


» إن طموحي للنهوض باألوضاع االجتماعية، يفوق بكثير وضع آلية أو برنامج مهما بلغت أهميته.

لــذا، أدعــو الحكومــة وجميــع الفاعليــن المعنييــن، للقيــام بإعــادة هيكلــة شــاملة وعميقــة، للبرامــج والسياســات الوطنيــة، فــي مجــال الدعــم 
والحمايــة االجتماعيــة، وكــذا رفــع اقتراحــات بشــأن تقييمهــا.

وهــو مــا يتطلــب اعتمــاد مقاربــة تشــاركية، وبعــد النظــر، والنفــس الطويــل، والســرعة فــي التنفيــذ أيضــا، مــع تثميــن المكاســب واالســتفادة 
مــن التجــارب الناجحــة.«

مقتطف من الخطاب الملكي بمناسبة حلول الذكرى19  

لتربع جاللته على عرش أسالفه المنعمين

السبت 29 يوليوز 2018

جاللة امللك محمد السادس 
ملك املغرب نرصه الله



 كلمة مدير املؤسسة



 كلمة مدير املؤسسة

اإلداري  املجلــس  عــن  ونيابــة  نفســي  عــن  أصالــة  أتشــرف، 
وكــذا مســتخدمي الصنــدوق املغربــي للتقاعــد، بتقــدمي التقريــر 

.2018 ســنة  برســم  املؤسســة  ألنشــطة  الســنوي 
املبــرم  البرنامــج  عقــد  علــى  بالتوقيــع  الســنة،  هــذه  متيــزت   
ــى  2018 إل ــن  ــدة م ــرة املمت ــم الفت ــدوق برس ــة والصن ــن الدول ب
احلكامــة  تهــم:  محــاور  خمســة  البرنامــج  ويشــمل   .2020
ونظــام  الزبنــاء  مــع  والعالقــة  املاليــة  االحتياطــات  وتدبيــر 

املــوارد.  وحتســن  املعلوميــات 
2018، تنزيــل مقــررات  وقــد تابــع الصنــدوق أيضــا، خــالل ســنة 
ــاده  ــذي مت اعتم ــة ال ــات املدني ــام املعاش ــي لنظ ــالح املقياس اإلص
ــة املاليــة  ــر إيجابــي علــى الوضعي ــه أث ــذي كان ل 2016، وال ســنة 

ــام. للنظ
ــاور  ــم مح ــن أه ــن ب ــا م ــاء زبنائن ــل إرض ــرى، يظ ــة أخ ــن جه م
كمؤسســة  انشــغاالتنا  رأس  علــى  يبقــى  كمــا  البرنامــج،  عقــد 
وتعزيــز  تنويــع  مكــن  فقــد  وهكــذا،  االجتماعيــة.  للحمايــة 
قنــوات التواصــل، وتطويــر اخلدمــات املقدمــة عــن بعــد، مــن 
ــاء  ــم عن ــاء، دون حتميله ــن الزبن ــة م ــات مجموع ــتجابة لطلب االس
املبذولــة  املجهــودات  إلــى فضــاءات االســتقبال. هــذه  التنقــل 
علــى  باحلصــول  توجــت  اخلدمــات  جلــودة  املســتمر  للتحســن 
ــطة  ــكل أنش ــبة ل 2015 بالنس ــخة  9001 نس ــزو  ــودة إي ــهادة اجل ش

الصنــدوق.
ــدوق أيضــا، خــالل هــذه الســنة، شــهادة اجلــودة  ــال الصن ــد ن وق
II(، واملتعلقــة بآليــة املراقبــة الداخليــة  ISAE )الصنــف   3402
أصبــح  االمتيــاز  وبهــذا  املاليــة.  االحتياطــات  تدبيــر  لعمليــة 
يف  األولــى  العموميــة  املؤسســة  للتقاعــد  املغربــي  الصنــدوق 

املغــرب التــي حــازت علــى هــذا التقديــر.
دراســة  إجنــاز  مبباشــرة  الســنة،  نفــس  خــالل  الصنــدوق  وقــام 
والتــي  للمؤسســة،  الرقمــي  التحــول  اســتراتيجية  بلــوة  حــول 
ــى  ــة عل ــنوات املقبل ــس س ــق للخم ــة طري ــع خارط ــأنها وض ــن ش م

الرقمــي.  املســتوى 
املهمــة هــي ثمــرة دعــم أجهــزة احلكامــة  كل هــذه اإلجنــازات 
املؤسســة.   وانخــراط مجمــوع مســتخدمي  العموميــة  والســلطات 
ــكر  ــص الش ــؤالء بخال ــى كل ه ــدم إل ــبة ألتق ــذه املناس ــم ه وأغتن

لتقديــر. وا
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قيم الصندوق

يتوىل الصندوق املغريب للتقاعد ثالثة مهام أساسية: 

التدبري اإلداري ألنظمة التقاعد

-نظــام املعاشــات املدنيــة الخــاص مبوظفــي الدولــة والجامعــات الرتابية 
وكــذا أعــوان بعــض املؤسســات والهيئــات العمومية؛

-نظــام املعاشــات العســكرية الــذي يخضــع لــه أفــراد القــوات املســلحة 
امللكيــة ورجــال التســيري والصــف بالقــوات املســاعدة؛

-نظام التقاعد االختياري »التكمييل«؛

-األنظمــة غــري املســاهمة لحســاب الدولــة )معاشــات الزمانــة املدنيــة 
ــاء  ــن وأعض ــاء املقاوم ــة لقدم ــح املخول ــات واملن ــكرية، املعاش والعس

ــر....( ؛ ــش التحري جي

-خدمــات لحســاب الغــري )وزارة االقتصــاد واملاليــة، الصنــدوق الوطنــي 
ملنظــامت االحتيــاط االجتامعــي ....(

التدبري املايل لألرصدة االحتياطية ألنظمة التقاعد

-تدبــري الفوائــض املاليــة لألنظمــة التــي يُســريها، وفقــا للمقتضيــات 
ــة  ــطرة املتعلق ــداف املُس ــرتام األه ــع اح ــة، م ــة والتنظيمي القانوني

ــيولة.  ــر والس ــط املخاط ــة وضب باملردودي

القيادة االكتوارية لألنظمة املسرية  

ــا  ــا وتقدميه ــادق عليه ــة املص ــة لألنظم ــة االكتواري ــورة الحصيل -بل
ــدوق؛ ــة الصن ــات حكام لهيئ

ــة  ــة املالي ــول الوضعي ــة ح ــلطات العمومي ــات للس ــم إيضاح -تقدي
ــد. ــط والبعي ــدى املتوس ــى امل ــا ع ــامن دميومته ــة ض ــة بغي لألنظم

مهام الصندوق

إنجاز
 ا�هام بكفاءة 
و�امة ونزاهة

 الوفاء
 با�لتزامات وتحمل 
عواقب الت�فات 

 ض�ن 

الولوج إ� ا�علومة داخل ا�جل مع احام 

ا�قتضيات القانونية �ا يحقق

 تكريس ع�قة الثقة مع الزم�ء وا�رتفق� 

وال�كاء   

إنجاز 
ا�هداف وفق أفضل �وط الكلفة 
والجودة لتلبيية إنتظارات ا�طراف 

أ�عنيية : ا�رتفق� وال�كاء 
وهيئات الحكامة 

هنية
ا�

 ا�سؤولية 

داء
 ا�

ودة
ج

فية      لشفا                           ا
 

الصندوق املغريب

 للتقاعد 
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تقاعد القطاع  العام 

أهم املؤرشات لسنة 2018

مؤرشات التسيري

%  0,24 
النسبة الصافية لنفقات التسيري

    نفقات التسيري اإلداري واملايل/) االقتطاعات  + نفقات    

األنظمة((

نسبة املعاشات  املُؤداة دون انقطاع الدخل  96 %

نسبة املتقاعدين املستفيدين من التحويل البنيك 98,2 %

املؤرشات املالية

املعاشات  املُؤداة 36,25

االقتطاعات واملساهامت 27,85

القيمة املحاسباتية للمحفظة املالية  77,79

القيمة السوقية للمحفظة املالية  90,94

العائدات املالية  3,37  

املردودية املالية للمحفظة % 4,63  

مردودية نظام » التكمييل  % 7,52  

املؤرشات الدميوغرافية

املستفيدون من املعاش 832 841

املنخرطون النشيطون 954 490





 

 

 





مليار درهم

مليار درهم

مليار درهم

مليار درهم

مليار درهم

«
 7,61%

6,67%

3,4%

1,33%

(
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حكامة الصندوق المغربي للتقاعد
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تقاعد القطاع  العام 

ممثلة رؤساء الجامعات الرتابية السيدة وفاء البوعمري  

ممثلة املنخرطن يف نظام املعاشات املدنية السيدة منية عصامي

ممثل املنخرطن يف نظام املعاشات املدنية السيد محمد بوزكريي

ممثل املنخرطن يف نظام املعاشات املدنية السيد حسن املريض

ممثل املنخرطن يف نظام املعاشات العسكرية )القوات املسلحة امللكية( الكولونيل حسن أوتريغت

ممثل املنخرطن يف نظام املعاشات العسكرية )القوات املساعدة( املفتش املمتاز من الدرجة الثانية إسامعيل بايزي

ممثل متقاعدي نظام املعاشات املدنية السيد أحمد ملباريك

ممثل متقاعدي نظام املعاشات العسكرية السيد محمد قاسن

األعضاء الرسميون

السيد سعد الدين العثامين
رئيس الحكومة

محمد بنشعبون
وزير االقتصاد واملالية

السيد محمد يتيم
وزير التشيغل واإلدماج املهني

* بتاريخ 20غشت 2018 تم تعيني السيد محمد بنشعبون وزيرا لالقتصاد واملالية.

السيد عبد اللطيف لوديي

الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف 
بإدارة الدفاع الوطني

السيد محمد بن عبد القادر

الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بإصالح 
اإلدارة وبالوظيفة العمومية

السيد عبد الوايف لفتيت
وزير الداخلية

هيئات الحكامة

األعضاء بحكم القانون

أعضاء املجلس االداري 

) الوالية السادسة 2016 - 2022 (

تضطلــع هيئــات حكامــة الصنــدوق بــدور أســايس يف 

ــري اإلداري  ــأن التدب ــرتاتيجية بش ــات االس ــد التوجه تحدي

ــع. ــة والتتب ــث املراقب ــن حي ــذا م ــة وك ــايل للمؤسس وامل

 املجلس اإلداري

: 7 أعضــاء ميثلــون  يتألــف املجلــس مــن 14 عضــوا 

الهيئــات املشــغلة، و 5 ميثلــون املوظفــن املنخرطــن 

يف نظامــي املعاشــات املدنيــة والعســكرية، إضافــة إىل 

ممثلــن إثنــن ملتقاعــدي النظامــن املذكوريــن.

يجتمــع املجلــس اإلداري للصنــدوق بكيفيــة منتظمــة 

الســيد  رئاســة  تحــت  الســنة  مرتــن يف  األقــل  عــى 

رئيــس الحكومــة أو مــن ينــوب عنــه، وذلــك اســتنادا إىل 

مقتضيــات القانــون رقــم 55 14 القــايض بإعــادة تنظيــم 

ــد. ــريب للتقاع ــدوق املغ الصن
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ممثل رؤساء الجامعات الرتابية السيد جامع املعتصم

ممثل املنخرطن يف نظام املعاشات املدنية السيد عبد العزيز الطايش  

ممثل املنخرطن يف نظام املعاشات املدنية السيد عبد الكريم الزرقاين

ممثل املنخرطن يف نظام املعاشات املدنية السيد عبد الهادي الزاهيدي

ممثل املنخرطن العسكرين )القوات املسلحة امللكية( ليوتنان كولونيل توفيق بوسامل  

ممثل املنخرطن العسكرين )القوات املساعدة( املفتش املمتاز من الدرجة االوىل هشام مومة 

ممثل متقاعدي نظام املعاشات املدنية السيد عسو لهدود

ممثل متقاعدي نظام املعاشات العسكرية السيد حسني دادا

األعضاء اإلحتياطيون

أنشطة املجلس اإلداري

عقــد املجلــس اإلداري للصنــدوق اجتامعــني برســم دوريت مــاي ونونــر2018، أصــدر خاللهــام قــرارات وتوصيــات همــت بشــكل 

أســايس:

القوائم الرتكيبية للمؤسسة برسم سنة 2017؛	 

الحصيلة االكتوارية املصادق عليها لنظامي املعاشات املدنية والعسكرية برسم سنة 2017؛	 

برنامج العمل وميزانية املؤسسة برسم سنة 2019؛	 

تحصيص األصول لسنة 2018؛	 

 تقرير مراقب الدولة لدى الصندوق برسم سنة 2017.	 
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أعضاء اللجنة الدامئة للحكامة والتتبع

رئيسا للجنة الدامئة, ممثل وزير االقتصاد واملالية االقتصــاد  لــوزارة  العــام  الكاتــب  الســيد 

واملاليــة وينــوب عنــه الســيد عــز الديــن 

امليزانيــة نائــب مديــر  كمــوح 

رئيــس  لــدى  املنتــدب  الوزيــر  الســيد  ممثــل 

وبالوظيفــة  اإلدارة  بإصــالح  املكلــف  الحكومــة 

ينــوب عنــه العموميــة أو مــن 

السيد أنس عبد اإلله الشايب

ممثل السيد وزير الداخلية

ممثلة السيد وزير التشغيل واالندماج املهني

مــع            بتنــاوب  أخيــاط  محمــد  الســيد 

خربــوش ســليمة  الســيدة 

ممثلة لرؤساء الجامعات الرتابية  السيدة وفاء البوعمري أو نائبها

ممثلو املنخرطن يف نظام املعاشات املدنية: اثنان 

يف كل دورة بالتناوب

الســيدة منيــة عصامــي والســيدان حســن 

املــريض ومحمــد بوزكــري

ممثل املنخرطن يف نظام املعاشات العسكرية الكولونيل حسن أوتريغت أو نائبه 

ليوتنان الكولونيل توفيق بوسامل

بالتناوب، ممثال جمعيات املتقاعدين السيدان أحمد ملباريك ومحمد قاسن

أنشطة اللجنة الدامئة للحكامة والتتبع

عقدت اللجنة الدامئة للحكامة والتتبع 10 اجتامعات خالل سنة 2018، ناقشت عىل إثرها املواضيع التالية:

مرشوع برنامج عمل الصندوق املغريب للتقاعد برسم سنة 2019؛	 

مرشوع ميزانية الصندوق املغريب للتقاعد برسم سنة 2019؛	 

القوائم الرتكيبية لسنة 2017؛	 

الحصيلة االكتوارية املصادق عليها لنظامي املعاشات املدنية والعسكرية برسم سنة 2017.	 

للحكامــة  الدامئــة  اللجنــة  تجتمــع 
بــن  الفاصلــة  الفــرتة  خــالل  والتتبــع 
ــا  ــد إليه ــس اإلداري، ويعه دورات املجل
وتوصيــات  قــرارات  تنفيــذ  بتتبــع 
امللفــات  واعــداد  ودراســة  املجلــس، 
يف  تــدرج  التــي  بالنقــاط  املتعلقــة 
وتتألــف  دورارتــه.  أعــامل  جــدول 
اللجنــة مــن 8 أعضــاء يشــكلون متثيليــة 
ــس اإلداري،  ــة املجل ــع تركيب ــق م تتواف
ويقــوم رئيســها يف كل دورة مــن دورات 
ــغالها. ــن أش ــرض ع ــم ع ــس بتقدي املجل

 اللجنة الدامئة 
للحكامة والتتبع
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أعضاء لجنة التدقيق واملخاطر

أعضاء لجنة تحصيص األصول

رئيس، ممثل السيد وزير االقتصاد واملالية السيد عبد العزيز سميح

عضو مجلس إدارة الصندوق السيد حسن املريض

عضو مجلس إدارة الصندوق السيدة وفاء البوعمري  

خبري خارجي، عضو مستقل السيد محمد الحجوجي

خبري خارجي، عضو مستقل السيد مصطفى قايص

مراقب الدولة لدى الصندوق املغريب للتقاعد السيدة نور الهدى أوريد

رئيس، ممثل السيد وزير االقتصاد واملالية السيد حسن بولقنادل 

عضو مجلس إدارة الصندوق السيدة منية عصامي 

 ممثل الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف 

باإلصالح اإلداري والوظيفة العمومية

السيد أنس عبد االله الشايب

خبري خارجي، عضو مستقل السيد محمد الببصريي

خبري خارجي، عضو مستقل السيد عمر إيدار

عقدت لجنة التدقيق واملخاطر اجتامعن خصصا لدراسة ومناقشة النقاط التالية:

     •   تقديم حسابات الصندوق السنوية والنصف - سنوية؛

     •   مدى تقدم مرشوع »فصل الحسابات«؛

     •   مرشوع برنامح التدقيق لسنة 2018؛

     •   نتائج املحاسبة التحليلية برسم سنتي 2016 و2017؛

     •   نتائــج افتحــاص األنظمــة غــري املســاهمة املنجــزة مــن طــرف املفتشــية العامــة 
للامليــة.

