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ال�سمويل  االإ�سالح  همت  اأحداث  بعدة   2013 �سنة  متيزت 

الأنظمة التقاعد باملغرب. ويف هذا ال�سدد خ�س�ست احل�سة 

ال�سيد  مع   2013 يناير  ل�سهر  امل�ست�سارين  ملجل�س  ال�سهرية 

اللجنة  اأن  اإىل  رئي�س احلكومة لهذا املو�سوع. ن�سري كذلك 

 2013 يناير   30 بتاريخ  اجتماعها  خالل  حددت،  الوطنية 

التطرق  مت  حيث  ال�شمويل،  لالإ�شالح  العري�شة  ،اخلطوط 

الق�سري  املدى  على  اتخاذها  يتعني  التي  لالإجراءات  كذلك 

من  امل�سري  املدنية  املعا�سات  لنظام  املعلماتي  باالإ�سالح  بدء 

النظام  اإ�سالح كل من  للتقاعد ثم  املغربي  ال�سندوق  طرف 

اجلماعي ملنح رواتب التقاعد وال�سندوق الوطني لل�سمان 

املدى  على  القطبية  ثنائي  نظام  واعتماد  االجتماعي 

اخلا�س  للقطاع  الثاين  و  العام  للقطاع  اأحدهما  املتو�سط 

وحيد. اأ�سا�سي  نظام  البعيد،  املدى  على  اإر�ساء  واأخريا 

حمل  اليوم  اأ�سبح  التقاعد  اأنظمة  ت�سخي�س  نتائج  اإن 

والتقنية  الوطنية  اللجنتان  املعنية:  االأطراف  جميع  اتفاق 

مكتب  الدويل،  البنك   ( الدولية  املنظمات  وخرباء 

يف  للح�سابات  االأعلى  املجل�س  اأكد  لقد  الدويل(.  العمل 

التقاعد  اأنظمة  حول  �ستنرب2013  اأجنزه يف  الذي  التقرير 

املجال،  هذا  يف  اإليها  التو�سل  �سبق  التي  اخلال�سات 

املرحلة  يف  اإتباعها  يجب  التي  احللول  بع�س  مقرتحا 

القائمة. لالأنظمة  املعلماتي  باالإ�سالح  املتعلقة  االأوىل 

باالإ�سافة اإىل ذلك، اعتربت احلكومة االإ�سالح املعلماتي لنظام 

اأولويات برناجمها ل�سنة 2014، كما  اإحدى  املعا�سات املدنية 

جتلى ذلك يف املذكرة التقدميية لقانون املالية لنف�س ال�سنة. 

عقد  انتهاء   2013 �سنة  عرفت  اآخر،  �سعيد  وعلى 

 2013  –  2011 الفرتة  بر�سم  الدولة  مع  املربم  الربنامج 

التزاماته  اإجناز  من  ال�سندوق  متكن  خالله  من  والذي 

اإبرام  �سيتم  النهج،  نف�س  على  واعتمادا    %80 بن�سبة 

بر�سم  وال�سندوق  الدولة  بني  جديد  برنامج  عقد 

جديدة  التزامات  يت�سمن   2016  –  2014 مابني  الفرتة 

ال�سندوق. قدرات  وتقوية  املكت�سبات  تعزيز  ترمي 

ل�سيا�سة  وتكري�سا  اخلدمات  جودة  حت�سني  ملوا�سلة  و�سعيا 

جمهوداته  ال�سندوق  ي�ساعف  امل�ساطر،  وتب�سيط  القرب 

الإر�ساء زبنائه و�رصكائه من خالل تب�سيط م�ساطر مراقبة 

احلقوق التي متت مبا�رصتها بتعاون مع �رصكائنا منذ �سنة 

2012 .و�سيمدد العمل بهذه االإجراءات اإىل اأبناك اأخرى �سنة 

ت�سجيع  �سيا�سة  موا�سلة  على  ال�سندوق  يعمل  كما   .2014

انتقلت  حيث  املعا�سات،  من  امل�ستفيدين  لفائدة  التبنيك 

ن�سبة التبنيك خالل ال�سنوات الثالثة االأخرية من 76 اإىل %88.

ويف جمال اخلدمات عن بعد ،عرفت البوابة االلكرتونية 

اإقباال   ،2013 فرباير  يف  انطالقها  منذ  لل�سندوق 

و�رصكاء  ومنخرطي  متقاعدي  طرف  من  متزايدا 

يقرب  ما   ،2013 �سنة  نهاية  عند  قام،  حيث  ال�سندوق 

املذكورة. البوابة  يف  بالت�سجيل  زائر   20.000 من 

اجلاد  العمل  لوال  لتتحقق  كانت  ما  املنجزات  هذه  وكل 

للموارد الب�رصية لل�سندوق املغربي للتقاعد التي داأبت على 

الدوام على حت�سني اخلدمات املقدمة من طرف هذه املوؤ�س�سة 

و�ساركت بفعالية يف بلورة ميثاق القيم الذي �سيمكننا من 

بناء م�ستقبل التقاعد العمومي على قاعدة ثقافية م�سرتكة.

حممد العلوي العبدالوي

مدير ال�سندوق املغربي للتقاعد

كلمة
املديــــر
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مهـامنـا

تاأ�س�س ال�سندوق املغربي للتقاعد مبقت�سى ظهري 2 مار�س 1930 

واال�ستقالل  املعنوية  بال�سخ�سية  تتمتع  عمومية  موؤ�س�سة  وهو 

املايل وتوجد حتت الو�ساية املزدوجة االإدارية والتقنية لوزارة 

واملالية. االقت�ساد 

ممثلي  من  للتقاعد  املغربي  لل�سندوق  االإداري  املجل�س  يتاألف 

ممثلي  و  املحلية(  اجلماعات  و  )الدولة  امل�سغلة  الهيئات 

ممثلي  اأي�سا  و  الع�سكريني  و  املدنيني  الن�سيطني  املنخرطني 

من  مكونة  دائمة  جلنة  املجل�س  هذا  عن  وتنبثق  املتقاعدين. 

لقرارات  اجليد  التنفيذ  على  بال�سهر  مكلفة  اأع�سائه  ن�سف 

اأعماله.  وحت�سري  املجل�س 

املغربي  ال�سندوق  يتوىل  االجتماعية  مهامه  من  انطالقا 

للتقاعد تدبري نظام املعا�سات املدنية الذي يطبق على موظفي 

وبع�س  املحلية  اجلماعات  واأعوان  وموظفي  املدنيني  الدولة 

يخ�سع  الذي  الع�سكرية  املعا�سات  نظام  و  العمومية  املوؤ�س�سات 

امل�ساعدة. والقوات  امللكية  امل�سلحة  القوات  اأفراد  له 

التقاعد  نظام  ت�سيري  ال�سندوق  يتوىل  �سبق  ما  اإىل  باالإ�سافة 

اأنظمة وخدمات حمدثة مبوجب  التكميلي « و كذا   « االختياري 

ن�سو�س قانونية وتنظيمية اأو مبوجب اتفاقيات حل�ساب الغري :

 تقديـــم

ال�سندوق املغربي للتقاعد
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الزمانة  )معا�سات  الدولة  حل�ساب  م�ساهمة  غري  •��اأنظمة 
واملنح املخولة  لقدماء املقاومني واأع�ساء جي�س التحرير...(

االإجباري  التاأمني  بر�سم  املعا�سات  على  االقتطاعات  •��اإجناز 
االحتياط  ملنظمات  الوطني  ال�شندوق  لفائدة  املر�ض  على 

االجتماعي ؛

لفائدة  الدخل  على  ال�رصيبة  على  املرتتبة  املبالغ  •��خ�سم 
لل�رصائب؛ العامة  املديرية 

التمويل  �رصكات  ل�سالح  عليها  املتفق  االقتطاعات  •��اإجناز 
؛ االجتماعية  االأعمال  وجمعيات 

االجتماعية  االأعمال  موؤ�س�سات  حل�ساب  خدمات  •�تقدمي 
لقدماء  االجتماعية  لالأعمال  الثاين  احل�سن  كموؤ�س�سة 

ال�ساد�س  حممد  وموؤ�س�سة  املحاربني  وقدماء  الع�سكريني 

الوطنية؛ الرتبية  لوزارة  االجتماعية  لالأعمال 

االقت�ساد واملالية. وزارة  لفائدة  •�تقدمي خدمات 

للتقاعد  املغربي  ال�سندوق  يعتمد  التقني  امل�ستوى  على 

مبداإ  على  والع�سكرية  املدنية  املعا�سات  نظامي  ت�سيري  يف 

ال�سادر   43-95 رقم  فالقانون  هكذا  و  االدخاري.  التوزيع 

ال�سندوق  تنظيم  باإعادة  املتعلق   1996 غ�ست   7 بتاريخ 

اأر�سدة  تكوين  �رصورة  على  ن�س  للتقاعد  املغربي 

ال�سادر   2-95-749 رقم  املر�سوم  ومبقت�سى  احتياطية، 

الدنيا  العتبة  حتديد  مت  الذكر  ال�سالف  القانون  لتطبيق 

النفقات  متو�سط  مرتني  يعادل  مبا  االحتياطية  للمدخرات 

حال  ويف  االأخرية،  املحا�سبية  �سنوات  الثالث  خالل  املثبتة 

يجب  االأدنى  احلد  اإىل  لي�سل  املدخرات  مبلغ  انخف�س  ذا  اإ ما 

ت�سمن   بكيفية  وامل�ساهمات  االقتطاعات  ن�سبة  مراجعة 

�سنوات.  ع�رص  عن  تقل  ال  لفرتة  االأنظمة  توازن 

 43-95 فالقانون  املكونة،  املدخرات  توظيف  يخ�س  وفيما 

املذكور اأعاله حدد قائمة اأ�سناف االأ�سول التي ميكن لل�سندوق 

املغربي للتقاعد اأن ي�ستثمر فيها، وهكذا فالفوائ�س املتوفرة 

توظف يف �سكل :

طرفها؛ من  اأوم�سمونة  للدولة  مملوكة  •��قيم 

�سوق  يف  متداولة  اأو  القيم  بور�سة  يف  م�سعرة  •���سندات 
اأخرى؛ منظمة 

الو�سية. الوزارة  من  برتخي�س  عقارية   •��مقتنيات 

طريق  عن  فُي�سري  التكميلي  التقاعد  بنظام  يتعلق  فيما  اما 

الفردية  الدفاتر  يف  املحققة  االأٍرباح  وت�سجل  الر�سملة. 

ت�سيري   بر�سم  ال�سئيلة  امل�ساريف  خ�سم  بعد  للمنخرطني 

املخت�سة. لل�سلطة  قرار  مبوجب  واملحددة  النظام 

قيــــــمــنــا

ال�سفافية

�سمان الولوج اإىل املعلومة داخل االأجل مع احرتام املقت�سيات 

القانونية مبا يحقق تكري�س عالقة الثقة مع الزمالء واملرتفقني 

وال�رصكاء.

املهنية 

اجناز املهام بكفاءة و �رصامة ونزاهة؛

جودة االأداء 

لتلبية  واجلودة  الكلفة  �رشوط  اأف�شل  وفق  االأهداف  اجناز 

وهيئات  وال�رصكاء  املرتفقون   : املعنية  االأطراف  انتظارات 

احلكامة.

امل�سوؤولية

الت�رصفات. بااللتزامات وحتمل عواقب  الوفاء 
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 نظام احلكامة

 داخل ال�سندوق

املغربي للتقاعد
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 نظام احلكامة

 داخل ال�سندوق

املغربي للتقاعد
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اإداري ثالثي  للتقاعد من طرف جمل�س  املغربي  ال�سندوق  ُيدار 

واملتقاعدون.  واملنخرطون  امل�سغلة  الهيئات   : الرتكيبة 

ال�سيد  رئا�سة  حتت  ال�سنة  يف  مرتني  االإدارة  جمل�س  يجتمع 

اأو من ميثله. رئي�س احلكومة 

لدعم  اأخرى  هيئات  اإحداث  مت  املذكور،  املجل�س  اإىل  باالإ�سافة 

املجل�س  عن  املنبثقة  الدائمة  اللجنة  �سمنها  من  احلكامة  هذه 

التدقيق. املالية وجلنة  االأ�سول  االإداري و جلنة حت�سي�س 

التوجهات  حتديد  يف  اأ�سا�سيا  دورا  اللجان  هذه  وتلعب 

م�ستوى  على  للتقاعد  املغربي  لل�سندوق  االإ�سرتاتيجية 

التدبري االإداري واملايل واملراقبة واالإ�رصاف. 

جمل�س االإدارة 

ع�سوا،   14 من  للتقاعد  املغربي  ال�سندوق  اإدارة  يتاألف جمل�س 

ميثلون  اأع�ساء  و5  امل�سغلة  الهيئات  ميثلون  اأع�ساء   7 منهم 

والع�سكرية  املدنية  املعا�سات  لنظامي  املنتمني  املوظفني 

املذكورين.  النظامني  من  املتقاعدين  ميثالن  اثنان  وع�سوان 

من  ينحدرون  احتياطيني  اأع�ساء   8 الرتكيبة  هذه  ت�سم  كما 

املجل�س. داخل  املمثلة  الهيئات  نف�س 

عقد  الداخلي  ولنظامه  بها  املعمول  للمقت�سيات  تطبيقا 

املجل�س االإداري خالل �سنة 2013 دورتني عاديتني :

متت   وقد   2013 يونيو   12 بتاريخ  عقدت   : االأوىل  •��الدورة 
تتعلق  قرارات  ت�سع  و  تو�سيات  اأربع  على  خاللها  امل�سادقة 

املالية  لل�سنة  الرتكيبية  القوائم  على وجه اخل�سو�س بح�رص 

املدنية  املعا�سات  الأنظمة  االإكتوارية  احل�سيلة  وكذا   2012

-2011 الربنامج  لعقد  ال�سنوية  احل�سيلة  ثم  والع�سكرية 

داخل  احلكامة  وحت�سني  وال�سندوق  الدولة  بني  املربم   2013

اجلهوية. املندوبيات  وتعزيز  للتقاعد  املغربي  ال�سندوق 

مت  حيت   ،2014 يناير   07 بتاريخ  عقدت   : الثانية  الدورة  �•
تتعلق  قرارات  وثمانية  تو�سيات  ثالث  على  امل�سادقة  خاللها 

 2014 بربنامج عمل وميزانية ال�سندوق املغربي للتقاعد ل�سنة 

2011-2013 وم�رصوع عقد   الربنامج  تنفيذ عقد  وكذا ح�سيلة 

الربنامج بر�سم املدة 2014-2016 و برنامج تكوين بع�س اأع�ساء 

االإداري. املجل�س 

االإ�سالح  حول   2012 �سنة  املنظم  الدرا�سي  اليوم  غرار  وعلى 

لفائدة  التكوينية  الدورة  و  املدنية  املعا�سات  لنظام  املعلماتي 

االأخالق  و  »احلكامة  مو�سوع  حول  االإداري  املجل�س  اأع�ساء 

يوما   2013 �سنة  ال�سندوق  نظم  العمومية«.  باملوؤ�س�سات 

من  امل�سرية  االحتياطية  االأر�سدة  ا�ستثمار  حول  درا�سيا 

املجل�س  اأع�ساء  لفائدة  اأيام  خم�سة  ملدة  تكوينية  ودورة  طرفه 

احلكامة  موا�سيع  حول  ال�سندوق  خارج  من  متدخلون  اأطرها 

اإبرام  و  العمومية  للموؤ�س�سات  املالية  املراقبة  و  املوؤ�س�ساتية 

املخطط  و  املالية  املحفظة  تدبري  و  العمومية  ال�سفقات 

التقاعد. ل�سناديق  املحا�سباتي 

اأع�ساء املجل�س االإداري 

االأع�ساء بحكم القانون

 هيئــــات

احلكـــــامــــة

1

2 2

3 3
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؛ االإله بنكريان رئي�س احلكومة  1.  ال�سيد عبد 

