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 مشروع الصندوق المستقل لتقاعد المحامين

المقترح من طرف التعاضدية العامة لهيئات المحامين 
  بالمغرب

 
 الـــــــــشروط الــــــــعامة

 
  

  القانونية واألسسالصندوق  موضوع:  1 المادة
  

 طبقا ،غربأحدث الصندوق المستقل لتقاعد المحامين من طرف التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالم
) 1963 نونبر 12 (1383 جمادى   الثانية 24في   المؤرخ1.57.187لمقتضيات الظهير الشريف رقم 

بمثابة النظام األساسي للتعاون المتبادل وبمقتضى األهداف األساسية للتعاضدية العامة لهيئات المحامين 
ث نظام تقاعد أساسي أو بالمغرب وخصوصا الفقرة السابعة من هذه األهداف والتي تنص على إحدا

  . من الظهير السالف الذآر38تكميلي لفائدة األعضاء المساهمين في إطار صندوق مستقل وفقا للمادة 
  
 أسفله وستحدد .منخرطيه لصالح تكميلية أساسية أو يراداتإ وأداء تكوين إلىالصندوق  هذا يهدفو

 قواعد آذلك ستحدد آما يراداتاإل وتحويل تصفية وآيفيات اإلنخراط وواجبات اإلنخراط شروط
  .صندوقلل قنيثالسيرال

 الضمانات يتحمل الذي الصندوق لدى التكميلية ساسية أواأل اإليرادات تكوين نمنخرطيال بواسطة يتم
  .العامة الشروط هذه في عليها المنصوص

 في المحددة يةالثقن والقواعد للشروط طبقا إيرادا ها،يعل المحصل النقط عن يؤدي بأن الصندوق يلتزم
  .العامة الشروط هذه
  

  المنخرطون : 2 المادة
 

 وسيتم الهيئات بجداول المسجلين والمتمرنين الرسميين المحامين جميع الصندوق هذا من سيستفيد
  .تلقائيا التقاعد بصندوق تسجيلهم

  

  : للتقاعد نظامين من الصندوق هذا يتكون
 
 طريق عن اإلجباري النظام هذا في اإلشتراآات دىوتؤ المنخرطين لكل : إجباري و أساسي نظام -

  .بدون استثناء الهيئات آل طرف من عليها ومتفق موحدة ستكون والتي ةالمتعاقد الهيئات
  

 أو بطريقتين التقاعدي رصيده تنمية التكميلي النظام هذا من المستفيد المنخرط للمحامي : تكميلي نظام -
 .بإحديهما

 .ومنتظمة دورية إضافية هماتمسا أداء             * 
  .ذلك من المنخرط تمكن آلما النظام يحددها بأسعار إضافية نقط شراء             * 
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 أو الهيئة جدول من اسمه حذف أو عليه التشطيب عند الصندوق هذا من المنخرط ةإستفاد  إلغاءوسيتم 
  .التقاعد مال رأس أو إيرادات من اإلستفادة شروط  استيفاء قبل استقالته
 بالمتعاقد عالقته انقطعت منخرط آلالنظام  طرف من المضمونة الحقوق من اإلستفادة في يستمر

  .أخرى هيئة لدى عضوا أصبح اإذ للنظام إخضاعه يتم أن بعد )الهيئة(
 

  اإلنخراط آيفيات  :3 المادة
 
 طرف من والموزع المعد ديالفر اإلنخراط بيان بواسطة ويتم) الهيئة( المتعاقد طريق عن اإلنخراط يتم

 إجباريا اإلنخراط يكون أن ويجب المنخرط طرف من وتوقيعه ملئه إتمام يتعين والذي التعاضدية
 .واللوائح بالجداول المسجلين المحامين لجميع بالنسبة وإلزاميا
 لتكميليا للتقاعد بالنسبة اختياره تم الذي اإلنخراط واجبات وقسم اإلنخراط تاريخ البيان هذا ويحدد

 إلى الموجهة اإلنخراط بيان نسخة في المبين التسجيل رقم تبليغ عند نافذا اإلنخراط ويصبح ،واإلختياري
  .باألمر المعني

  
 المادة 4 : أقسام واجبات اإلنخراط

 
 اإلنخراط لواجبات وتسعة أقسام أخرى اإلجباري القسم أو األول بالقسم يعرف أساسي قسم للنظام

 األساسي األول بالقسم األقسام هذه وترتبط خاص رقم منهم واحد لكلة واإلختياريأ يةالتكميل الشهرية
  .تابثة بعالقة
 . التقاعد صندوق مجلس طرف من عليه يتفق مبلغ في سيحدد األول القسم

