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Sa Majesté le Roi Mohammed VI
جاللة امللك حممد ال�ساد�س

ملك املغرب ن�رصه الله

نخلد اليوم الذكرى الثالثة ع�رشة العتالئنا العر�س٬ باعتبارها منا�سبة متجددة جت�سد عمق ما يربطك بالعر�س من 

اأوا�رش الوالء الدائم والبيعة الوثقى والتالحم العميق. كما اأنها منا�سبة مواتية لتاأكيد اخليارات االأ�سا�سية لبالدنا التي 

كر�سها الد�ستور اجلديد للمملكة ٬ الذي اأجمعت االأمة على اعتباره ميثاقا متميزا ٬ مبا يفتحه اأمامك - �سعبي العزيز- 

من اآفاق امل�ساركة الفعالة. وهو ما يحملنا جميعا م�سوؤولية العمل امل�سرتك ال�ستكمال منوذجنا املتميز يف توطيد �رشح 

الدولة املغربية الع�رشية ٬ املت�سبعة بقيم الوحدة والتقدم واالإن�ساف والت�سامن االجتماعي ٬ يف وفاء لهويتنا العريقة.« 

مقتطف من خطاب العر�س الذي األقاه جاللة امللك حممد ال�ساد�س اإىل االأمة بتاريخ 30 يوليوز 2012
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ال�سنـــدوق املغـــــربــــي للتقـــاعــــد

كلمة المدير

ال�سيد حممد العلوي العبدالوي

مدير ال�صندوق املغربي للتقاعد

حظيت م�ساألة ديمومة االأنظمة الم�سيرة من طرف ال�سندوق المغربي للتقاعد، خالل �سنة 2012، باهتمام خا�س 

من لدن ال�سادة اأع�ساء المجل�س االإداري، حيث كانت �سمن هواج�سهم االأ�سا�سية. وقد �سمح تنظيم يوم درا�سي 

لفائدتهم في �ستنبر 2012، بتعميق التفكير في االإجراءات الم�ستعجلة المتعلقة باالإ�سالح المعلماتي لنظام 

المعا�سات المدنية وكذا بلفت انتباه ال�سلطات العمومية اإلى حتمية اإخ�ساع هذا النظام لالإ�سالح المذكور.    

وفيما يخ�س تنفيذ عقد البرنامج المبرم مع الدولة والذي يغطي الفترة 2011-2013، فقد وا�سل ال�سندوق 

المغربي للتقاعد بلورة عدد من الم�ساريع المهيكلة محققا ن�سبة انجاز و�سلت اإلى %79 . 

اإر�ساء  اأجل  من  واالإبداع  االجتهاد  عن  ال�سندوق  يتوقف  فلم  الخدمات،  جودة  من  الرفع  �سعيد  على  اأما 

مرتفقيه. وتعد االتفاقيات المبرمة �سنة 2012 مع بع�س ال�سركاء اأح�سن دليل على ذلك، حيث اأنها �سمحت 

بتوفير خدمات بنكية للمتقاعدين بت�سعيرة تف�سيلية، كما �سمحت لهم بتب�سيط م�سطرة مراقبة الحياة. 

وهكذا اأ�سبح زبناء االأبناك المذكورة من المتقاعدين معفيين من جميع االإجراءات االإدارية المتعلقة بمراقبة 

مراقبة  بمثابة  يعد  معا�سهم،  ال�ستالم  االأبناك  تلك  وكاالت  اإحدى  لدى  ال�سخ�سي  اأن ح�سورهم  اإذ  الحياة، 

اإبرام  خالل  من  االأبناك  من  عدد  اأكبر  لت�سمل  التجربة   هذه  تو�سيع  م�ستقبال،  ال�سندوق،  ويعتزم  للحياة. 

اتفاقيات مماثلة معهم.  وفي هذا االإطار، تنبغي االإ�سارة اإلى اأن مجهود تبنيك المتقاعدين والذي انطلق منذ 

عدة �صنوات، قد اأعطى نتائج مثمرة، حيث و�صلت ن�صبة التبنيك في اأو�صاط المتقاعدين المنتمين لل�صندوق 

المغربي للتقاعد اإلى %83.

اأما بالن�سبة  للمرتفقين غير زبناء االأبناك المتعاقد معها، فقد تم اإعداد، بتعاون وثيق مع وزارة الداخلية، 

باالأمر ق�سد ملئه لدى  المعنيين  اإلى  الحياة، حيث وجه  اإ�سهاد على  مطبوع  �سخ�سي لفائدتهم يعد بمثابة 

ال�سلطات المحلية القريبة من محل �سكناهم. وجدير بالذكر اأن ال�سندوق قد اعتمد منذ مدة طريقة عقالنية 

وانتقائية النجاز عملية مراقبة الحقوق ال�سنوية، وت�سمح هذه الطريقة بمعالجة المعطيات بكيفية �سريعة 

من خالل الم�سح الرقمي للقن الموجود على المطبوع االآنف الذكر. كما تم اإعداد مطبوع مع نف�س الوزارة 

لت�سهيل عملية مراقبة عدم الزواج بالن�سبة لالأرمل وكذا االأرملة الم�ستفيدين من المعا�س.

 ومع اإعطاء االنطالقة للبوابة الجديدة لل�سندوق �سنة 2012، اأ�سبح بو�سع المتقاعدين االطالع وتحيين، عن 

ال�سندوق  داأب  الذي  االإبداع واالجتهاد  اأوجه  اآخر من  المتعلقة بمعا�سهم. ويعد ذلك وجها  المعطيات  بعد، 

على اإتباعهما. وهذه الو�سيلة الحديثة، التي جاءت لتكمل قنوات التوا�سل االأخرى المتمثلة في اال�ستقبال 

المبا�سر للمرتفقين والمركز الهاتفي، توفر اإمكانية تحميل عدد من ال�سواهد وكذا االطالع، بكل اأمان و في 

اأي وقت وب�سكل �سمولي و�سفاف، على المعلومات المتعلقة بالحياة المهنية وبالمعا�س. 

الت�سديق على مردودية محفظته  ال�سنوي على ح�ساباته من طرف مدقق خارجي وكذا  الت�سديق  اإلى  اإ�سافة 

المالية ابتداء من �سنة 2011 من طرف مكتب خبرة مخت�س، حاز ال�سندوق والأول مرة، �سنة 2012 على �سهادة 

الت�سديق على الح�سيلة االكتوارية لنظام المعا�سات المدنية  م�سلمة من لدن مكتب اكتواري م�ستقل. 

واأغتنم هذه الفر�سة الأ�سكر العاملين بال�سندوق المغربي للتقاعد من م�ساعدين واأطر واأعوان الذين، بف�سل 

قيمنا الم�ستركة، لم يدخروا اأي جهد في انجاز وبلورة م�ساريع تحديث وع�سرنة ال�سندوق من اأجل خدمة 

اأف�سل  للمتقاعدين وذوي حقوقهم وباقي المرتفقين وال�سركاء.
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التقـــــرير ال�سنـــــوي 2012

الم�سرع  اإليها  اأوكل  المالي،  المعنوية واال�ستقالل  بال�سخ�سية  المغربي للتقاعد موؤ�س�سة عمومية تتمتع  ال�سندوق 

ال�سندوق  يتولى  االجتماعية،  طبيعته  اإلى  وبالنظر  واالجتماعي.  المالي  الجانبين  ت�سمل  مزدوجة  بمهمة  القيام 

بت�سيير اأنظمة المعا�سات التالية:

• نظام المعا�سات المدنية )موظفو الدولة والجماعات المحلية وبع�س الموؤ�س�سات العمومية(؛

• نظام المعا�سات الع�سكرية )القوات الم�سلحة الملكية والقوات الم�ساعدة(،

• اأنظمة المعا�سات غير الم�ساهمة )معا�سات الزمانة ومنح قدماء المقاومين واأع�ساء جي�س التحرير...(،

• نظام التقاعد التكميلي االختياري )الم�سمى التكميلي(.

من خالل مهمته المالية، يعتمد ال�سندوق المغربي للتقاعد في ت�سيير نظامي المعا�سات المدنية والع�سكرية على 

الحاليين  المتقاعدين  معا�سات  تمول  اأن  المبداأ على  ويق�سي هذا  تقنية:  احتياطيات  تكوين  مع  التوزيعي  المبداأ 

وذوي حقوقهم عن طريق االإيرادات المتاأتية من االقتطاعات المنجزة على اأجور المنخرطين وم�ساهمات الهيئات 

الم�سغلة. وباعتباره م�ستثمرا موؤ�س�ساتيا، يتولى ال�سندوق تكوين ر�سيد احتياطي لنظام المعا�سات المدينة يقوم 

بتوظيفه في ال�سوق المالي. اأما نظام التقاعد التكميلي فيتم تدبيره وفق مبداأ الر�سملة.

وباالإ�سافة اإلى ذلك يتولى ال�سندوق اإنجاز الخدمات التالية لفائدة الغير:

sانجاز االقتطاعات بر�صم التاأمين االإجباري عن المر�ض لفائدة ال�صندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي؛ •

• انجاز االقتطاعات، بموجب اتفاقيات، لفائدة �سركات التمويل وجمعيات االأعمال االجتماعية،

لالأعمال  الثاني  الح�سن  لموؤ�س�سة  بالن�سبة  الحال  هو  كما  االجتماعية)  االأعمال  موؤ�س�سات  لفائدة  خدمات  •  اأداء 
االجتماعية لقدماء الع�سكريين وقدماء المحاربين وموؤ�س�سة محمد ال�ساد�س لالأعمال االجتماعية لوزارة التربية 

الوطنية(؛

• اأداء خدمات لفائدة وزارة االقت�ساد والمالية.

تقديم ال�صندوق المغربي للتقاعد
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نظام الحكامة داخل ال�صندوق المغربي للتقاعد 1
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التقـــــرير ال�سنـــــوي 2012

نظام الحكامة داخل ال�صندوق المغربي للتقاعد

يدار ال�سندوق المغربي للتقاعد من طرف مجل�س اإداري ثالثي التركيبة : الدولة والمنخرطين والمتقاعدين. يجتمع 

مجل�س االإدارة مرتين في ال�سنة تحت رئا�سة ال�سيد رئي�س الحكومة اأو من يمثله.

باالإ�سافة اإلى المجل�س المذكور تم اإحداث هيئات اأخرى لدعم هذه الحكامة من �سمنها اللجنة الدائمة المنبثقة عن 

المجل�س االإداري ولجن لدعم هذا االأخير : لجنة تح�سي�س االأ�سول المالية ولجنة التدقيق.

وتلعب هذه اللجان دورا اأ�سا�سيا في تحديد التوجهات االإ�ستراتيجية لل�سندوق على م�ستوى التدبير االإداري والمالي 

والمراقبة واالإ�سراف. 

المغربي  ال�سندوق  لها  يخ�سع  التي  والتقنية  االإدارية  المزدوجة  الو�ساية  خالل  من  معززة  توجد  الحكامة  وهذه 

للتقاعد من طرف وزارة االقت�ساد والمالية .

اأن�صطة هيئات الحكامة 

اأن�صطة المجل�س الإداري

يتاألف مجل�س اإدارة ال�سندوق المغربي للتقاعد من 14 ع�سوا، منهم 7 اأع�ساء يمثلون الهيئات الم�سغلة و5 اأع�ساء 

من  المتقاعدين  يمثالن  اثنين  وع�سوين  والع�سكرية  المدنية  المعا�سات  لنظامي  المنتمين  الموظفين  يمثلون 

داخل  الممثلة  الهيئات  نف�س  من  ينحدرون  احتياطيين  اأع�ساء   8 التركيبة  هذه  ت�سم  كما  المذكورين.  النظامين 

المجل�س.

و يتمتع مجل�س االإدارة بجميع االخت�سا�سات الالزمة الإدارة ال�سندوق المغربي للتقاعد، وقد اأنيطت به على الخ�سو�س 

مهام تحديد التنظيم االإداري لل�سندوق والبت في اإحداث مندوبيات خارجية وفي تعيين مقارها واإعداد م�سروع 

الموؤ�س�سة  وتجهيز  لت�سيير  ال�سنوية  الميزانية  وح�سر  للتقاعد  المغربي  ال�سندوق  لم�ستخدمي  االأ�سا�سي  النظام 

ودرا�سة م�ساريع االتفاقيات التي يمكن اأن يبرمها ال�سندوق المغربي للتقاعد والم�سادقة عليها والموافقة على 

القوائم التركيبية لل�سندوق والتحقق من توازن اأنظمة التقاعد وعند االقت�ساء اقتراح كل تدبير يرمي اإلى �سمان 

دوام االأنظمة المذكورة.

اأع�ضاء المجل�س الإداري 

الأع�صاء بحكم القانون :

1. ال�صيد عبد االإاله بنكيران، رئي�س الحكومة ؛
2. ال�صيد محند العن�صر، وزير الداخلية؛

3. ال�صيد نزار بركة، وزير االقت�ساد والمالية؛
4. ال�صيد عبد العظيم كروج، الوزير المنتدب لدى رئي�س الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث االإدارة؛

5. ال�صيد عبد الواحد �صهيل، وزير الت�سغيل والتكوين المهني؛
6. ال�صيد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئي�س الحكومة المكلف باإدارة الدفاع الوطني.

156 234



11

د
ع
قا

ت
ل
ل
 
ي

رب
غ
م

ل
 ا
ق
و
د
ن
ص
�

ل
 ا
ل

خ
دا
 
ة
م
كا

ح
ل
 ا
م
ظا

1 ن

ال�سنـــدوق املغـــــربــــي للتقـــاعــــد

الأع�صاء الر�صميون

1. ال�صيد عزيز رباح : ممثل روؤ�ساء الجماعات المحلية ؛
والموؤ�س�سات  العمومية  باالإدارات  العاملين  المنخرطين  ممثال  بوزكيري:  و محمد  المر�صي  ال�صيدان ح�صن   .3-2

العامة ؛

4. ال�صيد بوعزة �صكري : ممثل المنخرطين العاملين بالجماعات المحلية ؛ 
5.  كولونيل ال�صيد ح�صن اأوتريغت : ممثل المنخرطين في نظام المعا�سات 

الع�سكرية )ق.م.م( ؛

ممثل   : �صراني  محمد  ال�صيد  الثانية  الدرجة  من  الممتاز  6.  المفت�ش 
المنخرطين في نظام المعا�سات الع�سكرية )ق.م( ؛

7-8. ال�صيدان اأحمد لمباركي واالأمين الرقيبات : ممثال المتقاعدين.  

طبقا للت�سريع الجاري به العمل ولنظامه الداخلي، عقد مجل�س اإدارة ال�سندوق المغربي للتقاعد خالل �سنة 2012 

دورتين عاديتين ان�سبت اأ�سغالهما على درا�سة ومناق�سة تقارير اللجنة الدائمة المنبثقة عن المجل�س وباقي لجان 

الدعم، كما �سملت درا�سة الح�سيلتين المالية واالكتوارية بر�سم �سنة 2011 وتقارير مراقب الدولة لدى ال�سندوق 

بر�سم �سنتي 2010 و2011 وكذا التقرير ال�سنوي للجنة متابعة تنفيذ عقد البرنامج بين الدولة وال�سندوق بر�سم �سنة 

2011، عالوة على برنامج العمل وميزانية ال�سندوق ل�سنة 2013 وم�ساريع القرارات والتو�سيات المتعلقة بمجموع 

النقاط ال�صالفة الذكر.

156 234
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التقـــــرير ال�سنـــــوي 2012

ن�شاط اللجنة الدائمة المنبثقة عن المجل�س الإداري

تتولى اللجنة الدائمة تتبع تنفيذ قرارات وتو�صيات هذا االأخير واإعداد الملفات الخا�صة بالنقاط التي تدرج في 

جدول اأعمال دوراته. ولهذا الغر�س تقوم بعقد اجتماعاتها خالل الفترة الفا�سلة بين دورات المجل�س.

