
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   59.34القانون رقم 

              القاض ي بإعادة تنظيم الصندوق املغربي للتقاعد

قاعدالصندوق املغربي للت  



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

 

(                       9331أغسطس 1) 9591يع ألاول من رب 19صادر في  9.31.9.1ظهير شريف رقم 

 9القاض ي بإعادة تنظيم الصندوق املغربي للتقاعد 59.34بتنفيذ القانون رقم 

                               

 الحمد هلل وحده،                                    

 الطابع الشربف. بداخله:

 )الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن هللا وليه(                                                     

 يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه هللا وأعز أننا:                                                      

 منه، 62اء على الدستور وال سيما الفصل بن                                                          

 أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:                                                                  

 

يم الصندوق املغربي للتقاعد، ظالقاض ي بإعادة تن 59.34ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 

 (. 7332يوليو  5) 7571 من صفر 71مجلس النواب في  الصادر عن

 (.7332أغسطس  1) 7571من ربيع ألاول  67وحرر بالرباط في 

                       

 وقعه بالعطف:                        

 الوزير ألاول.                         

 إلامضاء: عبد اللطيف الفياللي.               

 

 59.34م قانون رق

 يقض ي بإعادة تنظيم الصندوق املغربي للتقاعد

 الباب ألاول 
 سم والغرضإلا 

 7املـادة 

( مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية 7391مارس  6) 7951يظل الصندوق املغربي للتقاعد املحدث بالظهير الشريف بتاريخ فاتح شوال 

 .هذا القانون املعنوية والاستقالل املالي وتسري عليه من آلان فصاعدا أحكام 

 6املـادة 

يخضع الصندوق املغربي للتقاعد لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية السهر على تقيد أجهزته املختصة بأحكام هذا 

القانون، خصوصا ما يتعلق منها باملهام املسندة إليه، والحرص بوجه عام فيما يخصه على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية 

 .قة باملؤسسات العامةاملتعل

ويخضع الصندوق املغربي للتقاعد ملراقبة الدولة املالية املطبقة على املؤسسات العامة وفق أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية 

 .الجاري بها العمل

 9املـادة 

 :يعهد إلى الصندوق املغربي للتقاعد بإدارة ما يلي

 ( كما وقع تغييره وتتميمه؛7317ديسمبر 91) 7937من ذي القعدة  76بتاريخ  177.17ن رقم ـ نظام املعاشات املدنية املحدث بالقانو  7

 ؛(7317ديسمبر  91) 7937من ذي القعدة  76بتاريخ  177.17بالقانون املشار إليه أعاله رقم  ةـ املعاشات املدنية عن الزمانة املحدث 6

كما وقع تغييره  (7317ديسمبر 91) 7937من ذي القعدة  76بتاريخ  179.17ـ نظام املعاشات العسكرية املحدث بالقانون رقم  9

الصادر في  7.15.36وتتميمه وتمديده ليشمل رجال التأطير والصف بالقوات املساعدة تطبيقا للظهير الشريف املعتبر بمثابة قانون رقم 

ملساعدة في نظام املعاشات العسكرية كما وقع ( املتعلق بانخراط رجال التأطير والصف بالقوات ا7314أغسطس 76) 7934شعبان  9

 تغييره وتتميمه؛
  

    .1419(. ص: 9331نوفمبر  19) 9591رجب  3.بتاريخ  5591ج.ر عدد:   ..99
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( كما 7341أغسطس  )فاتح 7911محرم من  74بتاريخ  7.41.771ـ املعاشات العسكرية عن الزمانة املحدثة بالظهير الشريف رقم  5

 ميمه؛وقع تغييره وتت

ـ معاشات الزمانة املمنوحة لرجال التأطير والصف بالقوات املساعدة تطبيقا للظهير الشريف املعتبر بمثابة قانون املشار إليه أعاله  4

 ؛(7314أغسطس 76) 7934شعبان  9بتاريخ  7.15.36رقم 

 7911رمضان  2بتاريخ  7.43.114ر الشريف رقم ن وأراملهم وفروعهم وأصولهم تطبيقا للظهيـة للمقاوميـات املمنوحــ نظام املعاش 2

 ( كما وقع تغييره وتتميمه؛7343مارس  72)

