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 الفھرسة

 ورقة تقنیة ــ
  ــ المقدمـــة

الوزیر المنتدب لدى وزیر االقتصاد والمالیة، ــ عرض السید 
  المكلف بالمیزانیة

لدى رئي الحكومة، المكلف عرض السید الوزیر المنتدب ــ 
 العمومیة وتحدیث  اإلدارةبالوظیفة 

جدول یوضح االختالف بین المقاییس المعتمدة في  احتساب ــ 
 المعاش في أنظمة التقاعد

ــ جدول مقارن حول اقتراحات الحكومة وتوصیات المجلس 
االقتصادي واالجتماعي والبیئي، والمجلس  األعلى للحسابات 

 بشأن اإلصالح المقیاسي لنظام  المعاشات المدنیة
 ــ التعدیالت المقدمة

 ــ نتیجة التصویت على التعدیالت
 ــ نتیجة التصویت على مشاریع القوانین

كما و ،مشاریع القوانین كما أحیلت من مجلس المستشارینــ 
صادقت علیھا لجنة المالیة والتنمیة االقتصادیة بمجلس 

 النواب

 

 

   ورقة تقنية
 

 االقتصادیة: النائب السید سعید خیرون* رئیس لجنة المالیة والتنمیة 
 * مقرر  اللجنة: النائب السید عبد العزیز العبودي
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 30( 1391ذي القعدة  12بتاریخ  011.71یغیر ویتمم القانون رقم  71.14ــ مشروع القانون رقم 1ــ 

 ) المحدث بموجبھ نظام المعاشات المدنیة.1971دیسمبر 
المحددة بموجبھ السن  التي یجب أن یحال فیھا على التقاعد   72.14ــ مشروع القانون رقم 2ــ

 الموظفون والمستخدمون المنخرطون في  نظام  المعاشات  المدنیة.
 1391من ذي القعدة  12الصادر في  013.71یغیر ویتمم القانون رقم  95.15ــ مشروع قانون رقم 3ــ
 یة.) المحدث بموجبھ نظام المعاشات العسكر1971دیسمبر  30(
الصادر في  1.77.216یغیر ویتمم الظھیر الشریف بمثابة قانون رقم  96.15ــ مشروع قانون رقم 4ــ

 ) المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.1977أكتوبر  4( 1397من شوال  20
 

 2016یولیوز  4  :حالةتاریخ اإل 
  :2016یولیوز  12تاریخ الشروع في الدراسة 

  :2016یولیوز  19تاریخ التصویت 

   :اجتماعات 3عدد االجتماعات 

   :دقیقة 30ساعات و  8عدد ساعات العمل 

   :71.14تعدیالت بالنسبة لمشروع قانون رقم  5عدد التعدیالت المقدمة 

 72.14تعدیالت بالنسبة لمشروع قانون رقم  3

 96.15تعدیالت بالنسبة لمشروع قانون رقم  3

  :لم یقبل أي تعدیلعدد التعدیالت الـمقبولة 
 :نتیجة  التصویت 

 الممتنعون:  09 المعارضون: 16 الموافقون::   71.14ــــ مشروع قانون رقم 
 الأحد

 الممتنعون:  09 المعارضون: 16 الموافقون::  72.14مشروع قانون رقم ـــ 
 الأحد

 إجمــــــــــــــــــــــاع.: 95.15مشروع قانون رقم ـــ 
 الممتنعون:  09 المعارضون: 16 الموافقون: : 96.15مشروع قانون رقم ـــ 

 الأحد
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 ـةمقدـمـال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 �سم هللا الرحمن الرحيم

 السيد الرئيس ا�ح��م،
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 ن،و السادة الوزراء ا�ح��مو السيدات 

 ن،و السادة النواب ا�ح��مو  سيداتال

أقدم أمام مجلسنا املوقر، نص التقر�ر الذي أعدتھ �جنة املالية �شرف�ي أن 

 والتنمية االقتصادية بمناسبة دراس��ا ملشاريع القوان�ن التالية:

ذي  12بتار�خ  011.71�غ�� و�تمم القانون رقم  71.14ــ مشروع القانون رقم 1ــ

 نية.) ا�حدث بموجبھ نظام املعاشات املد1971د�سم��  30( 1391القعدة 

ا�حددة بموجبھ السن  ال�ي يجب أن يحال ف��ا  72.14مشروع القانون رقم ــ 2ــ

 ع�� التقاعد  املوظفون واملستخدمون املنخرطون ��  نظام  املعاشات  املدنية.

من  12الصادر ��  013.71ن رقم �غ�� و�تمم القانو  95.15ــ مشروع قانون رقم 3ــ

 العسكر�ة.) ا�حدث بموجبھ نظام املعاشات 1971�سم�� د 30( 1391القعدة  ذي

�غ�� و�تمم الظه�� الشر�ف بمثابة قانون رقم  96.15ــ مشروع قانون رقم 4ــ

) املتعلق بإحداث نظام جما�� 1977أكتو�ر  4( 1397من شوال  20الصادر ��  1.77.216

 ملنح رواتب التقاعد.

سالفة الذكر، أحيلت ع�� ال�جنة وتجدر اإلشارة إ�� أن مشاريع القوان�ن ال

 ، �عد أن تمت املصادقة عل��ا من طرف مجلس املستشار�ن.2016يوليوز  4بتار�خ 

، 2016يوليوز  12النصوص بتار�خ  وعقدت ال�جنة اجتماعها األول لتقديم هذه

عبد اللطيف                  السيد برئاسة السيد النائب سعيد خ��ون رئيس ال�جنة، و�حضور 

السيد إدريس ، و الوط�ي لوديي، الوز�ر املنتدب لدى رئيس ا�حكومة، امل�لف بإدارة الدفاع
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األزمي اإلدري�ىي الوز�ر املنتدب لدى وز�ر  االقتصاد واملالية امل�لف بامل��انية، والسيد 

محمد مبد�ع الوز�ر  املنتدب لدى رئيس ا�حكومة امل�لف بالوظيفة العمومية وتحديث  

 اإلدارة.

االقتصاد واملالية امل�لف  السيد الوز�ر  املنتدب لدى وز�ر  تفضل حيث

بامل��انية، بتقديم عرض تطرق من خاللھ ألهمية مشاريع القوان�ن املعروضة أمامنا، إذ 

تمت اإلشارة بداية إ�� أ��ا �عت�� ثمرة مجموعة من ا�حطات املهمة ال�ي م��ت مسلسل 

ج أشغال ال�جنت�ن التقنية والوطنية، اللت�ن ضمتا إصالح أنظمة التقاعد انطالقا من نتائ

حكومة، نقابات وأر�اب العمل. إضافة إ�� توصيات التقار�ر  ،جميع املتدخل�ن �� هذا امللف

الصادرة عن ا�جلس  االقتصادي واالجتما�� والبيئي، وا�جلس  األع�� ل�حسابات، ومكتب 

 العمل ا لدو��.

لوز�ر �� عرضھ، أنھ تم اعتماد ات، أشار السيد التقار�ر والدراسو�ناء ع�� هذه ا

 مقار�ة شمولية إلصالح منظومة التقاعد، ترتكز ع�� مرحلت�ن:

ع�� نظام ــ  املرحلة  األو��: تروم إدخال إصالحات مقياسية است�جالية 

��دف تأجيل نفاذ احتياطاتھ املالية  وكذااملالية ا�حرجة،  تھاملعاشات املدنية نظرا لوضعي

�غطية اجتماعية �� شق��ا املتعلق�ن بالتقاعد  ، كما ��دف إ�� إرساءع سنواتلبض

و�التأم�ن عن املرض لفائدة فئات غ�� األجراء، وتطبيق إجراء اجتما�� يروم الرفع من ا�حد 

 درهم. 1500األد�ى للمعاش تدر�جيا إ�� 
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املدى الثانية: فقد أو�ح السيد الوز�ر أنھ سيتم تن�يلها ع��  أما املرحلة

املتوسط، و��دف إ�� االنتقال إ�� منظومة القطب�ن (قطب عمومي وقطب للقطاع 

 الطو�ل.أفق اعتماد نظام موحد ع�� األمد ا�خاص) �� 

لتن�يل املرحلة األو�� من اإلصالح تم اق��اح  ھوأبرز السيد الوز�ر �� عرضھ، أن

 الدرس. ها مشاريع القوان�ن قيد حملتاعتماد عدد من اإلجراءات ال�ي 

ا ع�� ال�ي يجب أن يحال ف�� نا�حددة بموجبھ الس 72.14فمشروع قانون رقم 

املوظفون واملستخدمون املنخرطون �� نظام املعاشات املدنية، (وكما صادق التقاعد 

در�جية سنة بطر�قة ت 63التقاعد إ�� إ�� الرفع من سن  يرميعليھ مجلس املستشار�ن) 

، 1958، 1957ات املزدادين سنو  لموظف�نل (بالنسبة .�معدل ستة أشهر عن �ل سنةو 

 .)1961و 1960، 1959

�غ�� و�تمم  القانون  71.14ال�ي حملها مشروع قانون رقم  نسبة لإلجراءاتو�ال

 ا�حدث بموجبھ نظام املعاشات املدنية، فتت�خص فيما ي��: 011.71رقم 

ا بأر�عة نقط ع�� ــ الرفع تدر�جيا من مساهمة الدولة واملنخرط�ن، �ل م��م

 %14وستصل إ��  ،التنفيذ دخول القانون ح��  عند %11حيث ستصبح مدى أر�ع سنوات، 

 .2019سنة يناير ابتداء من فاتح 

املتوسط للثما�ي سنوات األخ��ة  اعتماد األجر  ع��كما ينص مشروع القانون 

من سنة  سنوات ابتداء 4من العمل كقاعدة الحتساب املعاش �ش�ل تدر��� ع�� مدى 

 سنوات).  8سنوات، ثم  6سنوات،  4(سنت�ن،  2017
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فيما يخص  %2إ��  %2,5مراجعة النسبة السنو�ة الحتساب املعاش من و 

بالنسبة  %2,5، مع ا�حفاظ ع�� �سبة 2017ا�حقوق ال�ي ستكتسب ابتداء من فاتح يناير 

 ل�حقوق املكتسبة قبل هذا التار�خ.

درهم حاليا، ليصل إ��  1000د�ى للمعاش من الرفع تدر�جيا من مبلغ ا�حد األ 

 .2018اتح يناير ابتداء من ف درهم 1500

يق��ح أيضا إدخال �عديالت القانون  مشروع أن  إ��هذا، وأشار السيد الوز�ر 

ع�� �عض املقتضيات، للمالءمة، تتعلق بمراجعة املدة الدنيا لالستفادة من املعاش تقنية 

سن ، ��� هذه ا�حالة، و�تصفية  املعاش املطبقةالسنو�ة السن و�النسبة قبل بلوغ حد 

صفية تو�إلغاء شرط العدد األق�ىى لألقساط السنو�ة القابلة لل ،اإلحالة ع�� التقاعد

 قسطا. 40وا�حددة �� 

وأكد السيد  الوز�ر إ�� أن بلورة جميع اإلجراءات السابق ذكرها يظل من�جما 

ا�� والبيئي، و�أخذ �ع�ن االعتبار مبدأ  ا�حفاظ  مع توصيات ا�جلس االقتصادي واالجتم

 ع�� ا�حقوق املكتسبة للمنخرط�ن ح�ى تار�خ دخول اإلصالح ح��  التنفيذ.

