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�ساحب اجلاللة حممد ال�ساد�س

ملك املغرب ن�رصه اهلل واأيده.

 

»فنحن نعرف من نكون، ونعرف اإىل اأين ن�سري، كما نعرف موؤهالتنا، وما يواجهنا من �سعوبات وحتديات.

اإىل م�ستوى متميز من التقدم. فالروؤية وا�سحة، واملوؤ�س�سات قوية ب�سالحياتها،   لقد و�سل املغرب اليوم، واحلمد هلل، 

يف اإطار دولة القانون.

وهو م�سدر افتخار لنا جميعا، ومن حق كل املغاربة، اأفرادا وجماعات، اأينما كانوا، اأن يعتزوا باالنتماء لهذا الوطن.

وكواحد من املغاربة، فاإن اأغلى اإح�سا�س عندي يف حياتي هو اعتزازي مبغربيتي.

واأنتم اأي�سا، يجب اأن تعربوا عن هذا االعتزاز بالوطن، واأن جت�سدوه كل يوم، ويف كل حلظة، يف عملكم وتعاملكم، 

ويف خطاباتكم، ويف بيوتكم، ويف القيام مب�سوؤولياتكم«.

مقتطف من خطاب �ساحب اجلاللة بتاريخ 10 اكتوبر 2014 يف افتتاح الدورة االأوىل

 من ال�سنة الت�رصيعية الرابعة من الوالية الت�رصيعية التا�سعة.  
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االإ�سالح  �سيما  ال  باملغرب  التقاعد  اأنظمة  اإ�سالح  ب�ساأن  النقا�سات  موا�سلة   2014 �سنة  عرفت 

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

ال�سنة  هذه  خالل  التقاعد  اأنظمة  باإ�سالح  املكلفة  الوطنية  اللجنة  عقدت  اخل�سو�س  بهذا  و 

اإ�سالح نظام  اأحال رئي�س احلكومة ملف  اإ�سافة اإىل  ذلك  اجتماعني ملدار�سة هذه االإ�سكالية، و 

املعا�سات املدنية على املجل�س االقت�سادي واالجتماعي والبيئي ليديل براأيه يف املو�سوع.

العمومية  ال�سلطات  طرف  من  اعتماده  �سيتم  الذي  النهائي  ال�سيناريو  انتظار  ويف  اأنه  غري 

الإ�سالح نظام املعا�سات املدنية، تاأكدت، مع االأ�سف االإ�سقاطات املتعلقة بح�سول عجز هذا النظام، 

حيث �سجلت �سنة 2014 ظهور فارق �سلبي بني اال�سرتاكات والنفقات مبا يقارب مليار درهم، مما اأدى اإىل تقلي�س الر�سيد االحتياطي 

للنظام املذكور.

اإن تاأخري اإجراء االإ�سالح املعلماتي لنظام املعا�سات املدنية �سنة 2015 كما كان متوقعا، من �ساأنه اأن يوؤدي اإىل تعميق عجز هذا النظام، 

الذي �سيرتاوح خالل نف�س ال�سنة بني 2.5 و3 مليار درهم. ويف حالة ما اإذا مل يتم اعتماد اأي اإ�سالح فاإن احتياطيات نظام املعا�سات 

املدنية، مع االأخذ بعني االعتبار التوظيف االأمثل للمدخرات، �ستنفذ يف اأفق �سنة 2022.

اأما على م�ستوى تدبري ال�سندوق املغربي للتقاعد، فقد متيزت �سنة 2014 ببلورة برنامج جديد للعمل للفرتة ما بني 2014-2016. ذلك 

اأنه يف اإطار التوجهات املحددة يف هذا الربنامج و�سعت املوؤ�س�سة ور�سا كبريا للع�رصنة من خالل حتفيز كافة مواردها الب�رصية. 

والهدف املتوخى من هذا الور�س هو تقوية وتعزيز االأداء اجليد لل�سندوق مبا يكفل تطوير وجودة اخلدمات املقدمة لفائدة مرتفقيه 

موازاة مع التحكم يف نفقات الت�سيري.

كما متت برجمة العديد من االأن�سطة على املديني القريب واملتو�سط والرامية اإىل تطوير خمتلف قنوات اال�ستقبال لفائدة مرتفقي 

املوؤ�س�سة، اإ�سافة اإىل اإطالق الور�س املتعلق باإحداث املحا�سبة التحليلية.

بذلك جناح  م�سجال  االأخرية  اخلم�س  ال�سنوات  مدى  على   %  92 اإىل   %50 من  امل�ستفيدين  تبنيك  معدل  انتقل  فقد  اأخرى،  جهة  ومن 

اال�سرتاتيجية املتعلقة بت�سجيع التبنيك. نف�س ال�سيء ينطبق على تب�سيط امل�ساطر املتعلقة مبراقبة احلياة والتي مت ال�رصوع فيها منذ 

�سنة 2012، حيث عممت خالل �سنة 2014 على باقي االأبناك.

اأن  ببع�س وحداتها، على  املتعلقة  للوثائق  التدبري االلكرتوين  �سنة 2014 تتجلى يف  ب�سكل عملي منذ  اأن ع�رصنة موؤ�س�ستنا  كما 

ت�سمل يف اأمد قريب كافة م�سالح ال�سندوق وذلك يف اأفق اإ�سالح وجتديد التطبيقات املعلوماتية املعمول بها يف امل�سالح »املهنية« 

للموؤ�س�سة. وترمي هذه االإجراءات املتخذة يف �سموليتها اإىل تقلي�س اآجال معاجلة امللفات الواردة على م�سالح ال�سندوق مع تبادل 

اأف�سل للمعلومة، و كذا تخفي�س حجم املخاطر املرتبطة باأن�سطته. وقد �سار التحكم يف هذه املخاطر ممكنا من االآن ف�ساعدا بف�سل 

اعتماد خريطة املخاطر وو�سع برنامج التحكم املتعلق بها حيز التنفيذ.

الكلي لتحفظ املدققني اخلارجيني ب�ساأن  الرفع  ال�سندوق �سنة 2014 على  اأ�سفرت املجهودات املبذولة من طرف  اآخر  وعلى �سعيد 

�سمولية االقتطاعات لتثبت موؤ�س�ستنا بذلك قدرتها على املالءمة ملدونة املحا�سبة اخلا�سة ب�سناديق التقاعد باملغرب. كما اأن التطور 

الذي عرفه تدقيق القوائم الرتكيبية لل�سندوق اأبان عن الرفع التدريجي للتحفظات املرتبطة بها لتقت�رص فقط على العجز املايل 

لالأنظمة امل�سرية من طرف ال�سندوق يف انتظار االإ�سالح املرتقب.

اإن ما حتقق من اإجنازات على م�ستوى ن�ساط ال�سندوق بر�سم 2014، ما كان ليتم لوال االلتزام احلقيقي ملوظفيه ودعم كل هيئات 

اإر�ساء مرتفقيه  اإجناز امل�ساريع املتعلقة بع�رصنته بهدف  اإن ال�سندوق القوي بقيمه �سي�ستمر يف  احلكامة له وم�ساندة �رصكائنا. 

وخدمتهم ب�سكل اأف�سل.

كلمة املديــــر

حممد العلوي العبدالوي

مدير ال�سندوق املغربي للتقاعد
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 02 مبوجب ظهري  املحدث  للتقاعد،  املغربي  ال�سندوق  يعترب 

مار�س 1930، موؤ�س�سة عمومية غري ربحية تتمتع بال�سخ�سية 

التقنية  الو�ساية  حتت  ويوجد  املايل،  واال�ستقالل  املعنوية 

يف  رائدا  ال�سندوق  ويعد  واملالية.  االقت�ساد  لوزارة  واملالية 

التي  اخلدمات  خالل  من  باملغرب  االجتماعية  احلماية  جمال 

خدمات  يقدم  كما  ومنخرطيه  متقاعديه  لفائدة  يقدمها 

اإ�سافية لفائدة هذه الفئة. 

مهامنا

يقوم ال�سندوق املغربي للتقاعد بتقدمي اخلدمات التالية:

حل�ساب  اخلدمات  وتقدمي  التقاعد  الأنظمة  االإداري  •  التدبري 
الغري؛

•  التدبري املايل لالأر�سدة االحتياطية الأنظمة التقاعد؛

من  امل�سرية  باالأنظمة  املتعلقة  االكتوارية  الدرا�سات  •  اإجناز 
طرفه.

للتقاعد  املغربي  ال�سندوق  يتوىل   : الإداري  التدبير  �صعيد  على 

ت�سيري اأنظمة التقاعد التالية:

املر�سمني  املوظفني  يطبق على  الذي  املدنية  املعا�سات  •  نظام 
وكذا  الرتابية  واجلماعات  لللدولة  التابعني  واملتمرنني 

اأعوان بع�س املوؤ�س�سات والهيئات العمومية؛

القوات  اأفراد  له  يخ�سع  الذي  الع�سكرية  املعا�سات  •  نظام 
امل�سلحة امللكية والقوات امل�ساعدة ؛

•  نظام التقاعد االختياري »التكميلي« .

اأنظمة  ت�سيري  كذاك  ال�سندوق  يتوىل  �سبق،  ما  اإىل  واإ�سافة 

وخدمات حمدثة مبوجب ن�سو�س قانونية وتنظيمية اأو مبوجب 

اتفاقيات حل�ساب الغري من قبيل:

•  اأنظمة غري م�ساهمة حل�ساب الدولة )معا�سات الزمانة املدنية 
املقاومني  لقدماء  املخولة  واملنح  املعا�سات  والع�سكرية، 

واأع�ساء جي�س التحرير(؛

• تقدمي خدمات حل�ساب وزارة االقت�ساد واملالية )االقتطاعات 
بر�سم ال�رصيبة على الدخل، االأمر بحيازة املبالغ لدى الغري، 

املعا�سات اال�ستثنائية، اإعانة �سندوق التبغ امل�سرتك(

االجباري  التامني  بر�سم  املعا�سات  االقتطاعات على  •  اإجناز 
االحتياط  ملنظمات  الوطني  ال�سندوق  لفائدة  املر�ض  على 

القوات  )تعا�سدية  التعا�سديات  بر�سم  وكذا  االجتماعي 

االإدارات  ملوطفي  العامة  التعا�سدية  امللكية،  امل�سلحة 

العمومية، تعا�سدية موظفي وزارة الرتبية الوطنية ...(

املوؤ�س�سات  بع�س  ل�سالح  عليها  املتفق  االقتطاعات  •  اإجناز 
املالية وموؤ�س�سات وجمعيات االعمال االجتماعية )�رصكات 

لالأعمال  الثاين  احل�سن  موؤ�س�سة  التاأمني،  التمويل، �رصكات 

االجتماعية لقدماء الع�سكريني و قدماء املحاربني، موؤ�س�سة 

الرتبية  لوزارة  االجتماعية  لالأعمال  ال�ساد�س  حممد 

العمومية،  لالأ�سغال  الوطنية، موؤ�س�سة االعمال االجتماعية 

االأعمال  وجمعيات  واللوج�ستيك  للنقل  الوطنية  ال�رصكة 

االجتماعية لوزارات الت�سغيل والعدل وال�سيد البحري.

وعلى �صعيد التدبير المالي: فاإن ال�سندوق يتوىل ت�سيري خمتلف 

املرتتبة  املالية  الفوائ�س  من  املكونة  االحتياطية  االأر�سدة 

اأ�سواق  ا�ستثمارها يف  يتم  ي�سريها، حيث  التي  االأنظمة  عن 

الر�ساميل وفقا ملقت�سيات القانون املتعلق باإحداث ال�سندوق 

يحدد  الذي  واملالية  االقت�ساد  وزير  وقرار  للتقاعد  املغربي 

اآليات اال�ستغال والقواعد االحرتازية.

وعلى ال�صعيد ال�صت�صرافي: يعمل ال�سندوق على متكني ال�سلطات 

املحدثة  االأنظمة  لقيادة  ال�رصورية  املعلومات  من  العمومية 

ويف  بها.  املتعلقة  والتنظيمية  القانونية  للمقت�سيات  وفقا 

هذا االإطار يقوم ال�سندوق �سنويا باإجناز الدرا�سات االإكتوارية 

جناعة  يف  امل�ساهمة  �ساأنها  من  التي  الدرا�سات  من  وغريها 

املتو�سل  اخلال�سات  ومتكن  بت�سيريها.  له  املعهود  االأنظمة 

اإدارة ال�سندوق من اتخاذ التدابري واالحتياطات  اإليها جمل�س 

ال�رصورية واإعداد املقرتحات املنا�سبة للحفاظ على التوازنات 

املالية لالأنظمة املذكورة.

تقديـــم ال�سندوق املغربي للتقاعد

للتقاعد املغربي  ال�سندوق 
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احلكامة 

هيئات احلكامة داخل ال�سندوق 

جمل�س االإدارة

اللجنة الدائمة املنبثقة عن جمل�س اإدارة ال�سندوق املغربي للتقاعد

جلنة التدقيق ل�سنة 2014

جلنة حت�سي�س اال�سول
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هيئات احلكامة داخل ال�سندوق 

املنخرطون  امل�سغلة،  )الهيئات  الثالثية  برتكيبته 

املغربي  لل�سندوق  االإداري  املجل�س  يجتمع  واملتقاعدون( 

رئي�س  ال�سيد  رئا�سة  حتت  ال�سنة  يف  مرتني  للتقاعد 

ال�سندوق  اإدارة  ويقوم جمل�س  عنه.  ينوب  من  او  احلكومة 

جماالت  يف  للموؤ�س�سة  اال�سرتاتيجية  التوجهات  بتحديد 

التدبري االإداري واملايل واملراقبة واال�رصاف.

اإحداث  مت  لل�سندوق،  االإداري  املجل�س  دعم عمل  اأجل  من  و 

متخ�س�ستني  جلنتني  اإىل  اإ�سافة  عنه  منبثقة  دائمة  جلنة  

املالية . االأ�سول  التدقيق وجلنة حت�سي�س  هما: جلنة 

جمل�س االإدارة

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

اأع�ساء ميثلون   5 و  امل�سغلة  الهيئات  اأع�ساء ميثلون   7 منهم 

والع�سكرية  املدنية  املعا�سات  لنظامي  املنتمني  املوظفني 

اإثنان ميثالن املتقاعدين من النظامني املذكورين.  وع�سوان 

منبثقني عن  احتياطيني  اأع�ساء   8 الرتكيبة  هذه  ت�سم  كما 

االإداري. املمثلة داخل املجل�س  االأطراف 

تاأليف املجل�س

اأع�ساء بحكم القانون

1. ال�صيد عبد الله بن كيران رئي�س الحكومة؛

2. ال�صيد محمد ح�صاد وزير الداخلية؛

3. ال�صيد محمد بو�صعيد وزير القت�صاد والمالية؛

المكلف  الحكومة  رئي�س  لدى  المنتدب  الوزير  مبديع  محمد  4.  ال�صيد 
بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة؛

5.  ال�صيد عبد ال�صالم ال�صديقي وزير الت�صغيل وال�صوؤون الجتماعية؛

6.  ال�صيد عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئي�س الحكومة المكلف 
باإدارة الدفاع الوطني.

1 2 3

4 5 6

احلكامة 

للتقاعد املغربي  ال�سندوق 
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االأع�ساء الر�سميون

1. ال�صيد عزيز رباح، ممثل روؤ�صاء الجماعات المحلية؛

2.  ال�صيد ح�صن المر�صي، ممثل المنخرطين العاملين بالإدارات العمومية 
والموؤ�ص�صات العامة؛

3.  ال�صيد محمد بوزكيري، ممثل المنخرطين العاملين بالإدارات العمومية 
والموؤ�ص�صات العامة؛

4.  ال�صيد بوعزة �صكري، ممثل المنخرطين العاملين بالجماعات المحلية؛

نظام  في  المنخرطين  ممثل  اأوتريغت،  ح�صن  ال�صيد  5.  الكولونيل 
المعا�صات الع�صكرية )القوات الم�صلحة الملكية(؛

ممثل  �صراني،  محمد  ال�صيد  الثانية  الدرجة  من  الممتاز  6.  المفت�س 
المنخرطين في نظام المعا�صات الع�صكرية )القوات الم�صاعدة(؛

7.  ال�صيد اأحمد لمباركي، ممثل المتقاعدين؛

8.  ال�صيدالأمين الرقيبات، ممثل المتقاعدين.

االأع�ساء االحتياطيون

ال�صيد مولود بركايو ممثل روؤ�صاء الجماعات المحلية؛

العمومية  بالإدارات  العاملين  المنخرطين  ممثل  المرابط  محمد  ال�صيد 

والموؤ�ص�صات العامة؛

ال�صيد عبد الخالق �صكري ممثل المنخرطين العاملين بالإدارات العمومية 

والموؤ�ص�صات العامة؛

الح�صرية  بالجماعات  العاملين  المنخرطين  ممثل  منعيم  محمد  ال�صيد 

والقروية؛

الع�صكريين  المنخرطين  ممثل  راغون  احمد  ال�صيد  كولونيل  ليوتنان 

)القوات الم�صلحة الملكية(؛

المفت�س الممتاز من الدرجة الثانية ال�صيد ر�صيد الوالي ممثل المنخرطين 

الع�صكريين )القوات الم�صاعدة(؛

ال�صيد محمد الب�صير الإدري�صي ممثل المتقاعدين؛

ال�صيد عالل ن�صري ممثل المتقاعدين

رقم  املر�سوم  ملقت�سيات  وتطبيقا  ا�ستتنائية  ب�سفة 

انتداب  فرتة  متديد  مت   2014 دجنرب   19 بتاريخ   .2.14.717

اأع�ساء املجل�س االإداري اإىل غاية جتديد املجل�س بر�سم والية 

مدة  تنتهي  اللذين  املنتخبني  االأع�ساء  باإ�ستتناء  جديدة 

عنها.  املنبتقني  الهيئات  اإنتداب  نهاية  عند  اإنتدابهم 

اأن�سطة املجل�س االإداري خالل 2014

خالل  للتقاعد  املغربي  لل�سندوق  االإداري  املجل�س  عقد 

يونيو و25   30 التوايل يف  2014 دورتني عاديتني على  �سنة 

االأ�سا�سية  النقاط  التداول خاللها يف جميع  مت  دجنرب2014، 

االأعمال.  بجدول  امل�سجلة 

 2014 30 يونيو  و هكذا �سادق املجل�س املذكور بر�سم دورة 

4 تو�سيات و6 قرارات مرتبطة ب: على 

2013؛ املالية  لل�سنة  الرتكيبية  القوائم  درا�سة   •

•  احل�سيلة االكتوارية لنظامي املعا�سات املدنية والع�سكرية؛

الدولة  بني  املربم  الربنامج  عقد  اإجنازات  •  ح�سيلة 
2011-2013؛ للفرتة  وال�سندوق 

2014؛ ل�سنة  االأ�سول  حت�سي�س   •

ال�رصاكة. اتفاقيات  على  املوافقة   •

قرارات   10 على  املجل�س  وافق   2014 دجنرب   25 دورة  ويف 

مايلي : اأ�سا�سا  وهمت 

بر�سم   ال�سندوق  وميزانية  عمل  برنامج  على  •  املوافقة 
2015؛ �سنة 

ال�رصاكة؛ اتفاقيات  على  املوافقة   •

لل�سندوق. الداخلي  النظام  تعديل   •

1 2 3

4 5 6

7 8
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اللجنة الدائمة املنبثقة عن جمل�س اإدارة 

ال�سندوق املغربي للتقاعد

االخت�سا�سات 

دورات  بني  الفا�سلة  الفرتة  خالل  الدائمة  اللجنة  جتتمع 

قرارات  تنفيذ  تتبع  مهمتها يف  وتتلخ�س  االإداري،  املجل�س 

وتو�سيات املجل�ض االإداري واإعداد امللفات املتعلقة بالنقاط 

 8 التي تدرج يف جدول اأعمال دورات املجل�س. وتتاألف من 

االإداري. املجل�س  تركيبة  من  متثيليتهم  تنبثق  اأع�ساء 

اأع�ساء اللجنة الدائمة

ممثل  والمالية،  القت�صاد  لوزارة  العام  الكاتب  �صابوني  بنيو�صف  ال�صيد 

مدير  لقجع  فوزي  ال�صيد  ينوب عنه  رئي�صا  ب�صفته  والمالية  القت�صاد  وزير 

الميزانية اأو توفيق الجراوي نائب مدير الميزانية ؛

ال�صيد عبد اهلل الطيبي، ممثال للوزير المنتدب لدى رئي�س الحكومة المكلف 

بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة اأو ال�صيد محمد �صحيب نائبا عنه؛ 

مع  بالتناوب  الداخلية  وزير  ال�صيد  ممثل  الحجاجي  الرحيم  عبد  ال�صيد 

ال�صيدة بثينة فل�صي ممثلة ال�صيد وزير الت�صغيل وال�صوؤون الجتماعية؛

ال�صيد عزيز رباح، ممثل روؤ�صاء الجماعات المحلية وفي حالة تغيبه يمثله 

نائبه ال�صيد مولود بركايو؛

المنخرطين  وبوعزة �صكري ممثلو  بوزكري  المر�صي ومحمد  ال�صادة ح�صن 

في نظام المعا�صات المدنية: اثنان في كل دورة بالتناوب.

الكولونيل ال�صيد ح�صن اوتريغت، ممثل المنخرطين في نظام المعا�صات 

الع�صكرية اأو نائبه الكولونيل ال�صيد اأحمد راغون؛

جمعيات  ممثال  بالتناوب:  الرقيبات  والأمين  لمباركي  اأحمد  ال�صيدان 

المتقاعدين.   

