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اال�سرتاتيجـي  املخـطط  تفعيل  يف  ال�سنة  هذه  للتقاعد  املغربي  ال�سندوق  �ســرع 

الـجديـد للفرتة 2017-2019. و يندرج هذا املخطط يف اإطار دينامية تعزيز وتطوير 

تقاعد  ف�ساء  ملوؤ�س�ستنا �سمن  املركزي  الدور  تاأكيد  اأفق  مكت�سبات يف  من  ما حتقق 

القطاع العام على ال�سعيد الوطني.

وقد متيزت �سنة 2017 مبوا�سلة تنزيل خمتلف االإجراءات امل�سطرة يف اإطار االإ�سالح 

2016، حيث مت القيام منذ يناير2017 باأجراأة مراجعة احلد االأدنى  املقيا�سي ل�سنة 

من  م�ستفيد   70.000 من  اأزيد  لفائدة  �سهريا،  درهم   1350 بلغ  والذي  للمعا�ش، 

نظامي املعا�سات املدنية والع�سكرية. ولقد مكن هذا االإ�سالح من تدعيم التوازنات 

على  النظام  هذا  دميومة  اأن  غري  املتو�سط.  املدى  على  املدنية  املعا�سات  لنظام  املالية 

املدى البعيد تبقى رهينة باعتماد اإ�سالح �سمويل و مالئم لنظام تقاعدنا الوطني. يف 

هذا االإطار تقرر اإجناز درا�سة تروم تطويرا مف�سال للنظام امل�ستهدف. 

من خالل  بال�سندوق  احلكامة  نظام  بتعزيز  االإداري  املجل�ش  قام  اأخرى،  من جهة 

املالية  التوازنات  تتبع  مهمة  اللجنة  هذه  وتتوىل  االأكتواري.  التوجيه  جلنة  اإحداث 

لالأنظمة امل�سرية من طرف املوؤ�س�سة، وعند االقت�ساء اقرتاح التدابري الكفيلة ب�سمان 

توازنها املايل على املدى البعيد.

موؤ�س�ساتي من  لعب دوره كم�ستثمر  ال�سندوق  يوا�سل  املايل،  بالتدبري  يتعلق  وفيما 

كقيمة  تدبريها  يتم  درهم  مليار   95 من  اأزيد  يبلغ  با�ستثمار  وذلك   االأوىل  الدرجة 

املالية  االحتياطيات  تدبري  ويدخل  حما�سباتية(.  كقيمة  درهم  مليار   80( تداولية 

هذا  بها يف  املعمول  الدولية  املعايري  احرتام  مع  دائم  تطوير  م�سار  �سمن  للموؤ�س�سة 

املجال.  ويف هذا ال�سدد، حاز ال�سندوق املغربي للتقاعد �سنة 2017 على �سهادة 

وفقـا  وذلك  املالية  املحفظة  بتدبري  املكلف  للقطب  الداخلية  املراقبة  لنظام  املطابقة 

للمعايري الدوليةISAE 3402- TYPE I، ال�سيء الذي يدل على جناعة نظام الرقابة 

الداخلية والتحكم يف املخاطر املرتبطة بعملية تدبري املحفظة املالية. ويعد ال�سندوق 

اأول موؤ�س�سة عمومية حتوز هذا التقدير على امل�ستوى الوطني.

كلمة مدير �ل�صندوق
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ورغبة منه يف التطوير الدائم جلودة اخلدمات املقدمة لفائدة مرتفقيه، وقع ال�سندوق 

اتفاقية �رشاكة مع اخلزينة العامة للمملكة بهدف اإحداث »�سبابيك ال�سندوق املغربي 

الداخلة وكلميم  للمملكة بكل من مدن  العامة  للخزينة  باملقرات اجلهوية  للتقاعد« 

واخلمي�سات. كما مت توزيع اأكرث من 500.000 بطاقة انخراط مرفوقة بالقن ال�رشي 

للمنخرطني ومتكينهم من اال�ستفادة من اخلدمات  ال�سخ�سية  تفعيل احل�سابات  بغية 

االلكرتونية عرب الولوج اإىل البوابة االلكرتونية للموؤ�س�سة. 

 2017 �سنة  بر�سم  للتقاعد  املغربي  ال�سندوق  عمل  الدويل،  التعاون  يخ�ش  وفيما 

على تقوية العالقات مع البلدان االإفريقية امتثاال للتوجيهات امللكية ال�سامية، حيث 

االجتماعي  لل�سمان  الوطني  ال�سندوق  من  كل  مع  جديدة  �رشاكة  اتفاقيات  وقع 

لل�سمان  املايل  وال�سندوق  الدميقراطية  الكونغو  العموميني جلمهورية  للم�ستخدمني 

االجتماعي بهدف تبادل اخلربات والدعم التقني واالإداري. 

من  تقديرية  جوائز  اأربع  على  ال�سندوق  بح�سول  االإجنازات  هذه  كل  توجت  وقد 

)AISS( يف املنتدى االقليمي لل�سمان  طرف اجلمعية الدولية لل�سمان االجتماعي 

اإدارة احلماية  التميز يف  ب�سهادة  االأمر  اأبابا. ويتعلق  باأدي�ش  انعقد  الذي  االجتماعي 

احلكامة  منظومة  ب�ساأن  اجليدة  املمار�سة  عن  ا�ستحقاق  �سواهد  وثالث  االجتماعية 

)SMS(. عالوة  الق�سرية  الر�سائل  لالإ�سعار عن طريق  اإحداث خدمة جديدة  وعن 

املالية  املحفظة  بتدبري  املكلف  للقطب  الداخلية  املراقبة  لنظام  املطابقة  �سهادة  على 

 .ISAE 3402- TYPE I وذلك وفقا للمعايري الدولية

ويف اخلتام، اأتقدم بال�سكر لكافة اأع�ساء هيئات احلكامة بال�سندوق املغربي للتقاعد 

ولل�رشكاء وامل�ستخدمني على عملهم الدوؤوب وعلى التزامهم و حر�سهم على حتقيق 

اأهدافنا امل�سرتكة والتطوير امل�ستمر للخدمات املقدمة لزبنائنا.

لطفي بوجندار

مديرال�سندوق املغربي للتقاعد
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مهــام �لـموؤ�ص�صـة

يتوىل الصندوق املغريب للتقاعد ثالثة مهام أساسية: 

P التدبري اإلداري ألنظمة التقاعد

نظام املعاشات املدنية الخاص مبوظفي الدولة والجامعات الرتابية وكذا أعوان بعض املؤسسات والهيئات العمومية؛	 

نظام املعاشات العسكرية الذي يخضع له أفراد القوات املسلحة امللكية و رجال التسيري والصف للقوات املساعدة؛	 

نظام التقاعد االختياري »التكمييل« ؛	 

 األنظمة غري املساهمة لحساب الدولة )معاشات الزمانة املدنية والعسكرية، املعاشات واملنح املخولة لقدماء املقاومني وأعضاء 	 

جيش التحرير....( ؛

تقديم خدمات واقتطاعات لحساب الغري )وزارة االقتصاد واملالية ، الصندوق الوطني ملنظامت االحتياط االجتامعي ....(.	 

P التدبري املايل لألرصدة االحتياطية ألنظمة التقاعد

املتعلقة 	  املسطرة  لألهداف  احرتام  مع  والتنظيمية،  القانونية  للمقتضيات  وفقا  يسريها،  التي  لألنظمة  املالية  الفوائض   تدبري 

باملردودية و ضبط املخاطر والسيولة. 

P   القيادة االكتوارية لألنظمة املسرية  

بلورة الحصيلة األكتوارية لألنظمة املصادق عليها وتقدميها لهيئات حكامة الصندوق؛   	 

تقديم إيضاحات للسلطات العمومية حول الوضعية املالية لألنظمة بغية ضامن دميومتها عىل املدى املتوسط والبعيد. 	 

تقدمي ال�صندوق املغربي للتقاعد
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�أهم �ملوؤ�صر�ت ل�صنة 2017

قيم
 املؤسسة

صافـي العائدات املالية 
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حكامة ال�صندوق املغربي للتقاعد

هيئات �حلكامة

تتميز هيئات الحكامة للصندوق بتنوعها، حيث تقوم بدور أسايس يف تحديد التوجهات االسرتاتيجية بشأن التدبري اإلداري واملايل للمؤسسة 

وكذا من حيث املراقبة والتتبع.

�ملجل�س �لإد�ري 

يتألف املجلس من 14 عضوا: 7 أعضاء ميثلون الهيئات املشغلة و5 ميثلون املوظفني املنخرطني يف نظامي املعاشات املدنية والعسكرية إضافة 

إىل ممثلني إثنني ملتقاعدي النظامني املذكورين. 

استنادا إىل مقتضيات القانون رقم 43-95 القايض بإعادة تنظيم الصندوق املغريب للتقاعد، فإن املجلس اإلداري للصندوق يجتمع بكيفية 

منتظمة عىل األقل مرتني يف السنة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة أو من ينوب عنه.

�لأع�صاء بحكم �لقانون

�أع�صاء �ملجل�س �لإد�ري لل�صندوق �ملغربي للتقاعد)�لولية �ل�صاد�صة 2016-2022(
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�لأع�صاء �لر�صميون

�أن�صطة �ملجل�س �لإد�ري

عقد املجلس اإلداري للصندوق اجتامعني برسم دوريت ماي ونونرب2017 أصدر خاللهام قرارات وتوصيات همت بشكل أسايس:
القوائم الرتكيبية للمؤسسة؛	 
الحصيلة األكتوارية لنظامي املعاشات املدنية والعسكرية؛	 
تحصيص األصول لسنة 2017؛	 
 تقرير مراقب الدولة لدى الصندوق برسم سنة 2015؛	 
تعديل النظام األسايس ملستخدمي الصندوق؛	 
 مرشوع عقد الربنامج بني الدولة والصندوق برسم الفرتة 2020-2018؛	 
نظام الحكامة بالصندوق وكذا تعديل الهيكل التنظيمي للمؤسسة. 	 

كام صادق كذلك خالل دورة نونرب 2017 عىل قرارات بشأن تغيري تسمية كل من اللجنة الدامئة املنبثقة عن املجلس اإلداري للصندوق ولجنة 
التدقيق لتصبحا عىل التوايل اللجنة الدامئة للحكامة والتتبع ولجنة التدقيق واملخاطر، إضافة إىل قرار يقيض بإحداث لجنة التوجيه األكتواري

�لأع�صاء �لإحتياطيون
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 �للجنة �لد�ئمة للحكامة و�لتتبع

تجتمع اللجنة الدامئة للحكامة والتتبع خالل الفرتة الفاصلة بني دورات املجلس اإلداري، ويعهد إليها بتتبع تنفيذ قرارات وتوصيات املجلس 

اإلداري ودراسة وإعداد امللفات املتعلقة بالنقاط التي تدرج يف جدول أعامل دورات املجلس. وتتألف من 8 أعضاء يشكلون متثيلية تتالءم مع 

تركيبة املجلس اإلداري. ويقوم رئيس هذه اللجنة يف كل دورة من دورات املجلس املذكور بتقديم عرض عن أشغالها.