الصادر  013.71ن رقم �غ�� و�تمم القانو  95.15و�خصوص مشروع قانون رقم 

) ا�حدث بموجبھ نظام  املعاشات 1971د�سم��  30( 1391القعدة  من ذي 12�� 

�غ�� و�تمم الظه�� الشر�ف بمثابة قانون رقم  96.15�ة، ومشروع قانون رقم العسكر 

) املتعلق بإحداث نظام جما�� 1977أكتو�ر  4( 1397من شوال  20الصادر ��  1.77.216

، أو�ح السيد الوز�ر أ��ما يحمالن إجراءات ��دف الرفع من مبلغ ملنح رواتب التقاعد
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عدي نظام املعاشات العسكر�ة والنظام ا�جما�� ملنح ا�حد األد�ى للمعاش بالنسبة ملتقا

 درهم وفق نفس التدرج.1500درهم شهر�ا حاليا إ��  1000رواتب  التقاعد من 

السيد محمد مبد�ع الوز�ر املنتدب لدى رئيس ا�حكومة  و�النسبة لعرض

ا�حددة  72.14حول مشروع قانون رقم امل�لف بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة 

وجبھ السن ال�ي يجب أن يحال ف��ا ع�� التقاعد املوظفون واملستخدمون املنخرطون �� بم

�� إطار عمل   فقد أشار �� بدايتھ إ�� أن هذا النص تم إعدادهنظام املعاشات املدنية، 

ال�جنة الوطنية امل�لفة بإصالح أنظمة التقاعد، و�االستئناس بتقر�ر ا�جلس  األع�� 

كتب العمل الدو��، و�الرأي الذي أصدره ا�جلس االقتصادي ل�حسابات، وتقر�ر م

 .2014 أكتو�ر  30واالجتما�� والبيئي بتار�خ 

اإلكراهات ال�ي تؤثر سلبا ع�� أنظمة التقاعد ببالدنا  ،ھعرض ضمنواستحضر 

، مما حتم العمل ع�� وضع 2000و��دد ديموم��ا وتواز��ا املا��، والذي أث�� منذ سنة 

صالح شامل لهذه األنظمة، مؤكدا أن ا�حكومة �عت�� إصالح نظام املعاشات اس��اتجية إل 

فالس وضمان حقوق اإل املدنية ورشا مست�جال ومص��يا من أجل إنقاذ النظام من 

 املنخرط�ن فيھ.

 72.14رقم  إعداد مشروع قانون  لألسباب والدوا�� ال�ي �انت وراء أشار كما 

املوظفون واملستخدمون ي يجب أن يحال ف��ا ع�� التقاعد ال�ا�حددة بموجبھ السن 

 املعاشات املدنية، وال�ي تت�خص �� :نظام املنخرطون �� 
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جز البنيوي الذي �عرفھ نظام املعاشات املدنية، إذ بلغ هذا  ال�جز مليار �ــ ال

ة مليار درهم سن 6، ومن املتوقع أن يبلغ 2015مليارات درهم سنة  3، و2014درهم سنة 

 .2022، مما ��دد بنفاذ االحتياطات سنة 2016

 ــ احتساب املعاش بناء ع�� آخر أجرة للموظف؛

 ــ عدم توازن التعرفة املطبقة مقابل ا�حقوق ال�ي يضم��ا النظام؛

 الديموغرا�� وتطور أمد ا�حياة. معدل سن التوظيف، وتدهور العامل ــ ارتفاع

، يدخل ضمن مجموعة 72.147م وأو�ح السيد الوز�ر أن مشروع قانون رق

 من اإلجراءات ال�ي ارتأت ا�حكومة اتخاذها إلصالح نظام املعاشات املدنية، و��م أساسا:

 سنة؛ 63ــ تحديد سن اإلحالة ع�� التقاعد �� 

 املعاش؛ باــ �سبة احتس

 ــ األجر املرج�� الحتساب املعاش؛

 ــ �سبة االش��ا�ات واالقتطاعات.

ية ل�اشلن تحل إ واملقاييس مجتمعة جراءاتاإل ر أن هذه السيد الوز�وأشار 

التقاعد بصفة ��ائية، بل ستمكن من تأجيل أزمة نظام املعاشات املدنية ملدة لن تتجاوز 

 عشر سنوات.

و�� ختام عرضھ أكد السيد الوز�ر ع�� أن أهم مضام�ن مشروع القانون رقم 

عا است�جاليا يتع�ن العمل معھ موضوع الدراسة واملصادقة، والذي يكت�ىي طا� 72.14

 ب�ل املسؤولية  الالزمة، تتحدد �� املقتضيات التالية:
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، مع 2024سنة ابتداء من سنة  63ــ تحديد سن اإلحالة ع�� التقاعد �� 1ــ

اعتماد مرحلة انتقالية �� تطبيق هذا اإلجراء ترمي إ�� تأخ�� سن اإلحالة ع�� التقاعد �ستة 

، 1959، 1958، 1957ة للموظف�ن املزدادين سنوات بالنسبعن �ل سنة أشهر 

1960،1961. 

ـــ اإلبقاء ع�� سن اإلحالة ع�� التقاعد بالنسبة لألساتذة الباحث�ن �� خمسة 2ــ

 ) سنة.65وست�ن (

 سنة. 65ــ تحديد سن املوظف�ن واملستخدم�ن املعين�ن سفراء �� 3ــ

ة أقصاها سنتان، قابلة للتجديد ــ إم�انية تمديد سن اإلحالة ع�� التقاعد ملد4ــ

ات مرت�ن بالنسبة لألساتذة الباحث�ن ومرة واحدة بالنسبة لبا�� املنخرط�ن �� نظام  املعاش

املدنية، بقرار لرئيس ا�حكومة، و�قرار من السلطة ال�ي لها حق  التعي�ن، �عد موافقة 

 عين�ن سفراء.أو بظه�� شر�ف بالنسبة للموظف�ن واملستخدم�ن امل ،املع�ي باألمر

السنة � متم الوطنية إ�ساتذة الباحث�ن وموظفي ال��بية ــ االحتفاظ باأل 5ــ

 الدراسية أو ا�جامعية بقرار للسلطة ال�ي لها صالحية التعي�ن.

لالستفادة من معاشات  االزدياد ــ تحديد الوثائق املعتمدة لتحديد توار�خ6ــ

 األوالد. عند التوظيف أو عند ازدياد�حالة املد�� ��ا حسب االوثائق  التقاعد ��

 السيد الرئيس  ا�ح��م،

 السيدات والسادة الوزراء  ا�ح��مون،

 السيدات والسادة  النواب ا�ح��مون،
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برئاسة السيد ، 2016يوليوز  14بتار�خ  عقدت ال�جنة اجتماعا ثانيا هذا، وقد 

ي اإلدري�ىي الوز�ر النائب سعيد خ��ون رئيس ال�جنة، و�حضور السيد إدريس األزم

املنتدب لدى وز�ر  االقتصاد واملالية امل�لف بامل��انية، والسيد محمد مبد�ع الوز�ر  

خصص ، وظيفة العمومية وتحديث  اإلدارةاملنتدب لدى رئيس ا�حكومة امل�لف بال

ع�� أنظار مجلسنا للمناقشة العامة واملناقشة التفصيلية ملشاريع القوان�ن املعروضة 

مشاريع  ما تضمنتھالسادة النواب عن روح إيجابية عالية �� مناقشة خاللها  أبان   املوقر،

ن ع�� ضرورة الشروع ، مؤكديومقاييس است�جالية من إجراءات السالف ذكرهاالقوان�ن 

ملسؤولية وق  املغر�ي للتقاعد، ومستحضر�ن انظرا للوضعية املالية للصند�� ا إلصالح، 

�� تأم�ن ة ع�� عاتق ممث�� األمة ب�افة  األطياف السياسية، امللقاالوطنية املش��كة 

 .املتقاعدينمعاشات  وضمان صرفديمومة أنظمة ا�حماية االجتماعية 

و�ناء، أغناه السادة النواب بالعديد مسؤوال عرف هذا االجتماع نقاشا جادا و 

ملنظومة التقاعد �ش�ل إيجا�ي �� إصالح شامل ال محالة من االق��احات ال�ي ستساهم 

  ببالدنا.

نوه �ل  املتدخل�ن باإلجراء املتعلق بالرفع من مبلغ ا�حد  األد�ى للمعاش و 

بالنسبة ملتقاعدي نظام  املعاشات العسكر�ة والنظام ا�جما�� ملنح رواتب  التقاعد من 

درهم، ولم يفوت السادة النواب الفرصة لتثم�ن  1500درهم شهر�ا حاليا إ��  1000

رار بالدنا، وحماية حدود اململكة تحت ات املؤسسة  العسكر�ة لضمان أمن واستقمجهود

 القيادة الرشيدة لصاحب ا�جاللة امللك محمد السادس نصره هللا.
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ذكر جانب و�خصوص األزمة املالية ال�ي �عيشها الصندوق  املغر�ي للتقاعد، 

وق بنيو�ة وهي�لية، ، وأن إش�الية هذا الصند2004أ��ا �عود لسنة باملتدخل�ن من 

تمديد إ�عاشھ و والوضعية ا�حالية �ستد�� تدخال سريعا ع�� إصالحات است�جالية ��دف 

 تار�خ نفاذ احتياطاتھ لبضع سنوات.

ال�ي جاءت  اإلجراءات االست�جاليةب �عض السيدات والسادة  النوابحيث نوه 

باشرة إصالح نظام � م� و�جاع��ا ، مثمن�ن موقف ا�حكومة��ا ا�حكومة ��ذا ا�خصوص

مل مسؤولي��ا السياسية ��  التعامل مع هذا امللف، كما نوهوا بطا�ع التدرج التقاعد، وتح

�� تن�يل  اإلصالح، والذي �ان أحد أهم التعديالت ال�ي قبل��ا ا�حكومة �� مجلس  

املستشار�ن، معت��ين أن هذه اإلجراءات راعت ا�حقوق املكتسبة للمنخرط�ن، مؤكدين 

 يرا��ألنھ ومواكبتھ ضرورة انخراط �ل  املعني�ن ��ذا امللف �� مباشرة اإلصالح ع�� 

تأخر ستكون لھ ت�لفة اجتماعية واقتصادية ، وأي املوظف�ن�ضمن حقوق مص�حة البالد و 

 كب��ة.

