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  1.41.20.2مرسوم رقم 

 ( 1441ديسمبر  12) 2012ذي القعدة  12صادر في 

 بتغيير أو تتميم جدول التعويضات واملكافآت املعتبرة 
 في تحديد عناصر ألاجرة التي يحتسب املعاش على أساسها

 

 الصندوق املغربي للتقاعد
 



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

 

 

  

( بتغيير أو تتميم جدول ( بتغيير أو تتميم جدول 14411441ديسمبر ديسمبر   1212))  20122012ذي القعدة ذي القعدة   1212صادر في صادر في   1.41.20.21.41.20.2مرسوم رقم مرسوم رقم 

  11التعويضات واملكافآت املعتبرة في تحديد عناصر ألاجرة التي يحتسب املعاش على أساسهاالتعويضات واملكافآت املعتبرة في تحديد عناصر ألاجرة التي يحتسب املعاش على أساسها

  الوزير ألاول،الوزير ألاول،

  من الدستور؛من الدستور؛  4646بناء على الفصل بناء على الفصل 

( املحدث بموجبه ( املحدث بموجبه 13111311ديسمبر ديسمبر   9191))  19311931من ذي القعدة من ذي القعدة   1111الصادر في الصادر في   111111111111من القانون رقم من القانون رقم   1111وعلى املادة وعلى املادة 

الصادر بتنفيذه الظهير الصادر بتنفيذه الظهير   1416314163رقم رقم   نظام لرواتب التقاعد املدنية، كما وقع تغييره وتتميمه، ال سميا بموجب القانون نظام لرواتب التقاعد املدنية، كما وقع تغييره وتتميمه، ال سميا بموجب القانون 

  (؛(؛13631363ديسمبر ديسمبر   1111))  16111611من جمادى ألاولى من جمادى ألاولى   1111املؤرخ في املؤرخ في   1163111111631111الشريف رقم الشريف رقم 

  (،(،11111111أكتوبر أكتوبر   1111))  16141614من رمضان من رمضان   1919وبعد دراسة املشروع في املجلس الوزاري املنعقد في وبعد دراسة املشروع في املجلس الوزاري املنعقد في 

  رسـم ما يلـي:رسـم ما يلـي:

  املـادة ألاولـى:املـادة ألاولـى:

  ملكافآت املعتبرة في تحديد عناصر ألاجرة التي يحتسب املعاش على أساسها:ملكافآت املعتبرة في تحديد عناصر ألاجرة التي يحتسب املعاش على أساسها:تتميم جدول التعويضات واتتميم جدول التعويضات وا  يمكن تغيير أو يمكن تغيير أو 

  بقرار مشترك لوزير املالية والخوصصة ووزير تحديث القطاعات العامة، حين يتعلق ألامر بموظفي الدولة؛بقرار مشترك لوزير املالية والخوصصة ووزير تحديث القطاعات العامة، حين يتعلق ألامر بموظفي الدولة؛  

  ملعاشات ملعاشات بقرار لوزير املالية والخوصصة إذا تعلق ألامر بمستخدمي املؤسسات العامة املنخرطين في نظام ابقرار لوزير املالية والخوصصة إذا تعلق ألامر بمستخدمي املؤسسات العامة املنخرطين في نظام ا

املدنية وكذلك إذا تعلق ألامر بمستخدمي املؤسسات العامة املحولة إلى شركات خاصة الذين يظلون املدنية وكذلك إذا تعلق ألامر بمستخدمي املؤسسات العامة املحولة إلى شركات خاصة الذين يظلون 

  منخرطين في نظام املعاشات املدنية1منخرطين في نظام املعاشات املدنية1

  املـادة الثانيـة:املـادة الثانيـة:

يعهد إلى وزير واملالية والخوصصة ووزير تحديث القطاعات العامة، كل واحد فيما يخصه، بتنفيذ هذا املرسوم الذي يعهد إلى وزير واملالية والخوصصة ووزير تحديث القطاعات العامة، كل واحد فيما يخصه، بتنفيذ هذا املرسوم الذي 

  ر في الجريدة الرسمية1ر في الجريدة الرسمية1ينشينش

  (1(111111111ديسمبر ديسمبر   1616))  16141614من ذي القعدة من ذي القعدة   1414وحرر بالرباط في وحرر بالرباط في 

  إلامضاء: إدريس جطو1إلامضاء: إدريس جطو1

  وقعد بالعطف:وقعد بالعطف:

  وزير املالية والخوصصة،وزير املالية والخوصصة،

  إلامضاء: فتح هللا ولعلو1إلامضاء: فتح هللا ولعلو1

  وزير تحديث القطاعات العامة،وزير تحديث القطاعات العامة،

  إلامضاء: محمد بوسعيد1إلامضاء: محمد بوسعيد1
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