   أنشطة لجنة التدقيق واملخاطر

تســهر هــذه اللجنــة عــى مالءمــة وصحــة 
حســابات املؤسســة، إضافــة إىل ضــامن 
جــودة املعلومــة املقدمــة، كــام تســاعد 
القــرارات  اتخــاذ  املجلــس اإلداري عــى 
الالزمــة يف ثــالث مجــاالت أساســية وهــي: 
الحســابات واملعلومــة املاليــة، املخاطــر 
واملراقبــة الداخليــة والتدقيــق الداخــيل 

والخارجــي.

تتحــدد مهــام هــذه اللجنــة أساســا يف 
إعــداد االســرتاتيجية الســنوية لالســتثامر 
وعرضهــا عــى أنظــار املجلــس اإلداري، كــام 
ــاة  ــع مراع ــا م ــع تنفيذه ــى تتب ــل ع تعم
مســتوى املردوديــة واالحــرتاز مــن املخاطــر 
املقتضيــات  مبوجــب  ســلفا  املحــددة 
القانونيــة املعمــول بهــا يف هذا الشــأن وكدا 
التوصيــات والقــرارات التــي متــت املصادقة 

ــس اإلداري. ــرف املجل ــن ط ــا م عليه

يقــدم رئيــس لجنــة تحصيــص األصــول 
تقريــرا ســنويا عــن أنشــطتها أمــام املجلــس 

اإلداري للصنــدوق.

لجنة التدقيق واملخاطر

لجنة تحصيص األصول
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رئيس، ممثل السيد وزير االقتصاد واملالية السيد نعامن العصامي

عضو مجلس إدارة الصندوق، ممثل املنخرطن يف نظام املعاشات املدنية السيد محمد بوزكريي

عضو مجلس إدارة الصندوق، ممثل املنخرطن يف نظام املعاشات العسكرية  الكولونيل حسن أوتريغت

عضو مجلس إدارة الصندوق، ممثل متقاعدي نظام املعاشات العسكرية السيد محمد قاسن

خبري خارجي، عضو مستقل السيد محمد عمراين

أعضاء لجنة التوجيه االكتواري

تــم إحــداث هــذه اللجنــة حديثــا طبقــا لقــرار املجلــس اإلداري للصنــدوق رقــم  د-37-181 بتاريــخ 9 دجنــر 2018. وقــد حــددت مهمهــا 
يف تتبــع التــوازن املــايل لألنظمــة املســرية مــن طــرف الصنــدوق والتحقــق مــن معايــري دميومتهــا.

ويقدم رئيس لجنة التوجيه االكتواري تقريرا سنويا عن أنشطتها أمام املجلس اإلداري للصندوق.

لجنة التوجيه االكتواري

عقــدت لجنــة تحصيــص األصــول خــالل ســنة 2018 ، أربــع اجتامعــات خصصــت لتحصيــص األصــول وتحليــل منجــزات الصنــدوق فيــام 
يتعلــق بالتدبــري املــايل لألصــول االحتياطيــة وتوظيــف الفوائــض املاليــة لألنظمــة التــي يســريها، ودلــك تطبيقــا  لقــرار املجلــس اإلداري 

رقــم 10-4 بتاريــخ 8 شــتنر 2009 .

ركزت املواضيع الرئيسية التي نوقشت خالل هذه االجتامعات عى النقاط الثامنية التالية:

      •   تقديم عرض حول تطور األسواق املالية؛

      •   تقديم حصيلة نظام املعاشات املدنية؛

      •   تقديم حصيلة نظام املعاشات العسكرية؛

      •   وضعية نظام التقاعد التكمييل؛

      •   تقديــم خالصــات دراســة »أصــول – خصــوم« واســرتاتيجية االســتثامر املقرتحــة لســنة 2019 لنظــام املعاشــات املدنيــة ونظــام   
التقاعــد التكميــيل؛

      •   تقديم تقرير التصديق عى مردوديات سنة 2017 ؛

  ISAE 02-34 « حــول التصديــق عــى مســارات تدبــري األصــول وفــق معيــار PWC تقديــم تقريــر مــن طــرف مكتــب الخــرة   •      
Typev II «؛

      •  حصيلة املخاطر

انشطة لجنة تحصيص األصول
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التنظيم اإلداري للصندوق
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املدير

الكاتب العام

 قسم التدقيق و تدبري املخاطر

ومراقبة التسيري

قطب العمليات

قسم العالقة مع الزبناء قسم املالية و املحاسبة قسم التدبري قسم التنظيم

 قسم مراقبة

و أداء املعاشات
قسم املوارد البرشية قسم نظام املعلوميات قسم العمليات

 قسم تخويل املعاشات 

العسكرية
قسم اإلنتقاءات و التموين

 قسم تخويل املعاشات املدنية

قطب الدعم قطب التنظيم و نظام املعلوميات قطب تدبري املحفظة املالية

قسم الدراسات و اليقظة االسرتاتيجية

و القانونية 

 قسم سكرتارية هيئة الحكامة و التواصل
الخارجي

الهيكل التنظيمي

املجلس اإلداري

 اللجنة الدامئة للحكامة
لجنة التوجيه األكتواريلجنة تحصيص األصوللجنة التدقيق و املخاطرو التتبع
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الرأسامل البرشي

50

100

150

200

أقل من 25 سنة
25-34 سنة

35 - 44 سنة

45-54 سنة

55 سنة و ما فوق

6%

20%
45%

24%

�اف5%�ا

�اف ا�متاز�ا

التنفيذ ا�متاز

اطر العليا

اطر

توزيع العدد اإلجاميل للمستخدمني حسب السن

تطور العدد اإلجاميل للمستخدمني حسب الجنس تطور العدد اإلجاميل للمسؤولني حسب الجنس

توزيع العدد اإلجاميل للمستخدمني حسب الفئات

2016

2017

2018

226 190

227 193

226 199

رجال
نساء

2016

2017

2018

48 17

48 18

48 19

رجال 
نساء

425
نسبة التأط�مستخدم

45
متوسط السن

47%

28%

نسبة التأنيث

نسبة النساء  مناصب ا�سؤولية
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عقد البرنامج بين الدولة والصندوق 
المغربي للتقاعد برسم الفترة الممتدة من 

2018 إلى 2020
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يف إطــار التوجــه القائــم عــى دعــم مامرســة 
الحكامــة الجيــدة وكــذا تنزيــل مبــدأ التعاقــد بن 
ــة تــم وضــع عقــد  ــة واملؤسســات العمومي الدول
ــة والصنــدوق املغــريب  ــد بــن الدول برنامــج جدي
للتقاعــد ميتــد للفــرتة مــا بــن 2018 و2020 وذلك 

ــر 2018.  ــداءا مــن 20 دجن ابت

ــة  ــوص، تهيئ ــى الخص ــد ع ــذا العق ــدف ه ويه
الصنــدوق للمرحلــة الثانيــة مــن إصــالح أنظمــة 
الشــامل(، وكــذا  الوطنيــة )اإلصــالح  التقاعــد 
ــد  ــام يضــم العق ــيواجهها. ك ــي س ــات الت التحدي
التوجهــات االســرتاتيجية للصندوق للفــرتة املمتدة 
مــا بــن 2018 و 2020 والتــي تأخــذ بعــن االعتبار 
التوجهــات الوطنيــة املتعلقــة بــاإلدارة العموميــة 
خاصــة فيــام يتعلــق بتبســيط املســاطر والتحــول 

الرقمــي وتعزيــز الحكامــة الجيــدة.

األوراش  مــع  الصنــدوق  التزامــات  وتتوافــق 
الهادفــة إىل تقويــة قــدرات املؤسســة عــى جميع 
مســتويات التدبــري والتــي تشــمل خمســة محاور 

ــايل:    وهــي كالت

املحور األول: حكامة الصندوق  

يهــدف مــن خــالل هــذا املحــور تبنــي املامرســات 
دور  وتعزيــز  الحكامــة،  مجــال  يف  الجيــدة 
تقاعــد  الصنــدوق كفاعــل أســايس يف مجــال 
القطــاع العــام، وكــذا تحســن اســتثامر املحفظــة 
املاليــة التــي يُســريها. ويعمــل الصنــدوق أيضــا، 
للمعايــري  واالمتثــال  الشــفافية  تعزيــز  عــى 
ــي  ــذا تبن ــا، وك ــول به ــة املعم ــة والدولي القانوني

مامرســات مســؤولة نحــو املجتمــع والبيئــة.

املحور الثاين: تدبري األصول االحتياطية

تهــدف األنشــطة املرتبطــة بهــذا املحــور إىل 
ــدة للحكامــة املتعلقــة  ــز املامرســات الجي تعزي
باملحفظــة املاليــة، واعتــامد أفضــل املعايــري 
الدوليــة يف هــذا اإلطــار مــن جهــة ، وإىل ترشــيد 
تدبــري األصــول االحتياطيــة عــى كافــة األصعــدة 

مــن جهــة أخــرى. 

املحور الثالث: الزبون

ــامن رىض  ــور لض ــذا املح ــات ه ــعى مقتضي تس
الزبنــاء، مــن خــالل مشــاريع تهــدف اىل تحســن 

جــودة الخدمــات والعالقــة واملعلومــة.

ويف هــذا الصــدد، التــزم الصنــدوق بتبســيط 
ــة، وتحســن التحكــم يف آجــال  املســاطر االداري
أداء الخدمــات وتطويــر منهجيــة اســتباقية، 
وكــذا تعزيــز سياســة القــرب وتحســن التواصــل 

ــاء. ــع الزبن م

املعلوميــات  نظــام  الرابــع:  املحــور 
لتدبــري وا

يرمــي هــذا املحــور إىل تبنــي نظــام معلومــايت 
أكــر فاعليــة ونجاعــة، يتوافــق مــع اســرتاتيجية 
التنظيــم  تحســن  مــن  ومُيكــن  الصنــدوق 

ــل. ــج العم ومناه

املحور الخامس: املوارد

ــن االجــراءات  ــة م يضــم هــذا املحــور مجموع
ــي  ــار املهن ــيري املس ــات لتس ــع آلي ــى وض تتوخ

وتطويــر  وتحفيزهــا  البرشيــة،  للمــوارد 
األعــامل االجتامعيــة. كــام يضــم أيضــا عــدة 
للصنــدوق  املاديــة  املــوارد  تهــم  تدابــري 
ــق. ــظ الوثائ ــا بحف ــة منه ــة املتعلق وخاص

مــن جهتهــا تهــم االلتزامــات التــي تقــع عى 
عاتــق الدولــة، الســهر عــى دميومــة األنظمة 
والترشيعــي  التنظيمــي  اإلطــار  وتطويــر 
للصنــدوق وكــذا تنميــة الرشاكــة والتعــاون.
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أنشطة الصندوق لسنة 2018
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أبرز ا�حداث

ا�شاركة الفاعلة للصندوق � إط�ق 
تفصيل  شأنها  من  التي  الدراسة 
إطار   � القطب�  نظام  هندسة 

ا�ص�ح الشمو� .

الدولة  ب�  جديد  برنامج  عقد  عىل  التوقيع 
والصندوق برسم الفرتة املمتدة من 2018 إىل 

. 2020

متابعة اإلجراءات الخاصة بتعميم الحد األد� 
ثالثية  االتفاقية  لبنود  تنفيذا  وذلك  للمعاش 
للض�ن  الوطني  (الصندوق  األطراف 
رواتب  ملنح  الج�عي  النظام  االجت�عي، 
التقاعد والصندوق املغر» للتقاعد) واملتعلقة 

بهذااملجال .

االلكرتونية  الخدمات  من  مجموعة  تطوير 
الجديدة  الصيغة  يف  ستدمج  والتي  الجديدة 
للبوابة االلكرتونية للصندوق واملزمع إطالقها 

خالل بداية سنة 2019 .

الحصول عىل شهادة ISAE          من الصنف 
باملراقبة  واملتعلقة   ،2018 شتنرب  يف   ،II

الداخلية لتدب¾ األصول االحتياطية .
 

ملفات  لتكوين  رقمية  مسطرة  يف  الرشوع 
الجديدة  للدورية  تطبيقا  وذلك  التقاعد 
بالتسي¾  الخاصة  الحكومة  رئيس  للسيد 

اإللكرتوÄ مللفات التقاعد .

املتعلقة  الخارجية  للدراسة  اإلنطالقة  إعطاء 
بتحديد االسرتاتيجية الرقمية للصندوق خالل 

الخمس سنوات القادمة .

انتقال نظام إدارة الجودة للصندوق، بنجاح،
إىل إصدار ISO         لسنة 2015 .

 3402

9001
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خــالل ســنة 2018 ، متــت معالجــة 589 61 ملًفــا للتقاعــد بانخفــاض بلغــت نســبته 34,54 % باملقارنــة مــع ســنة 2017. وحســب طبيعــة التصفيــة ، 
فقــد ســجلت املراجعــات1 ، انخفاضــا قــدره ٪65,15 مقارنــة مــع ســنة 2017. ويعــزى هــذا االنخفــاض إىل أن معظــم امللفــات املعالجــة خالل الســنة 

املاضيــة تتعلــق بعمليــة مراجعــة الحــد األدىن للمعاش.

1  مراجعة املعاش بعد حدوث تغيري يف الوضعية اإلدارية، أو تصحيح الخدمات، أو نقل الحقوق أو تطبيق أحكام تنظيمية

ــات املشــغلة يف  ــن ومســاهامت الهيئ ــات املوظف ــغ حجــم اقتطاع بل
ــنة  ــد، يف س ــريب للتقاع ــدوق املغ ــرف الصن ــن ط ــرية م ــة املس األنظم
2018 ، 27,85 مليــار درهــم، بزيــادة بلغــت 6,67 ٪ مقارنــة مــع ســنة 
2017 . وباملقابــل ارتفعــت املعاشــات املــؤداة ب 7,61 ٪ مقارنــة مــع 

الســنة الســابقة لتصــل إىل 36,25 مليــار درهــم

ــن  ــتفدين م ــؤداة للمس ــة امل ــات العائلي ــغ التعويض ــع مبل ــام ارتف ك
ــك انخفاضــا  ــون درهــم، ُمســجلة بذل ــف األنظمــة اىل 861 ملي مختل

ــنة 2017. ــع س ــة م ــدره 1,09 ٪ مقارن ق

بلــغ عــدد املســتفيدين مــن املعاشــات املـُـؤداة مــن طــرف الصنــدوق يف نهايــة ســنة 2018 مــا مجموعــه 841 832 مســتفيدا، بزيــادة نســبتها 
3,4٪ مقارنــة مــع ســنة 2017. يـُـوزع هــذا العــدد حســب األنظمــة عــى النحــو التــايل:
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تعدد قنوات التواصل من أجل قرب أكرث

تدبــري العالقة مــع الزبناء

مركز
 االتصال 
 الهاتفي

فضاءات
االستقبال 

االخبارعبر
الرسائل النصية

القصيرة 

االخبارعبر
 البريد

االلكتروني

 اخلدمات
 املقدمة
عن بعد

االخبار
مبعاجلة
امللفات 

البوابة
االلكترونية 

االنصات
الى الزبناء

28%

11%
10%

17 %

14%

5%

7%

5%3%

تطوان

وجدة

الرباط

 العيون

الدار البيضاء

أكادير مراكش

الرشيدية

فاس
 توزيع عدد

الزيارات

حسب ا�ندوبيات 

ــذا  ــاع عــدد املســتفيدين مــن معاشــات التقاعــد وك ــن ارتف بالرغــم م
عــدد املعنيــن بعمليــة مراقبــة الحيــاة، ســجل عــدد الــزوار تراجعــا عــى 
مســتوى فضــاءات االســتقبال، وذلــك بفضــل مجموعــة مــن اإلجــراءات 

التــي تــم اتخاذهــا واملتمثلــة يف:

• تعزيــز نظــام االطــالع عــن بعــد لعمليــة مراقبــة الحيــاة وعــدم الــزواج 
عــر :

-منصة الرسائل النصية القصرية )رقم 5808(؛

- التفاعل األوتوماتييك مع املكاملات الهاتفية؛

• تفعيل الحسابات الشخصية للمنخرطن عى البوابة االلكرتونية؛

ــن طــرف مؤسســة  ــة م ــواب املفتوحــة املُنظم ــام األب • املشــاركة يف أي
محمــد الســادس للنهــوض باألعــامل االجتامعيــة للرتبيــة والتعليــم 
والتعاضديــات لفائــدة املتقاعديــن الجــدد التابعــن لــوزارة الرتبيــة 

ــي؛ ــث العلم ــايل والبح ــم الع ــي والتعلي ــن املهن ــة والتكوي الوطني

فضاءات االستقبال
تــم اســتقبال 338 378 مرتفــق داخــل فضــاءات االســتقبال بالصنــدوق 
ــت  ــاض بلغ ــنة 2017 بانخف ــل 540 411 س ــنة 2018 ، مقاب ــالل س خ
نســبته 8 % . وتجــدر اإلشــارة إىل أن متوســط مــدة االنتظــار قــد 
تحســنت بصــورة جيــدة، إذ انتقلــت مــن 27 دقيقــة يف ســنة 2017 إىل 

ــبته 40 % . ــت نس ــن بلغ ــنة 2018 بتحس ــة س 16 دقيق

هــذا، وقــد اســتفاد متقاعــدي الصنــدوق يف مــدن الخميســات وكلميــم 
ــات  ــتقبال بامللحق ــبابيك لالس ــر ش ــرب ع ــات ق ــن خدم ــة م والداخل
ــذه  ــدة يف ه ــة املتواج ــة للمملك ــة العام ــة للخزين ــة واإلقليمي الجهوي
املــدن. وبلــغ عــدد الزيــارات عــى التــوايل 30 و 50 و 15 زيــارة يوميــا.

