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�صاحــب اجلاللة

املـــلك مــحمد ال�ســـاد�س ن�رصه اهلل

“تعمل الدولة واملوؤ�ص�صات العمومية واجلماعات الرتابية، على تعبئة كل الو�صائل املتاحة، لتي�صري اأ�صباب ا�صتفادة 
املواطنني واملواطنات، على قدم امل�صاواة، من احلق يف: 

-  العالج والعناية ال�صحية؛

-  احلماية االجتماعية والتغطية ال�صحية، والت�صامن التعا�صدي اأو املنظم من لدن الدولة؛

-  احل�صول على تعليم ع�رسي مي�رس الولوج وذي جودة؛ 

-  التن�صئة على الت�صبث بالهوية املغربية، والثوابت الوطنية الرا�صخة؛ 

-  التكوين املهني واال�صتفادة من الرتبية البدنية والفنية؛

-  ال�صكن الالئق؛

-  ال�صغل والدعم من طرف ال�صلطات العمومية يف البحث عن من�صب �صغل، اأو يف الت�صغيل الذاتي؛

-  ولوج الوظائف العمومية ح�صب اال�صتحقاق؛

-  احل�صول على املاء والعي�ش يف بيئة �صليمة؛

-  التنمية امل�صتدامة«.

د�صتور اململكة املغربية،

الباب الثاين: احلريات واحلقوق االأ�صا�صية )الف�صل 31(





�صندوق يح�صد كل طاقاته

                           الإعداد تقاعد الغد

باعتباره اأهم فاعل لتدبير التقاعد العمومي وثاني م�صتثمر موؤ�ص�صاتي في ال�صوق 

المالي المغربي، فاإن ال�صندوق معباأ اأكثر من اأي وقت م�صى الإعداد تقاعد الغد.

اإطار  المحققة في  االإنجازات   2011 ل�سنة  لل�سندوق  ال�سنوي  الن�ساط  يبرز تقرير 

المهمة المزدوجة االجتماعية و المالية لهذه الموؤ�ص�صة والتي تفر�ش تقديم خدمات 

في الم�صتوى لفائدة المنخرطين والمتقاعدين وال�صركاء.

من  بر�صيد  ال�صندوق  حظي  الحكامة  مجال  في  الجيدة  وممار�صته  خبرته  بف�صل 

الثقة من لدن محيطه الموؤ�ص�صاتي مما يحتم عليه االلتزام ببلورة قرارات ال�صلطات 

النمو  ومواكبة  للتقاعد  الوطني  النظام  ديمومة  �صمان  اإلى  الرامية  العمومية 

ال�صو�صيو اقت�صادي لبالدنا.
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تميزت �صنة 2011 بتجديد تاأليف المجل�ش االإداري بر�صم الوالية الخام�صة )2011 - 2014(. وقد تزامن ذلك مع 

انطالق العمل بعقد البرنامج الموقع مع الدولة في �صهر يوليوز 2011 عن الفترة )2011 - 2013( بعد نجاح 

التجربة االأولى في مجال التعاقد والمتمثلة في عقد المخطط المنجز بر�صم المدة ما بين 2007 - 2009. 

البرنامج  في عقد  عليها  المن�صو�ش  االلتزامات  من   %  80 اإنجاز بلغت  ال�صندوق حقق ن�صبة  اأن  اإلى  وي�صار 

بر�صم �صنة 2011.

وبف�صل عقد البرنامج المذكور تعززت الحكامة بال�صندوق من خالل تو�صيح العالقات مع الدولة بالتن�صي�ش 

المالية  باله�صا�صة  تت�صم  ظرفية  في  ال�صندوق  تدخل  فعالية  زيادة  من  �صيمكن  مما  الطرفين  التزامات  على 

الأنظمة المعا�صات الم�صيرة من طرفه.

لقد بينت الدرا�صات االإكتوارية المنجزة من طرف ال�صندوق مدى ا�صتعجالية اتخاذ التدابير الالزمة الإ�صالح تلك 

االأنظمة. واأمام هذه الو�صعية جدد المجل�ش االإداري مرة اأخرى خالل دورته المنعقدة في يونيو 2011 وبعد تلك 

المنعقدة في ماي 2010، تو�صيته القا�صية باإجراء اإ�صالحات معلماتية ترمي اإلى تعزيز على المدى القريب 

والمتو�صط التوازن المالي لنظام المعا�صات المدنية وذلك في انتظار ما �صتوؤول اإليه المبادرة المتخذة من طرف 

الحكومة وم�صاهمة باقي الفرقاء المعنيين ق�صد التو�صل اإلى اإ�صالح �صمولي لمنظومة التقاعد الوطنية. 

ولجنة  التدقيق  لجنة  في  والمتمثلة  و2011   2010 �صنتي  غ�صون  في  اإحداثها  تم  التي  الحكامة  اأجهزة  اإن 

تح�صي�ش االأ�صول اأ�صبحت تقوم بدورها كامال في مجال مراقبة وتتبع الن�ساط المحا�سباتي والمالي. اأما على 

ال�صعيد الجبائي، فقد اأف�صت الم�صاورات مع المديرية العامة لل�صرائب �صنة 2011 اإلى تو�صيح الو�صعية الجبائية 

تقرير  بر�صم  النقطة  بهذه  المتعلق  الخارجيين  المدققين  تحفظ  رفع  ت�صنى  وبذلك  نهائي،  ب�صكل  لل�صندوق 

اإلى ذلك، فاإن عملية االفتحا�ش المنجزة على  افتحا�ش الح�صابات المالية لل�صندوق ل�صنة 2011. وباالإ�صافة 

مردودية المحفظة المالية بر�صم ال�صنتين المحا�صبيتين 2009 – 2010 من طرف مكتب خبرة، قد خل�صت اإلى 

الت�صديق على االآليات والمقاربات المتبعة وعلى النتائج المالية للمحفظة المذكورة.

المندوبية  مع  تعاون  اتفاقية  مار�ش2011  �صهر  في  ال�صندوق  اأبرم  الخدمات  جودة  تح�صين  �صعيد  على  و 

معا�ش  ملفات  معالجة  ت�صريع  اإلى  االتفاقية  وتهدف هذه  التحرير،  واأع�صاء جي�ش  المقاومين  لقدماء  ال�صامية 

للمعطيات  االآلي  التبادل  وذلك عن طريق  وذوي حقوقهم،  للمقاومين  المخولة  االإجمالي  والتعوي�ش  الزمانة 

وتب�صيط م�صاطر تكوين الملفات. كما تج�صد تح�صين جودة الخدمات في االأداء �صبه الكلي للمعا�صات الم�صتحقة 

للمتقاعدين المحالين على التقاعد في فاتح يناير 2011.

توقيع  على  موافقته  االإداري  المجل�ش  اأعطى  بالديون  المتقاعدين  اإرهاق  تجنب  اأجل  ومن  اأخرى،  ناحية  من 

اتفاق مع الجمعية المهنية ل�صركات التمويل في يونيو 2011. وقد ت�صمن هذا االتفاق مجموعة من القواعد 

االحترازية اأهمها تحديد �صقف المعا�ش الذي يتعين االحتفاظ به للمتقاعد وكذا الحد االأعلى للمديونية.

العمل  تم   ،2010 دجنبر  �صهر  في  عليها  الم�صادق  االإداري  المجل�ش  لتو�صية  وطبقا  الداخلي،  ال�صعيد  على 

تبني تنظيم يقوم على  االقت�صاد والمالية والذي بمقت�صاه تم  بعد موافقة وزارة  الجديد  الهيكلي  بالتنظيم 

االأقطاب من اأجل تن�صيق اأح�صن و�صير جيد لمختلف الم�صالح االإدارية، كما اأدخلت تعديالت على النظام االأ�صا�صي 

لم�صتخدمي ال�صندوق ترتبت عنها تح�صن في االأجور والتعوي�صات. والهدف من ذلك توفير ظروف عمل مواتية 

للم�صتخدمين تمكنهم من تقديم اأجود الخدمات لموظفي ومتقاعدي الدولة.

كلمة ال�سيد املدير

حممد العلوي العبدالوي 

مدير ال�صندوق املغربي للتقاعد
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تقديم ال�سندوق المغربي للتقاعد

فاعل اأ�سا�سي �سمن قطاع االحتياط االجتماعي بالمغرب منذ �سنة 1930

هو  للتقاعد  المغربي  ال�صندوق 

موؤ�ص�صة عمومية تتمتع بال�صخ�صية 

المالي.  واال�صتقالل  المعنوية 

االجتماعية،  طبيعته  اإلى  بالنظر 

اأنظمة  بت�صيير  ال�صندوق  يقوم 

المعا�صات التالية:

-  نظام المعا�صات المدنية،

الع�صكرية  المعا�صات  -  نظام 

الملكية  الم�صلحة  )القوات 

والقوات الم�صاعدة(،

التكميلي  التقاعد  -  نظام 

االختياري )الم�صمى التكميلي(،

-  اأنظمة المعا�صات غير الم�صاهمة 

قدماء  منح  الزمانة،  )معا�صات 

المقاومين واأع�صاء جي�ش التحرير...(،

-  بع�ش االإيرادات والمنح المحدثة قبل اال�صتقالل.

وباالإ�صافة اإلى ذلك يتولى ال�صندوق اإنجاز الخدمات التالية لفائدة الغير:

-  انجاز االقتطاعات، بموجب اتفاقيات، لفائدة �صركات التمويل وجمعيات االأعمال االجتماعية،

-  انجاز االقتطاعات بر�صم التاأمين االإجباري عن المر�ض لفائدة ال�سندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي؛

-  اأداء خدمات لفائدة موؤ�ص�صات االأعمال االجتماعية كما هو الحال بالن�صبة لموؤ�ص�صة الح�صن الثاني لالأعمال االجتماعية 

لقدماء الع�صكريين وقدماء المحاربين، موؤ�ص�صة محمد ال�صاد�ش لالأعمال االجتماعية لوزارة التربية الوطنية،

-  اأداء خدمات لفائدة وزارة االقت�صاد والمالية.

ال�صندوق على مبداإ  التوزيع، ويعتمد  ت�صير وفق مبداإ  فاإنها  االأ�صا�صية،  التقاعد  اأنظمة  ت�صيير  وفيما يخ�ش طريقة 

التوزيع االدخاري فيما يخ�ش اأنظمة التقاعد االأ�صا�صية. اأما نظام التقاعد التكميلي في�صير وفق مبداأ الر�صملة.

في  ا�صتثمارها  يتم  حيث  االأ�صا�صية،  التقاعد  الأنظمة  المالية  الفوائ�ش  من  لل�صندوق  المالية  االحتياطيات  تتكون 

 1253.97 رقم  التقليدية  وال�صناعة  وال�صناعة  والتجارة  المالية  وزير  قرار  عليه  ين�ش  لما  طبقا  المالي  ال�صوق 

المحدد لالإجراءات المتعلقة بت�صيير االأر�صدة االحتياطية واالحتياطيات الخا�صة بال�صندوق المغربي للتقاعد وكذا 

توزيع الموارد على اال�صتخدامات المرخ�ش بها.
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مهام هيئات الحكامة وتكوينها

المجل�ش االإداري 

7 منهم يمثلون الهيئات الم�صغلة و5  14 ع�صوا ر�صميا،  اإداري مكون من  يدير ال�صندوق المغربي للتقاعد مجل�ش 

يمثلون المنخرطين في نظامي المعا�صات المدنية والع�صكرية واثنان )2( يمثالن المتقاعدين المنت�صبين للنظامين. 

2011 تزامنت مع تجديد المجل�ش بر�صم الوالية  اأن �صنة  اإلى  اأع�صاء احتياطيين. وي�صار   8 كما يتكون المجل�ش من 

اإطار م�صل�صل  المجل�ش الجدد في  اأع�صاء  انتخاب وتعيين  2011-2014 ( وهكذا فقد تم تفعيل م�صطرة  الخام�صة ) 

انطلق في فبراير 2011 واختتم في �صتنبر 2011.  

اأع�صاء المجل�ش االإداري 

االأع�صاء بحكم القانون؛

ال�سيد رئي�س الحكومة؛

ال�سيد وزير االقت�ساد والمالية؛

ال�سيد وزير الداخلية؛

ال�سيد الوزير المنتدب لدى رئي�س الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث االإدارة؛

ال�سيد وزير الت�سغيل والتكوين المهني؛

ال�سيد الوزير المنتدب لدى رئي�س الحكومة المكلف باإدارة الدفاع الوطني.

االأع�صاء الر�صميون

ممثل روؤ�صاء الجماعات المحلية : ال�سيد عزيز رباح؛

ممثال المنخرطين العاملين باالإدارات العمومية والموؤ�ص�صات العامة: ال�سيدان ح�سن المر�سي و محمد بوزكيري؛

ممثل المنخرطين العاملين بالجماعات المحلية : ال�سيد بوعزة �سكري؛ 

ممثل المنخرطين في نظام المعا�صات الع�صكرية )ق.م.م( : اليوتنان كولونيل ال�سيد ح�سن اأوتريغت

ممثل المنخرطين في نظام المعا�صات الع�صكرية )ق.م( : المفت�س الممتاز من الدرجة الثانية ال�سيد محمد �سراني؛

ممثال المتقاعدين : ال�سيدان اأحمد لمباركي واالأمين الرقيبات.  

االأع�صاء االحتياطيون

ممثل روؤ�صاء الجماعات المحلية : ال�سيد مولود بركايو؛

ممثال المنخرطين العاملين باالإدارات العمومية والموؤ�ص�صات العامة 

: ال�سيدان محمد المرابط وعبد الخالق �سكري؛

ممثل المنخرطين العاملين بالجماعات : ال�سيد محمد منعيم؛

 : )ق.م.م(  الع�صكرية  المعا�صات  نظام  في  المنخرطين  ممثل 

اليوتنان كولونيل ال�سيد اأحمد راغون؛

ممثل المنخرطين في نظام المعا�صات الع�صكرية  ) ق.م ( :  المفت�س 

الممتاز من الدرجة الثانية ال�سيد ر�سيد الوالي. 

ال�سيدان عالل ن�سري و محمد الب�سير   : المتقاعدين  ممثال 

االإدري�سي.

حكامة ال�سندوق املغربي للتقاعد 
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اللجنة الدائمة 

تتمثل مهمتها االأ�صا�صية في تتبع تنفيذ قرارات وتو�صيات المجل�ش االإداري واإعداد الملفات الخا�سة بالنقاط التي تدرج 

في جدول اأعمال دورات المجل�ش. ولهذا الغر�ش تقوم بعقد اجتماعاتها خالل الفترة الفا�صلة بين دورات المجل�ش.

اأع�صاء اللجنة الدائمة

ممثل وزير االقت�صاد والمالية  ب�صفته رئي�صا: ال�سيد خاليد �سفير ؛

ممثل الوزير المنتدب لدى رئي�ش الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث االإدارة : ال�سيد عبد الله الطيبي ؛

ممثل وزير الت�صغيل والتكوين المهني : ال�صيدة بثينة فل�صي وممثل وزير الداخلية عبد الخالق الرم�ساني )بالتناوب(؛

ممثل روؤ�صاء الجماعات المحلية :  ال�سيد عزيز رباح وفي حالة تغيبه ينوب عنه ال�سيد مولود بركاي؛

ممثال المنخرطين في نظام المعا�صات المدنية : اثنان بالتناوب من بين ال�صادة : ح�سن المر�سي ومحمد بوزكري وبوعزة �سكري؛ 

ممثل المنخرطين في نظام المعا�صات الع�صكرية : اليوتنان كولونيل ال�سيد ح�سن اأوتريغيت؛

ممثل جمعيات المتقاعدين : ال�سيدان اأحمد المباركي واالأمين الرقيبات بالتناوب.     

لجنة تح�صي�ش االأ�صول

المخت�صة  الم�صالح  مع  بتعاون  اللجنة  هذه  وت�صهر  االأ�صول.  تح�صي�ش  لجنة  باإحداث  الحكامة  اأجهزة  تعزيز  تم  لقد 

م�صادقة  بعد  تنفيذها  على  والعمل  المتوفرة  االحتياطية  المدخرات  ا�صتثمار  اإ�صتراتيجية  تحديد  على  بال�صندوق 

اإلى المجل�ش  اللجنة بتقييم عملية تدبير االحتياطات وترفع تقريرا  المجل�ش االإداري عليها. وفي هذا االإطار تقوم 

االإداري يتناول نتائج المردودية المحققة. 

اأع�صاء اللجنة :

اأع�صاء لجنة تح�صي�ش االأ�صول

ع�صو م�صتقل من ذوي االخت�صا�ش : ال�سيد م�سطفي باكوري ب�صفته رئي�صا؛

ع�صو من بين اأع�صاء مجل�ش اإدارة ال�صندوق : ال�سيد ح�سن المر�سي ب�صفته نائب الرئي�ش.