اأن�سطة اللجنة الدائمة بر�سم 2014

منها  اجتماعات   10 ال�سنة  هذه  الدائمة خالل  اللجنة  عقدت 

بر�سم  اجتماعات  و5   2014 ماي  دورة  بر�سم  اجتماعات   5

دورة نونرب 2014. ومن اأجل االإعداد اجليد لدورة ماي 2014، 

عقدت اللجنة اجتماعاتها خالل الفرتة املمتدة من 28 يناير 

اإىل 06 ماي 2014 لدرا�سة ومناق�سة املوا�سيع التالية:

يناير   7 بتاريخ  املنعقد  االإداري  املجل�س  دورة  •  حم�رص 
2014؛

2013؛ ل�سنة  الرتكيبية  القوائم   •

• احل�سيلة االكتوارية الأنظمة املعا�سات املدنية والع�سكرية؛

ل�سنة  املعا�سات  بت�سفية  يتعلق  فيما  ال�سندوق  •  اأن�سطة 
2013؛

اتفاقيات؛ م�ساريع   •

الدولة  بني   2013-2011 الربنامج  عقد  اإجنازات  •  ح�سيلة 
وال�سندوق؛

بال�سندوق؛ احلكامة  نظام  بتقييم  اخلا�سة  الدرا�سة   •

اجلهوية  املندوبيات  بتاأهيل  املتعلقة  االأ�سغال  •  و�سعية 
لل�سندوق؛

• نقاط اأخرى

اللجنة  عقدت   2014 نونرب  لدورة  اجليد  االإعداد  اأجل  ومن 

يوليوز و   14 املرتاوحة بني  الفرتة  اجتماعها خالل  الدائمة 

16 اأكتوبر 2014. وقد تدار�ست اللجنة يف هذه االجتماعات 

التالية: الهامة  املوا�سيع 

يونيو   30 بتاريخ  املنعقدة  االإداري  املجل�س  دورة  •  حم�رص 
2014؛

2014؛ • برنامج عمل اللجنة الدائمة بر�سم دورة نونرب 

2015؛ ال�سندوق بر�سم  م�رصوع ميزانية   •

االإداري؛ املجل�س  اأع�ساء  تنظيم دورة تكوينية لفائدة   •

لل�سندوق؛ العقارية  املمتلكات   •

• احل�سيلة االكتوارية لنظامي املعا�سات املدنية والع�سكرية؛

للتقاعد املغربي  ال�سندوق 
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2015؛ ال�سندوق بر�سم �سنة  م�رصوع برنامج عمل   •

اتفاقيات؛ م�ساريع   •

االإداري. للمجل�س  الداخلي  النظام  تعديل   •

اأخرى خمتلفة نقط   •

جلنة التدقيق

االخت�سا�سات

من  اإحداثها  مت  للمراقبة  م�ستقلة  هيئة  التدقيق  جلنة  تعد 

طرف جمل�س اإدارة ال�سندوق بتاريخ 15دجنرب 2010 مبوجب 

وت�سهر  املذكور.  املجل�س  عن  ال�سادر  د-72-23  رقم  القرار 

اإ�سافة  املوؤ�س�سة،  ح�سابات  �سحة  و  مالءمة  على  اللجنة  هذه 

املجل�س  م�ساعدة  وكذا  املقدمة  املعلومة  جودة  �سمان  اإىل 

االأ�سا�سية  الثالث  املجاالت  يف  القرار  اتخاذ  على  االإداري 

التالية: اأ( احل�سابات واملعلومة املالية، ب( املخاطر واملراقبة 

الداخلي واخلارجي. التدقيق  الداخلية، ج( 

�سنوي  تقرير  بتقدمي  �سنة  كل  التدقيق  جلنة  رئي�س  ويقوم 

اأمام املجل�س االإداري. اللجنة  ا�سغال هذه  عن 

اأع�ساء جلنة التدقيق

تتاألف جلنة التدقيق من 6 اأع�ساء من بينهم ع�سو ا�ست�ساري:

ال�صيد عبد ال�صالم الجزولي الفار ب�صفته رئي�صا، ممثل ال�صيد وزير القت�صاد 

والمالية؛

ال�صيد اأحمد المباركي، ع�صو مجل�س اإدارة ال�صندوق ب�صفته نائب الرئي�س؛

ال�صيد م�صطفى قا�صي خبير خارجي كع�صو م�صتقل؛

ال�صيد اأعمر اإيدار خبير خارجي كع�صو م�صتقل؛

ال�صيد كوكا�س عبد الواحد مراقب الدولة لدى ال�صندوق المغربي للتقاعد؛

والمالية(  االقت�صاد  )وزارة  االجتماعي  واالحتياط  التاأمينات  مديرية  ممثل 

يح�صر اجتماعات اللجنة ب�صفة ا�صت�صارية. 

اأن�سطة جلنة التدقيق ل�سنة 2014

اجتماعات    5 ال�سنة  هذه  خالل  التدقيق  جلنة  عقدت 

التالية: النقاط  وافتحا�ض  لدرا�سة  خ�س�ست 

التدقيق؛ االطالع على ماآل تنفيذ تو�سيات جلنة   •

وكذا  املخاطر  بخريطة  املتعلقة  الدرا�سة  على  •  امل�سادقة 
التدقيق؛ وظيفة  دعم 

مراقبة  اإجناز  قطعها م�رصوع  التي  املراحل  على  •  االطالع 
االقتطاعات؛

•  دفرت التحمالت املتعلق باإجناز تدقيق احل�سابات لل�سنوات 
 2016،2015،2014 املالية 

2014-2016؛ ال�سنوات  املتعدد  الداخلي  التدقيق  برنامج   •

2013؛ ال�سندوق بر�سم  تقدمي ح�سابات   •

•  تقدمي راأي املدققني اخلارجيني حول احل�سابات ومنظومة 
الداخلية؛ املراقبة 

.2013 ل�سنة  التدقيق  تقرير جلنة  •  امل�سادقة على 

اللجنة  2014، عقدت هذه  نونرب  اأكتوبر و26   24 وبتاريخي 

التالية: النقاط  لدرا�سة  خ�س�سا  اجتماعني 

2014؛ ل�سنة  ال�سنوية  ن�سف  ال�سندوق  تقدمي ح�سابات   •

االقتطاعات؛ املتعلق مبراقبة  الربنامج  اإجناز  و�سعية   •

و2014   2013 ل�سنوات  التدقيق  خمططات  اإجناز  •  و�سعية 
املنجزة(؛ التدقيق  مهمات  نتائج  )خال�سات 

التحكم يف املخاطر؛ اإجناز خمططات  و�سعية   •

لتدبري  اجليدة  االأداءات  على  الت�سديق  نتائج  •  عر�س 
.2013 بر�سم  املالية  املحفظة 
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جلنة حت�سي�س اال�سول

االخت�سا�سات

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

االإداري.  املجل�س  اأنظار  على  وعر�سها  لال�ستثمار  ال�سنوية 

كما تعمل على  تتبع تنفيذها مع مراعاة م�ستوى املردودية 

واالحرتاز من املخاطر التي حددت �سلفا مبوجب املقت�سيات 

متت  التي  وتلك  ال�ساأن  هذا  يف  بها  املعمول  القانونية 

رئي�س  ويقوم  االإداري.  املجل�س  طرف  من  عليها  امل�سادقة 

عن  �سنوي  تقرير  بتقدمي  �سنة  كل  االأ�سول  حت�سي�س  جلنة 

االإداري.  املجل�س  اأمام  اللجنة  اأن�سطة هذه 

اأع�ساء جلنة حت�سي�س اال�سول

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

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

ب�سفته رئي�سا؛

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

الرئي�س؛

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

ال�سيد حممد بوزكري ع�سو جمل�س اإدارة ال�سندوق؛

ب�سفة  االجتماعي  االحتياط  و  التاأمينات  مديرية  ممثل 

ا�ست�سارية.

اأن�سطة جلنة حت�سي�س االأ�سول ل�سنة 2014

اجتماعات  اأربع   2014 �سنة  خالل  اللجنة  هذه  عقدت 

بتواريخ 27 يناير و28 اأبريل و24 يوليوز و 17 اأكتوبر حيث 

ال�سندوق  اإجنازات  وحتليل  االأ�سول  لتح�سي�س  خ�س�ست 

والفوائ�س  املتوفرة  االأر�سدة  بخ�سو�س  للتقاعد  املغربي 

املالية لالأنظمة املوكول اإليه بت�سيريها. وقد تناولت اأ�سغال 

التالية: النقاط  االأربع  اجتماع من االجتماعات  كل 

حما�رص االجتماعات؛  •

املالية؛ االأ�سواق  وو�سعية  اقت�سادي  املاكرو  •  ال�سياق 

والع�سكرية ونظام  املدنية  املعا�سات  نظامي  تدبري  •  ح�سيلة 
»التكميلي«؛ االختياري  التقاعد 

املخاطر؛ تدبري  ح�سيلة   •

الداخلية؛ املراقبة  تدبري منظومة   •

املخاطر. بخريطة  املرتبط  العمل  برنامج  اإجناز  •  مراحل 

املحاور  اإىل  باالإ�سافة  ال�سنة  من  االأول  االجتماع  وتطرق 

التالية: النقاط  اإىل  امل�سرتكة 

ونظام  املدنية  املعا�سات  نظام  خ�سوم«   - »اأ�سول  •  درا�سة 
املتعلق  االقرتاح  وكذا  التكميلي  التقاعد  معا�سات 

2014؛ ل�سنة  اال�ستثمار  بتح�سي�س 

2013؛ ل�سنة  االأ�سول  الت�سديق على تقرير جلنة حت�سي�س   •

املحاور  على  عالوة  ال�سنة  من  الثالث  االجتماع  تناول  و 

التالية: النقاط  امل�سرتكة 

•  تقدمي نتائج مهمة الت�سديق على االأداء اجليد لل�سنة املالية 
2013؛

املدنية  باملعا�سات  املتعلقة  »اأ�سول-خ�سوم«  درا�سة  •  حتيني 
2014؛ ل�سنة 

االحتياطية؛ بقيادةاالأر�سدة  املتعلقة  التدبري  قواعد   •

اجلماعي  التوظيف  بهيئات  اخلا�س  العرو�س  طلب  •  نتائج 
ال�سندات(. )�سنف  املنقولة  للقيم 

للتقاعد املغربي  ال�سندوق 
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الأحداث البارزة 

ل�سنة 2014

تب�سيط م�ساطر مراقبة احلقوق

اعتماد منظومة لتدبري املخاطر

اعتماد �سيا�سة للجودة 

التحكم يف االقتطاعات

الت�سديق على م�سارات ونتائج احل�سيلة االكتوارية 

الأنظمة التقاعد امل�سرية من طرف ال�سندوق

التحكم يف نفقات الت�سيري 
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تب�سيط م�ساطر مراقبة احلقوق

اإن امل�سطرة اجلديدة ملراقبة احلقوق التي اعتمدها ال�سندوق 

منذ �سنة 2012 بتعاون مع بريد بنك والبنك ال�سعبي املركزي 

هذين  زبناء  للتقاعد  املغربي  ال�سندوق  متقاعدي  لفائدة 

البنكني قد مت تعميمها على اأبناك اأخرى يف اأفق تغطية %91.7 

االأمر  ويتعلق  بنكي.  ح�ساب  على  املتوفرين  امل�ستفيدين  من 

باالأبناك التالية: القر�س الفالحي للمغرب والتجاري وفا بنك 

املغرب. وجدير  للتجارة اخلارجية وم�رصف  املغربي  والبنك 

بالذكر اأن عملية مراقبة احلياة للمتقاعد اأ�سبحت ال تتطلب 

�سوى ح�سوره ال�سخ�سي يف وكالته البنكية وذلك طيلة مدة 

املراقبة املعلن عنها.

ملراقبة  اجلديدة  امل�سطرة  ت�سملها  ال  التي  للفئة  وبالن�سبة 

الفئة املعنية مبراقبة عدم الزواج، فقد مت عقد  احلقوق وكذا 

�رصاكات مع عدد من االإدارات العمومية بغية تي�سري املراقبة، 

حيث يتم توجيه مطبوعات فردية معدة �سلفا للم�ستفيدين 

املطبوعات  هذه  املخت�سة.  االإدارات  طرف  من  تعبئتها  ق�سد 

معاجلة  اآجال  تقلي�س  ي�سمن  مبا  اوتوماتيكية  بكيفية  تقراأ 

حالة  االآجال يف  اأقرب  املعا�سات يف  اأداء  وا�ستئناف  امللفات 

توقيفها .

بني  لل�رصاكة  اإطار  اتفاقية  على  التوقيع  مت  اأخرى،  جهة  من 

املغربي  وال�سندوق  املهني  والتكوين  الوطنية  الرتبية  وزارة 

للتقاعد يف اأكتوبر 2014 ق�سد تبادل املعطيات املثبتة بنظام 

»م�سار« املتعلق بتمدر�س التالميذ. ومن مزايا هذا التبادل الذي 

�سنة  تعميمه  مع   2015 �سنة  جزئيا يف  التنفيذ  حيز  �سيدخل 

2016، هو متكني التالميذ واآبائهم من اال�ستمرار يف اال�ستفادة 

دومنا  االأيتام(  ومعا�سات  العائلية،  )التعوي�سات  حقوقهم  من 

على  للح�سول  املدر�سية  املوؤ�س�سات  اإىل  التنقل  اإىل  حاجة 

ال�سواهد التي تثبت متدر�س التالميذ املعنيني.

عام  ب�سكل  همت  قد  احلقوق  مراقبة  عملية  فاإن  وهكذا، 

98.124 م�ستفيد، منهم 51.547 م�ستفيد بر�سم مراقبة احلياة 

و3.315 ملراقبة عدم الزواج.

واالإعاقة،  والتمدر�س  ال�سنوي  الدخل  ملراقبة  وبالن�سبة 

االإجمايل  التعوي�س  من  م�ستفيد   13.790 العملية  �سملت  فقد 

للمقاومة و 8.248 تلميذ و 21.224 معاق .

اعتماد منظومة لتدبري املخاطر

اإذا كانت حالة عدم اليقني معطى جوهريا واأ�سا�سيا يف م�سار 

اأ�سا�سيا  مكونا  اأ�سبح  قد  املخاطر  تدبري  فاإن  موؤ�س�سة،  كل 

املخاطر  مع  بفعالية  التعاطي  اإمكانية  يتيح  اجليدة  للحكامة 

وال�سكوك التي قد تواجه املوؤ�س�سة.

ويف هذا االإطار عباأ ال�سندوق املغربي للتقاعد كل اإمكانياته 

خريطة  باإجناز  وذلك  املخاطر  لتدبري  منظومة   العتماد 

اعتماد  اإن  ال�سندوق.  اأن�سطة  كل  تغطي   2014 �سنة  للمخاطر 

من خالل  ترجمته  قد متت  املخاطر  تدبري  ملنظومة  ال�سندوق 

وتعيني  امل�سارات،  لكل  بالن�سبة  املخاطر  التحكم يف  برنامج 

وحدات  م�ستوى  على  املخاطر  بتتبع  مكلفني  خماطبني 

اإجناز  و�سعية  تتبع  ق�سد  املخاطر  جلنة  اإحداث  مع  ال�سندوق 

الربنامج املذكور.

املعلوماتية  اال�ستمرارية  برنامج  و�سع  مت  ال�سياق  نف�س   ويف 

)PCI( ب�رصاكة مع وزارة االقت�ساد واملالية.

االحداث البارزة 

ل�سنة 2014

للتقاعد املغربي  ال�سندوق 
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اعتماد �سيا�سة للجودة 

املغربي  ال�سندوق  اعتمدها  التي  اجلودة  منهجية  ترتكز 

الزبناء  اإر�ساء  نحو  وموجه  للتدبري  جيد  نظام  للتقاعد على 

جمال  يف  �سيما  اجلودة  حول  دولية  معايري  على  باالعتماد 

احلماية االجتماعية واخلدمات العمومية.

تهم  االأوىل  مرحلتني:  على  امل�رصوع  هذا  برجمة  متت  وقد 

اإحداث نظام تدبري اجلودة )SMQ( وتطبيق هذا النظام على 

جمموع امل�سارات بهدف اإحراز ال�سندوق على �سهادة امل�سادقة 

على نظام اجلودة. ولقد مكن اإمتام املرحلة االأوىل من م�رصوع 

واختيار  للجودة  كامل  ت�سخي�س  اإجناز  من   2014 �سنة  اجلودة 

املعيار الذي ينبغي اعتماده وكذا املجال الذي �سيكون مو�سوع 

جمموع  وتكوين  حت�سي�س  من  مكنت  املرحلة  هذه  الت�سديق. 

ورهانات  مفاهيم  ب�ساأن  ال�سندوق  م�سوؤويل  و  م�ستخدمي 

واآليات منهجية اجلودة. 

اأما بخ�سو�س املرحلة الثانية من هذا امل�رصوع، والتي توجد قيد 

االإجناز، فهي تتمثل يف تفعيل وافتحا�س نظام تدبري اجلودة 

بال�سندوق.

وبغ�س النظر عن هدف ح�سول ال�سندوق على �سهادة الت�سديق 

كل  وقبل  اأوال  يكمن  املبتغى  فاإن  اجلودة،  تدبري  بخ�سو�س 

تطوير  من  ميكن  مبا  اجلودة  لتدبري  نظام  اإر�ساء  يف  �سيء 

م�ستمرة  بكيفية  ال�سندوق  ملرتفقي  املقدمة  اخلدمات  جودة 

املتوفرة  املوارد  ا�ستعمال  تر�سيد  مع  النتظاراتهم  ا�ستجابة 

لدى املوؤ�س�سة.

التحكم يف االقتطاعات

متيزت �سنة 2014 با�ستكمال الور�س الذي مت ال�رصوع فيه �سنة 

يف  املنخرطني  ال�سرتاكات  ال�سمولية  املراقبة  ب�ساأن   2012

اأنظمة املعا�سات امل�سرية من طرف ال�سندوق املغربي للتقاعد 

اأو  للدولة  العامة  امليزانية  من  اأجورهم  املوؤداة  منهم  �سواء 

اجلماعات املحلية اأو املوؤ�س�سات العمومية.

�سنة  خالل  الت�سديق،  من  الور�س  هذا  مكن  فقد  وللتذكري، 

ال�سنة  تلك  بر�سم  املنخرطني  ا�سرتاكات  % من   92 2013، على 

ومقاربتها مع تلك املوؤداة من طرف خمتلف الهيئات امل�سغلة.

للمنخرطني  االإدارية  الو�سعية  تتبع  اإمكانية  اإىل  وباالإ�سافة 

لال�سرتاكات  ال�سمولية  املراقبة  مكنت  فقد  فردي  ب�سكل 

حما�سبة  اإىل  لل�سندوق  حما�سبة  من  االنتقال  من  ال�سندوق 

مدونة  يف  عليها  املن�سو�س  للمبادئ  تطبيقا  وذلك  لاللتزام 

املحا�سبة املتعلقة ب�سناديق التقاعد.

الت�سديق على م�سارات ونتائج احل�سيلة 

االكتوارية الأنظمة التقاعد امل�سرية من 

طرف ال�سندوق

م�سار  على  الت�سديق  مت  التوايل،  على  الثالثة  لل�سنة 

وقد  املدنية.  املعا�سات  لنظام  االكتوارية  احل�سيلة  ونتائج 

بر�سم  لل�سندوق  االإكتوارية  احل�سيلة  افتحا�س  اأجنز 

هما: متخ�س�سني  خربة  مكتبا   2013 املحا�سبية   ال�سنة 

وبهذا   .A.R.M CONSULTANTS et SERVAS
يكون ال�سندوق املغربي للتقاعد قد اكت�سب خربة وا�ستقاللية 

يف جمال الدرا�سات، حيث اأ�سبح ينجز املهام املنوطة به بكل 

مهنية و احرتافية.

التحكم يف نفقات الت�سيري 

من   %0.61 ن�سبة  لل�سندوق  االإداري  الت�سيري  نفقات  مثلت 

املوارد االجمالية �سنة 2014 مقابل 0.72 % �سنة 2013. 

اإن اإطالق امل�رصوع املتعلق باملحا�سبة التحليلية الذي مت ال�رصوع 

فيه �سنة 2014 والذي �سيدخل حيز التنفيذ �سنة 2016 �سيمكن 

اخلدمات  تكاليف  توزيع  حول  مف�سلة  معلومات  اإعطاء  من 

املقدمة. كما �سيمكن كذلك من التحكم يف تكلفة الت�سيري.



دوره  ي�ؤكد  للتقاعد  املغربي  ال�صندوق 

جمال  يف  اأ�صا�صي  كفاعل  االجتماعي 

لتقاعد ا

واإيرادات خمتلف  اأداء معا�صات  عن طريق 

االأنظمة

مليار درهم،  24.7 مببلغ �صن�ي يف�ق 

اأي ما يعادل اأكرث من ملياري درهم �صهريا

م�صتفيد  700.000 من  اأكرث  لفائدة 

100 �صنة 52 جتاوز عمرهم  بينهم  من 



تدبري الأنظمة 

واخلدمات املقدمة 

حل�ساب الغري
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نظام املعا�سات املدنية

التواريخ البارزة للنظام 

املدنية  للمعا�سات  اإجباري  نظام  اأول  اإحداث   :1930 •  مار�س 
لفائدة املوظفني املدنيني الفرن�سيني ،

املوظفني  لفائدة  للتقاعد  نظام  اأول  اإحداث   :1931 •  ماي 
املغاربة وذوي حقوقهم،

املحدثني خالل �سنتي 1930  التقاعد  •  ماي 1950: دمج نظامي 
و1931 يف نظام واحد لفائدة املوظفني املغاربة والفرن�سيني،

•  دجنرب 1971 : اإ�سالح نظام املعا�سات املدنية،

التقاعد وت�سفية  االقتطاع الأجل  تو�سيع وعاء   :1990 •  يناير 
النظامية  التعوي�سات  اأ�سا�س احت�ساب ن�سف  املعا�سات على 

يناير  فاحت  قبل  املخولة  املعا�سات  لفائدة   %  15 زيادة  وكذا 

،1990

اإىل  التقاعد  االقتطاع الأجل  •  يونيو 1997: رفع �سقف وعاء 
100 % من االأجرة النظامية،

املحالني  املتقاعدين  لفائدة   1997 اإ�سالح  متديد   :2002 •  يناير 
على التقاعد قبل هذا التاريخ،

•  يناير 2004: االإ�سالح املقيا�سي و الذي مت بوجبه تغيري ن�سبة 
االقتطاعات وم�ساهمات الهيئة امل�سغلة )8 % يف �سنة 2004 

و 9 % يف �سنة 2005 و10 % يف �سنة 2006(،

املعا�س  بر�سم  املكت�سبة  احلقوق  حتويل  اإلغاء    :2006 •  يناير 
ال�سندوق  اإىل  التقاعد  رواتب  ملنح  اجلماعي  النظام  من 

املغربي للتقاعد و تعوي�سه بتطبيق نظام التن�سيق بني اأنظمة 

الر�سمية  باجلريدة  ال�سادر   37-05 رقم  التقاعد)القانون 

رقم 5398 يف 23 فرباير 2006(

القانونية  الن�سو�س  على  تعديلني  اإجراء  مت   2014 �سنة  خالل 

املنظمة للمعا�سات املدنية :

ال�سن  املحدد مبوجبه   012.71 رقم  القانون  من  االأوىل  •  املادة 
التي يجب اأن يحال فيها على التقاعد

للنظام  اخلا�سعني  واملوظفني  الباحثني  باالأ�ساتذة  »االحتفاظ 

مع  الوطنية  الرتبية  وزارة  مبوظفي  اخلا�س  االأ�سا�سي 

ا�ستمرارهم يف مزاولة مهامهم اىل غاية متم ال�سنة الدرا�سية 

اإذا  التقاعد  على  االإحالة  �سن  حد  بلوغهم  رغم  اجلامعية  اأو 

اقت�ست �رصورة امل�سلحة ذلك«

•  املادة 44 )النقطة 7( من القانون رقم 011.71 املحدث مبوجبه 
نظام املعا�سات املدنية.