اأع�ضاء اللجنة الدائمة

1. ال�صيد خاليد �صفير، الكاتب العام لوزارة االقت�ساد والمالية، ممثل وزير االقت�ساد والمالية ب�سفته رئي�سا؛
2.  ال�صيد مو�صى نجم، نائب مدير الميزانية مكلف بالتعاون مع الوحدات االإدارية الخا�سة بالموظفين والمعا�سات 

والمالية المحلية وتوحيد اأنظمة المعلوميات وال�سوؤون العامة ب�سفته نائبا للرئي�س؛

وتحديث  العمومية  بالوظيفة  المكلف  الحكومة  رئي�س  لدى  المنتدب  الوزير  ممثل  الطيبي،  3.  ال�صيد عبد اهلل 
االإدارة؛

ال�سيدين وزير  ) بالتناوب( ممثال على التوالي كل من  4.  ال�صيد عبد الخالق الرم�صاني وال�صيدة بثينة فل�صي، 
الداخلية و وزير الت�سغيل والتكوين المهني؛

5. ال�صيد عزيز رباح، ممثل لروؤ�ساء الجماعات المحلية وفي حالة تغيبه نائبه ال�سيد مولود بركايو؛
6.  ال�صادة ح�صن المر�صي ومحمد بوزكري و بوعزة �صكري، ممثلو المنخرطين في نظام المعا�سات المدنية: اثنان 

في كل دورة بالتناوب؛ 

7. كولونيل ال�صيد ح�صن اأوتريغيت، ممثل المنخرطين في نظام المعا�سات الع�سكرية؛ 
8. ال�صيدان اأحمد المباركي واالأمين الرقيبات بالتناوب، ممثال جمعيات المتقاعدين.

خالل �سنة 2012 عقدت اللجنة الدائمة 14 اجتماعا منها 6 اجتماعات بر�سم دورة المجل�س االإداري ل�سهر ماي 2012 

و 8 اجتماعات بر�سم دورة نونبر 2012. وقد تميزت هذه االجتماعات باكتمال الن�ساب القانوني بن�سبة ح�سور 

بلغت 90 %.

اأجل االإعداد الجيد لدورة المجل�س االإداري ل�سهر ماي 2012، عقدت اللجنة الدائمة اجتماعاتها خالل  وهكذا ومن 

الفترة الممتدة من 14 مار�س اإلى 16 ماي 2012 لدرا�سة ومناق�سة 14 مو�سوعا همت الجوانب التالية:

التوازنات  وو�سعيتي   2011 �سنة  ميزانية  وتنفيذ  المعا�سات  اأداء  تتبع  م�ستوى  على  �سيما  ال�صندوق،  •  اأن�صطة 
المالية لالأنظمة والمحفظة المالية وتنفيذ عقد البرنامج المبرم بين الدولة وال�سندوق.

لح�سابات  الخارجي  االفتحا�س  بنتائج  المتعلق  التدقيق  لجنة  تقرير  درا�سة  وي�سمل  واالكتواري:  المالي  •  المجال 
ال�سندوق بر�سم ال�سنة المالية 2011 والح�سيلة االكتوارية لنظامي المعا�سات المدنية والع�سكرية الم�سيرين من 

طرف ال�سندوق و�سيناريوهات االإ�سالح المقيا�سي لنظام المعا�سات المدنية.

الميزانية  ومديرية  االأبناك  وبع�س  الوطني  الدفاع  اإدارة  من  كل  مع  اتفاقيات   4 اإبرام  همت  وقد   : •  ال�صراكة 
وموؤ�س�سة الح�سن الثاني لالأعمال االجتماعية لقدماء الع�سكريين وقدماء المحاربين واالتحاد التعا�سدي الفرن�سي. 

وتهدف هذه االتفاقيات على وجه الخ�سو�س تبادل المعطيات والتبنيك االختياري لبع�س المتقاعدين المنتمين 

لل�سندوق المغربي للتقاعد وو�سع م�سطرة جديدة لتدبير االإعانات التكميلية المخولة لفائدة بع�س الع�سكريين، 

ف�سال عن تبادل الخبرات على م�ستوى تدبير منتوج التقاعد التكميلي.
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ال�سنـــدوق املغـــــربــــي للتقـــاعــــد

وقد هم تعديل النظام الداخلي للمجل�س االإداري وذلك باإحداث لجان مخت�سة جديدة.  •  المجال التنظيمي: 

ومن اأجل تهيئ دورة المجل�س االإداري ل�سهر نونبر عقدت اللجنة الدائمة اجتماعاتها خالل الفترة الممتدة من 25 

يونيو اإلى 7 نونبر 2012، وقد ان�سبت اأ�سغالها على درا�سة 16 نقطة همت على وجه الخ�سو�س المجاالت التالية:

حول  المجل�س  اأع�ساء  لفائدة  درا�سي  يوم  بتنظيم  المتعلقة  تلك  �سيما  االإداري:  المجل�ش  قرارات  تنفيذ  •  تتبع 
وزير  ال�سيد  تراأ�سه  الذي  اليوم  هذا  تنظيم  تم  فقد  وبالفعل  المدنية.  المعا�سات  نظام  اإ�سالح  �سيناريوهات 

االقت�ساد والمالية، حيث خ�س�س ال�ستعرا�س و�سعية تقدم اأ�سغال اللجنة التقنية المكلفة باإ�سالح اأنظمة المعا�سات 

ودرا�سة مختلف �سيناريوهات االإ�سالح المقيا�سي المقترحة واأثرها على التوازن المالي لنظام المعا�سات المدنية 

وديمومته. كما تتبعت اللجنة قرار المجل�س القا�سي بـتاأهيل المندوبيات الجهوية لل�سندوق حيث قامت بزيارة 

للمندوبية  الجديد  المقر  الإيواء  �ستخ�س�س  اأر�سية  بقعة  اأكادير عاينت خاللها  بمدينة  الجهوية  للمندوبية  عمل 

المذكورة.

�سخر  الدائمة  اللجنة  من  خا�سا  مجهودا  المجال  هذا  ا�ستوجب  لقد  والمخططاتي:  واالكتواري  المالي  •  المجال 
�سيما  لل�سندوق  المالية  المحفظة  والع�سكرية وو�سعية  المدنية  المعا�سات  لنظامي  االكتوارية  الح�سيلة  لدرا�سة 

على م�ستوى مردوديتها وتفويت تدبير جزء منها ل�سناديق خا�سة.  
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التقـــــرير ال�سنـــــوي 2012

ن�شاط لجنة التدقيق

تعتبر لجنة التدقيق هياأة للحكامة اأحدثت تطبيقا لقرار المجل�س االإداري الموؤرخ في 15 دجنبر 2010 وتتولى تحت 

اإ�سراف المجل�س المذكور، مراقبة القوائم التركيبية والمالية لل�سندوق من خالل اإبداء راأيها حول مالءمة القواعد 

المحا�سبية المعمول بها. و تعد هذه اللجنة اأداة للحوار مع اأجهزة المراقبة )المدققون الخارجيون والداخليون( 

والتنظيمية،  القانونية  للقواعد  واحترامها  المالية  التقارير  مطابقة  م�ستوى  على  االإداري  المجل�س  ت�ساعد  كما 

عالوة على ذلك تعمل لجنة التدقيق على توطيد الممار�سة الجيدة للحكامة داخل ال�سندوق من خالل �سمان اأهلية 

وا�ستقاللية وعمل الخبراء الخارجيين االأع�ساء باللجنة اأو المدققين الخارجيين.  

اأع�ضاء لجنة التدقيق 

تتكون لجنة التدقيق من 6 اأع�ساء من بينهم ع�سو ب�سوت ا�ست�ساري: 

1. ال�صيد عبد ال�صالم الجزولي الفار، ممثل ال�سيد وزير االقت�ساد والمالية ب�سفته رئي�سا؛ 
2. ال�صيد اأحمد المباركي، ع�سو مجل�س اإدارة ال�سندوق ب�سفته نائب الرئي�س ؛

3. ال�صيد م�صطفى قا�صي، خبير خارجي كع�سو م�ستقل؛
4. ال�صيد اأعمر اإيدار، خبير خارجي كع�سو م�ستقل؛

5. ال�صيد عزيز لوباني، مراقب الدولة لدى لل�سندوق المغربي للتقاعد،
ممثل مديرية التاأمينات واالحتياط االجتماعي يح�صر اجتماعات اللجنة ب�صفة ا�صت�صارية.      .6

اأ�ضغال لجنة التدقيق

خالل �سنة 2012 عقدت لجنة التدقيق اجتماعين بن�سبة ح�سور بلغت 83 %.

اأبريل 2012 لدرا�سة ومناق�سة 5 نقاط. فخالل هذا االجتماع افتح�صت  خ�س�س االجتماع االأول المنعقد بتاريخ 27 

اللجنة الح�سابات االجتماعية لل�سندوق المح�سورة في متم دجنبر 2011، مع ت�سجيلها راأي المدققين الخارجيين. 

وبهذا الخ�سو�س، عبرت اللجنة عن ارتياحها لرفع تحفظ الخبير المتعلق بالو�سعية الجبائية للموؤ�س�سة وكذا الرفع 

التدريجي للتحفظات الخا�سة بح�سابات ال�سندوق المغربي للتقاعد. كما با�سرت اللجنة عملية تقييم اآلية المراقبة 

الداخلية لل�سندوق على �سوء التو�سيات التي ت�سمنها تقرير المدققين الخارجيين ل�سنة 2010.

اأما االجتماع الثاني الذي انعقد بتاريخ 17 ماي 2012، فقد تناول مناق�سة 5 نقاط. وهكذا افتح�صت اللجنة على وجه 

اآلية المراقبة الداخلية ل�سنة 2011 و�سادقت على برنامج االفتحا�س  الخ�سو�س تقرير المدققين الخارجيين حول 

داخل  المخاطر  تدبير  اآلية  و�سع  لم�سروع  المرجعية  المقت�سيات  على  اطلعت  واأخيرا   2012 �سنة  بر�سم  الداخلي 

ال�سندوق.
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ال�سنـــدوق املغـــــربــــي للتقـــاعــــد

ن�شاط لجنة تح�شي�س الأ�شول 

تطبيقا لقرار المجل�س االإداري رقم 10 – 4 بتاريخ 8 �ستنبر 2009  باإحداث لجنة تح�سي�س االأ�سول، تتمثل المهام 

الرئي�سية لهذه اللجنة في اإعداد االإ�ستراتيجية ال�سنوية لال�ستثمار وتتبع تنفيذها على م�ستوى المردودية واالحتراز 

من المخاطر التي حددت �سلفا و�سودق عليها من طرف المجل�س االإداري.

اأع�ضاء لجنة تح�ضي�س الأ�ضول

تتكون لجنة تح�سي�س االأ�سول من 5 اأع�ساء من بينهم ع�سو ب�سوت ا�ست�ساري.

1. ال�صيد محمد �صفيقي، ممثل ال�سيد وزير االقت�ساد والمالية ب�سفته رئي�سا؛

2. ال�صيد ح�صن المر�صي، ع�سو مجل�س اإدارة ال�سندوق ب�سفته نائب الرئي�س ؛

3. ال�صيد محمد البب�صيري، خبير خارجي؛

4. خبير خارجي، يعين من طرف المجل�س؛

ممثل مديرية التاأمينات واالحتياط االجتماعي يح�صر اجتماعات اللجنة ب�صفة ا�صت�صارية.  .5

تطبيقا للمادة 7 من النظام الداخلي عقدت هذه اللجنة، خالل المدة الفا�سلة بين دورات المجل�س االإداري 4 اجتماعات 

تدار�ست وناق�ست خاللها ح�سيلة التدبير والمخاطر بر�سم ال�سنة المالية 2011، وكذا ح�سيلة ال�سهور الت�سعة االأولى 

من �سنة 2012. كما افتح�ست اللجنة المحفظة المالية لمنتوج التقاعد التكميلي وكذا خال�سات الدرا�سة »اأ�سول – 

خ�سوم« )ALM( المنجزة لفائدة هذا المنتوج.
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التقـــــرير ال�سنـــــوي 2012

ح�صيلة عقد البرنامج بين الدولة وال�صندوق المغربي للتقاعد 2011-2013

في اإطار التوجه القا�سي بتعزيز ممار�سات الحكامة الجيدة وتكري�س مبداأ التعاقد بين الدولة والموؤ�س�سات العمومية، 

تم اإبرام بتاريخ 14 يوليوز 2011 عقد برنامج بين الدولة وال�سندوق يغطي الفترة الممتدة ما بين 2011 و2013. وهذا 

العقد الذي يرمي اإلى تاأهيل ال�سندوق لالنتقال اإلى المراقبة المواكبة المن�سو�س عليها في القانون رقم 69-00، قد 

تم اإعداده عقب النتائج المثمرة والم�سجعة لعقد المخطط ال�سابق المبرم بين الدولة وال�سندوق للفترة 2009-2007.  

النجازات بر�صم �صنة 2012

التزم ال�سندوق المغربي للتقاعد بموجب هذا العقد انجاز 57 التزاما تهم 6 محاور اإ�ستراتيجية.

يهيمن محور خدمة المرتفقين ومحور اأنظمة المعلوميات والتدبير بن�سبة تفوق 50% من مجموع الم�ساريع المدرجة 

في العقد.

ديمومة الأنظمة

تم اإعداد الح�سيلة االكتوارية للنظامين االأ�سا�سيين الم�سيرين من طرف ال�سندوق المغربي للتقاعد بر�سم ال�سنة 

اأن الح�سيلة االكتوارية لنظام  المجل�س االإداري. وجدير بالذكر،  اإلى  المالية 2011-2012 وقد قدمت هذه الح�سيلة 

المعا�سات المدنية قد تم الت�سديق عليها من طرف مكتب خبرة م�ستقل �سنة 2012. وبطلب من المجل�س االإداري 

قامت م�سالح ال�سندوق المخت�سة باإجراء محاكاة ق�سد تقييم اأثر �سيناريوهات االإ�سالح المقيا�سي لنظام المعا�سات 

المدنية المقترحة من طرف المجل�س المذكور. 

حكامة ال�ضندوق المغربي للتقاعد

في اإطار توطيد نظام حكامته، التزم ال�سندوق المغربي للتقاعد بال�سهر على اعتماد اأف�سل الممار�سات للحكامة 

الجيدة. وفي هذا ال�سدد، وطبقا لمن�سور ال�سيد رئي�س الحكومة رقم 2012/3 الموؤرخة في 19 مار�س 2012 والمتعلق 

ببلورة م�سامين الميثاق المغربي للممار�سات الجيدة لحكامة المن�ساآت والموؤ�س�سات العامة، اأعد ال�سندوق مخططا 

لتح�سين وتطوير ممار�سته على م�ستوى الحكامة. 
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تدبير الحتياطيات المالية

للتقاعد  المغربي  لل�سندوق  المالية  المحفظة  اأداء  جودة  تح�سين  واحد  اآن  في  المالي  التوظيف  �سيا�سة  ت�ستدعي 

واالحتراز من خالل اعتماد مقاربة تهدف التحكم في المخاطر المالية. وفي هذا ال�سدد، ومن اأجل تاأطير تدبير هذه 

المخاطر طبقا للممار�سات المتعارف عليها، اتخذ ال�سندوق عدة اإجراءات من بينها اإعداد ميثاق مالي يق�سي على 

الخ�سو�س بتحديد اأهداف التدبير داخل ال�سندوق المغربي للتقاعد ومجاالت المخاطر الم�سموح بها وكذا هوام�س 

التوظيف المالي المحددة له ح�سب اأ�سناف االأ�سول.  

ومن اأجل الرفع من جودة التوظيفات المالية، تم خالل �سنة 2012  اإعادة النظر في هيكلة وتنظيم الوحدة االإدارية 

المكلفة بالتوظيف المالي.

ومن جهة اخرى، قام ال�سندوق بالت�سديق من طرف مكتب خبرة على النتائج المحققة خالل �سنة 2011 لمجموع 

المحفظة المالية لل�سندوق وللمحفظات المكونة لها.

وهكذا والأجل مالءمة جيدة بين االلتزامات الم�ستقبلية لالأنظمة وتوظيفات االحتياطيات المالية �سهر ال�سندوق 

على تحيين الدرا�سة » اأ�سول – خ�سوم « لنظام المعا�سات المدنية.