لنواب أن هذه اإلجراءات ال تمثل إصالحا لنظام  طرف آخر من السادة ا فيما رأى

ف��ة قص��ة، ��  الوقت الذي �ان ع�� ا�حكومة إقرار إصالح التقاعد، بل �� إجراءات ل

متسائل�ن ��  اآلن نفسھ ا ضمن اإلصالحات الهي�لية الك��ى، شامل ألنظمة التقاعد وجعله

ومساهم��ا �� تحس�ن وضعية الصندوق وضمان استقراره  املقاييسعن مدى نجاعة هذه 

 املا��.
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وضعية الصندوق وال�ي دفعت ن ت املطالبة بتقديم معطيات مرقمة عكما تم

ما آلت إليھ لدولة ملسؤولي��ا اتجاه باإلصالح، مطالب�ن بضرورة تحمل ابالت�جيل 

املشا�ل ولعدة سنوات، وأكدوا ع�� ضرورة تحديد  من، أل��ا نتيجة تراكم عدد اعھوضأ

، الذي ير�ط 2011وليات ووضع اليد ع�� م�امن ا�خلل، خاصة �� ظل دستور املسؤ 

 لية با�حاسبة.املسؤو 

وتقدم السادة النواب، خالل مداخال��م، بالعديد من االق��احات هدفها وضع 

عادلة ومن�جمة �شمل جميع خلق منظومة شامل إلصالح أنظمة التقاعد، و منظور 

 التقاعد.صناديق 

تم اق��اح أن تتحمل الدولة  ،اإلصالح ت�لفةاملوظفون وحدهم وح�ى ال يتحمل 

االنخراط �� إجبار�ة  إضافة إ��، من �سبة االش��ا�ات بالصندوق  الثلث الثلث�ن واملوظفون 

� وسياسة الدولة غرا�و التقاعد التكمي��، والعمل ع�� توسيع القاعدة ألن  ا�جانب  الديم

أيضا وظيف �انت من أسباب أزمة الصندوق  املغر�ي للتقاعد، كما تمت املطالبة تال ��

هذا اإلصالح بت�جيع التشغيل ورفع عدد املنخرط�ن بضرورة مساهمة القطاع ا�خاص �� 

 �� صناديق التقاعد.

سنة بطر�قة تدر�جية، اق��ح �عض  63رفع سن التقاعد إ��  و�خصوص

املتدخل�ن، جعلها اختيار�ة، مراعاة لنوعية عمل عدد من املوظف�ن والذين يصعب عل��م 

لشأن بالنسبة لقطاع التعليم االستمرار �� أداء وظائفهم عند بلوغ سن الست�ن كما هو ا

 وال�حة.
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اعية لذوي ا�حقوق، وخاصة األرامل م��م، مو�� إطار تحس�ن األوضاع االجت

درهم، خاصة وأن  1000تمت املطالبة بمراجعة ا�حد األد�ى للمعاش والرفع منھ إ�� مبلغ 

 ل. تم استثنا��ن من دعم ا�حكومة املوجھ لألرام و العديد م��ن �عشن أوضاعا مزر�ة، 

إطار ألنظمة التقاعد، خاصة  وأجمع السادة النواب ع�� ضرورة إخراج قانون 

 املوضوع.االجتما�� والبيئي قدم تصورا �� االقتصادي و وأن ا�جلس 

املطروح لتحس�ن رأسملة الصندوق  لسادة النواب حول التصور �ساءل ا كما

غ�� �اف وال يوفر �خز�نة وطر�قة توظيف األرصدة االحتياطية، ألن االستثمار �� سندات ا

 مردودية مالية مهمة.

الوز�ر املنتدب لدى رئيس بادر السيد عبد اللطيف لوديي،  ،و�� سياق ذلك

ملؤسسة باالنواب ع�� إشاد��م ف بإدارة الدفاع الوط�ي، إ�� شكر السادة امل�ل ا�حكومة،

�� ا�حفاظ ع��  العسكر�ة  الوطنية، وذلك ع�� اعتبار أن هذه املؤسسة تقوم بدور كب�� 

وحدة الوطن واستقراره وحماية حدوده، كما ذكر بالصيت الطيب والصدى العال�ي 

للمؤسسة  العسكر�ة املغر�ية و�مهني��ا، مضيفا �� اآلن ذاتھ أ��ا �شارك �� عمليات 

�� مجال التعاون العسكري �� عدد من البلدان وذلك  ،تتما�ىى واألدوار ال�ي تضطلع ��ا

 ة.سن 50ع�� مدى 

وأو�ح السيد الوز�ر أن ما أتت بھ ا�حكومة فيما يخص الرفع من ا�حد األد�ى 

درهم سيكون لھ وقع ع�� م��انية الدولة بما �عادل  1500درهم إل  1000للمعاشات من 

مليون درهم، وذلك بالنظر إ��  الضغوطات املالية ال�ي تخضع لها م��انية الدولة. غ��  400
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تفيد عدد كب�� من سأنھ �� مقابل هذه ال�لفة املالية سي ،تھأنھ استدرك ��  اآلن ذا

 العسكر��ن والقوات  املساعدة واملدني�ن. الذي ��مالعائالت من هذا اإلجراء 

املنتدب أبرز السيد الوز�ر  ،وتجاو�ا مع أبداه  السادة النواب من مالحظات وآراء

أن ا�جميع يؤكد ع�� لدى رئيس ا�حكومة امل�لف بالوظيفة العمومية وتحديث  اإلدارة، 

تمت إثارتھ نظمة التقاعد �� منظورها الشمو��، كون هذا اإلصالح الح أاست�جالية إص

يوم أصبح ضرورة م�حة غ�� أنھ الوقطع ا�حوار �شأنھ أشواطا عديدة،  ،منذ سنوات

توسيع  �حكومة ملباشرتھ، انطالقا من مبدإ �شار�ي، ع�� ست�جلة، مما دفع باوم

االستشارات، وعقد لقاءات متعددة سواء �� إطار ال�جنة الوطنية للتقاعد، أو �� إطار 

 ا�حوار االجتما�� مع املركز�ات النقابية.

ن ا�حكومة فتحت حوارا اجتماعيا إ�� أالسياق، أشار السيد الوز�ر  و�� نفس

تم اق��اح إخراج  ركز�ات النقابية ا��حبت منھ، وقد، إال أن املوليةومسؤ  ب�ل موضوعية

دارسة، �� إطار إجراءات است�جالية كخطوة أو��، تل��ا وضع القوان�ن موضوع المشاريع 

�� إطار قطب�ن  �شمل األول القطاع  مقار�ة شمولية وقانون إطار يوحد أنظمة التقاعد

اعتبار هذه  أنھ ال يجبكخطوة ثانية. مؤكدا ص العام فيما يخصص  الثا�ي للقطاع ا�خا

اإلجراءات إجحافا �� حق  املوظف�ن املنخرط�ن ��  الصندوق  املغر�ي للتقاعد، بل يجب 

والعمل ع�� إقرار نظام عادل يضا املنخرط�ن �� با��  الصناديق، األخذ �ع�ن االعتبار أ

دوال يوضع االختالف التقر�ر ج ومت�ا�� تدعمھ دولة  التآزر والتضامن . وتجدون ضمن هذا

 املعتمدة �� احتساب املعاش �� أنظمة التقاعد. ب�ن املقاييس



  

- 17 - 

 

 �جنة املالية والتنمية االقتصادية                                                   ال��ملان ـ مجلس النواب   

 
الصندوق، م��زا  اتكما تطرق السيد الوز�ر �� جوابھ، ملسألة استثمار احتياط

  وتوف�� أن هناك هاجس�ن يتحكمان �� تدب�� ا �حفظة: هاجس ضمان  االحتياطات، 

من استثمارات  %85تحقات املنخرط�ن، وهذا ما يجعل أن السيولة ال�افية ألداء  مس

 . %0الصندوق توجھ لسندات الدين ل�خز�نة، أل��ا مضمونة، و�سبة ا�خاطر �� 

سنة، أو�ح السيد الوز�ر أنھ سيتم  63وعن الرفع من سن  التقاعد إ�� 

بالنسبة لبعض  ا �تمديد اختيار ول جعل هذا المستقبال األخذ �ع�ن االعتبار االق��احات ح

 الوظائف.

 ةباالق��اح القا�ىي بتحس�ن األوضاع االجتماعية لذوي ا�حقوق خاصعالقة و 

موضوع، مؤكدا ع�� ضرورة مراجعة وضعية العديد تفهمھ للاألرامل، أبدى السيد الوز�ر 

   م��ن مستقبال �� إطار وضع منظور شمو�� إلصالح أنظمة التقاعد.

لوز�ر أن إصالح التقاعد ليس مشروع ا�حكومة و�� ختام جوابھ، أكد السيد ا

لوحدها بل هو مشروع مجتمع ك�ل، وجب التعامل معھ بو�� ومسؤولية وحزم لضمان 

 حقوق األجيال القادمة.

ملنتدب لدى وز�ر االقتصاد واملالية امل�لف السيد الوز�ر ا ومن جهة أخرى، نوه

مور إ�� نصا��ا، والذي ركز ع�� تحديد بامل��انية، بالنقاش ا�جاد واملسؤول الذي أعاد  األ 

 حيث أكد �� هذا اإلطار املسؤوليات سواء بالنسبة للصندوق املغر�ي للتقاعد أو للدولة، 

 تؤدي ال��اما��ا اتجاه  الصندوق.  1997أن الدولة ومنذ سنة  ع��
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مليار درهم  من  10وأبرز أن التأخ�� �� مباشرة اإلصالح أدى إ�� إهدار 

سباب، وأن  ا�حكومة هذا التأخ�� فرضتھ عدة ظروف وأ م��زا أنالتقنية، االحتياطات 

 باتخاذاإلصالح لكن تم اق��اح الشروع �� �حوار االجتما��، قانون اإلطار �� اناقشت نقطة 

ع�� إخراج قانون �� مرحلة ثانية  العمل ثم�� مرحلة أو��، املعاي�� االست�جالية هذه 

 اإلطار.

النقاش داخل مجلس املستشار�ن  �� جوابھ، ع�� أن �ع�� وأكد السيد الوز�ر 

مش��ا إ�� أن رفع ا�حد  األد�ى للمعاش أشهر �ان سببا �� تأخ��  هذا اإلصالح،  خمسةملدة 

، وجاء نتيجة ل�حوار االجتما��، ونفس  الشأن أساسا درهم لم يكن مطروحا 1500إ�� 

ب�ن السيدات الية �ان نتيجة للنقاش بالنسبة للتدرج �� تن�يل هذه اإلجراءات االست�ج

  .والسادة املستشار�ن وا�حكومة داخل مجلس املستشار�ن

و�خصوص مسألة التوظيفات املالية، أشار إ�� أن الصندوق املغر�ي للتقاعد 

يحقق أحد أع�� معدالت التوظيفات املالية، بالرغم من أنھ ملزم بقوان�ن مضبوطة ال 

 .% 5حقق ��  السنوات األخ��ة معدل �سبة املردودية ��  �سمح با�خاطرة، مضيفا أنھ 

 

 ، تقدم الفر�ق  االستقال�� للوحدة والتعادلية:2016يوليوز  18و�تار�خ 

�غ�� و�تمم القانون رقم  71.14مشروع القانون رقم ) �عديالت حول 5ــــ بخمس (

نظام املعاشات  ) ا�حدث بموجبھ1971د�سم��  30( 1391ذي القعدة  12بتار�خ  011.71

 .املدنية
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ا�حددة بموجبھ السن   72.14مشروع القانون رقم ) �عديالت حول 3ــــ ثالثة (

ال�ي يجب أن يحال ف��ا ع�� التقاعد  املوظفون واملستخدمون املنخرطون ��  نظام  

 املعاشات  املدنية.

� الشر�ف �غ�� و�تمم الظه� 96.15مشروع قانون رقم ) �عديالت حول 3ــــ ثالثة (

) املتعلق 1977أكتو�ر  4( 1397من شوال  20الصادر ��  1.77.216بمثابة قانون رقم 

 بإحداث نظام جما�� ملنح رواتب التقاعد.