 
 من لصندوقل مباشرة وتدفع اإلنخراط واجبات أشهر ثالثة آل رأس عند أو شهريان والمنخرط ؤدىي

 .بآداء اإلشتراآات المكلفةولها  يتبع تي الالهيئة طرف
 قسم إليضاحلها  ينتمي التي الهيئة إلى الموجه اإلقتطاع طلب المنخرط يوقع أن يجب فإنه الصدد هذا في

 مطبوع باستعمال وذلك اإلقتطاعات بدء وتاريخ الشهرية اإلنخراط واجبات ومبلغ اإلنخراط واجبات
 .لتعاضديةا طرف من الغاية لهذه موزعو معد خاص
 يدلي أن باألمر المعني على يجب فإنه النظام بهذا مشمولة أخرى هيئة لدى المنخرط يسجل وعندما
  .ةالجديد لهيئةل التابعة باآلداء المكلفة المصلحة لدى آخر اقتطاع بطلب

 
  اإلنخراط واجباتقسم  تغيير  :5 المادة

 

 الصندوق يخبر أن بشرط سنة آل من يناير تحفا من ابتداءا اإلنخراط واجبات قسم تغيير للمنخرط يحق
 هذا انصرام وعند إشارته رهن الموضوع الخاص المطبوع باستعمال وذلك السابق أآتوبر فاتح قبل بذلك
 .باألمر المعنية المالية السنة برسم يقبل أن اليمكن القسم تغيير طلب فإن األجل

 
  اإلنخراط واجبات تسديد عن لتوقف ا :6 المادة

 

 انقطع إذا ما حالة في أنه إال  عمره من سنة 65 المنخرط يبلغ أن إلى اإلنخراط واجبات تسديد ريستم
 ويمكن .يتوقف حسابه فإن السن هذا بلوغ قبل اإلنخراط واجبات آداء عن نهائيا أو مؤقتا باألمر المعني

 يصفى أن إلى لداخليوالضابط ا العامة لشروطل طبقا عليها توفر التي النقط بعدد يحتفظ أن للمنخرط
 ،الصندوق مردودية حسب مرسملة التقاعد من اإلستفادة قبل مؤخراته يؤدي أن للمنخرط ويمكن ،إيراده
  . لمقتضيات الضابط الداخليطبقا  انخراطه واجبات استرجاع يطلب أن أو



 

3 
 

  
  

  موارد الصندوق : 7 المادة
 

 : أنواع أربعة من المحامين لتقاعد المستقل الصندوق موارد تتكون
 التقاعد لتأمين الهيئات طرف من والمؤدى اإلجباري األساسي للتقاعد المخصص اإلشتراك قسط -1

 .المنخرطين لكل الموحد األساسي
 .المنخرط طرف من والمؤدى اإلجباري األساسي للتقاعد المخصص اإلشتراك قسط -2
 .)مناسباتية (قائيةأوتل دورية آانت سواء المنخرطين طرف من المؤداة التكميلية اإلشتراآات -3
 .الصندوق لدى المكونة والمؤسساتية والرياضية الثقنية للمؤونات واإلستثمار اإلدخار عائدات -4
 .غيرها أو طرف الهيئات من المساهمات أو التبرعات قبيل من أخرى عائدات -5

  اإليراد استحقاق : 8 المادة
  

التوقف عن  شرط سنة 65 على األقل نهمس يبلغ الذين المنخرطين لكل حق : اإلجباري األساسي التقاعد
  .إيرادا أو معاشا حالة ال هذه في لهم ويخول ممارسة المهنة

 عند تحتسب اإليراد  أوالمعاش على زيادات من لمنخرطا يستفيد للمهنة الممارسة استمرار حالة في 
 تطبيق مع خرطنالم هيبلغ الذي السن حسب عليها المحصل النقط عدد بزيادة المعاش من اإلستفادة تأجيل

 .طبقا لمقتضيات الضابط الداخلي مؤجلة سنة آل عن التأجيل معامالت
 

 التكميلية اإلشتراآات أساس على يحتسب تكميلي إيراد األساسي التقاعد إلى يضاف : التكميلي التقاعد
  .ئيةالتلقا واآلداءات الدورية اآلداءات من والمتكونة انخراطه مدة طيلة المنخرط أداها التي

  
 بشرط المهنة من واستقال سنة 65 يبلغ ولم معينة سنا بلغ الذي للمنخرط  يمكن:  الجزئي التقاعد
 عن أعجزته إصابة من معاناته أو األقل على معينة لمدة التقاعد صندوق في واشتراآه الفعلية ممارسته
 قسط على زيادة خاصة شروط أساس على يتحدد األساسي تقاعده من محدد قسط من فيدتيس أن الممارسة