إلاعانات إلاجمالية املمنوحة لبعض قدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير ولخلفهم تطبيقا للظهير الشريف املعتبر بمثابة قانون  ـ 7

 ا وقع تغييره وتتميمه؛كم (7312أغسطس76) 7932من شعبان  74بتاريخ  7.12.495رقم 

صوص ـ املعاشات وإلايرادات وإلاعانات ألاخرى غير املشار إليها في الفقرات السابقة واملعهود في تاريخ نشر هذا القانون بإدارتها عمال بن 1

 .تشريعية وتنظيمية خاصة، إما إلى الوزير املكلف باملالية أو إلى الصندوق املغربي للتقاعد

 5املـادة 

ضا للصندوق املغربي للتقاعد أن يحدث بعد موافقة السلطة املعهود إليها بالوصاية أنظمة تقاعد تكميلية اختيارية لفائدة يجوز أي

 .املنخرطين فيه واملستحقين عنهم

 الباب الثاني
 التنظيم إلاداري والتسيير

 4املـادة 

 :يدير الصندوق املغربي للتقاعد مجلس إدارة يتكون من

 للدولة؛ـ ستة ممثلين  7

 ـ ممثل للجماعات املحلية يتم انتخابه من طرف رؤساء املجالس الجماعية؛ 6

ـ ثالثة ممثلين للمستخدمين املنخرطين في نظام املعاشات املدنية تنتخبهم هيئة متألفة من ممثلي املستخدمين في حظيرة اللجان  9

يفة العمومية والنظام ألاساس ي الخاص بمستخدمي الجماعات املتساوية ألاعضاء املنصوص عليها في النظام ألاساس ي العام للوظ

 وألانظمة ألاساسية الخاصة بمستخدمي املؤسسات العامة املنخرطين في نظام املعاشات املدنية؛

 ثنين للمستخدمين املنخرطين في نظام املعاشات العسكرية تعينهما إلادارة؛اـ ممثلين  5

لنظامي املعاشات املدنية والعسكرية تعينهما إلادارة باقتراح من جمعيات املتقاعدين املؤسسة  ثنين للمتقاعدين املنتمينا ـ ممثلين 4

 .بوجه قانوني

 .وتحدد طريقة انتخاب وتعيين أعضاء مجلس إلادارة بنص تنظيمي

 2املـادة 

 .يتمتع مجلس إلادارة بجميع السلط والصالحيات الالزمة إلدارة الصندوق املغربي للتقاعد

 :مجلس إلادارة بدعوة من رئيسه متى استلزمت حاجات الصندوق ذلك ومرتين على ألاقل عن كل سنة محاسبية ويجتمع

 ماي لحصر القوائم التركيبية الخاصة بالسنة املحاسبية املختتمة؛ 97 قبل-" 

 .6نوفمبر لدراسة وحصر امليزانية وبرنامج العمل للسنة املحاسبية املقبلة" 91قبل -  

ة مداوالت مجلس إلادارة أن يحضرها أو يكون ممثال فيها ما ال يقل عن ثلثي أعضائه. ويتخذ قراراته بأغلبية ألاصوات، ويشترط لصح

 .فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس

 .تهاويمكن أن يقرر مجلس إلادارة إحداث كل لجنة يحدد تأليفها وطريقة تسييرها وله أن يفوض إليها جزءا من صالحي

 1املـادة 

 .يدير شؤون الصندوق املغربي للتقاعد مدير

ويتمتع املدير بجميع السلط والصالحيات الالزمة إلدارة الصندوق والتي يفوضها إليه مجلس إلادارة. ويتولى تنفيذ قرارات مجلس إلادارة 

ويمثل الصندوق أمام املحاكم املختصة. ويمنح  أعاله، 2وإن اقتض ى الحال قرارات اللجنة املشار إليها في الفقرة ألاخيرة من املادة 

 .املعاشات وإلايرادات وإلاعانات ويبلغ إلى املستفيدين منها براءات معاشات تتضمن حساب التصفية املفصل

 .ويمكن أن يفوض إليه مجلس إلادارة تسوية قضايا معينة

 
      (9..1سبتمبر  1) 9511جمادى آلاخرة  91بتاريخ  5391( ج.ر عدد 9..1أغسطس  .9) 9511جمادى آلاخرة  .9ي ف 9.1.1..9الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  ...05. قانون رقم  1