»تاأجيل ا�ستحقاق معا�س التقاعد اىل غاية بلوغ حد ال�سن يف 

ب�سفة  املقبولة  اال�ستقالة  ب�سبب  االأ�سالك  �سن  احلذف  حالة 

قانونية، اأو العزل من غري توقيف احلق يف التقاعد، اأو االإحالة 

�ساحب  وفاة  تاريخ  ومن  املهنية  الكفاءة  لعدم  التقاعد  على 

احلق االأ�سلي فيما يتعلق باملعا�س امل�ستحق لذوي احلقوق«

يعتمد متويل نظام املعا�سات املدنية على مبداأ التوزيع )يرتكز 

هذا املبداأ على االأداء الفوري للمعا�سات عن طريق االقتطاعات 

من االأجور اجلارية للمنخرطني الن�سيطني(.

لفائدة  امل�ستحقة  والتعوي�سات  فاملعا�سات  لذلك  وتبعا 

املتقاعدين احلاليني توؤدى من اأجور االأجيال الن�سيطة املتعاقبة. 

التي  االلتزامات  ت�سل�سل  على  الطريقة  هذه  تعتمد  وهكذا، 

تفر�س على كل جيل توزيع االأجور احلالية.

النظام  يوؤ�س�س  حيث  ادخاريا،  يعترب  التوزيع  هذا  ان  كما 

ن�سبة  يف  حمتمل  ق�سور  كل  مواجهة  اجل  من  احتياطات 

االقتطاعات على مر الوقت مما ي�سمح ب�سمان توازن متعدد 

ال�سنني.

تعتمد طريقة اكت�ساب وتدبري احلقوق املعا�سية للنظام على 

مبداإ املعا�س املحدد )يلتزم النظام مببلغ للتقاعد حمدد م�سبقا. 

اخلدمة  )مدة  فرد  بكل  خا�سة  ملتغريات  املبلغ  هذا  ويخ�سع 

تطبق  املرجعي(  االأجر  وقيمة  �سنوية  باأق�ساط  عنها  معرب 

ت�سوية احلق  اأن  عليها قواعد م�سرتكة لتحديد احلقوق علما 

يف املعا�س مرتبط بتاأدية اال�سرتاكات(.

وعليه، فاإن هذا النظام يتطلب توجيها �سارما حيث ال ميكنه 

االأجيال  طرف  من  حتملها  ي�سعب  ديون  برتاكم  ال�سماح 

الالحقة ب�سبب امل�ستوى املرتفع للمعا�سات والذي ال يتنا�سب 

مع م�ستوى اال�سرتاكات . 

للتقاعد املغربي  ال�سندوق 
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موؤ�رصات �سنة 2014 

املنخرطون الن�سيطون: 672.036

اال�سرتاكات وامل�ساهمات: 15.878 مليون درهم )يبلغ الوعاء 

املتو�سط ال�سهري 8.945 درهم(

املعا�سات امل�رصوفة : 16.815 مليون درهم

امل�ستفيدون : 291.691، من بينهم :

 205.102 معا�س اأ�سا�سي )14.088 متقاعد خالل �سنة 2014(

مبعدل معا�س �سهري قدره:

 )بالن�سبة جلميع املتقاعدين( 
1
• 6.079،18 درهم

 )بالن�سبة ملتقاعدي �سنة 2014(
1
• 8.054،69 درهم

ل�سنة  م�ستفيد   4.495( احلقوق  ذوي  لفائدة  معا�س   86.589    

)2014

مبعدل معا�س �سهري قدره: 

 )بالن�سبة جلميع امل�ستفيدين(
1
• 1.468 درهم

 )بالن�سبة مل�ستفيدي �سنة 2014(
1
• 2.331 درهم

امل�ستفيدون من احلد االأدنى للمعا�س : 24.235 من بينهم 15.319 

معا�س لفائدة ذوي احلقوق،

19 متقاعدا )من بني امل�ستفيدين من املعا�سات االأ�سا�سية( جتاوز 

العمر103  من  يبلغ  متقاعد  بينهم  )من  �سنة  املائة  عمرهم 

�سنة(.

و 14 م�ستفيدات من ذوي احلقوق يبلغ عمر واحدة منهن 106 

�سنة.

املنخرطون الن�سيطون

عند نهاية �سنة 2014، بلغ عدد املنتمني لنظام املعا�سات املدنية 

مقارنة   %1،74 مبعدل  ارتفاعا  بذلك  م�سجال  منخرطا   672.036

مع �سنة 2013.

ويوزع هذا العدد ح�سب الهيئة امل�سغلة كما يلي: 

- 535.759 موظف مدين تابع للدولة،

- 115.643 موظف تابع ل1.595 جماعة حملية، 

1 - مبالغ خام   

-  20.634 عون تابع ل20 موؤ�س�سة عمومية منخرطة يف نظام 

املعا�سات املدنية.

امل�ستفيدون من النظام  

يف نهاية �سنة 2014، بلغ العدد االإجمايل للم�ستفيدين من نظام 

املعا�سات املدنية 291.691 مقابل 272.156 خالل �سنة 2013، اأي 

زيادة قدرها 7.18 % مقارنة مع ال�سنة املا�سية.

وح�سب نوعية املعا�س، فاإن عدد امل�ستفيدين املبا�رصين وكذا 

ذوي احلقوق قد �سهد على التوايل تطورا خالل �سنة 2013 و 

2014 بن�سبة 5.46 % و7.92 %.
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اال�سرتاكات واملعا�سات امل�رصوفة

درهم  مليون   15.878.61 مبلغ  حت�سيل  مت   ،2014 �سنة  خالل 

بر�سم ا�سرتاكات املنخرطني وم�ساهمات الهيئات امل�سغلة يف 

خالل  درهم  مليون   15.482.97 مقابل  املدنية  املعا�سات  نظام 

�سنة 2013 اي بارتفاع �سنوي ن�سبته 2.56 %.

اأما بالن�سبة للمبلغ االإجمايل امل�رصوف بر�سم املعا�سات املوؤداة 

خالل �سنة 2014، فبلغ 16.815.04 مليون درهم مقابل 14.779.12 

مليون درهم خالل �سنة 2013، اأي بزيادة بلغت 13.78 %.

امل�ستفيدين  لفائدة  املمنوحة  العائلية  التعوي�سات  وبخ�سو�س 

من هذا النظام فقد بلغت 251.32 مليون درهم يف �سنة 2014 

بن�سبة  بزيادة  اأي   ،2013 �سنة  درهم يف  مليون   246.3 مقابل 

. % 2.04

ت�سفية امللفات

خالل �سنة 2014، متت ت�سفية 26.913 ملف موزع بني ملفات 

ملف   34.739 مقابل  والتحويل  واملراجعة  االأ�سا�سية  املعا�سات 

خالل �سنة 2013 م�سجال بذلك تراجعا بن�سبة 22.53 % .

بالن�سبة لعملية ت�سفية معا�سات املوظفني املدنيني املحالني على 

التقاعد يف �سهر دجنرب 2014، فقد مت اإىل غاية 30 يناير2015، 

اأداء 5.661 معا�س من اأ�سل 6.114 ملف تقاعد مت التو�سل به، اأي 

بن�سبة اإجناز بلغت 92.6 % من جمموع امللفات املتو�سل بها ،مما 

�سهر  بداية  يف  مبعا�ساتهم  التو�سل  من  باالأمر  املعنيني  مكن 

فرباير 2015 من غري انقطاع يف الدخل.

اجلديدة  التخويالت  �سجلت  فقد  املعاجلة،  طبيعة  وح�سب 

املعاجلة من طرف امل�سالح املخت�سة لل�سندوق انخفا�سا بن�سبة 

22.08 % مقارنة مع �سنة 2013 ونف�س االأمر بالن�سبة للتحويالت 

واملراجعات والتي �سهدت تراجعا على التوايل بن�سبة 18.36 % 

و 38.23 % .

اإن توزيع التخويالت اجلديدة ح�سب �سبب احلذف من االأ�سالك 

ال�سن  حد  بر�سم  التقاعد  على  االإحالة  ملفات  هيمنة  يربز 

بن�سبة 79.65 % .

فقد  بطلب،  التقاعد  على  االإحالة  ملفات  يخ�س  فيما  اأما 

منها  جديد  ملف   1.586 معاجلة  ال�سنة،  هاته  ،خالل   متت 

 56.62 % بالن�سبة لوزارة الرتبية الوطنية ثم اجلماعات املحلية 

ب12.5 % ووزارة التعليم العايل والبحث العلمي ب7.7 %. اأما 

واملوؤ�س�سات  االأخرى  الوزارية  الهيئات  بني  فيتوزع  الباقي 

العمومية . وهكذا وخالل الفرتة املرتاوحة ما بني 2011 و 2014 

مقابل  ملف   2.157 املخولة  الن�سبي  التقاعد  ملفات  عدد  بلغ 

1.229 ملف اأي بزيادة ن�سبة 75.51 %.

للتقاعد املغربي  ال�سندوق 
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االأن�سطة االأخرى 

املدنية  املعا�سات  نظام  بر�سم  اخرى  خدمات  ال�سندوق  اأجنز 

خالل �سنة 2014 همت على اخل�سو�س ما يلي:

•  معاجلة 2.110 دفرت فردي لتحويل احلقوق املعا�سية املكونة 
لدى النظام اجلماعي ملنح رواتب التقاعد اإىل  نظام املعا�سات 

املدنية مببلغ قدره 22.57 مليون درهم، 

• معاجلة 2.480 ملف لت�سحيح اخلدمات ال�سابقة،

التقاعد  اجل  من  املقتطعة  املبالغ  ا�سرتجاع  ملفات  •  معاجلة 
لفائدة 377 منخرط،

االإ�سايف  االقتطاع  بر�سم  باخلطاأ  املقتطعة  املبالغ  •  ارجاع 
لفائدة 400 متقاعد،

التعوي�سات  من  باال�ستفادة  يتعلق  طلب   1.010 •  ت�سجيل 
العائلية،

•  ت�سفية 212 ملف يخ�س معا�س الزمانة من جمموع 597 ملف 
متت درا�سته من طرف جلنة االإعفاء .اأما الباقي، اأي ما يعادل 

385 ملف فقد مت رف�سه لكون ن�سبة العجز تقل عن 25 % مما 

يتعذر معه اال�ستفادة من معا�س الزمانة.

51.263 م�ستفيد من  �سملت  والتي  املعا�س  احلق يف  •  مراقبة 
نظام املعا�سات املدنية من بينهم 34.245 بر�سم مراقبة احلياة 

مراقبة  عملية  اأما  الزواج.  عدم  مراقبة  اجل  من   1.206 و 

التمدر�س واالإعاقة فقد خ�ست خالل �سنة 2014 على التوايل 

11.352 تلميذ و 4.460 معاق.
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التدبري املايل لنظام املعا�سات املدنية 

املدنية  املعا�سات  لنظام  االحتياطية  االأر�سدة  تدبري  اإن 

خال�سات  االعتبار  بعني  اأخذا  اإجنازه  مت   ،2014 �سنة  بر�سم 

بداية  خالل  املنجزة  واخل�سوم  باالأ�سول  املتعلقة  الدرا�سة 

املدنية. املعا�سات  نظام  اإ�سالح  ال�سنة وكذا غياب 

للتدفقات  الدوري  الرت�سيد  اإىل  املنهجية  هذه  اأدت  وقد 

اال�ستثمارات. وطبيعة  اخلزينة  حلاجيات  امل�ستقبلية 

 2012 �سنتي  وبخالف  املالية  االأ�سواق  تطور  يخ�س  فيما  اأما 

يف  ملحوظا  تراجعا  ال�سندات  �سوق  �سجل  فقد  و2013، 

�سندات  وبخالف  الفائدة.  اأ�سعار  م�ستوى  على  املردودية 

اأ�سعار  �سجلت  فقد  �سنة،   30 مدى  على  ال�سادرة  اخلزينة 

ا�ستحقاق  مردود  عرف  كما  نقطة.   141 ب  تراجعا  الفائدة 

يف   %  1.85 و   %2.18 ب  التوايل  على  انخفا�سا  �سنة  و15   10

.% 0.6 20 �سنة بن�سبة  الوقت الذي تراجع مردود ا�ستحقاق 

»مازي«  موؤ�رص  حقق  فقد  البور�سة،  �سوق  م�ستوى  وعلى 

التوايل  على   %  -15.13 و   %  -2.62 مقابل   %  5.55 بن�سبة  اأداء 

خالل �سنة 2013 و 2012.

جماالت ا�ستثمار االأر�سدة االحتياطية 

لنظام املعا�سات املدنية

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

املدنية حمددة بقرار وزير االقت�ساد واملالية رقم  10ـ1606 

توظيف  �سقف  يحدد  والذي   2010 ماي   19 يف  واملوؤرخ 

اململوكة  القيم  املتوفرة بحيث يجب ان ال تقل  املوجودات 

للدولة او امل�سمونة من طرفها عن 50 %.

ل�سندات  الق�سوى  الن�سبة   %  15 يف  القرار  هذا  يحدد  كما 

املنقولة  القيم  جمل�س  تاأ�سرية  على  احلا�سلة  اخلا�سة  الدين 

بالن�سبة   %  5 يف  و  ال�رصكات  ال�سهم  بالن�سبة   %  30 ويف 

العقارية. للممتلكات 

ح�سب  املايل  اال�ستخدام  قواعد  اي�سا  القرار  هذا  ويحدد 

الر�سيد  من   %  10 حدود  يف  وذلك  االكتتاب  طبيعة 

ال�سندات  جمموع  ومن  املدنية  املعا�سات  لنظام  االحتياطي 

�سواء على �سكل راأ�سمال او ديون.

تطور ح�سيلة االأر�سدة االحتياطية 

لنظام املعا�سات املدنية

بلغ  املدنية  املعا�سات  لنظام  تقنيا  عجزا   2014 �سنة  �سجلت 

936 مليون درهم.

االحتياطي.  الر�سيد  اإىل  اللجوء  مت  العجز،  هذا  ولتمويل 

من  �سافية  حما�سبية  بقيمة  ال�سنة  املحفظة  اأنهت  وهكذا 

مليار   78.28 مقابل  درهم  مليار   83.15 قدرها  االأر�سدة 

.% +6.22 اأي بارتفاع ن�سبته  ال�سنة املا�سية،  درهم خالل 

من   ،2014 �سنة  خالل  املكونة،  لالحتياطات  بالن�سبة  اأما 

 1.115 بلغت،  فقد  التوظيفات،  قيمة  تراجع  مواجهة  اأجل 

 2013 �سنة  درهم خالل  مليون   2.509 مقابل  درهم  مليون 

.% 55.56 اأي بانخفا�س ن�سبته 

االحتياطي  للر�سيد  املحا�سبية  القيمة  �سجلت  وقد  هذا 

 .% 4.60 ارتفاعا �سنويا قدره 

حت�سي�س االأ�سول لالأر�سدة االحتياطية 

للنظام

لهذا  االحتياطية  لالأر�سدة  االأ�سول  حت�سي�س  عملية  متيزت 

خالل  الدين  �سندات  احتلت  حيث  ال�سندات  بهيمنة  النظام 

من  والنقد(  الدين  )�سندات   %  88 ي�ساوي  ما   ،2014 �سنة 

االأ�سناف  يف  الباقي  ا�ستثمار  مت  بينما  االأر�سدة،  جمموع 

االخرى من االأ�سول.

للتقاعد املغربي  ال�سندوق 
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عند نهاية �سنة 2014، متيزت بنية حمفظة ال�سندات بهيمنة 

خالل   %  94.4 مقابل   %  91.25 مثلت  حيث  الدولة  �سندات 

�سوى  اخلا�س  الدين  ، يف حني مل ميثل قطاع  املا�سية  ال�سنة 

8.75 % من فئة ال�سندات مقابل 5.61 % خالل �سنة 2013.

ومن جهة اخرى، فقد بلغ حجم اال�ستثمارات املنجزة على 

ال�سوق  يف  درهم  مليار   12.27 زهاء  االحتياطي  م�ستوى 

العمومي. للدين  الرئي�سي 

حمفظة  ر�سيد  فاإن  التدفق،  لهذا  االعتبار  بعني  وباالأخذ 

املعا�سات  امل�سجل من طرف احتياطات نظام  العمومي  الدين 

من   %  17.6 من  اكرث  اإىل  ارتفع   ،2014 �سنة  خالل  املدنية 

للخزينة. الداخلي  للدين  العام  الر�سيد 

الر�سيد  التي يتوفر عليها هذا  االأ�سهم  وقد مكنت حمفظة 

يف  مرجعي  كفاعل  للتقاعد  املغربي  ال�سندوق  متوقع  من 

ال�سوق الوطني للبور�سة حيث ميثل هذا االأخري ن�سبة 8.76 % 

من الر�سملة العائمة لبور�سة الدار البي�ساء.

التدبري املبا�رص والتدبري املفو�س

االر�سدة  ملختلف  املايل  التدبري  اأجل  من  ال�سندوق  يتبنى 

اإىل  و  االأخري  هذا  يحتل  حيث  مبا�رصا  �سكال  االحتياطية 

مع  املحفظة  جمموع  من   %  96 قرابة   ،2014 �سنة  متم  غاية 

�سكل  على  املوؤ�س�سة  خارج  من  مدبرين  اإىل  الباقي  تفوي�س 

�سناديق  يف  ا�سرتاكات  �سكل  على  اأو  مكر�سة  �سناديق 

اال�ستثمار.

 2014 �سنة  متيزت  فقد  املفو�س،  التدبري  بخ�سو�س  اأما 

بال�رصوع الفعلي يف اال�ستثمار يف ثالث �سناديق لل�سندات  

بغالف مايل اإجمايل قدره 1500.00 مليون درهم .

وت�ساف هاته ال�سناديق اإىل نوعني اآخرين من فئة االأ�سهم مت 

2012 اإحداثهما خالل �سنة 

االأداء املحا�سبي لالأر�سدة االحتياطية لنظام املعا�سات املدنية

الناجتة  ال�سافية  املالية  املداخيل  �سجلت   ،2014 �سنة  خالل 

مليون   3.673.68 قدره  مبلغا  االأر�سدة  حمفظة  تدبري  عن 

درهم مراكما بذلك و منذ بداية عملية تدبري االأ�سول داخل 

ال�سندوق مبلغا من العائدات املح�سلة ي�سل اإىل 31.443 مليون 

درهم اأي ما ميثل 38.8 % من جمموع االحتياطات املكونة.

املداخيل  ح�سة  ارتفعت  �سنوات،   10 ظرف  وخالل  وهكذا، 

 %  29 من  مرورا  نقط  بع�رص  االحتياطي  الر�سيد  املالية يف 

يف �سنة 2004 اإىل 39 % يف �سنة 2014 .
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تطور اآداءات نظام املعا�سات املدنية بر�سم �سنة 2014

باأداء  اأنهت املحفظة االإجمالية لنظام املعا�سات املدنية ال�سنة 

اي  املرجعي  للموؤ�رص  بالن�سبة   %  13.22 مقابل   %  14.46 بلغ 

بزيادة 1.23 %على طول ال�سنة .

وترجع هذه الزيادة يف االأداء اأ�سا�سا اإىل االإجنازات االإيجابية 

على  �سنوي  باأداء  �ساهمت  والتي  وال�سندات  االأ�سهم  لفئة 

التوايل بن�سبة 13.18 % و 1.38 %.

املالية  لالأ�سواق  االإيجابي  التطور  فاإن  اأخرى،  جهة  ومن 

اإيجابي  بدور  �ساهما  قد  املتبعة  اال�ستثمار  وا�سرتاتيجية 

االأر�سدة االحتياطية. الرفع من قيمة  يف 

االأر�سدة  ال�سوق  قيمة   2014 �سنة  خالل  بلغت  فقد  وعليه، 

93.7 مليار درهم مقابل 81.7 مليار درهم يف �سنة 2013.

البالغ حوايل  النظام  �سجله  الذي  العجز  بالرغم من  ذالك  و 

درهم. مليار 

تطور النفقات املرتبطة بتدبري االأر�سدة االحتياطية لنظام 

املعا�سات املدنية 

قام  االأ�سول،  بتدبري  املرتبطة  التكاليف  تقلي�س  اإطار  يف 

برنامج  بو�سع   ،2010 �سنة  منذ  للتقاعد،  املغربي  ال�سندوق 

االأر�سدة  هاته  لديهم  املودع  عدد  تقلي�س  اجل  من  عمل 

ثالثة. اإىل  االحتياطية 

�سنتي  بني  االحتفاظ  بحقوق  املرتبطة  النفقات  �سجلت 

2010 و2014 تراجعا بن�سبة 47.76 % وهذا بالرغم من التطور 

لالأ�سول. امللحوظ 

بتدبري  اخلا�سة  املالية  النفقات  بلغت   ،2014 �سنة  ففي 

درهم  مليون   9.25 قدره  جمموعا  االحتياطية  االأر�سدة 

حيث بلغت النفقات الثابتة واملتمثلة يف حقوق االحتفاظ 

3.48 مليون درهم يف حني و�سلت النفقات املتغرية والتي 

ترجع اإىل تكاليف املعامالت اإىل 5.77 مليون درهم.

