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حممد العلوي العبدلوي

مدير ال�سندوق املغربي للتقاعد

اأنظمة  وتدبري  الجتماعية  اخلدمات  من  عدد  تاأمني  لت�سمل  تدريجيا  تو�سعا  ال�سندوق  مهام  عرفت  م�ست  التي  �سنة   85 طيلة 

معا�سات جديدة وهكذا، فبال�سافة اإىل الأنظمة امل�ساهمة املحدثة  منذ �سنة 1930)نظام املعا�سات املدنية �سنة 1930 ونظام املعا�سات 

الع�سكرية �سنة 1958(، اأنيط بال�سندوق املغربي للتقاعد ت�سيري معا�سات وايرادات اأخرى كانت موكولة اإىل �سناديق خمتلفة مت 

حلها مثل: �سندوق االحتياط املغربي و�سندوق املعا�ص ملنطقة ال�سمال ال�سابقة �سنة 1958 وال�سندوق الع�سكري للمعا�سات �سنة 

1964 وال�سندوق اخلا�ص باملعا�سات يف �سنة 1970 وال�سندوق املغربي لالإيرادات العمرية �سنة 1976. ثم اأخريا اإ�سالح 1996 الذي اأعاد 

تاأهيل ال�سندوق املغربي للتقاعد بكيفية فعلية ومكنه من ال�ستقالل الإداري واملايل. 

وباعتباره اأول موؤ�س�سة عمومية للتقاعد باملغرب �سواء على م�ستوى اخلدمات املقدمة اأوعلى م�ستوى عدد امل�ستفيدين من املعا�ص، 

فاإن ال�سندوق املغربي للتقاعد يعد مرجعا على ال�سعيد الوطني يف ت�سيري وتدبريالتقاعد بالقطاع العام. وقد و�سل حجم املبلغ 

الإجمايل للمعا�سات املوؤداة �سنة 2015 ما يقارب 27 مليار درهم ا�ستفاد منها ما يقرب 728.400 م�ستفيد: متقاعدون وذوو حقوق.

اإن ما ميز �سنة 2015 هو حتقيق العديد من املنجزات التي تندرج يف دينامية تعزيز املكت�سبات املتعلقة باحلكامة وبالتدبري الأمثل 

للموارد. ويظل هدفنا دائما هو خدمة مرتفقينا ب�سكل اأف�سل. لذلك فاإننا ل ندخر جهدا يف اإ�سعار ال�سلطات العمومية بالو�سعية 

املالية لالأنظمة التي ي�سريها ال�سندوق، �سيما تلك املرتبطة بنظام املعا�سات املدنية.

وبخ�سو�ص دميومة هذا النظام فقد مت ت�سجيل اأول عجز تقني بحوايل مليار درهم �سنة 2014، كما عرف ال�سندوق اأول عجز مايل 

�سنة 2015، حيث فاق مبلغ املعا�سات املوؤداة مبلغ القتطاعات وامل�ساهمات املح�سلة. وهو ما نتج عنه عجز مايل قدر ب 2.6 مليار 

الر�سيد، ويف  راأ�سمال هذا  اإىل جزء من  املذكوراإ�سافة  للنظام  الر�سيد الحتياطي  بوا�سطة جمموع عائدات  درهم متت تغطية 

غياب اأي اإ�سالح معلماتي �سيعرف النظام خالل �سنة 2016 عجزا يرتاوح ما بني 5،5 و6 مليار درهم، وذلك ح�سب ال�سقاطات التي 

قمنا بها يف هذا ال�ساأن.

الفرقاء  مع  لقاءاتها  ال�سنة  هذه  خالل  احلكومة  �ساعفت  املدنية،  املعا�سات  لنظام  املعلماتي  الإ�سالح  با�ستعجالية  منها  ووعيا 

الجتماعيني، لكن بدون التو�سل اإىل اتفاق لعتماد الن�سو�ص القانونية املتعلقة بالإ�سالح املعلماتي امل�سار اإليه.

وعلى م�ستوى احلكامة، قام ال�سندوق املغربي للتقاعد هذه ال�سنة ولأول مرة بتمديد نطاق امل�سادقة على احل�سيلة الكتوارية لنظام 

املعا�سات املدنية واملردودية املالية للمحفظة املالية لنظام املعا�سات املدنية، لت�سمل م�سار اإجناز الدرا�سات املتعلقة بتدبري اأ�سول/ 

خ�سوم. هذه اخلطوة �ستمكن من دعم وحت�سني ب�سكل دوري حاجيات متويل النظام لنوع ال�ستثمارات. والهدف من وراء ذلك هو 

التاأكد من اأن تطوير التح�سي�ص ال�سرتاتيجي لالأ�سول ي�ستجيب للمعايري املعمول بها يف هذا املجال.

ال�سندوق. كما حازت موؤ�س�ستنا  الر�سى لدى مرتفقي  اإجناز درا�سة حول ن�سبة   2015 وبخ�سو�ص تطوير اخلدمات، عرفت �سنة 

بر�سم نف�س ال�سنة يف نونرب 2015 على �سهادة الت�سديق على نظام اإدارة اجلودة: iso 9001 : 2008 تهم جميع اأن�سطته املتعلقة بتدبري 

اأنظمة التقاعد وكذا اخلدمات املنجزة لفائدة الغري. ال�سيء الذي ينم عن التزام ال�سندوق بالنخراط يف مقاربة التح�سني امل�ستمر 

خلدماته.

وهكذا، فاإن ال�سندوق املغربي للتقاعد باعتباره الهيئة املكلفة بت�سيري اأنظمة املعا�سات �سيظل رهن اإ�سارة ال�سلطات العمومية 

ملوافاتها بالتو�سيحات ال�رشورية ب�ساأن التوازن املايل لنظام املعا�سات املدنية، كما اأنه م�ستعد لتعبئة كافة موارده لو�سع ا�سالح 

نظام املعا�سات حيز التنفيذ بعد امل�سادقة عليه.

ول يفوتني اأن اأوجه حتية �سكر وتقدير لل�سادة اأع�ساء هيئات احلكامة بال�سندوق وكذا �رشكاءنا وكل م�ستخدمي ااملوؤ�س�سة على 

التزامهم وتفانيهم لتحقيق كافة الأهداف امل�سطرة وتطوير اخلدمات املقدمة لفائدة مرتفقي ال�سندوق.

كلمة املديــــر

متيزت �سنة 2015 بتزامنها مع الذكرى 85 لإحداث ال�سندوق املغربي للتقاعد. وبهذه املنا�سبة 

اأوجه حتية تقدير وعرفان لن�ساء ورجال هذه املوؤ�س�سة العتيدة على م�ساهمتهم القيمة يف بناء 

�رشحها على مدى عقود من الزمن. كما اأغتنم فر�سة الحتفاء بهذه الذكرى لأهنئ جميع 

املتقاعدين متمنيا لهم طول العمر وخا�سة منهم الذين جتاوزت اأعمارهم مائة �سنة والبالغ 

عددهم 44 متقاعدا، حيث بلغ اأكربهم �سنا خالل هذا العام، 105 �سنة. نف�ص املتمنيات اأتقدم 

بها اأي�سا اإىل 47 اأرملة الئي تخطني حدود املائة �سنة وخا�سة تلك التي و�سل عمرها 107 �سنة.
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يف �سنة 2015، ال�سندوق املغربي

للتقاعد باعتباره �سندوق التقاعد 

للقطاع العام

يعزز دوره الجتماعي 

وذلك باأداء معا�سات واإيرادات خمتلف الأنظمة

مببلغ �سنوي يقدر ب

26,9 مليار درهم، 
وهو ما يفوق 2,24 مليار درهم �سهريا 

ولفائدة 728.400 م�ستفيد.
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املعنوية  بال�سخ�سية  تتمتع  عمومية  موؤ�س�سة   ،1930 مار�س   02 ظهري  مبوجب  املحدث  للتقاعد،  املغربي  ال�سندوق  يعترب 

وال�ستقالل املايل، ويوجد حتت الو�ساية التقنية واملالية لوزارة القت�ساد واملالية. ويعد ال�سندوق رائدا يف جمال احلماية 

اإ�سافية لفائدة هذه  الجتماعية باملغرب من خالل اخلدمات التي يقدمها لفائدة متقاعديه ومنخرطيه كما يقدم خدمات 

الفئة. 

مهام ال�سندوق 

يتوىل ال�سندوق املغربي للتقاعد تقدمي اخلدمات التالية :

• التدبري الإداري لأنظمة التقاعد وتقدمي اخلدمات حل�ساب الغري؛

• اإجناز الدرا�سات الكتوارية املتعلقة بالأنظمة امل�سرية من طرفه ؛

• التدبري املايل لالأر�سدة الحتياطية لأنظمة التقاعد.

فعلى م�ستوى التدبري الإداري ي�رشف ال�سندوق على ت�سيري اأنظمة التقاعد التالية :

اأعوان  الرتابية وكذا  للدولة واجلماعات  التابعني  املر�سمني واملتمرنني  الذي يطبق على املوظفني  املدنية  املعا�سات  •  نظام 
بع�ص املوؤ�س�سات والهيئات العمومية ؛

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

• نظام التقاعد الختياري »التكميلي«.

كما يقوم ال�سندوق كذلك بت�سيري اأنظمة وخدمات حمدثة مبوجب ن�سو�ص قانونية وتنظيمية اأو يف اإطار اتفاقيات حل�ساب 

الغري من اأهمها :

املقاومني  لقدماء  املخولة  واملنح  املعا�سات  والع�سكرية،  املدنية  الزمانة  )معا�سات  الدولة  حل�ساب  م�ساهمة  غري  •  اأنظمة 
واأع�ساء جي�ص التحرير....( ؛

•  تقدمي خدمات حل�ساب وزارة القت�ساد واملالية )القتطاعات بر�سم ال�رشيبة على الدخل، الأمر بحيازة املبالغ لدى الغري، 
املعا�سات ال�ستثنائية، اإعانة �سندوق التبغ امل�سرتك( ؛

الحتياط  ملنظمات  الوطني  ال�سندوق  لفائدة  املر�ص  على  الجباري  التاأمني  بر�سم  املعا�سات  على  القتطاعات  •  اإجناز 
العامة  التعا�سدية  امل�ساعدة،  القوات  تعا�سدية  امللكية،  امل�سلحة  القوات  )تعا�سدية  التعا�سديات  بر�سم  وكذا  الجتماعي 

ملوطفي الإدارات العمومية، تعا�سدية موظفي وزارة الرتبية الوطنية، اإدارة اجلمارك، بريد املغرب، الأمن الوطني( ؛

)�رشكات  الجتماعية  العمال  وجمعيات  وموؤ�س�سات  املالية  املوؤ�س�سات  بع�ص  ل�سالح  عليها  املتفق  القتطاعات  •  اإجناز 
موؤ�س�سة  املحاربني،  وقدماء  الع�سكريني  لقدماء  الجتماعية  لالأعمال  الثاين  احل�سن  موؤ�س�سة  التاأمني،  �رشكات  التمويل، 

حممد ال�ساد�ص لالأعمال الجتماعية لوزارة الرتبية الوطنية، موؤ�س�سة العمال الجتماعية لالأ�سغال العمومية، ال�رشكة 

الوطنية للنقل واللوج�ستيك وجمعيات الأعمال الجتماعية لوزارات الت�سغيل والعدل وال�سيد البحري.

وفقا  املحدثة  الأنظمة  لقيادة  ال�رشورية  باملعلومات  العمومية  ال�سلطات  ال�سندوق  يزود  ال�ست�رشايف  امل�ستوى  وعلى 

للمقت�سيات القانونية والتنظيمية املتعلقة بها. ويف هذا الإطار يقوم ال�سندوق �سنويا باإجناز الدرا�سات الإكتوارية املتعلقة 

الالزمة  التدابري  اتخاذ  من  ال�سندوق  اإدارة  اإليها جمل�ص  املتو�سل  اخلال�سات  ومتكن  والع�سكرية.  املدنية  املعا�سات  بنظامي 

واإعداد املقرتحات املنا�سبة للحفاظ على التوازنات املالية لهذين النظامني.

وعلى م�ستوى التدبري املايل يتوىل ال�سندوق ت�سيري خمتلف الأر�سدة الحتياطية املكونة من الفوائ�ص املالية املرتتبة عن 

الأنظمة التي ي�سريها، حيث يتم ا�ستثمارها يف اأ�سواق الر�ساميل وفقا ملقت�سيات القانون املتعلق باإحداث ال�سندوق املغربي 

للتقاعد وقرار وزير القت�ساد واملالية الذي يحدد اآليات ال�ستغال والقواعد الحرتازية.

تقديـــم ال�سندوق املغربي للتقاعد
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تواريخ بارزة 

1930 : اإحداث ال�سندوق املغربي للتقاعد. • 02 مار�س 
• نقل مهام ال�سناديق التي مت حلها اإىل ال�سندوق املغربي للتقاعد :

- �سندوق الحتياط املغربي يف فاحت يناير 1958 ؛

- �سندوق املعا�ص ملنطقة ال�سمال ال�سابقة يف 31 دجنرب 1958 ؛

- ال�سندوق الع�سكري للمعا�سات يف 24 نونرب 1964 ؛

- ال�سندوق اخلا�ص للمعا�سات يف 30 يوليوز 1970 ؛

- ال�سندوق املغربي لالإيرادات العمرية يف فاحت اأكتوير1976 ؛

اإعادة تنظيم ال�سندوق املغربي للتقاعد ؛  : 1996 • 07 �أغ�سط�س 

1930 : اإحداث اأول نظام اإجباري للمعا�سات املدنية لفائدة املوظفني املدنيني الفرن�سيني ؛ • 01 مار�س 
اإحداث نظام املعا�سات املدنية لفائدة املوظفني املغاربة يتم تدبريه بوا�سطة الر�سملة ؛  : 1931 • 01 ماي 

• 12ماي 1950 : توحيد نظامي املعا�سات املحدثني خالل �سنتي 1930 و1931 والنتقال اىل نظام توزيعي مع تكوين احتياطيات ؛
1958 : اإحداث نظام املعا�سات لفائدة �سباط لقوات امل�سلحة امللكية ؛ • 01 �أغ�سط�س 

1959 و1977 : اإحداث بع�ص الأنظمة غري م�ساهمة ؛ • مابين 
1971 : اإحداث نظامي املعا�سات املدنية والع�سكرية ؛ • 30 دجنبر 

1989 : اإ�سالح 1990 لنظامي املعا�سات املدنية والع�سكرية ؛ • 21 دجنبر 
اإ�سالح 1997 لنظامي املعا�سات املدنية والع�سكرية ؛  : 1997 • 2 �أغ�سط�س 

تو�سيع نطاق اإ�سالح 1997 املتعلق بنظامي املعا�سات املدنية والع�سكرية ؛  : 2002 • 29 يناير 
اإحداث نظام تقاعد تكميلي اختياري لفائدة املوظفني املدنيني والع�سكريني.  : 2005 • 14 يناير 

ال�سندوق املغربي للتقاعد بالأرقام ل�سنة 2015

• 422 عدد امل�ستخدمني بال�سندوق

• �لم�ستفيدون : 728.400 من بينهم :

409.063 معا�ص اأ�سا�سي )35.427 م�ستفيد جديد خالل �سنة 2015(
145.154 معا�ص لفائدة ذوي احلقوق )10.555 م�ستفيد جديد يف �سنة 2015(

 44 متقاعدا جتاوز عمرهم املائة �سنة )من بني امل�ستفيدين من املعا�سات الأ�سا�سية( من بينهم متقاعد يبلغ من العمر105 �سنة.

و 47  اأرملة جتاوز عمرها املائة �سنة واحدة منهن بلغت 107 �سنة.

• �ال�ستر�كات و�لم�ساهمات : 23,2 مليار درهم 

• مبلغ �لمعا�سات �لم�سروفة : 26,9 مليار درهم

• �لن�سبة �ل�سافية لنفقات �لت�سيير : 0,51 %
)نفقات التدبري الإداري واملايل/ ا�سرتاكات وم�ساهمات الأنظمة(

64 % تقل اأعمارهم عن45 �سنة 46 % من الن�ساء 



 حكامة ال�صندوق املغربي

للتقاعد

هيئات احلكامة

جمل�ص الإدارة

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

جلنة التدقيق

جلنة حت�سي�ص ال�سول
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هيئات احلكامة

برتكيبته الثالثية )الهيئات امل�سغلة، املنخرطون واملتقاعدون( يجتمع املجل�ص الإداري لل�سندوق املغربي للتقاعد على الأقل 

التوجهات  ال�سندوق بتحديد  اإدارة  اأو من ينوب عنه. ويقوم جمل�ص  ال�سيد رئي�ص احلكومة  ال�سنة حتت رئا�سة  مرتني يف 

ال�سرتاتيجية للموؤ�س�سة يف جمالت التدبري الإداري واملايل واملراقبة والإ�رشاف.

ومن اأجل دعم عمل املجل�ص الإداري لل�سندوق، مت اإحداث جلنة دائمة منبثقة عنه يتما�سى تاأليفها مع تركيبة املجل�ص اإ�سافة 

اإىل جلنتني متخ�س�ستني هما: جلنة التدقيق وجلنة حت�سي�ص الأ�سول املالية.

هذه  وتهدف  خارجي  مكتب خربة  مب�ساعدة  حكامته  نظام  حول  �ساملة  درا�سة  للتقاعد  املغربي  ال�سندوق  اأطلق   2015 يف 

الدرا�سة اإىل تقييم نظام احلكامة احلايل ق�سد �سمان مالءمته مع الن�سو �ص الت�رشيعية والتنظيمية املعمول بها يف هذا 

املجال على ال�سعيدين الوطني والدويل وكذا حماولة الرتقاء به اإىل نظام اأكرث فعالية وجناعة. 

جمل�س الإدارة

تاأليف المجل�س

اأع�ساء بحكم القانون

1. ال�سيد عبد الله بن كيران

رئي�ص احلكومة

2. ال�سيد محمد ح�ساد

وزير الداخلية

3. ال�سيد محمد بو�سعيد

وزير القت�ساد واملالية

4. ال�سيد محمد مبديع

الوزير املنتدب لدى رئي�ص احلكومة املكلف بالوظيفة العمومية وحتديث الإدارة

5. ال�سيد عبد ال�سالم ال�سديقي

وزير الت�سغيل وال�سوؤون الجتماعية

6. ال�سيد عبد اللطيف لوديي

الوزير املنتدب لدى رئي�ص احلكومة املكلف باإدارة الدفاع الوطني

حكامة ال�سندوق املغربي للتقاعد 

123456
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الأع�ساء الر�سميون

1. ال�سيد عزيز رباح)1(
ممثل روؤ�ساء اجلماعات املحلية

2. ال�سيد ح�سن المر�سي)2(
ممثل املنخرطني يف نظام املعا�سات املدنية العاملني بالإدارات العمومية واملوؤ�س�سات العامة

3. ال�سيد محمد بوزكيري)2(
ممثل املنخرطني يف نظام املعا�سات املدنية العاملني بالدارات العمومية واملوؤ�س�سات العامة

4. ال�سيد بوعزة �سكري)2(
ممثل املنخرطني يف نظام املعا�سات املدنية العاملني باجلماعات املحلية

5. الكولونيل ال�سيد ح�سن اأوتريغت
ممثل املنخرطني يف نظام املعا�سات الع�سكرية )القوات امل�سلحة امللكية(

6. المفت�س الممتاز من الدرجة الثانية ال�سيد محمد �سراني
ممثل املنخرطني يف نظام املعا�سات الع�سكرية )القوات امل�ساعدة(

7. ال�سيد اأحمد لمباركي
ممثل املتقاعدين )نظام املعا�سات املدنية(

8. ال�سيد الأمين الرقيبات
ممثل املتقاعدين )نظام املعا�سات الع�سكرية(

الأع�ساء الحتياطيون: ال�سادة

مولود بركايو)1(

ممثل روؤ�ساء اجلماعات املحلية؛

محمد المرابط)2(

ممثل املنخرطني يف نظام املعا�سات املدنية العاملني بالإدارات العمومية واملوؤ�س�سات العامة  

عبد الخالق �سكري)2(

ممثل املنخرطني يف نظام املعا�سات املدنية العاملني بالإدارات العمومية واملوؤ�س�سات العامة

محمد منعيم)2(

ممثل املنخرطني يف نظام املعا�سات املدنية العاملني باجلماعات املحلية

كولونيل ال�سيد احمد راغون

ممثل املنخرطني يف نظام املعا�سات الع�سكرية )القوات امل�سلحة امللكية(

المفت�س الممتاز من الدرجة الثانية ال�سيد ر�سيد الوالي

ممثل املنخرطني يف نظام املعا�سات الع�سكرية )القوات امل�ساعدة(

محمد الب�سير الدري�سي

ممثل املتقاعدين يف نظام املعا�سات املدنية

عالل ن�سري

ممثل املتقاعدين يف نظام املعا�سات الع�سكرية

1234 5 678

1- انتهاء مدة انتداب هذا الع�سو يف 4 �ستنرب 2015

2- انتهاء مدة انتداب هذا الع�سو يف 2 يونيو 2015
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اأن�سطة المجل�س الإداري خالل 2015

مل يعقد املجل�ص الإداري لل�سندوق يف 2015 اأي اجتماع، وذلك ب�سبب انتهاء مدة انتداب الأع�ساء املنتخبني الذين ميثلون 

املنخرطني بنظام املعا�سات املدنية وكذا روؤ�ساء اجلماعات املحلية على التوايل يف 2 يونيو و4 �ستنرب 2015. ويف هذاالإطار 

اتخذ ال�سندوق املغربي للتقاعد، خالل هذه ال�سنة، بتن�سيق مع وزارة الوظيفة العمومية وحتديث الإدارة كل التدابري الإدارية 

الالزمة لنتخاب اأع�ساء املجل�ص اجلدد. و�سيتم الإعالن على نتائج هذه النتخابات يف بداية 2016.