مركــز اإلتصــال الهاتفــي 
ــز االتصــال خــالل ســنة  ــي ملنصــة مرك ــري التنظيمــي والتقن ــاح التغي أت
2018 تســجيل نتائــج جــد هامــة، وذلــك باالســتجابة ألزيــد مــن                     

311 134 مكاملــة بنســبة اســتجابة بلغــت 87 %. 

الخدمات املقدمة عن بعد
أفضــت عمليــة تشــجيع املنخرطــن عــى اســتعامل الخدمــات املقدمــة 
عــن بعــد عــر إحــداث حســابات شــخصية للولــوج للبوابــة االلكرتونيــة 
إىل تضاعــف عــدد مســتعميل هــذه التقنيــة ليبلــغ 484 71 خــالل ســنة 
ــغ 000 170  ــل 200 34 خــالل الســنة الفارطــة مبجمــوع بل 2018 مقاب

. مستعمل

اإلخبار مبعالجة امللفات 
ــار عــر الرســائل  ــرية اإلخب ســجلت ســنة 2018 ارتفاعــا ملحوظــا يف وث
النصيــة القصــرية وكــذا الريــد اإللكــرتوين وذلــك بفضــل التوافــر املتزايــد 
الهاتفيــة والعناويــن االلكرتونيــة(. إذ  ملعطيــات االتصــال )األرقــام 
ــة قصــرية و 946 5  ــال مــن 204 24 رســالة نصي ــام االنتق ســجلت األرق
رســالة الكرتونيــة ســنة 2017 إىل 282 43 رســالة نصيــة قصــرية و 430 8 
رســالة الكرتونيــة خــالل ســنة 2018، بنســبة ارتفــاع بلغــت عــى التــوايل               

79 % و42 %.  

ــد  ــذا الري ــة القصــرية وك ــار عــر الرســائل النصي اإلخب

ــرتوين اإللك
ــة القصــرية )عــى  ــر الرســائل النصي ــة االطــالع ع ســجل اســتخدام آلي
الرقــم 5808 ( ملراقبــة الحيــاة وعــدم الــزواج، واملوضوعــة رهــن اشــارة 
الزبنــاء منــذ أكتوبــر 2016 ، أكــر مــن 972 79 اتصــال يف ســنة 2018 ، 
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مقابل 595 33 السنة املاضية بارتفاع بلغت نسبته 138 % .

ــز  ــم وضعــه حي ــذي ت ــب الصــويت ال تجــدر اإلشــارة إىل أن نظــام املُجي
ــرياً مــن املكاملــات. ــق خــالل ســنة 2018 اســتوعب عــدداً كب التطبي

تنظيــم الــدورة الرابعــة لأليــام املفتوحــة ملوظفــي وزارة 
ــة الوطنية الرتبي

اإلشعاع الجهوي

اإلنصات إىل الزبناء

نظــم الصنــدوق املغــريب للتقاعــد، مــع رشكائــه )مؤسســة محمــد الســادس للنهــوض باألعــامل االجتامعيــة للرتبيــة والتعليــم والتعاضديــات( الــدورة 
الرابعــة أليــام األبــواب املفتوحــة لفائــدة املتقاعديــن الجــدد، التابعــن لــوزارة الرتبيــة الوطنيــة والتكويــن املهنــي والتعليــم العــايل والبحــث العلمي.

استقبلت فعاليات هذه الدورة 6591 متقاعدا محتمال* من أصل 9563 موظفا مرشحا لإلحالة عى التقاعد بنسبة نجاح بلغت 74 %.

شــاركت املندوبيــات الجهويــة بفعاليــة يف مجموعــة مــن التظاهــرات التحسيســية والتوعويــة املوجهــة لفائــدة املســنن، وذلــك بهــدف تعزيــز 
التواصــل وتكريــس سياســة القــرب، وكــذا التعريــف بالخدمــات املتاحــة، كــام ســاهمت يف تنظيــم مجموعــة مــن األنشــطة خــالل ســنة 2018 ، مــن 

: ضمنها

* االحتفال باليوم العاملي للمسنن؛

* التواصــل مــع النســيج الجمعــوي: تقريــب املعلومــة للزبنــاء )منخرطــي نظــام املعاشــات واملتقاعديــن وذوي الحقــوق( مــن أجــل االســتجابة 
للشــكايات والطلبــات يف عــن املــكان.

تابع الصندوق تفعيل آلياته التي تم إتخاذها ابتداء من سنة 2018 ، بهدف قياس مستوى رىض زبنائه، واملتمتلة يف :

 بالنســبة لآلليــة الداخليــة :  » اإلنصــات إىل الزبنــاء « داخــل فضــاءات اإلســتقبال وعــر مركــز اإلتصــال الهاتفــي، ميكــن تقديــم نســبة رىض الزبنــاء 
خــالل ســنة 2018 كــام يــيل:

قناة التواصل
األسدس األول من

 سنة 2018

األسدس الثاين من

 سنة 2018

%97%79فضاء االستقبال

%81%73مركز االتصال الهاتفي

• أمــا بالنســبة لآلليــة الثانيــة املعهــود بهــا إىل مكتــب خــرة خارجــي، فقــد تــم الــرشوع يف البحث امليــداين ســنة 2018، عــى أن تصدر 
نتائجــه بداية ســنة 2019.

نسبة رىض الزبناء
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العالقــة مــع مؤسســة وســيط اململكة

شكايات معالجة

شكايات تعذرت معالجتها �عتبارات قانونية

شكايات تنقصها وثائق

شكايات تطلب توضيحات

شكايات اخرى

46

34

32

19
4

توزيع الشكايات

توصــل الصنــدوق املغــريب للتقاعــد خــالل ســنة 2018 ب: 155 شــكاية 
عــر مؤسســة وســيط اململكــة مقابــل 201 شــكاية ســنة 2017 بنســبة 

انخفــاض بلغــت 23 % .

ــنة  ــر الس ــا يف آخ ــل به ــم التوص ــكاية ت ــارة إىل أن 20 ش ــدر اإلش وتج
ــنة 2019. ــة س ــا يف بداي ــة عليه ــث متــت اإلجاب حي

أما بالنسبة ل135 شكاية املتبقية، فيُمكن توزيعها كام ييل:

•  46 شكاية متت معالجتها بعد التوصل بالوثائق الرضورية؛

•   34 شــكاية مل تتــم معالجتهــا عــى أســاس اعتبــارات قانونيــة حيــث 
تــم تعليــل ذلــك للمؤسســة اســتناداً عــى نصــوص قانونيــة؛

ــى  ــق أو ع ــل بالوثائ ــى التوص ــا ع ــف معالجته ــكاية تتوق •   32 ش
رضورة القيــام بإجــراءات مــع إدارات أخــرى؛

•   19 شكاية تطلبت مزيداً من التوضيحات؛

•    4 شــكايات  متــت معالجتهــا مــن طــرف مصالــح الصنــدوق، قبــل 
تدخــل مؤسســة وســيط اململكــة.
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الرشاكــة والتعاون

مؤسسة النهوض باألعامل 

االجتامعية ملوظفي وزارة 

الفالحة )يوليوز2018( 

التوقيع عىل اتفاقية رشاكة مع مؤسسة النهوض باألعامل االجتامعية ملوظفي وزارة الفالحة تحدد مبوجبها رشوط وطرق 

االقتطاع عىل معاشات التقاعد. 

القرض العقاري 

والسياحي )غشت 2018(

التوقيع عىل اتفاقية رشاكة مع القرض العقاري والسياحي للمعالجة اآللية للتحويالت املالية الجامعية ووضع آلية 

ملراقبة الحياة.

مكتب التكوين املهني 

وإنعاش الشغل  )نونر 

)2018

التوقيع عىل اتفاقية رشاكة مع مكتب التكوين املهني وإنعاش الشغل تتعلق بتبادل املعطيات حول متدرس األطفال 

املستفيدين من املعاشات املقدمة من طرف الصندوق.   

املفتشية العامة للقوات 

املساعدة ملنطقتي 

الشامل والجنوب )نونر 

)2018

التوقيع عىل اتفاقية رشاكة مع املفتشية العامة للقوات املساعدة ملنطقتي الشامل والجنوب تهدف إىل تبادل املعطيات 

الشخصية للمنخرطني واملتقاعدين املنتمني للقوات املساعدة وذلك من أجل تبسيط االجراءات وتحسني جودة 

الخدمات املقدمة من طرف الصندوق.

املركز الوطني للبحث 

العلمي والتقني  )دجنر 

)2018

التوقيع عىل اتفاقية اطار للرشاكة مع املركز الوطني للبحث العلمي والتقني بهدف املساهمة يف النهوض بالبحث 

العلمي من خالل تتويج أفضل أعامل البحث املتعلقة مبجاالت نشاط الصندوق خصوصا ومجاالت الحامية االجتامعية 

عموما.   

سلفني ووفا سلف 

وإيكدوم وفيفاليس 

وسلف وأكسا كريدي 

وصوفاك )دجنر 2018( 

التوقيع عىل بروتوكوالت اتفاق مع رشكات القروض التالية: سلفني ووفا سلف وإيكدوم وفيفاليس سلف وأكسا كريدي 

وصوفاك، بهدف تحديد رشوط وطرق االقتطاعات من املعاش املنجزة من طرف الصندوق لفائدة هذه املؤسسات 

برسم القروض التي تقدمها للمتقاعدين سواء كانوا مدنيني أو عسكريني.

عىل الصعيد الوطني

وعيــا منــه بــرورة االنفتــاح عــىل املحيــط الخارجــي مــن أجــل الولــوج إىل حلــول مبتكــرة وخــرات جديــدة، عمــل الصنــدوق املغــريب للتقاعــد عىل 
دعــم وتقويــة جهــاز الرشاكــة عــر إبــرام اتفاقيــات جديــدة عــىل الصعيــد الوطنــي والــدويل وكــذا عر تعميــم بعــض التجــارب الناجحــة للتعاون.
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مارس 2018 
توقيــع اتفاقيــة تعــاون تقنــي بــني الصنــدوق العــام للتقاعــد ملوظفــي الدولــة لســاحل العــاج والصنــدوق املغــريب للتقاعــد 

ألجــل تطويــر تبــادل التجــارب واملامرســات الجيــدة يف مجــال تدبــري املعاشــات.

ماي 2018
توقيــع مذكــرة تفاهــم بــني هيئــة التقاعــد الفلســطينية والصنــدوق املغــريب للتقاعــد لتبــادل الخــرات واملامرســات الجيــدة 

يف مجــال التقاعــد وتنظيــم الزيــارات بــني الطرفــني.

نونر 2018
التوقيــع عــىل اتفاقيــة رشاكــة مــع املدرســة الوطنيــة العليــا للحاميــة االجتامعيــة بفرنســا تهــدف إىل تحديــد إطــار التعــاون 

الجديــد بــني الصنــدوق واملدرســة وتــروم إىل تعزيــز التبــادل عــىل مســتوى الحاميــة االجتامعيــة. 

دجنر 2018
ــر التجــارب  ــة مــن أجــل تطوي ــع ملنظمــة العمــل الدولي ــن التاب ــدويل للتكوي ــز ال ــاق تعــاون مــع املرك ــع عــىل اتف التوقي

ــد. ــال التقاع ــاتية يف مج ــاءات املؤسس ــة الكف وتقوي

عىل الصعيد الدويل
االتفاقيات الجديدة

تبادل الخرات

ماي 2018

أنجــز الصنــدوق املغــريب للتقاعــد، خــالل الفــرتة مــا بــني 4 و 11 مــاي بكينشاســا، مهمــة تتعلــق مبواكبــة ميدانيــة لفائــدة 

الصنــدوق الوطنــي للضــامن االجتامعــي ملوظفــي الدولــة يف جمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة تهــم نظــام املعلومــات وتدبــري 

العالقــة بالزبنــاء واألنشــطة املهنيــة.

يونيو 2018
اســتقبال وفــد مــن الصنــدوق املــايل للضــامن االجتامعــي خــالل الفــرتة مــا بــني 26 و28 يونيــو 2018 بهــدف االســتفادة مــن 

آليــات املعالجــة والوســائل املســتعملة يف إطــار التوقعــات االكتوارية. 

يوليوز 2018

أنجــز الصنــدوق املغــريب للتقاعــد، خــالل الفــرتة مــا بــني 16 و 23 يوليــوز بكينشاســا، مهمــة تتعلــق مبواكبــة ميدانيــة لفائدة 

الصنــدوق الوطنــي للضــامن االجتامعــي ملوظفــي الدولــة يف جمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة تهــم تدبــري املخاطــر، والتدبــري 

اإلداري واملــايل وكدا املحاســبايت.

شتنر 2018

زيــارة دراســية لوفــد مــن الصنــدوق املغــريب للتقاعــد لصناديــق التقاعــد الهولنديــة خــالل الفــرتة مــا بــني 14 و25 شــتنر 

2018 مــن أجــل التبــادل يف إطــار حكامــة املعطيــات ونظــام تدبــري املعطيــات واملعطيــات املرجعيــة وكــذا حــول اآلليــات 

املرتبطــة بولــوج وتحليــل املعطيــات. 

أكتوبر 2018

اســتقبال وفــد مــن الصنــدوق الوطنــي للضــامن االجتامعــي ملوظفــي الدولــة يف جمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة يف الفــرتة  

مــا بــني 15 أكتوبــر و3 نونــر 2018 مــن أجــل تدريــب مهنــي أويل يف الصنــدوق املغــريب للتقاعــد حــول نظــام املعلومــات 

والعالقــة بالزبنــاء.

نونر 2018
ــر 2018 مــن أجــل  ــة SVB يومــي 6 و7 نون ــدوق املغــريب للتقاعــد للمؤسســة الهولندي ــن الصن ــد م ــارة دراســية لوف زي

ــة الرأســامل البــرشي«.  ــادل وتقاســم التجــارب حــول موضــوع »تنمي التب

نونر 2018

اســتقبال وفــد مــن الصنــدوق الوطنــي للضــامن االجتامعــي ملوظفــي الدولــة يف جمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة يف الفــرتة  

مــا بــني 5 و19 نونــر 2018 مــن أجــل تدريــب مهنــي ثــاين يف الصنــدوق املغــريب للتقاعــد حــول تدبــري املــوارد البرشيــة 

والوســائل العامــة.