 

بتار�خ  ااجتماعو�ش�� �� األخ�� أن �جنة املالية والتنمية االقتصادية قد عقدت 

قيد الدرس،  قوان�نال  مشاريعالتعديالت وع�� ع��  للتصو�ت، خصص 2016يوليوز  19

املقدمة من طرف  الفر�ق االستقال�� للوحدة والتعادلية، حيث ُرِفَضت التعديالت 

ع�� مشاريع القوان�ن كما تمت إحال��ا من مجلس املستشار�ن، بالنتيجة ال�جنة وصادقت 

 التالية:

 

ذي  12بتار�خ  011.71�غ�� و�تمم القانون رقم  71.14قانون رقم مشروع ــــ 

 .) ا�حدث بموجبھ نظام املعاشات املدنية1971د�سم��  30( 1391دة القع

 الأحد املمتنعون:  09 املعارضون: 16 املوافقون:
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ا�حددة بموجبھ السن  ال�ي يجب أن يحال ف��ا ع��  72.14قانون رقم مشروع ـــ 

 التقاعد  املوظفون واملستخدمون املنخرطون ��  نظام  املعاشات  املدنية.

 الأحد املمتنعون:  09 املعارضون: 16 املوافقون:

 

من  12الصادر ��  013.71�غ�� و�تمم القانون رقم  95.15مشروع قانون رقم ـــ 

، ات  العسكر�ةــــــبموجبھ نظام  املعاش) ا�حدث 1971د�سم��  30( 1391ذي  القعدة 

 إجمــــــــــــــــــــــاع.

� و�تمم الظه�� الشر�ف بمثابة قانون رقم �غ� 96.15مشروع قانون رقم ـــ 

) املتعلق بإحداث نظام جما�� 1977أكتو�ر  4( 1397من شوال  20الصادر ��  1.77.216

 ملنح رواتب التقاعد.

 الأحد املمتنعون:  09 املعارضون: 16 املوافقون:

 

 

 

 مقرر �جنة املالية والتنمية االقتصادية
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 عبد العز�ز العبودي                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رضـــــــــــــــــــــــــع

 السيد إدريس األزمي اإلدري�ىي الوز�ر املنتدب

 لدى وز�ر  االقتصاد واملالية امل�لف بامل��انية

 النوابأمام �جنة املالية والتنمية االقتصادية بمجلس 
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 السيد محمد مبد�عتدخل 

 امل�لف بالوظيفة العمومية، لوز�ر  املنتدب لدى رئيس ا�حكومةا

 وتحديث  اإلدارة 

 النوابأمام �جنة املالية والتنمية االقتصادية بمجلس 

ا�حددة بموجبھ السن ال�ي يجب أن يحال  72.14حول مشروع قانون رقم 

واملستخدمون املنخرطون �� نظام املعاشات ف��ا ع�� التقاعد املوظفون 

 املدنية.

 

 

 

 

 

 

 

 



  

- 28 - 

 

 �جنة املالية والتنمية االقتصادية                                                   ال��ملان ـ مجلس النواب   

 
 والصالة والسالم ع�� أشرف املرسل�ن، �سم هللا الرحمن الرحيم

 السيد الرئيس ا�ح��م، 

 ،سيدات والسادة النواب ا�ح��م�نال

�شرف�ي ويسعد�ي، أن أتواجد معكم اليوم من أجل تقديم مشروع القانون رقم 

بموجبھ السن ال�ي يجب أن يحال ف��ا ع�� التقاعد املوظفون ا�حددة  72.14

 واملستخدمون املنخرطون �� نظام املعاشات املدنية.

وكما �علمون، فقد سبق �جلس املستشار�ن، أن صادق ع�� مشروع هذا 

 . 2016يونيو  28القانون ، �� جلستھ العامة بتار�خ 

م أن أنظمة  وقبل عرض مضام�ن مشروع القانون، اسمحوا �� أن
ُ

ذكرك
ُ
أ

التقاعد باملغرب، كما هو الشأن �� العديد من الدول، �عرف عدة إكراهات تؤثر سلبا ع�� 

 ديموم��ا وتوازنا��ا املالية، ال�ىيء الذي ��دد هذه األنظمة باإلفالس.

ولقد أث�� خطر تفاقم املشا�ل ال�ي �عا�ي م��ا أنظمة التقاعد  ببالدنا منذ سنة 

ذي جعل السلطات العمومية تضع إش�الية إصالح  أنظمة التقاعد ضمن ، ال�ىيء ال2000

أولو�ا��ا، وعملت ع�� وضع اس��اتيجية إلصالح شامل لهذه األنظمة، وذلك باعتماد 

مقار�ة �شاركية �سمح بإشراك �ل الفاعل�ن املتدخل�ن �� قطاع التقاعد، من سلطات 

 وافقي و�ناء.عمومية، وفرقاء اقتصادي�ن واجتماعي�ن �� إطار ت

لقد آن األوان التخاذ اإلجراءات الضرور�ة ال�ي �ستدع��ا الوضعية الراهنة 

ال�ي وصل إل��ا نظام املعاشات املدنية، وأن أي تأخ�� �� مباشرة اإلصالح من شأنھ أن 
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خذ مستقبال غ�� ذات جدوى، ع�� اعتبار أن عامل الزمن 

َ
ت

ُ
يجعل من اإلجراءات ال�ي قد ت

 هذا ا�جال.�عد حاسما �� 

و�عت�� ا�حكومة إصالح نظام املعاشات املدنية، ورشا مست�جال ومص��يا، 

 إلنقاذ هذا النظام من اإلفالس وضمان حقوق املنخرط�ن فيھ.

وقد أكدت هذه االست�جالية، مجموعة من الدراسات والتقار�ر، السيما 

جتما�� والبيئي )، وا�جلس االقتصادي واال 2013تقر�ري ا�جلس األع�� ل�حسابات (

)2014.( 

كما أن السيد الرئيس األول للمجلس األع�� ل�حسابات، �� عرضھ حول أعمال 

،  أثار من جديد ا�خاطر الكب��ة 2016مايو  4ا�حاكم املالية، أمام مجل�ىي ال��ملان بتار�خ 

حلول  ال�ي يمثلها عدم توازن أنظمة التقاعد ع�� املالية العمومية، وأكد ع�� ضرورة إيجاد

شمولية، والت�جيل بمباشرة مسلسل من اإلصالحات اآلنية والعميقة �شمل جميع أنظمة 

 التقاعد، و�متد ع�� املدى القص�� واملتوسط والبعيد.

وا�حكومة إذ �ستحضر ب�ل مسؤولية، ال�لفة االجتماعية والسياسية لغياب 

ُهم وانخراط أو تأجيل اإلصالح، فإ��ا عازمة ع�� مباشرتھ وتن�يلھ، و�لها أ
َ

ف
َ
مل أن تصل إ�� ت

 الفاعل�ن السياسي�ن واالقتصادي�ن واالجتماعي�ن، إلنجاح هذا الورش.

 السيد الرئيس ا�ح��م ، 

 السيدات والسادة النواب ا�ح��م�ن.
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اسمحوا �� أستعرض أمام �جنتكم املوقرة األسباب والدوا�� ال�ي �انت وراء 

 إعداد هذا املشروع.

مشروع هذا القانون، يأ�ي �� إطار مجموعة من مشاريع فكما �علمون فإن 

القوان�ن ال�ي أعد��ا ا�حكومة، �� سياق اإلصالح املقيا�ىي لنظام املعاشات املدنية، 

 ملعا�جة ال�جز الذي �عرفھ نظام املعاشات املدنية، �غية تدعيم توازناتھ املالية.

تھ املالية، حيث بلغ هذا إن نظام املعاشات املدنية �عرف �جزا بنيو�ا �� توازنا

 ال�جز:

 ؛2014مليار درهم سنة ــــ 

 ؛2015مليار درهم سنة  3  -

 .2016مليار درهم برسم سنة  6ومن املتوقع أن يبلغ هذا ال�جز 

و��ذه الوت��ة، من املرتقب أن تنفذ احتياطات نظام املعاشات املدنية سنة 

 موارده، وتقليص نفقاتھ.، مالم يتم اعتماد إجراءات تروم تحس�ن 2022

مليون  60وتجدر اإلشارة، إ�� أن �ل يوم نتأخر فيھ عن اإلصالح ي�لف النظام 

 مليار درهم سنو�ا)، (حسب تقر�ر ا�جلس األع�� ل�حسابات). 20درهم، (أي حوا�� 

 السيد الرئيس ا�ح��م، 

 السيدات والسادة النواب ا�ح��م�ن.

املعاشات املدنية يرجع إ�� عدة أسباب، نذكر إن اختالل التوازن املا�� لنظام 

 م��ا ع�� ا�خصوص، ما ي��:
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احتساب املعاش بناء ع�� آخر أجرة للموظف، مما أدى إ�� ارتفاع معدالت 

، �� املتوسط من آخر أجرة �ان يتقاضاها املوظف، وال�ي �عت�� % 83التعو�ض حيث تبلغ 

،  %65، وتركيا  %44، وكندا %50�سبة مرتفعة مقارنة مع الدول األخرى، كفر�سا 

 %.53وال���غال 

 )؛110%وقد يفوق مبلغ املعاش مبلغ آخر أجرة، حيث يصل إ�� (

عدم توازن التعرفة املطبقة مقابل ا�حقوق ال�ي يضم��ا النظام، أي أن املعاش 

 االقتطاعات  واملساهمات ا�حينة؛ ضعف مجموع املمنوح ل�ل موظف �ساوي 

سنة  ال�ىيء  28سنة، إ��  23توظيف، حيث انتقل من ارتفاع معدل سن ال

 الذي أدى إ�� تقليص مدة املساهمات واالش��ا�ات؛

 تدهور العامل الديموغرا��، حيث انتقل من: 

 ؛1983) مساهما ل�ل متقاعد واحد سنة 12إثن�ى عشرة (

 ؛2003) مسا هم�ن ل�ل متقاعد واحد سنة 7سبعة (

 ؛2007احد سنة ) مساهم�ن ل�ل متقاعد و 4أر�عة (

 .2016(ُمَساهم�ن) ل�ل متقاعد واحد  2

تطور أمد ا�حياة، (�سبب تحس�ن الظروف املعيشية، التغطية ال�حية...، 

سنة، من  60مما أدى إ�� طول مدة االستفادة من املعاش)، حيث انتقل أمد ا�حياة �عد 

 سنة حاليا.  21إ��  1987سنة ��  18.8
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ل التوازنات املالية لنظام املعاشات املدنية، هذه العوامل، ساهمت �� اختال

ال�ىيء الذي أصبح معھ من الضروري اعتماد إصالحات فور�ة واست�جالية، من أجل 

 استمرار صرف معاشات املتقاعدين ا�حالي�ن، وتمك�ن املتقاعدين ا�جدد من مستحقا��م.