  .اشتراآاته وأداء الفعلية ممارسته خالل أداها التي التكميلية اإلشتراآات واجبات من
  

  التقاعد معاشات مبلغ : 9 المادة
  

وحسب مقتضيات الشروط العامة والضابط  عليها المحصل النقط عدد أساس على المعاشات تحدد
  .الداخلي
 المتوفر النقط عدد ضرب قاعد،حاصلتال من اإلستفادة سن بلغ منخرط لكل المعاشات هذه مقدار ويساوي
 اإلقتضاء عند النقط عدد تغيير مع) يحددها الضابط الداخلي النقطة نفع قيمة( النقطة نفع قيمة في عليها

  .طبقا لمقتضيات الضابط الداخلي
  
  التقاعد معاش تصفية : 10 المادة 

  
 عند أو المنخرط وجود يبرر بما للنظام يدلى عندما ة وذلكالعام الشروط حسب التقاعد معاش يصفى

  .حقوقه ذوي اإلقتضاء
 ليطلب للمنخرط شعاراإ المحامين لتقاعد المستقل الصندوق يوجه اختياره، تم الذي اإلستحقاق تاريخ عند
  .المعاش بتصفية الصندوق يقوم التوصل بعد مباشرة و المعاش لصرف الالزمة بالوثائق االدالء منه
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 التقاعد من اإلستفادة سن المنخرط خالله يبلغ الذي الشهر من يوم أول من اابتداء المعاش رواتب تسدد و

 الذي اإلستحقاق تاريخ من اعتبارا المعاش رواتب صرف ويتوقف .المهنة ممارسة من استقالته ويقدم
 بالنسبة لذوي الحقوق الذي يسبق تاريخ سقوط الحق اإلستحقاق تاريخ من أو المستفيد وفاة يسبق

 .المستفيدين من المعاش المحول
  

  الزمانة معاشات : 11 المادة
  

  الزمانة تعريف
  
 عن الناتج النهائي و التام العجز أصل أو سبب يكون أن يجب ،اإلعتبار بعين الزمانة تؤخد أن أجل من

 تقل ال طبي بتقرير تهاثباإ الواجب العجز نسبة تكون أن و اإلنخراط تاريخ بعد توقع حادثة أو مرض
 . المستقل للتقاعد صندوقال طرف من ةزمنج بخبرة تأآيدهايتم  و% 67 عن

 
  عند الزمانة المضمونة الحقوق

  
 : سابقا معرف هو آما ونهائي تام بعجز المصاب  للمنخرط يحق 
 العامة خالل الشروط في عليه المنصوص التقييم إلعادة المتوسط بالسعر مرسملة واجباته يسترجع أن) أ

  .سنة 40 يتجاوز ال عمره آان إذا باألمر المعني انخراط مدة
  : مابين يختار أن هل فيحق سنة 40 يفوق المنخرط عمر آان إذا) ب

 المنصوص عليها في الضابط الداخلي المعامالت تطبيق مع الزمانة بسبب األوان قبل إيراده من اإلستفادة
 65 بلوغه عند التصفية طلب يقدم أن إلى إيراده تصفية تأجيل أو ،داإليرا تصفية تاريخ عند العمر حسب
 أي العادية الشروط حسب األوان قبل اإليراد من اإلستفادة فيه يطلب أن يمكن الذي السن بلوغه أو سنة

  .الواجبات آداء في يستمر أن باألمر للمعني يمكن األخيرة، الحالة هذه وفي سنة 55 من ابتداءا
  

  استفادة ذوي الحقوق عند الوفاة : 21 المادة
  
 التقاعدي لراتبه حقوقه ذوي استحقاق يستتبعو الوفاة بسبب الجدول من المحامي اسم إسقاط يتم الوفاة عند

 لدراستهم المتابعين أو  سنة 18 حدود إلى القاصرين األوالد.2. األرامل.1 اثنتين ينفئت بين فيما بالتساوي
 .سنويا ذلك إثبات مع سنة 21 حدود إلى الجامعية

 راتب يصرف ال آما ،له المقابل بالرصيد الصندوق واحتفظ راتبها صرف توقف الفئات إحدى اختفت إذا
 . أصال توجد لم التي الفئة
  .تناقص أو تزايد ومهما ،عددهم آان مهما الواحدة الفئة أفراد بين بالتساوي الراتب يقسم

  
  التحويل مبدأ : 31 المادة

 
 الكيفيات حسب التحويل وينجز للتحويل قابل معاش المنخرط حساب في المسجلة نقطال عدد يناسب