2.  ال�سيد حمند العن�رص ثم ال�سيد حممد ح�ساد وزير الداخلية 

)10-10-2013( ؛

وزيراالقت�ساد  بو�سعيد  حممد  ال�سيد  ثم  بركة  نزار  3.  ال�سيد 

واملالية )10-10-2013( ؛

الوزير  مبدع  حممد  ال�سيد  ثم  كروج  العظيم  عبد  4.  ال�سيد 

العمومية  بالوظيفة  املكلف  احلكومة  رئي�س  لدى  املنتدب 

وحتديث االإدارة )10-10-2013( ؛

ال�سديقي  ال�سالم  ال�سيد عبد  ثم  �سوهيل  الواحد  5.  ال�سيد عبد 

؛  )2013-10-10( االإجتماعية  وال�سوؤرن  الت�سغيل  وزير 

رئي�س  لدى  املنتدب  الوزير  لوديي  اللطيف  عبد  6.  ال�سيد 

الوطني. الدفاع  باإدارة  املكلف  احلكومة 

االأع�ساء الر�سميون

املحلية؛ : ممثل روؤ�ساء اجلماعات  1.  ال�سيد عزيز رباح 

باالإدارات  العاملني  املنخرطني  ممثل   : املر�سي  ح�سن  2.  ال�سيد 

العامة؛ واملوؤ�س�سات  العمومية 

3.  ال�سيد حممد بوزكريي : ممثل املنخرطني العاملني باالإدارات 

العامة؛ واملوؤ�س�سات  العمومية 

4.  ال�سيد بوعزة �سكري : ممثل املنخرطني العاملني باجلماعات 

؛ املحلية 

5.  الكولونيل ال�سيد ح�سن اأوتريغت : ممثل املنخرطني يف نظام 

؛ امللكية(  امل�سلحة  )القوات  الع�سكرية  املعا�سات 

 : ال�سيد حممد �رصاين  الثانية  الدرجة  من  املمتاز  6.  املفت�س 

)القوات  الع�سكرية  املعا�سات  نظام  يف  املنخرطني  ممثل 

؛ امل�ساعدة( 

املتقاعدين؛ : ممثل  ملباركي  اأحمد  7.  ال�سيد 

املتقاعدين  : ممثل  الرقيبات  االأمني  8.  ال�سيد 

االأع�ســـــــاء االحتياطيـــــــون

؛ املحلية  ال�سيد مولود بركايو ممثل روؤ�ساء اجلماعات 

العمومية  باالإدارات  العاملني  املنخرطني  ممثل  املرابط  حممد 

؛ العامة  واملوؤ�س�سات 

باالإدارات  العاملني  املنخرطني  ممثل  �سكري  اخلالق  عبد 

؛ العامة  واملوؤ�س�سات  العمومية 

احل�رصية   باجلماعات  العاملني  املنخرطني  ممثل  منعيم  حممد 

والقروية ؛

املنخرطني  ممثل  راغون  اأحمد  ال�سيد  كولونيل  ليوتنان 

؛  ) امللكية  امل�سلحة  القوات   ( الع�سكريني 

ممثل  الوايل  ر�سيد  ال�سيد  الثانية  الدرجة  من  املمتاز  املفت�س 

؛  ) امل�ساعدة  القوات   ( الع�سكريني  املنخرطني 

؛ املتقاعدين  االإدري�سي ممثل  الب�سري  حممد 

املتقاعدين. ن�رصي ممثل  ال�سيد عالل 

1 2

3 4

5 6

7 8

44

5 5

6
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اللجنة الدائمة املنبثقة عن املجل�س 

االإداري

املجل�س  وتو�سيات  قرارات  تنفيذ  تتبع  الدائمة  اللجنة  تتوىل 

يف  تندرج  التي  بالنقاط  اخلا�شة  امللفات  واإعداد  االإداري 

اجتماعاتها  بعقد  تقوم  الغر�س،  ولهذا  دوراته.  اأعمال  جدول 

املجل�س. الفا�سلة بني دورات  الفرتة  خالل 

 14 منها  اجتماعا   22 الدائمة  اللجنة  عقدت   2013 �سنة  خالل 

 2013 ماي  ل�سهر  االإداري  املجل�س  دورة  بر�سم  اجتماعات 

 .2013 نونرب  دورة  بر�سم  اجتماعات  و8 

االإداري  املجل�س  لدورة  اجليد  االإعداد  اأجل  ومن  وهكذا 

خالل  اجتماعاتها  الدائمة  اللجنة  عقدت   ،2013 ماي  ل�سهر 

لدرا�سة    2013 ماي   27 اإىل  فرباير   12 من  املمتدة  الفرتة 

: التالية  اجلوانب  همت  مو�سوعا   21 ومناق�سة 

�سيما على م�ستوى تتبع ور�سد اخلدمات   : ال�سندوق  •��اأن�سطة 
التوازنات  من  كل  و�سعية  و   2012 �سنة  ميزانية  وتنفيذ 

احل�سيلة  و  لل�سندوق  املالية  واملحفظة  لالأنظمة  املالية 

وال�سندوق  الدولة  املربم بني  الربنامج  لتنفيذ عقد  ال�سنوية 

بر�سم الفرتة 2011- 2013 .

•��احلكامــــة : يف اإطار تعزيز نظام احلكامة بال�سندوق املغربي 
ممار�سات  لتح�سني  خطة  الدائمة  اللجنة  اعتمدت  للتقاعد، 

اجتماع  حم�رص  على  �سادقت  كما  املوؤ�س�سة  داخل  احلكامة 

املجل�س االإداري بتاريخ 27 دجنرب 2012 .

بدرا�سة  االأمر  يتعلق   : واكتوارية  ومالية  حما�سباتية  •���سوؤون 
التدقيق  تقرير جلنة  و  االأ�شول  ن�شاط جلنة حت�شي�ض  تقرير 

واحل�سيلة  ال�سنة  لنف�س  الرتكيبية  والقوائم   2012 ل�سنة 

االإكتوارية للنظامني االأ�سا�سيني امل�سريين من طرف ال�سندوق.

املجل�س  اجتماع  اأ�سغال  الدائمة  اللجنة  هياأت  ذلك  اإىل  باالإ�سافة 

الغر�س  ولهذا   ،2013 نونرب  يف  املنعقدة  دورته  بر�سم  االإداري 

عقدت 8 جل�سات خالل الفرتة املمتدة من 28 يونيو اإىل 6 دجنرب 

2013، خ�س�ست لدرا�سة 8 نقاط تتعلق بامليادين التالية :

جزءا  الدائمة  اللجنة  كر�ست   : ال�سندوق  •��ا�سرتاتيجية 
الدولة  بني  الربنامج  عقد  م�رصوع  لدرا�سة  اأعمالها  من 

اال�سرتاتيجي  العمل  2014-2016 وبرنامج  للفرتة  وال�سندوق 

الفرتة. نف�س  بر�سم  لل�سندوق 

ميزانية  على  الدائمة  اللجنة  وافقت   : وامليزانية  •��التخطيط 
.2014 ل�سنة  ال�سندوق  وبرنامج عمل 

اأع�ساء اللجنة الدائمة :

االقت�ساد  لوزارة  العام  الكاتب   : �سفري  خاليد  1.  ال�سيد 

ينوب  رئي�سا  ب�سفته  واملالية  وزيراالقت�ساد  ممثل  واملالية، 

عنه ال�سيد فوزي لقجع مدير امليزانية اأو توفيق الكراوي : 

االإدارية  الوحدات  مع  بالتعاون  امليزانية مكلف  مدير  نائب 

اخلا�سة باملوظفني واملعا�سات واملالية املحلية وتوحيد اأنظمة 

؛ العامة  وال�سوؤون  املعلوميات 

رئي�س  لدى  املنتدب  للوزير  ممثال   : الطيبي  عبداهلل  2.  ال�سيد 

اأو  االإدارة  وحتديث  العمومية  بالوظيفة  املكلف  احلكومة 

؛ نائبا عنه  �سحيب  ال�سيد حممد 

فل�سي  بثينة  وال�سيدة  الرم�ساين  اخلالق  عبد  3.  ال�سيد 

وزيري  ال�سيدين  من  كل  التوايل  على  ممثال  )بالتناوب( 

؛ االإجتماعية  وال�سوؤون  والت�سغيل  الداخلية 

ويف  املحلية  اجلماعات  لروؤ�ساء  ممثل   : رباح  عزيز  4.  ال�سيد 

بركايو؛ مولود  ال�سيد  نائبه  ميثله  تغيبه  حالة 

 : �سكري  وبوعزة  بوزكري  وحممد  املر�سي  ح�سن  5.  ال�سادة 

كل  يف  اثنان   : املدنية  املعا�سات  نظام  يف  املنخرطني  ممثلو 

دورة بالتناوب ؛

يف  املنخرطني  ممثل   : اأوتريغيت  ح�سن  ال�سيد  6.  الكولونيل 

؛ الع�سكرية  املعا�سات  نظام 

: ممثال  بالتناوب  الرقيبات  واالأمني  ملباركي  اأحمد  7.  ال�سيدان 

املتقاعدين. جمعيات 
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جلـــنــة التــدقيق 

مراقبة  داري،  االإ املجل�س  اإ�رصاف  حتت  اللجنة  هذه  تتوىل 

بداء  اإ خالل  من  لل�سندوق  واملالية  الرتكيبية  القوائم 

وتعد  بها.  املعمول  املحا�سبية  القواعد  مالءمة  حول  يها  راأ

)املدققون  املراقبة  اأجهزة  مع  للحوار  داة  اأ اللجنة  هذه 

داري  االإ املجل�س  ت�ساعد  كما  والداخليون(  اخلارجيون 

للقواعد  واحرتامها  املالية  التقارير  مالءمة  م�ستوى  على 

التدقيق  جلنة  تعمل  ذلك  على  عالوة  والتنظيمية،  القانونية 

من  ال�سندوق  داخل  للحكامة  اجليدة  املمار�سة  توطيد  على 

اخلارجيني  اخلرباء  وعمل  وا�ستقاللية  اأهلية  �سمان  خالل 

اخلارجيني. اأواملدققني  باللجنة  االأع�ساء 

جل�سات  ثالث  التدقيق  جلنة  عقدت   2013 �سنة  خالل 

ماي  و16   5 بتاريخ  املنعقدين  االأولني  االجتماعني  خ�س�ست 

االجتماعات  هذه  فخالل  نقاط.   7 ومناق�سة  لدرا�سة   2013

يف  املح�سورة  لل�سندوق  املالية  البيانات  اللجنة  افتح�ست 

التدقيق  تقارير  على  م�سادقتها  مع   ،2012 دجنرب  متم 

اللجنة  هذه  در�ست  ذلك  اإىل  باالإ�سافة   ،2013 ل�سنة  الداخلي 

كما  الداخلية،  املراقبة  ب�ساأن  اخلارجي  املدقق  تقرير 

تو�سيات  بتنفيذ  متعلقة  معطيات  على  اللجنة  اطلعت 

املراقبة. هيئات 

 2013 اأكتوبر   4 بتاريخ  املنعقد  الثالث  االجتماع  خالل 

قامت  وهكذا  نقاط،   5 لدرا�سة  اأعمالها  اللجنة  كر�ست 

وو�سعية   2013 ل�سنة  ال�سنوية  ن�سف  البيانات  بفح�س 

املخاطر(. املخاطر)خريطة  تدبري  حول  الدرا�سة  تقدم 

مردودية  على  الت�سديق  تقرير  بدرا�سة  ي�سا  اأ اللجنة  قامت 

بتنفيذ  القا�سي  العمل  وبرنامج   2012 بر�سم  االحتياطيات 

متت  كذلك  والداخليني،  اخلارجيني  املدققني  تو�سيات 

التقاعد  بر�شم  االنخراط  واجبات  مراقبة  نظام  مناق�شة 

النوع  هذا  تعميم  اأن  العلم  مع  اللجنة،  اأع�ساء  طرف  من 

حما�سبة  نظام  من  بنجاح  االنتقال  من  �سيمكن  املراقبة  من 

االلتزام. حما�سبة  نظام  اىل  اخلزينة 

اأع�ساء جلنة التدقيق 

ب�سوت  ع�سو  بينهم  من  اأع�ساء   6 من  التدقيق  جلنة  تتكون 

 : ا�ست�ساري 

وزير  ال�سيد  ممثل  الفار،  اجلزويل  ال�سالم  عبد  1.  ال�سيد 

؛  رئي�سا  ب�سفته  واملالية  االقت�ساد 

ب�سفته  ال�سندوق  اإدارة  جمل�س  ع�سو  املباركي  اأحمد  2.  ال�سيد 

؛ الرئي�س  نائب 

؛ م�ستقل  كع�سو  قا�سي خبري خارجي  م�سطفى  3.  ال�سيد 

؛ اإيدار خبري خارجي كع�سو م�ستقل  اأعمر  4.  ال�سيد 

املغربي  ال�سندوق  لدى  الدولة  مراقب  عزيز  لوباين  5.  ال�سيد 

للتقاعد ؛

)وزارة  االجتماعي  واالحتياط  التاأمينات  مديرية  6.  ممثل 

ب�سفة  اللجنة  اجتماعات  يح�رص  واملالية(  االقت�ساد 

ا�ست�سارية.
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جلنة حت�سي�س االأ�سول 

االإ�سرتاتيجية  اإعداد  يف  اللجنة  لهذه  الرئي�سية  املهام  تتمثل 

م�ستوى  مراعاة  مع  تنفيذها  وتتبع  لال�ستثمار  ال�سنوية 

و�سودق  �سلفا  حددت  التي  املخاطر  من  واالحرتاز  املردودية 

االإداري. عليها من طرف املجل�س 

اجتماعات خ�س�ست  اأربع   2013 �سنة  اللجنة خالل  هذه  عقدت 

لتح�سي�س االأ�سول وحتليل اإجنازات ال�سندوق املغربي للتقاعد 

لالأنظمة  املالية  والفوائ�س  املتوفرة  االر�سدة  تدبري  بخ�سو�س 

املوكل اإىل ال�سندوق ت�سيريها، وقد تناولت هذه االجتماعات 

املخاطر. تدبري  ح�سيلة  كذلك 

اإىل  ال�سنة  من  االأول  االجتماع  تطرق  ذلك  على  زيادة 

وكذا   )ALM(  » خ�سوم   – اأ�سول   « الدرا�سات  ا�ستنتاجات 

�سهر  اجتماع  وخالل  االأنظمة.  خمتلف  ا�ستثمار  ا�سرتاتيجية 

وخال�سات  نتائج  تقدمي  اأعماله  جدول  اإىل  اأ�سيف  يوليوز 

.2012 ل�سنة  املالية  املردودية  الت�سديق على 

بخريطة  تتعلق  اأخرى  موا�سيع  اأي�سا  اللجنة  تناولت  كما 

و�سعية  وكذا  املالية  املحفظة  ت�سيري  لقطب  العملية  املخاطر 

ت�سيريق�سد  �رصكات  ثالثة  باختيار  املتعلق  امل�رصوع  تقدم 

كما  املنقولة  للقيم  اجلماعي  لال�ستثمار  �سناديق  ثالثة  تدبري 

املايل. االيداع  نفقات  برت�سيد  متعلقة  نقطة  اللجنة  ناق�ست 

االأحداث التي ميزت الت�سيري املايل 

لل�سندوق املغربي للتقاعد خالل �سنة 

 2013

خالل  ال�سندوق  اأداء  تقييم  على  بالعمل   2013 �سنة  ات�سمت 

�سنة 2012 التي متيزت بالت�سديق على مرد ودية املوؤ�س�سة، وقد 

االأداء من طرف مكتب تدقيق  اأجريت عملية تدقيق ومراجعة 

اأداء  تقييم  اأجل  من  عرو�س  طلب  طريق  عن  معني  خارجي 

ومردودية ال�سنوات املالية من 2012 اإىل 2014 .

ال�سندوق  طرف  من  امل�سرية  االأموال  تدبري  فعالية  تقييم  اإن 

االأ�سول  فئة  ح�سب  العام  االأداء  تقييم  على  فقط  تقت�رص  ال 

وموثوقية  الداخلية  الرقابة  نظام  اأداء  كذلك  ر�سد  يتم  ولكن 

ال�سندوق. يقدمها  التي  املالية  املعلومات 

خريطة املخاطر اخلا�سة بالتدبري املايل

ملهامه  مزاولته  عن  تنجم  قد  التي  املخاطر  باأهمية  منه  وعيا 

الت�سيري  تخ�س  خماطر  خريطة  ال�سندوق  اأجنز  مايل،  كم�سري 

اأي�سا  ُكلف  الذي  خربة  مكتب  طرف  من  عليها  �سودق  املايل 

املخاطر. تنفيذ خريطة هذه  ال�سندوق يف م�رصوع  بـمرافقة 

جتديد جتربة التدبري املفو�س لل�سندات : 

االأ�سهم  حمفظة  من  جلزء  املفو�س  للتدبري  اأوىل  جتربة  بعد 

دقيقة  م�سطرة  اإعتماد  اثر  وعلى  درهم  مليار  يقارب  مبا 

اختيار  عملية  خارجي،  خربة  بـمكتب  ماآزرا  ال�سندوق،  اأنهى 

�سناديق  ثالثة  بتدبري  �ستتكلف  والتي  ت�سيري  �رصكات  ثالثة 

500 مليون درهم لكل �سندوق.  لل�سندات بغالف مايل بقيمة 

العمل بهذا  2013. و�سيجري  العملية يف دجنرب  وقد متت هذه 

امل�رصوع يف اأفق الن�سف الثاين من 2014 بعد م�سادقة ال�سلطات 

يوبلني   : هي  تعيينها  مت  التي  الثالث  وال�رصكات  املخت�سة. 