أو�� إن هذا اإلصالح املقيا�ىي الذي تق��حھ ا�حكومة، ال �ش�ل إال مرحلة 

وآنية، ذات طا�ع است�جا�� �� مسلسل اإلصالح، سيتلوه إصالح شمو��، من خالل توحيد 

 أنظمة التقاعد �� قطب�ن:

قطب عمومي: يجمع منخرطي نظام املعاشات املدنية، والنظام ا�جما�� ملنح 

 رواتب التقاعد؛

قطب خاص: ��م أجراء القطاع ا�خاص واملهني�ن والعمال املستقل�ن 

 غ�� األجراء الذين يزاولون �شاطا خاصا. واأل�خاص

 و�اإلضافة إ�� ما سبق، فإن اإلصالح املق��ح يرتكز ع�� مبدأين أساسي�ن: 

 ا�حفاظ ع�� ا�حقوق املكتسبة إ�� تار�خ دخول اإلصالح ح�� التنفيذ؛

 التطبيق التدر��� والسلس ملقتضيات اإلصالح.

 السيد الرئيس ا�ح��م ، 

 واب ا�ح��م�ن.السيدات والسادة الن

إن مشروع القانون املعروض أمام أنظاركم، قد تم إعداده �عد مسلسل  

للتشاور �� إطار عمل ال�جنة الوطنية امل�لفة بإصالح انظمة التقاعد، و�االستئناس بتقر�ر 
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)، وتقر�ر مكتب العمل الدو��، و�الرأي الذي أصدره 2013ا�جلس األع�� ل�حسابات (

 ، بخصوص هذا املوضوع.2014أكتو�ر  30االجتما�� والبيئي بتار�خ ا�جلس االقتصادي و 

و�دخل هذا املشروع �� إطار مجموعة من اإلجراءات ارتأت ا�حكومة اتخاذها 

 إلصالح نظام املعاشات املدنية، و��م باألساس املقاييس التالية:

 حد السن ال�ي يجب أن يحال ف��ا ع�� التقاعد؛

 �سبة احتساب املعاش؛

 األجر املرج�� الحتساب املعاش؛

 �سبة االش��ا�ات واالقتطاعات.

إن املقاييس املتعلقة بنسبة احتساب املعاش، واألجر املرج��، و�سبة 

 االش��ا�ات واالقتطاعات، ستكون موضوع تدخل السيد الوز�ر امل�لف بامل��انية.

ل ستمكن إن هذه املقاييس مجتمعة لن تحل إش�الية التقاعد بصفة ��ائية، ب

 من تأجيل أزمة نظام املعاشات املدنية ملدة لن تتجاوز العشر سنوات.

وقبل تقديم مضام�ن مشروع القانون، تجدر اإلشارة إ�� أن املشروع ��م 

املنخرط�ن �� نظام املعاشات املدنية، و�تعلق األمر بموظفي اإلدارات العمومية وا�جماعات 

ألف  672امة، والذين يبلغ عددهم حوا�� ال��ابية، و�عض مستخدمي املؤسسات الع

 منخرط.

 

 السيد الرئيس ا�ح��م ، 
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 السيدات والسادة النواب ا�ح��م�ن.

املذكور،  تتحدد �� املقتضيات  72.14أهم مضام�ن مشروع القانون رقم إن 

 التالية:

 سنة. 63تحديد سن اإلحالة ع�� التقاعد �� 

 هذا اإلجراء، وفقا ملا ي��: وقد تم اعتماد مرحلة انتقالية �� تطبيق

 ؛1957سنة بالنسبة للمزدادين قبل  60 -

 ؛1957)أشهر بالنسبة للمزدادين سنة 6سنة وستة( 60 -

 ؛1958سنة بالنسبة للمزدادين سنة  61 -

 .1959)أشهر بالنسبة للمزدادين سنة 6سنة وستة( 61 -

 .1960سنة بالنسبة للمزدادين سنة  62 -

 .1961ر بالنسبة للمزدادين سنة )أشه6سنة وستة( 62 -

سنة لإلحالة ع�� التقاعد، لن يطبق  إال ابتداء من  63وهو ما �ع�ي أن اعتماد 

 .2024سنة 

اإلبقاء ع�� سن اإلحالة ع�� التقاعد بالنسبة لألساتذة الباحث�ن �� خمسة 

 سنة.  (65)وست�ن 

إذا ان��ت سنة، و  65تحديد سن املوظف�ن واملستخدم�ن املعين�ن سفراء �� 

مهامهم أو تم إ��اؤها، حسب ا�حالة، قبل بلوغ حد السن، فإن التار�خ املعت�� من أجل 

 سنة. 63اإلحالة ع�� التقاعد هو تار�خ ان��اء املهام أو إ��ا��ا �� حالة تجاوزه 
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 إم�انية تمديد حد سن اإلحالة ع�� التقاعد:

لألساتذة الباحث�ن، ومرة ملدة أقصاها سنتان، قابلة للتجديد مرت�ن بالنسبة 

واحدة بالنسبة لبا�� املنخرط�ن �� نظام املعاشات املدنية، بقرار لرئيس ا�حكومة و�اق��اح 

من السلطة ال�ي لها حق التعي�ن و�عد موافقة املعني�ن باألمر، وذلك إذا اقتضت حاجة 

 املص�حة ذلك؛

 .بظه�� شر�ف بالنسبة للموظف�ن واملستخدم�ن املعين�ن سفراء 

 االحتفاظ باألساتذة الباحث�ن وموظفي ال��بية الوطنية:

بالنسبة لألساتذة الباحث�ن، واملوظف�ن ا�خاضع�ن للنظام األسا�ىي ا�خاص 

بموظفي وزارة ال��بية الوطنية، فإن مشروع القانون املذكور ينص، �� جميع ا�حاالت، بما 

يد حد س��م إ�� غاية متم �� ذلك حالة التقاعد قبل بلوغ حد السن، ع�� إم�انية تمد

 السنة الدراسية أو ا�جامعية، وذلك بقرار للسلطة ال�ي لها صالحية التعي�ن.

وتجدر اإلشارة إ�� أنھ مقارنة مع ما هو معمول بھ �� �عض الدول، فإن سن 

 62سنة، وفر�سا  65سنة، وإسبانيا  65سنة، وال���غال  65التقاعد حدد مثال بأملانيا �� 

 سنة. 65ا سنة، و��جي�

 تحديد الوثائق املعتمدة لتحديد توار�خ االزدياد:

ُيحدُد مشروع القانون املذكور، الوثائق املعتمدة كحجة لتحديد توار�خ ازدياد 

املنخرط�ن وذوي حقوقهم، لالستفادة من معاشات التقاعد، وال�ي تتمثل �� رسم الوالدة 

 والوثائق ال�ي تقوم 



  

- 36 - 

 

 �جنة املالية والتنمية االقتصادية                                                   ال��ملان ـ مجلس النواب   

 
 ة، عند التوظيف أو عند ازدياد األوالد.مقامھ، املد�� ��ا حسب ا�حال

دجن�� يوم وشهر ازدياد  31كما تم بموجب مشروع هذا القانون، اعتبار 

 املوظف�ن واألعوان غ�� ا�حدد يوم وشهر ازديادهم.

وتجدر اإلشارة إ�� أن مشروع هذا القانون قد تطرق ل�افة ا�جوانب املتعلقة 

اعد املنخرطون �� نظام املعاشات املدنية، لذلك بالسن ال�ي يجب أن يحال ف��ا ع�� التق

 012.71فقد نصت املادة الثالثة من املشروع ع�� ��خ مقتضيات القانون ا�حا�� رقم 

 .1971د�سم��  30الصادر �� 

 السيد الرئيس ا�ح��م، 

 السيدات والسادة النواب ا�ح��م�ن.

ع يكت�ىي طا�عا �� األخ�� البد من التأكيد مرة أخرى ع�� أن هذا املشرو 

است�جاليا، و�تع�ن التعامل معھ ب�ل املسؤولية الالزمة، باعتباره سيساهم �� استعادة 

 التوازن املا�� للصندوق املغر�ي للتقاعد، ال�ىيء الذي سيضمن حقوق األجيال القادمة.

تلكم ��، السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب، أهم مضام�ن مشروع 

 أنظار �جنتكم املوقرة، قصد الدراسة واملصادقة. القانون املعروض ع��

 والسالم عليكم ورحمة هللا �عا�� و�ر�اتھ.
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 جدول يو�ح االختالف ب�ن املقاييس

 املعتمدة �� احتساب املعاش �� أنظمة التقاعد
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 جدول مقارن حول اق��احات ا�حكومة

 ،وتوصيات ا�جلس االقتصادي واالجتما�� والبيئي

 وا�جلس األع�� ل�حسابات

 املعاشات املدنية�شأن اإلصالح املقيا�ىي لنظام 
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 اق��احات ا�حكومة

 )71.14و  72.14مشرو�� القانوني�ن رقم (
 توصيات ا�جلس االقتصاد واالجتما�� والبيئي توصيات ا�جلس األع�� ل�حسابات

 سنة. 63رفع سن التقاعد إ��  - 1

 غ�� أنھ �� مرحلة انتقالية تحدد هذه السن ��:

 ؛1957بالنسبة للمزدادين قبل  سنة 60-

 ؛1957سنة بالنسبة للمزدادين سنة 61-

 .1958سنة بالنسبة للمزدادين سنة 62-

) 65تحدد سن اإلحالة ع�� التقاعد �� خمسة وست�ن (  –

سنة بالنسبة لألساتذة الباحث�ن، وللموظف�ن 

 .املعين�ن سفراء واملستخدم�ن

ملدة أقصاها يمكن تمديد حد السن املشار إليھ أعاله  

) قابلة للتجديد مرت�ن بالنسبة لألساتذة 2سنتان (

الباحث�ن، ومرة واحدة بالنسبة لبا�� املوظف�ن 

 واملستخدم�ن.

سنة بصفة  65رفع سن التقاعد إ��  -

سنوات، مع إم�انية  10تدر�جية ع�� مدى 

تمديد ف��ة �شاطهم فوق هذا السن ح�ى 

 يتس�ى لهم االستفادة من تقاعد �امل.

اعتماد مقار�ة تدر�جية و�طيئة �� مرحلة أو��  -

بمعدل ستة أشهر �ل سنة خالل الست سنوات 

 ).2020سنة ��  63األو�� لإلصالح (

 سنة بصفة طوعية؛ 65اعتماد  -

تقييم آثار االنخراط الطو�� �عد سنت�ن أو  -

 ثالث سنوات؛
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 اق��احات ا�حكومة

 )71.14و  72.14مشرو�� القانوني�ن رقم (
 توصيات ا�جلس االقتصاد واالجتما�� والبيئي توصيات ا�جلس األع�� ل�حسابات

الرفع من �سبة �ل من االقتطاعات واملساهمات لتبلغ  -2

 حاليا):  %10من عناصر األجرة. (بدل   14%

 و�صفة انتقالية ستحدد هذه النسبة ��:

بالنسبة للف��ة امل��اوحة ب�ن فاتح الشهر املوا��  11% -

 31لتار�خ �شر مشروع هذا القانون �� ا�جر�دة الرسمية و 

 ؛2016دجن�� 

 31بالنسبة للف��ة امل��اوحة ما ب�ن فاتح يناير  و 12% -

 ؛2017دجن�� 

 31بالنسبة للف��ة امل��اوحة ما ب�ن فاتح يناير  و 13% -

 .2018دجن�� 

 

 

 

 

 % 30إ��  % 20الرفع من املساهمات من  -

 توزع ع�� الش�ل التا��:

بالتساوي ب�ن املنخرط واملشغل،  % 24 

املعتمدة  % 20باعتماد مبدأ التوزيع، بدل 

 حاليا؛

تخصص لنظام تكمي�� مب�ي ع�� أساس  % 6

رسملة، يتحملها مناصفة املنخرط ال

 واملشغل.