الت�سديق على االأداءات املالية لنظام املعا�سات املدنية

اإىل مكاتب   ،2010 �سنة  للتقاعد، منذ  املغربي  ال�سندوق  جلاأ 

خمت�سة من اأجل الت�سديق على االأداءات املنجزة و كذا على 

االحتياطية. االأر�سدة  تدبري  عملية 

لهيئات  االإ�سافية  ال�سمانات  بني  امل�سادقة من  وتعترب هاته 

جلودة    واخلارجيني  الداخليني  املدققني  وكذا  احلكامة 

تدبري  قطب  داخل  بها  املعمول  املراقبة  ومناخ  اجلهاز 

ب�سفة  املالية  املعلومة  اإعطاء  على  قدرتها  مدى  و  املحفظة 

وموثوقة. �سحيحة 

للتقاعد املغربي  ال�سندوق 
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االإكتوارية احل�سيلة 

 2.95.749 رقم  املر�سوم  من   4 الف�سل  ملقت�سيات  تطبيقا 

بتطبيق  القا�سي   1996 نونرب  ل20  املوافق   1417 رجب  ل8 

ال�سندوق  تنظيم  باإعادة  القا�سي  95ـ43  رقم  القانون 

احل�سيلة  تقدمي  �رصورة  على  تن�س  والتي  للتقاعد  املغربي 

امل�سالح  فاإن  �سنة،  كل  مرة  االإداري  للمجل�س  االإكتوارية 

لالأنظمة  االإكتوارية  احل�سيلة  باإعداد  �سنويا  تقوم  املخت�سة 

ال�سنوي  التقييم  تربز  والتي  ال�سندوق  طرف  من  امل�سرية 

الطويل وذلك على  اللتزامات ومداخيل االأنظمة على املدى 

و  اقت�سادي  طابع  ذات  الفر�سيات  من  جمموعة  ا�سا�س 

واجتماعي. دميوغرايف 

املعا�سات  نظام  و�سعية  االإكتوارية  احل�سيلة  وتو�سح 

جمموعة  على  تعتمد  حيث   ،2014 �سنة  نهاية  يف  املدنية 

املحينة  واملالية  الدميوغرافية  والفر�سيات  االإ�سقاطات  من 

 31 يف  املح�سورة  واملتقاعدين  الن�سيطني  معطيات  )قاعدة 

دجنرب 2014(.

املعمول  القوانني  اأ�سا�س  النظام على  التزامات  ويتم ح�ساب 

االعتبار  بعني  االأخذ  دون   )011-71 رقم  بها)القانون 

اإطار  يف  املعا�سات  نظام  تعديل  �ساأنها  من  التي  التغيريات 

االإ�سالح.

ملنخرطي  الدميوغرافية  الو�سعية  التاليان  البيانان  ويو�سح 

�سنة  متم  غاية  اإىل  واملتقاعدين(  )الن�سيطني  ال�سندوق 

.2014

الن�سيطني  الدميوغرافية احلالية لفئة املوظفني  اإن الرتكيبة 

اأ�ستاذ   16.665 بينهم  من  ن�سيط   672.036 والبالغة  املدنيني 

الذين  التقاعد( والق�ساة  ل�سن  العايل )65 �سنة كحد  للتعليم 

اأق�سى،  كحد  �سنة   66 غاية  اإىل  بظهري  بهم  االحتفاظ  ميكن 

املرتاوحة  للمنخرطني  االأعمار  هرم  انحراف  جليا  تو�سح 

�سيخوخة  ب�سبب  وذلك  �سنة   55 و  �سنة   45 بني  اعمارهم 

الن�سيطة. الفئة 

 ،205.102 عددهم  البالغ  املتقاعدين  اأعمار  هرم  ويو�سح 

�سنة   64 و   60 بني  اعمارهم  املرتاوحة  املتقاعدين  هيمنة 

مبعدل �سن حمدد  يف 66.27 �سنة )63.41 �سنة بالن�سبة للن�ساء 

للرجال(. بالن�سبة  �سنة   و67.26 

 65 و   60 بني  اأعمارهم  املرتاوحة  املتقاعدين  فئة  ومتثل 

االجمايل  العدد  من   %  39.24 بن�سبة  البارزة  الفئة  �سنة 

للمتقاعدين.

 19 �سنة  املائة  �سنهم  يتجاوز  الذين  املتقاعدين  عدد  ويبلغ 

103 �سنة. فردا )من جن�س الذكور( منهم واحد يبلغ عمره 

 %  83.57 بن�سبة  لالأرامل  اأ�سا�سا  التحويل  معا�سات  وت�رصف 

من العدد االإجمايل والذي بلغ 86.589 يف نهاية �سنة 2014.

االأبناء  التوايل عدد  % على   16.43 اأي  الباقية،  الن�سبة  ومتثل 

العائلية  والتعوي�سات  االأيتام  معا�س  من  ي�ستفيدون  الذين 

 %  1.15 ن�سبة  ميثلون  الذين  الرجال  واالأرامل  يتيم(   12.858(

املجموع. من 
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65.2 �سنة  )اأغلبهم ن�ساء(  ويبلغ معدل �سن االأزواج 

�سنة   100 جتاوزن  الالتي  الن�ساء  االأرامل  لعدد  بالن�سبة  اأما 

106 �سنة. 14 منهن واحدة تبلغ من العمر  فقد بلغ 

املعا�سات  نظام  لاللتزامات  االإكتواري  التقييم  ويعتمد 

: ال�سيناريو  املدنية على نوعني من 

ي�ستمر  حيث  مغلقة  �سبه  جمموعة  اأ�سا�س  على  -  االأول 

دفع  يف  ومتقاعدين(  )م�ساهمني  احلاليون  املنخرطون 

بعني  االأخذ  دون  املعا�سات  من  واال�ستفادة  اال�سرتاكات 

على  مت  التي  ال�سنة  بعد  احلا�سلة  التوظيفات  االعتبار 

االإ�سقاط، اأ�سا�سها 

ا�ستمرار  يفرت�س  والذي  مفتوحة  جمموعة  على  -  الثاين 

. النظام لالنخراطات اجلديدة  حتمل 

املاأخوذة  االإكتوارية  بالفر�سيات  اخلا�سة  التعديالت  وتهم 

ارتفاع  ن�سبة  االإكتوارية  احل�سيلة  اإعداد  يف  االعتبار  بعني 

االأجور وكذا بنية املوظفني اجلدد.

املعتمدة  والدميغرافية  االقت�سادية  الفر�سيات  اأهم  اإن 

: الإجناز هذه احل�سيلة هي كالتايل 

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

 %  4.25 املالية  االإحتياطيات  توظيف  مردودية  •  ن�سبة 
؛ �سنويا 

• ن�سبة الزيادة يف االأجور2% : ح�سب ال�سن، الفئة واجلن�س؛

؛ 1% �سنويا   : املعا�سات  الزيادة يف  • ن�سبة 

التي جتاوزت  للفئة  معدل   TD  88-90  : الوفيات  •  جدول 
�سنة.  60

�سبه مغلقة النظام يف جمموعة  حتليل 

املحتملة  احلالية  القيمة  ارتفعت  فقد  املقاربة  لهذه  تبعا 

الذي   الوقت  يف  درهم.  مليار   1.217.98 اإىل  للمعا�سات 

 218.22 اإىل  للموارد  املحتملة  احلالية  القيمة  فيه  ارتفعت 

درهم. مليار 

بني  الفرق  ميثل  والذي  املغطى  غري  ال�سايف  االلتزام  اإن 

االحتياطي  اإليه  م�سافا  للموارد  املحتملة  احلالية  القيمة 

 2014 �سنة  متم  درهم يف  مليار   84.93 والبالغ  االجتماعي 

مليار   915.09 بلغ  للمعا�سات،  املحتملة  احلالية  والقيمة 

درهم.

اجلدول  يو�سح  االإكتوارية،  املوؤ�رصات  م�ستوى  على 

الوافدين  مام  اأ النظام  اإغالق  افرت�سنا  ما  ذا  اإ نه  اأ دناه  اأ

تتكون  والتي   2014 خالل  النظام  التزامات  فاإن  اجلدد، 

درهم(  مليار   783.26 ( املكت�سبة  احلقوق  من  فقط 

خالل   %11.74 مقابل   %  10.81 حدود  يف  مغطاة  �ستكون 

الفارطة. ال�سنة 

لنظام  االإكتوارية  لاللتزامات  امل�سبق  التمويل  ن�سبة  اإن 

بني  الن�سبة  ومتثل   %  24.87 اإىل  ت�سل  املدنية  املعا�سات 

املرتقبة  احلالية  والقيمة  االإجتماعي  االحتياطي  قيمة 

للمعا�سات. املرتقبة  احلالية  القيمة  على  للموارد 

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

2014 كالتايل:

2014 بماليين الدرهم

1.217.988
3
 القيمة الحالية المحتملة للنفقات

218.227 القيمة الحالية المحتملة للموارد

84.670  االحتياطات المتوقعة

- 915.091
4
 االلتزامات ال�سافية بدون تغطية الر�سيد 

2022 اأفق ديمومة النظام )بال�سنوات(

% 24.87
5
معدل التمويل الم�سبق 

% 10.81
6
 معدل تغطية التزامات النظام في 31 دجنبر 2014 )%( 

: النظام يف جمموعة مفتوحة  حتليل 

التقاعد  اإىل  املحالني  تعوي�س  التحليل  هذا  يفرت�س 

النظام . لتمول  مبنخرطني جدد 

وتوؤكد االإ�سقاطات املالية املنجزة خالل هاته ال�سنة اأنه وفق 

اإ�سالحي،  اجراء  اأي  اتخاذ  عدم  حالة  ويف  احلالية  ال�رشوط 

تفاقما. �سيزداد  النظام  فاإن عجز 

للتقاعد املغربي  ال�سندوق 
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اإن اأول عجز تقني متت مالحظته خالل �سنة 2014. وهكذا، 

بعد  �سنة  �سيتفاقم  العجز  فاإن  التاريخ،  هذا  من  ابتداء 

�سنة(   50( باالإ�سقاطات  امل�سمولة  الفرتة  بعد  وحتى  اخرى 

الر�سيد  و�سينفذ   التايل  املبياين  الر�سم  كما هو مبني يف 

االحتياطي املكون يف اأفق 2023/2022.

النظام ح�سا�سية  اختبارات 

يحدثه  قد  الذي  التاأثري  مدى  ملعرفة  اختبارات  اجناز  مت 

ويتعلق  النظام.  تطور  على  االإكتوارية  الفر�سيات  تغيري 

: التاليتني  بالفر�سيتني  االأمر 

1-%(؛  ،%0 الن�سيطة )1+%،  الفئة  • منو 

اأقل  اأو  اأكرث  ب  املالية  االحتياطات  توظيف  ن�سبة  •  تغري 
من %1 )%3.25، 4.25%، 5.25%(

2 - جدول الزيادة يف االأجور ح�سب ال�سن واجلن�س وفئة املوظفني

الن�سيطني  من  احلالية  للفئة  املرتقبة  املالية  للتدفقات  احلالية  القيمة  متثل  مغلقة  �سبه  امل�ساهمات( يف جمموعة  اأو  )اخلدمات  املتوقعة  للتدفقات  احلالية  3 -  القيمة 

واملتقاعدين 

4 - غري مغطى بامل�ساهمات امل�ستقبلية او االحتياطات املوجودة 

5 - ن�سبة قيمة االحتياطي االجتماعي والقيمة احلالية املرتقبة للمعا�سات.

6 - ن�سبة قيمة االحتياطي االجتماعي على القيمة احلالية املرتقبة لاللتزامات يف 31 دجنرب 2014 يف حالة غلق النظام .
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اأ�سا�س العجز املرتاكم للنظام. النظام وعلى  اأفق دميومة  التايل نتائج هذه االختبارات يف  ويبني اجلدول 

تغير العجز/ )الو�سع الراهن(تاريخ اأول عجز تقني/اأفق ديمومة النظام

7
اختبار حول ن�سبة نمو ال�ساكنة 

% 12014/2023% 6.09

-2014/2022)0 % ( في الو�سع القائم

% - 1 2014/2022% - 5.08

اختبار حول ن�سبة التوظيف

% 5،252014/2023  % - 0.91

-2014/2022)4،25( % في الو�سع الراهن 

3،25 %2014/2022  % + 0.75

تقني عجز  اأول  تاريخ  بخ�سو�س  اخلال�سات   اإن 

االحتياطات نفاد  �سنة  و   )2014 �سنة  انه ظهر خالل   )علما 

)ما بني �سنة 2022 و 2023( تبقى ثابتة كيفما كان االختبار 

الراهن. الو�سع  مع  مقارنة 

التوظيف.  تغيري  لفر�سية  ح�سا�س  جد  يبقى  النظام  اإن 

ب  العجز  تفاقم  ب%1  التو�سيف  ن�سبة  ارتفاع  ان  ذلك 

6.09% وذلك بالرغم من فائ�س اال�سرتاكات املح�سل عليها.

بالن�سبة ل�سنوات االإ�سقاط االأوىل، �سيح�سل اإرتفاع طفيف 

العجز   ت�ساهم يف تفاقم  الزيادة  النظام. لكن هاته  خلزينة 

البعيد. املدى  على  املايل 

 %1 ب  احل�سي�س  انخفا�س  ،فاإن  ذلك  من  العك�س  وعلى 

يقل�س موارد النظام على املدى الق�سري و يخفف من اهمية 

يو�سح  الذي  ال�سيء   .%5.08 بن�سبة  البعيد  املدى  على  العجز 

امل�ساهمات. وم�ستوى  املعا�سات  م�ستوى  تنا�سب  عدم 

املايل  للمردود  للنظام  املالية  الو�سعية  حل�سا�سية  بالن�سبة 

تاأثريها  عدم  تربز  املنجزة  املحاكاة  فاإن  لالحتياطات، 

الأفق  التدريجي  الرتاجع  ب�سبب  النظام  دميومة  على  القوي 

اال�ستثمارات وكذا تاريخ قرب نفاد االأر�سدة االحتياطية.

7 - يهم االختبار فقط ن�سبة ارتفاع ال�ساكنة. التوظيف ي�ستمر اإىل �سنة 2034 وتكون اال�سقاطات يف اإطار جمموعة �سبه مغلقة حتى انتهاء اأداء معا�ض اآخر منخرط.

للتقاعد املغربي  ال�سندوق 
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تواريخ مهمة

�سباط  لفائدة  الع�سكرية  املعا�سات  نظام  اإحداث   :1958 غ�ست 

القوات امل�سلحة امللكية  و اأراملهم و اأيتامهم

غ�ست 1958 :اإحداث معا�سات الزمانة الع�سكرية

لفائدة  الع�سكرية  املعا�سات  نظام  اإحداث   :1963 نونرب 

الع�سكريني غري ال�سباط  بالقوات امل�سلحة امللكية  و اأراملهم 

و اأيتامهم

جميع  على  التقاعد  معا�سات  نظام  توحيد   :1971 دجنرب 

الع�سكريني

ماي 1973 :تطبيق نظام املعا�سات الع�سكرية على رجال ال�سف 

و التاأطري بالقوات امل�ساعدة

املعا�سات  ت�سفية  و  االقتطاعات  وعاء  تو�سيع   :  1990 يناير 

يف   %15 وزيادة  القارة  النظامية  التعوي�سات  ن�سف  باإدماج 

املعا�سات امل�سفاة قبل 1990/1/1

االأجرة  التقاعد على جمموع  معا�سات  ت�سفية   :  1997 يونيو 

النظامية القارة

على  املحالني  جميع  على   1997 اإ�سالح  تعميم   :  2002 يناير 

التقاعد قبل هذا التاريخ

يناير 2003 : رفع ن�سبة م�ساهمة الدولة من 7 اإىل 14 يف املائة  

يناير 2006 : 

الع�سكرية   املعا�سات  نظام  على  مقيا�سي  اإ�سالح  -  اإدخال 

10 يف  اإىل   7 من  املنخرطني  ا�سرتاكات  ن�سبة  بالزيادة يف 

املائة  و م�ساهمة الدولة من 14 اإىل 20 يف املائة 

- رفع حد �سن الع�سكريني

يرتكز نظام املعا�سات الع�سكرية على مبداإ التوزيع مع تكوين 

االحتياطات و اكت�ساب احلقوق على اأ�سا�س املنافع املحددة.

موؤ�رصات 2014

اال�سرتاكات وامل�ساهمات: 6.044 مليون درهم

املعا�سات امل�رصوفة: 6.757 مليون درهم

امل�ستفيدون: 233.221، من بينهم:

• 180.226  معا�س اأ�سا�سي )8.099 متقاعد خالل �سنة 2014(

مبعدل معا�س �سهري قدره: 

 )بالن�سبة جلميع املتقاعدين( 
1
- 2.621.54 درهم

 )بالن�سبة ملتقاعدي �سنة 2014 (
1
- 4.818.31 درهم

ل�سنة  م�ستفيد   2.884( احلقوق  ذوي  لفائدة  معا�س   52.995  •
)2014

مبعدل معا�س �سهري قدره:

 )بالن�سبة جلميع امل�ستفيدين (
1
- 842 درهم

 )بالن�سبة مل�ستفيدي �سنة 2014 (
1
- 1.275 درهم

امل�ستفيدين من احلد االأدنى للمعا�س: 38.581 من بينهم 17.709 

معا�س لفائدة ذوي احلقوق

املعا�سات  من  امل�ستفيدين  بني  )من  الرجال  من  متقاعدا   19 

من  يبلغ  )اأكربهم  �سنة  املائة  عمرهم  جتاوز  االأ�سا�سية( 

العمر108 �سنة(.

احلقوق(  ذوي  معا�سات  من  امل�ستفيدين  بني  )من  ن�ساء   9 و 

يبلغ عمرها  م�ستفيدة  بينهم  من  �سنة  املائة  جتاوز عمرهم 

106 �سنة.

امل�ستفيدون من النظام 

انتقل عدد امل�ستفيدين من معا�سات التقاعد الع�سكرية، عند 

نهاية 2014، اإىل 233.221 عو�س 224.331 يف متم 2013 م�سجال 

بذلك زيادة بلغت ن�سبتها %3.96 

ارتفع  احلقوق  ذوي  عدد  اأن  امل�ستفيدين  توزيع  من  يتبني 

زيادة  �سوى  املتقاعدين  عدد  يعرف  بينما مل   ،%  4.49 بن�سبة 

قدرها 3.81 % بني �سنتي 2013 و2014 

1 - المبالغ الخامة   

نظام املعا�سات 

الع�سكرية

للتقاعد املغربي  ال�سندوق 
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اال�سرتاكات و النفقات

م�ساهمات  و  املنخرطني  ال�سرتاكات  االإجمايل  املبلغ  انتقل 

مقابل  درهم  مليون   6.044.23 اإىل   2014 �سنة  امل�سغلة  الهيئة 

5.636.01 درهم �سنة 2013، اأي بزيادة 7.24 % 

�سنة 2013  املعا�سات فانتقلت من 6.144.52 درهم  اأما نفقات 

اإىل 6.756.55 درهم �سنة 2014، اأي بزيادة بلغت 9.96%.يف حني 

�رصف ال�سندوق مبلغ 622.02 مليون درهم  بر�سم التعوي�سات 

العائلية �سنة 2014 مقابل 627.05 مليون درهم ، و هو ما ميثل 

انخفا�سا طفيفا ي�ساوي%0.80

ت�سفية املعا�سات

بلغ عدد امللفات التي متت معاجلتها و ت�سفيتها �سنة 2014 ما 

جمموعه 13.341 ملفا مقابل 27.208 ملفا �سنة 2013، و هو ما 

ميثل انخفا�سا بن�سبة %50.97

التقاعد يف �سهر دجنرب  املحالني على  و فيما يخ�س ملفات 

2014 و التي بلغ عدد امللفات املتو�سل بها 5.373 ملفا فقد عمل 

ال�سندوق علي �رصف 5.272 منها يف اول �سهر فرباير 2015 

وذلك بن�سبة 98.12%، اأي بدون انقطاع يف الدخل.

تراجعا   2014 �سنة  مرة  الأول  املخولة  املعا�سات  عرفت  قد  و 

بن�سبة 54.48% مقارنة مع ال�سنة ال�سابقة. كما �سجلت املعا�سات 

املحولة لفائدة ذوي احلقوق و املعا�سات املراجعة تراجعا حدد 

على التوايل يف 13.81% و %63.14. 

من خالل حتليل التخويالت اجلديدة »ح�سب �سبب احلذف من 

االأ�سالك« تربز هيمنة االإحالة على التقاعد ب�سبب حد ال�سن 

بن�سبة %79.37.

اأن�سطة اأخرى

الع�سكرية  املعا�سات  تهم  اأخرى  اأن�سطة  باإجناز  ال�سندوق  قام 

منها على اخل�سو�س:

• معاجلة 201 ملف يتعلق بت�سحيح اخلدمات ؛
لفائدة  التقاعد  بر�سم  االقتطاعات  اإرجاع  ملفات  •  معاجلة 

261 منخرط ؛

• درا�سة 1214 ملف قبل عر�سها على جلنة االإعفاء ؛
همت  التي  و  احلقوق  ا�ستمرار  مراقبة  بعملية  •  القيام 
تتعلق   8.131 الع�سكرية منها  املعا�سات  21.514 م�ستفيد من 

مبراقبة احلياة و 1256 تهم مراقبة عدم الزواج. كما همت 

 العملية مراقبة التمدر�س )8.932 حالة( واأ�سحاب االإعاقات 

)3.195 حالة(.

التدبري املايل للنظام

املعا�سات  لنظام  التقني  الر�سيد  عرف   2014 �سنة  خالل 

الع�سكرية عجزا ماليا بلغ 712 مليون درهم، و هو ما اأدى اإىل 

تاأزمي الو�سع املايل للنظام بن�سبة 40% مقارنة مع ميزانية 2013. 

ميزانية  من  ت�سبيقات  بوا�سطة  العجز  هذا  تغطية  متت  وقد 

الدولة وذلك على غرار ال�سنوات املا�سية.

ال�سندوق طيلة  النظام عمل  يف غياب ر�سيد احتياطي لهذا 

املح�سلة  املالية  التدفقات  ا�ستثمار  تر�سيد  على   2014 �سنة 

معدل  بتوظيف  ذلك  و  االأجرة،  من  االقتطاع  بر�سم  �سهريا 
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�سهري قدره 150 مليون درهم يف ال�سوق املايل و بلغ العائد 

املتو�سط لهذه التوظيفات 3.67% مقابل 2.97% كمتو�سط �سعر 

التوظيف بني االأبناك.

