
Arrêté du Ministre des Finances, du Commerce, 

 de l’Industrie et de l’Artisanat n° 1253.97 du 6 rejeb 1418    

(7 novembre 1997) fixant les modalités de fonctionnement 

des provisions  de prévoyance et des réserves de la caisse 

marocaine des retraites ainsi que la répartition des 

ressources entre les emplois autorisés. 
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AArrrrêêttéé dduu MMiinniissttrree ddeess FFiinnaanncceess,, dduu CCoommmmeerrccee,, ddee ll’’IInndduussttrriiee  

eett ddee ll’’AArrttiissaannaatt nn°° 11225533..9977 dduu 66 rreejjeebb 11441188 ((77nnoovveemmbbrree 11999977))  

 ffiixxaanntt lleess mmooddaalliittééss ddee ffoonnccttiioonnnneemmeenntt ddeess pprroovviissiioonnss ddee  pprréévvooyyaannccee  

eett ddeess rréésseerrvveess ddee llaa ccaaiissssee mmaarrooccaaiinnee ddeess RReettrraaiitteess aaiinnssii qquuee llaa rrééppaarrttiittiioonn 

ddeess rreessssoouurrcceess eennttrree lleess eemmppllooiiss aauuttoorriissééss..
11
 

 
  

LLEE  MMIINNIISSTTRREE DDEESS  FFIINNAANNCCEESS DDUU CCOOMMMMEERRCCEE,, DDEE LL’’IINNDDUUSSTTRRIIEE  EETT DDEE LL’’AARRTTIISSAANNAATT,, 
 

VVuu llaa llooii nn°° 4433..9955 ppoorrttaanntt rrééoorrggaanniissaattiioonn ddee llaa ccaaiissssee mmaarrooccaaiinnee ddeess rreettrraaiitteess pprroommuullgguuééee ppaarr    

llee ddaahhiirr nn°° 11..9966..110066 dduu 2211 rraabbiiii II  11441177  ((77 aaooûûtt 11999966)),, nnoottaammmmeenntt sseess aarrttiicclleess 1133 eett 1144;; 

    VVuu llee ddééccrreett nn°°22..9955..774499 dduu 88 rreejjeebb 11441177 ((2200 nnoovveemmbbrree 11999966)) pprriiss ppoouurr ll’’aapppplliiccaattiioonn ddee llaa  llooii 

nn°° 4433..9955 ppoorrttaanntt rrééoorrggaanniissaattiioonn ddee llaa ccaaiissssee mmaarrooccaaiinnee ddeess rreettrraaiitteess,, nnoottaammmmeenntt ssoonn aarrttiiccllee 1111;; 
 

AA  RR RR EE TT EE  :: 
 

AArrttiiccllee PPrreemmiieerr.. 

LLeess pprroovviissiioonnss ddee pprréévvooyyaannccee rreettrraaiittee vviissééeess aauu ppaarraaggrraapphhee 11
 
dduu 11eerr aalliinnééaa ddee ll’’aarrttiiccllee 1133 ddee llaa 

llooii 4433..9955 ssuussvviissééee,, ssoonntt aalliimmeennttééeess ppoouurr llaa pprreemmiièèrree ffooiiss àà ccoommpptteerr dduu 11
eerr 

jjuuiilllleett 11999977..    

LLeess eexxccééddeennttss ddeess rreessssoouurrcceess ssuurr lleess cchhaarrggeess ddee cchhaaccuunn ddeess rrééggiimmeess ddeess ppeennssiioonnss cciivviilleess          

eett mmiilliittaaiirreess ssoonntt aaffffeeccttééss oobblliiggaattooiirreemmeenntt àà ll’’aalliimmeennttaattiioonn ddeess pprroovviissiioonnss ddee pprréévvooyyaannccee 

rreettrraaiittee dduu  rrééggiimmee  ddee  ppeennssiioonn  ccoonnssiiddéérréé  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aarrttiiccllee 77     

dduu  ddééccrreett ssuussvviisséé  nn°°  22..9955..774499  dduu  88  rreejjeebb 11441177  ((2200  nnoovveemmbbrree  11999966))..                              

