




ويعلم اهلل أنني أتألم شخصيا، ما دامت فئة من المغاربة، ولو أصبحت واحدا في المائة، تعيش في ظروف صعبة من الفقر 
أو الحاجة.

لذلك، أعطينا أهمية خاصة لبرامج التنمية البشرية، وللنهوض بالسياسات االجتماعية، والتجاوب مع االنشغاالت الملحة 
للمغاربة.

وكما قلت في خطاب السنة الماضية، فإنه لن يهدأ لي بال، حتى نعالج المعيقات، ونجد الحلول المناسبة للمشاكل التنموية 
واالجتماعية.

نص الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المجيد 
في يوم اإلثنين 29 يوليوز 2019

صاحب الجاللة الملك محمد السادس،
نـصـره اللــه
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إلستراتيجية  للتقاعد  المغربي  الصندوق  بوضع   2019 سنة  تميزت 
تحوله الرقمي للفترة 2023-2020، بهدف مواصلة انتقاله نحو إدارة 
حديثة حافزها األداء الجيد في تقديم الخدمة العمومية. ومن شأن 
تنزيل هذه اإلستراتيجية تمكين مؤسستنا من تسريع هذا التحول الذي 

باشرته خالل السنوات األخيرة لتحقيق التميز التشغيلي المنشود. 

اإللكترونية المنصة  تطوير  تم  السياق،  هذا  في 
لملفات  الالمادي  للتدبير  المخصصة   »e-RetRaite CMR«

المنتدى  خالل  الرسمية  انطالقتها  أعطيت  والتي  المعاشات، 
الدولي الذي نظمه الصندوق بتاريخ 14 نونبر 2019، حول موضوع
»التحول الرقمي: رافعة لألداء والتميز بالنسبة لمؤسسات التقاعد«.

وفي إطار االنخراط في آليات التمويل المبتكرة، تميزت سنة 2019 
أيضا بإنجاز الصندوق المغربي للتقاعد بصفته مستثمرا مؤسساتيا، 
لعمليتين ماليتين مهمتين يروم من خاللهما االنفتاح على سبل جديدة 

الستثمار الرصيد االحتياطي لنظام المعاشات المدنية.

النسخة األولى من ملتقياته  لنجاح  الموضوع، واعتبارا  بهذا  ارتباطا 
العلمية، نظم الصندوق النسخة الثانية لهذه الملتقيات والتي تطرقت 

كـلـمـة الـمـديـر

لطفي بوجندار

هذه السنة لموضوع » استثمارات المستثمرين المؤسساتيين: الفرص واإلكراهات «، ومكنت متخصصين في المجال المالي على الصعيد 
الوطني والدولي وشخصيات من العالم األكاديمي، من التفكير وتبادل وجهات النظر حول البدائل االستثمارية المتاحة. 

البيئة تدبير  التصديق على نظام  الجيدة، على شهادة  الممارسات  اعتماد  إطار  للتقاعد في  المغربي  الصندوق  من جهة أخرى، حاز 
إيزو 14001، كما أحرز شهادة التميز عن الحكامة الجيدة تماشيا مع المبادئ التوجيهية للجمعية الدولية للحماية االجتماعية، وذلك 

خالل المنتدى العالمي للضمان االجتماعي الذي تم تنظيمه ببروكسيل في أكتوبر 2019.

من خالل هذا التقرير يهدف الصندوق المغربي للتقاعد، إلى وضع رهن إشارة العموم المعطيات المرتبطة بمهامه وأنشطته، تماشيا مع 
مقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.

ختاما، أود أن أشكر أطر ومستخدمي الصندوق على حيويتهم وانخراطهم، وعلى تكيفهم مع المتغيرات التي فرضها التحول الرقمي، 
كما أشكر أيضا شركائنا على تعاونهم ومساهمتهم في إنجاز مشاريع الصندوق وتحقيق أهدافه.

وال يفوتني، أن أؤكد امتناني ألعضاء المجلس اإلداري على حسن إدارتهم للصندوق المغربي للتقاعد ودعمهم المستمر له في إنجاز 
مهامه وتحقيق أهدافه.
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مهام الصندوق

قيم الصندوق

التدبير اإلداري ألنظمة التقاعد وبعض األنظمة والخدمات 
لحساب الغير

التدبير المالي لألرصدة االحتياطية ألنظمة التقاعد

القيادة اإلكتوارية لألنظمة المسيرة

الصندوق المغربي للتقاعد هو مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية 
االعتبارية واالستقالل المالي، تتولى ثالثة مهام أساسية:

والجماعات  الدولة  يغطي موظفي  الذي  المدنية  المعاشات  نظام 
الترابية وكذا أعوان بعض المؤسسات والهيئات العمومية؛

المسلحة  القوات  أفراد  يخص  الذي  العسكرية  المعاشات  نظام 
الملكية ورجال التسيير والصف بالقوات المساعدة؛

نظام التقاعد االختياري »التكميلي«؛
األنظمة غير المساهمة لحساب الدولة )معاشات الزمانة المدنية 
المقاومين  لقدماء  المخولة  والمنح  والمعاشات  والعسكرية، 

وأعضاء جيش التحرير...(؛
خدمات لحساب الغير )وزارة االقتصاد والمالية والصندوق الوطني 

لمنظمات االحتياط االجتماعي. ...(

وفقا  ُيسيرها،  التي  التقاعد  ألنظمة  المالية  الفوائض  تدبير 
للمقتضيات القانونية والتنظيمية، مع احترام األهداف الُمسطرة 

بالنسبة للمردودية والتحكم في المخاطر والسيولة.

حكامة  لهيئات  وتقديمها  لألنظمة  اإلكتوارية  الحصيلة  إعداد 
الصندوق بعد المصادقة عليها؛

تقديم توضيحات للسلطات العمومية حول الوضعية المالية لألنظمة 
من أجل ضمان استدامتها المالية عى المدى المتوسط والبعيد.

إنجاز المهام بكفاءة
وصرامة ونزاهة

الوفاء بااللتزامات 
وتحمل عواقب 

التصرفات

إنجاز األهداف وفق أفضل شروط 
الكلفة والجودة لتلبية انتضارات 
األطراف المعنية : المرتفقين 

والشركاء وهيئات الحكامة

فية
شفا

ال

هنية
الم

جودة األداء

المسؤولية

الصندوق المغربي
للتقاعد

ضمان الولوج إلى 
المعلومات داخل األجل 
مع احترام المقتضيات 
القانونية بما يحقق 

تكريس عالقة الثقة مع 
الزمالء و المرتفقين 

والشركاء
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أهم المؤشرات لسنة 2019
المؤشرات الديموغرافية

المؤشرات المالية

مؤشرات التسيير

المستفيدون من المعاش

المنخرطون النشيطون

مليار درهم

مليار درهم

مليار درهم

مليار درهم

مليار درهم

القيمة المحاسباتية للمحفظة المالية

العائدات المالية
القيمة السوقية للمحفظة المالية

المردودية المالية للمحفظة
مردودية نظام »التكميلي«

المعاشات المؤداة

النسبة الصافية لنفقات التسيير
والمالي(/  اإلداري  التسيير  )نفقات 

)االقتطاعات + نفقات األنظمة(

نسبة المعاشات المؤداة دون انقطاع الدخل

نسبة تبنيك المعاشات

االقتطاعات والمساهمات

871 350
4,62%

39,68 MMDH

0,26 %

76,14 MMDH

4,06   MMDH

31,85 MMDH
14,35%

92 %

98,66 %

5,35 %
6,96 %

941 112

92,49 MMDH

9,46%

-1,4%





السيدة وفاء البوعمري
السيدة امنية عصامي
السيد محمد بوزكيري

   
السيد حسن المرضي

الكولونيل حسن أوتريغت
المفتش الممتاز من الدرجة الثانية إسماعيل بايزي

 
السيد أحمد لمباركي
السيد محمد قاسن

ممثلة رؤساء الجماعات الترابية
ممثلة المنخرطين في نظام المعاشات المدنية
ممثل المنخرطين في نظام المعاشات المدنية
ممثل المنخرطين في نظام المعاشات المدنية

ممثل المنخرطين في نظام المعاشات العسكرية )القوات المسلحة الملكية(
ممثل المنخرطين في نظام المعاشات العسكرية )القوات المساعدة(

ممثل متقاعدي نظام المعاشات المدنية
ممثل متقاعدي نظام المعاشات العسكرية
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هيئات الحكامة
أعضاء المجلس اإلداري

)الوالية السادسة 2016 - 2022(

أعضاء بحكم القانون

األعضاء الرسميون

* بتاريخ 9 أكتوبر 2019، تم  دمج وزارة إصالح اإلدارة والوظيفة العمومية مع وزارة االقتصاد والمالية التي أصبحت وزارة االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة، وفي نفس
  التاريخ تم تعيين السيد محمد أمكراز وزيرا للشغل واإلدماج المهني.

تضطلع هيئات الحكامة  بدور أساسي في تحديد التوجهات اإلستراتيجية للصندوق المغربي للتقاعد فيما يخص التدبير 
اإلداري والمالي، والمراقبة والتتبع.

المجلس اإلداري
يمارس المجلس اإلداري جميع االختصاصات الالزمة إلدارة الصندوق، ويتألف من 14 عضوا، من بينهم 7 أعضاء يمثلون 
الهيئات المشغلة، 5  أعضاء يمثلون المنخرطين في نظامي المعاشات المدنية والعسكرية، باإلضافة إلى عضوين يمثالن 

متقاعدي نفس النظامين .
يجتمع المجلس اإلداري للصندوق بكيفية منتظمة على األقل مرتين في السنة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة أو من 

ينوب عنه، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 43.95 القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد. 

السيد سعد الدين العثماني
رئيس الحكومة

السيد عبد الوافي لفتيت
وزير الداخلية

السيد عبد اللطيف لوديي
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة

المكلف بإدارة الدفاع الوطني

محمد بنشعبون*
وزير االقتصاد والمالية

السيد محمد أمكراز*
وزير التشغيل واإلدماج المهني



األعضاء اإلحتياطيون

قرارات  خاللهما  أصدر   ،2019 ونونبر  مايو  في  العاديتين  دورتيه  برسم  اجتماعين  للصندوق  اإلداري  المجلس  عقد 
وتوصيات همت بشكل أساسي :

القوائم التركيبية للصندوق برسم السنة المالية 2018؛
الحصيلة اإلكتوارية المصادق عليها لنظامي المعاشات المدنية والعسكرية برسم سنة 2018؛

برنامج العمل وميزانية الصندوق برسم سنة 2020؛ 
تحصيص األصول برسم سنة 2019؛

إنجاز دراسة حول إستراتيجية استثمار الرصيد االحتياطي لنظام المعاشات المدنية؛
الهيكل التنظيمي الجديد للصندوق المغربي للتقاعد؛
تقرير مراقب الدولة لدى الصندوق برسم سنة 2018.

السيد جامع المعتصم
السيد عبد العزيز الطاشي

 
السيد عبد الكريم الزرقاني
السيد عبد الهادي الزاهيدي

ليوتنان كولونيل توفيق بوسالم
 

المفتش الممتاز من الدرجة االولى هشام مومة
 

السيد عسو لهدود
السيد حسين دادا

ممثل رؤساء الجماعات الترابية
ممثل المنخرطين في نظام المعاشات المدنية

 
ممثل المنخرطين في نظام المعاشات المدنية
ممثل المنخرطين في نظام المعاشات المدنية

ممثل المنخرطين في نظام المعاشات العسكرية )القوات المسلحة الملكية(
ممثل المنخرطين في نظام المعاشات العسكرية )القوات المساعدة(

ممثل متقاعدي نظام المعاشات المدنية
 

ممثل متقاعدي نظام المعاشات العسكرية
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السيد الكاتب العام لوزارة االقتصاد والمالية أو من 
وينوب عنه السيد عز الدين كموح نائب مدير الميزانية

  

السيد أنس عبد االله الشايب

السيد محمد أخياط بتناوب مع
السيدة سليمة خربوش 

السيدة وفاء بوعمري

السيدة منية عصامي و السيد انحسن المرضي
ومحمد بوزكيري

الكولونيل حسن أوتريغتو
و ليوتنان كولونيل توفيق بوسالم )نائبه(

السيدان أحمد لمباركي ومحمد قاسن بالتناوب
  

أعضاء اللجنة الدائمة للحكامة والتتبع

اللجنة الدائمة للحكامة والتتبع
تعقد اللجنة الدائمة للحكامة والتتبع اجتماعاتها خالل الفترة الفاصلة بين دورات المجلس اإلداري، ويعهد إليها بتتبع 

تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس، ودراسة وإعداد الملفات المتعلقة بالنقاط المدرجة في جدول أعمال دوراته. 
تتألف هذه اللجنة من 8 أعضاء يشكلون تمثيلية تتوافق مع تركيبة المجلس اإلداري، ويقوم رئيسها خالل كل دورة من 

دورات المجلس بتقديم تقرير عن أشغالها.

عقدت اللجنة الدائمة للحكامة والتتبع 14 اجتماعا خالل سنة 2019، من أجل دراسة ومناقشة المواضيع التالية :
الهيكل التنظيمي الجديد للصندوق المغربي للتقاعد؛ 

الدراسة المتعلقة بإستراتيجية استثمار الرصيد االحتياطي لنظام المعاشات المدنية؛
مشروع برنامج عمل الصندوق المغربي للتقاعد برسم سنة 2020؛

مشروع ميزانية الصندوق المغربي للتقاعد برسم سنة 2020. 

أنشطة اللجنة الدائمة للحكامة والتتبع

رئيس اللجنة الدائمة، ممثل السيد وزير االقتصاد والمالية

ممثل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصالح اإلدارة وبالوظيفة
العمومية أو من ينوب عنه
ممثل السيد وزير الداخلية

ممثلة السيد وزير التشغيل واالدماج المهني

ممثلة لرؤساء الجماعات الترابية أو نائبها

ممثلو المنخرطين في نظام المعاشات المدنية :
اثنان في كل دورة بالتناوب

ممثل المنخرطين في نظام المعاشات العسكرية

ممثال جمعيات المتقاعدين
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أعضاء لجنة التدقيق والمخاطر

لجنة التدقيق والمخاطر
تسهر هذه اللجنة على صحة وموثوقية حسابات المؤسسة وضمان جودة المعلومة المقدمة، كما تسهل على المجلس 
اإلداري مهمة اتخاذ القرار في ثالث مجاالت أساسية وهي:  الحسابات والمعلومة المالية والمخاطر والمراقبة الداخلية 

والتدقيق الداخلي والخارجي.
يقدم رئيس لجنة التدقيق والمخاطر تقريرا سنويا عن أنشطتها للمجلس اإلداري.

عقدت لجنة التدقيق والمخاطر خالل سنة 2019 ثالث اجتماعات تم تخصيصها لدراسة ومناقشة النقاط التالية :
عملية إقفال الحسابات السنوية والنصف - سنوية برسم سنة 2018؛

تقديم نتائج فصل الحسابات حسب النظام؛
ملخص مهام التدقيق الداخلي المنجزة في 2017 - 2018؛

تقديم نتائج المحاسبة التحليلية برسم سنة 2018؛
التقدم المحرز في تتبع تنفيذ توصيات هيئات الرقابة )المجلس األعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية ولجنة التدقيق والتدقيق الداخلي(؛

مشروع خطة التدقيق برسم الفترة 2019 - 2021؛
خريطة المخاطر كما تمت مراجعتها بعد الحصول على شهادة إيزو 9001 نسخة 2015.

أنشطة لجنة التدقيق والمخاطر

السيد عبد العزيز سميح
 

السيد حسن المرضي
السيدة وفاء البوعمري

السيد محمد الحجوجي
السيد مصطفى قاصي

السيدة نور الهدى أوريد

رئيس، ممثل السيد وزير االقتصاد والمالية
عضو مجلس إدارة الصندوق
عضو مجلس إدارة الصندوق
خبير خارجي،عضو مستقل
خبير خارجي،عضو مستقل

مراقب الدولة لدى الصندوق المغربي للتقاعد
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السيد حسن بولقنادل
السيدة منية عصامي

السيد أنس عبد االله الشايب

السيد محمد الببصيري
السيد عمر إيدار

أعضاء لجنة تحصيص األصول

أعضاء لجنة التوجيه اإلكتواري 

لجنة تحصيص األصول
أنظار  عى  وعرضها  االحتياطية  األرصدة  الستثمار  السنوية  اإلستراتيجية  إعداد  في  أساسا  اللجنة  هذه  مهام  تتحدد 
سلفا  المحددة  المخاطر  من  واالحتراز  المردودية  مستوى  مراعاة  مع  تنفيذها  تتبع  على  تعمل  كما  اإلداري،  المجلس 
بموجب المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن، وكذا التوصيات والقرارات التي تمت المصادقة عليها من 

طرف المجلس اإلداري.
يقدم رئيس لجنة تحصيص األصول تقريرا سنويا عن أنشطتها أمام المجلس اإلداري للصندوق.

