
المدنيةمعاشات التقاعدنظام 

الخاص بالموظفين الرسميين CMR

الواقع والمتوقع

-ملخص -

محمد والضحى:اعداد 



تعريف معاش التقاعد

عبارة عن مبلغ يصرف للموظفالتقاعدمعاش:

عند انتهاء خدمته بصورة نظامية،

 أو إصابته بعجز،

يؤول إلى المستحقين عنه وإلى أبويه بعد وفاته.

اعة ومساهمات الدولة أو الجمالمبالغ التي تقتطع من أجرته مقابل -

. الترابية التابع لها

اعدالصندوق المغربي للتقوتدفع هذه االقتطاعات والمساهمات إلى 

CMRالذي يتولى تسيير نظام المعاشات المدنية.



انواع المعاشات

انواع4إلىالتقاعدتنقسم معاشات:

معاشات التقاعد،

 معاشات الزمانة،

معاشات المستحقين عن صاحب المعاش األصلي،

معاشات األبوين.



االستفادة من راتب تقاعد االشخاص الذين لهم 

رط يخول األشخاص اآلتي ذكرهم الحق في االستفادة من راتب تقاعد بش
:يهم أن يكون قد تم حذفهم من األسالك طبقا للقواعد النظامية الجارية عل

الصادر 1-58-008الجارية عليهم مقتضيات الظهير الشريف رقمالموظفون-1

بمثابة النظام األساسي العام للوظيفة ( 1958يبراير24)1377شعبان 4في 

العمومية ؛

1-58-303الجارية عليهم مقتضيات الظهير الشريف رقم رجال القضاء -2

بمثابة النظام األساسي ( 1958دجنبر 30)1378جمادى الثانية 18الصادر في 

؛* لرجال القضاء

ضيات الجارية عليهم مقتالمتصرفون والمتصرفون المساعدون بوزارة الداخلية -3

فاتح مارس )1382شعبان 6المؤرخ في 1-63-038الظهير الشريف رقم

؛(1963

.في أسالك الجماعاتالمرسموناألعوان -4

http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/122-Loi.aspx
http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/373-Loi.aspx


التقاعد النسبي–اكتساب الحق في معاش التقاعد

انونية يكتسب الحق في الحصول على معاش التقاعد قبل بلوغ حد السن الق
:لإلحالة إلى المعاش

:التاليةوفق الشروط -1

شرين أربعة وعالذين قضوا في الخدمة الفعلية مدة ال تقل عن الموظفين الذكور -

؛سنة( 24)

(  18)ثماني عشرة قضين في الخدمة الفعلية مدة ال تقل عن الموظفات اللواتي -

.سنة

ن حذفوا فيما يخص الموظفين الذي: من غير تقيد بقضاء مدة معينة في الخدمة -2

ئا عن إصابتهم بعجز ، سواء أكان ناشمن أسالك الموظفين المنتمين إليها بسبب 

.ممارسة المهام المنوطة بهم أم غير ناشئ عنها



شروط االستفادة من التقاعد النسبي

 وط عند توفر الشرالنسبي التقاعد يستفاد من الحق في معاش

:التالية

ة رفض المعهود إليها بمهمة التعيين أو في حالالسلطة موافقة بعد -1

؛رئيس الحكومةبإذن من 

من عدد المناصب % 15ضمن حدود العدد السنوي المعين في -2

.  المقيدة في الميزانية بخصوص كل سلك

:مالحظة

أعاله إذا كان المعنيون 2و1وال يطالب بالشروط المقررة في الفقرتين 

.من الخدمة الفعلية( 30)ثالثين سنة باألمر قد قضوا 





تقدير معاش التقاعد

معاش التقاعد بعد بلوغ حد السن:

بضرب عدد سنوات مدة الخدمة : يحدد مبلغ معاش التقاعد ➢

:المعتمدة لتصفيته في

المكرر مرتين 12من األجر المرجعي المحدد في الفصل 2,5%➢

؛2017قبل فاتح يناير بالنسبة لمدة الخدمة المنجزة 

من األجر المرجعي المذكور بالنسبة لمدة الخدمة المنجزة 2%➢

؛2017ابتداء من فاتح يناير 



تقدير معاش التقاعد

معاش التقاعد بعد بلوغ حد السن:

➢

بعد طرح يزيد مبلغ المعاش ال يجوز بأي حال من األحوال أن 

برة الضريبة العامة على الدخول المتأتية من األجور والدخول المعت

عن مزاولة النشاط خالصة مبلغ آخر أجرة نظامية في حكمها على 

.من الضريبة المذكورة

➢

ات العائلية وكذا ال يعتبر في تطبيق أحكام الفقرة السابقة مبلغ التعويض

لقة مبالغ الزيادات الناجمة عن التغييرات في المقتضيات المتع

.تحقاقهبالضريبة على الدخل والتي تطرأ على المعاش بعد تاريخ اس



تقدير معاش التقاعد

-معاش التقاعد النسبي:

يحدد مبلغ معاش التقاعد بضرب عدد سنوات مدة الخدمة المعتمدة

:لتصفيته في

2% ناير قبل فاتح يمن األجر المرجعي بالنسبة لمدة الخدمة المنجزة

؛2017

1,5% ابتداء منمن األجر المرجعي بالنسبة لمدة الخدمة المنجزة

.2017فاتح يناير 



األجر المرجعي الذي يحتسب على أساسه معاش التقاعد

ه أساس، الذي يحتسب على ألجر المرجعييحدد ا

عناصر األجرة متوسط، في معاش التقاعد

، التي خضعت لالقتطاع من أجلاالنفة الذكر

شهرا ( 96)الستة والتسعين "المعاش برسم 

األخيرة من الخدمة الفعلية المنجزة إلى غاية 

األخيرةسنوات 8–تاريخ الحذف من األسالك

-.



عناصر األجرة الخاضعة لالقتطاع من أجل المعاش

- من عناصر %14نسبة اقتطاع سيتم

األجرة الخاضعة لالقتطاع من أجل المعاش

.2019فاتح يناير منوذلك ابتداء من 



الناتجة عن مزاولة المهامالزمانةمعاش -

 عجز ناتج عن جرح أو مرض أصيب به أو تفاقمحصل لموظف إذا

ي إما في مزاولة الخدمة المنوطة به أو بسببها وإما عند قيامه بعمل ف

سبيل مصلحة عامة أو المخاطرة بحياته إلنقاذ حياة شخص أو 

استحق الحصول % 25أشخاص وكان العجز المصاب به ال يقل عن 

.مؤقت أو دائممعاش زمانة على 

ية عجز يجعل الموظف غير قادر بصورة نهائوإذا نتج عن اإلصابة 

لدى ومطلقة على االستمرار في مزاولة الخدمة المنوطة به وثبت ذلك

حذف من قانون التقاعد 29اللجنة المنصوص عليها في الفصل 

المصاب من سلك الموظفين الذي ينتمي إليه وكان له الحق في

.الحصول على معاش الزمانة



الناتجة عن مزاولة المهامالزمانةمعاش 

التي واألجرةالمستحق له معاش الزمانة المصاب بين ويجمع

لته حين إحاومعاش التقاعد يتقاضاها إذا استمر في مزاولة الخدمة 

.إليه

اريخ ويستحق معاش الزمانة للمصاب من فاتح الشهر الذي يلي ت

.  اجتماع اللجنة الذي تم خالله البت في حالته

اب من ويؤول إلى المستحقين عنه إذا ترتب على العجز حذف المص

.سلك الموظفين الذي ينتمي إليه



الزمانةمعاشمبلغ 

 ةبنسبة تساوي نسبة العجز المئويمعاش الزمانة يحدد مبلغ  .