LLee mmoonnttaanntt mmiinniimmuumm ddee llaa pprroovviissiioonn,, tteell qquuee ddééffiinnii aauuddiitt aarrttiiccllee 77 ddeevvrraa êêttrree ccoonnssttiittuuéé eenn 

cciinnqq aannss àà ppaarrttiirr dduu 11
eerr 

jjuuiilllleett  11999977.. 

AArrttiiccllee 22.. 

CCoonnffoorrmméémmeenntt aauuxx ddiissppoossiittiioonnss dduu 22
ee aalliinnééaa ddee ll’’aarrttiiccllee 88 dduu ddééccrreett pprréécciittéé nn°° 22..9955..774499,,       

llee mmoonnttaanntt ddeess aavvaanncceess ddee ll’’EEttaatt,, ddeess ccoolllleeccttiivviittééss llooccaalleess eett ddeess ééttaabblliisssseemmeennttss ppuubblliiccss eesstt,, 

ppoouurr uunn eexxeerrcciiccee ccoonnssiiddéérréé,, aauu mmooiinnss ééggaall aauu mmoonnttaanntt ddeess ddééppeennsseess eeffffeeccttuuééeess aauu ttiittrree ddee llaa 

mmêêmmee pprreessttaattiioonn aauu ccoouurrss ddee ll’’eexxeerrcciiccee pprrééccééddeenntt,, mmaajjoorréé éévveennttuueelllleemmeenntt ddee llaa ddiifffféérreennccee 

eennttrree lleess aavvaanncceess ddee ll’’eexxeerrcciiccee pprrééccééddeenntt eett lleess pprreessttaattiioonnss eeffffeeccttiivveemmeenntt ppaayyééeess ppaarr llaa ccaaiissssee 

aauu ccoouurrss dduuddiitt eexxeerrcciiccee.. 

AArrttiiccllee 33.. 

CCoonnffoorrmméémmeenntt aauuxx ddiissppoossiittiioonnss dduu 22
ee aalliinnééaa ddee ll’’aarrttiiccllee 99 dduu ddééccrreett pprréécciittéé nn°°22..9955..774499,,       

llee mmoonnttaanntt ddeess aavvaanncceess ddee ll’’EEttaatt,, ddeess ccoolllleeccttiivviittééss llooccaalleess eett ddeess ééttaabblliisssseemmeennttss ppuubblliiccss eesstt,, 

ppoouurr uunn eexxeerrcciiccee ccoonnssiiddéérréé,, aauu mmooiinnss ééggaall aauu mmoonnttaanntt ddeess ddééppeennsseess eeffffeeccttuuééeess aauu ttiittrree ddee llaa 

mmêêmmee pprreessttaattiioonn aauu ccoouurrss ddee ll’’eexxeerrcciiccee pprrééccééddeenntt,, mmaajjoorréé éévveennttuueelllleemmeenntt ddee llaa ddiifffféérreennccee 

eennttrree lleess aavvaanncceess ddee ll’’eexxeerrcciiccee pprrééccééddeenntt eett lleess pprreessttaattiioonnss eeffffeeccttiivveemmeenntt ppaayyééeess ppaarr llaa ccaaiissssee 

aauu ccoouurrss dduuddiitt eexxeerrcciiccee.. 

AArrttiiccllee 44.. 

LLeess rréésseerrvveess ppoouurr pprreessttaattiioonnss éécchhuueess nnoonn ppaayyééeess,, pprréévvuueess ppaarr ll’’aarrttiiccllee 1100 dduu ddééccrreett pprréécciittéé 

nn°°  22..9955..774499 ssoonntt aalliimmeennttééeess ppaarr lleess mmoonnttaannttss ddeess ppeennssiioonnss,, rreenntteess eett aallllooccaattiioonnss éécchhuueess eett ddoonntt 

lleess ttiittuullaaiirreess nnee ssee ssoonntt ppaass pprréésseennttééss ppoouurr lleess eennccaaiisssseerr ppoouurr uunnee rraaiissoonn qquueellccoonnqquuee.. 