عقدت لجنة تحصيص األصول خالل سنة 2019، أربع اجتماعات خصصت لتحصيص األصول وتحليل منجزات الصندوق 
فيما يخص التدبير المالي لألصول االحتياطية وتوظيف الفوائض المالية لألنظمة التي يسيرها، وقد ركزت المواضيع 

الرئيسية التي نوقشت خالل هذه االجتماعات على خمس نقاط أساسية:
التصديق على التحصيص االستراتيجي إلستراتيجية االستثمار برسم سنة 2019؛

حصيلة تدبير األنظمة؛
التقرير المتعلق بالمصادقة على األداء برسم سنة 2018؛

التوصيات الواردة في الدراسة المتعلقة بإستراتيجية االستثمار؛
القرارت التي يتعين اقتراحها على المجلس اإلداري خالل دورة نونبر 2019.

عقدت لجنة التوجيه اإلكتواري اجتماعين خالل سنة 2019، تم تخصيصهما 
في المقام األول لفحص النقاط التالية:

التوازن المالي لنظامي المعاشات المدنية والعسكرية؛
عرض الفرضيات اإلكتوارية الرئيسية المعتمدة في إعداد التقرير اإلكتواري 

لنظامي المعاشات المدنية والعسكرية برسم سنة 2018؛
تقديم التقرير اإلكتواري لنظامي المعاشات المدنية والعسكرية.

السيد نعامن العصامي
السيد محمد بوزكريي

الكولونيل حسن أوتريغت
السيد محمد قاسم

السيد محمد عمراني

رئيس، ممثل السيد وزير االقتصاد والمالية
عضو مجلس إدارة الصندوق، ممثل المنخرطين في نظام المعاشات المدنية

 
عضو مجلس إدارة الصندوق، ممثل المنخرطين في نظام المعاشات العسكرية

 
عضو مجلس إدارة الصندوق، ممثل متقاعدي نظام المعاشات العسكرية

 
خبري خارجي، عضو مستقل 

أنشطة لجنة التحصيص األصول

لجنة التوجيه اإلكتواري :أنشطة لجنة التوجيه اإلكتواري
المجلس  لقرار  تنفيذا  اللجنة  هذه  إنشاء  تم 
الصادر  للتقاعد  المغربي  للصندوق  اإلداري 
تحت رقم د -37-181 بتاريخ 09 يناير 2018، 
المالية  التوازنات  تتبع  مهمة  لها  وأسندت 
ومراقبة  الصندوق  يدبرها  التي  لألنظمة 

معايـيـر ديمومتها.
تقريرا  اإلكتواري  التوجيه  لجنة  رئيس  يقدم 
سنويا عن أنشطتها للمجلس اإلداري للصندوق.

رئيس،ممثل السيد وزير االقتصاد والمالية
ممثلة المنخرطين في نظام المعاشات المدنية

ممثل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة
المكلف باإلصالح اإلداري والوظيفة العمومية

خبير خارجي،عضو مستقل
خبير خارجي،عضو مستقل
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الهيكل التنظيمي

المجلس اإلداري

لجنة التوجيه
اإلكتواري

لجنة
تحصيص
األصول

لجنة
التدقيق

والمخاطر

اللجنة
الدائمة
للحكامة
والتتبع

المدير

الكاتب العام

قسم
سكرتارية

هيئات الحكامة
والتواصل
الخارجي

قسم
التدقيق وتدبير

المخاطر
ومراقبة
التسيير

قسم
الدراسات
واليقظة

اإلستراتيجية
والقانونية

قسم
اإلنتقاءات
والتموين

قسم
الموارد
البشرية

قسم
المالية

والمحاسبة

قطب
الدعم

قسم
تخويل

المعاشات
المدنية
قسم
تخويل

المعاشات
العسكرية

قسم
مراقبة
وأداء

المعاشات

قسم
العالقة مع

الزبناء

قطب
العمليات

قسم
التدبير

قسم
العمليات

قطب
تدبر المحفظة

المالية

قسم
نظام

المعلوميات

قسم
التنظيم

قطب
التنظيم
ونظام

المعلوميات
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الرأسمال البشري

421

47% 32%

69% 45

227 48

226 48

224 44

193 18

199 19

197 21

2017 2017

2018 2018

2019 2019

مستخدم نسبة 
التأطير

متوسط 
السن

سنة

توزيع العدد اإلجمالي للمستخدمين
حسب الفئات

تطور العدد اإلجمالي للمسؤولين
حسب الجنس

نسبة النساء في مناصب المسؤولية

نـسـاءنـسـاء رجــالرجــال

نسبة التأنيث

توزيع العدد اإلجمالي للمستخدمين
حسب السن

تطور العدد اإلجمالي للمستخدمين
حسب الجنس
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المحوراألول: حكامة الصندوق )14 التزاما(: معدل إنجاز يساوي 99 ٪؛
المحورالثاني: تدبيراألصول االحتياطية )12 التزاما(: معدل إنجاز يساوي 94 ٪؛

المحورالثالث: الزبون )12 التزاما(: معدل إنجاز يساوي 84 ٪؛
المحورالرابع: نظام المعلوميات والتدبير )23 التزاما(:  معدل إنجاز يساوي 86 ٪؛

المحورالخامس: الموارد )08 التزامات(: معدل إنجاز يساوي 79 ٪.

وقد تم تتويج هذه اإلجراءات بالحصول على شهادة التصديق  على نظام 
.iSO 14001 تدبير البيئة إيزو 14001 وفق المعيار

اإلنجازات الرئيسية التي ميزت سنة  2019 هي كما يلي:

يندرج عقد البرنامج المبرم بين الدولة والصندوق برسم الفترة 2018-2020 في إطار متابعة الجهود التي يبذلها الصندوق من أجل تعزيز 
أدائه التشغيلي والمالي، وتحديث طريقة إدارته وتحسين إنتاجيته وجودة الخدمات التي يقدمها لمرتفقيه.

ويهدف هذا العقد على وجه الخصوص إلى إعداد الصندوق للمرحلة الثانية من إصالح أنظمة التقاعد )اإلصالح الشامل(.

مكنت الجهود المبذولة على مستوى مصالح الصندوق من بلوغ معدل إنجاز إجمالي يقدر بأكثر من 89 ٪ في 31 دجنبر 2019.
وتتوزع هذه النسبة حسب محاور العقد كما يلي:

التزامات الصندوق برسم سنة 2019 )69 التزاما(:

المشاركة النشطة للصندوق في انطالق الدراسة المتعلقة بتنفيذ 
التقاعد )اإلصالح الشامل(؛ الثانية من إصالح أنظمة  المرحلة 

إجراء دراسة حول السياسة المثلى الستثمار الرصيد االحتياطي 
حكامة  هيئات  على  نتائجها  وعرض  المدنية  المعاشات  لنظام 

الصندوق؛
إطالق دراسة من أجل وضع سياسة إلدارة المخاطر المالية وفقا 

المجال؛ بها في هذا  المعمول  الدولية  للمعايير 
قدمتها  التي  للتوصيات  تبعا  الصندوق  حكامة  هيئات  تدعيم 
االحتياطي  الرصيد  استثمار  سياسة  حول  المنجزة  الدراسة 
لنظام المعاشات المدنية فيما يتعلق بمراجعة مهام لجنة التدقيق 

المخاطر؛ لجنة  وإنشاء  والمخاطر 
على  المبتكر،  التمويل  آلليات  الحكومة  بلورة  إطار  في  التوقيع 
اإلدارة،  وإصالح  والمالية  االقتصاد  وزارة  مع  تفاهم  مذكرة 
مباني  وأربع  جامعية  استشفائية  مراكز  خمسة  اقتناء  أجل  من 

إدارية، مع إبرام عقد إيجار طويل األمد؛
والممارسات  للمعايير  وامتثاله  الصندوق  شفافية  تعزيز  مواصلة 
الجيدة، وال سيما من خالل التصديق على الحسابات المنفصلة 
إدارة  نظام  على  التصديق  بشهادة  واالحتفاظ  النظام،  حسب 
الجودة إيزو 9001 نسخة 2015 وبشهادة التصديق حسب المعيار 
الداخلية  المراقبة  لنظام   )iSae 3402 tYPe ii( الدولي 
إحراز  إلى  باإلضافة  المالية،  المحفظة  لتسيير  به  المعمول 
مع  تماشيا  الجيدة،  الحكامة  عن  التميز  شهادة  على  الصندوق 
وذلك  االجتماعية،  للحماية  الدولية  للجمعية  التوجيهية  المبادئ 
تنظيمه  تم  الذي  االجتماعي  للضمان  العالمي  المنتدى  خالل 

ببروكسيل من 14 إلى 18 أكتوبر 2019؛

الفترة برسم  للصندوق  الرقمي  التحول  إستراتيجية  تحديد 
2020-2023؛

اإلداري  التنظيم  على  تعديالت  إدخال  بشأن  دراسة  إجراء 
من  ذلك  عن  الناتج  التنظيم  إعادة  مشروع  واعتماد  للصندوق 
أجل  من  الوصاية  مع سلطة  ومناقشته  اإلداري،  المجلس  طرف 

تنفيذه في عام 2020؛
نظام  بحكامة  الخاصة  الدراسة  توصيات  تنفيذ  من  االنتهاء 
التوقيع على عقود تهم مستوى  المعلومات، وال سيما من خالل 

؛ المعلومات  الخدمة )SLa( وإنشاء لجنة إستراتيجية لنظام 
اإلطــالق الــرســمــي للــمـنـصــة اإللــكـتــرونـيــة
»e-RetRaite CMR« المخصصة للتدبير الالمادي لملفات 

المعاشات، وذلك تفعيال لمنشور السيد رئيس الحكومة القاضي 
التقاعد؛ لملفات  اإللكتروني  التدبير  باعتماد 

المغربي  للصندوق  اإللكترونية  للبوابة  الجديدة  النسخة  إطالق 
قيمة  تقدم  جديدة  وخدمات  جديدة  بصرية  بهوية  للتقاعد، 

والشركاء؛ المرتفقين  لفائدة  مضافة 
إطالق تطبيق الهاتف المحمول » Ma RetRaite CMR « ؛

وضع »بارومتر« لقياس رضا زبناء وشركاء الصندوق؛
اإلجراءات  تبسيط  بهدف  جديدة،  شراكة  اتفاقيات  إبرام 
المندوبيات  تدعيم  ومواصلة  التدبير  طرق  وتحديث  وتحسين 

الجهوية في إطار تعزيز سياسة القرب من المواطن.
المسؤولية  تفعيل  إلى  الرامية  اإلجراءات  تنزيل  مواصلة 
في  الجهود  بذل  في   االستمرار  مع  للمؤسسات،  االجتماعية 
مجال كفاءة الطاقة )تخفيض فاتورة الكهرباء بأكثر من 7 ٪ في 

المتوسط خالل الثالث سنوات األخيرة(.

فيما يخص التزامات الدولة فإن عددها  12 التزاما، وتتعلق 
بمراقبة استدامة األنظمة وبتطوير اإلطار التنظيمي والقانوني 
للصندوق و تثمين موارده البشرية ، وتنمية آليات الشراكة والتعاون.
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االحتفاظ بشهادة 
التصديق حسب المعيار 

الدولي

لنظام المراقبة الداخلية 
المعمول به لتسيير
المحفظة المالية

اإلطالق الرسمي للمنصة اإللكترونية
» e-Retraite CMR« المخصصة 

للتدبير الالمادي لملفات المعاشات، وذلك
تفعيال لمنشور السيد رئيس الحكومة القاضي
باعتماد التدبير اإللكتروني لملفات التقاعد

إطالق النسخة الجديدة للبوابة اإللكترونية للصندوق 
المغربي للتقاعد، بهوية بصرية جديدة وخدمات
جديدة تقدم قيمة مضافة للمرتفقين والشركاء

إطالق التطبيق المحمول
 » Ma RetRaite CMR «

المشاركة النشطة للصندوق 
في إطالق الدراسة المتعلقة 
بوضع هندسة مفصلة لنظام

ذو قطبين في إطار اإلصالح 
الشمولي ألنظمة التقاعد

االحتفاظ بشهادة التصديق على 
نظام إدارة الجودة

إيزو 9001/2015

إحراز شهادة التميز عن 
الحكامة الجيدة، تماشيا مع 

المبادئ التوجيهية للجمعية الدولية 
للحماية االجتماعية، وذلك خالل المنتدى 

العالمي للضمان االجتماعي الذي تم 
تنظيمه ببروكسيل من 14 إلى

18 أكتوبر 2019

في إطار بلورة الحكومة آلليات 
التمويل المبتكر، وقع الصندوق 

على مذكرة تفاهم مع وزارة االقتصاد 
والمالية وإصالح اإلدارة، من أجل اقتناء 
خمسة مراكز استشفائية جامعية وأربع 
مباني إدارية، مع إبرامه معها عقد 

إيجار طويل األمد
تحديد استراتيجية التحول 

الرقمي للصندوق برسم الفترة 
2023-2020

  

الحصول على شهادة التصديق   
على نظام تدبير البيئة

إيزو 14001  أبرز األحداث )Isae 3402 type 2(
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التدبير اإلداري
المستفيدون

االقتطاعات والمساهمات والمعاشات المصروفة

تصفية الملفات

في نهاية سنة 2019، بلغ عدد المستفيدين من المعاشات التي يصرفها الصندوق المغربي للتقاعد ما مجموعه 350 871 مستفيد، بزيادة 
قدرها: 4,62 ٪ مقارنة مع سنة 2018.

يتوزع هذا العدد، حسب طبيعة النظام كما يلي:

تطور عدد المستفيدين حسب طبيعة النظام

توزيع عدد الملفات المعالجة حسب األنظمة

توزيع المستفيدين حسب طبيعة النظام

تطور العدد اإلجمالي للملفات حسب طبيعة المعالجة

أجور  من  االقتطاعــات  حجــم  بلــغ   ،2019 ســنة  خالل 
الموظفين والمستخدمين ومساهمات الهيئات المشغلة في األنظمة 
مليار   31,85 للتقاعــد  المغربي  الصنـدوق  طرف  من  المسيرة 
درهـم، بزيادة بلغـت: 14,35 ٪ مقارنة مع سـنة 2018 وبالمقابل 
ارتفعت المعاشات المـصروفة بنسبة: 9,46 ٪ مقارنـة مع الســنة 

السابقة لتصل إلى 39,68 مليـار درهـم.
للمســتفدين  الــمؤداة  العائليـة  التعويضات  مجموع  بلغ  كـما 
مــن مختلـف األنظمة ما قدره 1035 مليـون درهــم، مســجلة 

بذلـك ارتفاعا يساوي: 20,19 ٪ مقارنة مع سنة 2018 .

خالل ســنة 2019، قامت مصالح الصندوق بمعالجــة 506 88 ملفا للتقاعــد بارتفاع بلغــت نســبته: 43,70 ٪ مقارنة مــع ســنة  
2018. وحســب طبيعــة التصفيــة، فقــد ســجلت المراجعات، ارتفاعا مهما مقارنة مع سنة  2018 وصلت نسبته إلى: 189,59 ٪ 

بسبب عمليــة مراجعــة الحــد األدنى للمعاش.