دجنر 2018

اســتقبال وفــد مــن الصنــدوق الوطنــي للضــامن االجتامعــي ملوظفــي الدولــة يف جمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة يف الفــرتة  

مــا بــني 7 و21 دجنــر 2018 مــن أجــل تدريــب مهنــي ثالــث يف الصنــدوق املغــريب للتقاعــد حــول تدبــري املــايل وتدبــري 

املخاطــر.
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ــل الخارجي التواص

التواصل الرقمي من أجل التعريف والتحسيس بخدمات الصندوق

تــم خــالل ســنة 2018 ، إنتــاج مجموعــة مــن الفيديوهــات التحسيســية وعرضهــا عــر البوابــة اإللكرتونيــة للصنــدوق، متثلــت مواضيعهــا يف التعريــف 

بالخدمــات التــي توفرهــا البوابــة، وتســهيل وتبســيط خدمــات مســطرة تســوية وضعيــة املوظفــني يف وضعيــة إلحــاق، وكــدا التحســيس بأهميــة ثقافــة 

االدخــار لــدى املنخرطــني  النشــيطني.

تنظيم الدورة األوىل ملنتدى املرسح من طرف الصندوق املغريب للتقاعد حول ثقافة الحامية االجتامعية

بهــدف دعــم سياســة التواصــل وجعلهــا يف خدمــة الحاميــة االجتامعيــة، اســتلهم الصنــدوق مــن الفــن، وتحديــدا مــن املــرسح، منتــدى للتواصــل مــع 

ــدور  ــا يســعى إلخــراج الجمهــور مــن ال ــا تفاعلي ــدى عمــال مرسحي ــر هــذا املنت ــة تحسيســهم بحقوقهــم وواجباتهــم. يعت ــه، بغي ــه ومتقاعدي منخرطي

الســلبي وتحويلــه إىل فاعــل عــىل خشــبة املــرسح حيــث يهــدف إىل تغيــري بعــض املفاهيــم املغلوطــة وتصحيــح بعــض الصــور النمطيــة. وقــد متــت 

ــاط بقاعــة  ــر 2018 بالرب ــوم الســبت 6 أكتوب ــم« ي ــوان »ســري تضي ــدى تحــت عن ــدورة األوىل للمنت ــة يف 8 جهــات للمملكــة، ونظمــت ال برمجــة جول

باحنينــي، التابعــة لــوزا ة الثقافــة وقــد عرفــت الــدورة نجاحــا كبــريا.
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 انعقاد النسخة االوىل لللقاءات العلمية للصندوق املغريب للتقاعد

نظــم الصنــدوق املغــريب للتقاعــد يــوم 10 دجنــر 2018 النســخة األوىل للقــاءات العلميــة والتــي تهــدف إىل تعبئــة الــذكاء الجامعــي والعمــل املشــرتك 

لخدمــة الحاميــة االجتامعيــة.

ــون وخــراء يف مجــال  ــة، وكــذا مهني ــن العلمي ــون متخصصــون يف مختلــف امليادي ــون وأســاتذة باحث ــذي حــره أكادميي مكــن هــذا اللقــاء العلمــي ال

ــا والتحديــات التــي يواجههــا اليــوم قطــاع الحاميــة االجتامعيــة يف  الحاميــة االجتامعيــة عــىل الصعيــد الوطنــي والعاملــي، مكــن مــن مناقشــة القضاي

املغــرب، ومــن اإلطــالع عــىل اإلنتــاج العلمــي يف هــذا املجــال، مــع تســليط الضــوء عــىل أهميــة خلــق جســور للحــوار وللتعــاون بــني الفاعلــني يف هــذا 

املجــال والعــامل األكادميــي يف النســخ املقبلــة.

إرشاك املجتمع املدين يف التواصل مع الزبناء

ربــط الصنــدوق املغــريب للتقاعــد، خــالل ســنة 2018، عالقــات رشاكــة مــع جمعيــات املتقاعديــن، والتــي تشــكل وســيطا لتحســيس املتقاعديــن وذوي 

الحقــوق بحقوقهــم وواجباتهــم، وتعريفهــم بالخدمــات الجديــدة املتاحــة. كــام شــارك الصنــدوق يف تنشــيط العديــد مــن امللتقيــات املنظمــة مــن طــرف 

هــذه الجمعيــات يف مختلــف جهــات اململكــة .
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وحســب طبيعــة النظــام، فقــد همــت عمليــات مراقبــة اســتمرار الحــق يف املعــاش، خــالل ســنة 2018، 142.525 مســتفيداً مــن نظــام 

املعاشــات املدنيــة مــام يعــادل 56 % مــن مجمــوع املســتفيدين.

 توزيع العدد الكيل للمستفيدين حسب طبيعة املراقبة

تطور العدد الكيل للمستفيدين حسب طبيعة املراقبة

توزيع العدد الكيل للمستفيدين حسب األنظمة
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مراقبة
الدخل

مراقبة
التمدرس

مراقبة عدم
اعادة الزواج

مراقبة
الحياة

مراقبــة اســتمرار الحــق يف املعاش

مراقبة الحياة
77%

مراقبة الدخل
مراقبة التمدرس4%

8%
مراقبة عدم اعادة الزواج

11%

عمــل الصنــدوق املغــريب للتقاعــد، خــالل ســنة 2018، عــىل تعزيــر عمليــة مراقبــة اســتمرار الحــق يف املعــاش بحيــث اســتهدفت هــذه 

العمليــة 213 255 مســتفيداً )بزيــادة نســبتها 31 % مقارنــة مــع ســنة 2017( مــن بينهــم:

548 195 برسم مراقبة الحياة،	 

941 27 برسم مراقبة عدم إعادة الزواج،	 

283 20 برسم مراقبة استمرار التمدرس،	 

441 11 برسم مراقبة الدخل.   	 
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ــيري  نفقات التس

 تطور نفقات التسيري اإلداري واملايل)مليون درهم

تطور نسبة مساهمة مداخيل الصندوق يف نفقات التسيري
تطور النسبة الصافية لنفقات التسيري

التســيري اإلداري واملــايل  ارتفــع اإلجــاميل الصــايف لنفقــات 

للصنــدوق مــن 138,55 مليــون درهــم ســنة 2017 إىل 147,97 

ــنة 2018. ــم س ــون دره ملي
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النسبة الصافية لنفقات
التسي� ا
داري

النسبة الصافية لنفقات 
التسي� 

)

بلغــت نفقــات التســيري اإلداري واملــايل، خــالل ســنة 2018 ، نســبة 0,24 % مــن مجمــوع االقتطاعــات ونفقــات األنظمــة املســرية مــن طــرف 

ــة. ــة بالســنة املاضي ــا مقارن ــك انخفاضــا طفيف ــدوق، مســجلة بذل الصن

وحققــت عائــدات الصنــدوق املُحصــل عليهــا مــن الخدمــات املنجــزة لحســاب الغــري )الدولــة والهيئــات املعنيــة(، ومــن تســيري نظــام التقاعــد 

»التكميــيل« ومداخيــل األمــالك العقاريــة مــا مجموعــه 29.11 مليــون درهــم خــالل ســنة 2018 . ســاهم هــذا املبلــغ يف تغطيــة نفقــات تســيري 

الصنــدوق بنســبة 17.22 ٪، مســجال بذلــك انخفاضــا قــدره 1.38 نقطــة مقارنــة مــع ســنة 2017 .



أنشطة االنظمة
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املؤرشات  أهم 

منخرط نشيط839 645

 من االقتطاعات )مبعدل وعاء شهري خام قدره 685 9 درهم(20,34  مليار درهم  

من املعاشات املرصوفة26,43 مليار درهم

من التعويضات العائلية املمنوحة259,66 مليون درهم

مستفيد، من بينهم: 217 374

024 277 مستفيد من املعاش األسايس من بينهم 984 20 مستفيد جديد خالل سنة 2018، مبعدل معاش شهري خام 
قدره:            

 379 7 درهم )بالنسبة لجميع املتقاعدين(	 

 530 9 درهم )بالنسبة ملتقاعدي سنة 2018( 	 

193 97 مستفيد من معاش ذوي الحقوق من بينهم 726 5 مستفيد جديد خالل سنة 2018

مستفيد من املعاش األدىن من بينهم 984 20 مستفيد من معاش ذوي الحقوق437 40

مستفيد تجاوز عمرهم املائة سنة من بينهم 61 مستفيد من املعاش األسايس و 53 مستفيد من معاش ذوي الحقوق114

ــن وذوي  ــات املتقاعدي ــل معاش ــز يف متوي ــة. ويرتك ــات مالي ــن احتياط ــرشوط بتكوي ــع امل ــدأ التوزي ــىل مب ــة ع ــات املدني ــام املعاش ــل نظ ــد متوي يعتم

حقوقهــم عــىل اقتطاعــات املنخرطــني النشــيطني ومســاهامت الهيئــات املشــغلة، بنــاء عــىل مبــدأ التضامــن بــني األجيــال. أمــا الفوائــض املاليــة فُتشــكل 

الرصيــد االحتياطــي للنظــام يتــم تدبــريه مــن طــرف الصنــدوق املغــريب للتقاعــد، حيــث يُوظــف مبــارشة يف الســوق املــايل طبقــا للمقتضيــات القانونيــة 

الجــاري العمــل بهــا.

وترتكــز طريقــة اكتســاب وتدبــري الحــق يف املعــاش يف هــذا النظــام عــىل مبــدأ املعــاش املُحــدد مســبقاً، حيــث يتعلــق تحديــد مبلــغ املعــاش مبتغــريات 

خاصــة بــكل منخــرط )مــدة الخدمــة وقيمــة األجــر املرجعــي( والتــي تخضــع لقواعــد مشــرتكة مــن أجــل تحديــد الحقــوق )النســبة املئويــة الحتســاب 

املعــاش(، علــام بــأن اكتســاب الحــق يف املعــاش مرتبــط بــأداء االقتطاعــات واملســاهامت.

نظام املعاشات املدنية 
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واصــل الصنــدوق املغــريب للتقاعــد، خــالل ســنة 2018، تطبيــق اإلصــالح املقيــايس املعتمــد ســنة 2016. ويوضــح الجــدول التــايل جميــع التدابــري التــي 

تــم اتخادهــا يف إطــار هــذا اإلصــالح وكــذا تواريــخ الــرشوع يف التطبيــق.

بعد اإلصالحقبل اإلصالحاملقاييستاريخ املفعول

ســن اإلحالــة عــىل التقاعــد برســم حــد 01/01/2017 
ــن 60 سنةالس

ــك  ــة إىل 63 ســنة وذل ــة تدريجي ــة عــىل التقاعــد بصف ــد ســن اإلحال متدي
ــايل: عــىل النحــو الت

للمزدادين قبل سنة 1957: 60 سنة	 

للمزدادين سنة 1957: 60 سنة و6 أشهر	 

للمزدادين سنة 1958: 61 سنة	 

للمزدادين سنة 1959: 61 سنة و6 أشهر	 

للمزدادين سنة 1960: 62 سنة	 

للمزدادين سنة 1961: 62 سنة و6 أشهر	 

30/08/2016
ــاب  ــا الكتس ــة الدني ــة الفعلي ــدة الخدم م
ــن  ــد الس ــوغ ح ــل بل ــاش قب ــق يف املع الح

ــوين القان

21 سنة بالنسبة للذكور؛

15 سنة بالنسبة لإلناث.

24 سنة بالنسبة للذكور؛

18 سنة بالنسبة لإلناث

01/01/2017

النســبة الســنوية الحتســاب املعــاش يف 
أو  القانونيــة  الســن  حــد  بلــوغ  حالــة 
ــدرة  ــدم الق ــل أو ع ــور العم ــاة يف ط الوف
العــزل  أو  الحتميــة  اإلحالــة  أو  البدنيــة 
مــن غــري توقيــف حــق التقاعــد أو لعــدم 
املقبولــة  االســتقالة  أو  املهنيــة  الكفــاءة 
ــاً أو بنــاًء عــىل طلــب مــع قضــاء مــا  قانون

ال يقــل عــن 41 ســنة مــن الخدمــة.

2,5%

ــح  ــل فات ــة املنجــزة قب ــدة الخدم ــن األجــر املرجعــي بالنســبة مل 2.5% م
ــر 2017؛ يناي

2% مــن األجــر املرجعــي بالنســبة ملــدة الخدمــة املنجــزة ابتــداًء مــن فاتــح 
2017؛ يناير 

%2التقاعد النسبي بناء عىل طلب01/01/2017
2% مــن األجــر املرجعــي بالنســبة ملــدة الخدمــة املنجــزة قبــل فاتــح ينايــر 

2017؛

ــن  ــداًء م ــزة ابت ــة املنج ــدة الخدم ــي بالنســبة مل ــر املرجع ــن األج %1.5م
ــر 2017. ــح يناي فات

األجر املرجعي 01/01/2017
عنارص آخر أجرة خضعت 
لالقتطاع من أجل املعاش

متوســط عنــارص األجــرة برســم 96 شــهراً األخــرية مــن الخدمــة مــع 
ــيل: ــام ي ــدرج ك الت

24 شهرا للمنخرطني الذين يحذفون خالل سنة 2017؛	 

48 شهرا للمنخرطني الذين يحذفون خالل سنة 2018.	 

72 شهرا للمنخرطني الذين يحذفون خالل سنة 2019.	 

96 شهرا للمنخرطني الذين يحذفون ابتداء من سنة 2020.	 

01/09/2016
األجــور 	  مــن  االقتطاعــات  نســبة 

.أ( )ن.ق 

ــغلة 	  ــة املش ــاهامت الهيئ ــبة مس نس
)ن. م .ه .م(

10 %)ن.ق .أ(

%10)ن. م .ه .م(

فاتح شتنر 2016: 11 % )ن.ق .أ(- 11 % )ن. م .ه .م(؛	 

فاتح يناير 2017 : 12 % )ن.ق .أ(- 12 % )ن. م .ه .م(؛	 

فاتح يناير2018 :  13 % )ن.ق .أ(- 13 % )ن. م .ه .م(؛	 

فاتح يناير2019:  14 % )ن.ق .أ(- 14 % )ن. م .ه .م(؛	 

1.000 درهمالحد الدىن للمعاش01/09/2016

فاتح شتنر 2016: 1.200 درهم	 

فاتح يناير 2017 : 1.350 درهم؛	 

فاتح يناير2018 :  1.500 درهم.	 
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املنخرطون النشيطون 
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بلــغ عــدد املنخرطــون النشــيطون يف نظــام املعاشــات املدنيــة، يف متــم ســنة 2018، مــا مجموعــه 839 645 منخرطــا أي بانخفــاض نســبته 2,5٪ 

مقارنــة مــع الســنة املاضيــة.                                                        

ارتفعت نسبة تأنيث الفئة املنخرطة النشيطة، من 25,89 % سنة 1986 اىل 33,95 % سنة 2018.

تطور عدد املنخرطني النشطني حسب الهيئات املشغلة

توزيع املنخرطني النشيطني حسب الجنس

Répartition des actifs
 par sexe

74% 26%1986

71% 29%1997

69% 31%2007

66% 34%2018
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1986 2005 2018

  27 سنة   26 سنة   24 سنة 

3 سنوات خ�ل هذه الف�ة

  45سنة   39سنة   35سنة 

1986

10 سنوات خ�ل هذه الف�ة

1997 2018

توزيع املنخرطني النشيطني حسب السن لسنوات  1986 و1997 و2018

تطور متوسط سن املنخرطني

تطور متوسط سن التوظيف

30

Actifs cotisants
Au 31/12/2017, le RPC compte 662 614 actifs cotisants, en augmentation de 2,09% par rapport à 

2016.

Le taux de féminisation de la population des actifs 

cotisants est passé de 25,89% en 1986 à 33,72% en 2017.

Répartition des actifs par âge en 1986, 1997 et 2017

Si l’on se réfère à la structure démographique 

de la population des actifs en 1986, en 1997, 

et en 2017, différents facteurs mettent en 

évidence le vieillissement de la population des 

actifs. L’âge moyen a augmenté de 10 ans en 

l’espace de 31 ans. Il est passé de 35 ans en 

1986, à 45 ans en 2017. 
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املستفيدون 

بلــغ عــدد املســتفيدين مــن نظــام املعاشــات املدنيــة، يف متــم ســنة 2018، 217 374 مســتفيدا مقابــل 438 358 مســتفيدا خــالل ســنة 2017، 

مســجال بذلــك ارتفاعــاً نســبته 4,40 %.

وعــرف عــدد املســتفيدين مــن املعاشــات األساســية ارتفاعــا يقــدر ب 5,91 % يف الوقــت الــذي تزايــد فيــه عــدد املســتفيدين مــن معاشــات ذوي 

الحقــوق بنســبة 0,34 %.