�أع�صاء �للجنة �لد�ئمة للحكامة و�لتتبع

السيد عز  العام لوزارة االقتصاد واملالية وينوب عنه  الكاتب  السيد 

الدين كموح نائب مدير امليزانية

رئيسا للجنة الدامئة وميثل وزير االقتصاد واملالية

ممثل السيد الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بإصالح اإلدارة السيد أنس عبد الله الشايب

وبالوظيفة العمومية أو من ينوب عنه

ممثل السيد وزير الداخلية ممثلة السيد وزير الشغل واإلدماج املهنيالسيد محمد أخياط بتناوب مع السيدة سليمة خربوش

ممثلة لرؤساء الجامعات الرتابية السيدة وفاء البوعمري أو نائبها

ممثلو املنخرطني يف نظام املعاشات املدنية: اثنان يف كل دورة بالتناوبالسيدة منية عصامي والسيدان حسن املريض ومحمد بوزكري

ممثل املنخرطني يف نظام املعاشات العسكريةالكولونيل حسن أوتريغت أو نائبه الكولونيل توفيق بوسامل

بالتناوب، ممثال جمعيات املتقاعدينالسيدان أحمد ملباريك ومحمد قاسن

�أن�صطة �للجنة �لد�ئمة للحكامة و�لتتبع

عقدت اللجنة الدامئة للحكامة والتتبع 13 اجتامعا خالل سنة 2017، ناقشت عىل إثرها املواضيع التالية:

مرشوع عقد الربنامج الجديد بني الدولة و الصندوق للفرتة 2020-2018؛	 

مرشوع برنامج عمل الصندوق املغريب للتقاعد برسم سنة 2018؛	 

مرشوع ميزانية الصندوق املغريب للتقاعد برسم سنة 2018؛	 

القوائم الرتكيبية لسنة 2016؛	 

تحصيص األصول لسنة 2017؛	 

تعديل الهيكل التنظيمي وكذا النظام األسايس ملستخدمي الصندوق؛	 

تقييم نظام الحكامة بالصندوق املغريب للتقاعد.	 

جلنة �لتدقيق و�ملخاطر

تسهر هذه اللجنة عىل مالءمة وصحة حسابات املؤسسة، إضافة إىل ضامن جودة املعلومة املقدمة وكذا مساعدة املجلس اإلداري عىل اتخاذ 

القرار يف املجاالت الثالث األساسية التالية: الحسابات واملعلومة املالية، املخاطر واملراقبة الداخلية والتدقيق الداخيل والخارجي.

ويقدم رئيس لجنة التدقيق تقريرا سنويا عن أشغالها أمام املجلس اإلداري للصندوق.
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�أع�صاء جلنة �لتدقيق و�ملخاطر

رئيس، ممثل السيد وزير االقتصاد واملاليةالسيد عبد السالم الجزويل الفار

عضو مجلس إدارة الصندوقالسيد حسن املريض

خبري خارجي، عضو مستقلالسيد محمد الحجوجي

خبري خارجي، عضو مستقلالسيد مصطفى قايص

مراقب الدولة لدى الصندوق املغريب للتقاعدالسيدة أمينة منترص

   �أن�صطة جلنة �لتدقيق و�ملخاطر

عقدت لجنة التدقيق واملخاطر 3 اجتامعات خصصت لدراسة ومناقشة النقاط التالية:

تقديم حسابات الصندوق السنوية والنصف - سنوية؛	 

الوقوف عىل وضعية إرساء نظام جديد للمعلومات بالصندوق؛	 

الوقوف عىل وضعية تنفيذ توصيات لجنة التدقيق؛	 

مرشوع مخطط التدقيق الثاليث 2019-2017؛	 

تقديم خريطة املخاطر املحينة ومرشوع سياسة تدبري املخاطر	 

تقديم نتائج التصديق عىل أداء تدبري املحفظة املالية برسم سنة 2016؛	 

عرض النتائج األولية لنظام املحاسبة التحليلية. 	 

جلنة حت�صي�س �لأ�صول

تتحدد مهام هذه اللجنة أساسا يف إعداد االسرتاتيجية السنوية لالستثامر وعرضها عىل أنظار املجلس اإلداري. كام تعمل عىل تتبع تنفيذها مع 

مراعاة مستوى املردودية واالحرتاز من املخاطر املحددة سلفا مبوجب املقتضيات القانونية املعمول بها يف هذا الشأن وتلك التي متت املصادقة 

عليها من طرف املجلس اإلداري.

 ويقدم رئيس لجنة تحصيص األصول تقريرا سنويا عن أنشطتها أمام املجلس اإلداري للصندوق.

�أع�صاء جلنة حت�صي�س �لأ�صول

رئيس، ممثل السيد وزير االقتصاد واملاليةالسيد حسن بولقنادل

عضو مجلس إدارة الصندوقالسيد أحمد املباريك

خبري خارجي، عضو مستقلالسيد محمدالببصريي

خبري خارجي، عضو مستقلالسيد عمر إيدار

�أن�صطة جلنة حت�صي�س �لأ�صول

عقدت لجنة تحصيص األصول 3 اجتامعات خصصت لدراسة النقاط التالية:

حصيلة التدبري املايل ألنظمة التقاعد ؛	 

حصيلة تدبري املخاطر؛	 

دراسة »أصول – خصوم« لنظام املعاشات املدنية واسرتاتيجية االستثامر لسنة 2017؛	 

 تقديم تقرير التصديق عىل مردوديات سنة 2016 ؛	 

تقديم تقرير  حول التصديق عىل مسارات تدبري األصول وفق معيار»ISAE 34 -02  Type I«؛	 

حصيلة التدبري املفوض »األسهم«؛	 

حصيلة تدبري صناديق االستثامر العقاري.	 



13

جلنة �لتوجيه �لأكتو�ري

بناء عىل توصيات الدراسة املتعلقة بتقييم نظام الحكامة بالصندوق املغريب للتقاعد، أحدثت لجنة التوجيه األكتواري مبوجب قرار للمجلس 

اإلداري للصندوق إبان دورة نونرب2017.  وتتوىل هذه اللجنة بتنسيق مع املصالح املختصة باملؤسسة مهمة تتبع التوازنات املالية لألنظمة 

املسرية من طرف الصندوق وكذا مراقبة معايري دميومتها عىل ضوء النتائج والدراسات والحصيلة األكتوارية املنجزة. وميكن للجنة التوجيه 

األكتواري، عند االقتضاء، أن تقرتح عىل املجلس التدابري الكفيلة بضامن التوازن املايل لهذه األنظمة.
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التنظيم الإداري لل�صندوق

من أجل انجاز املهام املوكلة إليه ومواجهة تطور طبيعة أنشطته ، وكذا حجم املعالجات والتدفقات املالية ، تبنى الصندوق املغريب للتقاعد ، 

منذ عام 2011 ، هيكلة تنظيمية مرتكزة عىل العمليات . و تتألف هذه الهيكلة من أربعة أقطاب وثالثة أقسام تابعة للمديرية.

�لهيكل �لتنظيمي 
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�لر�أ�صمال �لب�صري
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برنامج العمل ال�صرتاتيجي بر�صم الفرتة املمتدة من 2017 الى 2019

بالنظر للتقدم الحاصل يف منهجية التخطيط االسرتاتيجي التي اعتمدها الصندوق منذ 1999، يرتكز املخطط االسرتاتيجي الجديد للفرتة املمتدة 

من 2017 إىل 2019، عىل حصيلة اإلنجازات املحققة، و يحدد محاور التطور االسرتاتيجي للصندوق، برسم الثالث السنوات القادمة، بتوافق مع 

التوجهات الحكومية واملامرسات الوطنية والدولية الجيدة يف مجاالت حكامة مؤسسات الضامن االجتامعي وجودة الخدمات املقدمة للزبناء 

والتكنولوجيات الحديثة للتواصل واملعلوميات.

املعلومات وكذا عىل  التنظيم ونظام  الصندوق عىل مستوى  التي حققها  املكتسبات  إطار ترسيخ  الجديد يف  ويندرج املخطط االسرتاتيجي 

مستوى التسيري، وتعزيز دوره الريادي يف مجال تقاعد القطاع العام يف املغرب. ويعترب هذا املُخطط مثرة منهجية تشاركية تم اعتامدها داخل 

الصندوق حيث مكنت من تقييم اإلنجازات السابقة وتحديد املشاريع التي يجب استكاملها ومحاور العمل الجديدة.

و سريتكز عمل الصندوق املغريب للتقاعد عىل أربع محاور اسرتاتيجية:

�ملحور �لأول: �حلكامة 

يهدف هذا املحور إىل تبني املامرسات الجيدة يف مجال الحكامة، وتعزيز دور الصندوق كفاعل أسايس يف مجال تقاعد القطاع العام، وكذا 

تحسني استثامر املحفظة املالية التي يُسريها. ويعمل الصندوق أيضا عىل تعزيز الشفافية  واالمتثال للمعايري القانونية و الدولية املعمول بها 

وكذا تبني مامرسات مسؤولة نحو املجتمع والبيئة.

�ملحور �لثاين: نظام �ملعلوميات و�لتدبري

يرمي هذا املحور إىل تبني نظام معلومايت أكرث فاعلية ونجاعة، يتوافق مع اسرتاتيجية الصندوق ومُيكن من تحسني التنظيم ومناهج العمل.

�ملحور �لثالث: �ملو�رد

يضم هذا املحور مجموعة من االجراءات تتوخى وضع آليات لتسيري املسار املهني للموارد البرشية، وتحفيزها وتطوير األعامل االجتامعية. 

كام يضم أيضا عدة تدابري تهم املوارد املادية للصندوق وخاصة املتعلقة منها بحفظ الوثائق.

�ملحور �لر�بع: �لزبون

التزم   الصدد،  واملعلومة. ويف هذا  والعالقة  الخدمات  اىل تحسني جودة  تهدف  الزبناء من خالل مشاريع  املحور لضامن رىض  يسعى هذا 

الصندوق بتبسيط املساطر االدارية وتحسني التحكم يف آجال أداء الخدمات وتطوير منهجية استباقية وكذا تعزيز سياسة القرب وتحسني 

التواصل مع الزبناء.
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اأن�صطة ال�صندوق ل�صنة 2017
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�لت�صيري �لإد�ري

�مل�ستفيدون

بلغ عدد املستفيدين يف نهاية سنة 2017 من املعاشات املؤداة من طرف الصندوق 134 805 ، بزيادة ٪7,2 مقارنة مع عام 2016. يتم توزيع 

هذا الرقم حسب األنظمة عىل النحو التايل:

�لقتطاعات و�مل�صاهمات و�ملعا�صات �مل�صروفة 

ومساهامت  املوظفني  اقتطاعات  حجم  بلغ   ،2017 سنة  خالل 

املغريب  الصندوق  طرف  من  املسرية  األنظمة  يف  املشغلة  الهيآت 

للتقاعد 26,11 مليار درهم،  بزيادة بلغت 9,54 ٪ مقارنة مع سنة 

2016. وباملقابل ارتفعت املعاشات املؤداة ب ٪12,15 مقارنة مع 

السنة السابقة لتصل إىل 33,69 مليار درهم.

من  للمستفدين  املؤداة  العائلية  التعويضات  مبلغ  ارتفع  كام 

مختلف األنظمة اىل 870 مليون درهم، ُمسجلة بذلك زيادة قدرها 

٪3,27 مقارنة مع سنة 2016.

ت�صفية �مللفات

يف عام 2017 ، متت معالجة 090 94 ملًفا للتقاعد. وحسب طبيعة التصفية ، سجلت التخويالت1 الجديدة واملراجعات2، عىل التوايل  انخفاضا 

قدره ٪8,39 و ٪29,22 مقارنة مع سنة 2016. 

