
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     100110رقم  قانون ال

قاعدالصندوق املغربي للت  
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 100110رقم  قانون 

 1( املحدث بموجبه نظام املعاشات املدنية0310دجنبر  91) 0930 ذي القعدة 01بتاريخ  

 الحمد هلل وحده

 :الطابع الشريف ـ بداخله

 .)الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن هللا وليه(

 :أمره أننايعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه هللا وأعز 

 منه، 62بناء على الدستور وال سيما الفصل 

 ونظرا ملوافقة مجلس النواب،

 :نصادق على القانون آلاتي نصه

 0الفصل 

 يخول موظفو الدولة وأعوان الجماعات واملؤسسات العمومية وعند الاقتضاء ذوو حقوقهم الحق في الاستفادة من

 .ضيات هذا القانون تقاعد طبق الشروط املنصوص عليها في مقت معاش

 1الفصل 
املعاش عبارة عن مبلغ يصرف للموظف أو املستخدم عند انتهاء خدمته بصورة نظامية أو إصابته بعجز ويؤول إلى "

املستحقين عنه وإلى أبويه بعد وفاته، وذلك مقابل املبالغ التي تقتطع من أجرته ومساهمات الدولة أو الجماعة 

 . التابع لها 2ةالعموميأو املؤسسة  الترابية

تقاعد الذي يتولى تسيير نظام املعاشات املدنية املحدث وتدفع هذه الاقتطاعات واملساهمات إلى الصندوق املغربي لل

 .بموجب هذا القانون 

املعاش ألاصلي  وتنقسم املعاشات إلى معاشات التقاعد ومعاشات الزمانة ومعاشات املستحقين عن صاحب

 ."3ومعاشات ألابوين

 الجزء ألاول 

 معاش التقاعد 

 9الفصل 

تقاعد بشرط أن يكون قد تم حذفهم من ألاسالك  معاشيخول ألاشخاص آلاتي ذكرهم الحق في الاستفادة من 

 :طبقا للقواعد النظامية الجارية عليهم

( 1591 يبراير 64) 1711شعبان  4الصادر في  1.58.008 ظهير الشريف رقمـ املوظفون الجارية عليهم مقتضيات ال 1

 بمثابة النظام ألاساس ي العام للوظيفة العمومية؛

 64) 1471من جمادى آلاخرة  14صادر في  41.12.1رقم ـ رجال القضاء الجارية عليهم مقتضيات الظهير الشريف  6

  4؛ املتعلق بالنظام ألاساس ي للقضاة 17.112( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 6112مارس 

                   
 9933( ص: 0310دجنبر  90) 0930ذي القعدة  09مكرر بتاريخ  9101ـ ج1ر1 عدد 1 

 0791 القعدة ن ذيم 03بتاريخ  01031013الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  10107ــ تنص املادة الخامسة من القانون رقم   2

 على ما يلي:3771ص: 1103أغسطس  91مكرر بتاريخ  3736( ج1ر1 عدد 1103أغسطس  11)

" العامةارة "املؤسسات العمومية" محل عبارة "املؤسسات " وعباملحليةتحل عبارة "الجماعات الترابية" محل عبارة "الجماعات  "

من ذي القعدة  01بتاريخ  100110التقاعد" الواردة في القانون السالف الذكر رقم  راتبوعبارة "معاش التقاعد" محل عبارة "

 (1"0310دجنبر  91) 0930

دجنبر  11بتاريخ  7113ج1 ر1 عدد:  0303بر دجن 10بتاريخ  01031116الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  13103ـ القانون رقم 3

 .10116 ص:0303
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 13273171ـ املتصرفون واملتصرفون املساعدون بوزارة الداخلية الجارية عليهم مقتضيات الظهير الشريف رقم  7

 (؛1527)فاتح مارس  1716شعبان  2املؤرخ في 

 3(6(  )5)الجماعات الكـ ألاعوان املرسمون في أس 4

 الباب ألاول 

 معاش التقاعداكتساب الحق في  

 الفقرة ألاولى

 مقتضيات عامة 

  7الفصل 
 .يكتسب الحق في الحصول على معاش التقاعد قبل بلوغ حد السن القانونية لإلحالة إلى املعاش"

 :بعده 9ـ وفق الشروط املحددة في الفصل  1

 أربعة وعشرين دمين الذكور الذين قضوا في الخدمة الفعلية مدة ال تقل عن فيما يتعلق باملوظفين واملستخ

 سنة؛( 64)

  ( 11ثماني عشرة )فيما يتعلق باملوظفات واملستخدمات اللواتي قضين في الخدمة الفعلية مدة ال تقل عن

 7 ".سنة

في الخدمة: فيما يخص املوظفين واملستخدمين الذين حذفوا من أسالك  ـ" من غير تقيد بقضاء مدة معينة 6 

املوظفين أو املستخدمين املنتمين إليها بسبب إصابتهم بعجز، سواء أكان ناشئا عن ممارسة املهام املنوطة بهم أم غير 

 ."8ناش ئ عنها

  6الفصل 
 9؛"ـ أعاله 1ـ  عند توفر الشروط املنصوص عليها في الفصل الرابع اش التقاعدمعيستفاد من الحق في "

 ة التعيين أو في حالة رفض بإذن من الوزير ألاول؛ـ بإذن من السلطة املعهود إليها بمهم 1

من عدد املناصب املقيدة في امليزانية بخصوص كل سلك3 ويمكن  % 19ـ ضمن حدود العدد السنوي املعين في  6

 .تحديد هذا العدد في نسبة مائوية أعلى

قضوا ثالثين سنة من الخدمة  أعاله إذا كان املعنيون باألمر قد 6و 1وال يطالب بالشروط املقررة في الفقرتين 

 .الفعلية

                                                                                                                                    
 .9031 1 الصفحة:1103أبريل  07بتاريخ  3763ـ ج1ر عدد  4
( بإحداث نظام جماعي ملنح رواتب التقاعد، 0311أكتوبر  7) 0931شوال  11بتاريخ  01111103ـ ظهير شريف بمثابة قانون رقم  5

1 والاستدراك في الجريدة الرسمية عدد 9111( ص:0311أكتوبر  09) 0931شوال  13مكرر بتاريخ  9903الجريدة الرسمية عدد 

 .1031 ص: 0310ر يناي 00بتاريخ  9719

الصادر  71116ـ تم إخضاع هيئة ألاساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين ألاطر العليا لنظام املعاشات املدنية بموجب القانون رقم  6 

 19) 0711محرم  17بتاريخ  6930(1 ج1ر عدد: 1113فبراير  07) 0711من محرم  06صادر في  0113113بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 6011(، ص: 1113اير فبر 

 .املشار إليه سابقا 10107ـ القانون رقم 7 

 .املشار إليه سابقا 13103ـ القانون رقم 8 

 7009( ج1ر1عدد0331نوفمبر 3)0709جمادى ألاولى  09بتاريخ  013117الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  17131ـ القانون رقم  9

  .10393 ص:0331دجنبر  91بتاريخ 
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 الفقرة الثانية

 معاش التقاعدعناصر اكتساب الحق في  

 ـ الخدمات الصحيحة 0

  3الفصل 

الخدمات املنجزة بصفة مرسم أو متمرن ابتداء من سن الثامنة عشرة بما  معاش التقاعدتعتبر في اكتساب الحق في 

 ة"3في ذلك الخدمات املنجزة في وضعية "الجندي

 ـ الخدمات املمكن تصحيحها 1

 1 الفصل

 :معاش التقاعدمن هذا القانون أن تعتبر في اكتساب الحق في  61يجوز مع مراعاة مقتضيات الفصل 

 امللكية؛ ـ الخدمات العسكرية املنجزة ابتداء من سن الثامنة عشرة في القوات املسلحة 1

إلدارات دولة أجنبية إذا كانت هذه الخدمات قد اعتبرت ألجل ـ الخدمات املدنية املنجزة في ألاسالك الدائمة  6

 إلادماج وإعادة الترتيب في ألاسالك الوطنية؛

ـ الخدمات املنجزة في ألاسالك الدائمة ملؤسسة عمومية أو مصلحة ذات امتياز أدمج مستخدموها في أسالك الدولة 3 

 جل إلادماج أو إعادة الترتيب؛أو الجماعات العمومية إذا كانت هذه الخدمات قد اعتبرت أل 

ـ خدمات املرسم أو املتعاقد أو املعاون أو املؤقت أو املساعد أو النائب أو املياوم التي هي من نوع الخدمات املنجزة  4

مدة متواصلة تبلغ على ألاقل ستة أشهر وتنجز في  والتي تستغرق  2من طرف املوظفين املشار إليهم في الفصل 

 ملعاشاتماعات أو املؤسسات العمومية التي يجري بحكم القانون على أسالكها الدائمة النظام العام إلادارات أو الج

 التقاعد املحدث بموجب هذا القانون؛

 :"ـ الخدمات الفعلية املنجزة في 9

  ؛1521وتاريخ فاتح أبريل  1597غشت  19جيش التحرير واملقاومة فيما بين تاريخ 

 سنة؛ 61ود املحالت السابقة في حد 

 جيوش " الكوم"؛ 

 القوات الخليفية ملنطقة الشمال السابقة؛ 

  1595الجيوش ألاجنبية قبل فاتح يناير. 

غير أن هذا التاريخ ال يطبق على رجال الشرطة إلاقليمية إلاسبانية السابقة في الصحراء املسترجعة املدمجين في 

 .أسالك القوات املسلحة امللكية

 ."10تقاعد أو منحة أو إعانة كيفما كان نوعها معاشى عن الخدمات املشار إليها أعاله أي ويجب أن ال يؤد

ر وفي حالة وفاتهم، من طرف ذوي ويجب أن يتم تقديم طلب لتصحيح هذه الخدمات من طرف املعنيين باألم"

 .حقوقهم

وتعتبر الخدمات املصححة في املعاش ابتداء من تاريخ الحذف من ألاسالك إذا تم تقديم طلب التصحيح قبل هذا 

 ".11التاريخ، أو ابتداء من اليوم ألاول من الشهر املوالي لتقديم الطلب في الحاالت ألاخرى 

من محرم  19صادر في  1312311الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  71319)ألغي بموجب القانون رقم  1-1 الفصل

 12((61123فبراير  14) 1461

 0 الفصل

 :أعاله 1و 2بالرغم عن مقتضيات الفصلين  معاش التقاعدال تعتبر في اكتساب الحق في 

                   
 19116ص:0311أكتوبر  09مكرر بتاريخ  19903 ج1 ر1 عدد 0311أكتوبر  7بتاريخ  01111903ـ ظهير شريف بمثابة قانون رقم  10

   19399ج1ر عدد:0301مايو  3املؤرخ في  01001711الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  0300بر نون 03بتاريخ  09101ـ القانون رقم 11 

 .191، ص:0301يونيو  03بتاريخ 

 16001 ص: 1113فبراير  19بتاريخ  3069ـ ج1ر عدد  12 
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ـ املدة املقضية في وضعية التوقف املؤقت ومدة إلايقاف عن العمل الناتج عنه الحرمان النهائي من املرتب ومدة  1

 م؛إلاقصاء املؤقت عن مزاولة املها

 ـ الخدمات املنجزة بعد سن إلاحالة على التقاعد؛ 2

 ."13املعاشتقاعد مدني أو عسكري كيفما كانت املؤسسة التي منحت هذا  معاشـ الخدمات املؤدى عنها  3"

 الباب الثاني

 معاش التقاعدتصفية  

 الفرع ألاول 

 لتصفيةعناصر ا 

 الفقرة ألاولى

 ألاقساط السنوية القابلة للتصفية 

 3 الفصل

 .بمثابة قسط سنوي قابل للتصفية معاش التقاعدتحسب كل سنة من الخدمة في تصفية 

ويعتبر بمثابة ستة أشهر كاملة جزء الستة أشهر الذي يعادل أو يفوق ثالثة أشهر3 وال يعتبر جزء الستة أشهر الذي 

 .هريقل عن ثالثة أش

سخ بموجب القانون رقم   01الفصل 
ُ
 3السالف الذكر( 11314)ن

 الفقرة الثانية

 املرتبات ألاساسية 

 00الفصل 

 :تتكون عناصر ألاجرة التي يحتسب املعاش على أساسها من"

وظف أو ـ املرتب ألاساس ي املخصص للرقم الاستداللي املطابق للدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي يوجد فيها امل 1

بتاريخ  13913111من الظهير الشريف رقم  76املستخدم، ويضاف إليه التعويض التكميلي املنصوص عليه في الفصل 

( املعتبر بمثابة النظام ألاساس ي العام للوظيفة العمومية، إن كان املوظف أو 1591فبراير  64) 1711شعبان   4

 املستخدم ينتفع به؛

 نطقة )ج(؛ـ تعويض إلاقامة املقرر للم 6

باستثناء كل "14 ـ " التعويضات واملكافآت الدائمة التي يتمتع بها املوظف أو املستخدم بحكم وضعيته النظامية 7

 .عنصر آخر يدخل في تحديد أجرته، خصوصا التعويضات عن املصاريف وعن ألاعباء العائلية

ويتضمن الجدول امللحق بهذا القانون التعويضات واملكافآت املعتبرة في تحديد عناصر ألاجرة التي يحتسب املعاش 

إحداث أي تعويض أو مكافأة من نوع  على أساسها3 ويجوز تغيير أو تتميم مشموالته بنص تنظيمي في حالة

 .التعويضات واملكافآت الواردة فيه

املؤسسات وتحدد بنص تنظيمي، إن دعت إلى ذلك حاجة، طريقة تطبيق أحكام هذا الفصل على مستخدمي 

 "15.املنخرطين في نظام املعاشات املدنية املحدث بموجب هذا القانون  العمومية

 الفقرة الثالثة

 معاش التقاعدتقدير  

 01الفصل 

 :"في" يحدد مبلغ معاش التقاعد بضرب عدد سنوات مدة الخدمة املعتمدة لتصفيته   

                   
 .املشار إليه سابقا 01111903ـ ظهير شريف بمثابة قانون رقم 13 

(1 ج1ر 0331أغسطس  1) 0700من ربيع ألاول  11املؤرخ في  01311031الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  03131ـ القانون رقم 14 

 .19179 ص: 0331شتنبر  00بتاريخ  7600عدد 

 .ه سابقااملشار إلي 13103ـ القانون رقم 15 
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 6,9%  بالنسبة ملدة الخدمة املنجزة قبل فاتح  ،املكرر مرتين أدناه 16من ألاجر املرجعي املحدد في الفصل

 ؛6111يناير 

 6%  61113املرجعي املذكور بالنسبة ملدة الخدمة املنجزة ابتداء من فاتح يناير من ألاجر 

أعاله، فإن مبلغ املعاش يحدد بضرب عدد  4من الفصل  1وفيما يخص املعاشات املمنوحة تطبيقا ألحكام البند 

 سنوات مدة الخدمة املعتمدة لتصفيته في:

 6% ؛6111قبل فاتح يناير  من ألاجر املرجعي بالنسبة ملدة الخدمة املنجزة 

 1,9%  61113من ألاجر املرجعي بالنسبة ملدة الخدمة املنجزة ابتداء من فاتح يناير 

( سنة من الخدمة 41عين )بغير أن تصفية معاش املوظفين واملستخدمين الذين قضوا ما ال يقل عن إحدى وأر 

 163ا الفصل"املنجزة واملعتمدة للتصفية، تتم وفق أحكام الفقرة ألاولى من هذ

ال يجوز بأي حال من ألاحوال أن يزيد مبلغ املعاش بعد طرح الضريبة العامة على الدخول املتأتية من ألاجور  

 "17.من الضريبة املذكورة والدخول املعتبرة في حكمها على مبلغ آخر أجرة نظامية عن مزاولة النشاط خالصة

وكذا مبالغ الزيادات الناجمة عن التغييرات في التعويضات العائلية في تطبيق أحكام الفقرة السابقة مبلغ ال يعتبر "

 ".18املقتضيات املتعلقة بالضريبة على الدخل والتي تطرأ على املعاش بعد تاريخ استحقاقه

 مكرر   01الفصل  "

ملغادرة إلارادية من يحدد معاش التقاعد بالنسبة للموظفين املحالين على التقاعد بمقتض ى برنامج التشجيع على ا