 

 

 

 

 

 

 10000و 8000تحديد سقف لألجـــور ب�ن  -

 درهم.

احتساب �سبة املساهمة بالنسبة لألجر األد�ى  -

بالنسبة للموظف  %12,5من السقف بنسبة 

 بالنسبة للدولة. % 15,5و

بالنسبة لألجور ال�ي تتجاوز السقف، فإن  -

 ع�� أساس شطر�ن :املساهمات تحتسب 

شطر أول : أسا�ىي يحدد �سقف تطبـــــق عليــــھ  -

ع�� أساس  %10و %8�سبة املســـاهمة ب�ن 

) والثلث�ن للدولة %3الثلث للموظف (حوا�� 

 ).%6(حوا�� 

شطر ثا�ي: تكمي�� من الدرهم األول توزع فيھ  -

 املساهمة بالتساوي ب�ن املوظف والدولة.

�� الشطر الثا�ي �� مبلغ وتحدد �سبة املساهمة 
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 اق��احات ا�حكومة

 )71.14و  72.14مشرو�� القانوني�ن رقم (
 توصيات ا�جلس االقتصاد واالجتما�� والبيئي توصيات ا�جلس األع�� ل�حسابات

 مراجعة األجر املرج�� الحتساب املعاش: -3

تصفية املعاش باعتماد متوسط عناصر األجرة ال�ي 

خضعت لالقتطاع من أجل املعاش برسم الستة 

سنوات) من ا�خدمة الفعلية  8) شهرا (أي 96والتسع�ن (

 املنجزة إ�� غاية تار�خ ا�حذف من األسالك.

 و بصفة انتقالية ستحدد املدة املذكورة ��:

شهرا بالنسبة للمنخرط�ن الذين يحذفون من  24 -

 ؛2017األسالك خالل سنة 

شهرا بالنسبة للمنخرط�ن الذين يحذفون من  48 -

 ؛2018األسالك خالل سنة 

من شهرا بالنسبة للمنخرط�ن الذي يحذفون  72 -

 .2019األسالك خالل سنة 

 

  

اعتماد وعاء احتساب املعاش بناء ع�� - 

سنوات  إ��  10معدل أجور ف��ة ت��اوح من  

 .السنة  15

اعتماد أفضل ثمان سنوات كقاعدة الحتساب  -

 املعاش.



  

- 43 - 

 

 �جنة املالية والتنمية االقتصادية                                                   ال��ملان ـ مجلس النواب   

 
 اق��احات ا�حكومة

 )71.14و  72.14مشرو�� القانوني�ن رقم (
 توصيات ا�جلس االقتصاد واالجتما�� والبيئي توصيات ا�جلس األع�� ل�حسابات

تخفيض �سبة األقساط السنو�ة الحتساب املعاش من  -4

تم اكتسا��ا بالنسبة ل�افة ا�حقوق ال�ي سي % 2إ��  % 2,5

 %2,5مع ا�حفاظ ع�� �سبة  2017ابتداء من فاتح يناير 

 ل�افة ا�حقوق املكتسبة قبل هذا التار�خ. 

 

 

بدل  % 2تحديد �سبة القسط السنوي ��  -

 املعتمدة حاليا. % 2.5

 ا�جلس لم يتعرض �� رأيھ لهذه النقطة.

تخفيض �سبة األقساط السنو�ة الحتساب املعاش  -5

 %1,5حد السن (التقاعد النس�ي) ع�� أساس قبل بلوغ 

 %2مع ا�حفاظ ع�� �سبة  2017ابتداء من فاتح يناير 

 بالنسبة ل�حقوق املكتسبة قبل هذا التار�خ.

بالنسبة للتقاعد قبل بلوغ حد السن فإنھ  -

 :يق��ح اعتماد إحدى الطرق التالية

إ�� غاية بلوغ تأجيل االستفادة من املعاش 

 لتقاعد؛السن القانو�ي ل

تصفية املعاش مباشرة، مع اعتماد تخفيض 

مناسب للمعاش �ش�ل يحافظ ع�� حيادية 

 العملية بالنسبة للنظام.

 ا�جلس لم يتعرض �� رأيھ لهذه النقطة.
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 اق��احات ا�حكومة

 )71.14و  72.14مشرو�� القانوني�ن رقم (
 توصيات ا�جلس االقتصاد واالجتما�� والبيئي توصيات ا�جلس األع�� ل�حسابات

الز�ادة �� املدة املطلو�ة لالستفادة من التقاعد قبل  -6

 بلوغ حد السن من:

 سنة بالنسبة للمرأة املوظفة؛ 18سنة إ��  15-

 سنة بالنسبة للموظف. 24سنة إ��  21-

 ا�جلس لم يتعرض �� رأيھ لهذه النقطة.

 

 ا�جلس لم يتعرض �� رأيھ لهذه النقطة.
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 ع�� ق��حةامل الفر�ق االستقال�� للوحدة والتعادلية يالتد�ع

 011.71 رقم القانون  و�تمم �غ�� 71.14مشروع القانون رقم 

 املدنية املعاشات نظام بموجبھ ا�حدث
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 على  مقترحةال الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة یالتدتع

 011.71 رقم القانون ویتمم یغیر 71.14مشروع القانون رقم 

 المدنیة المعاشات نظام بموجبھ المحدث  
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 1رقم التعديل 

 املادة األو��

 ت��ير التعديل املعدلالنص  النص األص�� الفصل

4 

يكتسب ا�حق �� ا�حصول ع�� 

معاش التقاعد قبل بلوغ السن القانونية لإلحالة 

 .املعاشإ�� 

وفق الشروط ا�حددة ��  -°1 

 الفصل �عدة:

فيما يتعلق باملوظف�ن واملستخدم�ن  -

الذكور الذين قضوا �� ا�خدمة الفعلية 

) 24مدة ال تقل عن أر�عة وعشر�ن (

 سنة؛

 

فيما يتعلق باملوظف�ن واملستخدم�ن  -

الذكور اللوا�ي قض�ن �� ا�خدمة الفعلية 

 ) سنة؛18مدة ال تقل عن ثما�ي عشرة (

 

 من غ�� تقيد ........................... -°2

يكتسب ا�حق �� ا�حصول ع�� معاش 

 .املعاشالتقاعد قبل بلوغ السن القانونية لإلحالة إ�� 

�� الفصل  وفق الشروط ا�حددة -°1 

 �عدة:

فيما يتعلق باملوظف�ن واملستخدم�ن الذكور  -

 بجميع القطاعات �� الوظيفة العمومية

الذين قضوا �� ا�خدمة الفعلية مدة ال تقل 

 ) سنة؛24عن أر�عة وعشر�ن (

فيما يتعلق باملوظف�ن واملستخدم�ن الذكور  -

 بجميع القطاعات �� الوظيفة العمومية

لفعلية مدة ال تقل اللوا�ي قض�ن �� ا�خدمة ا

 ) سنة؛18عن ثما�ي عشرة (

 من غ�� تقيد ........................... -°2

 

التأكيد ع�� أن الشروط ال�ي 

�� ا�حصول يكتسب بموج��ا ا�حق 

جميع ��م  التقاعد النس�يع�� 

موظفي ومستخدمي القطاعات �� 

، وذلك من الوظيفة العمومية

أجل تفادي االستثناء الذي يمارس 

داخل �عض القطاعات ا�حكومية 

 مبدأ ت�افؤ الفرص.ب يمسمما 
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 2رقم التعديل 

 1املادة 

 ت��ير التعديل النص املعدل النص األص�� الفصل

16 

املنصوص عليھ  برسم املعاشتقتطع 

من  %14من هذا القانون �سبة  أعاله 2�� الفصل 

أعاله  11عناصر األجرة املنصوص عل��ا �� املادة 

ال�ي يتقاضاها املوظفون واملستخدمون املرسمون 

الدرجة والسلم والرتبة برسم اإلطار و  واملتمرنون 

 ،ال�ي ينتمون إل��ا

املنصوص عليھ  برسم املعاشتقتطع 

من  %10 من هذا القانون �سبة أعاله 2�� الفصل 

أعاله  11��ا �� املادة عناصر األجرة املنصوص عل

ال�ي يتقاضاها املوظفون واملستخدمون املرسمون 

الدرجة والسلم والرتبة ال�ي برسم اإلطار و  واملتمرنون 

 ، ينتمون إل��ا

 الثلثتطبيق قاعدة 

من النسبة املئو�ة من عناصر األجرة 

 بالنسبة للموظف�ن واملستخدم�ن

و�سبة الثلث�ن بالنسبة للمشغل�ن، 

كون املغرب من�جما مع وذلك ح�ى ي

املعاي�� الدولية املطبقة �� هذا 

 ا�جال.
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 3رقم التعديل 

 1املادة 

 لفصل

 ت��ير التعديل النص املعدل النص األص��

4-2 

تدفع الدولة وا�جماعات ال��ابية 

واملؤسسات العمومية املعنية إ�� الصندوق 

 املغر�ي للتقاعد املساهمات التالية:

مساهمات �� معاشات التقاعد  -°1

املستحقة ملوظف��ا ومستخدم��ا فيما يتعلق 

با�خدمات ال�حيحة وا�خدمات امل�ححة 

 %  14وتحدد �سبة املساهمات املذكورة �� 

من عناصر األجرة املنصوص عل��ا �� الفصل 

 أعاله. 11

دفع الدولة وا�جماعات ال��ابية ت

واملؤسسات العمومية املعنية إ�� الصندوق 

 املغر�ي للتقاعد املساهمات التالية:

مساهمات �� معاشات التقاعد  -°1

املستحقة ملوظف��ا ومستخدم��ا فيما يتعلق 

با�خدمات ال�حيحة وا�خدمات امل�ححة 

 %  20وتحدد �سبة املساهمات املذكورة �� 

األجرة املنصوص عل��ا �� الفصل من عناصر 

 أعاله. 11

 

تطبيق قاعدة الثلث من 

النسبة املئو�ة من عناصر األجرة 

 بالنسبة للموظف�ن واملستخدم�ن

بالنسبة للمشغل�ن،  الثلث�نو�سبة 

وذلك ح�ى يكون املغرب من�جما مع 

املعاي�� الدولية املطبقة �� هذا 

 ا�جال.
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وتتحمل الدولة 

 و...........................

 (البا�� بدون �غي��)

 وتتحمل الدولة و.........................

 (البا�� بدون �غي��)
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 4رقم التعديل 

 1املادة 

 ت��ير التعديل النص املعدل النص األص�� الفصل

 �� ا�حق ن العو  أو  وظفملا أرامل أو  أرملة تخول  33

 حصل الذي التقاعد راتب من % 50 �عادل راتب

 يوم عليھ يحصل أن نمكملا �ان من أو  الزوج عليھ

 راتب نصف قتضاءاال عند إليھ و�ضاف، وفاتھ

 من �ان الزوج أو  منھ �ستفيد �ان الذي الزمانة

  .منھ �ستفيد أن مكنملا

 

 

 

 حالة��  الراتب هذا و�قسم

 ...................... 