1- عملية منح معاش ملنخرط أو ذوي حقوقه

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

تطور �لقتطاعات و �مل�صاهمات و �ملعا�صات �ملوؤد�ة

�لقتطاعات و �مل�صاهمات �ملعا�صات �ملوؤد�ة
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تدبري �لعلقة مع �لزبناء

ØØف�صاء�ت �ل�صتقبال

باإلضافة لتواجده يف مختلف أرجاء اململكة، عرب مثان مندوبيات جهوية، قام الصندوق املغريب للتقاعد بفتح شبابيك لالستقبال داخل الخزينة 

اإلقليمية، يف كل من الداخلة وكلميم والخميسات، وذلك من أجل تعزيز سياسة القرب ومتكني املرتفقني التابعني لهاته املناطق من االستفادة 

من نفس الخدمات املقدمة من طرف مندوبيات الصندوق.

ØØ مركز �لإت�صال �لهاتفي

من أجل متكني مركز االتصال الهاتفي من أداء الدور املنوط به واملتمثل يف تقديم جميع املعلومات الرضورية للزبناء، تم القيام بدراسة همت 

إعادة هيكلته وذلك عىل املستويني التنظيمي والتقني. ويهدف هذا التصور الجديد إىل جعل مركز االتصال، ابتداء من 2018، بديالً حقيقياً 

مُيكِّن من إعفاء الزبناء من التنقل إىل مختلف فضاءات االستقبال.
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ØØخلدمات �ملقدمة عن بعد�

مكنت الحمالت التنشيطية التي نظمت عىل املستوى الجهوي، من أجل الرتويج ملزايا الخدمات التي يُوفرها الصندوق عرب األنرتنيت3 ، من 

تسجيل 34.000 منخرطاً ومتقاعداً خالل سنة 2017 مقابل 14.930 سنة 2016 ليصل العدد اإلجاميل للمسجلني بالبوابة إىل 99.457 )منهم 

35.331 متقاعدا(.

ØØنظام �لإخبار عرب �لر�صائل �لن�صية �لق�صرية وكذ� �لربيد �لإلكرتوين

باإلضافة إىل الرسائل الربيدية التي يتم بعثها إىل الزبناء من أجل إخبارهم عن تاريخ أول أداء ملعاشاتهم، ومتاشيا مع رغبة الصندوق يف استباق 

انتظارات منخرطيه ومتقاعديه، تم إنجاز ما ييل: 

 إحداث نظام إخباري عرب الرسائل النصية القصرية وكذا الربيد اإللكرتوين لفائدة املتقاعدين الجدد لسنة 2017 )24.204 رسالة قصرية 	 

و5.946 بريد إلكرتوين( من أجل إشعارهم بوضعية ملفات معاشاتهم وذلك منذ توصل الصندوق بها إىل غاية األداء الفعيل للمعاش؛ 

 إنشاء قاعدة إلكرتونية لالتصال عن بعد خالل حملة مراقبة الحياة وعدم الزواج بواسطة الرقم 5808، حيث تم التوصل سنة 2017 ب 	 

33.595 اتصال من طرف املتقاعدين. 

�ل�صت�صارة و�ملو�كبة 

نظم الصندوق املغريب للتقاعد، برشاكة مع مؤسسة محمد السادس للنهوض باألعامل االجتامعية  للرتبية والتعليم، لقاءات يف 18 مدينة 

مبختلف أنحاء اململكة مكنت من إخبار 7.148 موظفا تابعني لوزارة الرتبية الوطنية ومقبلني عىل التقاعد4 مبعالجة ملفاتهم .

كام تم عقد اجتامعات مع مختلف القطاعات الوزارية واملؤسسات العمومية و كذا الجامعات املحلية يف الجهات االثنا عرش للمملكة من 

أجل تعميم الخدمات املقدمة عن بعد. وخالل هذه اللقاءات، تم توزيع 551.341 بطاقة انخراط و 517.023 قن رسي للولوج إىل الحسابات 

الشخصية للمنخرطني بالبوابة اإللكرتونية للصندوق.

التحسيسية املنظمة لفائدة األشخاص املسنني  وذلك من أجل تطوير  كام ساهمت املندوبيات الجهوية بصفة فعالة يف مختلف األنشطة 

تواصل أكرث قربا  وكذا بغية التعريف مبختلف الخدمات املقدمة من طرف الصندوق. 

�لإن�صات �إىل �لزبناء

يقوم الصندوق املغريب للتقاعد طيلة السنة بإنجاز دراسة ملعرفة مستوى رىض الزبناء بخصوص الخدمات املقدمة عرب مختلف قنوات االتصال.

ولقد مكَّنت هذه الدراسة خالل سنة 2017 من التوصل إىل النتائج التالية:  

نسبة الرىض قنوات االتصال

92 % فضاءات االستقبال

مركز االتصال الهاتفي  % 62

86 % البوابة اإللكرتونية للصندوق

الخدمات املقدمة عن بعد % 82

3 -  االضطالع عىل الوضعية اإلدارية، محاكاة املعاش، طلب شهادة املعاش، تحديد موعد وإيداع ومتابعة الشكايات ...…

4 -  اإلحالة عىل التقاعد برسم 2017
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�لعلقة مع موؤ�ص�صة و�صيط �ململكة

سجل التقرير الصادر عن مؤسسة وسيط اململكة برسم سنة 2017 ارتياحها من تجاوب الصندوق املغريب للتقاعد مع تدخالتها وموافاته لها 

بعنارص الجواب عن الشكايات و كذا تفعيل توصياتها  داخل اآلجال القانونية.

 ولإلشارة  فقد توصل الصندوق خالل سنة 2017 ب201 شكاية من بينهن 18 تم التوصل بها يف آخر السنة حيث متت اإلجابة عليها يف بداية 

سنة 2018 .

أما بالنسبة ل183 شكاية املتبقية، فيمكن توزيعها كام ييل:

49 شكاية متت معالجتها بعد التوصل بالوثائق الرضورية؛	 

32 شكاية متت تسويتها من طرف مصالح الصندوق وذلك قبل تدخل مؤسسة الوسيط؛	 

28 شكاية تطلبت مزيدا من التوضيحات؛	 

38 شكاية مل تتم معالجتها عىل أساس اعتبارات قانونية حيث تم تعليل ذلك للمؤسسة استنادا لنصوص قانونية؛	 

36 شكاية مل تتم تلبيتها لكون معالجتها تتوقف عىل التوصل بالوثائق او بسبب رضورة القيام بإجراءات مع إدارات اخرى. 	 

�ل�صر�كة و�لتعاون

وعيا برضورة االنفتاح عىل املحيط الخارجي من اجل الولوج إىل حلول مبتكرة وخربات جديدة، عمل الصندوق املغريب للتقاعد عىل دعم 

وتقوية جهاز الرشاكة عرب إبرام اتفاقيات جديدة عىل الصعيد الوطني والدويل وكذا عرب تعميم بعض التجارب الناجحة للتعاون.

 على �ل�صعيد �لوطني

التوقيع عىل اتفاقية رشاكة من أجل توطيد العالقة بني املؤسستني وكذا تعزيز التنسيق العميل وتبادل 

الخربات والتفكري يف القضايا ذات االهتامم املشرتك يف مجاالت االحتياط االجتامعي.

االحتياط  ملنظامت  الوطني  الصندوق 

االجتامعي )مارس2017( 

وذلك  اإلقليمية  مقراتها  مختلف  يف  للصندوق  شبابيك  خلق  اجل  من  رشاكة  اتفاقية  عىل  التوقيع 

التابعني لهاته املناطق من نفس الخدمات املقدمة من طرف  من اجل استفادة مرتفقي الصندوق 

املندوبيات..

الخزينة العامة للمملكة )يونيو 2017(

التوقيـع عىل اتفاقية إطـار للتنسيق وتبادل املعلومـات مع الصنـدوق الوطنـي للضمـان االجتامعـي 

و النظام الجامعي ملنح رواتب التقاعد بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بني أنظمة االحتياط االجتامعي 

لتوفري خدمة أفضل للزبناء املشرتكني وكذا وضع املقتضيات القانونية يف هذا امليدان.

الصندوق الوطني للضامن االجتامعي، النظام 

الجامعي ملنح رواتب التقاعد )يوليوز 2017(

مخططات  بتدبري  املكلفة  والهيئات  املهني  واإلدماج  التشغيل  وزارة  مع  إطار  اتفاقية  عىل  التوقيع 

أنظمة االحتياط االجتامعي يف املغرب باإلضافة إىل الوكالة الوطنية  للتأمني الصحي يف إطار مرشوع 

التوأمة بني املغرب واالتحاد األورويب ، من أجل إنشاء نظام لجمع وحساب املؤرشات الالزمة إلدارة 

الضامن االجتامعي عىل املستوى الوطني.

الصندوق  املهني،  واإلدماج  التشغيل  وزارة 

الوطني للضامن االجتامعي، الصندوق الوطني 

ملنح  الجامعي  النظام  االحتياط،  ملنظامت 

املهني  الصندوق  االجتامعي،  التقاعد  رواتب 

للتأمني  الوطنية   الوكالة  للتقاعد،  املغريب 

الصحي  )شتنرب 2017( 
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 على �ل�صعيد �لدويل

االتفاقيات الجديدة

توقيع اتفاقية رشاكة مع الصندوق الوطني للضامن االجتامعي  ملوظفي الدولة  يف جمهورية الكونغو 

الدميقراطية  بهدف االستفادة من خربة الصندوق املغريب للتقاعد إلنشاء صندوق تقاعد مستقل

يوليوز 2017

التوقيع عىل اتفاقية رشاكة مع صندوق دولة مايل للضامن االجتامعي تهدف إىل االستفادة من خربة 

الصندوق املغريب للتقاعد.

شتنرب 2017

االجتامعي،  للضامن  الهولندية  والصناديق  للتقاعد  املغريب  الصندوق  بني  تعاون  اتفاق  عىل  التوقيع 

بهدف تطوير التعاون التقني.

نونرب 2017

تبادل الخربات

استقبال وفد للصندوق املستقل للتقاعد للموظفني يف بوركينا فاسو. ماي 2017

استقبال وفد من الصندوق العام للتقاعد ملوظفي الدولة بالكوت ديفوار للقيام بزيارة عمل تركز بشكل 

رئييس عىل خربة الصندوق املغريب للتقاعد يف مجال املعاش التكمييل.

يوليوز 2017

استقبال وفد من دولة مايل ملناقشة القضايا املتعلقة باإلدارة والتسيري األكتواري ألنظمة املعاشات نونرب 2017

زيارة عمل لوفد من الصندوق املغريب للتقاعد إىل صناديق التقاعد الهولندية  لتبادل الخربات املتعلقة 

بنظام الحكامة وتدبري العالقة مع الزبناء ونظام املعلومات.

نونرب 2017

استقبال وفد كونغويل لتبادل أفضل املامرسات يف املجاالت املتعلقة بأنظمة املعلومات وحفظ امللفات 

وتدبري العالقة مع الزبناء  .

