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 79.3.21قرار لوزير املالية والتجارة والصناعة التقليدية رقم 

                         ( 7221بر فمنو  1) 7171رجب  6صادر في 

  ةيبتحديد إلاجراءات املتعلقة بتسيير ألارصدة الاحتياط

       املوارد الخاصة بالصندوق املغربي للتقاعد وكذا توزيع

الاستخدامات املرخص بها. على  

قاعدالصندوق املغربي للت  



 الصندوق املغربي للتقاعد/ق.د.ي.ا.ق/م.د.ي.ق

 

نونبر  1) 7171رجب  6صادر في  79.3.21قرار لوزير املالية والتجارة والصناعة التقليدية رقم 

الخاصة بالصندوق  الاحتياطياتو ة( بتحديد إلاجراءات املتعلقة بتسيير ألارصدة الاحتياطي7221

 7املغربي للتقاعد وكذا توزيع املوارد على الاستخدامات املرخص بها.
   

 وزير املالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية،

القاض ي بإعادة تنظيم الصندوق املغربي للتقاعد والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  59.34بناء على القانون رقم 

 منه؛ 95و 99( والسيما املادتين 9331أغسطس  1) 9591من ربيع ألاول  19بتاريخ  9.31.9.1

القاض ي بإعادة  59.34( لتطبيق القانون رقم 9331نونبر  .1) 9591رجب  8الصادر في  1.34.153وعلى املرسوم رقم 

 منه؛ 99تنظيم الصندوق املغربي للتقاعد والسيما املادة 

  قرر ما يلـي:
 املـادة ألاولـى 

للمرة  59.34من القانون املشار إليه أعاله رقم  99وىى من املادة بالفقرة ألا  9تمول أرصدة التقاعد الاحتياطية املنصوص عليها في البند 

وتخصص وجوبا فوائض املوارد على التكاليف فيما يتعلق بكل من نظامي املعاشات املدنية  9331ألاوىى ابتداء من فاتح يوليوز 

من املرسوم املشار إليه أعاله  1حكام املادة والعسكرية لتمويل أرصدة التقاعد الاحتياطية الخاصة بنظام املعاشات املقصود وفقا ل 

املذكورة على أعقاب  1( ويؤسس املبلغ ألادنى للرصيد كما هو محدد في املادة 9331نونبر  .1) 9591رجب  8بتاريخ  1.34.153رقم 

 .9331خمس سنوات ابتداء من فاتح يوليو 

 املـادة الثانيـة 

( يكون مبلغ 9331نونبر  .1) 9591رجب  8بتاريخ  1.34.153املرسوم املشار إليه أعاله رقم  من 8وفقا لحكام الفقرة الثانية من املادة 

التسبيقات التي تمنحها الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العامة معادال على ألاقل، فيما يخص سنة محاسبية معينة، ملبلغ 

سابقة ويضاف إليه، إن اقتض ى الحال، الفرق بين تسبيقات السنة النفقات املنجزة برسم نفس التعويض خالل السنة املحاسبية ال

 املحاسبية السابقة والتعويضات التي صرفها الصندوق بالفعل خالل السنة املحاسبية املذكورة.

 املـادة الثالثـة

( يكون مبلغ 9331نونبر  .1) 9591رجب  8بتاريخ  1.34.153من املرسوم املشار إليه أعاله رقم  3وفقا لحكام الفقرة الثانية من املادة 

التسبيقات التي تمنحها الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العامة معادال على ألاقل، فيما يخص سنة محاسبية معينة، ملبلغ 

سنة النفقات املنجزة برسم نفس التعويض خالل السنة املحاسبية السابقة ويضاف إليه، إن اقتض ى الحال، الفرق بين تسبيقات ال

 املحاسبية السابقة والتعويضات التي صرفها الصندوق بالفعل خالل السنة املحاسبية املذكورة.

