
  

  االستعمالدليل 

 

 

 

 

 مماثلة احتساب املعاشات املدنية
s i m u l a t i o n . m m s p . g o v . m a / p e n s i o n  

 تقديم:
 

من  املستعملينلتمكين  اإلدارة والوظيفة العمومية ن طرف وزارة إصالحاملدنية م مماثلة احتساب املعاشاتتطبيق تم تطوير 

 :ومنهااعتمادا على املعطيات التي يتم إدخالها  املعاشاحتساب مقدار 

 اإلحالة على التقاعد سبب -

 .عدد سنوات الخدمة -

 .الوضعية اإلدارية  -

 ...املسار املنهي  -

  :مثل املعاش من الحصول على كافة مكوناتالتطبيق هذا كما يمكن  

 املعاش الصافي، -

 املعاش الخام الخاضع للضريبة، -

 املعاش الصافي الخاضع للضريبة، -

 الضريبة على الدخل.   ، اقتطاعالتعاضدية ساهماتاملاالقتطاعات املنجزة:  -

 

 :القانونين مقتضياتمماثلة احتساب املعاشات املدنية يأخذ بعين االعتبار  تطبيق

 .ةالتقاعد املدني جبه نظام ملعاشات( يحدث بمو 1971ديسمبر  30) 1391ذي القعدة  12بتاريخ   011-71رقم  

)املحددة  2016أغسطس  20) 1437من ذي القعدة  16بتاريخ  1.16.110الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  72.14 رقم 

 .التي يجب أن يحال فيها على التقاعد املوظفون واملستخدمون املنخرطون في نظام املعاشات املدنيةبموجبه السن 

 

 تجذر اإلشارة إلى أن:

 .نتيجة املماثلة تقريبية وليس لها أي طابع شخص ي أو تعاقدي -

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://simulation.mmsp.gov.ma/
http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/193-Loi.aspx
http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/10079-Loi-n-72-14-promulgu%C3%A9e-par-le-dahir-n-1-16-110-d.aspx?KeyPath=594/596/656/10079
http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/10079-Loi-n-72-14-promulgu%C3%A9e-par-le-dahir-n-1-16-110-d.aspx?KeyPath=594/596/656/10079
http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/10079-Loi-n-72-14-promulgu%C3%A9e-par-le-dahir-n-1-16-110-d.aspx?KeyPath=594/596/656/10079
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 :االستعمال
الخطوات التي يجب اتباعها من أجل حسن ويشرح  التطبيقواجهة  يصفاملعاشات املدنية  احتسابمماثلة  استعمالدليل 

 .املتاحةوالخصائص  الوظائفاستعمال 

 .هنااملرجو الضغط  PDFلتحميل هذا الدليل بصيغة 

 PDF ملفات قارئ يجب التأكد من تنزيل    PDFلقراءة ملفات 
 

 

 املعطيات األساسية األولى:املرحلة 
 

او مباشرة  www.mmsp.gov.maمن خالل املوقع املؤسساتي للوزارة املعاشات املدنية  احتسابمماثلة  لتطبيقالولوج  يمكن

   https://simulation.mmsp.gov.ma/pension التالي:بط اباستعمال الر 

 :للتطبيقتبين الصور التالية الواجهة الرئيسية 

 

 

 

 

http://www.mmsp.gov.ma/
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 في الصورة أسفله: املبينة(، يمكن استعمال الخاصية عربي فرنس يلتغيير اللغة )

 

 

 سبب اإلحالة على التقاعد

 على أساسه ضمن الالئحة التالية: املعاشحتساب ي إف" الذي ترغبون  سبب اإلحالة على التقاعد " اختاروا

 

 

 املعطيات الشخصية

 .تاريخ التوظيفو تاريخ االزدياد بإدخالوا مو ق
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                         كالحذف من األسالتاريخ 

 ".تاريخ الحذف من األسالكهذا الجزء يمكن من تحديد "

 باحتساب تاريخ الحذف من األسالك تلقائيا. التطبيقيقوم  ،كسبب لإلحالة على التقاعد" السن حد " إختيار حالة في

 .لاملستعم طرف من األسالك من الحذف تاريخ إدخال يتم ،(الوظيفة عن التخلي الوفاة، النسبي، التقاعد)باقي األسباب  إختيار حالة في

  ضمن الالئحة كما هو مبين في الصورة أسفله:وضعيتكم التي توافق  "حالة حد السنباختيار "قوموا 
 

 

 التي توافق وضعيتكم من أجل:من تحديد اإلحالة على التقاعد  "حالة حد السن" الالئحةتمكن 

 .على التقاعد لإلحالة عند اختيار حد السن كسببتاريخ الحذف من األسالك احتساب  -

  .سبب مغاير لحد السنتدقيق تاريخ الحذف من األسالك الذي يتم إدخاله عند اختيار  -

 

 

 : ملحوظة

 .التي تم اختيارها لتحميل املعطيات الخاصة بالوضعيات اإلدارية )الصنف، الهيئة، اإلطار، الدرجة،...( حالة حد السنعلى  التطبيقيعتمد 

 أنظر الجزء الخاص بالوضعية اإلدارية عند التقاعد أسفله.