 أجل التقاعد املبكر، على أساس:

 6 % إلى غاية بلوغ حد السن القانونية لإلحالة إلى املعاش؛ 

 6,9 % 3ابتداء من بلوغ حد السن القانونية لإلحالة إلى املعاش 

 تطبق هذه النسب على عناصر آخر أجرة خضعت لالقتطاع من أجل املعاش وحسب عدد سنوات مدة الخدمة

 19املعتمدة3"

 املكرر مرتين:  01"الفصل 

 11على أساسه معاش التقاعد، في متوسط عناصر ألاجرة املشار إليها في الفصل يحدد ألاجر املرجعي، الذي يحتسب 

( شهرا ألاخيرة من الخدمة الفعلية املنجزة 52التي خضعت لالقتطاع من أجل املعاش برسم الستة والتسعين ) ،أعاله

 إلى غاية تاريخ الحذف من ألاسالك3

 غير أن املدة املذكورة تحدد في:

 ( شهرا بالنسبة للموظفين واملستخدمين الذين يحذفون من ألاسالك خالل سنة 64أربعة وعشرين )؛6111 

 ( شهرا بالنسبة للموظفين واملستخدمين الذين يحذفون من ألاسالك خالل سنة 41ثماني وأربعين )؛6111 

 ( شهرا بالنسبة للموظفين واملستخدمين الذين يحذفون من ألاسالك خالل سنة16اثنين وسبعين ) 61153 

في عناصر آخر  6112ويحدد الاجر املرجعي بالنسبة للموظفين واملستخدمين الذين يحذفون من ألاسالك خالل سنة 

 املعاش3 جلأأجرة خضعت لالقتطاع من 

استثناء من ألاحكام السابقة، يحدد بصفة انتقالية، الاجر املرجعي الذي يحتسب على أساسه معاش تقاعد ألاساتذة 

وظفين الخاضعين للنظام ألاساس ي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، الذين تم تمديد حد سنهم الباحثين وامل

 صالحية التعيين، في:لها إلى غاية متم السنة الجامعية أو الدراسية بقرار للسلطة التي 

                   
  16 ــ القانون رقم 10107 املشار إليه سابقا1 

 .املشار إليه سابقا 03131لقانون رقم ـ ا17 

 6309( ج1ر عدد 1110أكتوبر  11) 0713من شوال  11بتاريخ  0110139بتنفيذه الظهير الشريف رقم الصادر  11110ـ القانون رقم 18 

 111101 تاريخ بدء املفعول: فاتح يوليو 17117 ص: 1110نوفمبر  01بتاريخ 

( بتنفيذ قانون املالية رقم 1117ديسمبر  13) 0716من ذي القعدة  03صادر في  01171166من الظهير الشريف رقم  11ـ املادة  19 

 170701 ص: 1117ديسمبر  91بتاريخ  16110 ج1ر عدد 1116للسنة املالية  13117
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 يد حد عناصر آخر أجرة خضعت لالقتطاع من أجل املعاش بالنسبة لألشخاص الذين تم اتخاذ قرار تمد

 ؛6111سنهم إلى غاية متم السنة الجامعية أو الدراسية، وذلك قبل فاتح يناير 

  التي خضعت لالقتطاع من أجل املعاش برسم: ،أعاله 11متوسط عناصر ألاجرة املشار إليها في الفصل 

 ( شهرا السابقة لتاريخ الحذف من ألاسالك بالنسبة لألشخاص الذين 64ألاربعة والعشرين )

حد سن إلاحالة على التقاعد قبل التمديد  6111ديسمبر  71وا ما بين فاتح يناير وبلغ

 املذكور أعاله؛

 ( شهرا السابقة لتاريخ الحذف من ألاسالك بالنسبة لألشخاص الذين 41الثماني وألاربعين )

حد سن إلاحالة على التقاعد قبل التمديد  6111ديسمبر  71بلغوا ما بين فاتح يناير و

 كور أعاله؛املذ

 ( شهرا السابقة لتاريخ الحذف من ألاسالك بالنسبة لألشخاص الذين 16إلاثنين والسبعين )

حد سن إلاحالة على التقاعد قبل التمديد  6115ديسمبر  71بلغوا ما بين فاتح يناير و

 املذكور أعاله3

الحتساب معاش التقاعد متوسط  وعند عدم إتمام املدة املشار إليها أعاله، حسب الحالة، يعتمد كأجر مرجعي

أعاله، التي خضعت لالقتطاع من أجل املعاش برسم مدة الخدمة املنجزة  11عناصر ألاجرة املشار إليها في الفصل 

 إلى غاية تاريخ الحذف من ألاسالك"
ً
 203فعليا

 

 الفرع الثاني

 املبلغ املضمون  

 09الفصل 

 :يجوز أن تكون مبالغ مجموع ألاقساط السنوية القابلة للتصفية ال 

فيما يخص راتب التقاعد املقدر على أساس واحد وعشرين  91أ( أقل من املرتبات املستند إليها واملحددة في الفصل 

 قسطا سنويا؛

سط سنوي قابل للتصفية من املرتبات املستند إليها عن كل ق % 9ب( أقل من مبلغ راتب التقاعد املقدر على أساس 

 .فيما يخص راتب التقاعد املقدر على أساس يقل عن واحد وعشرين قسطا سنويا

 61113( درهم في الشهر ابتداء من فاتح يناير 1911"ال يجوز أن يقل مبلغ الحد ألادنى للمعاش عن ألف وخمسمائة )

 ويشترط لالستفادة من هذا الحد الادنى للمعاش املذكور:

  ( سنوات على ألاقل، غير أن هذا 11مدة الخدمة الفعلية الصحيحة أو املمكن تصحيحها عشر )أن تبلغ

 الشرط ال يطبق في حالة وفاة منخرط يوجد في وضعية مزاولة النشاط؛

  أال يجمع بين هذا املعاش وأي معاش آخر من معاشات التقاعد املخولة من لدن نظام من أنظمة الاحتياط

 66الصادر في  1357365إليها في املادة الثانية من الظهير الشريف املعتبر بمثابة قانون رقم الاجتماعي املشار 

 ( املتعلق بالتنسيق بين أنظمة الاحتياط الاجتماعي15573سبتمبر  11) 1414من ربيع الاول 

، تمنح زيادة في وإذا حصل هذا الجمع، وكان مجموع مبالغ املعاشات املستفاد منها يقل عن الحد الادنى للمعاش 

 مبلغ املعاش املخول برسم نظام املعاشات املدنية، تحدد حسب الصيغة التالية:

)مبلغ املعاش املمنوح من طرف × مجموع مبالغ املعاشات املستفاد منها(  –)مبلغ الحد الادنى للمعاش  

 مجموع مبالغ املعاشات املستفاد منها(1÷ نظام املعاشات املدنية 

درهم إذا كانت مدة الخدمة الفعلية الصحيحة أو املمكن  21(1111لحد ألادنى للمعاش يحدد في ألف )غير أن مبلغ ا

 22تصحيحها تتراوح ما بين خمس سنوات وأقل من عشر سنوات3"

                   
  20ــ القانون رقم 10107 املشار إليه سابقا1 
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  07الفصل 

ليس أحد أضعاف" اثنى عشر" رفع إلى أحد هذه ألاضعاف الذي يفوقه  عاش التقاعدإذا كان املبلغ النهائي مل

 .23باشرةم

 الفرع الثالث

 التعويضات العائلية 

 06الفصل 

عند الاقتضاء التعويضات العائلية املنفذة لألعوان املزاولين مهامهم طبق الشروط  معاش التقاعدتضاف إلى 

 .لتشريع املعمول بهاملنصوص عليها في ا

وما يليها إلى غاية الفقرة الرابعة من  24ويخول كذلك الحق في هذه التعويضات ألاوالد املشار إليهم في الفقرة ألاولى

واملزدادون بعد  25(1591نونبر  61) 1711جمادى ألاولى  19املؤرخ في  639131711الفصل الثاني من املرسوم رقم 

 .الحذف من ألاسالك

 الباب الثالث

 معاش التقاعداملبالغ املقتطعة ألجل  

 الفقرة ألاولى

 املبالغ املقتطعة 

  03الفصل 

من عناصر ألاجرة املنصوص 26 %14من هذا القانون، نسبة  6يه في الفصل تقتطع، برسم املعاش املنصوص عل "

أعاله، التي يتقاضاها املوظفون واملستخدمون املرسمون واملتمرنون برسم إلاطار والدرجة والسلم  11عليها في الفصل 

  "27والرتبة التي ينتمون إليها3 

                                                                                                                                    
 السالف الذكر على ما يلي: 10107تنص املادة الثالثة من القانون رقم  ـ 21

 01بتاريخ  100110من القانون السالف الذكر رقم  09يحدد، بصفة انتقالية، املبلغ املنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل "

 ، كما تم تغييره وتتميمه في:(0310دجنبر  91) 0930من ذي القعدة 

 ( 0111ألف ومائتي )90في الشهر ابتداًء من فاتح الشهر املوالي لتاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية إلى غاية  درهم 

 ؛1103ديسمبر 

 ( 0961ألف وثالثمائة وخمسين )1"1101ديسمبر  90إلى غاية  1101في الشهر ابتداًء من فاتح يناير  درهما 
  22 ــ القانون رقم 10107 املشار إليه سابقا1 

 .9117مكرر1 ص:  9903ج1ر1 عدد  0311أكتوبر  7بتاريخ  01111907ـ ظهير شريف بمثابة قانون رقم 23 

364بمقتض ى املرسوم رقم 11011911 بتاريخ 03 أكتوبر 1101 بتغيير املرسوم رقم 116010900 بتاريخ 11 نونبر0360، يمنح الحق في نيل   

ات إسعاف الد املعهود بهم للمعني باألمر إما بموجب مقرر قضائي أصبح نهائيا وإما بإيعاز من مؤسسألاو  التعويضات العائلية عن "

"عمومي بموجب إجراء قانوني يوضع بمقتضاه الولد تحت كفالته   

 6110( ج1ر عدد 1117ديسمبر  17) 0716من ذي القعدة  00صادر في  11171103ـ تم تغيير هذا املرسوم بموجب املرسوم رقم  25 

 171611 ص: 1117ديسمبر  91بتاريخ 

  املشار إليه سابقا على ما يلي: 10107القانون رقم من  7تنص املادة ـ  26

من  01بتاريخ  100110من القانون السالف الذكر رقم  1-17و 03و 03في الفصول النسبة املنصوص عليها تحدد، بصفة انتقالية،  "

 كما تم تغييره وتتميمه في: (، 0310دجنبر  91) 0930ذي القعدة 

 00% ؛1103ديسمبر  90بالنسبة للفترة املمتدة ما بين الشهر املوالي لتاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية و 

 01%  ؛1101ديسمبر  90و 1101بالنسبة للفترة املمتدة ما بين فاتح يناير 

 09%  11001ديسمبر  90و 1100بالنسبة للفترة املمتدة ما بين فاتح يناير"  
 املشار إليه سابقا1 10107القانون رقم ـ 27 
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 01الفصل 

ضه الاقتطاع املشار إليه في الفصل السابق ولو كانت الخدمات التي دفع من أجلها هذا يجري على كل مرتب وقع قب

 .أو في تصفية حسابه معاش التقاعداملرتب ال تعتبر في اكتساب الحق في 

أدناه، يمنح معاش التقاعد، الذي تم اكتساب الحق في الحصول عليه، على  7-64"مع مراعاة مقتضيات الفصل 

 الخدمة الفعلية القابلة للتصفية التي تم تحصيل مجموع الاقتطاعات واملساهمات برسمها3أساس عدد سنوات 

وفي حالة عدم تحصيل الاقتطاعات واملساهمات املستحقة برسم ما تبقى من سنوات الخدمة الفعلية، فإنه ال تتم 

 إعادة تصفية املعاش املذكور إال بعد تحصيل مجموع هذه الاقتطاعات واملساهمات3

 3"28 تخضع الخدمات املنجزة في وضعية الجندية ألي اقتطاعال 

 00الفصل 

أعاله، ولو كان املوظف أو املستخدم  11يكون الاقتطاع من كامل مجموع عناصر ألاجرة املنصوص عليها في الفصل "

 ."29يتقاض ى أجرة ناقصة لسبب من ألاسباب

  03الفصل 

من عناصر ألاجرة املنصوص 30 %14من هذا القانون، نسبة  6تقتطع، برسم املعاش املنصوص عليه في الفصل  "

التي يستحقها املوظفون واملستخدمون املوجودون في وضعية إلحاق، برسم إلاطار والدرجة  ،أعاله 11عليها في الفصل 

 ."31 أعاله3 11و 11و 12كهم ألاصلي، وذلك وفق الشروط املحددة في الفصول والسلم والرتبة التي ينتمون إليها في سل

 11الفصل 

باستثناء الخدمات في جيش التحرير واملقاومة التي ال يؤدى أي مبلغ مقابل اعتبارها ضمن الخدمات التي يعتد بها في "

أعاله في حساب املعاش أن يؤدى عن كل سنة  1خدمات املنصوص عليها في الفصل حساب املعاش، يشترط العتبار ال

أعاله التي يتقاضاها املعني باألمر حين تقديم طلب ضم  11من مبلغ عناصر ألاجرة املحددة في الفصل  % 4منها نسبة 

فة ملا ذكر املتعلقة تلك الخدمات إلى الخدمات املعتبرة في حساب معاشه، وذلك دون إلاخالل باألحكام املخال

 .من هذا القانون  1من الفصل  4و 7و  6بالخدمات املشار إليها في البنود 

وتؤدى املبالغ املستحقة بموجب الفقرة السابقة بحجزها من أجرة املعني باألمر على أقساط شهرية خالل خمس 

إليه قبل انقضاء مدة الخمس  سنوات، وإذا حذف املعني باألمر من سلك املوظفين أو املستخدمين الذي ينتمي

سنوات أو وقع تقديم طلب اعتبار الخدمات آلانفة الذكر في حساب املعاش بعد حذفه من السلك التابع له، تحجز 

املبالغ املستحقة من معاش التقاعد ومعاش الزمانة اللذين يصرفان له أو للمستحقين عنه، على أال يتجاوز املبلغ 

 .املحجوز خمس املعاش

 للمعنيين باألمر، متى أرادوا، أن يؤدوا املبالغ املستحقة عليهم دفعة واحدة3  ويجوز 

 3"32وفي جميع ألاحوال، يصفى املعاش ويصرف باعتبار جميع الخدمات املعتد بها في حسابه

من  19صادر في  1312311ظهير الشريف رقم الصادر بتنفيذه ال 71319)ألغي بموجب القانون رقم  1ـ  11الفصل 

 ( املشار إليه سابقا(61123فبراير  14) 1461محرم 

                   
 املشار إليه سابقا1 10107القانون رقم ــ  28  

 .املشار إليه سابقا 13103رقم  ـ القانون 29 

  املشار إليه سابقا على ما يلي: 10107القانون رقم من  7تنص املادة ـ  30

من  01بتاريخ  100110ون السالف الذكر رقم من القان 1-17و 03و 03تحدد، بصفة انتقالية، النسبة املنصوص عليها في الفصول  "

 (، كما تم تغييره وتتميمه في: 0310دجنبر  91) 0930ذي القعدة 

 00% ؛1103ديسمبر  90بالنسبة للفترة املمتدة ما بين الشهر املوالي لتاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية و 

 01%  ؛1101ديسمبر  90و 1101بالنسبة للفترة املمتدة ما بين فاتح يناير 

 09%  11001ديسمبر  90و 1100بالنسبة للفترة املمتدة ما بين فاتح يناير" 
 املشار إليه سابقا1 10107القانون رقم ــ 31 

 .املشار إليه سابقا 13103ـ القانون رقم 32 
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 الفقرة الثانية

 إرجاع املبالغ املقتطعة 

 10الفصل 

ال يجوز استرداد املبالغ املقتطعة بصورة قانونية، بيد أن املوظف أو املستخدم الذي يغادر الخدمة لسبب من "

لحق في الحصول على معاش تقاعد يكون له أن يطالب بأن ترد له مباشرة وفورا املبالغ ألاسباب قبل أن يكتسب ا