دجنرب 2017

مر�قبة ��صتمر�ر �حلق يف �ملعا�س

يف سنة 2017، عمل الصندوق املغريب للتقاعد عىل تعزير عملية مراقبة استمرار الحق يف املعاش  حيث خصت 194.651 مستفيدا ) بزيادة 

نسبتها 51 % مقارنة مع سنة 2016( من بينهم :

150.146 برسم مراقبة الحياة؛	 

17.347  ملراقبة عدم إعادة الزواج؛	 

15.204 ملراقبة استمرار التمدرس؛	 

11.954 ملراقبة الدخل.	 
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وحسب طبيعة النظام،  فقد همت عمليات مراقبة  استمرار الحق يف املعاش خالل سنة 2017، 132.953 مستفيدا من نظام املعاشات املدنية 

مام يعادل 68 % من مجموع األشخاص املعنيني باملراقبة.

نفقات �لت�صيري

• تطور نفقات �لت�صيري �لإد�ري و�ملايل لل�صندوق �ملغربي للتقاعد	

ارتفع إجاميل صايف النفقات اإلدارية واملالية للصندوق من 136,66 مليون 

درهم سنة 2016 إىل 138,55 مليون درهم يف عام 2017.

• �لن�صبة �ل�صافية لنفقات �لت�صيري	

خالل سنة 2017، بلغت نسبة نفقات التسيري اإلداري واملايل من مجموع 

الصندوق  طرف  من  املسرية  األنظمة  ونفقات  واملساهامت  االقتطاعات 

%0,24، مقابل %0,26 خالل السنة املاضية.
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لحساب  املنجزة  الخدمات  من  عليها  املُحصل  الصندوق  عائدات  بلغت 

الغري )الدولة واملؤسسات املعتمدة(، ومن تسيري نظام التقاعد »التكمييل« 

ومداخيل األمالك العقارية 30.79 مليون درهم خالل سنة 2017. ساهم 

٪18.60، مسجال  بنسبة  للصندوق  التسيري  نفقات  تغطية  املبلغ يف  هذا 

بذلك انخفاضاً قدره نقطتني مقارنة مع سنة 2016.
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اأن�صطة الأنظمة





المعاشات المدنية
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       �أهم �ملوؤ�صر�ت 

662.614    منخرط نشيط

18,7 مليار درهم      من االشرتاكات واملساهامت)مبعدل وعاء شهري خام قدره 9.466 درهم(

358.438    مستفيد ، من بينهم: 

     261.576 مستفيد من املعاش األسايس من بينهم 21.762 مستفيد جديد خالل سنة 2017 مبعدل معاش 	•
شهري خام  قدره:            

7.162 درهم )بالنسبة لجميع املتقاعدين(

10.126 درهم )بالنسبة  ملتقاعدي سنة 2017( 

     96.862 مستفيد من معاش ذوي الحقوق من بينهم 7.632 مستفيد جديد خالل سنة 2017	•

32.734    مستفيد من املعاش األدىن من بينهم 9.492 مستفيد من معاش ذوي الحقوق

89                    مستفيد تجاوز عمره املائة سنة من بينهم 40 مستفيد من املعاش األسايس و 49 مستفيد من معاش ذوي الحقوق

24,3 مليار درهم   من املعاشات املرصوفة

260,7 مليون درهم   من التعويضات العائلية املمنوحة 

نظام �ملعا�صات �ملدنية 

يعتمد متويل نظام املعاشات املدنية عىل مبدأ التوزيع املرشوط بتكوين احتياطات مالية. ويرتكز متويل معاشات املتقاعدين وذوي حقوقهم 

عىل اقتطاعات املنخرطني النشيطني ومساهامت الهيئات املشغلة )مبدأ التضامن بني األجيال(. أما الفوائض املالية فتُشكل الرصيد االحتياطي 

لهذه  املنظمة  القانونية  للمقتضيات  طبقا  املايل  السوق  يف  مبارشة  يُوظف  للتقاعد، حيث  املغريب  الصندوق  من طرف  تدبريه  يتم  للنظام 

املؤسسة.

وترتكز طريقة اكتساب وتدبري الحق يف املعاش لهذا النظام عىل مبدأ املعاش املُحدد مسبقاً. ويتعلق تحديد مبلغ املعاش مبتغريات خاصة بكل 

منخرط )مدة الخدمة وقيمة األجر املرجعي( والتي تخضع لقواعد مشرتكة من أجل تحديد الحقوق )النسبة املئوية الحتساب املعاش(، علام 

أن اكتساب الحق يف املعاش مرتبط بأداء االقتطاعات واملساهامت.
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وخالل سنة 2017، واصل الصندوق املغريب للتقاعد تطبيق اإلصالح املقيايس املعتمد سنة 2016. ويوضح الجدول التايل جميع التدابري التي 

تم اتخادها يف إطار هذا اإلصالح وكذا تواريخ الرشوع يف التطبيق.

تاريخ 

املفعول
بعد اإلصالحقبل اإلصالحاملقاييس

أجل سن اإلحالة عىل التقاعد بصفة تدريجية إىل 63 سنة وذلك عىل 60 سنةسن اإلحالة عىل التقاعد برسم حد السن2016/08/30

النحو التايل:

• للمزدادين قبل سنة 1957: 60 سنة	

• للمزدادين سنة 1957: 60 سنة و 6 أشهر	

• للمزدادين سنة 1958: 61 سنة	

• للمزدادين سنة 1959: 61 سنة و 6 اشهر	

• للمزدادين سنة 1960: 62 سنة	

• للمزدادين سنة 1961: 62 سنة و 6 أشهر	

يف 2016/08/30 الحق  الكتساب  الدنيا  الفعلية  الخدمة  مدة 

املعاش قبل بلوغ حد السن القانوين

21 سنة بالنسبة 

للذكور؛

15 سنة بالنسبة 

لإلناث.

• 24 سنة بالنسبة للذكور؛	

• 18 سنة بالنسبة لإلناث	

النسبة السنوية الحتساب املعاش يف حالة بلوغ 	•2017/01/01

حد السن القانونية أو الوفاة يف طور العمل 

أو عدم القدرة البدنية أو اإلحالة الحتمية أو 

العزل من غري توقيف حق التقاعد أو لعدم 

الكفاءة املهنية أو االستقالة املقبولة قانوناً أو 

بناًء عىل طلب مع قضاء ما ال يقل عن 41 سنة 

من الخدمة .

التقاعد النسبي بناء عىل طلب	•

 2.5%• 2.5% من األجر املرجعي بالنسبة ملدة الخدمة املنجزة قبل فاتح 	

يناير 2017؛

• 2% من األجر املرجعي بالنسبة ملدة الخدمة املنجزة ابتداًء من 	

فاتح يناير 2017.

2017/01/01 2%• %2 من األجر املرجعي بالنسبة ملدة الخدمة املنجزة قبل فاتح 	

يناير 2017؛

• %1.5من األجر املرجعي بالنسبة ملدة الخدمة املنجزة ابتداًء من 	

فاتح يناير 2017.

2017/01/01

األجر املرجعي 

عنارص آخر أجرة 

خضعت لالقتطاع من 

أجل املعاش

متوسط عنارص األجرة برسم 96 شهرا األخرية من الخدمة مع التدرج 

كام ييل:

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.	•

نسبة اشرتاكات املنخرطني )ن.ش .م(	•2016/09/01

نسبة مساهامت الهيئة املشغلة )ن. ش .ه .م(	•

10 %)ن.ش .م(	•

%10)ن. ش .ه .م(	•

فاتح شتنرب 2016: 11 % )ن.ش .م(- 11 % )ن. ش .ه (؛	•

فاتح يناير 2017 : 12 % )ن.ش .م(- 12 % )ن. ش .ه (؛	•

فاتح يناير2018 :  13 % )ن.ش .م(- 13 % )ن. ش .ه (؛	•

فاتح يناير2019:  14 % )ن.ش .م(- 14 % )ن. ش .ه (؛	•

فاتح شتنرب 2016: 1.200 درهم	•1.000 درهم	•الحد األدىن للمعاش	•2016/09/01

فاتح يناير 2017 : 1.350 درهم؛	•

فاتح يناير2018 :  1.500 درهم.	•
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�ملنخرطون �لن�صيطون 

إىل غاية متم سنة 2017، بلغ عدد املنخرطون النشيطون يف نظام املعاشات املدنية 662.614 منخرطا أي بزيادة نسبتها ٪2,09 مقارنة مع 

السنة املاضية. 

ارتفعت نسبة تأنيث الفئة املنخرطة النشيطة، من 25,89 % سنة 1986 اىل 33,72 % سنة 2017.

بالرجوع للبنية الدميوغرافية لفئة املنخرطني النشيطني خالل سنوات 

1986 و 1997 و2017، فإن مجموعة من العوامل تضهر شيخوخة 

هاته الفئة حيث ارتفع متوسط السن ب10 سنوات يف غضون 31 

سنة ، إذ انتقل إىل 45 سنة يف 2017 بعد أن كان يف حدود 35 سنة 

فام أقلفام أكرثيف 1986.
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�مل�صتفيدون 

يف سنة 2017، بلغ عدد املستفيدين من معاشات املدنية للتقاعد 358.438 مستفيد مقابل 335.372 يف سنة 2016، مسجال بذلك ارتفاعا 

نسبته 6,88 %.

وحسب نوع املعاش، عرف عدد املستفيدين من املعاشات األساسية ارتفاعا مقدرا ب 6,23 % يف الوقت الذي تزايد فيه عدد املستفيدين من 

معاشات ذوي الحقوق  بنسبة  8,67 %.

واصل متوسط املعاش الشهري للمتقاعدين ارتفاعه ليصل يف سنة 

2017 إىل 10.126 درهم بعد أن كان 9.303 درهم خالل السنة 

املاضية.

�لقتطاعات و�مل�صاهمات و�ملعا�صات �مل�صروفة

برسم  درهم  مليار   18,66 مبلغ  تحصيل  تم   ،2017 سنة  خالل 

نظام  يف  املشغلة  الهيئات  ومساهامت  املنخرطني  اشرتاكات 

سنة  مع  مقارنة   13,02% نسبته  بارتفاع  أي  املدنية  املعاشات 

املعاشات  برسم  املرصوف  اإلجاميل  املبلغ  فإن  باملقابل   .2016

املدنية و املؤدى خالل سنة 2017، فقد تزايد ب %14,19  مقارنة 

مع السنة املاضية  ليصل إىل 24,29 مليار درهم.

التعويضات العائلية املمنوحة لفائدة املستفيدين من  وبخصوص 

هذا النظام فقد بلغت 261 مليون درهم يف سنة 2017 مسجلة 

ارتفاعاً نسبته %10 مقاربة مع سنة 2016.
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ت�صفية �ملعا�صات

متت خالل سنة 2017 معالجة ما مجموعه 63.604 ملفا للمعاش مسجال بذلك زيادة يف تصفية املعاشات بنسبة قدرها %9,40 مقارنة مع 

السنة الفارطة.

وحسب سبب اإلحالة عىل التقاعد، متيزت التخويالت الجديدة  بهيمنة ملفات التقاعد برسم حد السن)%70( متبوعة مبلفات اإلحالة عىل 

التقاعد بناء عىل طلب )20%(.

أكرث من %93 من املستفيدين من املعاشات تقاضوا رواتبهم يف بداية الشهر املوايل لتاريخ حذفهم من األسالك دون انقطاع للدخل

خالل سنة 2017، تم أداء 13.252 معاشا يخص املحذوفني من األسالك برسم سنة 2017 من بني 22.760 معاشا مخوال يف نفس السنة.