ممثل وزير االقت�صاد والمالية : ال�سيد محمد �سفيقي؛

ع�صو م�صتقل من ذوي االخت�صا�ش : ال�سيد محمد البب�سيري؛

ويح�صر ممثل مديرية التاأمينات واالحتياط االجتماعي اجتماعات اللجنة ب�سوت ا�ست�ساري.

لجنة التدقيق

هي لجنة م�صتقلة للمراقبة اأحدثت تطبيقا لمقرر المجل�ش االإداري رقم د 23.72 بتاريخ 15 دجنبر 2010. تتولى 

باإبداء راأيها حول  لل�صندوق وذلك  التركيبية والمالية  القوائم  االإداري، بمراقبة  المجل�ش  اإ�صراف  التدقيق تحت  لجنة 

اأجهزة المراقبة )المدققون الخارجيون  اأداة حوار مع  اللجنة  مالئمة القواعد المحا�صبية المعمول بها. وتعتبر هذه 

والداخليون( كما ت�صاعد المجل�ش االإداري على التاأكد من مدى احترام التقارير المالية لقواعد المطابقة والمقت�صيات 

الت�صريعية والتنظيمية المعمول بها. عالوة على ذلك تعمل لجنة التدقيق على توطيد الممار�صة الجيدة للحكامة داخل 

ال�صندوق من خالل �صمان كفاءة وا�صتقاللية وعمل �صواء الخبراء الخارجيين االع�صاء باللجنة اأوالمدققين الخارجيين.  
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اأع�صاء لجنة التدقيق 

تتكون لجنة التدقيق من 5 اأع�صاء هم : 

ممثل ال�صيد وزير االقت�صاد والمالية ب�صفته رئي�صا : ال�سيد عبد ال�سالم الجزولي الفار؛ 

ع�صو من بين اأع�صاء مجل�ش اإدارة ال�صندوق : ال�سيد اأحمد المباركي ب�صفته نائب الرئي�ش؛

ع�صو م�صتقل من ذوي االخت�صا�ش : ال�سيد م�سطفى قا�سي ؛

ع�صو م�صتقل من ذوي االخت�صا�ش : اأعمر اإيدار؛

مراقبة الدولة لل�صندوق المغربي للتقاعد : ال�سيد عزيز لوباني 

كما يح�صر اأ�صغال اللجنة ممثل مديرية التاأمينات واالحتياط االجتماعي ب�سفة ا�ست�سارية.

اأن�صطة المجل�ش االإداري

لقد اأنجز ال�صندوق تقريبا جميع االلتزامات المن�صو�ش عليها في عقد البرنامج بر�صم �صنة 2011، ولم يدخر اأي جهد 

الإنجاح عملية اإعداد و تنظيم اأ�صغال المجل�ش االإداري واللجنة المنبثقة عنه في االآجال المحددة وفي اأح�صن الظروف.

عقد المجل�ش االإداري خالل �صنة 2011 اجتماعين كما تن�ش على ذلك الن�صو�ش المنظمة له.

النقاط  تدار�ض  الرابعة حيث  الدورة  اإطار دورة عادية بر�صم  2011 في  يونيو   27 بتاريخ  االأول عقد  -  فاالجتماع 

التالية المدرجة في جدول االأعمال:

•��تقارير عن اأ�صغال اللجن المنبثقة عن المجل�ش االإداري ) اللجنة الدائمة و لجنة تح�صي�ش االأ�صول و لجنة التدقيق(؛
•��القوائم التركيبية  والح�صيلة االإكتوارية بر�صم 2010؛

•��م�سروع عقد برنامج بين الدولة وال�سندوق المغربي للتقاعد؛ 
•��الم�صادقة على م�صاريع االتفاقيات ؛

•��و�صعية انجاز البرنامج ال�صنوي للموؤ�ص�صة.

-  اأما االجتماع الثاني فتم عقده يوم 28 اكتوبر2011 في اإطار دورة ا�صتثنائية بر�صم الوالية الخام�صة و تطرق لدرا�صة 

النقاط التالية :

•��تاأليف اللجنة الدائمة المنبثقة عن المجل�ش بر�صم الوالية الخام�صة ) 2011 - 2014 (؛
•��تاأليف لجنة تح�صي�ش االأ�صول بر�صم الوالية الخام�صة ) 2011 - 2014 ( ؛

•��تفوي�ش ال�صلط وال�صالحيات لل�صيد المدير بر�صم الوالية الخام�صة للمجل�ش االإداري؛
•��الم�صادقة على تعديل النظام االأ�صا�صي لم�صتخدمي ال�صندوق؛

•��اإحداث م�صلحة لتتبع التح�صيل ؛
•��تفوي�ش اللجنة الدائمة ح�صر م�صروعي الميزانية وبرنامج العمل ل�صنة 2012.

تو�صيات المجل�ش االإداري

وافق المجل�ش االإداري خالل الدورتين المذكورتين على 22 قرارا وتو�صية تتعلق بالنقط الم�صجلة في جدول االأعمال.

ومما تجب االإ�صارة اإليه، اأنه �صمانا ال�صتمرارية عمل الموؤ�ص�صة و تفاديا الأي تاأخير في عقد الدورة العادية المخ�ص�صة 

للمملكة  الجديد  الد�صتور  بتنزيل  المتعلقة  الحكومة  ان�صغاالت  ب�صبب  ال�صندوق  عمل  وبرنامج  ميزانية  لح�صر 

الدائمة �صالحية ح�صر ميزانية  اللجنة  اإلى  ا�صتثنائية  واال�صتحقاقات االنتخابية، فقد فو�ش المجل�ش االإداري بكيفية 

وبرنامج عمل الموؤ�ص�صة بر�صم �صنة 2012.
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ن�ساط اللجنة الدائمة

عقدت اللجنة الدائمة 10 اجتماعات منها 8 بر�صم الوالية الرابعة واجتماعين بر�صم الوالية الخام�صة. وقد ان�صبت 

اأ�صغال اللجنة بكيفية خا�سة على تهييئ مختلف الملفات المتعلقة بالنقاط المدرجة في جدول اأعمال دورتي المجل�ش 

ال�صالفتي الذكر. كما قامت اللجنة بموجب التفوي�ش الممنوح لها بح�صر م�صروعي ميزانية وبرنامج عمل ال�صندوق 

بر�صم �صنة 2012 . 

ن�ساط لجنة تح�سي�ض االأ�سول

اجتماعات   3 االأخيرة  هذه  عقدت  االأ�صول  تح�صي�ش  لجنة  باإحداث   4  -  10 رقم  االإداري  المجل�ش  لقرار  تطبيقا 

خ�ص�صت المعان التفكير ومناق�صة عدة موا�صيع حيوية و�صرورية لو�صع اإ�صتراتيجية للتوظيف وتح�صين المدخرات 

المالية لل�صندوق.

وخالل هذه االجتماعات در�صت اللجنة تقارير التدبير مع التركيز على بع�ش العنا�صر كبرنامج اال�صتثمارات وتقلبات 

االأ�صواق المالية خالل الفترة المعنية وكذا �صيا�صة التوظيفات المتبعة. كما در�صت اللجنة اأي�صا المردودية المحققة 

واأ�صباب الفوارق الم�صجلة مقارنة مع ما تحقق على �صعيد مماثل واقتراح تكوين احتياطات خا�صة بفئة ال�صندات.

لقد تم تدعيم  العنا�صر المذكورة اأعاله بالح�صيلة ال�صنوية للتدبير وبتقرير المدققين الخارجيين الخا�ش بالمردودية 

المحققة وبالتقرير التحليلي اأ�صول خ�صوم الذي يبين مدى مالءمة التوظيفات المالية مع التزامات االأنظمة الم�صيرة 

من طرف ال�صندوق و كذا اقتراحات االإ�صتراتجية ال�صنوية لال�صتثمار وو�صعية االأ�صواق المالية.

هذا، ومن اأجل تنظيم جيد الأ�صغالها واإ�صفاء مزيد من ال�صفافية واالحترافية والم�صوؤولية در�صت و�صادقت اللجنة على 

مدونة لقواعد ال�صلوك.

ن�ساط لجنة التدقيق

عقدت لجنة التدقيق اجتماعين. االأول بتاريخ 9 مار�ش 2011 خ�ص�ش لدرا�صة النقطتين التاليتين:

•�مناق�صة ميثاق  �صير عمل اللجنة والم�صادقة عليه؛
•�و�صع برنامج عمل اللجنة.

اأما االجتماع الثاني الذي انعقد بتاريخ 21 يونيو 2011 فخ�س�ض لمناق�سة النقاط التالية:

•�الح�صابات ال�صنوية وراأي المدقق الخارجي؛
•�اآليات المراقبة الداخلية وتدبير المخاطر داخل ال�صندوق؛

•�ميثاق �صير عمل اللجنة.
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- انتخاب وتعيين اأع�صاء جدد بمجل�ش اإدارة ال�صندوق المغربي للتقاعد 

تميزت �صنة 2011 بتجديد اأع�صاء المجل�ش االإداري بر�صم الوالية الخام�صة.

- اإحداث لجنة التدقيق

داخل  الحكامة  نظام  عززت  التي  التدقيق  لجنة  باإحداث  القا�صي  االإداري  المجل�ش  قرار  بلورة  على  ال�صندوق  �صهر 

الموؤ�ص�صة. وتتكون هذه اللجنة من 5  اأع�صاء:

•�ممثل لوزير االقت�صاد والمالية رئي�صا للجنة ؛
•�ع�صو من المجل�ش االإداري نائبا للرئي�ش ؛

•�مراقب الدولة بال�صندوق المغربي للتقاعد ؛
•�خبيران اثنان م�صتقالن .

وقد تم تعيين هوؤالء االأع�صاء بقرار لوزير االقت�صاد والمالية، فيما تمت �صياغة ميثاق عمل اللجنة المذكورة.

- م�صاهمة ال�صندوق في ور�ش اإ�صالح نظام التقاعد على ال�صعيد الوطني

اللجنة  اأ�صغال هذه  بفعالية في  ال�صندوق  �صاهم  التقاعد  اأنظمة  باإ�صالح  المكلفة  التقنية  اللجنة  في  باعتباره ع�صوا 

التي عقدت 55 اجتماعا من �صنة 2004 اإلى �صنة 2011 . على اإثر التو�صل بالتقرير الذي اأعده مكتب خبرة دولي 

حول االإ�صالح ال�صامل لنظام التقاعد على ال�صعيد الوطني، طالبت المركزيات النقابية الم�صاركة في اللجنة التقنية 

�صنة 2011 ب�صرورة ا�صت�صارة مكتب العمل الدولي حول �صيناريو االإ�صالح المالئم للمغرب. وتبعا لذلك قدم خبراء 

مكتب العمل الدولي يوم 4 غ�صت 2011 راأيهم االأولي وتو�صياتهم ب�صاأن االقتراحات وال�صيناريوهات التي ت�صمنتها 

الدرا�صة المذكورة المالئمة للمغرب. وقد انكبت اللجنة التقنية على فح�ش تقرير مكتب العمل الدولي وكذا الدرا�صات 

التي  الوطنية  اللجنة  على  وعر�صه  �صامل  تقرير  اإعداد  ق�صد  الدولي  الخبرة  مكتب  طرف  من  المنجزة  االأكتوارية 

يتراأ�صها ال�صيد رئي�ش الحكومة.

- تطبيق الزيادة في الحد االأدنى للمعا�صات

مبا�صرة بعد �صدور القانون رقم 16.11 القا�صي بالرفع من مبلغ الحد االأدنى للمعا�سات في الجريدة الر�سمية، �سرع 

ال�صندوق في مراجعة المعا�صات الم�صمولة بهذه الزيادة. وتجدر االإ�صارة اإلى اأن القانون المذكور رفع مبلغ الحد االأدنى 

للمعا�صات المخولة للمتقاعدين المدنيين والع�صكريين من 600 درهم اإلى 1000 درهم �صهريا وذلك بمفعول فاتح 

ماي 2011. وبالفعل تمكن ال�صندوق من مراجعة معظم المعا�صات االأ�صا�صية مع متم دجنبر 2011 و�سرع في مراجعة 

معا�صات ذوي الحقوق على اأ�صا�ش اإنهاء هذه العملية في ماي 2012. وقد تم توجيه ر�صائل اإخبارية اإلى المعنيين باالأمر 

بمجرد ت�صوية و�صعيتهم. 

الوقائع البارزة ل�سنة 2011
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- ال�سروع في تطبيق عقد البرنامج المبرم بين الدولة وال�صندوق

الدولة  بين  التعاقدي  بالبرنامج  العمل  ببدء   2011 �صنة  تميزت 

وال�صندوق بر�صم الفترة 2011 / 2013.

هذا  بموجب  بها  الوفاء  ال�صندوق  على  يتعين  التي  االلتزامات  بلغت 

العقد 47 التزاما تهم المحاور االإ�صتراتجية التالية:

1/ ديمومة اأنظمة التقاعد )7 التزامات(؛ 
2/ الحكامة بال�صندوق )4 التزامات(؛

3/ تدبير االحتياطيات المالية )4 التزامات(؛
4 / الخدمات المقدمة للمرتفقين )14 التزاما(؛ 
5/ اأنظمة المعلوميات و التدبير )10 التزامات(؛

6/ تدبير الموارد)8  التزامات(
و قد اأنجز ال�صندوق 80 % من التزاماته الم�صطرة بر�صم 2011 .

- رفع تحفظ المدققين الخارجيين المتعلق بالنظام الجبائي لل�صندوق

لقد تم تحديد الو�صعية الجبائية لل�صندوق ب�صفة نهائية وذلك على اإثر االجتماعات والر�صائل المتبادلة بين ال�صندوق 

و المديرية العامة لل�صرائب .

و تبعا لهذا التو�صيح تم رفع التحفظ الذي ت�صمنته التقارير ال�صابقة للمدققين الخارجيين.

- تفعيل التنظيم الهيكلي الجديد لل�صندوق

تبعا لتو�صية المجل�ش االإداري خالل االجتماع الذي عقده بتاريخ 15 دجنبر 

2010 تحت الرئا�صة الفعلية لل�صيد رئي�ش الحكومة وبعد موافقة �صلطة الو�صاية 
تم اعتماد تنظيم هيكلي جديد ابتداء من فاتح �صتنبر 2011. وقد روعي في 

هذا التنظيم تح�صين اأداء الوحدات االإدارية لل�صندوق وكذا اال�صتجابة لحاجيات 

المنخرطين والمتقاعدين و�صركاء ال�صندوق من حيث جودة الخدمات المقدمة 

اإليهم.

الجودة  اأعلى درجات  اإلى تحقيق  الزبناء  الموجه لخدمة  التنظيم  ويهدف هذا 

التحكم في  الت�صنيع بما يوفر  من خالل و�صع نظم واأن�صطة تقوم على مبداإ 

المخاطر و�صمان يقظة اإ�صتراتيجية لقيادة اأنظمة التقاعد.

و بموجب هذا التنظيم اأ�صبح ال�صندوق يتكون باالإ�صافة اإلى المديرية والكتابة 

المحفظة  وقطب  المعلوميات  ونظام  التنظيم  وقطب  الدعم  وقطب  العمليات  قطب  هي:  اأقطاب  اأربعة  من  العامة 

المالية.

- تعديل النظام االأ�صا�صي لم�صتخدمي ال�صندوق 

عمال بتو�صية المجل�ش االإداري المتخذة بتاريخ 15 دجنبر 2010 اأعد ال�صندوق با�صت�صارة مع الفرقاء االجتماعيين 

اقتراحات لتعديل النظام االأ�صا�صي للم�صتخدمين. وتهدف هذه التعديالت باالأ�صا�ش اإلى تح�صين ظروف عمل م�صتخدمي 

ال�صندوق ق�صد تمكينهم من اأداء المهام الموكولة اإليهم باأق�صى ما يمكن من النجاعة والفعالية وقد حظيت التعديالت 

المذكورة بتزكية المجل�ش االإداري وموافقة وزارة االقت�صاد والمالية.
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ال�صراكة على ال�صعيد الوطني

ال�ضراكة بين ال�ضندوق المغربي للتقاعد والمندوبية ال�ضامية لقدماء المقاومين واأع�ضاء جي�ش التحرير

المغربي  وال�صندوق  التحرير  واأع�صاء جي�ش  المقاومين  لقدماء  ال�صامية  المندوبية  من  2011 وقعت كل  �صنة  خالل 

االإجمالية  التعوي�صات  بتدبير  المتعلقة  المعلوماتية  المعطيات  لتبادل  نظام  و�صع  اتفاقية حول  بروتوكول  للتقاعد 

ومعا�صات العطب المخولة لقدماء المقاومين واأع�صاء جي�ش التحرير و ذوي حقوقهم.

 2001 الموؤ�ص�صتين منذ �صنة  الوثيق بين  التعاون  اإطار تعزيز عالقات  الطرفين في  المبرمة بين  وتندرج االتفاقية 

والتي ترمي اإلى تح�صين جودة الخدمات المقدمة من الموؤ�ص�صتين لفائدة مرتفقيهما الم�صتركين. 