من هذا القانون ودون إخالل إن اقتض ى  47في الحاالت املنصوص عليها في الفصل  املقتطعة فعال من أجرته، ماعدا

ب مدينا بها في ألاحوال املشار إليها ألامر ذلك بإجراء مقاصة بين املبالغ املطلوب ردها واملبالغ التي يكون صاحب الطل

 .بعده 75في الفصل 

ويجب على صاحب الشأن أو املستحق عنه إذا أراد استرداد املبالغ املقتطعة املشار إليها في الفقرة السابقة أن يوجه 

احب طلبا لهذه الغاية إلى الصندوق املغربي للتقاعد داخل أجل ال يتجاوز عشر سنوات يبتدئ من تاريخ حذف ص

 ".33الشأن من سلك املوظفين أو املستخدمين الذي ينتمي إليه

 11الفصل 

3 غير أنه يمكن إرجاعها طبق نفس معاش التقاعدال تخول املبالغ املقتطعة بصفة غير قانونية أي حق في نيل 

 .الشروط املبينة في الفصل السابق

 19الفصل 

والذي عين من جديد للعمل  معاش التقاعدظف أو العون الذي حذف من ألاسالك دون اكتساب الحق في إن املو "

في إدارة عمومية ينتفع فيما يخص التقاعد بجميع خدماته السابقة الصحيحة أو املمكن تصحيحها بشرط أن يدفع 

وم تعيينه في عمله الجديد مبلغ للصندوق املغربي للتقاعد بناء على طلب صريح يقدمه في ظرف سنة تبتدئ من ي

 ".34الاقتطاعات التي يكون قد تم إرجاعها إليه

  17الفصل 

إذا توفر فيه شرط مدة  معاشاأن ينال  معاش التقاعديجوز للموظف أو العون املعزول من غير إيقاف حقوقه في 

 .ش التقاعدمعاالخدمات املطلوب لالستفادة من 

 .وفي حالة العكس تطبق عليه مقتضيات الفصل الواحد والعشرين

أن يطلب إرجاع ألاموال املقتطعة له طبق  معاش التقاعدويسوغ للموظف أو العون املعزول مع إيقاف حقوقه في 

 .عند الاقتضاء 47مع مراعاة مقتضيات الفصل  61الشروط املحددة في الفصل 

 الباب الرابع"

 املؤسسات العموميةو  الجماعات الترابيةالدولة و  مساهمات 

  1ـ17الفصل 

 تدفع الدولة والجماعات الترابية واملؤسسات العمومية املعنية إلى الصندوق املغربي للتقاعد املساهمات التالية: "

ات مساهمات في معاشات التقاعد املستحقة ملوظفيها ومستخدميها فيما يتعلق بالخدمات الصحيحة والخدم /1

 املصححة3

 أعاله3 11من عناصر ألاجرة املنصوص عليها في الفصل 35 %14وتحدد نسبة املساهمة املذكورة في  

                   
 .املشار إليه سابقا 13103ـ القانون رقم 33 

 .املشار إليه سابقا 13103ـ القانون رقم 34  

  املشار إليه سابقا على ما يلي: 10107القانون رقم من  7تنص املادة ـ  35 

من  01بتاريخ  100110لقانون السالف الذكر رقم من ا 1-17و 03و 03تحدد، بصفة انتقالية، النسبة املنصوص عليها في الفصول  "

 (، كما تم تغييره وتتميمه في: 0310نبر دج 91) 0930ذي القعدة 

 00% ؛1103ديسمبر  90بالنسبة للفترة املمتدة ما بين الشهر املوالي لتاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية و 

 01%  ؛1101ديسمبر  90و 1101بالنسبة للفترة املمتدة ما بين فاتح يناير 

 09% 11001ديسمبر  90و 1100ناير بالنسبة للفترة املمتدة ما بين فاتح ي" 
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 .وحدها عواقب أي تأخير حصل في دفع مساهماتها 36"وتتحمل الدولة والجماعات الترابية واملؤسسات العمومية

انة التي صرفها الصندوق املغربي للمعاشات ملستحقيها عمال بأحكام مساهمة سنوية تساوي مبلغ معاشات الزم /6

 .هذا القانون خالل السنة

 9ـ  17الفصل 

تكون املساهمات في معاشات املوظفين واملستخدمين املوجودين في وضعية إلحاق على عاتق إلادارة أو الهيئة "

 امللحقين لديها3

املغربي للتقاعد باملبالغ املقتطعة برسم املعاش من أجرة املوظف أو وتكون هذه إلادارة أو الهيئة مدينة للصندوق 

 أعاله3 6-64املستخدم امللحق بها، كما تعتبر مسؤولة عن الوفاء بهذه املبالغ وباملساهمات املنصوص عليها في الفصل 

، فال يمكن تصفية إذا تم إلالحاق لدى جهة أخرى، غير إدارات الدولة والجماعات الترابية واملؤسسات العمومية

معاش التقاعد إال إذا تم تسديد جميع الاقتطاعات واملساهمات املستحقة من لدن هذه الجهة، أو من قبل املعني 

 "37باألمر3

 الجزء الثاني

 الزمانة معاش 

 الفرع ألاول 

  الزمانة الناتجة عن مزاولة املهام 

  16الفصل 

ذا حصل ملوظف أو مستخدم عجز ناتج عن جرح أو مرض أصيب به أو تفاقم إما في مزاولة الخدمة املنوطة به أو إ"

بسببها وإما عند قيامه بعمل في سبيل مصلحة عامة أو املخاطرة بحياته إلنقاذ حياة شخص أو أشخاص وكان العجز 

 .ت أو دائماستحق الحصول على معاش زمانة مؤق  % 69املصاب به ال يقل عن 

وإذا نتج عن إلاصابة عجز يجعل املوظف أو املستخدم غير قادر بصورة نهائية ومطلقة على الاستمرار في مزاولة 

بعده حذف املصاب من سلك املوظفين أو  65الخدمة املنوطة به وثبت ذلك لدى اللجنة املنصوص عليها في الفصل 

 .حصول على معاش الزمانةاملستخدمين الذي ينتمي إليه وكان له الحق في ال

ويجمع املصاب بين معاش الزمانة املستحق له في الحاالت املشار إليها في هذا الفصل وألاجرة التي يتقاضاها إذا 

 .استمر في مزاولة الخدمة ومعاش التقاعد حين إحالته إليه

تم خالله البت في حالته، ويستحق معاش الزمانة للمصاب من فاتح الشهر الذي يلي تاريخ اجتماع اللجنة الذي 

 338"ويؤول إلى املستحقين عنه إذا ترتب على العجز حذف املصاب من سلك املوظفين أو املستخدمين الذي ينتمي إليه

 13الفصل 

من هذا القانون تساوي نسبة العجز   91يحدد مبلغ معاش الزمانة بنسبة من املرتب املنصوص عليه في الفصل "

نسبة العجز املتعين اعتبارها بالقياس املائوية، بيد أنه في حالة تفاقم عاهات كانت موجودة من قبل يجب أن تقدر 

 .إلى ما تبقى من قدرة للموظف أو املستخدم

 .ويستند في تقدير نسبة العجز إلى جدول بياني تحدده السلطة التنظيمية

إذا توفي املوظف أو املستخدم نتيجة جراح أو أمراض أصيب بها أو تفاقمت في مزاولة الخدمة املنوطة به أو بسببها أو 

قيامه بعمل في سبيل مصلحة عامة أو املخاطرة بحياته إلنقاذ حياة شخص أو أشخاص فإن معاش الزمانة نتيجة 

                   
 املشار إليه سابقا1 10107القانون رقم ــ  36  

 املشار إليه سابقا1 10107القانون رقم ــ 37 

 املشار إليه سابقا، كما نصت املادة الثامنة من هذا القانون على ما يلي: 13103ـ القانون رقم  38

 صابات وألامرا  الحادثة قبل تاريخ العمل بهذا القانون، ما عدا في حالة تفاقمها"1"تظل خاضعة لألحكام التشريعية السابقة لا 
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آلايل إلى املستحقين عنه وفق الشروط املنصوص عليها في الجزء الثالث من هذا القانون يجب أال يقل عن مبلغ 

 ."39بعده 91املرتب املنصوص عليه في الفصل 

 الفرع الثاني

 الزمانة غير الناتجة عن مزاولة املهام 

 11الفصل 

يمكن أن يحذف من ألاسالك املوظف أو العون الذي أصبح غير قادر بصفة نهائية ومطلقة على مزاولة مهامه على "

إثر عجز غير ناتج عن جروح أصابته أو أمراض اعترته أو اشتدت خطورتها عليه خالل القيام بعمله، ويتم هذا 

 47و 47ازات املرض املمنوحة له حسب الحالة طبقا للفصول الحذف إما بطلب منه أو حتما عند انقضاء مدة إج

النظام ألاساس ي  في شأن( 1591يبراير  64) 1711شعبان  4الصادر في  13913111من الظهير الشريف رقم  44املكرر و

 ".40العام للوظيفة العمومية
تقاعد بشرط أن تكون هذه الجروح أو ألامراض قد أصابته أو اشتدت  معاشويخول في هذه الحالة الحق في 

 .معاش التقاعدخطورتها عليه خالل املدة التي كان يكتسب خاللها الحق في 

 الفرع الثالث

 مقتضيات مشتركة 

 10الفصل 

الدعوى  إذا كانت العاهة تنسب لشخص آخر فإن الدولة تحل بحكم القانون محل املصاب أو ذوي حقوقه في إقامة

 .على الشخص املسؤول قصد إرجاع الصوائر املدفوعة

ويلزم الشخص املسؤول عن العاهة بإخبار الوكيل القضائي للمملكة بالدعوى املرفوعة ضده من طرف املصاب أو "

 ".41ذوي حقوقه قصد املطالبة بالتعويض

 13 الفصل

تقوم لجنة لإلعفاء يحدد تأليفها وتسييرها بنص تنظيمي بتقدير حقيقة العاهات املثارة وإمكانية عزوها إلى العمل "

 .وعواقبها ونسبة العجز املترتب عنها

 ".42يجب أن تضم اللجنة ممثلين للموظفين املعنيين

 91 الفصل

املطالبة  همأعاله وال تمكن 61يستفيد املوظفون أو ألاعوان الذين هم في وضعية إلحاق من مقتضيات الفصل 

معاش إال إذا كانوا ملحقين بمنصب يخول الحق في  62الزمانة املنصوص عليه في الفصل  معاشباالستفادة من 

 .جب هذا القانون املحدث بمو  التقاعد

                   
ر إليه سابقا والذي ينص في مادته الثامنة على ما يلي: "تظل خاضعة لألحكام التشريعية السابقة املشا 13103ـ القانون رقم 39

 ."لاصابات وألامرا  الحادثة قبل تاريخ العمل بهذا القانون، ماعدا في حالة تفاقمها

 .املشار إليه سابقا 03131ـ القانون رقم 40 

( 0311أكتوبر  09مكرر ) 9903( ج1ر1 عدد 0311 أكتوبر 7) 0931شوال  11بتاريخ  01111901ـ ظهير شريف بمثابة قانون رقم  41

 .9113ص:

 .املشار إليه سابقا 03131انون رقم ـ الق42 
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 الجزء الثالث

 ذوي الحقوق  معاش 

 90 الفصل

لذوي الحقوق طبق الشروط  بمعاشيسوغ ألرملة أو أرامل املوظف أو العون وأليتامه أن يطالبوا عند وفاته 

 .املنصوص عليها بعده

 الفرع ألاول 

  ألارملة معاش 

 91 الفصل

 :تيينألارملة على الشرطين آلا معاشيتوقف اكتساب الحق في 

 على ألاقل؛ سنتين"أوال ـ أ ـ أن يكون الزواج قد دام 

ب ـ أن يكون الزواج قد عقد قبل الحادث الناتجة عنه إلاحالة إلى التقاعد أو وفاة الزوج إذا حصل هذا الزوج أو 

كون أعاله أو أن ي (6) 4الفصل وح حسب الحالة املنصوص عليها في كان في إمكانه الحصول على معاش تقاعد ممن

 43" على ألاقل3 سنتينقد دام 

 ال يطالب في جميع ألاحوال بأي مدة عند وجود ولد أو عدة أوالد من الزواج املذكور3

 .ثانيا ـ أن ال تكون ألارملة قد طلقت طالقا غير رجعي وال تزوجت من جديد وال جردت من حقوقها

 99 الفصل

الذي حصل عليه الزوج أو  معاش التقاعدمن  % 91يعادل  معاشملة أو أرامل املوظف أو العون الحق في تخول أر 

الزمانة الذي كان يستفيد منه  معاشكان من املمكن أن يحصل عليه يوم وفاته ويضاف إليه عند الاقتضاء نصف 

 .الزوج أو كان من املمكن أن يستفيد منه

 .إلى أقساط متساوية بينهن بمعاشة الزوج عن عدة أرامل تمكنهن املطالبة في حالة وفا املعاشويقسم هذا 

في إمكانها  الذي كانت تستفيد منه أو كانت املعاشوإذا تزوجت أرملة من جديد أو توفيت أو جردت من حقوقها فإن 

 .دهبع 74عمال بالفصل  املعاشاملطالبة به يقسم إلى أقساط متساوية بين أوالدها املستفيدين من 

 الفرع الثاني

 ألايتام معاش 

 97 الفصل

 :ألايتام على الشرطين آلاتيين معاشيتوقف اكتساب الحق في 

 أن يكون الولد شرعيا؛ 

  سنة فيما  61سنة، غير أن هذا الحد من السن يرفع إلى  12أن ال يكون متزوجا أو بالغا من العمر أكثر من

 .يرجع لألوالد الذين يتابعون دراستهم

يمكن التعرض بأي حد للسن على ألاوالد الذين يعانون بسبب عاهات عجزا تاما ومطلقا عن العمل وذلك طيلة  وال 

 .مدة هذه العاهات

   96الفصل

الذي حصل عليه والدهم أو كان من  معاش التقاعدمن  % 91يعادل  معاشيخول أيتام املوظف أو العون الحق في 

الزمانة الذي كان يستفيد منه أو كان  معاشاف إليه عند الاقتضاء نصف املمكن أن يحصل عليه يوم وفاته، ويض

 .من املمكن أن يستفيد منه

غير أنه في الحالة التي ال يترك فيها املوظف أو العون أرملة بإمكانها أن تطالب بالحق في املعاش فإن مبلغ معاش "

 3% 111ألايتام يرفع إلى نسبة 

 ."44تساوية بين جميع ألايتام الذين يمكنهم املطالبة بهويقسم معاش ألايتام إلى أقساط م

                   
 املشار إليه سابقا1 11110ـ القانون رقم    43
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 ".45عندما يتوفى أحد ألايتام أو يسقط، لسبب من ألاسباب، حقه في املعاش يكون نصيبه غير قابل للتحويل إلى الغير"

 الفرع الثاني املكرر "

 معاش ألابوين 

 1ـ96 الفصل

أعاله استحق والده ووالدته  62إذا توفي املوظف أو املستخدم في الظروف املشار إليها في الفقرة ألاخيرة من الفصل 

 .إذا كان يعولهما في تاريخ وفاته معاشا يسمى "معاش ألابوين"

كل منهما مبلغ املعاش املستحق لألرملة  ويصرف هذا املعاش لكل من ألاب وألام على حدة، ويساوي مبلغ ما يستحقه

 .من هذا القانون  62بمقتض ى أحكام الفقرة ألاخيرة من الفصل 

الظروف املشار إليها أعاله صرف لكل منهما عن كل ولد كان يعولهما عالوة  وإذا مات لألبوين أو أحدهما عدة أوالد في

 .من مبلغ معاش ألابوين املستحق لكل واحد منهما % 61قدرها 

 .وتفقد ألام حقها في معاش ألابوين إذا تزوجت بعد ترملها أو طالقها

 9ـ  96 الفصل"

ال يشترط لقبول طلب الحصول على معاش ألابوين أن يتم تقديمه داخل أجل محدود، ويستحق هذا املعاش من 

ملعمول بها فيما يخص فاتح الشهر الذي يلي تاريخ وفاة املوظف أو املستخدم املستحق عنه، مع مراعاة ألاحكام ا

