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نصوص)عس7ا

 012.71 رقم  القانون  بتتميم   )2014 سبتمبر  )فاتح   1435 القعدة  ذي   5 في  صادر   2.14.596 رقم  بقانون  مرسوم 
فيها  يحال  أن  يجب  التي  السن  بموجبه  املحددة   )1971 ديسمبر   30(  1391 القعدة  ذي  من   12 في  الصادر 
املدنية،  املعاشات  نظام  في  املنخرطون  العامة  واملؤسسات  والبلديات  الدولة  وأعوان  موظفو  التقاعد  على 
املنخرطون  املستخدمون  بلوغها  عند  التقاعد  إلى  يحال  التي  السن  بموجبه  املحددة   05.89 رقم   والقانون 
6656في النظام الجماعي  ملنح رواتب التقاعد..................................................................................................................................................... 
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لاب سعذ)7وظفو) فيهس)على) يحسل) أن) لاتي)يجب) لامن) بسوجبه)

عأعولن)لاذعاا)علابلذيست)علنؤممست)لاوس7ا)لنلخ2طون)في)نظسم)

لنوسشست)لنذنيا،)علا سنون)6قم)89.و2)لملحذد )بسوجبه)لامن)

لنلخ2طون) لنمبخذ7ون) بلوغهس) علذ) لاب سعذ) إلى) يحسل)  لاتي)

في)لالظسم)للجسسعي)نلح)6علتب)لاب سعذ.

رئيس الحكومة،

بناء على الفصل 81 من الدستور ؛

1435 3 شوال  بتاريخ  املنعقد  الحكومة  في مجلس  املداولة   وبعد 

)31 يوليو 2014( ؛

ومجلس  النواب  مجلس  في  باألمر  املعنية  اللجان  مع  وباتفاق 

املستشارين ،

رسم ما يلي :

املادة األولى

الصادر  012.71 رقم  القانون  من  األول  الفصل  يلي،  كما   يتمم، 

في 12 من ذي القعدة 1391 )30 ديسمبر 1971( املحددة بموجبه السن 

التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات 

واملؤسسات العامة املنخرطون في نظام املعاشات املدنية :

»الفصل األول. - يحدد ..................... في خمسة وستين )65( سنة.

اقتضت  كلما  يم8ن،  السابقة،  الفقرة  أحكام  من  »استثناء 

واملوظفين  الباحثين  باألساتذة  االحتفاظ  ذلك،  » املصلحة  »ضرورة 

»الخاضعين للنظام األسا�سي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، 

الدراسية السنة  متم  غاية  إلى  مهامهم،  مزاولة  في  استمرارهم   »مع 

»أو الجامعية، رغم بلوغهم حد سن اإلحالة على التقاعد.

يستفيد  ال  العمل،  بها  الجاري  التشريعية  للنصوص  »خالفا 

إال  التقاعد  راتب  من  بهم  املحتفظ  واملوظفون  الباحثون  »األساتذة 

»بعد انقضاء املدة التي تم خاللها االحتفاظ بهم.«

املادة الثانية

تتمم، كما يلي، املادة األولى من القانون رقم 05.89 املحددة بموجبه 

املنخرطون املستخدمون  بلوغها  عند  التقاعد  إلى  يحال  التي   السن 

في النظام الجماعي ملنح رواتب التقاعد :

»املادة األولى. - املستخدمون املشار إليهم في البندين )أ( و)ب( ........ 

»السالف الذكر.

»غير أن ......................................... في خمسة وستين )65( سنة.

اقتضت  كلما  يم8ن،  السابقتين،  الفقرتين  أحكام  من  »استثناء 

مع  الباحثين،  باألساتذة  االحتفاظ  ذلك،  املصلحة  »ضرورة 

»استمرارهم في مزاولة مهامهم، إلى غاية متم السنة الجامعية، رغم 

»بلوغهم حد سن اإلحالة على التقاعد.

يستفيد  ال  العمل،  بها  الجاري  التشريعية  للنصوص  »خالفا 

انقضاء  بعد  إال  التقاعد  راتب  بهم من  املحتفظ  الباحثون  »األساتذة 

»املدة التي تم خاللها االحتفاظ بهم.

»وتسري أحكام .............................................................«

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثالثة

ينشر هذا املرسوم بقانون بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 

دورته  عليه خالل  املصادقة  البرملان قصد  ويعرض على  تاريخ نشره 

العادية املوالية.

وحرر بالرباط في 5 ذي القعدة 1435 )فاتح سبتمبر 2014(.

اإلمضاء : عبد اإلله ابن كيران.