وترمي هذه االتفاقية اإلى معالجة ملفات معا�صات العطب والتعوي�صات االإجمالية المخولة اأو المحولة اإلى ذوي الحقوق 

بفاعلية و�صرعة اأكبر من خالل تبادل المعطيات الرقمية، كما �صت�صمح بتب�صيط الم�صاطر المتعلقة بتكوين الملفات.

واأع�صاء  المقاومين  لقدماء  ال�صامية  للمندوبية  التابعة  واالإقليمية  الجهوية  الم�صالح  �صتتوفر  االتفاقية  وبف�صل هذه 

القرب  ل�صيا�صة  تفعيال  المعا�صات  هذه  من  الم�صتفيدين  واإر�صاد  الإخبار  ال�صرورية  المعطيات  على  التحرير  جي�ش 

وتح�صينا لجودة الخدمات.

 كما ت�صع االتفاقية الموقعة بين الطرفين م�صطرة جديدة لمراقبة المعا�صات واالآليات التدبيرية المنا�صبة والكفيلة 

بتطبيق بنود وم�صامين هذه االتفاقية، مع الحر�ش على حماية المعطيات ال�صخ�صية المتبادلة طبقا للقوانين الجاري 

بها العمل في هذا المجال.

ال�ضراكة بين ال�ضندوق المغربي للتقاعد ووزارة الت�ضغيل والتكوين المهني

للحماية االجتماعية والتي �صت�صرف عليها وزارة  الوطنية  المدر�سة  باإحداث  المتعلق  الم�ستقبلي  الم�سروع  اإطار  في 

الت�صغيل والتكوين المهني، �صارك ال�صندوق المغربي للتقاعد خالل �صنة 2011 في المناق�صات حول التدابير ال�صرورية 

الإخراج هذا الم�سروع  اإلى حيز الوجود. وفي هذا االإطار تم اإبرام اتفاقية �صراكة بين وزارة الت�صغيل والتكوين المهني 

والمدر�صة الوطنية العليا للحماية االجتماعية الفرن�صية ترمي اإلى تحديد اأهداف التعاون والتدابير التي يتعين اإتباعها 

وكذا التزامات الطرفين ومجال التبادل ومدة التعاقد. ويتمثل الهدف من هذه االتفاقية في توفير دورات تكوينية 

ق�صيرة وطويلة االأمد لفائدة الموؤ�ص�صات الوطنية المعنية بالحماية االجتماعية وبع�ش القطاعات الوزارية وكذا حاملي 

�صهادات التعليم العالي.

ال�ضراكة بين ال�ضندوق المغربي للتقاعد والجمعية المهنية ل�ضركات التمويل

وقع ال�صندوق المغربي للتقاعد والجمعية المهنية ل�صركات التمويل، على هام�ش الجمع العام للجمعية المهنية ل�صركات 

التمويل الذي عقد يوم 8 يونيو 2011 في الدار البي�صاء على بروتوكول اتفاق بخ�صو�ش االقتطاعات من المعا�صات 

ال�ستخال�ض اأق�ساط قرو�ض اال�ستهالك.

 والهدف من هذا االتفاق هو تجنيب المتقاعدين مخاطر المديونية المرتفعة وذلك في اإطار �صفافية كاملة، مع تح�صين 

نوعية الخدمات المقدمة اإلى متقاعدي ال�صندوق ، ويجب التذكير اأن �صركات التمويل تبقى وحدها الموؤهلة لقبول 

منح القرو�ش.

و ن�صت االتفاقية على القواعد االحترازية التالية:

•��عدم تجاوز ن�سبة االقتطاع 40 % من المبلغ ال�صافي للمعا�ش، دون احت�صاب التعوي�صات العائلية؛
•��تحديد الحد االأدنى للمعا�ش غير القابل للتحويل في 1500 درهم، دون احت�صاب التعوي�صات العائلية؛

•��عدم تجاوز عدد ملفات القرو�ش 3 بالن�صبة لكل متقاعد وملفين اثنين كحد اأق�صى بالن�صبة ل�صركة واحدة؛
•��يحدد اأجل ا�صترداد القرو�ش في 60 �سهرا، على اأن ال تتجاوز مدة اال�سترجاع فترة تاأمين المتقاعد على الحياة.

باالإ�صافة اإلى هذه القواعد، اتفق ال�صندوق المغربي للتقاعد و�صركات التمويل على ا�صتفادة متقاعدي ال�صندوق من 

ن�صبة فائدة تقل بنقطتين عن الن�صبة العامة المحددة من طرف بنك المغرب.

و قد دخلت هذه المقت�صيات حيز التنفيذ اعتبارا من فاتح يوليوز 2011، وتهم فقط القرو�ش المقدمة بعد هذا التاريخ.

ال�رصاكة تنمية 



2011 للصندوق املغربي للتقاعد
التقرير السنوي

17

ة
ك
رسا

�
ال
ة 

ي
م

ن
ت

ال�ضراكة بين ال�ضندوق المغربي للتقاعد وبريد المغرب

عقد ال�صندوق المغربي للتقاعد وبريد المغرب اتفاقا بتاريخ 10 يونيو 2011 يتعلق بتفويت اأ�صغال طباعة الوثائق 

الخا�صة باأن�صطة ال�صندوق، والتغليف والمخال�صة والفرز وت�صليم الخدمات البريدية ومعالجة المرجوعات. 

التعاون بين ال�ضندوق المغربي للتقاعد والمندوبية ال�ضامية للتخطيط

في اإطار التعاون بين ال�صندوق المغربي للتقاعد والمندوبية ال�صامية للتخطيط اأنجز الطرفان نموذج ماكرو اقت�صادي 

للتوازن العام ما بين االأجيال وذلك بهدف تقييم تاأثير التقاعد على الو�صعيات الماكرو اقت�صادية. 

ال�صراكة الدولية

التعاون بين ال�ضندوق المغربي للتقاعد والمدر�ضة الوطنية العليا للحماية االجتماعية 

منذ �صنة 2000 وال�صندوق المغربي للتقاعد يرتبط بعالقات وثيقة مع المدر�صة الوطنية العليا للحماية االجتماعية 

ب�صانت اإتيان بفرن�صا والتي من مهامها االأ�صا�صية التكوين االأولي والم�صتمر لالأطر المكلفة بتدبير الحماية االجتماعية. 

وقد �صمح هذا التعاون �صنة 2011 بالتبادل االعتيادي للمتدربين.

التعاون بين ال�ضندوق المغربي للتقاعد و الفيدرالية االألمانية لتاأمين المعا�ضات

اإبرام  من خالل  والتكوين  والمالية  االجتماعية  الحماية  مجال  في  الخبرات  وتبادل  التعاون  تعزز   2011 �صنة  خالل 

اتفاقية التعاون مع الفيدرالية االألمانية لتاأمين المعا�صات )موؤ�ص�صة التقاعد االأولى في األمانيا( وذلك طبقا للمادة 5 

من اتفاقية التعاون )االتفاقية التقنية 2011-2013( الموقعة في 9 نونبر 2009 بين ال�صندوق الوطني لل�صمان 

االجتماعي وال�صندوق المغربي للتقاعد و الفيدرالية االألمانية لتاأمين المعا�صات. وقد وافق ممثلو هذه الموؤ�ص�صات 

على تمديد تعاونهم المبرم �صنة 2009 اإلى غاية 2013.

ويرتكز اتفاق تبادل الخبرات هذا على المحاور التالية:

•��تدبير اال�صتقبال وال�صكايات؛
•��مراقبة التدبير ومخاطر االإدارة العملياتية؛

•��نظام المعلوميات )البوابة االلكترونية، تبادل المعطيات المعلوماتية،الحماية المعلوماتية(؛
•��اإعداد الميزانيات والمحا�صبة؛

•��تدبير الموارد الب�صرية والعمل االجتماعي. 

التعاون بين ال�ضندوق المغربي للتقاعد و الجمعية الدولية للحماية االجتماعية

بمنا�صبة انعقاد الجمع العام للجمعية الدولية للحماية االجتماعية وتنظيم المنتدى الدولي للحماية االجتماعية بمدينة 

الكاب بجنوب اإفريقيا في 29 نونبر اإلى 4 دجنبر 2010، حظي ال�صندوق المغربي للتقاعد بثقة هذه الهيئة ،حيث 

اأ�صند له من�سب نائب رئي�ض اللجنة التقنية »تنظيم، تدبير واإبداع«، وذلك لوالية مدتها 3 �صنوات.

وت�صكل هذه اللجنة اإحدى اللجن التقنية 12  المحدثة منذ �صنة 1947 اإلى غاية �صنة 2010 وهي تلعب دورا ا�صتراتيجيا 

في تحقيق االأهداف المحددة في برنامج الجمعية للفترة 2011 – 2013.

تدبير   ، »تنظيم  التقنية  للجنة  االأولى  االأ�سغال  في  بفعالية  للتقاعد  المغربي  ال�صندوق  �صاهم   2011 �صنة  خالل   

من  وذلك  االجتماعية«،  الحماية  مجال  في  الجيدة  بالحكامة  »النهو�ض  ب  الخا�ض  الرائد  الم�سروع  اإطار  في  واإبداع« 

خالل الم�ساركة في اإعداد ال�سروط المرجعية من اأجل بلورة التوجهات االأ�صا�صية حول التخطيط اال�صتراتيجي وتدبير 

المخاطر والتدقيق الداخلي وال�صيا�صات المتعلقة بالموارد الب�صرية.
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نظام المعا�سات المدنية

يدير ال�صندوق المغربي للتقاعد نظام المعا�صات المدنية الذي ي�صري على:

•�موظفي الدولة المتمرنين والمر�صمين؛
•�موظفي الجماعات المحلية المتمرنين والمر�صمين؛

•�م�صتخدمي بع�ش الموؤ�ص�صات العمومية.
يت�سمن تدبير المعا�سات المدنية االأن�سطة المهنية المتعلقة باالنخراط ودرا�صة الملفات ومراقبة وتخويل الحقوق واأداء 

المعا�صات.

كما ي�صمل تدبير نظام المعا�صات المدنية اأن�صطة اأخرى تهم تدبير االحتياطيات المالية للنظام وكذا قيادته االإكتوارية.

الن�ساط المهني

1ـ االنخراطات

ح�سب  موزعين  منخرط   629.892 اإلى  المدنية  المعا�صات  نظام  في  المنخرطين  عدد  و�صل   2011 �صنة  نهاية  مع 

الهيئات الم�صغلة على ال�صكل التالي :

الجدول رقم 1: توزيع المنخرطين الم�صاهمين ح�صب الهيئات الم�صغلة

الهيئة الم�صغلة

التغير20102011

)11/10(%العدد%العدد

7,84 %79,33 %78,00499.698 %463.355الدولة
-0,17 %17,13 %18,19107.888 %108.076الجماعات المحلية

1,52 - %3,54 %3,8122.306 %22.650الموؤ�ص�صات العمومية

 6,03 %100 %100629.892 %594.081المجموع

تابع ال�صندوق المغربي للتقاعد خالل �صنة 2011 عملية تحيين جذاذات الموظفين المدنيين المنخرطين في ال�صندوق. 

ويمكن تلخي�ش النتائج المح�صلة كالتالي :

•��ارتفاع عدد المنخرطين المدنيين المنتمين للدولة مقارنة ب�سنة 2010 حيث بلغ عددهم 499.698 موظفا؛
•��بلغ عدد المنخرطين المنتمين للجماعات المحلية 107.888 موظفا مقابل 108.076 خالل �صنة 2010 بانخفا�ش 

بلغت ن�صبته 0,17 %؛

•��بلغ عدد المنخرطين المنتمين للموؤ�ص�صات العمومية 22.306 م�صتخدما مقابل 22.650 خالل �صنة 2010 بانخفا�ش 
بلغت ن�صبته 1,52 %.

2 ـ تتبع االقتطاعات بر�شم االنخراط

فيما يخ�ش تتبع االقتطاعات والم�صاهمات الخا�صة بالجماعات المحلية، قامت م�صالح ال�صندوق خالل ال�صنة المالية 

اأما فيما يتعلق   .2010 9.381 خالل �صنة  والتكميلية مقابل  ال�صنوية  االلتزام  بيانات  12.616 من  بمعالجة   2011
بالموؤ�ص�صات العمومية وهيئات االإلحاق فقد بلغ عدد بيانات االقتطاع التي تمت معالجتها 2954.

3 ـ ت�شحيح الخدمات والتحويل من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد

خالل �صنة 2011 با�صر ال�صندوق المغربي للتقاعد معالجة 2075 ملفا لت�صحيح الخدمات وتحويل للحقوق المكت�صبة 

لدى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد اإلى ال�صندوق المغربي للتقاعد المتعلقة بموظفي الدولة المدنيين وموظفي 

الجماعات المحلية وم�صتخدمي الموؤ�ص�صات العمومية.

تدبري الأنظمة
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حتى نهاية ال�صنة المالية 2011، بلغ مجموع الدفاتر الفردية المحولة من النظام الجماعي 

العمومية  لالإدارات  المنتمين  واالأعوان  بالموظفين  الخا�صة  التقاعد  رواتب  لمنح 

والجماعات المحلية والموؤ�ص�صات العمومية 13.741 دفترا بمبلغ اإجمالي ي�صل اإلى 258,8 

مليون درهم،اأي بزيادة بلغت ن�صبتها 57 % مقارنة ب�صنة 2010. وقد تحقق ذلك بف�صل 

بروتوكول االتفاق المبرم مع النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الذي يهدف اإلى مالءمة 

ولالإ�صارة  المر�صمين.  االأعوان  تحويالت  وت�صريع  التر�صيم  بتواريخ  المتعلقة  المعطيات 

فاإن مجموع هذه الدفاتر تمت معالجتها واإدراجها في قاعدة المعطيات المتعلقة بالحقوق.

4 ـ ا�شترجاع االقتطاعات

 384 التقاعد  الأجل  المقتطعة  المبالغ  ا�سترجاع  عملية  همت  المدنية،  المعا�صات  نظام  في  المنخرطين  يخ�ش  فيما 

ملفا منها 319 ملفا تتعلق بموظفي الدولة المدنيين و47 ملفا تهم م�صتخدمي الجماعات المحلية و18 ملفا تخ�ش 

م�صتخدمي الموؤ�ص�صات العمومية.

5 ـ لجنة االإعفاء

خالل �صنة 2011 در�صت لجنة االإعفاء الخا�صة بموظفي الدولة المدنيين 731 ملفا رف�ش منها 497 ملفا الأ�صباب 

مختلفة فيما تم قبول 234 ملفا.

6 ـ ت�شفية المعا�شات

فيما يخ�ش نظام المعا�صات المدنية تمت ت�صفية 31.823 ملف تقاعد مقابل 22.561 خالل �صنة 2010، اأي بزيادة 

ن�صبتها  41,05 %.

الجدول رقم 2: عدد ملفات التقاعد التي تمت ت�صفيتها بر�صم نظام المعا�صات المدنية

التغير 2010201110/11

10,90 - %13.98912.464التخويل
214,66 %5.21316.403المراجعات

12,00 - %3.3592.956التحويل
41,05 %22.56131.823المجموع

بلغ     بانخفا�ش  اأي   ،2010 �صنة  بر�صم  ملفا   13.989 مقابل   2011 �صنة  ملفا   12.464 الجديدة  التخويالت  همت 

10,9 %. اأما فيما يتعلق بالمراجعات، فقد قامت م�صالح ال�صندوق بمعالجة 16.403 ملفا، حيث ت�صاعف العدد ثالث 
مرات مقارنة مع �صنة 2010. ويعزى هذا االرتفاع اإلى الزيادة في مبلغ الحد االأدنى للمعا�ش الذي انتقل من 600 اإلى 

1000 درهم في ال�صهر. اأما الملفات المحولة لفائدة ذوي الحقوق فقد و�صل عددها اإلى 2.956 ملفا.
اإن توزيع التخويالت الجديدة ح�صب اأ�صباب الحذف من االأ�صالك ت�صع االإحالة على التقاعد بر�صم حد ال�صن في المقدمة 

بن�صبة 77,98 %.

الجدول رقم 3 توزيع تخويالت نظام المعا�صات المدنية ح�صب �صبب الحذف من االأ�صالك

المجموعاالأنظمة
حد ال�صن

الوفاة في طور 

العمل

االإحالة بناء 

على طلب
العجز

اإجراءات 

تاأديبية

المغادرة 

الطوعية

9.7191240130619175512.464نظام المعا�صات المدنية
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7 ـ تدبير الخدمات / اأداء المعا�شات

بلغ عند نهاية �صنة 2011 العدد االإجمالي للم�صتفيدين من نظام المعا�صات المدنية الم�صير من قبل ال�صندوق المغربي 

للتقاعد 249.492 مقابل 237.685 خالل �صنة 2010، م�صجال بذلك ارتفاعا بن�صبة 4,97 % . ويبين الجدول اأ�صفله 

توزيع الم�صتفيدين ح�صب فئاتهم:

جدول رقم: 4: توزيع الم�صتفيدين من النظام ح�صب فئاتهم

فئة الم�صتفيدين بر�صم �صنة 2011

169.412المتقاعدون اأنف�صهم

80.080ذوو الحقوق

249.492المجموع

8 ـ التعوي�ضات العائلية

و�صل المبلغ االإجمالي للتعوي�صات العائلية التي �صرفها ال�صندوق المغربي للتقاعد للم�صتفيدين من نظام المعا�صات 

المدنية، 249,08 مليون درهم.