AArrttiiccllee 55.. 

««  LLeess vvaalleeuurrss,, ttiittrreess eett aaccqquuiissiittiioonnss éénnuumméérrééss àà ll’’aarrttiiccllee 1144 ddee llaa llooii nn°°4433..9955 pprréécciittééee,, ssoonntt 

aaddmmiiss  ddaannss lleess eemmppllooiiss ddee llaa CCaaiissssee mmaarrooccaaiinnee ddeess rreettrraaiitteess àà ccoonnccuurrrreennccee ddeess lliimmiittaattiioonnss 

ssuuiivvaanntteess  :: 

1) VVaalleeuurrss ddee ll’’EEttaatt oouu bbéénnééffiicciiaanntt ddee ssaa ggaarraannttiiee,, aaccttiioonnss ddee ssoocciiééttééss dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt 

àà ccaappiittaall vvaarriiaabbllee eett ppaarrttss ddee ffoonnddss ccoommmmuunnss ddee ppllaacceemmeenntt rrééggiiss ppaarr llee ddaahhiirr ppoorrttaanntt llooii  
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nn°°11..9933..221133    dduu    44  rraabbiiii  IIII  11441144    ((2211  sseepptteemmbbrree  11999933))    rreellaattiiff    aauuxx    oorrggaanniissmmeess    ddee    ppllaacceemmeenntt  

ccoolllleeccttiiff  eenn  vvaalleeuurr  mmoobbiilliièèrreess  eett  ddoonntt  ll’’oobbjjeett  ddee  ppllaacceemmeenntt  ppoorrttee  eexxcclluussiivveemmeenntt  ssuurr  lleess  vvaalleeuurrss  

ddee  ll’’EEttaatt  oouu  bbéénnééffiicciiaanntt  ddee  ssaa  ggaarraannttiiee..  CCeettttee  ccaattééggoorriiee  ddee  vvaalleeuurrss  ddooiitt  rreepprréésseenntteerr  aauu  mmiinniimmuumm  

5500  %%  ddeess  eemmppllooiiss;;  

        22)) OObblliiggaattiioonnss iinnssccrriitteess àà llaa ccoottee ddee llaa bboouurrssee ddeess vvaalleeuurrss eett aauuttrreess oobblliiggaattiioonnss ddoonntt 

ll’’éémmiissssiioonn aa rreeççuu llee vviissaa ddee  ll’’AAuuttoorriittéé  mmaarrooccaaiinnee  dduu  mmaarrcchhéé  ddeess  ccaappiittaauuxx,, cceerrttiiffiiccaattss ddee ddééppôôtt,, 

bboonnss ddee ssoocciiééttééss ddee ffiinnaanncceemmeenntt eett bbiilllleettss ddee ttrrééssoorreerriiee rrééggiiss ppaarr llaa llooii nn°° 3355..9944 rreellaattiivvee àà 

cceerrttaaiinnss ttiittrreess ddee ccrrééaanncceess nnééggoocciiaabblleess,, aaccttiioonnss ddee ssoocciiééttééss dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt àà ccaappiittaall vvaarriiaabbllee 

eett ppaarrttss ddee ffoonnddss ccoommmmuunnss ddee ppllaacceemmeenntt rrééggiiss ppaarr llee ddaahhiirr ppoorrttaanntt llooii nn°°11..9933..221133 pprréécciittéé eett 

ddoonntt ll’’aaccttiiff eesstt iinnvveessttii eenn ppeerrmmaanneennccee àà hhaauutteeuurr ddee 9900 %% eenn ttiittrreess ddee ccrrééaanncceess,,  ««  lleess  cceerrttiiffiiccaattss  

ddee  ssuukkuukk  rrééggiiss  ppaarr  llaa  llooii  nnoo
  3333--0066  rreellaattiivvee  àà  llaa  ttiittrriissaattiioonn  ddeess  aaccttiiffss,,  eett ccee ddaannss llaa lliimmiittee ddee 1155 %% 

ddeess eemmppllooiiss ;; 