 ".46التقادم

 الفرع الثالث

  حاالت خاصة 

 93 الفصل

زمانة أو تتوفر على الحق في هذين  معاشتقاعد أو  بمعاشوهي تنتفع  إن ألاوالد الذين كانت أمهم موظفة ثم توفيت
أيتام  معاشالحق في نيل  74الشروط املنصوص عليها في الفصل  يخولون إذا توفي والدهم وكانوا يستوفون  املعاشين

 .الزمانة املمنوح لوالدتهم معاشويضاف إليه عند الاقتضاء  معاش التقاعدمن  % 111يعادل 

 .ألايتام إلى النصف إذا كان الوالد على قيد الحياة معاشويخفض مبلغ 

 ألايتام املذكورين3  عند الاقتضاء إلى أقساط متساوية بين املعاشويقسم هذا 

ويدخل في حكم ولد شرعي الولد غير الشرعي الثابتة بنوته بالنسبة لهذه املرأة املوظفة والذي تتوفر فيه شروط السن 

 .أو العاهات املنصوص عليها في الفصل الرابع والثالثين

 91الفصل 

أعاله،  76ملنصوص عليها في الفصل إذا توفيت موظفة أو مستخدمة استحق زوجها عنها، إن توفرت فيه الشروط ا"

من املعاش الذي كان يصرف لها أو كان لها الحق في الحصول عليه يوم وفاتها، مضافا إليه نصف  % 91معاشا قدره 

 .معاش الزمانة الذي كانت تتمتع به، أو كان من حقها أن تحصل عليه

إحالة سن فاتح الشهر الذي يلي تاريخ بلوغه حد  "ويؤجل استحقاق الزوج للمعاش آلايل إليه من زوجته املتوفاة إلى

في التشريع املحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على  عليه واملستخدمين على التقاعد، املنصوص املوظفين

 "473التقاعد املوظفون واملستخدمون املنخرطون في نظام املعاشات املدنية

بيد أنه إذا ثبت أن الزوج مصاب بعاهة أو بمرض عضال يجعالنه عاجزا نهائيا عن العمل، فإن استحقاق املعاش 

 .أعاله 65يبتدئ من فاتح الشهر الذي يلي تاريخ ثبوت ذلك لدى اللجنة املنصوص عليها في الفصل 

 .اتها أو سقط حقه فيهوينقطع صرف املعاش املستحق للزوج عن زوجته املتوفاة إذا تزوج بعد وف

                                                                                                                                    
 .املشار إليه سابقا 13103ـ القانون 44 

 .املشار إليه سابقا 03131ـ القانون رقم 45 

 املشار إليه سابقا 13103ـ القانون رقم 46 

  47 ــ القانون رقم 10107 املشار إليه سابقا1 
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 .وال يمكن للزوج الذي فقد أكثر من زوجة موظفة مدنية كانت أو عسكرية أن يطالب إال بمعاش ألارمل ألاوفر مبلغا

وإذا توفي الزوج أو تزوج أو سقط حقه في املعاش املستحق له عن زوجته املتوفاة فإن املعاش آلايل له منها الذي كان 

في الحصول عليه قبل وفاته أو زواجه أو سقوط حقه يقسم بالتساوي بين أوالده الذين  يتمتع به أو كان له الحق

 "48.أعاله 72بمعاش بمقتض ى الفصل  يتمتعون 

 الفرع الرابع 

 التعويضات العائلية

  90 الفصل

أو كان من املمكن أن يستفيد منها عند وفاته يقسم إلى إن مبلغ التعويضات العائلية التي كان يستفيد منها املوظف 

 .معاشأقساط متساوية بين جميع ألايتام الذين تسوغ لهم املطالبة بالحصول على 

 الجزء الرابع

 مقتضيات مشتركة 

 اب ألاول ــالب

  مقتضيات عامة 

 93 الفصل

كن حجزها ماعدا في حالة وجود بقية حساب التقاعد املحدثة بموجب هذا القانون وال يم معاشاتال تحول إلى الغير 

واملؤسسات العمومية للدولة أو من أجل الديون ذات الامتياز حسب مدلول  الجماعات الترابيةلفائدة الدولة و 

 .التشريع املعمول به والديون املتعلقة بالنفقة

لصالح الدولة وبقايا الحساب  املحدثة بموجب هذا القانون من جراء بقايا الحساب املترتبة املعاشاتوتفرض على 

امللتزم بها إزاء مختلف الجماعات العمومية ألاخرى املشار إليها في املقطع السابق اقتطاعات إلى غاية الربع من مبلغها 

 .وكذا الشأن فيما يرجع للديون ذات الامتياز والديون املتعلقة بالنفقة

لة ومختلف الجماعات العمومية ألاخرى والديون ذات الامتياز أو أما الاقتطاعات الناتجة عن مبالغ باقية لفائدة الدو 

 .من مبلغه % 91إلى غاية  املعاشاملتعلقة بالنفقة فيمكن أن تنجز في آن واحد من 

وفي حالة وجود بقايا حساب مترتبة لفائدة كل من الدولة والجماعات العمومية ألاخرى تنجز الاقتطاعات لحساب 

 .الدولة قبل غيرها

ا كانت هناك بقايا حساب تتعلق في آن واحد بالديون ذات الامتياز والديون املتعلقة بالنفقة وجب تسديد هذه وإذ

 .ألاخيرة قبل غيرها

  71 الفصل

زمانة قد غادر منزله ومض ى أكثر من سنة على  معاشتقاعد أو  معاشإذا كان أحد املنتفعين بهذا القانون ممن لهم 
جاز لذوي حقوقه الحصول بصفة مؤقتة على تصفية الحقوق  معاشهبالغ املتأخرة من ذلك من غير أن يطالب بامل

 .مقتضيات هذا القانون  املعاشالتي تخولها إياهم في 

بصفة مؤقتة إلى ذوي الحقوق املتغيب عنهم أحد املستفيدين من هذا القانون إن كان هذا  معاشويجوز أيضا منح 

 .د يوم تغيبه وكانت قد مضت على هذا اليوم سنة واحدة على ألاقلتقاع معاشألاخير يتوفر على حقوق في 

 .نهائي إذا ثبتت الوفاة رسميا أو أعلن عن التغيب بموجب حكم معاشاملؤقت إلى  املعاشويحول 

 70 الفصل

 :الزمانة لألسباب آلاتية معاشأو  معاش التقاعديوقف الحق في نيل 

  ؛معاش التقاعدالعزل مع توقيف الحقوق في 

  من القانون الجنائي، طيلة مدة هذه العقوبة؛ 12الحكم بعقوبة جنائية حسب مدلول الفصل 

 الظروف التي يجرد بسببها من صفة مغربي، طيلة التجريد من هذه الصفة. 

                   
 .املشار إليه سابقا 13103ـ القانون رقم 48 
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 .ةفال يجب دفع أي مدرك عن املبالغ املتأخرة السابق معاش التقاعدوإذا اقتض ى ألامر فيما بعد تصفية أو إعادة منح 

 71 الفصل

يكون وقف الحق في الحصول على املعاش املشار إليه في الفصل السابق جزئيا إذا كان لصاحب أو صاحبة املعاش و "

من معاش  % 91زوج وأوالد يعوالنهم، وفي هذه الصورة يصرف للزوج وألاوالد طوال مدة وقف الحق معاش قدره 

ملعاش يتمتع بهما أو كان من حقه الحصول عليهما فعال، التقاعد ومعاش الزمانة الذي كان صاحب أو صاحبة ا

 ".49ويصرف هذا املعاش للزوج وألاوالد وفق ألاحكام الواردة في الجزء الثالث من هذا القانون 

تأخرة املحتف  به بهذه من جزء املبالغ امل املعاشوال يجوز اقتطاع الصوائر العدلية الناجمة عن إدانة صاحب 

 .الصفة لفائدة الزوجة وألاوالد

 79 الفصل

 17املقرر عمال بالفصلين  معاش التقاعديعلن بقرار للسلطة الحكومية املكلفة باملالية عن التجريد من الحقوق في 

ساس ي العام ( بمثابة النظام ألا 1591فبراير  64) 1711شعبان  4الصادر في  13913111من الظهير الشريف رقم  14و

 .للوظيفة العمومية

 .بصفة نهائية ومطلقة املعاشويترتب عن التجريد من الحقوق املذكورة فقد الحقوق في 

 الباب الثاني

 باملعاشاتالانتفاع 

 77 الفصل

 :بعده، تستحق املعاشات املنصوص عليها في هذا القانون ابتداء من 41مع مراعاة أحكام الفصل "

أو املستخدم من سلك املوظفين أو املستخدمين الذي ينتمي إليه: فيما يتعلق بمعاش  تاريخ حذف املوظف /1

 التقاعد املستحق له؛

 فاتح الشهر الذي يلي تاريخ اجتماع اللجنة الذي وقع البت خالله في حالة املصاب: فيما يتعلق بمعاش الزمانة؛ /6

 لق باملعاش املستحق ألرملته عنه؛تاريخ وفاة املوظف أو املستخدم أو املتقاعد: فيما يتع /7

فاتح الشهر الذي يلي تاريخ بلوغ الزوج حد سن إحالة املوظفين واملستخدمين على التقاعد، املنصوص عليه في / 4"

بعاهة أو " 50أعاله، أو فاتح الشهر الذي يلي تاريخ ثبوت إصابته 71التشريع املشار إليه في الفقرة الثانية من الفصل 

 بمرض عضال لدى اللجنة املختصة: فيما يتعلق باملعاش املستحق للزوج عن زوجته املتوفاة؛

 46و 41)الفقرة ألاخيرة( و 71و 72و 79ألاخيرة( و )الفقرة 77ـ تاريخ توفر الشروط املنصوص عليها في الفصول  9

 ما يتعلق باملعاشات املستحقة لأليتام؛ألاولى( من هذا القانون: في )الفقرة

 ".51ـ فاتح الشهر الذي يلي تاريخ وفاة املوظف أو املستخدم: فيما يتعلق بمعاش ألابوين 2

سالك نتيجة املستخدم املحذوف من ألا  و ـ تاريخ بلوغ حد السن القانونية لإلحالة على التقاعد بالنسبة للموظف أ 1"

الاستقالة املقبولة بصفة قانونية، أو العزل من غير توقيف حق التقاعد، أو إلاحالة على التقاعد لعدم الكفاءة 

املهنية، فيما يتعلق بمعاش التقاعد املستحق له، ومن تاريخ وفاة صاحب الحق ألاصلي فيما يتعلق باملعاش املستحق 

 523لذوي الحقوق"

                   
 .املشار إليه سابقا 13103ـ القانون رقم 49 

 املشار إليه سابقا1 10107 القانون رقمــ  50 

 .املشار إليه سابقا 13103ـ القانون رقم 51 

(1 ج1ر 1107أغسطس  11) 0796من شوال  16صادر في  01071076الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  199107القانون رقم  ـ 52 

 13011 الصفحة: 1107سبتمبر  00بتاريخ  3131عدد 
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 الباب الثاني املكرر "

 الزيادة في املعاش 

 1ـ  77 الفصل

ون كل زيادة تطرأ على املرتب تضاف إلى معاشات التقاعد ومعاشات املستحقين عن أصحابها بمقتض ى هذا القان

ألاساس ي املخصص للدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي كان ينتمي إليها فعال املوظف أو املستخدم عند حذفه من 

 .سلك املوظفين أو املستخدمين التابع له

املخصص للرقم وتضاف إلى معاشات الزمانة املستحقة بمقتض ى هذا القانون كل زيادة تطرأ على املرتب ألاساس ي 

 ".11153الاستداللي 

 الباب الثالث

 مقتضيات تتعلق بالتنظيم واملحاسبة 

 الفرع ألاول 

 املعاش 

 الفقرة ألاولى

 الطلب وتكوين امللف 

 76 الفصل

وظف أو املستخدم من سلك تاريخ حذف امل باستثناء معاشات التقاعد ومعاشات الزمانة التي تخول تلقائيا من"

حل طلب يوجه إلى الصندوق املوظفين أو املستخدمين الذي ينتمي إليه، يكون الحصول على املعاشات ألاخرى م

 "54.للتقاعد املغربي

 الفقرة الثانية

  ومنحها املعاشاتتصفية  

سخ ) 73 الفصل
ُ
 القاض ي بإعادة تنظيم الصندوق املغربي للتقاعد املشار إليه سابقا(3 47359 بموجب القانون رقمن

 الفقرة الثالثة

 ألاداء 

  71 الفصل

يستمر أداء املرتب املمنوح عن مزاولة العمل إلى نهاية الشهر املدني الذي يحذف فيه املوظف أو العون من ألاسالك أو 

 .ذوي حقوقه في اليوم ألاول من الشهر املوالي معاشاملعني باألمر أو  معاشيتوفى فيه خالل مزاولة عمله ويبتدئ أداء 

الزمانة أو كالهما لذوي الحقوق  معاشأو  معاش التقاعدوفي حالة وفاة موظف أو عون محال على التقاعد يؤدى 

له املوظف أو املتوفرين على الشروط املنصوص عليها في الجزء الثالث وذلك إلى نهاية الشهر املدني الذي توفي خال

 .من الشهر املوالي ذوي الحقوق في اليوم ألاول  معاشالعون3 ويبتدئ أداء 

إذا توفي أو تزوج رجل كان يتمتع بمعاش استحقه عن زوجته املتوفاة أو امرأة كان لها معاش استحقته عن زوجها "

متم الشهر الذي حدثت خالله الوفاة أو املتوفى، استمر أداء املعاش الذي كان مستحقا للمتوفى أو املتزوج منهما إلى 

 ".55الزواج3 ويؤدى لأليتام املعاش آلايل إليهم بسبب ذلك من فاتح الشهر الذي يلي تاريخ الوفاة أو الزواج

سخ ) 70 الفصل
ُ
 عد املشار إليه سابقا(3القاض ي بإعادة تنظيم الصندوق املغربي للتقا 47359بموجب القانون رقم ن

 73 الفصل

يجب أن يتم في نهاية الثالثة أشهر ألاولى املوالية  باملعاشإن ألاداء املشتمل على مدرك يبتدئ من تاريخ الانتفاع 

 .للشهر الذي يعمل فيه بهذا الانتفاع

                   
 .املشار إليه سابقا 13103ـ القانون رقم 53

 .املشار إليه سابقا 13103ـ القانون رقم 54 

 .املشار إليه سابقا 13103ـ القانون رقم 55 
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 الفقرة الرابعة

 املراجعة 

  61 الفصل

مادي3 وال  أكل وقت وآن مراجعتها أو إلغاؤها في حالة ثبوت خط املمنوحة بموجب هذا القانون يمكن في املعاشاتإن 

تجوز مراجعتها أو إلغاؤها عند ثبوت خطأ قانوني إال في ظرف ستة أشهر يبتدئ من تاريخ تبليغ القرار الصادر بمنح 

 .املعاشاتهذه 

ألمر3 ويتولى العون القضائي للخزينة وال يتحتم إرجاع املبالغ املؤداة بصفة غير قانونية إال إذا ثبت سوء نية املعني با

 .املتابعة على إرجاع هذه املبالغ

 الفقرة الخامسة

 مختلفات 

  60 الفصل

ممنوح بموجب هذا القانون أن يعلم في أقرب آلاجال بجميع التغييرات املمكن  معاشيجب على كل مستفيد من 

قتضاء بكل تغيير يمكن أن يكون له تأثير على إدخالها على حالته املدنية والحالة املدنية لذوي حقوقه وعند الا

 .املمنوحة وإال تعرض ألداء غرامات املعاشات

من  % 11تفرض الغرامات املشار إليها في الفقرة السابقة من لدن الصندوق املغربي للتقاعد ويحدد مبلغها بنسبة "

 ".56املعاش الشهري 

 ثانيالفرع ال

 املعاشالتسبيقات من  

 61 الفصل

في حالة  املعاشاتيجوز أن تمنح إلى املوظفين وألاعوان املقبولين لالستفادة من مقتضيات هذا القانون تسبيقات من 

 .تأخير في تصفيتها وأدائها

ملدفوعة عن التقاعد من طرف املصالح آلامرة بالدفع التي تضع حوالات املرتبات ا معاشاتوتمنح التسبيقات من 