9 ـ المعامل الديموغرافي

يعد المعامل الديموغرافي اأحد المقايي�ش الرئي�صية التي تظهر م�صتوى ال�صالمة المالية الأنظمة التقاعد الممولة وفق 

مبداأ التوزيع لكونه يحدد عدد الن�صيطين الذين يمولون معا�ش متقاعد واحد.

فبخ�صو�ش نظام المعا�صات المدنية الم�صير من قبل ال�صندوق المغربي للتقاعد، لوحظ خالل العقدين االأخيرين انخفا�ش 

الن�صيطين خالل  المتقاعدين ثالث مرات مقارنة مع زيادة عدد  الديموغرافي، حيث ت�صاعف عدد  م�صتمر للمعامل 

الع�صرين �صنة االأخيرة.

تطور المعامل الديموغرافي لنظام المعا�صات المدنية

1980 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

14,12

6,29 6,01 5,71 5,37 5,1 4,84
3,62 3,27 3,18 3,12 3,1 2,87 3
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التدبير المالي لنظام المعا�صات المدنية

تدبير الر�صيد االحتياطي لنظام المعا�صات المدنية

بمبادرة من ال�صندوق المغربي للتقاعد، قام مكتب خبرة مخت�ش بالت�صديق على المردودية المالية المحققة �صنتي 2009 

و2010 بر�صم تدبير الر�صيد االحتياطي لنظام المعا�صات المدنية. وفي هذا االإطار، قام مكتب الخبرة المذكور بدرا�صة و 

الم�صادقة على المنهجية المعتمدة الحت�صاب انجازات كل �صنف و كذا اإجمالي المحفظة المالية، اإ�صافة لالآليات المتبعة لتثمين 

االأ�صول. 

على م�صتوى الحكامة المالية، و في اإطار و�صع م�صطرة خا�صة بتدبير المخاطر المالية وفقا للمعايير المعمول بها 

في هذا المجال، فقد تميز تدبير المحفظة المالية خالل �صنة 2011 بتحديد ال�صيغة النهائية للم�صطرة المذكورة وكذا 

باعتماد نظام مالي خا�ش بقطب ت�صيير المحفظة المالية.

المخاطر  م�صتوى  وكذا  المالي  التدبير  اأهداف  تحديد  المذكور  المالي  النظام  و�صع  من  المتوخاة  االأهداف  بين  من  و 

الم�صموح بها و هوام�ش المناورة الخا�صة بكل �صنف من االأ�صول. 

ـ  االأ�صهم  �صنف  المنقولةـ  للقيم  الجماعي  للتوظيف  هيئتين  اإحداث   2011 �صنة  المهمة خالل  االأحداث  بين  ومن   

                  CDG Capital Gestion وذلك بعد ما تم ا�ستيفاء �سروط واإنجاز طلب العرو�ض الذي اأ�صفر عن اختيار �صركتي

وWafa Gestion لال�صتفادة من تفوي�ش تدبير جزء من محفظة االأ�صهم.

القيادة المالية لنظام المعا�صات المدنية

تقوم اإدارة ال�صندوق، قبل متم �صهر ماي من كل �سنة، بتحيين الدرا�سات الخا�سة بتدبير »االأ�سول- الخ�سوم« المتعلقة 

باالأنظمة االأ�صا�صية التي ي�صيرها وذلك ق�صد الح�صول على اأف�صل تطابق ما بين االلتزامات الم�صتقبلية الأنظمة المعا�صات 

والتوظيف المالي لالحتياطيات المتوفرة.

من هذه الزاوية، عملت الموؤ�ص�صة على تحيين الدرا�صات الخا�صة بتدبير » االأ�سول – الخ�سوم » المذكورة اأعاله والمتعلقة بنظام 

المعا�صات المدنية. وقد تم اإنهاء هذه الدرا�صات في دجنبر 2011، على اأ�صا�ش تقديم خال�صاتها اإلى لجنة تح�صي�ش االأ�صول. 

التوازن المالي لنظام المعا�صات المدنية

ال زال نظام المعا�صات المدنية يدر فوائ�ش مالية حيث تمثل ن�صبة تغطية التحمالت مقارنة مع الموارد 119,37%. 

وهكذا بلغ الفائ�ش المالي المحقق �صنة 2011 ما يعادل 2,29 مليار درهم 

جدول رقم 5 : التوازن المالي لنظام المعا�صات المدنية

ن�صبة التغطيةالر�صيدالتحمالت )4(الموارد )1( +)2( = )3(م�صاهمات الهيئات الم�صغلة )2(االقتطاعات )1(النظام ) بماليين الدرهم(

%7226,216906,0314.132,2411.839,022293,22119,37المعا�صات المدنية

تطور االأر�صدة االحتياطية لنظام المعا�صات المدنية من �صنة 2004 اإلى 2011:

تطور االحتياطيات 

لم يعرف الر�صيد االحتياطي لل�صندوق المغربي للتقاعد  تطورا مهما، اإال انطالقا من �صنة 2004، ويرجع ذلك، من جهة، 

اإلى ت�صديد الدولة لمتاأخراتها بر�صم م�صاهماتها كهيئة م�صغلة و اإلى �صدادها العجز الذي عرفه نظام المعا�صات الع�صكرية 

خالل الفترة الممتدة من 2004 اإلى 2010 وكذا اإلى تحمل الدولة االنعكا�ش المالي الناتج عن عملية المغادرة الطوعية، 

ومن جهة اأخرى يعود التطور المذكور اإلى ما تحقق من عائدات مهمة على م�صتوى التدبير االإيجابي لالأ�صول المالية.

ر�صيد االحتياطيات المالية

ارتفع المبلغ االإجمالي للموارد االإ�صافية خالل �صنة 2011 لي�صل 

اإلى 3,70 مليار درهم ، وهو موزع على ال�سكل التالي:

•�الفوائ�ش التقنية: 447,31 مليون درهم؛
•�عائدات التوظيفات: 3.251 مليون درهم.

 74,2 اإلى   2011 دجنبر  متم  في  الر�صيد  هذا  انتقل  وهكذا 

اأي   ،2010 نهاية  في  درهم  مليار   70,5 مقابل  درهم  مليار 

بزيادة بلغت 5,25 %.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

20 471

33 857
39 284

47 016
52 716

59 707

70 500
74 081
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ح�صب قيمة ال�صوق المالي بلغ الر�صيد المذكور 77,3 مليار درهم خالل �صنة 2011 مقابل 76,3 مليار درهم في 

متم 2010، اأي بزيادة بلغت  1,58%

وتتميز التوظيفات ح�صب �صنف االأ�صول بهيمنة التوظيفات المنجزة في �صكل �صندات الدولة واالأ�صهم الم�صعرة لدى 

بور�صة القيم بالدار البي�صاء، اأما باقي اال�صتثمارات وح�صب القوانين الجاري بها العمل، فقد تم توظيفها في �صندات 

خا�صة و في هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة و في �صندوق اال�صتثمار العقاري وال�صياحي.

المداخيل التراكمية

اإ�صافية.  المالية لل�صندوق من تحقيق مداخيل مهمة �صاعدت على تزويد االحتياطيات بموارد  مكن تدبير المحفظة 

وهكذا تم ا�صتثمار ن�صبة 88 % من التدفقات االإ�صافية في االأ�صواق المالية بر�صم ال�صنة المالية 2011، وهو ما يمثل 

كتلة مالية بلغت 3,25 مليار درهم.

بلغت المداخيل التراكمية منذ �صنة 1998 اإلى متم 2011 مبلغ 22,91 مليار درهم. وتمثل هذه المداخيل 32,47 % من 

مجموع الر�سيد االحتياطي اإلى متم 2010 وهذا الر�صيد باإمكانه تمويل اأداء معا�صات التقاعد المدنية لمدة تناهز 21 �صهرا.

ن�صبة المردودية

حقق متو�صط مردودية التوظيفات ن�صبة 4,6 % متجاوزا بذلك متو�صط ن�صبة مردودية �صندات الخزينة لمدة 15 �صنة 

اأخذنا بعين االعتبار  اإذا   3,86% %. ) مقابل  على م�صتوى ال�صوق الثانوي ما بين 2008 و2010 اأي بن�صبة 4,46 

المردودية لنف�ش المدة على م�صتوى ال�صوق االأ�صا�صي (.

القيادة االكتوارية لنظام المعا�صات المدنية

اإن اإنجاز الح�صيلة االإكتوارية ي�صتوجب القيام باإ�صقاطات ديموغرافية ومالية على المدى البعيد بناء على فر�صيات تطور 

المقايي�ش االأ�صا�صية التي تتحكم في ت�صيير النظام وتهدف اإلى تقييم التزاماته الم�صتقبلية اإ�صافة اإلى موارده المتوقعة.

وذوي  والمتقاعدين  المنخرطين  تجاه  معين  زمني  مدى  على  النظام  تطور  عن  فكرة  االإكتوارية  الح�صيلة  وتعطي 

الحقوق الحاليين ) التقييم في اإطار مجموعة �صبه مغلقة (.

وجدير بالذكر اأن نتائج الح�صيلة االإكتوارية للنظام خالل �صنة 2011 تاأخذ بعين االعتبار تاأثير االإجراءات المتخذة 

من طرف الحكومة والمتعلقة بالرفع من الحد االأدنى من المعا�ش والزيادة في اأجور الموظفين ب 600 درهم �صهريا.

ويبين الجدول التالي نتائج الح�صيلة االإكتوارية لنظام المعا�صات المدنية خالل �صنة 2011.

الجدول رقم 6 : نتائج الح�صيلة االإكتوارية لنظام المعا�صات المدنية في �صنة 2011 :

2011بماليين الدراهم
933.113القيمة الحالية المحتملة للنفقات 

613.342مجموع الحقوق المكت�سبة
450.438الحقوق المكت�صبة للن�صيطين 

126.036الحقوق المكت�صبة للمتقاعدين 
36.868الحقوق المكت�صبة للم�صتفيدين من المغادرة الطوعية

19.999حقوق التعوي�صات العائلية
299.772الحقوق الم�صتقبلية

153.263القيمة الحالية المحتملة للموارد1 
74.120االحتياطيات المتوقعة

 705.730 -التحمالت ال�صافية غير الم�صمولة بالتغطية2

2021 اأفق التوازن )ال�صنة(
24,37 %معدل التمويل الم�صبق 3

12,08 %معدل التغطية للحقوق المكت�صبة4
1 - ا لقيمة الحالية للتدفقات المتوقعة )االخدمات اأو الم�شاهمات( في اإطار مجموعة �شبه مغلق تمثل القيمة الحالية للتدفقات النقدية المحتملة لل�ضاكنة الحالية 

من ن�ضيطين ومتقاعدين )با�شتثناء المنخرطين الجدد(. هذه التدفقات ت�شمل حقوق الما�شي والم�شتقبل.

2 - غير م�شمولة بالتغطية �شواء باال�شتراكات الم�شتقبلية اأو باالأ�شول الحالية.
3 - معدل قيمة احتياطي المعا�شات والقيمة الحالية المتوقعة للموارد على القيمة الحالية للخدمات المتوقعة.

4 - معدل قيمة احتياطي المعا�شات على القيمة الحالية المتوقعة للحقوق المخولة.
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يتبين من خالل الجدول اأعاله اأن القيمة الحالية المحتملة للمعا�صات ت�صل - في حالة مجموعة �صبه مغلقة اإلى 933,113 

مليار درهم. في حين اأن القيمة الحالية المحتملة للموارد ت�صل اإلى 153,26 مليار درهم.

بلغ احتياطي المعا�صات في نهاية �صنة 2011 ما قدره 74,12 مليار درهم بزيادة و�صلت ن�صبتها 5,25 % مقارنة مع ال�صنة 

الما�صية.  

للموارد بما فيها  المحتملة  الحالية  القيمة  الفرق بين  المغطاة، والتي تمثل  ال�صافية غير  التحمالت  من جهتها فاإن 

االحتياطيات والقيمة الحالية المحتملة للتحمالت تقدر ب 705,73 مليار درهم.

ح�صب الموؤ�صرات االإكتوارية المبينة في الجدول اأعاله يت�صح اأنه في حالة اإغالق النظام في وجه المنخرطين الجدد، فاإن 

التزامات النظام )613 مليار درهم �صنة 2012( �صتغطي ن�صبة 12,08 % .

اإن تحليل الحقوق في اإطار نظام ن�صف مغلق، حيث اأن الم�صاهمين الحالين 

النظام  التزامات  اأن  الت�صفية يبين  اإلى حين  الحق  ي�صاهمون ويكت�صبون 

بوا�صطة  وذلك   ،%  24,37 �صتكون مغطاة في حدود   2012 �صنة  خالل 

درهم(  مليار   74( التاريخ  هذا  في  المتوفرة  واالحتياطيات  االأموال 

وكذلك بوا�صطة الم�صاهمات الم�صتقبلية المحينة )153 مليار درهم(.

وحيث يتوقع بروز اأول عجز )الربع االأخير 2012( �صادق مجل�ش اإدارة 

ال�صندوق المغربي للتقاعد على تو�صية خالل اجتماعه المنعقد يوم االثنين 

27 يونيو 2011 تق�صي باإجراء اإ�صالح معلماتي لنظام المعا�صات المدنية.
القريب  المديين  على  المدنية  المعا�صات  لنظام  المالية  التوازنات  تدعيم  اإلى  المقترح  االإ�صالح  �صيناريو  ويهدف 

والمتو�صط، وذلك في انتظار بلورة اإ�صالح �صمولي الأنظمة التقاعد متوافق عليه بين الدولة والفرقاء االجتماعيين. 

ويرتكز ال�صيناريو المقترح على توليفة من المقايي�ش الثالثة التالية:

•��الرفع التدريجي ل�صن االإحالة على التقاعد ب 5 �صنوات على مدى 10 �صنوات؛
•��احت�صاب المعا�ش على اأ�صا�ش متو�صط االأجر للثمانية �صنوات االأخيرة وذلك ب�صفة تدريجية اإلى غاية 2018؛

•��الرفع من ن�صبة الم�صاهمات بن�صبة 2 % �صنويا لتنتقل من 20 % حاليا اإلى 26 % �صنة 2014.

اإن التاأثير المترتب عن تعديل المقايي�ش الثالثة ال�صالفة الذكر �صينعك�ش على التوازن المالي للنظام من خالل:

•��خف�ش االلتزام ال�صافي غير المغطى حتى �صنة 2060 بن�صبة 57 %. كما �صتنتقل االلتزامات المالية من 484 مليار 
درهم اإلى 208 مليار درهم، بربح �صافي ي�صل اإلى 276 مليار درهم؛

•��تاأجيل تاريخ ظهور اأول عجز لنظام المعا�صات المدنية اإلى غاية �صنة 2023 عو�ش 2014؛ 
 2030 اإلى غاية �صنة  بالتزاماته  الوفاء  ال�صندوق من  النظام من خالل تمكين  تمويل  في  االحتياطيات  دور  •��تعزيز 

عو�ش �صنة 2021 في حالة االإبقاء على الو�صعية الحالية .

هذا و اإن االإجراءات التي اتخذتها الحكومة في اإطار الحوار االجتماعي من اأجل تح�صين القدرة ال�صرائية للموظفين و 

المتقاعدين قد اأثرت �صلبا على الو�صعية المالية لل�صندوق. 

اإن الزيادة في الحد االأدنى للمعا�صات �صتهم 31760 معا�صا مدنيا مخوال للمتقاعدين و ذوي حقوقهم، 9840 من هذه المعا�صات 

الخا�صة بالمتقاعدين تمت ت�صويتها في �صهري نونبر و دجنبر 2011 .اأما باقي المعا�صات ف�صيتم ت�صويتها خالل الن�صف االأول 

من �صنة 2012. وقد كلفت الزيادة في الحد االأدنى للمعا�صات مبلغا ماليا اإ�صافيا �صنويا يقدر ب 50 مليون درهم.