 قدر كانت موجودة من قبل يجب أن تحالة تفاقم عاهات بيد أنه في

ره نسبة العجز المتعين اعتبارها بالقياس إلى ما تبقى من قد

.للموظف

لطة ويستند في تقدير نسبة العجز إلى جدول بياني تحدده الس

.التنظيمية

في نتيجة جراح أو أمراض أصيب بها أو تفاقمتتوفي الموظف إذا 

سبيل مزاولة الخدمة المنوطة به أو بسببها أو نتيجة قيامه بعمل في

مصلحة عامة أو المخاطرة بحياته إلنقاذ حياة شخص أو أشخاص 

.اآليل إلى المستحقين عنهمعاش الزمانة فإن 



الزمانة غير الناتجة عن مزاولة المهاممعاش 

ة بصفغير قادر من األسالك الموظف الذي أصبح يمكن أن يحذف 

ح نهائية ومطلقة على مزاولة مهامه على إثر عجز غير ناتج عن جرو

إصابته أو أمراض اعترته أو اشتدت خطورتها عليه خالل القيام 

بعمله، ويتم هذا الحذف إما بطلب منه أو حتما عند انقضاء مدة 

43و43إجازات المرض الممنوحة له حسب الحالة طبقا للفصول 

4الصادر في 1-58-008من الظهير الشريف رقم44المكرر و

في شأن النظام األساسي العام ( 1958فبراير 24)1377شعبان 

.للوظيفة العمومية

ويخول في هذه الحالة الحق في راتب تقاعد بشرط أن تكون هذه 

دة الجروح أو األمراض قد أصابته أو اشتدت خطورتها عليه خالل الم

.التي كان يكتسب خاللها الحق في معاش التقاعد

http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/122-Loi.aspx


الزمانة غير الناتجة عن مزاولة المهاممعاش 

 انون تنسب لشخص آخر فإن الدولة تحل بحكم القكانت العاهة إذا

محل المصاب أو ذوي حقوقه في إقامة الدعوى على الشخص 

.المدفوعةالصوائرالمسؤول قصد إرجاع 

لمملكة ويلزم الشخص المسؤول عن العاهة بإخبار الوكيل القضائي ل

بالدعوى المرفوعة ضده من طرف المصاب أو ذوي حقوقه قصد 

.المطالبة بالتعويض

-مي بتقدير تقوم لجنة لإلعفاء يحدد تأليفها وتسييرها بنص تنظي

بة حقيقة العاهات المثارة وإمكانية عزوها إلى العمل وعواقبها ونس

.العجز المترتب عنها



راتب ذوي الحقوق

 ا أن يطالبووأليتامهيسوغ ألرملة أو أرامل الموظف

عند وفاته براتب لذوي الحقوق طبق الشروط 

.المنصوص عليها بعده



راتب األرملة

:يتوقف اكتساب الحق في راتب األرملة على الشرطين اآلتيين

.سنتين على األقلأن يكون الزواج قد دام ( أ-أوال

اة قبل الحادث الناتجة عنه اإلحالة إلى التقاعد أو وفقد عقد أن يكون الزواج ( ب

الزوج إذا حصل هذا الزوج أو كان في إمكانه الحصول على معاش تقاعد ممنوح 

.دام سنتين على األقلحسب الحالة المنصوص عليها أو أن يكون قد 

ال يطالب في جميع األحوال بأي مدة عند وجود ولد أو عدة أوالد من الزواج 

.المذكور

أال تكون األرملة قد طلقت طالقا غير رجعي وال تزوجت من جديد وال -ثانيا

.جردت من حقوقها



راتب األرملة

 من % 50يعادل تخول أرملة أو أرامل الموظف الحق في راتب

الذي حصل عليه الزوج أو كان من الممكن أن معاش التقاعد 

اتب يحصل عليه يوم وفاته ويضاف إليه عند االقتضاء نصف ر

فيد الزمانة الذي كان يستفيد منه الزوج أو كان من الممكن أن يست

.منه

ويقسم هذا الراتب في حالة وفاة الزوج عن عدة أرامل تمكنهن 

.المطالبة براتب إلى أقساط متساوية بينهن