وتتوزع ملفات املعاش التي متت معالجتها  وأداؤها خالل سنة 2017 كام ييل:

 6.167  معاشا  للتقاعد ، يخص موظفي وزارة الرتبية الوطنية الذين تم اإلحتفاظ بهم يف العمل إىل غاية 31 غشت 2017، والذي تم 	 

رصفه يف 30 شتنرب 2017 بإنجاز نسبته 96,85 %؛

 705  معاشا  للتقاعد ، يخص موظفي وزارة الرتبية الوطنية الذين تم اإلحتفاظ  بهم يف العمل إىل غاية 31 غشت 2017، والذي تم 	 

رصفه ما بني 30 شتنرب و 31 دجنرب2017؛

 2.958  معاشا يتعلق مبوظفي وزارة الرتبية الوطنية املحالني عىل التقاعد بناء عىل طلبهم يف 31 غشت 2017 والذي تم رصفه يف 30 	 

شتنرب 2017 بإنجاز نسبته 98,10 %؛

 95  معاشا ، يخص موظفي وزارة الرتبية الوطنية واملحالني عىل التقاعد بناء عىل طلبهم يف 31 غشت 2017 ، والذي تم رصفه ما بني 	 

30 شتنرب و 31 دجنرب2017؛

664 معاش يهم املحالني عىل التقاعد يف31 دجنرب2017 والذي تم رصفه يف 31 يناير2018 بإنجاز نسبته 93,80 %؛	 

 من بني 2.781 ملفا آخرا تم التوصل به عىل مدى سنة 2017، قام الصندوق برصف 2.663 معاشا للتقاعد أي بنسبة أداء بلغت 95,76%.	 

أما بالنسبة مللفات التقاعد النسبي بناء عىل طلب املعنيني باألمر، فقد تم خالل سنة 2017 تصفية 4.568 معاشا مقابل 8.617 معاش يف سنة 

2016 أي بانخفاض بنسبة 47 %.
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�أن�صطة �أخرى 

متيز نشاط الصندوق كذلك خالل سنة 2017 مبا ييل :  

 معالجة  3.229 دفرتا فرديا محوال من النظام الجامعي ملنح رواتب التقاعد إىل الصندوق املغريب للتقاعد وتصفية 1.497 ملف لتصحيح 	 

الخدمات السابقة؛

معالجة ملفات اسرتجاع املبالغ املقتطعة من أجل التقاعد لفائدة 402 منخرطا؛	 

تسجيل 1.216 طلبا يتعلق باالستفادة من التعويضات العائلية.	 





المعاشات العسكرية
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        �أهم �ملوؤ�صر�ت 

من االقتطاعات واملساهامت 6,3 مليار درهم 

من املعاشات املؤداة   8,2 مليار درهم 

من التعويضات العائلية املمنوحة  599 مليون درهم 

258.341              مستفيد من بينهم:

       198.745 مستفيد من املعاش األسايس من بينهم 9.268 مستفيد جديد خالل سنة 2017 مبعدل معاش 	•

شهري خام قدره:            

3.061,35 درهم  درهم )بالنسبة لجميع املتقاعدين(

5.604,89 درهم )بالنسبة للمنخرطني املحالني عىل التقاعد يف سنة 2017( 

     59.596 مستفيد من معاش ذوي الحقوق من بينهم 4.657 مستفيد جديد خالل سنة 2017	•

مستفيد من املعاش األدىن من بينهم 8.402 مستفيد من معاش ذوي الحقوق   40.877

45                            مستفيد تجاوز عمره املائة سنة من بينهم 19 مستفيد من املعاش األسايس و 26 مستفيد من معاش ذوي الحقوق

نظام �ملعا�صات �لع�صكرية
وذوي  املتقاعدين  معاشات  متويل  ويرتكز  مالية.  احتياطات  بتكوين  املرشوط  التوزيع  مبدأ  عىل  العسكرية  املعاشات  نظام  متويل  يعتمد 

حقوقهم عىل اقتطاعات املنخرطني النشيطني ومساهامت الهيئات املشغلة )مبدأ التضامن بني األجيال(. 

وترتكز طريقة اكتساب وتدبري الحق يف املعاش لهذا النظام عىل مبدأ املعاش املُحدد مسبقاً. ويتعلق تحديد مبلغ املعاش مبتغريات خاصة بكل 

منخرط )مدة الخدمة وقيمة األجر املرجعي( والتي تخضع لقواعد مشرتكة من أجل تحديد الحقوق )النسبة املئوية الحتساب املعاش(، علام 

أن اكتساب الحق يف املعاش مرتبط بأداء االقتطاعات واملساهامت.
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�مل�صتفيدون 

بلغ عدد املستفيدين من نظام املعاشات العسكرية، يف متم سنة 2017، 258.341 مستفيدا، مسجال بذلك ارتفاعا مبعدل نسبته %4,42 مقارنة 

مع سنة 2016.

املستفيدين من  فيه عدد  تزايد  الذي  الوقت  بنسبة %3,15 يف  ارتفع  األساسية  املعاشات  املستفيدين من  فإن عدد  املعاش،  نوع  وحسب 

معاشات ذوي الحقوق  مبعدل  8,88 %.

�لقتطاعات و �مل�صاهمات و�ملعا�صات �مل�صروفة

خالل سنة 2017، تم تحصيل 6,27 مليار درهم برسم اقتطاعات 

املعاشات  نظام  يف  املشغلة  الهيئات  ومساهامت  املنخرطني 

العسكرية أي بارتفاع نسبته %0,97 مقارنة مع سنة 2016 .

تزايد  فقد   ،2017 سنة  خالل  املؤدى  املعاش  ملبلغ  بالنسبة  أما 

املاضية، ليصل إىل 8,22 مليار  السنة  بنسبة %7,45 مقارنة مع 

درهم.

وبخصوص التعويضات العائلية املمنوحة لفائدة املستفيدين من هذا النظام فقد بلغت 599 مليون درهم يف سنة 2017.

ت�صفية �ملعا�صات

متت خالل سنة 2017 معالجة ما مجموعه 26.380 ملفا للمعاش مقابل 57.128 خالل سنة 2016، مسجلة بذلك انخفاضا نسبته 53,82% .

ت عملية إعادة تقييم الحد األدىن للمعاش )45.402 ملف خالل  ويفرس هذا االنخفاض بكون أغلبية امللفات املُعالجة خالل سنة 2016 همَّ

سنة 2016 مقابل 12.806 خالل سنة 2017(

هذا وقد تزايدت كل من التخويالت الجديدة والتحويالت بنسبة %13,43 و%22,02 عىل التوايل.

وحسب سبب اإلحالة عىل التقاعد، متيزت التخويالت الجديدة بهيمنة ملفات اإلحالة عىل التقاعد برسم حد السن مبعدل قدره 77% .

االقتطاعات وامل�ساهمات معا�سات م�ؤداة
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خالل سنة 2017، متت تصفية وأداء 4.166 معاشا يخص املحذوفني من األسالك برسم سنة 2017 من بني 9.690 معاش ُمخول وُمؤدى خالل 

نفس السنة.

%99,81 من املستفيدين من املعاشات تقاضوا رواتبهم يف بداية الشهر املوايل لتاريخ حذفهم من األسالك دون انقطاع للدخل.



 

التكميلي
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     �أهم �ملوؤ�صر�ت 

218 3  منهم 713 منخرط جديد يف سنة 2017   �ملنخرطون

26,5 مليون درهم �لقتطاعات

1,2 مليون درهم �لإير�د�ت �ملحددة

11,2 مليون درهم ��صرتجاع �ملبالغ �ملدخرة

8,02% ن�صبة �ملردودية �ملحققة يف �صنة  2017

نظام �لتقاعد �لختياري »�لتكميلي«

يعتمد متويل نظام التقاعد التكمييل عىل مبدأ الرسملة. ويرتكز متويل هذا النظام عىل منطق تراكم االدخار، حيث إن االشرتاكات املدفوعة 

بصفة فردية تُغذي حساب أو رصيداستثامر. وتُضاف العائدات املالية املحصل عليها إىل الرأسامل املكون وميكن رصفها لفائدة املستفيدين 

عىل شكل رأسامل أو إيراد.

إن طريقة اكتساب وتدبري الحقوق املعاشية للنظام تعتمد عىل مبدأ االقتطاعات املحددة إذ ينحرص االلتزام يف مستوى االقتطاعات فقط. أما 

بالنسبة ملبلغ املعاش الذي ميكن الحصول عليه، فريتبط بحجم االقتطاعات وما تُدره من عائدات مرتاكمة خالل مرحلة املساهمة يف النظام.
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�ملنخرطون 

إىل غاية متم سنة 2017، وصل عدد املنخرطني يف نظام التقاعد التكمييل إىل 3.218 ، مسجال بذلك ارتفاعا بنسبة 28,46 % مقارنة مع سنة 

2016. وبذلك يكون عدد منخرطي النظام قد تزايد منذ إحداثه يف سنة 2006 مبعدل سنوي نسبته 22,87  % .

�لقتطاعات و �لإر�د�ت �مل�صروفة

وصل مبلغ االشرتاكات املحصل عليها يف سنة 2017 برسم نظام التقاعد التكمييل إىل 26,46 مليون درهم أي بارتفاع نسبته %26,55 مقارنة 

مع سنة 2016.

وعليه، ومنذ إحداث هذا النظام، عرف حجم االقتطاعات تزايدا مبعدل سنوي نسبته 36,97%.

خالل سنة 2017، تم رصف مبلغ 12,39 مليون درهم والذي خص طلبات اسرتجاع الحقوق املكونة وكذا اإليرادات املحددة يف الزمن. 

�لنفقات �ملرتبطة بتدبري �لنظام 

ارتفعت النفقات التقنية املرتبطة بتدبري النظام خالل سنة 2017 إىل 1,37 مليون درهم مقابل 1,16 مليون درهم يف سنة 2016 .

ي





خدمات لحساب الغير
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�أهم �ملوؤ�صر�ت
مستفيد، من بينهم:

• 277 79 مستفيد من معاش الزمانة )املدنية والعسكرية( 	
188 355

• 104 30  مستفيد من التعويضات ومعاشات الزمانة لقدماء املقاومني	

• 123 2   مستفيد من معاشات األنظمة غري املساهمة	

• 851 76  مستفيد من املعاشات واملنح املسرية لفائدة الغري	

من املبالغ املؤداة منها :

• 531,10   مليون درهم بالنسبة ملعاشات الزمانة	

• 200,47   مليون درهم من التعويضات برسم معاشات الزمانة لقدماء املقاومني	

• 4,51   مليون درهم برسم معاشات األنظمة األخرى الغري املساهمة	

• 425,57  مليون درهم من التعويضات الخاصة باألنظمة املسرية لحساب الغري	

162 1 مليون درهم

من التعويضات العائلية املرصوفة 11  مليون درهم

تدبري �خلدمات حل�صاب �لغري

يقوم الصندوق املغريب للتقاعد بتدبري مجموعة من األنظمة لصالح الدولة التي تتحمل حرصيا مصاريفها. و يتعلق األمر خصوصا مبعاشات 

الزمانة )املدنية والعسكرية( و املعاشات والتعويضات املمنوحة لقدماء املقاومني وأعضاء جيش التحرير و كذا املنح املعينة. 