و من جهة اأخرى فاإن زيادة  600 درهم �صافية �صهريا في اأجور الموظفين اأدت اإلى تح�صين مداخيل ال�صندوق على المدى القريب 

وهو ما �صيترتب عنه تاأجيل العجز لمدة 7 اأ�صهر .غير اأنه على المدى الطويل فاإن الزيادة المذكورة في االأجور �صيترتب عنها 

تحمل اإ�صافي بن�صبة 10 %، حيث �صينتقل االلتزام غير المغطى من 444 مليار درهم اإلى 484 مليار درهم. 
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نظام المعا�سات الع�سكرية

متعلقة  مهنية  اأن�صطة  الع�صكرية  المعا�صات  تدبير  يت�صمن 

باالنخراط وت�سفية الملفات والتحقق من الحقوق وتخويلها 

ومراقبة االأداء.

و من جهة اأخرى، فاإن القيادة االإكتوارية لنظام المعا�صات 

الع�صكرية ت�صمح بتتبع تطوره الديموغرافي والمالي.

الن�ساط المهني

1 ـ ت�شحيح الخدمات والتحويل

خالل �صنة 2011 با�صر ال�صندوق المغربي للتقاعد معالجة 

القوات  باأفراد  المتعلقة  الخدمات  لت�صحيح  طلبا   168
الم�صلحة الملكية واأفراد القوات الم�صاعدة.

2 ـ ا�شترجاع االقتطاعات

التقاعد همت  المبالغ المقتطعة الأجل  الع�صكرية، فاإن عملية ا�سترجاع  المعا�صات  فيما يخ�ش المنخرطين في نظام 

221 ملفا.

3 ـ لجن االإعفاء

خالل �صنة 2011 در�صت لجن االإعفاء الخا�صة بالمنخرطين في نظام المعا�صات الع�صكرية 785 ملف مقابل 643 خالل 

�صنة 2010. 

4 ـ ت�شفية المعا�شات

خالل �صنة 2011 تمت ت�صفية 10.628 ملف تقاعد ع�صكري مقابل 10.174 خالل �صنة 2010، اأي بزيادة ن�صبتها 

.% 4,46

الجدول رقم 7: عدد ملفات التقاعد التي تمت ت�صفيتها بر�صم نظام المعا�صات الع�صكرية

ن�صبة التغير20102011

11/10 المجموعتحويلمراجعةتخويلالمجموعتحويلمراجعةتخويلفئات الم�صتفيدين

4,46 %679091424701017464671616254510628نظام المعا�صات الع�صكرية

%52047051794770350301130203581956,39اأفراد القوات الم�صلحة الملكية

1,54 - %1586209676247114374865102433اأفراد القوات الم�صاعدة

همت التخويالت الجديدة 6467 ملف مقابل 6790 ملف بر�صم �صنة 2010. اأما فيما يتعلق بالمراجعات فقد قامت 

م�صالح ال�صندوق بمعالجة 1616 ملف في حين بلغت التحويالت 2545 ملف.

بن�صبة          المقدمة  في  ال�صن  حد  بر�صم  التقاعد  ت�صع  االأ�صالك  من  الحذف  اأ�صباب  ح�صب  الجديدة  التخويالت  توزيع  اإن 

. % 67
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الجدول رقم 8: توزيع تخويالت المعا�صات الع�صكرية ح�صب �صبب الحذف من االأ�صالك

�صبب الحذف من االأ�صالك

المجموعاإجراءات اأخرىالعجزبناء على طلبالوفاة في طور العملحد ال�صنفئات الم�صتفيدين

433537722613601696467نظام المعا�صات الع�صكرية
308232321912601465030اأفراد القوات الم�صلحة الملكية

1253547100231437اأفراد القوات الم�صاعدة

فاإن  الملكية،  الم�صلحة  القوات  اأفراد  لدى  الم�سجلة  العجز  ب�سبب  التقاعد  على  لالإحالة  المهم  االرتفاع  با�ستثناء 

التخويالت ح�صب االأ�صباب االأخرى للحذف من االأ�صالك تبقى مماثلة لل�صنوات الما�صية.

5 ـ مراجعة الحد االأدنى للمعا�ضات 
االأ�صا�صي  الع�صكري  التقاعد  معا�ش  من  م�صتفيد   45.525 الدنيا  المعا�صات  مبالغ  في  الزيادة  تهم  اأن  المتوقع  من 

والُمحول. انطالقا من 27 اأكتوبر 2011 تاريخ ن�صر القانون رقم 16.11 بالجريدة الر�صمية والمغير للقانون رقم 

013.71 المحدث بموجبه نظام المعا�صات الع�صكرية، قامت م�صالح التخويل بمراجعة 23.322 معا�ش تقاعد اأ�صا�صي 
معني بالزيادة المذكورة، كما تمت ت�صوية 20.324 معا�ش خالل �صهري نونبر ودجنبر 2011. اأما بالن�صبة للمعا�صات 

االأ�صا�صية ومعا�صات ذوي الحقوق المتبقية ف�صيتم معالجتها خالل الن�صف االأول من �صنة 2012.

6 ـ التعوي�ضات العائلية
�صرف ال�صندوق المغربي للتقاعد خالل �صنة 2011 بر�صم التعوي�صات العائلية المخولة للمتقاعدين الع�صكريين مبلغ 

615,67 مليون درهم.

7 ـ المعامل الديموغرافي
يبقى المعامل الديموغرافي الخا�ش بنظام المعا�صات الع�صكرية دون الم�صتوى المطلوب للحفاظ على التوازن المالي 

للنظام. هذا االنخفا�ش هو نتيجة االرتفاع ال�سريع لعدد متقاعدي هذا النظام بن�سبة 12 مرة مقارنة مع تطور عدد 

الن�صيطين )تطور المتقاعدين بن�صبة 337 % مقابل 26 % للن�صيطين(.

تطور المعامل الديموغرافي لنظام المعا�صات الع�صكرية  
7,41

3,21 2,87
2,36 2,18

1,9 1,9 1,9 1,76 1,6 1,58 1,56 1,5 1,46

1980 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

8 ـ التوازن المالي لنظام المعا�ضات الع�ضكرية
بالرغم من الرفع من م�صاهمات الدولة منذ 2006، بقي نظام المعا�صات الع�صكرية في عجز م�صتمر منذ 1993.غير 

اأن الدولة تتحمل العجز الم�صجل.

جدول رقم 9 : التوازن المالي لنظام المعا�صات الع�صكرية

ن�صبة التغطيةالر�صيدالتحمالت )4(الموارد )1( +)2( = )3(م�صاهمات الهيئة الم�صغلة )2(االقتطاعات )1(النظام )بماليين الدرهم(

 97,18 %143,12 -4939,875082,99 1655,753284,12المعا�صات الع�صكرية
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نظام التقاعد التكميلي

في اإطار تنويع خدماته، اأحدث ال�صندوق المغربي للتقاعد �صنة 2006 نظام التقاعد التكميلي الم�سمى »التكميلي«. 

وهو مخ�ص�ش ح�صريا للمنخرطين والمتقاعدين المدنيين والع�صكريين المنتمين لل�صندوق، وي�صير هذا النظام بموجب 

قرار وزير المالية والخو�ص�صة رقم 05-46 الموؤرخ في 3 ذي الحجة 1425 الموافق ل 14 يناير 2005 وال�صادر في 

الجريدة الر�صمية عدد 5288. ويتم ت�سيير »التكميلي« ح�سب مبداأ الر�صملة.

1 - تح�شيل اال�شتراكات

يجري االقتطاع بر�سم االنخراط في نظام التقاعد التكميلي من المنبع باإذن من المنخرطين في اإطار اتفاقيات لتبادل 

المعلومات واالقتطاعات مبرمة مع المركز الوطني للمعالجة التابع للخزينة العامة للمملكة.

خالل �صنة 2011 عرف نظام التقاعد التكميلي تطورا ملحوظا بلغت ن�صبته 70 % من رقم معامالته مقارنة مع �صنة 

اإلى 11,84 مليون درهم في 31 دجنبر 2011. من جهتها �صجلت اال�صتراكات الجديدة  2010 وذلك بمبلغ و�صل 
ارتفاعا �صنة 2011. كما �صجلت الدفوعات اال�صتثنائية، اإلى حدود نهاية �صنة 2011، مبلغا قدره 4,24 مليون درهم، 

وهو ما يمثل %35 من رقم المعامالت المحقق.

الجدول رقم 10: موؤ�صرات نظام التقاعد التكميلي 

20112010
11,846,95رقم المعامالت ) ماليين الدرهم (

91,4085,05اال�صتراكات الجديدة ) اآالف الدرهم (
333,60 ) اآالف الدرهم (4,24 ) ماليين درهم (الدفعات اال�صتثنائية

بلغ رقم المعامالت المحقق في نهاية 2011 مبلغا اإجماليا و�صل اإلى 32,47 مليون درهم.

رقم المعامالت المحقق )بماليين الدراهم(
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2 - عمليات الت�ضفية
ا�صتكمل نظام التقاعد التكميلي خالل هذه ال�صنة 5 �سنوات من الن�ساط، وبذلك بداأت مرحلة الت�صفية عبر معالجة 18 

طلبا تتعلق با�سترجاع الحقوق المكونة. وقد و�صلت المبالغ الم�صفاة بر�صم ا�صترداد الحقوق 034,71 498 درهم.

باالإ�صافة اإلى ذلك، وخالل �صنة 2011 �صجل نظام التقاعد التكميلي حالتي وفاة، وقد تمت ت�صفية الحقوق المكونة 

لفائدة ذوي الحقوق بما مجموعه 137,74 70 درهم.

الجدول رقم 11: اأ�صباب ت�صفية الحقوق بر�صم نظام التقاعد التكميلي

المبالغ بالدرهمالعدداأ�صباب الت�صفية

00االإحالة اإلى التقاعد
034,71 18498ا�صترداد المبالغ

00الزمانة
137,74 270الوفاة

20568.172,45المجموع

3 - اإعادة تقييم الدفاتر الفردية
اإعادة تقييم اال�صتراكات بر�صم نظام التقاعد التكميلي ل�صنة 2011 من خالل تحيين  انتهت عملية احت�صاب ن�صبة 

التوا�صل مع المنخرطين حول  اأجل  %. ومن  الدفاتر الفردية للمنخرطين. وبلغ معدل المردودية خالل ال�صنة 7,11 

النتائج المحققة، فقد تمت موافاتهم ببيانات تو�صح الو�صعية الجديدة لح�صاباتهم ال�صخ�صية. 

تطور ن�صبة اإعادة تقييم نظام التقاعد “التكميلي”

4 - القيادة المالية لنظام التقاعد التكميلي
من اأجل مالءمة جيدة بين االلتزامات الم�صتقبلية لنظام التقاعد التكميلي وتوظيف االحتياطيات المالية بر�صم هذا 

النظام الم�صير ح�صب مبداأ الر�صملة، اإلتزم ال�صندوق باعتماد طريقة التدبير “ اأ�صول ـ خ�صوم “.
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الأنظمة غير الم�ساهمة

باالإ�صافة اإلى تدبير االأنظمة االأ�صا�صية والتكميلية، فاإن ال�صندوق المغربي للتقاعد ي�صير اأنظمة غير م�صاهمة لح�صاب 

الدولة. وت�صم هذه االأنظمة على الخ�صو�ش معا�صات الزمانة المدنية والع�صكرية وكذا معا�صات ومنح قدماء المقاومين.

الن�ساط المهني

1 - معا�ضات الزمانة

خالل ال�صنة المالية 2011 بلغ عدد ملفات معا�ش الزمانة التي تمت ت�صفيتها 023 4 ملفا، م�صجلة بذلك ارتفاعا بن�صبة 

59,20 % مقارنة مع �صنة 2010. 

الجدول رقم 12 : عدد معا�صات الزمانة التي تمت ت�صفيتها 

االأنظمة

ن�صبة التغير 20102011

11/10 المجموعالتحويلالمراجعةالتخويلالمجموعالتحويلالمراجعةالتخويل

%02359,20 0445863934 5273 8304362612 1الزمانة

%179310192168184222818,75المعا�صات المدنية

معا�صات القوات 

الم�صلحة الملكية
1 2502621951 7072 4774452833 20587,76%

معا�صات القوات 

الم�صاعدة

4011715662839912368590-6,05%

همت  فيما   ،%  75,66 بلغت  بن�سبة  المعالجة  الملفات  مجموع  من  ملفا   3044 الجديدة  التخويالت  �صكلت 

المراجعات والتحويالت على التوالي 586 و393 ملفا بما ن�صبته 14,57 % و9,77 %.

تمثل تخويالت معا�صات الزمانة الع�صكرية ن�صبة 81,37 % من مجموع معا�سات الزمانة المخولة، متبوعة بمعا�سات 

القوات الم�صاعدة بن�صبة 13,11 %، واأخيرا معا�صات الزمانة المدنية والتي تمثل فقط 5,52 %. 

2 - االأنظمة االأخرى غير الم�شاهمة 
باالإ�صافة اإلى معا�صات الزمانة المدنية والع�صكرية والتي يتحملها الم�صغل وحده، فاإن ال�صندوق المغربي للتقاعد ي�صهر 

طبقا لمقت�صيات القانون رقم 95-43، على ت�صيير المعا�صات والمنح المخولة للمقاومين.

بر�صم   2010 �صنة  ملفا   1 167 مقابل   2011 �صنة  ملفا   1 411 ت�صفية  تمت  فقد  الما�سية،  ال�سنة  اإلى  وبالرجوع 

هذا االرتفاع �سجل على م�ستوى جميع عمليات التخويل   .% االأنظمة غير الم�ساهمة بارتفاع بلغت ن�سبته 20,91 

والمراجعة والتحويل. ويو�سح الجدول التالي توزيع الملفات ح�سب طبيعة ونوع الت�سفية:

الجدول رقم 13: عدد الملفات التي تمت ت�صفيتها بر�صم االأنظمة االأخرى غير الم�صاهمة 

االأنظمة
التغير20102011

 11/10 المجموعالتحويلالمراجعةالتخويلالمجموعالتحويلالمراجعةالتخويل

%41120,91 2571 167321221 0461 131081اأنظمة اأخرى غير م�صاهمة
%39624,42 2571 122171221 0011 1131081 - معا�صات وتعوي�صات قدماء المقاومين

%72841144611960962941,03معا�صات الزمانة الخا�صة بالمقاومين
%6805906761610364876713,46التعوي�صات االجمالية

%66,67-2004545150015 - اأنظمة خا�صة 
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كما هو مبين في الجدول رقم 13 اأعاله، بلغ عدد معا�صات ومنح قدماء المقاومين التي تمت ت�صفيتها خالل �صنة 

2011 ما مجموعه 396 1 معا�صا مقابل  122 1معا�صا �صنة 2010. وتتوزع بين 629 ملفا يتعلق بمعا�صات العطب 
الخا�صة بالمقاومين و767 ملفا خا�صا بالتعوي�صات االإجمالية. 

فيما يتعلق باالأنظمة االأخرى التي هي في طور االندثار )معا�صات الحر�ش الملكي والمنح الخا�صة واالإعانات المتجددة 

ومكافاآت عن النيابة... (فقد بلغ عدد الملفات التي تمت ت�صفيتها في هذا االإطار15 ملفا مقابل 45 خالل �صنة 2010.

3 - تدبير الخدمات/ اأداء المعا�شات

م�صجال   2011 �صنة   120 616 اإلى   2010 �صنة   121 010 الم�صاهمة من  االأنظمة غير  الم�صتفيدين من  انتقل عدد 

انخفا�صا �صئيال.

الجدول رقم 14 : توزيع الم�صتفيدين من االأنظمة غير الم�صاهمة ح�صب االأنظمة وح�صب الفئات الم�صتفيدة

االأنظمة

فئة الم�صتفيدين

المجموع

ذوو الحقوقالم�صتفيدون

616 942120 67447 72االأنظمة غير الم�صاهمة

331 05581 27623 158 - الزمانة

259 25902 2المعا�صات المدنية

528 23663 29219 44المعا�صات الع�صكرية

544 81915 7253 11معا�صات القوات الم�صاعدة

549 17235 37722 213 - المقاومون

405 59620 80911 8معا�صات الزمانة الخا�صة بالمقاومين

144 57615 56810 4التعوي�ش االإجمالي

736 7153 0212 31 - اأنظمة اأخرى غير م�صاهمة

4 - التعوي�ضات العائلية

2011 بر�صم  و�صل مبلغ التعوي�صات العائلية المخولة للمتقاعدين من طرف ال�صندوق المغربي للتقاعد خالل �صنة 

االأنظمة غير الم�صاهمة اإلى 11,30 مليون درهم. 

ة
م

ه
صا

�
م

ال
ر 

ي
غ

ة 
م

ظ
الأن

ا



32

الخدمات لح�ساب الغير

بالنظر لقدراتة العملياتية نجح ال�صندوق المغربي للتقاعد في ك�صب ثقة محيطه. وقد تج�صدت هذه الثقة من خالل 

االتفاقيات المبرمة مع ال�صركاء الذين اأوكلوا اإلى ال�صندوق م�صوؤولية ت�صيير خدمات جديدة لح�صابهم. ويتعلق االأمر 

بوزارة االقت�صاد والمالية وموؤ�ص�صات وجمعيات االأعمال االجتماعية المنتمية لبع�ش القطاعات الوزارية، وكذا بع�ش 

الموؤ�ص�صات المالية و�صركات التاأمين.

