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2007 تقــريـر عـن ن�شـاط ال�شندوق المغربي للتقاعد 

كلمة ال�سيد المدير

الخما�سي  المخطط  في  الم�سطرة  اأن�سطته  للتقاعد  المغربي  ال�سندوق  تابع   2007 �سنة  خالل 

لديمومة  الإ�ستراتيجية  الأهداف  المخطط حول  لهذا  العامة  التوجهات  2004-2008. وتتمحور 
اأنظمة التقاعد وتح�سين جودة الخدمات. وهي نف�س المحاور التي ت�سمنها عقد المخطط الموقع 

بين الدولة وال�سندوق المغربي للتقاعد للفترة ما بين اأكتوبر 2007 و دجنبر 2009.

فيما يتعلق بالهدف الأول الخا�س بدعم التوازنات المالية على المدى البعيد، وعلى م�ستوى القيادة 

المالية مكن التدبير الديناميكي للمحفظة المالية من تحقيق 2357،38 مليون درهم وهو ما جعل 

10،59 مليار درهم. وبغية  اإلى  ترتفع  المالية  المحفظة  ن�ساط  انطالق  المح�سلة منذ  العائدات 

اإيجاد اأنجع ال�سبل ل�ستثمار هذه الأ�سول تم تكليف مكتب درا�سات دولي لإعداد درا�سة تقنية 

حول تدبير الفوائ�س المالية.

اأما على م�ستوى القيادة الكتوارية، تم اإنجاز الح�سيلة الكتوارية ل�سنة 2007 والدرا�سات المتعلقة 

بتقييم تاأثير بع�س القرارات الحكومية المتوقعة على مالية ال�سندوق، مثل عملية المغادرة الطوعية 

لفائدة م�ستخدمي الجماعات المحلية وتخفي�س ال�سريبة العامة للدخل على المعا�سات.

كما �سارك ال�سندوق المغربي للتقاعد بفعالية في اأ�سغال اللجنة التقنية المكلفة باإ�سالح اأنظمة 

التقاعد وذلك باعتبار الخبرة التي راكمها والمكانة التي يحتلها كفاعل حيوي في م�سروع الإ�سالح. 

وقد �سارك اأي�سا في النقا�س الدائر حول اإ�سالح نظام التقاعد الوطني من خالل تنظيم اأيام درا�سية 

دولية للتفكير في هذا المو�سوع. فقد كان اليوم الدرا�سي المنظم في 9 مار�س 2007 تحت عنوان: 

»موقع اأنظمة التقاعد بالوظيفة العمومية في ديناميكية الإ�سالح: نظرة حول التجارب الدولية« 

فر�سة لخلق ف�ساء للحوار جمع خبراء من م�ستوى عالي ينتمون لموؤ�س�سات دولية مختلفة مثل 

البنك الدولي والمكتب الدولي لل�سغل وكذا باحثين جامعيين وفاعلين وطنيين مهتمين باإ�سكالية 

التقاعد.  

اعتمدها  التي  النفتاح  �سيا�سة  فاإن  الخدمات،  جودة  بتح�سين  المتعلق  الهدف  يخ�س  وفيما 

التبادل  دعم  عبر   ، طيبة  نتائج  على  اأ�سفرت  قد  �سركائه  و  الخارجي  محيطه  تجاه  ال�سندوق 

المعلوماتي للمعطيات وال�ستعمال المتزايد لتكنولوجيا المعلوميات والتوا�سل.  وفي هذا ال�سدد، 

الجيد في  التحكم  العمومية من  والموؤ�س�سات  الإدارات  للمعطيات مع  المعلوماتي  التبادل  مكن 
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الملفات  تبادل  �سمح  كما  والأداء.  والت�سفية  والقتطاعات  بالنخراطات  المتعلقة  المعطيات 

والجذاذات مع المكتب الرئي�سي لأداء الأجور بوفاء ال�سندوق بالتزاماته تجاه الدولة والم�سطرة في 

اإطار عقد المخطط وذلك من خالل ت�سفية واأداء معا�سات 93 % من المتقاعدين الجدد المحالين 

على المعا�س من دون انقطاع في الدخل.  

كما تم و�سع بطاقة اإلكترونية ل�سحب المعا�سات من ال�سبابيك الأوتوماتيكية لالأبناك رهن اإ�سارة  

المتقاعدين وذوي حقوقهم الذين ل يتوفرون على ح�سابات بنكية. و قد تم التوقيع على بروتوكولي 

اتفاق بين ال�سندوق المغربي للتقاعد من جهة، وبريد المغرب وال�سركة العامة المغربية لالأبناك من 

جهة اأخرى، تم بموجبهما الإعالن عن هذا المنتوج الجديد الذي �سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 

�سنة 2008.

في  وخا�سة  التدبير  جوانب  جميع  في  المعلوماتي  النظام  يمثلها  التي  الق�سوى  لالأهمية  ونظرا 

تح�سين جودة الخدمات، اأعطى ال�سندوق المغربي للتقاعد خالل �سنة 2007 الإنطالقة لإعداد 

درا�سة تتعلق بالمخطط المديري لنظامه المعلوماتي لل�سنوات الخم�س القادمة )2011-2007(.

وبف�سل الجهود المبذولة في مجال التكنولوجيات الجديدة في الإعالم والتوا�سل ح�سل ال�سندوق 

الثالثة  اإطار الدورة  المغربي للتقاعد على الجائزة الت�سجيعية الأولى “الخدمات الجتماعية” في 

لجائزة الإدارة الرقمية “امتياز” والمنظمة من طرف وزارة تحديث القطاعات العامة. وتمنح هذه 

الجائزة لالإدارات التي تبذل جهودا مهمة على م�ستوى الخدمات اللكترونية الموجهة للمرتفقين. 

هذا وقد تابع ال�سندوق خالل �سنة 2007 الجهود المرتبطة بتح�سين جودة خدمات ال�ستقبال 

وذلك من خالل افتتاح ثالث مندوبيات جهوية بكل من مدن فا�س ومراك�س و اكادير مما رفع 

عدد هذه المندوبيات اإلى �ستة.

اإن النتائج الإيجابية المحققة خالل �سنة 2007 لم يكن من الممكن بلوغها اإل بف�سل الجدية 

والجهود والإح�سا�س بالم�سوؤولية لدى م�ستخدمي الموؤ�س�سة الذين يتقا�سمون نف�س القيم ونف�س 

الأهداف خا�سة ما يتعلق بديمومة الخدمات وجودتها. 

محمد بن اإدري�س بن اأحمد

مدير ال�سندوق المغربي للتقاعد
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2007 تقــريـر عـن ن�شـاط ال�شندوق المغربي للتقاعد 

لئحة اأع�شاء مجل�س اإلإدارة

بر�شم الولية الثالثة )2008-2005(

الأع�شاء بحكم القانون

• ال�سيد الوزير الأول ؛
• وزير  الإقت�ساد والمالية ؛

• ال�سيد الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة؛
• ال�سيد وزير الت�سغيل و التكوين المهني؛

• ال�سيد وزير الداخلية؛
•  ال�سيد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف   باإدارة الدفاع الوطني.

الأع�شاء الر�شميون

ال�سيد محمد اأحجام؛ • ممثل روؤ�ساء الجماعات المحلية: 
ال�سيد ح�سن المر�سي؛  • ممثلو المنخرطين في نظام المعا�سات المدنية :  

ال�سيد الم�سطفى العثماني؛   

ال�سيد الم�سطفى الهيقي.   

الكولونيل ال�سيد يو�سف مجاهد؛ • ممثال المنخرطين في نظام المعا�سات الع�سكرية 
المفت�س الممتاز من الدرجة الثانية ال�سيد عالل مينوت.  

ال�سيد محمد الح�ساني؛ • ممثال المتقاعدين 
ال�سيد اأحمد باكر.  

الأع�شاء الإحتياطيون

ال�سيد اإبراهيم الوا�سح. • نائب ممثل روؤ�ساء الجماعات المحلية  
ال�سيد ح�سن الأكحل؛  • نواب ممثلي المنخرطين في نظام المعا�سات المدنية  

ال�سيد عبد الحنين بوتاهرة؛  

ال�سيد محمد اآيت بريم.  

الرائد ال�سيد ح�سن اوتريغت؛  • نائبا ممثال المنخرطين في نظام المعا�سات الع�سكرية 
المفت�س من الدرجة الأولى ال�سيد الب�سير بن �سليمان.  

ال�سيد محمد العزوزي؛  • نائبا ممثال المتقاعدين 
ال�سيد عمر القادري.  
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الإعداد لجتماعات  للتقاعد  المغربي  لل�سندوق  الإداري  المجل�س  اأ�سغال  تتبع  م�سلحة  تتولى 

المنجزة من طرف  المنبثقة عنه. وفيما يلي ملخ�س لالأ�سغال  الدائمة  المجل�س الإداري واللجنة 

هاتين الهياأتين خالل هذه ال�سنة:

 1- المجل�س الإداري 

عقد المجل�س الإداري دورتين عاديتين وذلك على التوالي يومي 25 ماي 2007 ) الدورة الرابعة( 

و30 نونبر 2007 / 16 يناير 2008 )الدورة الخام�سة(.

خالل الدورتين المذكورتين تدار�س المجل�س الإداري النقاط التالية:

•  الم�سادقة على ميزانية ال�سندوق بر�سم �سنة 2008؛

•  الم�سادقة على برنامج عمل ال�سندوق بر�سم �سنة 2008؛

• عقد مخطط بين الدولة وال�سندوق المغربي للتقاعد بر�سم الفترة الممتدة من فاتح اأكتوبر 2007 
اإلى متم دجنبر 2009؛

•  و�سعية العملية المتعلقة بالتفويت الجزئي للممتلكات العقارية لل�سندوق؛ 

•  القوائم التركيبية بر�سم �سنة 2006؛

•  الح�سيلة الإكتوارية لنظام المعا�سات المدنية؛

•  مختلفات.

وقد خل�ست اأ�سغال المجل�س الإداري بالم�سادقة على برنامج العمل والميزانية بر�سم 2008 وكذا 

ح�سابات ال�سندوق بر�سم �سنة 2006.

 2- اللجنة الدائمة

من جهتها عقدت اللجنة الدائمة المنبثقة عن المجل�س الإداري اجتماعات عمل خ�س�ست لتتبع 

الدورتين  اأعمال  جدول  في  المدرجة  بالنقاط  المتعلقة  الملفات  واإعداد  المجل�س  قرارات  تنفيذ 

ال�سالف ذكرهما.

اأ�شغال المجل�س الإداري 

           لل�شندوق بر�شم �شنة 2007

اأ�شغال المجل�س الإداري 

لل�شندوق بر�شم �شنة 2007
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2007 تقــريـر عـن ن�شـاط ال�شندوق المغربي للتقاعد 

وقد بلغت هذه الجتماعات 22 اجتماعا ان�سبت ب�سكل اأ�سا�سي على الموا�سيع التالية:

تحديد اإ�ستراتيجية العمل الجتماعي داخل الموؤ�س�سة؛  •

يوم درا�سي حول نظام التقاعد في الوظيفة العمومية: نظرة حول التجارب الدولية؛  •

درا�سة جدوى اإحداث بطاقة خا�سة بالمنخرطين؛  •

متابعة مناق�سة اإ�سكالية تحويل الحقوق من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد اإلى ال�سندوق   •
المغربي للتقاعد؛

درا�سة م�سروع عقد مخطط بين الدولة وال�سندوق المغربي للتقاعد؛  •

�سيا�سة التوا�سل الخارجي لل�سندوق المغربي للتقاعد؛  •

متابعة تنفيذ قرار المجل�س الإداري المتعلق بالتفويت الجزئي للممتلكات العقارية لل�سندوق؛  •

مناق�سة م�سروع برنامج عمل ال�سندوق وكذا ميزانيته بر�سم �سنة 2008؛  •

الم�سادقة على م�ساريع بروتوكولت التفاق بين ال�سندوق المغربي للتقاعد وبع�س الموؤ�س�سات   •
المالية والجتماعية؛

تقرير مراقب الدولة بر�سم �سنتي 2005 و2006؛  •

متابعة اأ�سغال بناء المقر الجديد لل�سندوق؛  •

ح�سيلة عملية ت�سفية المعا�سات بر�سم �سنة 2007؛  •

تنفيذ ميزانية الموؤ�س�سة بر�سم �سنة 2006 ؛   •

مناق�سة التوازن المالي لالأنظمة الم�سيرة من طرف ال�سندوق ؛  •

درا�سة م�ساريع القوانين المتعلقة بطرق انتخاب بع�س اأع�ساء المجل�س الإداري لل�سندوق؛  •

درا�سة �سيناريوهات بيع اأو كراء ملحقة المقر الجديد؛  •

القوائم التركيبية بر�سم �سنة 2006؛  •

الح�سيلة الكتوارية لالأنظمة الم�سيرة من طرف ال�سندوق؛  •

و�سعية المحفظة المالية؛  •

متابعة اأ�سغال مكتب الدرا�سات حول تدبير الحتياطيات المالية لل�سندوق؛  •

اإعداد م�سروع برنامج عمل الدورة الرابعة والخام�سة بر�سم الولية الثالثة للمجل�س الإداري.  •
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 I- المعطيات الإح�شائية
855 837  1- المنخرطون 

  733 246 موظفو الدولة المدنيون والع�سكريون  

102 544 موظفو الجماعات المحلية 

  20 047 م�ستخدمو الموؤ�س�سات العمومية 

528 368  2-  الم�ستفيدون 

403 066  1.2 الم�ستفيدون بر�سم الأنظمة الم�ساهمة 

213 117 معا�سات التقاعد المدنية 

149 484 معا�سات التقاعد الع�سكرية 

 40 465 معا�سات تقاعد القوات الم�ساعدة 

                125 302 2.2 الم�ستفيدون بر�سم الأنظمة غير الم�ساهمة 
 2 212 معا�سات الزمانة المدنية 

63 533 معا�سات الزمانة الع�سكرية. 