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

 املعاشات واملنح املسرية لصالح مؤسسة الحسن الثاين لألعامل االجتامعية لقدماء العسكريني وقدماء املحاربني ومؤسسة محمد السادس 	 

للنهوض باألعامل االجتامعية للرتبية والتعليم؛

املعاشات واملنح املسرية لحساب وزارة االقتصاد واملالية.	 
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تدبري �خلدمات حل�صاب �لدولة  

�مل�ستفيدون

وصل عدد املستفيدين من األنظمة الغري املساهمة  إىل 111.504 مستفيدا مع نهاية سنة 2017، مقابل 110.636 سنة 2016 أي بارتفاع 

نسبته 0,78 %. 

ت�صفية �مللفات

معا�صات �لزمانة

للزمانة خالل سنة 2017 مقابل 1.813  متت تصفية 2.767 ملفا 

سنة 2016 مام يعادل ارتفاعا نسبته %52,62 ليصل العدد اإلجاميل 

للمستفيدين من معاشات الزمانة إىل 79.277 مستفيدا .

و بلغت التخويالت الجديدة ما مجموعه 1.353 ملفا بينام خصت 

املراجعات والتحويالت عىل التوايل 1.021 و 393 ملفا. 

�ملعا�صات �ملمنوحة لقدماء �ملقاومني و�أع�صاء جي�س �لتحرير

تحملها  يتم  والتي  والعسكرية  املدنية  الزمانة  ملعاشات  باإلضافة 

حرصيا من طرف اإلدارة املشغلة، يقوم الصندوق املغريب للتقاعد 

مبقتىض القانون رقم 93-95 بتدبري املعاشات والتعويضات املمنوحة 

لفائدة املقاومني وأعضاء جيش التحرير. وعليه، فقد بلغ مجموع 

امللفات املعالجة يف سنة 2017، 1.330  ملفا جديدا، مسجال بذلك 

ارتفاعا بنسبة %40 مقارنة مع سنة 2016 ليصل العدد اإلجاميل 

للمستفيدين إىل 30.104 مستفيد .
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�لتعوي�صات �لعائلية �مل�صروفة لفائدة قدماء �ملقاومني

 خالل سنة 2017، وصل املبلغ الذي تم رصفه برسم التعويضات العائلية للمستفيدين من معاشات الزمانة والتعويضات املمنوحة لفائدة 

قدماء املقاومني إىل 11 مليون درهم  بارتفاع نسبته 11,57 % مقارنة مع سنة 2016 . 

�أنظمة يف طور �لندثار

تم خالل سنة 2017، معالجة 9 ملفا لريتفع مجموع املستفيدين من هذه األنظمة إىل 2.123 مستفيد.

تدبري �خلدمات مبوجب ن�صو�س قانونية �أو مبقت�صى �تفاقيات

�خلدمات �ملنجزة حل�صاب وز�رة �لقت�صاد و�ملالية وموؤ�ص�صة �حل�صن �لثاين للأعمال �لجتماعية لقدماء �لع�صكريني وقدماء �ملحاربني

ارتفاعا يقدر ب 1,59 % مقارنة مع سنة 2016 ونفس اليشء  يف سنة 2017، شهدت املعاشات املرصوفة لحساب وزارة االقتصاد واملالية 

بالنسبة للمعاشات واملنح املسرية لصالح مؤسسة الحسن الثاين لألعامل االجتامعية لقدماء العسكريني وقدماء املحاربني والتي عرفت زيادة 

مهمة بلغت 48,41%.

وبصفة إجاملية، انتقل عدد املستفيدين من هذه املعاشات واملنح من 57.764 يف سنة 2016 إىل 76.851 مع نهايةسنة 2017.

تدبري�لقتطاعات

 �لقتطاعات �لنظامية

املنبع  النظامية من  االقتطاعات  بخصم  الصندوق خالل سنة 2017  قامت مصالح 

وتحويلها لفائدة املؤسسات التالية: 

مليون 	   786,90 مببلغ  الدخل  عىل  الرضيبة  برسم  للرضائب  العامة   املديرية 

درهم.

الصحية 	  التغطية  برسم  االجتامعي  االحتياط  ملنظامت  الوطني   الصندوق 

اإلجبارية مببلغ 895,34 مليون درهم،

التعاضديات األخرى للصحة مببلغ 245,14 مليون درهم.	 
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�قتطاعات مبوجب �تفاقيات 

املتقاعدين و ذوي حقوقهم، و تطبيقا  ملختلف  لفائدة  املقدمة  الخدمات  يف إطار 

االتفاقيات التي تم إبرامها مع  الخزينة العامة للمملكة و جمعيات األعامل االجتامعية 

وكذا صناديق مختلف القطاعات الوزارية  باإلضافة إىل الرشكات ومؤسسات التامني، 

يقوم الصندوق املغريب للتقاعد باقتطاعات من املنبع لفائدة هاته املؤسسات .

خالل سنة 2017، أنجز الصندوق لحساب املؤسسات املذكورة ما مجموعه 1.795.087 

اقتطاعا مببلغ إجاميل قيمته 133 مليون درهم  أي بزيادة نسبتها 27,5 %  مقارنة 

مع سنة 2016. 

�لقتطاعات لفائدة �جلمعية �ملهنية ملوؤ�ص�صات �لتمويل

يف إطار اتفاقية الرشاكة املربمة مع الجمعية املهنية ملؤسسات التمويل ، قام الصندوق 

لفائدة هذه املؤسسات والتي بلغت  خالل سنة 2017 بتحصيل استحقاقات  قروض 

861,35  مليون درهم .

وهكذا، فقد بلغ عدد املستفيدين من القروض خالل سنة 2017 ،  ما مجموعه 54.049 

مستفيدا مقابل 53.796  يف سنة 2016 .
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التدبيـر الـمالـي للأنظمــة

بقيمة تسويقية بلغت أكرث من 95 مليار درهم وقيمة محاسبية تفوق 80 مليار درهم، يعد الصندوق املغريب للتقاعد اليوم فاعال مرجعيا يف 

األسواق املالية املغربية  )ثاين مستثمر مؤسسايت باعتبار حجم االحتياطيات املسرية(.

يهدف التدبري املايل للرصيد االحتياطي، املساهمة يف دميومة مختلف أنظمة املعاشات املسرية من طرف الصندوق عىل املدى الطويل. وذلك 

عرب تحسني مردودية الرصيد االحتياطي، مع مراعاة اإلكراهات املرتبطة بالتزامات كل نظام وهامش املخاطر املُصادق عليها من طرف لجنة 

تحصيص األصول املكلفة من طرف املجلس اإلداري بالسهر وتتبع التدبري املايل للرصيد االحتياطي.

العائد القيايس املعياري الذي يُحدده املجلس اإلداري واملعتمد يف إطار  ويف هذا السياق، فإن الهدف املتوخى هو تجاوز، بشكل منتظم، 

تحصيص األصول، مع الحرص عىل الحفاظ عىل رأس املال املستثمر يف الرصيد االحتياطي عىل املدى املتوسط والطويل.  كام أنه يتوجب 

عىل الصندوق، يف إطار توجيه األداء املحاسبي لألرصدة االحتياطية، تحقيق مردودية سنوية للعائدات املالية تُناسب املردودية املستهدفة يف 

الدراسات أصول-خصوم )ALM( لنظام املعاشات املعنية وفق رشوط وقواعد التدبري وبالتوافق مع أفضل املعايري واملامرسات التي تُسري هذا 

النشاط.

وألجل تكريس مبادئ الشفافية واملسؤولية املحاسبية والحرص املطلوب، فإن الصندوق املغريب للتقاعد يُكلف بشكل منتظم مكاتب خربات 

للتصديق عىل املردودية املالية لألرصدة االحتياطية وكذا ملختلف أصناف األصول املُكونة لها.

باملسطرة  املتعلقة   ،»ISAE 3402-Type I«التصديق شهادة   ،2017 سنة  نال، خالل  للتقاعد  املغريب  الصندوق  أن  إىل  أيضاً  اإلشارة  تجدر 

املعتمدة يف التدبري املايل لألرصدة االحتياطية التي يسريها ليكون بذلك أول مؤسسة عمومية يف املغرب تحصل عىل هذه الشهادة. وخالل 

السنة الجارية، واصل قطب تدبري املحفظة املالية املنوط بها تسيري األصول االحتياطية داخل الصندوق، جهوده للحصول عىل الفئة الثانية 

.)TYPE II( لهذه الشهادة

�ل�صياق �لعام للأ�صو�ق �ملالية

تأثرت وضعية السوق املايل املغريب خالل سنة 2017، بنمو االقتصاد العاملي ووضعية مالية مناسبة للخزينة، ومستوى تضخم ُمتحكم فيه وكذا 

سياسة نقدية تيسريية.

وعىل مستوى السوق النقدي، فقد تدهورت وضعية السيولة البنكية مقارنة مع سنة 2016، كام تفاقم العجز مبا يقارب 27 مليار درهم ليصل 

إىل 42 مليار درهم يف نهاية دجنرب 2017.

أما فيام يخص سوق األسهم ، فخالل سنة 2017 استمر التوجه االيجايب املُسجل خالل سنة 2016. وهكذا فقد حقق املؤرش الرئييس للبورصة 

)مازي( أداء بلغ %6,39 ب 12388 نقطة مقابل%5,79 بالنسبة ملؤرش ماديكس. 

املنتظم  البنكية، وكذا الحضور  السيولة  الفائدة وذلك بسبب تدهور  ارتفاعاً يف اسعار  السندات، فقد شهدت سنة 2017  وبالنسبة لسوق 

للخزينة يف السوق املركزي. وبالفعل فقد اتسمت السياسة املالية للخزينة باللجوء شبه الحرصي للسوق الداخلية.

ح�صيلة نظام �ملعا�صات �ملدنية

سجلت سنة 2017 عجزاً يف متويل نظام املعاشات املدنية بلغت قيمته 5,63 مليار درهم. وقد 

تم متويل هذا العجز جزئيا من العائدات املالية املُحصل عليها برسم السنة. وعليه، فقد أنهت 

املحفظة املالية هذه السنة بقيمة محاسبية بلغت 80,13 مليار درهم مقابل 82,10 مليار درهم 

برسم السنة املاضية أي بانخفاض للرصيد االحتياطي بلغ 1,97 مليار درهم.
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ويف نهاية سنة 2017 بلغت قيمة األصول 95,09 مليار درهم بانكامش نسبته 3,1 % مقارنة بالسنة الفارطة. وأنهت القيمة املُضافة الغري 

منجزة السنة مببلغ 14,95 مليار درهم مقابل 14,89 مليار درهم يف متم السنة الفارطة وهو ما ساهم يف بلوغ مؤرش القيمة السوقية / القيمة 

املحاسبية VM/VC5 (  122%( مقابل %118 خالل سنة 2016.

وعىل مستوى التحصيص االسرتاتيجي لألصول ففي نهاية سنة 2017  متيزت بنية املحفظة املالية بهيمنة سندات الدولة حيث مثلت 87,29 % 

من مجموع التوظيفات. وداخل هذا الصنف بلغت القيم الصادرة واملضمونة من طرف الدولة 74 % من حجم االستثامر. فيام بلغت حصة 

األسهم 11,75 % عند نهاية سنة 2017.

القيايس  للعائد   %  4,01 مقابل   %  3,88 السنة  هذه  خالل  االحتياطي  الرصيد  أداء  بلغ 

املعياري .