في اإطار اتفاقات ال�صراكة المبرمة مع وزارة االقت�صاد والمالية وموؤ�ص�صة الح�صن الثاني لالأعمال االجتماعية لفائدة 

هذين  لح�صاب  الخدمات  بع�ش  اأداء  عملية  للتقاعد  المغربي  ال�صندوق  يتولى  المحاربين  وقدماء  الع�صكريين  قدماء 

ال�صريكين.

خالل نهاية �صنة 2011 بلغ عدد المعا�صات و المنح التي اأداها ال�صندوق لح�صاب الغير 51.536 منها 19.122 لح�صاب 

الع�صكريين  قدماء  لفائدة  االجتماعية  لالأعمال  الثاني  الح�صن  موؤ�ص�صة  لح�صاب   32.414 و  والمالية  االقت�صاد  وزارة 

والمحاربين.  

الجدول رقم 15: توزيع الخدمات الم�صيرة لح�صاب الغير

االأنظمة

فئات الم�صتفيدين ل�صنة 2011

المجموع

ذوو الحقوقالم�صتفيدون

536 339419751 47الخدمات الم�صيرة لح�صاب الغير

122 122019 19 لح�صاب وزارة االقت�صاد والمالية

414 217419732 28لح�صاب موؤ�ص�صة الح�صن الثاني لالأعمال االجتماعية لفائدة قدماء الع�صكريين والمحاربين
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الجدول رقم 16: تطور الخدمات الم�صيرة لح�صاب الغير

 20072008200920102011

122 87719 67017 74217 99617 16الخدمات الم�صيرة لح�صاب وزارة االقت�صاد والمالية

414 41932 52826 71112 8852 1لح�صاب موؤ�ص�صة الح�صن الثاني لالأعمال االجتماعية لفائدة قدماء الع�صكريين والمحاربين

عرف عدد الخدمات الم�صيرة لح�صاب وزارة االقت�صاد والمالية ارتفاعا بلغت 

ن�صبته 12،50 % بين �صنتي 2007 و2011. اأما بالن�صبة للخدمات الم�صيرة 

لح�صاب موؤ�ص�صة الح�صن الثاني لالأعمال االجتماعية لفائدة قدماء الع�صكريين 

والمحاربين، فقد ارتفع عددها ب�صكل مهم من 1885 منحة �صنة 2007 اإلى 

منحة  اإحداث  اإلى  اأ�سا�سا  االرتفاع  هذا  ويعزى   .2011 �صنة  منحة   32 414
جديدة وهي المنحة التكميلية المحدثة في يوليوز �صنة 2009.

للمتقاعدين،  المقدمة  الخدمات  تح�صين جودة  اإطار  وفي  ذلك  اإلى  باالإ�صافة 

�صركات  لفائدة  المنبع  من  اقتطاعات  للتقاعد  المغربي  ال�صندوق  ينجز 

ل�صركات  المهنية  الجمعية  مع  مبرمة  اتفاقيات  على  بناء  وذلك  التمويل 

االإدارات  لمختلف  التابعة  االجتماعية  االأعمال  جمعيات  من  وعدد  التمويل 

العمومية.

الجدول رقم 17: خدمات اأخرى م�صيرة لح�صاب الغير

المبلغ )بماليين الدراهم(عدد االقتطاعاتجهات اأخرى

176927,81 313 1�صركات التمويل

3507,10 23�صركات التاأمين

44218,31 428الموؤ�ص�صات وجمعيات االأعمال االجتماعية 

0155,69 9اإ�صعار للحيازة لدى الغير والمتو�صل بها من الخزينة العامة

983958,91 773 1المجموع

المغربي  ال�صندوق  ي�صهر  الملكية  الم�صلحة  القوات  تعا�صدية  اإدارة  مع   2004 �صنة  المبرمة  االتفاقية  على  اعتمادا 

التعا�صدية  الع�صكريين بر�صم اال�صتراك في  ال�سروط الإجراء االقتطاعات على معا�صات  اأف�سل  للتقاعد على �سمان 

المذكورة. وخالل �صنة 2011 و�صل المبلغ االإجمالي المقتطع اإلى 169,42 مليون درهم.

عالوة على ذلك يبا�صر ال�صندوق المغربي للتقاعد االقتطاعات على المعا�صات بر�صم اإ�صعار الحيازة لدى الغير والتي 

يتو�صل بها من الخزينة العامة للمملكة. وقد ارتفع عدد هذه االقتطاعات �صنة 2011 اإلى 9015 اقتطاعا بمبلغ اإجمالي 

ي�صل اإلى 5,68 مليون درهم.

فيما يتعلق باالقتطاعات بر�صم التاأمين االإجباري على المر�ش، فمنذ �صدور القانون رقم 65.00 المتعلق بمدونة 

التغطية ال�صحية االأ�صا�صية، اتخذ ال�صندوق المغربي للتقاعد كل االإجراءات ال�صرورية لتطبيق مقت�صيات هذا القانون 

وذلك في اأح�سن ال�سروط واالآجال والجودة الالزمة وذلك طبقا لاللتزامات المتعهد بها من طرف ال�صندوق المغربي 

للتقاعد في اإطار بروتوكول االتفاق الموقع مع ال�صندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي.

خالل �صنة 2011 تم اإجراء االقتطاع على 474 294 معا�صا بر�صم التاأمين االإجباري على المر�ش بمبلغ �صنوي يناهز 

االإجمالي لمجموع االقتطاعات المنجزة �صنة 2011 من طرف ال�صندوق  المبلغ  388,17 مليون درهم. وقد و�سل 
للقوات  االجتماعية  االأعمال  التعا�صدية وجمعية  والهيئات  المر�ش  االإجباري على  التاأمين  بر�صم  للتقاعد  المغربي 

الم�صلحة الملكية اإلى 687,88 مليون درهم. 
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النتائج المحا�صبية والمالية

2011 �سنة  بر�سم  رقام  الأ اهم   .1
الإجمالية الموارد   .2

الإجمالية التحمالت   .3
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الم�صيرة  لالأنظمة  الديموغرافية  الموؤ�صرات  م�صتوى  على 

من طرف ال�صندوق، ارتفع عدد المنخرطين في نهاية دجنبر 

2011 اإلى 898.749 منخرطا مقابل 862.938 منخرطا 
في �صنة 2010. اأما فيما يخ�ش الم�صتفيدين من المعا�صات، 

فقد بلغ عددهم خالل نف�ش ال�صنة 630.059 )457.907 

لالأنظمة  ينتمون  و172.152  الم�صاهمة  لالأنظمة  ينتمون 

غير الم�صاهمة( اأي بزيادة بلغت ن�صبتها 4,02 % مقارنة 

مع �صنة 2010.

�صنة  خالل  ال�صندوق  قام  فقد  المهني،  الم�صتوى  على  اأما 

معا�صات  بت�صفية  يتعلق  ملفا   47.885 بمعالجة   2011
التقاعد بمعدل 3990 ملفا �صهريا. و حر�صا على تح�صين 

جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، تم اإعداد هذه الملفات 

داخل اآجال معقولة .

على الم�صتوى المالي ارتفعت الموارد االإجمالية اإلى 23,71 مليار درهم. فيما بلغت النفقات االإجمالية خالل نف�ش 

ال�صنة 19,45 مليار درهم. اأما االحتياطيات المكونة فقد عادلت خالل نف�ش ال�صنة 74,12 مليار درهم،  في حين 

بلغت عائدات التوظيفات المالية ما يقارب 3,36مليار درهم، على الرغم من تراجع الفائ�ش التقني ب�صبب الظرفية 

المالية ال�صعبة التي عرفتها �صنة 2011.

على م�صتوى النتائج المالية العامة، يالحظ وجود فائ�ش، في حين اأن التحليل على م�صتوى كل نظام على حدة يبرز 

وجود فائ�ش يقدر ب 2,29 مليار درهم بالن�صبة لنظام المعا�صات المدنية وعجز بلغ 143,12 مليار درهم بالن�صبة 

لنظام المعا�صات الع�صكرية. هذا العجز تمت تغطيته فيما بعد في اإطار التزامات الدولة تجاه ال�صندوق كما هي محددة 

في عقد البرنامج المبرم بين الطرفين.

اإن الو�صعية المالية والديمغرافية لنظام المعا�صات المدنية تفر�ش اتخاذ اإجراءات ا�صتعجالية لالإ�صالح خا�صة واأن النظام 

�صيعرف اأول عجز تقني خالل الربع االأخير من �صنة 2012، اإذا لم يتم اتخاذ اإي اإجراء لالإ�صالح.

معطيات التدبير

47.885عدد ملفات التقاعد المعالجة 
معطيات ديموغرافية

898.749المنخرطون
630.059الم�صتفيدون من المعا�صات

3,01المعامل الديموغرافي لنظام المعا�صات المدنية
المعطيات المحا�صبية )بماليين الدرهم(

23.708,18الموارد  االإجمالية  
19.445,80النفقات االإجمالية

121,92 %ن�صبة التغطية االإجمالية
معطيات التوازن المالي )بماليين الدرهم( 

2293,22الفائ�ش التقني لنظام المعا�صات المدنية
3381,18الحا�صل المالي

74.120االحتياطيات المكونة 
4,6 % ن�صبة المردودية المتو�صطة للتوظيفات 
معطيات حول نظام التقاعد التكميلي 

7,11 %ن�صبة المردودية المحققة

اأهم الأرقام ل�سنة 2011
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وهكذا  التقاعد.  ل�صناديق  المحا�صباتي  المخطط  وفق  اأنجزت  للتقاعد  المغربي  ال�صندوق  ح�صابات  وح�صر  م�صك  اإن 

التقييم، خطة  مناهج  االأ�صا�صية،  المحا�صبية  )المبادئ  الجديد  المحا�صبي  المرجع  مقت�صيات  مختلف  تطبيق  تم  فقد 

الح�صابات،...(.

قائمة  اأربعين  نحو  والتكاليف،  العائدات  للموازنة وح�صاب  باالإ�صافة  التركيبية،  القوائم  ت�صمنت  االإطار  نف�ش  وفي 

معلومات اإ�صافية تهم مختلف جوانب اأن�صطة ال�صندوق.

كما اأنه وبعد العديد من االجتماعات مع المديرية العامة لل�صرائب تم ح�صر وتو�صيح الو�صعية الجبائية لل�صندوق ب�صفة 

نهائية ، وبالتالي تم رفع تحفظ المدققين الخارجيين المتعلق بهذا الخ�صو�ش.

1. الــمـــوارد االإجمالية

يو�صح الجدول التالي توزيع الموارد ح�صب الفئات و ذلك بر�صم ال�صنتين 

تقريبا  هي   2011 �صنة  موارد  بنية  اأن  خالله  من  ويتبين  االأخيرتين. 

نف�صها بالن�صبة ل�صنة 2010. و ت�صكل االقتطاعات بر�صم معا�ش التقاعد 

وم�صاهمات الدولة معظم موارد ال�صندوق بن�صبة 84,16%.

الجدول رقم 18 : تطور الموارد ح�صب الفئات مابين �صنتي 2010 و 2011

الموارد )بماليين الدراهم(
ن�صبة التغير20102011

11/10 %المبلغ%المبلغ
12,40 %36.05 %546,40 35,238 %603,30 7االقتطاعات بر�صم معا�ش التقاعد

10,57%68,56 %859,41 69,705%299,21 5موظفو الدولة المدنيون
14,31 %13,06 %116,39 12,841%976,62ع�صكريو القوات الم�صلحة الملكية

20,21 %2,40 %2,25205,40 %170,87رجال ال�صف والتاأطير للقوات الم�صاعدة
16,20 %3,74 %3,62319,99 %275,38الجنود المتقا�صون اأجرة  ت�صاعدية خا�صة

19,19 %8,69 %8,19742,55 %623,02موظفو الجماعات المحلية
17,87 %2,70 %2,57230,75 %195,77م�صتخدمو الموؤ�ص�صات العمومية

15,22 %0,84 %0,8271,92 %62,42الموظفون الملحقون
11,58 %% 405,7648,11 47,3611 %223,37 10الم�صاهمات

12,81 %89,28 %183,63 88,3110 %027,38 19 - م�صاهمة الهيئات الم�صغلة بر�صم االأنظمة الم�صاهمة
10,57 %57,54 %859,41 58,705 %299,21 5موظفو الدولة المدنيون

14,31 %21,93 %232,78 21,642 %953,24 1ع�صكريو القوات الم�صلحة الملكية
20،21 %4,03 %3,79410,79 %341,74رجال ال�صف والتاأطير للقوات الم�صاعدة

16,20 %6,28 %6,10639,97 %550,77الجنود المتقا�صون اأجرة  ت�صاعدية خا�صة
20,33 %7,39 %6,93752,34 %625,24الجماعات المحلية

16,36 %2,28 %232,65%199,942,21الموؤ�ص�صات العمومية
02,71- %0,55 %0,6355,69 %57,24هيئات االإلحاق

2,27 %10,72 %222,13 11,691 %194,99 21 - م�صاهمة الدولة بر�صم االأنظمة غير الم�صاهمة
45,18 %1,44 %1,09342,08 %235,62ت�صحيح الخدمات و االقتطاع االإ�سافي والتحويالت

260,14 %7,01 %2,8324,00 %6,66ت�صحيح الخدمات
58,47 %76,29 %69,90260,98 %164,69التحويالت اإلى النظام الجماعي

11,15- %16,69 %27,2857,10 %64,27االقتطاع االإ�سافي
3.10 - %14,40 %413,94 16,323 %523,10 3عائدات المحفظة المالية والممتلكات وموارد مختلفة

2,72 - %98,28 %355,30 97,903 %449,09 3عائدات المحفظة المالية
55،32- %0.76 %1،6425،88 %57,93الفوائد على الح�صاب الجاري والقرو�ش

103,73 %0.96 %0,4632,76 %16,08العائدات ال�صافية لالأكرية والكفاالت
% 1009,84 %708,18 10023 %584,38 21المجموع

واملالية املحا�سبية  النتائج 
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1.1. االقتطاعات الأجل معا�ش التقاعد

ارتفعت االقتطاعات الأجل المعا�ش خالل ال�صنة المالية 2011 اإلى 8,55 مليار درهم بزيادة بلغت12,40 % مقارنة 

مع ال�صنة الما�صية.  

تمثل االقتطاعات ن�صبة %36,05 من مجموع موارد ال�صندوق، منها 69 % منجزة على اأجور الموظفين المدنيين.

1.2. م�شاهمات الم�شغلين

يقدر مبلغ م�صاهمات الدولة والجماعات المحلية وهيئات االإلحاق والموؤ�ص�صات العمومية خالل ال�صنة المالية 2011 ب 

10,18 مليار درهم، وهو ما يمثل ارتفاعا بن�صبة 12,81 % مقارنة ب�صنة 2010.

1.3. الموارد االأخرى

ت�صكل عائدات المحفظة المالية اأهم الموارد االأخرى لل�صندوق ، حيث بلغت 3,36 مليار درهم �صنة 2011 مقابل 

3,45 مليار درهم �صنة 2010 اأي بانخفا�ش قدر ب 2,72 % وهو يعزى اإلى الظرفية المالية ال�صعبة. 
وعلى العك�ض من ذلك �سجلت مبالغ ت�سحيح الخدمات واالقتطاع االإ�صافي والتحويالت من طرف النظام الجماعي لمنح 

رواتب التقاعد اإلى ال�صندوق المغربي للتقاعد ارتفاعا بلغت ن�صبته 45,18 %.

2. التحمالت االإجمالية

و�صل المبلغ االإجمالي لتحمالت ال�صندوق عند نهاية �صنة 2011 اإلى 19,45 مليار درهما مقابل 17,50 مليار درهم 

عند نهاية �صنة 2010 م�صجلة بذلك ارتفاعا يقدر ب 11,09 %. 
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1.2. النفقات الملتزم بها 

 2010 �صنتي  بين  فئة  كل  ح�صب  التحمالت  توزيع  التالي  الجدول  يو�صح 

و 2011. ويتبين من خالله اأن بنية موارد �صنة 2011 هي تقريبا نف�صها 

بالن�صبة ل�صنة 2010 واأن النفقات الملتزم بها بر�صم اأداء المعا�صات تمثل 

الجزء االأكبر من التحمالت العامة لل�صندوق بن�صبة 92,59 %.