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

للتقاعد

الخت�سا�سات 

جتتمع اللجنة الدائمة خالل الفرتة الفا�سلة بني دورات املجل�ص الإداري، وتتلخ�ص مهمتها يف تتبع تنفيذ قرارات وتو�سيات 

املجل�ص الإداري واإعداد امللفات املتعلقة بالنقاط التي تدرج يف جدول اأعمال دورات املجل�ص. وتتاألف من 8 اأع�ساء تنبثق 

متثيليتهم من تركيبة املجل�ص الإداري.

اأع�ساء اللجنة الدائمة

ممثل وزير القت�ساد واملالية رئي�ص اللجنة، وينوب عنه

ال�سيد فوزي لقجع مدير امليزانية اأو ال�سيد توفيق �لكر�وي نائب مدير امليزانية

ال�سيد محمد �سحيب، ممثال للوزير املنتدب لدى رئي�ص احلكومة املكلف بالوظيفة العمومية وحتديث الإدارة اأو نائبه 

ال�سيد عبد �لرحيم لحجاجي ممثل ال�سيد وزير الداخلية بتناوب مع ممثل ال�سيد وزير الت�سغيل وال�سوؤون الجتماعية

ال�سيد عزيز رباح، ممثال لروؤ�ساء اجلماعات املحلية ويف حالة تغيبه ميثله نائبه ال�سيد مولود بركايو)1(

ال�سادة ح�سن �لمر�سي)2( ومحمد بوزكري)2( وبوعزة �سكري)2( ممثلو املنخرطني يف نظام املعا�سات املدنية: اثنان يف كل 

دورة بالتناوب

الكولونيل ال�سيد ح�سن �وتريغت، ممثل املنخرطني يف نظام املعا�سات الع�سكرية اأو نائبه الكولونيل ال�سيد �أحمد ر�غون

ال�سيدان �أحمد لمباركي و�الأمين �لرقيبات بالتناوب: ممثال جمعيات املتقاعدين

اأن�سطة اللجنة الدائمة بر�سم 2015

عقدت اللجنة الدائمة خالل الفرتة املرتاوحة ما بني 20 يناير و5 ماي 2015 �سبع )7( اجتماعات لدرا�سة ومناق�سة املوا�سيع التالية :

• القوائم الرتكيبية ل�سنة 2014 ؛

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

• اأن�سطة ال�سندوق املتعلقة بت�سفية واأداءاملعا�سات ل�سنة  2014؛

• النظام املتعلق ب�رشوط وكيفية اإبرام �سفقات ال�سندوق املغربي للتقاعد ؛

• �رشاء قطعة اأر�سية لبناء مقر املندوبية اجلهوية لل�سندوق املغربي للتقاعد مبدينة بني مالل ؛ 

• تنظيم دورة تكوينية لفائدة اأع�ساء املجل�ص الإداري لل�سندوق ؛

• درا�سة م�رشوع اتفاقية مع وزارة الت�سامن واملراأة والأ�رشة والتنمية الجتماعية.
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جلنة التدقيق

الخت�سا�سات

تعد جلنة التدقيق هيئة م�ستقلة للمراقبة مت اإحداثها من طرف جمل�ص اإدارة ال�سندوق بتاريخ 15دجنرب 2010 مبوجب القرار 

رقم د 72-23 ال�سادر عن املجل�ص املذكور. وت�سهر هذه اللجنة على مالءمة م�سداقية ح�سابات املوؤ�س�سة، اإ�سافة اإىل �سمان 

جودة املعلومة املقدمة وكذا م�ساعدة املجل�ص الإداري على اتخاذ القرار يف املجالت الثالث الأ�سا�سية التالية: اأ( احل�سابات 

واملعلومة املالية، ب( املخاطر واملراقبة الداخلية، ج( التدقيق الداخلي واخلارجي.

ويقوم رئي�ص جلنة التدقيق كل �سنة بتقدمي تقرير �سنوي عن اأ�سغال هذه اللجنة اأمام املجل�ص الإداري.

اأع�ساء لجنة التدقيق

�ل�سيد عبد �ل�سالم �لجزولي �لفار 

رئي�ص اللجنة ممثل ال�سيد وزير القت�ساد واملالية

�ل�سيد �أحمد �لمباركي 

ع�سو جمل�ص اإدارة ال�سندوق ب�سفته نائب الرئي�ص

�ل�سيد م�سطفى قا�سي 

خبري خارجي كع�سو م�ستقل

�ل�سيد �أعمر �إيد�ر 

خبري خارجي كع�سو م�ستقل

�ل�سيد عبد �لو�حد كوكا�س 

مراقب الدولة لدى ال�سندوق املغربي للتقاعد

يح�رش ممثل مديرية التاأمينات والحتياط الجتماعي )وزارة القت�ساد واملالية( اجتماعات اللجنة ب�سفة ا�ست�سارية

اأن�سطة لجنة التدقيق ل�سنة 2015

عقدت جلنة التدقيق خالل هذه ال�سنة 3 اجتماعات على التوايل يف 4 مار�س و22 ابريل و22 دجنرب 2015 خ�س�ست لدرا�سة 

وافتحا�ص النقاط التالية :

• تقرير املدققني اخلارجيني حول تقييم منظومة املراقبة الداخلية بر�سم ال�سنة املالية 2014 ؛
• الطالع على و�سعية اإجناز خمطط التحكم يف املخاطر بر�سم 2014 ؛ 

•  الطالع على و�سعية خمطط التدقيق بر�سم 2014 وم�رشوع خمطط التدقيق ل�سنة 2015 ؛ 
• الطالع على و�سعية اإجناز م�رشوع ح�ساب ومراقبة القتطاعات بر�سم 2014 ؛
• افتحا�ص ح�سابات ال�سندوق بر�سم 2014 وم�رشوع خمطط التدقيق ل�سنة 2015 ؛

• راأي املدققني اخلارجيني حول ح�سابات ال�سندوق بر�سم 2014 ؛
• ح�رص ح�سابات ال�سندوق يف 30 يونيو 2015 ؛ 

• درا�سة م�رشوع دليل امل�ساطر املالية واملحا�سباتية ؛
• الطالع على اإجناز برنامج التدقيق 2015/2014 وخال�سة املالحظات ال�سا�سية ؛

• الطالع على و�سعية تتبع تو�سيات املجل�ص الإداري وجلنة التدقيق وكذا املدقق اخلارجي لل�سندوق ؛
• م�رشوع اعادة هيكلة نظام املعلوميات بال�سندوق.
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جلنة حت�سي�س ال�سول

الخت�سا�سات

اأنظار  على  لالحتياطات وعر�سها  املايل  لال�ستثمار  ال�سنوية  ال�سرتاتيجية  اإعداد  اللجنة يف  لهذه  الرئي�سية  املهام  تتمثل 

املجل�ص الإداري. كما تعمل على تتبع تنفيذها مع مراعاة م�ستوى املردودية والحرتاز من املخاطر التي حددت �سلفا مبوجب 

املقت�سيات القانونية املعمول بها يف هذا ال�ساأن وتلك التي متت امل�سادقة عليها من طرف املجل�ص الإداري. ويقوم رئي�ص جلنة 

حت�سي�ص الأ�سول كل �سنة بتقدمي تقرير �سنوي عن اأن�سطة هذه اللجنة اأمام املجل�ص الإداري. 

اأع�ساء لجنة تح�سي�س ال�سول

تتاألف جلنة حت�سي�ص الأ�سول من 4 اأع�ساء :

�ل�سيد محمد �سفيقي رئي�ص اللجنة ممثل ال�سيد الوزير القت�ساد واملالية ؛

�ل�سيد ح�سن �لمر�سي)2( ع�سو جمل�ص اإدارة ال�سندوق ب�سفته نائب الرئي�ص ؛

�ل�سيد محمد بوزكري)2( ع�سو جمل�ص اإدارة ال�سندوق ؛

�ل�سيد محمد �لبب�سيري خبري خارجي كع�سو م�ستقل ؛

ممثل مديرية التاأمينات والحتياط الجتماعي ب�سفة ا�ست�سارية.

اأن�سطة لجنة تح�سي�س الأ�سول خالل �سنة 2015

عقدت هذه اللجنة اأربعة اجتماعات بتواريخ 05 يناير و24 اأبريل و22 يوليوز و23 اأكتوبر خ�س�ست لتح�سي�ص 

لالأنظمة  المالية  والفوائ�ص  المتوفرة  الأر�سدة  بخ�سو�ص  للتقاعد  المغربي  ال�سندوق  اإنجازات  وتحليل  الأ�سول 

الموكول اإليه بت�سييرها. وقد تناولت اأ�سغال كل اجتماع من الجتماعات الأربع النقاط التالية:

• محا�سر اجتماعات اللجنة ؛

• ح�سيلة تدبير نظامي المعا�سات المدنية والع�سكرية ونظام التقاعد الختياري »التكميلي« ؛

• ح�سيلة تدبير المخاطر.

وتطرق الجتماع الأول من ال�سنة بالإ�سافة اإلى المحاور الم�ستركة اإلى النقاط التالية :

• درا�سة »اأ�سول – خ�سوم« نظام المعا�سات المدنية ونظام معا�سات التقاعد التكميلي ؛

• تتتبع وتقييم منظومة المراقبة الداخلية.

وتناول الجتماع الثاني من ال�سنة عالوة على المحاور الم�ستركة النقاط التالية :

• الت�سديق على التقرير ال�سنوي للجنة تح�سي�ص الأ�سول بر�سم ال�سنة المالية 2014 ؛

• تتبع وتقييم منظومة المراقبة الداخلية ؛

• الطالع على و�سعية القطاع العقاري.

وبخ�سو�ص الجتماع الثالث من ال�سنة، فقد تدار�ص اإلى جانب المحاور الم�ستركة النقاط التالية :

• تقديم نتائج مهمة الت�سديق على مردودية المحفظة المالية ل�سنة 2014 ؛

• تحيين درا�سة »اأ�سول-خ�سوم« المتعلقة بالمعا�سات المدنية ل�سنة 2015.



الأحداث البارزة 

ل�سنة 2015

الحتفال بالذكرى 85 على اإحداث ال�سندوق املغربي للتقاعد

ISO 9001 : 2008 ح�سول ال�سندوق على �سهادة الت�سديق على نظام اإدارة اجلودة 

 بخ�سو�ص جميع ان�سطته املتعلقة بتدبري اأنظمة التقاعد

ح�سول ال�سندوق على جائزة الت�سجيع امتياز ب�ساأن خدماته اللكرتونية
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الحتفال بالذكرى 85 على اإحداث ال�سندوق املغربي للتقاعد

الذي مت  اليوم  الذكرى 85 لإحداثه خالل  ال�سندوق املغربي للتقاعد  خلد 

�سكل  وقد   ،2015 مار�س   7 بتاريخ  ال�سندوق  م�ستخدمي  لفائدة  تنظيمه 

هذا احلدث فر�سة لالطالع على تاريخ ال�سندوق والتطورات التي عرفها 

طيلة 85 �سنة.

اليوم  منه  يجعل  للتقاعد  املغربي  لل�سندوق  امل�ستمر  التطور  هذا  اإن 

منخرطيه  عدد  اإىل  بالنظر  وذلك  العام  بالقطاع  للتقاعد  �سندوق  اأهم 

ومتقاعديه. كما عرف يوم الحتفال بالذكرى م�ساركة بع�ص املتقاعدين 

بع�ص  م�ساركة  اإىل  بالإ�سافة  �سنة،   100 اأعمارهم  تفوق  الذين  املعمرين 

املوظفني القدامى لل�سندوق الذين مت تكرميهم باملنا�سبة.

ح�سول ال�سندوق على �سهادة الت�سديق على نظام اإدارة اجلودة 

اإزو 9001 )اإ�سدار2008( بخ�سو�س جميع اأن�سطته املتعلقة بتدبري 

اأنظمة التقاعد

ان املقاربة التدبريية التي يعتمدها ال�سندوق يف ت�سيريه هي مقاربة ترمي اإىل 

و�سع نظام فعال للتدبري موجه نحو »مرتفقيه« وفقا للمعايري الدولية املعمول 

بها يف هذا املجال.

فقد  الدولية  املقايي�ص  مع  تتالءم  املعتمدة  اجلودة  منهجية  اأن  وباعتبار 

اجلودة  اإدارة  نظام  على  الت�سديق  �سهادة  على   2015 نونرب  يف  ال�سندوق   ح�سل 

اأن�سطته  جميع  همت  معتمد  خربة  مكتب  طرف  من  )اإ�سدار2008(   9001 اإزو 

املتعلقة بتدبري اأنظمة التقاعد وكذا اخلدمات املنجزة لفائدة الغري، حيث �سمل 

هذا الت�سديق املقر الرئي�سي للموؤ�س�سة وكذا املندوبيات التابعة لها.

اإن هدف ال�سندوق، عالوة على الت�سديق، هو اإر�ساء نظام لتدبري جودة اخلدمات 

تاأهيل  خالل  من  متطلباتهم  مع  يتالءم  مبا  م�ستمرة  بكيفية  ملرتفقيه  املقدمة 

موارده الب�رشية لال�ستجابة لنتظاراتهم.

ح�سول ال�سندوق 

على جائزة الت�سجيع امتياز ب�ساأن خدماته 

اللكرتونية

»امتياز  اللكرتونية  لالإدارة  الوطنية  اجلائزة  ملنتدى  التا�سعة  الدورة  اإطار  يف 

»احلكامة  الإدارة يف مو�سوع  العمومية وحتديث  الوظيفة  تنظمه وزارة  الذي   »2015

اللكرتونية : نحو اإدارة �سفافة وت�ساركية«، حاز ال�سندوق املغربي للتقاعد خالل 2015 

على جائزة الت�سجيع يف مباراة امتياز �سنف اخلدمات الإجرائية اللكرتونية.

الأحداث البارزة ل�سنة 2015 



 اأن�صطة ال�صندوق املغربي

للتقاعد بر�صم 2015

التدبري الإداري

الإ�سرتاكات واملعا�سات

اخلدمات املنجزة لفائدة الغري

مراقبة احلقوق

نفقات التدبري 

حت�سني اخلدمات 

ا�ستطالع الراأي لقيا�ص ر�سى الزبناء

ح�سيلة برنامج عمل ال�سندوق بر�سم 2015

ال�رصاكة 
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التدبري الإداري خالل �سنة 2015

الم�ستفيدون 

يف نهاية �سنة 2015، بلغ العدد الإجمايل للم�ستفيدين من نظام املعا�سات امل�سرية من طرف ال�سندوق املغربي للتقاعد 728.400 

مقابل 700.053 خالل �سنة 2014، م�سجال بذلك زيادة اإجمالية تقدرب%4.

معالجة الملفات

خالل �سنة 2015، متت معاجلة 76.965 ملف موزع بني ملفات املعا�سات الأ�سا�سية واملراجعة والتحويل مقابل 43.177 ملف خالل 

�سنة 2014 م�سجال بذلك ارتفاعا بن�سبة 78.25%. وح�سب طبيعة املعاجلة فقد �سجلت التخويالت اجلديدة والتحويالت، مقارنة 

177.4% وتعزى هذه  التوايل55.33% و15.75% يف حني بلغت ن�سبة زيادة املراجعات  2014، زيادة بلغت ن�سبتها على  مع �سنة 

الن�سبة املرتفعة اإىل تطبيق القانون املتعلق مبراجعة معا�سات املقاومني.

ويف اإطار مهامه املرتبطة بكتابة جلنة الإعفاء املتعلقة باملعا�سات املدنية قام ال�سندوق بدرا�سة 223 ملفا، وباعتباره ع�سوا 

يف جلنة الإعفاء املخت�سة اإزاء القوات امل�ساعدة در�ست م�سالح ال�سندوق 629 ملفا.

(2015) äÉÄØdG Ö°ùM øjó«Øà°ùŸG ™jRƒJ

اأن�سطة ال�سندوق املغربي للتقاعد

3. التخويل : القرار القا�سي مبنح املعا�ص لفائدة املنخرط عند اإحالته على التقاعد اأو ذوي حقوقه عند وفاته يف طور العمل.

4. التحويل : القرار القا�سي بتحويل معا�ص املتقاعد بعد وفاته لفائدة الزوج)ة( والأبناء املتوفرة فيهم ال�رشوط.

5. املراجعة : مراجعة ت�سفيية املعا�ص على اإثرتغيري يف الو�سعية الدارية، ت�سحيح خدمات �سابقة، حتويل حقوق مكت�سبة لدى النظام اجلماعي ملنح رواتب التقاعد، ت�سوية ترقية متاأخرة.
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الإ�سرتاكات واملعا�سات

مداخيل  تطور  البياين  الر�سم  هذا  يو�سح 

ونفقات الأنظمة امل�سرية من طرف ال�سندوق 

منذ 1997 وقد بلغ حجم املداخيل خالل �سنة 

2015 ما يعادل 23.6 مليار درهم مقابل 23.5 

مليار درهم �سنة 2014، اأي بزيادة قدرها 2.56 

يف املئة. 

للمعا�سات  الإجمايل  املبلغ  و�سل  حني  يف 

امل�رشوفة بر�سم �سنة 2015 ما ي�ساوي 26.59 

مليار درهم مقابل 24.59 مليار درهم �سنة 

2014 م�سجال ارتفاعا قدره 8.31 يف املئة. 

اخلدمات املنجزة لفائدة الغري

وزارة  لفائدة  امل�سرية  والإيرادات  املعا�سات  عدد  انتقل 

املالية وموؤ�س�سة احل�سن الثاين لالأعمال الجتماعية لقدماء 

 59.964 اإىل   2014 �سنة   59.328 من  واملحاربني  الع�سكريني 

�سنة 2015 م�سجال بذلك زيادة بن�سبة %1.07.

بر�سم  درهم  مليون   1.515.51 مت حت�سيل   2015 �سنة  خالل 

قانونية  ن�سو�ص  مبوجب  عليها  املن�سو�ص  القتطاعات 

مع  مربمة  اتفاقيات  بر�سم  درهم  مليون  و1.104.49 

 %1.22  et  %2.1 التوايل  على  بلغت  بزيادة  اأي  ال�رشكاء، 

مقارنة مع �سنة 2014.
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مراقبة احلقوق

اإن امل�سطرة املتبعة ملراقبة احلياة، منذ �سنة 2012، ب�رشاكة مع املوؤ�س�سات البنكية لفائدة متقاعدي الأنظمة امل�سرية من طرف 

ال�سندوق املغربي للتقاعد مكن خالل �سنة 2015 من تو�سيع عملية مراقبة احلق يف املعا�ص لت�سمل فئة اأكرب حيث ت�ساعف 

العدد مقارنة مع �سنة 2014.

وتتمثل مراقبة احلياة للمتقاعد املعني باملراقبة باحل�سور ال�سخ�سي خالل فرتة املراقبة لدى وكالته البنكية املعتادة من اأجل 

ا�ستخال�ص معا�سه بوا�سطة حوالة اإلكرتونية عو�ص التحويل البنكي. خالل �سنة 2015، �سكلت هذه امل�سطرة 61% من جمموع 

عمليات املراقبة التي اجنزها ال�سندوق.

الزواج فاإن  الفئة املعنية مبراقبة عدم  بالن�سبة لباقي املتقاعدين الغري معنيني بامل�سطرة اجلديدة ملراقبة احلياة وكذا  اأما 

مطبوعات فردية معدة �سلفا مت اإر�سالها للم�ستفيدين ق�سد تعبئتها من طرف الإدارات املخت�سة. ومتكن املعاجلة الأوتوماتيكية 

لهاته املطبوعات من تقلي�ص اآجال املعاجلة وا�ستئناف اأداء املعا�سات.

املهني، طبقا لالتفاقية  الوطنية والتكوين  التالميذ، فاإن تبادل املعطيات مع وزارة الرتبية  اأما بخ�سو�ص مراقبة متدر�ص 

اإطار لل�رشاكة موقعة مع ال�سندوق املغربي للتقاعد يف اأكتوبر 2014، متكن التالميذ الأيتام من ال�ستمرار يف ال�ستفادة من 

حقوقهم )التعوي�سات العائلية ومعا�سات الأيتام( دومنا حاجة اإىل التنقل اإىل املوؤ�س�سات املدر�سية للح�سول على ال�سواهد 

التي تثبت متدر�ص التالميذ املعنيني.

وعليه، فقد مكن نظام تبادل املعلومات »م�سار« من حتديد 10.312 تلميذ تقل اأعمارهم عن 21 �سنة من بينهم 8.371 تلميذ 

يتيم خا�سع ملراقبة التمدر�ص، اأي بن�سبة 47.52 %. 