الخدمات المقدمة اإلى المرتفقين

وا�سل ال�سندوق �سنة 2012 مجهوداته الم�سخرة لتطوير جودة اال�ستقبال وتدبير ال�سكايات من خالل اعتماد �سيا�سة 

تقوم على التوا�سل المتعدد القنوات مع المرتفقين.

فيما يتعلق باأداء الم�ستحقات االأولى للمعا�س، فقد بلغت ن�سبة الملفات المعالجة خالل ال�سهر الذي يلى مبا�سرة 

االإحالة اإلى التقاعد ن�سبة 89% خالل �سنة 2012 مقابل 82% خالل �سنة 2011.

وقد �سمل التزام ال�سندوق على م�ستوى الخدمات المقدمة ا�ستعمال اأف�سل طرق اأداء المعا�سات. وبهذا الخ�سو�س، 

تم تحقيق ن�سبة تبنيك بلغت 83% خالل �سنة 2012 مقابل 76% خالل �سنة 2011.

نظام المعلوميات والتدبير

التزم ال�سندوق المغربي للتقاعد بتطوير نظامه المعلومياتي طبقا لتو�سيات الدرا�سة المتعلقة بالمخطط المديري 

لنظام المعلوميات وتنفيذ، خالل فترة البرنامج ، مجموع الم�ساريع الم�سطرة في هذا االإطار. وهكذا تم اتخاذ، 

خالل �سنتي 2011 و2012،  االإجراءات االإدارية الالزمة القتناء تطبيق معلوماتي خا�س بمهن اال�ستغالل ي�سخر لتدبير 

اأنظمة المعا�سات الم�سيرة من ال�سندوق المغربي للتقاعد.

وعلى الم�ستوى التنظيمي عرفت �سنة 2012 مالءمة المراجع التنظيمية من خالل عدة اإجراءات تنظيمية وم�سطريه. 

ومن اجل اإر�ساء اآلية تنظيمية للتح�سين الم�ستمر، تم اإعطاء االنطالقة �سنة 2012 لدرا�سة تهدف اإلى و�سع نظام لتدبير 

الجودة داخل ال�سندوق. كما عرفت نف�س ال�سنة اإعطاء االنطالقة لدرا�سة حول تدبير المخاطر. ومن جهة اأخرى، تم 

الت�سديق على ح�سابات ال�سندوق بر�سم ال�سنة المالية 2011 من طرف مدقق خارجي.

تدبير الموارد

قام ال�سندوق المغرب للتقاعد خالل �سنة 2012 باإعطاء االنطالقة لدرا�سة حول نظام تدبير موارده الب�سرية وذلك 

اإعداد مخطط  بم�ساعدة مكتب خبرة خارجي. وبالموازاة مع ذلك، �سهدت �سنة 2012 مبا�سرة انجاز درا�سة حول 

للتكوين متعدد ال�سنوات.

وبهدف عقلنة الموارد، التزم ال�سندوق بم�ساعفة الجهود من اأجل التحكم في م�ساريف الت�سيير االإداري التي لم 

تتعد �سنة 2012 ن�سبة 0٬54 % من مجموع الموارد االإجمالية مقابل 0٬63 % �سنة 2011 .

وبهدف تح�صين �صروط وو�صائل تدبير االأر�صيف قام ال�صندوق  بتفويت اإلى الغير تدبير اأر�صيفه .
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التقـــــرير ال�سنـــــوي 2012

تدبير اأنظمة المعا�صات والخدمات المقدمة للغير

 ت�سمل عملية تدبير اأنظمة المعا�سات المدنية والع�سكرية اأن�سطة مهنية تتمثل على الخ�سو�س في �سبط االإنخراطات 

تتبع  االأنظمة  لهذه  االإكتوارية  القيادة  وتقت�سي  المعا�سات.  واأداء  ومراقبة  الحقوق  وتخويل  الملفات  ومعالجة 

توازناتها المالية عبر انجاز اإ�سقاطات ديموغرافية ومالية على المدى الطويل.

ومنذ �سنة 2006 يقوم ال�سندوق المغربي للتقاعد بتدبير نظام تقاعد تكميلي اختياري ي�سير ح�سب مبداأ الر�سملة، 

وهو موجه ح�سريا للمنخرطين والمتقاعدين المنتمين لنظامي المعا�سات المدنية والع�سكرية.

المغربي للتقاعد تدبير  ال�سندوق  التكميلي، يتولى  المعا�سات االختياري  النظامين االأ�سا�سيين ونظام  اإلى  اإ�سافة 

ومعا�سات  والع�سكرية  المدنية  الزمانة  بمعا�سات  خا�سة  ب�سفة  االأمر  ويتعلق  م�ساهمة.  اأنظمة غير  الدولة  لفائدة 

ومنح قدماء المقاومين وقدماء اأع�ساء جي�س التحرير.

على  االتفاقيات  هذه  وتهم  اتفاقيات.  بمقت�سى  خدمات  الغير  لفائدة  للتقاعد  المغربي  ال�سندوق  ينجز  كما 

موؤ�س�سات  وبع�س  للوزارات  التابعة  االجتماعية  االأعمال  موؤ�س�سات  وبع�س  والمالية  االقت�ساد  وزارة  الخ�سو�س 

التمويل وال�صندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي والتعا�صديات وبع�ض �صركات التاأمين. 
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التقـــــرير ال�سنـــــوي 2012

نظام المعا�صات المدنية

• 668.415 منخرط خالل �سنة 2012  

• 259.983 م�صتفيد من المعا�ش خالل �صنة 2012   

• 14.633 م�صتفيد جديد خالل �صنة 2012   

الن�ساط المهني للنظام

الإنخراطات

مع نهاية �سنة 2012 و�سل عدد المنخرطين في نظام 

ال�سندوق  طرف  من  الم�سير  المدنية  المعا�سات 

المغربي للتقاعد اإلى 668٬415 منخرط.

 2012 �سنة  طيلة  للتقاعد  المغربي  ال�سندوق  تابع 

المدنيين  الموظفين  جذاذات  تحيين  عملية 

المنخرطين في نظام المعا�سات المدنية. ويمكن تلخي�س النتائج المح�سلة كالتالي :

•  ارتفاع عدد المنخرطين المدنيين المنتمين للدولة مقارنة ب�سنة 2011، حيث بلغ عددهم 332 539 موظفا؛

•  بلغ عدد المنخرطين المنتمين للجماعات المحلية 880 106 موظفا مقابل 888 107 خالل �سنة 2011 بانخفا�س بلغت 
ن�سبته 0٬93 %؛

•  و�سل عدد المنخرطين المنتمين للموؤ�س�سات العمومية 22٬203 م�ستخدما مقابل 306 22 خالل �سنة 2011 بانخفا�س 
بلغت ن�سبته 0٬46 %.

تتبع القتطاعات بر�شم النخراط

فيما يخ�س تتبع االقتطاعات والم�ساهمات الخا�سة بالجماعات المحلية، قامت م�سالح ال�سندوق خالل ال�سنة المالية 

2012 بمعالجة 9853 من بيانات االلتزام ال�سنوية والتكميلية مقابل 12616 خالل �سنة 2011. اأما فيما يتعلق بالموؤ�س�سات 

العمومية وهيئات االإلحاق، فقد بلغ عدد بيانات االقتطاع التي تمت معالجتها 3359.

ت�صحيح الخدمات والتحويل من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد

خالل �سنة 2012 با�سر ال�سندوق المغربي للتقاعد معالجة 5334 ملفا لت�سحيح الخدمات وتحويل للحقوق المكت�سبة 

المدنيين  الدولة  بموظفي  المتعلقة  للتقاعد  المغربي  ال�سندوق  اإلى  التقاعد  رواتب  لمنح  الجماعي  النظام  لدى 

وموظفي الجماعات المحلية وم�ستخدمي الموؤ�س�سات العمومية.

التقاعد  رواتب  لمنح  الجماعي  النظام  من  المحولة  الفردية  الدفاتر  مجموع  بلغ   ،2012 المالية  ال�سنة  نهاية  حتى 

الخا�سة بالموظفين واالأعوان المنتمين لالإدارات العمومية والجماعات المحلية والموؤ�س�سات العمومية 2587 دفترا 

بمبلغ اإجمالي ي�سل اإلى 29٬3 مليون درهم،اأي بزيادة بلغت ن�سبتها، 88٬68 % مقارنة ب�سنة 2011. 

ا�صترجاع القتطاعات

فيما يخ�س المنخرطين في نظام المعا�سات المدنية، همت عملية ا�سترجاع المبالغ المقتطعة الأجل التقاعد 433 

ملفا منها 275 ملفا تتعلق بموظفي الدولة المدنيين و46 ملفا تهم م�ستخدمي الجماعات المحلية و112 ملفا تخ�س 

م�ستخدمي الموؤ�س�سات العمومية.
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لجنة الإعفاء

الأ�سباب  ملفا   588 ملفا رف�س منها   817 المدنيين  الدولة  بموظفي  الخا�سة  االإعفاء  لجنة  2012 در�ست  �سنة  خالل 

مختلفة فيما تم قبول 229 ملفا.

ت�صفية المعا�صات

 31.514 ت�سفية  تمت  المدنية  المعا�سات  نظام  يخ�س  فيما 

ملف تقاعد مقابل 31.823 خالل �سنة 2011، اأي بانخفا�س  

طفيف بلغت ن�سبته 0٬97 %.

مقابل   2012 �سنة  ملفا   14.633 الجديدة  التخويالت  همت 

12.464 ملفا بر�سم �سنة 2011، اأي بزيادة بلغت 17٬4 % اأما 

ال�سندوق  م�سالح  قامت  فقد  بالمراجعات،  يتعلق  فيما 

خالل �سنة 2012 بمعالجة 11.276 ملفا.

من  الحذف  اأ�سباب  ح�سب  الجديدة  التخويالت  توزيع  اإن 

في  ال�سن  حد  بر�سم  التقاعد  على  االإحالة  ت�سع  االأ�سالك 

المقدمة بن�سبة 81٬86 %.

تدبير الخدمات / اأداء المعا�صات

عند نهاية �سنة 2012، بلغ العدد االإجمالي للم�ستفيدين من نظام 

المعا�سات المدنية الم�سير من قبل ال�سندوق المغربي للتقاعد 

259.983 مقابل 249.492 خالل �سنة 2011، م�سجال بذلك ارتفاعا 

بن�سبة 4٬2 % بالمقارنة مع �سنة 2011. 

التعوي�صات العائلية

و�سل المبلغ االإجمالي للتعوي�سات العائلية التي �سرفها ال�سندوق المغربي للتقاعد للم�ستفيدين من نظام المعا�سات 

المدنية 242٬72 مليون درهم.
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التقـــــرير ال�سنـــــوي 2012

التدبير المالي للنظام

بلغ حجم الفوائ�س التقنية لنظام المعا�سات المدنية خالل �سنة 2012 ما مجموعه 1٬49 مليار درهم، وي�سمل هذا 

المبلغ 750 مليون درهم مرتبط بمتاأخرات 

 .2011 المالية  ال�سنة  بر�سم  الدولة  �سددتها 

تدبير  مكن  الفوائ�س  هاته  على  عالوة 

اإ�سافية  موارد  جلب  من  المالية  المحفظة 

في  �ساهم  مما  درهم،  مليار   2٬53 و�سلت 

الذي  للنظام  االحتياطي  الر�سيد  تدعيم 

�سنة  بر�سم  درهم  مليار   77٬6 اإلى  و�سل 

 74٬1 عو�س  المحا�سبية(  )بالقيمة   2012

مليار درهم في متم 2011، بارتفاع بلغت 

 3٬5 اإلى  ي�سل  اإجمالي  بمبلغ   %4٬7 ن�سبته 

مليار درهم.

مكنت  الر�ساميل،  اأ�سواق  لتطور  اعتبارا 

عوائد  تحقيق  من  المحا�سبية  المردودية 

محا�سبية بن�سبة 3٬25%. و تف�سر هذه النتيجة بالتاأثير ال�سلبي لو�سعية اأ�سواق الر�ساميل، االأمر الذي حتم مراعاة 

ال�سرامة  ال�سنوية. و قد �ساهمت  االإيرادات  اإطار �سيا�سة توزيع  المحققة في  المدخرات  المالية و كذا  المردودية 

ال�سنة.  بر�سم هذه  االإ�سافي  االدخاري  المجهود  ب�سكل كبير، من  الحد،  المالية في  المردودية  قيادة  التي ميزت 

وفي الواقع، فاإن االدخار االإ�سافي الناتج عن انخفا�س القيمة قد و�سل اإلى 962 مليون درهم وهو ما رفع الح�س�س 

االإجمالية المخ�س�سة لمواجهة االنخفا�س المذكور بر�سم ال�سنة المالية 2012 اإلى بلغ 2٬29 مليار درهم. 

نظرا للظروف ال�سعبة التي مرت بها االأ�سواق المالية خالل �سنة 2012، لم تحقق المحفظة المالية االإجمالية لل�سندوق 

اإنجازا بلغت ن�سبته 2٬26% مقارنة مع الموؤ�سر المرجعي  اأية مردودية مالية تذكر. بينما حققت محفظة ال�سندات 

الذي حدد في 1٬69 %، وهو ما يمثل فارقا اإيجابيا قدره 47 نقطة اأ�سا�س. ويمثل هذا االأداء اإ�سهاما قدره 1٬91% من االأداء 

االإجمالي للمحفظة خالل ال�سنة المذكورة. 

فيما يخ�س �سيا�سة اال�ستثمار المتبعة، فقد  كان للو�سعية المتاأزمة التي عا�ستها االأ�سواق المالية من جهة، وارتفاع 

اإلى توجيه  بال�سندوق  اأن دفع  اأخرى،  الخا�سة من جهة  ال�سندات  المترتبة عن اال�ستثمار في  المخاطر  م�ستويات 

اال�ستثمارات نحو �سندات الدولة اأو الم�سمونة من طرفها. وهكذا، �سكلت هذه االأخيرة ما يعادل 78٬7% من اإجمالي 

المحفظة المالية في متم 2012، تليها االأ�سهم الم�سعرة )13٬6%(، ثم ال�سندات الخا�سة )%6٬8(.

اأما فيما يتعلق بتدبير المخاطر، فقد تم احترام جميع الن�سب المحددة قانونا طوال �سنة 2012.

 858 يقدر ب  اإجمالي  بمبلغ  االأ�سهم  �سندوقي  وتمويل  تدبير  لعملية  الفعلية  باالنطالقة  اأي�سا   2012 �سنة  تميزت 

مليون درهم. وقد تم تفوي�س ت�سيير هذين ال�سندوقين لل�سركتين اللتين ر�ست عليهما �سفقة تدبير جزء من 

محفظة نظام المعا�سات المدنية. 

اإن ا�ستمرار االأزمة االقت�سادية والمالية منذ �سنة 2008 وتاأثيرها ال�سلبي على و�سعية االأ�سواق المالية خالل �سنة 

اإلى مراجعة �سيا�سة اال�ستثمار و توظيف  اأنظمة المعا�سات، حدا بال�سندوق  2012 مع غياب روؤية وا�سحة الإ�سالح 

مدخراته.
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القيادة االإكتوارية لنظام المعا�صات المدنية

الح�صيلة الإكتوارية

اإن اإنجاز الح�سيلة االإكتوارية ي�ستوجب القيام باإ�سقاطات ديموغرافية ومالية على المدى البعيد بناء على فر�سيات 

تطور المقايي�س االأ�سا�سية التي تتحكم في ت�سيير النظام وتهدف اإلى تقييم التزاماته الم�ستقبلية و كذا موارده 

المتوقعة.

الحقوق  وذوي  والمتقاعدين  المنخرطين  تجاه  النظام  التزامات  تطور  عن  فكرة  االإكتوارية  الح�سيلة  وتعطي 

الحاليين على مدى زمني معين ) التقييم في اإطار مجموعة �سبه مغلقة (.