14 557 معا�سات الزمانة للقوات الم�ساعدة 

37 187 قدماء المقاومين و اأع�ساء جي�س التحرير. 

2 399 المعا�سات الإ�ستثنائية 

5 414 معا�سات بر�سم اأنظمة اأخرى غير م�ساهمة. 

3- المعامل الديموغرافي
3,18 نظام المعا�سات المدنية. 

نظام المعا�سات الع�سكرية.  1,60

III- ت�شفية المعا�شات
14 286 التخويالت العادية 

45 007 المراجعات 

8 690 التحويالت 

 II- المعطيات المحا�شبية و المالية : )بماليين الدرهم(
17 860,76 -1 الموارد  الإجمالية 

6 302,60 الإقتطاعات من اأجل المعا�س 

6 793,56 م�ساهمة الدولة بر�سم الأنظمة الم�ساهمة 

م�ؤ�صرات ن�صاط ال�صندوق المغربي

 للتقاعد خالل ال�صنة المالية 2007

 

موؤ�شرات ن�شاط ال�شندوق المغربي

 للتقاعد خالل ال�شنة المالية

2007 
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935,31 م�ساهمة الدولة بر�سم الأنظمة غير الم�ساهمة 

651,36 م�ساهمة  الجماعات المحلية و الموؤ�س�سات العمومية 

759,37 القتطاعات بر�سم ت�سحيح الخدمات والتحويل من النظام الجماعي و القتطاع الإ�سافي 

   2418,56 العائدات ال�سافية للمحفظة المالية والممتلكات وعائدات اأخرى 

 14 155,73 2- النفقات الإجمالية 
13 062,09 بر�سم الأنظمة الم�ساهمة 

8 842,69 المعا�سات المدنية 

 4 219,40 المعا�سات الع�سكرية 

905,92 بر�سم الأنظمة غير الم�ساهمة 

533,54 الزمانة 

260,38 منح المقاومين 

84,40 اأنظمة جديدة م�سيرة لفائدة الدولة 

27,61 اأنظمة اأخرى غير م�ساهمة 

135,35 م�ساريف الت�سيير 

   10,80 ا�سترداد الإقتطاعات وا�سترجاع المبالغ الموؤداة خطاأ  

    41,57 تكاليف التوظيفات المالية المدرجة في تمثيل المخ�س�سات والحتياطات 

3- التوازن المالي )بماليين الدرهم(
3 705,03 فائ�س الموارد الإجمالية بالمقارنة مع النفقات الإجمالية 

  2 307,68 فائ�س نظام المعا�سات المدنية 

862,83 عجز نظام المعا�سات الع�سكرية 

  47 001 الحتياطي النظري الإجمالي 

4- ن�سبة تغطية النفقات
%126,17 بر�سم مجموع الأنظمة 

%126,1 بالن�سبة لنظام المعا�سات المدنية 

   %79,55 بالن�سبة لنظام المعا�سات الع�سكرية 

  %103,2 بالن�سبة لالأنظمة غير الم�ساهمة 

5- متو�سط المعا�س ال�سنوي
   3 171,17 بر�سم مجموع الأنظمة 

4 340,72 نظام المعا�سات المدنية 

   2 129,99 نظام المعا�سات الع�سكرية 

   1 499,2 نظام معا�سات القوات الم�ساعدة 

6- معطيات حول نظام التقاعد التكميلي
2 839 ا�ستراكات 

254 عائدات الودائع 

13 التكاليف التقنية لال�ستغالل 

70 تكاليف توظيف الودائع 

3 010 النتائج التقنية للنظام 

موؤ�شرات ن�شاط ال�شندوق المغربي

 للتقاعد خالل ال�شنة المالية

2007 
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 1- االنخراطات

اإلى  2007 دجنبر  متم  في  للتقاعد  المغربي  بال�سندوق  للمنخرطين  الإجمالي  العدد   و�سل 

837 855 منخرط موزعين ح�سب الهيئات الم�سغلة على ال�سكل التالي:

التغير  2007  2006 الأنظمة 

)07/06(  % العدد  العدد   %  

% -1،16  % 85،68  733 246  % 86،69   741 848 موظفو الدولة 

% 2،48   % 11،98  102 544  % 11،69  100 060 موظفو الجماعات المحلية 

% 44،60  % 2،34  20 047  % 1،62   13 864 م�ستخدمو الموؤ�س�سات العمومية 

% 0,01  % 100,00  855 837  %100,00  855 722 المجموع 

عملية  عن  الناتج  و2005   2004 �سنتي  بين  المنخرطين  عدد  في  الم�سجل  النخفا�س  بعد 

المغادرة الطوعية التي همت اأكثر من 000 38 موظف، عرفت �سنة 2007 ارتفاعا مهما في عدد 

م�ستخدمي الموؤ�س�سات العمومية بلغت ن�سبته 44،60 %، هذا الرتفاع ناتج عن انخراط الأ�ساتذة 

الباحثين التابعين لموؤ�س�سات تكوين الأطر العليا في نظام المعا�سات المدنية، وكذا انخراط بع�س 

الموؤ�س�سات التي كانت منخرطة �سابقا في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، ويتعلق الأمر بكل 

من المعهد الوطني للبريد والموا�سالت والمدر�سة الوطنية لل�سناعة المعدنية والمدر�سة الوطنية 

للفالحة بمكنا�س. اأما بالن�سبة لعدد موظفي الدولة فقد عرف انخفا�س قدر ب  1،16 %.

 

2- مراقبة االقتطاعات

ال�سنة  تم خالل  فقد  المحلية،  الجماعات  بم�ستخدمي  الخا�سة  القتطاعات  بمراقبة  يتعلق  فيما 

المالية 2007 تحمل 773 12 من بيانات اللتزام ال�سنوية والتكميلية.

اأما بخ�سو�س تحمل ق�سيمات الدفع المحولة من طرف المحا�سبين العموميين، فقد تم ا�ستغالل 

وت�سفيف 018 40 ملفا، فيما كانت 1000 وثيقة مو�سوع طعن.

وفيما يخ�س الموؤ�س�سات العمومية وهيئات الإلحاق، فقد تم تحمل 946 10 من بيانات اللتزام، 

وذلك تبعا لنطالق م�سروع اإعادة تكوين ملفات دفوعات هيئات الإلحاق.

المتـعلقـة I– الأن�شطـة 
                    بتدبيــر المعا�شــات 

 

I– الأن�شطـة المتـعلقـة
بتدبيــر المعا�شــات 
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3- ت�صحيح الخدمات 

خالل �سنة 2007 با�سر ال�سندوق المغربي للتقاعد ت�سفية الملفات المتعلقة بت�سحيح الخدمات 

وتحويل حقوق المعا�س من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد اإلى ال�سندوق المغربي للتقاعد. 

ويتوزع عدد هذه الملفات كالآتي:

• 925 3 طلب ت�سحيح الخدمات و 705 3 ملف تحويل من النظام الجماعي اإلى ال�سندوق 
التابعين  الع�سكريين  الموظفين  لفائدة   452 و  المدنيين  الدولة  يهم موظفي  للتقاعد  المغربي 

للقوات الم�سلحة الملكية و اأفراد القوات الم�ساعدة من �سمنها 378 تمت ت�سفيتها.

العمومية،  الموؤ�س�سات  و  المحلية  الجماعات  لفائدة موظفي ومتقاعدي  ت�سحيح  • 695 طلب 
منها 684 طلبا تمت معالجته اأي ما يمثل 98 % من الملفات المتو�سل بها . وقد تمت ت�سفية 

426 ملفا مقابل 258 تم رف�سها لأحد الأ�سباب التالية: 

• نق�س الوثائق ال�سرورية لت�سحيح الخدمات؛

• الخدمات المعنية غير قابلة للت�سحيح؛ 

• عدم ت�سوية م�ساهمة الهيئة الم�سغلة.

انخفا�سا بن�سبة الخدمات  المالية 2006، عرف ن�ساط معالجة طلبات ت�سحيح  بال�سنة   مقارنة 

30 % نتيجة انخفا�س طلبات الت�سحيح المقدمة.    

الحقوق  بتحويل  المتعلقة  التدابير  األغى  الذي   37-05 رقم  القانون  مقت�سيات  تطبيق  اإطار  في 

المكونة لدى النظام الجماعي اإلى ال�سندوق المغربي للتقاعد ابتداء من فاتح يناير 2006. تابع 

ال�سندوق مجهوداته تجاه النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد لت�سفية الملفات العالقة مما �سمح 

بتحويل 511 13 من الدفاتر الفردية حيث تمت معالجتها واإدماجها �سمن قاعدة الحقوق.   

• فيما يخ�س التحويالت من النظام الجماعي ل�سنة 2007 بر�سم القتطاعات لأجل تقاعد الأعوان 
والموؤ�س�سات  المحلية  والجماعات  العمومية  لالإدارات  والمنتمون  تر�سيمهم  تم  الذين  الموؤقتين 

العمومية فقد بلغت 228،2 مليون درهم مقابل 304،5 مليون درهم خالل �سنة 2006.
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4ـ  ا�صترجاع الإقتطاعات

خالل �سنة 2007 ، تمت ت�سفية واأداء م�ستحقات 61 طلبا ل�سترجاع المبالغ المقتطعة قدمت من 

طرف اأعوان الجماعات المحلية والموؤ�س�سات العمومية و�سودق عليها من لدن م�سالح النخراط 

والقتطاع م�سجلة بذلك ارتفاعا طفيفا بلغت ن�سبته 7 % مقارنة مع ال�سنة الما�سية.

وفيما يتعلق بالطلبات المرفو�سة، فقد تم اإرجاء 58 طلبا ب�سبب نق�س الوثائق. 

و فيما يخ�س موظفي الدولة المدنيين همت عملية ا�سترجاع المبالغ المحتجزة لأجل التقاعد 749 

ملفا و 175 ملفا تهم القتطاع الإ�سافي الأول. اأما المنخرطون في نظام المعا�سات الع�سكرية فقد 

همت عملية ال�سترجاع 177 ملفا.

5ـ لجنة الإعفاء

من  مهما  عددا  الع�سكريين  الدولة  بموظفي  الخا�سة  الإعفاء  لجنة  عالجت   2007 �سنة  خالل 

الملفات بلغ 572 1 ملفا.

فيما يتعلق بموظفي الدولة المدنيين، ارتفع عدد الملفات التي تمت درا�ستها من طرف اللجنة اإلى 097 1 

ملفا من �سمنها 403 ملفا تم قبولها و 457 ملفا تم رف�سه في حين لزال 237 ملفا في اإطار الدرا�سة.

6 - ت�صفية المعا�صات

6-1  معطيات عامة

عالجت م�سالح الت�سفية خالل هذه ال�سنة 983 67 ملفا تتعلق بالمعا�سات والإيرادات والإعانات 

بر�سم كافة الأنظمة، وقد �سجلت هذه العملية ارتفاعا ب�سيطا قدرت ن�سبته بـــ 4،17 % مقارنة 

مع ال�سنة الما�سية.

وبالرجوع اإلى توزيع الملفات المعالجة ح�سب طبيعة الت�سفية المبينة في الجدول اأ�سفله يت�سح عموما اأن 

عمليات المراجعة والتحويالت عرفت ارتفاعا مهما في حين �سهدت عملية التخويل تراجعا ملحوظا.  