املقدر على أساس سنوات الخدمة التي أنجزها املعنيون باألمر  معاش التقاعدمن  % 11مزاولة العمل وذلك بنسبة 

 .بصفة مرسمين

الذي تمكنه  املعاشمن  % 11ذوي الحقوق إلى كل واحد من املستفيدين على أساس  معاشاتوتمنح التسبيقات من 

 .املطالبة به

 الجزء الخامس

 ات مختلفةمقتضي 

 الباب ألاول 

 مقتضيات انتقالية 

 الفقرة ألاولى

  تصحيح الخدمات 

 69 الفصل

مايو  16) 1725رجب  64تقاعد ممنوح بالظهير الشريف املؤرخ في  معاشإن املوظفين أو ألاعوان املستفيدين من 

لفصل السابع قصد اعتبارها تمكنهم املطالبة بتصحيح الخدمات املشار إليها في ا 1591مايو  71( ابتداء من 1591

 .التقاعد املدنية معاشاتبخصوص نظام 

                   
 .املشار إليه سابقا 03131ـ القانون رقم 56 
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ويجب طلب هذا التصحيح في أجل سنة واحدة يبتدئ من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية وإال اعتبر هذا 

عن كل سنة خدمة يجب  % 2الطلب غير مقبول، ويتوقف تصحيح الخدمات على الدفع الرجعي القتطاع قدره 

 .حها من املرتب ألاساس ي للرقم الاستداللي املنفذ للمعني باألمر عند إحالته على التقاعدتصحي

والتي يمكن أن تستوجب تصفية جديدة فترصد بكاملها لتسديد املبالغ  املعاشأما املبالغ املدركة املتأخر دفعها من 

وتستخلص على أعقاب خمس سنوات املبالغ التي قد تكون بذمة املحالين على التقاعد عمال باملقطع الثاني أعاله، 

، وتبقى الاستفادة من التصحيح كسبا في حالة املعاشالباقية الواجب دفعها عند الاقتضاء من املبالغ املتأخرة من 

 .باعتبار جميع الخدمات املصححة ىويؤد املعاشوفاة املعنيين باألمر قبل دفع جميع املبالغ الواجبة ويصفى 

 الفقرة الثانية

 التخفيض من حد السن 

  67 الفصل

 116311من القانون رقم  7يطبق هذا القانون على املوظفين وألاعوان املحالين على التقاعد طبقا ملقتضيات الفصل 

 .( بتعيين حد السن1511دجنبر  71) 1751ذي القعدة  16الصادر في 

سنة من الخدمة بتاريخ حذفهم من  16ين على غير أن املوظفين وألاعوان املشار إليهم في املقطع السابق واملتوفر 

تقاعد يصفى ويؤدى طبقا  بمعاشألاسالك تمكنهم املطالبة خالفا ملقتضيات الفقرة ألاولى من الفصل الرابع أعاله 

 .لهذا القانون 

 66 الفصل

الخدمات بالرغم عن مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الثامن أعاله  معاش التقاعدتعتبر الكتساب الحق في 

 116311املنجزة من طرف املوظفين املشار إليهم في الفصل السابق بعد بلوغهم حد السن املعين بموجب القانون رقم 

 .السن وذلك إلى تاريخ حذفهم من ألاسالك ( بتعيين حد1511دجنبر  71) 1751ذي القعدة  16الصادر في 

 الباب الثاني

 0933رجب  17املؤرخ في  املمنوحة بمقتض ى الظهير الشريف املعاشات 

 (0361مايو  01) 

 الفقرة ألاولى

 التقاعد وإيرادات الزمانة معاشاتالزيادة في  

  63 الفصل

ألارامل وألايتام وإلايرادات العمرية عن الزمانة املمنوحة طبقا  ومعاشاتالنسبية  املعاشاتألاقدمية أو  معاشاتإن 

( ال تستوجب تصفية جديدة على أساس 1591مايو  16) 1725رجب  64ملقتضيات الظهير الشريف املؤرخ في 

 .مقتضيات هذا القانون 

ذي  14أو إلايرادات وكذا مبلغ إلاعانات الخاصة املمنوحة وفقا للظهير الشريف املؤرخ في  املعاشاتغير أن مبلغ هذه "

 "57.ألاسباب ( تضاف إليهما كل زيادة تشمل املرتب ألاساس ي ألي سبب من1571مايو  6) 1745الحجة 

 الفقرة الثانية

 معاشات 

  ذوي الحقوق  

 61 الفصل

مايو  16) 1725 رجب 64أو إيراد ممنوح وفقا للظهير الشريف املؤرخ في  بمعاشإن ذوي حقوق كل شخص ينتفع 

، حسبما وقع تحديدهم في 1511دجنبر  71أو إلايراد ويتوفى بعد تاريخ  املعاش( أو يتوفر على الحق في هذا 1591

 .طبق الشروط املنصوص عليها في هذا القانون  معاشالجزء الثالث أعاله يخولون الحق في الحصول على 

                   
 .11333 ص: 0317أكتوبر  19بتاريخ  9197( ج1ر1 عدد 0317أكتوبر  1) 0937رمضان  06بتاريخ  01171701ـ الظهير الشريف رقم  57 
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وإلايراد اللذين كان ينتفع بهما أو قد ينتفع بهما  عاشاملذوي الحقوق في هذه الحالة على أساس  معاشويحسب 

 .الهالك واللذين تم رفع مبلغهما طبقا للفصل السابق

 الباب الثالث

 تدابير التطبيق 

  60 الفصل

أعاله يعادل املرتب ألاساس ي  62و 17املشار إليها في الفصلين  املعاشاتإن مبلغ املرتبات املستند إليها في تحديد "

 ".11158للرقم الاستداللي املطابق 

  63 الفصل

املؤجلة الاستفادة منها واملمنوحة وفقا للظهير الشريف املؤرخ  باملعاشاتينتفع ابتداء من تاريخ تطبيق هذا القانون 

 ).1591مايو  16) 1725رجب  64في 

 31 الفصل

 .لقانون بموجب مرسومتحدد تدابير تطبيق هذا ا

  30 الفصل

 16)1725رجب  64بهذا القانون الذي يلغي مقتضيات الظهير الشريف املؤرخ في  1516يعمل ابتداء من فاتح يناير 

يونيه  19) 1717شوال  17املؤرخ في  ( والظهير1571مارس  7) 1741شوال  6( والظهير الشريف املؤرخ في 1591مايو 

 14) 1725رجب  62( والقرارين الوزيريين املؤرخين في 1594دجنبر  4) 1714ربيع الثاني  1ي ( والظهير املؤرخ ف1594

 71) 1711ذي الحجة  19املؤرخ في  63213171( واملرسوم رقم 1591دجنبر  19) 1711ربيع ألاول  19( و1591مايو 

 .( حسبما وقع تغييرها وتتميمها1521مايو 

 (03101دجنبر  91) 0930 ذي القعدة 01وحرر بالرباط في 

 :وقع بالعطف

 الوزير ألاول، 

 .لامضاء: محمد كريم العمراني

                   
 .املشار إليه سابقا 01171701ـ الظهير الشريف رقم 58 
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 13103 رقم مقتضيات انتقالية تضمنها القانون 
 01املادة 

من  16بتاريخ  111311يتحمل املوظفون واملستخدمون املنخرطون في نظام املعاشات املدنية املحدث بالقانون رقم 

( اقتطاعا إضافيا عن مدد الخدمات السابقة املعتبرة في حساب املعاش أو التي 1511ر دجنب 71)1751ذي القعدة 

عن  % 4حيز التطبيق، وتحدد نسبة هذا الاقتطاع ب  طلبوا ضمها إليها لتدخل في حسابه قبل دخول هذا القانون 

 القانون آلانف الذكر رقممن  11من الفصل  7و 6كل سنة من مبلغ التعويضات واملكافآت املشار إليها في البندين 

التي يتقاضاها املعنيون باألمر في تاريخ بدء العمل بهذا القانون بمقتض ى الدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة  011.71

 .التي ينتمون إليها

ويحسب الاقتطاع إلاضافي فيما يتعلق باملوظفين املوجودين في وضعية إلحاق على أساس التعويضات واملكافآت 

التي يستحقونها بمقتض ى الدرجة  011.71 من القانون آلانف الذكر رقم 11الفصل من  7و 6إليها في البندين املشار 

 .والسلم والرتبة أو الطبقة التي ينتمون إليها في سلكهم ألاصلي في تاريخ بدء العمل بهذا القانون 

ك املنتمين إليها من تاريخ بدء العمل ويخضع ألحكام هذه املادة املوظفون واملستخدمون الذين يحذفون من ألاسال

 من القانون املشار إليه أعاله رقم 44بهذا القانون ويستحقون معاشاتهم من هذا التاريخ عمال بأحكام الفصل 

 .، كما يخضع لها املستحقون عنهم إن وجدوا011.71

مر على أقساط شهرية خالل مدة ال ويؤدى مبلغ الاقتطاع التكميلي املشار إليه أعاله بحجزه من أجرة املعنيين باأل 

تتجاوز عشر سنوات، وإذا حذف املعنيون باألمر من أسالك املوظفين أو املستخدمين التي ينتمون إليها في أثناء هذه 

 .املدة تحجز املبالغ املستحقة عليهم من املعاشات التي تصرف لهم أو للمستحقين عنهم

تقاعد أو املستحقون عنهم بأداء ألاجزاء املقسطة من املبالغ املستحقة وفي جميع ألاحوال ال يلزم أصحاب معاشات ال

بنسبة الحصة التي تصرف لهم من املعاش3 وفي حالة قطع املعاش أو وقف الحق فيه أو انقضائه ال يطالب بأداء  إال

غ التي كانت ال تزال املبالغ التي ما تزال مستحقة، فإن استعاد صاحب الشأن حقه في املعاش صار ملزما بأداء املبال

 مستحقة عليه قبل التاريخ الذي استعاد فيه حقه3 

 .للمعنيين باألمر متى أرادوا أن يؤدوا املبالغ املستحقة عليهم دفعة واحدة ويجوز 

 0059املادة 

 03املادة 

ألاحكام التشريعية املخالفة ملا ورد فيه  وتنسخ من هذا التاريخ جميع 1551يعمل بأحكام هذا القانون من فاتح يناير 

( املعتبر بمثابة قانون 1517يناير  64) 1756من ذي الحجة  64بتاريخ  13173191وال سيما أحكام الظهير الشريف رقم 

 .تخضع بموجبه إلى اقتطاع من أجل التقاعد العالوة املستحقة للمعلمين املنتدبين للقيام بإدارة مدرسة ابتدائية

 11 املادة

 .إلى ذلك تحدد كيفية تطبيق هذا القانون بنص تنظيمي إن دعت حاجة

                   
القعدة من ذي  06صادر في  0111117الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  73110ـ ألغيت هذه املادة بموجب القانون رقم  59

( القاض ي بتحديد كيفية إعادة تصفية بعض املعاشات املخولة من طرف الصندوق املغربي للتقاعد1 ج1ر 1111يناير  13) 0711

 137(1 ص: 1111فبراير  00) 0711ذي القعدة  10بتاريخ  7311عدد 
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 03131مقتضيات انتقالية تضمنها القانون رقم 
 املادة الثالثة

يتحمل املوظفون واملستخدمون املرسمون واملتدربون املنخرطون في نظام املعاشات املدنية املحدث بالقانون املشار 

( اقتطاعا إضافيا عن كل سنة من 1511ديسمبر  71) 1751من ذي القعدة  16 بتاريخ 111311إليه أعاله رقم 

 .الخدمات السابقة الصحيحة أو التي طلبوا تصحيحها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ

من  7عن كل سنة من نصف مبلغ التعويضات واملكافآت املشار إليها في البند  % 4الاقتطاع ب هذا تحدد نسبة 

التي يتقاضاها املعنيون باألمر في تاريخ بدء العمل بهذا القانون  111311القانون آلانف الذكر رقم  من 11الفصل 

 .بمقتض ى الدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي ينتمون إليها

يحسب الاقتطاع إلاضافي الذي يتحمله املوظفون املوجودون في وضعية إلحاق على أساس مبلغ التعويضات 

شار إليها أعاله التي يستحقونها بمقتض ى الدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي ينتمون إليها بالفعل في واملكافآت امل

 .سلكهم ألاصلي بتاريخ بدء العمل بهذا القانون 

يخضع ألحكام هذه املادة املوظفون واملستخدمون الذين يحذفون من ألاسالك ابتداء من تاريخ بدء العمل بهذا 

من القانون املشار إليه أعاله رقم  44ون معاشاتهم ابتداء من هذا التاريخ عمال بأحكام الفصل القانون ويستحق

 .كما يخضع لها املستحقون عنهم إن وجدوا 111311

لى مدة ال تدفع املبالغ املستحقة عن الاقتطاع املذكور بحجزها من أجرة املعنيين باألمر في أقساط شهرية موزعة ع

 61113من فاتح يناير بتدئتتجاوز عشر سنوات ت

إذا حذف املعنيون باألمر من ألاسالك قبل هذا التاريخ وجب أن تحجز املبالغ املستحقة عليهم ابتداء من تاريخ 

إلاحالة على التقاعد من املعاشات التي تصرف لهم أو للمستحقين عنهم إن اقتض ى الحال وذلك طوال مدة ال تزيد 

 .الانتفاع باملعاشات املذكورة على عشر سنوات ابتداء من تاريخ

ال يلزم أصحاب معاشات التقاعد أو معاشات املستحقين عنهم في جميع ألاحوال بأداء ألاجزاء املقسطة من املبالغ 

املستحقة عليهم أو التي بقيت مستحقة عليهم إال بنسبة الحصة التي تصرف لهم من املعاش، وفي حالة قطع املعاش 

قضائه، ال يطالب بأداء املبالغ التي ما تزال مستحقة؛ فإن استعاد صاحب الشأن حقه في أو وقف الحق فيه أو ان

 .املعاش صار ملزما بأداء املبالغ التي كانت ال تزال مستحقة عليه قبل التاريخ الذي استعاد فيه حقه

 .التي بقيت مستحقة عليهم يجوز للمعنيين باألمر في جميع ألاحوال أن يؤدوا دفعة واحدة املبالغ املستحقة عليهم أو 

 املادة الرابعة

 .1551يدخل هذا القانون حيز التنفيذ من فاتح يونيو 
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 13103ملحق بالقانون رقم 

 قائمة التعويضات واملكافآت الخاضعة لالقتطاع من أجل املعاش

 بمقتض ى نظام املعاشات املدنية 

 بيان التعويضات واملكافآت املراجـع

 .التعويض عن التدرج إلاداري  (1511فبراير 6)1751من صفر  16بتاريخ  6311321املرسوم رقم

 .التعويض عن التأطير (1515يناير  62) 1415جمادى آلاخرة  11بتاريخ  6315341املرسوم رقم 

 .التعويض عن ألاعباء

 .التعويض عن التقنية (1519يناير  5) 1419من ربيع آلاخرة  11بتاريخ  63163221رسوم رقم امل

 .التعويض عن ألاعباء

 .التعويض عن التأطير

 .التعويض الطبي (1516مارس  69) 1416من جمادى ألاولى  61بتاريخ  6311362املرسوم رقم 

 .التعويض عن ألاخطار

 التعويض عن التأطير 

 .بيقيوالبحث التط

 .التعويض عن التخصص

 .التعويض الطبي (1511فبراير 7) 1411جمادى آلاخرة  4بتاريخ  63193111املرسوم رقم 

 .التعويض عن ألاخطار

 .التعويض عن التأطير والبحث التطبيقي

 .التعويض عن التخصص

 .التعويض الخاص (1519أبريل  1)1759من ربيع ألاول   69بتاريخ  63193119ورقم  63193114املرسومان رقم 

 .التعويض عن السكن

 63113911( واملرسوم رقم 1519أبريل 1) 1759من ربيع ألاول  69بتاريخ  2.75.176 املرسوم رقم

 (1511دجنبر  61) 1415من جمادى ألاولى  11بتاريخ 

 .التعويض عن التدرج إلاداري 

 .التعويض الخاص

 .التعويض عن السكن

 التعويض إلاجمالي (1517يناير  17) 1417من ربيع ألاول  61اريخ بت 63163962املرسوم رقم 