ويبين الجدول التالي نتائج الح�سيلة االإكتوارية لنظام المعا�سات المدنية خالل �سنة 2012 

نتائج الح�صيلة الإكتوارية لنظام المعا�صات المدنية في �صنة 2012 :

20112012بماليين الدراهم

1
304 009 1131 933القيمة الحالية المحتملة للنفقات 

649 342816 613مجموع الحقوق المكت�سبة

476 438480 450الحقوق المكت�سبة للن�سيطين 

137 036210 126الحقوق المكت�سبة للمتقاعدين 

36 868125 36الحقوق المكت�سبة للم�ستفيدين من المغادرة الطوعية

22 999439 19حقوق التعوي�سات العائلية

337 772048 299الحقوق الم�ستقبلية

 
2
186 263153 153القيمة الحالية المحتملة للموارد

77 120650 74االحتياطيات المتوقعة

3
745 501-730 705-االلتزامات ال�سافية بدون ر�سيد تغطية 

20212022 اأفق ديمومة النظام )ال�سنة(

3
26٬14 %24٬37 %معدل التمويل الم�سبق 

4
11٬95%12٬08%معدل غطية اللحقوق المكت�سبة 

1 -  القيمة الحالية للتدفقات المتوقعة )الخدمات اأو الم�ساهمات( في اإطار مجموعة �سبه مغلقة تمثل القيمة الحالية للتدفقات النقدية المحتملة لفئة 

المنخرطين والمتقاعدين الحاليين )با�ستثناء المنخرطين الجدد(. هذه التدفقات ت�سمل الحقوق المكت�سبة والم�ستقبلية.

2- غير م�سمولة بالتغطية �سواء باال�ستراكات الم�ستقبلية اأو بالر�سيد الحالي.

3- ن�سبة قيمة ر�سيد احتياطي المعا�سات ون�سبة القيمة الحالية المتوقعة للموارد على القيمة الحالية المحتملة للمعا�سات.

4 - ن�سبة قيمة احتياطي المعا�سات على القيمة الحالية المتوقعة للحقوق المكت�سبة.
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اإلى  �سبه مغلقة  للمعا�سات ت�سل - في حالة مجموعة  المحتملة  الحالية  القيمة  اأن  اأعاله  الجدول  يتبين من خالل 

1009٬3 مليار درهم. في حين اأن القيمة الحالية المحتملة للموارد ت�سل اإلى 186٬15 مليار درهم.

بلغ احتياطي المعا�سات في نهاية �سنة 2012 ما قدره 77٬65 مليار درهم بزيادة و�سلت ن�سبتها 4٬76% مقارنة مع 

ال�سنة الما�سية.  

من جهتها، فاإن التحمالت ال�سافية غير المغطاة، والتي تمثل الفرق بين القيمة الحالية المحتملة للموارد بما فيها 

االحتياطيات والقيمة الحالية المحتملة للتحمالت تقدر ب 745٬5 مليار درهم مقابل 705٬07 مليار درهم في نهاية 

 .2011

ح�سب الموؤ�سرات االإكتوارية المبينة في الجدول اأعاله، يت�سح اأنه في حالة اإغالق النظام بالن�سبة للمنخرطين الجدد، 

 %11٬95 بن�سبة  اإال  تغطيتها  يت�سنى  ال   )2012 �سنة  درهم  مليار   649.8( والمحددة في  الم�ستقبلية  االإلتزامات  فاإن 

عو�س 12٬08% �سنة 2011.

اإن تحليل الحقوق في اإطار نظام ن�سف مغلق، حيث اأن الم�ساهمين الحالين ي�ساهمون ويكت�سبون الحق اإلى حين 

ا�ستفادتهم من المعا�س يبين اأن التزامات النظام خالل �سنة 2012 �ستكون مغطاة في حدود 26٬14%، وذلك بوا�سطة 

الم�ستقبلية  الم�ساهمات  بوا�سطة  وكذلك  درهم(  مليار   77( التاريخ  هذا  في  المتوفرة  واالحتياطيات  االأموال 

المحينة )186 مليار درهم(.

المعامل الديموغرافي

االأخيرين  العقدين  للتقاعد، لوحظ خالل  المغربي  ال�سندوق  الم�سير من قبل  المدنية  المعا�سات  فبخ�سو�س نظام 

عدد  زيادة  مع  مقارنة  مرات  ثالث  المتقاعدين  عدد  ت�ساعف  حيث  الديموغرافي،  للمعامل  م�ستمر  انخفا�س 

الن�سيطين خالل الع�سرين �سنة االأخيرة.
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نظام املعاشات العسكرية
REGIME DES PENSIONS MILITAIRES
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نظام المعا�صات الع�صكرية

الم�ستفيدون الجدد:

 6345 • الع�صكريون : 

2430 • القوات الم�صاعدة : 

الن�ساط المهني للنظام

ت�صحيح الخدمات

القوات  باأفراد  المتعلقة  الخدمات  لت�سحيح  طلبا   478 معالجة   2012 �سنة  للتقاعد خالل  المغربي  ال�سندوق  با�سر 

الم�سلحة الملكية واأفراد القوات الم�ساعدة .

ت�صفية المعا�صات

الم�سفاة �سنة 2012 ما مجموعه  الملفات  بلغ عدد 

14.797 مقابل 14.789 �سنة 2011 .  

همت التخويالت الجديدة 5.254 ملف مقابل 10.628 

ملف بر�سم �سنة 2011. اأما فيما يتعلق بالمراجعات، 

ملف   6.202 بمعالجة  ال�سندوق  م�سالح  قامت  فقد 

في حين بلغت التحويالت 3.521 ملف.

اأ�سباب الحذف  اإن توزيع التخويالت الجديدة ح�سب 

في  ال�سن  حد  بر�سم  التقاعد  ت�سع  االأ�سالك  من 

المقدمة بن�سبة %48٬61.

با�ستثناء االرتفاع المهم لالإحالة اإلى التقاعد ب�سبب 

العجز الم�سجل لدى اأفراد القوات الم�سلحة الملكية، 

فاإن التخويالت ح�سب االأ�سباب االأخرى للحذف من 

االأ�سالك تبقى مماثلة لل�سنوات الما�سية.
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ا�صترجاع القتطاعات

فيما يخ�س المنخرطين في نظام المعا�سات الع�سكرية، فاإن عملية ا�سترجاع المبالغ المقتطعة الأجل التقاعد همت 

361 ملفا. منها 309 تخ�س اأفراد القوات الم�ساعدة و 52 تهم الع�سكريين.

التعوي�صات العائلية

�سرف ال�سندوق المغربي للتقاعد خالل �سنة 2012 بر�سم التعوي�سات العائلية المخولة للمتقاعدين الع�سكريين مبلغ 

592٬91 مليون درهم، حيث ا�ستفاد 238.729 ابنا من هذه التعوي�سات.

مراجعة الحد الأدنى للمعا�صات 

همت الزيادة في مبالغ المعا�سات الدنيا 45776 م�ستفيد من معا�س التقاعد الع�سكري االأ�سا�سي والُمحول. و هذه 

العملية �سرع فيها �سنة 2011 و تم اإنهاوؤها تقريبا خالل �سنة 2012.

التدبير المالي لنظام المعا�صات الع�صكرية

تطبيقا للمقت�سيات التنظيمية الهادفة اإلى ف�سل التدبير المالي لكل نظام من اأنظمة التقاعد الم�سيرة من طرف 

ال�سندوق المغربي للتقاعد و�سمانا للمزيد من الفاعلية في تتبع العمليات المالية لهذه االأنظمة، قام ال�سندوق في 

المعا�سات  لنظام  المالية  التدفقات  لتتبع  للمملكة ر�سد  العامة  الخزينة  �سهر ماي 2012 بفتح ح�ساب خا�س لدى 

الع�سكرية.

حقق نظام المعا�سات الع�سكرية ب�سفة ا�ستثنائية �سنة 2012 فائ�سا تقنيا بلغ 207 مليون درهم. ومرد ذلك اإلى ت�سبيق 

200 مليون درهم الذي دفعته الميزانية العامة للدولة اإلى ال�سندوق.

ومن جهة اأخرى، فقد تقرر، نظرا اللتزامات النظام وطبيعة الر�سيد الناتج عن الفائ�س المذكور، عدم ا�ستثمار هذا 

الر�سيد في ال�سوق المالي واالكتفاء بما يدره الح�ساب الجاري المفتوح لدى الخزينة العامة في ا�سم هذا النظام.   
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التوازن المالي لن�صام المعا�صات الع�صكرية:

حقق نظام المعا�سات الع�سكرية بر�سم ال�سنة المالية 2012 فائ�سا قدره 207٬52 مليون درهم. وقد جاء هذا الفائ�س 

بعد عجز مالي متتالي منذ عدة �سنوات. 

التوازن المالي لن�صام المعا�صات الع�صكرية

ن�سبة التغطية الر�سيد
التحمالت 

)4(

الموارد

)3(=)2(+)1(

م�ساهمة الدولة

)2(

واجبات االنخراط

)1(

النظام

)بماليين الدرهم(

%103٬96 207٬52 5242٬96 5 450٬48 3 633،39 1 817،09 نظام المعا�سات الع�سكرية
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نظام التقاعد التكمييل واالختياري »التكمييل»
REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE ATTAKMILI
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نظام التقاعد االإختياري »التكميلي«

عدد المنخرطين : 1676

ن�صبة المردودية المحققة �صنة 2012 : %7,23

ن�ساط النظام التكميلي

عرفت �سنة 2012 ان�سمام 307 منخرط جديد مقابل اأداء 661 درهم كواجب انخراط متو�سط و متو�سط عمر حدد في 

46 �سنة. و تبعا لذلك انتقل عدد المنخرطين اإلى 1676 مكتتب،اأي بزيادة قدرها 22٬43% مقارنة مع �سنة 2011. من 

جهة اأخرى، تلقى ال�سندوق خالل نف�س ال�سنة 166 طلبا لتغيير مقدار واجب االنخراط و 53 طلبا لتوقيف االنخراط 

و 22 طلبا باأداء دفعات ا�ستثنائية.

التدبير المالي لنظام التكميلي

 2012 �سنة  بر�سم  االإ�سافية  االإنخراطات  مكنت 

 10٬25 قدره  اإجمالي  معامالت  رقم  تحقيق  من 

اال�ستراكات  مبالغ  جعل  مما  درهم.  مليون 

المدفوعة منذ دخول النظام، حيز التطبيق ت�سل 

التدبير  42٬72 مليون درهم.اأما فيما يخ�س  اإلى 

المالي للنظام فقد ارتفع ر�سيده االحتياطي مع 

نهاية 2012 اإلى 51 مليون درهم مقابل 36٬87 مليون درهم بر�سم ال�سنة التي قبلها. وقد تم توظيف هذه المدخرات 

ب�سفة ح�سرية في قيم الدولة اأو الم�سمونة من طرفها و كذا في �سندات الديون الخا�سة وال�سناديق المالية.

اأف�ست عملية التقييم ال�سنوي الأر�سدة المكتتبين في النظام »التكميلي« �سنة 2011 اإلى تحيين الدفاتر الفردية للمعنيين 

باالأمر. وقد بلغت ن�سبة المردودية الموزعة على المنخرطين7،23% مقابل 7،11% �سنة 2011. و تطبيقا للمقت�سيات 

التنظيمية الجاري بها العمل تم اإر�سال الك�سوفات الفردية اإلى المعنيين باالأمر الإطالعهم على الو�سعية الجديدة 

لح�ساباتهم ال�سخ�سية.

القيادة االإكتوارية للتكميلي

المردودية  �سجلت  وهكذا   ، للنظام  المالي  التح�سي�س  تح�سين  من  التكميلي  لمحفظة  الديناميكي  التدبير  مكن 

االإكتوارية لمحفظة ال�سندات ربحا ب 90 نقطة، حيث انتقلت من 4٬22% �سنة 2011 اإلى 5٬12% عند نهاية 2012 . وتبعا 

لذلك تح�سنت الو�سعية ال�سافية للنظام، حيث انتقلت القيمة المالية للنظام من تقهقر بن�سبة 0٬5 مليون درهم اإلى 

زيادة بن�سبة 0٬41 مليون درهم. 



  األنظمة غري املساهمة والخدمات لفائدة الغري
REGIMES NON COTISANTS 

ET PRESTATIONS POUR COMPTE DE TIERS



  األنظمة غري املساهمة والخدمات لفائدة الغري
REGIMES NON COTISANTS 

ET PRESTATIONS POUR COMPTE DE TIERS
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االأنظمة غير الم�صاهمة والخدمات لفائدة الغير

االأنظمة غير الم�صاهمة 

بلغ عدد الم�صتفيدين من معا�صات الزمانة خالل �صنة 2012 ما مجموعه 064 80 م�صتفيدا منهم 4044 م�صتفيد 

جديد.

في حين و�صل عدد الم�صتفيدين من معا�صات المقاومة اإلى 33.245 منهم 1511 م�صتفيد جديد.

معا�صات الزمانة

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

ارتفاعا  بذلك  م�سجلة  ملفا،   4  745 مجموعه  ما   2012 المالية 

بن�سبة 17٬95% مقارنة مع �سنة 2011. 

الملفات  مجموع  من  ملفا   3372 الجديدة  التخويالت  �سكلت 

المعالجة بن�سبة بلغت 71٬06%، فيما همت المراجعات والتحويالت 

على التوالي 701 و 672 ملفا بما ن�سبته 14٬77 % و 14٬16 %.

تمثل تخويالت معا�سات الزمانة الع�سكرية ن�سبة 73٬01% من 

مجموع معا�سات الزمانة المخولة، متبوعة بمعا�سات القوات 

المدنية  الزمانة  معا�سات  واأخيرا   ،%21٬06 بن�سبة  الم�ساعدة 

والتي تمثل فقط %5٬93.

معا�صات قدماء المقاومين و اأع�صاء جي�س التحرير

باالإ�سافة اإلى معا�سات الزمانة المدنية والع�سكرية والتي يتحملها الم�سغل وحده، فاإن ال�سندوق المغربي للتقاعد 

ي�سهر طبقا لمقت�سيات القانون رقم 43.95، على ت�سيير المعا�سات والمنح المخولة للمقاومين. وكما يتبين من 

الر�سم اأعاله، فاإن العدد االإجمالي لمعا�سات ومنح المقاومين الم�سفاة �سنة 2012 بلغ 1511 ملفا مقابل 1396 ملفا 

�سنة 2011 منها 662 ملف تخ�س العطب و849 تهم التعوي�س االإجمالي.

اأنظمة في طور النقرا�س

االإعانات  الخا�سة،  الملكي،المنح  الحر�س  )معا�سات  االنقرا�س  طور  في  هي  التي  االأخرى  لالأنظمة  بالن�سبة 

المتجددة...( فقد بلغ عدد الملفات التي تمت ت�سفيتها �سنة 2012 ما مجموعه 35 ملفا مقابل 15 ملفا �سنة 2011.

تدبير الخدمات/ اأداء المعا�صات

انتقل عدد الم�ستفيدين من االأنظمة غير الم�ساهمة من 616 120 �سنة 2011 اإلى 588 116 �سنة 2012 م�سجال انخفا�سا بن�سبة 

 .%3٬34
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و�سل المبلغ االإجمالي للتعوي�سات العائلية الم�سروفة �سنة 2012 بر�سم االأنظمة غير الم�ساهمة ما مجموعه 11٬7 

مليون درهم.

تدبير الخدمات لح�صاب الغير

• 394 62 من الخدمات الم�صيرة لح�صاب الغير

• 960 305 معا�صا خا�صعا لالقتطاع بر�صم التغطية ال�صحية االإجبارية

للأعمال  الثاني  الح�صن  وموؤ�ص�صة  والمالية  القت�صاد  وزارة  لح�صاب  الخدمات 

الجتماعية لفائدة قدماء الع�صكريين وقدماء المحاربين

خالل نهاية �سنة 2012 بلغ عدد المعا�سات 

لح�ساب  ال�سندوق  اأداها  التي  والمنح 

لح�ساب   20 084 منها   62 394 الغير 

و310 42  والمالية  االقت�ساد  وزارة 

لالأعمال  الثاني  الح�سن  موؤ�س�سة  لح�ساب 

الع�سكريين  قدماء  لفائدة  االجتماعية 

المحاربين.  وقدماء 
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عرف عدد الخدمات الم�سيرة لح�ساب وزارة االقت�ساد والمالية ارتفاعا بلغت ن�سبته 18٬17 % بين �سنتي 2007 و2012. 