 ،Upline Capital Management منادجمانت  كابيتال 

 ،Sogecapital Gestion جي�ستيون  كابيتال  �سوجي 

منادجمانت كابيتال  اخلارجية  للتجارة  املغربي   البنك 

.BMCE Capital Management

اأع�ساء جلنة حت�سي�س االأ�سول :

اأع�ساء.  4 االأ�سول من  تتاألف جلنة حت�سي�س 

واملالية  االقت�ساد  وزير  ال�سيد  ممثل  �سفيقي  حممد  1.  ال�سيد 

؛ رئي�سا  ب�سفته 

ب�سفته  ال�سندوق  اإدارة  جمل�س  ع�سو  املر�سي  ح�سن  2.  ال�سيد 

؛ الرئي�س  نائب 

؛ م�ستقل  البب�سريي خبري خارجي كع�سو  3.  ال�سيد حممد 

ال�سندوق. اإدارة  4. حممد بوزكري ع�سو جمل�س 
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االإيجابية  النتائج  اإثر  على   2013-2011 الربنامج  عقد  اإبرام  مت 

هذا  جاء  وقد   .2009-2007 املخطط  عقد  بخ�سو�س  املحققة 

من  جمموعة  اإمتام  يف  الطرفني  اإرادة  لرتجمة  اجلديد  العقد 

التعاقدية  الفرتة  خالل  فيها  �رصع  التي  املهيكلة  امل�ساريع 

ال�سندوق  تطلعات  اإىل  ت�سبوا  جديدة  م�ساريع  برجمة  كذا  و 

التي  التغيريات  ملواجهة  التكيف  �رصيعة  موؤ�س�سة  باعتباره 

التقاعد. الأنظمة  الوطني  االإ�سالح  يقت�سيها 

توجهات  خم�ض  من  املدرجة  امل�شاريع  ا�شتنباط  مت  وقد 

هي: اإ�سرتاتيجية 

من  امل�سرية  املعا�سات  اأنظمة  لدميومة  دائمة  يقظة  •���سمان 
؛ ال�سندوق  طرف 

؛ بال�سندوق  احلكامة  نظام  •��تقوية 

لالإحتياطيات  االأجنع  للتوظيف  ال�رشوط  اأح�شن  •���شمان 
؛ التقاعد  الأنظمة  املالية 

؛ »الزبون«  اال�سرتاتيجي خلدمة  التوجه  •��تعزيز 

لل�سندوق. النجاعة  م�ستوى  و  الداخلية  القدرات  •��حت�سني 

اإطار عقد  ال�سندوق يف  بها  التزم  التي  امل�ساريع  فاإن  وهكذا، 

التالية: ال�سبع  اال�سرتاتيجية  املحاور  على  تتوزع  الربنامج 

؛ االأنظمة  دميومة 

؛ ال�سندوق  حكامة 

؛  املالية  االحتياطيات  تدبري 

؛ ال�رصكاء  للمرتفقني والعالقة مع  املقدمة  اخلدمات 

التدبري ؛ املعلوميات و  نظام 

تدبري املوارد ؛

البيئية. و  املجتمعية  امل�سوؤولية 

توزيع امل�ساريع

 79 حوايل  عامة  ب�سفة  بال�سندوق  اخلا�سة  امل�ساريع  بلغت 

 2011 بني  اال�سرتاتيجية،  املحاور  ح�سب  وتتوزع  م�رصوعا 

و2013، على النحو التايل :

ي�ستحوذ املحوران » اخلدمات املقدمة للمرتفقني 

و » نظام املعلوميات والتدبري« على ن�سبة %52 

من جمموع امل�ساريع املقررة بني 2011 و 2013 

وهو ما يكر�س التوجه اال�سرتاتيجي لل�سندوق 

اآليات  وحتديث  الزبناء  خدمة  يف  املتمثل 

تدبريه.

 ح�سيلة عقد الربنامج املربم

بني الدولة و ال�سندوق 2013-2011
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 ت�سيرياالأنظمة

االأ�سا�سية واخلدمات 

 نظاماملقدمة حل�ساب الغري

املعا�سات املدنية
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 نظام

املعا�سات املدنية
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لهذا  املنتمني  عدد  بلغ  �سنة 2013  خالل 

النظام 660.561 منخرطا و272.156 متقاعدا 

من بينهم 650. 23 من امل�ستفيدين اجلدد.

تطور املنخرطني الن�سيطني

انخف�س عدد منخرطي املعا�سات املدنية ب 1، 18% ما بني �سنتي 

 .660.561 اإىل   668.415 من  العدد  انتقل  حيث   ،  2013 و   2012

االعتبار  بعني  االأخذ  بعدم  اأ�سا�سا  االنخفا�س  هذا  ويف�رص 

و   2013 �سنة  اأواخر  تنفيذها يف  مت  التي  املتاأخرة  التوظيفات 

 .2014 �سنة  ت�سويتها خالل  �ستتم  التي 

عند نهاية 2013، اأ�سبح توزيع املنخرطني ح�سب الهيئة امل�سغلة 

التايل : النحو  على 

•��532.742 منخرط مدين تابع للدولة ؛
؛ •��105.454 موظف باجلماعات املحلية 

؛ العمومية  باملوؤ�س�سات  م�ستخدم   22.365��•

تطور عدد امل�ستفيدين من املعا�س

نظام  من  للم�ستفيدين  االإجمايل  العدد  بلغ   2013 �سنة  نهاية  يف 

للتقاعد  املغربي  ال�سندوق  طرف  من  امل�سري  املدنية  املعا�سات 

قدرها  زيادة  بذلك  م�سجال   ،2012 �سنة   259.983 مقابل   272.156

4,68% مقارنة مع ال�سنة الفارطة و 9,08% مقارنة مع �سنة 2011 .

تطور املعا�سات ح�سب نوع امل�ستفيد

اأن  اإليها  ينتمون  التي  الفئة  ح�سب  امل�ستفيدين  توزيع  يبني 

و   2011 �سنتي  بني   %2,53 بن�سبة  تطور  قد  احلقوق  ذوي  عدد 

2013، يف حني ارتفع عدد امل�ستفيدين املبا�رصين بن�سبة %12,18 

الفرتة. نف�س  خالل 

 نظام

املعا�سات املدنية
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تطور م�ساهمات املنخرطني والهيئات 

امل�سغلة ومبالغ املعا�سات امل�رصوفة

حققت عائدات نظام املعا�سات املدنية اإىل حدود 31/ 12 / 2013 

مبلغ 15.635,7 مليون درهم مقابل 14.945 مليون درهم خالل 

بزيادة  اأي   ،2011 �سنة  خالل  درهم  مليون   14.132 و   2012 �سنة 

قدرها على التوايل 4,62% و %10,64.

ارتفع  فقد  املدنية،  املعا�سات  نظام  لنفقات  بالن�سبة  اأما 

 2013 �سنة  خالل  درهم  مليون   14.754,4 اإىل  لي�سل  مبلغها 

مليون   11.839 و   2012 �سنة  يف  درهم  مليون   13.064 مقابل 

 درهم خالل �سنة 2011، اأي بزيادة قدرها على التوايل %12,94

و%24,63.

تطور امللفات املعاجلة

 2013 �سنة  خالل  ت�سفيتها  متت  التي  التقاعد  ملفات  عدد  بلغ 

و31.823   2012 �سنة  ملف   31.514 مقابل  ملف   34.739 حوايل 

و   2011 بني   %9,17 قدرها  بزيادة  اأي   ،2011 �سنة  خالل  ملف 

.2013

التي  اجلديدة  التخويالت  ارتفعت  املا�سية،  ال�سنة  مع  مقارنة 

حني  يف   ،%33,11 بن�سبة  ال�سندوق  طرف  من  معاجلتها  متت 

عرفت التحويالت واملراجعات تراجعا على التوايل ب %25,57 

و %1,66.
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توزيع التخويالت ح�سب �سبب احلذف 

من االأ�سالك

اإن توزيع التخويالت اجلديدة ح�سب احلذف من االأ�سالك يت�سم 

 .%80 بن�سبة  ال�سن  بر�سم حد  التقاعد  االإحالة على  بهيمنة 

تطور مبالغ التعوي�سات العائلية 

من  للمتقاعدين  املمنوحة  العائلية  التعوي�سات  مبلغ  و�سل 

نظام  بر�سم   2013 �سنة  للتقاعد خالل  املغربي  ال�سندوق  طرف 

مليون   242,72 مقابل  درهم  مليون   246,3 املدنية  املعا�سات 

 %1,47 بن�سبة  ارتفاعا  بذلك  م�سجال  الفارطة  ال�سنة  درهم 

 2011 1,11% مقارنة مع �سنة  2012 وانخفا�سا بن�سبة  مقارنة مع 

.

فهي   ،2013 �سنة  خالل  املنجزة  االأخرى  اخلدمات  يخ�س  فيما 

التايل : النحو  على 

النظام  من  املعا�سية  احلقوق  تهم حتويل  ملف   40.921 •��معاجلة 
اجلماعي ملنح رواتب التقاعد اإىل نظام املعا�سات املدنية منها 

التقاعد.  على  امل�رصفني  االأ�سخا�س  تهم  فردي  دفرت   2.778

 15,70 مببلغ  دفرت   2.266 حتويل   2013 �سنة  اأي�سا  �سهدت  وقد 

مليون درهم ؛

التقاعد  اأجل  من  املقتطعة  املبالغ  ا�سرتجاع  ملفات  •��معاجلة 
لفائدة 419 منخرط ؛

مت  ملف   178 منها  ال�سغل  حوادث  تهم  ملف   657 •��معاجلة 
رف�سه و479 مت قبوله.

التدبري املايل لنظام املعا�سات املدنية

بر�سم  املدنية  املعا�سات  لنظام  االحتياطية  االأر�سدة  تدبري  اإن 

املتعلقة  الدرا�سة  خال�سات  على  بناء  مت   2013 املالية  ال�سنة 

متيزت  والتي  ال�سنة  بداية  خالل  املنجزة  واخل�سوم  باالأ�سول 

املنهجية  هذه  وتهدف  املدنية.  املعا�سات  نظام  اإ�سالح  بغياب 

الالزمة  امل�ستقبلية  املالية  للتدفقات  الدوري  الرت�سيد 

الدرا�سة  اال�ستثمارات. وحتدد هذه  اخلزينة وطبيعة  حلاجيات 

املالية  املنجزات  لتحليل  اإليها  اال�ستناد  يتعني  التي  املرجعية 

للنظام.
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�سجل �سوق ال�سندات كما هو ال�ساأن خالل �سنة 2012 ارتفاعا هّم 

اأقوى  �سجلت  وقد  عائداته.  على  �سلبا  اأثر  مما  القطاعات  كافة 

االرتفاعات على م�ستوى ا�ستحقاق 5 و10 و15 �سنة على التوايل 

فاإن  االأ�سهم،  �سوق  م�ستوى  وعلى  اأ�سا�سية.  نقطة  و81  و79   47

موؤ�رص »مازي« قل�س من خ�سائره بت�سجيل 2,62- % مقابل %15,13 

خالل �سنة 2012.

جماالت ا�ستثمار االأر�سدة االحتياطية لنظام املعا�سات 

املدنية 

املعا�سات  لنظام  االحتياطية  االأ�سول  ا�ستثمار  جماالت  اإن 

 1606-10 رقم  واملالية  االقت�ساد  وزير  بقرار  حمددة  املدنية 

واملوؤرخ يف 19 ماي 2010 الذي يحدد �سقف توظيف املوجودات 

من  اأوامل�سمونة  الدولة  �سندات  تقل  ال  اأن  يجب  ،اإذ  املتوفرة 

لل�سندات  بالن�سبة  الق�سوى  الن�سب  حدد  كما   ،%50 عن  طرفها 

ا�سهم  و  املذكورة  القيم  تاأ�سرية جمل�س  احلا�سلة على  اخلا�سة 

و%5.  و30   15 يف  التوايل  على  العقارية  واملمتكات  الر�سملة 

طبيعة  ح�سب  املايل  اال�ستخدام  قواعد  اأي�سا  يحدد  القرار  هذا 

لنظام  االحتياطي  الر�سيد  من   %10 يف  وحددها  االكتتاب 

على  �سواء  النظام  هذا  �سندات  جمموع  ومن  املدنية  املعا�سات 

اأو ديون. �سكل راأ�سمال 

تطور ح�سيلة االأر�سدة االحتياطية لنظام املعا�سات 

املدنية

 78,701 بلغ الر�سيد االحتياطي ال�سايف لنظام املعا�سات املدنية 

مليار درهم خالل نهاية �سنة 2013 مقابل 75,414 مليار درهم 

�سنة 2012، و هو ما ي�ساوي زيادة 4,36 % .

حت�سي�س االأ�سول للر�سيد االحتياطي لنظام املعا�سات 

املدنية

على م�ستوى حت�سي�س االأ�سول، فاإن بنية املحفظة املالية خالل 

نهاية �سنة 2013 تهيمن عليها �سندات الدين )84% من املجموع( 

الفئات. باقي  على ح�ساب 

تهيمن  والتي  ال�سندات  حمفظة  مثلت   2013 �سنة  نهاية  عند 

خالل   %  93,6 مقابل   %  94,4 يقارب  ما  الدولة  �سندات  عليها 

فئة  من   %  5,61 اإال  اخلا�س  الدين  قطاع  ميثل  ال  املا�سية.  ال�سنة 

ال�سندات مقابل 6,36 % خالل ال�سنة املا�سية. اإن االرتفاع القوي 

لن�سب الفائدة خالل �سنتي 2012 و2013 وت�سوية منح املخاطرة 

اال�ستثمارات   توجيه  يف  �ساهم  اخلا�س،  الدين  �سندات  و�سح 

اخلزينة. �سندات  نحو 

11 مليار درهم  ما يقارب  الر�سيد  ا�ستثمارات هذا  بلغ حجم 

االعتبار  بعني  واأخذا  العمومي.  للدين  الوحيد  ال�سوق  يف 

طرف  من  امل�سجل  العمومي  الدين  ر�سيد  فاإن  التدفق،  هذا 

احتياطيات، نظام املعا�سات املدنية خالل نهاية �سنة 2013 ارتفع 

العام للدين الداخلي للخزينة. 15% من الر�سيد  اأكرث من  اإىل 

الراأ�سملة  من   %  8,6 الر�سيد  لهذا  االأ�سهم  فئة  نف�س  ومتثل 

البي�ساء. الدار  لبور�سة  العائمة 
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مردودية اال�سول املالية لنظام املعا�سات املدنية بر�سم 

�سنة 2013

�سنة  االحتياطية  االأ�سول  اأنهت  فقد  االإجناز،  م�ستوى  على 

ملوؤ�رصه  بالن�سبة   %  2,77 مقابل   %  2,85 ن�سبته  بلغت  باأداء   2013

املرجعي.

طرف  من  املح�سلة  العائدات  تراكم  بلغ   2013 �سنة  نهاية  خالل 

املحفظة املالية منذ انطالقة ن�شاط تدبري االأ�شول يف ال�شندوق 

27,23 مليار درهم وهو ما ميثل 34 % من جمموع االحتياطيات 

املكونة.

االأ�سول  بتدبري  املرتبطة  النفقات  تطور 

االحتياطية لنظام املعا�سات املدنية

و�سع  االأ�سول  بتدبري  املرتبطة  التكاليف  حت�سني  اإطار  يف 

عمل  برنامج   2008 �سنة  منذ  للتقاعد  املغربي  ال�سندوق 

االأ�سول. لديهم هذه  املودع  لتقلي�س عدد 

بحقوق  املرتبطة  النفقات  �سجلت  و2013،   2010 �سنتي  بني 

االحتفاظ انخفا�سا بن�سبة 41,6 % وهذا بالرغم من اأن االأ�سول 

ارتفعت ب 15,8%. ويبقى انخفا�س املعامالت البينية غري ذات 

املنجزة  لال�ستثمارات  العام  بالتوجه  م�رصوطة  لكونها  داللة 

ال�سنة.  خالل 

القيادة االإكتوارية لنظام املعا�سات 

املدنية

احل�سيلة االإكتوارية

 8 بتاريخ   2.95.749 رقم  املر�سوم  من   4 املادة  اأحكام  مبوجب 

 43-95 رقم  القانون  بتنفيذ   )1996 نونرب   20(  1417 رجب 

والذي  للتقاعد  املغربي  ال�سندوق  هيكلة  باإعادة  القا�سي 

احل�سيلة  �سنة  كل  االإداري  للمجل�س  تقدمي  �رصورة  على  ين�س 

املذكورة  احل�سيلة  باإعداد  �سنوايا  ال�سندوق  يقوم  االكتوارية. 