 لحصر القوائم........................ ديسمبر على أبعد تقدير  99 في-"........ الصيغة القديمة     .1191ص: 

 ........"وبرامج العمل........ لدراسة وحصر امليزانية أبريل 94قبل  -                                                    
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ويساعد .وله أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطه وصالحياته إلى ألاطر الذين يشغلون مناصب قيادية بالصندوق املغربي للتقاعد

مل ويسهر تحت سلطة املدير على تنسيق أعمال مختلف مصالح الصندوق املدير كاتب عام يعين وفق النصوص التنظيمية الجاري بها الع

 .ويمارس السلط التي يفوضها املدير إليه

 1املـادة 

تتميما لألحكام التالية يكون الصندوق املغربي للتقاعد عضوا بحكم القانون في حظيرة لجان إلاعفاء املختصة إزاء املوظفين املدنيين 

 :املساعدةوالعسكريين ورجال القوات 

( بإحداث نظام 7317ديسمبر 91) 7937من ذي القعدة  76الصادر في  177.17من القانون املشار إليه أعاله رقم  63الفصل 

 للمعاشات املدنية كما وقع تغييره وتتميمه؛

إحداث نظام ( ب7317ديسمبر 91) 7937من ذي القعدة  76الصادر في  179.17من القانون املشار إليه أعاله رقم  97الفصل 

 للمعاشات العسكرية كما وقع تغييره وتتميمه؛

( املتعلق بانخراط 7314أغسطس  76) 7934شعبان  9بتاريخ  7.15.36الفصل ألاول من الظهير الشريف املعتبر بمثابة قانون رقم 

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

 

 باب الثالثال
 أحكام مالية

 3املـادة 

 :أ( تتألف موارد الصندوق املغربي للتقاعد من

ـ الاقتطاعات من أجل املعاش وكذا الاقتطاعات عن تصحيح الخدمات املترتبة على املوظفين واملستخدمين املنخرطين في نظامي  7

 أعاله؛ 9املادة  من 9و 7املعاشات املشار إليهما في الفقرتين 

 :قتطاعات والقنوات املحولة إلى الصندوق املغربي للتقاعد تطبيقا حأحكامـ الا 6

  ؛(7317ديسمبر91) 7937من ذي القعدة  76بتاريخ  177.17من القانون السالف الذكر رقم  69الفصل 

  ؛(7317ديسمبر91) 7937من ذي القعدة  76بتاريخ  179.17من القانون السالف الذكر رقم  62الفصل 

 76) 7934من شعبان  91بتاريخ  7.15.36ألاول من الظهير الشريف السالف الذكر املعتبر بمثابة قانون رقم  الفصل 

 (؛7314أغسطس 

  ( في 7339سبتمبر  71) 7575من ربيع ألاول  66الصادر في  7.39.63من الظهير الشريف املعتبر بمثابة قانون رقم  1املادة

 عي؛شأن تنسيق أنظمة الاحتياط الاجتما

ـ مساهمات الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العامة وكذا مساهمات هيئات إلالحاق املتعلقة بتأسيس الحق في املعاش املمنوح  9

 أعاله؛ 9من املادة  9و 7للمستخدمين املنخرطين في نظامي املعاشات املشار إليهما في الفقرتين 

فيما يتعلق بحقوق املعاش املؤسسة لدى النظام الجماعي ملنح رواتب التقاعد املحدث بالظهير املبالغ املحولة عمال باحأحكام التالية  ـ "5

 (؛7311أكتوبر  5) 7931من شوال  61بتاريخ  7.11.672الشريف املعتبر بمثابة قانون رقم 

  (؛7317ديسمبر  91) 7937من ذي القعدة  76بتاريخ  177.17املكرر من القانون السالف الذكر رقم  61املكرر و 1الفصالن 

  (؛7317ديسمبر  91) 7937من ذي القعدة  76بتاريخ  179.17املكرر من القانون السالف الذكر رقم  1الفصل 

  76) 7934من شعبان  91بتاريخ  7.15.36املكرر من الظهير الشريف السالف الذكر املعتبر بمثابة قانون رقم  4الفصل 

   9؛"(7314أغسطس 

املستحقة على الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العامة لتغطية النفقات املتعلقة باملعاشات وإلايرادات وإلاعانات ـ املبالغ  4

