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      221..2.2 رقم الشريف الظهير بتنفيذ الصادر 41.27 رقم قانون لا

                   (.112 أغسطس 11) 2744 القعدة ذي من .2 بتاريخ

 املوظفون  التقاعد على فيها يحال أن يجب التي السن بموجبه املحددة

 املدنية املعاشات نظام في املنخرطون  واملستخدمون 

اعداملغربي للتق الصندوق   
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 2744من ذي القعدة  .2بتاريخ  221..2.2الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم  41.27قانون رقم 

ون املحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد املوظف( .112أغسطس  11)

 1واملستخدمون املنخرطون في نظام املعاشات املدنية

 الحمد هلل وحده

 :الطابع الشريف ـ بداخله

 .)الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليهمحمد بن (

 :يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه هللا وأعز أمره أننا

 منه؛ 236و 05و 62ل و لدستور وال سيما الفصبناء على ا

 أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

 املادة الاولى

( 23تحدد سن إحالة املوظفين واملستخدمين املنخرطين في نظام املعاشات املدنية على التقاعد "في ثالثة وستين )

 سنة.

 غير أن هذه السن تحدد في:

 ( سنة بالنسبة للمزدادين قبل سن25ستون ) ؛ 2501ة 

 ( أشهر بالنسبة للمزدادين سنة 2( سنة وستة )25ستين )؛2501 

 ( سنة بالنسبة للمزدادين سنة22واحد وستين )؛2501 

 ( أشهر بالنسبة للمزدادين سنة 2( سنة وستة )22واحد وستين )؛2505 

 ( سنة بالنسبة للمزدادين سنة 26اثنين وستين )؛2525 

 ( سنة وس26اثنين وستين )( أشهر بالنسبة للمزدادين سنة 2تة )2522. 

( سنة بالنسبة لألساتذة الباحثين وللموظفين واملستخدمين 20وتحدد سن إلاحالة إلى التقاعد في خمسة وستين )

 املعينين سفراء.

ل إحالته وإذا انتهت مهام السفير أو تم انهاؤها، حسب الحالة، قبل بلوغه السن املذكورة، فإن التاريخ املعتبر من أج

( سنة، دون إلاخالل بأحكام الفقرة 23إلى التقاعد هو تاريخ انتهاء املهام أو انهاؤها في حالة تجاوزه سن ثالث وستين )

 املوالية.

 يمكن تمديد حد السن املشار إليها في الفقرات السابقة:

ة واحدة بالنسبة لباقي ( قابلة للتجديد مرتين بالنسبة لألساتذة الباحثين ومر 6ملدة أقصاها سنتان ) -2

املوظفين واملستخدمين، وذلك بقرار لرئيس الحكومة يتخذ باقتراح من السلطة التي لها صالحية التعيين 

 بموافقة املعنيين باألمر، وذلك إذا اقتضت حاجة املصلحة ذلك؛

 بظهير شريف بالنسبة للموظفين واملستخدمين املعينين سفراء. -6

                                                           
 .776.الصفحة:  ..112أغسطس  41بتاريخ  مكرر  746.ـــ ج.ر عدد  1
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 522.12من القانون رقم  4من الفصل  2ت املشار إليها في الفقرات السابقة وفي البند كما يمكن في جميع الحاال 

( املحدث بموجبه نظام املعاشات املدنية، كما تم تغييره وتتميمه، 2512ديسمبر  35) 2352من ذي القعدة  26بتاريخ 

ضعين للنظام ألاساس ي الخاص تمديد حد سن إلاحالة على التقاعد بالنسبة لألساتذة الباحثين واملوظفين الخا

 بموظفي وزارة التربية الوطنية إلى غاية متم السنة الجامعية أو الدراسية بقرار للسلطة التي لها صالحية التعيين.

 املادة الثانية:

ال يمكن أن يحتج على إدارات الدولة والجماعات الترابية واملؤسسات العمومية، فيما يتعلق بتحديد سن املوظفين 

ستخدمين العاملين بها، وال على الصندوق املغربي للتقاعد فيما يخص سن من تؤول إليهم حقوق املوظفين وامل

واملستخدمين املذكورين، بالنسبة للمعاشات التي يستحقونها، إال برسوم الوالدة أو الوثائق التي تقوم مقامها، املدلى 

واملحتفظ بها في امللفات إلادارية أو ملفات الانخراط في نظام بها، حسب الحالة، عند التوظيف أو عند ازدياد ألاوالد، 

املعاشات املدنية، أو املدلى بها ألول مرة لدى الجهات املذكورة بالنسبة لذوب الحقوق، وذلك خالفا لجميع ألاحكام 

 التشريعية والتنظيمية املنافية لذلك.

ستخدمين وذوي حقوقهم الذين يكون يوم وشهر ازديادهم ديسمبر من السنة يوم وشهر ازدياد املوظفين وامل 32يعتبر 

 للفقرة السابقة.
ً
 غير محدد في رسوم الوالدة أو الوثائق التي تقوم مقامها، املدلى بها طبقا

 املادة الثالثة:

( املحددة بموجبه السن التي 2512ديسمبر  35) 2352من ذي القعدة  26الصادر في  526.12ينسخ القانون رقم 

يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات واملؤسسات العامة املنخرطون في نظام املعاشات يجب أن 

 املدنية.

 (.6522أغسطس  65) 2431ذي القعدة  22وحرر بتطوان في 

 :وقع بالعطف

 رئيس الحكومة، 

 .إلامضاء: عبدإلاله ابن كيران

 