بلغ متوسط املعاش الشهري للمتقاعدين  530 9 درهام خالل سنة 2018 مقابل 126 10 درهام السنة املاضية. 

74 %

22 %

4 %

متقاعدين

ايتام

ارامل

2016

2017

2018
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7 162

9 530

7 379
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جميع ا�تقاعدين

متقاعدو السنة

توزيع عدد املستفيدين حسب الفئة

تطور متوسط املعاش الشهري بالدرهم

تطور عدد املستفيدين حسب نوع املعاش 
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Bénéficiaires	

A	fin	2018,	le	nombre	des	bénéficiaires	du	RPC	se	chiffre	à	374	217	contre	358	438	l’exercice	précèdent,	en	
hausse	de	4,40%.	

Par	 catégorie	 de	 bénéficiaires,	 l’effectif	 des	 retraités	 principaux	 et	 celui	 des	 ayants	 cause	 a	 connu	
respectivement	une	augmentation	de	5,91%	et	0,34%.	

	

														Evolution	des	bénéficiaires	par	catégorie		

	

																																																																																																																																	

Evolution	de	la	pension	moyenne	mensuelle	en	DH	
La	 pension	moyenne	mensuelle	 des	 nouveaux	
retraités	s’est	établie	à	9	530	dh/mois	en	2018	
contre	 10	 126	 dh/mois	 pour	 les	 retraités	 de	
2017.		

	

	

	

Cotisations	et	Prestations	
Durant	 l’année	 2018,	 le	 montant	 des	 cotisations	
salariales	et	des	contributions	patronales	du	RPC	a	
atteint	20,34	MMDHS	en	progression	de	8,98%	par	
rapport	 à	 2017.	 En	 contrepartie,	 les	 prestations	
servies	ont	évolué	de	8,78%	par	rapport	à	l’exercice	
précèdent	pour	se	situer	à	26,43	MMDHS.		

Le	montant	des	allocations	familiales	servi	en	2018	
aux	bénéficiaires	du	régime,	a	atteint	259,7	MDHS.	

	

Répartition	des	pensionnés	par	catégorie	de	bénéficiaires	

Evolution	des	Cotisations	et	des	Prestations	(en	MMDHS)	
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ــات املشــغلة يف نظــام املعاشــات  ــار درهــم، خــالل ســنة 2018، برســم اقتطاعــات املنخرطــني ومســاهامت الهيئ ــغ 20,34 ملي ــل مبل ــم تحصي ت

املدنيــة، أي بارتفــاع نســبته %8,98 مقارنــة مــع ســنة 2017. باملقابــل، تزايــد مبلــغ املعاشــات املــؤداة خــالل ســنة 2018 ب8,78 % مقارنــة مــع 

الســنة املاضيــة ليصــل إىل 26,43 مليــار درهــم.

وبخصوص التعويضات العائلية املمنوحة لفائدة املستفيدين من هذا النظام فقد بلغت 259،7 مليون درهم خالل سنة 2018.

متــت خــالل ســنة 2018 معالجــة مــا مجموعــه 42,229 ملفــا للمعــاش مســجلة بذلــك انخفاضــا يف عمليــة تصفيــة املعاشــات بســبب مراجعــة 

الحــد األدىن للمعــاش وذلــك بنســبة قدرهــا 33,61  % مقارنــة مــع الســنة الفارطــة.

وحســب ســبب اإلحالــة عــىل التقاعــد، متيــزت التخويــالت الجديــدة بهيمنــة ملفــات التقاعــد برســم حــد الســن)%76( متبوعــة مبلفــات اإلحالــة 

عــىل التقاعــد بنــاء عــىل طلــب )18 %(.

االقتطاعات و املساهامت و املعاشات املرصوفة

تصفية املعاشات
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أكرث من 95 % من املستفيدين من املعاشات توصلوا مبعاشاتهم يف بداية الشهر 

املوايل لتاريخ حذفهم من األسالك دون انقطاع للدخل

تطور االقتطاعات  و املعاشات املؤداة 

توزيع عدد التخويالت حسب سبب الحذف تطور تصفية امللفات حسب طبيعة املعالجة
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خالل سنة 2018، تم أداء 621 18 معاشاً من بني 148 22 معاشا ُمخوال يف نفس السنة.

وتتوزع ملفات املعاش التي متت معالجتها وأداؤها خالل سنة 2018 كام ييل:

182 8 معاشــا للتقاعــد، يخــص موظفــي وزارة الرتبيــة الوطنيــة الذيــن تــم االحتفــاظ  بهــم يف العمــل إىل غايــة 31 غشــت 2018، والــذي تــم 

رصفــه يف 30 شــتنر 2018 أي بنســبة أداء دون انقطــاع للدخــل بلغــت 98,70 %.

159 معاشــا للتقاعــد، يخــص موظفــي وزارة الرتبيــة الوطنيــة الذيــن تــم االحتفــاظ  بهــم يف العمــل إىل غايــة 31 غشــت 2018، والــذي تــم 

رصفــه مــا بــني 30 شــتنر و31 دجنــر2018 .

222 3 معاشــا يتعلــق مبوظفــي وزارة الرتبيــة الوطنيــة املحالــني عــىل التقاعــد بنــاء عــىل طلبهــم يف 31 غشــت 2018 والــذي تــم رصفــه يف 30 

شــتنر 2018 أي بنســبة أداء دون انقطــاع للدخــل بلغــت 97,30%.

93 معاشــا يخــص موظفــي وزارة الرتبيــة الوطنيــة واملحالــني عــىل التقاعــد بنــاء عــىل طلبهــم يف 31 غشــت 2018، والــذي تــم رصفــه مــا بــني 

30 شــتنر و31 دجنــر2018.

 783 4 معاشــا يهــم املحالــني عــىل التقاعــد يف30 يونيــو2018 والــذي تــم رصفــه يف 31 يوليــوز2018 أي بنســبة أداء دون انقطــاع للدخــل 

ــت 93,30 %. بلغ

مــن بــني 182 2 ملفــا آخــرا تــم التوصــل بهــم خــالل ســنة 2018، قــام الصنــدوق بــرصف 992 1 معاشــاً للتقاعــد أي بنســبة أداء دون انقطــاع 

للدخــل بلغــت 91,30 %.

أمــا بالنســبة مللفــات التقاعــد النســبي، بنــاء عــىل طلــب املعنيــني باألمــر، فقــد تــم خــالل ســنة 2018 تصفيــة 166 4 معاشــا مقابــل 568 4 

معاشــا خــالل ســنة 2017 أي بانخفــاض نســبته 8,80 %.

متيز نشاط الصندوق كذلك خالل سنة 2018 مبا ييل: 

ــة 173 1 ملفــا  ــا ُمحــوال مــن النظــام الجامعــي ملنــح رواتــب التقاعــد إىل الصنــدوق املغــريب للتقاعــد وتصفي معالجــة 358 2 دفــرتا فردي

ــح الخدمــات الســابقة؛ لتصحي

معالجة ملفات اسرتجاع املبالغ املقتطعة من أجل التقاعد لفائدة 430 منخرطا؛

تسجيل 307 1 طلبا يتعلق باالستفادة من التعويضات العائلية.

أنشطة أخرى 
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املؤرشات أهم 

من االقتطاعات واملساهامت6,36 مليار درهم

من املعاشات املؤداة8,69  مليار درهم

من التعويضات العائلية املمنوحة588,98 مليون درهم

مستفيد من بينهم:358 263

546 203 مستفيد من املعاش األسايس من بينهم 253 8 مستفيد جديد خالل سنة 2018 مبعدل معاش شهري خام 
قدره:            

151,03 3  درهم )بالنسبة لجميع املتقاعدين(  	 

309,78 5 درهم )بالنسبة للمحالن عى التقاعد خالل سنة 2018( 	 

819 59  مستفيد من معاش ذوي الحقوق من بينهم 002 2 مستفيد جديد خالل سنة 2018

مستفيد من املعاش األدىن من بينهم 405 9 مستفيد من معاش ذوي الحقوق042 55

ــاش األســايس               52 ــن املع ــم 24 مســتفيد م ــن بينه ــة ســنة م ــره املائ  مســتفيد تجــاوز عم

ــوق ــاش ذوي الحق ــن مع ــتفيد م و 28 مس

يعتمــد متويــل نظــام املعاشــات املدنيــة عــىل مبــدأ التوزيــع املــرشوط بتكويــن احتياطــات ماليــة. ويرتكــز يف متويــل معاشــات املتقاعديــن وذوي 

حقوقهــم عــىل اقتطاعــات املنخرطــني النشــيطني ومســاهامت الهيئــات املشــغلة، بنــاء عــىل مبــدأ التضامــن بــني األجيــال.

 وترتكــز طريقــة اكتســاب وتدبــري الحــق يف املعــاش يف هــذا النظــام عــىل مبــدأ املعــاش املُحــدد مســبقاً، حيــث يتعلــق تحديــد مبلــغ املعــاش مبتغــريات 

خاصــة بــكل منخــرط )مــدة الخدمــة وقيمــة األجــر املرجعــي( والتــي تخضــع لقواعــد مشــرتكة مــن أجــل تحديــد الحقــوق )النســبة املئويــة الحتســاب 

املعــاش(، علــام بــأن اكتســاب الحــق يف املعــاش مرتبــط بــأداء االقتطاعــات واملســاهامت.

نظام املعاشات العسكرية
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املستفيدون 

ــبته              ــدل نس ــا مبع ــك ارتفاع ــجال بذل ــتفيدا، مس ــنة 2018، 358 263 مس ــم س ــكرية، يف مت ــات العس ــام املعاش ــن نظ ــتفيدين م ــدد املس ــغ ع بل

ــنة 2017. ــع س ــة م 1,94 ٪ مقارن

وحســب نــوع املعــاش، فــإن عــدد املســتفيدين مــن املعاشــات األساســية ارتفــع بنســبة 2,42 % يف الوقــت الــذي تزايــد فيــه عــدد املســتفيدين 

مــن معاشــات ذوي الحقــوق بنســبة 0,36 %.
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2014 2015 2016 2017 2018
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ا�عاشات ا�ؤداة

ا�قتطاعات

 تطور االقتطاعات و املعاشات )مليار درهم 

متــت خــالل ســنة 2018 معالجــة مــا مجموعــه 505 16 ملفــا للمعــاش مقابــل 380 26 خــالل ســنة 2017، مســجلة بذلــك انخفــاض نســبته 

. % 37,43

ــت عمليــة إعــادة تقييــم الحــد األدىن للمعــاش )867 2 ملــف  ويفــرس هــذا االنخفــاض بكــون أغلبيــة امللفــات املُعالجــة خــالل ســنة 2017 همَّ

خــالل ســنة 2018 مقابــل 806 12 خــالل ســنة 2017(

هذا وقد تزايدت كل من التخويالت الجديدة بنسبة 5,37 %.

متيزت التخويالت الجديدة بهيمنة ملفات اإلحالة عىل التقاعد برسم حد السن مبعدل قدره 75% .

خــالل ســنة 2018، تــم تحصيــل 6,36 مليــار درهــم برســم اقتطاعــات املنخرطــني ومســاهامت الهيئــات املشــغلة يف نظــام املعاشــات العســكرية 

أي بارتفــاع نســبته %1,44 مقارنــة مــع ســنة 2017 .

أما بالنسبة ملبلغ املعاش املؤدى خالل سنة 2018، فقد تزايد بنسبة %5,78 مقارنة مع السنة املاضية، ليصل إىل 8,69 مليار درهم.

وبخصوص التعويضات العائلية املمنوحة لفائدة املستفيدين من هذا النظام فقد بلغت 588,98 مليون درهم خالل سنة 2018.

االقتطاعات و املساهامت و املعاشات املرصوفة

)

تصفية املعاشات
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ومتيزت أنشطة نظام املعاشات العسكرية أيضا ب:

معالجة 20 ملفا متعلقا بتصحيح الخدمات؛

معالجة ملفات اسرتجاع املبالغ برسم املعاش لفائدة 192 منخرط؛

تحمل 3555 طلبا متعلقا باالستفادة من التعويضات العائلية.

97 % من املستفيدين من املعاشات توصلوا مبعاشاتهم يف بداية الشهر املوايل لتاريخ حذفهم من األسالك دون 
انقطاع للدخل.

خــالل ســنة 2018، متــت تصفيــة وأداء 225 4 معاشــا يخــص املحذوفــني مــن األســالك برســم ســنة 2018 مــن بــني 210 10 معــاش ُمخــول وُمــؤدى 

خــالل نفــس الســنة.
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املنخرطون940 3 

الدفعــات 44,94 مليون درهم خاصــة  درهــم  مليــون   15,67 فيهــا  مبــا  االقتطاعــات 

ئية االســتثنا

اإليرادات املحددة1,53 مليون درهم

اسرتجاع املبالغ املُدخرة12,88 مليون درهم

نسبة املردودية املحققة سنة 7,52%2018

املؤرشات  أهم 

نظام التقاعد التكمييل االختياري »التكمييل«

يعتمــد متويــل نظــام التقاعــد التكميــيل عــىل مبــدأ الرســملة. ويرتكــز متويــل هــذا النظــام عــىل منطــق تراكــم االدخــار، حيــث تُغــذي االشــرتاكات 

ــدة  ــة املحصــل عليهــا إىل الرأســامل املكــون وميكــن رصفهــا لفائ ــدات املالي ــد اســتثامر. وتُضــاف العائ ــة حســاب أو رصي املدفوعــة بصفــة فردي

املســتفيدين عــىل شــكل رأســامل أو إيــراد.

وتعتمــد طريقــة اكتســاب وتدبــري الحقــوق املعاشــية للنظــام عــىل مبــدأ االقتطاعــات املحــددة، إذ ينحــرص االلتــزام يف مســتوى االقتطاعــات فقــط. 

أمــا بالنســبة ملبلــغ املعــاش الــذي ميكــن الحصــول عليــه، فريتبــط بحجــم االقتطاعــات ومــا تـُـدره مــن عائــدات مرتاكمــة خــالل مرحلــة املســاهمة 

يف النظــام.
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تطور نسبة مردودية نظام التقاعد التكمييل

وصــل عــدد املنخرطــني يف نظــام التقاعــد التكميــيل، يف متــم ســنة 2018، إىل 940 3، مســجال بذلــك ارتفاعــا بنســبة 22,44 % مقارنــة مــع ســنة 

2017. وبذلــك يكــون عــدد منخرطــي النظــام قــد تزايــد منــذ إحداثــه ســنة 2006 مبعــدل ســنوي نســبته 22,83  % .
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ارتفعــت النفقــات التقنيــة املرتبطــة بتدبــري النظــام خــالل ســنة 2018 إىل 1,56 مليــون درهــم مقابــل 1,37 مليــون درهــم ســنة 2017. 

ــري اإلداري واملــايل  ــف املســجلة برســم التدب ــة تغطــي مجمــوع املصاري ــة املكون ــل هــذه النفقــات 0,81 % مــن األصــول االحتياطي ومتث

للنظــام.

النفقات املرتبطة بتدبري النظام 

التطور السنوي لالشرتاكات )مباليني الدرهم

ــون درهــم أي بارتفــاع نســبته 69,84 %  ــا ســنة 2018 برســم نظــام التقاعــد التكميــيل إىل 44,94 ملي ــغ االقتطاعــات املحصــل عليه وصــل مبل

مقارنــة مــع ســنة 2017.

وعليه، ومنذ إحداث هذا النظام، عرف حجم االقتطاعات تزايدا مبعدل سنوي نسبته 39,54 %.

خالل سنة 2018، تم رصف مبلغ 14,41 مليون درهم والذي خص طلبات اسرتجاع الحقوق املكونة وكذا االيرادات املحددة يف الزمن.

االقتطاعات و اإليرادات املرصوفة
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املؤرشات أهم 

مستفيد، من بينهم:266 195 

623 76 مستفيد من معاش الزمانة )املدنية والعسكرية( 
ــاء  ــة لقدم ــات الزمان ــات ومعاش ــن التعويض ــتفيد م 530 29  مس

ــن املقاوم

063 2   مستفيد من معاشات األنظمة غري املساهمة
050 87  مستفيد من املعاشات واملنح املسرية لفائدة الغري

من املبالغ املؤداة منها :1114,82   مليون درهم

ــة املســرية  ــن التعويضــات الخاصــة باألنظم ــون درهــم م 616,51 ملي
ــة لحســاب الدول

ــة املســرية  ــن التعويضــات الخاصــة باألنظم ــون درهــم م 498,31 ملي
لحســاب الغــري

 

من التعويضات العائلية املرصوفة12,15 مليون درهم

تدبري الخدمات لحساب الغري

يقــوم الصنــدوق املغــريب للتقاعــد بتدبــري مجموعــة مــن األنظمــة لصالــح الدولــة التــي تتحمــل حرصيــاً مصاريفهــا. ويتعلــق األمــر أساســاً مبعاشــات 

الزمانــة )املدنيــة والعســكرية( واملعاشــات والتعويضــات املمنوحــة لقدمــاء املقاومــني وأعضــاء جيــش التحريــر وكــذا املنــح املعينــة. 