ويف املجموع، فاإن م�سطرة مراقبة احلق يف املعا�ص قد همت هذه ال�سنة 172.027 م�ستفيد مقابل 98.124 خالل �سنة 2014 مما 

يعادل ارتفاعا ب 75 % مقارنة مع ال�سنة املا�سية. وح�سب نوع املراقبة، فاإن عدد   اخلا�سعني لها و�سل اإىل 105.043 بر�سم 

مراقبة احلياة )+ 104%( و38.652 بالن�سبة ملراقبة عدم الزواج و12.672 بر�سم مراقبة الدخل.

ومن بني الأعمال الأخرى التي قام بها ال�سندوق املغربي للتقاعد يف هذا املجال، نذكر امل�رشوع الذي مت اإطالقه ب�رشاكة 

مع وزارة ال�سناعة والتجارة وال�ستثمار والقت�ساد الرقمي والرامي اإىل ت�سهيل مراقبة احلياة. ويف هذا ال�سدد، انخرط 

ال�سندوق يف اإجناز امل�رشوع الريادي »الخبار بالوفاة«. ويدخل هذا امل�رشوع يف اإطار اإجناز م�رشوع »بوابة حكومة املغرب« 

من طرف هذه الوزارة والذي �سيمكن ال�سندوق من الولوج مبا�رشة اإىل املعلومة بخ�سو�ص الوفاة وتفادي النتائج املرتتبة 

عن التاأخر يف الخبار بالوفاة بالن�سبة لل�سندوق وملرتفقيه.
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نفقات التدبري 

يف اإطار حر�ص ال�سندوق الدائم على التحكم يف نفقات الت�سيري مع �سمان جودة اخلدمات املقدمة، فاإن جمموع م�ساريف 

التدبري الإداري واملايل مل تتجاوز ن�سبة 0.51 % خالل �سنة 2015. من املداخيل املتاأتية من الأنظمة امل�سرية من طرفه. هكذا 

وبف�سل �سيا�سة تر�سيد النفقات املتبعة من طرف ال�سندوق فان هذه الأخرية تقل عن ن�سبة 1 % مقارنة مع مداخيل الأنظمة. 

يف حني مل متثل ن�سبة نفقات تدبري املحفظة املالية بر�سم �سنة 2015 �سوى 0.009 % من الأر�سدة الحتياطية امل�سري ة من 

طرف ال�سندوق.

فيما يخ�ص املداخيل املح�سل عليها خالل �سنة 2015 من اخلدمات املنجزة حل�ساب الغري )الدولة واملوؤ�س�سات املتفق معها( ومن 

ت�سيري نظام التقاعد التكميلي ومداخيل الأمالك العقارية فقد بلغت، 34.63 مليون درهم و�ساهمت يف تغطية قرابة 24 % 

من م�ساريف ت�سيري ال�سندوق.
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حت�سني اخلدمات 

البوابة الإلكترونية لل�سندوق : تتبع التقاعد عن بعد

منخرطيه  مع  القرب  �سيا�سة  تعزيز  من   2013 �سنة  املحدثة  للتقاعد  املغربي  لل�سندوق  لإلكرتونية  البوابة  مكنت  لقد 

ومتقاعديه وكذا �رشكائه من خالل اإتاحة اخلدمات عن قرب طيلة اأيام الأ�سبوع دون انقطاع.

اأمان اإىل املعلومات اخلا�سة بهم ب�سفة  فعن طريق هذه البوابة ميكن للمنخرطني واملتقاعدين الولوج يف اأي وقت وبكل 

�ساملة و�سفافة.

خالل �سنة 2015، بلغت عدد الت�سجيالت اجلديدة 14.428 لي�سل العدد الإجمايل للم�سجلني يف البوابة اإىل 50.417 من بينهم 

27.884 منخرطني و21.664 متقاعدين و869 موؤ�س�سة �رشيكة.

اعتماد نظام اإخبار المتقاعدين الجدد بوا�سطة ر�سائل البريد الإلكتروني  

ا�سعارهم بو�سعية ملفات معا�ساتهم  يهدف اعتماد نظام اخبار املتقاعدين اجلدد بوا�سطة ر�سائل الربيد اللكرتوين اىل 

ملف  معاجلة  مراحل  من  مرحلة  اأي  اإجناز  مت  متى  لالإخبار  اإلكرتونية  بر�سالة  يتو�سلون  حيث  التنقل،  عناء  لتجنيبهم 

التقاعد. وقد اقت�رشت هذه العملية يف البداية على املتقاعدين الذين يتوفرال�سندوق على بريدهم الإلكرتوين.

اعتماد نظام الإن�سات اإلى المرتفقين

اإىل  لال�ستماع  اآلية   2015 يوليوز  �سهر  يف  ال�سندوق  و�سع 

املرتفقني على م�ستوى مراكز ال�ستقبال حيث يتم توزيع 

على  للوافدين  والفرن�سية(  العربية  )باللغة  مطبوعات 

مراكز ال�ستقبال مع �رشح اأهداف العملية والتي تدخل يف 

والقيمة  ال�سندوق  امل�ستمر خلدمات  التطوير  دينامية  اإطار 

التي يعطيها ال�سندوق لآراء مرتفقيه ودرجة ر�ساهم.

 مراكز ال�ستقبال 

التابعة  الزيارات على مراكز ال�ستقبال  انتقل عدد 

لل�سندوق املغربي للتقاعد من 253.089 يف �سنة 2014 

اإىل 272.725 خالل �سنة 2015، اأي بزيادة ن�سبتها %7.76. 
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ا�ستطالع راأي لقيا�س ر�سى الزبناء

وت�سخي�ص  ال�سندوق  مرتفقي  ر�سى  ن�سبة  لقيا�ص  الراأي  ا�ستطالع  بوا�سطة  ميداين  بحث  اأول  بانطالق   2015 �سنة  متيزت 

انتظاراتهم وكذا حتليل حاجياتهم بهدف تطوير اخلدمات املقدمة اليهم. وقد مت اإجناز هذا البحث من طرف مكتب م�ستقل 

وهي �سابقة من نوعها بالن�سبة لل�سندوق املغربي للتقاعد. 

وقد زار الباحثون املكلفون بال�ستطالع، خالل مدة فاقت ثالثة اأ�سهر، اأكرثمن 28 مدينة مبا فيها املدن املحت�سنة للمندوبيات 

اجلهوية لل�سندوق ل�ستجواب عينة �سملت 2.200 متقاعدا ميثلون جميع فئات امل�ستفيدين من خدمات ال�سندوق. ومت جمع 

الآراء بخ�سو�ص جودة اخلدمات من خالل توزيع منوذج ا�ستمارة.

هذا، وقد مت التطرق، عرب ال�ستمارة، اإىل عدة حماور تخ�ص ال�ستقبال مبختلف قنواته وكذا عمليات التوا�سل والإخبار 

امل�سبق وكذا جودة اخلدمات املقدمة.

اإذا كانت النتائج على العموم م�سجعة ف�ستمكن ال�سندوق من حت�سني املمار�سات احلالية وكذا قنوات الت�سال وتقوية �سيا�سة 

التوا�سل بخ�سو�ص خمتلف املوا�سيع.

و�سيتم جتديد هذا ال�ستطالع ب�سفة م�ستمرة من اأجل قيا�ص مدى تاأثري م�ساريع التطوير وتتبع تطور ر�سى املتقاعدين.

ال�رشائح  جميع  بذلك  ممثلني  �سنة   55 اأعمارهم  تتجاوز  منخرط   200 من  عينة  البحث  �سمل  فقد  للمنخرط،  بالن�سبة  اأما 

مب�سالح  الت�سال  لهم  �سبق  الذين  املنخرطني  ر�سى  ن�سبة  اأن  ال�ستطالع  نتيجة  خالل  من  وتبني  ال�سندوق.  يف  املنخرطة 

ال�سندوق بلغت %86.

كما مت، خالل هذا البحث، الهتمام بال�رشكاء الذين يعتربون احللفاء الرئي�سيني لل�سندوق يف تطوير املعدل الإجمايل جلودة 

اخلدمة، حيث �سمل البحث ثمان �رشكاء واإعداد حما�رش تطرقت اإىل نقط القوة وكذا النقط املطلوب حت�سينها.
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ح�سيلة برنامج عمل ال�سندوق بر�سم 2015

ي�ستمد برنامج عمل ال�سندوق ال�سنوي بر�سم 2015 توجهاته من خمطط التنمية ال�سرتاتيجي 2014-2016، كما اأنه يندرج يف 

اإطار دينامية دعم مكت�سباته فيما يخ�ص احلكامة والتدبري الناجع للموارد يف اأفق ال�ستجابة ملتطلبات مرتفقي ال�سندوق 

و�رشكائه، مع عدم اإغفال امل�سالة املتعلقة بالتوازنات املالية لالأنظمة امل�سرية من طرفه.

الإدارية نحو حتقيق  الوحدات  اإىل خمتلف  امل�سندة  امل�ساريع  اإىل تاطري وجتميع  2015 يرمي  العمل بر�سم  برنامج  ولكون 

الأهداف ال�سرتاتيجية لل�سندوق، فقد متت امل�سادقة عليه من طرف جمل�سه الإداري.

ويت�سمن برنامج العمل بر�سم هذه ال�سنة 53 م�رشوعا حيث غطى املحاور اخلم�سة للتنمية ال�سرتاتيجية لل�سندوق. ونظرا 

للتاخري احلا�سل ب�ساأن بع�ص امل�ساريع ذات الأهمية من قبيل النظام املعلوماتي اجلديد اخلا�ص بتدبري اأنظمة املعا�سات التي 

ي�سريها ال�سندوق، وتعزيز املندوبيات اجلهوية لل�سندوق وكذا و�سع نظام املحا�سبة التحليلية، فاإن جمموع ن�سبة الإجناز 

بلغت 62 %.

المحاور ال�ستراتيجية

1. احلكامة وامل�سوؤولية املجتمعية والبيئية؛

2. دميومة الأنظمة ؛

3. نظام املعلوميات والتدبري ؛

4. تدبري املوارد ؛

5. اخلدمات املقدمة والعالقات مع ال�رشكاء.

وي�سكل املحوران املتعلقان باخلدمات املقدمة ملرتفقي ال�سندوق ونظام املعلوميات والتدبري ن�سبة 60 % من حمفظة امل�ساريع 

املربجمة بر�سم �سنة 2015، يعززان توجه ال�سندوق نحو خدمة املرتفقني وكذا ع�رشنة اآليات الت�سيري والتدبري املرتبطة 

بها.
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ال�رشاكة 

على ال�سعيد الجهوي

المندوبية الجهوية لأكادير

•  تن�سيط ندوات حول منتوج التقاعد التكميلي لفائدة جماعة اإم�سوان بتاريخ 2015/01/08، وجماعة اآيت ملول انزكان يف 
2015/06/23، واكادميية التعليم بتيزنيت يوم 2015/07/30، و�سباط الدرك امللكي والقوات امل�سلحة امللكية يوم 2015/12/14؛

بتاريخ  اأزرو  جماعة  و  تامية  اأولد  ،جماعة  مت�سيا  جماعة  لفائدة  لل�سندوق  اللكرتونية  البوابة  حول  ندوات  •  تن�سيط 
اإفني، جماعة  �سيدي  2015/02/10، وجماعة  يوم  دحو  اأولد  و جماعة  ال�سفا  واد  تغريرت، جماعة  2015/01/23، جماعة 

ايدمني و جماعة اأولد جرار يف 2015/04/13؛ 

•  تن�سيط ندوة بتاريخ 2015/10/31 مبنا�سبة اليوم العاملي لالأ�سخا�ص امل�سنني الذي نظمته جمعية ك�سيمة للمتقاعدين.

المندوبية الجهوية للدار البي�ساء

•  امل�ساركة بتاريخ 2015/05/14 يف الحتفال بالذكرى 59 لإحداث القوات امل�سلحة امللكية.

المندوبية الجهوية لفا�س

تكرميي  يوم  يف  امل�ساركة  متت  للمتقاعدين،  الجتماعية  الأعمال  وجمعيات  املندوبية  بني  اجلهوية  ال�رشاكة  اإطار  •  يف 
لفائدة املتقاعدين اجلدد الذي نظمته كل من جمعية الإ�سماعيلية قطاع الرتبية الوطنية مبكنا�ص يوم 2015/05/30 وجمعية 

متقاعدي الرتبية الوطنية، قطاع فا�ص بتاريخ 2015/06/05.

المندوبية الجهوية للعيون

•  امل�ساركة يف اللقاءات الوطنية لتحديث الإدارة بجهة الداخلة-لكويرة وذلك بتاريخ 7 يناير 2015 ؛

الوطنية  للجمعية  اجلهوية  اللجنة  تنظيمه من طرف  والذي مت  امل�سنني،  لالأ�سخا�ص  العاملي  باليوم  الحتفال  •  امل�ساركة يف 
لقدماء املحاربني قطاع العيون وذلك بتاريخ فاحت اأكتوبر 2015.

المندوبية الجهوية لمراك�س

•  امل�ساركة يف اليوم الدرا�سي الذي نظمته جمعية متقاعدي العدل يف مو�سوع: »املتقاعد قيمة م�سافة لالأمة« وذلك بتاريخ 
.2015/11/12

المندوبية الجهوية لوجدة

• امل�ساركة يف يوم توا�سلي بربكان نظمته جمعية متقاعدي التعليم وذلك بتاريخ 2015/05/23 ؛

•  امل�ساركة يف يوم »الأبواب املفتوحة« الذي نظم بوجدة من طرف املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين بال�رشق وذلك 
بتاريخ 2015/06/12.

المندوبية الجهوية لتطوان

•  امل�ساركة بتاريخ 19 مار�س 2015 على �سعيد جهة طنجة - تطوان يف اجلمع املنعقد بطنجة ق�سد جتديد املجل�ص اجلهوي 
جلمعيات املتقاعدين والأ�سخا�ص امل�سنني باملغرب؛

•  بجهة طنجة – تطوان متت امل�ساركة يوم 2015/10/15 بتطوان يف الحتفال باليوم العاملي لالأ�سخا�ص امل�سنني املنظم من 
طرف املجل�ص اجلهوي جلمعيات املتقاعدين والأ�سخا�ص امل�سنني باملغرب.
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ال�سراكة الوطنية

تعزيز التعاون بين ال�سندوق المغربي للتقاعد والبنك ال�سعبي

مت التوقيع على ملحق لتفاقية ال�رشاكة بني البنك ال�سعبي وال�سندوق املغربي للتقاعد يوم 29 يناير 2015 بالدار البي�ساء 

بهدف ا�سرتجاع املبالغ املوؤداة خطا بعد الوفاة بكيفية اأوتوماتيكية، ق�سد تقلي�ص اآجال معاجلة ملفات حتويل املعا�ص.

زيارة اإخبارية لفائدة ال�ضباط الأطباء التابعين للدرك الملكي

على غرار ال�سنوات املن�رشمة، قام ال�سباط الأطباء التابعون للدرك امللكي يوم 13 مار�س 2015، بزيارة اإىل مقر ال�سندوق 

املغربي للتقاعد. وبهذه املنا�سبة ا�ستمع احلا�رشون اإىل عرو�ص حول اأن�سطة ومهام ال�سندوق.

ال�سراكة الدولية

زيارة وفد من الجمهورية الديمقراطية للكونغو

بتاريخ 3 مار�س 2015، قام وزير الوظيفة العمومية للجمهورية الدميقراطية للكونغو 

ال�سيد جان كلود كيبال مرفوقا بوفد هام بزيارة عمل اإىل مقر ال�سندوق املغربي 

للتقاعد حيث متكنوا على اإثرها من الطالع على جتربة ال�سندوق يف جمال تدبري 

اأنظمة التقاعد.

زيارة اإلى الجمهورية الديمقراطية للكونغو

يف اإطار تبادل اخلربات حول التجربة املغربية يف جمال حتديث الإدارة واإ�سالح 

نظام احلماية الجتماعية، قام وفد مغربي يتاألف من م�سوؤولني عن وزارة الوظيفة 

يونيو   24 غاية  اإىل   22 من  للتقاعد  املغربي  وال�سندوق  الإدارة  العمومية وحتديث 

2015 بزيارة عمل اإىل اجلمهورية الدميقراطية للكونغو. 

اتفاقية التعاون التقني مع ال�سندوق العام للمعا�سات وموظفي الدولة ب�ساحل العاج

اإطار اتفاق التعاون التقني املربم بني ال�سندوق املغربي للتقاعد وال�سندوق العام للمعا�سات وموظفي الدولة ب�ساحل  يف 

العاج ق�سد تطوير تبادل اخلربات واملمار�سات اجليدة يف جمال تدبري املعا�سات، قام ال�سيد مدير ال�سندوق املغربي للتقاعد 

بزيارة عمل اإىل مقر ال�سندوق العام للمعا�سات وموظفي الدولة ب�ساحل العاج املتواجد باأبيدجان وذلك يومي 19 و20 مار�س 

.2015

ويف نف�ص الإطار، قام وفد من ال�سندوق العام للمعا�سات وموظفي الدولة ب�ساحل العاج حتت رئا�سة نائب املدير العام، بزيارة 

عمل اإىل مقرال�سندوق املغربي للتقاعد وذلك ما بني 05 و07 اأكتوبر 2015 ق�سد الطالع على منجزات ال�سندوق يف جمال 

تدبري اأنظمة املعا�سات.
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التعاون مع الجمعية الدولية لل�سمان الجتماعي

• الم�ساركة في الجتماع الدولي الرابع ع�سر للجمعية الدولية 
لل�سمان الجتماعي حول تكنولوجيات المعلومة والت�سال في 

مجال الحماية الجتماعية. 

�سارك ال�سندوق املغربي للتقاعد يف هذا املوؤمتر الذي مت تنظيمه 

املذكور  املوؤمتر  ويعد  باأ�ستانا-كازاخ�ستان.   2015 �ستنرب   02 يوم 

امل�ساكل  خمتلف  وحتليل  درا�سة  من  متكن  دولية  اأر�سية  مبثابة 

املرتبطة بتدبري تكنولوجيا املعلومة والت�سال والتي تعاين منها 

حاليا موؤ�س�سات احلماية الجتماعية.  

•  الم�ساركة في الموؤتمر الدولي الثامن ع�سر للجمعية الدولية لل�سمان الجتماعي لكتواريي واإح�سائيي الحماية 
الجتماعية.

بدعوة من الإدارة املركزية لتاأمني املعا�ص الوطني، ح�رش ال�سندوق املغربي للتقاعد اأ�سغال هذا املوؤمتر، الذي انعقد ببودابي�ست-

هنغاريا من 16 اإىل 18 �ستنرب 2015. ويح�رش هذا املوؤمتر املتخ�س�سون يف جمالت الإكتواريا والح�ساء والقت�ساد.

•  الم�ساركة في ور�سة عمل حول الخطوط التوجيهية للجمعية الدولية لل�سمان الجتماعي ب�ساأن ا�ستثمار اأر�سدة الحماية 
الجتماعية. 

انعقدت  التي  الجتماعية  احلماية  اأر�سدة  ا�ستثمار  حول  الور�سة  هذه  يف  للتقاعد،  املغربي  ال�سندوق   مثل 

بياوندي-الكامرون من 6 اإىل 8 اأكتوبر 2015، م�سوؤولن عن قطب تدبري املحفظة املالية. وتهدف هذه الور�سة اإىل م�ساعدة 

الأع�ساء امل�ساركني على حتديد �سيا�سة منا�سبة لال�ستثمار مع �سمان تتبع لحق.

التعاون بين المغرب والتحاد الروبي

يف اإطار التعاون بني املغرب والحتاد الأروبي من اأجل و�سع مر�سد وتتبع موؤ�رشات احلماية الجتماعية، �سارك ال�سندوق 

املغربي للتقاعد اإىل جانب ممثلني عن وزارة الت�سغيل وال�سوؤون الجتماعية وموؤ�س�سات وطنية اأخرى يف مهمة من 05 اإىل 

09 اأكتوبر 2015 بكل من فرن�سا وبلجيكا، بغية درا�سة جتربة هاته الدول فيما يخ�ص و�سع اآليات تتبع ال�سيا�سات الجتماعية.
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 تدبري الأنظمة واخلدمات

امل�سرية لفائدة الغري

نظام املعا�سات املدنية

نظام املعا�سات الع�سكرية

نظام التقاعد التكميلي

اخلدمات امل�سرية لفائدة الغري 
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نظام املعا�سات املدنية

موؤ�سرات �سنة 2015

�لمنخرطون �لن�سيطون : 661.923

�ال�ستر�كات و�لم�ساهمات: 15.879 مليون درهم )ي�ساوي الوعاء املتو�سط ال�سهري اخلام 9.098 درهم(

مبلغ �لمعا�سات �لموؤد�ة: 18.556 مليون درهم

امل�ستفيدون: 313.195 من بينهم:

*223.214 معا�ص اأ�سا�سي )25.824 م�ستفيد جديد خالل �سنة 2015(

- مبعدل معا�ص �سهري قدره:

( )بالن�سبة جلميع املتقاعدين( 
1
  6.482,78 درهم )

  8.960,45 درهم1 )بالن�سبة ملتقاعدي �سنة 2015(

  * 89.981  معا�ص لفائدة ذوي احلقوق )6.827 م�ستفيد يف �سنة 2015(

امل�ستفيدون من احلد الأدنى للمعا�ص: 24.064 من بينهم 15.572 معا�ص لفائدة ذوي احلقوق،

25 متقاعد� جتاوز عمرهم املائة �سنة )من بني امل�ستفيدين من املعا�سات الأ�سا�سية( من بينهم متقاعد يبلغ من العمر104 �سنة.