 من هذا القانون؛ 9من املادة  1و 1و 2و 4و 5و 6املشار إليها في الفقرات 

باملصاريف املترتبة على إدارة املعاشات املشار إليها في  ـ املبالغ املستحقة على الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العامة فيما يتعلق 2

 أعاله؛ 9من املادة  1و 1و 2و 4و 5و 6الفقرات 

 

 
القانون رقم مكرر من  .1مكرر و 1الفصلين  1..1ابتداء من فاتح يناير الذي نسخ  4..91القانون رقم  بتنفيذ (1..1فبراير  95) 9511محرم  94 بتاريخ 0..1..9الظهير الشريف رقم  .9 

بالتالي، لم يعد و )السالف الذكر  9.15.31املكرر من الظهير الشريف املعتبر بمثابة قانون رقم  4السالف الذكر والفصل  99.19.املكرر من القانون رقم  0السالف الذكر والفصل  99.19.

 .499ص:  1..1فبراير  19بتاريخ  4930ج.ر عدد  املغربي للتقاعد( النظام الجماعي ملنح رواتب التقاعد إلى الصندوق  املكونة لدىممكنا تحويل الحقوق 
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 :ـ املبالغ املستوفاة بغير حق واملرجعة للصندوق تطبيقا حأحكام 1

  (؛7317ديسمبر91) 7937من ذي القعدة  76بتاريخ  177.17من القانون السالف الذكر رقم  41الفصل 

  (؛7317ديسمبر91) 7937من ذي القعدة  76بتاريخ  179.17 من القانون السالف الذكر رقم 45الفصل 

  7934من شعبان  91بتاريخ  7.15.36الفصل ألاول من الظهير الشريف املعتبر بمثابة قانون السالف الذكر رقم             

 (؛7314أغسطس  76)

 ـ حاصالت توظيف ألاموال والحاصالت الناتجة عن استغالل ممتلكات الصندوق؛ 1

 بعده؛ 77املادة  من 6الزيادات عن التأخير املنصوص عليها في الفقرة  ـ 3

( 7317ديسمبر  91) 7937من ذي القعدة  76بتاريخ  177.17من القانون السالف الذكر رقم  47ـ الغرامات املشار إليها في الفصل  71

 (؛7317ديسمبر  91) 7937من ذي القعدة  76بتاريخ  179.17من القانون السالف الذكر رقم  44والفصل 

 ـ إلاعانات املالية والهبات والوصايا والحاصالت املختلفة؛ 77

 .ـ جميع املوارد ألاخرى التي يمكن منحها في املستقبل للصندوق  76

 :ب( تشمل نفقات الصندوق املغربي للتقاعد

 أعاله؛ 5و 9ة املشار إليها في املادتين صرف املعاشات وإلايرادات وإلاعانات واملستحقات ألاخرى الداخلة في نطاق ألانظم 

  من القانون السالف الذكر رقم  65و 66و 67املبالغ املرجعة من الاقتطاعات حأجل املعاش واملنصوص عليها في الفصول

من القانون السالف الذكر رقم  61و 64و 65( والفصول 7317ديسمبر  91) 7937من ذي القعدة  76بتاريخ  177.17

من الظهير الشريف املعتبر بمثابة قانون السالف  1( والفصل 7317ديسمبر91) 7937من ذي القعدة  76ريخ بتا 179.17

 (؛7314أغسطس  76) 7934من شعبان  91بتاريخ  7.15.36الذكر رقم 

 التسبيقات عن املعاش املمنوحة للمتقاعدين أو، إن اقتض ى الحال، لخلفهم؛ 

 مصاريف إدارة الصندوق؛ 

  عن الخدمات املقدمة لحساب الصندوق فيما يتعلق بتحصيل املوارد وصرف املعاشاتألاجور. 

 71املـادة 

أعاله وكذا إجراءات إرجاعها إلى الصندوق املغربي للتقاعد  3من املادة  2تحدد طريقة تحديد مصاريف إلادارة املشار إليها في البند أ ـ 

 .ة والدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العامة من جهة أخرى بموجب اتفاقية تبرم بين الصندوق املذكور من جه

 77املـادة 

تقوم الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العامة وكذا الهيئات امللحق بها املنخرطون في نظامي املعاشات املدنية والعسكرية، بدفع 

ق املغربي للتقاعد داخل آلاجال ووفق إلاجراءات املحددة بنص املساهمات والاقتطاعات والتكاليف ألاخرى املستحقة عليها إلى الصندو 