  

  

  

1�

2007 تقــريـر عـن ن�شـاط ال�شندوق المغربي للتقاعد 

	 	

	
 نوع الت�سفية 2006 2007 معدل التغير

 العدد  % العدد % 07/06 % 

التخويل 744 31 48،64 %  286 14  21،01 % 55.00- % 

المراجعة 760 25 39،47 %  007 45  66،20 % 74،72 % 

التحويل 760 7 11،89 %  690 8  12،78 % 11،98 % 

المجموع 264 65 100,00 % 983 67 100,00 % 4,17 % 

تمثل عملية المراجعة الن�ساط الرئي�سي في ت�سفية المعا�سات بن�سبة تقدر ب 66،2 % من عدد 

الملفات المعالجة، حيث بلغ عدد المراجعات الجديدة هذه ال�سنة 007 45 ملفا م�سجلة بذلك 

ارتفاعا و�سل اإلى 74،72 % مقارنة بال�سنة الما�سية. ويرجع هذا الرتفاع في جزء كبير منه اإلى 

مراجعة ملفات الم�ستفيدين من المغادرة الطوعية. 

بالت�سفية  المكلفة  الم�سالح  ن�ساط  في  الثانية  الرتبة  الجديدة  التخويالت  تحتل  حين   في 

بـــ  286 14 ملفا، وهو ما يمثل ن�سبة 21،01 % م�سجلة بذلك انخفا�سا يقدر ب 55 % مقارنة 

بال�سنة المالية الما�سية. 

اأما بالن�سبة لعدد الملفات التي تم تحويلها اإلى ذوي الحقوق، فقد بلغ عددها 690 8 ملفا اأي ما 

يعادل 12،78 % من مجموع الت�سفيات م�سجلة بذلك ارتفاعا بلغت ن�سبته 11،98 % مقارنة 

مع ال�سنة الفارطة.

فيما  ن�سبته  بلغت  انخفا�سا مهما  المعا�سات  اأنظمة  لجميع  بالن�سبة  التخويل  وقد عرفت عملية 

يخ�س معا�سات القوات الم�ساعدة 12،90 %.

واإجمال يمكن القول، اأن عملية التخويل �سهدت ب�سفة عامة تراجعا مهما بن�سبة بلغت 55 %.

التحويل 

% 12،78
التحويل 

% 12،78
التخويل 

% 21،01
التخويل 

% 21،01

توزيع الملفات ح�صب طبيعة الت�صفية توزيع الملفات ح�صب طبيعة الت�صفية 

المراجعات 

% 66،20 
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ن�سبته  بلغت  بالمراجعات  يتعلق  فيما  ملحوظا  ارتفاعا  المدنية  المعا�سات  نظام  عرف  بالمقابل 

98،74 % محتلة بذلك الرتبة الأولى، متبوعا بنظام المعا�سات الع�سكرية بن�سبة 20،26 %، اأما 
بالن�سبة لمعا�سات القوات الم�ساعدة والأنظمة غير الم�ساهمة فقد عرفا تراجعا  مهما بلغت ن�سبته 

على التوالي 53،38 % و 61،02 %. 

اأما فيما يتعلق بالتحويالت فقد �سجل نظام المعا�سات المدنية والأنظمة غير الم�ساهمة ارتفاعا حددت 

ن�سبته في 5،66 % بالن�سبة للنظام الأول و 58،92 % بالن�سبة للنظام الثاني. في حين عرف نظاما 

المعا�سات الع�سكرية و معا�سات القوات الم�ساعدة انخفا�سا بن�سبة 11،56 % و 11،53 % على التوالي.  

وفي المجموع، عرفت عمليتا المراجعات و التحويالت  ارتفاعا، في حين �سجل انخفا�س في عملية 

التخويل، مع العلم اأن ن�ساط ال�سندوق عرف عموما ارتفاعا بن�سبة 4،17 %.

تطور ملفات الت�سفية ح�سب مختلف الأنظمة خالل ال�سنتين الما�سيتين:

التغيير 07/06  2007  2006 نوع العملية 

%-55،00  14 286  31 744 التخويالت  

%-58،16  9 041   21 610 المعا�سات المدنية 

%-66،45  1 878  5 598 المعا�سات الع�سكرية 

 %-12،90  2 005  2 302 معا�سات القوات الم�ساعدة 

 الأنظمة غير الم�ساهمة  بما في

%-39،03  1 362  2 234 ذلك الزمانة ومعا�سات المقاومة 

%74،72  45 007  25 760 المراجعات 

%98،74  40 499  20 378 المعا�سات المدنية 

 %20،26  3 484  2 897 المعا�سات الع�سكرية 

%-53،38  338  725 معا�سات القوات الم�ساعدة 

الأنظمة غير الم�ساهمة  بما في

%-61،02  686  1 760 ذلك الزمانة ومعا�سات المقاومة 

 %11،98  8 690  7 760 التحويالت 

%5،66  2 724  2 578 المعا�سات المدنية 

%-11،56  2 073  2 344 المعا�سات الع�سكرية 

%-11،53  775  876 معا�سات القوات الم�ساعدة 

 الأنظمة غير الم�ساهمة  بما في

%58،92  3 118  1 962 ذلك الزمانة ومعا�سات المقاومة 

% 4,17  67 983  65 264 المجموع 
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 6-2 معا�صات التقاعد

على م�ستوى الأنظمة الم�ساهمة بلغ عدد الملفات التي تمت ت�سفيتها ما يناهز 817 62 ملفا   

تتوزع كالتالي:

المجموعالمراجعاتالتحويالتالتخويالت الأنظمة

المعا�سات المدنية

المعا�سات الع�سكرية 

معا�سات القوات الم�ساعدة

9 041
1 878

 2 005

2 724
2 073

775

40 499
3 484

338

52 264
7 435
3 118

817 32162 57244 9245 12المجموع

بلغ عدد التخويالت الجديدة 924 12 خالل �سنة 2007 مقابل 510 29 خالل �سنة 2006. وفيما 

يخ�س المراجعات فقد عالجت م�سالح ال�سندوق خالل هذه ال�سنة 321 44 ملفا  مقابل 000 24 

ملفا ال�سنة الفارطة بزيادة بلغت ن�سبتها 84،67 %، اأما عدد التحويالت فقد بلغت 572 5 ملفا. 

اإلى اأهمية ن�سبة الإحالت  الجديدة ح�سب �سبب الحذف من الأ�سالك يبين  التخويالت   توزيع 

التقاعد ب�سبب بلوغ حد ال�سن كما هو يت�سح في الجدول اأ�سفله:

 التغير 2006200707/06�سبب الإحالة اإلى التقاعد

بلوغ حد ال�سن

الوفاة في طور العمل

بناء على طلب

العجز البدني

اإجراءات تاأديبية

المغادرة الطوعية

مجموع التخويالت

16 716
1 305

718
1 378

331
9 062

29 510

8 918
1 103
1 535
1 202

166
-

12 924

% 69،00
 %  8،53
% 11،88
%  9،30
 % 1،28

-

% 100
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6-2-3   معا�صات تقاعد القوات الم�صاعدة

 775 تقاعد جديد و  2005 معا�س  بينها  3 ملفا من   118 ال�سندوق بمعالجة  قامت م�سالح 

معا�سا تم تحويله لذوي الحقوق، اإ�سافة اإلى 338 ملفا تمت مراجعته. وفيما يلي توزيع التخويالت 

الجديدة ح�سب نوع الإحالة اإلى التقاعد:

بلوغ حد السن 

 %  73.69 
بلوغ حد السن 

 %  73.69 

 توزيع التخويالت ح�صب �صبب الإحالة اإلى التقاعد 

بر�صم �صنة 2007

 توزيع التخويالت ح�صب �صبب الإحالة اإلى التقاعد 

بر�صم �صنة 2007

  6-2-1  معا�صات التقاعد المدنية

ارتفع عدد المعا�سات الجديدة بر�سم نظام المعا�سات المدنية اإلى 041 9 من �سمنها 352 6 ملفا تخ�س 

موظفي الدولة و 689 2 معا�سا يهم موظفي واأعوان الجماعات المحلية والموؤ�س�سات العمومية.

توزيع المتقاعدين الجدد ح�سب اأ�سباب الإحالة اإلى التقاعد:

الجماعات المحلية الدولةاأ�سباب الإحالة على التقاعد

والموؤ�س�سات العمومية

%المجموع

بلوغ حد ال�سن

العجز البدني

الوفاة في طور العمل

بناء على طلب

اإجراءات تاأديبية

المجموع

4 643
2

798
906

3
6 352

2 050
0

305
334

                      0
2 689

6 693
2

1 103
1 240
      3
9 041

% 74،03
% 0،02

% 12،20
% 13،72

% 0،03
% 100

مهيمنة             ال�سن  حد  بلوغ  ب�سبب  التقاعد  اإلى  الإحالة  اأن  المعطيات  هذه  قراءة  خالل  من  يتبين 

بــــ 74،03 %.  

قدر بارتفاع   1 240 اإلى  بناء على طلب  ت�سفيتها  تمت  التي  المعا�سات  وقد و�سل عدد   هذا 

بـــ 110،17 % مقارنة مع ال�سنة الما�سية.

ال�سنة، فقد بلغ عددها حوالي اإلى ذوي الحقوق خالل هذه  التي حولت  المدنية  المعا�سات   اأما 

724 2 بن�سبة ارتفاع بلغت 5،66 % مقارنة بال�سنة الما�سية.

 

6-2-2   معا�صات التقاعد الع�صكرية

لفائدة  للتقاعد  معا�سا   7  435 بت�سفية   2007 المالية  ال�سنة  خالل  ال�سندوق  م�سالح  قامت 

الموظفين الع�سكريين التابعين للقوات الم�سلحة الملكية. و يتوزع هذا العدد على 878 1 معا�سا 

جديدا و 484 3 معا�سا لفائدة ذوى الحقوق و 073 2 معا�سا مراجعا. يو�سح الر�سم البياني التالي 

توزيع المعا�سات الجديدة ح�سب دواعي الإحالة اإلى التقاعد:
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6-2-3   معا�صات تقاعد القوات الم�صاعدة

 775 تقاعد جديد و  2005 معا�س  بينها  3 ملفا من   118 ال�سندوق بمعالجة  قامت م�سالح 

معا�سا تم تحويله لذوي الحقوق، اإ�سافة اإلى 338 ملفا تمت مراجعته. وفيما يلي توزيع التخويالت 

الجديدة ح�سب نوع الإحالة اإلى التقاعد:

بلوغ حد السن 

 %  73.69 
بلوغ حد السن 

 %  73.69 

 توزيع التخويالت ح�صب �صبب الإحالة اإلى التقاعد 

بر�صم �صنة 2007

 توزيع التخويالت ح�صب �صبب الإحالة اإلى التقاعد 

بر�صم �صنة 2007

اإجراءات تاأديبية 

% 2،23

بناء على طلب

% 2،14
العجز البدني

% 21،94

بلوغ حد ال�سن

% 73،69

اإجراءات تاأديبية 

% 0،56

بناء على طلب

% 0،35

العجز البدني

% 4،47

بلوغ حد ال�سن

% 94،61

توزيع ملفات معا�صات اأفراد القوات الم�صاعدة

ح�صب �صبب الإحالة اإلى التقاعد  بر�صم �صنة 2007
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6-3 -  معا�صات الزمانة

6-3-1  معطيات عامة 

خالل ال�سنة المالية 2007 بلغ عدد ملفات معا�س الزمانة التي تمت ت�سفيتها 688 2 ملفا م�سجلة 

بذلك انخفا�سا مهما بن�سبة 12،39 % مقارنة مع �سنة 2006. وفيما يلي توزيع معا�سات الزمانة 

ح�سب الأنظمة كما هو مبين في الر�سم البياني التالي: 

توزيع معا�صات الزمانة ح�صب الأنظمة

و ح�صب نوع المعا�س بر�صم �صنة 2007

 

با�ستثناء ملفات التحويل التي عرفت ارتفاعا بالمقارنة مع �سنة 2006، انخف�ست عمليات التخويل 

والمراجعة ب�سكل ملحوظ با�ستثناء تلك المتعلقة بالمعا�سات المدنية التي عرفت ارتفاعا طفيفا.

تمثل تخويالت معا�سات الزمانة الع�سكرية ن�سبة 39،40 % من مجموع معا�سات الزمانة المخولة. 

تمثل  في حين ل   ،%  35،81 بن�سبة  الثانية  الرتبة  تحتل  فهي  الم�ساعدة،  القوات  معا�سات  اأما 

معا�سات الزمانة المدنية �سوى 24،80 %. 

6-3-2  عدد معا�صات الزمانة

و�سل عدد ملفات معا�سات الزمانة المدنية التي تمت ت�سفيتها خالل هذه ال�سنة اإلى 564 ملفا. 

وهو ما يمثل ارتفاعا مهما بلغت ن�سبته 184،85 % مقارنة بال�سنة الما�سية. 

الم�ساعدة  الزمانة معالجة 124 2 ملفا )القوات  ا�ستطاعت م�سلحة معا�سات  ال�سدد،  وفي هذا 

والقوات الم�سلحة الملكية( بمعدل 177 ملفا في ال�سهر.