تطور متوسط المعاش الشهري بالدرهم

22



تدبير العالقة مع الزبناء
نهج  استباقي ومتعدد القنوات

8%

12%
7%

12%

7%

31%
15 %

3%

5%

تميزت سنة 2019 بمتابعة اإلجراءات التي ترمي إلى تقوية عالقة 
الصندوق المغربي للتقاعد بزبنائه من خالل تنويع وتعزيز قنوات 

التفاعل معهم، حيث تم إنجاز ما يلي :

المحمول والتطبيق  الصندوق  لبوابة  الجديدة  النسخة  إطالق 
» Ma RetRaite «؛

االرتفاع  استيعاب  من  مكنه  مما  الهاتفي،  االتصال  مركز  تطوير 
المستمر لتدفقات المكالمات التي يستقبلها؛

لتعزيز  تضاف  بعــد،  عــن  لإلطالع  مجانية  خدمة  إطالق 
منصة الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 5808 من أجل إخبار 
وعــدم  الحيــاة  مراقبــة  بعمليــة  المعنيين  المستفيدين 

الــزواج؛ 

التفعيل األوتوماتيكي لحسابات شخصية تمكن المتقاعدين الجدد 
من الولوج إلى الخدمات اإللكترونية؛

طــرف  مــن  المنظمة  المفتوحة  األبواب  أيــام  في  المشاركة 
مؤسســة محمــد الســادس للنهــوض باألعـمال االجتماعية 
التابعين  الجــدد  المتقاعدين  لفائــدة  والتعليــم،  للتربيــة 
العالي  والتعليــم  المهني  والتكويــن  الوطنيــة  التربية  لــوزارة 

والبحــث العلمــي؛

فضاءات االستقبال

توزيع عدد 
الزوار حسب 
المندوبيات

الدار البيضاء
تطوان

الرشيدية

مركز
االتصال
الهاتفي

اإلخطار  
عبر رسائل 
نصية قصيرة

بوابة 
الصندوق

الشكايات

فضاءات 
االستقبال

اإلخطار  
عبر الرسائل 

اإللكترونية الخدمات 
اإللكترونية

خدمة 
اإلطالع عن 
بعد عبر 

الرقم 5808 

الرباط

وجدة أغادير
مراكش

فاس

العيون

مركز االتصال الهاتفي

انتقل عدد الزوار في  فضاءات االستقبال  من 338 378 زائر في 
سنة 2018، إلى 206 401 زائر خالل سنة 2019،مسجال بذلك 
االنتظار في  ذلك  ظل متوسط مدة  ومع   ،٪  6 نسبته:  ارتفاعل 

فضاءات االستقبال مستقرا في 16 دقيقة.

عالوة عــلى مراكــز االستقبال، اســتفاد مرتفقو الصنــدوق 
في مــدن الخميســات وكلميــم والداخلــة مــن خدمــات 
داخــل المفتوحة  االســتقبال  شــبابيك  وفرتها  قــرب 
    الملحقات الجهويــة واإلقليمية للخزينــة العامــة للمملكــة

    المتواجدة في هــذه المدن.

الهاتفي وإسناد مهمة تسييره  مكنت إعادة تنظيم مركز االتصال 
تلبية  من  المجال،  هذا  في  متخصص  خارجي  خدمات  لمقدم 

احتياجات مرتفقينا بشكل أفضل.
وهكذا، تلقت هذه القناة التواصلية خالل سنة 2019، ما يزيد 
عن 933 194 مكالمة، مقابل 311 134 مكالمة في سنة 2018، 

بمعدل استجابة بلغ 96 ٪.
كما أصبحت »المكالمات الصادرة« نشاطا قائما بذاته، ويتعلق األمر بمعاودة االتصال بالزبناء الذين لم يتمكنوا من التواصل معنا في فترة 
الذروة، وقدتم في مارس 2019، تمديد استخدام هــذه الخاصية إلخبار األرامل بموعد أداء معاشاتهم بطريقة اســتباقية، حيث تم إخبار 

115 1 أرملة.
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بمعالجة  اإلخبار  وثــيرة  في  مهما  ارتفاعا   2019 عرفت ســنة 
من انتقلت  حيث  القصيرة،  النصيـة  الرســائل  عبـر  الملفات 
282 43 رسالة نصية خالل سنة 2018، إلى 874 47 رسالة نصية 

في سنة 2019، بزيادة بلغت نسبتها : 11 ٪.
إخطار  في  الصندوق  مصالح  استمرت  ذلك،  مع  بالموازاة   
احتياجهم  اإللكترونية، الستباق  الرسائل  عبر  الجدد  المتقاعدين 

للمعلومة المتعلقة بعملية معالجة ملفاتهم وأداء معاشاتهم.

شارك الصنــدوق المغربي للتقاعــدفي الــدورة الخامسة لأليــام المفتوحــة التي نظمتها مؤسســة محمــد الســادس للنهــوض 
باألعمال االجتماعية للتربية والتعليــم لفائدة المتقاعدين الجدد التابعين لــوزارة التربية الوطنيــة والتكويــن المهني والتعليــم العالي 

والبحــث العلمــي.
هذا الموعد الذي أصبح ال غنى عنه، مكن الصندوق من التواصل في ظرف يومين )18و 27 أبريل 2019(، مع ما يزيد عن 591 6 منخرط 

مرشح للتقاعد خالل سنة 2019، في 18 مدينة من مدن المملكة.

إلى: الصندوق  زبناء  لقياس مستوى رضا   2019 تفعيله في سنة  تم  الذي  يهدف »البارومتر« 
المقدمة؛ الخدمات  عن  الزبناء  رضا  مستوى  على  بناء  الخدمات  لجودة  والدوري  المنتظم  التقييم 

الخدمات؛ تحسين  أجل  من  الالزمة  التصحيحية  التدابير  اتخاذ 
المتخذة. التدابير  تأثير  تقييم 

تم  التي  العمل  وخطة  للتقاعد،  المغربي  الصندوق  مصالح  اكتسبتها  التي  التجربة  على  »البارومتر«  هذا  تصميم  في  االعتماد  تم 
التي  الشكايات  إلى تحليل  الزبناء، باإلضافة  2015 بشأن رضا  إنجازها في سنة  تم  التي  الدراسة االستقصائية  لنتائج  تبعا  وضعها 
تم التوصل بها خالل سنتي 2017 و 2018، وكذا مؤشرات العمليات المتعلقة بنظام إدارة الجودة الخاص بالصندوق. كما تم إعداد 
اإللكترونية  والبوابة  االتصال  مركز  وزبناء  الزوار  إشارة  رهن  ووضعها  اإلنصات،  آليات  جميع  تخص  الرأي  الستطالع  استبيانات 
فضاء  مستوى  على  الزبناء  رضا  لتقييم  الغامض«  »الزبون  تقنية  استخدام  تم  وأخيرا  وشركاء،  معاشات  وأصحاب  منخرطين  من 

الجهوية. وبالمندوبيات  الصندوق  بمقر  االستقبال 

  2019 برسم سنة  البارومتر  استخدام  الناتجة عن  الزبناء  رضا  معدالت 
الزبناء لرضا  العام  المعدل 

وشاركت  التظاهرات  من  مجموعة  الجهوية  المندوبيات  نظمت 
بمستجدات  اإلخبار  إلى  تهدف  التي  األحداث  من  العديد  في 
بدوره  والتعريف  الشركاء  مع  تواصله  وتعزيز  الصندوق 
مع  المندوبيات  هذه  ساهمت  كما  يقدمها،  التي  وبالخدمات 
العالمي  باليوم  االحتفال  في  السن  لكبار  الجمعوي  النسيج 

. للمسنين

جعل  الرضا،  لقياس  »بارومتر«  بوضع   2019 سنة  تميزت 
اهتمامات  محور  في  التواصل  قنوات  عبر  الزبون«  »تجربة 
االستقبال  فضاءات  زبناء  إلى  فباإلضافة  االستقصاء،  أجهزة 
تم  التي  االستقصائية  الدراسة  ركزت  الجهوية،  والمندوبيات 
إجراؤها بهذا الخصوص ألول مرة على اإلنصات الدائم لزبناء 

. اإللكترونية  والبوابة  الهاتفي  االتصال  مركز 
وواصلت   ،2015 سنة  في  الدائم  اإلنصات  عملية  انطلقت 

 .2019 الزبناء خالل سنة  وتوقعات  ارتسامات  تقديم 

خالل سنة 2019، بلغ عددالمطلعين الراغبين في التأكد مما إذا 
كانوا معنيين بعملية المراقبة السنوية للحياة وعدم الزواج بواسطة 
المحلية(  المكالمة  5808 )بسعر  الرقم  رسالة نصية قصيرة عبر 
ما يزيد عن 252 45، مقابل 972 79 في سنة 2018، مسجال 
بذلك انخفاضا بلغت نسبته: 57٪، وهو ما يفسر باستخدام عدد 
كبير من المستفيدين لخدمة االطالع المجانية الجديدة التي وفرها 

الصندوق عبر بوابته اإللكترونية من أجل هذا الغرض.

اإلخطار بمعالجة ملفات المعاشات

المشاركة في الــدورة الخامسة لأليــام المفتوحــة لموظفـي وزارة التربية الوطنية

مقياس رضا الزبناء

خدمة االطالع عن بعد 

اإلنصات إلى الزبناءاإلشعاع الجهوي

% 89

% 80

% 84

% 79

% 72

% 89

% 83

التواصل قناة 

الزبون نوعية 
الرضا معدل 

الرضا معدل 

االلكترونية البوابة 

الشركاء

االتصال مركز 

لمنخرطين  ا

االستقبال فضاء 

المعاشات أصحاب 
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2019 إغناء وتطوير الخدمات اإللكترونية من خالل: عرفت سنة 

بإطالق   2019 سنة  تميزت 
المحمول الهاتف  تطبيق 
 ،»Ma RetRaite CMR«

المبذولة  الجهود  ليدعم  والذي جاء 
الخدمات  تحسين  إطار  في 
الصندوق  يقدمها  التي  اإللكترونية 

للزبناء.

نسخة   ،2019 سنة  في  للتقاعد  المغربي  الصندوق  أطلق 
مبتكرة،  بصرية  بهوية  تتميز  اإللكترونية  لبوابته  جديدة 
توفر مقروئية أوضح من أجل تسهيل االطالع  وبهندسة بسيطة 
والشركاء  والمنخرطين  المتقاعدين  واستفادة  المعلومة  على 
كانت  التي  الخدمات  تحسين  تم  كما  بعد،  عن  الخدمات  من 
مهمة  إلكترونية  خدمات  وإضافة  السابقة  النسخة  تقدمها 

وهي: المستخدمين  لفائدة 
الحقوق؛  استمرار  مراقبة 

المعاش؛ تحويل  طلب  تقديم 
الموجودين  للمنخرطين  بالنسبة  والمساهمات  االقتطاعات  دفع 

إلحاق؛ وضعية  في 
موعد؛ أخذ 

إيقاف صرف المعاش )اإلعالن عن وفاة متقاعد أو وصي وعن 
لألرامل(. بالنسبة  الزواج  إعادة 

مقابل جديدا  حسابا   31  931 إنشاء   2019 سنة  عرفت 
مما   ،٪  24 بلغت:  بزيادة  أي   ،2018 سنة  في   28  002

إلى البوابة  في  للمسجلين  اإلجمالي  العدد  ارتفاع  إلى  أدى 
.222 761

خصت  الجديدة  التسجيالت  أغلب  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
متقاعد(.  24  046( الجدد  المتقاعدين 

في  الشواهد  يخص  طلبا   26  862 اإللكترونية  البوابة  سجلت 
بزيادة   ،2018 سنة  في  طلبا   14  773 مقابل   ،2019 سنة 

.٪  82 نسبتها: 

 ،2018 سنة  في  طلبا   16  459 مقابل   ،2019 سنة  في  الشخصية  المعطيات  تغيير  يخص  طلبا   9  222 اإللكترونية  البوابة  سجلت 
موثوقيتها. وزيادة  المعطيات  تحسين جودة  إلى  يعزى  ما  وهو   ،٪  44 بلغت:  انخفاض  بنسبة 

من انتقلت  حيث   ،2018 سنة  مع  مقارنة   ٪  13 نسبته:  بلغت  بعد  عن  المقدمة  الشكايات  عدد  في  انخفاضا   2019 سنة  عرفت 
بالخدمات. يتعلق  فيما  العمل خصوصا  أساليب  تحسين  ديناميكية في  يدل على  مما   ،5  874 إلى   6  719

النسخة الجديدة للبوابة اإللكترونية

ارتفاع في الطلب على الخدمات عن بعد
طلبات التسجيل في البوابة اإللكترونية:

ارتفاع طلبات الشواهد:

انخفاض الطلبات المتعلقة بتغيير المعطيات الشخصية:

انخفاض عدد الشكايات:

تطبيق الهاتف المحمول

الصندوق المغربي للتقاعد يحقق تحوله الرقمي

التسجيالت في البوابة

طلبات الشواهد
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التالي: النحو  قرارا موزعة على   80 المملكة ب  للتقاعد من مؤسسة وسيط  المغربي  الصندوق  توصل   ،2019 خالل سنة 

61 8 5 2

112

ية تسو
كليا النزاع  الملف حفظ 

لتوجيه ا
عدم

االختصاص
القبول عدم 
التوجيه مع 

القبول عدم 
ية تسو

جزئيا النزاع 

توصل الصندوق المغربي للتقاعد خالل سنة 2019، بما مجموعه 
172 شكاية من مؤسسة وسيط المملكة مقابل 155 شكاية في سنة 

2018، بنسبة ارتفاع بلغت: 11 ٪ بعد إضافة الشكايات التي ظلت 

التي وردت في نهاية  معلقة في سنة 2018، واستبعاد الشكايات 
السنة وتمت اإلجابة عليها في بداية سنة 2020، فقد تمت معالجة 

176 شكاية خالل سنة 2019 كان مآلها ما يلي:

بالوثائق  التوصل  بعد  بها  الواردة  المطالب  تلبية  تمت  58 شكاية 

المطلوبة؛

توصل الصندوق المغربي للتقاعد أيضا بخالل نفس السنة، ب: 7 توصيات من مؤسسة 
وسيط المملكة، منها 5 وجهت مباشرة للصندوق:

3 توصيات تتعلق بإرجاع مبالغ تم اقتطاعها أو تحصيلها عن طريق الخطأ؛
توصية واحدة تهم تخويل الحد األدنى للمعاش؛

توصية واحدة ترتبط بإدراج تكاليف سكن المحضون ضمن اإلقتطاعات المتعلقة بالنفقة. 

العالقة مــع مؤسســة وســيط المملكة
49 شكاية لم تتم تلبية المطالب الواردة بها ألن ذلك يتوقف على 

إدارات  لدى  بإجراءات  القيام  أو يستدعي  الوثائق  ببعض  التوصل 
أخرى؛

35 شكاية تتضمن مطالب تستدعي مزيدا من التوضيح؛

14 شكاية تمت تسوية وضعية أصحابها من طرف مصالح الصندوق

قبل تدخل مؤسسة وسيط المملكة.
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وعيا منه بضرورة الوفاء بما التزم به في عقد البرنامج المبرم مع 
الدولة  للفترة 2018 - 2020 فيما يتعلق بتعزيز الشراكة والتنسيق 
إبرام  ديناميكية  للتقاعد  المغربي  الصندوق  واصل  الشركاء،  مع 
وتحسين  اإلجراءات  تبسيط  بهدف  جديدة،  شراكة  اتفاقيات 

وتحديث طرق التدبير .

الشراكة والتعاون
وهكذا، أبرم الصندوق العديد من االتفاقيات على الصعيد الوطني 
والدولي، كما نظم وشارك في العديد من األنشطة لتبادل الخبرات.

على الصعيد الوطني

المديرية العامة لألمن الوطني )يونيو 2019(

المديرية العامة للضرائب )نونبر 2019(

الشؤون  لرعاية  الثاني  الحسن  مؤسسة 
االجتماعية لرجال السلطة )نونبر 2019(

الجامعة الخاصة لفاس )يوليوز 2019(

الجامعة الدولية للرباط )يوليوز 2019(

المكتب الوطني لألعمال الجامعية االجتماعية 
والثقافية )يونيو 2019(

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي والوكالة 
الوطني  والمركز  الصحي  للتأمين  الوطنية 

للبحث العلمي والتقني )دجنبر 2019(

الحضرية  والجماعة  الوطنية  التربية  وزارة 
للدار البيضاء )أكتوبر 2019(

باألعمال  للنهوض  السادس  محمد  مؤسسة 
االجتماعية للتربية و التكوين )مايو 2019(

التوقيع على اتفاقية-إطار للشراكة مع الجامعة الخاصة لفاس من أجل تعزيز تطوير خدمات 
تحت  الجامعة  هذه  أطلقته  الذي   )inCubateuR( الحاضن  إطار  في  للصندوق  مبتكرة 

Kub789  :إسم
التوقيع على اتفاقية شراكة مع الجامعة الدولية للرباط بهدف تعزيز التعاون في عدة مجاالت: 
تنظيم المؤتمرات والمناسبات العلمية والتكوين المستمر والتشاور وتدريب وإدماج الخريجين  

في سوق الشغل. . .