الأنظمة التقاعد امل�سرية من طرفه والتي تعك�س تقييما لتطور 

اأ�سا�س  على  الطويل  املدى  على  االأنظمة  وموارد  االلتزامات 

واالجتماعية. والدميغرافية  االقت�سادية  الفر�سيات  جمموع 

�سبه  نظام  على  اعتمادا  االكتوارية  احل�سيلة  اعداد  ويتم 

املكت�سبة  احلقوق  اإال  االعتبار  بعني  االأخذ  يتم  ال  مغلق، حيث 

التوظيفات  اعتبار  ودون  احلاليني  للمنخرطني  وامل�ستقبلية 

 2100 �سنة  اإىل  مدا زمنيا  املذكورة  احل�سيلة  وت�سمل   . اجلديدة 

اآخر منخرطـ( اأداء حقوق  )تاريخ امتام 

املعا�سات  نظام  و�سعية  احلالية  االكتوارية  احل�سيلة  وتعر�س 

جمموع  على  وترتكز   .2013 املالية  ال�سنة  نهاية  خالل  املدنية 

واملتقاعدين  الن�سيطني  معطيات  )قاعدة  املحينة  املعطيات 

املح�سورة يف 31 دجنرب 2013(.

 660.561 من  املتكونة  احلالية  الدميوغرافية  الرتكيبة  اإن 

وقا�سي(  العايل  التعليم  اأ�ستاذ   16.324 )منهم  ن�شيط  منخرط 

املرتاوحة  للمنخرطني  الدميوغرايف  للهرم  وا�سحا  خلال  تربز 

ال�ساكنة  �سيخوخة  نتيجة  وذلك  �سنة   57  -  45 من  اأعمارهم 

لن�سيطة. ا

»WÉ«àM’G ó«°UôdG ∫ƒ°UCG ÒHóàH á£ÑJôŸG  ∞jQÉ°üŸG Qƒ£J
(ºgGQódG ÚjÓe ) 2013  ¤EG 2008 øe á«fóŸG äÉ°TÉ©ŸG ΩÉ¶æd

2008 2009 2010 2011 2012 2013

9,742 9,742

22,542

13,501
8,908

1,237

∫hGóàdG ä’ƒªY
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متقاعد   198.394 عددهم  البالغ  املتقاعدين  اعمار  هرم  اإن 

�سنة،   66 و   57 العمر بني  البالغني من  املتقاعدين  يربز هيمنة 

بالن�سبة   67 و  للن�ساء  بالن�سبة   63( �سنة   65,9 �سن حمدد  مبعدل 

 60 بني  اأعمارهم  املرتاوحة  املتقاعدين  فئة  ومتثل  للرجال(. 

االجمايل  العدد  من   %35,91 بن�سبة،  البارزة  الفئة  �سنة   65 و 

للمتقاعدين. ويبلغ عدد املتقاعدين  الذين يتجاوز �سنهم املائة 

9 منهم واحد عمره 106�سنة .

الإجناز  املعتمدة  والدميغرافية  االقت�سادية  الفر�سيات  اأهم  اإن 

: هذه احل�سيلة هي كالتايل 

التقاعد(؛ اإىل  املحالني  )تعوي�س   %0  : الن�سيطني  منو  •��ن�سبة 

؛ :4,25% �سنويا  التوظيف  •��معدل 

4,5% �سنويا ؛  : الزيادة يف االأجور  •��ن�سبة 

؛ �سنويا   %1  : املعا�سات  تقييم  •��اإعادة 

اأكرث من  88-90 معدل لل�ساكنة   TD  : •��جدول ن�سبة الوفيات 
�سنة.   60

حتليل النظام يف جمموعة �سبه مغلقة

تبعا لهذه املقاربة فقد ارتفعت القيمة احلالية املحتملة للخدمات 

ارتفعت  فقد  جهتها  من  درهم.  درهم  مليار   1.017,68 اإىل 

القيمة احلالية املحتملة للموارد اإىل 180,79 مليار درهم.

القيمة  الفرق بني  املغطى والذي مياثل  ال�سايف غري  اإن االلتزام 

االجتماعي  االحتياطي  اإليه  م�سافا  للموارد  املحتملة  احلالية 

احلالية  والقيمة   2013 نهاية  خالل  درهم  مليار   81,21 والبالغ 

املحتملة للخدمات، بلغ ما يعادل 755,68 مليار درهم مقابل 745,5 

خالل نهاية 2012 بارتفاع بلغت ن�سبته 1,37 %.

على م�ستوى املوؤ�رصات االكتوارية يو�سح اجلدول اأدناه اأنه اإذا 

التزامات  فاإن  الوافدين اجلدد،  اأمام  النظام  اإغالق  افرت�سنا  ما 

املكت�سبة  احلقوق  من  فقط  تتكون  والتي   2013 خالل  النظام 

)691,78 مليار درهم( �ستكون مغطاة يف حدود 11,74 % مقابل 

الفارطة. ال�سنة   % 11,95

امل�ساهمني  �سبه مغلق حيث  النظام  اإن حتليل احلقوق يف حالة 

الت�سفية  حتى  حقوق  على  ويح�سلون  ي�ساهمون  احلاليني 

تو�سح باأن التزامات النظام خالل �سنة 2013 مغطاة يف حدود 

25,74 % من خالل االأ�سول االحتياطية املتوفرة اإىل هذا التاريخ 

واملحينة  امل�ستقبلية  امل�ساهمات  مليار درهم(، ومن خالل   81(

)181 مليار درهم(.

�سنة  خالل  للنظام  االإكتوارية  احل�سيلة  نتائج  تلخي�س  وميكن 

2013 كالتايل:

احل�سيلة االكتوارية لنظام املعا�سات املدنية خالل �سنة 

2013

20122013مباليني الدراهم

1
1.009.3041.017.681القيمة احلالية املحتملة للنفقات

1
186.153180.791القيمة احلالية املحتملة للموارد

81.209 77.650االحتياطيات املتوقعة

2
 755.681 -745.501-االلتزامات ال�سافية بدون ر�سيد تغطية

20222022اأفق دميومة النظام )ال�سنة(

3
25,74% 26,14% معدل التمويل امل�سبق %

4
11,74% 11,95% معدل تغطية احلقوق املكت�سبة

1-  القيمة احلالية للتدفقات املتوقعة )اخلدمات اأو امل�ساهمات( يف اإطار جمموعة 

�سبه مغلقة متثل القيمة احلالية للتدفقات النقدية املحتملة لفئة املنخرطني 

واملتقاعدين احلاليني )با�ستثناء املنخرطني اجلدد(. هذه التدفقات ت�سمل احلقوق 

املكت�سبة وامل�ستقبلية.

2-  غري م�سمولة بالتغطية �سواء باال�سرتاكات امل�ستقبلية اأو بالر�سيد احلايل.

3-  ن�سبة قيمة ر�سيد احتياطي املعا�سات ون�سبة القيمة احلالية املتوقعة للموارد 

على القيمة احلالية املحتملة للمعا�سات.

4 –  ن�سبة قيمة احتياطي املعا�سات على القيمة احلالية املتوقعة للحقوق املكت�سبة.
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حتليل النظام يف جمموعة مفتوحة

يف اإطار هذا التوجه نعترب اأن العمل وفق املجموعة املفتوحة 

تعوي�س  طريق  عن  اجلدد  املنخرطني  نظام  يف  الدخول  مع 

التقاعد. اإىل  املحالني 

وجه  يف  مفتوحا  النظام  تعوي�س  على  املنهجية  هذه  ترتكز 

وتربز  التقاعد.  اإىل  املحالني  طريق  عن  اجلدد  املنخرطني 

اتخاذ  عدم  حاله  يف  اأنه   2013 �سنة  املنجزة  املالية  اال�سقاطات 

�سعوبات  �سيواجه  النظام  م�ستقبل  فاإن  ا�سالحي،  اجراء  اأي 

 .2014 نهاية  عند  تقني  عجز  اأول  �سي�سجل  بحيث  كبرية 

اأخرى  بعد  �سنة  العجز  �سيتفاقم  التاريخ  هذا  من  وانطالقا 

يف  مبني  هو  كما  باال�سقاطات  امل�سمولة  الفرتة  بعد  وحتى 

االآن  حد  اإىل  االحتياطي  الر�سيد  اإن  اأدناه.  البياين  الر�سم 

 2022 81 مليار درهم �سينفذ قبل �سنة  والذي يفوق مبلغه 

احتبارات ح�سا�سية النظام

الذي قد يحدثه تغيري  التاأثري  اختبارات ملعرفة مدى  اجناز  مت 

االأمر  ويتعلق  النظام.  تطور  على  االكتوارية  الفر�سيات 

التالينت: بالفر�سيتني 

0%، -1%( ؛  ،%1+( الن�سيطة  ال�ساكنة  •��منو 

 ،%3,25(  %1 من  اأقل  اأو  باأكرث  املايل  التوظيف  ن�سبة  •��تغري 
.)%5,25 ،%4,25

دميومة  اأفق  يف  االختبارات  هذه  نتائج  التايل  اجلدول  يبني 

النظام وعلى اأ�شا�ض العجز املرتاكم للنظام خالل مدة االإ�شقاط 

1
)2063-2013(

تاريخ اأول عجز تقني/ 

اأفق دميومة النظام

تغري العجز/ 

الو�سع الراهن

اختبار حول ن�سبة منو 

  ال�ساكنة

 %12022/2014%4+

__02022/2014% )الو�سع الراهن(

 %1-2022/2014%3,58-

اختبار حول ن�سبة 

  التوظيف

%5,252023/2014%1,12-

__4,252022/2014%) الو�سع الراهن(

%3,252022/2014%0,96+

1-  يهم االختبار فقط ن�سبة ارتفاع ال�ساكنة. التوظيف ي�ستمر اإىل �سنة 2033 وتكون 

اال�شتقاطات يف اإطار جمموعة �شبه مغلقة حتى انتهاء اأداء معا�ض اآخر منخرط 

مت توظيفه. نف�س ال�سيء بالن�سبة الو�سع الراهن.

نفاذ  و�سنة  التقني  العجز  ظهو  تاريخ  بخ�سو�س  النتائج  تبقى 

االحتياطيات ) 2022 و 2023 ( هي نف�سها مهما يكن االختبار 

الراهن. الو�سع  مقارنة مع 

البعيد  املدى  على  للنظام  املايل  العجز  يهم  االأ�سا�سي  التغري 

يفاقم    %1 ن�سبة  فزيادة  النا�سطة.  ال�ساكنة  منو  عن  والناجت 

االنخرطات  مبالغ  زيادة  من  بالرغم  وذلك   %4 بن�سبة  العجز 

بن�سبة  العجز  يتح�سن   %1 بن�سبة  ال�ساكنة  وبانخفاظ  املح�سلة. 

 .%3,58

لقرب  �سعيفا  تاأثريها  فيبقى  التوظيفات  مردودية  ن�سبة  اأما 

العجز. ظهور 

 نظام

املعا�سات الع�سكرية
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املعا�سات الع�سكرية
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املتقاعدين  عدد  بلغ   2013 �سنة  خالل 

م�ستفيدا   18.339 بينهم  من   224.331

جديدا.

تطور عدد امل�ستفيدين

بني  الع�سكرية  املعا�سات  نظام  من  امل�ستفيدين  عدد  انتقل 

بلغت  بزيادة   224.331 اإىل   208.415 من  و2013   2011 �سنتي 

 %  7,64 ن�سبتها 

تطور املعا�سات ح�سب فئة امل�ستفيدين

عدد  اأن  يو�سح  املعا�سات  فئات  ح�سب  امل�ستفيدين  توزيع  اإن 

 ،2013  2011 1,05 % بني �سنتي  ذوي احلقوق تطور فقط بن�سبة 

بر�سم   %  9,72 بن�سبة  املبا�رصين  امل�ستفيدين  عدد  تطور  بينما 

الفرتة. نف�س 

تطور االقتطاعات واملعا�سات املقدمة 

ارتفع املبلغ االإجمايل للموارد بر�سم نظام املعا�سات الع�سكرية 

 5.450,48 مقابل  درهم  مليون   6.264,37 اإىل   2013 �سنة  خالل 

�سنة  درهم  مليون  و5.082,99   2012 �سنة  خالل  درهم  مليون 

2011، اأي بتطور بلغت ن�سبته 26,81% ما بني �سنتي 2011 و2013.

 5.082,99 من  الع�سكرية  املعا�سات  نظام  نفقات  انتقلت  بينما 

�سنة 2011 اإىل 5.306,94 مليون درهم �سنة 2012 واإىل 6.172,76 

اأي بزيادة بلغت ن�سبتها 21,44 % بني   ،2013 مليون درهم �سنة 

�سنتي 2011 و2013.

 نظام

املعا�سات الع�سكرية
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تطور عدد امللفات املعاجلة

بلغ عدد امللفات امل�سفاة �سنة 2013 ما جمموعه 27.208 مقابل 

14.797 �سنة 2012 و14.789 �سنة 2011 ، اأي بزيادة بلغت ن�سبتها 

على التوايل 81,67 % و83,97 %.

اجلديدة  التخويالت  عدد  �سجل  املا�سية  ال�سنة  مع  وباملقارنة 

اإىل   و�سلت  هائلة  زيادة  ال�سندوق  م�سالح  طرف  من  املعاجلة 

بلغت  تراجعا  واملراجعات  التحويالت  �سجلت  بينما   ،%249,05

ن�سبته على التوايل 4,97 % و10,95 %.

توزيع التخويالت ح�سب اأ�سباب 

احلذف من االأ�سالك

اإن توزيع التخويالت اجلديدة ح�سب اأ�سباب احلذف من االأ�سالك 

.%  86,42 ال�سن يف املقدمة بن�سبة  التقاعد بر�سم حد  ت�سع 

تطور مبالغ التعوي�سات العائلية

بر�سم   2013 �سنة  خالل  للتقاعد  املغربي  ال�سندوق  �رصف 

مبلغ  الع�سكريني  للمتقاعدين  املخولة  العائلية  التعوي�سات 

�سنة  592,91 مليون درهم خالل  627,05 مليون درهم، مقابل 

2012، اأي بزيادة بلغت ن�سبتها 5,75 %/.

التدبري املايل لنظام املعا�سات 

الع�سكرية

املعا�سات  لنظام  التقني  الر�سيد  عرف   2013 �سنة  خالل 

الدولة  وقد حتملت  درهم.  مليون   522,1 بلغ  الع�سكرية عجزا 

ل�سنة  املايل  القانون  يف  املتوقعة  )امليزانية  العجز  هذا  متويل 

لهذا  واعتبارا  درهم.  مليون   549 بلغ  مايل  بغالف   )2013

�سنة  نهاية  الع�سكرية عرف خالل  املعا�سات  نظام  فاإن  االإمداد، 

27 مليون درهم. 2013 فائ�سا يقارب 

تدبري خزينة نظام املعا�سات الع�سكرية خالل �سنة 2013

يف اإطار تر�سيد التدفقات املح�سلة بر�سم االقتطاع من االجرة 

توظيف  2013،مبا�رصة  �سنة  امتداد  على  متت  املعا�س،  اجل  من 

وبلغ  درهم.  مليون   150 قدره  �سهري  مبعدل  املح�سلة  االموال 

3,06 % متو�سط  3,72 % مقابل  العائد املتو�سط لهذه التوظيفات 

االأبناك. بني  التوظيف  �سعر 
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 نظام

 التقاعد االختياري

» التكميلي«
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عدد املنخرطني: 1.946

ن�سبة املردودية املحققة: %7،23

ن�شاط النظام التكميلي

عرفت �سنة 2013 ان�سمام 270 منخرط جديد باأداء يف املتو�شط 719 

45 �سنة.و تبعا  انخراط ومتو�شط عمر حدد يف  درهم كواجب 

لذلك انتقل عدد املنخرطني اإىل 1.946 مكتتب،اأي بزيادة قدرها 

ال�سندوق  تو�سل  اأخرى،  جهة  من   .2012 �سنة  مع  مقارنة   16,11%

االنخراط  واجب  مقدار  لتغيري  طلبا   118 ال�سنة ب  نف�س  خالل 

و70 طلبا لتوقيف االنخراط و 60 طلبا باأداء دفعات ا�ستثنائية.

املكونة خالل �سنة  ا�سرتجاع احلقوق  بلغ عدد طلبات  يف حني 

2013 67 طلبا ترتب عنها �رصف مبلغ 2,13 مليون درهم.