اأما بالن�سبة للخدمات الم�سيرة لح�ساب موؤ�س�سة الح�سن الثاني لالأعمال االجتماعية لفائدة قدماء الع�سكريين وقدماء 

المحاربين، فقد ارتفع عددها ب�سكل مهم من 1885 منحة �سنة 2007 اإلى 310 42 منحة �سنة 2012. ويهم هذا االرتفاع 

اأ�سا�سا المنحة التكميلية المحدثة في يوليوز �سنة 2009.

اقتطاعات لفائدة الغير

المنبع  من  اقتطاعات  للتقاعد  المغربي  ال�سندوق  ينجز  للمتقاعدين،  المقدمة  الخدمات  تح�سين جودة  اإطار  في 

لفائدة �سركات التمويل وذلك بناء على اتفاقيات مبرمة مع الجمعية المهنية ل�سركات التمويل وعدد من جمعيات 

وموؤ�س�سات االأعمال االجتماعية التابعة لمختلف االإدارات العمومية.

وقد تم انجاز 1.285.315 اقتطاع لفائدة �سركة التمويل �سنة 2012 وهو ما ي�ساوي مبلغا اإجماليا قدره 950٬84 مليون 

االأعمال  وموؤ�س�سات  جمعيات  لفائدة  درهم  مليون   19٬75 يمثل  ما  اأي  اقتطاع   482  359 انجاز  تم  بينما  درهم، 

االجتماعية 

اقتطاعات منجزة لفائدة الغير

مبالغ االقتطاعات بماليين الدرهمالعدد

1.285.315950٬84�سركات التمويل

482.35919٬75جمعيات وموؤ�س�سات االعمال االجتماعية

305.960418٬74التامين االإجباري عن المر�س

178٬71-تعا�سدية القوات الم�سلحة الملكية

27.8147٬66�سركات التاأمين

5.6305٬17الغير �سادر عن الخزينة العامة للمملكة لدى الحيازة اإ�سعار

2.107.0781580٬87المجموع

تطبيقا للقانون رقم 00-65 المتعلق بمدونة التغطية ال�سحية االإجبارية، تم انجاز 305.960 اقتطاع على المعا�سات 

بر�سم �سنة 2012 وهو ما يمثل مبلغا �سنويا يعادل 418٬74 مليون درهم.

المغربي  ال�سندوق  ي�سهر  الملكية،  الم�سلحة  القوات  تعا�سدية  اإدارة  مع   2004 �سنة  المبرمة  االتفاقية  على  بناء 

للتقاعد على �صمان اأف�صل ال�صروط الإجراء االقتطاعات على معا�سات الع�سكريين بر�سم اال�ستراك في التعا�سدية 

المذكورة. فخالل �سنة 2012 و�سل المبلغ االإجمالي المقتطع اإلى 178٬71 مليون درهم.

خالل نف�س ال�سنة، اأنحزت م�سالح ال�سندوق المغربي للتقاعد 814 27 اقتطاعا لفائدة �سركات التاأمين وهو ما يمثل 

7٬66 مليون درهم.

عالوة على ذلك، با�سر ال�سندوق المغربي للتقاعد االقتطاعات على المعا�سات بر�سم اإ�سعار الحيازة لدى الغير 

ال�سادر عن الخزينة العامة للمملكة. وقد ارتفع عدد هذه االقتطاعات �سنة 2012 اإلى 630 5 اقتطاعا بمبلغ اإجمالي 

حدد في 5٬17 مليون درهم.

وهكذا اأنجز ال�سندوق المغربي للتقاعد ما مجموعة 078 107 2 اقتطاع بمبلغ اإجمالي قدره 1580 مليون درهم.
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العالقات مع الزبناء3
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العالقات مع الزبناء 

عمومي  كمرفق  مهمته  اإطار  في 

توفير  فاإن  المتقاعدين،  خدمة  في 

من  الفئة  لهذه  جودة  ذات  خدمات 

اأ�سا�سيا  هاج�سا  يظل  المواطنين 

للتقاعد.  المغربي  لل�سندوق 

الجهود  تركزت  االإطار  هذا  وفي 

تب�سيط  على   2012 �سنة  خالل 

جديدة  خدمات  وتقديم  الم�ساطر 

االلكترونية  البوابة  عبر  بعد  عن 

تاأهيل  ومبا�سرة  لل�سندوق  الجديدة 

الجهوية. المندوبيات 

ال�سندوق،  عمل  اأخرى  جهة  من 

توطيد  على   ،2012 �سنة  خالل 

وذوي  والمتقاعدين  ال�سندوق  بين  كو�سيط  مهما  دورا  تلعب  التي  المتقاعدين  جمعيات  مع  عالقاته 

حقوقهم. 

اإ�صتراتيجية الخدمة متعددة القنوات

البوابة اللكترونية الجديدة لل�صندوق

في اإطار م�ساهمته في االإ�ستراتيجية الوطنية المتعلقة بالحكومة االلكترونية اأعطى ال�سندوق المغربي للتقاعد 

االلكتروني  العنوان  على  ت�سفحها  يمكن  والتي  الجديدة  االلكترونية  لبوابته  االنطالقة   2012 نونبر  �سهر  خالل 

المغربي  ال�سندوق  التنفيذ من جعل  البوابة حيز  http://www.cmr.gov.ma. وقد مكن و�سع هذه  التالي: 

للتقاعد اأكثر قربا من منخرطيه والم�ستفيدين من معا�ساته و�سركائه عبر تقديم خدمات قرب متاحة على مدار 

ال�ساعة وطيلة اأيام االأ�سبوع. 

كما تتيح البوابة الجديدة للمنخرطين والم�ستفيدين من المعا�س الولوج الموؤمن اإلى المعطيات المتعلقة بهم وذلك 

ب�سكل �سامل و�سفاف. وهكذا يمكن لهم اال�ستفادة من الخدمات التالية: االإطالع على معطياتهم ال�سخ�سية وتحيينها؛ 

اأحد المكلفين باال�ستقبال؛  اأو تحميل �صهادات المعا�ض، االنخراط، االقتطاع وال�صريبة؛ وتحديد موعد مع  وطلب 

والولوج للخدمات الخا�سة بنظام التقاعد التكميلي.

للتقاعد  المغربي  بال�سندوق  متعلقة  معلومات  يت�سمن  ومتنوعا  غنيا  موؤ�س�ساتيا  محتوى  اأي�سا  البوابة  تتيح 

محينة  ودالئل  قانونية  ن�سو�س  على  ال�سنوية، عالوة  كالتقارير  االأ�سا�سية  الوثائق  من  وكذا مجموعة  وباأن�سطته، 

موجهة للمنخرطين والمتقاعدين مدنيين وع�سكريين وذوي حقوقهم.

�صبكة المندوبيات الجهوية

الموؤ�ص�صة تتواجد في 7 جهات وت�سعى  بالرباط، فاإن  لل�صندوق  المركزي  بالمقر  اال�صتقبال  اإلى ف�صاء  باالإ�صافة 

وبهذا  المعا�سات.  من  والم�ستفيدين  للمنخرطين  مكثفا  تواجدا  تعرف  التي  اأخرى  جهات  في  التدريجي  للتو�سع 

الخ�سو�س، قرر المجل�س االإداري �سنة 2012 فتح مندوبية جهوية جديدة بالر�سيدية.
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مركز الت�صال الهاتفي

من جهة اأخرى، تم اإحداث مركز لالت�سال الهاتفي لالإجابة على ا�ستف�سارات و�سكايات الزبناء. وفي هذا االإطار، 

تلقى المركز 175 36 ات�ساال �سنة 2012 مقابل 416 19 في �سنة 2011 بزيادة ن�سبتها %86.

التوا�صل والإخبار الم�صخ�س

انخرط ال�صندوق في م�صار يرتكز على التوا�صل الفاعل وال�صخ�صي مع متقاعديه من خالل اإخبارهم ب�صكل منتظم 

مراقبة  الم�ستحقات وعملية  �سرف  في  وال�سروع  المعا�س  بملف  )التو�سل  بملفاتهم  المتعلقة  الم�ستجدات  بكل 

الحقوق ومراجعتها...(. وهكذا فقد تم توجيه اأكثر من 000 260 ر�سالة للم�ستفيدين خالل �سنة 2012.

التوا�شل مع جمعيات المتقاعدين

يولي ال�سندوق اأهمية خا�سة للعالقة مع جمعيات المتقاعدين والتي يعتبرها و�سيلة توا�سل فعالة مع المتقاعدين 

و ذوي حقوقهم. وفي هذا ال�ساأن، تم القيام بعدة زيارات تاأطيرية لهذه الجمعيات على الم�ستوى الجهوي، كما 

يقوم ال�سندوق باإخبار هذه الجمعيات ب�سفة منتظمة بالم�ستجدات واالإجراءات االإدارية التي تهمها. وخالل �سنة 

2012 تم تنظيم حوالي 40 زيارة تاأطيرية على م�ستوى الجهات، كما تم توجيه 352 ر�سالة اإخبارية لروؤ�ساء جمعيات 

المتقاعدين.

اإ�سافة اإلى ذلك، يمنح ال�سندوق اإعانات لجمعيات المتقاعدين التي تتقدم بطلب في هذا ال�ساأن و ذلك وفق معايير 

محددة من قبيل التو�سل بالتقارير االأدبية والمالية الم�سادق عليها وانجاز م�ساريع ذات طابع اجتماعي وثقافي. 

وهكذا، تم انتقاء 50 جمعية من اأجل اال�ستفادة من هذه المنح خالل �سنة 2012.
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تطوير الخدمات

ت�شجيع على التبنيك

خالل دورته المنعقدة بتاريخ 31 ماي 2012، تبنى المجل�س االإداري لل�سندوق قرارا يرمي اإلى تعزيز جودة الخدمات 

المقدمة للمتقاعدين الذين يتو�سلون بمعا�ساتهم عن طريق الحواالت االلكترونية وذلك عبر ت�سجيع هذه الفئة 

على التبنيك. وهكذا فقد تم اإبرام اتفاقيتي �سراكة مع موؤ�س�ستين بنكيتين )البريد بنك والبنك ال�سعبي( وذلك 

هذه  من  اال�ستفادة  من  لهوؤالء  االتفاقيات  هذه  وت�سمح  التبنيك.  على  المتقاعدين  من  عدد  اأكبر  ت�سجيع  بهدف 

العملية ب�صروط تف�صيلية، مع تحمل ال�صندوق  لم�صاريف الح�سابات المفتوحة لمدة �سنة كاملة . و تجدر االإ�سارة 

اإلى اأن الجهود المختلفة المبذولة من طرف ال�سندوق، مكنت من زيادة ن�سبة التبنيك من 50% اإلى 83% خالل الثالث 

ال�سنوات االأخيرة.  

تب�صيط م�صطرة مراقبة الحقوق

المخاطر.  لتحليل  مقاربة علمية  اعتمادا على  الحقوق  مراقبة  م�سطرة  تب�سيط   2012 �سنة  ال�سندوق خالل  با�سر 

�سمح  ما  ال�سن...( وهو  المعا�س،  )م�ستوى  معايير محددة  للمراقبة ح�سب  الخا�سعة  الفئة  انتقاء  تم  وهكذا فقد 

اأرجاء  الموزعين عبر  المعا�سات  للم�ستفيدين من  الكبير  العدد  اإلى  بالنظر  العملية وذلك  بتر�سيد وعقلنة هذه 

التراب الوطني.

على الم�ستوى العملي وبهاج�س الحفاظ على جودة الخدمات، تم اإبرام اتفاقيات مع موؤ�س�ستين بنكيتين )البريد 

بنك والبنك ال�سعبي( وذلك بهدف تب�سيط م�سطرة مراقبة الحياة. ومن جهة اأخرى وبتعاقد مع وزارة الداخلية، 

تم اإعداد نماذج مطبوعات موحدة لتكون بمثابة وثائق اإدارية لمراقبة عدم الزواج والحياة )بالن�سبة للم�ستفيدين 

من المعا�سات غير متوفرين على ح�سابات لدى البنكين المذكورين(. وقد تم توجيه نماذج هذه المطبوعات على 

المعنيين عبر البريد من اأجل الت�سديق عليها لدى ال�سلطات المحلية. وقد عملت م�سالح ال�سندوق على معالجتها 

بطريقة اآلية، االأمر الذي �سمح بت�سهيل وتقلي�س اآجال المعالجة.

البطاقة الجديدة للمتقاعد 

بالمتقاعدين تعتمد كوثيقة هوية  باإ�سدار بطاقة جديدة خا�سة  للتقاعد  المغربي  ال�سندوق  خالل �سنة 2011، قام 

بالن�سبة للم�ستفيدين من الخدمات التي يقدمها ال�سندوق. وفي �سنة 2012 تم توزيع اأكثر من 000 134 بطاقة. وبعد 

ا�ستكمال عملية توزيع البطائق على مجموع الم�ستفيدين �ستمكن هذه البطاقة حاملها من اال�ستفادة، م�ستقبال، من 

خدمات اجتماعية اأخرى.
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ال�صـراكـــات والتـــبادل4
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ال�صراكات والتبادل

ال�صراكة على ال�صعيد الوطني

ال�شراكة مع اإدارة الدفاع الوطني

تم اإبرام اتفاقية تعاون و�سراكة مع م�سالح اإدارة الدفاع الوطني وذلك بتاريخ 23 يناير 2012. وتهدف االتفاقية اإلى 

تعزيز تبادل المعلومات بين الموؤ�س�ستين والمتعلقة بالجنود الذين يتقا�سون اأجرة ت�ساعدية خا�سة. 

ال�شراكات مع البريد بنك والبنك ال�شعبي

التوقيع على اتفاقيتي �سراكة مع البريد بنك )اأحد فروع بريد المغرب( في غ�ست 2012 والبنك ال�سعبي في �ستنبر 

2012 لت�سجيع تبنيك المتقاعدين وذوي حقوقهم الذين يتقا�سون معا�ساتهم عن طريق الحواالت االلكترونية.
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ال�صراكة على ال�صعيد الدولي

البعثات الدرا�صية والزيارات لم�صالح ال�صندوق في اإطار التعاون الثنائي

اإلى 27 يونيو 2012 مكونة من م�سوؤولي ال�سندوق الم�ستقل للتقاعد ببوركينافا�سو:  •  زيارة بعثة درا�سية من 18 
المدنية  المعا�سات  اأنظمة  تدبير  �سعيد  على  خا�سة  الموؤ�س�ستين  بين  التجارب  تبادل  اإلى  الزيارة  هذه  وتهدف 

والع�سكرية على الم�ستويات العملية والتقنية والمحا�سبية والمالية؛

مع  بالعالقات  المكلف  وال�سيا�سية  االإدارية  واالإ�سالحات  والحكامة  العمومية  الوظيفة  وزير  ال�سيد  •  زيارة 
�سفير  ب�سعادة  م�سحوبا  مالي  بدولة  الموؤ�س�سات 

منا�سبة  الزيارة  هذه  وكانت  بالمغرب:  مالي 

ونظام  المهام  على  للتعرف  الوزير  لل�سيد 

الحكامة وتطوير ال�صندوق �صمن مجال االحتياط 

االجتماعي بالمغرب.

المعا�سات  نظام  باإ�سالح  مكلفة  لجنة  •  زيارة 
العمومية ل�ساحل العاج خالل الفترة من 10 اإلى 16 

�ستنبر 2012: التعرف على كيفية عمل ال�سندوق 

وكذا  الم�سيرة  والتكميلية  االأ�سا�سية  واالأنظمة 

هذه  وتندرج  االأنظمة.  مختلف  اإ�سالح  �سبل 

اإ�سالح  حول  المعمق  التفكير  �سياق  في  الزيارة 

طرف  من  الم�سيرة  العامة  المعا�سات  نظام 

ال�سندوق العام للتقاعد لموظفي دولة �ساحل العاج.