 �� ا�حق ن العو  أو  وظفملا أرامل أو  أرملة تخول 

 حصل الذي التقاعد راتب من % 50 �عادل راتب

 يوم عليھ يحصل أن نمكملا �ان من أو  الزوج عليھ

ع�� أال يقل هذا املعاش ا�حصل ، وفاتھ

 ،) درهم1000عليھ عن ألف درهم (

 الزمانة راتب نصف قتضاءاال عند إليھ و�ضاف

 أن مكنملا من �ان الزوج أو  منھ �ستفيد �ان الذي

  .منھ �ستفيد

 حالة��  الراتب هذا و�قسم
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 .(البا�� بدون �غي��)
 ........................ 

 

 .(البا�� بدون �غي��)
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 5رقم التعديل 

 2املادة 

 ت��ير التعديل النص املعدل النص األص�� الفصل

املكرر  12

 مرت�ن

يحدد األجر املرج��، الذي يحتسب 

ع�� أساسھ معاش التقاعد، �� متوسط عناصر 

أعاله، ال�ي  11األجرة املشار إل��ا �� الفصل 

خضعت لالقتطاع من أجل املعاش برسم 

) شهرا األخ��ة من 96الستة والتسع�ن (

ا�خدمة الفعلية املنجزة إ�� غاية تار�خ ا�حذف 

 من األسالك.

 كورة تحدد ��:غ�� أن املدة املذ

شهرا بالنسبة  )24أر�عة وعشر�ن ( -

للموظف�ن واملستخدم�ن الذين 

يحذفون من األسالك خالل سنة 

 ؛2017
شهرا بالنسبة  )48ثمانية وأر�ع�ن ( -

للموظف�ن واملستخدم�ن الذين 

يحدد األجر املرج��، الذي يحتسب ع�� 

أساسھ معاش التقاعد، �� متوسط عناصر األجرة 

خضعت أعاله، ال�ي  11املشار إل��ا �� الفصل 

الثمانية واألر�ع�ن لالقتطاع من أجل املعاش برسم 

شهرا األخ��ة من ا�خدمة الفعلية املنجزة إ��  )48(

 غاية تار�خ ا�حذف من األسالك.

 غ�� أن املدة املذكورة تحدد ��:

شهرا بالنسبة  )24أر�عة وعشر�ن ( -

للموظف�ن واملستخدم�ن الذين يحذفون من 

 ؛2017األسالك خالل سنة 
شهرا بالنسبة  )36وثالث�ن ( ةست -

للموظف�ن واملستخدم�ن الذين يحذفون من 

 ؛2018األسالك خالل سنة 
شهرا بالنسبة  )48الثمانية واألر�ع�ن ( -
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يحذفون من األسالك خالل سنة 

 ؛2018
شهرا بالنسبة  )72اثن�ن وسبع�ن ( -

للموظف�ن واملستخدم�ن الذين 

يحذفون من األسالك خالل سنة 

 ؛2019
 و�حدد األجر ................................

 

 .(البا�� بدون �غي��) 

للموظف�ن واملستخدم�ن الذين يحذفون من 

 .2019األسالك خالل سنة 
 و�حدد األجر ................................

 .(البا�� بدون �غي��)
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 على  الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیةتعدیالت 
السن التي یجب أن یحال فیھا على  بموجبھالمحددة  72.14مشروع القانون رقم 

 المدنیة المعاشات نظامالتقاعد الموظفون والمستخدمون المنخرطون في 
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 1رقم التعديل 

 املادة األو��

 ت��ير  النص املعدل النص األص�� ملادةا

 التعديل

تحدد سن اإلحالة ...............................  1

 سنة.

 غ�� أن ....................... ��:

- .......................................... 

- ......................................... 

- ......................................... 

التقاعد ��  إ��وتحدد سن اإلحالة 

...................... 

 (البا�� بدون �غي��) 

 تحدد سن اإلحالة ............................... سنة.

 غ�� أن ....................... ��:

- .......................................... 

- ......................................... 

- ......................................... 

التقاعد ��  ع��وتحدد سن اإلحالة 

 (البا�� بدون �غي��) ......................
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 2رقم التعديل 

 املادة األو��

ت��ير  النص املعدل النص األص�� ملادةا

 التعديل

تحدد سن اإلحالة  1

 ............................... سنة.

 ��: غ�� أن .......................

   .......................................... 

   ......................................... 

   ......................................... 

يمكن تمديد السن املشار إل��ا �� 

 الفقرات السابقة:

) قابلة للتجديد مرت�ن 2ملدة أقصاها سنتان (  -1

بالنسبة لألساتذة الباحث�ن، ومرة واحدة 

بالنسبة لبا�� املوظف�ن واملستخدم�ن، وذلك 

بقرار لرئيس ا�حكومة يتخذ باق��اح من 

تحدد سن اإلحالة ............................... 

 سنة.

 غ�� أن ....................... ��:

   .......................................... 

   ......................................... 

   ......................................... 

يمكن تمديد السن املشار إل��ا �� الفقرات 

 السابقة:

) قابلة للتجديد مرت�ن 2ملدة أقصاها سنتان ( -1

بالنسبة لألساتذة الباحث�ن، ومرة واحدة بالنسبة 

لبا�� املوظف�ن واملستخدم�ن، وذلك بقرار لرئيس 

ة ال�ي لها ا�حكومة يتخذ باق��اح من السلط

 

تمك�ن 

املوظف�ن واملستخدم�ن 

مدد سن إحال��م أن ت من

ع�� التقاعد إ�� ما فوق 

سنة إذا �انوا يرغبون  63

�� ذلك دون أن يكون ذلك 

مرتبطا بأن تقت�ىي حالة 

املص�حة ذلك، خاصة 

وأن ا�حكومة قد 

اق��حت، �� الن�خة 

ا�حالة ع�� مجلس 
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السلطة ال�ي لها صالحية التعي�ن بموافقة 

املعني�ن باألمر، وذلك إذا اقتضت حالة 

 املص�حة ذلك.

2-  ........................ 

 (البا�� بدون �غي��)

املعني�ن من بمبادرة واق��اح صالحية التعي�ن 

 باألمر.

2-  ........................ 

 (البا�� بدون �غي��)

املستشار�ن من مشروع 

 .سنة 65القانون، سن 
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 3رقم التعديل 

 2املادة 

 ت��ير التعديل النص املعدل النص األص�� ادةامل

ال يمكن أن يحتج ع�� إدارات  2

الدولة وا�جماعات ال��ابية واملؤسسات 

العمومية، فيما يتعلق بتحديد سن 

املوظف�ن واملستخدم�ن العامل�ن ��ا، وال 

ع�� الصندوق املغر�ي للتقاعد فيما 

يخص سن من تؤول إل��م حقوق 

املوظف�ن واملستخدم�ن املذكور�ن، 

إال  بالنسبة للمعاشات ال�ي �ستحقو��ا،

برسوم الوالدة أو الوثائق ال�ي تقوم 

مقامها، املد�� ��ا، حسب ا�حالة، عند 

التوظيف أو عند ازدياد األوالد، وا�حتفظ 

��ا �� امللفات اإلدار�ة أو ملفات االنخراط 

�� نظام املعاشات املدنية، أو املد�� ��ا 

ألول مرة لدى ا�جهات املذكورة بالنسبة 

فا �جميع لذوي ا�حقوق، وذلك خال 

ال يمكن أن يحتج ع�� إدارات الدولة 

وا�جماعات ال��ابية واملؤسسات العمومية، فيما 

يتعلق بتحديد سن املوظف�ن واملستخدم�ن العامل�ن 

��ا، وال ع�� الصندوق املغر�ي للتقاعد فيما يخص 

ل��م حقوق املوظف�ن واملستخدم�ن سن من تؤول إ

املذكور�ن، بالنسبة للمعاشات ال�ي �ستحقو��ا، إال 

برسوم الوالدة أو الوثائق ال�ي تقوم مقامها، املد�� 

��ا، حسب ا�حالة، عند التوظيف أو عند ازدياد 

األوالد، وا�حتفظ ��ا �� امللفات اإلدار�ة أو ملفات 

، أو املد�� ��ا ألول االنخراط �� نظام املعاشات املدنية

مرة لدى ا�جهات املذكورة بالنسبة لذوي ا�حقوق، 

أو املد�� ��ا �عد صدور أح�ام قضائية 

وذلك خالفا �جميع األح�ام التشريعية  بخصوصها،

 والتنظيمية املنافية لذلك.

 

يضطر �عض املوظف�ن 

واملستخدم�ن، �� �عض ا�حاالت، إ�� 

أح�ام قضائية ت�حح استصدار 

تار�خ ازديادهم، لذلك البد من أن 

يأخذ الصندوق املغر�ي للتقاعد 

باالعتبار هذه األح�ام دون أن يكون 

  ا�حكم صادر بالضرورة ضده.
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األح�ام التشريعية والتنظيمية املنافية 

 لذلك.

 

 (البا�� بدون �غي��)

 (البا�� بدون �غي��)
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 على  فریق االستقاللي للوحدة والتعادلیةتعدیالت ال
 الظھیر الشریف بمثابة قانونالذي یغیر ویتمم  96.15مشروع القانون رقم 

 المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد 1.77.216رقم  
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 1رقم التعديل 

 1املادة 

 ت��ير التعديل النص املعدل النص األص�� فصلال

معاش التقاعد العادي  20

اإلجما�� هو اإليراد العمري الذي يكتسبھ �� 

ا�حال �ل منخرط بلغ سن اإلحالة ع�� 

التقاعد وانقطع عن ا�خدمة �عد أن يكون 

) سنة �� أداء خدمات 30قد ق�ىى ثالث�ن (

�عتد ��ا �� حساب معاش التقاعد بممارسة 

أعمال ال تتطلب التنقل وتحدد بمرسوم سن 

اإلحالة إ�� التقاعد ومدة ا�خدمات الواجب 

اعتبارها قيما يتعلق باملنخرط الذي ق�ىى 

� أداء مجموع أو �عض حياتھ املهنية �

 خدمات متبعة.

و�حدد مبلغ املعاش املذكور 

من األجرة املتوسطة ل�حياة  % 60بنسبة 

 العملية ا�حددة بمرسوم.

 (البا�� بدون �غي��) 

معاش التقاعد العادي اإلجما�� هو 

اإليراد العمري الذي يكتسبھ �� ا�حال �ل منخرط 

بلغ سن اإلحالة ع�� التقاعد وانقطع عن ا�خدمة 

) سنة �� أداء 30يكون قد ق�ىى ثالث�ن (�عد أن 

خدمات �عتد ��ا �� حساب معاش التقاعد بممارسة 

أعمال ال تتطلب التنقل وتحدد بمرسوم سن اإلحالة 

إ�� التقاعد ومدة ا�خدمات الواجب اعتبارها قيما 

يتعلق باملنخرط الذي ق�ىى مجموع أو �عض حياتھ 

 املهنية �� أداء خدمات متبعة.

 60و�حدد مبلغ املعاش املذكور بنسبة 

) 48للثمانية واألر�ع�ن (من األجرة املتوسطة  %

 شهرا األخ��ة من ا�خدمة الفعلية.