 .تنظيمي

ويترتب على عدم القيام بالدفع املذكور داخل آلاجال املحددة وفقا للفقرة السابقة أداء زيادات عن التأخير تقدر على أساس متوسط 

السابقة. غير أن نسبة هذه الزيادات عن التأخير ال  سعر التوظيفات التي قام بها الصندوق املغربي للتقاعد خالل السنة املحاسبية

يمكن أن تكون بأي حال من ألاحوال أقل من متوسط سعر أذون الخزينة إلثنين وخمسين أسبوعا الصادرة عن طريق املنافسة خالل 

 .نفس الفترة

 .ويتحمل املشغل وحده الزيادات عن التأخير املذكورة

 76املـادة 

املدنية والعسكرية سنويا بالنظر إلى كل نظام على حدة من خالل البيانين املحاسبي  الي لنظامي املعاشاتتتم مراقبة التوازن امل

 .والحسابي املعدين في نهاية كل سنة محاسبية

 79املـادة 

بالنظامين ضمانا لصرف التعويضات املقررة في نظامي املعاشات املدنية والعسكرية، يؤسس الصندوق املغربي للتقاعد فيما يتعلق 

 :املذكورين الرصيد والاحتياطات التالية

 :ـ فيما يتعلق بالتقاعد 7

 رصيد احتياطي للتقاعد؛ 

 :ـ فيما يتعلق بالزمانة 6

 احتياطي عن التعويضات الحال أجلها؛ 

 
5 



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

 

 :ـ فيما يتعلق بكل من التقاعد والزمانة وعن كل نظام 9

 ؤداةاحتياطي عن التعويضات الحال أجلها وغير امل. 

من هذا القانون،  9من املادة  1و 1و 2ولصرف التعويضات املرتبطة بأنظمة املعاشات وإلايرادات وإلاعانات املشار إليها في الفقرات 

 :يؤسس

 احتياطي عن التعويضات الحال أجلها؛ 

 احتياطي عن التعويضات الحال أجلها وغير املؤداة. 

الاحتياطيات التقنية املذكورة بنص تنظيمي. وتراجع مبالغ الاشتراكات واملساهمات باقتراح وتحدد إجراءات تأسيس وتسيير الرصيدين و

 .من هذا القانون  9من مجلس إلادارة وفق الشروط وإلاجراءات املقررة في النصوص املطبقة على أنظمة املعاش املبينة في املادة 

 75املـادة 

 :لصندوق املغربي للتقاعد في شكلتستخدم ألاموال املتيسرة غير الالزمة لتسيير ا

 ـ قيم مملوكة للدولة أو مضمونة من لدنها؛ 7

 ـ سندات مسعرة في بورصة القيم أو متداولة في أي سوق منظمة أخرى؛ 6

 .ـ مشتريات عقارية منجزة بإذن من السلطة املعهود إليها بالوصاية 9

 .يحدد توزيع املوارد على الاستخدامات املذكورة بنص تنظيمي

 74املـادة 

يجوز ملحاسبي الخزينة ومحاسبي املكتب الوطني للبريد واملواصالت التدخل لحساب الصندوق املغربي للتقاعد من أجل تحصيل املوارد 

 .وصرف املعاشات وإلايرادات وإلاعانات املرتبطة باحأنظمة التي يتولى إدارتها

 .ار اتفاقيات تبرم بين الصندوق املغربي للتقاعد والهيئات املعنيةوتحدد شروط تنفيذ هذه الخدمات ودفع ألاجور عنها في إط

 72املـادة 

 .يتمتع الصندوق املغربي للتقاعد، فيما يتعلق بتحصيل ديونه، بامتياز عام يرتب مباشرة بعد الامتياز العام الخاص بالخزينة

جميع الديون ألاخرى املستحقة للصندوق املغربي للتقاعد  وفيما عدا الديون املستحقة على الدولة والجماعات املحلية، يباشر تحصيل

بسن نظام للمتابعات في ميدان الضرائب  (7394أغسطس  67) 7945من جمادى ألاولى  61وفقا حأحكام الظهير الشريف الصادر في 

 .5خزينةالاملباشرة والرسوم املعتبرة في حكمها والديون ألاخرى التي يستوفيها مأمورو 

 

 ابعالباب الر 
 أحكام ضريبية 

  71املـادة 

 .تعفى الاقتطاعات حأجل املعاش ومساهمات املشغلين من جميع الضرائب أو الرسوم

 :وتعفى من جميع رسوم التسجيل والتنبر

  املقررات وألاحكام والقرارات الاستئنافية املتعلقة بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة باملعاشات التي يديرها

 صندوق املغربي للتقاعد؛ال

 العقود والوثائق أيا كان نوعها الالزمة للحصول على تعويضات وكذا املخالصات؛ 

 مشتريات الصندوق املغربي للتقاعد ومبادالته والاتفاقيات املبرمة لصالحه. 