304 191 69

439 200 175

483 550 277

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

المعا�سات المدنية

 

معا�سات القوات الم�ساعدة

المعا�سات الع�سكرية

المراجعات                        التحويل                         التخويل
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فيما يخ�س التخويالت الجديدة، بلغ عدد الملفات الم�سفاة 226 1 ملفا اأي ما يمثل  45،61 %، فيما 

همت التحويالت 941 ملفا بن�سبة 35،01 %، اأما المراجعات فتمثل 19،38 % اأي 521 ملفا.    

هذا، وقد انخف�س عدد ملفات معا�سات الزمانة للقوات الم�سلحة الملكية التي تمت ت�سفيتها من      

429 1 �سنة 2006 اإلى 310 1 ملفا بر�سم ال�سنة الحالية. 

اأما عدد ملفات معا�سات الزمانة الممنوحة لرجال التاأطير وال�سف بالقوات الم�ساعدة، فقد عرف 

انخفا�سا اإذ انتقل من 441 1 اإلى 814 ملفا، من �سمنها 439 ملفا يخ�س التخويالت الجديدة 

و200 ملفا يتعلق بالتحويل و 175 يخ�س ملفات المراجعة.

7-  الأنظمة غير الم�صاهمة

7-1.  معطيات عامة

المغربي  ال�سندوق  فاإن  الم�سغل،  يتحملها  التي  والع�سكرية  المدنية  الزمانة  معا�سات  عالوة على 

للتقاعد وبموجب مقت�سيات القانون رقم 95-43 مكلف كذلك بت�سيير معا�سات الزمانة والتعوي�سات 

الإجمالية الممنوحة للمقاومين وقدماء اأع�ساء جي�س التحرير ولذوي حقوقهم، اإ�سافة اإلى معا�سات 

اأخرى واإيرادات ومنح غير م�ساهمة والتي تتحمل تكاليفها الدولة.

وفي هذا الإطار، تمت ت�سفية 478 2 ملفا بر�سم الأنظمة غير الم�ساهمة اأي بمعدل 206 ملفا 

ونوع  طبيعة  ح�سب  الملفات  توزيع  يو�سح  الذي  اأ�سفله  الجدول  في  مبين  هو  كما  �سهر،  كل 

الت�سفية:

التغير 20062007طبيعة الت�سفية

)07/06( %العدد%العدد

80.29 -%5،49 %25،16136 %690التخويالت
82.56 - %6،66 % 34،50165%946المراجعات
73.88 %87،85 %177 40،342 %252 1التحويالت
14,20 - %100,00 %478 100,002 %888 2المجموع
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بالمقارنة مع �سنة 2006 يالحظ اأن التخويالت الجديدة عرفت انخفا�سا ملحوظا بلغت ن�سبته 

80،29 %. وبالمقابل �سجلت التحويالت ارتفاعا بلغ 73،88 %. 

7-2. معا�صات ومنح قدماء المقاومين

بلغ مجموع معا�سات ومنح قدماء المقاومين التي تمت ت�سفيتها خالل �سنة 2007 ما مجموعه    313 2 

مقابل 742 2 ملفا �سنة 2006 و 703 9 �سنة 2005 و 080 2 �سنة 2004 و 465 2 �سنة 2003.

فيما يخ�س التخويالت الجديدة، فقد بلغت 136 ملفا م�سجلة بذلك انخفا�سا قدرت ن�سبته ب    

80،29 % مقارنة بال�سنة الما�سية   .

اأما فيما يخ�س التعوي�سات الإجمالية، فقد �سملت 477 1 ملفا من �سمنها 90 تخويال جديدا       

و 387 1 ملفا تم تحويله لذوي الحقوق، بن�سبة انخفا�س بلغت 17،94 %.

بقدماء  الخا�سة  الإجمالية  والتعوي�سات  العطب  ملفات  ت�سفية  عملية  تطور  يبين  التالي  الجدول 

المقاومين:

 التغير 20062007%

        

55،77 - %10446التخويالت
23،44 %640790التحويالت
100،00 - %1980المراجعات

11,25 -%942836المجموع

84،64 - %58690التخويالت
353،27 %387 3061التحويالت  

100،00 - %9080المراجعات
17,94 -%477 8001 1المجموع

80،29 -%690136التخويالت
130،13 %177 9462التحويالت
100،00- %1060 1المراجعات

15,65 -%   313 7422 2المجموع الكلي

معا�صات 

العطب الخا�صة

بالمقاومين

التعوي�صات

الإجمالية

المجموع 

العام
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الأنظمة الأخرى غير الم�صاهمة  3-7

والمنح  الخا�سة  والمنح  الملكي  الحر�س  معا�سات  منها  نذكر  لالندثار  اآيلة  باأنظمة  الأمر  يتعلق 

تمت  التي  الملفات  عدد  بلغت  الخ.  المحاربين...  قدماء  ومنح  النيابة  عن  ومكافاآت  المتجددة 

 ت�سفيتها في هذا الإطار 165 خالل �سنة 2007، مقابل 146 �سنة 2006 و 343 �سنة 2005 

و 176 خالل �سنة  2004 و 144 ملفا �سنة 2003.

8 - الم�صتفيدون من المعا�صات

مع نهاية 2006 بلغ العدد الإجمالي للم�ستفيدين من المعا�سات والإيرادات والمنح التي ي�سرفها 

ال�سندوق 368 528 م�ستفيدا م�سجال بذلك ارتفاعا بلغ 2،54 % مقارنة مع ال�سنة الفارطة.  

8-1 الم�صتفيدون من معا�صات الأنظمة الم�صاهمة

لقد ارتفع العدد الإجمالي للم�ستفيدين من معا�سات التقاعد المدنية والع�سكرية و القوات الم�ساعدة 

من 672 392 في �سنة 2006 اإلى 066 403 في �سنة 2007 اأي بزيادة بلغت ن�سبتها %2،65.

خالل نف�س الفترة، انتقل عدد الم�ستفيدين من معا�سات التقاعد المدنية من 138 206 �سنة 2006  

اإلى 117 213 في نهاية �سهر دجنبر2007 م�سجال بذلك زيادة بلغت 3،39 %. 

اإلى          2006 �سنة   186 535 من  الع�سكرية  المعا�سات  من  الم�ستفيدين  عدد  ارتفع  قد  و  هذا 

949 189 �سنة 2007 اأي بزيادة 1،83 % مقارنة مع ال�سنة المن�سرمة. 

التغير %20062007نوع المعا�س

%العدد%العدد

3،39 %52،87 %117 52،50213 %138 206 المعا�سات المدنية
1،11 %37،09 %484 37،65149 %848 147 المعا�سات الع�سكرية

4،60 %10،04 %465 9،8540 %687 38 معا�سات القوات الم�ساعدة
2,65 %100 %066 100403 %673 392المجموع
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8-2 الم�صتفيدون من معا�صات الأنظمة غير الم�صاهمة

اإلى 302 125  انتقل عدد الم�ستفيدين من الأنظمة غير الم�ساهمة من 592 122 �سنة 2006 

لبع�س  ال�سندوق  تدبير  اإلى  الرتفاع  هذا  ويعزى   ،%  2،21 ن�سبته  بلغت  بارتفاع  م�ستفيدا 

المعا�سات ال�ستثنائية التي تتحملها الدولة.

توزيع الم�صتفيدين ح�صب الأنظمة

المجموعذوو الحقوقالم�ستفيدونالأنظمة

1 - الزمانة
معا�سات الزمانة المدنية

معا�سات الزمانة الع�سكرية

معا�سات الزمانة الخا�سة بالقوات الم�ساعدة

2- المقاومون
معا�سات الزمانة الخا�سة بالمقاومين

التعوي�س الإجمالي 

3-المعا�صات ال�صتثنائية

4- اأنظمة اأخرى غير م�صاهمة

54 650
0

43 793
10 857

16 931
11 199

5 732

514

2 000

25 652
2 212

19 740
3 700

20 256
10 797

9 459

1 885

3 414

80 302
2 221

63 533
14 557

37 187
22 996
15 191

2 399

5 414

302 207125 09551 74المجموع

 

9 ـ المعامل الديموغرافي

يعد المعامل  الديموغرافي اأحد المقايي�س الرئي�سية التي ت�سير اإلى ال�سالمة المالية لأنظمة التقاعد 

الممولة وفق مبداأ التوزيع لكونه يحدد عدد الن�سيطين الذين يمولون معا�س متقاعد واحد.

فبخ�سو�س الأنظمة التي يقوم ال�سندوق المغربي للتقاعد بت�سييرها، لوحظ خالل العقدين الأخيرين 

انخفا�س م�ستمر للمعامل الديموغرافي، كما يبين ذلك الر�سم البياني اأ�سفله :
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عرف المعامل الديموغرافي الخا�س بنظام المعا�سات الع�سكرية انخفا�سا قويا خا�سة خالل ال�سنوات 

الأخيرة.

يرجع  انخفا�سا  بدوره  الديموغرافي  المعامل  فقد عرف  المدنية  التقاعد  لنظام معا�سات  بالن�سبة 

اأ�سا�سا اإلى الرتفاع في عدد المتقاعدين بمعدل يفوق 3 مرات معدل �سرعة تطور عدد الن�سيطين 

في الع�سرين �سنة الأخيرة.

والجدير بالذكر اأن هذه الن�سب ل تتنا�سب اإطالقا مع المعايير المحددة للحفاظ على التوازن المالي 

خا�سة على �سعيد نظام معا�سات التقاعد الع�سكرية.

تطــور املعــامــل الدميــغـــرافــي

نظام املعا�سات املدنية نظام املعا�سات الع�سكرية

16

14

12

10

8

6

4

2

0
1980 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

14,12

6,29 6,01 5,71 5,37 5,1 4,84
3,62 3,27 3,18

1,601,671,902,071,902,182,362,873,21

7,41
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II - النتائـج المحا�سبية
                            والمــاليـــة

1 ـ الــمـــوارد الإجمالية

بلغت موارد ال�سندوق المغربي للتقاعد خالل ال�سنة المالية 2007 ما مجموعه 860،76 17 مليون 

درهم، محققة بذلك ن�سبة زيادة تقدر بـــ 7،08 % مقارنة ب�سنة 2006. يو�سح الجدول التالي 

الموارد والنفقات وم�سادرهما مع مقارنتهما بال�سنة المالية الما�سية، وي�سار اإلى اأن م�ساهمة الدولة 

ت�سكل 73،33 % من موارد ال�سندوق.

                 بماليين الدرهم

الموارد
 

ن�سبة التغير       2007           2006

)07/06( %المبلغ%المبلغ
 القتطاعات بر�سم 

معا�س التقاعد
5 874،34% 35،226 302،60% 35،29% 7،29

 م�ساهمة الدولة بر�سم

الأنظمة الم�ساهمة
6 262،82% 37،556 793،56% 38،04% 8،47

 م�ساهمة الدولة بر�سم

الأنظمة غير الم�ساهمة 
838،36% 5،02935،31% 5،24% 11،56

م�ساهمة الجماعات المحلية 

 والموؤ�س�سات العمومية

وهيئات الإلحاق

649،19% 3،89651،36% 3،65% 0،33

ت�سحيح الخدمات و القتطاع 

الإ�سافي والتحويالت
878،08% 5،27759،37% 4،25% -13،52

 عائدات المحفظة المالية 

والممتلكات وموارد مختلفة
2 176،14% 13،052 418،56% 13،54% 11،14

7,08 %100,00 %860,76 100,0017 %678,93 16المجموع

القتطاعات لأجل معا�س التقاعد  1-1

القتطاعات  ت�ساهم  حيث  ال�سندوق،  موارد  مجموع  من   %  35،29 القتطاعات  ن�سبة  تمثل 

المنجزة على اأجور الموظفين المدنيين للدولة 72،95 % من مجموع القتطاعات.

ارتفعت القتطاعات لأجل المعا�س خالل ال�سنة المالية 2007 اإلى 302،60 6 مليون درهم بزيادة 

بلغت 7،29% مقارنة مع ال�سنة الما�سية.

II - النتائـج المحا�شبية

والمــاليـــة
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توزيع القتطاعات ح�صب فئات املنخرطني بر�صم �صنة 2007

م�صاهمات الم�صغلين  2-1

يقدر مبلغ م�ساهمات الدولة والجماعات المحلية وهيئات الإلحاق والموؤ�س�سات العمومية خالل ال�سنة 

المالية 2007 بــ 444،92 7 مليون درهم، وهو ما يمثل ارتفاعا بن�سبة 7،71 % مقارنة بال�سنة الفارطة.