و30 �أرملة جتاوز عمرها املائة �سنة واحدة منهن بلغت 107 �سنة.

1- املبلغ اخلام
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التواريخ البارزة 

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

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

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

 :1971 • دجنبر 
احداث نظام املعا�سات املدنية.

 :1990 •  يناير 
اأ�سا�ص احت�ساب ن�سف التعوي�سات النظامية وكذا زيادة %15  تو�سيع وعاء القتطاع لأجل التقاعد وت�سفية املعا�سات على 

لفائدة املعا�سات املخولة قبل فاحت يناير 1990.

 :1997 • يونيو 
رفع �سقف وعاء القتطاع لأجل التقاعد اإىل 100% من الأجرة النظامية.

 :1999 • يوليوز 
الرفع من مبلغ املعا�ص الأدنى اىل 500 درهم.

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

 :2004 •  يناير 
الإ�سالح املقيا�سي والذي مت مبوجبه تغيري ن�سبة القتطاعات وم�ساهمات الهيئة امل�سغلة )8% يف �سنة 2004 و9% يف �سنة 2005 

و10% يف �سنة 2006(.

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

بقانون التن�سيق.

 :2008 • يوليوز 
الرفع من مبلغ املعا�ص الأدنى اىل 600 درهم.

 :2011 • ماي 
الرفع من مبلغ املعا�ص الأدنى اىل 1000 درهم.

 :2014 •  �ستنبر 
املهني  والتكوين  الوطنية  الرتبية  وزارة  موظفي  وكذا  بالأ�ساتذة  التقاعد  على  لالإحالة  القانوين  ال�سن  بعد  -  الحتفاظ 

والأ�ساتذة الباحثني لوزارة التعليم العايل وذلك اإىل غاية متم ال�سنة الدرا�سية اأو اجلامعية. 

-  تاأجيل تاريخ ال�ستفادة من املعا�ص اإىل غاية بلوغ ال�سن القانوين لالإحالة على التقاعد وذلك بالن�سبة املنخرطني املحذوفني 

من الأ�سالك ب�سبب العزل من غري توقيف حقهم يف املعا�ص وكذا للمنخرطني املحالني على التقاعد لعدم الكفاءة املهنية 

وكذا للمنخرطني املحذوفني من الأ�سالك على اإثر ا�ستقالة مقبولة.
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نظام املعا�سات املدنية

يعتمد متويل نظام املعا�سات املدنية على مبداأ التوزيع )يرتكز هذا املبداأ على متويل للمعا�سات عن طريق واجبات ا�سرتاكات 

الر�سيد  فت�سكل  املالية  الفوائ�ص  اأما  الأجيال(.  بني  الت�سامن  وعلى  امل�سغلة  الهيئات  وم�ساهمات  الن�سيطني  املنخرطني 

الحتياطي للنظام، حيث يتم توظيفها مبا�رشة من طرف ال�سندوق يف ال�سوق املالية طبقا ملقت�سيات قرار وزير املالية 

رقم 1253.97 املوؤرخ يف 7 نونرب 1997 بتحديد الإجراءات املتعلقة بت�سيري الأر�سدة الحتياطية وكذا توزيع املوارد على 

املحدد  املعا�ص  املعا�سية على مبداإ  اكت�ساب وتدبري احلقوق  النظام تعتمد طريقة  املرخ�ص بها. يف مثل هذا  ال�ستخدامات 

)يلتزم النظام مببلغ للتقاعد حمدد م�سبقا. ويخ�سع هذا املبلغ ملتغريات خا�سة بكل فرد )مدة اخلدمة املعرب عنها باأق�ساط 

�سنوية وقيمة الأجر املرجعي( تطبق عليها قواعد م�سرتكة لتحديد احلقوق علما اأن ت�سوية احلق يف املعا�ص مرتبط باأداء 

ال�سرتاكات(.

وتبعا لذلك فان هذا النظام يتطلب قيادة حازمة تعمل على حماية الأجيال امل�ستقبلية من النعكا�سات ال�سلبية للعجز الذي 

�سي�سجله نظام املعا�سات املدنية والناجم عن ارتفاع مبالغ املعا�سات املوؤداة مقارنة مع ن�سبة ال�سرتاكات.

الأن�سطة املتعلقة بنظام املعا�سات املدنية 

المنخرطون الن�سيطون

ويو�سح البيان التايل تطورو توزيع املنخرطني ح�سب الإدارة امل�سغلة 

الن�سيطة  الفئة  % من  2015، ح�سل87.39  �سنة  خالل 

التابعة لنظام املعا�سات املدنية على اأجر �سهري خام 

يقل عن15.000 درهم.
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يف �سنة 2015، مثلت الن�ساء ن�سبة 34% من الفئة 

املنخرطة الن�سيطة بعد ان كانت 25.89% يف �سنة 

.1986

الدميوغرافية  البنية  العتبار  بعني  اأخذنا  اإذا 

ويف   1986 �سنوات  يف  الن�سيطني  للمنخرطني 

تو�سح  متعددة  عوامل  نالحظ   2015 ويف   1997

 29 ظرف  ففي  الن�سيطة.  الفئة  �سيخوخة  جليا 

�سنة، ارتفع معدل ال�سن ب 10 نقاط حيث انتقل 

من 35 �سنة يف 1986 اإىل 39 �سنة يف 1997 واإىل 

45 �سنة يف 2015.

املتعلقة  الدارية  البنية  يف  تغيري  هناك 

ويرجع  اأخرى  تلو  �سنة  الن�سيطني  بالننخرطني 

يف  احلا�سل  التاأخري  اىل  اأ�سا�سي  ب�سكل  ذلك 

يف  عايل  م�ستوى  ذوي  الأ�سخا�ص  توظيفات 

الوقت الراهن اأكرث من ال�سابق.
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يف متم �سنة 2015، بلغ عدد امل�ستفيدين من نظام 

املعا�سات املدنية 313.195 مقابل 291.691 يف �سنة 

2014 م�سجال بذلك زيادة بن�سبة 7.37 %.

ح�سب طبيعة املعا�ص، عرف عدد امل�ستفيدين 

 2014 بني  ما  احلقوق  ذوي  وكذا  املبا�رشين 

و2015 ارتفاعا على التوايل ب8.83 % و 3.92 %.

اإىل غاية 2015/12/31 :  

- معا�ص اأ�سا�سي : 223.214 متقاعد. 

- معا�سات الأرامل : 75.648 معا�سا.

- معا�سات الأيتام : 14.333 معا�سا. 

اأ�سفرت نتائج الدرا�سة املنجزة حول معدل وفيات الفئات امل�سمولة باأنظمة التقاعد امل�سرية من طرف ال�سندوق املغربي 

للتقاعد على اأن معدل اأمل احلياة بعد �سن ال�ستني، اأي ال�سن القانوين لالإحالة على التقاعد قد عرف حت�سنا تدريجيا يقدر 

ب 21 �سنة بعد اأن كان يقدر 18.5 �سنة خالل �سنة 1985.

الم�ستفيدون
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ال�ستراكات والمعا�سات الموؤداة

درهم  مليون   15.878.99 مبلغ  مت حت�سيل   ،2015 �سنة  خالل 

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

الذي  تقريبا  املبلغ  نف�ص  مقابل  املدنية  املعا�سات  نظام  يف 

الإجمايل  للمبلغ  بالن�سبة  اأما   .2014 �سنة  خالل  حت�سيله  مت 

 ،2015 �سنة  خالل  املوؤداة  املدنية  املعا�سات  بر�سم  امل�رشوف 

مليون   16.815.04 مقابل  درهم  مليون   18.556.19 فبلغ 

درهم خالل �سنة 2014، اأي بزيادة بلغت 10.35 %.

ت�سفية الملفات

ملف   38.873 معاجلة  متت   ،2015 �سنة  خالل 

موزع بني ملفات املعا�سات الأ�سا�سية واملراجعة 

والتحويل مقابل 26.913 ملف خالل �سنة 2014 

م�سجال بذلك ارتفاعا بن�سبة %44.44. 

�سجلت التخويالت اجلديدة املعاجلة من طرف 

التحويالت  وكذا  بال�سندوق  املخت�سة  امل�سالح 

التوايل  على  ارتفاعا   2014 �سنة  مع  مقارنة 

بن�سبة 72% و7.3%، يف حني انخف�ست املراجعات 

بن�سبة %12.

متو�سط  و�سل   ،2015 �سنة  بر�سم  اجلدد  للمتقاعدين  بالن�سبة 

املبلغ اخلام ال�سهري للمعا�ص الأ�سا�سي 8.960 درهم مقابل 6.760 

امل�سجل  النخفا�ص   .%  32.54 قدرها  بزيادة   ،2010 �سنة  درهم 

�سنة 2014 ناجت عن تغيري موقت يف بنية درجات الأطر ما بني 

�سنتي 2013 و2014 )�سكلت ن�سبة الأطر للمحالني على التقاعد 

�سنة 2014 ما يربو عن 56 % مقابل 63 % يف عام 2013(.

احلذف  �سبب  ح�سب  اجلديدة  التخويالت  توزيع  اإن 

على  الإحالة  ملفات  هيمنة  يربز  الأ�سالك  من 

التقاعد ب�سبب حد ال�سن مبعدل 64%.

لفائدة  املمنوحة  العائلية  التعوي�سات  وبخ�سو�ص 

مليون   248.47 بلغت  فقد  النظام  هذا  من  امل�ستفيدين 

251.32 مليون درهم يف  2015 مقابل  �سنة  درهم يف 

�سنة 2014، اأي برتاجع بن�سبة 1،13 %.
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همت عملية ت�سفية وتخويل املعا�سات للمنخرطني املحذوفني خالل �سنة 2015 ما ي�ساوي 20.082 ملف من اأ�سل 21.039 ملف 

املتو�سل بها. وبذلك يكون95% من اأ�سحاب هذه امللفات قد ا�ستفادوا من معا�ساتهم دون انقطاع يف الجر.

متيز ن�ساط الت�سفية خالل �سنة 2015 باإجناز اأربعة اأنواع من العمليات : 

•  الأوىل همت ملفات التقاعد اخلا�سة مبوظفي وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني املحتفظ بهم اإىل غاية 31 غ�ست 
2015، حيث مت �رشف6.399 معا�ص اإىل غاية 30 �ستنرب 2015، وهو ماميثل 93 % من جمموع امللفات املتو�سل بها ؛

•  الثانية همت معاجلة ملفات التقاعد املتعلقة مبوظفي وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني املحالني على التقاعد بطلب 
يف 31 غ�ست 2015، حيث مت اأداء 2.937 معا�ص اإىل غاية 31 اأكتوبر 2015، اأي ما يعادل 95.10 % من جمموع امللفات املتو�سل بها ؛

•  الثالثة تتعلق باملوظفني املدنيني املحالني على التقاعد يف 31 دجنرب 2015. اإذ اأن من جمموع 5.485 ملف، مت �رشف %94.10. 
يف اوائل �سهر فرباير 2016 من غري انقطاع يف الأجر ؛ 

املحددة  ازديادهم  تواريخ  2015، ح�سب  �سنة  مدار  التقا عد، على  املحالني على  املدنيني  املوظفني  الرابعة همت  •  العملية 
والذين بلغ عددهم حوايل 5.585 متقاعد.

اأما فيما يخ�ص ملفات الإحالة على التقاعد بطلب، فقد متت، خالل هاته ال�سنة، معاجلة 7.548 ملف جديد منها 84.26 % تهم 

موظفي وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني ثم اجلماعات املحلية ب 4.58% ووزارة ال�سحة ب 2.15% ووزارة التعليم 

العايل والبحث العلمي ب 1.89%. اأما الباقي وميثل 7.12% فيتوزع بني القطاعات الوزارية الأخرى واملوؤ�س�سات العمومية. 

من  احلذف  �سنة  ح�سب  املخولة  الن�سبي  التقاعد  ملفات  عدد  انتقل  و2015،   2010 بني  ما  املرتاوحة  الفرتة  وخالل  وهكذا 

الأ�سالك من 1.373 اإىل 7.548 ملف، اأي بزيادة ن�سبة 449.75%. علما ان ن�سبة الزيادة بخ�سو�ص ملفات موظفي وزارة الرتبية 

الوطنية والتكوين املهني قد �سجلت خالل نف�ص املرحلة ارتفاعا بن�سبة %603.50.

مراقبة الحق في المعا�س

�سملت عملية مراقبة احلق يف املعا�ص خالل �سنة 2015 ما يناهز 100.732 

م�ستفيد من نظام املعا�سات املدنية، اأي بزيادة ن�سبة 96 % مقارنة مع �سنة 

عدم  مراقبة  اأجل  من  و21.321  احلياة  مراقبة  بر�سم   71.543 منهم   2014

الزواج، يف حني خ�سع 7.868 تلميذ. لعملية مراقبة التمدر�ص.

الأن�سطة الأخرى

اأجنز ال�سندوق خالل �سنة 2015 خدمات اأخرى همت على اخل�سو�ص ما يلي:

املعا�سات  اإىل نظام  التقاعد  النظام اجلماعي ملنح رواتب  املعا�سية من  2.631 دفرت فردي تتعلق بتحويل احلقوق  •  معاجلة 
املدنية مببلغ قدره 18.37 مليون درهم ؛ 

• معاجلة 560 ملف لت�سحيح اخلدمات ال�سابقة ؛

• معاجلة ملفات ا�سرتجاع املبالغ املقتطعة من اجل التقاعد لفائدة 199 منخرط ؛

• ارجاع املبالغ املقتطعة باخلطاأ بر�سم القتطاع الإ�سايف لفائدة 400 متقاعد ؛

• ت�سجيل 596 طلب يتعلق بال�ستفادة من التعوي�سات العائلية.
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احل�سيلة الأكتوارية لنظام املعا�سات املدنية

تطبيقا ملقت�سيات الف�سل 4 من املر�سوم رقم 2.95.749 املوؤرخ يف8 رجب 1417 )20 نونرب 1996( بتطبيق القانون رقم 43-95 

القا�سي باإعادة تنظيم ال�سندوق املغربي للتقاعد يتعني على هذا الأخري تقدمي احل�سيلة الإكتوارية لنظامي املعا�سات املدنية 

والع�سكرية اإىل املجل�ص الإداري مرة كل �سنة. وهذه احل�سيلة التي تتوىل امل�سالح املخت�سة بال�سندوق اإعدادها �سنويا تعك�ص 

الفر�سيات ذات طابع  اأ�سا�ص جمموعة من  الطويل، وذلك على  املدى  الأنظمة على  ال�سنوي للتزامات ومداخيل  التقييم 

اقت�سادي ودميوغرايف واجتماعي.

وت�ستعر�ص احل�سيلة الإكتوارية و�سعية نظام املعا�سات املدنية يف نهاية �سنة 2015، معتمدة على جمموعة من الإ�سقاطات 

والفر�سيات الدميوغرافية واملالية املحينة )قاعدة معطيات الن�سيطني واملتقاعدين املح�سورة يف 31 دجنرب 2015(.

ويتم ح�ساب التزامات النظام على اأ�سا�ص القوانني املعمول بها )القانون رقم 011.71( دون الأخذ بعني العتبار التغيريات 

التي قد تلحق هذا القانون يف اإطار الإ�سالح املرتقب.

ويو�سح البيانان التاليان الو�سعية الدميوغرافية ملنخرطي النظام )الن�سيطني واملتقاعدين( اإىل غاية متم �سنة 2015.

منهم   661.923 ب  يقدر  الن�سيطني  للمنخرطني  اإجمايل  بعدد 

التقاعد(  ل�سن  كحد  �سنة   65( العايل  للتعليم  اأ�ستاذ   17.204

�سنة   66 اإىل غاية  بهم بظهري  الحتفاظ  الذين ميكن  والق�ساة 

املوظفني  لفئة  احلالية  الدميوغرافية  البنية  فاإن  اأق�سى،  كحد 

الن�سيطني املدنيني امل�سريين من طرف ال�سندوق ت�سجل انحرافا 

يف هرم الأعمار للمنخرطني املرتاوحة اعمارهم بني 45 �سنة 

و55 �سنة وذلك ب�سبب �سيخوخة الفئة الن�سيطة.

هيمنة   ،223.214 عددهم  البالغ  املتقاعدين  اأعمار  هرم  يو�سح 

املتقاعدين املرتاوحة اعمارهم بني 60 و64 �سنة مبعدل �سن ي�سل 

اإىل 66.19 �سنة )63.45 �سنة بالن�سبة للن�ساء و67.22 �سنة بالن�سبة 

للرجال(.

�سنة  و65   60 بني  اأعمارهم  املرتاوحة  املتقاعدين  فئة  ومتثل 

الفئة البارزة بن�سبة 40.29 % من العدد الجمايل للمتقاعدين.

ويبلغ عدد املتقاعدين الذين يتجاوز �سنهم املائة �سنة 25 فردا 

)من جن�ص الذكور( منهم واحد يبلغ عمره 104 �سنة.

اأما املعا�سات املحولة فت�رشف اأ�سا�سا لالأرامل بن�سبة 84.07 % من العدد الإجمايل الذي بلغ يف نهاية �سنة 2015 ما يناهز89.981.

ومتثل الن�سبة الباقية، اأي 15.93 % على التوايل عدد الأبناء الذين ي�ستفيدون من معا�ص الأيتام والتعوي�سات العائلية )14.474 

يتيم( والأرامل الرجال الذين ميثلون ن�سبة 1.48 % من املجموع. ويبلغ معدل �سن الأزواج )اأغلبهم ن�ساء( 65.48 �سنة.

اأما بالن�سبة لعدد الأرامل الن�ساء الئي جتاوزن 100 �سنة فقد بلغ، 30 اأرملة منهن واحدة تبلغ من العمر 107 �سنة.

ويعتمد التقييم الإكتواري لاللتزامات نظام املعا�سات املدنية على نوعني من ال�سيناريو:

دفع  يف  ومتقاعدون(  )ن�سيطون  احلاليون  املنخرطون  ي�ستمر  حيث   : املغلقة  ال�سبه  املجموعة  على  ينبني  1-  الأول 

اأ�سا�سها  التي مت على  ال�سنة  بعد  احلا�سلة  التوظيفات  العتبار  بعني  الأخذ  املعا�سات دون  من  وال�ستفادة  ال�سرتاكات 

الإ�سقاط،

2- الثاين يتاأ�س�ص على املجموعة املفتوحة: ويفرت�ص ا�ستمرار حتمل النظام لالنخراطات اجلديدة.

وتهم التعديالت اخلا�سة بالفر�سيات الإكتوارية املاأخوذة بعني العتبار، يف اإعداد احل�سيلة الإكتوارية، ن�سبة ارتفاع الأجور 

وكذا بنية املوظفني اجلدد.
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اإن اأهم الفر�سيات القت�سادية والدميغرافية املعتمدة لإجناز هذه احل�سيلة هي كالتايل:

القيمة الماأخوذة لح�سيلة 2014القيمة الماأخوذة لح�سيلة 2015الفر�سيات

ن�سبة الزيادة في الأجور
ن�سبة الزيادة في الأجور ح�سب ال�سن، ح�سب 

الجن�ص وح�سب الفئة )6( 

ن�سبة الزيادة في الأجور ح�سب ال�سن، ح�سب 

الجن�ص وح�سب الفئة )6( 

4.25 %4.25 %ن�سبة مردودية توظيف الحتياطيات المالية

4.25 %4.25 %ن�سبة التحيين

1%1%ن�سبة الزيادة في المعا�سات

0% )تعوي�ص المحالين على التقاعد(؛0% )تعوي�ص المحالين على التقاعد(؛ن�سبة نمو الن�سيطين

TD 88-90 معدل للفئة التي تجاوزت 60 �سنة.TD 88-90 معدل للفئة التي تجاوزت 60 �سنة.جدول الوفيات

0.31 % من ال�ستراكات وللمعا�سات الم�سروفة0.31 % من ال�ستراكات وللمعا�سات الم�سروفةنفقات الت�سيير

2.5 % من المعا�سات الأ�سا�سية الم�سروفة1.5 % من المعا�سات الأ�سا�سية الم�سروفةالتعوي�سات العائلية

2.5 % من المعا�سات الأ�سا�سية الم�سروفة1.8 % من المعا�سات الأ�سا�سية الم�سروفةمعا�سات الأيتام 

84.67 مليار درهم85.21 مليار درهم الر�سيد الإحتياطي

اإن جميع الفر�سيات املعتمدة يف �سنة 2014 مت الحتفاظ بها با�ستثناء حجم التعوي�سات العائلية ومعا�سات الأيتام واللذين 

عرفا انخفا�سا طفيفا .

تحليل النظام في مجموعة �سبه مغلقة

تبعا لهذه املقاربة التي تنبني على اإجناز الإ�سقاط اإىل غاية نفاذ معا�ص اآخر منخرط، فاإن القيمة احلالية املحتملة للمعا�سات 

تقدر ب 1.129.77 مليار درهم. يف الوقت الذي تقدر فيه القيمة احلالية املحتملة للموارد بحوايل 178.16 مليار درهم.