احل�سيلة االإكتوارية لنظام املعا�سات 

الع�سكرية

كما هو ال�ساأن بالن�سبة لنظام املعا�سات املدنية اأجنزت م�سالح 

ال�سندوق املغربي للتقاعد خالل �سنة 2014 احل�سيلة االإكتوارية 

لنظام املعا�سات الع�سكرية .

نهاية  للنظام عند  املالية  الو�سعية  ت�ستعر�س هذه احل�سيلة  و 

ال�سنة املالية 2014 باالعتماد على معطيات ال�ساكنة امل�سمولة 

بهذا النظام املح�سورة يف 31 دجنرب 2014 .

و يبني الر�سم التايل هرم اأعمار متقاعدي النظام عند نهاية  

: 2014

يك�سف هرم اأعمار املتقاعدين البالغ عددهم 180.226 هيمنة 

املتقاعدين ذوي البنية العمرية بني 48 و 64 �سنة، مبعدل �سن 

حمدد يف 59.30 �سنة )54.74 بالن�سبة للن�ساء و 59.45 بالن�سبة 

 50 بني  اأعمارهم  املرتاوحة  املتقاعدين  فئة  ومتثل  للرجال(. 

االجمايل  العدد  من   %51.72 بن�سبة،  البارزة  الفئة  �سنة   60 و 

للمتقاعدين. ويبلغ عدد املتقاعدين الذين يتجاوز �سنهم املائة 

19 وكلهم رجال منهم واحد يبلغ عمره 108�سنة.

متثل املعا�سات املحولة لفائدة االأرامل ن�سبة 83.76% من جمموع 

نهاية  عند  معا�سا   52.995 جمموعها  البالغ  املحولة  املعا�سات 

معا�سات   بني  فتتوزع   )%16.24( املتبقية  الن�سبة  اأما   ،2014

 %0.03 بن�سبة  الذكور  االأرامل  يتيم( ومعا�سات   8.347( االأيتام 

من املجموع. يبلغ متو�سط عمر االأرامل )اغلبهم ن�ساء( 61.3 

واحدة  ن�ساء(  )كلهم  �سنة   100 اأعمارهم  تفوق   9 منهم  �سنة 

منهمن ي�سل عمرها 106 �سنة.

حتليل النظام يف جمموعة �سبه مفتوحة

املتقاعدين  و  املنخرطني  جميع  اأن  على  ال�سناريو  هذا  يقوم 

على  احل�سول  و  االنخراط  واجبات  اأداء  يف  ي�ستمرون 

اجلديدة   التوظيفات  االعتبار  بعني  االأخذ  دون  معا�ساتهم 

التي �ستتم بعد ال�سنة املرجعية لالإ�سقاطات من جهة ، و على 

بها  اجلاري  الن�سو�س  اأ�سا�س  على  النظام  التزامات  احت�ساب 

العمل )القانون 013.71(من جهة ثانية. و يف هذه احلالة تنجز 

االإ�سقاطات اإىل غاية انتهاء اداء معا�س اخر متقاعد .

غاية  اإىل  االإ�سقاطات  فيها  تنجز  التي  املقاربة  لهذه  تبعا  و 

النظام تقدر ب 368.06  التزامات  فاإن  اأخر معا�س  اأداء  انتهاء 

 76.12 اإىل  ت�سل  للمداخيل  حالية  قيمة  مقابل  درهم،  مليار 

درهم  مليار   291.93 يبلغ  فارقا  ميثل  ما  و هو  درهم،  مليار 

الوفاء  على  النظام  قدرة  فاإن  لذلك  تبعا  و  مغطى.  غري 

اأن موارده ال تغطي  اإىل  بالتزاماته تبقى غري كافية بالنظر 

�سوى 20.68% من التزاماته. 

لنظام  االإكتوارية  احل�سيلة  موؤ�رصات  اأهم  تلخي�س  ميكن  و 

املعا�سات الع�سكرية بر�سم �سنة 2014 كما بلي:

2014 بماليين الدرهم

368.06
9
 القيمة الحالية المحتملة للنفقات 

76.12 القيمة الحالية المحتملة للموارد

- 291.93
10
 االلتزامات ال�سافية بدون تغطية الر�سيد 

%20.68  
11
معدل تغطية التزامات النظام في 31 دجنبر 2014 )%( 

حتليل النظام يف جمموعة مفتوحة

بتغطية  االأخري  هذا  يتكفل  للنظام  العادي  التدبري  اإطار  يف 

منا�سب  تعوي�س  تقت�سي  الفر�سية  فهذه  اجلدد.  املنخرطني 

املحالني على التقاعد ل�سمان ا�ستقرار اأعداد املنخرطني طيلة 

مدة االإ�سقاطات .

و مما جتب االإ�سارة اإليه اأن نظام املعا�سات الع�سكرية ي�سكو من 

اأن  خلل هيكلي مزمن، حيث بينت الدرا�سات املالية املنجزة 

عجزه املايل يف تفاقم م�ستمر طيلة فرتة االإ�سقاطات   كما 

يو�سح دلك الر�سم التايل:

و يف غياب اأي اإ�سالح لنظام املعا�سات الع�سكرية فاإن نفقاته  

اأن  اأكرث �رصعة من موارد املنخرطني، ذلك  �سرتتفع بوترية 

�سنويا، يف   %3.54 حدود  �سيكون يف  امل�ساريف  زيادة  معدل 

لذلك  وتبعا   .%2.34 االنخراطات  زيادة  معدل  يتعدى  لن  حني 

فاإن ن�سبة تغطية االنخراطات للتكاليف �ستعرف هبوطا حادا، 

حيث من املتوقع ان يقل عن ن�سبة 50% ابتداء من �سنة 2025.

املساه�تالتغطية املعاشات املرصوفة  العجز/الفائض

سن
ال

النساء الرجال

الن�سيطني  من  احلالية  للفئة  املرتقبة  املالية  للتدفقات  احلالية  القيمة  متثل  مغلقة  �سبه  امل�ساهمات( يف جمموعة  اأو  )اخلدمات  املتوقعة  للتدفقات  احلالية  9 -  القيمة 

واملتقاعدين 

10 - غري مغطى بامل�ساهمات امل�ستقبلية او االحتياطات املوجودة 

11 - ن�سبة قيمة االحتياطي االجتماعي على القيمة احلالية املرتقبة لاللتزامات يف 31 دجنرب 2014 يف حالة غلق النظام .

للتقاعد املغربي  ال�سندوق 
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تاريخ اإحداث النظام

مت اإحداث نظام التقاعد االختياري – التكميلي يف يناير 2005

الر�سملة  مبداأ  على  التكميلي  التقاعد  نظام  متويل  يعتمد 

واالدخار،  الرتاكم  منطق  على  التمويل  هذا  طريقة  )ترتكز 

حيث اإن اال�سرتاكات املدفوعة ب�سفة  فردية اأو جماعية تغذي 

املح�سل  املالية  العائدات  وت�ساف  اإ�ستثمار.  ر�سيد  اأو  ح�ساب 

عليها اإىل الراأ�سمال املكون وميكن �رصفها لفائدة امل�ستفيدين 

على �سكل راأ�سمال او اإيراد.

تعتمد  للنظام  املعا�سية  احلقوق  وتدبري  اكت�ساب  طريقة  اإن 

نظام  يف  االلتزام  )ينح�رص  املحددة  اال�سرتاكات  مبداإ  على 

اأما  اال�سرتاكات.  م�ستوى  على  فقط  املحددة  اال�سرتاكات 

بالن�سبة ملبلغ التقاعد الذي ميكن احل�سول عليه فريتبط بحجم 

مرحلة  خالل  مرتاكمة  عائدات  من  تدره  ما  و  اال�سرتاكات 

امل�ساهمة يف النظام.

موؤ�رصات التدبري

املنخرطون : 2.155،

من بينهم 209 منخرط جديد خالل �سنة 2014.

- اال�سرتاكات : 18.43 مليون درهم،

اأي مبعدل �سهري لال�سرتاك قدره 890 درهم لكل منخرط.

- املعا�سات امل�رصوفة : 0.57 مليون درهم،

- اال�سرتداد 6.20 مليون درهم

- ن�سبة املردودية املحققة يف �سنة 2014 : 8.27 %.

تطورعدد املنخرطني يف نظام التقاعد 

التكميلي

التكميلي عند متم  التقاعد  نظام  املنخرطني يف  و�سل عدد 

�سنة 2014 اإىل 2.155 م�سرتك، اأي بزيادة قدرها 11% مقارنة مع 

�سنة 2013. وقد ان�سم اإىل النظام 209 منخرط جديد بر�سم �سنة 

2014 مبتو�سط عمر حدد يف 45 �سنة.

ومنذ اإحداث نظام التقاعد التكميلي يف �سنة 2006، عرف عدد 

املنخرطني فيه زيادة �سنوية مبعدل 29 %.

اال�سرتاكات واملعا�سات امل�رصوفة

نظام التقاعد 

االختياري »التكميلي«

للتقاعد املغربي  ال�سندوق 
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انتقل مبلغ اال�سرتاكات من 14.37 مليون درهم يف ال�سنة املا�سية 

اإىل 18.43 مليون درهم �سنة 2014، اأي بزيادة قدرها %28.22.

اال�سرتاكات  حجم  عرف  النظام،  هذا  اإحداث  ومنذ  وهكذا، 

ارتفاعا �سنويا قدره 59.9 %. هذا و تو�سل ال�سندوق، خالل هاته 

ال�سنة، ب 42 طلبا لتغيري مقدار واجب اال�سرتاك و37 طلبا 

لتوقيف اأداء االقتطاعات و 20 طلبا باأداء دفعات ا�ستثنائية.

يف حني عاجلت م�سالح ال�سندوق 78 طلبا بخ�سو�س ا�سرتجاع 

احلقوق املكونة واالإيرادات ترتب عنها �رصف مبلغ 6.77 مليون 

درهم مقابل 67 طلبا مببلغ 2.13 مليون درهم يف �سنة 2013.

تطور النفقات املرتبطة بتدبري 

االأر�سدة االحتياطية لنظام التقاعد 

التكميلي 

ارتفعت النفقات املرتبطة بتدبري النظام اإىل 750 األف درهم 

التي  النفقات  هاته  وتغطي  درهم يف2013،  األف   540 مقابل 

امل�ساريف اخلا�سة  االأر�سدة االحتياطية جمموع  متثل 1 % من 

بالتدبري االإداري واملايل للنظام.

التدبري املايل لنظام التكميلي

كما هو ال�ساأن بالن�سبة لنظام املعا�سات املدنية مت تدبري اأر�سدة 

خال�سات  وفق   2014 �سنة  بر�سم  التكميلي  التقاعد  نظام 

ال�سنة.   بداية  املنجزة يف  )اأ�سول/خ�سوم(  ال�سنوية  الدرا�سات 

معدل  ارتفاع  مع  اال�ستثمار  ا�سرتاتيجية  مالءمة  متت  وقد 

تذبذب اأ�سواق االأ�سهم وال�سندات خالل هاته ال�سنة.

جماالت ا�ستثمار االأر�سدة االحتياطية للتكميلي

جتدر االإ�سارة اإىل اأن جماالت ا�ستثمار االأر�سدة االحتياطية 

لنظام التقاعد التكميلي حمددة بقرار وزير االقت�ساد واملالية 

�سقف  يحدد  والذي   2010 ماي   19 يف  املوؤرخ  10ـ1606  رقم 

قيم  تقل  ال  ان  يجب  بحيث  املتوفرة  املوجودات  توظيف 

الدولة اأو امل�سمونة من طرفها عن 50 %.

تطور االأر�سدة االحتياطية للتكميلي 

لالأر�سدة  ال�سايف  املحا�سباتي  الر�سيد  ارتفع  �سنة 2014  خالل 

بزيادة  اأي  درهم،  مليون   81.47 اإىل  للتكميلي  االحتياطية 

بلغت ن�سبتها 33% مقارنة ب�سنة 2013.

ال�سافية ال�سرتاكات  بالتدفقات  االأر�سدة  اإغناء هاته  وقد مت 

املنخرطني )13.5 مليون درهم( وكذا العائدات املالية الناجتة  

عن تدبري املحفظة املالية للنظام )5.90 مليون درهم(.

مكن  فقد   ،2006 �سنة  يف  بالنظام  العمل  بدء  ومنذ  وهكذا، 

 17.01 جمموعه  ما  حت�سيل  من  االحتياطية  االأر�سدة  تدبري 

مليون درهم من العائدات املالية، وبلغ حجم املعامالت ح�سب 

القيمة املتداولة 115.2 مليون درهم، وهوما ميثل اأكرث من %21 

من جمموع االأر�سدة.
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حت�سي�س اأ�سول االأر�سدة االحتياطية للتكميلي

جهة  من  للتكميلي  االحتياطية  االأر�سدة  اأ�سول  حلجم  نظرا 

ال�سندوق  تبنى  اأخرى،  جهة  من  االأر�سدة  توظيف  واأهداف 

املغربي للتقاعد خالل �سنة 2014 ا�سرتاتيجية نفعية ون�سيطة 

ال�ستثمار هذه االأر�سدة �سواء يف ما يتعلق ب�سنف ال�سندات 

اأو �سوق البور�سة.

فيما يخ�س حت�سي�س االأ�سول، فقد اأنهت املحفظة املالية ال�سنة 

بتوظيف احل�سة املهمة من االحتياطي يف قيم الدولة وذلك مبا 

يعادل ن�سبة %85.82

على  مثلت  فقد  اخلا�سة،  وال�سندات  لالأ�سهم  بالن�سبة  اأما 

التوايل 9.07 % و 5.11 % يف متم �سنة 2014.

االإجنازات املحا�سبية لالأر�سدة االحتياطية للنظام

من  االحتياطية  لالأر�سدة  املايل  التدبري  مكن   ،2014 �سنة  يف 

حتقيق مدخول اإجمايل �سايف قدره 5.9 مليون درهم مقابل 

3.68 مليون درهم يف 2013، اأي بزيادة قاربت ن�سبتها 31 %

وقد مكنت املداخيل املح�سل عليها يف هاته ال�سنة من حتقيق 

من  �سافية   %  8.27 تناهز  امل�سرتكني،  لفائدة  تقييم،  ن�سبة 

م�ساريف التدبري.

تطوراإجنازات نظام التكميلي بر�سم �سنة 2014 

�سنويا  اإجنازا  االأر�سدة  حققت  املالية،  االإجنازات  جمال  يف 

تاريخيا بلغت ن�سبته 52.9 + % مقابل 2.12 + % بالن�سبة للموؤ�رص 

حمفظة  اإىل  املهم  االإيجابي  الفرق  هذا  ويرجع  املرجعي. 

اأداء بن�سبة تقارب 54 % مقابل 12.2 %  ال�سندات والتي �سجلت 

بالن�سبة للموؤ�رص املرجعي. 

بن�سبة اأداء  �سجلت  فقد  االأ�سهم،  ملحفظة  بالن�سبة   اأما 

ميثل  ما  اأي  املرجعية،  للدرا�سة  بالن�سبة   %  10.7 مقابل   %  27.3

فرقا اإيجابيا يقدر بن�سبة 16.6+ %.

الت�سديق على االإجنازات املالية لنظام التكميلي

يف اإطار الت�سديق على عمليات تدبري االأر�سدة االحتياطية، 

وللمرة  ال�سنة،  هاته  خالل  للتقاعد  املغربي  ال�سندوق  جلاأ 

االأوىل، اإىل الت�سديق على اأداءات نظام التكميلي.

للتقاعد املغربي  ال�سندوق 
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تدبري اخلدمات حل�ساب   

ي�سري ال�سندوق املغربي للتقاعد اأنظمة غري م�ساهمة حل�ساب 

الدولة. ويتعلق االأمر على اخل�سو�س مبعا�سات الزمانة املدنية 

واأع�ساء  املقاومني  قدماء  ومنح  معا�سات  وكذا  والع�سكرية 

جي�س التحرير واأي�سا بع�س االأنظمة التي هي يف طور االنتهاء.

املوؤ�رصات

امل�ستفيدون :

- معا�سات الزمانة)املدنية والع�سكرية(: 80.176

- منح ومعا�سات املقاومة: 32.943

- االأنظمة غري امل�ساهمة االأخرى : 2.694 

- املبالغ امل�رصوفة: 758،54 مليون درهم

معا�سات الزمانة

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

2014 ما جمموعه 1.880 ملفا مقابل 2.546 ملفا يف �سنة 2013، 

اأي برتاجع بلغت ن�سبته 26.16 % مقارنة مع �سنة 2013.

امللفات  جمموع  من  ملفا   1.433 اجلديدة  التخويالت  �سكلت 

املعاجلة، يف �سنة 2014، وهو ما ميثل ن�سبة 76.22 % من املجموع، 

و259   188 التوايل  على  والتحويالت  املراجعات  همت  فيما 

ملفا مبا ن�سبته 10 % و13.78 %.

معا�سات قدماء املقاومني و اأع�ساء 

جي�س التحرير

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

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

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

واملنح املخولة للمقاومني.

املقاومني  ومنح  ملعا�سات  االإجمايل  العدد  بلغ  فقد  وعليه، 

امل�سفاة �سنة 2014 ما جمموعه 1.034 ملفا مقابل 1.221 ملفا 

يهم   516 و  العطب  معا�س  يخ�س  ملفا   518 منها   ،2013 �سنة 

التعوي�س االإجمايل.

تدبري اخلدمات حل�ساب

 الغري

للتقاعد املغربي  ال�سندوق 
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اأنظمة يف طور االنتهاء

بالن�سبة لالأنظمة االأخرى غري امل�ساهمة و التي توجد يف طور 

االنتهاء )معا�سات احلر�س امللكي، املنح اخلا�سة، االإعانات املتجددة، 

االإيرادات  االإ�سبانية،  الع�سكرية  امليداليات  العمرية،  االإيرادات 

اجلزافية الفيتنامية،...( فاإن عدد امللفات التي متت ت�سفيتها �سنة 

2014 مل يتجاوز 9 ملفات مقابل 21 ملفا خالل ال�سنة املا�سية. 

وبهذا، بلغ عدد امل�ستفيدين من هاته االأنظمة ما جمموعه 2.528. 

وميثل عدد امل�ستفيدين من االأنظمة الثالثة التالية: املنح اخلا�سة 

واالإعانات املتجددة واالإيرادات اجلزافية، ن�سبة 77.49 %من االأنظمة 

املذكورة. 

تطور عدد امل�ستفيدين

انتقل عدد امل�ستفيدين من االأنظمة غري امل�ساهمة من118.249  

�سنة 2013 اإىل 115.813 �سنة 2014 م�سجال بذلك انخفا�سا بن�سبة 

2.06 % بني هاته ال�سنتني.

التعوي�سات العائلية املمنوحة لقدماء 

املقاومني واأع�ساء جي�س التحرير

و�سل املبلغ االإجمايل للتعوي�سات العائلية امل�رصوفة �سنة 2014 

لفائدة قدماء املقاومني ما جمموعه 10.89 مليون درهم مقابل 

11.4 مليون درهم يف �سنة 2013، اأي بانخفا�س ن�سبته 4.47 % 

مقارنة مع ال�سنة املا�سية.

مراقبة احلق يف املعا�س بر�سم االأنظمة 

غري امل�ساهمة

قامت م�سالح ال�سندوق خالل �سنة 2014، بعملية مراقبة احلق 

يف املعا�س خ�ست 13.790 م�ستفيد موزعة بني 9.171 بالن�سبة 

ملراقبة احلياة و 853 ملراقبة عدم الزواج .

 13.790 العملية  ا�ستهدفت  فقد  الدخل،  ملراقبة  بالن�سبة  اأما 

التمدر�س  مراقبة  عملية  همت  الذي  الوقت  يف  م�ستفيد 

واالإعاقة على التوايل 940 و 593 م�ستفيد.

تدبري خزينة االأنظمة غري امل�ساهمة

مكنت عملية تدبري خزينة التدفقات املتعلقة باالأنظمة غري 

مليون   5.45 يقدر ب  مايل  عائد  احل�سول على  من  امل�ساهمة 

)ال�سوق  الق�سري  املدى  توظيفات على  اإجناز  ناجت عن  درهم 

النقدي(

تدبري املعا�سات املوكولة اإىل ال�سندوق 

مبوجب ن�سو�س قانونية اأو مبقت�سى 

اتفاقيات

اخلدمات املنجزة حل�ساب وزارة االقت�ساد و املالية 

وموؤ�س�سة احل�سن الثاين لالأعمال االجتماعية لقدماء 

الع�سكريني وقدماء املحاربني

انتقل عدد املعا�سات و املنح امل�سرية لفائدة الغري من 62.898 

�سنة 2013 اإىل 59.328 مع نهاية 2014، اأي بانخفا�س بن�سبة %5.68، 

منها 19.030 لفائدة وزارة االقت�ساد و املالية و40.298 ل�سالح 

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

وقدماء املحاربني.

وباملقارنة مع ال�سنة املا�سية، عرفت املعا�سات واملنح امل�سرية 

لفائدة وزارة االقت�ساد واملالية ارتفاعا طفيفا بن�سبة %1.62، 

موؤ�س�سة  ل�سالح  امل�سرية  املنح  و  املعا�سات  انخف�ست  يف حني 

احل�سن الثاين لالأعمال االجتماعية لقدماء الع�سكريني وقدماء 

املحاربني بن�سبة 8.77% اأي بنق�سان حوايل 3.873 م�ستفيد يف 

�سنة 2014. ويف�رص هذا االنخفا�س با�ستعادة املوؤ�س�سة لعملية 

ت�سيري االإيرادات العمرية ومعطوبي احلرب.
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اأما بالن�سبة للمنح التكميلية، فقد انتقل عدد امل�ستفيدين من 

39.862 اإىل 40.298 اأي بزيادة ن�سبة 1 %.

تدبري االقتطاعات

االقتطاعات القانونية 

االقتطاعات   2014 �سنة  خالل  ال�سندوق  م�سالح  اأجنزت 

القانونية من املنبع لفائدة كل من :

بر�سم  االجتماعي  االحتياط  ملنظمات  الوطني  -  ال�سندوق 

التغطية ال�سحية االإجبارية مببلغ 506.94 مليون درهم،

-  تعا�سدية القوات امل�سلحة امللكية مببلغ 222.55 مليون درهم ،

-  التعا�سديات االأخرى مببلغ 126.49 مليون درهم،

الدخل  على  ال�رصيبة  بخ�سو�س  لل�رصائب  العامة  -  املديرية 

مببلغ 628.32 مليون درهم.