الر�سم البياني التالي يبين كيفية توزيع م�ساهمات الهيئات الم�سغلة:                           

املوظفون املدنيون للدولة

%72,95

املوظفون الع�سكريون للدولة  

%11,36

 املوظفون التابعون للقوات امل�ساعدة

%2,03

جلنود املتقا�سون اأجرة ت�ساعدية خا�سة

%3,58

  موظفو واأعوان اجلماعات املحلية
%7,75

م�ستخدمو املوؤ�س�سات العمومية

%1,65

املوظفون امللحقون

%0,69

II - النتائـج المحا�شبية

والمــاليـــة

 توزيع امل�صاهمات ح�صب الهيئات امل�صغلة

هيئات الإحلاق�صنتي 2006 و 2007 مباليني الدراهم

املوؤ�س�سات العمومية

اجلماعات املحلية

امليزانية العامة للدولة

وامليزانية امللحقة

51,39
41,99

103,91
96,19

496,06
511,01

           6 793,56 

262,82 

�سنة 2006 �سنة 2007
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1-3 العائدات الأخرى
ت�سكل عائدات المحفظة المالية اأهم موارد ال�سندوق خالل هذه ال�سنة كما هو مبين في الر�سم 

البياني اأ�سفله، حيث بلغت عائداتها 390،13 2 مليون درهم مقابل 141،34 2 مليون درهم خالل 

ال�سنة الما�سية اأي بزيادة تقدر بـــ  11،62 %. 

ال�سندوق  اإلى  التقاعد  رواتب  لمنح  الجماعي  النظام  طرف  من  التحويالت  مبالغ  انتقلت  فيما 

المغربي للتقاعد من 304،5 مليون درهم خالل �سنة 2006 اإلى 228،17 مليون درهم �سنة 2007 

م�سجلة بذلك انخفا�سا بلغت ن�سبته 25،07 %.

ـ النفقات الإجمالية  2

النفقات الملتزم بها بر�صم معا�صات التقاعد  1-2

ارتفعت النفقات الملتزم بها بر�سم �سنة 2007 اإلى 968،02 13 مليون درهما كما هو مبين 

في  الجدول اأ�سفله:

 العائدات ال�سافية

لالأكرية والكفالت

8,89
6,66

19,55
28,14

6,98
 51,08

228,17
    304,50

524,22
522,50

           2 390,13
2 141,34

�سنة 2006 �سنة 2007

توزيع العائدات ح�صب الفئات ل�صنتي 2006 و 2007 بماليين الدراهم

 الفوائد على احل�ساب

اجلاري والقرو�س

اقتطاعات لأجل الت�سحيح

التحويل من النظام اجلماعي

ملنح رواتب التقاعد

القتطاع

 العائدات ال�سافية

للمحفظة املالية
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بماليين الدراهم   

الأنظمة المعنية

ن�سبة التغيير 20062007

)06/07( %المبلغ%المبلغ

1 . الأنظمة الم�صاهمة
6،43 %63،31 %842،69 62،888 %308،61 8نظام المعا�سات المدنية

3،75 %30،21 %219،40 30،784 %066،87 4نظام المعا�سات الع�سكرية
5,55 %93,51 %062,09 93,6613 %375,48 12مجموع الأنظمة الم�صاهمة

     2 . الأنظمة غير الم�صاهمة

0،34- % 3،82 %4،05533،54 %535،35الزمانة
3،81- %1،86 %2،05260،38 %270،68قدماء المقاومين

-0،60 %84،40--اأنظمة جديدة م�سيرة لح�ساب الدولة

14،60- %0،20 %0،2427،61 %32،33اأنظمة اأخرى

8,06- %6,49 %6,34905,93 %838,36مجموع الأنظمة غير الم�صاهمة
5,71 %100,00 %968,02 100,0013 %213,84 13المجموع العام

تظل معا�سات الأنظمة الم�ساهمة مهيمنة بن�سبة 93،91 % من مجموع اللتزامات  الم�سجلة خالل 

�سنة 2007. وتحتل المعا�سات المدنية بمفردها 63،31 % من مجموع هذه النفقات  مقابل 30،21 % 
بالن�سبة للمعا�سات الع�سكرية.اأما معا�سات الأنظمة غير الم�ساهمة فاإنها ل تمثل �سوى 6،49 %. 

م�صاريف الت�صيير و التجهيز  2-2
للتقاعد �سنة 2007 حوالي 130،53 مليون  المغربي  ال�سندوق  المرتبطة بت�سيير  النفقات  بلغت 

درهم مقابل 112،73 مليون درهم خالل �سنة 2006، م�سجلة بذلك ارتفاعا بلغت ن�سبته 15،79 %. 

درهم  مليون   63،65 بـــ  الت�سيير  نفقات  مجموع  من  الأولى  المرتبة  الخارجية  النفقات  وتحتل 

متبوعة بنفقات الم�ستخدمين التي عرفت انخفا�سا يقدر بـــ 0،52 % خالل هذه الفترة.

اأما م�ساريف التجهيز، فقد بلغت في مجموعها خالل هذه ال�سنة 4،82 مليون درهم، وتت�سكل اأ�سا�سا 

من العقارات غير المادية، م�سجلة بذلك ارتفاعا بلغت ن�سبته 346،30 % مقارنة بال�سنة الما�سي.   



  

30

  

نفـقـــات الـت�صييـر والـتجـهيــــز 

بماليين الدراهم   

التغير %20062007مجال النفقات

نفقات الت�صيير

مواد و لوازم لل�سراء
3،743،9% 4.28

نفقات اأخرى خارجية
45،6763،65% 39.37

دفع ال�سرائب
0،330،33% 0،00

نفقات الم�ستخدمين
62،9962،66% -0،52

15,79 %112,73130,53المجموع 1

نفقات التجهيز

عقارات غير مادية 
0،3

عقارت مادية
1،084،52% 318،52

346,30 %1,084,82المجموع 2

18,93 %113,81135,35المجموع 1 + 2

2-3  اإرجاع القتطاعات واإعادة دفع القتطاعات الم�صتوفاة خطاأ           

عرفت عملية اإرجاع القتطاعات تراجعا تدريجيا بلغت ن�سبته 31،35 % مقارنة بال�سنة الفارطة 

المدنية 88،84 % م�سجلة بذلك  المعا�سات  م�سجلة مبلغا قدره 10،80 مليون درهم، وتمثل 

انخفا�سا بن�سبة 34،10 % مقارنة بال�سنة الما�سية.

ويبين الجدول التالي القتطاعات التي تم اإرجاعها خالل ال�سنة المالية 2007 ح�سب المنخرطين:

بماليين الدراهم

ن�سبة التغيير%2007%2006م�سدر اإرجاع القتطاعات

07/06

34،10 - %88،84 % 92،569،59 %14،56الموظفون المدنيون
62،04 %3،15 % 1،340،34 %0،21الموظفون الع�سكريون

9،96 - %8،00 % 6،100،86 %0،96موظفو القوات الم�ساعـدة
31,35 -  %100,00 % 100,0010,80 %15,73المجموع
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3 ـ التوازن المالي

1.3 ـ التوازن العام
من خالل تحليل المعطيات المالية ل�سنة 2007 يت�سح اأن هناك ارتفاعا طفيفا بن�سبة 5،45 % لاللتزامات 

مقارنة مع ال�سنة الفارطة ، كما عرفت الموارد هي الأخرى ارتفاعا طفيفا بلغت ن�سبته 6،23 %.  

يمثل  ما  وهو   %  126،17 اإلى   %  125،25 بالموارد من  النفقات  تغطية  انتقل معدل  وهكذا 

ارتفاعا طفيفا قدر بـــ 0،73 %.

الو�سعية المالية لل�سندوق المغربي للتقاعد خالل ال�سنتين الماليتين 2006 و 2007: 

                                   بماليين الدراهم

ن�سبة التغيير20062007

07/06
6،23 %860،76 812،8117 16الموارد الإجمالية
5،45 %155،73 423،6314 13النفقات الإجمالية

9،32 %705،03 389،183 3الفائـــ�س
0,73 %126,17 %125,25 %معدل التغطية

2.3 - التوازن ح�صب الأنظمة
بماليين الدراهم 

القتطاعاتالأنظمة

1
م�ساهمة 

الم�سغل  2

الموارد

3=2+1
النفقات

4
الر�سيد     

4ـ3
معدل 

التغطية %

126،10 %307،69 842،652 150،348 364،2811 786،065 5نظام المعا�سات المدنية
79،55 %862،83 - 219،40 356،574 194،743 161،832 1نظام المعا�سات الع�سكرية

111,06 %444,85 062,051 506,9013 559,0214 947,897 6المجموع

اإيجابية بالن�سبة  اأن هناك موؤ�سرات  المدنية  المعا�سات  المالية لنظام  يت�سح من خالل الح�سيلة 

لمعدل التغطية الذي و�سل اإلى 126،10 %، اأما الفائ�س المالي فقد بلغ 307،69 2 مليون درهم 

�سنة 2007 مقابل  194،36 2 مليون درهم �سنة 2006. 

في  الزيادة  ورغم   .1993 �سنة  منذ  م�سطردا  عجزا  الع�سكرية  المعا�سات  نظام  عرف  حين  في 

م�ساهمة الدولة لهذا النظام، فاإن العجز ل يزال مهما حيث و�سل خالل �سنة 2007 اإلى 862،83 

مليون درهم مقابل 905،43  مليون درهم �سنة 2006 بمعدل تغطية بلغ 79،55 % وهي ن�سبة 

تقل عن الحد الأدنى ل�سمان توازن هذا النظام.
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التوجهات  تعك�س  ا�ستراتيجية  روؤية  اإطار  في   2007 �سنة  بر�سم  ال�سندوق  عمل  برنامج  يندرج 

الأ�سا�سية المحددة في المخطط الخما�سي 2004- 2008. وقد تم تحقيق مجموعة من المنجزات 

الم�سطرة في برنامج العمل 2007 والتي ت�سمل عددا من الأعمال البنيوية ترتبط بالمحاور التالية: 

 

1- المحور المالي

ت�ستهدف الأن�سطة المندرجة في هذا المحور ال�سهر على ديمومة اأنظمة التقاعد.

1.1 القيادة الكتوارية لالأنظمة

في اإطار المخطط الخما�سي لل�سندوق المغربي للتقاعد وتطبيقا للمادة الرابعة من المر�سوم رقم 

2.95.749 ال�سادر في 8 رجب 1417 الموافق لــ 20 نونبر 1996 القا�سي بتطبيق القانون رقم 
بتقديم  ال�سندوق  اإدارة  يلزم  الذي  للتقاعد  المغربي  ال�سندوق  تنظيم  باإعادة  والمتعلق   43.95
الح�سيلة الإكتوارية للمجل�س الإداري �سنويا، قامت م�سالح ال�سندوق بر�سم هذه ال�سنة باإنجاز 

ح�سيلة اكتوارية لأنظمة المعا�سات المدنية.

اإن اإنجاز الح�سيلة الإكتوارية ل�سنة 2007 ا�ستوجب القيام باإ�سقاطات ديموغرافية ومالية لتقييم التحمالت 

والمداخيل الم�ستقبلية للنظام. كما تهدف اإلى تقييم تطور النظام �سمن اأفق ي�ستند فقط على الإلتزامات 

الم�سطرة تجاه المنخرطين والمتقاعدين الحاليين المنتمين للنظام )التقييم في اإطار مجموعة �سبه مغلقة(.

تقييم اللتزامات

يتبين من خالل الجدول اأ�سفله اأن القيمة الحالية المحتملة للنفقات والماأخوذة من مجموعة �سبه 

مغلقة، ت�سل اإلى 498 مليار درهم مقابل 425 مليار درهم خالل ال�سنة الفارطة اأي بن�سبة تغير 

بلغت 17،18 %.

بماليير الدراهم   

ن�سبة التغير31 دجنبر 312007 دجنبر 2006القيمة الحالية المحتملة للنفقات

9،65 %106116المتقاعدون وذوو حقوقهم
20،06 %318382الن�سيطون

17,08 %425498المجموع

III- ح�صيلة برنامج   
 العمل ل�صنة2007 

III- ح�شيلة برنامج   

 العمل ل�شنة 2007
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تقييم الموارد

مقارنة مع �سنة 2006.            ارتفعت القيمة الحالية المحتملة للموارد بــــ 10،58 % 

بماليير الدراهم   

ن�سبة التغير31 دجنبر 312007 دجنبر 2006

10،58 %949 527108 98القيمة المحتملة للموارد

الحتياطيات المتوقعة

مقارنة مع  تقدر الحتياطيات المتوقعة بــــ 045 54 مليون درهم بزيادة بلغت ن�سبتها 9،40 % 

�سنة 2006.  