التبادل القطاعي في اإطار ال�شراكة مع الموؤ�ش�شات والجمعيات الأجنبية

•  زيارة خبراء من المدر�سة الوطنية العليا للحماية االجتماعية ب�سانت اإتيان بفرن�سا لل�سندوق خالل الفترة من 29 
اإلى 31 ماي : التعريف بتجربة ال�سناديق الفرن�سية في مجال تدبير الموارد الب�سرية.

•  تدريب درا�سي لدى ال�سندوق المغربي للتقاعد خالل الفترة من 19 اإلى 30 نونبر 2012 لفائدة خم�سة طلبة ينتمون 
للفوج 51 للمدر�سة الوطنية العليا للحماية االجتماعية بفرن�سا.

•  ال�سراكة مع االتحاد التعا�سدي للتقاعد بفرن�سا : زيارة عمل لبعثة لل�سندوق المغربي للتقاعد مكونة من ثالثة 
م�سوؤولين من االتحاد المذكور يومي 27 و28 نونبر 2012: تبادل الممار�سات الجيدة في مجال تدبير العالقة مع 

الزبناء وتدبير منتوج تقاعد تكميلي.

•  ال�سراكة مع الفيدرالية االألمانية لتاأمين المعا�سات )موؤ�س�سة التقاعد االأولى في األمانيا( : م�ساركة ال�سندوق في 
اجتماعات تبادل الخبرات والتي تركزت اأ�سا�سا خالل �سنة 2012 على طريقة عمل موؤ�س�سة التقاعد االألمانية وكذا 

نموذج مراقبة التدبير التي تتبناها الموؤ�س�سة.

•  التعاون مع الجمعية الدولية للحماية االجتماعية : م�ساركة ال�سندوق في اأ�سغال اللجنة التقنية “تنظيم وتدبير 
واإبداع” التابعة للجمعية وذلك في اإطار م�سروعها المهم المتعلق ب”النهو�س بالحكامة الجيدة في مجال الحماية 

االجتماعية” )برنامج 2011-2013 للجمعية الدولية للحماية االجتماعية(. 
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النتائج المحا�صبية والمالية

الجديد  المحا�سباتي  المخطط  وفق   2012 �سنة  بر�سم  للتقاعد  المغربي  ال�سندوق  ح�سابات  وح�سر  م�سك  تم  لقد 

مناهج  االأ�سا�سية،  المحا�سبية  )المبادئ  المذكور  المرجع  مقت�سيات  جميع  احترام  تم  حيث  التقاعد،  ل�سناديق 

التقييم، مخطط الح�سابات،...(.

وفي نف�س االإطار، ت�سمنت القوائم التركيبية، باالإ�سافة للموازنة وح�ساب العائدات والتكاليف ح�سب نظام التقاعد 

الم�سير، نحو اأربعين قائمة معلومات اإ�سافية تهم مختلف جوانب اأن�سطة ال�سندوق.

مديرية  تجاه  ال�سندوق  التزامات  ت�سوية  تم  لل�سندوق  الجبائية  الو�سعية  تو�سيح  اثر  وعلى  ال�سياق  نف�س  وفي 

ال�سرائب بر�سم ال�سنة المالية 2012.

ومن جهة اأخرى، با�سر ال�سندوق خالل هذه ال�سنة ح�ساب اال�ستراكات ال�سهرية المتعلقة بموظفي الدولة المدنيين 

المنتمين للميزانية العامة للدولة. و�سوف ت�سمل هذه العملية في مرحلة الحقة موظفي الدولة الع�سكريين ق�سد 

التمكن م�ستقبال من رفع تحفظات المدققين الخارجيين.

ح�صيلة �صنة 2012

بلغت ح�سيلة �سنة 2012 ما مجموعة 566 80 مليون درهم مقابل 938 76 مليون درهم بر�سم �سنة 2011. و قد �سمل 

هذا التغيير، على م�ستوى ح�سيلة االأ�سول، البنود التالية: 

•  اأ�صول ثابتة : بلغت القيمة ال�سافية لالأ�سول الثابتة المعنوية ما قدره 19،32 مليون درهم �سنة 2012 مقابل 16،69 
مليون درهم بر�سم �سنة 2011. هذا التطور يعزى اأ�سا�سا اإلى المقتنيات الجديدة لبرامج معلوماتية. وعلى �سعيد 

الجديدة  المقتنيات  وهمت  �سنة.  ال�سنة  نف�س  خالل  درهم  مليون   211،49 المادية  الثابتة  االأ�سول  بلغت  اآخر، 

لل�سنة المالية الحالية االأجهزة المعلوماتية واالأدوات المكتبية ومختلف االأجهزة التقنية. وتتكون االأ�سول، دون 

التوظيفات المالية، بدرجة اأ�سا�سية من ال�سلفات الممنوحة لموظفي ال�سندوق على المديين المتو�سط والطويل.

•  توظيفات مالية مدرجة في تمثيل المخ�ص�صات واالحتياطيات :  يقدر المبلغ االإجمالي ال�سافي للتوظيفات على 
المدى المتو�سط والبعيد التي تكَون المحفظة المالية لل�سندوق 704 77 مليون درهم اإلى غاية اآخر دجنبر 2012 

،مقابل 218 73 مليون درهم في نهاية دجنبر 2011. بالمقابل، فقد بلغ اإجمالي المخ�س�سات المالية المحت�سبة، 

على اإثر انخفا�س قيمة توظيفات المحفظة المالية، 241 2 مليون درهم في نهاية �سنة 2012 مقابل 278 1 مليون 

درهم خالل �سنة 2011.

وت�سمل  درهم،  مليون   1 919 قدره  ما   2012 �سنة  متم  في  الدائنيات  هذه  بلغت   : المتداولة  االأ�صول  •  دائنيات 
متاأخرات االقتطاعات والم�ساهمات المترتبة على مختلف منخرطي ال�سندوق التي تهم الدولة كهيئة م�سغلة 

المتداولة  االأ�سول  دائنيات  االإلحاق. وتتكون  العمومية وكذا هيئات  الموؤ�س�سات  المحلية، وبع�س  الجماعات  و 

االأخرى )609 1 مليون درهم( من المبالغ الم�ستحقة على بع�س الدائنين االآخرين )موظفين، مكترين( وكذا من 

الح�ساب المر�سود لت�سوية االأ�سول والذي يتكون اأ�سا�سا من فوائد ال�سندات الجارية غير الحال اأجلها.

بلغت خالل  والتي  المتوفرة،  المالية  لل�سيولة  المدى  ق�سيرة  التوظيفات  االقيم  هذه  تخ�س   : المتوفرة  •  القيم 
�سنة 2012  ما مجموعه 104 مليون درهم، كما تخ�س كذلك ال�سيولة المالية المتوفرة في الح�سابات الجارية لدى 

الخزينة العامة للمملكة والتي بلغت 274 1 مليون درهم في نهاية 2012 .

على م�ستوى ح�سيلة الخ�سوم، فاإن التغييرات االأ�سا�سية همت البنود التالية : 

•  ر�صيد احتياطي لمختلف اأنظمة المعا�صات : انتقل ر�سيد احتياطي نظام المعا�سات المدنية من 706 67 مليون 
فقد  الع�سكرية،  المعا�سات  لنظام  بالن�سبة  اأما   .2012 �سنة  درهم  مليون   71 361 اإلى   2011 في  الم�سجل  درهم 

ارتفع ر�سيد االحتياطي اإلى 207٬50 مليون درهم في نهاية �سنة 2012. فيما �سجل ر�سيد احتياطي نظام التقاعد 
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التكميلي ارتفاعا بلغ 12 مليون درهم.

•  ر�صيد احتياطي عن التعوي�صات الحال اأجلها غير الموؤداة : و تمثل مبالغ المعا�سات الحال اأجلها والتي لم ت�سرف 
درهم(  مليون   174( المدنية  المعا�سات  بنظامي  الخا�سة  االحتياطات  من  وتتكون  متعددة  الأ�سباب  الأ�سحابها 

والع�سكرية )68 مليون درهم( وكذا االأنظمة غير الم�ساهمة )0٬6 مليون درهم( والم�سيرة من طرف ال�سندوق.

التي  االحتياطيات  هذه  ر�سيد   : الم�صاهمة  غير  االأنظمة  بر�صم  اأجلها  الحال  التعوي�صات  عن  •  احتياطيات 
ارتفعت في نهاية �سنة 2012 اإلى 206 مليون درهم يمثل الفرق بين التحمالت الخا�سة بهذه االأنظمة والم�ساهمات 

المدفوعة من طرف الدولة ل�سرف هذه المعا�سات.

•  معا�صات واإيرادات للدفع )706 مليون درهم( : ي�سم هذا الح�ساب جميع المعا�سات التي تم اإ�سدارها والتي هي في 
طور اال�ستخال�س عبر ال�سبابيك البنكية والتي ترتبط بعالقات مع ال�سندوق.

التي لم يتم  االأداء وتلك  التي هي في طور  )الفواتير  الموردين  وتمثل ديون   : اأخرى )259 مليون درهم(  •  ديون 
التو�سل بها بعد واقتطاعات ال�سمان وحقوق االإيداع(، كما تمثل اأي�سا الديون الم�ستحقة للدولة.

ح�صابات التحمالت والمداخيل

الــمـــوارد الإجمالية

ال�سنتين  المداخيل خالل  اأنواع  اأ�سفله توزيع  الجدول  اإلى 24٬44 مليار درهم. ويو�سح  االإجمالية  الموارد  ارتفعت 

االأخيرتين. ويتبين اأن االقتطاعات بر�سم معا�س التقاعد وم�ساهمات الدولة ت�سكل معظم موارد ال�سندوق بن�سبة 

.%88٬65

تطور اأنواع الموارد ما بين 2011 و2012

الموارد )بماليين الدراهم( 

 ن�سبة20112012

التغير11/12  % المبلغ  % المبلغ 

8٬40%37٬91%264٬58 36٬059%546٬40 8االقتطاعات بر�صم معا�ش التقاعد

8٬62%68٬70%364٬34 68٬566%859٬41 5موظفو الدولة المدنيون

11٬23%13٬40%241٬79 13٬061%116٬39 1ع�سكريو القوات الم�سلحة الملكية

9٬87%3٬79%3٬74351٬56%319٬99الجنود المتقا�سون اأجرة  ت�ساعدية خا�سة

8٬52%2٬41%2٬40222٬89%205٬40رجال ال�سف والتاأطير للقوات الم�ساعدة

4٬04%8٬34%8٬69772٬57%742٬55موظفو الجماعات المحلية

2٬44%2٬55%2٬70236٬39%230٬75م�ستخدمو الموؤ�س�سات العمومية

4٬35%0٬81%0٬8475٬05%71٬92الموظفون الملحقون

8٬71%50٬74%399٬08 48٬1112%405٬76 11الم�صاهمات الهيئات الم�صغلة  

8٬86%89٬41%086٬05 89٬2811%183٬63 110- م�ساهمة بر�سم االأنظمة الم�ساهمة

8٬72%57٬46%370٬17 57٬546%859٬41 5موظفو الدولة المدنيون

11٬23%22٬40%483٬58 21٬932%232٬78 2ع�سكريو القوات الم�سلحة الملكية

9٬87%6٬34%6٬28703٬13%639٬97الجنود المتقا�سون اأجرة  ت�ساعدية خا�سة

8٬52%4٬02%4٬03445٬79%410٬79رجال ال�سف والتاأطير للقوات الم�ساعدة

2٬50%6٬96%7٬39771٬13%752٬34الجماعات المحلية

1٬17%2،12%2٬28235٬37%232٬65الموؤ�س�سات العمومية

38٬06%0،69%0٬5576٬89%55٬69هيئات االإلحاق

7٬44%10٬59%313٬02 10٬721%222٬13 21- م�ساهمة الدولة بر�سم االأنظمة غير الم�ساهمة
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التقـــــرير ال�سنـــــوي 2012

الموارد )بماليين الدراهم( 

 ن�سبة20112012

التغير11/12  % المبلغ  % المبلغ 

86٬94%-0٬18%1٬4444٬68%342٬08ت�صحيح الخدمات و االقتطاع االإ�صافي والتحويالت

49٬46%-27٬14%7٬0112٬13%24٬00ت�سحيح الخدمات

89٬63%-60٬60%76٬2927٬07%260٬98التحويالت اإلى النظام الجماعي

90٬41%-12٬26%16٬695٬48%57٬10االقتطاع االإ�سافي

20٬05%-11٬17%729٬27 14٬402%413٬94 3عائدات المحفظة المالية والممتلكات وموارد مختلفة

20٬66%-97٬54%662٬25 98٬282%355٬30 3عائدات المحفظة المالية

13٬10%1٬07%0٬7629٬27%25٬88الفوائد على الح�ساب الجاري والقرو�س

15٬24%1٬38%0٬9637٬75%32٬76العائدات ال�سافية لالأكرية والكفاالت

3٬08%100%437٬61 10024%708٬18 23المجموع

تمثل االقتطاعات ن�سبة 37٬91% من مجموع موارد ال�سندوق، منها 69% منجزة على اأجور الموظفين المدنيين.

يقدر مبلغ م�ساهمات الدولة والجماعات المحلية وهيئات االإلحاق والموؤ�س�سات العمومية خالل ال�سنة المالية 2012 

ب 11٬09 مليار درهم، وهو ما يمثل ارتفاعا بن�سبة 8٬86% مقارنة بال�سنة الفارطة.

وبالن�سبة للموارد االأخرى فت�سكل عائدات المحفظة المالية المكون الرئي�سي لهذا ال�سنف من الموارد.

التحملت الإجمالية

و�سل المبلغ االإجمالي لتحمالت ال�سندوق عند نهاية �سنة 2012 اإلى 21٬98 مليار درهم مقابل 19٬45 مليار درهم عند 

نهاية �سنة 2011 م�سجلة بذلك ارتفاعا يقدر ب %13٬03. 

تطور توزيع اأنواع النفقات  بين �شنتي 2011 و 2012

النفقات )بماليين الدراهم( 

 ن�سبة التغير 20112012

%المبلغ%المبلغ 11/12

8٬47%82٬82%203٬93 86٬3018%781٬90 16االأنظمة الم�صاهمة

10٬32%71٬23%966٬17 70٬0312%752٬95 11نظام المعا�سات المدنية

4٬15%28٬77%237٬76 29٬975%028٬95 5نظام المعا�سات الع�سكرية

7٬90%6٬00%318٬71 6٬281%222٬13 1االأنظمة غير الم�صاهمة

1٬63%41٬91%44٬49552٬64%543٬75الزمانة

3٬38%-17٬17%19٬18226٬44%234٬36قدماء المقاومين واأع�ساء جي�س التحرير

14٬65%-1٬11%1٬4014٬60%17٬10م�ساهمات بر�سم االأنظمة اأخرى غير الم�ساهمة

22٬98%39٬81%34٬93525٬03%426٬91م�ساهمات بر�سم منح م�سيرة لح�ساب الدولة
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النفقات )بماليين الدراهم( 

 ن�سبة التغير 20112012

%المبلغ%المبلغ 11/12

21٬06%0٬78%0٬73172٬01%142٬09م�صاريف التدبير

16٬65%86٬33%89٬59148٬50%127٬30نفقات الت�صيير

73٬16%8٬13%5٬4812٬07%6٬97المقتنيات الم�ستهلكة للمواد واالأدوات

33٬66%-14٬98%26٬3322٬24%33٬52نفقات اأخرى خارجية

69753،59%6٬96%0٬0110٬33%0٬01ال�سرائب والجبايات  

19٬67%69٬94%68٬18103٬86%86٬79نفقات الم�ستخدمين

0٬23%-8٬07%9٬7913٬88%13٬91نفقات التجهيز

6٬61%-18٬66%19٬942٬59%2٬77منقوالت غير ثابتة 

1٬36%81٬34%80٬0611٬29%11٬13منقوالت مادية

994٬58%69٬42%0٬629٬63%0٬88نفقات غير جارية

8٬46%-0٬10%0٬1222٬17%24٬22اإرجاع االقتطاعات واإعادة دفع االقتطاعات الم�صتوفاة خطاأ

19٬85%-76٬55%87٬4316٬97%21٬17الموظفون المدنيون 

290٬80%7٬46%1٬751٬65%0٬42الموظفون الع�سكريون

35٬22%15٬99%10٬823٬54%2٬62موظفو القوات الم�ساعدة

77٬31%10٬30%263٬06 6٬562%276٬34 1نفقات التوظيفات والمدخرات واالحتياطيات

13٬03%100٬00%979٬88 100٬0021%446٬68 19المجموع

اإلى 18٬2 مليار  اأداء المعا�سات خالل ال�سنة المالية 2012  ارتفعت النفقات الملتزم بها من طرف ال�سندوق بر�سم 

درهم كما هو مبين في الجدول اأعاله.