التدبري املايل لنظام التكميلي

2013 وفق  مت تدبري ر�سيد نظام التقاعد التكميلي بر�سم �سنة 

يف  املنجزة  )اأ�سول/خ�سوم(  ال�سنوية  الدرا�سات  خال�سات 

ارتفاع  مع  اال�ستثمار  ا�سرتاتيجية  مالءمة  ومتت  ال�سنة.  بداية 

وال�سندات. االأ�سهم  اأ�سواق  تذبذب  معدل 

جماالت ا�ستثمار االأ�سول االحتياطية ل«التكميلي«

لنظام  االحتياطية  االأ�سول  ا�ستثمار  جماالت  تدبري  يتم 

املالية واخلو�س�سة رقم  التكميلي مبوجب قرار وزير  التقاعد 

 2005 يناير   14 ل  املوافق   1425 احلجة  ذي   3 املوؤرخ يف   46-05

 %50 عن  يقل  ال  اأدنى  حد  اال�ستثماريف  جماالت  يحدد  والذي 

يف  و  �سمانها،  من  امل�ستفيدة  اأو  للدولة  اململوكة  القيم  من 

اأ�سعار  جدول  يف  املقيدة  لالأ�سهم  بالن�سبة  االأكرث  على   %  15

الراأ�سمال  ذات  اال�ستثمار  �رصكات  اأ�سهم  و  القيم  بور�سة 

ويف  املنقولة،  القيم  جمل�س  طرف  من  عليها  املوؤ�رص  املتغري 

من  االأكرث  على   %  5 و  الر�سملة  اأ�سهم  من  االأكرث  على   %  30

ح�سب  العر�س  قواعد  حتديد  مت  كما  العقارية.  املمتلكات 

ومن  التكميلي  نظام  احتياطيات  من   %10 ن�سبة  يف  االكتتاب 

اأو ديون.  ال�سادرة �سواء يف �سكل راأ�سمال  ال�سندات  جمموع 

تطور االأ�سول االحتياطية للتكميلي 

خالل �سنة 2013 ارتفع الر�سيد املحا�سباتي لالأ�سول االحتياطية 

ن�سبتها  بلغت  بزيادة  اأي  درهم،  مليون   61,34 اإىل  للتكميلي 

ال�سنوية  ال�سافية  املوارد  و�سجلت   .2012 ب�سنة  مقارنة   %32

�سنة  النظام  اإحداث  منذ  لها  م�ستوى  اأعلى  ال�سنة  نف�س  خالل 

2006 مبجموع بلغ 11,65 مليون درهم.و هكذا بلغت االكتتابات 

مليون   2,13 اإىل  و�سل  املبالغ  ا�سرتجاع  و  درهم  مليون   14,2
يخ�س  وفيما   .377.600 بلغ  فقد  املعا�سات  �رصف  اأما  درهم 

مليون   2,81 مقابل  درهم  مليون   3,68 فبلغت  العائدات، 

يقارب  ما  ن�سبتها  بلغت  بزيادة  اأي  الفارطة،  ال�سنة  درهم 

الر�سيد االحتياطي  االأخرية �سجل  االأربع �سنوات  31%. وخالل 

.% 168 اإجمالية بلغت  زيادة 

 نظام

التقاعد االختياري »التكميلي«
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حت�سي�س اأ�سول الر�سيد االحتياطي للتكميلي

اأخذا بعني االعتبار حجم ن�شاط االأ�شول االحتياطية للتكميلي 

املغربي  ال�سندوق  التزم  املالية  االأ�سواق  و�سيولة  وتذبذب 

�سواء  ون�سيطة  معقلنة  با�سرتاتيجية   2013 �سنة  خالل  للتقاعد 

امل�سعرة. االأ�سهم  اأو  ال�سندات  ب�سنف  يتعلق  يف ما 

خالل  كبريا  تطورا  التكميلي  النظام  اأ�سول  حت�سي�س  عرف 

هذه ال�سنة مع احرتام القواعد التنظيمية اجلاري بها العمل. و 

هكذا مت خالل �سنة 2013 ا�ستثمار احل�سة املهمة من االحتياطي 

املكون من قيم الدولة مبجموع قدره 98 %.

تطور مردودية االأ�سول االحتياطية لنظام »التكميلي« 

بر�سم �سنة 2013

اخلام�سة  لل�سنة   %  7 »التكميلي«  نظام  مردودية  ن�سبة  جتاوزت 

املردودية  م�ستوى  على  قوية  تناف�سية  ميثل  مما  التوايل،  على 

ويربهن على مدى �سواب منهجية الت�سيري املتبعة. 

االحتياطي  الر�سيد  بلغ  فقد  االأداء،  جودة  م�ستوى  على 

 2,84 مقابل   %  10,91 قدرها  زيادة  ال�سنة  نهاية  عند  للتكميلي 

املرجعي. للموؤ�رص  بالن�سبة 

فال  التكميلي،  التقاعد  نظام  تدبري  بنفقات  يتعلق  فيما  اأما 

قد  و  ال�سنوي.  االأ�سول  متو�سط  من   %  1 تتجاوز  اأن  ميكنها 

بلغت هذه امل�ساريف خالل �سنة 2013 ما مبلغه 548.000 درهم 

مقابل 4,33 مليون درهم �سنة 2012. و يعزى هذا الفرق املهم 

تت�سمن   2012 �سنة  خالل  امل�سجلة  الت�سيري  م�ساريف  كون  اإىل 

2006 و2012. الفرتة مابني  امل�ستحقة بر�سم  الديون  ت�سوية 

بر�سم  امل�سجلة  امل�ساريف  الت�سيري جمموع  وتت�سمن م�ساريف 

»التكميلي«. لنظام  واملايل  االإداري  الت�سيري 



 تدبري اخلدمات

حل�ساب الغري



 تدبري اخلدمات

حل�ساب الغري
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باالإ�سافة اإىل تدبري االأنظمة االأ�سا�سية والتكميلية، فاإن ال�سندوق 

املغربي للتقاعد ُي�سري اأنظمة غري م�ساهمة حل�ساب الدولة. وت�سم 

هذه االأنظمة على اخل�سو�س معا�سات الزمانة املدنية والع�سكرية 

وكذا معا�سات ومنح قدماء املقاومني واأع�ساء جي�س التحرير.

معا�سات  من  امل�ستفيدين  عدد  بلغ 

جمموعه  ما   2013 �سنة  خالل  الزمانة 

81.640 م�ستفيدا منهم 2.310 م�ستفيد 

جديد، يف حني و�سل عدد امل�ستفيدين 

من معا�سات املقاومة اإىل33.609 منهم 

364 م�ستفيد جديد.

معا�سات الزمانة

ال�سنة  ت�سفيتها خالل  متت  التي  الزمانة  معا�س  ملفات  عدد  بلغ 

انخفا�سا  بذلك  م�سجلة  ملفا،   2.546 جمموعه  ما   2013 املالية 

بن�سبة 46,34 % مقارنة مع �سنة 2012 و36,71 % مقارنة ب�سنة 2011. 

القوات  التخويالت اجلديدة الأفراد  باالأ�سا�س  هذا االنخفا�س هم 

امل�سلحة امللكية والتي انتقل عددها من 3.205 �سنة 2011 اإىل 1.872 

�سنة 2013، اأي بانخفا�س بلغت ن�سبته 41,59 %. 

امللفات  جمموع  من  ملفا   1.972 اجلديدة  التخويالت  �سكلت 

املعاجلة بن�سبة بلغت 77,45 %، فيما همت املراجعات والتحويالت 

على التوايل 236 و338 ملفا مبا ن�سبته 9,27 % و13,28 %.

من   %  73,53 ن�سبة  الع�سكرية  الزمانة  معا�سات  تخويالت  متثل 

القوات  مبعا�سات  متبوعة  املخولة،  الزمانة  معا�سات  جمموع 

امل�ساعدة بن�سبة 16,61 %،واأخريا معا�سات الزمانة املدنية والتي 

متثل فقط 9,86 %.

 تدبري

اخلدمات حل�ساب الدولة
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معا�سات قدماء املقاومني و اأع�ساء 

جي�س التحرير

والتي  والع�سكرية  املدنية  الزمانة  معا�سات  اإىل  باالإ�سافة 

ي�سهر  للتقاعد  املغربي  ال�سندوق  فاإن  وحده،  امل�سغل  يتحملها 

طبقا ملقت�سيات القانون رقم 95 - 43، على ت�سيري املعا�سات 

فاإن  اأدناه،  الر�سم  من  يتبني  وكما  للمقاومني.  املخولة  واملنح 

 2013 �سنة  امل�سفاة  املقاومني  ومنح  ملعا�سات  االإجمايل  العدد 

ملف   560 منها   ،2012 �سنة  ملفا   1.511 مقابل  ملفا   1.221 بلغ 

التعوي�س االإجمايل. 661 تهم  العطب و  تخ�س 

اأنظمة يف طور االنتهاء

بالن�سبة لالأنظمة االأخرى التي هي يف طور االندثار ) معا�سات 

احلر�س امللكي،املنح اخلا�سة، االإعانات املتجددة...( فقد بلغ عدد 

ملفا   21 جمموعه  ما    2013 �سنة  ت�سفيتها  متت  التي  امللفات 

مقابل 35 ملفا خالل ال�سنة املا�سية.

تطور عدد امل�ستفدين

من120.616  امل�ساهمة  االأنظمة غري  من  امل�ستفيدين  انتقل عدد 

 2013 �سنة   118.249 اإىل  و   2012 �سنة   116.588 اإىل   2011 �سنة 

2011 و2013. 1,96 % بني �سنتي  م�سجال انخفا�سا بن�سبة 

التعوي�سات العائلية

�سنة  امل�رصوفة  العائلية  للتعوي�سات  االإجمايل  املبلغ  و�سل 

11,4 مليون درهم،  املقاومني ما جمموعه  لفائدة قدماء   2013

.2011 و هو تقريبا نف�س املبلغ املوؤدى �سنة 
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الغري  حل�ساب  اخلدمات  من  جمموعة  تدبري  ال�سندوق  يتوىل 

�سيما حل�ساب وزارة االقت�ساد واملالية و موؤ�س�سة احل�سن الثاين 

املحاربني. وقدماء  الع�سكريني  لقدماء  االجتماعية  لالأعمال 

كما يقوم ال�سندوق باإجناز اقتطاعات مبوجب ن�سو�س قانونية 

اأو مبوجب اتفاقيات ثنائية مربمة مع ال�رصكاء. ونظامية 

املعا�سات و االإيرادات امل�سرية حل�ساب 

موؤ�س�سة  و  املالية  و  االقت�ساد  وزارة 

االجتماعية  لالأعمال  الثاين  احل�سن 

لقدماء الع�سكريني وقدماء املحاربني

انتقل عدد املعا�سات و املنح امل�سرية لفائدة الغري من 51.536 �سنة 

2011 اإىل 62.898 مع نهاية 2013، اأي بزيادة قدرها 22,05%، منها 18.727 

لفائدة وزارة االقت�ساد و املالية و44.171 ل�سالح موؤ�س�سة احل�سن الثاين 

لالأعمال االجتماعية لقدماء الع�سكريني وقدماء املحاربني.

عرفت املعا�سات و املنح امل�سرية لفائدة وزارة االقت�ساد واملالية 

ارتفعت   حني  يف  و2013،   2012 بني  ما   %6,76 بن�سبة  انخفا�سا 

املعا�سات و املنح امل�سرية ل�سالح موؤ�س�سة احل�سن الثاين لالأعمال 

االجتماعية لقدماء الع�سكريني وقدماء املحاربني بن�سبة 4,4% اأي 

بنحو 861 اإيرادا جديدا.

 تدبري االقتطاعات

االقتطاعات القانونية 

االقتطاعات   2013 �سنة  خالل  ال�سندوق  م�سالح  اأجنزت 

الوطني ملنظمات  ال�سندوق  لفائدة كل من  املنبع  القانونية من 

االإجبارية  ال�شحية  التغطية  بر�شم  االجتماعي  االحتياط 

الدخل. على  ال�رصيبة  بخ�سو�س  لل�رصائب  العامة  واملديرية 

 تدبري املعا�سات املوكولة اإىل ال�سندوق

مبوجب ن�سو�س قانونية اأو مبقت�سى اتفاقيات



2013 ال�سنوي  التقرير 

37

االقتطاعات االتفاقية 

بهدف حت�سني جودة اخلدمات املقدمة للم�ستفيدين من املعا�سات 

من  اقتطاعات  اإجناز  من  اتفاقيات  مبوجب  ال�سندوق  يقوم 

املنبع لفائدة �رصكات التمويل و جمعيات االأعمال االجتماعية 

االجتماعية. االأعمال  موؤ�س�سات  بع�س  و  للوزارات  التابعة 

االقتطاعات املنجزة لفائدة الغري ب )ماليني الدراهم(

2013 2012

961,49 950,84 �رصكات التمويل

21,84 19,75
جمعيات و موؤ�س�سات 

االأعمال االجتماعية 

181,36 178,71
تعا�سددية القوات 

امل�سلحة امللكية

8,74 7,66 �رصكات التاأمني

1173,43 1156,96 املجموع

 2013 �سنة  خالل  اأجنز  ال�سندوق  اأن  اأعاله  اجلدول  من  يتبني 

ماجمموعه 1.798.624 اقتطاعا اأي ما ميثل مبلغ اإجمايل ي�ساوي 

1,17 مليار درهم موزع كما يلي:

لفائدة  حت�سيلها  مت  اقتطاع   1.206.135 تخ�س  مليون   961,49��•
من  التخفيف  وبغر�س  االإطار  هذا  يف  التمويل.  �رصكات 

االتفاق  تعديل  وقع  فقد  املتقاعدين،  على  املديونية  عبء 

املربم مع �رصكات التمويل يف �سهر يوليوز 2011 مت مبقت�ساه 

مكن  ما  هو  و   %40 االإقتطاع يف  لن�سبة  االأق�سى  احلد  حتديد 

املعنية. املعا�سات  من   %6,71 بن�سبة  املديونية  تخفي�س  من 

مديونية  ن�سبة  اىل  تخ�سع  التي  املعا�سات  يخ�س  فيما  اما 

بني  ما  مهمة  بن�سبة  تقل�س  عددها  فان   ،%40 تفوق  او  ت�ساوي 

تراوح  االنخفا�س  هذا  دي�سمرب2013.  و   2010 دي�سمرب  �سهري 

 40 بني  ما  مديونيتها  لل�رصائح املرتاوحة  21%بالن�سبة  بني  ما 

تفوق  او  ت�ساوي  التي  لل�رصائح  بالن�سبة   %100 وبن�سبة   %58 و 

بالن�سبة  االجمايل  االنخفا�س  فان  وهكذا،   .%90 مديونيتها 

 5.452 اىل  عددها  و�سل   %40 مديونيتها  تفوق  التي  ال�رصائح 

.%34،25 ن�سبته  بانخفاظ  اأي  معا�س 

امل�سلحة  القوات  تعا�سددية  لفائدة  درهم  مليون   181,36��•
امللكية؛

االأعمال  موؤ�س�سات  و  جمعيات  لفائدة  درهم  مليون   21,84��•
االجتماعية؛

لفائدة  معا�س   34.094 من  خ�سمها  مت  درهم  مليون   8,74��•
؛ التاأمني  �رصكات 
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ال�سندوق يف خدمة 

 منخرطيه و متقاعديه

و �رصكائه
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ال�سندوق يف خدمة 

 منخرطيه و متقاعديه

و �رصكائه

توجه يتوخى اأ�سا�سا خدمة الزبون
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اخلدمات عرب االأنرتنيت

البوابة  عرب  املتاحة  اخلدمات  ت�سور  يف  روعي  لقد 

امل�ستعمل  وم�ساعدة  الولوج  اإجراءات  تب�سيط  االإلكرتونية 

لتمكينه  والبالغات  الن�سية  الر�سائل  بوا�سطة  خطوة  خطوة 

اإىل  والولوج  واملوثوقة.  املفيدة  املعطيات  على  االطالع  من 

�رصكاء  و  متقاعدي  و  ملنخرطي  فقط  متاح  اخلدمات  هذه 

ال�سندوق الذين يطلبون ذلك عن طريق ملء مطبوع الت�سجيل 

امل�سجلون  يتو�سل  بعد ذلك  بالبوابة،  اإ�سارتهم  املو�سوع رهن 

من  متكنهم  التي  ال�سخ�سية  باملعطيات  الربيدية  بعناوينهم 

ببوابة  امل�سجلني  عدد  بلغ  �رصية.  و  اأمن  بكل  اخلدمات  ولوج 

2013، تاريخ  اأواخر �سهر فرباير  ال�سندوق يف الفرتة ما بني 

منهم   20.303 ال�سنة،  نف�س  من  ودجنرب  البوابة  اإنطالقة 

متقاعد و71 هيئة �رصيكة.  9.155 و  11.077 منخرط 

اخلدمات االإلكرتونية املتاحة 

للمنخرطني و املتقاعدين

االطالع و تغيري املعطيات ال�سخ�سية 

تلك  كذا  و  ال�شخ�شية  معطياته  ي�شتعر�ض  اأن  للمنخرط  ميكن 

واجبات  و�سعية  معرفة  ميكنه  كما  االإدارية،  بحياته  املرتبطة 

على  واال�سطالع  االإحلاق  هيئات  من طرف  املدفوعة  انخراطه 

املعا�س. القيام مبحاكاة  و  و�سعية ملف معا�سه 

باملعا�س  املتعلقة  املعلومات  على  التعرف  فيمكنه  املتقاعد  اأما 

. ي�ستفيد منه  الذي 

معطياته  تغيري  طلب  املتقاعد  اأو  املنخرط  باإمكان  اأنه  كما 

ال�سخ�سية  للمعطيات  زيارة   6.507 ت�سجيل  مت  قد  ال�سخ�سية.و 

تهم   2.997 و  املتقاعدين  تخ�س   3.510 منها   2013 �سنة  خالل 

املنخرطني.