الجامعية  لألعمال  الوطني  المكتب  مع  التمدرس  معطيات  لتبادل  اتفاقية  على  التوقيع 
االجتماعية والثقافية

التوقيع على اتفاقية بين الصندوق المغربي للتقاعد و الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 
الجهود  لتجميع  والتقني  العلمي  للبحث  الوطني  والمركز  الصحي  للتأمين  الوطنية  والوكالة 
وتوجيه البحث العلمي في مجال الحماية االجتماعية نحو اإلشكاالت الحقيقية التي تواجهها 

هذه المؤسسات 

التوقيع على اتفاقية شراكة تهم استخدام المنصة االلكترونية » e-RetRaite CMR« من 
أجل إيداع ملفات المعاشات

التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون مع مؤسسة محمد السادس للنهوض باألعمال االجتماعية 
للتحسيس  بإجراءات مشتركة  القيام  والتنسيق من أجل  التواصل  بهدف  التكوين،  و  للتربية 

والمصاحبة، بما في ذلك مساهمة المؤسسة في تمويل الجولة الوطنية لمنتدى المسرح

التوقيع على اتفاقية شراكة مع المديرية العامة لألمن الوطني

مشتركة  إجراءات  اتخاذ  بهدف  للضرائب  العامة  المديرية  مع  شراكة  اتفاقية  على  التوقيع 
ومنظمة ومنسقة، من أجل تحسين جودة الخدمات التي يقدمها الطرفان 

التوقيع على بروتوكول اتفاقي مع مؤسسة الحسن الثاني لرعاية الشؤون االجتماعية لرجال 
المعطيات،  وتبادل  التشغيلي  المستوى  على  التنسيق  إجراءات  تعزيز  أجل  من  السلطة، 
خصوصا فيما يتعلق بشروط وكيفية إجراء االقتطاعات من المعاش لفائدة هذه المؤسسة عن 

الخدمات التي تقدمها لمنخرطيها المحالين على التقاعد

االتفاقيات الجديدة
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على الصعيد الدولي

الشيخوخة  ضد  للتأمين  الوطني  الصندوق 
بفرنسا )نونبر 2019(

بنك التأمينات االجتماعية بهولندا
)أبريل 2019(

الصندوق  الوطني للتأمين  عن الشيخوخة 
وصندوق الودائع واألمانات بفرنسا

)أبريل 2019(

واإلسبانية  والبلجيكية  الفرنسية  السفارة 
)مارس 2019(

الصندوق الهولندي للمعاشات )شتنبر 2019(

النظام األلماني لتأمين المعاشات التقاعدية 
)غشت 2019(

االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق 
الكونغو  بجمهورية  الدولة  لموظفين 

الديموقراطية )غشت-شتنبر 2019(

 شركة التأمينات الفرنسية )مارس 2019(

االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق 
الكونغو  بجمهورية  الدولة  لمستخدمي 

الديموقراطية )غشت-شتنبر 2019(

هيئة التقاعد الفلسطينية )أكتوبر 2019(

االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق 
الكونغو  بجمهورية  الدولة  لمستخدمي 

الديموقراطية )نونبر 2019(

يتم  التي  المعاش  من صحة شهادات  التأكد  من  السفارات  هذه  تمكن  وضع خدمة جديدة 
استخراجها عبر البوابة االلكترونية للصندوق وال تحمل توقيعا

يوم دراسي من أجل تبادل الخبرات بين أطر الصندوق الهولندي للمعاشات )aPG( و أطر 
كتدبير  المواضيع  بعض  حول  للتقاعد،  المغربي  بالصندوق  المالية  المحفظة  تدبير  قطب 

المخاطر وإدارة الخصوم واألصول… 

قيام وفد من الصندوق المغربي للتقاعد بزيارة دراسية إلى النظام األلماني لتأمين المعاشات 
التقاعدية )DRV-bunD(، تهدف إلى وضع مقاييس مرجعية للممارسات الجيدة والرقمنة /

التحول الرقمي، مع تحديد آثارها على األداء وجودة الخدمات وعلى الموارد البشرية 

بجمهورية  الحكوميين  للموظفين  االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  لدعم  مهمة  تنظيم 
للتقاعد،  المغربي  الصندوق  ميدانيا من طرف خبراء   )CnSSaP( الديموقراطية  الكونغو 

فيما يتعلق بنظام تدبير الجودة وإدارة الخصوم واألصول

استقبال وفد من شركة التأمينات الفرنسية )CiPReS(، في إطار مهمة دراسية تهدف إلى 
الممول  التكميلي  التقاعد  نظام  تدبير  للتقاعد في  المغربي  الصندوق  تجربة  االستفادة من 

بالرسملة 

استقبال وفد من الصندوق الوطني للضمان االجتماعي لمستخدمي الدولة بجمهورية الكونغو 
الديموقراطية )CnSSaP(، من أجل إجراء دورة تدريبية ذات طابع مهني بالصندوق المغربي 

للتقاعد، حول نظام المعلومات ونظام تدبير الجودة

مختلف  لتبادل  دراسية  زيارة  إطار  في   ،)PPa( الفلسطينية  التقاعد  هيئة  من  وفد  قيام 
أوجه تدبير التقاعد، كالعالقة مع الزبناء وتحصيل المساهمات وأداء المعاشات والبرمجة 

االستراتيجية

بجمهورية  الدولة  لمستخدمي  االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  من  متدرب  استقبال 
الكونغو الديموقراطية )CnSSaP(، من أجل إجراء دورة تدريبية ذات طابع مهني بالصندوق 

المغربي للتقاعد، حول إدارة الخصوم واألصول

التوقيع على اتفاق بين الصندوق المغربي للتقاعد و الصندوق الوطني للتأمين ضد الشيخوخة 
وكذا  المؤسستين،  بين  التعاون  ومجاالت  المشترك  العمل  محاور  تحديد  أجل  من  بفرنسا 
كيفية تنفيذ اإلجراءات المتفق عليها، والتي من شأنها أن تعزز العالقة بين الطرفين وتقوي 

قدراتهما التشغيلية

الصندوق  طرف  من  المعتمدة  والتخطيط  اإلدارة  مراقبة  آليات  حول  الخبرات  لتبادل  لقاء 
)SVb( المغربي للتقاعد و بنك التأمينات االجتماعية بهولندا

للتأمين عن  الوطني  الصندوق  إلى  بزيارة دراسية  للتقاعد  المغربي  الصندوق  قيام وفد من 
)CDC( وصندوق الودائع واألمانات بفرنسا )CnaV( الشيخوخة

االتفاقيات الجديدة

تبادل الخبرات
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التواصل الخارجي

دورة منتدى المسرح حول تنمية ثقافة الحماية اإلجتماعية
استلهم الصندوق من المسرح لتطوير قناة تواصلية تهدف إلى تغيير 
بعض المفاهيم وتصحيح بعض الصور النمطية عند المواطنين فيما 

يتعلق ب:
دور وحكامة مؤسسات الحماية اإلجتماعية؛

العجز المالي ألنظمة التقاعد وضرورة إجراء اإلصالحات المناسبة؛
الحقوق والواجبات في مجال الحماية اإلجتماعية؛

العمل والشيخوخة؛
مزايا التقاعد التكميلي.

بعد نجاح العرض األول الذي نظم في 6 أكتوبر 2018 بالرباط، 
المملكة،  من  جهات   8 في  المسرح  لمنتدى  دورة  برمجة  تمت 
بشراكة مع مؤسسة محمد السادس للنهوض باألعمال اإلجتماعية 
من  إعالمية  حملة  الدورة  هذه  صاحبت  وقد  والتكوين.  للتربية 
خالل بث تقارير على القنوات الوطنية للتلفزيون والراديو، وعبر 

التواصل اإلجتماعي.  الصحافة اإللكترونية والورقية وشبكات 

الندوة الدولية حول موضوع :
»التحول الرقمي : رافعة للكفاءة والتميز بالنسبة لمؤسسات التقاعد«

نظم الصندوق المغربي للتقاعد بشراكة مع المدرسة الوطنية العليا 
»التحول  موضوع:  حول  دولية  ندوة  بفرنسا،  اإلجتماعي  للضمان 
التقاعد«،  لمؤسسات  بالنسبة  والتميز  للكفاءة  رافعة  الرقمي: 
الصخيرات. في  المؤتمرات  بقصر   2019 نونبر   14 يوم  وذلك 
مثلت هذه الندوة فضاء لتبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي، 
وتسليط الضوء على التحديات المشتركة والتجارب الناجحة واألفكار 

المبتكرة في هذا المجال.

وقد تم تأطيرها من طرف خبراء رفيعي المستوى، وعرفت مشاركة 
ما يزيد عن 200 شخصية وطنية ودولية.

بمناسبة هذا الحدث، أعلن الصندوق المغربي للتقاعد عن االنطالقة 
للتدبير  المخصصة   ،»CMR e-RetRaite« للمنصة  الرسمية 
اإللكتروني لملفات المعاشات، تنفيذا لمنشور السيد رئيس الحكومة 
رقم 7/2019 المتعلق بالتدبير الالمادي لملفات التقاعد. وستساهم 
هذه المنصة في تبسيط المساطر اإلدارية عبر التبادل اإللكتروني 
للوثائق، وفي تعزيز عالقة الشفافية والثقة مع الشركاء والمرتفقين.
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النسخة الثانية لللقاءات العلمية للصندوق المغربي للتقاعد

التواصل الرقمي

نظم الصندوق المغربي للتقاعد يوم 18 ديسمبر 2019، النسخة 
الثانية من ملتقياته العلمية حول موضوع: »استثمارات المستثمرين 
المؤسساتيين: فرص وإكراهات«، والتي جمعت بين متخصصين 
وشخصيات  والدولي  الوطني  الصعيد  على  المالي  المجال  في 

أكاديمية.
مكن هذا اللقاء من مناقشة مواضيع تتعلق باإلشكاالت والتحديات 
التي يواجهها المستثمرون المؤسساتيون فيما يخص التدبير المالي 

لالحتياطيات، وبشكل أدق:

هذا، وقد تم خالل الملتقى، منح 3 جوائز للتميز ألفضل البحوث المنجزة في مجال الضمان االجتماعي خالل سنة 2019.

كما تم خالل هذه النسخة أيضا، التوقيع على اتفاقية بين الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني 
للضمان اإلجتماعي والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، من أجل تجميع الجهود والموارد و توجيه البحث العلمي في مجال الحماية 

اإلجتماعية نحو حل اإلشكاالت الحقيقية التي تواجهها هذه المؤسسات. 

قام الصندوق المغربي للتقاعد خالل سنة 2019، بإنتاج 3 مقاطع فيديو تحسيسية وبثها على نطاق واسع عبر منصات الصحافة اإللكترونية 
و شبكات التواصل اإلجتماعي. وقد ركزت مواضيع هذه الكبسوالت على ما يلي:

الحث على االنخراط في نظام التقاعد التكميلي؛ 
التوعية في استخدام الخدمات اإللكترونية التي يوفرها الصندوق المغربي للتقاعد؛
التحسيس بحقوق وواجبات الموظفين والمستخدمين الموجودين في وضعية إلحاق.

عالم االستثمار وبيئة التوظيف المالي: الوضع الحالي واآلفاق؛
لدى  للمناورة  مجال  أي  لألصول:  اإلستراتيجي  التحصيص 

المستثمرين المؤسساتيين المغاربة؛
تطور األسواق المالية: الفرص واإلكراهات؛

بدائل االستثمار لتحسين عوائد األرصدة التي يدبرها المستثمرون 
المؤسساتيون؛

البحث العلمي: محاور البحث والتعاون بين العالم األكاديمي والعالم 
المهني.

الدكتوراه شهادة  لنيل  غفوأطروحة  نسرين 

بويحيى  سلمى 

حموتني أنس  مهندس دبلوم  لنيل  بحث 

الماستر شهادة  لنيل  الرباطبحث   - الخامس  CMD جامعة محمد   نظام  وتحسين  تقييم 

الخامس محمد  جامعة 
الرباط

المعهد الوطني لإلحصاء 
واالقتصاد التطبيقي

في  التقاعد  إصالح صناديق 
تقنية  طريق  عن  المغرب 

حالة  االفتراضية،  الحسابات 
للتقاعد  المغربي  الصندوق 

نظام  التحول من  دراسة 
المزايا  محدد  تقاعد  معاشات 
بالنقاط،  ممول  نظام  نحو 
المغربي  الصندوق  حالة 

عد   للتقا
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مراقبة استمرار الحق في المعاش
عمل الصندوق المغربي للتقاعد، خالل سنة 2019، على تعزير عملية مراقبة استمرار الحق في المعاش، حيث استهدفت هذه

العملية 718 246 مستفيدا منهم: 
983 188 برسم مراقبة الحياة؛

383 19 برسم مراقبة عدم إعادة الزواج؛

056 20 برسم مراقبة استمرار التمدرس؛ 

183 8 برسم مراقبة اإلصابة بعاهة؛

113 10 برسم مراقبة الدخل.

وحسب طبيعة النظام، فقد همت عمليات مراقبة استمرار الحق في المعاش 875 164 مستفيدا من نظام المعاشات المدنية خالل سنة 
2019، وهو ما يمثل 67 ٪ من مجموع المستفيدين المستهدفين بهذه العمليات.

تطور عدد المستفيدين المشمولين بعملية 
المراقبة حسب طبيعتها

توزيع عدد المستفيدين المشمولين بعملية 
المراقبة حسب النظام

توزيع المستفيدين المشمولين بعملية المراقبة 
حسب طبيعتها
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نفقات التسيير 
ارتفعت النفقات في سنة 2019 لتبلغ 179,34 مليون درهم مقابل 147,97 مليون درهم في سنة 2018، خصصت منها 133,78 مليون درهم 

لنفقات التسيير اإلداري، بينما همت 45,56 مليون درهم مصاريف تدبير التوظيفات.

لم تتجاوز هذه التكاليف 0.26 ٪ نسبة إلى إجمالي المساهمات والمعاشات المصروفة، مسجلة زيادة طفيفة عن السنة السابقة.
حققت عائدات الصندوق المتأتية من الخدمات التي ينجزها لحساب الغير )الدولة والهيئات المعنية(، ومن تدبير نظام التقاعد »التكميلي« 
ومداخيل األمالك العقارية، ما مجموعه 30,48 مليون درهم خالل سنة 2019، وقد ساهم هذا المبلغ في تغطية نفقات تسيير الصندوق 

بنسبة: 17.02 ٪. 

تطور نفقات التسيير اإلداري و المالي
)مليون درهم(

تطور نسبة مساهمة مداخيل الصندوق
تطور النسبة الصافية في نفقات التسييرفي نفقات التسيير 
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مؤشرات 2019

مليار درهم

منخرط نشيط.

من االقتطاعات )معدل الوعاء الشهري الخام قدره 409 10 درهم(.

من المعاشات المصروفة.

من التعويضات العائلية الممنوحة.

مستفيد من المعاش األدنى من بينهم 846 25 مستفيد من معاش 
ذوي الحقوق.

مستفيد تجاوز عمرهم المائة سنة من بينهم 61 مستفيد من المعاش 
األساسي و 81 مستفيد من معاش ذوي الحقوق.

مستفيد، من بينهم:
871 289 مستفيد من المعاش األساسي من بينهم 592 21 مستفيدا 

جديدا خالل سنة 2019، بمعدل معاش شهري خام قدره:
698 7 درهم )بالنسبة لجميع المتقاعدين(

738  8 درهم )بالنسبة لمتقاعدي سنة 2019( 

944 103 مستفيد من معاش ذوي الحقوق من بينهم 157 6 مستفيد 

جديد خالل سنة 2019.

مليار درهم

مليون درهم 

يعتمد تمويل نظام المعاشات المدنية على مبدأ التوزيع المشروط بتكوين احتياطات مالية، حيث يتم تمويل معاشات المتقاعدين وذوي 
بين  التضامن  مبدأ  على  استنادا  المشغلة،  الهيئات  ومساهمات  النشيطين  المنخرطين  أجور  على  المنجزة  االقتطاعات  من  حقوقهم 
األجيال. أما الفوائض المالية فتشكل الرصيد االحتياطي للنظام، ويتم تدبيره من طرف الصندوق المغربي للتقاعد عن طريق توظيفه 

في السوق المالي طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري العمل بها.
الحقوق على أساس عملية حسابية  تقييم  ترتكز فيها طريقة  التي  المحددة،  المنافع  أنظمة  المدنية في خانة  المعاشات  يدخل نظام 
محددة مسبقا، ويعتمد حساب مبلغ المعاش على إخضاع المتغيرات الخاصة بكل منخرط )مدة الخدمة وقيمة األجر المرجعي( لقواعد 
مشتركة  )النسبة المئوية الحتساب المعاش( من أجل تحديد الحقوق، علما بأن اكتساب الحق في المعاش يتوقف على أداء االقتطاعات 

والمساهمات. 