اإليها  866.39- مليار درهم وهو ميثل الفرق بني القيمة احلالية املحتملة للموارد م�سافا  بلغ اللتزام ال�سايف غري املغطى 

الحتياطي الجتماعي والبالغ 85.21 مليار درهم يف متم �سنة 2015 والقيمة احلالية املحتملة للمعا�سات. 

على م�ستوى املوؤ�رشات الإكتوارية، يو�سح اجلدول اأدناه اأن افرتا�ص اإغالق النظام اأمام الوافدين اجلدد، فاإن التزامات النظام 

خالل 2015 والتي تتكون فقط من احلقوق املكت�سبة )764.21 مليار درهم( �ستكون مغطاة يف حدود 11.15% مقابل 10.81 % 

خالل ال�سنة الفارطة.

اإن ن�سبة التمويل امل�سبق لاللتزامات الإكتوارية لنظام املعا�سات املدنية ت�سل اإىل 23.31 % ومتثل الن�سبة بني قيمة الحتياطي 

الجتماعي والقيمة احلالية املرتقبة للموارد على القيمة احلالية املرتقبة للمعا�سات.

وميكن تلخي�ص احل�سيلة الكتوارية للنظام يف �سنة 2015 كما يلي:

2015 مباليني الدرهم

1.129.766

)7(
القيمة احلالية املحتملة للنفقات 

جمموع احلقوق املكت�سبة ال�سابقة        764.207

جمموع احلقوق املكت�سبةاحلالية           353.254 

التعوي�سات العائلية                            12.305

178.161 القيمة احلالية املحتملة للموارد

85.210 الحتياطات املتوفرة

866.395    
)8(

اللتزامات ال�سافية بدون تغطية الر�سيد 

2022 اأفق دميومة النظام )بال�سنوات(

23.31 %   
)9(

معدل التمويل امل�سبق 

11.15 %
 )10(

معدل تغطية التزامات النظام يف 31 دجنرب2015 )%( 

6. جدول الزيادة يف الأجور ح�سب ال�سن واجلن�ص وفئة املوظفني

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

8. غري مغطى بامل�ساهمات امل�ستقبلية او الحتياطات املوجودة 

9. ن�سبة قيمة الحتياطي الجتماعي والقيمة احلالية املرتقبة للمعا�سات.

10 - ن�سبة قيمة الحتياطي الجتماعي على القيمة احلالية املرتقبة لاللتزامات 
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تحليل النظام في مجموعة مفتوحة :

يفرت�ص هذا التحليل تعوي�ص املحالني اإىل التقاعد مبنخرطني جدد لتمويل النظام. وتوؤكد الإ�سقاطات املالية املنجزة خالل 

اإ�سالحي، فاإن عجز النظام �سيزداد تفاقما وبوترية  اأي اجراء  اأنه وفق ال�رشوط احلالية ويف حالة عدم اتخاذ  ال�سنة  هاته 

�رشيعة خالل الع�رش �سنوات املقبلة لي�سل اإىل 23 مليار يف �سنة 2022، وهي �سنة نفاد الحتياطات.

يف �سنة 2023، �سيتوجب توفري مبلغ يقارب 25 مليار درهم زيادة على ا�سرتاكات املوظفني وم�ساهمات الهيئات امل�سغلة 

اأجل  من  املذكورة  ال�سنة  بر�سم 

اإمكانية اأداء معا�سات ال�سنة. 

غياب  ويف  العجز،  حجم  اأمام 

الإ�سالح، �سيبلغ الر�سيد الحتياطي 

جمموعه  ما  املدنية  املعا�سات  لنظام 

�سعيف  مبلغ  وهو  درهم  مليار   85

العجز  لتمويل  فقط  �سيكفي  لكونه 

ال�ست  غ�سون  يف  �سيح�سل  الذي 

�سنوات املقبلة )اأفق 2022(.

مقادير العجز التقني مباليري الدراهمال�سنوات

ما بني 5.5- و2016-6

ما بني 7.5 - و2017-8

ما بني 10.5- و 2018-11

ما بني 13.2- و 2019-13.8

ما بني 16- و 2020-16.5

ما بني 18.8- و 2021-19.3

ما بني 21.8- و 2022-22.3

ما بني 24.7- و 2023-25.2

ما بني 27.6- و 2024-28.1

ما بني 30.1- و 2025-30.6

تو�سح احل�سيلة الأكتوارية للنظام بر�سم �سنة 2015 ان اللتزام ال�سايف غري املغطى لهذا النظام �سي�سل اإىل 738 مليار درهم 

يف اأفق 50 �سنة.
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تطبيق المقت�سيات القانونية

الحتياطات  حجم  اأن  الدرا�سة  تظهر 

يف  القانوين  الأدنى  حده  �سيبلغ 

الن�سو�ص  مبجب  واملحدد،   2019 �سنة 

املعا�سات  من  �سنتني  يف  القانونية، 

رفع  �سيتوجب  لذا  �رشفها.  الواجب 

 %43 اإىل  لت�سل  ال�سرتاكات  ن�سبة 

به  املعمول  القانون  احرتام  اأجل  من 

وبالتايل �سمان التوازن يف افق 2028 

كما يو�سح ذلك البيان التايل.

ول�سمان التوازن على مدى 50 �سنة، يتعني رفع ن�سبة ال�سرتاكات من 20% اإىل 55% ابتداء من �سنة 2016.

اختبارات ح�سا�سية النظام

الأمر  ويتعلق  النظام.  تطور  على  الإكتوارية  الفر�سيات  تغيري  يحدثه  قد  الذي  التاأثري  مدى  ملعرفة  اختبارات  اجناز  مت 

بالفر�سيتني التاليتني:

• زيادة عدد املنخرطني الن�سيطني )1+%، 0%، 1-%(؛

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

ويبني اجلدول اأ�سفله نتائج الختبارات يف اأفق دميومة النظام وعلى اأ�سا�ص العجز املرتاكم للنظام.

)1(
تغير العجز/ )الو�سع الراهن(تاريخ اأول عجز تقني/اأفق ديمومة النظاماختبار حول ن�سبة نمو ال�ساكنة 

%12014/2022%+3.36

-02014/2022% )في الو�سع القائم(

%-12014/2022%-2.82

اختبار حول ن�سبة ن�سنة مردودية المحفظة المالية

%5.252014/2023%-0.8

-4.252014/2022% )في الو�سع الراهن(

%3.252014/2022%+0.65

1-  فيما يخ�ص اختيار ن�سبة ارتفاع ال�ساكنة، التوظيف ي�ستمر اإىل �سنة 2036 وتكون ال�سقاطات يف اإطار جمموعة �سبه مغلقة حتى انتهاء اداء معا�ص اخر منخرط مت توظيفه، 

نف�ص ال�سيئ بالن�سبة للو�سع الراهن

اإن اخلال�سات بخ�سو�ص تاريخ اأول عجز تقني )علما انه ظهر خالل �سنة 2014( و�سنة نفاد الحتياطات )ما بني �سنة 2022 

و2023( تبقى ثابتة كيفما كان الختبار مقارنة مع الو�سع الراهن.

اإن النظام يبقى جد ح�سا�ص لفر�سية تغيري التوظيف. ذلك ان ارتفاع ن�سبة التوظيف ب 1% تفاقم العجز ب 3.36% وذلك 

بالرغم من فائ�ص ال�سرتاكات املح�سل عليها.
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الزيادة  النظام. لكن هاته  التوظيفات من حت�سني طفيف خلزينة  الإ�سقاط الأوىل، �سيمكن ارتفاع عدد  ل�سنوات  بالن�سبة 

ت�ساهم يف تفاقم العجز املايل على املدى البعيد.

وعلى العك�ص من ذلك، فاإن انخفا�ص التوظيفات ب 1% يقل�ص موارد النظام على املدى الق�سري ويخفف من اأهمية العجز 

النظام وم�ستوى  امل�رشوفة من طرف  املعا�سات  تنا�سب م�ستوى  الذي يو�سح عدم  ال�سيء   ،%2.82 بن�سبة  البعيد  املدى  على 

امل�ساهمات.

بالن�سبة حل�سا�سية الو�سعية املالية للنظام للمردود املايل لالحتياطات، فاإن املحاكاة املنجزة تربز عدم تاأثريها القوي على 

دميومة النظام ب�سبب الرتاجع التدريجي لأفق ال�ستثمارات وكذا تاريخ قرب نفاد الأر�سدة الحتياطية.
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الت�سديق على الأداءات املالية لنظام املعا�سات املدنية

م�ستقل.  اإىل مكتب  باللجوء  وذلك  الأكتوارية  احل�سيلة  بالت�سديق على   ،2011 �سنة  منذ  للتقاعد،  املغربي  ال�سندوق  التزم 

وخالل �سنة 2014، قررت اإدارة ال�سندوق تو�سيع مهمة الت�سديق لت�سمل جميع العمليات املتعلقة بتدبري الأ�سول واخل�سوم 

اخلا�سة باملعا�سات املدنية.

وتهدف هذه امل�سادقة اإىل توفري معلومات موثوقة وم�سادق عليها حول ا�سرتاتيجيات التوظيفات املالية لالأر�سدة املالية 

امل�رشح بها من طرف ال�سندوق بغية و�سعها رهن ا�سارة �سناع القرار.

وجودة  الدرا�سة  لإجناز  ال�سندوق  طرف  من  املتبعة  املنهجية  تقييم  اإىل  تهدف  املالية  الإجنازات  على  الت�سديق  مهمة  اإن 

النموذج املايل لأ�سناف الأ�سول وجودة مناذج التح�سي�ص امل�ستعملة وكذا ا�سرتاتيجيات ال�ستثمار املتفق عليها.        

 وعليه، واعتمادا على خمتلف الدرا�سات املنجزة يف نهاية �سنة 2014، قام املكتب املكلف بتحليل ودرا�سة ثالثة جمالت:

1.  النموذج اأ�سول –خ�سوم: فح�ص املكتب املنهجية املعتمدة من طرف ال�سندوق لإجناز النموذج اأ�سول –خ�سوم وكذا النتائج 

واملوؤ�رشات املتعلقة بذلك ؛

2.  منوذج �سلوك الأ�سواق: قام املكتب، يف هذا املجال، بفح�ص وتقدمي مقرتح بخ�سو�ص املنهجية وجودة الفر�سيات املتفق 

عليها داخل ال�سندوق من اأجل تقدير املردودية واملخاطر ااملحتملة وكذا مالءمة جميع اأ�سناف الأ�سول ؛

3.  مالءمة ا�سرتاتيجية حت�سي�ص الأ�سول.  

عمل املكتب على تقدمي مقرتح بخ�سو�ص جميع العنا�رش املتعلقة بهاته العملية من اجل التو�سل اإىل ا�سرتاتيجية حت�سي�ص 

النماذج  وتر�سيد  الأ�سواق  �سلوك  فر�سيات  الحتياطية،  الأر�سدة  متويل  اأهداف  خ�سوم،   – اأ�سول  حتليل  )نتائج  الأ�سول 

امل�ستعملة من طرف ال�سندوق(.

و عليه فقد اأبدى راأيه ب�ساأن:

• جودة مناذج التح�سي�ص امل�ستعملة ؛
• مالءمة الفر�سيات املالية ؛

• درجة مالءمة ا�سرتاتيجية التح�سي�ص املح�سل عليها مع اللتزامات امل�ستقبلية لالأر�سدة الحتياطية.

وهكذا قام املكتب بامل�سادقة على عملية تدبري الأ�سول واخل�سوم بدون حتفظ.
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التدبري املايل لنظام املعا�سات املدنية 

متيز ال�سوق املايل خالل �سنة 2015، برتاجع ملحوظ يف املردودية على م�ستوى اأ�سعار الفائدة وكذا ال�سنف املتعلق بالبور�سة.

كما �سجل �سوق ال�سندات تراجعا يف املردودية على م�ستوى اأ�سعار الفائدة.

وعليه، وبا�ستثناء ا�ستحقاقات 10 �سنوات و�سنتني واللتان عرفتا حت�سنا يف املردودية على التوايل ب 10 نقط ونقطتني، 

�سهدت ا�ستحقاقات 15 �سنة و5 �سنوات و30 �سنة انخفا�سا ملحوظا على التوايل ب 18 نقطة و13 نقطة و8 نقط.

وعلى م�ستوى �سوق البور�سة، فاإن مردودية موؤ�رش »مازي« مل ت�ستفد من انخفا�ص الن�سب اختتمت ال�سنة بانخفا�ص بن�سبة 

3،2 % ب 20.601.80 نقطة

مجالت ا�ستثمار الأر�سدة الحتياطية لنظام المعا�سات المدنية

اإن جمالت ا�ستثمار الأ�سول الحتياطية لنظام املعا�سات املدنية حمددة بقرار للوزير املكلف باملالية رقم 1606-10 واملوؤرخ 

يف 19 ماي 2010 والذي يحدد �سقف توظيف املوجودات املتوفرة بحيث يجب ان ل تقل القيم اململوكة للدولة او امل�سمونة 

من طرفها عن 50%. كما يحدد هذا القرار يف 15% الن�سبة الق�سوى ل�سندات الدين اخلا�سة احلا�سلة على تاأ�سرية جمل�ص القيم 

املنقولة ويف 30% بالن�سبة ل�سهم ال�رشكات ويف 5% بالن�سبة للممتلكات العقارية.

ويحدد هذا القرار اأي�سا قواعد ال�ستخدام املايل ح�سب طبيعة الكتتاب وذلك يف حدود 10% من الر�سيد الحتياطي لنظام 

املعا�سات املدنية ومن جمموع ال�سندات �سواء على �سكل راأ�سمال او ديون.

تطور ح�سيلة الأر�سدة الحتياطية لنظام المعا�سات المدنية

�سجلت �سنة 2015 عجزا تقنيا لنظام املعا�سات املدنية بلغ 2.67 مليار درهم والذي مت متويله مبجمل العائدات املالية املح�سل 

عليها من الر�سيد ال�سايف الحتياطي للنظام والتي بلغت 2.57 مليار درهم. وقد مت متويا الفرق من الحتياطات املكونة.

منذ بداية تدبري املحفظة املالية من طرف ال�سندوق، و�سل مبلغ جمموع الأرباح املح�سل عليها 34.166 مليار درهم وهو 

مايعادل 40% من جمموع الحتياطات املكونة. ويف متم دجنرب 2015، و�سلت القيمة املالية لالحتياطات اإىل 94.68 مليار 

درهم.
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تح�سي�س الأ�سول لالأر�سدة الحتياطية للنظام

متيزت عملية حت�سي�ص الأ�سول لالأر�سدة الحتياطية لهذا النظام بهيمنة ال�سندات حيث مثلت يف متم �سنة 2015 �سندات 

الدين 88.8% )�سندات الدين والنقد( والأ�سهم 10.3% من جمموع الأر�سدة.

ال�سنة  91.25% خالل  90.1% مقابل  الدولة حيث مثلت  �سندات  بهيمنة  ال�سندات  بنية حمفظة  2015، متيزت  �سنة  نهاية  عند 

املا�سية، يف حني مل ميثل قطاع الدين اخلا�ص �سوى 9.9 % من فئة ال�سندات مقابل 8.75% خالل �سنة 2014.

مثل ر�سيد حمفظة الدين العمومي امل�سجل من طرف احتياطيات نظام املعا�سات املدنية خالل �سنة 2014، اأكرث من 17.6% من 

الر�سيد العام للدين الداخلي للخزينة. يف حني بلغت حمفظة الأ�سهم ن�سبة 8.76% من الر�سملة العائمة لبور�سة الدار البي�ساء.  

التدبير المبا�سر والتدبير المفو�س

اأما  84.1% من جمموع املحفظة.  2015، التدبري املايل املبا�رش لالر�سدة الحتياطية وذلك بن�سبة  نهج ال�سندوق، خالل �سنة 

الن�سبة املتبقية )15.9%( فتم تفوي�ص تدبريها اإىل �رشكات خمت�سة من خارج املوؤ�س�سة ومتثل الأر�سدة ذات التدبري الإداري 

واملايل وال�سرتاكات يف �سناديق ال�ستثمار اأو يف ال�سناديق املفتوحة )خ�سو�سا النقدية( 8.7% من جمموع حمفظة نظام 

املعا�سات املدنية. اأما احل�سة املتبقية، اأي 7.2% ال�ستثمارات يف فئة ال�سندات فتم تدبريها اإداريا.

ح�سيلة التدبير المفو�س 

متيزت �سنة 2015 بنتائج جد اإيجابية، حيث عرفت الأر�سدة املوظفة نتائج فاقت موؤ�رشاتها املرجعية. اذ بلغت ال�ستثمارات 

املفو�ص تدبريها �سمن �سندوقني من« �سنف الأ�سهم« ما جمموعه 1.1 مليار درهم وو�سلت اآداءاتهما اإىل0.37+% يف املعدل 

مقابل 2-% بالن�سبة ملوؤ�رشاتها املرجعية. وهكذا ومنذ اإحداث هذين ال�سندوقني يف يوليوز 2012، فاإن القيمة امل�سافة املنجزة 

بلغت 209 نقطة.

اما بالن�سبة لال�ستثمارات يف فئة ال�سندات، فقد �سجلت مبلغا قدره 3.4 مليار درهم. ويف �سنة 2015، حققت ال�سناديق 

الثالثة اأداءا مبعدل 4.65% مقابل 3.63% بالن�سبة للموؤ�رش املرجعي. وهكذا ومنذ ال�رشوع الفعلي يف ال�ستثمار يف ال�سناديق 

الثالثة، يف نونرب 2014 ي�سل الفرق مقارنة مع املوؤ�رش املرجعي اإىل 106 نقطة يف املتو�سط.

تطور اآداءات اأر�سدة نظام المعا�سات المدنية بر�سم �سنة 2015

اأنهت املحفظة املالية الإجمالية لنظام املعا�سات املدنية ال�سنة باأداء بلغ 4.03% مقابل 2.76% بالن�سبة للموؤ�رش املرجعي، اأي بزيادة 127 نقطة.

وترجع هذه الزيادة يف الأداء اأ�سا�سا اإىل الإجنازات الإيجابية لفئة ال�سندات والتي �ساهمت باأداء �سنوي بلغ 4.63% مقابل %3.63 

مقارنة مع املوؤ�رش املرجعي.
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اأما بالن�سبة ملحفظة الأ�سهم املتعلقة بنظام املعا�سات املدنية، فقد حققت اإجنازا �سنويا يقدرب 0.76-% مقابل 3.19-% عالقة 

باملوؤ�رش.

المعا�سات  لنظام  الحتياطية  الأر�سدة  بتدبير  المرتبطة  النفقات  تطور 

المدنية 

يف اإطار تقلي�ص التكاليف املرتبطة بتدبري الأ�سول، قام ال�سندوق املغربي للتقاعد، منذ �سنة 2010، بو�سع برنامج عمل من 

اأجل تقلي�ص عدد املوؤ�س�سات البنكية املودع لديها هاته الأر�سدة الحتياطية اإىل ثالثة.

�سجلت النفقات املرتبطة بحقوق الحتفاظ بني �سنتي 2010 و2015 تراجعا بن�سبة 76.67% وهذا بالرغم من التطور امللحوظ لالأ�سول.

7.42 مليون درهم، حيث بلغت  املالية اخلا�سة بتدبري الأر�سدة الحتياطية ما جمموعه  النفقات  2015، بلغت  ففي �سنة 

اإىل  ترجع  والتي  املتغرية  النفقات  مليون درهم. يف حني و�سلت   4.64 الحتفاظ  واملتمثلة يف حقوق  الثابتة  النفقات 

تكاليف املعامالت اإىل 2.67 مليون درهم.

الت�سديق على الأداءات المالية لنظام المعا�سات المدنية

جلاأ ال�سندوق املغربي للتقاعد، منذ �سنة 2010، اإىل مكتب خمت�ص من اأجل الت�سديق على الأداءات املنجزة وكذا على عملية 

تدبري الأر�سدة الحتياطية. وتعترب هاته امل�سادقة من بني ال�سمانات الإ�سافية لهيئات احلكامة وكذا املدققني الداخليني 

واخلارجيني جلودة جهاز ومناخ املراقبة املعمول بها داخل قطب تدبري املحفظة املالية ومدى قدرة هذا الأخري على اعطاء 

املعلومات املالية بكامل الدقة وامل�سداقية.

الر�سيد الحتياطي وخمتلف فئات  الآداءات املنجزة من  2014 على  بالت�سديق بر�سم �سنة  ال�سندوق  2015، قام  خالل �سنة 

الأ�سول املكونة له.
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اختبار مقاومة محفظات الر�سيد الحتياطي لنظام المعا�سات المدنية

من اأجل اإجناز اختبار املقاومة، اعتمد ال�سندوق القواعد املطبقة يف قطاع التاأمينات من اأجل ال�سغط على حمفظة نظام 

املعا�سات املدنية. ويعتمد هذا التمرين على حماكاة ال�رشوط املالية الق�سوى والتاأكد من قدرة الأر�سدة الحتياطية على 

مقاومة املخاطر الناجتة عن جمموعة من ال�سيناريوهات ال�سلبية لتطور الأ�سواق املالية.