طلب ال�سواهد

�شهادة  خا�شة  الوثائق  من  جمموعة  يطلب  اأن  للمنخرط  ميكن 

ت�شجيله  تاريخ  طلب  كل  املعا�ض.يحمل  �شهادة  اأو  االنخراط 

 ال�سندوق يف خدمة

منخرطيه و متقاعديه و �رصكائه
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ميكن  ال�سواهد  هذه  و  حمددة.  م�سطرة  وفق  تتبعه  ويتم 

حتميلها و طبعها. كما ميكن للمعني باالأمر التو�سل عن طريق 

ال�سندوق.  ب�سهادة موقعة و حتمل طابع  الربيد 

ت�سجيل و تتبع الطلبات

ي�سعوا  اأن  ال�رصكاء  اأو  املتقاعدين  اأو  للمنخرطني  ميكن 

اأي�سا  وميكنهم  اإلكرتوين.  مطبوع  ملء  طريق  عن  طلباتهم 

املعد  الرابط  على  النقر  مبجرد  الطلب  معاجلة  مراحل  تتبع 

عنها  اأجاب  التي  الطلبات  عدد  بلغ  قد  و  الغر�س.  لهذا 

يزيد  ما   2013 �سنة  خالل  االإلكرتونية  البوابة  عرب  ال�سندوق 

5.674 طلب. عن 

حتديد موعد للزيارة

باإمكان  اأ�سبح  اال�ستقبال،  بف�ساءات  االنتظار  طول  لتفادي 

م�شبوط   موعد  حتديد  ال�رشكاء  اأو  املتقاعدين  اأو  املنخرطني 

مطبوع  ملء  طريق  عن  باال�ستقبال  املكلفني  احد  مع  للزيارة 

اإلكرتوين مو�سوع لهذا الغر�س ببوابة ال�سندوق غري اأن هذه 

238 م�سجال. اإال من لدن   2013 الو�سيلة مل ت�ستعمل خالل �سنة 

التقاعد التكميلي

حماكاة  يجري  اأن  التكميلي  التقاعد  يف  للمنخرط  ميكن 

اإيراد.كما  �سكل  يف  اأو  ر�سيد  �سكل  يف  �سواء  معا�سه  حل�ساب 

طلب  اأو  التكميلي  التقاعد  يف  االأويل  بالت�سجيل  القيام  ميكن 

ت�سجيل   2013 مت  �سنة  املخت�سني. و هكذا فخالل  اأحد  مع  موعد 

واجبات  بتغيري  منخرطا   24 طلب  كما  جديدا  انخراطا   90

االإلكرتونية. البوابة  اال�سرتاك عرب 
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اخلدمات التي توفرها البوابة لفائدة 

ال�رصكاء

الت�رشيح االإلكرتوين باالنخراط و واجبات اال�شرتاك

يرتكز الت�رشيح االإلكرتوين باالنخراط و واجبات اال�شرتاك 

الف�ساء  ولوج  من  ال�رصكاء  متكن  م�سرتكة  تقنية  قاعد  على 

منخرطيهم  الئحة  على  لالطالع  اآمنة  ب�سورة  لهم  املخ�س�س 

اأداء اال�سرتاكات . بالت�رصيح باالنخراطات و  والقيام 

دينامكية من اأجل حت�سن م�ستمر 

جلودة اخلدمات  

خدمات متعددة القنوات تروم القرب و الفاعلية

مبن  الزبناء  جلميع  اال�شتقبال  �رشوط  اأح�شن  توفري  اأجل  من 

تاأهيل  على  ال�سندوق  عمل  اخلا�سة،  االحتياجات  ذوي  فيهم 

اأول مندوبية  اأ�سبحت مندوبية فا�س  مندوبياته اخلارجية.وقد 

النداء  مركز  تنظيم  اإعادة  مت  ال�رشوط.كما  هذه  فيها  تتوفر 

عرب  بها  املتو�سل  الطلبات  مبعاجلة  املكلفة  اخللية  و  الهاتفي 

ال�سكايات  جلميع  اال�ستجابة  ق�سد  االت�سال  قنوات  خمتلف 

ومطالب الزبناء. واأ�سبح بف�سل هذه االأدوات التعرف ب�رصعة 

اإيجاد احللول لها يف اأقرب االآجال. على النقائ�س و 

التابعة  اال�ستقبال  ا�ستقبالهم مبراكز  الذين مت  الزوار  بلغ عدد 

زائر،منهم   378.064 ماجمموعه   2013 نهاية  عند  لل�سندوق 

156.330 باملقر املركزي و 221.734 باملندوبيات اجلهوية ال�سبع، 

ناق�س%1,64   و  الرئي�سي  باملقر   %10 بن�سبة  زيادة  ميثل  ما  و هو 

املا�سية.   ال�سنة  مع  مقارنة  اجلهوية  باملندوبيات 

البطاقة اجلديدة للمتقاعد

وثيقة   2011 منذ  اعتمادها  مت  التي  املتقاعد  بطاقة  تعترب 

اإىل  الولوج  ت�سهيل  كذا  و  املعا�س  من  امل�ستفيد  هوية  لتحديد 

 2013 دجنرب  غاية  واإىل  ال�سندوق.  يوفرها  التي  اخلدمات 

 2011 �سنة  جديدة.ففي  بطاقة   547.774 من  اأكرث  توزيع  مت 

على  نقدا  معا�ساتهم  يتقا�سون  كانوا  متقاعد   134.168 ح�سل 

�سنتي  خالل  التقاعد  على  املحالني  جميع  وا�ستفاد  البطاقة، 

2012-2013 من بطاقة التقاعد )101.746 م�ستفيد( كما وزعت 

املتوفرين  املتقاعدين  على  بطاقة   311.860 الفرتة  نف�س  خالل 

على  البطاقة  توزيع  تعميم  و�سيتم  بنكية.  ح�سابات  على 

.2014 املتقاعدين يف غ�سون  جميع 

توا�سل و اإعالم م�سّخ�س

بتطوير  التزامه  تنفيذ  على   2013 �سنة  خالل  ال�سندوق  عمل 

باأي  باإخبارهم  وذلك  متقاعديه  مع  وم�سّخ�س  فعال  توا�سل 

التقاعد،�رصف  مبلف  )التو�سل  و�سعيتهم  على  طارئ 

املعا�س،مراجعة املعا�س، مراقبة احلقوق...(. و متثل تنفيذ هذا 

�سنة  امل�ستفيدين خالل  اإىل  ر�سالة   198.848 توجيه  االلتزام يف 

.2013
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ت�سجيع التبنيك

�سنة  ال�سندوق  اأبرمهما  اللتان  ال�رصاكة  اتفاقيتا  �ساهمت  لقد 

ما  و  املركزي  ال�سعبي  البنك  و  بنك  بريد  من  كل  مع   2012

م�سك  مل�سارف  ال�سندوق  كتحّمل  ت�سهيالت  من  ذلك  �ساحب 

على   املعا�سات  من  امل�ستفيدين  ت�سجيع  يف  �سنة،  ملدة  احل�ساب 

من  التبنيك  ن�سبة  انتقلت  لذلك  تبعا  بنكية.و  ح�سابات  فتح 

76% �سنة 2011 اإىل %88 عند نهاية 2013 .

تب�سيط م�سطرة مراقبة احلقوق

اعتمدها  التي  احلقوق  ملراقبة  اجلديدة  امل�سطرة  مكنت  لقد 

ال�سندوق �سنة 2012 مب�ساركة بريد بنك و البنك ال�سعبي املركزي 

بخ�سو�س مراقبة احلياة لزبناء هذين البنكني وم�ساعدة وزارة 

تخفيف  من  الزواج  عدم  و  احلياة  مراقبة  يخ�س  فيما  الداخلية 

هذه  مكنت  .كما  حقوقهم  ذوي  و  املتقاعدين  على  العبء 

امل�سطرة من اإعادة �رصف املعا�سات التي مت اإيقافها على اإثر هذه 

العملية الأ�سحابها يف وقت وجيز.و�سيتم اعتماد هذه امل�سطرة 

وتعميمها تدريجيا مع باقي االأبناك خالل �سنة 2014.

�رصاكات متميزة ) ذات جودة(

احل�سن  موؤ�س�سة  مع  �رصاكة  اإقامة  على  املغربي  ال�سندوق  عمل 

وقدماء  الع�سكريني  لقدماء  االجتماعية  لالأعمال  الثاين 

اجلهوية  املندوبيات  من  تتوفر على عدد كبري  التي  املحاربني 

باإمكان  اأ�سبح  ال�رصاكة  هذه  وبف�سل  الوطني.  ال�سعيد  على 

لفائدة  خدمات  عدة  تقدمي  للموؤ�س�سة  التابعة  اجلهوية  امل�سالح 

اخل�سو�س: على  منها  ال�سندوق  متقاعدي 

؛ املعا�س  �سهادات  •��ت�سليم 

؛ احلقوق  ذوي  لفائدة  التحويل  ملفات  •��ت�سلم 

الع�سكريني. املتقاعدين  توجيه  و  املعلومات  •��اإعطاء 

املقاومني  لقدماء  ال�سامية  املندوبية  مع  وباالتفاق  اأنه  كما 

لها  التابعة  اجلهوية  النيابات  التحرير،تقوم  جي�س  واأع�ساء 

التالية: اخلدمات  باإ�سداء 

باالإجراءات  القيام  على  املتقاعدين  م�ساعدة  و  •��اإخبار 
االإدارية؛

باملراقبة  اخلا�سة  الوثائق  ت�سلم  و  التقاعد  ملفات  •��جتميع 
ال�سنوية؛

التابعة  املركزية  امل�سالح  اإىل  ال�سكايات  اإر�سال  و  •��جمع 
لل�سندوق.

عالقات وثيقة مع اجلمعيات 

لل�سندوق،  االأ�سا�سيني  ال�رصكاء  من  املتقاعدين  جمعيات  تعد 

اأحدهما ميثل  ال�سندوق  اإدارة  داخل جمل�س  بع�سوين  فهي ممثلة 

الع�سكريني. املتقاعدين  ميثل  الثاين  و  املدنيني  املتقاعدين 

ويف الواقع تعترب جمعيات املتقاعدين قناة توا�سلية ناجعة مع 

ال�سندوق  يقوم  اخل�سو�س  وبهذا  حقوقهم.  وذوي  املتقاعدين 

بتنظيم زيارات تاأطيريية لفائدة اجلمعيات بلغ عددها ما بني 

ر�سائل  اإليها  يوجه  كما   ، زيارة   70 و2013 حوايل   2011 �سنتي 

اإخبارية كلما طراأ جديد يف جمال االإجراءات االإدارية املتعلقة 

�سنة  بني  ما  املوجه  الر�سائل  جمموع  و�سل  وقد  باملتقاعدين. 

2012 و2013 اإىل تلك اجلمعيات حوايل 720 ر�سالة.

للجمعيات  مالية  منحا  يخول  ال�سندوق  اأن  بالذكر  وجدير 

االأدبي  بالتقريرين  االإدالء  منها  حمددة  معايري  على  بناء 

واملايل واإجناز م�ساريع ذات �سبغة اجتماعية وثقافية. وهكذا 

ا�ستفادت من املنحة املذكورة 33 جمعية �سنة 2013 و 50 جمعية 

�سنة 2012 و 24  جمعية �سنة 2013 .

الطلبات   تتبع  ال�سندوق  م�سالح  تتوىل  ذلك  عن  ف�سال 

ي�سارك  كما  اجلمعيات  خمتلف  من  بها  املتو�سل  وال�سكايات 

العامة.  جموعها  ويف  تنظمها  التي  التظاهرات  يف  ال�سندوق 

الوطنية  للجامعة  العام  اجلمع  ح�سور  نذكر  اخل�سو�س  وبهذا 

وامل�ساركة   2013 نونرب  �سهر  املنعقد يف  املتقاعدين  جلمعيات 

يف االحتفال باليوم العاملي لالأ�سخا�س امل�سنني بالق�رص الكبري 

باأقاليم  من�سمة  توا�سلية  دورة  وح�سور   2013/10/  10 بتاريخ 

ماي  �سهري  خالل  والناظور  والقنيطرة  والعرائ�س  �سف�ساون 

2013 يف مو�سوع تنمية وحت�سني اخلدمات املقدمة من  ويونيو 

منخرطيه. لفائدة  للتقاعد  املغربي  ال�سندوق  طرف 
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ال�رصاكة الوطنية

زيارات اإىل مقر ال�سندوق املغربي للتقاعد

زيارة التالميذ ال�شباط باملدر�شة امللكية للطريان مبراك�ض

ال�شباط  التالميذ  من  فوج  قام  التكويني  الربنامج  اإطار  يف 

ميدانية  بزيارة  مار�س   20 بتاريخ  للطريان  امللكية  باملدر�سة 

وهيئات  ال�سندوق  تنظيم  على  خاللها  اأطلعوا  لل�سندوق 

الدولة  بني  الربنامج  عقد  يف  االلتزامات  واأهم  احلكامة 

اأحد  اأطر  جهة،  ومن   .  2013-2011 الفرتة   بر�سم  وال�سندوق 

باملدر�شة  املتمرنني  ال�شباط  لفائدة  ندوة  ال�شندوق  م�شوؤويل 

امل�سرية  واالأنظمة  ال�سندوق  حول  مبراك�س  للتمويل  الع�سكرية 

من طرفه وذلك يوم 12 مار�س 2013.