      33)) AAccttiioonnss iinnssccrriittss àà llaa ccoottee ddee llaa BBoouurrssee ddeess vvaalleeuurrss,, aaccttiioonnss ddee ssoocciiééttééss dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt àà 

ccaappiittaall vvaarriiaabbllee eett ppaarrttss ddee ffoonnddss ccoommmmuunnss ddee ppllaacceemmeenntt rrééggiiss ppaarr llee ddaahhiirr ppoorrttaanntt llooii 

nn°°11..9933..221133 pprréécciittéé aauuttrreess qquuee cceelllleess vviissééeess aauuxx  11°°)) eett 22°°)) ccii--ddeessssuuss,, ppaarrttss oouu aaccttiioonnss ddeess 

oorrggaanniissmmeess ddee ppllaacceemmeenntt ccoolllleeccttiiff  eenn ccaappiittaall ssoouummiiss àà llaa llooii nn°° 4411..0055 rreellaattiivvee aauuxx oorrggaanniissmmeess 

ddee ppllaacceemmeenntt ccoolllleeccttiiff eenn ccaappiittaall eett ppaarrttss ddee ffoonnddss ddee ppllaacceemmeennttss ccoolllleeccttiiffss eenn ttiittrriissaattiioonn rrééggiieess 

ppaarr llaa llééggiissllaattiioonn eenn vviigguueeuurr eett ccee,, ddaannss llaa lliimmiittee ddee 3300 %% ddeess eemmppllooiiss ;;.. 

    44)) BBiieennss iimmmmoobbiilliieerrss :: tteerrrraaiinnss,, iimmmmeeuubblleess eett ppaarrttss eett aaccttiioonnss ddeess ssoocciiééttééss ddoonntt ll''aaccttiivviittéé 

ppoorrttee eesssseennttiieelllleemmeenntt ssuurr llee sseecctteeuurr iimmmmoobbiilliieerr ssuurr aauuttoorriissaattiioonn dduu mmiinniissttrree cchhaarrggéé ddeess 

ffiinnaanncceess  aaiinnssii  qquuee  lleess  ppaarrttss  oouu  aaccttiioonnss  ddeess  oorrggaanniissmmeess  ddee  ppllaacceemmeenntt  ccoolllleeccttiiff  iimmmmoobbiilliieerr eett ccee 

ddaannss llaa lliimmiittee ddee 155 %% ddeess eemmppllooiiss »»
22
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AArrttiiccllee 66.. 

EEnn ccee qquuii ccoonncceerrnnee lleess eemmppllooiiss vviissééss aauuxx 22)) eett 33)) ddee ll’’aarrttiiccllee 55 ccii--ddeessssuuss,, llaa CCaaiissssee mmaarrooccaaiinnee 

ddeess rreettrraaiitteess nnee ppeeuutt:: 

--  «« eemmppllooyyeerr pplluuss ddee 1100 %% ddee sseess rreessssoouurrcceess eenn vvaalleeuurrss éémmiisseess ppaarr uunn mmêêmmee 

éémmeetttteeuurr.. TToouutt eemmppllooii ddee cceess rreessssoouurrcceess aauu ddeellàà ddee ccee sseeuuiill eesstt ssoouummiiss àà 

ll''aauuttoorriissaattiioonn pprrééaallaabbllee dduu mmiinniissttrree cchhaarrggéé ddeess ffiinnaanncceess »»
33
;; 

--  ddéétteenniirr pplluuss ddee 1100 %% dd’’uunnee mmêêmmee ccaattééggoorriiee ddee vvaalleeuurrss éémmiisseess ppaarr uunn mmêêmmee 

éémmeetttteeuurr.. 