االقتطاعات االتفاقية 

املهنية  اجلمعية  مع  اإبرامها  مت  التي  االتفاقيات  ملختلف  تبعا 

ل�رصكات التمويل و موؤ�س�سات و جمعيات االأعمال االجتماعية 

يقوم  للمملكة،  العامة  اخلزينة  مع  كذا  و  الوزارات  ملختلف 

ال�سندوق املغربي للتقاعد باقتطاعات من املنبع لفائدة هاته 

اخلدمات  اإطار  يف  اخلدمات  هاته  تدخل  حيث  املوؤ�س�سات 

املقدمة للمتقاعدين و ذوي حقوقهم.

يف �سنة 2014، اأجنز ال�سندوق ما جمموعه 2.828.716 اقتطاعا 

موزعة  درهم  مليون   1.089.47 ي�ساوي  اإجمايل  مبلغ  بقيمة 

كما يلي:

-  1008.12 مليون درهم تخ�س 1.195.326 اقتطاع مت حت�سيلها 

لفائدة �رصكات التمويل،

-   22.71 مليون درهم مت اقتطاعها حل�ساب جمعيات وموؤ�س�سات 

االأعمال االجتماعية؛

لفائدة  معا�س   40.476 من  خ�سمها  مت  درهم  مليون   9.44  -

�رصكات التاأمني ؛

القوات  تاأمينات  لفائدة  حت�سيلها  مت  درهم  مليون   49.20  -

امل�سلحة امللكية؛

بر�سم  للمملكة  العامة  اخلزينة  درهم حل�ساب  مليون   1.76  -

االإ�سعارات اخلا�سة باحلجز.

القرو�س،  من  امل�ستفيدين  عدد  اأن  اإليه  االإ�سارة  جتب  ومما 

ال�سندوق وموؤ�س�سات  بني  املربمة  ال�رصاكة  اتفاقية  اإطار  يف 

التمويل، قد بلغ يف �سنة 2014 ما جمموعه 56.255 م�ستفيدا 

 .%11.3 بن�سبة  بانخفا�س  اي   2013 �سنة  يف   63.423 مقابل 

ولعل اأحد اأ�سباب هذا االنخفا�س يرجع اإىل التعديل الذي هم 

االتفاقية املذكورة يف يوليوز 2011 والذي يهدف اإىل التخفيف 

من عبء املديونية على املتقاعدين عن طريق التن�سي�س على 

�سقف  حتديد  اخل�سو�س  على  منها  جديدة  احرتازية  قواعد 

مبلغ القرو�س و احل�سة غري القابلة للحجز.

التي تخ�سع اىل ن�سبة  املعا�سات  ويف هذا االإطار، عرف عدد 

 8.255 اإىل  بانتقالها  انخفا�سا   %40 تفوق  اأو  ت�ساوي  مديونية 

بذلك  م�سجلتا   ،2013 �سنة  10.468 يف  مقابل   2014 �سنة  خالل 

وبن�سبة  املا�سية  ال�سنة  مع  مقارنة   %  21.14 بن�سبة   تراجعا 

48.15 % مقارنة مع �سنة 2010.

وجتدر االإ�سارة اإىل اأن 10.72 % من متقاعدي االأنظمة امل�سرية 

من طرف ال�سندوق ي�ستفيدون من قرو�س اال�ستهالك.
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ال�سندوق يف خدمة 

منخرطيه و متقاعديه 

و �رصكائه

ال�سندوق يف خدمة زبنائه

وم�ستفيدين(،  )منخرطني  زبنائه  حاجيات  تلبية  اأجل  من 

و�سع ال�سندوق املغربي للتقاعد جمموعة من احللول ترتكز 

احلالية  التقنيات  جمال  يف  املتاحة  االإمكانيات  على  اأ�سا�سا 

للمعلوميات والتوا�سل.

ويف هذا االإطار، عمل ال�سندوق على م�ساعفة قنوات الولوج 

للخدمات املقدمة �سواء عن بعد عن طريق البوابة االإلكرتونية 

طريق  عن  اأو   ،2010 �سنة  املحدث  الهاتفي  االت�سال  ومركز 

جهوية  مندوبيات  �سبع  يف  املتواجدة  اال�ستقبال  مراكز 

موزعة عرب جمموع الرتاب الوطني.

وقد �ساحب تعدد قنوات الولوج للخدمات املقدمة جمهودات 

على م�ستوى تطوير وتنويع حمتواها كما هو ال�ساأن بالن�سبة 

 لالت�سال عن بعد عرب البوابة التي مت اإحداثها يف فرباير2013

)www//cmr.gov.ma( من اجل تقدمي خدمات م�سخ�سنة 

عرب االأنرتنيت لفائدة املنخرطني وامل�ستفيدين وال�رصكاء. 

ويتمكن م�ستعملو هاته اخلدمات من:

- االطالع وحتيني املعطيات ال�سخ�سية؛

- حتميل الوثائق واملطبوعات؛

- و�سع وتتبع ال�سكايات؛

- طلب مواعيد للزيارة.

وهكذا، ومع نهاية �سنة 2014، اأ�سبح 36.452 منخرط ومتقاعد، 

يتوفرون على ح�ساب �سخ�سي بالبوابة االإلكرتونية لل�سندوق.

مع  وفعال  اإيجابي  توا�سل  تطوير  على  ال�سندوق  عمل  كما 

ب�سفة منتظمة بكل حدث يخ�س  باإخبارهم  متقاعديه وذلك 

اأداء املعا�س، عملية مراقبة  التقاعد،  ملفاتهم )التو�سل مبلف 

احلقوق املعا�سية، مراجعة املعا�س، التو�سل بال�سكاية...(

ويف نف�س املجال، ومن اأجل قيا�س درجة ر�سى زبنائه وحتديد 

ال�سندوق يف  �رصع  اخلدمات،  جودة  لتح�سني  مرجعية  عتبة 

غ�سون �سنة 2014 باإجراء درا�سة من اأجل معرفة اآراء انتظارات 

�سنة  الدرا�سة يف  هذه  نتائج  اإىل  التو�سل  يرتقب  و  الزبناء، 

.2015

اخلدمات عرب االأنرتنيت

فرباير  يف  لل�سندوق  االإلكرتونية  البوابة  انطالق  منذ 

اأدائها  االأخرية جناحا كبريا بف�سل جودة  2013، حققت هاته 

وديناميكيتها، حيث تقرتح لفائدة م�ستعمليها جمموعة من 

اخلدمات تهدف اإىل ت�سهيل امل�ساطر االإدارية .

و تتيح هذه البوابة للمنخرطني واملتقاعدين امل�سجلني اإمكانية 

احل�سول على اإجابة �رصيعة لطلباتهم عن طريق تقدمي خدمات 

مواتية.

اإن بوابة ال�سندوق تتكيف وتتطور ح�سب حاجيات امل�ستعملني 

ب�سفة  حتيينها  يتم  لذلك  التكنلوجية.  التطورات  وح�سب 

منتظمة و�سيتم اإغناوؤها بخدمات جديدة خالل �سنة 2016.

وعليه، ومنذ اإعطاء انطالقتها، بلغ عدد امل�سجلني يف البوابة 

متقاعد  و15.818  منخرط   20.412 بينهم  من  م�سجل   36.452

و212 هيئة �رصيكة.

اأما بخ�سو�س �سنة 2014، قد عرفت 16.149 ت�سجيال جديدا مما 

يعادل زيادة 44.3 % مقارنة مع �سنة 2013.

املتاحة  اخلدمات  با�ستعمال  املتعلقة  باملعطيات  يتعلق  وفيما 

االأخرية  هاته  �سجلت  فقد  امل�سجلني،  طرف  من  البوابة  عرب 

خالل �سنة 2014، 1.691.229 زيارة مقابل 1.404.391 يف 2013 

اأي بزيادة ن�سبة 20.42 % من �سنة الأخرى .وتتوزع هاته الزيادة 

للتقاعد املغربي  ال�سندوق 
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بني املنخرطني الن�سيطني )44.52+%( و املتقاعدين)27.76+ %(.

حتتل اخلدمة املتعلقة بطلب ال�سواهد املرتبة االأوىل، حيث مت 

حتميل ما جمموعه 39.322 �سهادة. 

وب�سفة عامة فقد بلغ عدد ال�سفحات املطلع عليها خالل �سنة 

2014 ما يربو عن 4.056.223 �سفحة مقابل 3.489.204 يف 2013، 

و هو ما ميثل زيادة تقدر ب %16.

اخلدمات ا الإلكرتونية املتاحة 

للمنخرطني و املتقاعدين

•  تتيح البوابة االإلكرتونية لل�سندوق للمنخرط االطالع على 
معطياته ال�سخ�سية وكذا تلك املرتبطة مب�ساره االإداري. كما 

بر�سم  التقاعد  الأجل  اقتطاعاته  و�سعية  تتبع  اأي�سا  ميكنه 

ح�ساب  وحماكاة  اإحلاق  هيئة  لكل  بالن�سبة  االإحلاق،  مدد 

املعا�س وكذا التعرف على و�سعية معاجلة ملفه.

املتعلقة  املعلومات  على  التعرف  فيمكنه  املتقاعد،     اأما 

باملعا�سات التي ي�ستفيد منها.

معطياته  تغيري  طلب  املتقاعد  اأو  للمنخرط  ميكن  •  كما 
ال�سخ�سية. و بهذا اخل�سو�س عرفت �سنة 2014 ت�سجيل 6.341 

طلب تغيري للمعطيات منها 2.960 طلب يخ�س املتقاعدين 

و3.381 طلب �سادر عن املنخرطني .

حتميل  اإمكانية  واملتقاعد  للمنخرط  اأي�سا  البوابة  تتيح  •  و 
وطبع جمموعة من الوثائق خا�سة �سهادة االنخراط و�سهادة 

املعنيني  لطلب  وا�ستجابة   2014 �سنة  خالل  مت  كما  املعا�س. 

باالأمر، اإر�سال 3.611 �سهادة حتمل طابع ال�سندوق وذلك اإىل 

عنوانهم الربيدي.
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•  باالإ�سافة اإىل ذلك، ي�ستطيع املنخرطون واملتقاعدون تتبع 
مراحل معاجلة طلباتهم االإلكرتونية. ففي �سنة 2014، متت 

االإجابة عرب البوابة على اأزيد من 6.121 طلب.

•  وتفاديا لطول االنتظار بف�ساءات اال�ستقبال، توفر البوابة 
موعد  اإمكانية حتديد  وال�رصكاء  املتقاعدين  و  للمنخرطني 

هاته  اأن  غري  باال�ستقبال،  املكلفني  اأحد  ملقابلة  م�سبوط 

 147 طرف  من  �سوى   2014 �سنة  خالل  ت�ستعمل  مل  القناة 

م�سجال.

التكميلي  التقاعد  نظام   االأويل يف  للت�سجيل  بالن�سبة  •  اأما 
اأحد  مع  مبا�رصة  اأو  االنرتنيت  عرب  يتم  اأن  فبمكن 

م�ست�سارينا بناء على موعد يحدد م�سبقا عن طريق البوابة 

حماكاة  اإجراء  باالأمر  للمعني  ميكن  كما  االإلكرتونية، 

اإيراد.  �سكل  يف  اأو  ر�سيد  �سكل  يف  �سواء  املعا�س  حل�ساب 

و قد عرفت �سنة 2014 ت�سجيل 60 م�سرتك جديد يف نظام 

التقاعد التكميلي عرب البوابة االإلكرتونية يف الوقت الذي 

طلب فيه 13 منخرطا تغيري بنود عقد االنخراط .

اخلدمات االإلكرتونية املتاحة لل�رصكاء

الت�رشيح االإلكرتوين باالنخراط و واجبات 

اال�سرتاك 

يرتكز الت�رشيح االإلكرتوين باالنخراط و واجبات اال�سرتاك 

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

الف�ساء، ميكنهم  هذا  فمن خالل  اآمنة.  ب�سورة  لهم  املخ�س�س 

ال�سندوق  يف  املنخرطني  موظفيهم  الئحة  على  االطالع 

اإىل الت�رشيحات االإلكرتونية لالنخراط واالقتطاع.  والولوج 

 278 باالنخراط،  االإلكرتونية  الت�رشيحات  عدد  بلغ  وهكذا 

مقابل 192 يف �سنة 2013، اأي بزيادة ن�سبة 44 %. اأما الت�رصيحات 

املا�سية  ال�سنة  فانتقلت من25 يف  باالقتطاعات  االإلكرتونية 

اإىل 33 ت�رصيح باقتطاع يف غ�سون 2014.

للتقاعد املغربي  ال�سندوق 
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التح�سن امل�ستمر جلودة اخلدمات

ا�سرتاتيجية خدمة متعددة القنوات اأكرث قربا 

وتفاعال 

وولوج  باال�ستقبال  اخلا�سة  الف�ساءات  حتديث  اإطار  يف 

برنامج  تنفيذ  2014 يف  �سنة  ال�سندوق يف  �رصع  املرتفقني، 

يف  امل�رصوع  هذا  هم  وقد  اجلهوية.  املندوبيات  ع�رصنة 

واأكادير  العيون  مدن  من  بكل  املتواجدة  املندوبيات  البداية، 

ومراك�س علما ان مندوبية فا�س كانت اول مندوبية ا�ستفادت 

من اإعادة التنظيم.

الهاتفي  االت�سال  مبركز  بالعمل  ف�سي�رصع  اآخر،  جانب  ومن 

ح�سب املعايري املتعارف عليها ابتداءا من �سهر نونرب 2015.

هذا، و قد بلغ عدد الزوار الذين مت ا�ستقبالهم مبراكز اال�ستقبال 

لل�سندوق عند نهاية �سنة 2014، ما جمموعه 253.089  التابعة 

انخفا�سا  ميثل  ما  هو  و   ،2013 �سنة  يف   378.064 مقابل  زائر 

بن�سبة 33.06 % مقارنة مع ال�سنة املا�سية وذلك بالرغم من تدفق 

الزوار ب�سبب عمليات املراقبة ال�سنوية للحقوق املعا�سية. وقد 

خ�س هذا الرتاجع كل من املقر الرئي�سي و املندوبيات اجلهوية 

على التوايل بن�سبة 23.12– % و 40.06 – %.

اأما بالن�سبة لن�ساط اال�ستقبال الهاتفي، فقد متت االإجابة عن 

امللفات  معاجلة  مرحلة  معرفة  اأ�سا�سا  تخ�س  ات�سال   68.734

ال�سنوية  املراقبة  عمليات  اإطار  يف  املتوقفة  املعا�سات  وكذا 

للمعا�سات.

بطاقة املتقاعد

 2011 منذ  توزيعها  يف  �رصع  التي  املتقاعد  بطاقة  تعترب 

لت�سهيل  وكذا  املعا�س  من  امل�ستفيد  هوية  لتحديد  وثيقة 

متيزت  قد  و  ال�سندوق.  يوفرها  التي  اخلدمات  اإىل  الولوج 

�سنة 2014 بتعميم توزيع هذه البطاقة على جميع املتقاعدين 

طرف  من  املخولة  املنح  و  االإيرادات  من  وامل�ستفيدين 

ال�سندوق.



ال�رشاكة

ال�رصاكة الوطنية 

ال�رصاكة الدولية
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ال�رصاكة

ال�رصاكة الوطنية 

ال�رصاكة مع موؤ�س�سة احل�سن الثاين لالأعمال 

االجتماعية لقدماء الع�سكريني وقدماء املحاربني 

واملندوبية ال�سامية لقدماء املقاومني واأع�ساء جي�س 

التحرير

للتقاعد  املغربي  ال�سندوق  بني  املوجودة  ال�رصاكة  بف�سل 

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

وقدماء املحاربني ، تقوم امل�سالح اجلهوية  لهذه املوؤ�س�سة بتقدمي 

العديد من اخلدمات لفائدة متقاعدي ال�سندوق، و خا�سة فيما 

يتعلق ب:

• ت�سليم �سواهد املعا�س؛

• ت�سلم الوثائق املكونة مللفات التحويل؛

•  توجيه امل�ستفيدين من املعا�سات ال�سكرية ومدهم باملعلومات 
ال�رصورية؛

تتوىل  للتقاعد،  املغربي  ال�سندوق  مع  باالتفاق  اأنه  و  كما 

املقاومني  لقدماء  ال�سامية  للمندوبية  اجلهوية  املندوبيات 

واأع�ساء جي�س التحرير باإ�سداء اخلدمات التالية:

االإدارية  االإجراءات  بخ�سو�س  املتقاعدين  وتوجيه  •  اإخبار 
املتعلقة مبلفات التقاعد؛

عند  ال�رصورية  الوثائق  وت�سلم  املعا�سات  ملفات  •  مركزة 
تنظيم حمالت املراقبة ال�سنوية؛

•  ت�سلم واإر�سال ال�سكايات اإىل امل�سالح املركزية لل�سندوق.

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

ال�سندوق  بني   2013 �سنة  املربم  االتفاق  بروتوكول  اإطار  يف 

االجتماعي  لل�سمان  الوطني  وال�سندوق  للتقاعد  املغربي 

الراأي  تبادل  حول  الطرفني  بني  الفعلي  التن�سيق  ب�ساأن 

ال�سمان  هيئات  وتدبري  االجتماعي  االحتياط  جمال  يف 

حول  م�سرتكة  درا�سة  باإجناز  املوؤ�س�ستان  قامت  االجتماعي، 

 .2012 اإىل   1980 من  املمتدة  للفرتة  منخرطيهما  وفيات 

اأمد احلياة لدى  الدرا�سة هو تقدير  والهدف املتوخى من هذه 

ور�سد  للتاأمني  اخلا�سعني  للمنخرطني  بالن�سبة  �سنة   60 بلوغ 

تطور هذا املوؤ�رص بتلك الفرتة. وقد بينت هذه الدرا�سة اأن 

هناك حت�سنا  م�ستمرا يف اأمد احلياة بالن�سبة للموؤمنني لدى 

ال�سندوقني واأن هناك فارقا بني اأمد احلياة بالن�سبة ملتقاعدي 

اأدرجت  وقد  اخلا�س.  القطاع  ومتقاعدي  العمومية  الوظيفة 

خال�سات الدرا�سة املنجزة يف بالغ م�سرتك للموؤ�س�ستني.

ال�رصاكة مع وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني

مت التوقيع يف �سهر اأكتوبر 2014 على اتفاق-اإطار بني وزارة 

ال�سندوق  من  كل  وبني  املهني  والتكوين  الوطنية  الرتبية 

املغربي للتقاعد وال�سندوق الوطني لل�سمان االجتماعي لو�سع 

»م�سار«.  املعلوماتي  بالنظام  املثبتة  املعلومات  لتبادل  نظام 

امل�ساطر.  تب�سيط  هو  االتفاقية  هذه  من  الرئي�سي  والهدف 

وبهذا اخل�سو�س فاإن اآباء واأولياء التالميذ لن ي�سبحوا ملزمني 

املدر�سية  ال�سواهد  على  احل�سول  ق�سد  املدار�س  اإىل  بالتنقل 

على  للح�سول  بها  االدالء  يجب  وثيقة  باعتبارها  الأبنائهم، 

التعوي�سات العائلية وكذا على معا�سات االأيتام و�سيدخل هذا 

االتفاق حيز التنفيذ يف بداية 2016، حيث �سي�رصع يف حتميل 

�سنة   16 �سنهم  يفوق  الذين  املمدر�سني  لالأبناء  االأوىل  اللوائح 

ابتداء من يناير 2015. 
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العالقات مع جمعيات املتقاعدين

لل�سندوق  االإداري  املجل�س  يف  ممثلة  املتقاعدين  جمعيات  اإن 

املدنيني  املتقاعدين  ميثل  اأحدهما  بع�سوين،  للتقاعد  املغربي 

مبثابة  اجلمعيات  وتعد  الع�سكريني.  املتقاعدين  ميثل  والثاين 

قناة توا�سلية مع املتقاعدين وذوي حقوقهم. 

تاأطريية  زيارات  ال�سندوق  ينظم  التوا�سل  فبخ�سو�س 

ال�سعيد  على  منتظمة  بكيفية  اجلمعيات  لفائدة  واإخبارية 

اجلهوي، اإ�سافة اإىل توجيه الر�سائل االإخبارية حول االإجراءات 

االإدارية اجلديدة اأو بخ�سو�س امل�ستجدات التي تهم املتقاعدين. 

وال�سكايات  املعلومات  طلبات  بتتبع  ال�سندوق  يقوم  كما 

الواردة من طرف هذه اجلمعيات.

مندوبياته  خالل  من  ال�سندوق  �سارك  ذلك  اإىل  وباالإ�سافة 

اجلمعيات  تلك  طرف  من  منظمة  تظاهرة   22 يف  اجلهوية 

مراقبة  ونظام  التقاعد  اأنظمة  اإ�سالح  التالية:  املحاور  حول 

واالحتفال  لل�سندوق  االلكرتونية  البوابة  خدمات  و  احلقوق 

باليوم العاملي لالأ�سخا�س امل�سنني ونظام التقاعد االختياري » 

التكميلي«.

وجدير بالذكر، ان ال�سندوق يخول منحا مالية للجمعيات بناء 

على معايري حمددة منها االدالء بالتقريرين ال�سنويني االأدبي 

ما  131 جمعية  املذكورة  املنحة  من  ا�ستفادت  واملايل. وهكذا 

بني 2011 و 2014.

زيارة مرافق ال�سندوق

قام فريق من امل�ساعدات االجتماعيات التابع للمفت�سية العامة 

للقوات امل�ساعدة بتاريخ 27 يونيو 2014 بزيارة اإىل ال�سندوق 

املغربي للتقاعد حيث مت اال�ستماع اإىل عرو�س ب�ساأن تنظيم 

ال�سندوق وهيئات احلكامة واخلدمات التي يقدمها ملرتفقيه.