 (البا�� بدون �غي��) 
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 2رقم التعديل 

 1املادة 

 ت��ير التعديل النص املعدل النص األص�� فصلال

معاش التقاعد النس�ي اإلجما��  21

هو اإليراد العمري الذي يكتسبھ �� ا�حال �ل 

منخرط بلغ سن اإلحالة ع�� التقاعد أو ما 

�عادلها وفق ما هو مقرر �� شأن ا�خدمات 

املسماة "با�خدمات املتبعة" وانقطع عن 

مزاولة عملھ �عد أن يكون قد ق�ىى ما ال يقل 

�عتد ��ا �� ) سنة �� أداء خدمات 3عن ثالث (

حساب معاش التقاعد بممارسة أعمال ال 

تتطلب التنقل وتحدد بمرسوم سن اإلحالة 

إ�� التقاعد، ولكن دون أن يق�ىي �� ا�خدمة 

عدد السنوات الالزم ل�حصول ع�� معاش 

 التقاعد. 

 % 2يحدد مبلغ هذا املعاش �� 

من األجرة املتوسطة ل�حياة العملية عن �ل 

سنة من ا�خدمات �� املكتب مع العلم أن سن 

معاش التقاعد النس�ي اإلجما�� هو 

اإليراد العمري الذي يكتسبھ �� ا�حال �ل منخرط 

بلغ سن اإلحالة ع�� التقاعد أو ما �عادلها وفق ما هو 

مقرر �� شأن ا�خدمات املسماة "با�خدمات املتبعة" 

وانقطع عن مزاولة عملھ �عد أن يكون قد ق�ىى ما ال 

�عتد ��ا �� ) سنة �� أداء خدمات 3يقل عن ثالث (

حساب معاش التقاعد بممارسة أعمال ال تتطلب 

التنقل وتحدد بمرسوم سن اإلحالة إ�� التقاعد، 

ولكن دون أن يق�ىي �� ا�خدمة عدد السنوات الالزم 

 ل�حصول ع�� معاش التقاعد. 

 % 2و�حدد مبلغ املعاش املذكور بنسبة 

) 48للثمانية واألر�ع�ن (من األجرة املتوسطة 

 ............خ��ة من ا�خدمة الفعلية.شهرا األ 
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الشروع �� االنتفاع بھ تحدد �� ست�ن سنة. 

وتحدد بمرسوم فيما يخص ا�خدمات �� 

املصا�ح العاملة مقادير معاش التقاعد 

النس�ي وحدود السن املعينة للشروع �� 

 .نتفاع بھاال 

 (البا�� بدون �غي��) 

 

 

 

 (البا�� بدون �غي��) 
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 3رقم التعديل 

 1املادة 

 ت��ير التعديل النص املعدل النص األص�� فصلال

بما أن املعاش�ن املبين�ن ��  22

أعاله ينتفع ��ما عند بلوغ  21و 20الفصل�ن 

 سن ....................

..............................................

........ 

و�قدر معاش التقاعد العادي 

والنس�ي ع�� أساس األجرة السنو�ة 

 املتوسطة.

 وتضبط بمرسوم تطبيق: 

 كيفية حساب املعاش املقدر؛ -

كيفية إعادة تقييم األجور السنو�ة  -

امل��تب ع��ا أداء واجب االنخراط 

واملعت��ة ��ذه الصفة لتحديد األجرة 

املتوسطة ل�حياة العملية، و�التا�� 

 20املبين�ن �� الفصل�ن بما أن املعاش�ن 

 أعاله ينتفع ��ما عند بلوغ سن .................... 21و

...................................................... 

و�قدر معاش التقاعد العادي والنس�ي 

 ع�� أساس األجرة السنو�ة املتوسطة.

 وتضبط بمرسوم تطبيق: 

 كيفية حساب املعاش املقدر؛ -

دة تقييم األجور السنو�ة امل��تب كيفية إعا -

ع��ا أداء واجب االنخراط واملعت��ة ��ذه 

للثمانية  الصفة لتحديد األجرة املتوسطة

) شهرا األخ��ة من ا�خدمة 48واألر�ع�ن (

و�التا�� كيفية تقدير معاش  ،الفعلية

 التقاعد.

................................................... 
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 كيفية تقدير معاش التقاعد.

..............................................

..... 

 

 

 (البا�� بدون �غي��) 

 �غي��) (البا�� بدون  
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 جداول التصو�ت ع�� التعديالت 

 املقدمة من طرف الفر�ق االستقال�� للوحدة والتعادلية
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 نتيجة التصو�ت ع�� �عديالت الفر�ق  االستقال�� للوحدة والتعادلية

 1391ذي القعدة  12بتار�خ  011.71و�تمم القانون رقم �غ��  71.14ع�� مشروع القانون رقم 

 ) ا�حدث بموجبھ نظام املعاشات املدنية.1971د�سم��  30(

 

 

رقم 

 التعديل

 املادة
 

 موقف  ا�حكومة

 نتيجة التصو�ت

 مالحظات
 الممتنعون المعارضون الموافقون

1 
 املادة األو��

 4الفصل 
 02 13 08 �عديل غ�� مقبول 

 

2 
 املادة األو��

 16الفصل  
  01 15 09 �عديل غ�� مقبول 

3 
 املادة األو��

 2-24الفصل  
  01 15 09 �عديل غ�� مقبول 

4 
 املادة األو��

 33الفصل  
  02 15 08 �عديل غ�� مقبول 

5 

 الثانيةاملادة 

املكرر  12الفصل  

 مرت�ن

  01 16 09 �عديل غ�� مقبول 
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 ع�� �عديالت الفر�ق  االستقال�� للوحدة والتعادليةنتيجة التصو�ت 

 ا�حددة بموجبھ السن  ال�ي يجب أن يحال ف��ا ع�� التقاعد  املوظفون  72.14ع�� مشروع القانون رقم 

 واملستخدمون املنخرطون ��  نظام  املعاشات  املدنية.

 

رقم 

 التعديل
 املادة

 

 موقف  ا�حكومة

 نتيجة التصو�ت
 مالحظات

 الموافقون
المعارضو

 الممتنعون ن

 01 16 09 �عديل غ�� مقبول  و��املادة األ  1
 

  الأحد 16 09 �عديل غ�� مقبول  املادة األو�� 2

  الأحد 16 09 �عديل غ�� مقبول  املادة الثانية 3
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 نتيجة التصو�ت ع�� �عديالت الفر�ق  االستقال�� للوحدة والتعادلية

 الصادر 1.77.216�غ�� و�تمم الظه�� الشر�ف بمثابة قانون رقم  96.15مشروع قانون رقم 

 ) املتعلق بإحداث نظام جما�� ملنح رواتب التقاعد.1977أكتو�ر  4( 1397من شوال  20�� 

 

رقم 

 التعديل
 املادة

 

 موقف  ا�حكومة

 نتيجة التصو�ت
 مالحظات

 الموافقون
المعارضو

 الممتنعون ن

1 
 املادة األو��

 20الفصل 
 الأحد 16 09 �عديل غ�� مقبول 

 

2 
 املادة األو��

 12الفصل 
  الأحد 16 09 �عديل غ�� مقبول 

3 
 املادة االو��

 22الفصل 
  الأحد 16 09 �عديل غ�� مقبول 
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 جداول التصو�ت 

 ع�� مشاريع القوان�ن كما أحيلت من مجلس املستشار�ن
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 نتائج التصو�ت ع��

) ا�حدث 1971د�سم��  30( 1391ذي القعدة  12بتار�خ  011.71�غ�� و�تمم القانون رقم  71.14مشروع القانون رقم 

 بموجبھ نظام املعاشات املدنية.

 

 مالحظات نتيجة التصو�ت املادة

 الممتنعون المعارضون الموافقون

 كما جاءت 02 08 16 املادة األو��

 كما جاءت 01 09 16 املادة الثانية

 كما جاءت 01 09 16 املادة الثالثة

 كما جاءت 01 09 16 املادة الرا�عة

 كما جاءت 01 09 16 املادة ا�خامسة

 كما جاءت 01 09 16 املادة السادسة

�غ�� و�تمم  71.14مشروع القانون رقم 

 ذي القعدة 12بتار�خ  011.71القانون رقم 

) ا�حدث بموجبھ 1971د�سم��  30( 1391

 نظام املعاشات املدنية، برمتھ.

 حدالأ 10 16
 أحيل من طرف كما 

 مجلس املستشار�ن
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 نتائج التصو�ت ع��

ال�ي يجب أن يحال ف��ا ع�� التقاعد  املوظفون واملستخدمون  ا�حددة بموجبھ السن 72.14ن رقم مشروع القانو 

 املنخرطون ��  نظام  املعاشات  املدنية.

 

 مالحظات نتيجة التصو�ت املادة

 املمتنعون  املعارضون  املوافقون 

 كما جاءت الأحد 09 16 املادة األو��

 كما جاءت الأحد 09 16 املادة الثانية

 كما جاءت الأحد 09 16 املادة الثالثة

ا�حددة  72.14مشروع القانون رقم 

بموجبھ السن  ال�ي يجب أن يحال ف��ا ع�� 

التقاعد  املوظفون واملستخدمون 

املنخرطون ��  نظام  املعاشات  املدنية، 

 برمتھ.

 الأحد 09 16
 أحيل من طرف كما 

 مجلس املستشار�ن
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 نتائج التصو�ت ع��

 12الصادر ��  013.71�غ�� و�تمم القانون رقم  95.15مشروع قانون رقم 

 ) ا�حدث بموجبھ نظام  املعاشات  العسكر�ة.1971د�سم��  30( 1391من ذي  القعدة 

 

 مالحظات نتيجة التصو�ت املادة

 الممتنعون المعارضون الموافقون

 كما جاءت إجمـــــــــــــــــــاع املادة األو��

 كما جاءت إجمـــــــــــــــــــاع املادة الثانية

�غ�� و�تمم  95.15مشروع قانون رقم 

من ذي   12الصادر ��  013.71القانون رقم 

) ا�حدث 1971د�سم��  30( 1391القعدة 

 بموجبھ نظام  املعاشات  العسكر�ة.

 إجمـــــــــــــــــــاع
 أحيل من طرف كما 

 مجلس املستشار�ن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتائج التصو�ت ع��
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 1.77.216�غ�� و�تمم الظه�� الشر�ف بمثابة قانون رقم  96.15مشروع قانون رقم 

 ) املتعلق بإحداث نظام جما��1977أكتو�ر  4( 1397من شوال  20الصادر �� 

 ملنح رواتب التقاعد.

 

 مالحظات نتيجة التصو�ت املادة

 الممتنعون المعارضون الموافقون

 كما جاءت الأحد 09 16 املادة األو��

 كما جاءت الأحد 09 16 املادة الثانية

�غ�� و�تمم  96.15مشروع قانون رقم 

الظه�� الشر�ف بمثابة قانون رقم 

 1397من شوال  20الصادر ��  1.77.216

) املتعلق بإحداث نظام 1977أكتو�ر  4(

 جما�� ملنح رواتب التقاعد، برمتھ.

 الأحد 09 16
 أحيل من طرف كما 

 مجلس املستشار�ن

 

 

 

 

 

 

 



  

- 76 - 

 

 �جنة املالية والتنمية االقتصادية                                                   ال��ملان ـ مجلس النواب   

 
 

 

 مشاريع القوان�ن

 كما أحيلت من مجلس املستشار�ن

 

وكما صادقت عل��ا �جنة املالية والتنمية االقتصادية 

 بمجلس النواب
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