بماليين الدراهم   

ن�سبة التغير31 دجنبر 312007 دجنبر 2006الحتياطيات المتوقعة

9,40 %045 40154 49المجموع

التحمالت ال�صافية غير المغطاة

القيمة الحالية المحتملة  الفرق بين  من جهتها فاإن اللتزامات ال�سافية غير المغطاة والتي تمثل 

للموارد بما فيها الحتياطيات والقيمة الحالية المحتملة للتحمالت تقدر ب 335،006 مليار درهم 

مقارنة بال�سنة الما�سية. بتراجع بلغت ن�سبته 20،75 % 

 بماليين الدراهم

ن�سبة التغير31 دجنبر 312007 دجنبر 2006

 التحمالت ال�سافية 

غير الم�سمولة بالتغطية
-277 439  -335 006 % 20،75

على م�ستوى الموؤ�سرات الكتوارية، يو�سح الجدول اأ�سفله انخفا�س معدل التمويل الم�سبق بن�سبة 

ومعدل تغطية الحقوق المكت�سبة بن�سبة 1،45 %.  % 2،05
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ن�سبة التغير31 دجنبر 312007 دجنبر 2006

2،05- %32،70 %34،80 %معدل التمويل الم�سبق )1(
1،45- %13،50 %14،95 %معدل التغطية للحقوق المكت�سبة )2(

معامل قيمة الحتياطيات المتوقعة والقيمة الحالية المحتملة للموارد  ?1 معدل التمويل الم�سبق : 
على معدل القيمة الحالية المحتملة للخدمات.  

معامل قيمة الحتياطات المتوقعة على القيمة الحالية المحتملة للحقوق المكت�سبة. 2 ن�سبة التغطية : 

 الح�صيلة الإكتوارية ل�صنة 2007

بماليين الدراهم

ن�سبة التطور31 دجنبر 2007 31 دجنبر 2006

17,08 %000 366498 425القيمة الحالية المحتملة للنفقات
19،81 %775 653381 318الحقوق المكت�سبة للن�سيطين 

14،71 %139 24777 67الحقوق المكت�سبة للمتقاعدين 
 الحقوق المكت�سبة للم�ستفيدين

0،96- %  086 46639 39من المغادرة الطوعية 
10,58 %949 527108 98القيمة الحالية المحتملة للموارد

9,40 %045 40154 49الحتياطيات المتوقعة
13،62 %011 37647 41موجودات

35،00- %330 1233 5مغادرة طوعية

27،65 %703 9013 2عجز نظام المعا�سات الع�سكرية
20,75 %006 335 - 439 277-التحمالت ال�صافية غير الم�صمولة بالتغطية

1 %020 0202 2اأفق التوازن
2,05- %32.70 %34.80 %معدل التمويل الم�صبق

كما قام ال�سندوق بر�سم نف�س ال�سنة باإجراء درا�سات لالنعكا�سات المحتملة، وذلك لتقييم بع�س 

القتراحات المتعلقة بم�ساريع حكومية منها:
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• النعكا�س المحتمل لعملية المغادرة الطوعية لموظفي الجماعات المحلية على التوازنات المالية 
لل�سندوق المغربي للتقاعد؛ 

• انعكا�س الإدماج المحتمل للتعوي�س على ال�سكن في وعاء القتطاعات على مالية ال�سندوق 
المغربي للتقاعد بالن�سبة لموظفي المكتب الوطني للماء ال�سالح لل�سرب؛

• انعكا�س تخفي�س ال�سريبة على الدخل بالن�سبة لمتقاعدي ال�سندوق المغربي للتقاعد.

وفي مجال اإ�سالح نظام التقاعد على ال�سعيد الوطني ، �سجلت �سنة 2007 م�ساركة ال�سندوق 

بفعالية في اأ�سغال اللجنة التقنية المكلفة بالإ�سالح التي ت�سرف عليها مديرية التاأمينات والحتياط 

الجتماعي التابعة لوزارة المالية والخو�س�سة. ويتحدد دور اللجنة المذكورة في و�سع مخطط 

اإعداد دفتر  ال�سنة من  التقنية خالل هذه  اللجنة  تمكنت  بالمغرب. وقد  التقاعد  نظام  لإ�سالح 

التحمالت المتعلق بالدرا�سات الكتوارية وو�سع بع�س �سيناريوهات الإ�سالح التي تمت الم�سادقة 

عليها من طرف اللجنة الوطنية.

1-2.  القيادة المالية لالأنظمة
على م�ستوى القيادة المالية ، بلغت الحتياطيات الموظفة من طرف ال�سندوق 47 مليار درهم وذلك 

عند نهاية �سنة 2007، بتطور بلغ 7،80 مليار درهم اأي ما يقارب 20 % مقارنة مع �سنة 2006. 

تدبير  ن�ساط  خالل  من  المحققة  المالية  العائدات  اأهمية  ن�سجل  الموارد  هذه  طبيعة  وح�سب 

المحفظة المالية والتي تجاوزت لل�سنة الثانية على التوالي مبلغ النتائج التقنية لالأنظمة. وقد بلغت 

اإليها 1،78 مليار بر�سم النتائج التقنية  الفوائ�س التقنية لهذه ال�سنة 2،09 مليار درهم تن�ساف 

المرتبطة بال�سنة الما�سية. فيما بلغت التعوي�سات المتعلقة بانعكا�س المغادرة الطوعية والتي تم 

ال�سنة  بر�سم  الدولة 1،50 مليار درهم فقط مقابل 2 مليار كانت متوقعة  ت�سديدها من طرف 

المالية 2007.

ولالإ�سارة فقد �سجل توظيف هذه الحتياطيات ح�سب اأ�سناف الموجودات هيمنة قيم الدولة اأو الم�سمونة 

من طرفها بما يمثل 77،10 % من مجموع الحتياطيات. وفي ما يلي توزيع المحفظة المالية:
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بلغت القيمة التداولية لالحتياطيات المالية لل�سندوق 53،23 مليار درهم عند نهاية �سنة 2007 اأي ما 

يعادل 4،82 مرة معدل النفقات بر�سم ال�سنوات الثالث الأخيرة لنظامي المعا�سات المدنية والع�سكرية.

اإيراد �سافي قدر  بتحقيق  ال�سنة �سمح  نف�س  بر�سم  المالية  المحفظة  تدبير  فاإن  اأخرى،   من جهة 

تدبير  ن�ساط  انطالق  منذ  المتراكمة  العائدات  جعل  الذي  ال�سيء  درهم  مليون   2 357،38 بـــ 

المحفظة المالية تقفز اإلى اأكثر من 10،59 مليار درهم. 

1-3.  تح�صيل العائدات والديون
بت�سوية   2007 �سنة  بر�سم  279 جماعة  المحلية قامت  الجماعات  لمتاأخرات م�ساهمات  بالن�سبة 

و�سعيتها، وذلك باإر�سال  اأوامر بالدفع بمبلغ  اإجمالي قدر ب36،015 مليون درهم. اأما بالن�سبة 

لو�سعيات باقي الجماعات المحلية فهي في طريق الت�سوية.

م�ستندات  على  يتوفر  ل  بع�سها  درهم.  مليون   250،95 يبلغ  اإيجابي  بفارق  جماعة   828  •
مرجعية تتعلق بالت�سوية في انتظار تو�سل ال�سندوق بها .

• 236 جماعة بدون فارق ؛

• 407 جماعة بفارق �سلبي يبلغ 32،69 مليون درهم؛

• 72 جماعة لم تر�سل لل�سندوق اإلى حد الآن �سوى قوائم القتطاعات بر�سم الفترة الممتدة من 
1990 اإلى غاية 1995. 

اأما فيما يتعلق بهيئات الإلحاق، فاإن نتائج التح�سيل �سجلت ما يلي:

• 56 هيئة اإلحاق تم ت�سفيف وت�سحيح و�سعية موظفيها الملحقين بر�سم الفترة الممتدة من 
1990 اإلى غاية 2007؛

• 25 هيئة تم تذكيرها من اأجل ت�سحيح الفوارق الإيجابية بر�سم القتطاع لأجل التقاعد.

كما تم تح�سيل مبلغ 842،72 286 درهم بر�سم المدرك الم�سجل لفائدة 5 هيئات اإلحاق.

توزيع المحفظة المالية ح�صب اأ�صناف الموجوداتتوزيع المحفظة المالية ح�صب اأ�صناف الموجودات

الأ�سهم الم�سعرة بالبور�سة 

%19,40

�سندات خا�سة 

%2,60
موجودات اأخرى

%0,90

قيم الدولة اأو الم�سمونة من طرفها

%77,10
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من ال�سطر الأول  وبالن�سبة لالنعكا�س المالي لعملية المغادرة الطوعية، فقد �سوت الدولة 75 % 

والبالغ 2000 مليون درهم خالل ال�سنة المالية 2007.

وبخ�سو�س عجز نظام المعا�سات الع�سكرية والذي ارتفعت متاأخراته بر�سم �سنوات 2004 و2005 

و2006 و 2007 اإلى 195 4 مليون درهم، )تت�سمن 900 مليون درهم تمت ت�سويتها بر�سم �سنة 

2007 وتتعلق بالموازنة الجزئية لعجز النظام( فقد التزمت الدولة بت�سوية هذا العجز �سنويا وذلك 
الفترة مابين فاتح  اإطار عقد المخطط الموقع بينها وبين ال�سندوق المغربي للتقاعد بر�سم  في 

اأكتوبر 2007 و31 دجنبر 2009.

هذا وتجدر الإ�سارة اإلى اأنه تم اإعداد برنامج عمل من اأجل اإر�ساء مهمة »التح�سيل« خ�سو�سا 

المحور المتعلق بالمبالغ الموؤداة خطاأ.

2- محور الم�صاطر والتنظيم 

2-1.  تدبير الإنخراطات
تمت متابعة عملية تحيين قاعدة المعطيات الخا�سة بالموظفين المدنيين للدولة والجماعات المحلية 

والموؤ�س�سات العمومية وموظفي القوات الم�ساعدة. كما ا�ستمرت عملية التبادل المعلوماتي للمعطيات 

التي تم ال�سروع فيها منذ �سنة 2005 و اإلى غاية نهاية 2007 وذلك على الم�ستويات التالية:

و  لل�سرب  ال�سالح  للماء  الوطني  المكتب  مع  التبادل  تعزيز  العمومية:  للموؤ�س�سات  بالن�سبة   •
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والم�سح العقاري والخرائطية وات�سالت المغرب وبريد المغرب 

العدد  من   %  70 المعلوماتي  التبادل  ويهم  للتقاعد.  المغربي  وال�سندوق  الوطني  والتعاون 

الإجمالي لم�ستخدمي الموؤ�س�سات العمومية المنخرطة في ال�سندوق.

يخ�س  وفيما  المذكورة.  الموؤ�س�سات  مع  المعطيات  بتبادل  يتعلق  اتفاق  بروتوكول  اإعداد   •
الموؤ�س�سات العمومية الأخرى المعنية بهذا الم�سروع وهي المركز ال�ست�سفائي ابن �سينا وال�سركة 

الوطنية لالإذاعة والتلفزة ومعهد الح�سن الثاني للزراعة والبيطرة فاإن الأ�سغال التح�سيرية المتعلقة 

بت�سحيح واإغناء جذاذات النخراط توجد في طور النجاز؛

• بالن�سبة للجماعات المحلية يجري التعاون مع هذه الجماعات والخزينة العامة للمملكة من اأجل 
و�سع نظام معلوماتي لتبادل المعطيات المتعلقة بالو�سعيات الإدارية لموظفي هذه الجماعات؛

• بالن�سبة لموظفي الدولة المدنيين، فاإن التبادل المعلوماتي يهم وزارة القت�ساد والمالية ووزارة 
التربية الوطنية ووزارة الفالحة؛

• بالن�سبة للقوات الم�ساعدة: تم اعتماد نف�س الإجراءات التي �سرع فيها اأي�سا مع  المفت�سية العامة 
للقوات الم�ساعدة.
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2-2  متابعة القتطاعات
تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات مع الخزينة العامة للمملكة بغية اإر�ساء نظام للتبادل المعلوماتي 

للمعطيات ق�سد متابعة دفع اقتطاعات اأعوان الجماعات المحلية. 

بالمقابل همت عملية ت�سجيل المبالغ الفردية لالقتطاع الإ�سافي الأول والثاني وت�سحيح الخدمات 

من  اإلى 359 1 جماعة في نهاية �ستنبر 2007 بن�سبة بلغت 80 %  000 72 منخرط ينتمون 
مجموع المنخرطين المنتمين للجماعات المحلية.

اعتماد طريقة  الخدمات تم  بر�سم ت�سحيح  المتعلق بمتابعة القتطاعات  بالم�سروع  فيما يتعلق 

للتتبع والطالع على مبالغ الت�سحيح المقتطعة من المكتب الرئي�سي لأداء الأجور وذلك على 

م�ستوى الم�سالح التي لها عالقة بتدبير المعا�سات.

2-3  ت�صفية المعا�صات
في هذا المجال تم و�سع نظام للمراجعة الأوتوماتيكية والجماعية للمعا�سات تبعا لحركية المنا�سب 

قاعدة  تكوين  اإعادة  عملية  انتهاء   2007 �سنة  �سهدت  كما  الإدارية.  الأ�سالك  من  المحذوفة 

المعطيات )حقوق( للمعا�سات الع�سكرية للزمانة )المعا�سات الأ�سا�سية(.