فإن،وإذا تزوجت أرملة من جديد أو توفيت أو جردت من حقوقها

يقسم ة به الراتب الذي كانت تستفيد منه أو كانت في إمكانها المطالب

.بين أوالدها المستفيدين من راتبإلى أقساط متساوية 



األيتامراتب 

 يتوقف اكتساب الحق في راتب األيتام على الشرطين

:(1)اآلتيين

أن يكون الولد شرعيا؛

سنة، غير 16أن ال يكون متزوجا أو بالغا من العمر أكثر من 

سنة فيما يرجع لألوالد 21أن هذا الحد من السن يرفع إلى 

.الذين يتابعون دراستهم

ن وال يمكن التعرض بأي حد للسن على األوالد الذين يعانو

بسبب عاهات عجزا تاما ومطلقا عن العمل وذلك طيلة مدة هذه

.العاهات



األيتامراتب 
(2)يتوقف اكتساب الحق في راتب األيتام على الشرطين اآلتيين:

- من معاش التقاعد % 50يخول أيتام الموظف الحق في راتب يعادل

.  الذي حصل عليه والدهم أو كان من الممكن أن يحصل عليه يوم وفاته

يد منه أو الذي كان يستفنصف راتب الزمانة ضاف إليه عند االقتضاء نوي

.كان من الممكن أن يستفيد منه

الب أرملة بإمكانها أن تطال يترك فيها الموظف غير أنه في الحالة التي 

%.100يرفع إلى نسبة مبلغ معاش األيتام بالحق في المعاش فإن 

يمكنهم ويقسم معاش األيتام إلى أقساط متساوية بين جميع األيتام الذين

.المطالبة به

المعاش أحد األيتام أو يسقط ، لسبب من األسباب ، حقه فييتوفىعندما 

.يكون نصيبه غير قابل للتحويل إلى الغير



معاش األبوين

دته إذا استحق والده ووالسابقا إذا توفي الموظف في الظروف المشار إليها 

".األبوينمعاش"كان يعولهما في تاريخ وفاته معاشا يسمى 

ويصرف هذا المعاش لكل من األب واألم على حدة ، ويساوي مبلغ ما 

.يستحقه كل منهما مبلغ المعاش المستحق لألرملة

وإذا مات لألبوين أو أحدهما عدة أوالد في الظروف المشار إليها أعاله 

من مبلغ % 20صرف لكل منهما عن كل ولد كان يعولهما عالوة قدرها 

.معاش األبوين المستحق لكل واحد منهما

.وتفقد األم حقها في معاش األبوين إذا تزوجت بعد ترملها أو طالقها

-ديمه ال يشترط لقبول طلب الحصول على معاش األبوين أن يتم تق

داخل أجل محدود ، ويستحق هذا المعاش من فاتح الشهر الذي يلي 

تاريخ وفاة الموظف أو المستخدم المستحق عنه ، مع مراعاة األحكام

.المعمول بها فيما يخص التقادم



حق االيتام والزوج من معاش زوجته المتوفاة

 إن توفرت فيه الشروط زوجها عنهااستحق توفيت موظفة إذا ،

من المعاش الذي كان يصرف لها % 50المنصوص عليها، معاشا قدره 

ف ضاف إليه نصين. أو كان لها الحق في الحصول عليه يوم وفاتها

.معاش الزمانة الذي كانت تتمتع به أو كان من حقها أن تحصل عليه

 فاتح الزوج للمعاش األيل إليه من زوجته المتوفاة إلىويؤجل استحقاق

اعدحد سن إحالة الموظفين على التقالشهر الذي يلي تاريخ بلوغه 

أن يحال في التشريع المحددة بموجبه السن التي يجبالمنصوص عليه 

.يةالمنخرطون في نظام المعاشات المدنالموظفونفيها على التقاعد



حق االيتام والزوج من معاش زوجته المتوفاة

 بيد أنه إذا ثبت أن الزوج مصاب بعاهة أو بمرض عضال يجعالنه
شهر عاجزا نهائيا عن العمل ، فإن استحقاق المعاش يبتدئ من فاتح ال