باإلضافة إىل ذلك، يعمل الصندوق عىل تدبري التعويضات النظامية لحساب الغري وذلك عن طريق تدبري:

ــد 	  ــة محم ــني ومؤسس ــاء املحارب ــكريني وقدم ــاء العس ــة لقدم ــامل االجتامعي ــاين لألع ــن الث ــة الحس ــح مؤسس ــرية لصال ــح املس ــات واملن املعاش

ــم، ــة والتعلي ــة للرتبي ــامل االجتامعي ــوض باألع ــادس للنه الس

املعاشات واملنح املسرية لحساب وزارة االقتصاد واملالية.	 
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وصل عدد املستفيدين من األنظمة غري املساهمة إىل 216 108 مستفيدا مع نهاية سنة 2018، مقابل 504 111 سنة 2017

 أي بانخفاض نسبته 2,95 %. 

معاشات الزمانة

متــت تصفيــة 787 1 ملفــا للزمانــة خــالل ســنة 2018 مقابــل 767 2 ســنة 2017 مــام يعــادل انخفاضــا نســبته 35,42 % ليصــل العــدد اإلجــاميل 

للمســتفيدين مــن معاشــات الزمانــة إىل 623 76 مســتفيدا.

و بلغت التخويالت الجديدة ما مجموعه 093 1 ملفا بينام خصت املراجعات والتحويالت عىل التوايل 366 و328 ملفا. 

تدبري الخدمات لحساب الدولة 

تصفية امللفات
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وأعضــاء  املقاومــن  لقدمــاء  املمنوحــة  املعاشــات 
التحريــر جيــش 

ــم  ــة والعســكرية والتــي يت ــة املدني باإلضافــة ملعاشــات الزمان

تحملهــا حرصيــا مــن طــرف اإلدارة املشــغلة، يقــوم الصنــدوق 

بتدبــري   95-43 رقــم  القانــون  مبقتــى  للتقاعــد  املغــريب 

املعاشــات والتعويضــات املمنوحــة لفائــدة املقاومــني وأعضــاء 

جيــش التحريــر. وعليــه، فقــد بلــغ مجمــوع امللفــات املعالجــة 

ــا  ــك انخفاض ــجال بذل ــدا، مس ــا جدي ــنة 2018، 065 1 ملف س

نســبته 19,92 % مقارنــة مــع ســنة 2017 ليصــل العــدد 

اإلجــاميل للمســتفيدين إىل 530 29 مســتفيد.
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معاش العطب للمقاومةالتعویض اإلجمالي

التعويضات العائلية املرصوفة لفائدة قدماء املقاومن

 خــالل ســنة 2018، وصــل املبلــغ الــذي تــم رصفــه برســم التعويضــات العائليــة للمســتفيدين مــن معاشــات الزمانــة والتعويضــات املمنوحــة لفائــدة 

قدمــاء املقاومــني إىل 12 مليــون درهــم بارتفــاع نســبته 10,42 % مقارنــة مــع ســنة 2017. 

أنظمة يف طور االندثار

تم خالل سنة 2018، معالجة 6 ملفات لريتفع مجموع املستفيدين من هذه األنظمة إىل 063 2 مستفيد.

2016 2017 2018

38
 8

07 57
 5

93

67
 6

65

18
 9

57

19
 2

58

19
 3

85

57
 7

64 76
 8

51 87
 0

50

مؤسسة الحسن التانيوزارة اإلقتصاد و المالیةالمجموع

خــالل ســنة 2018، شــهدت املعاشــات املرصوفــة لحســاب وزارة االقتصــاد واملاليــة ارتفاعــا يقــدر ب 0,66 % مقارنــة مــع ســنة 2017 ونفــس الــيء 

بالنســبة للمعاشــات واملنــح املســرية لصالــح مؤسســة الحســن الثــاين لألعــامل االجتامعيــة لقدمــاء العســكريني وقدمــاء املحاربــني والتــي عرفــت زيــادة 

بلغــت 17,49 %.

وبصفة اجاملية، انتقل عدد املستفيدين من هذه املعاشات واملنح من 851 76 سنة 2017 إىل 050 87 خالل سنة 2018.

تطور عدد ملفات املقاومة املعالجة

تطور عدد الخدمات مبوجب االتفاقيات )مليون درهم

االقتطاعات النظامية 

عملت مصالح الصندوق خالل سنة 2018 عىل تأمني االقتطاعات النظامية من املنبع لفائدة املؤسسات التالية:

 

املديرية العامة للرائب برسم الريبة عىل الدخل مببلغ 869,95 مليون درهم.

الصندوق الوطني ملنظامت االحتياط االجتامعي برسم التغطية الصحية اإلجبارية مببلغ 981,18 مليون درهم،

التعاضديات األخرى للصحة مببلغ 211,29 مليون درهم.

الخدمات املنجزة لحساب وزارة االقتصاد واملالية ومؤسسة الحسن الثاين لألعامل 

االجتامعية لقدماء العسكريني وقدماء املحاربني

تدبري االقتطاعات 

تدبري الخدمات مبقتى اتفاقيات لحساب الغري

(
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تطور مبلغ االقتطاعات لفائدة رشكات التمويل )مليون درهم
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جمعیات و مؤسسات
األعمال اإلجتماعیة

اإلشعارات الخاصةشركات التأمین
بالحجز

االقتطاعات مبوجب اتفاقيات 

ــة  ــة للمملك ــة العام ــع الخزين ــا م ــم إبرامه ــي ت ــات الت ــف االتفاقي ــاً ملختل ــم، وتطبيق ــن وذوي حقوقه ــدة املتقاعدي ــة لفائ ــات املقدم ــار الخدم يف إط

ــة باإلضافــة إىل الــرشكات ومؤسســات التأمــني، يقــوم الصنــدوق املغــريب  ــة وكــذا صناديــق مختلــف القطاعــات الوزاري ــات األعــامل االجتامعي وجمعي

ــه املؤسســات. ــدة هات ــع لفائ للتقاعــد باقتطاعــات مــن املنب

خــالل ســنة 2018، أنجــز الصنــدوق لحســاب املؤسســات املذكــورة مــا مجموعــه 372 320 2  اقتطاعــاً مببلــغ إجــاميل قيمتــه 140 مليــون درهــم أي 

ــادة نســبتها 29,26 % مقارنــة مــع ســنة 2017.  بزي

تطور مبلغ االقتطاعات مبوجب اتفاقيات )مبليون درهم

تطور االقتطاعات مبوجب اتفاقيات )مبليون درهم

االقتطاعات لفائدة الجمعية املهنية ملؤسسات التمويل

يف إطــار اتفاقيــة الرشاكــة املرمــة مــع الجمعيــة املهنيــة ملؤسســات التمويــل، قــام الصنــدوق خــالل ســنة 2018 بتحصيــل اســتحقاقات قــروض لفائــدة 

هــذه املؤسســات والتــي بلغــت 632,96 مليــون درهــم.

وهكذا، فقد بلغ عدد املستفيدين من القروض خالل سنة 2018، ما مجموعه 335 595 مستفيداً مقابل 54.049 سنة 2017.

Précompte des échéances de crédit pour le
compte des sociétés de financement
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تقاعد القطاع  العام 

حصيلة األسواق املالية

تأثــرت وضعيــة الســوق املــايل خــالل ســنة 2018 بضعــف النمــو االقتصادي 

ــك  ــة، كــام ســاهم الحضــور املنتظــم لبن ــة مناســبة للخزين ــة مالي ووضعي

املغــرب مــن االســتجابة لحاجيــات متويــل االقتصــاد والتحكــم يف مســتوى 

التضخــم الــذي ظــل يف حــدود 2,0 %. 

تطور السوق النقدي

ازداد حجــم طلــب األبنــاك عــىل الســيولة بقــوة، خــالل ســنة 2018، 

ــار يف ســنة  ــل 41,4 ملي ــار درهــم مقاب ــغ يف املتوســط 62,1 ملي حيــث بل

ــة  ــة الصافي ــات الدولي ــع االحتياطي ــة لرتاج ــذه الوضعي ــزى ه 2017. وتع

إىل 230,2 مليــار درهــم )-4,4 % باملقارنــة مــع ســنة 2017( وارتفــاع 

الــدورة االئتامنيــة. وملعالجــة هــذه الوضعيــة رفــع البنــك املركــزي حجــم 

ــبوعية. ــبيقات األس ــر التس ــة ع ــة خاص ــالت النقدي التحوي

ــني  ــالت ب ــدل املعام ــغ مع ــرب بل ــك املغ ــم لبن ــور الداع ــل الحض وبفض

ــنة  ــجل خــالل س ــدل املس ــس املع ــو نف ــط 2,28 % وه ــاك يف املتوس األبن

ــنوية  ــبة س ــاك بنس ــني األبن ــالت ب ــم التحوي ــدل حج ــع مع 2017. وتراج

ــنة 2018.   ــالل س ــم خ ــار دره ــدود 4 ملي ــتقر يف ح ــت 5,8 % لتس بلغ

تطور سوق السندات

ــك  ــا للمعــدالت وذل ســجل الســوق املركــزي خــالل الســنة ارتفاعــا طفيف

بســبب االحتياجــات التمويليــة للخزينــة والتــي أصبحــت أكــرث حــدة 

ــنة 2018.  ــن س ــرية م ــهر األخ ــة أش ــن الثالث ــداء م ابت

وتراجــع اللجــوء إىل املــزادات يف الســوق األوليــة بســبب ارتفاعــات الخــام 

لســندات الخزينــة والتــي بلغــت 115 مليــار درهــم بارتفــاع نســبته 4 % 

ــار التســديدات املنجــزة خــالل  ــة بســنة 2017. وأخــذا بعــني االعتب مقارن

ســنة 2018 )85,6 مليــار درهــم( بلغــت االرتفاعــات الصافيــة 29,5 مليــار 

درهــم بارتفــاع نســبته 10,6 % مقارنــة بالســنة املاضيــة.

باملقابــل، ويف إطــار التدبــري الفعــال للديــون نظمــت الخزينــة العامــة عــدة 

حصــص لتــداول الســندات ســواء منهــا ذات اآلجــال القصــرية أو املتوســطة 

أو الطويلــة. وقــد بلــغ حجــم هــذه العمليــات مــا يقــارب 20 مليــار درهــم 

ــا خمــس  ــغ أجله ــل الســندات البال ــا مقاب ــم تداوله ــا 62 % ت ــن ضمنه م

ســنوات.

فيــام يخــص تطــور عائــدات ســوق الســندات فقــد تــم تصحيــح مســتوى 

ــة  ــمت حص ــة(. واتس ــاع )6+ نقط ــو االرتف ــف نح ــكل طفي ــا بش معدله

ــة  ــبته 9+ نقط ــت نس ــوظ بلغ ــاع ملح ــجيل ارتف ــرية بتس ــندات القص الس

مقابــل 6+ نقطــة لحصــة الســندات املتوســطة. أمــا فيــام يتعلــق مبردوديــة 

الســندات ذات اآلجــال الطويلــة فقــد ســجلت نقطتــني إضافيتــني يف 

ــط.  املتوس

السياق العام لسوق األسهم

ســجلت ســوق األســهم يف ســنة 2018، قطيعــة مــع التوجــه االيجــايب الــذي 

انطلــق منــذ ســنة 2016 عــىل الرغــم مــن بدايــة ســنة مبــرشة. وبالفعــل 

أنهــى الســوق الســنة بفقــدان 8,27 % وهــو مــا متــت ترجمتــه بانخفــاض 

وتراجــع بلغــت قيمتــه 45 مليــار درهــم مــن الرســملة الســوقية.

ويعــزى ضعــف األداء خــالل هــذه الســنة لرتاجــع أداء الــرشكات املســعرة 

ــة  ــة املقاطع ــنة 2018، وحمل ــن س ــدس األول م ــنة 2017 واألس ــم س برس

التــي مســت بعــض الــرشكات املدرجــة يف بورصــة الــدار البيضــاء، وإعــادة 

ــؤرش  ــة م ــىل الئح ــهم والتــي كانــت ع ــض األس ــلبي لبع التصنيــف الس

MSCI، وغيــاب الثقــة تجــاه التطــور املختلــط للنمــو االقتصــادي املتوقــع 

لســنة 2018.

وقــد شــكلت قطاعــات العقــار ومــواد البنــاء واملعــادن والتأمينــات أبــرز 

ــالل  ــة خ ــوق األوراق املالي ــا يف س ــهدت أداء ضعيف ــي ش ــات الت القطاع

ســنة 2018. ومــن حيــث القيمــة فــإن املســاهامت الســلبية همــت أســهم 

ــة )91-  ــارة الخارجي ــريب للتج ــك املغ ــة( والبن ــى )117- نقط ــة الضح رشك

نقطــة( ومجموعــة مناجــم للتعديــن )80- نقطــة(، يف مقابــل املســاهامت 

ــة مرســا  ــدة أســهم اتصــاالت املغــرب )171 نقطــة(  ورشك ــة لفائ االيجابي

مــاروك )26 نقطــة( ورشكــة اســمنت املغــرب )24 نقطــة(.

ــار درهــم  وعــىل مســتوى الحجــم االجــاميل للتــداول فقــد بلــغ 45,9 ملي

ــة. ويعــزى هــذا  ــة بالســنة املاضي بنســبة انخفــاض بلغــت 27,7 % مقارن

التغــري إىل تســجيل تراجــع بنســبة 6 % يف حجــم الســوق املركــزي و63 % 

يف ســوق الكتــل.

حصيلة نظام املعاشات املدنية

ــت  ــة بلغ ــات املدني ــام املعاش ــل نظ ــزاً يف متوي ــنة 2018 عج ــجلت س س

ــبة 59 %  ــز بنس ــذا العج ــل ه ــم متوي ــد ت ــم. وق ــار دره ــه 6,2 ملي قيمت

مــن العائــدات املاليــة مقابــل انخفــاض ضئيــل بلغــت نســبته 41 % مــن 

االحتياطيــات. وعليــه، فقــد أنهــت املحفظــة املاليــة هــذه الســنة بقيمــة 

محاســبية بلغــت 77,6 مليــار درهــم مقابــل 80,13  مليــار درهــم برســم 

الســنة املاضيــة أي بانخفــاض للرصيــد االحتياطــي بلغــت نســبته 3,13 % 

ــار درهــم . وهــو مــا ميثــل 2.51- ملي

ويف نهايــة ســنة 2018 بلغــت قيمــة األصــول 90,71 مليــار درهــم بانكامش 

ــة غــري  ــة بالســنة الفارطــة. وأنهــت القيمــة املُضاف نســبته 4,61 % مقارن

منجــزة الســنة مببلــغ 13,12 مليــار درهــم وهــو مــا ســاهم يف بلــوغ مــؤرش 

القيمــة الســوقية / القيمــة املحاســبية  17 %.
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القيمة املحاسباتية لتحصيص لألصول تركيبة القيمة املحاسباتية للسندات

بلغــت نســبة املردوديــة املحققــة خــالل نفــس الســنة 1,98 % وهــي نســبة مقبولــة قياســا مــع املــؤرشات املعمــول بهــا. وقــد بلغــت املســاهمة االيجابيــة 

لحصــة الســندات 2,79 % فيــام اســتقرت حصــة األســهم يف نســبة 0,79- %.

ــل 5,94 %  ــنوي مقاب ــدل س ــة 6,62 % كمع ــات املدني ــام املعاش ــي لنظ ــد االحتياط ــغ أداء الرصي ــرية )2018-2014( بل ــس األخ ــنوات الخم ــالل الس خ

للعائــد القيــايس املعيــاري، بناتــج قيمــة بلــغ 67,4 نقطــة. وعــىل مســتوى التحصيــص االســرتاتيجي لألصــول بلغــت مردوديــة حصــة الســندات 6,17 % يف 

املتوســط مقابــل 5,51 % بالنســبة للمــؤرش املرجعــي لهــذه الحصــة، بينــام حققــت املردوديــة املتوســطة لحصــة األســهم املســرية بطريقــة مبــارشة نســبة 

بلغــت 10,28 % مقابــل 9,19 % للعائــد القيــايس املعيــاري )الربحيــة االجامليــة MASI( بفائــض أداء بلــغ 108,3 نقطــة. 