ال�رصاكة الدولية

بعثات درا�سية وزيارات ميدانية

زيارة وفد من جمهورية بنني برئا�سة ال�سيد جاكوب علي 

كيكري مدير املعا�سات وااليرادات العمرية 

قام وفد ميثل اإدارة املعا�سات واالإيرادات العمرية التابعة لهيئة 

ت�سيري ال�سندوق الوطني ملعا�سات جمهورية بنني من 19 اإىل 

اطلع  للتقاعد  املغربي  ال�سندوق  اإىل  بزيارة   2014 نونرب   24

خاللها على التنظيم االإداري لل�سندوق وكذا نظامه القانوين 

لفائدة  املقدمة  اخلدمات  ت�سيري  كيفية  على  عالوة  واملايل، 

امل�سرية من طرفه. كما كانت  االأنظمة  مرتفقيه واآلية متويل 

هذه الزيارة منا�سبة �سانحة لال�ستفادة من عدد من املعلومات 

طرف  من  اعتمادها  مت  التي  االإ�سالحات  مبختلف  املتعلقة 

ال�سندوق املغربي للتقاعد خالل ال�سنوات االأخرية. 

توقيع اتفاق تعاون تقني مع ال�سندوق العام ملوظفي الدولة 

بجمهورية الكوت ديفوار

على هام�س املنتدى االإقليمي املنظم بالدار البي�ساء من 3 اإىل 

5 دجنرب 2014 حول احلماية االجتماعية باأفريقيا، مت التوقيع 

للتقاعد  املغربي  ال�سندوق  بني  تقني  تعاون  اتفاق  على 

وال�سندوق العام ملوظفي الدولة ب الكوت ديفوار. و قد وقع 

هذا االتفاق كل من ال�سيد عبد الرحمن بريت تييموكو املدير 

العام لل�سندوق العام ملوظفي الدولة ب الكوت ديفوار ومدير 

ال�سندوق املغربي للتقاعد. 

واملمار�سات  اخلربات  تبادل  تطوير  اإىل  االتفاق  هذا  ويهدف 

اجليدة بني ال�سندوقني يف جمال التقاعد.

للتقاعد املغربي  ال�سندوق 
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زيارة جمهورية الكونغو الدميقراطية

للحكومة  وفد  �سمن  للتقاعد  املغربي  ال�سندوق  �سارك 

بجمهورية  كين�سا�سا  اإىل  عمل  بزيارة  قام  الذي  املغربية 

تراأ�س  وقد   2014 دجنرب   07 اإىل   04 من  الدميقراطية  الكونغو 

الوفد املغربي ال�سيد حممد مبديع الوزير املنتدب لدى رئي�س 

وقد  االإدارة.  وحتديث  العمومية  بالوظيفة  املكلف  احلكومة 

اللقاء دعم احلكومة املغربية للجمهورية  اأ�سغال هذا  تناولت 

الدميقراطية للكونغو يف جماالت:

• تدبري املوارد الب�رصية واحلكومة االلكرتونية؛

•  دعم اأوا�رص التعاون بني املدر�ستني الوطنيتني لالإدارة يف 
البلدين؛

• اإحداث �سندوق للتقاعد والتاأمني عن املر�س بالكونغو. 

التبادل القطاعي/ اإطار ال�رصاكة مع املوؤ�س�سات 

واجلمعيات االأجنبية

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

االجتماعي بفرن�سا

الدورات  للتقاعد يف  املغربي  ال�سندوق  من  اإطار  •  م�ساركة 
التكوينية املتخ�س�سة يف جمال تدبري املوؤ�س�سات االجتماعية 

والذي يتم تنظيمه �سنويا من طرف املدر�سة الوطنية العليا 

لل�سمان االجتماعي.

•  م�ساركة اإطارين من ال�سندوق املغربي للتقاعد يف اأكادميية 
الدويل  املركز  طرف  من  املنظمة  االجتماعية  احلماية 

للتدريب التابع ملنظمة العمل الدولية.

اإطار التعاون مع اجلمعية الدولية لل�سمان 

االجتماعي

االإقليمي  املنتدى  يف  للتقاعد  املغربي  ال�سندوق  �سارك   

للحماية االجتماعية باأفريقيا املنعقد بالدار البي�ساء من3 اإىل 

االجتماعي  ال�سمان  التميز يف   « �سعار  2014 حتت  5 دجنرب 

باأفريقيا«. وقد تدار�س هذا املنتدى املوا�سيع التالية:

• توجهات ال�سمان االجتماعي يف اأفريقيا؛

• املقاربات العملية للتميز باإدارة ال�سمان االجتماعي؛

• تو�سيع التغطية االجتماعية.

ومبنا�سبة انعقاد هذا املنتدى االإقليمي حاز ال�سندوق املغربي 

طرف  من  خا�سة  مبيزة  ا�ستحقاق  �سهادتي  على  للتقاعد 

اجلمعية الدولية لل�سمان االجتماعي حول املمار�سات اجليدة 

على  والت�سديق  احلياة  مبراقبة  املتعلقة  امل�ساطر  تب�سيط  يف 

اأداء االأر�سدة االحتياطية. كما فاز ال�سندوق ب�سهادتي  جودة 

اال�ستحقاق للممار�سات اجليدة بخ�سو�س » التعاقد مع ال�رصكاء 

»والت�سديق على احل�سيلة االإكتوارية لنظام املعا�سات املدنية«.

اإدارة  يف  اجليدة  املمار�سات  على  مكافاأة  اجلوائز  هذه  متنح 

احلماية االجتماعية ح�سب اجلهات كل ثالث �سنوات مبنا�سبة 

انعقاد املنتدى االإقليمي لل�سمان االجتماعي.
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تب�سيط م�سطرة احلياة

جمموعة  و�سع  ال�سندوق  ملالية  اجليدة  احلكامة  ت�ستوجب 

احلياة.  مراقبة  قبيل  من  املنتظمة  للمراقبة  االآليات  من 

ويف هذا االإطار، ويف غياب �سجل وطني معلوماتي للحالة 

متقاعدي  من  متقاعد  اأي  وفاة  حول  املعلومة  مينح  املدنية 

اآلية  على  ال�سندوق  اعتمد  املوؤ�س�سة،  اإ�سارة  رهن  ال�سندوق 

ال�سخ�سي  احل�سور  طريق  عن  املراقبة  يف  تتمثل  مبتكرة 

من  املعتادة  البنكية  وكالته  لدى  باملراقبة  املعني  للمتقاعد 

عو�س  االلكرتونية  احلوالة  بوا�سطة  معا�سه  ا�ستخال�س  اأجل 

معا�سه  ا�ستالم  من  املتقاعد  متكني  ومبجرد  البنكي.  التحويل 

باأنه على قيد احلياة. الت�رصيح مبا�رصة  يتم 

هذا االجراء يعد فعاال بف�سل املجهود اال�ستثنائي املبذول على 

امل�ستفيدين  من   %  91.7 ن�سبته  ناهز  والذي  التبنيك  م�ستوى 

البنكي  التحويل  طريق  عن  واالأداء  ال�سندوق  خدمات  من 

االإطار.  هذا  يف  �رصاكة  اتفاقيات  على  التوقيع  مت  حيث 

هذا االإجراء املتبع مكن من التحكم اأكرث يف املخاطر املالية 

اختزال  من  مكن  مبا  الوفاة  بعد  املعا�سات  باأداء  املرتبطة 

للمراقبة. العامة  التكلفة 

الت�سديق على االأداءات املالية اجليدة لالأر�سدة االحتياطية 

املتعلقة باالأنظمة امل�سرية من طرف ال�سندوق

احلياة  طبعت  التي  الكربى  االإ�سالحات  مع  متا�سيا 

للتقاعد  املغربي  ال�سندوق  اأ�سبح  واالجتماعية،  االقت�سادية 

باملغرب.  املايل  ال�سوق  يف  فاعل  اأكرب  ال�سنني  مرور  مع 

جمال  يف  بها  يحتذى  ومدر�سة  ا�ستثناء  اليوم  يعترب  فهو 

ي�سري  الذي  باململكة  الوحيد  ال�سندوق  يعد  اأنه  مادام  عمله 

اأر�سدته االحتياطية باالعتماد فقط على كفاءاته الب�رصية.

ويف اإطار التحول احلا�سل يف جمال تدبري االأ�سول، اعتمد 

ت�سديق  قانوين  اإكراه  اأي  دون  للتقاعد  املغربي  ال�سندوق 

الأنظمة  املالية  املحافظ  خمتلف  بخ�سو�س  اجليدة  اأداءاته 

يتم  �سنوي  بتدقيق  االأمر  ويتعلق  ي�سريها.  التي  التقاعد 

القيام به من طرف خبري م�ستقل.

لهيئات  �سمانة  اإعطاء  هو  املمار�سة  هذه  من  والهدف 

احلكامة حول مطابقة االإجنازات التي يتم ن�رصها للمعايري 

املعمول بها يف املغرب وتلك املعتمدة على ال�سعيد الدويل 

املالية. للمحفظة  اجليد  االأداء  احت�ساب  ب�ساأن 

املغربي  ال�سندوق  اإىل جعل  املمار�سة كذلك  كما تهدف هذه 

التدبري  للتقاعد يندرج �سمن منطق تطوري م�ستمر مل�سار 

بت�سيريها. له  املعهود  االحتياطية  لالأر�سدة  املايل 

الت�سديق على احل�سيلة االإكتوارية لنظام املعا�سات املدنية 

على  ال�سهر  يف  للتقاعد  املغربي  ال�سندوق  مهمة  تتمثل 

التوازن املايل الأنظمة التقاعد التي ي�سريها وذلك من خالل 

اأنظار املجل�س  اأمام  اإجناز احل�سيلة االكتوارية وتقدميها �سنويا 

اأ�سحاب  نتائج احل�سيلة االكتوارية  لل�سندوق. ومتكن  االإداري 

القرار من معرفة وا�سحة ودقيقة للو�سعية املالية للنظام، كما 

اأنها ت�ساعد على اتخاذ القرار االأن�سب ب�ساأن القيادة اأو ب�ساأن 

تقومي املعلمات.  

وبهذا اخل�سو�س، ووعيا من ال�سندوق املغربي للتقاعد باأهمية 

منذ  �سنويا  القيام  يتم  االكتوارية  احل�سيلة  على  الت�سديق 

من اليمني اىل ال�سمال ال�سادة : اآيرول فرنك �ستويف )رئي�س اجلمعية الدولية لل�سمان االجتماعي( حممد املختار لطفي) رئي�س قطب العمليات( 

حممد جابر خملي�سي )رئي�س قطب تدبري املحفظة املالية( �سعيد اأحميدو�س )نائب الرئي�س للجمعية الدولية لل�سمان االجتماعي( 

للتقاعد املغربي  ال�سندوق 
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لنظام  االكتوارية  الدرا�سة  بالت�سديق على م�سار ونتائج   2011

املعا�سات املدنية من طرف مكتب خربة م�ستقل.

من  اإ�سارة كل  ذلك هو و�سع رهن  من  املتوخى  الهدف  ولعل 

واملرتفقني  العمومية  وال�سلطات  لل�سندوق  االإداري  املجل�س 

للنظام  املالية  الو�سعية  واأكيدة و�ساملة حول  معلومات هامة 

مبا ي�سمن قيادة اكتوارية ومالية م�ستدامة وفعالة.

كما جتدر االإ�سارة اإىل اأن ال�سندوق قد راكم خربة وا�ستقاللية 

اأداء  يف  حيويا  فاعال  اأ�سبح  اأنه  ذلك  الدرا�سات،  جمال  يف 

مهمته على اأكمل وجه. اأما بالن�سبة للح�سيلة االكتوارية التي 

ال�سنوية  التقارير  ف�سمن  تن�رص  فهي  عليها  الت�سديق  يتم 

لن�ساط ال�سندوق وعلى البوابة االلكرتونية للموؤ�س�سة.

التعاقد مع ال�رصكاء

املغربي  ال�سندوق  يتوىل   ،1996 �سنة  تنظيمه  اإعادة  منذ 

للتقاعد ت�سيري اأنظمة التقاعد املتعلقة بالوظيفة العمومية 

فاإن  االإطار  هذا  الغري. ويف  لفائدة  املوؤداة  اخلدمات  وكذا 

التخطيط  منهجية  على  يرتكز  للتقاعد  املغربي  ال�سندوق 

متعدد  بتوزيع  يتميز  الذي  ال�سنوات  املتعدد  اال�سرتاتيجي 

االأبعاد ومتوازن لالأهداف من خالل املحاور اخلم�س التالية: 

واملرتفق. الب�رصية  واملوارد  وامل�سارات  واملالية  احلكامة 

وب�رصاكة  تعاقدية  ب�سيا�سة  تعزيزه  مت  التخطيط  هذا 

باالأنظمة  يتعلق  ما  كل  يف  العامة  والهيئات  الدولة  مع 

فيما  ال�رصكاء  كل  ومع  قانونا  عليها  املن�سو�س  واخلدمات 

اتفاقيات. املقدمة مبوجب  اخلدمات  يخ�س 

اإجناز  اآليات  تطوير  هو  املقرتب  هذا  من  املتوخى  والهدف 

الرامية  تلك  �سيما  للتقاعد  املغربي  ال�سندوق  عمل  برامج 

مرتفقي  لفائدة  املقدمة  للخدمات  امل�ستمر  التطوير  اإىل 

ال�سندوق.

جتميع ال�رصكاء حول م�ساريع م�سرتكة وحتديد اإطار حمدد 

من  كبري  عدد  حتقيق  اإىل  يف�سي  اأن  �ساأنه  من  للتعاون 

للتقاعد  املغربي  ال�سندوق  تهم  التي  وامل�ساريع  االأن�سطة 

يف وقت وجيز وباأقل تكلفة.

وال�سندوق  الدولة  من  كل  اإرادة  ولتاأكيد  اأخرى،  جهة  من 

البناءة وفق منطق  امل�ساريع  للتقاعد الإمتام عدد من  املغربي 

اإثر  وعلى  املر�سومة،  االأهداف  حتقيق  اأجل  من  االلتزام 

بني  التوقيع  مت   ،2009-2007 املخطط  لعقد  امل�سجعة  النتائج 

الطرفني على عقد برنامج للفرتة املمتدة من 2013-2011 .

ع�سوية ال�سندوق يف اللجان املتخ�س�سة التابعة 

للجمعية الدولية لل�سمان االجتماعي

يف  فعال  ب�سكل  للتقاعد  املغربي  ال�سندوق  •  ي�سارك 
الدولية  للجمعية  التابعتني  التقنيتني  اللجنتني  اأ�سغال 

رئي�س  نائب  من�سب  ي�سغل  حيث  االجتماعي،  لل�سمان 

كال من التنظيم والتدبري واالبتكار وجلنة املعا�سات. كما 

امل�سطرة  املنظمة  اأورا�س  خمتلف  يف  ال�سندوق  ي�ساهم 

يف خمططها الثالثي للفرتة 2016-2014 .

من اليمني اىل ال�سمال ال�سادة : اآيرول فرنك �ستويف )رئي�س اجلمعية الدولية لل�سمان االجتماعي( حممد يو�سف الفياليل )رئي�س ق�سم التدقيق وتدبري املخاطر ومراقبة الت�سيري( 

علي الزاكي )رئي�س ق�سم الدرا�سات واليقظة االإ�سرتاتيجية والقانونية( �سعيد اأحميدو�س )نائب الرئي�س للجمعية الدولية لل�سمان االجتماعي(  
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النتائج املحا�سابتية 

واملالية

الح�سيلة المالية في 31 دجنبر 2014

ح�ساب العائدات و التكاليف في 31 دجنبر 2014

ح�سيلة خمطط العمل 2014
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الح�سيلة المالية في 31 دجنبر 2014

2013 ال�سنة المالية اإلى غاية 31/12/2014

االأ�سول

ال�سافي ال�سافي اخمادات الخام

78 487 976 852.79 83 356 910 493.60 1 257 857 640.78 84 614 768 134.38 االأ�سول الثابثة

0.00 1 520 240.00 3 948 013.74 5 468 253.74 قيم معدومة ملحقة باالأ�سول الثابثة

6 016 301.25 8 059 426.13 13 677 021.65 21 736 447.78  اأ�سول معنوية

157 969 007.46 152 099 737.64 67 057 307.56 219 157 045.20 اأ�سول ثابثة مادية

13 803 943.50 13 704 750.00 0.00 13 704 750.00 اأرا�س

131 331 616.33 125 435 764.57 35 434 266.60 160 870 031.17 مبان

350 624.29 131 546.75 827 975.48 959 522.23 ان�ساءات تقنية، عتاد و اأدوات

417 736،24 281 292،47 950 581،72 1 231 874.19 عتاد النقل

12 065 087.10 11 059 860.27 29 844 483.76 40 904 344.03 اأثاث، عتاد المكتب و تهييئات مختلفة

0.00 1 486 523.58 0.00 1 486 523.58 اأ�سول ثابثة مادية قيد االإنجاز

45 169 331.54 47 815 490.39 723 791.79 48 539 282.18 اأ�سول مالية با�ستثناء التوظيفات الممثلة لالحتياطات

45 077 931.54 47 724 090.39 0.00 47 724 090.39 �سلفات ملحقة باالأ�سول الثابثة

91 400.00 91 400.00 723 791.79 815 191.79 دائنيات مالية اأخرى

0.00 0.00 0.00 0.00 �سندات الم�ساهمة

78 278 822 212.54 83 147 415 599.44 1 172 451 506.04 84 319 867 105.48 توظيفات مالية مدرجة في تمثيل المخ�س�سات و االإحتياطات

220 589.19 5 543.54 1 361 440.49 1 366 984.03 توظيفات عقارية

61 976 209 869.12 63 212 346 139.55 56 225 415.85 63 268 571 555.40 التزامات و �سندات االإقترا�س

15 841 035 357.40 19 605 062 882.76 668 553 035.43 20 273 615 918.19  اأ�سهم

461 356 396.83 330 001 033.59 446 311 614.27 776 312 647.86 م�ساهمات 

4 520 084 118.49 4 127 919 417.90 4 368 897.06 4 132 288 314.96 االأ�سول المتداولة دون الخزينة

2 314 723 516.05 1 448 903 161.80 0.00 1 448 903 161.80 دائنيات االأ�سول المتداولة )اقتطاعات المنخرطين و م�ساهمات 

الهيئات الم�سغلة( 

1 459 556 516.05 503 577 022.00 0.00 503 577 022.00 م�ساهمات التقاعد للتح�سيل

855 167 000،00 945 326 139،80 0،00 945 326 139.80  اقتطاعات وم�ساهمات اخرى  بر�سم ال�سنة الجارية

1 716 820 058.08 1 713 930 543.56 4 368 897.06 1 718 299 440.62 دائنات االأ�سول المتداولة االأخرى

815 544.05 771 044.13 0.00 771 044.13 م�ستخدمون مدينون

16 489 408.78 23 132 068.95 4 368 897.06 27 500 966.01 مدينون اخرون

1 699 515 105.25 1 690 027 430.48 0.00 1 690 027 430.48 ح�سابات ت�سوية االأ�سول

488 540 544.36 965 085 712.54 0.00 965 085 712.54 �سندات و قيم التوظيف

0.00 0.00 0.00 0.00 فوارق التحويل لالأ�سول -عنا�سر متداولة

1 075 970 174.58 915 988 684.40 0.00 915 988 684.40 الخزينة-االأ�سول

1 075 936 291.42 915 963 595.20 915 963 595.20 االأبناك، الخزينة العامة،الح�ساب البريدي

33 883،16 25 089،20 25 089.20 ال�سبابيك، الت�سبيقات و ال�س�ساعة

84 084 031 145.86 88 400 818 595.90 1 262 226 537.84 89 663 045 133.74 المجموع العام

للتقاعد املغربي  ال�سندوق 
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ال�سنة الجارية ال�سنة الما�سية الخ�سوم

82 429 484 700.13 86 487 995 428.58 تمويل م�ستديم

12 017 906.53 12 017 906.53 روؤو�س اأموال ذاتية

12 017 906.53 12 017 906.53 راأ�س مال اأو اأر�سدة مخ�س�سات معادة التركيب

271 540.69 451 390.69 ديون التمويل

271 540.69 451 390.69 ديون اأخرى للتمويل

82 416 882 751.04 86 472 930 065.92 مخ�س�سات و موارد تقنية

81 759 508 735.38 86 034 877 347.51 ر�سيد احتياطي نظام المعا�سات المدنية

185 076 058.13 0.00 ر�سيد احتياطي عن التعوي�سات الحال اأجلها غيرالموؤداة الخا�سة بنظام المعا�سات المدنية

72 987 125.33 59 703 074.98 ر�سيد احتياطي عن التعوي�سات الحال اأجلهاغيرالموؤداة الخا�سة بنظام المعا�سات الع�سكرية

1 092 297.39 -0.00 ر�سيد احتياطي عن التعوي�سات الحال اأجلها و غير الماأداة الخا�سة باالأنظمة غير الم�ساهمة

159 121 384.06 170 037 628.77 ار�سيد احتياطي عن التعوي�سات الحال اأجلها و غير الماأداة الخا�سة  بالمقاومين

37 474 652.76 19 725 694.16  ر�سيد احتياطي عن التعوي�سات الحال اأجلها و غير الماأداة الخا�سة باالأنظمة االأخرى الغير

الم�ساهمة

60 807 557.27 18 837 428.35  ر�سيد احتياطي عن التعوي�سات الحال اأجلها و غير الماأداة الخا�سة باالأنظمة  الم�سيرة

لح�ساب الدولة

64 665 970.22 82 310 697.65  ر�سيد احتياطي نظام التقاعد التكميلي

76 148 970.50 87 438 194.50 اإحتياطات اأخرى

0.00 0.00 فوارق التحويالت -الخ�سوم

312 501.87 2 596 065.44 ح�سابات الربط الخا�سة بالموؤ�س�سات والفروع

1 654 546 445.73 1 912 823 167.32 ديون الخ�سوم المتداولة

507 845 085.10 661 216 453.80 معا�سات و اإرادات للدفع

607 806 078.26 784 745 844.89   منخرطون و م�ستركون : ت�سبيقات عن االنخراطات و الم�ساهمات 