 التعويض عن إلانتاج

 التعويض عن السكن

 (، 1511أكتوبر4)1751من شوال  61بتاريخ  63113111املرسوم رقم

( حسبما وقع تغييرهما أو 1511دجنبر  67) 1411من صفر  19بتاريخ  63113217واملرسوم رقم 

 .تتميمهما

 .ن ألاعباءالتعويض ع

 .التعويض عن ألاخطار

 .التعويض عن املهام

 .التعويض عن ألاعباء (1512ماي  61) 1752جمادى ألاولى  61بتاريخ  63123671املرسوم رقم 

 .التعويض عن ألاخطار

 .التعويض عن التأطير

 التعويض عن التعليم (1511غشت  71)1415محرم  12بتاريخ  63113451املرسوم رقم 

 .عن ألاعباءالتعويض 

 .التعويض عن التأطير

 .التعويض عن البحث (1511أكتوبر  11) 1751ذي القعدة  1بتاريخ  63113411املرسوم رقم 

 .التعويض عن التأطير

 .التعويض عن التعليم (1512دجنبر  6) 1411من ربيع ألاول  65بتاريخ  6314375املرسوم رقم 

 .التعويض عن البحث والتأطير

 .التعويض عن البحث (1519أكتوبر  4) 1412من محرم  11بتاريخ  63193147م املرسوم رق

 .التعويض عن التأطير
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 .التعويض عن البحث (1519أكتوبر  4) 1412من محرم  11بتاريخ  63193117املرسوم رقم 

 .التعويض عن التأطير

رسوم رقم ( وامل1512نونبر  4) 1751من ذي القعدة  11بتاريخ  63123247املرسوم رقم 

 (1516مارس  66) 1416من جمادى ألاولى  69بتاريخ  63113146

 .تكملة ألاجرة

 

 .التعويض عن التقنية (1511مارس  71)1411بتاريخ فاتح شعبان  63193124املرسوم رقم 

 .التعويض عن ألاخطار

 .املنحة عن الاستغالل

( بإحداث تعويض عن ألاعباء 1551 فبراير 61) 1411شعبان  9الصادر في  6351341املرسوم رقم 

  .لفائدة بعض أصناف موظفي إلادارة العامة

( املتعلق بالتعويض عن 1551فبراير  61) 1411شعبان  9الصادر في  6351349املرسوم رقم 

ألاعباء املمنوحة لبعض فئات موظفي ألاطر الخاصة باملديرية العامة لألمن الوطني3 املرسوم رقم 

( بتحديد مبالغ التعويض املمنوح لبعض 1551فبراير  61) 1411شعبان  9ي الصادر ف 6351347

 .ألاطر الخاصة بمديرية إدارة السجون  موظفي

 19التعويض عن ألاعباء

 

( بتتميم وتغيير 1557أكتوبر  65) 1414من جمادى ألاولى  17بتاريخ  63573114قم املرسوم ر 

( بتحديد التعويضات 1519أبريل  1) 1759من ربيع ألاول  69الصادر في  63193112املرسوم رقم 

 واملنافع املمنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية؛ 

( بتتميم وتغيير 1557أكتوبر  65) 1414من جمادى ألاولى  17بتاريخ  63573119واملرسوم رقم 

 .بتحديد التعويضات واملنافع املمنوحة لقضاة املجلس ألاعلى للحسابات 63163962املرسوم رقم 

 15.التعويض عن التأطير القضائي

 

( في شأن النظام ألاساس ي 1554نوفمبر  12) 1419محرم  2الصادر في  63573111مرسوم رقم 

 .الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية

 

 التعويض إلاجمالي

 التعويض عن التأطير

 التعويض عن ألاعباء

 التعويض الخاص

 69التعويض التكميلي

 .بتحديد النظام ألاساس ي الخاص بموظفي إدارة مجلس النواب 76315القانون رقم 

بتحديد النظام  76315بالقانون رقم  6املرسوم رقم33333الصادر في333333333 بتغيير وتتميم امللحق رقم 

 .موظفي إدارة مجلس النوابألاساس ي الخاص ب

بتحديد النظام  76315بالقانون رقم  6املرسوم رقم33333الصادر في333333333 بتغيير وتتميم امللحق رقم 

 .ألاساس ي الخاص بموظفي إدارة مجلس النواب

 التعويض عن التسلسل إلاداري 

 

 

 79التعويض الخاص

 

 التعويض إلاجمالي (1554يونيو  12) 1419محرم  2بتاريخ  63543111املرسوم رقم 

 التعويض عن التأطير

 التعويض عن ألاعباء

 إلاعانة الخاصة

 49التعويض التكميلي

                   
، تاريخ التطبيق فاتح يناير 1966 ص:0330مارس 3بتاريخ  17100 ج1ر1 عدد: 0330فبراير  11بتاريخ  1130173ـ مرسوم رقم 50 

0330 

يناير  6 ، تاريخ التطبيق1993ص: 0339نونبر  17بتاريخ  17191 ج1 ر1 عدد: 0339أكتوبر  13بتاريخ  11391113ـ مرسوم رقم 51 

0331. 

 .10011 ص: 0337يونيو  11بتاريخ  7137( ج1ر عدد 0337يونيو  03) 0706محرم  3بتاريخ  11391010ـ مرسوم رقم 52 

 .131 ص: 0331يناير  09بتاريخ  7771( ج1ر1 عدد 0333بر نون 10) 0701من رجب  03بتاريخ  11331917ـ مرسوم رقم 53 

 .10311 ص: 0331يونيو  03بتاريخ  7731ج1ر1 عدد ( 0331يونيو  01)0700صفر  7بتاريخ  11331311ـ مرسوم رقم 54 



 الصندوق املغربي للتقاعد/ق1د1ي1ا1ق/م1د1ي1ق

 

24 

 

( بتحديد التعويضات 1551يناير  65) 1411من رمضان  61بتاريخ  63523514املرسوم رقم 

 .واملنافع املمنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية

م ( بتتميم وتغيير املرسو 1551يناير  65) 1411من رمضان  61صادر في  63523517املرسوم رقم 

( بتحديد التعويضات واملنافع 1519أبريل  1) 1759من ربيع ألاول  69الصادر في  63193119رقم 

 .املمنوحة للقضاة من الدرجة ألاولى والثانية والثالثة

 التعويض الخاص

 التعويض عن التأطير القضائي

 التعويض عن التدرج إلاداري 

 التعويض عن السكن

 

 99التعويض عن التأطير القضائي

( بشأن التعويضات 1519أكتوبر  11) 1759من شوال  11الصادر في  63193215املرسوم رقم 

 .املمنوحة لرجال التعليم والتفتيش بتعليم الطور ألاول 

 التعويض عن التعليم

 

( بتحديد نظام التعويضات 1557فبراير  64) 1417رمضان  6الصادر في  63563691املرسوم رقم 

 .الخاص بالعرفاء الرسميين التابعين لوزارة التربية الوطنية

 29التعويض الخاص

 

( بمثابة النظام ألاساس ي 6111ماي  11) 1461صفر  2الصادر في  635531622املرسوم رقم 

 الخاص بالهيئة الوطنية للوقاية املدنية3

 التعويض عن التحمالت 

 التعويض عن الحريق

 19التعويض عن ألاعباء

 (؛1512ماي  61) 1752من جمادى ألاولى  61بتاريخ  63123671املرسوم رقم 

 

( بشأن تحديد 6117فبراير  11) 1467ذي الحجة  1الصادر في  63163199املرسوم رقم 

التربية  التعويضات املخولة للموظفين الخاضعين للنظام ألاساس ي الخاص بموظفي وزارة

 الوطنية؛

 

( بإحداث تعويض 6117فبراير  11) 1467ذي الحجة  1الصادر في  63163191املرسوم رقم 

 تكميلي عن التفتيش لفائدة مفتش ي وزارة التربية الوطنية3

 التعويض عن التأطير

 

 التعويض عن التعليم

 التعويض عن ألاعباء

 التعويض عن التأطير

 التعويض عن التدرج إلاداري 

 

 

 19لتعويض التكميليا

ديد نظام ( بتح6114ماي  4) 1469من ربيع ألاول  14الصادر في  6314319املرسوم رقم 

 التعويضات الخاص بهيئة التقنيين املشتركة بين الوزارات3

 

( بتحديد نظام 6114ديسمبر  67) 1469ذي القعدة  11الصادر في  63143121املرسوم رقم 

 التعويضات الخاص ببعض موظفي إلادارات العمومية3

 التعويض عن التقنية

 التعويض عن ألاعباء

 التعويض عن التأطير

 

 داري الخاصالتعويض إلا 

 التعويض عن ألاعباء

 

 59التعويض عن التأطير

                   
 .10311 ص: 0331يونيو  03بتاريخ  7731( ج1ر1 عدد 0331يونيو  01)0700صفر  7بتاريخ  113310101مرسوم رقم  ـ55 

 .10319 ص: 0331يونيو  03بتاريخ  7731( ج1ر1 عدد 0331يونيو  01)0700صفر  7بتاريخ  11311071ـ مرسوم رقم 56 

1 1110نوفمبر  01بتاريخ  7360عدد ( ج1ر 1110سبتمبر  01) 0711من جمادى آلاخرة  10صادر في  1110103ـ مرسوم رقم 57 

 9097ص: 

 09) 0716ربيع ألاول  19بتاريخ  6101(1 ج1ر عدد 1117ماي  7) 0716من ربيع ألاول  07صادر في  11191179ـ مرسوم رقم 58 

 111111 تاريخ بدء املفعول: فاتح سبتمبر 1171(1 ص: 1117ماي 

1 ص: 1117ديسمبر  11بتاريخ  6111(1 ج1ر عدد 1117ديسمبر  19) 0716ذي القعدة  01صادر في  11171131ـ مرسوم رقم  59 

70931 
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( 6112فبراير  64) 1461من محرم  69صادر في  711312قرار لوزير املالية والخوصصة رقم 

و تتميم جدول التعويضات واملكافآت املعتبرة في تحديد عناصر ألاجرة التي يحتسب بتغيير أ

 املعاش على أساسها بالنسبة ملستخدمي املكتب الوطني للمطارات3

 ألاجرة ألاساسية

 الزيادة في ألاجرة ألاساسية

 التعويضات التكميلية

 املكافأة إلادارية

 املكافأة التقنية

 املكافأة عن التأطير

 افأة عن التكويناملك

 املكافأة عن ألاعباء

 12املكافأة عن ألاعباء وعن التأهيل

( بإحداث هيئة 1551يناير  62) 1411من رمضان  61الصادر في  635131175املرسوم رقم 

  26ارات لدى ألامانة العامة للحكومة3للمستشارين القانونيين لإلد

 التعويض الخاص

 التعويض عن التأطير

 

 إلاعانة الاستثنائية

 12التعويض عن السكن

( بشأن حماية 1555أكتوبر  2) 1461من جمادى آلاخرة  69بتاريخ  63553245 املرسوم رقم

 وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد ألاخطار املهنية3

 26التعويض عن ألاخطار املهنية

( بتخويل بعض التعويضات 6117مارس  62) 1464من محرم  66تاريخ  6317311املرسوم رقم 

 3لفائدة موظفي وأعوان املطبعة الرسمية

 36التعويض عن ألاخطار املهنية

 

( بتحديد التعويضات 1512 سبتمبر 65) 1411من محرم  64الصادر في  914.12.6املرسوم رقم 

بتاريخ  977.11.6للوالة والعمال، كما وقع تغييره وتتميمه والسيما باملرسوم رقم  واملنافع املخولة

 (61113أكتوبر  64) 1465من شوال  64

 .ألاعباء التعويض عن -

 .التكميلي التعويض -

 46الخاص التعويض- 

                   
 11111أغسطس  101 تاريخ بدء املفعول: 1016 ص: 1113أبريل  3بتاريخ  6701ـ ج1ر عدد  60 

ـ تم إلغاء التعويض عن التمثيل بموجب قرار مشترك لوزير الاقتصاد واملالية والوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة  62

(1 ج1ر عدد 1109أغسطس  0) 0797من رمضان  91صادر في  113109املكلف بالوظيفة العمومية وتحديث لادارة رقم 

 1 1109أغسطس  06بتاريخ  3010

1 ص: 1113ماي  7بتاريخ  6700(1 ج1ر عدد 1113أبريل  10) 0711من ربيع ألاول  11صادر في  111610107ـ مرسوم رقم  61

 1 0330فبراير  6تاريخ بدء املفعول: 1 0033

ربيع ألاول من  03صادر في  300113ـ قرار مشترك لوزير املالية والخوصصة والوزير املكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 62 
 1339 ص: 1113يوليو  9بتاريخ  6796( ج1ر عدد 1113ماي  00) 0711

 331113ة والوزير املنتدب لدى الوزير ألاول املكلف بتحديث القطاعات العامة رقم قرار مشترك لوزير الاقتصاد واملاليـ  63  

تاريخ بدء املفعول، تاريخ 1 10977 ص: 1113أبريل  1بتاريخ  6111( ج1ر عدد 1113مارس  6) 0791ربيع ألاول  1صادر في 

 النشر1

 1310103القطاعات العامة رقم  ر املنتدب لدى الوزير ألاول املكلف بتحديثمشترك لوزير الاقتصاد واملالية والوزي ـ قرار 64 

 20081يوليو  90تاريخ بدء املفعول:  .2009يونيو 11 بتاريخ 5742 ( ج1ر عدد1113أبريل  1) 0791من ربيع آلاخر  00صادر في 
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 1) 1411يع آلاخر رب 6بتاريخ  13513126الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  64352القانون رقم 

 ( املتعلق بالبريد واملواصالت؛1551أغسطس 

( بتطبيق أحكام القانون 1551فبراير  69) 1411من شوال  61الصادر في  63513117املرسوم رقم 

 ؛64352رقم 

( بمثابة النظام ألاساس ي 1551فبراير  64) 1411من شوال  62الصادر في  63513761املرسوم رقم 

)تحديد ألاجرة  منه 141كتب الوطني للبريد واملواصالت ال سيما املادة الخاص بمستخدمي امل

الخاضعة الاقتطاع من أجل املعاش لفائدة ألاساتذة الباحثين التابعين للوكالة الوطنية لتقنيين 

 ؛املواصالت املنخرطين في نظام املعاشات املدنية(

املواصالت كما تمت املصادقة عليه النظام ألاساس ي الخاص بمستخدمي الوكالة الوطنية لتقنين 

 61113من طرف مجلس الوكالة بتاريخ فاتح مارس 

 تب ألاساس ياـ الر 

 ـ التعويض عن إلاقامة

 ـ التعويض عن التعليم

 56ـ التعويض عن البحث

( املطبق بموجبه على 6114ماي  4) 1469من ربيع ألاول  14بتاريخ  63173919املرسوم رقم 

بتاريخ  6317311موظفي وأعوان املطبعة امللكية أحكام املادتين ألاولى والثانية من املرسوم رقم 

( بتخويل بعض التعويضات لفائدة موظفي وأعوان 6117مارس  62) 1464من محرم  66

 املطبعة الرسمية3

  66التعويض عن ألاخطار املهنية

 

( بشأن النظام ألاساس ي 6111مارس  62) 1471ر ربيع آلاخ 5صادر في  6311319م رقم املرسو 

 الخاص بموظفي ألامن الوطني3

 76التعويض عن املهام

 التعويض عن ألاعباء

 التعويض عن ألاخطار

 

                   
 6107 ( ج1ر عدد1113يونيو  03) 0791من جمادى آلاخرة  11صادر في  1101113لوزير الاقتصاد واملالية رقم  ـ قرار 65 

 111111 تاريخ بدء املفعول: فاتح يناير 1113نوفمبر  6بتاريخ 

 

 
 671101قرار مشترك لوزير الاقتصاد واملالية والوزير املنتدب لدى الوزير ألاول املكلف بتحديث القطاعات العامة رقم ـ  66  

تاريخ بدء املفعول: تاريخ 1 11137 ص: 1101مارس  13بتاريخ  6016ج1ر عدد ( 1101فبراير  7) 0790من صفر  03صادر في 

