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  مذكرة تقديمية:
رة  اطر الك د من الم ل د  لتقا ي  في ٕاطار المالئمة مع الصندوق المغرب
ة وضمان حقوق  لى المالية العموم د  ٔنظمة التقا دم توازن  التي يمثلها 
رح قانون  ٔحرار الى تقديم مق ه، عمد فريق التجمع الوطني ل ن ف المنخرط

ر الشريف بمثابةمن  19يقضي بتعديل وتتميم المادة  رقم  قانون الظه
) المتعلق 1977ٔكتور  4( 1397من شوال  20الصادر في  1.77.216

ك  د وذ داث نظام جماعي لمنح رواتب التقا شق لوجود فراغ قانوني في ال ٕ
رة المقدمة في هذا الصدد  ٔمام الطلبات الك اصة  د  المتعلق بتمديد سن التقا

ة إالدارة  ا راتوفي ظل  االت  لكفاءات التي راكمت  مهمة في م
قه وفاشتغالها ضى وتدق ة تطبيق هذا المق يف دد نص تنظيمي  ٔن ي لى  ق ، 

  :االعتبارات التالية

  الون ن سي ن الذ د المنخرط ن االعتبار سنوات ازد ذ بع ٔ ا
د؛ لى التقا  قريبا 

  د مع ن في النظام الجماعي لمنح رواتب التقا مماثلة المنخرط
ن في نظام ا  لمعاشات المدنية في الشق المتعلق بتمديدالمنخرط

ة إالدارة.د  ا لى  د بناء   سن التقا
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الصادر  1.77.216رقم  الظهير الشريف بمثابة قانونمقترح قانون يقضي بتعديل وتتميم 
ث نظام جماعي لمنح رواتب ) المتعلق بإحدا1977أكتوبر  4( 1397من شوال  20في 

  التقاعد

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

  المادة األولى:

ٔحكام المادة  تتمم لى النحو التالي  ر  ر الشريف بمثابة قانونمن  19وتغ رقم  الظه
داث نظام 1977ٔكتور  4( 1397من شوال  20الصادر في  1.77.216 ٕ ) المتعلق 

د.   جماعي لمنح رواتب التقا

  :19المادة 

د  شرع عند بلوغها في االنتفاع بمعاش التقا دد السن التي  ن س ت ٔو بما  )60نة (ست
دمات ،يعادلها ل ما يتعلق  دمات المتعبة"  ف ل دد بمرسومالمسماة "   .التي ت

د  لى التقا الة  س الحكومةويمكن تمديد سن إال لى طلب يق بقرار لرئ دمه المعني بناء 
  ٔمر.

د السن ٔن  ن سنة ( لى  ٔن يقل عن خمس وخمس ور ال يمكن  ٔو ما يعادلها 55المذ  (
ن قضوا  ن الذ الة المنخرط دمات المتعبة" وذك في  ل دمات المسماة "  ل ما يتعلق  ف

د دمات يعتد بها في حساب معاش التقا ٔداء  ر من ثالث سنوات في    .ٔك

رط توفر السن ش ٔداء ..............................................................وال  في 
د   .دمات يعتد بها في حساب معاش التقا

  المادة الثانية:

ل  شره في الجريدة الرسمية.هذا يد ريخ  ذ ابتداء من  ز التنف   القانون 

  


