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( بتحديد تأليف وتسيير لجنة ( بتحديد تأليف وتسيير لجنة .233.233ديسمبر ديسمبر   2323))  21212121من شعبان من شعبان   2121صادر في صادر في   173.79.2173.79.2مرسوم مرسوم 

  ..11إلاعفاء من العمل فيما يتعلق باملعاشات املدنيةإلاعفاء من العمل فيما يتعلق باملعاشات املدنية

  الوزير ألاول،الوزير ألاول،

( ( 02100210ديسمبرديسمبر  9191))  09200920من ذي القعدة من ذي القعدة   0909الصادر في الصادر في   100110100110  من القانون رقممن القانون رقم  9292بناء على الفصل بناء على الفصل 

الصادر بتنفيذه الظهير الصادر بتنفيذه الظهير   0212102121بإحداث نظام املعاشات املدنية، كما وقع تغييره وتتميمه وال سيما بالقانون رقم بإحداث نظام املعاشات املدنية، كما وقع تغييره وتتميمه وال سيما بالقانون رقم 

  (،(،02210221أغسطس أغسطس   99))  01010101من ربيع ألاول من ربيع ألاول   9191بتاريخ بتاريخ   012110.1012110.1الشريف رقم الشريف رقم 

  (،(،02210221ماي ماي   11))  01010101من ذي الحجة من ذي الحجة   9292اري املجتمع في اري املجتمع في وبعد دراسة املشروع في املجلس الوز وبعد دراسة املشروع في املجلس الوز 

  ::رسم ما يليرسم ما يلي

  املادة ألاولىاملادة ألاولى

  0909بتاريخ بتاريخ   100110100110من القانون املشار إليه أعاله رقم من القانون املشار إليه أعاله رقم   9292تتألف لجنة إلاعفاء من العمل املنصوص عليها في الفصل تتألف لجنة إلاعفاء من العمل املنصوص عليها في الفصل 

  ::( من( من02100210ديسمبر ديسمبر   9191))  09200920من ذي القعدة من ذي القعدة 

  وزير املالية أو ممثله، رئيسا؛وزير املالية أو ممثله، رئيسا؛  

   ير املنتدب لدى الوزير ألاول املكلف بالشؤون إلادارية أو ممثله؛ير املنتدب لدى الوزير ألاول املكلف بالشؤون إلادارية أو ممثله؛الوز الوز  

  ممثل إلادارة التي ينتمي إليها املوظف أو املستخدم املعروضة حالته على اللجنة؛ممثل إلادارة التي ينتمي إليها املوظف أو املستخدم املعروضة حالته على اللجنة؛  

  ممثل للصندوق املغربي للتقاعد؛ممثل للصندوق املغربي للتقاعد؛  

   متناع في متناع في الطبيب رئيس مجلس الصحة أو طبيب يمثله وإن اقتض ى الحال ألاخصائي املؤهل لذلك يلتزم لا الطبيب رئيس مجلس الصحة أو طبيب يمثله وإن اقتض ى الحال ألاخصائي املؤهل لذلك يلتزم لا

  حالة التصويت؛حالة التصويت؛

   ممثلين تعينهما السلطة التابع لها املعني ألامر من بين ممثلي املستخدمين في حظيرة اللجنة إلادارية املتساوية ممثلين تعينهما السلطة التابع لها املعني ألامر من بين ممثلي املستخدمين في حظيرة اللجنة إلادارية املتساوية

  ..ألاعضاء املختصة في هذا الصددألاعضاء املختصة في هذا الصدد

  ..وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلكوتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك

( فإن تعادلت رجح الجانب ( فإن تعادلت رجح الجانب 11الذين ال يجوز أن يقل عددهم عن أربعة )الذين ال يجوز أن يقل عددهم عن أربعة )وتتداول بأغلبية أصوات ألاعضاء الحاضرين وتتداول بأغلبية أصوات ألاعضاء الحاضرين 

  ..الذي يكون فيه الرئيسالذي يكون فيه الرئيس

  ..ويقوم الصندوق املغربي للتقاعد بسكرتارية اللجنةويقوم الصندوق املغربي للتقاعد بسكرتارية اللجنة

  املادة الثانيةاملادة الثانية

يسند تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير املالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية يسند تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير املالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية 

  ..ير الصيد البحري والشؤون إلادارية والعالقة مع البرملان ووزير الشؤون لاجتماعية كل واحد منهم فيما يخصير الصيد البحري والشؤون إلادارية والعالقة مع البرملان ووزير الشؤون لاجتماعية كل واحد منهم فيما يخصووز ووز 
  

  ((.233.233ديسمبر ديسمبر   2323))  21212121من شعبان من شعبان   2121وحرر بالرباط في وحرر بالرباط في 

  إلامضاء: عبداللطيف الفالليإلامضاء: عبداللطيف الفاللي  

  

  والصناعة التقليدية،والصناعة التقليدية،  وزير املالية والتجارة والصناعةوزير املالية والتجارة والصناعة                          

  إلامضاء: ادريس جطوإلامضاء: ادريس جطو                                                                                  

  والعالقة مع البرملان،والعالقة مع البرملان،  يد البحري والشؤون إلاداريةيد البحري والشؤون إلاداريةوزير الصوزير الص

  ..إلامضاء: املصطفى ساهلإلامضاء: املصطفى ساهل                                                                                

  وزير الشؤون الاجتماعية،وزير الشؤون الاجتماعية،                          

  ..اللطيف الكراوي اللطيف الكراوي   إلامضاء: عبدإلامضاء: عبد                                                                              
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