 :مثال

باألساتذة  اإلدارية الخاصةعطيات الوضعيات مبتحميل  التطبيقكحالة لحد السن، سيقوم  حالة األساتذة الباحثين في حالة تم إدخال .1

 فقط. الباحثين

 الخاصةبتحميل جميع معطيات الوضعيات اإلدارية باستثناء تلك  التطبيقكحالة لحد السن، سيقوم  الحالة العامةفي حالة تم إدخال  .2

 ( للحالة العامةبباقي حاالت حد السن )الحاالت املخالفة 
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 خالل مساركم املنهي.و ال أاملرجو تحديد هل تم تعيينكم كسفير 

 

 .انتهت أو تم إنهاء مهامكم كسفير قبل بلوغكم حد السن هل، حددوا "نعم"ب عند اإلجابة 

 

 .كسفير مهامكمأو انتهاء إنهاء ، أدخلوا تاريخ "نعم"عند اإلجابة ب 

 

 في الخانة املخصصة لذلك:تمديد حد السن  تحديد عدد سنوات يجب عليكمفي حالة حد السن، 

 

 التالية: حد السن تحاال  إلحدىعند اختياركم و نفس اإلطار،  في

 الباحثين األساتذة حالة -

 الوطنية التربية وزارة بموظفي الخاص األساس ي للنظام الخاضعين املوظفين حالة -

 " على السؤال التالي:ال أونعم إلجابة ب "ا يجب

 

       الوضعية اإلدارية عند التقاعد

 .عند اإلحالة على التقاعد )وضعيتكم عند املغادرة والتي توافق تاريخ الحذف من األسالك( ةاإلداري الوضعيةهذا الجزء، يجب تحديد  في

 .(الرقم اإلستداللي-الرتبةالصنف، الهيئة، السلك أو اإلطار، الدرجة، يمكنكم استعمال الالئحة من أجل تحديد الوضعية اإلدارية )
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 : ملحوظة

التي تم اختيارها لتحميل املعطيات الخاصة  (أعاله بتاريخ الحذف من األسالكأنظر الجزء الخاص ) "حد السن"على حالة  التطبيقيعتمد 

  .بالوضعيات اإلدارية )الصنف، الهيئة، اإلطار، الدرجة،...(

 :مثال

باألساتذة  بتحميل معطيات الوضعيات اإلدارية الخاصة التطبيقكحالة لحد السن، سيقوم  حالة األساتذة الباحثين في حالة تم إدخال .1

 فقط. الباحثين

 الخاصةبتحميل جميع معطيات الوضعيات اإلدارية باستثناء تلك  التطبيقكحالة لحد السن، سيقوم  الحالة العامةفي حالة تم إدخال  .2

 ( العامة للحالةبباقي حاالت حد السن )الحاالت املخالفة 

    الخدمات 

( باألشهرالخدمة املدنية أو الخدمة العسكرية خالل مساركم املنهي فيمكنكم في هذا الجزء، تحديد املدة الزمنية )إذا سبق لكم إنجاز 

  (.شهرا 18شهرا، الخدمة العسكرية: أقص ى مدة:  24الخدمة املدنية: أقص ى مدة: الخاصة بكل حالة )

 

                 لعن العم االنقطاعحاالت 

تبار يأخذ بعين االع التطبيقوتجدر اإلشارة إلى أن  الجزء،في هذا تحديدها فيمكنكم ، إذا كانت في مساركم املنهي حاالت انقطاع عن العمل

 الحاالت التالية:

 االستيداع. -

 الحذف من األسالك بطريق اإلعفاء. -

 عزل مؤقت. -

 ".جديدعلى الزر " واإلضافة حالة، انقر 
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 ضمن الالئحة كما هو مبين في الصورة التالية:"  عن العمل االنقطاعسبب  باختيار " وامو تم ق

 

 الخاص بالحالة:تاريخ البداية وتاريخ النهاية بتحديد  وامو قبعد ذلك، 

 

 " لحذف الحالة.مسح" او الزر "تأكيدعلى الزر " واعن العمل، انقر  االنقطاعلتتبيث حالة 

 

 ."عن العمل االنقطاعسبب " إلضافة "جديداستعمال الزر "الحاجة يمكنكم عند 

            العائليةوالتعويضات التعاضدية 

لى ععند بلوغكم سن اإلحالة  سنة 21األطفال األقل من عدد  واتم حدد والوضعية العائلية، فيهاالتي تنخرطون  " التعاضدية " اختاروا

 .التقاعد

 

 



                                                                                        

                                                                                               دليل االستعمال                                                                                                            صفحة 7

 

