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 8..6قانون رقم 

  41.1رجب  44بتاريخ  144.64.4الصادر بتنفيذه الظهير شريف رقم  

( املتعلق بنظام معاشات املوظفين املتمرنين التابعين للدولة 4861مايو  8)

 والجماعات املحلية

اعداملغربي للتق الصندوق   



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

 

( ( 48614861مايو مايو   88))  41.141.1رجب رجب   4444بتاريخ بتاريخ   44..6464..144144الصادر بتنفيذه الظهير شريف رقم الصادر بتنفيذه الظهير شريف رقم   88...6.6قانون رقم قانون رقم 

  11املتعلق بنظام معاشات املوظفين املتمرنين التابعين للدولة والجماعات املحليةاملتعلق بنظام معاشات املوظفين املتمرنين التابعين للدولة والجماعات املحلية

  الحمد هلل وحدهالحمد هلل وحده

  ::بداخلهبداخله ـ ـالطابع الشريف الطابع الشريف 

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

  ::أنناأننايعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه هللا وأعز أمره يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه هللا وأعز أمره 

  منه،منه،  6262بناء على الدستور والسيما الفصل بناء على الدستور والسيما الفصل 

  ::يلييليأصدرنا أمرنا الشريف بما أصدرنا أمرنا الشريف بما 

  ::ألاول ألاول الفصل الفصل 

دجنبر دجنبر   9191))  29722972من ذي القعدة من ذي القعدة   2626بتاريخ بتاريخ   122122..9292مقتضيات القانون رقم مقتضيات القانون رقم   27962796داء من فاتح يناير داء من فاتح يناير تمدد ابتتمدد ابت

حسبما وقع تتميمه وتغييره، إلى املوظفين املتمرنين التابعين للدولة حسبما وقع تتميمه وتغييره، إلى املوظفين املتمرنين التابعين للدولة   املدنية،املدنية،( املحدث لنظام املعاشات ( املحدث لنظام املعاشات 27922792

  ..والجماعات املحليةوالجماعات املحلية

  الفصل الثاني:الفصل الثاني:

، ذوو حقوق املوظفين املشار إليهم في الفصل ألاول ، ذوو حقوق املوظفين املشار إليهم في الفصل ألاول 27912791فاتح نونبر فاتح نونبر   يستفيد، إن اقتض ى الحال، ابتداء منيستفيد، إن اقتض ى الحال، ابتداء من

( ( 27992799أكتوبر أكتوبر   44))  29792979من شوال من شوال   6767بتاريخ بتاريخ   22..9999..961961أعاله من مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم أعاله من مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 

املتعلق بنظام معاشات ذوي حقوق املوظفين املدنيين والعسكريين ورجال الصف والتسيير التابعين للقوات املتعلق بنظام معاشات ذوي حقوق املوظفين املدنيين والعسكريين ورجال الصف والتسيير التابعين للقوات 

  ..ملساعدة الذين استشهدوا على إثر عمليات املحافظة على ألامن في ألاقاليم الصحراوية املسترجعةملساعدة الذين استشهدوا على إثر عمليات املحافظة على ألامن في ألاقاليم الصحراوية املسترجعةاا

  (.(.27962796مايو مايو   22))  24162416رجب رجب   2222وحرر بفاس في وحرر بفاس في 

  ::بالعطفبالعطفوقعه وقعه 

  ألاول،ألاول،الوزير الوزير 

  ..املعطي بوعبيداملعطي بوعبيد  إلامضاء:إلامضاء:

  

                                                 

  ..  836836الصفحة: الصفحة:   48614861يونيو يونيو   4848  بتاريخبتاريخ  38333833  عددعددر ر ..ججـ ـ   11  

 


