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 حول اجتماع مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد
************** 

 

 2018 يونيو 20 األربعاءوالمالية يوم  بتفويض من السيد رئيس الحكومة، ترأس السيد محمد بوسعيد وزير االقتصاد

وقد حضر هذا االجتماع جميع ُمكونات  برسم الوالية السادسة لمجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد. الخامسةالدورة 

 المجلس من ممثلي الدولة وممثلي المنخرطين في نظامي المعاشات المدنية والعسكرية وممثلي المتقاعدين. 

 مساهمتهم اإليجابية في أشغال المجلسعضاء على األوفي كلمته االفتتاحية، شكر السيد وزير االقتصاد والمالية 

وعلى روح المسؤولية التي  إدارة الصندوق لخدمة مرتفقيه، كما هنأ لجان الحكامة على جديتها وعلى تعاونهم المتواصل مع

 تتحلى بها.

إيجاد الحلول الناجعة لضمان ديمومة األنظمة التي  أهميةوعلى غرار الدورات السابقة، أكد السيد الوزير على 

الذي تم اعتماده  إلصالح المعلماتي لنظام المعاشات المدنيةل ةاإليجابي راثباآل، مذكرا يسيرها الصندوق على المدى البعيد

إشكالية العجز الذي يشكو منه على أن هذه اإلجراءات تظل غير كافية لحل غير أنه أكد في الوقت ذاته  .2016 في غشت

السيد  الصدد، أكدوفي هذا  .مباشرة المرحلة الثانية من إصالح أنظمة التقاعد الوطنيةبالتعجيل  ما يستدعي ،هذا النظام

     منظومة للتقاعد على الصعيد الوطني بقطبيها العام والخاص. ةعلى عزم الحكومة مواصلة هذا الورش في أفق بلورالوزير 

النوعي للخدمات  التطورمن طرف الصندوق المغربي للتقاعد و أشاد السيد رئيس الدورة باإلنجازات المحققةوقد 

لمنخرطيه السيما عبر توظيفه لوسائل  تبسيط المساطرويقدمها لمرتفقيه ونهجه المتواصل لتعزيز سياسة القرب صار التي 

 .التواصل الحديثة

-2018للفترة  بين الدولة والصندوق عقد البرنامج الجديد المزمع إبرامهأن أشار السيد الوزير إلى من جهة أخرى، 

على وبذل الجهود الالزمة إلنجاح كل األوراش المدرجة في هذا العقد مؤكدا على ضرورة ، قريباسيتم التوقيع عليه  2020

 .هدعم الوزارة الوصية وسهرها على توفير الظروف المالئمة إلنجاح

ويتعلق األمر أساسا بحصر حسابات  هعلى دراسة النقاط الواردة بجدول أعمالخالل هذا االجتماع  المجلسانكب وقد 

 وتقديم الحصيلة األكتوارية لنظامي المعاشات المدنية والعسكرية برسم نفس السنة. 2017الصندوق لسنة 

واالستماع إلى إيضاحات إدارة الصندوق بشأنها، صادق المجلس على  النقاط ختلف هذهوبعد مناقشة معمقة لم

 لى أنظاره.التوصيات المعروضة عو باقي مشاريع القرارات وكذا على 2017سنة برسم  المؤسسةحسابات 

 السادس محمد الملك الجاللة صاحب إلى وإخالص والء برقية المجلس رئيس برفعهذه الدورة  أشغال واختتمت

 .وأيده هللا حفظه