 تصفية بعد توفي إذا وأ المعاش تصفية قبل المنخرط وفاة حالة في الضابط الداخلي في عليها المنصوص
  .المعاش
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 : التحويل لصالح األيتام -
 النقط من٪ 50 يساوي وموحد جماعي معاش من عددهم بلغ مهما اليتامى يستفيد الحاالت، جميع في

 عليهم يوزع حيث العامة الشروط في عليها المنصوص التخفيض معامالت تطبيق بدون عليها المتوفر
  .متساوية بأقساط
 ةالثامنة عشر السنوية ذآراه يلي الذي اإلستحقاق تاريخ من ابتداءا يتيم آل معاش صرف ويتوقف

 .التحويل تقبل ال اليتامى معاشات بأن العلم مع 13 بالمادةبينة حسب الشروط الم والعشرين الواحدةأو
 

 :  المعاش تصفية قبل الوفاة حالة في الزوج لصالح التحويل -
 عند عليها يتوفر التي النقط من٪ 50 زوجه لصالح يحول معاشه تصفية قبل المنخرط وفاة حالة في

 بأقساط بينهن يوزع المحولة النقط عدد فإن أرامل عدة المتوفى المنخرط ترك وإذا الوفاة تاريخ
 .سنة 55 األقل على يبلغ المستفيدين األزواج عمر آان إذا مباشرة المحول اإليراد ويصرف.متساوية
 .السن حسب التخفيض معامالت المحول اإليراد على يطبق فإنه العمر، شرط توفر عدم وعند
 .إيراده في حقال نهائية بصفة الزوج يفقد جديد، من الزواج حالة وفي

  
 : المعاش تصفية بعد الوفاة حالة في الزوج لصالح التحويل -
 يكون أن بشرط المتقاعد وفاة تاريخ يسبق الذي اإلستحقاق تاريخ من ابتداءا الزوج لصالح المعاش يحول
 الموجود الفرق حسب نهائي تخفيض مقابل وذلك التصفية تاريخ قبل األقل على سنتين انعقد قد الزواج

   .اإلزدياد سنوات أساس على الفرق هذا يحتسبو الزوجين عمر نبي
 هذا تخفيض أو زيادة بعد اإلقتضاء وعند الفردي إليرادل المطابقة النقط على المعامالت هذه تطبق
  .الضابط الداخلي بمقتضيات عمال اإليراد
 بين المطابقة عامالتالم تطبيق قبل متساوية بأقساط المحول المعاش بينهن يوزع الزوجات تعدد وعند
 .طبقا لمقتضيات الضابط الداخلي الزوجات وأعمار الزوج عمر

  
  الخاص الثقني اإلحتياط: 41 المادة

  
 إسقاط بعد التحمالت من  الصافية بالواجبات يمول الذي خاص ثقني باحتياط المشارآين حقوق تغطية تتم

 .المسددة المعاشات
  .القانونية الفوائد سعر اسأس على الخاص الثقني اإلحتياط ويرسمل

 طبقا ويتم .اإلداري و المالي التسيير نتائج مبلغ من % 90 حدود في اإلحتياط هذا إلى ترصد آما
 الثقني لإلحتياط الممثلة و الختامي البيان أصول في الواردة المنقولة القيم تقييم العمل به الجاري للتشريع
 .الخاص

 
  لنظريا الحسابي اإلحتياط : 51 المادة

  
 الحسابي اإلحتياط مبلغ العمل به الجاري للتشريع طبقاالمحامين  تقاعد صندوق يحسب سنة، آل في

  .اإليرادات تسديد لضمان الالزم النظري
  

  النقطة نفع تقييم إعادة : 61 المادة
  
  .مقتضيات الضابط الداخلي حسب النقطة نفع قيمة تقييم يعاد مالية سنة آل متم في
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  التسيير تحمالت : 71 المادة
  

 تغطية أجل منعليها  متفق مئوية نسبة الواجبات مبلغ من المحامين لتقاعد مستقلال صندوقال يقتطع
  .يحددها الضابط الداخلي ومستقبال حاال تسديدها الواجب اإلداري التسيير نفقات

  
  يراإلدا المجلس اجتماع : 81 المادة

  
 لمناقشة دجنبرو يونيو شهر من أسبوع آخر خالل سنة آل نصف عند الصندوق إدارة مجلس يجتمع 
 بدعوة اإلدارة مجلس يجتمع آماوالمالي  والثقني القانوني بالتسيير المكلفين لدن من المرفوع تقريرال

 التقريرين لدراسة سنة آل عامة جمعية  تنعقد ماآ أعضائه أغلبية بذلك طالبته وآلما رئيسه من تلقائية
  .من طرف مجلس اإلدارة لها رفوعينالم والمالي األدبي

  