ويهدف ذلك اإىل �سمان جتاوز القيمة املالية لهاته الأر�سدة للقيمة املحا�سبتية والتي على ا�سا�سها تعتمد التزامات النظام 

دون الأخذ بعني العتبار م�ستوى �سيولة الأ�سول مقارنة مع اللتزامات.

من اأجل ذلك، مت اعتماد 4 �سيناريوهات تتعلق بتطور الأ�سواق من اأجل اإجناز هاته الختبارات.

• �سيناريو يتعلق بارتفاع الن�سب )2+%( ؛

• �سيناريو يتعلق بانخفا�ص الأ�سهم )30-%( ؛

• �سيناريو يتعلق بانخفا�ص قيمة العقارات )20-%( ؛

• �سيناريو م�سرتك )تراجع الأ�سواق الثالثة يف اآن واحد(.

�سيناريو ارتفاع الن�سب

يف اإطار ال�سيناريو املتعلق بارتفاع الن�سب )2+%(، تبقى القيمة املالية الإجمالية للر�سيد الإحتياطي تفوق القيمة املحا�سبتية. 

ومن اأجل م�ساواة القيمتني يتوجب رفع الن�سبة اإىل %2.06(.

�سيناريو انخفا�س �سوق البور�سة

اإن انخفا�ص �سوق البور�سة ب 30% يوؤثر ب 3.24% بالن�سبة للقيمة املالية الإجمالية للر�سيد الحتياطي. وبالرغم من النخفا�ص 

بن�سبة 99%، تبقى هاته القيمة تعادل القيمة املحا�سبتية للر�سيد.
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�سيناريو انخفا�س العقارات

اأخذا بعني العتبارحجم هاته الفئة والذي يعد �سعيفا ن�سبيا. فاإن تراجعا بن�سبة 20% لن يكون له �سوى انعكا�ص �سعيف على 

القيمة املالية للر�سيد الحتياطي والتي �ستظل رغم انخفا�ص هذه الفئة من الأ�سول بن�سبة 100% اأكرث من القيمة املحا�سبتية 

للر�سيد.

ال�سيناريو المختلط

بالن�سبة لهذا ال�سيناريو، جند تراجعا للجزء املتعلق بالبور�سة والعقار على التوايل بن�سبة 30-% و20-% وهو ما ميثل تغريا 

جذريا لهاتني الفئتني. ويف هاته احلالة، ميكن للر�سيد الحتياطي املقاومة يف حدود ن�سبة ق�سوى تقدر ب 1.60 %. فبالن�سبة 

خلطر اأق�ساه 2% يكون تاأثريه على القيمة املحا�سباتية بن�سبة %3.4.

وجتدر الإ�سارة اإىل ان هذا الختبار ل ياأخذ بعني العتبار م�ستوى �سيولة الأ�سول مقارنة مع التزاماته. وبالرغم من ذلك 

يبقى التاأثري امل�سرتك لل�سيناريوهات الثالثة �سعيفا، ال�سيء الذي يو�سح حجم القوة اأمام التغريات القوية للقيمة املحا�سبية 

للر�سيد الحتياطي لنظام املعا�سات املدنية وبالتايل قدرته على تلبية التزامات النظام يف اأفق دميومته.
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نظام املعا�سات الع�سكرية

موؤ�سرات �سنة 2015

�ال�ستر�كات و�لم�ساهمات: 6.167 مليون درهم

�لمعا�سات �لم�سروفة: 7.162 مليون درهم

�لم�ستفيدون: 241.022، من بينهم:

  *185.849 معا�ص اأ�سا�سي )9.603 متقاعد خالل �سنة 2015(

مبعدل معا�ص �سهري قدره: 

 )بالن�سبة جلميع املتقاعدين( 
1
2.752,88 درهم

 )بالن�سبة ملتقاعدي �سنة 2015(
1
5.050,23 درهم

  *55.173 معا�ص لفائدة ذوي احلقوق )3.728 م�ستفيدخالل �سنة 2015(

�لم�ستفيدون من �لحد �الأدنى للمعا�س : 38.112 من بينهم 18.061 معا�ص لفائدة ذوي احلقوق

19 متقاعدا من الرجال )من بني امل�ستفيدين من املعا�سات الأ�سا�سية( جتاوز عمرهم املائة �سنة )اأكربهم يبلغ من العمر 
105 �سنة(.

و17 امراأة )من بني امل�ستفيدين من معا�سات ذوي احلقوق( جتاوز عمرهن املائة �سنة من بينهم م�ستفيدة يبلغ عمرها 

107 �سنة.

1- املبلغ اخلام
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تواريخ مهمة

غ�ست 1958:

اإحداث نظام املعا�سات الع�سكرية لفائدة �سباط القوات امل�سلحة امللكية واأراملهم واأيتامهم.

غ�ست 1958:

اإحداث معا�سات الزمانة الع�سكرية.

نونبر 1963: 

اإحداث نظام املعا�سات الع�سكرية لفائدة الع�سكريني غري ال�سباط بالقوات امل�سلحة امللكية واأراملهم واأيتامهم.

دجنبر 1971: 

توحيد نظام معا�سات التقاعد على جميع الع�سكريني.

ماي 1973: 

تطبيق نظام املعا�سات الع�سكرية على رجال ال�سف والتاأطري بالقوات امل�ساعدة.

يناير 1990: 

تو�سيع وعاء القتطاعات وت�سفية املعا�سات باإدماج ن�سف التعوي�سات النظامية القارة وزيادة 15% يف املعا�سات امل�سفاة قبل 

.1990/1/1

يونيو 1997: 

ت�سفية معا�سات التقاعد على جمموع الأجرة النظامية القارة.

يوليوز 1999: 

الرفع من مبلغ املعا�ص الأدنى اىل 500 درهم.

يناير 2002: 

تعميم اإ�سالح 1997 على جميع املحالني على التقاعد قبل هذا التاريخ.

يناير 2003: 

رفع ن�سبة م�ساهمة الدولة من 7 اإىل 14 يف املائة.

يناير 2006: 

اإدخال اإ�سالح مقيا�سي على نظام املعا�سات الع�سكرية بالزيادة يف ن�سبة ا�سرتاكات املنخرطني من 7 اإىل 10 يف املائة وم�ساهمة 

الدولة من 14 اإىل 20 يف املائة ورفع حد �سن الع�سكريني املنخرطني يف نظام املعا�سات الع�سكرية.

 :2008 • يوليوز 

الرفع من مبلغ املعا�ص الأدنى اىل 600 درهم،

 :2011 • ماي 

الرفع من مبلغ املعا�ص الأدنى اىل 1000 درهم،
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يرتكز نظام املعا�سات الع�سكرية على مبداإ التوزيع مع تكوين الحتياطات واكت�ساب احلقوق على اأ�سا�ص املنافع املحددة.

من  امل�ستفيدين  عدد  بلغ   ،2015 �سنة  متم  يف 

مقابل   241.022 الع�سكرية  املعا�سات  نظام 

233.221 يف �سنة 2014. 

امل�ستفيدين  عدد  عرف  املعا�ص،  طبيعة  ح�سب 

من ذوي احلقوق تزايدا بني 2014 و2015 ب %4.11 

يف حني مل يرتفع عدد امل�ستفيدين املبا�رشين 

اإل ب 3.12% خالل نف�ص ال�سنة.

الأن�سطة املتعلقة بنظام املعا�سات الع�سكرية 

الم�ستفيدون

اإىل غاية 2015/12/31 :  

- معا�ص اأ�سا�سي : 185.849 متقاعد. 

- معا�سات الأرامل : 45.581 معا�سا.

- معا�سات الأيتام : 9.592 معا�سا. 
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ال�ستراكات والمعا�سات الم�سروفة

 6.044 اإىل 6.167 مليون درهم مقابل   2015 امل�سغلة �سنة  الهيئة  املبلغ الإجمايل ل�سرتاكات املنخرطني وم�ساهمات  انتقل 

درهم �سنة 2014، اأي بزيادة %2.

اأما نفقات املعا�سات فانتقلت من 6.756 مليون درهم �سنة 2014 اإىل 7.162 مليون درهم �سنة 2015، اأي بزيادة بلغت 6%. يف 

حني �رشف ال�سندوق مبلغ 608،13 مليون درهم بر�سم التعوي�سات العائلية �سنة 2015 مقابل 622.02 مليون درهم يف �سنة 

2014، وهو ما ميثل انخفا�سا ي�ساوي %2.23.

ت�سفية المعا�سات

بلغ عدد امللفات التي متت معاجلتها وت�سفيتها �سنة 2015 ما جمموعه 16.357 ملفا مقابل 13.341 ملفا �سنة 2014، وهو ما ميثل 

ارتفاعا بن�سبة 22.61 %.

ح�سب طبيعة املعاجلة، �سجلت التخويالت اجلديدة 

وكذا التحويالت مقارنة مع �سنة 2014 ارتفاعا على 

التوايل بن�سبة 27% و%5.

اإن توزيع التخويالت اجلديدة ح�سب �سبب احلذف 

على  الإحالة  ملفات  هيمنة  يربز  الأ�سالك  من 

التقاعد بر�سم حد ال�سن بن�سبة 84.02% من جمموع 

امللفات املتو�سل بها.
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وفيما يخ�ص ملفات املحالني على التقاعد يف �سهر دجنرب 2015 والتي بلغ عدد امللفات املتو�سل بها 5.144 ملفا فقد عمل 

ال�سندوق على �رشف 5.096 منها يف اول �سهر فرباير 2016 وذلك بن�سبة 99 %، اأي بدون انقطاع يف الدخل.

مراقبة الحق في المعا�س 

مراقبة  عملية  �سملت   ،2015 �سنة  يف 

من  م�ستفيد   47.009 املعا�ص  يف  احلق 

بزيادة  اأي  الع�سكرية،  املعا�سات  نظام 

من   2014 �سنة  مع  مقارنة   %117 بلغت 

احلياة  مراقبة  بر�سم   26.528 بينهم 

الزواج.  عدم  مراقبة  اجل  من  و15.130 

اأما عملية مراقبة التمدر�ص فقد خ�ست 

5.351 تلميذ.

اأن�سطة اأخرى

قام ال�سندوق باإجناز اأن�سطة اأخرى تهم املعا�سات الع�سكرية منها على اخل�سو�ص :

• معاجلة 149 ملف يتعلق بت�سحيح اخلدمات ؛

• معاجلة ملفات اإرجاع القتطاعات بر�سم التقاعد لفائدة 162 منخرط؛

• ت�سجيل 4.464 طلب يتعلق بال�ستفادة من التعوي�سات العائلية.
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احل�سيلة الإكتوارية لنظام املعا�سات الع�سكرية

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

املعا�سات  لنظام  الإكتوارية  2015 احل�سيلة  �سنة  للتقاعد خالل  املغربي 

الع�سكرية.

وت�ستعر�ص هذه احل�سيلة الو�سعية املالية للنظام عند نهاية ال�سنة املالية 

2015 بالعتماد على معطيات ال�ساكنة امل�سمولة بهذا النظام املح�سورة 

يف 31 دجنرب 2015.

ويبني الر�سم اأعاله هرم اأعمار متقاعدي النظام عند نهاية 2015.

يك�سف هرم اأعمار املتقاعدين البالغ عددهم 185.849 هيمنة املتقاعدين ذوي البنية العمرية بني 48 و64 �سنة، مبعدل �سن 

حمدد يف 59.66 �سنة )55.45 بالن�سبة للن�ساء و59.79 بالن�سبة للرجال(. ويبلغ عدد املتقاعدين الذين يتجاوز �سنهم املائة 19 

م�ستفيدا وكلهم رجال منهم واحد يبلغ عمره 105 �سنة.

متثل املعا�سات املحولة لفائدة الأرامل ن�سبة 82.61% من جمموع املعا�سات املحولة لذوي احلقوق البالغ جمموعها 55.173 معا�سا 

عند نهاية 2015، اأما الن�سبة املتبقية )17.39%( فتتوزع بني معا�سات الأيتام )9.689 يتيم( ومعا�سات الأرامل الذكور بن�سبة 

0.05% من املجموع. يبلغ متو�سط عمر الأرامل )اغلبهم ن�ساء( 61.42 �سنة، منهم 17 تفوق اأعمارهن 100 �سنة )كلهم ن�ساء( 

واحدة منهن ي�سل عمرها 107 �سنة.

تحليل النظام في مجموعة مفتوحة

منا�سب  تعوي�ص  تقت�سي  الفر�سية  فهذه  اجلدد.  املنخرطني  بتغطية  الأخري  هذا  يتكفل  للنظام  العادي  التدبري  اإطار  يف 

املحالني على التقاعد ل�سمان ا�ستقرار اأعداد املنخرطني طيلة مدة الإ�سقاطات.

املالية  الدرا�سات  ي�سكو من اختالل مايل هيكلي مزمن، حيث بينت  الع�سكرية  املعا�سات  اأن نظام  اإليه  الإ�سارة  ومما جتب 

طيلة فرتة  م�ستمر  تفاقم  املايل يف  اأن عجزه  املنجزة 

الإ�سقاطات كما يو�سح ذلك الر�سم التايل :

اإن نفقات النظام ترتفع بوترية اأكرث من �رشعة املوارد 

 %2.39 مقابل  للنفقات  بالن�سبة  �سنويا   %3.59 )مبعدل 

بالن�سبة للموارد. وعليه، فاإن ن�سبة تغطية الإ�سرتاكات 

للمعا�سات امل�رشوفة �ست�ستمر يف النخفا�ص ب�سكل حاد، 

�سنة  من  ابتداء   %50 ن�سبة  عن  تقل  ان  املتوقع  من  حيث 

.2025

التدبري املايل لنظام املعا�سات الع�سكرية

اإىل  اأف�سى  املتوفرة  لالأموال  اجليد  التدبري  اإن 

مكن  مما  درهم،  مليون   2.3 بلغ  مايل  عائد  حتقيق 

من تخفي�ص الت�سبيقات املدفوعة من طرف الدولة 

والتي و�سلت �سنة 2015 اإىل 3.1 مليون درهم.

الدولة  تتحمل   2005 �سنة  منذ  اأنه  التذكري  ويجب 

الفرق بني مداخيل النظام ونفقاته.
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نظام التقاعد الختياري »التكميلي«

يناير 2005: مت اإحداث نظام التقاعد التكميلي الختياري »التكميلي« 

موؤ�سرات 2015

�لمنخرطون: 2.309من بينهم 154 منخرط جديد خالل �سنة 2015.

ال�سرتاكات: 18,10 مليون درهم، اأي مبعدل �سهري لال�سرتاك قدره 1.087 درهم لكل منخرط.

�لمعا�سات �لم�سروفة: 0,66 مليون درهم،

�ال�سترد�د 6,34 مليون درهم.

ن�سبة املردودية املحققة يف �سنة 2015: 8,55 %.
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يعتمد متويل نظام التقاعد التكميلي على مبداأ الر�سملة )وترتكز طريقة هذا التمويل على منطق الرتاكم والدخار، حيث 

اإن ال�سرتاكات املدفوعة ب�سفة فردية اأو جماعية تغذي ح�ساب اأو ر�سيد اإ�ستثمار. وت�ساف العائدات املالية املح�سل عليها 

اإىل الراأ�سمال املكون وميكن �رشفها لفائدة امل�ستفيدين على �سكل راأ�سمال او اإيراد.

اإن طريقة اكت�ساب وتدبري احلقوق املعا�سية للنظام تعتمد على مبداإ ال�سرتاكات املحددة وينح�رشاللتزام يف هذا النظام 

على م�ستوى ال�سرتاكات فقط. اأما بالن�سبة ملبلغ التقاعد الذي ميكن احل�سول عليه فريتبط بحجم ال�سرتاكات وما تدره 

من عائدات مرتاكمة خالل مرحلة امل�ساهمة يف النظام.

الأن�سطة املتعلقة بنظام » التكميلي« 

المنخرطون في نظام التقاعد التكميلي

و�سل عدد املنخرطني يف نظام التقاعد التكميلي عند متم �سنة 2015 اإىل 2.309 م�سرتك، اأي بزيادة 7.15% مقارنة مع �سنة 

2014. ومنذ العمل بنظام التقاعد التكميلي يف �سنة 2006، عرف عدد منخرطيه زيادة �سنوية مبعدل %24.

ال�ستراكات والمعا�سات الم�سروفة

انتقل مبلغ ال�سرتاكات من 18.43 مليون درهم يف ال�سنة املا�سية اإىل 18.1 مليون درهم �سنة 2015. وهكذا، ومنذ اإحداث 

هذا النظام، عرف حجم ال�سرتاكات ارتفاعا �سنويا قدره 41%. هذا وتو�سل ال�سندوق، خالل هاته ال�سنة، ب 41 طلبا لتغيري 

مقدار واجب ال�سرتاك و70 طلبا لتوقيف اأداء القتطاعات و44 طلبا باأداء دفعات ا�ستثنائية.

يف حني عاجلت م�سالح ال�سندوق 91 طلبا بخ�سو�ص ا�سرتجاع احلقوق املكونة والإيرادات ترتب عنها �رشف مبلغ 7 ماليني درهم.

تطور النفقات المرتبطة بتدبير الأر�سدة الحتياطية لنظام التقاعد التكميلي 

ارتفعت النفقات التقنية املرتبطة بتدبري النظام اإىل 908.67 األف درهم مقابل 767.95 األف درهم يف2014، وتخ�ص النفقات 

2015 مقابل  األف درهم يف �سنة   879.84 النظام والتي بلغت  اأداوؤه لل�سندوق من طرف  الواجب  املرتبطة بالتدبري الإداري 

731.40 األف درهم يف �سنة 2014. وت�رشف هاته النفقات التي تبلغ 1 % من الأر�سدة الحتياطية للنظام.
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التدبري املايل لنظام التكميلي

)اأ�سول/خ�سوم( املنجزة يف  ال�سنوية  الدرا�سات  2015 وفق خال�سات  التكميلي بر�سم �سنة  التقاعد  اأر�سدة نظام  مت تدبري 

بداية ال�سنة.  وقد متت مالءمة ا�سرتاتيجية ال�ستثمار مع ارتفاع معدل تذبذب اأ�سواق الأ�سهم وال�سندات خالل هاته ال�سنة.

مجالت ا�ستثمار الأر�سدة الحتياطية للتكميلي

 1606-10 واملالية رقم  القت�ساد  التكميلي حمددة بقرار وزير  التقاعد  لنظام  الحتياطية  الأر�سدة  ا�ستثمار  اإن جمالت 

املوؤرخ يف 19 ماي 2010 والذي يحدد �سقف توظيف املوجودات املتوفرة بحيث يجب ان ل تقل قيم الدولة اأو امل�سمونة من 

طرفها عن 50%. كما يحدد هذا القرار يف 15% الن�سبة الق�سوى ل�سندات الدين اخلا�سة احلا�سلة على تاأ�سرية جمل�ص القيم 

املنقولة ويف 30% بالن�سبة ل�سهم ال�رشكات ويف 5% بالن�سبة للممتلكات العقارية.

ويحدد هذا القرار اي�سا قواعد ال�ستخدام املايل ح�سب طبيعة الكتتاب وذلك يف حدود 10% من الر�سيد الحتياطي للنظام 

ومن جمموع ال�سندات �سواء على �سكل راأ�سمال او ديون.

تطور الأر�سدة الحتياطية للتكميلي 

خالل �سنة 2015 ارتفع الر�سيد املحا�سباتي ال�سايف لالأر�سدة الحتياطية للتكميلي اإىل 102.36 مليون درهم بعد اأن كان 82.3 

مليون درهم يف �سنة 2014 اأي بزيادة بلغت ن�سبتها %24.37.

ويرجع هذا الرتفاع اإىل م�ساهمة العائدات املالية الناجتة عن تدبري املحفظة املالية للنظام )8.2 مليون درهم(.

وهكذا، ومنذ بدء العمل بالنظام 

مكن  فقد   ،2006 �سنة  يف 

الحتياطية  الأر�سدة  تدبري 

 24.6 جمموعه  ما  حت�سيل  من 

ميثل  وهوما  درهم  مليون 

تقريبا 24% من جمموع الأر�سدة 

املكونة يف متم �سنة 2015 وبلغ 

القيمة  ح�سب  املعامالت  حجم 

املتداولة 133 مليون درهم.
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الإنجازات المحا�سبية لالأر�سدة الحتياطية للنظام

يف �سنة 2015، مكن التدبري املايل لالأر�سدة الحتياطية من حتقيق مدخول اإجمايل �سايف قدره 8.2 مليون درهم مقابل 6.8 

مليون درهم يف 2014، اأي بزيادة قاربت ن�سبتها %20.58.

من  �سافية   %8.55 بلغت  ال�سرتاكات  تقييم  اإعادة  ن�سبة  حتقيق  من  ال�سنة  هاته  يف  عليها  املح�سل  املداخيل  مكنت  وقد 

م�ساريف التدبري.

تح�سي�س اأ�سول الأر�سدة الحتياطية للتكميلي

نظرا حلجم اأ�سول الأر�سدة الحتياطية للتكميلي من جهة واأهداف توظيف الأر�سدة من جهة اأخرى، تبنى ال�سندوق املغربي 

للتقاعد خالل �سنة 2015 ا�سرتاتيجية نفعية ون�سيطة ل�ستثمار هذه الأر�سدة �سواء فيما يتعلق ب�سنف ال�سندات اأو �سوق 

البور�سة.