الجدول رقم 19 : تطور النفقات ح�صب الفئات ما بين �صنتي                             

2010 و 2011

النفقات )بماليين الدراهم(
ن�صبة التغير     20102011

11/10 %المبلغ%المبلغ 
8,79 %86,30%781,90 88,1316 %426,31 15االأنظمة الم�صاهمة

10,03 %70,03 %752,95 69,2411 %681,35 10نظام المعا�صات المدنية
5,99 %29,97 %028,95 30,765 %744,96 4نظام المعا�صات الع�صكرية

 % 4,16  6,28 %222,13 6,701 %173,36 1االأنظمة غير الم�صاهمة

1,34 %44,49 %45,73543,75 %536,54الزمانة
0,95- %19,18 %20,17234,36 %236,61قدماء المقاومين

12,49 %34,93 %32,34426,91 %379,50اأنظمة جديدة م�صيرة لح�صاب الدولة
17,42- %1,40 %1,7717,10 %20,71اأنظمة اأخرى

3,18- %0,73 %0,83141,23 %145,85م�صاريف التدبير
7,19- %90,15 %94,06127,30 %137,17نفقات الت�صيير

0,43- %5,48 %5,106,97 %7,00مواد و لوازم لل�صراء
40,39- %26,33 %41,0033,52 %  56,24نفقات اأخرى خارجية
97,97- %0,01 %0,530,01 %0,73ال�صرائب والجبايات  
18,57 %68,18 %53,3686,79 %73,20نفقات الم�صتخدمين

60,41 %9,85 %5,9413,91  %8,67نفقات التجهيز
149,79 %19,94 %12,802,77 %1,11عقارات غير مادية 

47,29 %80,06 %87,2011,13 %7,56عقارات مادية
15,45- %0,12 %0,1624,22 %28,64اإرجاع االقتطاعات واإعادة دفع االقتطاعات الم�ستوفاة خطاأ

15,45- %87,43 %87,4321,17 %25,04الموظفون المدنيون 
54,99- %1,75 %3,280,42 %0,94الموظفون الع�صكريون

1,47-  %10,82 %9,292,62 %2,66موظفو القوات الم�صاعدة
74,75 %6,56 %4,171276,34 %730,39نفقات التوظيفات والموارد واالحتياطيات

11,09 %100 %445,80 10019 %504,54 17المجموع

النفقات الملتزم بها من طرف ال�صندوق بر�صم اأداء المعا�صات خالل ال�صنة المالية 2011 ارتفعت اإلى 18مليار درهم 

كما هو مبين في الجدول اأعاله.

 %  86,30 بن�صبة  مهيمنة  الم�صاهمة  االأنظمة  معا�صات  اأداء  بر�صم  ال�صندوق  طرف  من  بها  الملتزم  النفقات  تظل 

% من مجموع هذه  من مجموع االلتزامات الم�صجلة خالل �صنة 2011. وتحتل المعا�صات المدنية بمفردها 70,03 

النفقات  مقابل 29,97 % بالن�صبة للمعا�صات الع�صكرية.

 اأما معا�صات االأنظمة غير الم�صاهمة فاإنها ال تمثل �صوى 6,28 % من مجموع النفقات. 

2.2. اإرجاع االقتطاعات 

عرفت عملية اإرجاع االقتطاعات انخفا�سا بلغت ن�سبته 15,45 % مقارنة بال�صنة الفارطة، اأي بمبلغ قدره 24,22 

مليون درهم، يمثل فيه ن�صيب الموظفين المدنين ن�صبة 87,43 % . 
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الخدمات المقدمة للمتقاعدين 

والمنخرطين

المرتفقين مع  العالقات 

المتقاعدين جمعيات  مع  ال�سندوق  عالقة 

للمتقاعد الجديدة  البطاقة 

ال�سندوق مع  التوا�سل 
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في اإطار مهمته كمرفق عمومي في خدمة المتقاعدين، فاإن توفير خدمات ذات جودة لهذه الفئة من المواطنين يظل 

اأ�صا�صيا لل�صندوق المغربي للتقاعد. وفي هذا االإطار تركزت الجهود خالل �صنة 2011 على تح�صين ظروف  هاج�صا 

اال�صتقبال المبا�صر وعلى اإحداث مركز لال�صتقبال الهاتفي، كما حظيت الخدمات عن بعد باهتمام خا�ش.

من جهة اأخرى عمل ال�صندوق، خالل �صنة 2011، على توطيد عالقاته مع جمعيات المتقاعدين التي تلعب دورا مهما 

كو�صيط بين ال�صندوق والمتقاعدين وذوي حقوقهم. 

العالقة مع المرتفقين

تح�صين  على   2011 �صنة  خالل  للتقاعد  المغربي  ال�صندوق  انكب 

ظروف ا�صتقبال الزوار �صواء على �صعيد المقر المركزي اأو على 

�صعيد المندوبيات الجهوية. وفي هذا االإطار، قام بتجميع مختلف 

مراكز اال�ستقبال الكائنة بمدينة الرباط في المقر الجديد لل�سندوق 

بحي الريا�ش الذي ا�صتقبل اأكثر من 000 131 زائر اأي بمعدل 530 

زائرا في اليوم.

و قد تمت اإعادة تهيئة الف�صاء الخا�ش باال�صتقبال في المقر الجديد 

من اأجل تر�صيده بغية تلبية طلبات الزوار المتزايدة، في ظروف من 

الراحة وال�صالمة. و في نف�ش ال�صدد، تم اإعادة تهيئة منافذ الموؤ�ص�صة 

مركز  ولوج  من  الخا�صة  االحتياجات  ذوي  االأ�صخا�ش  لتمكين 

اال�صتقبال بنظام الإدارة �صفوف  اال�صتقبال كما تم تجهيز مراكز 

االنتظار.

اأعد ال�صندوق خطة لتاأهيل المندوبيات الجهوية بغية ع�صرنة  كما 

بنيات اال�صتقبال. خالل �صنة 2011 ا�صتقبلت المندوبيات ال�صبعة 

608 205 زائرا اأي ما يمثل58 % من مجموع الزوار الذين توافدوا 
على ال�صندوق.

اأنه �صجل ما بين  من جهة اأخرى، عرف �صهر اأبريل، ت�صغيل مركز لال�صتقبال الهاتفي لالختبار كمرحلة اأولى. حيث 

�صهر اأبريل و�صهر دجنبر 2011 ما يقارب 900 4 ات�ساال. ويعرف عدد الم�ستعملين لهذا النوع من اال�ستقبال ارتفاعا 

م�صطردا.

فيما يخ�ش ال�صكايات االإلكترونية، فقد تمت معالجة ما يفوق 202 11 منها خالل �صنة 2011 اأي 3 % من مجموع 

الزيارات الم�صجلة عبر مختلف قنوات اال�صتقبال، كما يو�صح الجدول التالي:

الجدول رقم 20: عدد الزوار ح�صب كيفية اال�صتقبال

%عدد الزواركيفية اال�صتقبال

%78996 336اال�صتقبال المبا�صر

%9001 4اال�صتقبال الهاتفي

%2023 11اال�صتقبال االإلكتروني

%891100 352المجموع

اخلدمات املقدمة للمتقاعدين و املنخرطني
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العالقة مع جمعيات المتقاعدين

يعتبر ال�صندوق جمعيات المتقاعدين ك�صركاء ا�صتراتيجيين �صمن نظام حكامته. وفي هذا االإطار، قام ال�صندوق خالل 

�صنة 2011 بتحيين الملف الخا�ش بتعيين ممثلي جمعيات المتقاعدين داخل المجل�ش االإداري بر�صم واليته الخام�صة. 

و من جهة اأخرى، يولي ال�صندوق اأهمية خا�صة للعالقة مع جمعيات المتقاعدين والتي يعتبرها و�صيلة توا�صل فعالة مع 

المتقاعدين و ذوي حقوقهم. وفي هذا ال�صاأن، تم القيام بعدة زيارات تاأطيرية لهذه الجمعيات على الم�صتوى الجهوي، 

كما يقوم ال�صندوق باإخبار هذه الجمعيات ب�صفة منتظمة بالم�صتجدات واالإجراءات االإدارية التي تهمها. 

اإ�صافة لذلك، يمنح ال�صندوق اإعانات لجمعيات المتقاعدين التي تتقدم بطلب في هذا ال�صاأن و ذلك وفق معايير محددة 

من قبيل اإ�صدار تقارير اأدبية ومالية وانجاز م�صاريع ذات طابع اجتماعي وثقافي. وهكذا، تم انتقاء 33 جمعية من اأجل 

اال�صتفادة من هذه المنح خالل �صنة 2011.

بطاقة المتقاعد الجديدة  

بطاقة  باإ�صدار  للتقاعد  المغربي  ال�صندوق  قام  خدماته،  جودة  تح�صين  اإطار  في 

جديدة خا�صة بالمتقاعدين تعتمد كوثيقة هوية بالن�صبة للم�صتفيدين من الخدمات 

محل   ،2012 يناير  فاتح  من  ابتداء  البطاقة،  هذه  وتحل  ال�صندوق.  يقدمها  التي 

بطاقات التوقيع المعمول بها �صابقا ال�صتخال�ش المعا�صات.

تم ال�سروع وتوزيع البطاقات الخا�سة بالمتقاعدين الجدد في �صهر دجنبر 2011 

بالن�سبة لكل اأنواع المعا�سات وكيفما كانت طريقة اأدائها. وقد تم االقت�صار في مرحلة اأولى على المتقاعدين الذين 

يتقا�صون معا�صاتهم بطريقة اإلكترونية ) 000 134 بطاقة( على اأن يتم تعميم هذه البطاقة على جميع المتقاعدين 

خالل �صنتي 2012 و2013.

التوا�صل مع ال�صندوق المغربي للتقاعد

المقر المركزي بالرباط:

العنوان: �سارع العرعر – حي الريا�ش – الرباط �ض.ب 2048

رقم الموزع الهاتفي:  01/02/03/ 00 73 56 37 05

رقم الفاك�ش: 76 74 56 37 05

من اأجل اإر�صال الوثائق المثبتة للحقوق، يمكن ا�صتعمال الفاك�ش الخا�ش بالزبناء : 09 73 56 37 05    

رقم مركز النداء

يمكن للمنخرطين والمتقاعدين التقدم بطلب معلومات عبر الهاتف، بوا�صطة الرقم الجديد لمركز النداء:

05 37 567 567
يمكن االت�صال بهذا الرقم خالل كل اأيام العمل من الثامنة والن�صف �صباحا اإلى الرابعة والن�صف بعد الزوال.

الموقع االإلكتروني و البريد االإلكتروني

عنوان الخدمات االإلكترونية

http ://www.cmr.gov.ma
البريد االإلكتروني للزبناء 

cmr@cmr.gov.ma
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مراكز ا�صتقبال الزوار

¿Gƒ£J

¿ƒ«©dG

IóLh

¢SÉa
ôjOÉcCG

¢ûcGôe

AÉ°†«ÑdG QGódG

•ÉHôdG

ôjOÉcCG •
ôjOÉcC’ ájƒ¡÷G á«HhóæŸG

 12-13 á≤°ûdG ºbQ Üƒæ÷G AÉØ°U IQÉªY

∫hC’G ø°ù◊G ´QÉ°T ,1 á«°†ØdG »M

05.28.22.80.53 : ¢ùcÉØdG - 05.28.22.80.20 : ∞JÉ¡dG

AÉ°†«ÑdG QGódG •
AÉ°†«ÑdG QGód ájƒ¡÷G á«HhóæŸG

1 á≤°T ,30 ºbQ ,•ƒ«∏H …ó«°S á≤fR

05.22.45.29.09  : ¢ùcÉØdG - 05.22.45.29.11 : ∞JÉ¡dG

•ÉHôdG •
•ÉHôdÉH ∫ÉÑ≤à°S’G õcôe

2048 .Ü.¢U •ÉHôdG - ¢VÉjôdG »M QÉYô©dG ´QÉ°T

05.37.56.73.09 : ¢ùcÉØdG - 05.37.56.75.67 : ∞JÉ¡dG

¿Gƒ£J •
¿Gƒ£àd ájƒ¡÷G á«HhóæŸG

252 .Ü.¢U 342 ºbQ ,¢ùjô£dG ≥dÉÿG óÑY ´QÉ°T

05.39.71.51.62 : ¢ùcÉØdG - 05.39.71.51.63 : ∞JÉ¡dG

¿ƒ«©dG •
¿ƒ«©∏d ájƒ¡÷G á«HhóæŸG

ó«°TQ …’ƒe »M ,8 ºbQ Ó«a ,¢Só≤dG ´QÉ°T

05.28.99.43.31 : ¢ùcÉØdG - 05.28.99.40.27 : ∞JÉ¡dG

¢ûcGôe •
¢ûcGôŸ ájƒ¡÷G á«HhóæŸG

 1 á≤°ûdG E IQÉªY 2 ™jóÑdG ,»°SÉØdG ∫ÓY ´QÉ°T

05.24.29.19.28 : ¢ùcÉØdG - 05.24.29.19.27 : ∞JÉ¡dG

IóLh •
IóLƒd ájƒ¡÷G á«HhóæŸG

 71 ºbQ ,¢SOÉ°ùdG óªfi ´QÉ°T

05.36.50.36.41 : ¢ùcÉØdG - 05.36.50.36.57 : ∞JÉ¡dG

¢SÉa •
¢SÉØd ájƒ¡÷G á«HhóæŸG

66 : Ü.¢U á«fõîŸG ∑ÓeC’G ÊÉãdG ø°ù◊G ´QÉ°T

05.35.65.12.82 : ¢ùcÉØdG - 05.35.65.12.77 : ∞JÉ¡dG

∫GhõdG ó©H ∞°üædG á©HGôdG ‹G ÉMÉÑ°U ∞°üædGh á©HÉ°ùdG øe

óYÉ≤à∏d »Hô¨ŸG ¥hóæ°ü∏d ájƒ¡÷G á«HhóæŸG •HCAR ájƒ¡÷G á«HhóæŸG •osamac ÊÉãdG  ø°ùM á°ù°SDƒŸ ájƒ¡÷G á«HhóæŸG •
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المندوبيات الجهوية للمندوبية ال�صامية لقدماء المقاومين وقدماء اأع�صاء جي�ش التحرير

المقاومين  لقدماء  ال�صامية  للمندوبية  الجهوية  المندوبيات  تقوم  للتقاعد،  المغربي  ال�صندوق  مع  م�صترك  باتفاق 

واأع�صاء جي�ش التحرير بم�صاعدة الم�صتفيدين من التعوي�ش االإجمالي الممنوح من طرف ال�صندوق المغربي للتقاعد 

على ق�صاء ماآربهم االإدارية وكذا تزويدهم بالمعلومات ال�صرورية. وهكذا ففي اإطار المراقبة ال�صنوية للدخل، تتو�صل 

تلك المندوبيات بوثائق االإثبات التي يدلي بها المعنيون باالأمر. كما تعمل هذه المندوبيات على جمع لفائدة ال�صندوق 

المغربي للتقاعد ملفات معا�ش عطب المقاومة وطلبات التحويل البنكي وال�صكايات. •

•�المندوبية االإقليمية باأكادير
�سارع الحمراء.حي عراق بركان،

اأكادير .�ش.ب 1698.

هاتف/فاك�ش :05.28.22.35.90 

•�المندوبية االإقليمية باأ�صا الزاك
544، �سارع الح�سن الثاني 

اأ�صا الزاك. �ش.ب 6.

هاتف/فاك�ش: 05.28.70.00.22

•�المندوبية االإقليمية ببني مالل
55،�سارع محمد الخام�ش.

بني مالل. �ش.ب 564.

هاتف/فاك�ش: 05.23.48.21.64 

•�المندوبية االإقليمية ببركان
55، �سارع البلدية.مبروحة

 بركان .�ش.ب 1014

هاتف/فاك�ش: 05.36.61.46.98 

•�المندوبية االإقليمية ببوجدور
رقم 1،�سارع الح�سن الثاني.حي العراق، 

بوجدور �ش.ب 199

هاتف/فاك�ش: 05.28.89.64.84 

•�المندوبية االإقليمية ببولمان
�سارع الح�سن الثاني، �ساحة الحفالت.

 مي�صور. بولمان .

هاتف/فاك�ش :05.35.58.50.04 

•�المندوبية االإقليمية بعين ال�صبع
الحي المحمدي

زنقة الزبير بن العوام. الطابق االول رقم 

108، ال�صخور ال�صوداء.
الدار البي�صاء الحي المحمدي. �ش.ب 

3231
هاتف/فاك�ش: 05.22.40.02.07 

•�المندوبية الجهوية بالدار البي�صاء اأنفا
الثاني.  الطابق  الياقوت.  لال  149،�سارع 

�صاحة ال�صهداء.

الدار البي�صاء. �ش.ب 15903

هاتف/فاك�ش: 05.22.30.61.97

•�المكتب الجهوي البن م�صيك �صيدي 
عثمان

زنقة 09، حي موالي ر�صيد، رقم 95 الدار 

البي�صاء بن م�صيك �صيدي عثمان. 

�ش.ب 9590

هاتف/فاك�ش : 05.22.70.53.95

•�المندوبية االإقليمية بالداخلة
الداخلة. �ش.ب 30

هاتف/فاك�ش : 05.28.89.82.10

•�المندوبية االإقليمية بتاونات
عمارة الم�صتقبل، الطابق االول، �صقة رقم 21. 