خالل نهاية �سنة 2007 وفي اإطار التحكم و�سبط م�ساطر واآجال الت�سفية، ا�ستطاع ال�سندوق 

المغربي للتقاعد تجاوز الهدف المحدد في عقد المخطط الموقع بين الدولة وال�سندوق. حيث اأدى 

المعا�سات الرئي�سية في ال�سهر الموالي لالإحالة  اإلى التقاعد ،اأي بدون انقطاع بين الأجر والمعا�س 

لحوالي 85 % من مجموع المنخرطين المحالين اإلى التقاعد، محققا بذلك ن�سبة بلغت 93 % .

 2-4  اأداء المعا�صات

في اإطار متابعة تحيين قاعدة المعطيات المتعلقة باأداء المعا�سات تمت مبا�سرة اإنهاء مجموعة من 

الأن�سطة  ويتعلق الأمر على الخ�سو�س بتعديل وتقويم التفاوتات بين مبالغ التعوي�سات العائلية 

المقدمة وعدد الأطفال اأو الأيتام الم�سجلين بالن�سبة لالأنظمة الم�ساهمة.

وفي اإطار تح�سين جودة الخدمات و�سمان تدبير اأف�سل اأوكلت وزارة القت�ساد والمالية لل�سندوق 

المغربي للتقاعد مهمة تدبير المعا�سات التالية :

• المنح والإعانات الخا�سة ب : » �سندوق التبغ« و »اأرامل ال�سهداء«؛

• المعا�سات ال�ستثنائية والتعوي�سات الممنوحة لأع�ساء الحكومة ال�سابقين.  

كما اتخذ ال�سندوق مجموعة من الإجراءات الرامية اإلى تح�سين جودة الخدمات المقدمة للمتقاعدين 

من بينها :
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• التوقيع مع كل من ال�سركة العامة المغربية لالأبناك وبريد المغرب على بروتوكول اتفاق لإحداث 
بطاقة اإلكترونية لأداء المعا�سات لفائدة متقاعدي ال�سندوق المغربي للتقاعد.

• اعتمد ال�سندوق وب�سراكة مع الخزينة العامة للمملكة م�سطرة للتحويل البنكي لفائدة المعا�سات 
الموؤداة في فرن�سا وهي الم�سطرة التي عو�ست الطريقة الكال�سيكية المعتمدة على بطائق الت�سجيل.

2-5  تدبير الأر�صيف وال�صتقبال
يتعلق الأمر بتمكين ال�سندوق المغربي للتقاعد من نظام لالأر�سيف مهياأ وموؤمن. في هذا التجاه 

تم النتهاء من مرحلة ت�سخي�س الحالة الراهنة لالأر�سيف، كما تم اإعداد برنامج عمل متعلق بتعزيز 

نظام الأر�سفة وتح�سينه. وفي هذا ال�سدد تقرر العتماد، عن طريق مناق�سة، على مكتب خبرة 

متخ�س�س » INTELLIA « لإجراء درا�سة تحدد المعالم الم�ستقبلية لأر�سيف ال�سندوق وو�سع 

�سيناريو لإعادة تنظيمه وتتبع الإ�سراف على اإنجازه.

اليومي  التدبير  المكلفة بالأر�سيف على �سمان  الم�سلحة  الدرا�سة تعمل  اإنجاز هذه  انتظار  وفي 

لالأر�سيف واحترام الم�ساطر المنظمة له. 

وانطالقا من �سهر غ�ست 2006 و�سع ال�سندوق المغربي للتقاعد رهن اإ�سارة زبنائه مركزا هاتفيا 

لالت�سال بهدف تلبية حاجيات المتقاعدين والمنخرطين على م�ستوى توفير المعلومات والإجابة 

عن ال�ستف�سارات. وخالل �سنة 2007 تلقت خلية الت�سال 451 11 ات�سال هاتفيا بمعدل 46 

ات�سال في اليوم. 

كما �سجل انخفا�س في ا�ستقبال الزوار بمختلف ملحقات ال�سندوق بالعا�سمة بر�سم �سنة 2007، 

وذلك بف�سل �سيا�سة الالتركيز الإداري من خالل المندوبيات الجهوية التي ا�ستقبلت 032 225 زائرا، 

وكذا ال�ستقبال الهاتفي والإلكتروني الذي بلغ مجموعه 344 20. وبالتالي ا�ستطاع ال�سندوق 

تحقيق اأهدافه المتمثلة في تقلي�س عدد الزوار الوافدين على الإدارة المركزية بالرباط. 

2-6  تدبير الممتلكات العقارية
لهذه  القانونية  الو�سعية  ت�سوية  تمت  لل�سندوق  العقارية  الممتلكات  من  جزء  تفويت  اإطار  في 

يتم  �سوف  التي  والم�سطرة  الأثمنة  لل�سندوق  الإداري  المجل�س  تدار�س  المقابل  في  الممتلكات. 

اعتمادها في التفويت. وفي هذا الإطار فقد تم تفويت 74 �سقة و4 متاجر. كما اتخذ المجل�س 

الإداري قرارا بتفويت باقي ال�سقق والمتاجر المملوكة لل�سندوق.

2-7  المحا�صبة
تم ح�سر القوائم الح�سابية المتعلقة بال�سنة المالية 2006 حيث �سودق عليها من طرف الخبراء 

المحا�سبين، كما تمت الم�سادقة عليها من طرف المجل�س الإداري في دورة ماي 2007.
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وبخ�سو�س م�سروع البرنامج المحا�سباتي ل�سناديق التقاعد والذي تولى ال�سندوق المغربي للتقاعد 

الإ�سراف عليه فقد �سادق المجل�س الوطني للمحا�سبة عليه في جمعه العام الحادي ع�سر المنعقد 

حيز  و�سيدخل  والمالية،  القت�ساد  وزير  لل�سيد  الفعلية  الرئا�سة  نحت   2007 ماي   10 بتاريخ 

التطبيق بالن�سبة لل�سنوات المالية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2009.

2-8 نظام المعلوميات

تم ت�سطير مجموعة من الأهداف في هذا المجال منها بلوغ م�ستوى عال من العمل الآلي وتاأمين وع�سرنة 

النظام المعلوماتي واإدماج التكنولوجيا الجديدة لالإعالم والت�سال �سمن العمل اليومي لل�سندوق.

وهكذا �سجلت هذه ال�سنة انطالق اأ�سغال المخطط المديري لنظام المعلوميات من اأجل تحديد 

النظام المعلومياتي لل�سندوق على مدى الخم�س �سنوات المقبلة 2007 – 2011.

المنجزات  تقييم  المذكور �ستمكن من  المخطط  باإعداد  المتعلقة  الدرا�سة  فاإن  الخ�سو�س  وبهذا 

النظام  هذا  على  �سيتوجب  كما  المعتمدين.  والتنظيم  الختيارات  وكذا  المحققة،  والمكت�سبات 

المعلومياتي الم�ستقبلي الأخذ بعين العتبار الختيارات الجيدة التي تم تحقيقها ومحاولة تجاوز 

ال�سعوبات المرتبطة بالجوانب التقنية والتنظيمية وكذا التدبيرية.

وفي اإطار ع�سرنة النظام المعلوماتي والتدبيري، �سجلت �سنة 2007 اإعطاء انطالقة طلب العرو�س 

المتعلق باقتناء بنية المعدات والبرنامج المعلوماتي لم�سروع نظام الم�ساعدة على اتخاذ القرارات.

2-9 مراقبة التدبير والبرمجة و الميزانية

تدبير  بمهن  المتعلقة  لالأن�سطة  اإح�سائية  جداول  ت�سميم  تم  التدبير  مراقبة  بمجال  يتعلق  فيما 

المعا�سات وذلك من اأجل اإقامة نظام لإنجاز التقارير عن هذه الأن�سطة. هذا العمل تم تحقيقه من 

خالل و�سع لوائح اأ�سبوعية للقيادة وذلك في اإطار متابعة حملة ت�سفية المعا�سات ل�سنة 2007. 

من جهة اأخرى يتم ب�سكل دوري اإنتاج لوائح القيادة ال�سهرية المتعلقة باأداء المعا�سات واأن�سطة 

ال�ستقبال الهاتفي ومتابعة الخدمات المقدمة عن بعد وذلك ب�سكل منتظم.

كما �سهدت هذه ال�سنة، الم�سادقة والتوقيع على »عقد مخطط« بين الدولة وال�سندوق ومتابعة 

تنفيذه بر�سم مدة العقد والممتدة من فاتح اأكتوبر 2007 اإلى غاية متم دجنبر 2009.  

2-10  التدقيق والتنظيم

خالل �سنة 2007 تمت متابعة مجموعة من الأورا�س تتعلق باإغناء وتح�سين المراجع التنظيمية 

تبقى  الأورا�س  وهذه  المتبناة.  التنظيمية  التغييرات  مختلف  و�سع  في  الم�ستخدمين  وم�ساعدة 

م�ستمرة بالنظر اإلى الروؤية المعتمدة التي ت�سبو اإلى التح�سين الم�ستمر لمناهح وتنظيم العمل.
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اأما فيما يتعلق بتحديد الم�ساطر، فقد تم خالل �سنة 2007 و�سع م�ساطر جديدة بن�سبة 2،16 % مرتبطة 

بمجالت الم�سالك القانونية ونظام التقاعد التكميلي واأداء المعا�سات، بالإ�سافة اإلى م�ساطر اأخرى.

هذا وقد بلغت الن�سبة الإجمالية لتحيين الم�ساطر 71،47 % من مجموع الم�ساطر المحددة م�سجلة 

ارتفاعا و�سل اإلى 81،16 % اإذا ما اأخذنا في العتبار الم�ساطر التي توجد في طور الت�سخي�س والبالغ 

عددها 13 م�سطرة. كما بلغت ن�سبة تحيين الم�ساطر خالل هذه ال�سنة 6،06 %.

بالإ�سافة اإلى ذلك، تجدر الإ�سارة اإلى اأن اإنجاز الدرا�سة المتعلقة بتقييم وو�سع توجهات تطور 

التنظيم والم�ساطر المتعلقة بمهن ال�سندوق والتي انطلقت في فبراير 2007 عهد بها اإلى مكتب 

خبرة خارجي. وقد مكنت هذه الدرا�سة من تحديد محاور و�سيناريوهات تح�سين اأداء الم�ساطر 

هذه  تو�سيات  تنفيذ  في  ال�سروع  تم  كما  معمق.  ت�سخي�س  على  العتماد  من خالل  المذكورة 

الدرا�سة ابتداء من �سنة 2007، اإذ من المنتظر متابعة العملية خالل ال�سنة المالية 2008.

3- محور تطوير الموارد الداخلية

وعيا منها باأهمية الراأ�سمال الب�سري ودوره الأ�سا�سي في تحقيق اأهداف الموؤ�س�سة، عرفت الم�سلحة 

م�ستخدمي  لفائدة  للتكوين  برنامج  اإعداد  هم  مكثفا  ن�ساطا  الب�سرية  الموارد  بتدبير  المكلفة 

ال�سندوق، والذي ارتكز على المحاور التالية:

• التدبير

• الحكامة التدبيرية 

• المالية والمحا�سبة 

• المعلوميات

وهكذا، وبر�سم ال�سنة المالية 2007 ا�ستفاد 145 من الم�ستخدمين من تكوين واحد على الأقل، 

وهو ما يمثل ن�سبة 30 % من مجموع م�ستخدمي الموؤ�س�سة.

وفيما يتعلق بتدبير وتطوير الموارد الب�سرية فاإن العمليات المنجزة في هذا الإطار تتوزع كالتالي:
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العددالعملية

22التوظيف
6توظيف الأعوان الموؤقتين بر�سم التر�سيم

23تر�سيم المتدربين
3اإدماج الأعوان الملحقين

5اإعادة الت�سنيف
417ترقية في الرتبة
105ترقية في ال�سلم
2تعيين م�سوؤولين

12الحذف من الأ�سالك الإدارية

4-  محور الم�صتفيدين من خدمات ال�صندوق

4-1  تحويل المعا�صات وجودة الخدمات
العمومي، خ�سو�سا على م�ستوى  المرفق  تدبير  الالتركيز في مجال  �سيا�سة  اختيار  نظرا لأهمية 

التزم ال�سندوق من خالل مخططه  تح�سين جودة الخدمات المقدمة للمنخرطين والمتقاعدين، 

الخما�سي 2004 – 2008 بتطوير �سبكة جهوية للقرب ت�سمح له بالنفتاح على محيطه واإر�ساء 

زبنائه في الجهات المعنية.  