207 716 342.92 207 716 342.92  ت�سبيقات االأنظمة غير الم�ساهمة 

167 889 272.64 193 306 415.22 اقتطاعات من المعا�سات

98 813 656.53 -0.00  موردون اأ�سول مالية ثابثة

12 947 013.10 13 120 786.28 موردون و ح�سابات مرتبطة

16 405 309.50 16 043 263.55 م�ستخدمون

2 096 618.41 1 542 919.22  هيئات اجتماعية

17 801 154.72 11 095 442.88 ديون الم�ستحقة للدولة

0.00 0.00 ح�سابات �سركاء

9 778 917.20 18 588 701.21 دائنون اآخرون

5 446 997.35 5 446 997.35 ح�سابات ت�سوية الخ�سوم

0.00 0.00 مخ�س�سات اأخرى لمواجهة المخاطر و التكاليف

0.00 0.00 فوارق تحويل الخ�سوم - عنا�سر متداولة

0.00 0.00 خزينة - الخ�سوم

84 084 031 145.86 88 400 818 595.90 المجموع العام
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المجموع اإلى غاية 

2013/12/31

المجموع اإلى غاية 

2+1=3 2014/12/31

العمليات

ت�سمية

المتعلقة بال�سنوات 

ال�سابقة 2014 )2(

المتعلقة بال�سنة المالية 

)1( 2014

22 389 091 747.41 23 071 865 922.66 23 071 865 922.66  اقتطاعات و م�ساهمات 

15 482 973 025.55 15 878 610 620.27 15 878 610 620.27  نظام المعا�سات المدنية 

5 636 013 752.15 6 044 230 242.42 6 044 230 242.42  نظام المعا�سات الع�سكرية 

1 255 731 136.47 1 130 595 015.18 1 130 595 015.18  اأنظمة المعا�سات غير الم�ساهمة 

14 373 833.24 18 430 044.79 18 430 044.79  نظام المعا�سات التكميلي 

22 133 650 054.98 24 719 492 852.70 24 719 492 852.70  معا�سات و تكاليف 

14 779 123 396.93 16 815 044 960.96 16 815 044 960.96  نظام المعا�سات المدنية 

6 144 520 664.20 6 756 549 549.16 6 756 549 549.16  نظام المعا�سات الع�سكرية 

1 209 039 774.43 1 146 557 462.15 1 146 557 462.15  اأنظمة المعا�سات غير الم�ساهمة 

966 219.42 1 340 880.43 1 340 880.43  نظام المعا�سات التكميلي 

703 849 628.62 -936 434 340.69 -936 434 340.69  النتيجة التقنية لنظام المعا�سات المدنية 

-508 506 912.05 -712 319 306.74 -712 319 306.74  النتيجة التقنية لنظام المعا�سات الع�سكرية 

46 691 362.04 -15 962 446.97 -15 962 446.97  النتيجة التقنية الأنظمة المعا�سات غير الم�ساهمة 

13 407 613.82 17 089 164.36 17 089 164.36  النتيجة التقنية لنظام المعا�سات التكميلي 

255 441 692.43 -1 647 626 930.04 -1 647 626 930.04  النتيجة التقنية االإجمالية مع احت�ساب تكاليف الت�سيير 

4 719 312 483.99 6 218 081 944.08 6 218 081 944.08  عائدات التوظيفات المالية المدرجة في تمثيل المخ�س�سات 

 واالحتياطات

987 039.48 814 289.87 814 289.87  عائدات العقار 

80 000.00 0.00 0.00  ربح ال�سرف 

1 978 148 394.06 3 261 509 360.04 3 261 509 360.04  اأرباح التوظيفات المنجزة 

498 921 397.22 442 984 875.81 442 984 875.81  فوائد و عائدات مالية اأخرى 

2 241 175 653.23 2 512 773 418.36 2 512 773 418.36  ا�ستردادات مالية : تنقيالت تكاليف 

2 525 684 331.06 1 198 442 013.49 1 198 442 013.49  تكاليف التوظيفات المالية المدرجة في تمثيل المخ�س�سات 

 و االحتياطات

9 579.46 6 968 139.80 6 968 139.80  تكاليف الفوائد 

6 218 807.69 10 522 291.60 10 522 291.60  تكاليف ت�سيير التوظيفات المالية 

0.00 0.00 0.00  خ�سائر ال�سرف 

0.00 0.00 0.00  خ�سائر التوظيفات المنجزة  

153 053.79 376 305.76 376 305.76  تكاليف العقار 

6 479 380.46 5 101 268.07 5 101 268.07  تكاليف اأخرى للتوظيفات )�سريبة ال�سركات( 

2 512 823 509.66 1 175 474 008.26 1 175 474 008.26   مخ�س�سات للتوظيفات 

2 193 628 152.93 5 019 639 930.59 5 019 639 930.59  نتيجة مالية 

ح�ساب العائدات و التكاليف في 31 دجنبر 2014

للتقاعد املغربي  ال�سندوق 
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ح�سيلة خمطط العمل 2014

اإعداد  على  ال�سندوق  عمل   ، الثالثية  خمططاته  اإطار  يف 

الفرتة  يغطي  الذي  اجلديد  اال�سرتاتيجي  خمططه  وتنفيذ 

. 2016-2014

�سياق  اإطار  يف  اجلديد  اال�سرتاتيجي  املخطط  هذا  وياأتي 

التي  لالأنظمة  املايل  التوازن  م�سكلة  با�ستفحال  يتميز  عام 

و  ال�رصكاء  و  الزبناء  انتظارات  وتزايد  ال�سندوق  يديرها 

وقد  للموارد.  الناجع  والتدبري  اجليدة   احلكامة  متطلبات 

مع  املا�سي  اإجنازات  على  باالعتماد  املخطط  هذا  اإعداد  مت 

جماالت  يف  املحققة  املكت�سبات  تعزيز  يف  اال�ستمرار 

التنظيم والتدبري ونظم املعلوميات. و يرتكز على خم�سة 

: ا�سرتاتيجية  حماور 

البيئية؛ و  املجتمعية  امل�سوؤولية  و  احلكامة   .1

االأنظمة؛ 2. دميومة 

والتدبري؛ املعلوميات  نظم   .3

4. تدبري املوارد؛

ال�رصكاء. للزبناء والعالقات مع  املقدمة  5. اخلدمات 

ال�سندوق  يقوم  اال�سرتاتيجي  العمل  خمطط  لتنفيذ  و 

على  تعر�س  �سنوية  عمل  خمططات  �سكل  يف  ب�سياغته 

اإجنازها  ال�رصوع يف  للم�سادقة عليها قبل  االإداري  املجل�س 

 . تنفيذها  وتتبع 

 2014 �سنة  بر�سم  املربجمة  ال�سندوق  م�ساريع  بلغت  وقد 

ما  تنموي، ومنها  57 م�رصوعا. منها ما هو   ما جمموعه  

يرمي اإىل حت�سني اخلدمات اأو بلوغ اأهداف حمددة .

ميثل املحوران »اخلدمات املقدمة للزبناء« و»نظام املعلوميات 

والتدبري« 55% من جمموع امل�ساريع املربجمة يف �سنة 2014، 

و يندرج هذان املحوران يف اإطار �سيا�سة ال�سندوق الهادفة 

اإىل تعزيز توجه »الزبون« وحتديث اجلهاز االإداري

.  %  74 االإجمايل  امل�ساريع  • بلغ معدل تنفيذ 
مع  العالقات  و  املقدمة  اخلدمات  مبحور  املتعلقة  تلك  اأما 

ال�رصكاء فو�سلت 84 %،و هو ما يكر�س توجه خدمة الزبناء 

ال�سندوق. التدبر لدى  و حتديث جهاز 





التنظيم

• قطب العمليات؛

• قطب الدعم؛

• قطب التنظيم و نظام المعلوميات؛

• قطب تدبير المحفظة المالية.
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التنظيم

باالإ�سافة اإىل املديرية  و الكتابة العامة و ثالثة اأق�سام 

للقيادة، يتمحور التنظيم احلايل حول اأربعة اأقطاب:

• قطب العمليات؛

• قطب الدعم؛

• قطب التنظيم و نظام المعلوميات؛

• قطب تدبير المحفظة المالية.

شكيب الحداد

قسم سكرتارية هيئات

الحكامة والتواصل الخارجي

رياض هدوز

قطب التنظيم و نظام 

المعلوماتية

محمد خليل الشرادي
الفاضلي

قطب الدعم

نوال أسيبل

قسم االقتناءات و التموين

سعد بنعمرو

قسم الموارد البشرية

نور الدين الفالكي

قسم المالية والمحاسبة

نور الهدى العلمي

قسم نظام المعلوميات

محمد الدويجي

قسم التنظيم

للتقاعد املغربي  ال�سندوق 
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محمد العلوي
العبدالوي

المدير

أحمد بنسعيد

الكاتب العام

محمد المختار لطفي

قطب العمليات

علي الزكي

قسم الدراسات و اليقظة 

االستراتيجية والقانونية

محمد جابر الخمليشي

قطب تدبيرالمحفظة المالية

محمد يوسف الفياللي

قسم التدقيق وتدبير المخاطر 

ومراقبة التسيير

فؤاد بوخنيف

قسم تدبير

موالي سليمان كبيري

قسم العمليات

حاتم بنميلود

قسم العالقات مع الزبناء

رشيد محفوضي

قسم المراقبة وأداء المعاشات

محمد صالحي

قسم تخويل المعاشات المدنية

سعيد لوصفي

قسم تخويل المعاشات 

العسكرية



ملحقات

اإح�سائيات

تدقيق 2014

 لالت�سال بال�سندوق املغربي للتقاعد

وكذا باملندوبيات اجلهوية لل�رصكاء
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اإح�سائيات

نظام الـمعا�سات املدنية
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تطور املنخرط� واملستفيدين من املعاش

املستفيدون من املعاشاتاملنخرطون
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تطور مساه�ت املنخرط� والهيئات املشغلة ومبالغ املعاشات املرصوفة �الي� الدرهم

املعاشات املرصوفة مساه	ت املنخرط� والهيئات املشغلة
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تطور املحال� إىل التقاعد بسبب حد السن

الوزارات
الج�عات املحلية

املؤسسات العمومية
القضاة وأساتذة التعليم العايل

للتقاعد املغربي  ال�سندوق 
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العالقة مع الزبناء
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املندوبيات الجهويةاملقر

نظام الـمعا�سات الع�سكرية

االأنظمة غري امل�ساهمة
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تدقيق 2014

تدقيق ح�سابات 2014

للتقاعد املغربي  ال�سندوق 
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ت�سديق 2013

للتقاعد املغربي  ال�سندوق 



2014 ال�سنوي  التقرير 

69

لالت�سال بال�سندوق 

 املغربي للتقاعد

وكذا باملندوبيات 

اجلهوية لل�رصكاء

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

معلومات  بطلب  التقدم  واملتقاعدين  للمنخرطني  ميكن 

النداء: ملركز  اجلديد  الرقم  بوا�سطة  الهاتف،   عرب 

+ 212 5 37 56 75 67 

الثامنة  من  العمل  اأيام  كل  خالل  الرقم  بهذا  االت�سال  ميكن 

الزوال. بعد  والن�سف  الرابعة  اإىل  والن�سف �سباحا 

املوقع االإلكرتوين و الربيد االإلكرتوين

: االإلكرتونية   عنوان اخلدمات 

http://www.cmr.gov.ma 

cmr@cmr.gov.ma  : الربيد االإلكرتوين للزبناء 

املندوبيات اجلهوية لل�سندوق املغربي للتقاعد
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اأكادير

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

االأول احل�سن  �سارع  الداخلة،  الف�سية 

هاتف : 05.28.22.80.20

فاك�س : 05.28.22.80.53

الدار البي�ساء

1 30، �سقة  زنقة �سيدي بليوط، رقم 

هاتف : 05.22.45.29.11

فاك�س : 05.22.45.29.09 

فا�س

68 العمومية  االأمالك  الثاين،  �سارع احل�سن 

هاتف : 05.35.65.12.77

فاك�س : 05.35.65.12.82

العيون

العيون  - لعبيد  الكولونيل حبوها ولد  �سارع 

هاتف : 05.28.99.40.27

فاك�س : 05.28.99.43.31

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

وجدة

ال�ساد�س، رقم 71 �سارع حممد 

هاتف : 05.36.50.36.57

فاك�س : 05.36.50.36.41

تطوان

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

هاتف : 05.39.71.51.63

فاك�س : 05.39.71.51.62

المندوبية االإقليمية باأكادير

�سارع احلمراء، حي عراق بركان،

اأكادير، �س.ب. 1698

05.28.22.35.90  : هاتف/فاك�س 

المندوبية االإقليمية باأ�سا الزاك

الثاين،  544، �سارع احل�سن 

اأ�سا الزاك، �س.ب. 6

05.28.70.00.22  : هاتف/فاك�س 

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 

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

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

التحويل البنكي وال�سكايات. 

للتقاعد املغربي  ال�سندوق 
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المندوبية االإقليمية ببني مالل

55، �سارع حممد اخلام�س،

بني مالل، �س.ب. 564

05.23.48.21.64  : هاتف/فاك�س 

المندوبية االإقليمية ببركان

البلدية، مربوحة 55، �سارع 

بركان، �س.ب. 1014

05.36.61.46.98  : هاتف/فاك�س 

المندوبية االإقليمية ببوجدور

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

بوجدور، �س.ب. 199

05.28.89.36.38  : هاتف/فاك�س 

المندوبية االإقليمية ببولمان

�ساحة احلفالت، الثاين،  احل�سن  �سارع 

بوملان مي�سور، 

05.35.58.50.04  : هاتف/فاك�س 

المندوبية االإقليمية بعين ال�سبع - الحي المحمدي

 108، زنقة الزبري بن العوام، الطابق االول، 

ال�سوداء ال�سخور 

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

 05.22.40.02.07  : هاتف/فاك�س 

المندوبية الجهوية 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 

المكتب الجهوي البن م�سيك �سيدي عثمان

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

9590 بن م�سيك �سيدي عثمان، �س.ب. 

05.22.36.50.93  : هاتف/فاك�س 

المندوبية االإقليمية بالداخلة

30 الداخلة، �س.ب. 

05.28.89.82.10  : هاتف/فاك�س 

المندوبية االإقليمية بالح�سيمة

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

05.39.98.20.94  : هاتف/فاك�س 

المندوبية االإقليمية بالجديدة

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

05.2334.23.59  : هاتف/فاك�س 

المندوبية االإقليمية بالر�سيدية

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

05.35.57.20.39  : هاتف/فاك�س 

المندوبية 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 

المندوبية االإقليمية بفكيك

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

05.36.79.80.56  : هاتف/فاك�س 
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المندوبية االإقليمية بكلميم

كلميم  ترت  امل�سلة،  حي 

126 كلميم، �س.ب. 

05.28.87.02.32  : هاتف/فاك�س 

المندوبية االإقليمية بقلعة ال�سراغنة

42 �سارع اجلي�س امللكي النخلة، رقم   حي 

204 ال�رصاغنة �س.ب.  قلعة 

05.24.41.24.89  : هاتف/فاك�س 

المندوبية الجهوية بالقنيطرة

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

05.37.37.15.09  : هاتف/فاك�س 

المندوبية االإقليمية بالخمي�سات

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

05.37.55.21.75  : هاتف/فاك�س 

المندوبية االإقليمية بخنيفرة

البلدي، خنيفرة  امللعب  الزرقطوين، قرب  �سارع 

05.53.55.86.09  : هاتف/فاك�س 

المندوبية االإقليمية بخريبكة

النه�سة، خريبكة،  2772، حي  16 نوفمرب، رقم  �سارع 

�س.ب. 725

05.23.56.29.30  : هاتف/فاك�س 

المندوبية الجهوية بالعيون

العيون  الرملة،  خط 

العيون، �س.ب. 645

05.28.89.36.38  : هاتف/فاك�س 

المكتب الجهوي بالعرائ�س 

05.39.91.66.56  : هاتف/فاك�س 

المندوبية الجهوية بمراك�س

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

05.24.43.00.90  : هاتف/فاك�س 

المندوبية الجهوية بمكنا�س

زنقة احل�سني بن علي، �سارع حممد اخلام�س، �س.ب. �س57

05.35.52.25.87  : هاتف/فاك�س 

المندوبية االإقليمية بميدلت

ميدلت دائرة  حملية 

هاتف : 05.35.58.20.21

لمندوبية االإقليمية بالمحمدية

هاتف : 06.74.90.82.06

المندوبية االإقليمية بالنا�سور 

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

05.36.60.63.84  : هاتف/فاك�س 

المندوبية االإقليمية بورززات

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

05.24.88.25.33  : هاتف/فاك�س 

المندوبية الجهوية بوجدة

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

05.36.68.30.61  : هاتف/فاك�س 

للتقاعد املغربي  ال�سندوق 
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المندوبية الجهوية بالرباط

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

05.37.70.42.11  : هاتف/فاك�س 

المندوبية االإقليمية باأ�سفي

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

05.24.46.25.01  : هاتف/فاك�س 

المندوبية االإقليمية ب�سال 

 جتزئة املنار، بلوك 5، رقم 06 حي ال�سالم، 

�سال، �س.ب. 1595 

05.37.80.28.51  : هاتف/فاك�س 

المندوبية االإقليمية ب�سطات 

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

 590 �سطات، �س.ب. 

05.23.40.33.37  : هاتف/فاك�س 

المندوبية االإقليمية بال�سمارة

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

05.28.89.92.32  : هاتف/فاك�س 

المندوبية االإقليمية ب�سيدي افني

الفتح ودادية 

هاتف : 05.28.87.67.68

المندوبية االإقليمية بطنجة 

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

05.39.32.23.99  : هاتف/فاك�س 

المندوبية االإقليمية بطنطان

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

05.28.87.75.00  : هاتف/فاك�س 

المندوبية االإقليمية بتاونات

 ،21 الطابق االول، �سقة رقم  امل�ستقبل،   عمارة 

تاونات امل�سرية،  �ساحة 

05.35.62.70.77  : هاتف/فاك�س 

المندوبية االإقليمية بطاطا

52، �سارع ويل العهد، طاطا، �س.ب. 186

05.28.80.31.47  : هاتف/فاك�س 

المندوبية االإقليمية بتـازة

 ،03  �سارع عالل الفا�سي، عمارة العراق رقم 

195 تـــازة، �س.ب. 

05.35.67.38.32  : هاتف/فاك�س 

المندوبية االإقليمية بتـطـوان

رقم 33، درب اجلامع االأعظم و باب جياف املدينة، 

تطوان، �س.ب. 510

05.39.96.37.61  : هاتف/فاك�س 

المندوبية االإقليمية بتيفلت

06.62.77.66.91  : هاتف/فاك�س 

المندوبية االإقليمية بتزنيت

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

05.28.86.23.24  : هاتف/فاك�س 

المندوبية االإقليمية بزاكورة

بلدية زاكورة، مقر 

زاكورة، �س.ب. 75

05.24.84.72.14  : هاتف/فاك�س 
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المندوبية الجهوية باأكادير

الأكادير ال�سالح  �ساحة 

 05.28.27.06.78  : هاتف/فاك�س 

المندوبية الجهوية بالدار البي�ساء

اأبو عبا�س املقري،   �سارع احلـياين، زنقة 

2، حي البطحاء  رقم 

 05.22.98.28.78  : هاتف/فاك�س 

المندوبية الجهوية بالداخلة

للــداخلة ال�سالح  �ساحة 

05.28.89.78.50  : هاتف/فاك�س 

المندوبية الجهوية بالر�سيدية

ال�رصيف  �سارع موالي علي 

05.35.57.19.46  : هاتف/فاك�س 

المندوبية الجهوية بفا�س

املهراز �سهر  الغ�ساين،  زنقة 

05.35.94.13.90  : هاتف/فاك�س 

المندوبية الجهوية بكلميم

�سارع املهدي بن تومرت

05.28.87.14.05 هاتف/فاك�س: 

المندوبية الجهوية بق�سبة تادلة / بني مالل

تادلة 20 غ�ست ق�سبة  �سارع 

05.23.41.87.82  : هاتف/فاك�س 

المندوبية الجهوية بالقنيطرة

الوليد ابن  �سارع خالد 

05.37.36.09.76  : هاتف/فاك�س 

المندوبية الجهوية بالخمي�سات

العلويني 1، زنقة 

 05.37.55.84.01  : هاتف/فاك�س 

المندوبية الجهوية بخنيفرة

امللكية  امل�سلحة  القوات  حي 

05.35.58.63.81  : هاتف/فاك�س 

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

وقدماء املحاربني

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

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

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

اأجل:  للتقاعد من  املغربي  لل�سندوق  التابعة  تلك  اأو  املحاربني  وقدماء 

املعا�س؛ �سهادة  طلب   •

التحويل؛  ملف  لتكوين  االإثبات  وثائق  اإيداع   •

ار�سادات. • طلب 

للتقاعد املغربي  ال�سندوق 
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المندوبية الجهوية بالعيون

ال�سمارة طريق 

05.28.98.06.90  : هاتف/فاك�س 

المندوبية الجهوية بمراك�س

اأرازا او�سعيد  زنقة موحى 

05.24.43.58.48  : هاتف/فاك�س 

المندوبية الجهوية بمكنا�س

احلن�سايل �سارع 

05.35.52.69.33  : هاتف/فاك�س 

المندوبية الجهوية بورززات

الوحدة امل�سلى حي  �سارع 

05.24.88.56.54  : هاتف/فاك�س 

المندوبية الجهوية بوجدة

امللكية امل�سلحة  القوات  �سارع 

05.36.68.17.12  : هاتف/فاك�س 

المندوبية الجهوية بالرباط

139 ال�سوي�سي زنقة الزوبري بن االأوام رقم 

05.37.65.23.91  : هاتف/فاك�س 

المندوبية الجهوية بطانطان

الثاين احل�سن  �سارع 

05.28.87.79.28  : هاتف/فاك�س 

المندوبية الجهوية بطنجة

مكادة بني 

05.39.95.79.59  : هاتف/فاك�س 

المندوبية الجهوية بتازة

�سارع ق�سو مداح

05.35.67.14.19  : هاتف/فاك�س 

المندوبية الجهوية بتطوان

الركينة يو�سف حافة  �سارع موالي 

05.39.71.42.41  : هاتف/فاك�س 

المندوبية الجهوية ب�سال

الهيثم حي االنبعاث �سال ابن  �سارع 

05.37.81.42.16  : هاتف/فاك�س 

المندوبية الجهوية بالناظور

الب�ستان ال�سفلي حي  الطابق   13 عمارة 

الع�سكرية والتجهيزات  امل�ساكن  وكالة  حي 

  05.36.38.11.55  : هاتف/فاك�س 
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