ات املرتبطة بتطبيق النصوص وال يطالب مسبقا بالرسم القضائي املستحق على الصندوق املغربي للتقاعد فيما يتعلق باملنازع

 .التشريعية والتنظيمية الخاصة باملعاشات التي يديرها

 

 الباب الخامس
 أحكام متفرقة وانتقالية

 71املـادة 

 يلحق تلقائيا بالصندوق املغربي للتقاعد ملدة سنتين املوظفون املرسمون واملتدربون املزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا القانون في

 .ملعاشات بوزارة املالية والاستثمارات الخارجيةقسم ا

 
  ( ...1ماي  9)9519محرم  10بتاريخ  914....9بمثابة مدون تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  94.31الظهير بموجب القانون رقم هذا  أحكام تم نسخ .5

  .9141( ص:...1)فاتح يونيو  9519صفر  10بتاريخ  ..50ج.ر عدد 
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ويمكن أن يدمج املعنيون باحأمر بناء على طلبهم في أطر الصندوق املغربي للتقاعد وفق الشروط املحددة في النظام ألاساس ي الخاص 

 .بموظفي الصندوق املذكور 

لذين تم إدماجهم تطبيقا وال يمكن بأي حال من ألاحوال أن تكون الوضعية النظامية التي يخولها النظام ألاساس ي املذكور للموظفين ا

 .للفقرة السابقة أقل فائدة من الوضعية التي كانت للمعنيين باحأمر في تاريخ إدماجهم

 .وتعتبر الخدمات التي أنجزها املوظفون املشار إليهم أعاله في إلادارة كما لو أنجزت في حظيرة الصندوق املغربي للتقاعد

 73املـادة 

عية املنافية، يخضع املستخدمون املرسمون واملتدربون العاملون بالصندوق املغربي للتقاعد لنظام بالرغم عن جميع ألاحكام التشري

 ).7317ديسمبر  91) 7937من ذي القعدة  76بتاريخ  177.17املعاشات املدنية املحدث بالقانون املشار إليه أعاله رقم 

 61املـادة 

هذا القانون، في القيام لحساب الصندوق املغربي للتقاعد بدفع املبالغ املتأخرة من يستمر الخازن العام للمملكة ابتداء من تاريخ نشر 

 .املعاشات وذلك لفترة انتقالية تستغرق ثالث سنوات يمكن، إن اقتض ى الحال، تجديدها بنص تنظيمي

       67املـادة 

عة والديون الراجعة للصندوق املغربي للتقاعد قبل تظل كسبا للصندوق املغربي للتقاعد العقارات وسندات املحفظة وألاموال املود 

 .تاريخ نشر هذا القانون 

 66املـادة 

 :تنسخ جميع ألاحكام املنافية حأحكام هذا القانون وال سيما منها

  ( املتعلق بضبط النظام املالي للصندوق املغربي للتقاعد؛7391مارس  6) 7951الظهير الشريف الصادر في فاتح شوال 

  من  75ات املتعلقة بالصندوق املغربي للتقاعد والصندوق الخاص باملعاشات وصندوق إلايرادات العمرية من الفصل الفقر

 ( بإحداث صندوق إلايداع والتدبير؛7343فبراير 71) 7911الصادر في فاتح شعبان  7.43.115الظهير الشريف رقم 

  ( كما وقع 7317ديسمبر 91) 7937من ذي القعدة  76اريخ بت 177.17من القانون السالف الذكر رقم  51و 52الفصالن

 تغييره وتتميمه؛

  ( كما وقع 7317ديسمبر  91) 7937القعدة  من ذي 76بتاريخ  179.17من القانون السالف الذكر رقم  46و 53الفصالن

 .تغييره وتتميمه
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