ال�رصاكة

ال�رصاكة مع ال�سندوق الوطني لل�سمان االجتماعي

لل�سمان  الوطني  وال�سندوق  للتقاعد  املغربي  ال�سندوق  اأبرم 

اإىل  يهدف  اتفاق  بروتوكول   2013 �ستنرب   27 يوم  االجتماعي 

تعزيز التن�سيق الفعلي بني املوؤ�س�ستني وكذا تبادل الراأي حول 

مبجال  خ�سو�سا  املتعلقة  امل�سرتك  االهتمام  ذات  املوا�سيع 

االجتماعي.  ال�شمان  هيئات  وتدبري  االجتماعي  االحتياط 

يف  خا�سة  للتعاون  اأخرى  جماالت  االتفاقية  هذه  وت�سمل 

والتبادل  التدبري  ميادين  يف  اخلربات  وتبادل  التكوين  جمال 

االلكرتوين للمعطيات واإعداد الدرا�سات االكتوارية والتقنية 

االهتمام  ذات  موا�سيع  حول  تظاهرات  وتنظيم  والعلمية 

امل�شرتك وكذا تتبع التطورات يف جمال االحتياط االجتماعي 

والدويل. الوطني  ال�سعيدين  على 

ال�رصاكة الدولية

بعثات درا�سية وزيارات ميدانية ملقر ال�سندوق يف 

اإطار التعاون الثنائي

 زيارة وفد فل�سطيني

قام ال�سيد مو�سى اأبو زيد رئي�س ديوان جمل�س املوظفني بدولة 

عمل  بزيارة  امل�سوؤولني  كبار  من  بوفد  م�سحوبا  فل�سطني 

ا�ستمع  املنا�سبة  وبهذه   .2013 اأبريل   26 اجلمعة  يوم  لل�سندوق 

واالجتماعية  املالية  املهام  حول  لعر�س  الفل�سطيني  الوفد 

التقاعد  اأنظمة  تدبري  كيفية  وكذا  حكامته  ونظام  لل�سندوق 

على  الوفد  اطلع  كما  الغري.  لفائدة  واملنح  ي�سريها  التي 

قيادة  جمال  يف  املوؤ�س�سة  طرف  من  املعتمدة  االإجراءات 

تطرقت  كما  والقانونية.   التنظيمية  واجلوانب  االأر�سدة 

االأ�سول  حت�سي�س  وجلنة  االإداري  املجل�س  دور  اإىل   املباحثات 

يف  ال�سندوق  ا�ستثمارات  وفل�سفة  ا�سرتاتيجية  حتديد  يف 

واالقت�سادي. االجتماعي  املجال 

زيارة وفد من �ساحل العاج

قام املدير العام لل�سندوق العام للتقاعد ملوظفي الدولة ب�ساحل 

املغربي  لل�سندوق  بزيارة عمل   2013 ماي   10 و   9 يومي  العاج 

للتقاعد وتهدف هذه الزيارة اإىل االطالع على جتربة ال�سندوق 

العملياتية.  االأن�سطة  وقيادة  املعلوماتية  احلكامة  جمال  يف 

العري�شة  اخلطوط  ملناق�شة  منا�شبة  الزيارة  هذه  كانت  وقد 

املوؤ�س�ستني. بني  للتعاون 

زيارة وفد �سيني

املدنية  ال�سوؤون  وزير  نائبة  يل«  »جيانغ  ال�سيدة  قامت 

املغربي  لل�سندوق  عمل  بزيارة  ال�سعبية  ال�سني  بجمهورية 

.2013 16 ماي  للتقاعد بتاريخ 

املرافق  والوفد  الوزيرة  ال�سيدة  تعرفت  الزيارة  هذه  وخالل 

نظام  بتدبري  املتعلقة  تلك  وخا�سة  ال�سندوق  مهام  على  لها 

لفائدة  املنجزة  اخلدمات  وكذا  للزمانة  الع�سكرية  املعا�سات 

موؤ�س�سة احل�سن الثاين لالأعمال االجتماعية لقدماء الع�سكريني 

املحاربني. وقدماء 

 ال�رصاكة

وتبادل اخلربات



2013 ال�سنوي  التقرير 

47

املن�سومة  على  اي�ساء  التعرف  من  اللقاء  هذا  مكن  وقد 

املعا�سات  باأنظمة  املتعلقة  والت�رصيعية  التنظيمية  املوؤ�س�ساتية 

للع�سكريني وذوي حقوقهم. املخولة  واالإيرادات  واملنح 

الذي  العر�س  كبري  باهتمام  الرفيع  ال�سيني  الوفد  تابع  وقد 

مع  تتالءم  والتي  للع�سكريني  املقدمة  اخلدمات  حول  له  قدم 

الع�سكريني وذوي حقوقهم ومنها على  طبيعة خمتلف فئات 

ال�سندوق  ي�سريها  التي  التكميلية  التعوي�سات  اخل�سو�س  وجه 

الثاين. احل�سن  موؤ�س�سة  لفائدة 

زيارة وفد من جمهورية ال�سنغال

العمرية  واالإيرادات  واملعا�سات  االأجور  مديرية  من  وفد  قام 

بجمهورية ال�سنغال بزيارة لل�سندوق من 2 اإىل 6 دجنرب 2013. 

العملياتية  واأن�سطتها  ال�سندوق  تنظيم  على  الوفد  تعرف  وقد 

واملالية  االإكتوارية  والقيادة  املعلوماتي  بنظامه  املتعلقة  وتلك 

احلكامة. وكذا هيئات  التقاعد  الأنظمة 

ال�رصاكة مع موؤ�س�سات وجمعيات اأجنبية 

ال�رصاكة مع املدر�سة الوطنية العليا لل�سمان االجتماعي 

باجلمهورية الفرن�سية

تكوينية  بدورة  للتقاعد  املغربي  ال�سندوق  من  اإطار  •��قيام 
على  واملحافظة  والتقاعد  التاأمني  ب�سندوق  اأ�سهر   6 مبدة 

 « مو�سوع  حول  بتقرير  توجت  العمل  جمال  يف  ال�سحة 

»�ساهمت  االجتماعي  التحكم  وخمطط  املخاطر  خريطة 

ال�سالفة  االجتماعي«  لل�سمان  العليا  الوطنية  املدر�سة 

بال�سندوق  املعلوماتي  نظام  حلماية  �سيا�سة  و�سع  يف  الذكر 

املدر�سة  هذه  ا�ستقبلت  االإطار  هذا  ويف  للتقاعد.  املغربي 

التجربة  على  لالطالع  بال�سندوق  تقنيني  من  يتكون  وفدا 

املعلوميات. نظام  الفرن�سية يف جمال حماية 

ال�رصاكة مع االحتاد التعا�سدي الفرن�سي

قام وفد من ال�سندوق املغربي للتقاعد ي�سم عددا من امل�سوؤولني 

بزيارة اإىل مقر االحتاد التعا�سدي الفرن�سي، حيث مت التعرف 

لتدبري  اال�سرتاتيجية  املخططات  اإعداد  كيفية  على  كثب  عن 

مراكز  تدبري  وكذا  املخاطر  تدبري  وكذا  واخل�سوم  االأ�سول 

الهاتفية. اخلدمات 

ال�رصاكة مع ال�سندوق االأملاين للتقاعد

تن�سيط  يف  املذكور  االأملاين  ال�سندوق  من  خبريان  •���سارك 
اأيام درا�سية حول خماطر التدبري ما بني 8 و10 2013 .

لل�سمان  الوطني  ال�سندوق  بني  امل�سرتك  التعاون  اإطار  •��يف 
االأملانية  واجلمعية  للتقاعد  املغربي  وال�سندوق  االجتماعي 

تدبري  حول  بربلني  عمل  جل�سة  عقد  مت  والتاأمني  للتقاعد 

املوارد الب�رصية من 5 اإىل 7 يونيو 2013، كما مت عقد جل�سات 

التحليلية. املحا�سبة  حول  اأخرى  عمل 

التعاون مع اجلمعية الدولية لل�سمان االجتماعي

•���سارك ال�سندوق يف اأ�سغال اللجنة التقنية املكلفة بالتنظيم 
امل�ساركة  هذه  وتاأتي  للجمعية  التابعة  واالبتكار  والتدبري 

اجليدة  احلكامة  بتطوير  املتعلق  النموذج  امل�رصوع  اإطار  يف 

االجتماعي. لل�سمان 

يف  ال�سندوق  من  م�سوؤولني  ثالثة  �سارك  اأخرى  جهة  •��ومن 
نونرب   15 اإىل   10 من  االجتماعي  لل�سمان  الدوىل  امللتقى 

لل�سمان  الدولية  اجلمعية  طرف  من  واملنظم  بقطر   2013

االجتماعي. ومت التطرق خالل هذا امللتقى الأهم التغيريات 

يتميز  حميط  �سمن  االجتماعي  ال�سمان  قطاع  عرفها  التي 

العمل  �سوق  على  وانعكا�ساتها  العاملية  االقت�سادية  باالأزمة 

الدميوغرافية. البنية  على  ال�سيخوخة  اآثار  وكذا 

التقنيتني  اللجتني  يف  فعالة  بكيفية  ال�سندوق  •���ساهم 
ويتعلق  االجتماعي  لل�سمان  الدولية  للجمعية  التابعتني 

والوفاة  وال�سيخوخة  والعجز  للتاأمني  التقنية  باللجنة  االأمر 

وميثل  واالبتكار.  والتدبري  بالتنظيم  املكلفة  واللجنة 

علي  ال�سيدان  التوايل  على  اللجنتني  هاتني  يف  ال�سندوق 

الزاكي وريا�س هدوز.
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2012
 ال�سنة املالية اإىل

غاية 31/12/2013
 االأ�سول

ال�سايف  اخمادات اخلام

75 663 922 395,78 78 487 976 852,79 2 591 102 199,96 81 079 079 052 ,75

قيم معدومة ملحقة باالأ�سول الثابثة 0,00 0,00 0,00 0,00

7 774 195,82 6 016 301,25 15 980 866,90 اأ�سول معنوية  168,15 997 21

159 603 589,28 157 969 007,46 63 270 779,13 221 239 786,59 اأ�سول ثابثة مادية

10 911 943,50 13 803 943,50  13 803 943,50 اأرا�س

136 769 207,70 131 331 616,33 28 560 658,71 159,892 275,04 مبان

361 953,14 350 624,29 1 445 051,44 1 795 675,73 ان�ساءات تقنية، عتاد و اأدوات

454 741,04 417 736,24 814 137,95 1 231 874,19 عتاد النقل

11 105 743,90 12 065 087,10 32 450 931,03 44 516 018,13 اأثاث، عتاد املكتب و تهييئات خمتلفة

33 849 423,23 45 169 331,54 723 791,79 45 893 123,33 اأ�سول مالية با�ستثناء التوظيفات املمثلة لالحتياطات 

33 758 023,23 45 077 931,54  45 077 931,54 �سلفات ملحقة باالأ�سول الثابثة

91 400,00 91 400,00 723 791,79 815 191,79 دائنيات مالية اأخرى

75 462 695 187,45 78 278 822 212,54 2 511 126 762,14 80 789 948 974,68 توظيفات مالية مدرجة يف متثيل املخ�س�سات و االإحتياطات

245 634,84 220 589,19 2 316 394,84 2 536 984,03 توظيفات عقارية

58 466 953 402,19 61 976 209 869,12  61 976 209 869,12 التزامات و �سندات االإقرتا�س

16 508 059 979,76 15 841 035 357,40 2 216 600 700,13 18 057 636 057,53 اأ�سهم 

487 436 170,66 461 356 396,83 292 209 667,17 753 566 064,00  م�ساهمات

فوارق التحويل لالأ�سول 0,00 0,00 0,00 0,00

نق�سان الدائنيات امللحقة باالأ�سول الثابثة و التوظيفات 0,00 0,00 0,00

زيادة ديون التموين و املخ�س�سات التقنية 0,00 0,00 0,00

3 627 868 775,79 4 520 084 118,49 3 963 051,06 4 524 047 169,55 االأ�سول املتداولة دون اخلزينة

1 918 726 209,43 2 314 723 516,05 2 314 723 516,05 دائنيات االأ�سول املتداولة )اقتطاعات املنخرطني وم�ساهمات 

الهياآت امل�سغلة(

1 181 445 176,64 1 459 526 516,05  1 459 556 516,05 م�ساهمات التقاعد للتح�سيل

155 700 م�ساهمات الدولة يف نفقات ت�سيري االأنظمة غري امل�ساهمة 

737 125 332,79 855 167 000  855 167 000 اقتطاعات وم�ساهمات اأخرى للتح�سيل   

1 605 161 087,72 1 716 820 058,08 3 963 051,06 1 720 783 109,14 دائنات االأ�سول املتداولة االأخرى

1 019 997,80 815 544,05  815 544,05 م�ستخدمون مدينون

15 883 101,51 16 489 408,78 3 963 051,06 20 452 459,84 مدينون اخرون

1 588 257 988,41 1 699 515 105,25  1 699 515 105,25 ح�سابات ت�سوية االأ�سول

103 981 478,64 488 540 544,36  488 540 544,36 �سندات و قيم التوظيف

فوارق التحويل لالأ�سول -عنا�رص متداولة-

1 274 146 842 ,46 1 075 970 174,58 1 075 970 174,58 ح�سابات ت�سوية االأ�سول

�سيكات وقيم للتح�سيل

1 274 123 048,43 1 075 936 291 1 075 936 291,42 اأبناك اخلزينة العامة وح�سابات بريدية

23 794,03 33 883,16 33 883,16 �سبابيك وال�س�ساعة و الت�سبيقات

80 565 938 014,03 84 084 031 145,86 2 595 065 251,02 86 679 096 396,88 املجموع العام

احل�سيلة املالية / يف 31 دجنرب 2013
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ال�سنة املالية 2013 ال�سنة املالية 2012 اخل�سوم

79 395 204 363,75 متويل م�ستدمي 700,13 484 429 82

12 017 906,53 12 017 906,53 روؤو�س اأموال ذاتية

12 017 906,53 12 017 906,53 راأ�س مال ال�رصكة اأو اأر�سدة خم�س�سات معادة الرتكيب

271 540,69 271 540,69 ديون التمويل

271 540,69 271 540,69 ديون اأخرى للتمويل

احتياطيات دائمة من اأجل التحمالت واملخاطر 0,00 0,00

79 377 845 818,86 82 416 882 751,04 خم�س�سات و موارد تقنية

78 815 487 465,87 81 759 508 735,38 ر�سيد احتياطي نظام املعا�سات املدنية

174 324 304,92 185 076 058,13 ر�سيد احتياطي عن التعوي�سات احلال اأجلها غرياملوؤداة بر�سم بنظام املعا�سات املدنية

68 197 978,40 72 987 125,33 ر�سيد احتياطي عن التعوي�سات احلال اأجلها غرياملوؤداة اخلا�سة بر�سم املعا�سات الع�سكرية

579 145,32 1 092 297,39 ر�سيد احتياطي عن التعوي�سات احلال اأجلها و غري املوؤداة بر�سم باالأنظمة غري امل�ساهمة

131 035 544,33 159 121 384,06 احتياطي عن التعوي�سات احلال اأجلها للمقاومني

42 959 641,84 37 474 652,76 االأنظمة االأخرى الغري امل�ساهمة

31 648 115,54 60 807 557,27 االأنظمة االأخرى امل�سرية حل�ساب الدولة

48 896 357,64 64 665 970,22 ر�سيد احتياطي نظام التقاعد التكميلي

64 717 265,00 76 148 970,50 اإحتياطات اأخرى

فوارق التحويالت -اخل�سوم 0,00 0,00

زيادة الدائنيات امللحقة باخل�سوم الثابثة و التوظيفات 0,00 0,00

نق�سان ديون التمويل و املخ�س�سات التقنية 0,00 0,00

5 069 097,67 312 501,87 ح�سابات الربط اخلا�سة باملوؤ�س�سات والفروع

5 069 097,67 312 501,87 ح�سابات الربط اخلا�سة باملوؤ�س�سات والفروع ) التكميلي (

1 170 733 650,28 1 654 546 445,73 اخل�سوم املتداولة ) خارج اخلزينة (

1 170 733 650,28 1 654 546 445,73 ديون اخل�سوم املتداولة

705 502 129,60 682 936 740,24 معا�سات و اإرادات للدفع

16 788 921,38 12 947 013,10 موردون و ح�سابات مرتبطة

 0,00 98 813 656,53 موردون اأ�سول مالية ثابثة

206 498 060,16 607 806 078,26 واجبات وم�شاهمات االنخراط : موؤداة م�شبقا اأو زيادة

207 716 342,92 207 716 342,92 ت�سبيقات االأنظمة غري امل�ساهمة يتعني ارجاعها

7 283 342,87 16 405 309,50 م�ستخدمون دائنون

2 059 255,90 2 096 618,41 هيئات اجتماعية دائنة

17 151 007,24 17 801 154,72 ديون امل�ستحقة للدولة

2 448 627,39 2 576 534,70 دائنون اآخرون

5 285 963,29 5 446 997,35 ح�سابات ت�سوية اخل�سوم

خم�س�سات اأخرى ملواجهة املخاطر و التكاليف 0,00  0,00 

فوارق حتويل اخل�سوم - عنا�رص متداولة 0,00  0,00 

خزينة - اخل�سوم 0,00  0,00 

ديون اخلزينة  0,00  0,00 

ديون االبناك 0,00  0,00 

80 565 938 014,03 84 084 031 145,86 املجموع العام
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التنظـيـم

ح�ساب العائدات و التكاليف يف 31 دجنرب 2013

العمليات   

ت�سمية
جمموع امليزانيات  

اإىل غاية 

31/12/2012

 جمموع امليزانيات

2+1 =3 

اإىل غاية 31/12/2013

امليزانيات ال�سابقة 

) 2(
2013)1(

اقتطاعات و م�ساهمات ) ا(  747 091 389 22     747 091 389 22  716 598 718 21 

نظام املعا�سات املدنية  026 973 482 15  026 973 482 15  465 837 944 14 

نظام املعا�سات الع�سكرية  752 013 636 5  752 013 636 5  839 478 450 5 

اأنظمة املعا�سات غري امل�ساهمة   136 731 255 1   136 731 255 1   296 022 313 1 

نظام التاقاعد التكميلي  833 373 14  833 373 14  115 260 10 

معا�سات وخدمات  ) ب(   055 650 133 22   055 650 133 22  768 715 694 19 

نظام املعا�سات املدنية   397 123 779 14   397 123 779 14  754 573 064 13 

نظام املعا�سات الع�سكرية  664 520 144 6  664 520 144 6  291 938 306 5 

اأنظمة املعا�سات غري امل�ساهمة  774 039 209 1  774 039 209 1  593 710 318 1 

نظام التقاعد التكميلي  219 966  219 966  130 493 4 

النتيجة التقنية لنظام املعا�سات املدنية  629 849 703  629 849 703  711 263 880 1 

النتيجة التقنية لنظام املعا�سات الع�سكرية    912 506 508-    912 506 508-  548 540 143 

النتيجة التقنية الأنظمة املعا�سات غري امل�ساهمة  362 691 46  362 691 46  297 688 5- 