هكذا تظل النفقات الملتزم بها من طرف ال�سندوق بر�سم اأداء معا�سات االأنظمة الم�ساهمة مهيمنة بن�سبة 82٬82% من 

مجموع االلتزامات الم�سجلة خالل �سنة 2012. وتحتل المعا�سات المدنية بمفردها 71٬23% من مجموع هذه النفقات 

مقابل 28٬77% بالن�سبة للمعا�سات الع�سكرية.

 في حين ال تمثل نفقات االأنظمة غير الم�ساهمة �سوى 6% من مجموع النفقات االإجمالية خالل �سنة 2012. 

 22٬17 قدره  بمبلغ  اأي   ،2011 ب�سنة  مقارنة   %8٬46 ن�سبته  بلغت  انخفا�سا  االقتطاعات  اإرجاع  عملية  بينما عرفت 

مليون درهم، يمثل فيه ن�سيب الموظفين المدنين ن�سبة %76٬55. 
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ملحقات

الح�صيلة في 31 دجنبر 2012

ح�سيلة االأ�سول بماليين الدرهم

ال�سنة المالية 2011 ال�سنة المالية 2012

 ال�سافي ال�سافياالإخمادات الخام

133٬77 663٬9272 305٬0875 969٬002 77االأ�سول الثابتة

-  قيم معدومة

19٬3211٬557٬777٬73اأ�صول ثابتة معنوية

211٬5051٬89159٬60165٬03اأ�صول ثابتة مادية

10٬9110٬81-10٬91اأرا�س

157٬3520٬58136،77142٬43مبان

1٬561٬200٬360٬30اإن�ساءات تقنية، عتاد واأدوات

1٬090٬630٬450٬30عتاد النقل

40٬5929٬4811٬1111٬19اأثاث، عتاد المكتب وتهييئات مختلفة

-  اأ�سول ثابتة مادية قيد االإنجاز

34٬570٬7233٬8521٬66اأ�صول مادية با�صتثناء التوظيفات الممثلة لالحتياطات 

33٬7621٬57-33٬76�سلفات ملحقة باالأ�سول الثابثة

0٬820٬720٬090٬09دائنيات مالية اأخرى

939٬36 462٬7071 240٬9175 703٬612 77توظيفات مالية مدرجة في تمثيل المخ�ص�صات واالحتياطات 

3٬623٬380٬250٬37توظيفات عقارية

819٬23 506٬3360 65-506٬33 65التزامات و�سندات االقترا�س

484٬60 570٬929 989٬648 560٬561 10اأ�سهم 

735٬33247٬89487٬44512٬16�سندات الم�ساهمة

----اإيداعات في ح�سابات موقوفة

122٬99 897٬771-897٬77توظيفات اأخرى

-   فوارق التحويل لالأ�صول

637٬68 627٬873 631٬493٬623 3اأ�سول متداولة )دون الخزينة(

488٬05 918٬731 1-918٬73 1دائنيات االأ�صول المتداولة )اقتطاعات المنخرطين وم�صاهمات الهيئات الم�صغلة( 

181٬45397٬56 1-181٬45 1م�ساهمات التقاعد للتح�سيل

143٬11---ديون م�ستحقة عن نظام المعا�سات الع�سكرية

0٬160٬20-0٬16م�ساهمات الدولة للتح�سيل الخا�سة باالأنظمة غير الم�ساهمة 

737٬13947٬17-737٬13اقتطاعات وم�ساهمات اأخرى للتح�سيل 

414٬82 605٬161 608٬783٬621 1دائنيات االأ�صول المتداولة 

-   موردون مدينون

1٬020٬76-1٬02م�ستخدمون مدينون

-   الدولة 

19٬503٬6215٬8898٬12مدينون اآخرون

315٬94 588٬261 1-588٬26 1ح�سابات ت�سوية االأ�سول

103٬98734٬82-103٬98�صندات وقيم التوظيف

    فوارق التحويل لالأ�صول

166٬91 274٬151 1-274٬15 1خزينة االأ�سول

938٬37 565٬9476 308٬7080 874٬632 82المجوع العام
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2012/12/312011/12/31ح�سيلة الخ�سوم بماليين الدراهم

676٬73 601٬7075 79تمويل دائم

12٬0212٬02روؤو�ش اأموال ذاتية

12٬0212٬02راأ�سمال اجتماعي اأو اأر�سدة مخ�س�سات معادة التركيب

  احتياطات 

  نتائج الح�سيلة بخ�سو�س االأرباح

0٬270٬27ديون التمويل

 قرو�س ال�سندات

0٬270٬27ديون اأخرى للتمويل

  احتياطيات دائمة المخاطر والتحمالت

663٬45 584٬3475 79احتياطيات ومخ�س�سات تقنية

454٬20 454٬207 7ر�سيد احتياطيات التقاعد اإلى غاية 30 يونيو 1996

-206٬50ر�سيد احتياطي نظام المعا�سات الع�سكرية

706٬06 361٬2867 71ر�سيد احتياطي نظام المعا�سات المدنية

  ر�سيد احتياطي خا�س بعملية المغادرة الطوعية 

174٬32155٬89ر�سيد احتياطي عن التعوي�سات الحال اأجلها غير الموؤداة الخا�سة بنظام المعا�سات المدنية 

68٬2062٬92ر�سيد احتياطي عن التعوي�سات الحال اأجلها غير الموؤداة الخا�سة بنظام المعا�سات الع�سكرية 

-0٬58ر�سيد احتياطي عن التعوي�سات الحال اأجلها غير الموؤداة الخا�سة باالأنظمة غير الم�ساهمة 

  احتياطيات عن التعوي�سات الحال اأجلها الخا�سة بالزمانة 

131٬04125٬11احتياطيات عن التعوي�سات الحال اأجلها للمقاومين

42٬9649٬88احتياطيات عن التعوي�سات الحال اأجلها – االأنظمة االأخرى غير الم�ساهمة-

31٬6518٬93احتياطيات االأنظمة الم�سيرة لح�ساب الدولة

48٬9036٬90ر�سيد احتياطي لنظام التقاعد التكميلي

64٬7253٬56احتياطيات اأخرى

--فوارق التحويالت –الخ�صوم -

5٬070٬99ح�صابات الربط الخا�صة بالموؤ�ص�صات والفروع

261٬64 964٬241الخ�سوم المتداولة با�ستثناء الخزينة

261٬64 964٬241ديون الخ�سوم المتداولة 

705٬50690٬50معا�سات واإيرادات للدفع

16٬7921٬34موردون وح�سابات مرتبطة

38٬50)0٬00(موردون اأ�سول مالية ثابثة

274٬49-منخرطون وم�ساهمون: ت�سبيقات عن االإنخراطات مح�سلة عليه قبل االأوان اأو عن طريق الخطاأ

207٬72207٬72ت�سبيقات االأنظمة غير الم�ساهمة المتعين اإرجاعها

7٬287٬10م�ستخدمون دائنون 

2٬062٬13هيئات اجتماعية دائنة

17٬156٬62ديون م�ستحقة للدولة

--ح�سابات �سركاء دائنون

2٬459٬04دائنون اآخرون

5٬294٬19ح�سابات ت�سوية الخ�سوم

--مخ�ص�صات اأخرى لمواجهة المخاطر والتكاليف

--فوارق تحويل الخ�سوم – عنا�سر متداولة

--خزينة - الخ�صوم

938٬37 565٬9476 80المجوع العام
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ح�صاب اإجمالي للعائدات والتكاليف بر�صم �صنة 2012

 2011/12/31 2012/12/31ح�ساب العائدات والتكاليف االإجمالي بماليين الدرهم

242٬40 718٬6020 21االقتطاعات والم�ساهمات )اأ(

132٬24 944٬8414 14نظام المعا�سات المدنية

939٬87 450٬484 5نظام المعا�سات الع�سكرية

158٬19 313٬021 1االأنظمة غير الم�ساهمة

10٬2612٬10نظام المعا�سات التكميلي

145٬24 694٬7218 19معا�سات وخدمات )ب(

839٬02 064٬5711 13نظام المعا�سات المدنية

082٬99 306٬945 5نظام المعا�سات الع�سكرية

222٬13 318٬711 1االأنظمة غير الم�ساهمة

4٬491٬10نظام المعا�سات التكميلي

293٬22 880٬262 1النتيجة التقنية لنظام المعا�صات المدنية

)143٬11(143٬54النتيجة التقنية لنظام المعا�صات الع�صكرية

)63٬95()5٬69(النتيجة التقنية لنظام المعا�صات غير الم�صاهمة

5٬7711٬00النتيجة التقنية لنظام المعا�صات التكميلي

097٬17 023٬882 2النتيجة التقنية االإجمالية مع احت�ساب تكاليف الت�سيير: اأ – ب 

101٬06 976٬864 3عائدات التوظيفات المالية المدرجة في تمثيل المخ�س�سات واالحتياطيات )ج(

1٬311٬70عائدات التوظيفات العقارية

  عائدات �سندات الم�ساهمة

--ربح ال�سرف

990٬12 993٬302 1اأرباح التوظيفات المنجزة

704٬06392٬95فوائد وعائدات مالية اأخرى

278٬19716٬30 1ا�سترجاع تكاليف تحمالت التوظيفات المالية

311٬23 263٬151 2تكاليف التوظيفات المالية المدرجة في تمثيل المخ�س�سات واالحتياطيات )د(

  تكاليف الفوائد

11٬4920٬72تكاليف ت�سيير التوظيفات المالية 

  خ�سائر ال�سرف

  خ�سائر التوظيفات المنجزة

0٬300٬46تكاليف العقار

10٬1812٬93تكاليف اأخرى للتوظيفات )�سريبة ال�سركات(

277٬13 241٬181 2مخ�س�سات للتوظيفات

  مخ�س�سات غير جارية

789٬83 713٬722 1نتيجة مالية : ج - د  
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اإح�صائيات

تطور عدد المنخرطين والمتقاعدين في نظام المعا�صات المدنية

200720082009201020112012ال�سنوات

415 892668 081629 417594 727594 980591 586المنخرطون

983 492259 685249 851237 726228 117218 213المتقاعدون

تطور عدد المتقاعدين في اأنظمة المعا�صات الم�صاهمة وغير الم�صاهمة

200720082009201020112012

272 907471 414457 086440 256426 066411 403االأنظمة الم�ساهمة

548 616125 010120 103121 234122 903119 122االأنظمة غير الم�ساهمة

254 523650 424578 189561 490548 969530 525المجموع العام

تطور المعامل الديموغرافي لنظام المعا�صات المدنية

19802000200520102012ال�سنوات

14٬126٬013٬622٬873٬03نظام المعا�سات المدنية

تطور ملفات التقاعد المعالجة )الأنظمة الم�صاهمة وغير الم�صاهمة(

200720082009201020112012ال�سنوات

282 00723 62222 50522 07316 28615 14التخويل

292 72718 67118 9346 72012 00716 45المراجعة

208 15111 1367 3077 2747 6907 8التحويل

782 88552 42947 74636 06736 98339 67المجموع

مبالغ التعوي�صات العائلية التي تم �صرفها بر�صم �صنة 2012

بماليين الدرهم

 التوزيع ح�سب

االأنظمة

 يناير

12 

 فبراير

12

 مار�س

12

 اأبريل

12

ماي

12 

 يونيو

12

 يوليوز

12

 غ�ست

12

 �ستنبر

12

 اأكتوبر

12

 نونبر

12

 دجنبر

12
المجموع

 نظام المعا�سات

المدنية
21٬2220٬9020٬6420٬9920٬0320٬1419٬7619٬5819٬9319٬8719٬8619٬82242٬72

 نظام المعا�سات

الع�سكرية
50٬7950٬1250٬3850٬1649٬5249٬3349٬0948٬5949٬4648٬3648٬4848٬43592٬72

 اأنظمة المعا�سات

غير الم�ساهمة
1٬050٬950٬920٬811٬030٬880٬940٬911٬281٬070٬930٬9311٬70

73٬0671٬9671٬9571٬9670٬5870٬3569٬8069٬0770٬6669٬3069٬2769٬19847٬14
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تطور النفقات بر�صم الأنظمة الم�صاهمة وغير الم�صاهمة 

بماليين الدرهم

 200720082009201020112012

203٬93 781٬9118 397٬6216 571٬8715 773٬4714 062٬0913 13االأنظمة الم�ساهمة

318٬71 222٬111 173٬361 099٬281 048٬401 905٬921االأنظمة غير الم�ساهمة

447٬52 441٬792 187٬72666٬15915٬96904٬881نفقات اأخرى

970٬16 445٬8121 475٬8619 587٬1117 488٬0216 155٬7315 14المجموع العام

تطور الموارد الإجمالية  

بماليين الدرهم

200720082009201020112012

17 860٬7618 985٬1620 236٬9921 584٬4323 770٬9024 437٬35

تطور موارد ونفقات نظام المعا�صات المدنية

بماليين الدرهم

نظام المعا�سات المدنية

ن�سبة التغطية %الفائ�سنفقاتموارد

19962 8281 3481 480%209٬74

 1998-19973 7351 7142 021%217٬93

1999-19984 3401 9682 372%220٬54

2000-19994 4702 3422 128%190٬86

20016 2942 7103 584%232٬25

20025 5123 3302 182%165٬51

20036 1453 7592 386%163٬49

20047 3484 3962 953%167٬18

20059 6168 8434 045%172٬61

200610 5038 3092 194%126٬41

200711 1508 8432 308%126٬10

200811 4269 3612 065%122٬06

200911 9039 9821 920%119٬24

201012 57910 6561 922٬53%118٬04

201114 13211 7742 358%120٬03

201214 94512 9831 962%115٬11



59

ت
قا

ح
ل
م

ال�سنـــدوق املغـــــربــــي للتقـــاعــــد

تطورالحتياطات الجارية 

بماليين الدراهم

200720082009201020112012

47٬0252٬7259٬7170٬5574٬0877٬60

هرم اأعمار الن�صيطين المدنيين
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موؤ�صرات الخدمات  

ا�ستقبل ال�سندوق المغربي للتقاعد خالل �سنة 2012 عبر مختلف قنوات اال�ستقبال 579 416 زائر تتوزع كالتالي:

المتو�سط ال�سهري للزوارعدد الزوار الذين تم ا�ستقبالهمقناة اال�ستقبال

762 14611 141اال�ستقبال بالمقر المركزي

786 43418 225اال�ستقبال بالمندوبيات

49 58610 12اال�ستقبال عبر الموقع االلكتروني )ال�سكايات( 

238103 1اال�ستفبال عبر البريد االلكتروني

014 1753 36اال�ستقبال الهاتفي

التغيرات ال�صنوية

* اال�ستقبال على م�ستوى المقر المركزي
ن�سبة التغيرعدد الزوار الذين تم ا�ستقبالهم �سنة 2012عدد الزوار الذين تم ا�ستقبالهم �سنة 2011

131 181141 146+8 % 

* اال�ستقبال على م�ستوى المندوبيات الجهوية
ن�سبة التغيرعدد الزوار الذين تم ا�ستقبالهم �سنة 2012عدد الزوار الذين تم ا�ستقبالهم �سنة 2011