.29فصل الذي يلي تاريخ ثبوت ذلك لدى اللجنة المنصوص عليها في ال
زوج وينقطع صرف المعاش المستحق للزوج عن زوجته المتوفاة إذا ت

.بعد وفاتها أو سقط حقه فيه

 وال يمكن للزوج الذي فقد أكثر من زوجة موظفة مدنية كانت أو
.عسكرية أن يطالب إال بمعاش األرمل األوفر مبلغا

وإذا توفي الزوج أو تزوج أو سقط حقه في المعاش المستحق له عن
ان له زوجته المتوفاة فإن المعاش اآليل له منها الذي كان يتمتع به أو ك
الحق في الحصول عليه قبل وفاته أو زواجه أو سقوط حقه يقسم 

.بالتساوي بين أوالده الذين يتمتعون بمعاش





معاش التقاعدتاريخ استحقاق تقاضي 

 كالتاليتستحق المعاشات المنصوص عليها في القانون:

تاريخ حذف الموظف من سلك الموظفين الذي:معاش التقاعد -1

ينتمي إليه ؛

الذي فاتح الشهر الذي يلي تاريخ اجتماع اللجنة: معاش الزمانة -2

وقع البت خالله في حالة المصاب؛

اريخ وفاة الموظف أو المتقاعد ؛ت:ةالمعاش المستحق ألرمل-3

لذي فاتح الشهر ا:المعاش المستحق للزوج عن زوجته المتوفاة-4

يلي تاريخ بلوغ الزوج حد سن إحالة الموظفين على التقاعد، 

ر الذي ، أو فاتح الشهالجاري به العملالمنصوص عليه في التشريع 

ثبوت إصابته بعاهة أو بمرض عضال لدى اللجنة"يلي تاريخ 

المختصة؛





معاش التقاعدتاريخ استحقاق تقاضي 

عليها تاريخ توفر الشروط المنصوص:المعاشات المستحقة لأليتام-5

(  الفقرة األخيرة)37و36و35و( الفقرة األخيرة)33في الفصول 

؛التقاعدمن قانون( الفقرة األولى)42و40و

فاتح الشهر الذي يلي تاريخ وفاة الموظف أو :معاش األبوين-6

.المستخدم

7-ونية تاريخ بلوغ حد السن القان:المعاش المستحق لذوي الحقوق

يجة لإلحالة على التقاعد بالنسبة للموظف المحذوف من األسالك نت

حق المقبولة بصفة قانونية، أو العزل من غير توقيفاإلستقالة

علق م الكفاءة المهنية، فيما يتدالتقاعد، أو اإلحالة على التقاعد لع

.ليبمعاش التقاعد المستحق له، ومن تاريخ وفاة صاحب الحق األص



تاريخ اداء المعاشات

 ر نهاية الشهيستمر أداء المرتب الممنوح عن مزاولة العمل إلى

الل المدني الذي يحذف فيه الموظف من األسالك أو يتوفى فيه خ

مزاولة عمله ويبتدئ أداء راتب المعني باألمر أو راتب ذوي 

.حقوقه في اليوم األول من الشهر الموالي

أو يؤدى معاش التقاعدوفاة موظف محال على التقاعد وفي حالة 

ط راتب الزمانة أو كالهما لذوي الحقوق المتوفرين على الشرو

الله المنصوص عليها وذلك إلى نهاية الشهر المدني الذي توفي خ

.  الموظف

.والياليوم األول من الشهر المذوي الحقوق في راتبويبتدئ أداء 



المعاشاتأداءتاريخ 

 ن كان يتمتع بمعاش استحقه عتوفي أو تزوج رجل إذا

زوجته المتوفاة أو امرأة كان لها معاش استحقته عن 

ا زوجها المتوفى ، استمر أداء المعاش الذي كان مستحق