فيما يخ�ص حت�سي�ص الأ�سول، فقد اأنهت املحفظة املالية ال�سنة بتوظيف احل�سة املهمة من الحتياطي يف قيم الدولة وذلك مبا 

يعادل ن�سبة 98.6%. اأما بالن�سبة لالأ�سهم وال�سندات اخلا�سة، فقد مثلت على التوايل 0.76% و0.6% يف متم �سنة 2015.

تطور اإنجازات نظام التكميلي بر�سم �سنة 2015 

يف جمال الإجنازات املالية، حققت الأر�سدة خالل �سنة 2015 اآداء بلغ 6.71% مقابل 2.55% بالن�سبة للموؤ�رش املرجعي. ويرجع 

هذا الفرق الإيجابي املهم اإىل حمفظة ال�سندات والتي �ساهمت ب 312 نقطة و 104 نقطة بالن�سبة لأ�سهم الراأ�سمال. 

وح�سب فئات الأ�سول، بلغ اآداء حمفظة ال�سندات 6.49% مقابل 3.98% بالن�سبة للموؤ�رش املرجعي. اأما بالن�سبة ملحفظة الأ�سهم، 

فقد �سجلت اأداء بن�سبة 21.13% مقابل 3.19-% بالن�سبة للموؤ�رش املرجعي.

الت�سديق على الإنجازات المالية لنظام التكميلي

يف اإطار الت�سديق على عمليات تدبري الأر�سدة الحتياطية، جلاأ ال�سندوق املغربي للتقاعد خالل هاته ال�سنة، وللمرة الأوىل، 

اإىل الت�سديق على اأداءات نظام التكميلي بر�سم ال�سنة املالية 2014.
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اختبار مقاومة حمفظات الر�سيد الحتياطي لنظام التكميلي

من اأجل اإجناز اختبار املقاومة، اعتمد ال�سندوق نف�ص القواعد املطبقة يف قطاع التاأمينات من اجل ال�سغط على حمفظة 

نظام التقاعد الختياري »التكميلي«.

ويعتمد هذا التمرين على حماكاة ال�رشوط املالية الق�سوى والتاأكد من قدرة الأر�سدة الحتياطية على مقاومة املخاطر 

الناجتة عن جمموعة من ال�سيناريوهات ال�سلبية لتطور الأ�سواق املالية.

ويهدف ذلك اإىل �سمان جتاوز القيمة املالية لهاته الأر�سدة للقيمة املحا�سبتية والتي على ا�سا�سها تعتمد التزامات النظام 

دون الأخد بعني العتبار م�ستوى �سيولة الأ�سول مقارنة مع اللتزامات.

يف متم �سنة 2015 جل الر�سيد الحتياطي لنظام التكميلي مت ا�ستثماره يف فئة ال�سندات )99%(. لذلك، فاإن اختبار املقاومة 

�سيقت�رش على تدهور �سوق ال�سندات: �سيناريو ارتفاع الن�سب )2+%(.

يف اإطار ال�سيناريو املتعلق بارتفاع الن�سب )2+%(، تبقى القيمة املالية الإجمالية للر�سيد الإحتياطي تفوق القيمة املحا�سبتية. 

ومن اجل م�ساواة القيمتني يتوجب رفع الن�سبة اإىل 4.96% اأي ما يعادل مرتني ون�سف الن�سبة املعتمدة يف �سيناريو ال�سغط 

املفرط.

ويو�سح هذا الختبار قوة الر�سيد اأمام التغريات القوية لالأ�سواق املالية وبالتايل قدرته على تلبية التزاماته.
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تدبري اخلدمات حل�ساب الغري

الموؤ�سرات

�لم�ستفيدون : 114.219

• معا�سات �لزمانة
80.161    )�لمدنية و�لع�سكرية( : 

31.588 • منح ومعا�سات �لمقاومة : 

 2.470 • �الأنظمة غير �لم�ساهمة �الأخرى :  

�لمبالغ �لم�سروفة : 1.184 مليون درهم
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الأحداث البارزة 

فاتح غ�ست 1958:

اخلليفية وكذا قدماء  املنطقة  امللكية وقدماء جنود  امل�سلحة  القوات  لفائدة �سباط  نظام معا�سات  املحدث مبوجبه  الظهري 

املقاومني امل�سابني بعاهات. 

فاتح غ�ست 1958: 

الظهري رقم 1.58.117 لفاحت غ�ست 1958 املتعلق باإحداث معا�سات الزمانة الع�سكرية.

حتويل اأ�سول وخ�سوم ال�سناديق املنحلة لفائدة ال�سندوق املغربي للتقاعد :

• �سندوق الإدخار املغربي يف 01 يناير 1958 ؛

• �سندوق معا�سات منطقة ال�سمال يف 31 دجنرب 1958 ؛

• ال�سندوق الع�سكري للمعا�سات يف 24 نونرب 1964 ؛

• ال�سندوق اخلا�ص للمعا�سات يف 30 يوليوز 1970 ؛

• ال�سندوق املغربي لالإيرادات العمرية يف فاحت اأكتوبر 1976.

 :1971 30 دجنبر 

القانون رقم 71-011 املحدث بوجبه نظام املعا�سات املدنية. 

�الأحد�ث �لبارزة ل�سنة 2015: 

 1.15.30 رقم  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر   62.14 رقم  القانون  ملقت�سيات  تطبيقا  وذلك  املقاومني  قدماء  معا�سات   مراجعة 

للمقاومني  املمنوحة  الزمانة  معا�سات  ح�ساب  عملية  تتم  اأ�سا�سها  على  التي  النقطة  قيمة  برفع  املتعلق   2015 12مار�س  ل 

واأراملهم وفروعهم واأ�سولهم.
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تدبري اخلدمات حل�ساب الدولة

ي�سري ال�سندوق املغربي للتقاعد اأنظمة غري م�ساهمة حل�ساب الدولة. ويتعلق الأمر على اخل�سو�ص مبعا�سات الزمانة املدنية 

والع�سكرية وكذا معا�سات ومنح قدماء املقاومني واأع�ساء جي�ص التحرير واأي�سا بع�ص الأنظمة التي هي يف طور النتهاء.

الم�ستفيدون

من  امل�ستفيدين  عدد  انتقل 

معا�سات الأنظمة غري امل�ساهمة 

اإىل   2014 �سنة  يف   115.813 من 

اأي   2015 �سنة  يف   114.219

بانخفا�ص بن�سبة %1.38. 

معا�سات الزمانة

التي  الزمانة  معا�ص  ملفات  عدد  بلغ 

ما   2015 �سنة  خالل  ت�سفيتها  متت 

 1.880 مقابل  ملفا   2.235 جمموعه 

ملفا يف �سنة 2014، اأي بارتفاع بلغت 

ن�سبته 18.88 % مقارنة مع �سنة 2014.

بني   امللفات  هذه  توزعت  وقد 

تخويالت جديدة 1.184، وهو ما ميثل 

امللفات  جمموع  من   %52.98 ن�سبة 

املراجعات  همت  فيما  املعاجلة، 

و843   208 التوايل  على  والتحويالت 

ملفا مبا ن�سبته 9.31 % و37.72 %.

معا�سات قدماء المقاومين واأع�ساء جي�س التحرير

املدنية  الزمانة  معا�سات  اإىل  بالإ�سافة 

والع�سكرية والتي يتحملها امل�سغل وحده، 

ي�سهر  للتقاعد  املغربي  ال�سندوق  فاإن 

 ،43  -  95 رقم  القانون  ملقت�سيات  طبقا 

املخولة  واملنح  املعا�سات  ت�سيري  على 

للمقاومني.

ملعا�سات  الإجمايل  العدد  بلغ  فقد  وعليه، 

ما   2015 �سنة  امل�سفاة  املقاومني  ومنح 

ملفا   1.034 مقابل  ملفا   6.355 جمموعه 

معا�ص  يخ�ص  ملفا   5.802 منها   ،2014 �سنة 

الإجمايل.  التعوي�ص  يهم  و553  العطب 

ويرجع ارتفاع عدد امللفات امل�سفاة اإىل مراجعة هاته املعا�سات وذلك تطبيقا ملقت�سيات القانون رقم 62.14 ال�سادر بتنفيذه 

اأ�سا�سها تتم عملية ح�ساب معا�سات  12 مار�س 2015 الذي مبوجبه مت رفع قيمة النقطة التي على  1.15.30 ل  الظهري رقم 

الزمانة املمنوحة للمقاومني واأراملهم وفروعهم واأ�سولهم.
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التعوي�سات العائلية الممنوحة لقدماء المقاومين واأع�ساء جي�س التحرير

10.74 مليون درهم  املقاومني ما جمموعه  لفائدة قدماء   2015 �سنة  امل�رشوفة  العائلية  للتعوي�سات  الإجمايل  املبلغ  و�سل 

مقابل 10.89 مليون درهم يف �سنة 2014، اأي بانخفا�ص ن�سبته 1.37% مقارنة مع ال�سنة املا�سية.

اأنظمة في طور النتهاء

بالن�سبة لالأنظمة الأخرى غري امل�ساهمة والتي توجد يف طور النتهاء، فاإن عدد امللفات التي متت ت�سفيتها �سنة 2015 بلغ 

13 ملفا مقابل 9 ملفات خالل ال�سنة املا�سية. وبهذا، بلغ عدد امل�ستفيدين من هاته الأنظمة ما جمموعه 2.470 وميثل عدد 

امل�ستفيدين من الأنظمة الثالثة التالية : املنح اخلا�سة والإعانات املتجددة والإيرادات اجلزافية، ن�سبة 80% من الأنظمة املذكورة. 

مراقبة الحق في المعا�س بر�سم الأنظمة غير الم�ساهمة

قامت م�سالح ال�سندوق خالل �سنة 2015، بعملية مراقبة احلق يف 

 )2014 �سنة  مع  مقارنة   %2 )بزيادة  م�ستفيد   25.077 املعا�ص خ�ست 

عدم  ملراقبة  و2.201  احلياة  ملراقبة  بالن�سبة   6.972 بني  موزعة 

ا�ستهدفت  فقد  والتمدر�ص،  الدخل  ملراقبة  بالن�سبة  اأما  الزواج. 

العملية على التوايل 12.672 م�ستفيد و3.232 تلميذ يتيم.

تدبير خزينة الأنظمة غير الم�ساهمة

 5.44 مكنت عملية تدبري خزينة التدفقات املالية املتعلقة بالأنظمة غري امل�ساهمة من احل�سول على عائد مايل يقدر ب 

مليون درهم. وبلغت تكاليف متويل هاته الت�سبيقات 315 األف درهم يف حني بلغت عائدات التوظيفات 5.88 مليون درهم 

وذلك ناجت عن اإجناز توظيفات على املدى الق�سري يف ال�سوق النقدي.



71

 تدبري املعا�سات املوكولة اإىل ال�سندوق مبوجب ن�سو�س قانونية 

اأو مبقت�سى اتفاقيات

الح�سن  وموؤ�س�سة  والمالية  القت�ساد  وزارة  لح�ساب  المنجزة  الخدمات 

الثاني لالأعمال الجتماعية لقدماء الع�سكريين وقدماء المحاربين

انتقل عدد املعا�سات واملنح امل�سرية لفائدة الغري من 59.328 �سنة 2014 اإىل 59.964 مع نهاية 2015، اأي بارتفاع بن�سبة 1.07%. يف 

�سنة 2015 مت �رشف 18.926 معا�ص حل�ساب وزارة القت�ساد واملالية و41.038 ل�سالح موؤ�س�سة احل�سن الثاين لالأعمال الجتماعية 

لقدماء الع�سكريني وقدماء املحاربني.

وباملقارنة مع ال�سنة املا�سية، عرفت املعا�سات واملنح امل�سرية لفائدة وزارة القت�ساد واملالية انخفا�سا طفيفا بن�سبة %0.55، 

الع�سكريني وقدماء  الثاين لالأعمال الجتماعية لقدماء  امل�سرية ل�سالح موؤ�س�سة احل�سن  املعا�سات واملنح  يف حني ارتفعت 

املحاربني بن�سبة 1.84% اأي بزيادة حوايل 740 م�ستفيد يف �سنة 2015. 

تدبير القتطاعات القانونية 

 2015 �سنة  خالل  ال�سندوق  م�سالح  اأجنزت 

القتطاعات القانونية من املنبع لفائدة كل من :

ال�رشيبة  بخ�سو�ص  لل�رشائب  العامة  •  املديرية 
على الدخل مببلغ 572.42 مليون درهم.

•  ال�سندوق الوطني ملنظمات الحتياط الجتماعي 
 548.68 مببلغ  الإجبارية  ال�سحية  التغطية  بر�سم 

مليون درهم،

• التعا�سديات الأخرى لل�سحة مببلغ 394.41 مليون درهم.

تدبيرالقتطاعات التفاقية 

تبعا ملختلف التفاقيات التي مت اإبرامها مع جمعيات وموؤ�س�سات الأعمال الجتماعية ملختلف القطاعات الوزارية واخلزينة 

العامة للمملكة، يقوم ال�سندوق املغربي للتقاعد باقتطاعات من املنبع لفائدة هاته املوؤ�س�سات حيث تدخل هاته اخلدمات يف 

اإطار اخلدمات املقدمة للمتقاعدين وذوي حقوقهم.

)11( ن�سبة التخفي�ص ال�رشيبي %40.

)12( ن�سبة التخفي�ص ال�رشيبي%55. 

)13( ن�سبة التخفي�ص ال�رشيبي%55 للمبلغ اخلام للمعا�ص الذي ل يتعدى �سنويا 168.000 درهم و40% من املبلغ اخلام للمعا�ص الذي يتجاوز هذا املبلغ الأخري.

)14( ن�سبة التخفي�ص ال�رشيبي%55 للمبلغ اخلام للمعا�ص الذي ل يتعدى �سنويا 168.000 درهم و40% من املبلغ اخلام الزائد عن هذا املبلغ الأخري.

)15( الزيادة يف ان�سبة قتطاعات بع�ص التعا�سديات.
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يف �سنة 2015، اأجنز ال�سندوق ما جمموعه 1.779.455 اقتطاعا بقيمة مبلغ اإجمايل ي�ساوي 92.41 مليون درهم موزعة كما 

يلي :

• 26.45 مليون درهم حل�ساب جمعيات وموؤ�س�سات الأعمال الجتماعية ؛
• 62.9 مليون درهم لفائدة �رشكات وموؤ�س�سات التاأمينات ؛

• 3.06 مليون درهم حل�ساب اخلزينة العامة للمملكة بر�سم الإ�سعارات اخلا�سة باحلجز.

الإقتطاعات لفائدة الجمعية المهنية لموؤ�س�سات التمويل

اتفاقية ال�رشاكة املربمة مع اجلمعية املهنية ملوؤ�س�سات  اإطار  يف 

ا�ستحقاقات  بتح�سيل   2015 �سنة  خالل  ال�سندوق  قام  التمويل، 

قرو�ص �رشكات التمويل والتي بلغت 1.012.08 مليون درهم مت 

اقتطاعها من 1.121.894 ق�سيمة اآداء.

ومما جتب الإ�سارة اإليه اأن عدد امل�ستفيدين من القرو�ص، يف اإطار 

قد  التمويل،  وموؤ�س�سات  ال�سندوق  بني  املربمة  ال�رشاكة  اتفاقية 

بلغ يف �سنة 2015 ما جمموعه 60.827 م�ستفيدا مقابل 56.255 يف 

�سنة 2014، اي بزيادة بلغت 8.13 %. 

ويف هذا الإطار، عرف عدد املعا�سات التي تخ�سع اىل ن�سبة مديونية ت�ساوي اأو تفوق 40% انخفا�سا بانتقالها اإىل 6.673 خالل 

�سنة 2015 مقابل 8.255 يف �سنة 2014، م�سجلة بذلك تراجعا بن�سبة 19.16 % مقارنة مع ال�سنة املا�سية.

وجتدر الإ�سارة اإىل اأنه بالرغم من التزايد ال�سنوي لعدد املنخرطني املحالني على التقاعد فاإن ن�سبة 11 % فقط من متقاعدي 

الأنظمة امل�سرية من طرف ال�سندوق هي التي ت�ستفيد من قرو�ص ال�ستهالك. وتف�رش هذه الو�سعية بالتعديل الذي هم 

التفاقية املذكورة يف يوليوز 2011 والذي يهدف اإىل التخفيف من عبء املديونية على املتقاعدين عن طريق التن�سي�ص على 

قواعد احرتازية جديدة منها على اخل�سو�ص حتديد �سقف مبلغ القرو�ص واحل�سة غري القابلة للحجز. ومتكن هاته التدابري 

من تفادي خطر املديونية املفرطة.



النتائج املحا�سبية واملالية
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تدقيق 2015
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2014/12/31 2015/12/31

ال�سايف ال�سايف اخمادات اخلام  الأ�سول 

83 356 910 493,60 83 159 608 566,44 851 968 157,58 84 011 576 724,02 الأ�سول الثابثة

1 520 240,00 1 310 560,00 1 531 040,00 2 841 600,00 قيم معدومة ملحقة بالأ�سول الثابثة

8 059 426,13 7 478 352,25 15 367 855,53 22 846 207,78 اأ�سول معنوية 

152 099 737,64 152 446 551,65 79 423 577,37 231 870 129,02 اأ�سول ثابتة مادية

13 704 750,00 13 704 750,00  13 704 750,00 اأرا�سي

125 435 764,57 117 632 828,80 43 653 470,37 161 286 299,17 مباين

131 546,75 178 891,02 939 091,21 1 117 982,23 ان�ساءات تقنية، عتاد و اأدوات

281 292,47 193 082,03 1 038 792,16 1 231 874,19 عتاد النقل

11 059 860,27 15 202 444,43 33 792 223,63 48 994 668,06 اأثاث، عتاد املكتب و تهييئات خمتلفة

1 486 523,58 5 534 555,37  5 534 555,37 اأ�سول ثابتة مادية قيد الإجناز

47 815 490,39 48 680 071,82 723 791,79 49 403 863,61
املمثلة  التوظيفات  با�ستثناء  مالية  اأ�سول 

لالحتياطات  

47 724 090,39 48 588 671,82  48 588 671,82 �سلفات ملحقة بالأ�سول الثابتة

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

83 147 415 599,44
82 949 693 

030,72
754 921 892,89 83 704 614 923,61

توظيفات مالية مدرجة يف متثيل املخ�س�سات 

و الحتياطات

5 543,54 460,00 855 645,57 856 105,57 توظيفات عقارية

63 212 346 139,55 60 875 263 773,37 45 568 282,38 60 920 832 055,75 التزامات و �سندات القرتا�ص

19 605 062 882,76 21 618 313 066,11 379 589 192,46 21 997 902 258,57 اأ�سهم 

330 001 033,59 456 115 731,24 328 908 772,48 785 024 503,72  م�ساهمات

4 127 919 417,90 3 725 131 188,95 4 850 492,18 3 729 981 681,13 الأ�سول املتداولة دون اخلزينة

1 448 903 161,80 866 537 298,24  866 537 298,24 م�ساهمات التقاعد للتح�سيل

771 044,13 874 860,91  874 860,91 م�ستخدمون مدينون

23 132 068,95 12 253 186,33 4 615 427,40 16 868 613,73 مدينون اخرون

1 690 027 430,48 1 923 408 484,32  1 923 408 484,32 ح�سابات ت�سوية الأ�سول

965 085 712,54 922 057 359,15 235 064,78 922 292 423,93 �سندات و قيم التوظيف

915 988 684,40 1 301 981 587,51  1 301 981 587,51 خزينة الأ�سول

88 400 818 595,90 88 186 721 342,90 856 818 649,76 89 043 539 992,66 املجموع العام

احل�سيلة املالية ل�سنة 2015
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2014/12/31 2015/12/31 اخل�سوم

86 487 995 428,58 85 874 945 868,60 متويل م�ستدمي

12 017 906,53 -1 064 246 603,60 روؤو�ص اأموال ذاتية

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

0,00 -1 076 264 510,13 نتيجة �سافية للدورة املحا�سبية

86 472 930 065,92 86 938 741 081,51 خم�س�سات و موارد تقنية

86 034 877 347,51 86 034 877 347,51 ر�سيد احتياطي نظام املعا�سات املدنية

59 703 074,98 59 703 074,98 ر�سيد احتياطي نظام املعا�سات الع�سكرية

170 037 628,77 133 653 263,26 احتياطي عن التعوي�سات احلال اأجلها للمقاومني و العطب

19 725 694,16 20 169 758,39 احتياطي عن التعوي�سات احلال اأجلها الأنظمة الأخرى الغري امل�ساهمة

0,00 473 646 184,73 احتياطي عن التعوي�سات احلال اأجلها الغري املوؤداة نظام املعا�سات املدنية والع�سكرية

18 837 428,35 16 408 698,58 احتياطي عن التعوي�سات احلال اأجلها الأنظمة  امل�سرية حل�ساب الدولة

-21 622 763,91 35 087 323,47 احتياطي عن التعوي�سات احلال اأجلها الغري املوؤداة الأنظمة  امل�سرية حل�ساب الدولة