 نظام المعاشات المدنية

635 525

23,35

393 815

44 217

142

28,70

317,28
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واصل الصندوق المغربي للتقاعد، خالل سنة 2019، تطبيق اإلصالح المقياسي المعتمد في سنة 2016.
ويوضح الجدول التالي جميع التدابير التي تم اتخاذها في إطار هذا اإلصالح وكذا تواريخ دخولها حيز التطبيق :

المفعول تاريخ 

01/01/2018

01/09/2016

01/01/2017

01/09/2016

01/01/2017

01/01/2017

30/08/2016

ييس لمقا ا

سن اإلحالة على التقاعد برسم 
السن. حد 

األجور  من  االقتطاعات  نسبة 
)ن.ق .أ(

المشغلة  الهيئة  نسبة مساهمات 
)ن. م .ه .م(

المرجعي  األجر 

للمعاش الدنى  الحد 

الحتساب  السنوية  النسبة   -
المعاش في حالة بلوغ حد السن 
القانونية أو الوفاة في طور العمل 
أو عدم القدرة البدنية أو اإلحالة 
الحتمية أو العزل من غير توقيف 
الكفاءة  لعدم  أو  التقاعد  حق 
المقبولة  االستقالة  أو  المهنية 
مع  طلب  على  بناًء  أو  قانونًا 
قضاء ما ال يقل عن 41 سنة من 

الخدمة.
- التقاعد النسبي بناء على طلب

الدنيا  الفعلية  الخدمة  مدة 
قبل  المعاش  في  الحق  الكتساب 

بلوغ حد السن القانوني.

60 سنة

10 % )ن.ق .أ(

10 % )ن. م .ه .م(

أجرة  آخر  عناصر 
من  لالقتطاع  خضعت 

المعاش أجل 

1.000 درهم

% 2.5

% 2

- 21 سنة بالنسبة للذكور؛

- 15 سنة بالنسبة لإلناث.

تدريجية  بصفة  التقاعد  على  اإلحالة  سن  تمديد 
التالي: النحو  63 سنة وذلك على  إلى 
60 سنة  :1957 - للمزدادين قبل سنة 

60 سنة و6 أشهر  :1957 - للمزدادين سنة 
61 سنة  :1958 - للمزدادين سنة 

61 سنة و6 أشهر  :1959 - للمزدادين سنة 
62 سنة  :1960 - للمزدادين سنة 

62 سنة و6 أشهر  :1961 - للمزدادين سنة 

- فاتح شتنبر 2016: 11 % )ن.ق .أ( - 11 %
)ن. م .ه .م(؛

- فاتح يناير 2017: 12 % )ن.ق .أ( - 12 %
)ن. م .ه .م(؛

- فاتح يناير 2018:  13 % )ن.ق .أ( - 13 %
)ن. م .ه .م(؛

- فاتح يناير 2019:  14 % )ن.ق .أ( - 14 %
)ن. م .ه .م(؛

من  األخيرة  شهرًا   96 برسم  األجرة  عناصر  متوسط 
الخدمة مع التدرج كما يلي:

- 24 شهرا للمنخرطين الذين يحذفون خالل سنة 2017؛

- 48 شهرا للمنخرطين الذين يحذفون خالل سنة 2018.

- 72 شهرا للمنخرطين الذين يحذفون خالل سنة 2019.

- 96 شهرا للمنخرطين الذين يحذفون ابتداء من سنة 

.2020

- فاتح شتنبر 2016: 1.200 درهم؛
- فاتح يناير 2017: 1.350 درهم؛
- فاتح يناير 2018: 1.500 درهم.

- 2.5 % من األجر المرجعي بالنسبة لمدة الخدمة 

المنجزة قبل فاتح يناير 2017؛
الخدمة  لمدة  بالنسبة  المرجعي  األجر  من   %  2  -

المنجزة ابتداًء من فاتح يناير 2017؛

-  2 % من األجر المرجعي بالنسبة لمدة الخدمة المنجزة قبل 

فاتح يناير 2017؛
- 1.5 % من األجر المرجعي بالنسبة لمدة الخدمة المنجزة 

ابتداًء من فاتح يناير 2017.

للذكور؛ بالنسبة  24 سنة   -

لإلناث. بالنسبة  18 سنة   -

اإلصالح اإلصالحقبل  بعد 
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 نظام المعاشات المدنية
من: النشيطة،  المنخرطة  الفئة  ضمن  التأنيث  نسبة  ارتفعت 

25,89 ٪ سنة 1986 إلى: 33,85 ٪ سنة 2019. 

بلغ عدد المنخرطين النشيطين في نظام المعاشات المدنية، في 
بذلك  منخرطا مسجال   635 525 ما مجموعه   ،2019 متم سنة 

انخفاضا نسبته: 1,6 ٪ مقارنة مع سنة 2018.

1986 19861997 20052019 2019

توزيع المنخرطون النشيطون حسب الجنس

 توزيع المنخرطين النشيطين حسب السن في 
سنوات 1986 و 1997 و 2019

تطور متوسط سن المنخرطين

+ 10 سنوات+ 3 سنوات

35 سنة 39 سنة24 سنة 46 سنة26 سنة 27 سنة

تطور متوسط سن التوظيف

تطور عدد المنخرطين النشطين
حسب الهيئات المشغلة
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المستفيدون
بلغ عدد المستفيدين من نظام المعاشات المدنية، في متم سنة 2019، ما مجموعه 815 393 مستفيدا، مقابل 217 374 مستفيدا 

خالل السنة السابقة، مسجال بذلك ارتفاعًا نسبته: 5,24 ٪.
هذا، وقد عرف عدد المستفيدين من المعاشات األساسية ارتفاعا بنسبة : 4,64 ٪، بينما تزايد عدد المستفيدين من معاشات 

ذوي الحقوق بنسبة: 6,95 ٪ .

توزيع عدد المستفيدين حسب الفئة

تطور متوسط المعاش الشهري بالدرهم

تطور عدد المستفيدين حسب نوع المعاش

بلغ متوسط المعاش الشهري للمتقاعدين مبلغ 738 8 درهما خالل سنة 
2019 مقابل 530 9 درهما في سنة 2018.

[4000,5000[

[2000,3000[

[6000,7000[

[5000,6000[

[3000,4000[

[7000, + [

4 668

20 322

33 748

14 236

7 698,31

32 978

19 360

31 690

136 931

توزيع المتقاعدين حسب مستوى المعاش

الشهري المعاش  مبلغ 
للمعاش< األدنى  الحد 

 [2000 للمعاش,  األدنى  ]الحد 

الشهري المعاش  متوسط 

العدد
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تصفية الملفات

تطور تصفية الملفات حسب طبيعة المعالجة توزيع عدد التخويالت حسب سبب الحذف من 
األسالك

تمت خالل سنة 2019 معالجة ما مجموعه 612 48 ملفا للمعاش، بزيادة نسبتها: 15,12 ٪ مقارنة مع السنة الماضية. وتعزى هذه الزيادة إلى 
ارتفاع النشاط المتعلق بمعالجة ملفات مراجعة معاشات متقاعدي وزارة الترببة الوطنية، تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.19.504 بتاريخ 

26 يونيو 2019، المتعلقة باستفادة موظفي هذه الوزارة من الترقية خارج الحصيص.

وحسب سبب اإلحالة على التقاعد، تميزت التخويالت الجديدة بهيمنة ملفات التقاعد برسم حد السن )66 ٪( متبوعة بملفات اإلحالة على 
التقاعد بناء على طلب )28 ٪( .

االقتطاعات والمساهمات والمعاشات المصروفة
تطور متوسط المعاش الشهري بالدرهم برسم   ،2019 سنة  درهم خالل  مليار   23,35 مبلغ  تحصيل  تم 

نظام  في  المشغلة  الهيئات  ومساهمات  المنخرطين  اقتطاعات 
مع  مقارنة   ٪  14,80 نسبته:  بارتفاع  أي  المدنية،  المعاشات 
سنة 2018. بالمقابل، تزايد مبلغ المعاشات المؤداة خالل سنة 
2019  ب: 8,59 ٪ مقارنة مع السنة الماضية، ليصل إلى 28,70 

مليار درهم.
كما بلغت التعويضات العائلية الممنوحة لفائدة المستفيدين من هذا 

النظام ما مجموعه 317,28 مليون درهم.

19 148

10 967

44 902

24 362

8 924

2 088

289 871

15 166

56 328

102 481

3 342

1 324

838

التوزيع الجغرافي للمتقاعدين حسب الجهة
لجهة ا

الحسيمة تطوان  طنجة  جهة 
الشرق جهة 

مكناس فاس  جهة 
القنيطرة سال  الرباط  جهة 

خنيفرة مالل  بني  جهة 
البيضاء سطات الدار  جهة 

آسفي مراكش  جهة 
تافياللت درعة  جهة 
ماسة جهة سوس 

نون واد  كلميم  جهة 
الحمراء الساقية  العيون  جهة 
الذهب وادي  الداخلة  جهة 

لمجموع ا

المتقاعدين عدد 
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تم خالل  سنة 2019، تخويل ما مجموعه 438 19 معاشا، تتوزع 
كما يلي:

523 3 معاشا للتقاعد تخص موظفي وزارة التربية الوطنية الذين تم 

االحتفاظ بهم في العمل إلى غاية 31 غشت 2019، تم صرفها في 
30 شتنبر 2019، بنسبة أداء دون انقطاع للدخل بلغت: 98,50 ٪؛

54 معاشا للتقاعد، تخص موظفي وزارة التربية الوطنية الذين تم 

االحتفاظ بهم في العمل إلى غاية 31 غشت 2019، تم صرفها ما 
بين 30 شتنبر و 31 دجنبر 2019؛  

723 4 معاشا تتعلق بموظفي وزارة التربية الوطنية على المحالين 

التقاعد بناء على طلبهم في 31 غشت 2019، تم صرفها في 30 
شتنبر 2019، بنسبة أداء دون انقطاع للدخل بلغت: 99,10 ٪؛

على  والمحالين  الوطنية  التربية  وزارة  موظفي  تخص  معاشا   41

التقاعد بناء على طلبهم في 31 غشت 2019، تم صرفها ما بين  
30 شتنبر 2019 و 31 دجنبر 2019؛ 

396 5 معاشا تهم المحالين عى التقاعد في 31 دجنبر 2019، تم 

صرفها في 31 يناير 2020، بنسبة أداء دون انقطاع للدخل بلغت : 
96,80 ٪؛

من ضمن 701 5 ملف آخر تم التوصل بها خالل سنة 2019، قام 
الصندوق بصرف 130 5 معاشًا للتقاعد، بنسبة أداء دون انقطاع 

للدخل بلغت: 90 ٪.
أما بالنسبة لملفات التقاعد النسبي بناء على طلب المعنيين باألمر، 
فقد تم خالل سنة 2019 تصفية 954 4 معاشا مقابل 166 4 معاشا 

خالل سنة  2018، أي بزيادة  نسبتها: 18,90 ٪.

تميز نشاط الصندوق المرتبط بنظام المعاشات المدنية كذلك خالل سنة 2019 بما يلي:
معالجة 229 2 دفترا فرديا ُمحوال من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى الصندوق 

المغربي للتقاعد وتصفية 989 ملفا لتصحيح الخدمات السابقة؛
معالجة ملفات استرجاع المبالغ المقتطعة من أجل التقاعد لفائدة 563 منخرطا؛

معالجة  302 1 طلبا لتسجيل أبناء من أجل االستفادة من التعويضات العائلية.

أنشطة أخرى

الموالي الشهر  بداية  في  بمعاشاتهم  توصلوا  المستفيدين  من   ٪ 92 عن  يزيد  ما 
لتاريخ حذفهم من األسالك دون انقطاع للدخل
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المؤشرات

من االقتطاعات. مليار درهم

من المعاشات المصروفة.

من التعويضات العائلية الممنوحة.

مستفيد من المعاش األدنى من بينهم 639 20 مستفيد من معاش 
ذوي الحقوق.

مستفيد تجاوز عمرهم المائة سنة من بينهم 32 مستفيد من المعاش 
األساسي و 24 مستفيد من معاش ذوي الحقوق.

مستفيدا جديدا   5  132 بينهم  من  األساسي  المعاش  من  مستفيد 
خالل سنة 2019،  بمعدل معاش شهري خام قدره:

259,92 3 درهم )بالنسبة لجميع المتقاعدين(

820,22 5 درهم )بالنسبة لمتقاعدي سنة 2019( 

838 63 مستفيد من معاش ذوي الحقوق من بينهم 825 2 مستفيدا 

جديدا خالل سنة 2019.

مليار درهم

مليون درهم 

يعتمد تمويل نظام المعاشات العسكرية على مبدأ التوزيع المشروط بتكوين احتياطات مالية، حيث يتم تمويل معاشات المتقاعدين وذوي 
حقوقهم من االقتطاعات من أجور المنخرطين النشيطين ومساهمات الهيئات المشغلة، استنادا على مبدأ التضامن بين األجيال. يدخل 
نظام المعاشات العسكرية في خانة أنظمة المنافع المحددة، التي ترتكز فيها طريقة تقييم الحقوق على أساس عملية حسابية محددة 
مسبقا، حيث يعتمد حساب مبلغ المعاش على إخضاع المتغيرات الخاصة بكل منخرط )مدة الخدمة وقيمة األجر المرجعي( لقواعد 
مشتركة  )النسبة المئوية الحتساب المعاش( من أجل تحديد الحقوق، علما بأن اكتساب الحق في المعاش يتوقف على أداء االقتطاعات 

والمساهمات.

نظام المعاشات العسكرية

7,21

9,71

274 032

64 103

56

711,41
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المستفيدون

تصفية الملفات

االقتطاعات والمساهمات والمعاشات المصروفة

بلغ عدد المستفيدين من نظام المعاشات العسكرية، في متم سنة 2019، ما مجموعه 032 274 مستفيدا، مسجال بذلك ارتفاعًا 
نسبته: 4,05 ٪ مقارنة مع السنة الماضية.

 هذا، وقد عرف عدد المستفيدين من المعاشات األساسية ارتفاعا بنسبة: 5,27 ٪، بينما تزايد  عدد المستفيدين من معاشات 
ذوي الحقوق بنسبة: 6,73 ٪.

توزيع عدد المستفيدين حسب الفئة

تمت خالل سنة 2019 معالجة ما مجموعه 409 36 ملفا مقابل 505 16 ملفا في سنة 2018، بزيادة نسبتها: 120,59 ٪ . وتعزى هذه الزيادة 
إلى ارتفاع النشاط المتعلق بمعالجة ملفات مراجعة الحد األدنى للمعاش، في حين انخفضت التخويالت الجديدة بنسبة: 32,25 ٪، وتميزت 

بهيمنة ملفات التقاعد برسم حد السن بمعدل: 63,48 ٪.

برسم   ،2019 سنة  خالل  درهم  مليار   7,21 مبلغ  تحصيل  تم 
نظام  في  المشغلة  الهيئات  ومساهمات  المنخرطين  اقتطاعات 
المعاشات العسكرية، أي بارتفاع نسبته: 13,45 ٪ مقارنة مع سنة 
2018 بالمقابل، تزايد مبلغ المعاشات المؤداة خالل سنة 2019  

ب : 11,70 ٪ مقارنة مع السنة الماضية، ليصل إلى 9,71 مليار 
درهم.

كما بلغت التعويضات العائلية الممنوحة لفائدة المستفيدين من هذا 
النظام ما مجموعه 711,41 مليون درهم.

تطور متوسط المعاش الشهري بالدرهم

تطور عدد المستفيدين حسب نوع المعاش

توزيع عدد التخويالت حسب سبب الحذفتطور تصفية الملفات حسب طبيعة المعالجة
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ما يزيد عن 91 ٪ من المستفيدين توصلوا بمعاشاتهم في بداية الشهر الموالي لتاريخ حذفهم 
من األسالك دون انقطاع للدخل

تميز نشاط الصندوق المرتبط بنظام المعاشات العسكرية كذلك خالل سنة 2019 بما 
يلي:

معالجة 35 ملفا لتصحيح الخدمات السابقة؛
معالجة ملفات استرجاع المبالغ المقتطعة من أجل التقاعد لفائدة 316 منخرطا ؛

معالجة 220 4 طلبا لتسجيل أطفال من أجل االستفادة من التعويضات العائلية.