 املـادة الرابعـة

 1.34.153من املرسوم املشار إليه أعاله رقم  .9تمول احتياطيات التعويضات الحال أجلها وغير املدفوعة املنصوص عليها في املادة 

 عانات املستحقة التي لم يتقدم أاحااها قصد قبضها لسبب من ألاسباب.بمبالغ املعاشات وإلايرادات وإلا 

 املـادة الخامسـة

في استخدامات الصندوق املغربي  59.34من القانون املشار إليه أعاله رقم  95تقبل القيم والسندات واملشتريات الوارد بيانها في املادة "

 للتقاعد ضمن الحدود التالية:

للدولة أو املستفيدة من ضمانها وأسهم شركات الاستثمار ذات رأس املال القابل للتغيير وحصص صناديق  ـ القيم اململوكة 9

املتعلق  (9339سبتمبر  19) 9595ربيع آلاخر  5بتاريخ  9.39.199رقم  املعتبر بمثابة قانون  التوظيف املشتركة الخاضعة للظهير الشريف

التي ينحصر دورها في الاستثمار في القيم اململوكة للدولة أو املستفيدة من ضمانها  املنقولة بالهيئات املكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم

 .من الاستخدامات % .4دنيا قدرها  والتي تمثل وجوبا نسبة
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وسندات القرض ألاخرى التي حصل إصدارها على تأشيرة مجلس القيم بورصة القيم املقيدة في جدول أسعار ـ السندات  1

ن القابلة و املتعلق ببعض سندات الدي 94.35للقانون رقم  وأوراق الخزينة الخاضعة أذون شركات التمويل ،وشهادات إلايداع املنقولة

املعتبر  للتداول وأسهم شركات الاستثمار ذات رأس املال القابل للتغيير وحصص صناديق التوظيف املشتركة الخاضعة للظهير الشريف

 94من أصولها في سندات الديون وذلك في حدود  % .3والتي تستثمر بصفة دائمة نسبة  لسالف الذكر ا 9.39.199رقم  بمثابة قانون 

 من الاستخدامات؛ %

بورصة القيم وأسهم شركات الاستثمار ذات رأس املال القابل للتغيير وحصص صناديق املقيدة في جدول أسعار ـ ألاسهم  9

( أعاله 1( و9عليها في   السالف الذكر غير تلك املنصوص 9.39.199رقم  ابة قانون بمث التوظيف املشتركة الخاضعة للظهير الشريف

وحصص  املتعلق اهيآت توظيف ألاموال باملجازفة 4..59الخاضعة للقانون رقم  هيآت توظيف ألاموال باملجازفةوحصص أو أسهم 

 من الاستخدامات. % .9وذلك في حدود صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد الخاضعة للنصوص التشريعية الجاري اها العمل 

راض ي واملباني وحصص وأسهم الشركات التي يرتكز نشاطها على املجال العقاري بعد ترخيص من الوزير ـ املمتلكات العقارية: ألا  5
 9من الاستخدامات." % 4في حدود  ، وذلكاملكلف باملالية

 املـادة السادسـة 

 :( من املادة الخامسة أعاله9( و1ال يجوز للصندوق املغربي للتقاعد فيما يتعلق باالستخدامات املشار إليها في 

 من موارده من القيم الصادرة عن مصدر واحد؛ % .9 أن يستخدم أكثر من 

 3افقة املسبقة للوزير املكلف باملالية"."ويخضع كل توظيف لهذه املوارد يتعدى هذا السقف للمو 

  من نفس صنف القيم الصادرة عن مصدر واحد. % .9أن يحوز أكثر من 

 وتعتبر من نفس الصنف من القيم:

 القيم التي تسمح باملشاركة في رأس مال مصدر واحد؛ 

 القيم التي تخول حق دين عام في ذمة مصدر واحد؛ 

  "املـادة السادسـة املكـررة

ال يمكن للتوظيفات في أسهم وحصص هيئات التوظيف الجماعي للقيم املنقولة التي ينحصر دورها في الاستثمار في القيم اململوكة 

 1( من املادة الخامسة أعاله."9ليها في من استخدامات صنف القيم املشار إ % .9للدولة أو املستفيدة من ضمانها أن تتجاوز 

 املـادة السابعـة

 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

 

 ( 9331نوفمبر 1)9598رجب  1وحرر بالرباط في 

 إلامضاء: ادريس جطو.                                                                                                         
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