82 310 697,65 77 757 236,09 ر�سيد احتياطي نظام التقاعد التكميلي 

87 438 194,50 87 438 194,50 احتياطات اأخرى

451 390,69 451 390,69 ديون التمويل

451 390,69 451 390,69 ديون اأخرى للتمويل

2 596 065,44 ح�سابات الربط اخلا�سة باملوؤ�س�سات والفروع 00

1 912 823 167,32 2 311 775 474,30 ديون اخل�سوم املتداولة

661 216 453,80 110 225 341,27 معا�سات و اإرادات للدفع

784 745 844,89 1 796 998 639,60  منخرطون و م�سرتكون : ت�سبيقات عن النخراطات و امل�ساهمات  

207 716 342,92 153 541 956,62
انخراطات الأنظمة الغري امل�ساهمة املتو�سل بها  لال�سرتجاع )الغري املوؤدى لالأنظمة 

الغري امل�ساهمة(

193 306 415,22 193 771 926,67 اقتطاعات من املعا�سات

13 120 786,28 20 254 610,24 موردون و ح�سابات مرتبطة

16 043 263,55 10 194 861,70 م�ستخدمون مدينون

1 542 919,22 612 314,34 هيئات اجتماعية مدينة

11 095 442,88 2 635 034,23 ديون امل�ستحقة للدولة

18 588 701,21 18 093 792,28 دائنون اآخرون

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

88 400 818 595,90 88 186 721 342,90 املجموع العام
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2014/12/31 2015/12/31 ت�سمية

23 071 865 922,66 23 242 563 217,65  اقتطاعات و م�ساهمات)اأ( 

15 878 610 620,27 15 878 992 628,80  نظام املعا�سات املدنية 

6 044 230 242,42 6 166 962 232,70  نظام املعا�سات الع�سكرية 

1 130 595 015,18 1 178 504 980,80  اأنظمة املعا�سات غري امل�ساهمة 

18 430 044,79 18 103 375,35  نظام املعا�سات التكميلي 

24 719 492 852,70 26 904 656 665,63  نفقات و تكاليف )ب( 

16 815 044 960,96 18 556 186 950,77  نظام املعا�سات املدنية 

6 756 549 549,16 7 162 507 187,27  نظام املعا�سات الع�سكرية 

1 146 557 462,15 1 184 388 313,76  اأنظمة املعا�سات غري امل�ساهمة 

1 340 880,43 1 574 213,83  نظام املعا�سات التكميلي 

-936 434 340,69 -2 677 194 321,97  النتيجة التقنية لنظام املعا�سات املدنية 

-712 319 306,74 -995 544 954,57  النتيجة التقنية لنظام املعا�سات الع�سكرية 

-15 962 446,97 -5 883 332,96  النتيجة التقنية لأنظمة املعا�سات غري امل�ساهمة 

17 089 164,36 16 529 161,52  النتيجة التقنية لنظام املعا�سات التكميلي 

-1 647 626 930,04 -3 662 093 447,98 النتيجة التقنية الإجمالية مع احت�ساب تكاليف الت�سيري )اأ(-)ب( 

6 218 081 944,08 3 302 897 025,24  )ج( عائدات التوظيفات املالية املدرجة يف متثيل املخ�س�سات والحتياطات  

814 289,87 3 458 319 821,22  عائدات التوظيفات املالية املدرجة يف متثيل املخ�س�سات والحتياطات 

3 261 509 360,04 -1 295 697 432,60  اأرباح التوظيفات املالية املدرجة يف متثيل املخ�س�سات والحتياطات 

442 984 875,81 21 041 089,86
 فوائد و عائدات مالية التوظيفات املالية املدرجة يف متثيل املخ�س�سات 

والحتياطات 

2 512 773 418,36 1 119 233 546,76  ا�سرتدادات مالية : تنقيالت تكاليف 

1 198 442 013,49 717 068 087,39  )د(تكاليف التوظيفات املالية املدرجة يف متثيل املخ�س�سات و الحتياطات 

6 968 139,80 3 132 689,00  تكاليف الفوائد 

10 898 597,36 7 551 742,27  تكاليف التوظيفات املالية 

0,00 0,00
  خ�سائر التوظيفات املالية املنجزة ملدرجة يف متثيل املخ�س�سات 

والحتياطات 

1 175 474 008,26 702 696 209,35  خم�س�سات للتوظيفات  

5 101 268,07 3 687 446,77  اقتطاع من املنبع ال�رشيبة على للتوظيفات املالية 

5 019 639 930,59 2 585 828 937,85 )ج-د(  نتيجة مالية  

ح�ساب العائدات والتكاليف ل�سنة 2015
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ت�سديق 2014



 تنظيم ال�صندوق املغربي

للتقاعد
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محمد العلوي العبدالوي
المدير

أحمد بنسعيد
الكاتب العام

حسناء أيت حمو
مصلحة سكرتاية هيئات 

الحكامة

محمد يوسف الفياللي
 قسم التدقيق وتدبير 

المخاطر ومراقبة التسيير

محمد المختار لطفي
قطب العمليات

علي الزكي
قسم الدراسات و اليقظة 

االستراتيجية والقانونية

محمد جابر الخمليشي
قطب تدبيرالمحفظة المالية

رياض هدوز
قطب التنظيم و نظام 

المعلوماتية

محمد خليل الشرادي
الفاضلي

قطب الدعم

فؤاد بوخنيف
قسم تدبير

موالي سليمان كبيري
قسم العمليات

حاتم بنميلود
قسم العالقات مع الزبناء

رشيد محفوضي
 قسم المراقبة 

وأداء المعاشات

محمد الحمزاوي
قسم تخويل المعاشات 

المدنية

سعيد لوصفي
قسم تخويل المعاشات 

العسكرية

نوال أسيبل
قسم االقتناءات و التموين

سعد بنعمرو
قسم الموارد البشرية

نور الدين الفالكي
قسم المالية والمحاسبة

نور الهدى العلمي
قسم نظام المعلوميات

محمد الدويجي
قسم التنظيم

التنظيم الهيكلي 

يتمحورالتنظيم الهيكلي لل�سندوق املغربي للتقاعد املعتمد منذ �سنة 2011 حول امل�سارات. 

ويتاألف هذا التنظيم بالإ�سافة اإىل املديرية والكتابة العامة من 3 اأق�سام للقيادة و4 اأقطاب.
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املوارد الب�رشية لل�سندوق بالأرقام

يف نهاية �سنة 2015، و�سل العدد الإجمايل مل�ستخدمي ال�سندوق املغربي للتقاعد 422 م�ستخدم من بينهم 92.4 % على �سعيد 

املقر مبدينة الرباط و32 م�ستخدما موزعون علي7 مندوبيات خارجية. 

يتميز هرم اأعمار م�ستخدمي ال�سندوق بهيمنة الفئات العمرية 

املتو�سطة )35-44 �سنة و45-54 �سنة(.
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لالت�سال بال�سندوق املغربي للتقاعد

وكذا باملندوبيات اجلهوية لل�رشكاء

 

الت�سال بال�سندوق املغربي للتقاعد

المقر المركزي بالرباط

العنوان:

�سارع العرعر – حي الريا�ص – الرباط �ص.ب 2048

رقم الهاتفي التلقائي*: 03/02/01/ 00 73 56 537  212+  

رقم الفاك�ص: 76 74 56 537 212+

رقم مركز النداء

+212 537 567 567

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

املوقع الإلكرتوين والربيد الإلكرتوين

www.cmr.gov.ma 

cmr@cmr.gov.ma

* ا�سغط على رقم 1 متبوع برقم خماطبكم.
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التوزيع اجلغرايف للمندوبيات اجلهوية لل�سندوق وال�رشكاء
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املندوبيات اجلهوية لل�سندوق املغربي للتقاعد

اأكادير

احلي الإداري اجلديد، فونتي الأعلى-اأكادير

هاتف : 20. 05.28.22.80

فاك�ص : 05.28.22.80.53 

الدار البي�ساء

زنقة �سيدي بليوط، رقم 30، �سقة 1

هاتف : 05.22.45.29.11 

فاك�ص : 05.22.45.29.09 

فا�س

�سارع احل�سن الثاين، الأمالك العمومية 68

هاتف : 05.35.65.12.77   

فاك�ص : 05.35.65.12.82  

العيون

�سارع الكولونيل حبوها ولد لعبيد -العيون

هاتف: 05.28.99.40.27 

فاك�ص:  05.28.99.43.31 

مراك�س

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

هاتف: 05.24.29.19.27 

فاك�ص: 05.24.29.19.28 

وجدة

�سارع حممد ال�ساد�ص، رقم 71

هاتف: 05.36.50.36.57 

فاك�ص: 05.36.50.36.41  

تطوان

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

هاتف: 05.39.71.51.63 

فاك�ص: 05.39.71.51.62 
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المندوبية الإقليمية باأكادير

�سارع احلمراء، حي عراق بركان، اأكادير �ص.ب. 1698

هاتف/فاك�ص : 05.28.22.35.90

المندوبية الإقليمية باأ�سا الزاك

544، �سارع احل�سن الثاين، اأ�سا الزاك، �ص.ب. 6
هاتف/فاك�ص : 05.28.70.00.22

المندوبية الإقليمية ببني مالل

55، �سارع حممد اخلام�ص، بني مالل، �ص.ب. 564
هاتف/فاك�ص : 05.23.48.21.64

المندوبية الإقليمية ببركان

55، �سارع البلدية، مربوحة بركان، �ص.ب. 1014
هاتف/فاك�ص : 05.36.61.46.98

المندوبية الإقليمية ببوجدور

رقم 1، �سارع احل�سن الثاين، حي العراق، بوجدور، �ص.ب. 199

هاتف/فاك�ص : 05.28.89.36.38

المندوبية الإقليمية ببولمان

�سارع احل�سن الثاين، �ساحة احلفالت، مي�سور، بوملان

هاتف/فاك�ص : 05.35.58.50.04

المندوبية الإقليمية بعين ال�سبع - الحي المحمدي

108، زنقة الزبري بن العوام، الطابق الول، ال�سخور ال�سوداء،
الدار البي�ساء احلي املحمدي �ص.ب. 3231

هاتف/فاك�ص:.07 05.22.40.02

المندوبية الجهوية بالدار البي�ساء اأنفا

149، �سارع لال الياقوت، الطابق الثاين، �ساحة ال�سهداء،
الدار البي�ساء، �ص.ب 15903

هاتف/فاك�ص : 97 05.22.30.61.

املكتب اجلهوي لبن م�سيك �سيدي عثمان

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

عثمان �ص.ب. 9590

هاتف/فاك�ص .9305.22.36.50.

المندوبية الإقليمية بالداخلة

الداخلة، �ص.ب. 30

هاتف/فاك�ص : 05.28.89.82.10

المندوبية الإقليمية بالح�سيمة

�سارع الندل�ص، عمارة احلبو�ص، احل�سيمة، �ص.ب. 58

هاتف/فاك�ص : 05.39.98.20.94

المندوبية الإقليمية بالجديدة

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

هاتف/فاك�ص : 05.2334.23.59

المندوبية الإقليمية بالر�سيدية

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

هاتف/فاك�ص : 05.35.57.20.39

المندوبية الإقليمية بفا�س

زنقة ميدلت، رقم 28 مكرر، حي الرنج�ص، طريق �سفرو، فا�ص، �ص.ب.  ا 63

هاتف/فاك�ص : 05.35.64.45.14

المندوبية الإقليمية بفكيك

�سارع امل�سرية اخل�رشاء، بوعرفة فكيك، �ص.ب. 10

هاتف/فاك�ص : 05.36.79.80.56

المندوبية الإقليمية بكلميم

حي امل�سلة، ترت كلميم كلميم، �ص.ب. 126

هاتف/فاك�ص : 05.28.87.02.32

المندوبية الإقليمية بقلعة ال�سراغنة

حي النخلة، رقم 42 �سارع اجلي�ص امللكي قلعة ال�رشاغنة �ص.ب. 204

هاتف/فاك�ص : 05.24.41.24.89

المندوبية الجهوية بالقنيطرة

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

هاتف/فاك�ص : 05.37.37.15.09

المندوبية الإقليمية بالخمي�سات

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

هاتف/فاك�ص : 05.37.55.21.75

المندوبية الإقليمية بخنيفرة

�سارع الزرقطوين، قرب امللعب البلدي، خنيفرة

هاتف/فاك�ص : 05.53.55.86.09

المندوبية الإقليمية بخريبكة

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

هاتف/فاك�ص : 05.23.56.29.30

املندوبيات اجلهوية للمندوبية ال�سامية لقدماء 

املقاومني وقدماء اأع�ساء جي�س التحرير

ال�سامية  للمندوبية  اجلهوية  املندوبيات  تقوم  للتقاعد،  املغربي  ال�سندوق  مع  باتفاق م�سرتك 

لقدماء املقاومني واأع�ساء جي�ص التحرير مب�ساعدة امل�ستفيدين من التعوي�ص الإجمايل املمنوح 

ال�سندوق املغربي للتقاعد على ق�ساء ماآربهم الإدارية وكذا تزويدهم باملعلومات  من طرف 

ال�رشورية. وهكذا ففي اإطار املراقبة ال�سنوية للدخل، تتو�سل تلك املندوبيات بوثائق الإثبات 

التي يديل بها املعنيون بالأمر. كما تعمل هذه املندوبيات على جمع لفائدة ال�سندوق املغربي 

للتقاعد ملفات معا�ص عطب املقاومة وطلبات التحويل البنكي وال�سكايات. 
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المندوبية الجهوية بالعيون

خط الرملة، العيون العيون، �ص.ب. 645

هاتف/فاك�ص : 05.28.89.36.38

المكتب الجهوي بالعرائ�س

هاتف/فاك�ص : 05.39.91.66.56

المندوبية الجهوية بمراك�س

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

هاتف/فاك�ص : 05.24.43.00.90

المندوبية الجهوية بمكنا�س

زنقة احل�سني بن علي، �سارع حممد اخلام�ص، �ص.ب. �ص57

هاتف/فاك�ص : 05.35.52.25.87

المندوبية الإقليمية بميدلت

حملية دائرة ميدلت

هاتف : 05.35.58.20.21

لمندوبية الإقليمية بالمحمدية

هاتف : 06.74.90.82.06

المندوبية الإقليمية بالنا�سور

106، �سارع ابن تا�سفني، النا�سور، �ص.ب. 1492
هاتف/فاك�ص : 05.36.60.63.84

المندوبية الإقليمية بورززات

�سارع مولي عبد اهلل، ورززات، �ص.ب. 110

هاتف/فاك�ص : 05.24.88.25.33

المندوبية الجهوية بوجدة

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

هاتف/فاك�ص : 05.36.68.30.61

المندوبية الجهوية بالرباط

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

هاتف/فاك�ص : 05.37.70.42.11

المندوبية الإقليمية باأ�سفي

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

هاتف/فاك�ص : 05.24.46.25.01

المندوبية الإقليمية ب�سال

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

هاتف/فاك�ص : 05.37.80.28.51

المندوبية الإقليمية ب�سطات

20، �سارع احل�سن الثاين، رقم 02، �سطات، �سطات، �ص.ب. 590
هاتف/فاك�ص : 05.23.40.33.37

المندوبية الإقليمية بال�سمارة

�سارع حممد اخلام�ص ال�سمارة، �ص.ب. 68

هاتف/فاك�ص : 05.28.89.92.32

المندوبية الإقليمية ب�سيدي افني

ودادية الفتح

هاتف : 05.28.87.67.68

المندوبية الإقليمية بطنجة

5، زنقة مو�سى ابن ن�سري طنجة، �ص.ب. 303
هاتف/فاك�ص : 05.39.32.23.99

المندوبية الإقليمية بطنطان

حي امل�سرية اخل�رشاء، بلوك 03، طنطان، �ص.ب. 70 

هاتف/فاك�ص : 05.28.87.75.00

المندوبية الإقليمية بتاونات

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

هاتف/فاك�ص : 05.35.62.70.77

المندوبية الإقليمية بطاطا

52، �سارع ويل العهد، طاطا، �ص.ب. 186
هاتف/فاك�ص : 05.28.80.31.47

المندوبية الإقليمية بتـازة

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

هاتف/فاك�ص : 05.35.67.38.32

المندوبية الإقليمية بتـطـوان

رقم 33، درب اجلامع الأعظم و باب جياف املدينة، تطوان، �ص.ب. 510

هاتف/فاك�ص : 05.39.96.37.61

المندوبية الإقليمية بتيفلت

هاتف/فاك�ص : 06.62.77.66.91

المندوبية الإقليمية بتزنيت

رقم 56، التجزئة القت�سادية، القلعة، تزنيت، �ص.ب. 441

هاتف/فاك�ص : 05.28.86.23.24

المندوبية الإقليمية بزاكورة

مقر بلدية زاكورة، زاكورة، �ص.ب. 75

هاتف/فاك�ص : 05.24.84.72.14
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المندوبية الجهوية باأكادير

�ساحة ال�سالح لأكادير

هاتف/فاك�ص : 05.28.27.06.78

المندوبية الجهوية بالدار البي�ساء

�سارع احلـياين. زنقة اأبو عبا�ص املقري، رقم 2، حي البطحاء

هاتف/فاك�ص : 05.22.98.28.78

المندوبية الجهوية بالداخلة

�ساحة ال�سالح للــداخلة

هاتف/فاك�ص: 05.28.89.78.50

المندوبية الجهوية بالر�سيدية

�سارع مولي علي ال�رشيف

هاتف/فاك�ص : 05.35.57.19.46

المندوبية الجهوية بفا�س

زنقة الغ�ساين، �سهر املهراز

هاتف/فاك�ص : 05.35.94.13.90

المندوبية الجهوية بكلميم

�سارع املهدي بن تومرت

هاتف/فاك�ص:  05.28.87.14.05

المندوبية الجهوية بق�سبة تادلة /بني مالل

�سارع 20 غ�ست ق�سبة تادلة

هاتف/فاك�ص : 05.23.41.87.82

 

المندوبية الجهوية بالقنيطرة

�سارع خالد ابن الوليد

هاتف/فاك�ص: 05.37.36.09.76

المندوبية الجهوية بالخمي�سات

1، زنقة العلويني
هاتف/فاك�ص: 05.37.55.84.01

المندوبية الجهوية بخنيفرة

حي القوات امل�سلحة امللكية

هاتف/فاك�ص : 05.35.58.63.81

المندوبية الجهوية بالعيون

طريق ال�سمارة

هاتف/فاك�ص : 05.28.98.06.90

 

المندوبية الجهوية بمراك�س

زنقة موحى او�سعيد اأرازا

هاتف/فاك�ص : 05.24.43.58.48

المندوبية الجهوية بمكنا�س

�سارع احلن�سايل

هاتف/فاك�ص : 05.35.52.69.33

المندوبية الجهوية بورززات

�سارع امل�سلى حي الوحدة

هاتف/فاك�ص : 05.24.88.56.54

المندوبية الجهوية بوجدة

�سارع القوات امل�سلحة امللكية

هاتف/فاك�ص : 05.36.68.17.12

المندوبية الجهوية بالرباط

زنقة الزوبري بن الأوام رقم 139 ال�سوي�سي

هاتف/فاك�ص : 05.37.65.23.91

المندوبية الجهوية بطانطان

�سارع احل�سن الثاين

هاتف/فاك�ص : 05.28.87.79.28

المندوبية الجهوية بطنجة

بني مكادة

هاتف/فاك�ص : 05.39.95.79.59

المندوبية الجهوية بتازة

�سارع ق�سو مداح

هاتف/فاك�ص : 05.35.67.14.19

المندوبية الجهوية بتطوان

�سارع مولي يو�سف حافة الركينة

هاتف/فاك�ص : 05.39.71.42.41

المندوبية الجهوية ب�سال

�سارع ابن الهيثم حي النبعاث �سال

هاتف/فاك�ص : 05.37.81.42.16

المندوبية الجهوية بالناظور

عمارة 13 الطابق ال�سفلي حي الب�ستان حي وكالة امل�ساكن والتجهيزات الع�سكرية

هاتف/فاك�ص : 05.36.38.11.55 

املندوبيات اجلهوية ملوؤ�س�سة احل�سن الثاين لالأعمال 

الجتماعية لقدماء الع�سكريني وقدماء املحاربني

لقدماء  الجتماعية  لالأعمال  الثاين  احل�سن  موؤ�س�سة  مع  املوجودة  ال�رشاكة  اإطار عالقات  يف 

مندوبياتها  م�ستوى  على  خدمات  تقدمي  الأخرية  هذه  تتويل  املحاربني،  وقدماء  الع�سكريني 

للتقاعد. وهكذا فاإن هذه  لل�سندوق املغربي  التابعني  الع�سكريني  املتقاعدين  اجلهوية لفائدة 

الع�سكريني  الثاين لقدماء  املندوبيات اجلهوية ملوؤ�س�سة احل�سن  اإىل  التوجه �سواء  الفئة ميكنها 

وقدماء املحاربني اأو تلك التابعة لل�سندوق املغربي للتقاعد من اأجل : 

• طلب �سهادة املعا�ص؛
• اإيداع وثائق الإثبات لتكوين ملف التحويل؛ 

• طلب ار�سادات.







شارع العرعر، حي الرياض، ص.ب. 2048 - الرباط

مركز االتصال : 567 567 537 212+
اخلدمة الهاتفية :  من الثامنة والنصف صباحا إلى الرابعة والنصف بعد الزوال من اإلثنني إلى اجلمعة

cmr@cmr.gov.ma

www.cmr.gov.ma


