
 

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  50.74القانون رقم 
القاض ي بإخضاع هيئة ألاساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين ألاطر 

 700.00العليا لنظام املعاشات املدنية املحدث بموجب القانون رقم 

 

املغربي للتقاعد الصندوق   
 

 

 



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

 

 

2 

  

( ( 47764776فبراير فبراير   0505))  05400540من محرم من محرم   0404صادر في صادر في   0.76.710.76.71الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم   50.7450.74القانون رقم القانون رقم 

دنية املحدث دنية املحدث القاض ي بإخضاع هيئة ألاساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين ألاطر العليا لنظام املعاشات املالقاض ي بإخضاع هيئة ألاساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين ألاطر العليا لنظام املعاشات امل

    ))11((700.00700.00بموجب القانون رقم بموجب القانون رقم 

  الحمد هلل وحده،الحمد هلل وحده،

  ::الطابع الشريف ـ بداخلهالطابع الشريف ـ بداخله

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

  ::يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه هللا وأعز أمره أننايعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه هللا وأعز أمره أننا

  منه،منه،  8585وو  6262ر وال سيما الفصل ر وال سيما الفصل بناء على الدستو بناء على الدستو 

  أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

  00املـــــادة املـــــادة 

بالرغم من جميع ألاحكام التشريعية والتنظيمية املخالفة، يمكن لجميع ألاساتذة الباحثين الذين يزاولون مهامهم بمؤسسات تكوين بالرغم من جميع ألاحكام التشريعية والتنظيمية املخالفة، يمكن لجميع ألاساتذة الباحثين الذين يزاولون مهامهم بمؤسسات تكوين 

  76.2..76.2.7..7.املحدث بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم املحدث بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم   ألاطر العليا واملنخرطين حاليا في النظام الجماعي ملنح رواتب التقاعدألاطر العليا واملنخرطين حاليا في النظام الجماعي ملنح رواتب التقاعد

ذي ذي   6.6.بتاريخ بتاريخ   ..7..2..7..2(، الانخراط في نظام املعاشات املدنية املحدث بموجب القانون رقم (، الانخراط في نظام املعاشات املدنية املحدث بموجب القانون رقم ..3...3.أكتوبر أكتوبر   44))  .93..93.من شوال من شوال   6262بتاريخ بتاريخ 

توظيفهم، شريطة تقديم طلب في هذا توظيفهم، شريطة تقديم طلب في هذا ( كما وقع تغييره وتتميمه، وذلك بأثر رجعي ابتداء من تاريخ ( كما وقع تغييره وتتميمه، وذلك بأثر رجعي ابتداء من تاريخ ..3...3.دجنبر دجنبر   9292))  .93..93.القعدة القعدة 

  أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية7أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية7  22الشأن إلى الوزير املكلف باملالية داخل أجل أقصاه الشأن إلى الوزير املكلف باملالية داخل أجل أقصاه 

  44املـــــادة املـــــادة 

املال الناتج عن املال الناتج عن يتحمل ألاشخاص املشار إليهم في املادة ألاولى أعاله الفرق بين مبلغ مجموع القيمة املكتسبة عن طريق تكوين رأس يتحمل ألاشخاص املشار إليهم في املادة ألاولى أعاله الفرق بين مبلغ مجموع القيمة املكتسبة عن طريق تكوين رأس 

من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف   6969واجبات انخراطهم في النظام الجماعي ملنح رواتب التقاعد املنصوص عليها في الفصل واجبات انخراطهم في النظام الجماعي ملنح رواتب التقاعد املنصوص عليها في الفصل 

  وتلك التي كان من املفترض أن يتحملوها برسم نظام املعاشات املدنية عن الفترة املتراوحة بين تاريخ انخراطهم فيوتلك التي كان من املفترض أن يتحملوها برسم نظام املعاشات املدنية عن الفترة املتراوحة بين تاريخ انخراطهم في  76.2..76.2.7..7.الذكر رقم الذكر رقم 

  النظام الجماعي ملنح رواتب التقاعد وتاريخ إخضاعهم لنظام املعاشات املدنية7النظام الجماعي ملنح رواتب التقاعد وتاريخ إخضاعهم لنظام املعاشات املدنية7

  2275322753من القانون رقم من القانون رقم   ....عالوة على الاقتطاعات السالفة الذكر، يتحمل املعنيون باألمر الاقتطاع إلاضافي املنصوص عليه في املادة عالوة على الاقتطاعات السالفة الذكر، يتحمل املعنيون باألمر الاقتطاع إلاضافي املنصوص عليه في املادة 

  77..7..2..7..2ون السالف الذكر رقم ون السالف الذكر رقم املتعلقين بتغيير وتتميم القاناملتعلقين بتغيير وتتميم القان  .373..373.من القانون رقم من القانون رقم   99واملادة واملادة 