وعــىل مســتوى التحصيــص االســرتاتيجي لألصــول، متيــزت بنيــة املحفظــة املاليــة، يف نهايــة ســنة 2018، بهيمنــة ســندات الدولــة حيــث مثلــت 81,9 % 

مــن مجمــوع التوظيفــات. و بلغــت القيــم الصــادرة واملضمونــة مــن طــرف الدولــة داخــل هــذا الصنــف 71,6 % مــن حجــم االســتثامر. فيــام بلغــت 

حصــة األســهم 17,7 %.
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تقاعد القطاع  العام 
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حصيلة نظام املعاشات العسكرية

خــالل ســنة 2018 ارتفــع العجــز التقنــي لنظــام املعاشــات العســكرية إىل 2,4 مليــار درهــم بنســبة تفاقــم بلغــت 33 % مقارنــة مــع نهايــة ســنة 2017. 

هــذا العجــز تحملتــه امليزانيــة العامــة للدولــة بشــكل كامــل.

ويف غيــاب الفوائــض التقنيــة التــي مــن شــأنها تكويــن رصيــد احتياطــي لهــذا النظــام بــارش الصنــدوق املغــريب للتقاعــد خــالل ســنة 2018 بتوظيــف 

االمكانيــات املاليــة املتعلقــة باالقتطاعــات واملســاهامت. وقــد حققــت هــذه التوظيفــات بشــكل اســتثنايئ برســم هيئــات التوظيــف الجامعــي للقيــم 

املنقولــة OPCVM عائــدا صافيــا بلــغ 1,08 مليــار درهــم عــىل طــول الســنة. 

حصيلة نظام التقاعد االختياري »التكمييل« 

ــد االحتياطــي  ــة ســنة 2018، بلغــت القيمــة املحاســباتية للرصي مــع نهاي

ــادة قدرهــا 30,4 %  ــون درهــم بزي لنظــام التقاعــد التكميــيل 189,4 ملي

مقارنــة مــع ســنة 2017. ويعــزى هــذا التطــور الصــايف للمجهود التســويقي 

الــذي مكــن مــن جــذب مســاهامت إضافيــة بلغــت 30,3 مليــون درهــم. 

كــام بلغــت القيمــة الســوقية للرصيــد االحتياطــي 226,9 مليــون درهــم. 

وتبعــا لذلــك، فــإن القيمــة املُضافــة غــري منجــزة تصــل نســبتها إىل 20 % 

مــن االلتــزام املحاســبايت للرصيــد االحتياطــي. 

فيــام يخــص تحصيــص األصــول فقــد هيمنــت عــىل املحفظــة املاليــة 

التوظيفــات املنجــزة يف ســندات خزينــة الدولــة بحصــة بلغــت 76 %، و6% 

بالنســبة للســندات الخاصــة. أمــا حصــة األســهم فقــد بلغــت إىل حــدود 31 

دجنــر 2018 نســبة 18 %.

وباملقابــل، وخــالل ســنة 2018 مكــن تدبــري األصــول االحتياطيــة لنظــام املعاشــات املدنيــة مــن تحقيــق عائــدات ماليــة صافيــة بلغــت 3,7 مليــار درهــم 

تعــادل نســبة مردوديــة محاســبية تصــل إىل 4,63 %. ومنــذ انطــالق نشــاط تدبــري األصــول ســنة 1997 بلغــت العائــدات املُحققــة 45,97 مليــار درهــم، 

وهــو مــا ميثــل قرابــة 57 % مــن القيمــة املحاســبية للرصيــد االحتياطــي.

  تطور القيمة املحاسباتية  و القيمة التسويقية للرصيد االحتياطي للتكمييل

 مباليني الدراهم

ا�رباح نسبة ا�ردودية ا�حاسبية

2016

3,70%

4,68%

4,63%

2017 2018

3,
32 3,

70

3,
84
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االرباح نسبة المردودیة المحاسبیة

وفيــام يخــص املنجــزات املاليــة، حقــق الرصيــد خــالل نهايــة ســنة 2018 نســبة مردوديــة بلغــت 1,63 % وهــو مــا ميثــل نفــس مســتوى املــؤرش املرجعــي، 

كــام ارتفعــت املردوديــة، عــىل مســتوى التحصيــص االســرتاتيجي، بالنســبة ملســاهامت ســندات الديــن إىل 481 نقطــة مقابــل املســاهامت الســلبية برســم 

ســندات الرأســامل ب318 نقطــة.

أمــا فيــام يتعلــق باملردوديــة املحاســبية وبفضــل التدبــري الجيــد لرصيــده االحتياطــي حقــق »التكميــيل« خــالل هــذه الســنة نســبة مردوديــة بلغــت 

.% 7,52

التصديق عىل مردودية محفظة النظام

وفقــا اللتزامــه بضــامن الحــد األقــى لشــفافية نشــاط تدبــري املحفظــة 

املاليــة بــارش الصنــدوق املغــريب للتقاعــد خــالل ســنة 2018 التصديــق 

عــىل املردوديــة املاليــة املحققــة برســم ســنة 2017 مــن طــرف مكتــب 

خــرة خارجــي.

كــام همــت عمليــة التصديــق عــىل املردوديــة املنجــزات املحققــة برســم 

نظــام املعاشــات املدنيــة ونظــام التقاعــد التكميــيل.

وقــد خلصــت نتائــج هــذه املهمــة إىل التصديــق عــىل مردوديــة املحفظة 

ــىل  ــي ع ــد االحتياط ــة للرصي ــول املكون ــاف األص ــف أصن ــة ومختل املالي

أســاس أنهــا تســتجيب للمعايــري املعمــول بهــا يف هــذا الصــدد ســواء عىل 

 املســتوى الوطنــي أو الدويل واملتعلق بحســاب مردوديــة املحفظة املالية.

التصديــق عــىل مســطرة تدبــري املحفظــة املاليــة حســب 

معيــار 3402EISAE )الصنــف الثــاين( 

تــم الرتكيــز خــالل ســنة 2018 عــىل التصديــق عــىل آليــة املراقبــة الداخليــة 

ــف  ــار 3402EISAE )الصن ــب معي ــة حس ــة املالي ــري املحفظ ــاط تدب لنش

 PWC ــرة ــب الخ ــا مكت ــي أنجزه ــق الت ــة التصدي ــرت عملي ــاين(. وأق الث

ــىل مســتوى  ــة ع ــة املوضوع ــة الداخلي ــة املراقب ــة آلي ــودة وفعالي ــىل ج ع

قطــب تدبــري املحفظــة املاليــة، وكــذا تحكــم آليــة تدبــري املخاطــر املرتبطــة 

بنشــاط اســتثامر مختلــف األرصــدة االحتياطيــة املســرية مــن طــرف 

ــدوق.  الصن

ــرشكات  ــتثناء ال ــد، باس ــريب للتقاع ــدوق املغ ــح الصن ــاز أصب ــذا االمتي وبه

ــري األصــول، املؤسســة األوىل يف املغــرب التــي حــازت هــذه  الخاصــة لتدب

ــز الشــفافية  ــه بتعزي ــدوق التزام ــج يكــرس الصن ــذا التتوي الشــهادة.  وبه

تجــاه هيآتــه الحكاميــة، وإرادتــه املؤكــدة للتحســني املســتمر لهــذا 

ــول. ــري األص ــة بتدب ــىل املتعلق ــري املث ــق املعاي ــاط وف النش
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القيادة االكتوارية لألنظمة
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هــذه الحصيلــة األكتواريــة تســتعرض وضعيــة نظــام املعاشــات املدنيــة إىل غايــة 31 دجنــر2018 اســتناداً إىل مجموعــة مــن املعطيــات والفرضيــات 

الدميغرافيــة واملاليــة املحينــة.

البنية الدميوغرافية للنظام

إن البنيــة الدميوغرافيــة الحاليــة ملنخرطــي نظــام املعاشــات املدنيــة تســجل انحرافــاً يف هــرم األعــامر وتحديــدا بالنســبة للفئــة التــي تــرتاوح أعامرهــا مــا 

بــني 50 و60 ســنة وذلــك بســبب شــيخوخة الفئــة النشــيطة.

ــة ذات ســن 60 ســنة و70 ســنة مبتوســط عمــر يصــل إىل 67,03 ســنة )64,71 ســنة بالنســبة للنســاء  ــن متركــزا يف فئ ويوضــح هــرم أعــامر املتقاعدي

ــة 61  متقاعــدا يتجــاوز عمرهــم 100 ســنة )ذكــور(. و67.99 ســنة بالنســبة للرجــال(. ويدخــل ضمــن هــذه الفئ

أمــا املعاشــات املُحولــة فتــرصف أساســا لألرامــل بنســبة 85,08 % مــن العــدد اإلجــاميل الــذي بلــغ 193 97 معاشــا يف متــم ســنة 2018. أمــا النســبة 

املتبقيــة واملحــددة يف %14,92 فهــي متثــل عــىل التــوايل عــدد األبنــاء الذيــن يســتفيدون مــن معــاش األيتــام والتعويضــات العائليــة حيــث يقــدر عددهــم 

ب 12973 يتيــم، فيــام ميثــل االرامــل الذكــور نســبة %1,72. ويبلــغ معــدل ســن األزواج )أغلبهــم إنــاث( 66,46 ســنة. أمــا بالنســبة لعــدد األرامــل 

اإلنــاث الــاليئ تجــاوزن 100 ســنة فقــد بلــغ هــذه الســنة 53 أرملــة.

تطبيقــا ملقتضيــات املــادة 4 مــن املرســوم رقــم 2.95.749 املــؤرخ يف 20 نونــر 1996 بتطبيــق القانــون رقــم 43-95 القــايض بإعــادة تنظيــم الصنــدوق 

املغــريب للتقاعــد، يتعــني عــىل هــذا األخــري عــرض الحصيلــة األكتواريــة لنظامــي املعاشــات املدنيــة والعســكرية ســنوياً عــىل أنظــار املجلــس اإلداري.

وتعكــس هــذه الحصيلــة املنجــزة مــن طــرف املصالــح املختصــة للصنــدوق تقييــم التزامــات ومــوارد األنظمــة عــىل املــدى البعيــد بنــاء عــىل مجموعــة 

مــن الفرضيــات ذات طابــع اقتصــادي ودميوغــرايف واجتامعــي.

الوضعية الدميوغرافية ملنخرطي نظام املعاشات املدنية الوضعية الدميوغرافية للمتقاعدين األساسيني املدنيني

الحصيلة االكتوارية لنظام املعاشات املدنية

فرضيات الحصيلة االكتوارية املعتمدة
القيمة املعتمدة إلنجاز حصيلة 2018الفرضيات

31/12/2018تاريخ التقييم

2068 بالنسبة للنظام املفتوح إىل غاية وفاة آخر متقاعدمدة اإلسقاطات 

جدول الزيادة يف األجور حسب السن والجنس وفئة املوظفني معدل ارتفاع األجور

%4,25معدل توظيف الفائض

%4,25معدل التحيني

%1نسبة الزيادة يف مبالغ املعاشات

%0)تعويض املحالني عىل التقاعد(    نسبة منو النشطني

TD 88-90 جدول الوفيات

%0,2 من االقتطاعات واملساهامت واملعاشاتنفقات التدبري

79,97 مليار درهمالرصيد االحتياطي
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الحصيلة االكتوارية لنظام املعاشات املدنية لسنة 2018:
مباليري الدراهم

1044,84القيمة الحالية املحتملة للنفقات )1(
802,11   الحقوق املكتسبة )2( 

235,13   الحقوق املستقبلية 
7,6التعويضات العائلية 

293,86 القيمة الحالية املحتملة للموارد )3(
79,97   قيمة ذخرية االحتياط )4( 

671,01-   االلتزام الصايف غري املغطى = ))3(+)4((-)1(
2027أفق دميومة النظام بالسنوات

%35,78نسبة التمويل املسبق   %= ))3(+)4((/)1(
%9,97نسبة تغطية التزامات النظام يف 31 دجنر 2017  )%(= )4(/)2( 

تحليل النظام يف مجموعة نصف مغلقة

وفقــا لهــذه املقاربــة، يتــم إنجــاز اإلســقاطات إىل غايــة رصف معــاش آخــر منخــرط باعتبــار الحقــوق املكتســبة وتلــك التــي ســيتم اكتســابها يف املســتقبل 

مــن طــرف املنخرطــني الحاليــني يف النظــام )دون األخــذ بعــني االعتبــار تأثــري التوظيفــات الجديــدة(. 

وتُظهــر نتائــج الحصيلــة، يف هــذه الحالــة، بــأن التزامــات النظــام ســتفوق أربــع مــرات املــوارد املتوقعــة. وهكــذا، فــإن االلتــزام الصــايف غــري املغطــى 

ســيصل إىل671,01 مليــار درهــم، كــام أن نســبة التمويــل املُســبق لاللتزامــات األكتواريــة لنظــام املعاشــات املدنيــة ســتبلغ %35,78، بينــام ال يُغطــي 

الرصيــد االحتياطــي ســوى %9,97 مــن الحقــوق املكتســبة للنظــام بتاريــخ 31 دجنــر2018.

تحليل النظام يف حالة النظام املفتوح

ــار التوظيفــات الجديــدة  ــة النظــام املفتــوح، عــىل اســتمرار األخــذ بعــني االعتب تنبنــي اإلســقاطات املتعلقــة بتحليــل نظــام املعاشــات املدنيــة يف حال

طــوال مــدة اإلســقاط التــي متتــد عــىل مــدى 50 ســنة. ويف هــذه الحالــة، فــإن العجــز التقنــي املتوقــع لســنة 2019 ســيصل إىل 8,4 مليــار درهــم مقابــل 

14,6 مليــار درهــم يف غيــاب اإلصــالح. وســيتفاقم هــذا العجــز ســنة تلــو األخــرى ليصــل إىل 19,5 مليــار درهــم ســنة 2027 وهــي الســنة التــي ســتعرف 

نفــاداً يف لإلحتياطيــات. 

وقد خلصت الدراسة األكتوارية املنجزة عىل النظام خالل سنة 2018 إىل النتائج التالية:
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Fonds de réserve 79,97 MMDHS 

 

Analyse du régime en groupe semi-fermé 

Suivant cette approche où on ne considère que les droits acquis et à acquérir par les affiliés actuels au 
régime (sans tenir compte de l’impact des nouvelles recrues), la projection s’effectue jusqu’à l’extinction 
de la pension du dernier affilié.  

Dans ce cas, les résultats du bilan révèlent que les engagements du régime sont quatre fois plus supérieurs 
aux recettes prévisionnelles. En effet, l’engagement net non couvert défini comme étant la différence 
entre la valeur actuelle probable des ressources et celles des prestations s’élève à 671,01 MMDHS. Ainsi, 
le taux de préfinancement du RPC se situe à 35,78%. Toutefois, la réserve de prévoyance ne couvre que 
9,97% des droits acquis du régime au 31/12/2018.  

Bilan actuariel du RPC au titre de l’exercice 2018 : 

 En MMDHS 

VAP PRESTATIONS (1) 1044,84 

Droits passés (2) 802,11    

Droits futurs 235,13    

Allocations Familiales 7,6 

VAP RESSOURCES (3) 293,86 

RESERVE DE PREVOYANCE (4) 79,97    

ENGAGEMENT NET NON COUVERT= ((3)+(4))-(1) -671,01    

HORIZON DE VIABILTE (ans) 2027 

TAUX DE PREFINANCEMENT (%)= ((3)+(4))/(1) 35,78% 

TAUX DE COUVERTURE DES ENGAGEMENTS DU REGIME AU 31/12/2018 en (%)= 
(4)/(2) 

9,97% 

(1)&(3) La valeur actuelle probable des flux (prestations ou ressources) en groupe semi fermé représente la valeur actuelle des flux 
financiers. 