--   SSoonntt ccoonnssiiddéérrééss ccoommmmee rreelleevvaanntt dd’’uunnee mmêêmmee ccaattééggoorriiee ddee vvaalleeuurrss :: 

•• lleess vvaalleeuurrss ddoonnnnaanntt aaccccèèss aauu ccaappiittaall dd’’uunn mmêêmmee éémmeetttteeuurr;; 

•• lleess vvaalleeuurrss ccoonnfféérraanntt uunn ddrrooiitt ddee ccrrééaannccee ggéénnéérraall ssuurr llee ppaattrriimmooiinnee dd’’uunn  

mmêêmmee éémmeetttteeuurr.. 

««  AArrttiiccllee 66 bbiiss.. 

LLeess ppllaacceemmeennttss eenn aaccttiioonnss eett ppaarrttss dd’’oorrggaanniissmmeess ddee ppllaacceemmeenntt ccoolllleeccttiiff eenn vvaalleeuurrss mmoobbiilliièèrreess 

ddoonntt ll’’oobbjjeett ddee ppllaacceemmeenntt ppoorrttee eexxcclluussiivveemmeenntt ssuurr lleess vvaalleeuurrss ddee ll’’EEttaatt oouu bbéénnééffiicciiaanntt ddee ssaa 

ggaarraannttiiee nnee ppeeuuvveenntt eexxccééddeerr 1100 %% ddeess eemmppllooiiss ddee llaa ccaattééggoorriiee ddeess vvaalleeuurrss vviissééeess aauu 11)) ddee 

ll’’aarrttiiccllee 55 ccii--ddeessssuuss.. »»
44
 

AArrttiiccllee 77.. 

LLee pprréésseenntt aarrrrêêttéé sseerraa ppuubblliiéé aauu BBuulllleettiinn ooffffiicciieell.. 
 

RRaabbaatt,, llee 66 rreejjeebb 11441188 ((77 nnoovveemmbbrree 11999977)).. 

DDRRIISSSS  JJEETTTTOOUU 
 

 
 
 

22 
–– Arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration no 3485-19 du 8 novembre 2019 (BO no 6844 du 2 janvier 

2020 P : 185) Déjà modifié successivement par « AArrrrêêttéé dduu mmiinniissttrree ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  eett  ddeess  ffiinnaanncceess  nn°°  11660066--1100  dduu  1199  mmaaii  22001100  ((BBOO  nn°°  

55885566  dduu  1155  jjuuiilllleett  22001100  PP  ::  11550066))  eett  AArrrrêêttéé  dduu  mmiinniissttrree  ddeess  ffiinnaanncceess  eett  ddee  llaa  pprriivvaattiissaattiioonn  nn°°  11224444..0077  dduu  2288  jjuuiinn  22000077  ((BBOO  nnoo  55555522  

dduu  1166  aaôôuutt  22000077  PP  ::11000066))    

33  --  AArrrrêêttéé  dduu  mmiinniissttrree  ddeess  ffiinnaanncceess  eett  ddee  llaa  pprriivvaattiissaattiioonn  nn°°  11228833--0066  dduu  2277  jjuuiinn  22000066  ((BBOO  nnoo  55444488  dduu  1177  aaôôuutt  22000066..  PP::  11113300))  

44  --  AArrrrêêttéé  dduu  mmiinniissttrree  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee,,  ddeess  ffiinnaanncceess,,  ddee  llaa  pprriivvaattiissaattiioonn  eett  dduu  ttoouurriissmmee  nn°°  11882222..0011  dduu    1100  ooccttoobbrree  22000011  ((BBOO  nn°°  44996622  dduu  2200  

ddéécceemmbbrree  22000011..PP  ::11339944))  
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