للمتوفى أو المتزوج منهما إلى متم الشهر الذي حدثت

خالله الوفاة أو الزواج ، ويؤدى لأليتام المعاش اآليل

لوفاة أو إليهم بسبب ذلك من فاتح الشهر الذي يلي تاريخ ا

.الزواج



حد سن االحالة على التقاعد

لى تحدد سن إحالة الموظفين المنخرطين في نظام المعاشات المدنية ع

.سنة( 63)التقاعد في ثالث وستين 



:غير أن هذه السن تحدد في

؛1960سنة للمزدادينبالنسبة سنة ( 62)اثنين وستين --

سنة للمزدادينبالنسبة أشهر ( 6)سنة وستة ( 62)اثنين وستين -

1961.

- وما فوق1962سنةللمزدادينبالنسبة سنة ( 63)وستين ثالثة.

 سنة بالنسبة ( 65)وتحدد سن اإلحالة إلى التقاعد في خمسة وستين

.اءلألساتذة الباحثين وللموظفين والمستخدمين المعينين سفر



االحالة على التقاعدتمديد حد سن

 كاالتييمكن تمديد حد السن:


دة لم: ألساتذة الباحثينللموظفين المنتمين لسلك ا–1

،(سنة71الى غاية )للتجديد مرتينقابلة (2)سنتان أقصاها 

ة لمد:المنتمين لمختلف االسالك االداريةلموظفينل–2

67الى غاية )للتجديد مرة واحدةقابلة (2)سنتان أقصاها 

،(سنة



تمديد حد سن االحالة على التقاعد

 يمكن تمديد سن موظفي اإلدارات العمومية  ، والجماعات الترابية

:دنية ومستخدمي المؤسسات العمومية المنخرطين في نظام المعاشات الم

 ا يتخذ  باقتراح من السلطة التي لهقرار لرئيس الحكومة بموجب

صالحية التعيين ، 

 لحة ، وذلك إذا اقتضت حاجة المصموافقة المعنيين باألمر كتابة بعد

،ذلك 

 وطبقا لنفس ( 2)لمدة إضافية اقصاها سنتان تجديد هذا التمديد ويمكن،

.المسطرة 

 ي اإلحالة على التقاعد من طرف السلطة التمدة تمديد حد سنوتحدد

( .2)نان ينتمي اليها المعنيون باألمر على فترات تبلغ مددها سنة أو ست



حقوق الموظف المحتفظ به

ظ يحتف: خالل فترة تمديد حد سن االحالة على التقاعد

ية الموظفون المعنيون باألمر بجميع حقوقهم في الترق

.والتقاعد

 ،م يتم احتساب الخدمات التي تبعد االحالة على التقاعد

ار قضاؤها خالل فترة التمديد ضمن معاش التقاعد في اط

.  المقتضيات الجديدة



مومية يتعين على رؤساء اإلدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات الع
د سن المقترح تمديحصر الئحة الموظفين والمستخدمين المعنية ، العمل على 

:  ع القرارات المجسدة لذلك علىيإحالتهم على التقاعد ، وعرض مشار

- قبل بلوغهم حد السن على األقل أنظار السيد رئيس الحكومة ، سنة:

-تة تأشيرة الخازن الوزاري  المعتمد لدى اإلدارة األصلية للمعنيين باألمر س
.أشهر على األقل قبل تاريخ بلوغ حد السن ( 6)

دوق وفور التأشير على قرارات تمديد حد السن ، ترسل نسخ منها الى الصن

.لقيام بالمتعينالمغربي للتقاعد قصد ا

مسطرة تمديد حد سن االحالة على التقاعد



حمتمنياتنا لكم بتقاعد مري

وعمر طويل
 محمد والضحى