تخصم من املبالغ املشار إليها في الفقرتين أعاله من هذه املادة، مجموع القيمة املكتسبة عن طريق تكوين رأس املال الناتج عن واجبات تخصم من املبالغ املشار إليها في الفقرتين أعاله من هذه املادة، مجموع القيمة املكتسبة عن طريق تكوين رأس املال الناتج عن واجبات 

شريف بمثابة قانون شريف بمثابة قانون انخراط ألاشخاص املشار إليهم في املادة ألاولى من هذا القانون برسم النظام التكميلي املحدث بموجب الظهير الانخراط ألاشخاص املشار إليهم في املادة ألاولى من هذا القانون برسم النظام التكميلي املحدث بموجب الظهير ال

  كما وقع تغييره وتتميه7كما وقع تغييره وتتميه7  76.2..76.2.7..7.السالف الذكر رقم السالف الذكر رقم 

ي ي تؤدى مبالغ الاقتطاعات املترتبة على املعنيين باألمر برسم عملية التحويل من النظام الجماعي ملنح رواتب التقاعد إلى الصندوق املغربتؤدى مبالغ الاقتطاعات املترتبة على املعنيين باألمر برسم عملية التحويل من النظام الجماعي ملنح رواتب التقاعد إلى الصندوق املغرب

ر سنوات7 وإذا تم حذفهم من أسالك املوظفين التي ينتمون ر سنوات7 وإذا تم حذفهم من أسالك املوظفين التي ينتمون للتقاعد بحجزها من أجرتهم على أقساط شهرية خالل مدة ال تتجاوز عشللتقاعد بحجزها من أجرتهم على أقساط شهرية خالل مدة ال تتجاوز عش

  إليها في أثناء هذه املدة تحجز املبالغ املستحقة عليهم من املعاشات التي تصرف لهم أو املستحقين عنهم7إليها في أثناء هذه املدة تحجز املبالغ املستحقة عليهم من املعاشات التي تصرف لهم أو املستحقين عنهم7

  33املـــــادة املـــــادة 

املساهمات القارة للهيئة املشغلة املساهمات القارة للهيئة املشغلة   تتحمل ميزانية الدولة الفرق بين مبلغ مجموع القيمة املكتسبة عن طريق تكوين رأس املال الناتج عنتتحمل ميزانية الدولة الفرق بين مبلغ مجموع القيمة املكتسبة عن طريق تكوين رأس املال الناتج عن

السالف الذكر برسم انخراط املعنيين باألمر في النظام الجماعي ملنح رواتب التقاعد وتلك التي كان من السالف الذكر برسم انخراط املعنيين باألمر في النظام الجماعي ملنح رواتب التقاعد وتلك التي كان من   6969املنصوص عليها في الفصل املنصوص عليها في الفصل 

هم في النظام الجماعي ملنح هم في النظام الجماعي ملنح املفترض أن تتحملها هذه الهيئة لفائدتهم برسم نظام املعاشات املدنية عن الفترة املتراوحة بين تاريخ انخراطاملفترض أن تتحملها هذه الهيئة لفائدتهم برسم نظام املعاشات املدنية عن الفترة املتراوحة بين تاريخ انخراط

  رواتب التقاعد وتاريخ إخضاعهم لنظام املعاشات املدنية7رواتب التقاعد وتاريخ إخضاعهم لنظام املعاشات املدنية7

تخصم من املبلغ املشار إليه في الفقرة أعاله مجموع املبالغ املتبقية من مساهمات الهيئة املشغلة من أجل تكوين الحقوق املعاشية تخصم من املبلغ املشار إليه في الفقرة أعاله مجموع املبالغ املتبقية من مساهمات الهيئة املشغلة من أجل تكوين الحقوق املعاشية 

ء النظام التكميلي املحدث بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون السالف ء النظام التكميلي املحدث بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون السالف لألشخاص املشار إليهم في املادة ألاولى من هذا القانون إزالألشخاص املشار إليهم في املادة ألاولى من هذا القانون إزا

كما تم تغييره وتتميمه7 وذلك بعد خصم النفقات املترتبة عن دفع املعاشات املكلمة لإليرادات الناتجة عن كما تم تغييره وتتميمه7 وذلك بعد خصم النفقات املترتبة عن دفع املعاشات املكلمة لإليرادات الناتجة عن   76.2..76.2.7..7.الذكر رقم الذكر رقم 

  الدفاتر الفردية وتسديد مصاريف إلادارة7الدفاتر الفردية وتسديد مصاريف إلادارة7

  ((62226222فبراير فبراير   4.4.))  .46..46.من محرم من محرم   8.8.وحرر بإفران في وحرر بإفران في                                                                                                                                                                                                         

  وقعه بالعطف:وقعه بالعطف:

  الوزير ألاول،الوزير ألاول،

  إلامضاء: إدريس جطو7إلامضاء: إدريس جطو7
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