أنشطة أخرى
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مؤشرات 2019

منخرط )من بينهم 319 منخرطا جديدا خالل سنة 2019(

من المساهمات من بينها 15,67 مليون درهم تتعلق بدفعات استثنائية

من اإليرادات المحددة المصروفة

نسبة المردودية المحققة

برسم استرجاع المبالغ المدخرة

مليون درهم 

مليون درهم 

مليون درهم 

»التكميلي« هو نظام تقاعد تكميلي واختياري ممول بالرسملة، ترتكز طريقة تشغيله على منطق تراكم االدخار، حيث ُتغذي االشتراكات 
الفردية حسابا أو رصيدا مستثمرا، وتضاف العائدات المالية المحصل عليها إلى الرأسمال المكون، ويتم صرفها لفائدة المستفيدين 

على شكل رأسمال أو إيراد.

تعتمد طريقة اكتساب وتدبير الحقوق المعاشية في هذا النظام على مبدأ االقتطاعات المحددة، أما مبلغ المعاش الذي يمكن الحصول 
عليه، فيرتبط بحجم االقتطاعات وما ُتدره من عائدات متراكمة خالل مرحلة المساهمة في النظام.

نظام »التكميلي«

3 059

38,53

11,67

%6,96

2,78
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في متم سنة 2019، انخفض عدد المنخرطين في نظام التقاعد 
التكميلي بنسبة: 22,36 ٪ مقارنة مع سنة 2018، ليصل إلى
059 3 منخرطا، والسبب في ذلك هو أن عدد المغادرين 

فاق عدد المنخرطين الجدد )319 في 2019(، وبذلك يكون 
عدد المنخرطين في النظام قد تزايد منذ إحداثه سنة 2006 

بنسبة سنوية تساوي: 18,57 ٪

االقتطاعات و اإليرادات المصروفة

المنخرطون في النظام التكميلي 

النفقات المرتبطة بتدبير النظام

نظام  برسم   2019 سنة  عليها  المحصل  االقتطاعات  مبلغ  وصل 
نسبته بانخفاض  درهم،  مليون   38,53 إلى  التكميلي  التقاعد 

14,26 ٪ مقارنة مع سنة 2018، وبذلك يكون حجم االقتطاعات 

نسبته: سنوي  بمعدل  تزايدا  النظام،  إحداث  منذ  عرف  قد 
.٪ 34,41

خالل سنة 2019، تم صرف مبلغ 14,45 مليون درهم برسم طلبات 
استرجاع الحقوق المكونة وكذا اإليرادات المحددة المدة.

ارتفعت النفقات التقنية المرتبطة بتدبير النظام خالل سنة 2019، إلى 2,25 مليون درهم مقابل 1,56 مليون درهم سنة 2018.
وتمثل هذه النفقات: 0,81 ٪ من األصول االحتياطية المكونة.

تطور نسبة مردودية نظام »التكميلي«

تطور عدد المنخرطين في النظام

التطور السنوي لالشتراكات )بماليين الدرهم(
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مؤشرات 2019

مستفيد، من بينهم :
758 76 مستفيد  من معاش للزمانة )مدني وعسكري(

682 28 مستفيد من التعويضات ومعاشات الزمانة المخولة لقدماء 

المقاومين
970 1 مستفيد من معاشات األنظمة غير المساهمة

093 96 مستفيد من المعاشات والمنح المسيرة لفائدة الغير

من المبالغ المؤداة منها :
707,55 مليون درهم من التعويضات الخاصة باألنظمة المسيرة 

لحساب الدولة
545,96 مليون درهم من التعويضات الخاصة باألنظمة المسيرة 

لحساب الغير

من التعويضات العائلية المصروفة

مليون درهم 

مليون درهم 

يقوم الصندوق المغربي للتقاعد بتدبير مجموعة من المعاشات والتعويضات التي تتحمل الدولة وحدها مصاريف تمويلها، ويتعلق 
األمر أساسا بمعاشات الزمانة المدنية والعسكرية والمعاشات والتعويضات الممنوحة لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وكذا 

المنح المعينة.
باإلضافة إلى ذلك، يعمل الصندوق في إطار تعاقدي، على تدبير بعض المعاشات والمنح لحساب الغير وهي:

المعاشات والمنح المسيرة لصالح مؤسسة الحسن الثاني لألعمال االجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين ومؤسسة محمد 
السادس للنهوض باألعمال االجتماعية للتربية والتعليم؛

المعاشات والمنح المسيرة لحساب وزارة االقتصاد والمالية.

تدبير الخدمات لحساب الغير

203 503

1 253,51

5,85
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تدبير الخدمات لحساب الدولة

تصفية الملفات
معاشات الزمانة

مقابل  ،2019 سنة  خالل  للزمانة  ملفا   2  767 تصفية  تمت 
 ،٪  54,84 نسبتها:  بزيادة   ،2018 سنة  في  ملف   1  787

إلى الزمانة  معاشات  من  للمستفيدين  اإلجمالي  العدد  ليصل 
758 76 مستفيدا.

 بلغت التخويالت الجديدة ما مجموعه 150 1 ملفا، بينما خصت 
المراجعات والتحويالت على التوالي 506 و 111 1 ملفا.

جيش  وأعضاء  المقاومين  لقدماء  الممنوحة  المعاشات 
لتحرير ا

تتحمل  التي  والعسكرية  المدنية  الزمانة  معاشات  إلى  باإلضافة 
اإلدارة المشغلة تمويلها، يقوم الصندوق المغربي للتقاعد بموجب 
مقتضيات القانون رقم 43 - 95، بتدبير المعاشات والتعويضات 
بلغ  وقد  التحرير.  جيش  وأعضاء  المقاومين  لفائدة  الممنوحة 
 710 مجموعه  ما   2019 سنة  خالل  المعالجة  الملفات  مجموع 
مع  مقارنة   ٪  33,33 نسبته:  انخفاضا  بذلك  مسجال  ملفا، 
إلى للمستفيدين  اإلجمالي  العدد  يصل  وبذلك   ،2018 سنة 

682 28 مستفيد.

المقاومين قدماء  لفائدة  المصروفة  العائلية  التعويضات 

بلغت التعويضات العائلية التي تم صرفها لفائدة المستفيدين من 
معاشات الزمانة والتعويضات الممنوحة لفائدة قدماء المقاومين 
ما مجموعه 5,85 مليون درهم خالل سنة 2019، مرتفعة بذلك  

بنسبة: 51,88 ٪ مقارنة مع سنة 2018.

االندثار أنظمة في طور 

مجموع   ليرتفع   ،2018 سنة  خالل  ملفات   8 معالجة  تمت 
المستفيدين من هذه األنظمة إلى 970 1 مستفيد.

المستفيدون
من المساهمة  غير  األنظمة  من  المستفيدين  عدد  انتقل 
216 108 مستفيد في سنة 2018 إلى 410 107 مستفيد  في 

سنة 2019، بنسبة انخفاض بلغت: 1,74 ٪.

تطور عدد المستفيدين من األنظمة
غير المساهمة

تطور عدد معاشات الزمانة
حسب طبيعة المعالجة

تطور عدد ملفات المقاومة المعالجة

تطور الخدمات بموجب االتفاقيات )مليون درهم(
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تدبير الخدمات لحساب الغير بمقتضى اتفاقيات

لحساب  المصروفة  المعاشات  عرفت   ،2019 سنة  خالل 
مؤسسة  لصالح  المسيرة  والمنح  والمالية  االقتصاد  وزارة 
العسكريين  لقدماء  االجتماعية  لألعمال  الثاني  الحسن 
مع  مقارنة   ٪  10,39 ب:  يقدر  ارتفاعا  المحاربين  وقدماء 
هذه  من  المستفيدين  عدد  انتقال  إلى  أدى  مما   ،2018 سنة 

.96  093 050 87 إلى  المعاشات والمنح من 

اتفاقيات بموجب  االقتطاعات 

حقوقهم،  وذوي  المتقاعدين  لفائدة  المقدمة  الخدمات  إطار  في 
للمملكة  العامة  الخزينة  مع  إبرامها  تم  التي  لالتفاقيات  وتطبيقا 
لمختلف  التابعة  االجتماعية  األعمال  ومؤسسات  وجمعيات 
التمويل،  لمؤسسات  المهنية  الجمعية  وكذا  الوزارية،  القطاعات 
يقوم الصندوق المغربي للتقاعد باقتطاعات من المنبع لفائدة هذه 

المؤسسات.
المؤسسات  هذه  لحساب  الصندوق  أنجز   ،2019 سنة  خالل 
والجمعيات ما مجموعه 386 492 2 اقتطاعا بمبلغ إجمالي قيمته 
153 مليون درهم، بزيادة نسبتها: 8,97 ٪  مقارنة مع سنة 2018.

التمويل لمؤسسات  المهنية  الجمعية  لفائدة  االقتطاعات 

في إطار بروتوكول اتفاقي مع الجمعية المهنية لمؤسسات التمويل، 
القروض  استحقاقات  باقتطاع   2019 سنة  خالل  الصندوق  قام 

لفائدة هذه المؤسسات والتي بلغت 551,02 مليون درهم. 
 بلغ عدد المستفيدين المقترضين من هذه المؤسسات خالل سنة 

2019، ما مجموعه 249 58 مستفيدا.  

ومؤسسة  والمالية  االقتصاد  وزارة  لحساب  المنجزة  الخدمات 
وقدماء  العسكريين  لقدماء  االجتماعية  لألعمال  الثاني  الحسن 

المحاربين

اإلجبارية االقتطاعات 

عملت مصالح الصندوق خالل سنة 2019 على تأمين االقتطاعات النظامية من المنبع لفائدة المؤسسات التالية:
المديرية العامة للضرائب : مبلغ 952,69 مليون درهم برسم الضريبة على الدخل؛

الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي وتعاضدية القوات المسلحة الملكية : مبلغ 078,19 1 مليون درهم برسم التغطية الصحية 
اإلجبارية؛

باقي تعاضيات التغطية الصحية : مبلغ 227,52 مليون درهم.

تدبير االقتطاعات

تطور مبلغ االقتطاعات النظامية )بمليون درهم(

تطور االقتطاعات بموجب اتفاقيات
)بمليون درهم(

تطور مبلغ االقتطاعات لفائدة مؤسسات التمويل )بمليون درهم(
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أهم األحداث في سنة 2019

اتسمت سنة 2019 بانخفاض عائدات السندات، ويعزى هذا األمر إلى عدة عوامل نذكر منها على وجه الخصوص:
استمرار الطلب على السندات السيادية؛

معدل تضخم منخفض؛
األثر اإليجابي لعرض بيع  أسهم اتصاالت المغرب للعموم؛ 

لجوء الخزينة العامة للمملكة إلى السوق الدولية؛
توقع السوق النخفاض سعر الفائدة الرئيسي.

في هذا السياق، اخفض منحنى العائد ب : 41 نقطة أساس في المتوسط، وكان انخفاض معدالت العائد أكثر حدة على المدى الطويل
)85 نقطة أساس في المتوسط( مقابل انخفاض محدود على المدى المتوسط )39 نقطة أساس(.

على الرغم من انطالقتها غير المبشرة، استطاعت بورصة الدار البيضاء أن تتجاوز االتجاه التنازلي في مؤشراتها، لتنهي سنة 2019 على 
منحى إيجابي في أدائها، حيث سجل مؤشر مازي ارتفاعا بنسبة: 7,11 ٪، وبذلك وصلت قيمتها السوقية إلى 626.7 مليار درهم، بارتفاع بلغ

44.5 مليار درهم مقارنة بنهاية 2018.

هذا التطور اإليجابي تم تعزيزه بإعادة كسب ثقة المستثمرين، عقب الزخم الذي تولد عن عرض بيع أسهم اتصاالت المغرب للعموم، وكذا تراجع 
مردودية السندات السيادية. 

هذا، وقد ساهم األداء اإليجابي ألسهم اتصاالت المغرب )1,62 + ٪( و التجاري وفابنك )1,52 + ٪( والبيل في )1,03 + ٪( في التوجه 
الجيد لمؤشر مازي، بينما همت المساهمة السلبية شركة الضحى )0,32 - ٪( وشركة إقامات دار السعادة )0,25 - ٪( والبنك الشعبي المركزي

.)٪ - 0,19(

بلغ تدفق معامالت السوق المركزي 31.19 ملياردرهم، بتراجع بلغت نسبته: 16 ٪ مقارنة بسنة 2018، بينما سجل سوق الكتل حجم معامالت 
يساوي 26,67 ملياردرهم، مقابل 8,7 مليار درهم في السنة الماضية، ويعزى هذا التحسن في معامالت سوق الكتل إلى اإلنتعاشة التي أعطته 
إياها عملية تخلي الدولة عن: 8 ٪ من حصتها في شركة »اتصاالت المغرب«، وكذا الزيادة في رأسمال البنك المغربي للتجارة الخارجية 
المخصصة لمجموعة »CDC« البريطانية، وتخلي شركة »HeiDeLbeRG CeMent« على جزء من رأسمالها لمستثمرين مؤسساتيين في 

بورصة الدار البيضاء .

1 - أداء األسواق خالل سنة 2019

تطور التوظيف المالي لألرصدة االحتياطية خالل سنة 2019، في 
العديد من  إنجاز  المالية، كما عرف  أداء مناسب لألسواق  سياق 
المشاريع والقيام بإجراءات هامة بما في ذلك على وجه الخصوص :
نظام  احتياطيات  رصيد  استثمار  إستراتيجية  حول  دراسة  إنجاز 

المعاشات المدنية؛ 
اإلجراءات  بتحديد  المتعلق  بالمالية،  المكلف  الوزير  قرار  تعديل 
الخاصة  واالحتياطيات  االحتياطية  األرصدة  بتسيير  المتعلقة 
بالصندوق المغربي للتقاعد وكذا توزيع الموارد على االستخدامات 
أدوات  في  االستثمار  من  الصندوق  مكن  ما  وهو  بها،  المرخص 

جديدة :
- إدماج شهادات الصكوك ضمن أدوات الدين الخاص

 تميز السوق النقدي خالل سنة 2019، بثالثة أحداث رئيسية:
تسارع تصاعد منحى التداول النقدي، حيث ارتفعت قيمة مجموع 
النقود الورقية و المعدنية المتداولة، منتقلة من 248 مليار درهم  
إلى  أدى  مما  و2019،   2018 سنتي  بين  درهم  مليار   267 إلى 

تراجع منسوب السيولة البنكية بحوالي 18 مليار درهم؛
خروج المغرب إلى السوق المالية الدولية وطرحه لسندات سيادية 
األجنبي  النقد  احتياطيات  دعم  من  مكن  مما  يورو،  مليار  بمبلغ 
التي تم تعزيز مخزونها خالل هذه السنة بمبلغ 15 مليار درهم، 
منتقلة من 231 مليار درهم إلى 246 مليار درهم بين سنتي 2018 

و2019؛

- توسيع مجال االستثمار العقاري إلى هيئات التوظيف الجماعي 
)OPCi( في العقار

- مراجعة الحد األقصى من االستخدامات المخصصة لالستثمار 
في المجال العقاري إلى: 15 ٪ عوض: 5 ٪؛

رأسمال في  مساهمته  من   ٪  5 لعتبة  الصندوق  تجاوز 
»إسمنت المغرب«، على إثر اكتتاب خاص تم التفاوض بشأنه مع 

الشركة األم »HeiDeLbeRG CeMent«؛
حيازة 1,84 ٪ من رأسمال اتصاالت المغرب في إطار اكتتاب خاص؛

اقتناء خمسة مراكز استشفائية جامعية و أربع بنايات إدارية، في 
إطار صفقة »بيع مع إعادة االستئجار« مبرمة مع الدولة؛

الدولي المعيار  حسب  التصديق  شهادة  تجديد 
  .)iSae 3402 tYPe ii(

سوق النقد

سوق السندات

سوق األسهم

خفض نسبة االحتياطي النقدي اإللزامي من: 4 ٪  إلى: 2 ٪، وهو 
ما ترجم بضخ فوري ودائم لمبلغ 11 مليار درهم في السوق.  