Analyse du régime en groupe ouvert 

L’analyse du RPC en groupe ouvert, suppose la continuité de la prise en charge des nouvelles affiliations 
par le régime durant toute la période de projection qui s’étale sur 50 ans. Dans ce cas, le déficit technique4 
prévisionnel pour l’année 2019 serait de l’ordre de 8,4 MMDHS contre 14,6 MMDHS en l'absence de la 

réforme. Les déficits du régime s’aggraveraient 
progressivement pour atteindre 19,5 MMDHS 

                                                             
 
4 Déficit Technique = Cotisations salariales et patronales- Prestations. 
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الحصيلة االكتوارية لنظام املعاشات العسكرية

تعــرض هــذه الحصيلــة الوضعيــة املاليــة لنظــام املعاشــات العســكرية يف متــم ســنة 

2018

الوضعية الدميغرافية للنظام

ــم ســنة 2018   ــدي نظــام املعاشــات العســكرية يف مت يوضــح هــرم األعــامر ملتقاع

ــني ) 55 ســنة - 60 ســنة( مبتوســط العمــر املحــدد  ــا ب ــة م ــة العمري ــزا يف الفئ مترك

ــال(.  ــبة للرج ــنة بالنس ــاء و 60,29 س ــبة للنس ــنة بالنس ــنة )56,23 س يف 60,17 س

ــة ســنة. ــغ عمرهــم املائ ــدا يبل ــة 24 متقاع وتتضمــن هــذه الفئ

تحليل النظام يف مجموعة نصف مغلقة

يف إطــار هــذا الســيناريو، الــذي سيســتمر مــن خاللــه املنخرطــون الحاليــون يف أداء 

ــات  ــار التوظيف ــني االعتب ــذ بع ــات دون األخ ــن املعاش ــتفادة م ــات واالس االقتطاع

ــرط. ــر منخ ــاش آخ ــة مع ــة نهاي ــقاطات إىل غاي ــاز اإلس ــم إنج ــدة، يت الجدي

اعتــامداً عــىل هاتــه املقاربــة، تُقــدر قيمــة االلتزامــات اإلجامليــة لنظــام املعاشــات 

العســكرية ب 369,81 مليــار درهــم، يف حــني تُقــدر القيمــة الحاليــة املحتملــة 

ــى  ــري املغط ــايف غ ــزام الص ــم أي أن االلت ــار دره ــتقبلية ب 81,74 ملي ــوارد املس للم

ــم.  ــار دره ــدر ب 315,07  ملي يُق

ونتيجــة لذلــك، يتبــني أن قــدرة النظــام عــىل متويــل التزاماتــه املســتقبلية تظــل غــري 

كافيــة خصوصــاً وأن املــوارد تغطــي فقــط %20,60 مــن االلتزامــات. 

تحليل نظام املعاشات العسكرية يف حالة النظام املفتوح

تقتــي هــذه الفرضيــة تعويــض مناصــب املُحالــني عــىل التقاعــد لضــامن اســتقرار 

عــدد املنخرطــني طيلــة مــدة اإلســقاطات والتــي متتــد عــىل نحــو 50 ســنة.

وتجــدر اإلشــارة إىل أن االســقاطات املاليــة املنجــزة تبــني أن نظــام املعاشــات 

العســكرية سيســتمر يف مراكمــة العجــز يف أفــق الســنوات املقبلــة.

وطيلة مدة اإلسقاطات، فإن العجز املرتاكم للنظام يقدر ب 212 مليار درهم.

الحصيلة األكتوارية لنظام املعاشات العسكرية لسنة 2018

مباليني الدراهم

369,81القيمة الحالية املحتملة للنفقات)1( 

81,74القيمة الحالية املحتملة للموارد)2(

315,07-االلتزام الصايف غري املغطى )2(-)1( 

%20,60 نسبة التمويل املسبق )2(/)1(

)1( و )2( القيمة الحالية للتدفقات املتوقعة )النفقات أو االقتطاعات( يف النظام النصف مغلق.

املتقاعدون األساسيون لنظام املعاشات العسكرية

تطور الرصيد املايل مباليري الدراهم
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النتائج المحاسباتية والمالية



69

التقرير السنوي 2018

الحصيلة املحصورة يف 31 دجنر  2018 - األصول
 املبالغ بالدراهم

  والمالية المحاسباتية النتائج
 

 

 

 

الصافي
اهتالكات ومؤن عن 

التدني
الخام الصافي

اهتالكات ومؤن 
عن التدني

الخام  األصول

79 764 105 689,94 748 242 355,07 80 512 348 045,01 77 397 410 265,87 745 416 394,96 78 142 826 660,83 األصول الثابتة

0,00 0,00 0,00 1 147 277,06 565 076,62 1 712 353,68 قيم معدومة ملحقة باألصول الثابتة

9 346 267,47 20 149 931,64 29 496 199,11 8 456 421,59 23 046 314,32 31 502 735,91 أصول معنوية

148 168 783,38 105 713 142,47 253 881 925,85 139 874 152,35 119 970 208,00 259 844 360,35 أصول ثابتة مادية

17 674 336,00 0,00 17 674 336,00 17 674 336,00 0,00 17 674 336,00    أراض

101 429 348,16 60 153 123,01 161 582 471,17 93 174 506,69 68 407 964,48 161 582 471,17    مبان

170 814,97 1 046 767,26 1 217 582,23 275 627,45 1 127 898,88 1 403 526,33    انشاءات تقنية، عتاد و أدوات
245 610,82 954 381,37 1 199 992,19 573 499,99 1 076 492,20 1 649 992,19    عتاد النقل

16 272 258,84 43 558 870,83 59 831 129,67 15 342 940,03 49 357 852,44 64 700 792,47    أثاث، عتاد المكتب و تهييئات مختلفة

12 376 414,59 0,00 12 376 414,59 12 833 242,19 0,00 12 833 242,19    أصول ثابتة مادية قيد اإلنجاز

53 181 526,84 723 791,79 53 905 318,63 56 126 244,30 723 791,79 56 850 036,09 أصول مالية باستثناء التوظيفات الممثلة لالحتياطات

53 090 126,84 0,00 53 090 126,84 56 034 844,30 0,00 56 034 844,30    سلفات ملحقة باألصول الثابتة
91 400,00 723 791,79 815 191,79 91 400,00 723 791,79 815 191,79    دائنيات مالية أخرى

79 553 409 112,25 621 655 489,17 80 175 064 601,42 77 191 806 170,57 601 111 004,23 77 792 917 174,80 توظيفات مالية مدرجة في تمثيل المخصصات و االحتياطات

0,00 732 376,88 732 376,88 0,00 732 376,88 732 376,88    توظيفات عقارية
54 093 341 439,33 65 804 120,67 54 159 145 560,00 50 498 748 776,15 82 252 936,92 50 581 001 713,07    التزامات و سندات االقتراض
25 099 968 488,00 149 829 659,34 25 249 798 147,34 26 280 937 014,64 163 601 063,01 26 444 538 077,65    أسهم

360 099 184,92 405 289 332,28 765 388 517,20 412 120 379,78 354 524 627,42 766 645 007,20    مساهمات

2 849 947 869,62 5 190 702,24 2 855 138 571,86 2 600 882 045,90 5 357 836,63 2 606 239 882,53 األصول المتداولة دون الخزينة

14 068 634,13 0,00 14 068 634,13 15 079 543,28 0,00 15 079 543,28    مؤمنون متقاعدون و حسابات متعلقة بمدينون

1 161 038 791,55 0,00 1 161 038 791,55 993 917 071,67 0,00 993 917 071,67    مساهمات التقاعد للتحصيل

882 302,53 0,00 882 302,53 1 284 119,08 0,00 1 284 119,08    مستخدمون مدينون
90 117 397,44 5 190 702,24 95 308 099,68 47 048 087,52 5 357 836,63 52 405 924,15    مدينون اخرون

1 583 840 743,97 0,00 1 583 840 743,97 1 543 553 224,35 0,00 1 543 553 224,35    حسابات تسوية األصول
   سندات و قيم التوظيف

فوارق التحويل لألصول -عناصر متداولة

1 953 404 538,35 0,00 1 953 404 538,35 2 068 468 964,82 0,00 2 068 468 964,82 خزينة األصول

84 567 458 097,91 753 433 057,31 85 320 891 155,22 82 066 761 276,59 750 774 231,59 82 817 535 508,18 المجموع العام

31/12/2017 31/12/2018

 -األصول- 2018دجنبر  31المحصورة في  الحصيلة

األصول 
 

بالدراهم 
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الحصيلة املحصورة يف 31 دجنر  2018 - الخصوم
 املبالغ بالدراهم

بالدراهم  

 

 

31/12/2017 31/12/2018 الخصوم

81 816 947 779,78 78 573 102 201,94 تمويل مستديم

-3 612 075 814,71 -4 924 609 679,49 رؤوس أموال ذاتية

12 017 906,53 12 017 906,53    رأس مال أو أرصدة مخصصات معادة التركيب

87 438 194,50 87 438 194,50    نتيجة صافية قيد التوزيع

-3 711 531 915,74 -5 024 065 780,52    نتيجة صافية للدورة المحاسبية

85 428 632 128,06 83 497 320 415,00 مخصصات و موارد تقنية

84 479 463 553,67 82 688 663 693,04    رصيد احتياطي نظام المعاشات المدنية

   رصيد احتياطي نظام المعاشات العسكرية

241 245 132,80 184 182 984,19    احتياطي عن التعويضات الحال أجلها للمقاومين و العطب

23 624 683,36 28 953 645,02    احتياطي عن التعويضات الحال أجلها األنظمة األخرى الغير المساهمة

27 610 492,69 22 034 416,42    احتياطي عن التعويضات الحال أجلها األنظمة  المسيرة لحساب الغير

476 289 815,59 368 449 386,70    احتياطي عن التعويضات الحال أجلها الغير المؤداة نظام المعاشات المدنية والعسكرية  و األنظمة الغير المساهمة

55 748 018,23 54 803 892,03    احتياطي عن التعويضات الحال أجلها الغير المؤداة األنظمة  المسيرة لحساب الغير

124 650 431,72 150 232 397,60    رصيد احتياطي نظام التقاعد التكميلي 

   احتياطات أخرى 

391 466,43 391 466,43 ديون التمويل

   افتراضات سندية

391 466,43 391 466,43    ديون أخرى للتمويل

مخصصات مستديمة لمواجهة مخاطر و تكاليف

فوارق التحويالت -الخصوم

حسابات الربط الخاصة بالمؤسسات والفروع

2 750 510 318,13 3 493 659 074,65 ديون الخصوم المتداولة

140 697 367,10 115 889 864,23    معاشات و إرادات للدفع

2 027 196 457,74 2 555 093 038,30     منخرطون و مشتركون دائنون

215 178 003,93 245 935 917,62    اقتطاعات من المعاشات

126 008 876,89 126 008 876,89    انخراطات األنظمة الغير المساهمة المتوصل بها  لالسترجاع )الغير المؤدى لألنظمة الغير المساهمة(

23 735 714,27 20 025 643,06    موردون و حسابات مرتبطة

15 215 333,72 16 051 781,25    مستخدمون دائنون

291 083,50 1 615 622,73    هيئات اجتماعية دائنة

7 195 298,96 1 904 817,60    ديون المستحقة للدولة

190 620 617,67 406 761 948,62    دائنون آخرون

4 371 564,35 4 371 564,35    حسابات تسوية الخصوم

مخصصات أخرى لمواجهة المخاطر و التكاليف

فوارق تحويل الخصوم - عناصر متداولة

خزينة - الخصوم

84 567 458 097,91 82 066 761 276,59 المجموع العام

ية
صاف
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 -الخصوم-  2018دجنبر  31المحصورة في  الحصيلة
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حساب تقني إجاميل ألنظمة التقاعد
  بالدراهم يف 31 دجنر  2018

بالدراهم 

 

31/12/2017 31/12/2018 تسمية

26 113 228 432,48 27 853 781 340,30 -اقتطاعات و مساهمات -1

18 661 895 356,71 20 338 332 395,32 نظام المعاشات المدنية  

6 268 258 246,79 6 358 434 470,74 نظام المعاشات العسكرية  

1 156 614 513,29 1 112 077 927,42 أنظمة المعاشات غير المساهمة  

26 460 315,69 44 936 546,82 نظام المعاشات التكميلي  

33 685 987 903,38 36 247 967 685,09 -معاشات و مصاريف -2

24 293 843 896,83 26 425 755 310,56 نظام المعاشات المدنية  

8 216 714 658,13 8 691 424 336,82 نظام المعاشات العسكرية  

1 161 663 685,87 1 114 816 062,05 أنظمة المعاشات غير المساهمة  

13 765 662,55 15 971 975,66 نظام المعاشات التكميلي  

-5 631 948 540,12 -6 087 422 915,24 رصيد العمليات التقنية لنظام المعاشات المدنية

-1 948 456 411,34 -2 332 989 866,08 رصيد العمليات التقنية لنظام المعاشات العسكرية

-5 049 172,58 -2 738 134,63 رصيد العمليات التقنية ألنظمة المعاشات غير المساهمة

12 694 653,14 28 964 571,16 رصيد العمليات التقنية لنظام المعاشات التكميلي

-7 572 759 470,90 -8 394 186 344,79 رصيد العمليات التقنية اإلجمالية مع احتساب تكاليف التسيير 1-2= 3 

4 405 538 335,70 3 926 000 121,64 -عائدات التوظيفات المالية المدرجة في تمثيل المخصصات واالحتياطات -4

3 272 960 501,75 3 003 216 577,48 عائدات التوظيفات المالية المدرجة في تمثيل المخصصات واالحتياطات  

663 765 486,24 351 731 685,74 أرباح التوظيفات المالية المدرجة في تمثيل المخصصات واالحتياطات  

11 264 135,79 10 742 164,56    فوائد و عائدات مالية التوظيفات المالية المدرجة في تمثيل المخصصات واالحتياطات

457 548 211,92 560 309 693,86 استردادات مالية : تنقيالت تكاليف  

544 310 780,54 555 879 557,37 -تكاليف التوظيفات المالية المدرجة في تمثيل المخصصات و االحتياطات -5

0,00 0,00 تكاليف الفوائد  

9 541 011,01 13 798 781,27 تكاليف التوظيفات المالية  

0,00 0,00 خسائر التوظيفات المالية المنجزة لمدرجة في تمثيل المخصصات واالحتياطات  

532 516 942,37 539 932 343,31  مخصصات للتوظيفات  

2 252 827,16 2 148 432,79 اقتطاع من المنبع الضريبة على للتوظيفات المالية  

3 861 227 555,16 3 370 120 564,27 نتيجة مالية 4-5 =6

-3 711 531 915,74 -5 024 065 780,52 النتيجة التقنية لألنظمة 3+6

2018 دجنبر  31في  تقني إجمالي ألنظمة التقاعدحساب 
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التدقيق والتصديق
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تدقيق حسابات 2018
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Iso 9001 V 2015( التصديق عىل أنشطة الصندوق املغريب للتقاعد)
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التصديق عىل أداء املحفظة املالية



التقرير السنوي 2018 78

تقاعد القطاع  العام 
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التصديق عىل الحصيلة االكتوارية لنظام املعاشات املدنية برسم سنة 2018
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مركز االتصال الهاتفي
+212 537 567 567

ميكن اإلتصال بهذا الرقم كل أيام العمل

 من الثامنة والنصف صباحا إىل الخامسة والنصف مساء

البوابة اإللكرتونية للصندوق املغريب للتقاعد
www.cmr.gov.ma

الصندوق املغريب للتقاعد
شارع العرعار ،حي الرياض، ص.ب 2048 الرباط

االتصال بالصندوق املغريب للتقاعد

76 74 56 537 212+ رقم الفاكس:
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تطوان

الرباطوجدة

 العيون: شارع الكولونيل حبوها- أو�د لحبيب

أكادير: الحي ا�داري الجديد، فونتي اع� –أكادير

مراكش: رقم -1شارع ع�ل الفا�، البديع -2 ع�رة

الدار البيضاء: زنقة سيدي بليوط، رقم 30، شقة1

فاس: شارع الحسن الثا¦، ص.ب 66

تطوان: شارع عبد الخالق الطريس رقم 342،ال¯يد الرئي¬ –ص.ب رقم 252

وجدة: شارع محمد السادس، رقم 71

 الرباط: فضاء ا�ستقبال، شارع العرعار ،حي الرياض، ص.ب2048

الرشيدية: الحي ا�داري الجديد، شارع مو�ي عº ال¹يف

مندوبيات وشبابيك الصندوق ا½غر« للتقاعد

 مندوبيات الصندوق ا½غر« للتقاعد

شبابيك الصندوق ا½غر« للتقاعد بالخزينة العامة للمملكة

Äالخميسات: شارع ح�ن الفطوا

كلميم: شارع محمد السادس

الداخلة: شارع محمد الخامس

 العيون

الدار البيضاء

أكادير مراكش

الرشيدية

فاس

الداخلة

كلميم

الخميسات


