقررة الشروط طبق عليه يوافق الذي للتقاعد املغربي الصندوق  خدميملست األساس ي النظام مشروع إعداد 

 العمل؛ بها الجاري  التنظيمية النصوص

 للتقاعد؛ املغربي الصندوق  وتجهيز لتسيير السنوية امليزانية حصر 

 عليها؛ واملوافقة للتقاعد املغربي الصندوق  يبرمها أن يمكن التي االتفاقيات مشاريع دراسة 

 تدبير كل اقتراح االقتضاء وعند التقاعد أنظمة توازن  من والتحقق للصندوق  التركيبية القوائم على وافقةامل 

 .املذكورة األنظمة دوام ضمان إلى يرمي

 5 املـادة

 باسمه ويتصرف الصندوق  شؤون تدبير العمل به الجاري  للتشريع وفقا يعين الذي للتقاعد املغربي الصندوق  مدير يتولى

 .43.95 رقم أعاله إليه املشار القانون  من 7 املادة ألحكام وفقا

 القانون  من 4و 3 املادتين في عليها املنصوص واإلعانات واإليرادات املعاشات ويمنح ويصفي القضاء أمام الصندوق  ويمثل

 .43.95 رقم أعاله إليه املشار

 6 املـادة

 ومساهمات التقاعد أجل من االقتطاع مبالغ استحقاقها لأج حلول  عند شهر كل للتقاعد املغربي الصندوق  إلى تدفع

 .43.95 رقم الذكر السالف القانون  من 9 املادة من( أ) من( 3)و( 1) في إليها املشار العمل أرباب

 7 املـادة

 غربيامل الصندوق  يؤسس ،43.95 رقم أعاله إليه املشار القانون  من 13 باملادة األولى الفقرة من 1 البند ألحكام وفقا

 .والعسكرية املدنية املعاشات نظامي من بكل يتعلق فيما للتقاعد احتياطيا رصيدا التقاعد، تبعات مواجهة ألجل للتقاعد،

 .التعويضات من الصنف هذا في املدرجة التكاليف على السنوي  املوارد بفائض املذكوران الرصيدان ويمول 

 .5"األخيرة املحاسبية السنة خالل املثبتة النفقات يعادل بما الهأع إليهما املشار للرصيدين األدنى املبلغ ويحدد"

 املادة من 3 الفقرة أحكام مراعاة مع وجب، أعاله املبين األدنى الحد إلى ليصل املذكورين الرصيدين أحد مبلغ انخفض وإذا

 املوارد بين التوازن  تضمن فيةبكي واملساهمات االقتطاع مبالغ تراجع أن ،43.95 رقم أعاله إليه املشار القانون  من 13

 حدود في باألمر املعني الرصيد لتمويل كاف فائض على الحصول  من وتمكن سنوات عشر عن تقل ال مدة طيلة والتكاليف

 .أعاله املحدد األدنى املبلغ

 8 املـادة

 الحال التعويضات عن احتياطيا الزمانة، معاشات على املترتبة النفقات تغطية ألجل للتقاعد، بياملغر  الصندوق  يؤسس

 من 13 باملادة األولى الفقرة من 2 للبند وفقا وذلك والعسكرية املدنية املعاشات نظامي من واحد بكل يتعلق فيما أجلها

 .43.95 رقم الذكر السالف القانون 

 .العامة واملؤسسات املحلية والجماعات الدولة تقدمها سبيقاتت من االحتياطي هذا ويتكون 

 9 املـادة

 من 3 املادة من 8و 7و 6 في عليها املنصوص واإلعانات واإليرادات املعاشات أنظمة في املقررة التعويضات لصرف ضمانا

 43.95 رقم املذكور  القانون  من 13 املادة من 2 للفقرة وفقا الصندوق، يؤسس ،43.95 رقم أعاله إليه املشار القانون 

 .املذكورة األنظمة من نظام بكل يتعلق فيما أجلها الحال التعويضات عن احتياطيا

 .العامة واملؤسسات املحلية والجماعات الدولة تقدمها بتسبيقات الذكر اآلنف االحتياطي ويمول 
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 10 املـادة

 بكل يتعلق فيما املؤداة وغير أجلها الحال التعويضات عن احتياطيا ذلك، على زيادة للتقاعد، ملغربيا الصندوق  يؤسس

 .أعاله 9و 8و 7 املواد في إليها املشار واإلعانات واإليرادات املعاشات أنظمة من نظام

 .املؤداة وغير املستحقة املعاشات بمبالغ الذكر اآلنف االحتياطي ويمول 

 11 املـادة

 في إليها املشار االستخدامات على املوارد توزيع وكذا واالحتياطيات األرصدة تسيير طريقة باملالية املكلف للوزير بقرار دتحد

 .43.95 رقم الذكر اآلنف القانون  من 14 املادة

 12 املـادة

 املكلف الدولة ووزير رجيةالخا واالستثمارات املالية وزير إلى الرسمية الجريدة في ينشر الذي املرسوم هذا تنفيذ يسند

 .يخصه فيما منهم واحد كل اإلدارية بالشؤون املكلف األول  الوزير لدى املنتدب والوزير بالداخلية

 ).1996 نوفمبر 20) 1417 رجب 8 في بالرباط وحرر 

 الفياللي اللطيف عبد: اإلمضاء

 :بالعطف وقعه

  الخارجية،الخارجية،  واالستثماراتواالستثمارات  املاليةاملالية  وزيروزير
  ..باجباجالقالق  محمدمحمد: : اإلمضاءاإلمضاء

  الداخلية،الداخلية،  فيفي  الدولةالدولة  وزيروزير

  ..البصري البصري   إدريسإدريس: : اإلمضاءاإلمضاء

  األول األول   الوزيرالوزير  لدىلدى  املنتدباملنتدب  الوزيرالوزير

  اإلدارية،اإلدارية،  بالشؤونبالشؤون  املكلفاملكلف

  ..املنصورياملنصوري  مسعودمسعود: : اإلمضاءاإلمضاء
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