من المصرفية  السيولة  عجز  انخفاض  إلى  األحداث  هذه  أدت 
نهاية  في  درهم  مليار   64 إلى   2018 دجنبر  درهم في  مليار   70

2019، علما بأن بنك المغرب  أبدى ما يكفي من المرونة لدعم 

السوق النقدية من  خالل تدخالته، حيث بلغت عمليات الضخ التي 
قام بها البنك المركزي ما مجموعه 75 مليار درهم في المتوسط، 
خالل الفترة المتراوحة بين يناير وشتنبر 2019، و 66 مليار درهم 

خالل الفترة المتبقية من السنة.
من جهته، تطور معدل السعر المتوسط المرجح نحو مستوى سعر 

الفائدة الرئيسي، بمتوسط سنوي يساوي: 2,28 ٪.
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2 - حصيلة نظام المعاشات المدنية

على الرغم من اإلصالح المعياري الذي شرعت فيه السلطات العامة 
منذ سنة 2016، يواصل نظام المعاشات المدنية تسجيل عجز تقني 
كبير، حيث بلغت احتياجات التمويل التي غطاها الرصيد االحتياطي 
بين سنتي 2014 و 2019، ما مقداره 26,63 مليار درهم، تمت 
تغطية ما يقارب 21 مليار درهم منها بالعائدات المالية المحققة، 

بينما تم سد ما تبقى عن طريق تصفية أصول مالية.
بلغ إجمالي هذه االحتياجات بالنسبة للسنة المالية 2019 وحدها، 
ما مقداره 5.92 مليار درهم، مما أدى إلى مزيد من التدهور في 
نسبة التغطية اإلجمالية التي خسرت 3 نقاط مقارنة بسنة 2018 

وانخفضت إلى مادون: 63 ٪.

مقارنة بالمقاييس المرجعية التي وضعها المجلس اإلداري للصندوق 
برسم السنة المالية 2019، يمكن القول بأن األداء المالي للرصيد 
االحتياطي لنظام المعاشات المدنية تفوق بشكل واضح على مقياسه 

المرجعي الذي تم تحديد إنجازاته في: 7,01 ٪ فقط.
أساس  نقطة   136 إلى  قد خلص  القيمة   خلق  يكون  عليه،  وبناء 
بالمقارنة مع الهدف الذي حددته هيئات الحكامة، وهو ما يجد تفسيره 
إلى حد كبير، في العناية التي بذلت في اختيار األسهم على مستوى 
مكون السندات )121 + نقطة أساس(، وأيضا في األثر الذي خلفه 

رفع النسبة المخصصة لمكون األسهم في المحفظة المالية.  
على الرغم من العجز التقني الذي سجلته السنة المالية 2019، فقد 
بلغ المبلغ اإلجمالي للمنتجات المالية المتولدة خاللها ما مجموعه 
4.15 مليار درهم مقابل 3.70 مليار درهم في سنة 2018، ويعكس 

هذا التطور اإليجابي الديناميكية الجيدة التي شهدها تدبير المحفظة 
المالية خالل سنة 2019، حيث بلغت المردودية المحاسبية: 5,35 ٪ 

مقابل: 4,63 ٪ في السنة المنصرمة.
أخيرا، بلغت مصاريف التدبير خالل هذه السنة مبلغ 43,18 مليون 

درهم، بزيادة واضحة مقارنة مع السنة الفارطة، و يعزى هذا التطور 
إلى الحجم الكبير للمعامالت التي تم إنجازها في سوق األسهم، ونذكر 
على وجه الخصوص عملية حيازة 1,84 ٪ من رأسمال شركة اتصالت 
لمستثمرين  أسهمها  من  جزء  عن  الدولة  تخلي  إطار  في  المغرب 

مؤسساتيين.

وقد شملت هذه المصاريف العموالت الخاصة بحفظ األسهم التي بلغت في سنة 2019 مبلغ 4,16 مليون درهم مقابل 4,35 مليون درهم في 
2018، وكذا مصاريف الوساطة المالية بالبورصة التي وصلت إلى 30,01 مليون درهم مقابل 8,80 في السنة الماضية. 

المحققة،  المالية  والمنتجات  المذكور  العجز  االعتبار  بعين  أخدا 
أنهت المحفظة المالية لنظام المعاشات المدنية سنة 2019 بقيمة 
محاسبية بلغت 75,91 مليار درهم، مقابل 77,61 مليار درهم في 

السنة الماضية، أي بنسبة انخفاض تساوي: 2,19 ٪ .
من جهته، وفي ظل أداء مالئم لألسواق المالية، حقق تقييم الرصيد 
زيادة إيجابية بنحو: 1,63 ٪ ليستقر عند 92,19 مليار درهم في نهاية 

سنة 2019، مقابل 90,71 مليون درهم في السنة الماضية.
فيما يخص تحصيص األصول، فإن التوجهات اإلستراتيجية الجديدة 
المعاشات  لنظام  االحتياطي  الرصيد  استثمار  بسياسة  المتعلقة 
المدنية، مكنت هذه السنة من إدخال بعض التعديالت المهمة على 

بنية المحفظة المالية.

هكذا، وبسبب انخفاض عائدات السندات، تمت خالل هذه السنة، إعادة تحصيص المحفظة المالية لصالح سوق األسهم واالستثمارات العقارية، 
حيث بلغ المكونين المتعلقين باألسهم المتداولة والممتلكات العقارية على التوالي: 22,05 ٪ و6,16 ٪ من مجموع مكونات هذه المحفظة في نهاية 

سنة 2019، مقابل: 17,80 ٪ و 0,36 ٪ في سنة 2018.
بالنسبة لإلنجازات المالية، بلغ األداء اإلجمالي للمحفظة خالل هذه السنة: 8.37 ٪، وهم بشكل أساسي اإلنجازات الجيدة لمكوني »السندات« 

و »األسهم«، واللذان بلغت مساهماتها في هذا األداء على التوالي: 7.57 ٪ و 11.92 ٪.

تطور نسبة التغطية

تطور الرصيد االحتياطي لنظام المعاشات المدنية

اآلداء في سنة 2019 حسب األصول
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3 - حصيلة نظام المعاشات العسكرية

4 - حصيلة األنظمة غير المساهمة

5 - حصيلة نظام التقاعد االختياري »التكميلي«

6 - التصديق على األداء المالي برسم 
     السنة المالية 2018

7 - االحتفاظ بشهادة التصديق لنظام المراقبة
     الداخلية المعمول به لتسيير المحفظة

     المالية حسب المعيار الدولي
.)iSae 3402 tYPe 2(     

ارتفع العجز التقني لنظام المعاشات العسكرية خالل سنة 2018 إلى 3 مليار درهم بنسبة تفاقم بلغت: 20,4 ٪  مقارنة مع سنة 2018، علما 
بان هذا العجز تحملته الميزانية العامة للدولة بشكل كامل، على شكل تسبيقات شهرية. في ظل عدم توليد نظام المعاشات العسكرية ألية 
فوائض تقنية، فقد تم التركيز على تحسين عوائد توظيف الموارد المحصل عليها من المساهمات المقتطعة من األجور، حيث حققت هذه 
التوظيفات التي تمت بشكل حصري في منتجات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة »OPCVM« عائدا صافيا بلغ 1,68 مليون درهم 

على مدار السنة.

تتحمل الميزانية العامة للدولة تمويل األنظمة غير المساهمة، من خالل دفع تسبيقات للصندوق المغربي للتقاعد برسم كل سنة مالية، وقد 
تم دفع هذه التسبيقات في سنة 2019 على دفعتين، بمبلغ إجمالي يساوي: 727,6 مليون درهم. من أجل تدبير أنجع لهذه األنظمة، يقوم 
الصندوق المغربي للتقاعد بعد صرف مختلف المستحقات الشهرية، بتوظيف الفوائض في أدوات االستثمار في سوق النقد، وقد بلغت 

المنتجات المالية التي ولدها هذا التوظيف خالل هذه السنة 2,44 مليون درهم.

بلغت قيمة الموارد التي غذت الرصيد االحتياطي لنظام التقاعد 
التكميلي ما مجموعه 35,5 مليون درهم، من ضمنها 23,3 مليون 
درهم تمثل المبلغ  الصافي لالشتراكات المحصلة، و 13,2 مليون 

درهم تخص المنتجات المالية المحققة.
لنظام  االحتياطي  للرصيد  المحاسباتية  القيمة  تكون  وهكذا، 
من  منتقلة   ،٪  20,1 قدرها:  زيادة  قد سجلت  التكميلي  التقاعد 
189,4 مليون درهم إلى 227,5 مليون درهم بين نهاية سنة 2018

ومتم سنة 2019. أما بالنسبة للقيمة السوقية لهذا الرصيد فقد 
بلغت 295,5 مليون درهم، مفرزة بذلك قيمة مضافة غير محققة 
ناهزت نسبتها: 30 ٪ من االلتزام المحاسباتي للرصيد االحتياطي.

المتعلق  نشاطه  في  الكاملة  الشفافية  بضمان  التزامه  إطار  في 
عمد  يسيرها،  التي  التقاعد  أنظمة  الحتياطيات  المالي  بالتدبير 
الصندوق المغربي للتقاعد إلى التصديق على األداء المالي المحقق 

برسم السنة المالية 2018.
همت مهمة  التصديق على األداء، المنجزات التي حققها توظيف 
الرصيد االحتياطي لكل من نظام المعاشات المدنية ونظام التقاعد 
مردودية  على  التصديق  إلى  نتائجها  خلصت  و  »التكميلي«، 
للرصيد  المكونة  األصول  أصناف  ومختلف  المالية  المحفظة 
في  بها  المعمول  للمعايير  تستجيب  أنها  أساس  على  االحتياطي 
المستوى  على  سواء  المالية،  المحفظة  مردودية  حساب  مجال 

الوطني أو الدولي.

تميزت سنة 2019 بتجديد التصديق على آلية المراقبة الداخلية لنشاط 
تدبير المحفظة المالية حسب المعيار )3402iSae الصنف الثاني(، 
ويقر هذا التصديق بجدوى وفعالية آلية المراقبة الداخلية الموضوعة 
على مستوى قطب تدبير المحفظة المالية، وكذا آلية التحكم في  تدبير 
المخاطر المرتبطة بنشاط استثمار مختلف األرصدة االحتياطية التي 

يدبرها الصندوق.
بهذا التجديد، يكون الصندوق المغربي للتقاعد قد كرس التزامه بتعزيز 
الشفافية تجاه هيآت حكامته، وإرادته القوية للتحسين المستمر ألدائه 
المتعلق بهذا النشاط، وفق أفضل  المعايير المطبقة في تدبير األصول.

أما فيما يتعلق بتحصيص األصول، فلقد ظلت سندات خزينة الدولة 
إلى غاية 31 دجنبر 2019، مهيمنة على المحفظة المالية بحصة 
بلغت: 79 ٪، من ضمنها: 3,9 ٪ تهم سندات الدين  الخاص. أما 
حصة األسهم فلقد بلغت نسبتها: 20,8 ٪. بفضل تدبير ديناميكي 
للمحفظة المالية، وحضور مستمر ويقظ في األسواق، حقق الرصيد 
االحتياطي أداء استثنائيا خالل هذه السنة، حيث بلغت نسبة مردوديته: 
19,3 ٪ مقابل: 7,2 ٪ التي حددها المجلس اإلداري كمؤشر مرجعي.

حسب فئة األصول، تفوقت سندات الخزينة على هذا المؤشر ب: 
1.310 نقطة، بينما فاقته األسهم المتداولة ب: 730 نقطة.

الدفاتر الشخصية للمنخرطين، فلقد  يتعلق بإعادة تقييم  أما فيما 
حقق نظام »التكميلي« في سنة 2019، نسبة مردودية بلغت  6,96 ٪ 

خالصة من تكاليف التسيير.

األداءات المالية لصندوق التكميلي

تطور القيمة المحاسباتية والقيمة السوقية 
للرصيد االحتياطي للنظام التكميلي
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الحصيلة اإلكتوارية لنظام المعاشات المدنية

فرضيات الحصيلة اإلكتوارية المعتمدة

تطبيقا لمقتضيات المادة 4 من المرسوم رقم 2.95.749 المؤرخ 
في 20 نونر 1996 بتطبيق القانون رقم 43 - 95 القاضي بإعادة 
أن  األخير  هذا  على  يتعين  للتقاعد،  المغربي  الصندوق  تنظيم 
يعرض الحصيلة اإلكتوارية لنظامي المعاشات المدنية والعسكرية 

سنويا على أنظار المجلس اإلداري.

المعطيات والفرضيات  2019، اعتمادا على مجموعة من  31 دجنر  المدنية في  المعاشات  تعرض هذه الحصيلة اإلكتوارية وضعية نظام 
الديمغرافية والمالية المحينة.

تظهر البنية الديموغرافية الحالية لمنخرطي نظام المعاشات المدنية 
انبعاجا في هرم األعمار على مستوى الفئة التي تتراوح أعمارها ما بين 

50 و 60 سنة، ويرجع السبب في ذلك إلى كبر سن الفئة النشيطة.

الفئة  في  منهم  مهمة  نسبة  تمركز  المتقاعدين  أعمار  هرم  يوضح 
العمرية بين 60 سنة و 70 سنة، بمتوسط عمر يصل إلى 67,18 سنة
)65,09 سنة بالنسبة للنساء و 68,07 سنة بالنسبة للرجال(، ويدخل 

ضمن هذه الفئة 61 متقاعدا يتجاوز عمرهم 100 سنة )ذكور(.

المختصة  المصالح  طرف  من  المنجزة  الحصيلة  هذه  وتعكس 
البعيد  المدى  على  األنظمة  وموارد  اللتزامات  تقييما  للصندوق، 
اقتصاديا  طابعا  تكتسي  التي  الفرضيات  من  مجموعة  على  بناء 

وديموغرافيا واجتماعيا.

البنية الديموغرافية للنظام
بلغ العدد اإلجمالي للمعاشات المحولة لفائدة ذوي الحقوق في متم سنة 
2019، ما مجموعه 944 103 معاشا، تصرف أغلبها لفائدة األرامل 

بنسبة: 84,46 ٪، بينما توزع النسبة المتبقية والتي تمثل: 13,72 ٪، 
على األبناء الذين يستفيدون من معاش األيتام والتعويضات العائلية 
والذين يقدر عددهم ب: 258 14 يتيم، باإلضافة إلى األرامل الذكور 
الذين تساوي نسبتهم: 1,82 ٪، ويبلغ معدل سن األرامل )أغلبهم إناث( 

67,68 سنة، من بينهم 81 أرملة تجاوز عمرها 100  سنة.

الفرضيات
التقييم تاريخ 

اإلسقاطات مدة 

الفائض توظيف  معدل 
التحيين معدل 

المعاشات مبالغ  في  الزيادة  نسبة 
النشطين عدد  نمو  نسبة 

الوفيات جدول 
التدبير نفقات 

االحتياطي الرصيد 

األجور ارتفاع  معدل 

2019 حصيلة  إلنجاز  المعتمدة  القيمة 
31/12/2019

متقاعد آخر  وفاة  غاية  إلى  المفتوح  للنظام  بالنسبة   2079

٪ 4,25

٪ 4,25

٪ 1

التقاعد( على  المحالين  )تعويض   ٪0  

TD 88- 90

والمعاشات والمساهمات  االقتطاعات  ٪  من   0,2

75,91 مليار درهم

السن والجنس الزيادة في األجور حسب  جدول 
الموظفين وفئة 

نشيطو نظام المعاشات المدنيةمتقاعدو نظام المعاشات المدنية
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تحليل النظام في مجموعة نصف مغلقة

الحصيلة اإلكتوارية لنظام المعاشات المدنية برسم سنة 2019

تحليل النظام في  مجموعة مفتوحة

تاريخ صرف  غاية  إلى  اإلسقاطات  إنجاز  يتم  المقاربة،  لهذه  وفقا 
آخر معاش، باعتبار الحقوق المكتسبة وتلك التي سيتم اكتسابها في 
المستقبل من طرف المنخرطين الحاليين في النظام دون أخذ تأثير 

التوظيفات الجديدة بعين االعتبار.
ُتظهر نتائج الحصيلة في هذه الحالة، أن التزامات النظام ستفوق 

)1( و )2( و)3( القيمة الحالية للتدفقات المتوقعة )النفقات أو االقتطاعات( في النظام النصف مغلق

يعتمد تحليل نظام المعاشات المدنية في مجموعة مفتوحة، على 
االعتبار  بعين  الجديدة  التوظيفات  أخذ  في  االستمرار  افتراض 
طوال مدة اإلسقاط التي تمتد على مدى 50 سنة. في هذه الحالة، 
إلى 2020 سيتراجع  لسنة  المتوقع  التقني  العجز  أن  النتائج  تبين 

8,3 مليار درهم عوض 17,4 مليار درهم التي كان سيصل إليها في 

أربع مرات موارده المتوقعة، حيث أن االلتزام الصافي غير المغطى، 
الذي يشكل الفرق بين القيمة الحالية المحتملة للموارد وللنفقات، 
سيصل إلى 723 مليار درهم، كما أن نسبة التمويل المسبق اللتزامات 
نظام المعاشات المدنية ستبلغ: 34,91 ٪، بينما ال يغطي الرصيد 
االحتياطي سوى: 9,12 ٪ من الحقوق المكتسبة في 31 دجنر 2019.