205 608225 434+10 %

* اال�ستقبال عبر الموقع االلكتروني
ن�سبة التغيرعدد ال�سكايات المعالجة خالل �سنة 2012عدد ال�سكايات المعالجة خالل �سنة 2011

11 20212 586+12 %

* اال�ستقبال الهاتفي
ن�سبة التغيرعدد االت�ساالت خالل �سنة 2012عدد االت�ساالت خالل �سنة 2011

19 41636 175+86 %
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افتحا�ش وت�صديق
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65

لالإت�صال بال�صندوق المغربي للتقاعد 

وكذا بالمندوبيات الجهوية لل�صركاء



الهيكل التنظيمي ل�صندوق المغربي للتقاعد
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لالإت�صال بال�صندوق المغربي للتقاعد وكذا بالمندوبيات الجهوية 

لل�صركاء

المقر المركزي بالرباط:

العنوان:

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

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

رقم الفاك�س: 76 74 56 37 05

رقم مركز النداء

يمكن للمنخرطين والمتقاعدين التقدم بطلب معلومات عبر الهاتف، بوا�سطة الرقم الجديد لمركز النداء:

05 37 56 75 67

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

الموقع الإلكتروني و البريد الإلكتروني

http://www.cmr.gov.ma : عنوان الخدمات االإلكترونية

cmr@cmr.gov.ma : البريد االإلكتروني للزبناء

المندوبيات الجهوية لل�صندوق المغربي للتقاعد
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اأع�صاء  وقدماء  المقاومين  لقدماء  ال�صامية  للمندوبية  الجهوية  المندوبيات 

جي�س التحرير

باتفاق م�سترك مع ال�سندوق المغربي للتقاعد، تقوم المندوبيات الجهوية للمندوبية ال�سامية لقدماء المقاومين 

واأع�ساء جي�س التحرير بم�ساعدة الم�ستفيدين من التعوي�س االإجمالي الممنوح من طرف ال�سندوق المغربي للتقاعد 

للدخل،  ال�سنوية  المراقبة  اإطار  ال�سرورية. وهكذا ففي  بالمعلومات  االإدارية وكذا تزويدهم  على ق�ساء ماآربهم 

المندوبيات على جمع  باالأمر. كما تعمل هذه  المعنيون  بها  يدلي  التي  االإثبات  بوثائق  المندوبيات  تلك  تتو�سل 

لفائدة ال�سندوق المغربي للتقاعد ملفات معا�س عطب المقاومة وطلبات التحويل البنكي وال�سكايات. 

المندوبية الإقليمية باأكادير

�سارع الحمراء، حي عراق بركان،

اأكادير .�س.ب 1698.

هاتف/فاك�س :05.28.22.35.90 

المندوبية الإقليمية باأ�صا الزاك

544،�سارع الح�سن الثاني، 

اأ�سا الزاك، �س.ب 6.

هاتف/فاك�س: 05.28.70.00.22

المندوبية الإقليمية ببني ملل

55، �سارع محمد الخام�س،

بني مالل، �س.ب 564.

هاتف/فاك�س: 05.23.48.21.64 

المندوبية الإقليمية ببركان

55، �سارع البلدية، مبروحة

بركان، �س.ب 1014

هاتف/فاك�س: 05.36.61.46.98 

المندوبية الإقليمية ببوجدور

رقم 1، �سارع الح�سن الثاني، حي العراق، 

بوجدور، �س.ب 199

هاتف/فاك�س: 05.28.89.36.38 

المندوبية الإقليمية ببولمان

�سارع الح�سن الثاني، �ساحة الحفالت،

 مي�سور، بولمان.

هاتف/فاك�س : 05.35.58.50.04   

تطوان

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

هاتف : 05.39.71.51.63

فاك�س : 05.39.71.51.62

العيون

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

هاتف : 05.28.99.40.27

فاك�س : 05.28.99.43.31

وجدة

�سارع محمد ال�ساد�س، رقم 71

هاتف : 05.36.50.36.57

فاك�س : 05.36.50.36.41

فا�س

�سارع الح�سن الثاني، االأمالك العمومية 68

هاتف : 05.35.65.12.77

فاك�س : 05.35.65.12.82

اأكادير

رقم 12، عمارة �سفاء الجنوب رقم ال�سقة 1314 - حي 

الف�سية الداخلة، �سارع الح�سن االأول

هاتف : 05.28.22.80.20

فاك�س : 05.28.22.80.53

مراك�س

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

هاتف : 05.24.29.19.27

فاك�س : 05.24.29.19.28

الدار البي�صاء

زنقة �صيدي بليوط، رقم 30، �سقة 1

هاتف : 05.22.45.29.11

فاك�س : 05.22.45.29.09
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المندوبية الإقليمية بعين ال�شبع-

الحي المحمدي

108، زنقة الزبير بن العوام، الطابق االول، ال�سخور 

ال�سوداء.

الدار البي�ساء الحي المحمدي. �س.ب 3231

هاتف/فاك�س: 05.22.40.02.07 

المندوبية الجهوية بالدار البي�صاء اأنفا

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

الدار البي�ساء، �س.ب 15903

هاتف/فاك�س : 05.22.30.61.97

المكتب الجهوي لبن م�صيك �صيدي عثمان

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

م�سيك �سيدي عثمان. 

�س.ب 9590

هاتف/فاك�س : 05.22.70.53.95

المندوبية الإقليمية بالداخلة

الداخلة، �س.ب 30

هاتف/فاك�س : 05.28.89.82.10

المندوبية الإقليمية بتاونات

عمارة الم�ستقبل، الطابق االول، �سقة رقم 21، �ساحة 

الم�سيرة، تاونات.

هاتف/فاك�س : 05.35.62.70.77

المندوبية الإقليمية بطنجة 

5، زنقة مو�سى ابن ن�سير

طنجة، �س.ب 303

هاتف/فاك�س : 05.39.32.23.99

المندوبية الإقليمية بطنطان

حي الم�سيرة الخ�سراء، بلوك 03،

طنطان، �س.ب.70 

هاتف/فاك�س : 05.28.87.75.00

المندوبية الإقليمية بميدلت

محلية دائرة ميدلت

هاتف : 05.35.58.20.21

المندوبية الإقليمية بالمحمدية

هاتف : 06.74.90.82.06

المندوبية الإقليمية بالح�صيمة

�سارع االندل�س، عمارة الحبو�س 

الح�سيمة، �س.ب 58

هاتف/فاك�س : 05.39.98.20.94 

المندوبية الإقليمية بالجديدة

المركب الثقافي للجديدة، زنقة فا�س 

الجديدة، �س.ب 286

هاتف/فاك�س : 05.23.34.23.59 

المندوبية الإقليمية بالر�صيدية

تجزئة واد الذهب، رقم 03 

الر�سيدية، �س.ب 513

هاتف/فاك�س : 05.35.57.20.39 

المندوبية الإقليمية بفا�س

زنقة ميدلت، رقم 28 مكرر، حي النرج�س، طريق 

�سفرو.

فا�س. �س.ب ا 63

هاتف/فاك�س : 05.35.64.45.14 

المندوبية الإقليمية بفكيك

�سارع الم�سيرة الخ�سراء، بوعرفة 

فكيك، �س.ب 10

هاتف/فاك�س : 05.36.79.80.56 

المندوبية الإقليمية بكلميم

حي الم�سلة، ترت كلميم 

كلميم، �س.ب 126

هاتف/فاك�س : 05.28.87.02.32 

المندوبية الإقليمية بقلعة ال�صراغنة

حي النخلة، رقم 42 �سارع الجي�س الملكي

قلعة ال�سراغنة �س.ب 204

هاتف/فاك�س : 05.24.41.24.89 

المندوبية الجهوية بالقنيطرة

زنقة �سبتة، رقم 06، 

القنيطرة، �س.ب 83.

هاتف/فاك�س : 05.37.37.15.09 

المندوبية الإقليمية بالخمي�صات

�سارع بئر اأنزران، حي ال�سالم، 

الخمي�سات. 

هاتف/فاك�س : 05.37.55.21.75

المندوبية الإقليمية بخنيفرة

�سارع الزرقطوني، قرب الملعب البلدي، خنيفرة. 

هاتف/فاك�س : 05.35.58.60.91
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المندوبية الإقليمية بخريبكة

�سارع 16 نوفمبر، رقم 2772، حي النه�سة، خريبكة، 

�س.ب 725

هاتف/فاك�س : 05.23.56.29.30

المندوبية الإقليمية بطاطا

52، �سارع ولي العهد،

طاطا، �س.ب 186

هاتف/فاك�س : 05.28.80.31.47

المندوبية الإقليمية بتـازة

�سارع عالل الفا�سي، عمارة العراق رقم 03،

تـــازة، �س.ب. 195

هاتف/فاك�س : 05.35.67.38.32

المندوبية الإقليمية بتـطـوان

رقم 33، درب الجامع االأعظم و باب جياف المدينة،

تطوان، �س.ب 510

هاتف/فاك�س : 05.39.96.37.61

المندوبية الإقليمية ب�صيدي افني

ودادية الفتح

هاتف : 05.28.87.67.68

المندوبية الجهوية بالعيون

خط الرملة، العيون 

العيون، �س.ب 645

هاتف/فاك�س : 05.28.89.36.38  

المكتب الجهوي بالعرائ�س 

هاتف/فاك�س : 05.39.91.66.56

المندوبية الجهوية بمراك�س

زنقة خالد بن الوليد، رقم 8 

مراك�س، �س.ب 2480

هاتف/فاك�س  :05.24.43.00.90 

المندوبية الجهوية بمكنا�س

�سارع الحبول، المدينة القديمة

مكنا�س، �س.ب �س57

هاتف/فاك�س : 05.35.52.25.87

المندوبية الإقليمية بالنا�صور 

106، �سارع ابن تا�سفين،

النا�سور، �س.ب 1492

هاتف/فاك�س : 05.36.60.63.84

المندوبية الإقليمية بورززات

�سارع موالي عبد اهلل،

ورززات، �س.ب 110

هاتف/فاك�س : 05.24.88.25.33

المندوبية الجهوية بوجدة

�سارع عالل بن عبد اهلل، الطابق 2 

وجدة، �س.ب 547

هاتف/فاك�س : 05.36.68.30.61  

المندوبية الجهوية بالرباط

رقم 08، زاوية �سارع موالي الح�سن و زنقة طبرق،

هاتف/فاك�س : 05.37.70.22.11 

المندوبية الإقليمية باأ�صفي

المدينة الجديدة، جبل العيا�سي، رقم 5

ا�سفي، �س.ب 186

هاتف/فاك�س : 05.24.43.00.90  

المندوبية الإقليمية ب�صل 

تجزئة المنار، بلوك 5، رقم 06 حي ال�سالم،

�سال، �س.ب 1595 

هاتف/فاك�س : 05.37.80.28.51 

المندوبية الإقليمية ب�صطات 

20، �سارع الح�سن الثاني، رقم 02، �سطات،

�سطات، �س.ب 590 

هاتف/فاك�س : 05.23.40.33.37  

المندوبية الإقليمية بال�صمارة

�سارع محمد الخام�س

ال�سمارة، �س.ب 68

هاتف/فاك�س : 05.28.89.92.32

المندوبية الإقليمية بتزنيت

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

هاتف/فاك�س : 05.28.86.23.24

المندوبية الإقليمية بزاكورة

مقر بلديةة زاكورة،

زاكورة، �س.ب 75

هاتف/فاك�س : 05.24.84.72.14

المندوبية الإقليمية بتيفلت

هاتف/فاك�س : 06.62.77.66.91
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المندوبية الجهوية باأكادير

بن �سركاو.

هاتف/فاك�س : 05.28.27.06.78   

المندوبية الجهوية بالر�صيدية

�سارع موالي علي ال�سريف. 

هاتف/فاك�س : 05.35.57.19.46

المندوبية الجهوية بتادلة و بني ملل

زنقة 20 غ�ست، ق�سبة تادلة.

هاتف/فاك�س : 05.23.41.87.82 

المندوبية الجهوية بخنيفرة

حي الجي�س الملكي، خنبفرة. 

هاتف/فاك�س : 05.35.58.63.81 

المندوبية الجهوية بمكنا�س

�سارع الحن�سالي.

هاتف/فاك�س : 05.35.40.44.06 

المندوبية الجهوية بالرباط

زنقة الزبير ابن المروان، رقم 139، ال�سوي�سي 2.

هاتف/فاك�س : 05.37.65.23.91 

المندوبية الإقليمية بطنطان

�سارع الح�سن الثاني.

هاتف/فاك�س : 05.28.87.79.28

المندوبية الجهوية بالدار البي�صاء

�سارع الحـياني، زنقة اأبو عبا�س المقري، رقم 12،

حي البطحاء.  

هاتف/فاك�س : 05.22.98.28.73 

المندوبية الجهوية بفا�س

زنقة الغ�ساني، �سهر المهراز 

هاتف/فاك�س : 05.35.94.13.90 

المندوبية الجهوية بالقنيطرة

�ساحة ال�سالح للقنيطرة.

هاتف/فاك�س : 05.37.36.09.76 

المندوبية الجهوية بالعيون

�سارع ال�سمارة.

هاتف/فاك�س : 05.28.98.06.90 

المندوبية الجهوية بورززات

زنقة الم�سلى، ليراك.

هاتف/فاك�س : 05.24.88.56.54 

المندوبية الجهوية ب�صل 

�سارع ابن الهيتم، حي االنبعاث. 

هاتف/فاك�س : 05.37.81.42.16 

المندوبية الإقليمية بتازة

�سارع قــ�سو مــداح، �ســاحة ال�سالح لتازة.

هاتف/فاك�س : 05.35.67.14.19

المندوبية الجهوية الداخلة

�ساحة ال�سالح للــداخلة.

هاتف/فاك�س : 05.28.89.78.50  

المندوبية الجهوية بـكلميم

�سارع الجي�س الملكي، �ساحة ال�سالح

هاتف/فاك�س : 05.28.87.14.05

المندوبية الجهوية بالخمي�صات

زنقة العلويين 

هاتف/فاك�س : 05.37.55.84.01 

المندوبية الجهوية بمراك�س

زنقة موحى و �سعيد اأرزاز

�سارع عبد الكريم الخطابي. 

هاتف/فاك�س : 05.24.43.58.48 

المندوبية الجهوية بوجدة

فيالج طوبة، �سارع الجي�س الملكي.

�ساحة ال�سالح لـوجدة.

هاتف/فاك�س : 05.36.68.17.12

المندوبية الجهوية بطنجة 

�ساحة ال�سالح لطنجة.

هاتف/فاك�س : 05.39.95.79.59  

المندوبية الجهوية بتطوان

�سـارع مــوالي يو�سف، رقم 02، حافة ركينة.

هاتف/فاك�س : 05.39.71.42.41  

لقدماء  الجتماعية  للأعمال  الثاني  الح�صن  لموؤ�ص�صة  الجهوية  المندوبيات 

الع�صكريين وقدماء المحاربين

الع�سكريين وقدماء  الثاني لالأعمال االجتماعية لقدماء  الح�سن  الموجودة مع موؤ�س�سة  ال�سراكة  اإطار عالقات  في 

الع�سكريين  المتقاعدين  لفائدة  الجهوية  تقديم خدمات على م�ستوى مندوبياتها  االأخير  تتولي هذه  المحاربين، 

التابعين لل�سندوق المغربي للتقاعد. وهكذا فاإن هذه الفئة يمكنها التوجه �سواء اإلى المندوبيات الجهوية لموؤ�س�سة 

الح�سن الثاني لقدماء الع�سكريين وقدماء المحاربين اأو تلك التابعة لل�سندوق المغربي للتقاعد من اأجل: 

• طلب �سهادة المعا�س؛
• اإيداع وثائق االإثبات لتكوين ملف التحويل؛  

• طلب ار�سادات.



Conception et Réalisation

- Rabat

للتقاعد املغربي  الصندوق  التقرير هي ملقر  الواردة في هذا  صورالبناية 
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