اإطار هذا التوجه تم تبني واإعداد �سيا�سة للقرب ومخطط توا�سلي، وهو ما يمثل اختيارا  وفي 

ا�ستراتيجيا لل�سندوق. وبالفعل فقد �سادق المجل�س الإداري لل�سندوق على اإحداث �ست ممثليات 

جهوية في اأفق �سنة 2008. خالل ال�سنة المالية 2007، تم افتتاح ثالثة ممثليات جهوية جديدة 

بكل من فا�س ومراك�س واأكادير.

وخالل ال�سنة ا�ستقبلت المندوبيات الجهوية لل�سندوق 032 225 زائرا مقابل 717  153 �سنة 2006  بزيادة 

بلغت ن�سبتها 46 % ، ولالإ�سارة فاإن اإحداث المندوبيات الثالث الجديدة �ساهم في تحقيق هذه الن�سبة. 

وبر�سم نف�س الفترة قامت هذه المندوبيات با�ستقبال ومراقبة 193 38 ملفا واأحالتها على الم�سالح 

المركزية وهو ما يمثل زيادة تقدر ب 67 % مقارنة بال�سنة الما�سية. هذا ويجدر التذكير اإلى اأن 

المندوبيات الجهوية ترتبط مبا�سرة بالنظام المعلوماتي لل�سندوق.

كما اأجاب ال�سندوق خالل نف�س ال�سنة على 69 تظلم وا�ستف�سار اأحيل عليه من طرف موؤ�س�سة ديوان 

المظالم التي داأبت منذ اإحداثها على اإر�سال ال�سكايات المتعلقة بالخدمات المقدمة من طرف ال�سندوق. 
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وفي اإطار تح�سين جودة الخدمات تم القيام بمجموعة من الأن�سطة خالل ال�سنة، ويتعلق الأمر بــ:

• تطوير التطبيقات المعلوماتية التي تمكن من الطالع عبر الموقع الإلكتروني على القتطاعات 
المنجزة على معا�سات التقاعد وتدبير ال�ستف�سارات وطلب �سهادات النخراط؛

المتعلق باخت�سار م�سطرة اأداء المعا�سات الموؤداة عبر   E-mandat اإعطاء النطالقة لم�سروع •
بريد المغرب؛

• الأداء الإلكتروني الكامل للمعا�سات الموؤداة عبر الخزينة العامة للمملكة؛

• الم�سادقة على م�سروع التفاق الموقع مع كل من بريد المغرب وال�سركة العامة المغربية لالأبناك 
والمتعلق باأداء المعا�سات بوا�سطة البطاقة البنكية. 

4-2  الحتياط الجتماعي التكميلي
في اإطار الحتياط الجتماعي التكميلي، وتنويع الخدمات المقدمة اأقر المجل�س الإداري لل�سندوق 

ي�سير  الذي  النظام  وهو  »التكميلي«،  الم�سمى  التكميلي  التقاعد  نظام  اإحداث  للتقاعد  المغربي 

بموجب قرار ال�سيد وزير المالية والخو�س�سة رقم 05-46 ال�سادر في 3 ذي الحجة 425 1 الموافق 

لــ 14 يناير 2005 وال�سادر في الجريدة الر�سمية عدد 288 5.

وكذا  التوا�سل،  مخطط  م�ستوى  على  مهمة  ديناميكية   2007 �سنة  عرفت  الخ�سو�س  وبهذا 

المخطط التجاري. وفي نف�س الإطار ا�ستمرت م�سلحة » التكميلي« في مجهوداتها الرامية اإلى 

التعريف بالمنتوج الجديد م�ستعملة في ذلك مجموعة من الو�سائل من بينها :

الإدارات  موظفي  مع  المبا�سر  التوا�سل  اأ�سلوب  باعتماد  وذلك  تح�سي�سية  اأن�سطة  تنظيم   •
والموؤ�س�سات العمومية واأي�سا مع م�ستخدمي ال�سندوق؛

• بعث ر�سائل اإخبارية اإلكترونية اإلى م�سوؤولي بع�س الإدارات )روؤ�ساء اأق�سام وم�سالح( تت�سمن تعريفا 
بمميزات نظام »التكميلي« )الأهداف وال�ستراكات والمزايا ال�سريبية...( وكذا طريقة النخراط؛

• بعث مرا�سالت اإخبارية تتعلق بالتعريف بنظام التقاعد التكميلي؛

لرجال  ال�سنوي  المعر�س  من  الرابعة  الدورة  في  الم�ساركة  عبر  التظاهرات  التوا�سل من خالل   •
التلفزية  البرامج  في  الم�ساركة  عبر  وكذا  ال�ساد�س،  موؤ�س�سة محمد  المنظم من طرف  التعليم 

والإذاعية المخ�س�سة لمناق�سة مو�سوع التقاعد التكميلي.
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على الم�ستوى الت�سويقي تم خالل �سنة 2007 التوقيع على 11 اتفاقية لالقتطاع من الأجر بر�سم 

العمومية  الموؤ�س�سات  من  ومجموعة  للتقاعد  المغربي  ال�سندوق  بين  »التكميلي«  في  ال�ستراك 

الوطني  والمكتب  والمتو�سطة  ال�سغرى  للمقاولت  الوطنية  والوكالة  للموانئ  الوطنية  )الوكالة 

للماء ال�سالح لل�سرب والوكالة الوطنية للتاأمين ال�سحي و�سركة ا�ستغالل الموانئ ومجل�س النواب( 

والجماعات المحلية، مما �سمح بتحديد �سروط وطريقة القتطاع لفائدة ال�سندوق، وكذا طرق 

تنفيذ القتطاع من المنبع ل�ستراكات التقاعد التكميلي بر�سم ال�سريبة على الدخل وفقا لأحكام 

المادة 10 من القانون المالي رقم 48-03.

وبف�سل الجهود التي با�سرتها م�سلحة »التكميلي« تبين الأرقام الم�سجلة خالل نهاية �سنة 2007 

تنامي وتيرة الن�ساط، فقد �سجلت خالل هذه ال�سنة 350 انخراطا جديدا مما اأدى اإلى ارتفاع عدد 

المنخرطين من 333 �سنة 2006 اإلى 683 في نهاية �سنة 2007 بارتفاع بلغت ن�سبته 105 %.

 هذا ، وقد بلغ رقم المعامالت المرتكز على ح�سيلة ال�ستراكات ال�سهرية والدفوعات ال�ستثنائية

 وفوائد الح�سابات الجارية خالل هذه ال�سنة 3،44 مليون درهم بارتفاع بلغت ن�سبته 389 %

 بالمقارنة بال�سنة الما�سية، وهو رقم يف�سره ارتفاع مبالغ ال�ستراكات ال�سهرية. حيث بلغ معدل

 ال�ستراك ال�سهري 479 درهم.

ن�سبة التغير20062007

95%850 950200 102ال�ستراكات الجديدة
328%583 578 7882 601ال�ستراكات ال�سهرية

55%200 700159 102الدفوعات ال�ستثنائية
289%783 737 4882 704مجموع ال�ستراكات

389%900 458 0503 707رقم المعامالت

وقد انتهت بنجاح عملية ح�ساب ن�سبة اإعادة تقييم ال�ستراكات في نظام »التكميلي«، اإذ تمت 

تهم 569 دفترا فرديا. ر�سملة ال�ستراكات على اأ�سا�س ن�سبة مردودية بلغت 9،40 % 

5- محور النفتاح على المحيط الخارجي

بعدما �سهدت �سنة 2006 اإحداث ق�سم التوا�سل والذي ا�ستغل في البداية على اإعداد ت�سور ل�سيا�سة 

التوا�سل الداخلي والخارجي تمت الم�سادقة عليه من طرف هيئات الحكامة في ال�سندوق، تميزت 

�سنة 2007 باإنجاز العديد من الم�ساريع همت مجالي التوا�سل الداخلي والخارجي.
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التوا�صل الخارجي

�سارك الق�سم في تنظيم اليوم الدرا�سي الذي انعقد بال�سخيرات في 9 مار�س 2007 حول مو�سوع: 

» اأنظمة التقاعد بالوظيفة العمومية: نظرة حول التجارب الدولية ». ومن خالل هذه المبادرة �سعى 

ال�سندوق للم�ساهمة في النقا�س الدائر حول اإ�سالح اأنظمة التقاعد من خالل خلق ف�ساء للحوار 

جمع خبراء من م�ستوى عالي ينتمون لموؤ�س�سات دولية مختلفة مثل البنك الدولي والمكتب الدولي 

الخبراء  التقاعد.  وقد قدم  باإ�سكالية  باحثين جامعيين وفاعلين وطنيين مهتمين  لل�سغل وكذا 

الأجانب التوجهات الدولية المتعلقة بالإ�سالح ح�سب الأنظمة. ولالإ�سارة فاإن الندوة خلفت اأ�سداء 

اإعالمية جيدة من طرف و�سائل الإعالم التي غطت التظاهرة. 

للتقاعد  المغربي  لل�سندوق  الإداري  للمجل�س  الثالثة  الولية  بر�سم  الرابعة  الدورة  هام�س  وعلى 

المالية  ال�سيد وزير  تراأ�سه  اتفاق،  التوقيع على بروتوكولي  التوا�سل في تنظيم حفل  �سارك ق�سم 

والخو�س�سة،  بين كل من ال�سيد مدير ال�سندوق المغربي للتقاعد من جهة، وال�سيد المدير العام 

لبريد المغرب وال�سيد المدير العام لل�سركة العامة المغربية لالأبناك من جهة اأخرى، وذلك من اأجل 

اإحداث بطاقة اأداء اإلكترونية لفائدة المتقاعدين المنتمين لل�سندوق. وقد ح�سرت مرا�سيم التوقيع 

العديد من و�سائل الإعالم لتغطية الحدث.

وبمنا�سبة افتتاح المندوبية الجهوية لل�سندوق بمدينة فا�س تم تنظيم لقاء توا�سلي يوم 14 يناير 

2007 مع ال�سركاء المحليين والوطنيين وممثلي و�سائل الإعالم، وذلك من اأجل التعريف بالمهام 
يتعلق  ا�ستراتيجي  لهاج�س  ت�ستجيب  والتي  لل�سندوق  الجهوية  للمندوبيات  الموكولة  والأدوار 

بالنفتاح والقرب من المرتفقين والمتعاملين.

ويلخ�س الجدول التالي الأن�سطة المتعلقة بالتوا�سل الخارجي:

عدد التظاهرات والدعائم المنجزةالعالقات العامة

العالقات ال�سحافية 

 2 الندوات ال�سحفية 

11 ال�سحافة المرئية 

13 ال�سحافة الم�سموعة 

ال�سحافة المكتوبة

27 • البالغات 
175 • ال�سحف النا�سرة 

10 • الحوارات ال�سحفية 
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العالقات مع الجمعيات

113جمعية قاعدة المعطيات 

13 الزيارات التاأطيرية 

1 109 الر�سائل الإخبارية 

التوا�صل الداخلي

اإعطاء االنطالقة لم�صروع التدفق المعلوماتي

�سهدت �سنة 2007 الإعالن عن انطالق م�سروع التدفق المعلوماتي بالتزامن مع تكوين لجنة لمرا�سلي 

التوا�سل الداخلي. وتتاألف اللجنة من ممثلي مختلف اأق�سام ال�سندوق وتلعب دور الو�سيط المعلوماتي 

مع ق�سم التوا�سل، كما تتمحور ا�ستراتيجيتها حول جمع المعلومات وتحفيز الم�ستخدمين. وبف�سل 

هذا الدور �ساهم م�سوؤولو واأطر ال�سندوق في اإنجاز الن�سرات الإعالمية الداخلية.

م�صاريع تنقيح الأنترنيت والأنترانيت وتحيينهما

في اإطار مراجعة م�سمون موقعي ال�سندوق اللكترونيين الداخلي والخارجي )الأنترنيت والأنترانيت( 

بالموقعين  يتعلق  عمل  برنامج  اإعداد  اأجل  من  للن�سر  لجنة  اأ�سغال  في  التوا�سل  ق�سم  �سارك 

واقتراحات العمل الم�ستعجلة من اأجل تحيينهما.

اإعداد ت�صور حول دليل لال�صتقبال خا�س بالم�صتخدمين الجدد

لـــ »دليل ال�ستقبال«  التوا�سل ت�سورا  اأعد ق�سم  الجدد  الم�ستخدمين  اإدماج  اأجل ت�سهيل  من 

لتعريف واإخبار الموظفين الجدد وتح�سي�سهم بثقافة ال�سندوق المغربي للتقاعد والمرتكزة على 

قيم الحترام والمهنية وجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.

ويلخ�س الجدول التالي الأن�سطة المتعلقة بالتوا�سل الداخلي:

عدد الدعائم المنجزةدعائم التوا�سل الداخلي

15الن�سرات الإخبارية الداخلية
16الن�سرة ال�سحفية

41تقارير اجتماعات اللجنة المديرية