  النشر1

 1131101نتدب لدى الوزير ألاول املكلف بتحديث القطاعات العامة رقم قرار مشترك لوزير الاقتصاد واملالية والوزير امل ـ 67

1 1100مارس  01بتاريخ  16313 ج1ر عدد 1101(1 تاريخ بدء املفعول فاتح مارس 1101يوليو  09) 0790رجب  91صادر في 

   091ص: 
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حديد الئحة التعويضات واملكافآت املعتمدة إلعادة تصفية بعض بت 11111730جدول ملحق باملرسوم رقم 

  13املعاشات املخولة من طرف الصندوق املغربي للتقاعد

 الفترة املعنية املراجع بيان التعويضات واملكافآت

التعويض عن إلاقامة -
 "ج" للمنطقة

دجنبر  71)1757من ذي الحجة  2الصادر في  63173167املرسوم رقم 
1517) 

 1515دجنبر  71إلى  1517ديسمبر  12من 

 التعويض عن التقنية -
املكافأة عن املنصب على  -

من الراتب  % 11أساس نسبة 
 ألاساس ي املتوسط

 5) 1721من ذي القعدة  61الصادر في  1151322املرسوم امللكي رقم 
( بشأن منح تعويض عن التقنية ومكافأة عن املنصب 1521ارس م

 لفائدة بعض فئات املوظفين3

 1512دجنبر  71إلى  1516من فاتح يناير 

( 1511فبراير  6) 1751من صفر  16الصادر في  6311314رقم  املرسوم-1 التعويض عن التقنية -
 بشأن منح تعويض عن التقنية لفائدة بعض فئات املوظفين3

 1511دجنبر  71إلى  1511فاتح يناير  من

يناير  5) 1411من ربيع ألاول  6الصادر في  63113416رقم  املرسوم-6
 6) 751من صفر  16الصادر في  6311314( املتمم للمرسوم رقم 1511
 (1511فبراير 

 1511دجنبر  71إلى  1515يونيو  61من 

( 1511نونبر  14) 1411 من محرم 2بتاريخ  63113664رقم  املرسوم-7
 6) 1751من صفر  16الصادر في  6311314بتغيير وتتميم املرسوم رقم 

 ( املشار إليه أعاله15113فبراير 

 1511دجنبر  71إلى  1511دجنبر  11من 

أكتوبر  2) 1411من صفر  11الصادر في  63123117رقم  املرسوم-4
من صفر  16ر في الصاد 6311314( بتغيير وتتميم املرسوم رقم 1511
( بشأن منح تعويض عن التقنية لفائدة بعض 1511فبراير 6) 1751

 فئات املوظفين3

 1511دجنبر  71إلى  1511من فاتح يناير 

 التعويض الطبي-
 التعويض عن ألاخطار-

التأطير والبحث  عن التعويض-
 التطبيقي

 التعويض عن التخصص-

مارس  69) 1416ألاولى  من جمادى 61الصادر في  6311362املرسوم رقم 
( بشأن النظام ألاساس ي الخاص بهيئة ألاطباء والصيادلة وجراحي 1516

 ألاسنان3

 1551إلى نهاية ماي  1516أبريل  1من 

 التعويض الطبي-
 التعويض عن ألاخطار-

التعويض عن التأطير والبحث -
 التطبيقي

 التعويض عن التخصص-

فبراير  7) 1411جمادى آلاخرة من  4الصادر في  63193111املرسوم رقم 
 ( املتعلق بالنظام ألاساس ي الخاص بهيئة البياطرة املفتشين15113

 1551إلى نهاية ماي  1511مارس  69من 

 التعويض عن التقنية-
 التعويض عن ألاعباء-
 التعويض عن التأطير-

يناير  5) 1419من ربيع الثاني  11الصادر في  63163221املرسوم رقم 
أن النظام ألاساس ي الخاص بهيئة املهندسين واملهندسين ( بش1519

املعماريين املشتركة بين الوزارات، حسبما وقع تغييره باملرسوم رقم 
 (15123فبراير  9) 1412من جمادى ألاولى  69بتاريخ  6312311

 1551إلى نهاية ماي  1512من فاتح يناير 

                   
 1901(1 ص:1111أغسطس  03) 0719جمادى آلاخرة  01بتاريخ  6190ج1ر عدد ـ  62 
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( 1511فبراير  6) 1751من صفر  16الصادر في  6311321 رقم املرسوم-1 التعويض عن التدرج إلاداري -

بإحداث تعويض عن التدرج إلاداري ينتفع به موظفو أطر إلادارة املركزية 
واملوظفون املشتركون بين مختلف إلادارات العامة وموظفو ألاطر 

 الخاصة ببعض الوزارات3

 1511دجنبر  71إلى  1511من فاتح يناير 

 62) 1415من جمادى آلاخرة  11الصادر في  6315375 رقم املرسوم-6
من صفر  16الصادر في  6311321( بتغيير وتتميم املرسوم رقم 1515يناير 
 (15113فبراير  6) 1751

 1551إلى نهاية ماي  1515من فاتح يناير 

نونبر  4) 1416من ربيع الثاني  62الصادر في  63513115رقم  املرسوم-7
من صفر  16الصادر في  6311321يير املرسوم رقم ( بتتميم وتغ1551
 (15113فبراير  6) 1751

 1551إلى نهاية ماي  1551من فاتح يناير 

فبراير  61) 1411من شعبان  9الصادر في  6351375رقم  املرسوم-4
 6) 1751من صفر  16الصادر في  6311321( بتغيير املرسوم رقم 1551
 (15113فبراير 

 1551إلى نهاية ماي  1551من فاتح يناير 

 التعويض عن ألاعباء-
 التعويض عن التأطير-

 62) 1415من جمادى آلاخرة  11الصادر في  6315341رقم  املرسوم-1
( بإحداث تعويض عن ألاعباء وتعويض عن التأطير ينتفع بهما 1515يناير 

 بعض فئات من املوظفين باإلدارات العامة3

 1551ماي إلى نهاية  1515من فاتح يناير 

 

فبراير  61) 1411من شعبان  9الصادر في  6351341رقم  املرسوم-6
( بإحداث تعويض عن ألاعباء لفائدة بعض فئات موظفي إلادارة 1551

 العامة3

 1554يونيه  71إلى  1551من فاتح يناير 

نونبر  4) 1416من ربيع الثاني  62الصادر في  63513111رقم  املرسوم-7
من جمادى  11الصادر في  6315341تغيير املرسوم رقم ( بتتميم و 1551

 (15153يناير  62) 1415الثانية 

 1551إلى نهاية ماي  1551من فاتح يناير 

غشت  9) 1419من صفر  62الصادر في  63543919رقم  املرسوم-4
 61) 1411من شعبان  9الصادر في  6351341( بتغيير املرسوم رقم 1554
 (15513فبراير 

 1551إلى نهاية ماي  1554ح يوليوز من فات

يونيو  11)1751من ربيع آلاخرة  17بتاريخ  63113691املرسوم رقم  التعويض عن البحث-
 ( بمنح التعويض عن البحث لفائدة موظفي التعليم العالي1511

 1519فبراير  69إلى  1516من فاتح يناير 

 التعويض عن البحث-
 التعويض عن التأطير-

أكتوبر  11) 1759من شوال  11الصادر في  63193222قم ر  املرسوم-1
( بتحديد نظام التعويضات الخاص برجال التعليم الباحثين في 1519

 التعليم العالي3

 1515يونيه  71إلى  1519فبراير  62من 

غشت  1) 1755من رمضان  14الصادر في  63153471رقم  املرسوم-6
 1759من شوال  11صادر في ال 63193222( بتغيير املرسوم رقم 1515

 (15193أكتوبر  11)

 1519دجنبر  71إلى  1515من فاتح يوليوز 

أكتوبر 4) 1412من محرم  11الصادر في  63193147رقم  املرسوم-7
من  11الصادر في  63193229( بتغيير وتتميم وتغيير املرسوم رقم 1519

اص برجال ( بمثابة النظام ألاساس ي الخ1519أكتوبر  11) 1759شوال 
 التعليم الباحثين في التعليم العالي3

 1511دجنبر  71إلى  1512من فاتح يناير 
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أبريل  19) 1411من شعبان  61الصادر في  63113115رقم  املرسوم-4
 63193147باملرسوم رقم  امللحقين 7و 6( بتغيير الجدولين رقمي 1511

وتتميم املرسوم  ( بتغيير 1519أكتوبر  4) 1412من محرم  11الصادر في
 (15193أكتوبر  11)1759من شوال  11الصادر في  63193229رقم 

 1552يونيه  71إلى  1511من فاتح يناير 

 

فبراير  64) 1417من رمضان  6 فيالصادر  63563691رقم  املرسوم-9
شوال  11الصادر في  63193229( بتغيير وتتميم املرسوم رقم 1557
 (15193أكتوبر  11)1759

 1552يونيه  71إلى  1556اتح يناير من ف

فبراير  15) 1411من شوال  11الصادر في  63523157املرسوم رقم -2
( في شأن النظام ألاساس ي الخاص بهيئة ألاساتذة الباحثين 1551

 العالي3بالتعليم 

 1551إلى نهاية ماي  1552من فاتح يوليوز 

( 1517أكتوبر  71) 1757 من شوال 7بتاريخ  63173941املرسوم رقم -1
بتحديد نظام التعويضات املمنوحة لرجال التعليم بمؤسسات تكوين 

 ألاطر العليا

 1519شتنبر  71إلى  1517من فاتح يوليوز 

نونبر  15)  1759من شوال  11الصادر في  63193211رقم  املرسوم-1
( بتحديد نظام التعويضات الخاص برجال التعليم الباحثين في 1515

 ؤسسات تكوين ألاطر العليا3م

 1515يونيه  71إلى  1519من فاتح أكتوبر 

نونبر  15) 1755من ذي الحجة  61الصادر في  63153915رقم  املرسوم-5
من شوال  11الصادر في  63193211( بتغيير وتتميم املرسوم رقم 1515
 (1519أكتوبر  11)1759

 1519دجنبر  71إلى  1515من فاتح يوليوز 

أكتوبر  4)1412من محرم  11الصادر في  63193117رقم  ملرسوما-11
من شوال  11الصادر في  63193211( بتغيير وتتميم املرسوم رقم 1519
( بمثابة النظام ألاساس ي الخاص برجال التعليم 1519أكتوبر  11)1759

 الباحثين بمؤسسات تكوين ألاطر العليا3

 1511دجنبر  71إلى  1512من فاتح يناير 

أبريل  19) 1411من شعبان  61الصادر في  63113111رقم  املرسوم-11
 63193117باملرسوم رقم  امللحقين 7و 6( بتغيير الجدولين رقم 1511

( بتغيير وتتميم املرسوم 1519أكتوبر 4) 1412من محرم  11الصادر في 
 (15193أكتوبر  11) 1759من شوال  11الصادر في  63193211رقم 

 1552يونيه  71إلى  1511 من فاتح يناير

 

فبراير  15) 1411من شوال  11الصادر في  63523114املرسوم رقم -16
( في شأن النظام ألاساس ي الخاص بهيئة ألاساتذة الباحثين 1551

 بمؤسسات تكوين ألاطر العليا3 

 1551إلى نهاية ماي  1552من فاتح يوليوز 

يونيه  1)1712من شوال  66الصادر في  75321امللكي رقم  املرسوم-17
( بمثابة النظام ألاساس ي الخاص برجال التعليم الطبي بكلية 1529

 الطب والصيدلة3

 1519ماي  14إلى  1516من فاتح يناير 

( 1519أكتوبر  11) 1759من شوال  11بتاريخ  63193225 رقم املرسوم-1 تكملة ألاجرة -
 والصيدلة املتعلق بأجرة رجال التعليم الباحثين بكلية الطب

 1519دجنبر  71إلى  1519ماي  19من 

يونيه 4) 1752من ذي القعدة  11الصادر في  63123247رقم  املرسوم-6
( بشأن أجور رجال التعليم الباحثين بكليتي الطب والصيدلة 1512

حسب ما تم تمديده إلى رجال التعليم الباحثين بكلية طب ألاسنان 
ألاولى من جمادى  69ادر في الص 63113146بموجب املرسوم رقم 

 (15163مارس  66)1402

 1511دجنبر  71إلى  1512من فاتح يناير 

 
 69)1411من جمادى الثانية  1الصادر في  63513411رقم  املرسوم-7

( بمنح أجرة تكميلية للمدرسين الباحثين في كليات الطب 1551دجنبر 
 والصيدلة وكليات طب ألاسنان3

 1552يونيه  71لى إ 1515من فاتح يناير 
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دجنبر  1)1461من شعبان  65الصادر في  63553552رقم  املرسوم-4
من جمادى الثانية  1الصار في  63513411( بتغيير املرسوم رقم 1555
 (15513دجنبر  69)1411

 1551إلى نهاية ماي  1552من فاتح يوليوز 

 التعويض عن البحث -
 التعويض عن التأطير -

ماي  14)1417من ذي القعدة  66الصادر في  63513629 رقم املرسوم-1
( بمثابة النظام ألاساس ي الخاص بهيئة ألاساتذة الباحثين بالطب 1557

 والصيدلة وطب ألاسنان3

 1552يونيه  71إلى  1557يونيه  6من 

فبراير  19) 1415من شوال  61الصادر في  63513941رقم  املرسوم-6
ي الخاص بهيئة ألاساتذة الباحثين في ( في شأن النظام ألاساس 1555

 الطب والصيدلة وطب ألاسنان3

 1551إلى نهاية ماي  1552من فاتح يوليوز 

 التعويض عن التعليم -
 التعويض عن املهام -

 التعويض عن البحث والتأطير -
 التعويض عن التأهيل -
 التعويض عن ألاهلية -

أكتوبر  1) 1751 من شعبان 2الصادر في  63113211رقم  املرسوم-1
( بشأن منح تعويض عن التعليم لبعض موظفي التعليم الابتدائي 1511

والتعويض عن املهام للمفتشين واملفتشين املساعدين بتعليم السلك 
 ألاول3

 1516دجنبر  71إلى 1516من فاتح يناير 

يناير  65)1756من ذي الحجة  64الصادر في  6317349رقم  املرسوم-6
 1751من شعبان  2الصادر في  63113211املرسوم رقم  ( بتغيير 1517

 ( 1511أكتوبر 1)

 1519شتنبر  19إلى  1517من فاتح يناير 

أكتوبر 11) 1759من شوال  11الصادر في  63193215رقم  املرسوم-7
( بشأن التعويضات املمنوحة لرجال التعليم والتفتيش بتعليم 1519

 السلك ألاول 

 1511دجنبر  71 إلى 1519شتنبر  12من 

يناير  69) 1755من صفر  62الصادر في  63113219رقم  املرسوم-4
 1759من شوال  11الصادر في  63193215( بتغيير املرسوم رقم 1515

 (15193أكتوبر  11)

 1511دجنبر  71إلى  1515من فاتح يناير 

 أكتوبر 1) 1751من شعبان  9الصادر في  63113411رقم  املرسوم-9
( بشأن منح تعويض عن التعليم لبعض موظفي التعليم الثانوي 1511

والتقني وتعويض عن املهام ملفتش ي التعليم الثانوي وللمفتشين 
 املمتازين3

 1516دجنبر  71إلى  1516من فاتح يناير 

يناير  65) 1756من ذي الحجة  64الصادر في  63173191رقم  املرسوم-2
 1) 1751من شعبان  9الصادر في  63113411( بتغيير املرسوم رقم 1517

 (15113أكتوبر 

 1519شتنبر  19إلى  1517من فاتح يناير 

أكتوبر  11) 1751من شوال  11الصادر في  63193211رقم  املرسوم-1
( بشأن التعويضات املمنوحة لرجال التعليم والتفتيش بالسلك 1519
 الثاني3

 1511دجنبر  71إلى  1519شتنبر  12من 

 

( 1515يناير  69) 1755صفر  61الصادر في  63113214رقم  املرسوم-1
أكتوبر  11)1759من شوال  11الصادر في  63193211بتغيير املرسوم رقم 

1519) 

 1511دجنبر  71إلى  1515من فاتح يناير 

أكتوبر  1) 1751من شعبان  9الصادر في  63113411رقم  املرسوم-5
 ملستشاري التوجيه املدرس ي والجامعي ( بمنح تعويض عن التأهيل1511