النتيجة التقنية لنظام املعا�سات التكميلي  614 407 13  614 407 13  985 766 5 

 2 023 882 948  255 441 692  255 441 692 
)اأ( - )ب( النتيجة التقنية االإجمالية مع احت�ساب 

تكاليف الت�سيري 

 3 976 862 990  4 719 312 484  4 719 312 484 
)ج( عائدات التوظيفات املالية املدرجة يف متثيل 

املخ�س�سات واالحتياطيات  

عائدات العقار  039 987  039 987  562 311 1 

0 عائدات �سندات امل�ساهمة   000 80   000 80 

اأرباح التوظيفات املنجوة  394 148 978 1  394 148 978 1  785 295 993 1 

فوائد و عائدات مالية اأخرى  397 921 498  397 921 498  957 064 704 

ا�سرتدادات مالية : تنقيالت تكاليف   653 175 241 2   653 175 241 2  686 190 278 1 

 2 263 146 992  2 525 684 331  2 525 684 331 
متثيل  املدرجة يف  املالية  التوظيفات  )د(تكاليف 

املخ�س�سات و االحتياطيات  

0 تكاليف الفوائد  579 9  579 9 

تكاليف ت�سيري التوظيفات املالية  808 218 6  808 218 6   153 490 11 

تكاليف العقار     054 153     054 153  122 302 

) �رصيبة ال�رصكات ( تكاليف اأخرى للتوظيفات   380 479 6  380 479 6  064 179 10 

خم�س�سات للتوظيفات    510 823 512 2   510 823 512 2  654 175 241 2 

نتيجة مالية )ج( - )د(  153 628 193 2  153 628 193 2  998 715 713 1 



2013 ال�سنوي  التقرير 

53

التنظـيـم
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ملحقات

الهيكل التنظيمي ل�سندوق املغربي للتقاعد
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ملحقات
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موؤ�رصات نظام الـمعا�سات املدنية

مـــوؤ�ســــرات
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موؤ�رصات االأنظمة غري امل�ساهمةموؤ�رصات نظام الـمعا�سات الع�سكرية

اأهم موؤ�رصات العالقة مع الزبناء
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افتحا�س وت�سديق
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املقر املركزي بالرباط:

العنوان:

2048 �سارع العرعر – حي الريا�س – الرباط �ض.ب 

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

05 37 56 74 76 الفاك�س:  رقم 

رقم مركز النداء

05 37 56 75 67 النداء:  الرقم اجلديد ملركز  بوا�سطة  الهاتف،  التقدم بطلب معلومات عرب  للمنخرطني واملتقاعدين  ميكن 

الرابعة والن�سف بعد الزوال. اإىل  الثامنة والن�سف �سباحا  العمل من  اأيام  ميكن االت�سال بهذا الرقم خالل كل 

املوقع االإلكرتوين و الربيد االإلكرتوين

http://www.cmr.gov.ma  : عنوان اخلدمات االإلكرتونية 

cmr@cmr.gov.ma  : الربيد االإلكرتوين للزبناء 

املندوبيات اجلهوية لل�سندوق املغربي للتقاعد

 لالإت�سال بال�سندوق املغربي للتقاعد

وكذا باملندوبيات اجلهوية لل�رصكاء
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تطوان

�سارع عبد اخلالق الطري�س، رقم 342 �س.ب. 252 

هاتف : 05.39.71.51.63

فاك�س : 05.39.71.51.62

العيون

8، حي موالي ر�سيد �سارع القد�س، فيال رقم 

هاتف : 05.28.99.40.27

فاك�س : 05.28.99.43.31

وجدة

ال�ساد�س، رقم 71 �سارع حممد 

هاتف : 05.36.50.36.57

فاك�س : 05.36.50.36.41

فا�س

68 العمومية  االأمالك  الثاين،  �سارع احل�سن 

هاتف : 05.35.65.12.77

فاك�س : 05.35.65.12.82

اأكادير

رقم 12، عمارة �سفاء اجلنوب رقم ال�سقة 1314 - حي الف�سية 

االأول الداخلة، �سارع احل�سن 

هاتف : 05.28.22.80.20

فاك�س : 05.28.22.80.53

مراك�س

E رقم 1 �سارع عالل الفا�سي، البديع 2 عمارة 

هاتف : 05.24.29.19.27

فاك�س : 05.24.29.19.28

الدار البي�ساء

1 30، �سقة  زنقة �شيدي بليوط، رقم 

هاتف : 05.22.45.29.11

فاك�س : 05.22.45.29.09

املندوبيات اجلهوية للمندوبية ال�سامية لقدماء املقاومني وقدماء اأع�ساء جي�س التحرير

جي�س  اأع�ساء  و  املقاومني  لقدماء  ال�سامية  للمندوبية  اجلهوية  املندوبيات  تقوم  للتقاعد،  املغربي  ال�سندوق  مع  م�سرتك  باتفاق 

التحرير مب�ساعدة امل�ستفيدين من التعوي�س االإجمايل املمنوح من طرف ال�سندوق املغربي للتقاعد على ق�ساء ماآربهم االإدارية وكذا 

يديل  التي  االإثبات  بوثائق  املندوبيات  تلك  تتو�سل  للدخل،  ال�سنوية  املراقبة  اإطار  ففي  وهكذا  ال�رصورية.  باملعلومات  تزويدهم 

بها املعنيون باالأمر. كما تعمل هذه املندوبيات على جمع لفائدة ال�سندوق املغربي للتقاعد ملفات معا�س عطب املقاومة وطلبات 

وال�سكايات.  البنكي  التحويل 

املندوبية االإقليمية باأكادير

�سارع احلمراء، حي عراق بركان،

اأكادير .�س.ب 1698.

 05.28.22.35.90: هاتف/فاك�س 

املندوبية االإقليمية باأ�سا الزاك

الثاين،  احل�سن  544،�سارع 

اأ�سا الزاك، �س.ب 6.

05.28.70.00.22 هاتف/فاك�س: 

املندوبية االإقليمية ببني مالل

55، �سارع حممد اخلام�س،

بني مالل، �س.ب 564.

 05.23.48.21.64 هاتف/فاك�س: 

املندوبية االإقليمية بربكان

البلدية، مربوحة 55، �سارع 

بركان، �س.ب 1014

 05.36.61.46.98 هاتف/فاك�س: 

املندوبية االإقليمية ببوجدور

1، �سارع احل�سن الثاين، حي العراق،  رقم 

بوجدور، �س.ب 199

 05.28.89.36.38 هاتف/فاك�س: 

املندوبية االإقليمية ببوملان

�ساحة احلفالت، الثاين،  احل�سن  �سارع 

بوملان.  مي�سور، 

   05.35.58.50.04  : هاتف/فاك�س 
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املندوبية االإقليمية بعني ال�سبع-

احلي املحمدي

108، زنقة الزبري بن العوام، الطابق االول، ال�سخور ال�سوداء.

3231 الدار البي�ساء احلي املحمدي. �س.ب 

 05.22.40.02.07 هاتف/فاك�س: 

املندوبية اجلهوية بالدار البي�ساء اأنفا

ال�سهداء، الثاين، �ساحة  الطابق  الياقوت،  149، �سارع لال 

15903 البي�ساء، �س.ب  الدار 

05.22.30.61.97  : هاتف/فاك�س 

املكتب اجلهوي البن م�سيك �سيدي عثمان

البي�ساء بن م�سيك  الدار   95 09، حي موالي ر�سيد، رقم  زنقة 

�سيدي عثمان.  �س.ب 9590

05.22.70.53.95  : هاتف/فاك�س 

املندوبية االإقليمية بالداخلة

30 الداخلة، �س.ب 

05.28.89.82.10  : هاتف/فاك�س 

املندوبية االإقليمية باحل�سيمة

58 �سارع االندل�س، عمارة احلبو�س  احل�سيمة، �س.ب 

 05.39.98.20.94  : هاتف/فاك�س 

املندوبية االإقليمية باجلديدة

286 الثقايف للجديدة، زنقة فا�س اجلديدة، �س.ب  املركب 

 05.23.34.23.59  : هاتف/فاك�س 

املندوبية االإقليمية بالر�سيدية

جتزئة واد الذهب، رقم 03  الر�سيدية، �س.ب 513

 05.35.57.20.39  : هاتف/فاك�س 

املندوبية االإقليمية بفا�س

زنقة ميدلت، رقم 28 مكرر، حي الرنج�س، طريق �سفرو. فا�س. 

�س.ب ا 63

 05.35.64.45.14  : هاتف/فاك�س 

املندوبية االإقليمية بفكيك

10 �سارع امل�سرية اخل�رصاء، بوعرفة فكيك، �س.ب 

 05.36.79.80.56  : هاتف/فاك�س 

املندوبية االإقليمية بكلميم

كلميم  ترت  امل�سلة،  حي 

126 كلميم، �س.ب 

 05.28.87.02.32  : هاتف/فاك�س 

املندوبية االإقليمية بقلعة ال�رصاغنة

حي النخلة، رقم 42 �سارع اجلي�س امللكي قلعة ال�رصاغنة �س.ب 204

 05.24.41.24.89  : هاتف/فاك�س 

املندوبية اجلهوية بالقنيطرة

06،  القنيطرة، �س.ب 83. زنقة �سبتة، رقم 

 05.37.37.15.09  : هاتف/فاك�س 

املندوبية االإقليمية باخلمي�سات

ال�سالم، اخلمي�سات.  اأنزران، حي  بئر  �سارع 

05.37.55.21.75  : هاتف/فاك�س 

املندوبية االإقليمية بخنيفرة

البلدي، خنيفرة.  امللعب  الزرقطوين، قرب  �سارع 

05.35.58.60.91  : هاتف/فاك�س 

املندوبية االإقليمية بخريبكة

�سارع 16 نوفمرب، رقم 2772، حي النه�سة، خريبكة، �س.ب 725

05.23.56.29.30  : هاتف/فاك�س 

املندوبية اجلهوية بالعيون

العيون  الرملة،  خط 

العيون، �س.ب 645

  05.28.89.36.38  : هاتف/فاك�س 

املكتب اجلهوي بالعرائ�س 

05.39.91.66.56  : هاتف/فاك�س 

املندوبية اجلهوية مبراك�س

زنقة خالد بن الوليد، رقم 8 مراك�س، �س.ب 2480

  05.24.43.00.90  : هاتف/فاك�س 

املندوبية اجلهوية مبكنا�س

القدمية مكنا�س، �س.ب �س57 املدينة  �سارع احلبول، 

05.35.52.25.87  : هاتف/فاك�س 
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املندوبية االإقليمية مبيدلت

ميدلت دائرة  حملية 

هاتف : 05.35.58.20.21

ملندوبية االإقليمية باملحمدية

هاتف : 06.74.90.82.06

املندوبية االإقليمية بالنا�سور 

106، �سارع ابن تا�سفني، النا�سور، �س.ب 1492

05.36.60.63.84  : هاتف/فاك�س 

املندوبية االإقليمية بورززات

�سارع موالي عبد اهلل، ورززات، �س.ب 110

05.24.88.25.33  : هاتف/فاك�س 

املندوبية اجلهوية بوجدة

�سارع عالل بن عبد اهلل، الطابق 2 وجدة، �س.ب 547

  05.36.68.30.61  : هاتف/فاك�س 

املندوبية اجلهوية بالرباط

رقم 08، زاوية �سارع موالي احل�سن و زنقة طربق،

 05.37.70.22.11  : هاتف/فاك�س 

املندوبية االإقليمية باأ�سفي

186 5 ا�سفي، �س.ب  املدينة اجلديدة، جبل العيا�سي، رقم 

  05.24.43.00.90  : هاتف/فاك�س 

املندوبية االإقليمية ب�سال 

جتزئة املنار، بلوك 5، رقم 06 حي ال�سالم، �سال، �س.ب 1595 

 05.37.80.28.51  : هاتف/فاك�س 

املندوبية االإقليمية ب�سطات 

20، �سارع احل�سن الثاين، رقم 02، �سطات،

 590 �سطات، �س.ب 

  05.23.40.33.37  : هاتف/فاك�س 

املندوبية االإقليمية بال�سمارة

68 ال�سمارة، �س.ب  �سارع حممد اخلام�س 

05.28.89.92.32  : هاتف/فاك�س 

املندوبية االإقليمية ب�سيدي افني

الفتح ودادية 

هاتف : 05.28.87.67.68

املندوبية االإقليمية بطنجة 

5، زنقة مو�سى ابن ن�سري طنجة، �س.ب 303

05.39.32.23.99  : هاتف/فاك�س 

املندوبية االإقليمية بطنطان

03، طنطان، �س.ب.70  حي امل�سرية اخل�رصاء، بلوك 

05.28.87.75.00  : هاتف/فاك�س 

املندوبية االإقليمية بتاونات

عمارة امل�ستقبل، الطابق االول، �سقة رقم 21، �ساحة امل�سرية، تاونات.

05.35.62.70.77  : هاتف/فاك�س 

املندوبية االإقليمية بطاطا

52، �سارع ويل العهد، طاطا، �س.ب 186

05.28.80.31.47  : هاتف/فاك�س 

املندوبية االإقليمية بتـازة

�سارع عالل الفا�سي، عمارة العراق رقم 03، تـــازة، �س.ب. 195

05.35.67.38.32  : هاتف/فاك�س 

املندوبية االإقليمية بتـطـوان

رقم 33، درب اجلامع االأعظم و باب جياف املدينة، تطوان، �س.ب 510

05.39.96.37.61  : هاتف/فاك�س 

املندوبية االإقليمية بتيفلت

06.62.77.66.91  : هاتف/فاك�س 

املندوبية االإقليمية بتزنيت

441 القلعة، تزنيت، �س.ب  التجزئة االقت�سادية،   ،56 رقم 

05.28.86.23.24  : هاتف/فاك�س 

املندوبية االإقليمية بزاكورة

بلدية زاكورة، مقر 

زاكورة، �س.ب 75

05.24.84.72.14  : هاتف/فاك�س 
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املندوبية اجلهوية باأكادير

بن �رصكاو.

 05.28.27.06.78  : هاتف/فاك�س 

املندوبية اجلهوية بالدار البي�ساء

�سارع احلـياين. زنقة اأبو عبا�س املقري. رقم 12، حي البطحاء.  

 05.22.98.28.73  : هاتف/فاك�س 

املندوبية اجلهوية الداخلة

للــداخلة. ال�سالح  �ساحة 

05.28.89.78.50 هاتف/فاك�س: 

املندوبية اجلهوية بالر�سيدية

ال�رصيف.  �سارع موالي علي 

05.35.57.19.46  : هاتف/فاك�س 

املندوبية اجلهوية بفا�س

املهراز �سهر  الغ�ساين.  زنقة 

05.35.94.13.90  : هاتف/فاك�س 

املندوبية اجلهوية بـكلميم

ال�سالح �ساحة  امللكي.  اجلي�س  �سارع 

05.28.87.14.05  : هاتف/فاك�س 

املندوبية اجلهوية بتادلة و بني مالل

تادلة. 20 غ�ست. ق�سبة  زنقة 

05.23.41.87.82  : هاتف/فاك�س 

املندوبية اجلهوية بالقنيطرة

للقنيطرة. ال�سالح  �ساحة 

05.37.36.09.76  : هاتف/فاك�س 

املندوبية اجلهوية باخلمي�سات

العلويني  زنقة 

05.37.55.84.01: هاتف/فاك�س 

املندوبية اجلهوية بخنيفرة

امللكي، خنبفرة.  اجلي�س  حي 

05.35.58.63.81  : هاتف/فاك�س 

املندوبية اجلهوية بالعيون

ال�سمارة. �سارع 

05.28.98.06.90  : هاتف/فاك�س 

املندوبيات اجلهوية ملوؤ�س�سة احل�سن الثاين لالأعمال االجتماعية لقدماء الع�سكريني 

وقدماء املحاربني

تتويل  املحاربني،  وقدماء  الع�سكريني  لقدماء  االجتماعية  لالأعمال  الثاين  احل�سن  موؤ�س�سة  مع  املوجودة  ال�رصاكة  عالقات  اإطار  يف 

للتقاعد.  املغربي  لل�سندوق  التابعني  الع�سكريني  املتقاعدين  لفائدة  اجلهوية  مندوبياتها  م�ستوى  على  خدمات  تقدمي  االأخري  هذه 

اأو  املحاربني  الع�سكريني وقدماء  لقدماء  الثاين  احل�سن  ملوؤ�س�سة  املندوبيات اجلهوية  اإىل  �سواء  التوجه  الفئة ميكنها  فاإن هذه  وهكذا 

اأجل:  من  للتقاعد  املغربي  لل�سندوق  التابعة  تلك 

املعا�س؛ �سهادة  طلب  �•

التحويل؛  ملف  لتكوين  االإثبات  وثائق  اإيداع  �•

ار�سادات. •�طلب 
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