لتدبري األصول االحتياطية  املايل   الناتج  للعائدات، فخالل سنة 2017 بلغت  بالنسبة   أما 

العائدات  تراكم  إىل  أدى  مام  االحتياطات(  و  املنح   احتساب  )دون  درهم  مليار   3,84

املحققة منذ انطالق نشاط تدبري األصول سنة 1997 إىل 42,27 مليار درهم. وميثل هذا 

املبلغ قرابة 53 % من املبلغ االجاميل لالحتياط املحاسبي املستثمر لنظام املعاشات املدنية. 

ح�صيلة نظام �ملعا�صات �لع�صكرية

بلغت االشرتاكات املحصلة خالل سنة 2017 مبلغ 6,27 مليار درهم بارتفاع بلغت نسبته 0,94 % مقارنة بسنة 2016. يف حني سجل مبلغ 

املعاشات املؤدات ارتفاعا بنسبة 7,35 % ليبلغ 8,22 مليار درهم  مقابل 7,65 مليار درهم خالل سنة 2016. ونتيجة لذلك ، فإن العجز 

التقني، الذي تتحمله امليزانية العامة للدولة بشكل كامل، ارتفع إىل 1,95 مليار درهم بنسبة تفاقم بلغت 34,9 % مقارنة بنهاية سنة 2016.

و عىل مستوى تحسني تدفقات النظام، فإن جل التوظيفات تجري يف إطار تدبري الخزينة عرب التدبري األمثل ملختلف املوارد. عليه فقد سجلت 

حصيلة النظام تحسنا خالل السنة املالية 2017 حيث بلغ العائد الصايف اإلجاميل 2,14 مليون درهم.

VM : Valeur Marché  - 5

VC : Valeur Comptable
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ح�صيلة نظام �لتقاعد �لإختياري »�لتكميلي«

التقاعد  لنظام  االحتياطي  للرصيد  املحاسباتية  القيمة  بلغت   2017 سنة  نهاية  مع 

التكمييل 145,25 مليون درهم بزيادة قدرها 22,4 % مقارنة بسنة 2016. كام بلغت 

القيمة التسوقية للرصيد االحتياطي 193,06 مليون درهم.  وتبعا لذلك ، فإن القيمة 

املضافة الكامنة تصل ملبلغ 47,82 مليون درهم وهو ما ميثل ثلث القيمة املحاسباتية 

للرصيد االحتياطي. 

فيام يخص تحصيص األصول  فقد هيمنت عىل املحفظة املالية التوظيفات املنجزة يف سندات خزينة الدولة بحصة بلغت 77 %. 

وبفضل التدبري الجيد عىل مستوى أسواق السندات واألسهم، مكن التدبري املايل للرصيد االحتياطي سنة 2017 من تحقيق عائدات مالية صافية 

بلغت 12,84 مليون درهم  وهو ما ميثل نسبة مردودية وصلت إىل 8,02 % موزعة عىل منخرطي النظام.

وعىل مستوى آخر، وفيام يخص املنجزات املالية فقد حقق الرصيد خالل نهاية سنة 2017  نسبة مردودية بلغت 3,76+ % مقابل 4,46+ % 

بالنسبة للمؤرش املرجعي.

�لت�صديق على مردودية حمفظة �لنظام

ينخرط الصندوق املغريب للتقاعد يف سياق من الرتشيد املستمر لجودة التدبري للتوظيفات، وذلك وفقا للمعايري الدولة و أحسن املامرسات هذا 

املجال. وعليه فإن املردودية املالية املحصل املحققة من خالل تدبري املحفظة املالية هذا النظام يتم التصديق عليها سنويا منذ سنة 2011 

من طرف مكتب خربة خارجي. 
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أنها  التكمييل عىل أساس  التقاعد  املدنية ونظام  املالية لنظام املعاشات  بالفعل عىل مردودية املحفظة  التصديق  ،  تم  وخالل سنة 2017 

تستجيب للمعايري املعمول بها يف هذا الصدد سواء عىل املستوى الوطني أو الدويل واملتعلق بحساب مردودية املحفظة املالية.

ISAE 3402 لت�صديق على م�صطرة تدبري �ملحفظة �ملالية ح�صب معيار�

لتمكني هيئات الحكامة للصندوق وكذا املدققني من التأكد من آلية مراقبة نشاط املحفظة املالية فإن الصندوق املغريب للتقاعد أنجز مهمة 

.ISAE 3402 تكمن يف التصديق عىل مسطرة تدبري املحفظة املالية حسب معيار

وقد كشف مضمون تقرير التصديق )الصنف األول( النتائج التالية:

توصيف أنواع الرقابة الواردة يف التقرير تعطي صورة وفية آلليات املراقبة ، وعىل الخصوص تلك املوضوعة عىل مستوى قطب تدبري 	 

املحفظة املالية بتاريخ 28 يونيو 2017.

أشكال الرقابة املوصوفة يف التقرير، يف كل جوانبها الهامة، تسمح باالستجابة ألهداف الرقابة املتعلقة بها.	 
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القيادة الأكتوارية للأنظمة

تطبيقا ملقتضيات املادة 4 من املرسوم رقم 2.95.749 املؤرخ يف 20 نونرب 1996 بتطبيق القانون رقم 43-95 القايض بإعادة تنظيم الصندوق 

املغريب للتقاعد، يتعني عىل هذا األخري عرض الحصيلة األكتوارية لنظامي املعاشات املدنية والعسكرية سنويا عىل أنظار املجلس اإلداري.

وتعكس هذه الحصيلة املنجزة من طرف املصالح املختصة للصندوق تقييم التزامات وموارد األنظمة عىل املدى البعيد بناء عىل مجموعة من 

الفرضيات ذات طابع اقتصادي ودميوغرايف واجتامعي.

�حل�صيلة �لأكتو�رية لنظام �ملعا�صات �ملدنية

هذه الحصيلة األكتوارية تستعرض وضعية نظام املعاشات املدنية إىل غاية 31 دجنرب2017 استناداً إىل مجموعة من املعطيات والفرضيات 

الدميغرافية واملالية املحينة.

�لبنية �لدميوغر�فية للنظام

إن البنية الدميوغرافية الحالية ملنخرطي نظام املعاشات املدنية 

التي  للفئة  بالنسبة  وتحديدا  األعامر  هرم  يف  انحرافا  تسجل 

ترتاوح أعامرها ما بني 45 و55 سنة وذلك بسبب شيخوخة الفئة 

النشيطة.

وما  65 سنة  ذات سن  فئة  الرتكيز عىل  املتقاعدين  أعامر  ويوضح هرم 

للنساء  بالنسبة  سنة   64,53( سنة   66,56 إىل  يصل  عمر  مبتوسط  فوق 

متقاعدا   40 الفئة  هذه  ضمن  ويدخل  للرجال(.  بالنسبة  سنة  و67.56 

يتجاوز عمرهم 100 سنة )ذكور(.

أما املعاشات املحولة فترصف أساسا لألرامل بنسبة 84,55 % من العدد اإلجاميل الذي بلغ 862 96 معاشا يف متم سنة 2017. أما النسبة 

املتبقية واملحددة يف %15,45 فهي متثل عىل التوايل عدد األبناء الذين يستفيدون من معاش األيتام والتعويضات العائلية حيث يقدر عددهم 

ب 13518 يتيم، فيام ميثل االرامل الذكور نسبة %1,49. ويبلغ معدل سن األزواج )أغلبهم إناث( 66,46 سنة. أما بالنسبة لعدد األرامل اإلناث 

الاليئ تجاوزن 100 سنة فقد بلغ هذه السنة 49 أرملة.
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فر�صيات �حل�صيلة �لأكتو�رية �ملعتمدة

القيمة املعتمدة إلنجاز حصيلة 2017 الفرضيات

2017/12/31 تاريخ التقييم

2067 بالنسبة للنظام املفتوح 
إىل غاية وفاة آخر متقاعد بالنسبة للنظام نصف املغلق

مدة اإلسقاطات 

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

4,25% معدل توظيف الفائض

4,25% معدل التحيني

1% نسبة الزيادة يف مبالغ املعاشات

0% )تعويض املحالني عىل التقاعد(        نسبة منو النشطني

 TD 88-90 جدول الوفيات

0,2 % من اإلقتطاعات و املساهامت واملعاشات   نفقات التدبري

80 مليار درهم الرصيد االحتياطي

حتليل �لنظام يف جمموعة ن�صف مغلقة

تبعا لهذه املقاربة، والتي يتم يف إطارها اعتبار الحقوق املكتسبة والتي سيتم اكتسابها يف املستقبل من طرف املنخرطني الحاليني يف النظام 

)دون األخذ بعني اإلعتبار تأثري التوظيفات الجديدة(، يتم إنجاز اإلسقاطات إىل غاية رصف معاش آخر منخرط. 

يف هذه الحالة، فإن نتائج الحصيلة تُظهر بأن التزامات النظام ستفوق أربع مرات املوارد املتوقعة. وهكذا فإن االلتزام الصايف غري املغطى 

سيصل إىل 645,71 مليار درهم. كام أن نسبة التمويل املُسبق لاللتزامات األكتوارية لنظام املعاشات املدنية ستبلغ %36,67. غري أن الرصيد 

االحتياطي يُغطي فقط %10,16 من الحقوق املكتسبة للنظام بتاريخ 31 دجنرب2017.

الحصيلة األكتوارية لنظام املعاشات املدنية لسنة 2017:

مباليري الدراهم

   1 019, 66 القيمة الحالية املحتملة للنفقات )1(

    787,64 الحقوق املكتسبة )2( 

   224,12 الحقوق املستقبلية 

   7,9 التعويضات العائلية 

  293,91  القيمة الحالية املحتملة للموارد )3(

80,04 قيمة دخرية االحتياط )4( 

-645,71 االلتزام الصايف غري املغطى = ))3(+)4((-)1(

2027 أفق دميومة النظام بالسنوات

36,67% نسبة التمويل املسبق  = ))3(+)4((/)1(

10,16% نسبة تغطية التزامات النظام يف 31 دجنرب 2017 = )4(/)2( 

حتليل �لنظام يف حالة �لنظام �ملفتوح

تنبني اإلسقاطات املتعلقة بتحليل نظام املعاشات املدنية يف حالة النظام املفتوح، عىل استمرار األخذ بعني االعتبار التوظيفات الجديدة طوال 

مدة اإلسقاط التي متتد عىل مدى 50 سنة. ويف هذه الحالة، فإن العجز التقني6  املتوقع لسنة 2018 سيصل إىل 6,5 مليار درهم مقابل 12 

مليار درهم يف غياب اإلصالح. وسيتفاقم عجز النظام سنة تلو األخرى ليصل إىل 19 مليار درهم سنة 2027 وهي السنة التي ستعرف نفاذاً 

يف االحتياطيات.  

6- العجز التقني =اقتطاعات األجراء ومساهامت املشغلني  – املعاشات املؤداة
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�حل�صيلة �لكتو�رية لنظام �ملعا�صات �لع�صكرية

هذه الحصيلة تعرض الوضعية املالية لنظام املعاشات العسكرية يف متم سنة 2017 

�لو�صعية �لدميغر�فية للنظام

إن هرم األعامر بالنسبة ملتقاعدي نظام املعاشات العسكرية يف متم سنة 2017 يوضح متركزا يف الفئة العمرية ما بني ) 50 سنة 65- سنة( 

مبتوسط العمر املحدد يف 60,21 سنة )56,23 سنة بالنسبة للنساء و 60,29 سنة بالنسبة للرجال(. وتتضمن هذه الفئة 16 متقاعدا من الذكور 

الذين يبلغ عمرهم املائة سنة.