�صاحة الم�صيرة. تاونات .

هاتف/فاك�ش : 05.35.62.70.77

•�المندوبية االإقليمية بطنجة 
5، زنقة مو�صى ابن ن�صير

طنجة.�ش.ب 303

هاتف/فاك�ش : 05.39.32.23.99

•�المندوبية االإقليمية بطنطان
حي الم�صيرة الخ�صراء.بلوك 03.

طنطان.�ش.ب.70 

هاتف/فاك�ش : 05.28.87.75.00

•�المندوبية االإقليمية بالح�صيمة
�سارع االندل�ض.عمارة الحبو�ض 

الح�صيمة. �ش.ب 58

هاتف/فاك�ش : 05.39.98.20.94 

•�المندوبية االإقليمية بالجديدة
المركب الثقافي للجديدة. زنقة فا�ش 

الجديدة. �ش.ب 286

هاتف/فاك�ش : 05.23.34.23.59 

•�المندوبية االإقليمية بالر�صيدية
تجزئة واد الذهب، رقم 03 

الر�صيدية �ش.ب 513

هاتف/فاك�ش : 05.35.57.20.39 

•�المندوبية االإقليمية بفا�ش
زنقة ميدلت، رقم 28 مكرر. حي النرج�ش. 

طريق �صفرو.

فا�ش. �ش.ب ا 63

هاتف/فاك�ش : 05.35.64.45.14 

•�المندوبية االإقليمية بفكيك
�سارع الم�سيرة الخ�سراء.بوعرفة 

فكيك. �ش.ب 10

هاتف/فاك�ش : 05.36.79.80.56 

•�المندوبية االإقليمية بكلميم
حي الم�صلة. ترت كلميم 

كلميم. �ش.ب 126

هاتف/فاك�ش : 05.28.87.02.32 

•�المندوبية االإقليمية بقلعة ال�صراغنة
حي النخلة، رقم 42 �سارع الجي�ض الملكي

قلعة ال�صراغنة �ش.ب 204

هاتف/فاك�ش : 05.24.41.24.89 

•�المندوبية الجهوية بالقنيطرة
زنقة �صبتة، رقم 06. 

القنيطرة. �ش.ب 83.

هاتف/فاك�ش : 05.37.37.15.09 

•�المندوبية االإقليمية بالخمي�صات
�سارع بئر اأنزران .حي ال�صالم. 

الخمي�صات. 

هاتف/فاك�ش : 05.37.55.21.75

•�المندوبية االإقليمية بخنيفرة
�سارع الزرقطوني. قرب الملعب البلدي. 

خنيفرة. 

هاتف/فاك�ش : 05.35.58.60.91

•�المندوبية االإقليمية بخريبكة
�سارع 16 نوفمبر. رقم 2772 .حي النه�صة. 

خريبكة. �ش.ب 725

هاتف/فاك�ش : 05.23.56.29.30

•�المندوبية االإقليمية بطاطا
52، �سارع ولي العهد.

طاطا. �ش.ب 186

هاتف/فاك�ش : 05.28.80.31.47

•�المندوبية االإقليمية بتـازة
�سارع عالل الفا�سي.عمارة العراق رقم 03 .

تـــازة.�ش.ب. 195 

هاتف/فاك�ش : 05.35.67.38.32

•�المندوبية االإقليمية بتـطـوان
رقم 33، درب الجامع االأعظم و باب جياف 

المدينة.

تطوان. �ش.ب 510

هاتف/فاك�ش05.39.96.37.61

•�المندوبية الجهوية بالعيون
خط الرملة .العيون 

العيون.�ش.ب 645

هاتف/فاك�ش: 05.28.89.36.38  

•�المكتب الجهوي بالعرائ�ش 
هاتف/فاك�ش : 05.39.91.66.56

•�المندوبية الجهوية بمراك�ش
زنقة خالد بن الوليد، رقم 8 

مراك�ش . �ش.ب 2480

هاتف/فاك�ش  :05.24.43.00.90 

•�المندوبية الجهوية بمكنا�ش
�سارع الحبول.المدينة القديمة

مكنا�ش �ش.ب �ش57

هاتف/فاك�ش : 05.35.52.25.87

  

•�المندوبية االإقليمية بالنا�صور 
106،�سارع ابن تا�سفين.
النا�صور .�ش.ب 1492

هاتف/فاك�ش: 05.36.60.63.84
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المندوبيات الجهوية لموؤ�ص�صة الح�صن الثاني لالأعمال االجتماعية لقدماء الع�صكريين وقدماء المحاربين

وقدماء  الع�صكريين  لقدماء  االجتماعية  لالأعمال  الثاني  الح�صن  موؤ�ص�صة  مع  الموجودة  ال�صراكة  عالقات  اإطار  في 

المحاربين، تتولى هذه االأخير تقديم خدمات على م�صتوى مندوبياتها الجهوية لفائدة المتقاعدين الع�صكريين التابعين 

الح�صن  لموؤ�ص�صة  الجهوية  المندوبيات  اإلى  �صواء  التوجه  يمكنها  الفئة  فاإن هذه  للتقاعد. وهكذا  المغربي  لل�صندوق 

الثاني لقدماء الع�صكريين وقدماء المحاربين اأو تلك التابعة لل�صندوق المغربي للتقاعد من اأجل: 

طلب �صهادة المعا�ش؛

اإيداع وثائق االإثبات لتكوين ملف التحويل؛

طلب ار�صادات.

•�المندوبية االإقليمية بورززات
�سارع موالي عبد اهلل.

ورززات. �ش.ب 110

هاتف/فاك�ش : 05.28.88.25.33

•�المندوبية الجهوية بوجدة
�سارع عالل بن عبد اهلل.الطابق 2 

وجدة �ش.ب 547

هاتف/فاك�ش : 05.36.68.30.61  

•�المندوبية الجهوية بالرباط
رقم 08، زاوية �سارع موالي 

الح�صن و زنقة طبرق.

هاتف/فاك�ش : 05.37.70.22.11 

 

•�المندوبية الجهوية باأكادير
بن �صركاو.

هاتف/فاك�ش :05.28.27.06.78 

•�المندوبية الجهوية بالر�صيدية
�سارع موالي علي ال�سريف. 

هاتف/فاك�ش: 05.35.57.19.46

•�المندوبية الجهوية بتادلة و بني مالل
زنقة 20 غ�صت. ق�صبة تادلة.

هاتف/فاك�ش: 05.23.41.87.82 

•�المندوبية الجهوية بخنيفرة
حي الجي�ش الملكي، خنيفرة. 

هاتف/فاك�ش: 05.35.58.63.81 

•�المندوبية الجهوية بمكنا�ش
�سارع الحن�سالي.

هاتف/فاك�ش: 05.35.40.44.06 

•�المندوبية الجهوية بالرباط
زنقة الزبير ابن العوام، رقم 139.   

ال�صوي�صي 2.

هاتف/فاك�ش :05.37.65.23.91 

•�المندوبية االإقليمية بطنطان
�سارع الح�سن الثاني.

هاتف/فاك�ش : 05.28.87.79.28                         

•�المندوبية االإقليمية باأ�صفي
المدينة الجديدة. جبل العيا�صي.رقم 5

ا�صفي.�ش.ب 186

هاتف/فاك�ش : 05.24.43.00.90  

•�المندوبية االإقليمية ب�صال 
تجزئة المنار،بلوك 5، رقم 06 حي 

ال�صالم.

�صال.�ش.ب 1595 

هاتف/فاك�ش : 05.37.80.28.51 

 

•�المندوبية االإقليمية ب�صطات 
20،�سارع الح�سن الثاني، رقم 02. 

�صطات .

�صطات.�ش.ب 590 

هاتف/فاك�ش : 05.23.40.33.37  

•�المندوبية الجهوية بالدار البي�صاء
�سارع الحـياني.زنقة اأبو عبا�ض المقري.

رقم 12، حي البطحاء.  

هاتف/فاك�ش : 05.22.98.28.73 

•�المندوبية الجهوية بفا�ش
زنقة الغ�صاني. �صهر المهراز 

هاتف/فاك�ش : 05.35.94.13.90 

•�المندوبية الجهوية بالقنيطرة
�صاحة ال�صالح للقنيطرة.

هاتف/فاك�ش : 05.37.36.09.76 

•�المندوبية الجهوية بالعيون
�سارع ال�سمارة.

هاتف/فاك�ش : 05.28.98.06.90 

•�المندوبية الجهوية بورززات
زنقة الم�صلى. ليراك.

هاتف/فاك�ش : 05.24.88.56.54 

•�المندوبية الجهوية ب�صال 
�سارع ابن الهيتم. حي االنبعاث. 

هاتف/فاك�ش : 05.37.81.42.16 

•�المندوبية االإقليمية بتازة
�سارع ق�سو مداح. �ساحة ال�سالح لتازة.

هاتف/فاك�ش : 05.35.67.14.19

•�المندوبية االإقليمية بالح�صيمة
 

•�المندوبية االإقليمية بال�صمارة
�سارع محمد الخام�ض

ال�صمارة. �ش.ب 68

هاتف/فاك�ش : 05.28.89.92.32

•�المندوبية االإقليمية بتزنيت
رقم 56، التجزئة االقت�صادية. القلعة. 

تزنيت. �ش.ب 441

هاتف/فاك�ش : 05.28.86.23.24

•�المندوبية االإقليمية بزاكورة
مقر بلدية زاكورة.

زاكورة. �ش.ب 75

هاتف/فاك�ش : 05.28.84.72.14

•�المندوبية الجهوية الداخلة
�صاحة ال�صالح للــداخلة.

هاتف/فاك�ش: 05.28.89.78.50  

•�المندوبية الجهوية بـكلميم
�سارع الجي�ض الملكي. �ساحة ال�سالح

هاتف/فاك�ش : 05.28.87.14.05

•�المندوبية الجهوية بالخمي�صات
زنقة العلويين 

هاتف/فاك�ش  :05.37.55.84.01 

•�المندوبية الجهوية بمراك�ش
زنقة موحى و �صعيد اأرزاز

�سارع عبد الكريم الخطابي. هاتف/فاك�ش:  

 05.24.43.58.48

•�المندوبية الجهوية بوجدة
فيالج طوبة.�سارع الجي�ض الملكي.

�صاحة ال�صالح لـوجدة.

هاتف/فاك�ش : 05.36.68.17.12

•�المندوبية الجهوية بطنجة 
�صاحة ال�صالح لطنجة.

هاتف/فاك�ش : 05.39.95.79.59  

•�المندوبية الجهوية بتطوان
�سـارع مــوالي يو�سف. رقم 02، حافة ركينة.

هاتف/فاك�ش : 05.39.71.42.41  
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الجداول االإح�صائية 

المدنية المعا�سات  نظام  ومتقاعدي  منخرطي  عدد  تطور 

الم�ساهمة  وغير  الم�ساهمة  الأنظمة  من  الم�ستفيدين  عدد  تطور 

المدنية المعا�سات  لنظام  الديمغرافي  المعامل  تطور 

المعا�سات ت�سفية  تطور 

2011 �سنة  خالل  المقدمة  العائلية  التعوي�سات 

الم�ساهمة وغير  الم�ساهمة  الأنظمة  بر�سم  الخدمات  تطور 

المداخيل تطور 

المدنية المعا�سات  نظام  نفقات  و  موارد  تطور 
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تطور عدد منخرطي و متقاعدي نظام المعا�صات المدنية 

يوليوز 19961997ال�صنوات

يونيو 1998

يوليوز 1998

يونيو 1999

يوليوز 1999

دجنبر 2000
20012002200320042005200620072008200920102011

533705547517565796571221582879583971588333589469561962564752586980591727594417594081629892المنخرطون

99159110765118069119291129627137901147181152343187043206138213117218726228851237685249492المتقاعدون

تطور عدد الم�صتفيدين من االأنظمة الم�صاهمة وغير الم�صاهمة 

دجنبر 

2011
دجنبر 

2010
دجنبر 

2009
دجنبر 

2008
دجنبر 

2007
دجنبر 

2006
دجنبر 

2005
دجنبر 

2004
دجنبر 

2003
دجنبر 

2002
دجنبر 

2001
دجنبر

2000 

يونيو

2000 

يونيو

1999 

يونيو

1998 
1996

457 907 440 414 426 086 411 256 403 066 392 673 361 141 314 907 295 293 277 349 257 254 238 449 235 192 226 906 212 090 191 699 االأنظمة 

الم�صاهمة

120 616 121 010 122 103 119 234 122 903 122 592 124 310 126 370 123 635 128 548 123 250 118 487 115 213 120 231 117 764 117 496 االأنظمة غير 

الم�صاهمة

578 523 561 424 548 189 530 490 525 969 515 265 485 451 441 277 418 928 405 897 380 504 356 936 350 405 347 137 329 854 309 195 المجموع

تطور المعامل الديموغرافي لنظام المعا�صات المدنية

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1980 ال�صنوات

3,01 2,87 3,1 3,12 3,18 3,27 3,62 4,84 5,1 5,37 5,71 6,01 6,29 14,12 نظام المعا�صات المدنية

تطور ت�صفية المعا�صات

يوليوز 19961997ال�صنوات

يونيو 1998

يوليوز 1998

يونيو 1999

يوليوز 1999

يونيو 2000

يوليوز- دجنبر 

200020012002200320042005200620072008200920102011

14268178551948422853142942123629776257393153756123317441428615073165052262222007التخويالت

393254495407529122041395685989808164132384825760450071672012934667118727المراجعات

3554404945974539174366435209617768516852776086907274730771367151التحويالت

21754273532948832683182414183543583417245480186823652646798339067367463642947885المجموع

التعوي�صات العائلية المقدمة خالل �صنة 2011

مليون درهم

المجموع دجنبر نونبر اأكتوبر �صتنبر غ�صت يوليوز يونيو ماي اأبريل مار�ش فبراير يناير

249,08 20,41 20,15 20,42 20,22 20,24 20,68 20,99 21,29 21,26 21,32 20,93 21,15 نظام المعا�صات المدنية

615,67 50,83 50,72 51,25 50,68 50,79 50,96 51,29 52,00 51,73 51,91 51,66 51,83 نظام المعا�صات الع�صكرية

11,3 1,16 0,91 0,91 0,82 0,87 0,93 1,02 1,05 0,96 0,94 0,79 0,94 االأنظمة غير الم�صاهمة

876,04 72,41 71,78 72,59 71,72 71,90 72,57 73,30 74,34 73,95 74,17 73,39 73,92 المجموع

الإح�سائية  اجلداول 
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تطور الخدمات بر�صم االأنظمة الم�صاهمة وغير الم�صاهمة

مليون درهم

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
يوليوز 

- دجنبر 

2000
99-يونيو 

2000 98-99 97-98 1996

16 781,9115 397,6214 571,8713 773,4713 062,0912 375,48 9 245,35 7 738,58 6 644,10 5 830,55 5 040,60 2 262,43 4 177,87 3 541,40 3 105,76 2 457,76  االأنظمة

الم�صاهمة

1 222,11 1 173,36 1 099,28 1 048,40 905,92 838,36 851,95 849,47 733,77 812,39 753,68 375,37 764,19 695,47 647,50 544,55
 االأنظمة

 غير

الم�صاهمة

1 441,79 904,88 915,96 666,15 187,72 209,79 170,70 235,57 77,71 60,37 61,73 23,83 49,06 46,35 25,20 14,05  نفقات

اأخرى

19 445,8117 475,8616 587,1115 488,0214 155,7313 423,6310 268,00 8 823,62 7 455,58 6 703,31 5 856,01 2 661,63 4 991,12 4 283,22 3 778,46 3 016,37 المجموع

تطور المداخيل

مليون درهم

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 يوليوز - 

دجنبر 2000

99-يونيو 
2000 98-99 97-98 1996

23 770,90 21 584,43 20 236,99 18 985,16 17 860,76 16 678,93 14 516,63 11 581,68 9 809,42 8 556,09 8 445,63 3 546,10 6 856,94 6 366,22 5 503,85 3 817,33

تطور موارد و نفقات نظام المعا�صات المدنية 

مليون درهم

نظام المعا�صات المدنية

ن�صبة التغطية % الفائ�ش النفقات الموارد

209,74% 1 480 1 348 2 828 1996

217,93% 2 021 1 714 3 735 1997-1998

220,54% 2 372 1 968 4 340 1998-1999

190,86% 2 128 2 342 4 470 1999-2000

232,25% 3 584 2 710 6 294 2001

165,51% 2 182 3 330 5 512 2002

163,49% 2 386 3 759 6 145 2003

167,18% 2 953 4 396 7 348 2004

172,61% 4 045 8 843 9 616 2005

126,41% 2 194 8 309 10 503 2006

126,10% 2 308 8 843 11 150 2007

122,06% 2 065 9 361 11 426 2008

119,24% 1 920 9 982 11 903 2009

118,04% 1 922,53 10 656 12 579 2010

119,37% 2 293,22 11 839,02 14 132 2011
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