 1514دجنبر  71إلى  1516من فاتح يناير 

 
مارس  62) 1411من رجب  69الصادر في  63143141رقم  املرسوم-11

( بشأن التعويضات املمنوحة ملوظفي التخطيط التربوي بوزارة 1511
 التربية الوطنية3

 1511دجنبر  71إلى  1519من فاتح يناير 

 عن التعليمالتعويض -
 التعويض عن البحث والتأطير-

 التعويض عن السكن-
 التعويض إلاجمالي-

أكتوبر  4) 1412من محرم  11الصادر في  63193146املرسوم رقم  -
 ( بشأن النظام ألاساس ي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية1519

 1511دجنبر  71إلى  1512من فاتح يناير 
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 التعويض عن التعليم-
 لتعويض عن ألاعباءا-
 التعويض عن التأطير-

 

 

 

غشت  71) 1415من محرم  12الصادر في  63113451املرسوم رقم  -
( بتحديد نظام التعويضات املمنوحة لبعض موظفي وزارة التربية 1511

 الوطنية3

 1551إلى نهاية ماي  1511من فاتح يناير 

فبراير  61) 1411من شعبان  9في  الصادر  6351344رقم  املرسوم-1 التعويض عن ألاعباء-
من محرم  12الصادر في  63113451( بتغيير وتتميم املرسوم رقم 1551
 (15113غشت  71) 1415

 1554يونيه  71إلى  1551من فاتح يناير 

غشت  9)1419من صفر  62الصادر في  63543916رقم  املرسوم-6
محرم من  12الصادر في  63113451( بتغيير املرسوم رقم 1554
 (15113غشت  71)1415

 1551إلى نهاية ماي  1554من فاتح يوليوز 

 التعويض عن التعليم-
 التعويض التمثيلي عن السكنى-

 التعويض الخاص-

فبراير  64) 1417من رمضان  6الصادر في  63563691رقم  املرسوم-1
( بتحديد نظام التعويضات الخاص بالعرفاء الرسميين التابعين 1557

 3لتربية الوطنيةلوزارة ا

 1554يونيه  71إلى  1511من فاتح يناير 

غشت  9) 1419من صفر  62الصادر في  63543917رقم  املرسوم-6
 1417من رمضان  6الصادر في  63563691( بتغيير املرسوم رقم 1554

 (15573فبراير  64)

 1551إلى نهاية ماي  1554من فاتح يوليوز 

( 1517أبريل  4) 1757من صفر  65الصادر في  63173121رقم  املرسوم - التعويض عن البحث -
بإحداث تعويض عن البحث لفائدة رجال التعليم العالي ألاصيل 

 بجامعة القرويين

 1519فبراير  69إلى  1517من فاتح يناير 

أكتوبر  11) 1759من شوال  11الصادر في  63193211املرسوم رقم  - التعويض عن التخصص -
التعويض عن التخصص املمنوح ملوظفي املختبرات ( بشأن 1519

 املدرسية والجامعية3

 1515يونيه  71إلى  1519شتنبر  12من 

أكتوبر  11) 1759من شوال  11الصادر في  63193212املرسوم رقم  التعويض عن الحراسة -
 ( بشأن التعويض عن الحراسة املمنوح ملوظفي الحراسة15193

 1515يونيه  71إلى  1519شتنبر  12من 

 التعويض عن البحث-
 التعويض عن التأطير-
 التعويض عن التعليم-
 التعويض عن السكن-

أكتوبر  11) 1751من ذي القعدة  1الصادر في  63113411رقم املرسوم-1
 ( بمثابة النظام ألاساس ي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية15113

 1519دجنبر 71إلى  1511نونبر  1من 

 

دجنبر  6) 1411من ربيع ألاول  65الصادر في  6314375رقم  سوماملر -6
( بتحديد نظام التعويض لرجال التعليم الفني بوزارة الشؤون 1512

 الثقافية

 1519دجنبر 71إلى  1511نونبر  1من 

أبريل  65) 1417من ذي القعدة  1الصادر في  63513566رقم  املرسوم-7
 ص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية3( بمثابة النظام ألاساس ي الخا1557

 1551إلى نهاية ماي  1512من فاتح يناير 

 املنحة الطبية-
 التعويض عن ألاخطار-

التعويض عن التأطير والبحث -
 التطبيقي

 التعويض عن التخصص-
       التعويض عن ألاعباء إلاستشفائية-

أكتوبر  11) 1411من ربيع ألاول  5الصادر في  6315369املرسوم رقم  -
( بمثابة النظام ألاساس ي الخاص بهيئة ألاطباء والجراحين 1515

 باملستشفيات3وإلاحيائيين والصيادلة وجراحي ألاسنان 
 
 
 
 

 1551إلى نهاية ماي  1515دجنبر  61من 

 التعويض الخاص-
 التعويض الخاص التكميلي-

مارس  5) 1756من محرم  67 الصادر في 63163627املرسوم رقم  -
 ( بتحديد التعويضات واملنافع املمنوحة لبعض فئات القضاة15163

 1514دجنبر  71إلى  1516من فاتح يناير 
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 التعويض التمثيلي عن السكنى-

 التعويض الخاص-
 التعويض التمثيلي عن السكنى-

أبريل  1) 1759من ربيع ألاول  69الصادر في  63193119رقم  مرسوم-1
نافع املمنوحة لقضاة الدرجات ألاولى ( بتحديد التعويضات وامل1519

 والثانية والثالثة3

 1511دجنبر  71إلى  1519من فاتح يناير 

 62) 1415من جمادى آلاخرة  11الصادر في  6315346رقم  املرسوم-6
من ربيع ألاول  69الصادر في  63193119( بتغيير املرسوم رقم 1515يناير 
 (1519أبريل  1) 1759

 1552يونيه  71إلى  1515 من فاتح يناير

 
يناير  65) 1411من رمضان  61الصادر في  63523517رقم  املرسوم-7

من ربيع  69الصادر في  63193119 رقم املرسوم( بتغيير وتتميم 1551
 (15193أبريل  1) 1759ألاول 

 1551إلى نهاية ماي  1552يوليوز  حمن فات

 التعويض التمثيلي عن السكنى-
 صالتعويض الخا-

 التعويض عن التأطير القضائي-

أبريل  1) 1759من ربيع ألاول  69الصادر في  6-19-112رقم  املرسوم-1
( بتحديد التعويضات واملنافع املمنوحة لقضاة الدرجة 1519

 الاستثنائية3

 1517يونيه  71إلى  1519من فاتح يناير 

بريل أ 1) 1759من ربيع ألاول  69بتاريخ  63193114رقم  املرسوم-6
( بتحديد ترتيب درجات رجال القضاء وأرقامها الاستداللية وأجور 1519

 امللحقين القضائيين3

 1551إلى نهاية ماي  1519من فاتح يناير 

يونيه  61) 1417من رمضان  11الصادر في  63173991رقم  املرسوم-7
 من ربيع ألاول  69الصادر في  63193112( بتغيير املرسوم رقم 1517
 ( 1519أبريل  1) 1759

 1551يناير  4إلى  1517من فاتح يوليوز 

أكتوبر  65)1414من جمادى ألاولى  17الصادر في  6-57-114 املرسوم-4
من ربيع  69الصادر في  63193112( بتتميم وتغيير املرسوم رقم 1557
 (15193أبريل  1) 1759ألاول 

 1552يونيو  71إلى  1551يناير  9من 

يناير  65) 1411من رمضان  61الصادر في  63523514رقم  ماملرسو -9
( بتحديد التعويضات واملنافع املمنوحة لقضاة الدرجة 1551

 الاستثنائية3

 1551إلى نهاية ماي  1552من فاتح يوليوز 

 التعويض التمثيلي عن السكنى-
 التعويض إلاجمالي-
 التعويض الخاص-

 التعويض عن التأطير القضائي-
 ة على التقاريراملكافأ-

 التعويض على التدرج إلاداري -

يناير  17) 1417من ربيع ألاول  1الصادر في  63163962رقم  املرسوم-1
( بتحديد التعويضات واملنافع املمنوحة لقضاة املجلس ألاعلى 1517

 للحسابات3

 1517يونيه  71إلى  1511يناير  66من 

يناير  5)1411دى ألاولى من جما 1الصادر في  63123212رقم  املرسوم-6
 1417من ربيع ألاول  1الصادر في  63163962( بتغيير املرسوم رقم 1511

 (1517يناير  5)

 1511دجنبر  71إلى  1517من فاتح يوليوز 

أبريل  64) 1415من رمضان  11الصادر في  63153662رقم  املرسوم-7
ألاول  من ربيع 1الصادر في  63163962( بتغيير املرسوم رقم 1515
 ( 1517يناير  17)1417

 1551يناير  4إلى  1515من فاتح يناير 

 

 65)1414من جمادى ألاولى  17الصادر في  63573119رقم  املرسوم-4
من  61الصادر في  63163962( بتتميم وتغيير املرسوم رقم 1557أكتوبر 

  1417ربيع ألاول 
 ( 1517يناير  17)

 1552يونيه  71إلى  1551يناير  9من 

  1411شوال  2الصادر في  63513596رقم  املرسوم-9
 61الصادر في  63163962( بتغيير وتتميم املرسوم رقم 1551فبراير  4)

 (15173يناير  17) 1417ربيع ألاول 

 1551إلى نهاية ماي  1552من فاتح يوليوز 
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 التعويض عن ألاخطار-
 التعويض عن ألاعباء-
 التعويض عن التأطير-

( 1591يناير  61) 1725من ربيع ألاول  71الوزيري الصادر في  ر القرا-1
 بشأن تعويضات موظفي إدارة السجون3

 1514نونبر  16إلى  1516من فاتح يناير 

 

ماي  61) 1752من جمادى ألاولى  61الصادر في  63123671رقم  املرسوم-6
 ( بشأن منح بعض التعويضات واملنافع للموظفين التابعين لألطر 1512

 السجون3الخاصة بمديرية إدارة 

 1512دجنبر  71إلى  1514نونبر  17من 

( 1515يناير  5) 1755من صفر  11الصادر في  63113411رقم  املرسوم-7
 61) 1752من جمادى ألاولى  61الصادر في  63123671بتغيير املرسوم رقم 

 (1512ماي 

 1511دجنبر  71إلى  1511من فاتح يناير 

يناير  62) 1415من جمادى آلاخرة  11الصادر في  6315347قم ر  املرسوم-4
من جمادى ألاولى  61الصادر في  63123671( بتتميم املرسوم رقم 1515
 ( 1512ماي  61) 1752

 1551إلى نهاية ماي  1515من فاتح يناير 

  1411من شعبان  9الصادر في  6351347رقم  املرسوم-9
التعويض عن ألاعباء املمنوحة لبعض ( بتحديد مبالغ 1551فبراير 61)

 موظفي ألاطر الخاصة بمديرية إدارة السجون3

 1554يونيه  71إلى  1551من فاتح يناير 

( 1554غشت  9) 1419من صفر  62الصادر في  63543911رقم  املرسوم-2
فبراير  61)1411من شعبان  9الصادر في  6351347 بتغيير املرسوم رقم

1551) 

 1551إلى نهاية ماي  1554ز من فاتح يوليو 

 التعويض عن ألاخطار-
 التعويض عن املهام-

 التعويض عن ألاعباء

( 1517أبريل  5) 1757ربيع ألاول  9في  الصادر  36 317 11رقم  املرسوم-1
 بمنح بعض التعويضات لفائدة موظفي املديرية العامة لألمن الوطني

 1512دجنبر  71إلى  1516من فاتح يوليوز 

أكتوبر  4) 1751من شوال  61الصادر في  36 311 157رقم  ملرسوما-6
 5) 1757من ربيع ألاول  9في  الصادر  36 317 11 رقم املرسوم( بتتميم 1511
 ( املشار إليه أعاله15173أبريل 

 1512ديسمبر  71إلى  1512من فاتح يناير 

 

بر أكتو  4) 1751شوال من  61الصادر في  36 311 111رقم  املرسوم-7
( بمنح تعويض عن ألاعباء وتعويض عن ألاخطار للموظفين التابعين 1511

 لألسالك الخاصة للمديرية العامة لألمن الوطني

 1511دجنبر  67إلى  1511من فاتح يناير 

ديسمبر  67) 1411من صفر  19الصادر في  63113214رقم  املرسوم-4
 4) 1751من شوال  61 الصادر في 36 111311 رقم( بتغيير املرسوم 1511

 ( املشار إليه أعاله 1511أكتوبر 

 1511يونيو  71إلى  1511دجنبر  64من 

ديسمبر  67) 1411من صفر  19الصادر في  63113217 رقم املرسوم-9
 4) 1751من شوال  61الصادر في  36 311 111( بتغيير املرسوم رقم 1511

 ( املشار إليه أعاله 1511أكتوبر 

 1512دجنبر  71إلى  1511اير من فاتح ين

بمنح تعويض عن املهام وتعويض عن  1511يناير  62 في املؤرخ املرسوم-2
ألاعباء وتعويض عن ألاخطار للموظفين التابعين لألسالك الخاصة 

 للمديرية العامة لألمن الوطني

 1551إلى نهاية ماي  1511من فاتح يناير 
دجنبر  71بالنسبة للتعويض عن املهام وإلى غاية 

بالنسبة للتعويض عن ألاعباء وإلى غاية  1551
 بالنسبة للتعويض عن ألاخطار 1557دجنبر  71

فبراير  61) 1411من شعبان  9الصادر في  36 351 49رقم  املرسوم-1
( املتعلق بالتعويض عن ألاعباء املمنوح لفائدة بعض فئات موظفي 1551

 املديرية العامة لألمن الوطني

 1551ماي  71إلى  1551يناير من فاتح 
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 19) 1419من جمادى الثانية  11في  الصادر  36 354 162 رقم املرسوم-1

 أعاله3املشار إليه  1511يناير  62( بتغيير املرسوم املؤرخ في 1554نونبر 
 1551إلى نهاية ماي  1554من فاتح يناير 

 التعويض إلاجمالي-
 التعويض عن التأطير-
 عباءالتعويض عن ألا -

 التعويض الخاص-
 التعويض التكميلي-

 1419من محرم  2الصادر في  63573111املرسوم رقم 
( في شأن النظام ألاساس ي الخاص بهيئة التفتيش العام 1554يونيو  12)

 للمالية

 1551إلى نهاية ماي  1554يوليوز  2ابتداء من 

 التعويض إلاجمالي-
 التعويض عن التأطير-
 باءالتعويض عن ألاع-

 التعويض الخاص-
 التعويض التكميلي-

( بمثابة 1554يونيو  12) 1419من محرم  2بتاريخ  63543111املرسوم رقم 
النظام ألاساس ي الخاص بهيئة املفتشية العامة لإلدارة الترابية لوزارة 

 الداخلية

إلى نهاية ماي  1554ابتداء من فاتح مارس 
1551 

التعويض عن التسلسل -
 إلاداري 

بتحديد النظام ألاساس ي الخاص بموظفي إدارة  76315رقم  لقانون ا- 1
 مجلس النواب

دجنبر  71إلى غاية  1512ابتداء من فاتح يناير 
1551 

نونبر  11) 1411من جمادى آلاخرة  65بتاريخ  36 352 717رقم  املرسوم- 6
 ه3املشار إليه أعال  376 15بالقانون رقم  6( بتغيير وتتميم امللحق رقم 1552

ماي  71إلى غاية  1551ابتداء من فاتح يناير 
1551 

نونبر  11) 1411من جمادى آلاخرة  65الصادر في  36 352 717املرسوم رقم  التعويض الخاص-
 أعاله3املشار إليه  76315بالقانون رقم  6( بتغيير وتتميم امللحق رقم 1552

ماي  71إلى غاية  1515ابتداء من فاتح يناير 
1551 

 تعويض عن التقنيةال-
 التعويض عن ألاخطار-

 املنحة عن الاستغالل

( في 1511مارس  71) 1411الصادر في فاتح شعبان  63193124املرسوم رقم 
 شأن النظام ألاساس ي الخاص بهيئة مراقبي املالحة الجوية

إلى غاية متم ماي  1511ابتداء من فاتح يناير 
1551 

 