سنة
املتقاعدون الأ�سا�سيون لنظام املعا�سات الع�سكرية
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حتليل �لنظام يف جمموعة ن�صف مغلقة

يف إطار هذا السيناريو، الذي سيستمر من خالله املنخرطون الحاليون يف أداء االقتطاعات واالستفادة من املعاشات دون األخذ بعني االعتبار 

التوظيفات الجديدة، يتم إنجاز اإلسقاطات إىل غاية نهاية معاش آخر منخرط.

اعتامداً عىل هاته املقاربة، تُقدر قيمة االلتزامات اإلجاملية لنظام املعاشات العسكرية ب 376,37 مليار درهم، يف حني تُقدر القيمة الحالية 

املحتملة للموارد املستقبلية ب 75,02 مليار درهم أي أن االلتزام الصايف غري املغطى يُقدر ب 301,35 - مليار درهم. 

ونتيجة لذلك، يتبني أن قدرة النظام عىل متويل التزاماته املستقبلية تظل غري كافية خصوصا وأن املوارد تغطي فقط %19,93 من التزامات 

هذا النظام. 

 الحصيلة األكتوارية لنظام املعاشات العسكرية لسنة 2017:

مباليني الدراهم

376,37 القيمة الحالية املحتملة للنفقات)1( 

75,02 القيمة الحالية املحتملة للموارد)2( 

-301,35 االلتزام الصايف غري املغطى )2(-)1(

% 19,93 نسبة التمويل املسبق ) 2(/)1( 

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

حتليل �لنظام يف حالة �لنظام �ملفتوح

هـذه الفرضيـة تقتضـي تعويض مناصب املحالني عىل التقاعد لضامن استقرار أعداد املنخرطني طيلة مدة اإلسقاطات والتي متتد عىل نحو 

50 سنة.

وتجدر اإلشارة إىل أن االسقاطات املالية املنجزة تبني أن نظام املعاشات العسكرية سيستمر يف مراكمة العجز يف أفق السنوات املقبلة.

وطيلة مدة اإلسقاطات، فإن العجز املرتاكم للنظام يقدر ب 198 مليار درهم.
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النتائج املحا�صباتية واملالية

الحصيلة - األصول بالدراهم 
يف 31 دجنرب 2017

31/12/2016
31/12/2017

الصايف اهتالكات ومؤن عن 

التدين

الخام  األصول 

ة 
ابت

الث
ل 

صو
األ

 

82 573 607 433 79 764 105 690 748 242 355 80 512 348 045 األصول الثابتة

601 280 0 0 0 قيم معدومة ملحقة باألصول الثابثة

11 901 218 9 346 267 20 149 932 29 496 199 أصول معنوية 

152 929 539 148 168 783 105 713 142 253 881 926 أصول ثابتة مادية

15 298 250 17 674 336 0 17 674 336    أراض

109 685 384 101 429 348 60 153 123 161 582 471    مبان

116 090 170 815 1 046 767 1 217 582    انشاءات تقنية، عتاد و أدوات

104 872 245 611 954 381 1 199 992    عتاد النقل

16 916 599 16 272 259 43 558 871 59 831 130    أثاث، عتاد املكتب و تهييئات مختلفة 

10 808 345 12 376 415 0 12 376 415    أصول ثابتة مادية قيد اإلنجاز

50 985 524 53 181 527 723 792 53 905 319 أصول مالية باستثناء التوظيفات املمثلة لالحتياطات  -د

50 894 124 53 090 127 0 53 090 127    سلفات ملحقة باألصول الثابتة

91 400 91 400 723 792 815 192    دائنيات مالية أخرى

     

82 357 189 872 79 553 409 112 621 655 489 80 175 064 601 توظيفات مالية مدرجة يف متثيل املخصصات و االحتياطات

0 0 732 377 732 377    توظيفات عقارية

58 767 212 951 54 093 341 439 65 804 121 54 159 145 560    التزامات وسندات االقرتاض

23 142 297 244 25 099 968 488 149 829 659 25 249 798 147    أسهم 

447 679 677 360 099 185 405 289 332 765 388 517    مساهامت

     

2 887 052 585 3 566 412 856 5 190 702 3 571 603 558 األصول املتداولة دون الخزينة

ة 
ول

دا
ملت

ل ا
صو

األ
 

14 416 054 14 068 634 0 14 068 634    مؤمنون متقاعدون و حسابات متعلقة مبدينون

1 129 986 763 1 877 503 778 0 1 877 503 778    مساهامت التقاعد للتحصيل

793 186 882 303 0 882 303    مستخدمون مدينون

4 176 469 90 117 397 5 190 702 95 308 100    مدينون اخرون

1 737 680 113 1 583 840 744 0 1 583 840 744    حسابات تسوية األصول

   سندات وقيم التوظيف    

فوارق التحويل لألصول -عنارص متداولة    

1 395 582 785 1 953 404 538 0 1 953 404 538 خزينة األصول

86 856 242 802 85 283 923 084 753 433 057 86 037 356 141 املجموع العام
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31/12/2016 31/12/2017 الخصوم

84 061 173 760 81 816 947 780 متويل مستديم

يم
تد

س
 م

يل
متو

-2 770 197 463 -3 612 075 815 رؤوس أموال ذاتية

12 017 907 12 017 907    رأس مال أو أرصدة مخصصات معادة الرتكيب

87 438 195 87 438 195    نتيجة صافية قيد التوزيع

-2 869 653 564 -3 711 531 916    نتيجة صافية للدورة املحاسبية

86 830 979 756 85 428 632 128 مخصصات وموارد تقنية

85 923 724 658 84 479 463 554    رصيد احتياطي نظام املعاشات املدنية

   رصيد احتياطي نظام املعاشات العسكرية  

212 956 723 241 245 133    احتياطي عن التعويضات الحال أجلها للمقاومني والعطب

22 086 720 23 624 683    احتياطي عن التعويضات الحال أجلها األنظمة األخرى الغري املساهمة

37 814 391 27 610 493    احتياطي عن التعويضات الحال أجلها األنظمة املسرية لحساب الغري

493 972 746 476 289 816
   احتياطي عن التعويضات الحال أجلها الغري مؤداة -نظام املعاشات املدنية والعسكرية 

واألنظمة الغري املساهمة

38 065 088 55 748 018    احتياطي عن التعويضات الحال أجلها الغري مؤداة -األنظمة املسرية لحساب الغري

102 359 431 124 650 432    رصيد احتياطي نظام التقاعد التكمييل 

0 0    احتياطات أخرى 

391 466 391 466 ديون التمويل

   افرتاضات سندية  

391 466 391 466    ديون أخرى للتمويل

مخصصات مستدمية ملواجهة مخاطر وتكاليف  

فوارق التحويالت -الخصوم  

حسابات الربط الخاصة باملؤسسات والفروع  

2 795 069 043 3 466 975 304 ديون الخصوم املتداولة

ية
صاف

ة 
ول

دا
مت

م 
صو

خ

128 891 105 140 682 992    معاشات و إرادات للدفع

2 259 991 524 2 743 661 444     منخرطون و مشرتكون : تسبيقات عن االنخراطان و املساهامت  

223 736 955 215 178 004    اقتطاعات من املعاشات

126 023 252 126 023 252
   انخراطات األنظمة الغري املساهمة املتوصل بها لالسرتجاع )الغري املؤدى لألنظمة الغري 

املساهمة(

21 668 086 23 735 714    موردون وحسابات مرتبطة

11 086 035 15 215 334    مستخدمون مدينون

1 514 909 291 083    هيئات اجتامعية مدينة

7 019 674 7 195 299    ديون املستحقة للدولة

10 765 937 190 620 618    دائنون آخرون

4 371 564 4 371 564    حسابات تسوية الخصوم

مخصصات أخرى ملواجهة املخاطر والتكاليف  

فوارق تحويل الخصوم - عنارص متداولة  

خزينة - الخصوم  

86 856 242 802 85 283 923 084 املجموع العام

الحصيلة -الخصوم بالدراهم 
يف 31 دجنرب 2017
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31/12/2016 31/12/2017 تسمية

23 838 759 456,34 26 113 228 432,48  اقتطاعات و مساهامت -1- 

16 512 641 421,49 18 661 895 356,71    نظام املعاشات املدنية 

6 209 597 578,07 6 268 258 246,79    نظام املعاشات العسكرية 

1 095 615 926,81 1 156 614 513,29    أنظمة املعاشات غري املساهمة 

20 904 529,97 26 460 315,69    نظام املعاشات التكمييل 

30 036 223 476,79 33 685 987 903,38  معاشات و مصاريف -2- 

21 274 857 062,55 24 293 843 896,83    نظام املعاشات املدنية 

7 654 053 838,51 8 216 714 658,13    نظام املعاشات العسكرية 

1 097 987 585,39 1 161 663 685,87    أنظمة املعاشات غري املساهمة 

9 324 990,34 13 765 662,55    نظام املعاشات التكمييل 

-4 762 215 641,06 -5 631 948 540,12  رصيد العمليات التقنية لنظام املعاشات املدنية 

-1 444 456 260,44 -1 948 456 411,34  رصيد العمليات التقنية لنظام املعاشات العسكرية 

-2 371 658,58 -5 049 172,58  رصيد العمليات التقنية ألنظمة املعاشات غري املساهمة 

11 579 539,63 12 694 653,14  رصيد العمليات التقنية لنظام املعاشات التكمييل 

-6 197 464 020,45 -7 572 759 470,90   رصيد العمليات التقنية اإلجاملية مع احتساب تكاليف التسيري3=1-2 

4 259 839 215,12 4 405 538 335,70  عائدات التوظيفات املالية املدرجة يف متثيل املخصصات واالحتياطات -4- 

3 512 618 932,34 3 272 960 501,75    عائدات التوظيفات املالية املدرجة يف متثيل املخصصات واالحتياطات 

8 957 363,42 663 765 486,24    أرباح التوظيفات املالية املدرجة يف متثيل املخصصات واالحتياطات 

25 149 527,02 11 264 135,79    فوائد و عائدات مالية التوظيفات املالية املدرجة يف متثيل املخصصات واالحتياطات 

713 113 392,34 457 548 211,92    اسرتدادات مالية : تنقيالت تكاليف 

932 028 758,69 544 310 780,54  تكاليف التوظيفات املالية املدرجة يف متثيل املخصصات و االحتياطات -5- 

5 726 034,12 0,00    تكاليف الفوائد 

10 374 351,51 9 541 011,01    تكاليف التوظيفات املالية 

406 623 586,71 0,00    خسائر التوظيفات املالية املنجزة ملدرجة يف متثيل املخصصات واالحتياطات 

505 342 196,92 532 516 942,37    مخصصات للتوظيفات  

3 962 589,43 2 252 827,16    اقتطاع من املنبع الرضيبة عىل للتوظيفات املالية 

3 327 810 456,43 3 861 227 555,16  نتيجة مالية 6 =5-4

-2 869 653 564,02 -3 711 531 915,74  النتيجة التقنية لألنظمة 3+6

حساب تقني إجاميل ألنظمة التقاعد
يف 31 دجنرب 2017
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التدقيق والت�صديق 

تدقيق ح�صابات 2017
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�لت�صديق على �أد�ء �ملحفظة �ملالية 
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�لت�صديق على �حل�صيلة �لكتو�رية
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مندوبيات و�صبابيك ال�صندوق



69

للإت�صال بال�صندوق املغربي للتقاعد

عد
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