 األجر املرجعي الثانية:املرحلة 
 

 األجر املرجعي.   الحتسابت اإلدارية خالل الفترة االزمة من إدخال الوضعيا هذه املرحلة من عملية مماثلة احتساب املعاشات تمكنكم

 : 011.71 من القانون رقم11 الفصل في إليها املشار األجرة عناصر متوسط في ،أساسه على عاشامل يحتسب الذي املرجعي، األجر يحدد

 .2017 سنة خالل األسالك من يحذفون  الذين واملستخدمين للموظفين بالنسبة شهرا (24) وعشرين أربعة

 .2018 سنة خالل األسالك من يحذفون  الذين واملستخدمين للموظفين بالنسبة شهرا (48)وأربعين  ثماني

 .2019 سنة خالل األسالك من يحذفون  الذين واملستخدمين للموظفين بالنسبة شهرا   (72) وسبعين اثنين

 .2019 سنة بعد األسالك من يحذفون  الذين واملستخدمين للموظفين بالنسبة شهرا (96) وتسعين ستة

 على أساسها احتساب األجر سيتم )باألشهر( التياملدة  عرضوكذا بشرح كيفية احتساب األجر املرجعي  في أول الصفحة الظاهر يقوم النص

 املرجعي.
 

 
 

 

ند عوفق ترتيب تنازلي من الوضعية  (وتاريخ النهاية تاريخ البداية) ةاملحدداإلدارية خالل الفترة الزمنية  الوضعيات جميعيجب تحديد 

 .اإلحالة على التقاعد إلى أقدم وضعية

 لنأخذ املثال التالي:
 

 البداية تاريخ النهاية تاريخ الدرجة االستداللي الرقم-الرتبة

 03/07/2042 16/08/2045 من الدرجة األولى متصرف 779-03

 15/10/2038 03/07/2042 متصرف من الدرجة الثانية 436-04

 16/08/2037 15/10/2038 متصرف من الدرجة الثانية 403-03

 

بداية( )تاريخ ال املفعول تاريخ إدخال  عليكم جبتو ي حيثبتحميل الوضعية اإلدارية التي قمتم بإدخالها خالل املرحلة األولى،  التطبيقيقوم 

 في الخانة املناسبة كما هو مبين في الصورة التالية:
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 الوضعية. حفظل" أضف إلى القائمةبعد ذلك بالنقر على الزر " وامو ق

 عند وجود خطأ." إللغاء الوضعية مسحيمكنكم استعمال الزر "

 

إلى  16/08/2037الئحة الوضعيات اإلدارية خالل الفترة من تصبح ، أعالهما هو مبين في الجدول بنفس الطريقة، وبعد إدخال الوضعيات ك

 كالتالي: 03/07/2042

 ".التالي"على الزر  النقربإدخالها قوموا بتأكيد الوضعيات اإلدارية التي تم 

 

 .تظهر على الشاشة رسالة تأكيد كما هو مبين في الصورة
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 نتيجة مماثلة املعاش الثالثة:املرحلة 
 

 املماثلة.عملية نتيجة يعرض التطبيق هذه الصفحة،  في

                             املعطيات األساسية

السن عند االحالة على ، سنوات الخدمةاملعلومات األساسية التي تم إدخالها ومعلومات أخرى مهمة مثل )التطبيق في هذا الجزء يعرض 

 (.االستفادةتاريخ االستحقاق، تاريخ ، التقاعد

 

                                 املعطيات اإلدارية

مختلف الوضعيات اإلدارية التي تم إدخالها خالل الفترة الزمنية املحددة وكذا معلومات أخرى مثل  التطبيقفي هذا الجزء، يعرض 

 (.، الحالة العائليةسنة 21عدد األطفال أقل من ، التعاضدية)

 

          عن العمل االنقطاعقائمة حاالت 

 خالل املرحلة األولى. التي تم إدخالهاعن العمل  االنقطاعحاالت  التطبيقهنا، يعرض 

 

 

 

 



                                                                                        

                                                                                          دليل االستعمال                                                                                                           صفحة 10

                                 ةالشهري االقتطاعات

 .هذا الجزء يعرض االقتطاعات الشهرية املطبقة على املعاش

 

                                         نتيجة املماثلة

 ( املحتسب بناء على املعطيات التي تم إدخالها:بالدرهممقدار املعاش ) التطبيقفي هذا املستوى، يعرض 

 
 

                                                رأيكم يهمنا

 "إرسالملئ االستمارة التالية تم قوموا بالضغط على الزر "لتقييم الخدمة أو إبداء أراءكم واقتراحاتكم بشأنها، املرجو 

  simulation@mmsp.gov.ma :أو االتصال بنا عبر البريد اإللكتروني 

 

 تحميل نتيجة املماثلة                                               

.PDF   لتحميل نتيجة مماثلة معاشكم بصيغة" تحميل"استعمال الزر  

 

 

mailto:simulation@mmsp.gov.ma
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