غياب اإلصالح المقياسي الذي يعرفه النظام. غير أنه رغم ذلك، 
تظهر التوقعات بأن هذا العجز سيتفاقم تدريجيا  ليصل إلى 19 مليار 

درهم سنة 2027 وهي السنة التي ستعرف نفادا في لالحتياطيات.
وفيما يلي رسمين بيانيين يوضحان نتائح الدراسة اإلكتوارية المنجزة 

في سنة 2019:

الدراهم بماليير 

)1( للنفقات  المحتملة  الحالية  القيمة 

الحقوق المكتسبة )2(

الحقوق المستقبلية

التعويضات العائلية

القيمة الحالية المحتملة للموارد )3(

قيمة ذخيرة االحتياط )4(

االلتزام الصافي غير المغطى ))3(+)4((-)1(

أفق ديمومة النظام بالسنوات

نسبة التمويل المسبق )%(= ))3(+)4((/)1(

نسبة تغطية التزامات النظام في 31 دجنبر  2018  )%(= )4(/)2(

1110,75

831,94

269,35

9,46

293,86

75,91

-723,00

2027

%34,91

%9,12

تطور العجز التقني لنظام المعاشات المدنية 
)مليار درهم(

تطور الرصيد االحتياطي
)ملياردراهم(
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الحصيلة اإلكتوارية لنظام المعاشات العسكرية
تعرض هذه الحصيلة الوضعية المالية لنظام المعاشات العسكرية في 

متم سنة 2019.
الوضعية الديمغرافية للنظام

يوضح هرم أعمار متقاعدي نظام المعاشات العسكرية في متم سنة 
2019، تمركزا في الفئة العمرية ما بين 55 و60 سنة، بمتوسط 

عمر يبلغ 60,17 سنة )56,23 سنة بالنسبة للنساء و 60,29 سنة 
بالنسبة للرجال(.

وتتضمن هذه الفئة 32 متقاعدا يفوق عمرهم 106 سنة.

تحليل النظام في مجموعة مفتوحة
التقاعد  على  المحالين  مناصب  تعويض  السيناريو  هذا  يفترض 
لضمان استقرار عدد المنخرطين طيلة مدة اإلسقاطات والتي تمتد 

على نحو 50 سنة.
تبرز اإلسقاطات المالية المنجزة أن نظام المعاشات العسكرية في 
هذه الحالة، سيراكم عجزا كبيرا خالل السنوات المقبلة، ليصل على 

امتداد مدة اإلسقاطات إلى ما يقدر ب: 230 مليار درهم.

تحليل النظام في مجموعة نصف مغلقة
الحاليون في تحمل  المنخرطون  السيناريو، يستمر  إطار هذا  في 
االقتطاعات واالستفادة من المعاشات دون أخذ التوظيفات الجديدة 

بعين االعتبار، ويتم إنجاز اإلسقاطات إلى غاية وفاة آخر منخرط.
اعتمادا على هذه المقاربة، ُتقدر قيمة االلتزامات اإلجمالية المحتملة 
لنظام المعاشات العسكرية ب: 418,60 مليار درهم، مقابل قيمة 
حالية محتملة للموارد المستقبلية تبلغ 82,84 مليار درهم، مما يعني 
أن االلتزام الصافي غير المغطى ُيقدر ب: - 335,79 مليار درهم، 

وأن الموارد لن تغطي مستقبال سوى: 19,79 ٪ من االلتزامات.

418,60

82,84

-335,79

19,79%

المتقاعدون األساسيون لنظام المعاشات العسكرية

تطور عجز نظام المعاشات العسكرية

الحصيلة اإلكتوارية لنظام المعاشات العسكرية 
برسم سنة 2019

بماليير الدراهم
القيمة الحالية المحتملة للنفقات )1(
القيمة الحالية المحتملة للموارد )2(

االلتزام الصافي غير المغطى )1( - )2( 
نسبة التمويل المسبق  )1( / )2(

)1( و )2( القيمة الحالية للتدفقات المتوقعة )النفقات أو االقتطاعات( 

في النظام النصف مغلق.
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الحصيلة المحصورة في 31 دجنبر 2019 - األصول )المبالغ بالدرهم(

77 397 410 265,87 716 438 832,22 77 013 885 147,06

3 688 573,68

33 846 185,91

266 231 608,53

17 674 336,00

161 582 471,17

1 609 122,33

1 960 812,19

67 225 093,27

16 179 773,57

54 608 107,72

53 792 915,93

815 191,79

76 655 510 671,22

597 568,01

39 330 909 746,37

31 202 572 849,07

821 890 983,45

5 299 539 524,32

2 328 993 484,10

41 940 488,87

1 058 102 760,66

739 535,88

67 627 793,67

1 160 582 905,02

2 022 231 185,44

81 365 109 816,60

1 782 305,93

25 573 203,78

134 353 369,71

0,00

76 662 805,95

1 248 723,10

1 224 852,87

55 216 987,79

0,00

723 791,79

0,00

723 791,79

554 006 161,01

597 568,01

26 156 192,33

184 846 797,12

342 405 603,55

5 495 128,88

0,00

0,00

0,00

5 495 128,88

0,00

0,00

721 933 961,10

1 906 267,75

8 272 982,13

131 878 238,82

17 674 336,00

84 919 665,22

360 399,23

735 959,32

12 008 105,48

16 179 773,57

53 884 315,93

53 792 915,93

91 400,00

76 101 504 510,21

0,00

39 304 753 554,04

31 017 726 051,95

479 485 379,90

5 299 539 524,32

2 323 498 355,22

41 940 488,87

1 058 102 760,66

739 535,88

62 132 664,79

1 160 582 905,02

2 022 231 185,44

80 643 175 855,50

1 147 277,06

8 456 421,59

139 874 152,35

17 674 336,00

93 174 506,69

275 627,45

573 499,99

15 342 940,03

12 833 242,19

56 126 244,30

56 034 844,30

91 400,00

77 191 806 170,57

0,00

50 498 748 776,15

26 280 937 014,64

412 120 379,78

0,00

2 600 882 045,90

15 079 543,28

993 917 071,67

1 284 119,08

47 048 087,52

1 543 553 224,35

2 068 468 964,82

82 066 761 276,59

76 297 446 314,84

 األصول 

الثابتة باألصول  ملحقة  معدومة  قيم 
معنوية  أصول 

مادية ثابتة  أصول 
أراض
مبان

أدوات و  تقنية، عتاد  انشاءات 
النقل عتاد 

مختلفة  تهييئات  و  المكتب  عتاد  أثاث، 
اإلنجاز قيد  مادية  ثابتة  أصول 

التوظيفات  باستثناء  مالية  أصول 
لالحتياطات  الممثلة 

الثابتة باألصول  ملحقة  سلفات 
أخرى مالية  دائنيات 

تمثيل  في  مدرجة  مالية  توظيفات 
االحتياطات و  المخصصات 

عقارية توظيفات 
االقتراض و سندات  التزامات 

أسهم 
مساهمات

أخرى توظيفات 

الخزينة دون  المتداولة  األصول 
متعلقة  حسابات  و  متقاعدون  مؤمنون 

بمدينون
للتحصيل التقاعد  مساهمات 

مدينون مستخدمون 
اخرون مدينون 

األصول تسوية  حسابات 
التوظيف قيم  و  سندات 

متداولة لألصول-عناصر  التحويل  فوارق 

األصول خزينة 
العام المجموع 

الثابتة األصول 

ومؤن عن الخام اهتالكات 
الصافيالصافيالتدني

31/12/201931/12/2018
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الحصيلة المحصورة في 31 دجنبر 2019 - الخصوم )المبالغ بالدرهم(

78 573 102 201,94

-3 669 239 773,54

12 017 906,53

87 438 194,50

-3 768 695 874,57

80 971 914 596,95

79 953 293 476,01

208 392 139,65

27 291 177,07

14 680 260,52

516 686 812,56

59 782 142,44

191 788 588,70

391 466,43

391 466,43

0,00

3 340 109 565,66

93 500 870,75

2 606 085 975,43

261 594 700,59

0,00

24 249 860,37

19 735 488,89

2 258 618,24

8 222 671,94

320 089 815,10

4 371 564,35

80 643 175 855,50

-4 924 609 679,49

12 017 906,53

87 438 194,50

-5 024 065 780,52

83 497 320 415,00

82 688 663 693,04

184 182 984,19

28 953 645,02

22 034 416,42

368 449 386,70

54 803 892,03

150 232 397,60

391 466,43

391 466,43

0,00

3 493 659 074,65

115 889 864,23

2 555 093 038,30

245 935 917,62

126 008 876,89

20 025 643,06

16 051 781,25

1 615 622,73

1 904 817,60

406 761 948,62

4 371 564,35

82 066 761 276,59

77 303 066 289,84

الخصوم

رؤوس أموال ذاتية
التركيب أو أرصدة مخصصات معادة  رأس مال 

التوزيع قيد  صافية  نتيجة 
المحاسبية للدورة  صافية  نتيجة 

تقنية احتياطات  و  مخصصات 
المدنية المعاشات  نظام  احتياطي  رصيد 

العسكرية المعاشات  نظام  احتياطي  رصيد 
العطب و  للمقاومين  أجلها  الحال  التعويضات  عن  احتياطي 

المساهمة الغير  األخرى  األنظمة  أجلها  الحال  التعويضات  عن  احتياطي 
الغير لحساب  المسيرة  األنظمة   أجلها  الحال  التعويضات  عن  احتياطي 

احتياطي عن التعويضات الحال أجلها الغير المؤداة نظام المعاشات المدنية والعسكرية  و األنظمة 
المساهمة الغير 

الغير لحساب  المسيرة  األنظمة   المؤداة  الغير  أجلها  الحال  التعويضات  عن  احتياطي 
التكميلي  التقاعد  نظام  احتياطي  رصيد 

أخرى  احتياطات 

التمويل ديون 
سندية افتراضات 

للتمويل أخرى  ديون 

تكاليف و  مخاطر  لمواجهة  مستديمة  مخصصات 
الخصوم  - التحويالت  فوارق 

والفروع بالمؤسسات  الخاصة  الربط  حسابات 

المتداولة الخصوم  ديون 

متعلقة حسابات  و  متقاعدون  مؤمنون 
دائنون و مشتركون  منخرطون   

المعاشات من  اقتطاعات 
لالسترجاع بها  المتوصل  المساهمة  الغير  األنظمة  انخراطات 

المساهمة( الغير  لألنظمة  المؤدى  )الغير 
مرتبطة و حسابات  موردون 

دائنون مستخدمون 
دائنة اجتماعية  هيئات 
للدولة المستحقة  ديون 

 دائنون آخرون
الخصوم تسوية  حسابات 

التكاليف و  المخاطر  لمواجهة  أخرى  مخصصات 
متداولة عناصر   - الخصوم  تحويل  فوارق 

الخصوم  - خزينة 
العام المجموع 

مستديم تمويل 

31/12/2018 31/12/2019



حساب تقني إجمالي ألنظمة التقاعد في 31 دجنبر 2019 بالدراهم

27 853 781 340,30

23 348 972 302,14

7 213 727 632,52

1 250 950 368,69

38 529 061,22

39 675 945 807,95

28 697 036 799,45

9 708 689 183,45

1 253 514 036,85

16 705 788,20

-5 348 064 497,31

-2 494 961 550,93

-2 563 668,16

21 823 273,02

-7 823 766 443,38

4 572 608 388,18

2 795 328 869,09

1 248 484 692,45

10 669 136,21

518 125 690,43

517 537 819,37

0,00

44 111 043,96

0,00

471 292 948,33

2 133 827,08

4 055 070 568,81

-3 768 695 874,57

20 338 332 395,32

6 358 434 470,74

1 112 077 927,42

44 936 546,82

36 247 967 685,09

26 425 755 310,56

8 691 424 336,82

1 114 816 062,05

15 971 975,66

-6 087 422 915,24

-2 332 989 866,08

-2 738 134,63

28 964 571,16

-8 394 186 344,79

3 926 000 121,64

3 003 216 577,48

351 731 685,74

10 742 164,56

560 309 693,86

555 879 557,37

0,00

13 798 781,27

0,00

539 932 343,31

2 148 432,79

3 370 120 564,27

-5 024 065 780,52

31 852 179 364,57

تسمية

نظام المعاشات المدنية 
نظام المعاشات العسكرية 

أنظمة المعاشات غير المساهمة 
نظام المعاشات التكميلي

معاشات و مصاريف - 2

نظام المعاشات المدنية 
نظام المعاشات العسكرية 

أنظمة المعاشات غير المساهمة 
نظام المعاشات التكميلي 

رصيد العمليات التقنية لنظام المعاشات المدنية 
رصيد العمليات التقنية لنظام المعاشات العسكرية 

رصيد العمليات التقنية ألنظمة المعاشات غير المساهمة 
رصيد العمليات التقنية لنظام المعاشات التكميلي 

رصيد العمليات التقنية اإلجمالية مع احتساب تكاليف التسيير 1-2 = 3 
عائدات التوظيفات المالية المدرجة في تمثيل المخصصات واالحتياطات - 4 

عائدات التوظيفات المالية المدرجة في تمثيل المخصصات واالحتياطات 
أرباح التوظيفات المالية المدرجة في تمثيل المخصصات واالحتياطات 

فوائد و عائدات مالية التوظيفات المالية المدرجة في تمثيل المخصصات واالحتياطات 
استردادات مالية : تنقيالت تكاليف 

تكاليف التوظيفات المالية المدرجة في تمثيل المخصصات و االحتياطات - 5 

تكاليف الفوائد 
تكاليف التوظيفات المالية 

خسائر التوظيفات المالية المنجزة لمدرجة في تمثيل المخصصات واالحتياطات 
مخصصات للتوظيفات  

اقتطاع من المنبع الضريبة على للتوظيفات المالية 

نتيجة مالية 4-5 = 6 
النتيجة التقنية لألنظمة 3+6

 1  اقتطاعات و مساهمات - 

31/12/2018 31/12/2019
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تدقيق حسابات 2019
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التصديق على أنشطة الصندوق المغربي للتقاعد 
)ISO 9001 VerSIOn 2015(
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التصديق على أداء المحفظة المالية
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 ISAe 3402 TYPe II التصديق على
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 ISO 14001 التصديق على نظام إدارة البيئة وفًقا لمعيار

La Caisse Marocaine des Retraites est certifiée

selon la norme ISO 14001 version 2015

La CMR a certifié son Système de Management de
l’Environnement, conformément à la norme ISO 14001 version
2015.

L’obtention de ce deuxième certificat après celui de son
Système de Management de Qualité selon la norme ISO 9001
version 2015 reconfirme la volonté de la CMR à assurer ses
missions et ses services auprès de ses usagers et partenaires tout
en veillant au respect de l’environnement.

Cette consécration traduit l’engagement de la CMR en matière
de développement durable.
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التصديق على الحصيلة اإلكتوارية
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CMRMAROC CMR-Caisse Marocaine des Retraites cmr@cmr.gov.ma

مركز اإلتصال الهاتفي
+212 537 567 567

يمكن اإلتصال بهذا الرقم  كل أيام العمل
من الثامنة والنصف صباحا الى الخامسة والنصف مساء

الصندوق المغربي للتقاعد
شارع العرعار،حي الرياض، ص.ب 2048 الرباط

 رقم الفاكس:  476 567 537 212+ 

البوابة اإللكترونية  للصندوق  المغربي للتقاعد
www.CMR.GOV.Ma

االتصال بالصندوق المغربي للتقاعد
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مندوبيات الصندوق المغربي للتقاعد
العيون: شارع الكولونيل حبوها - أوالد لحبيب

 أكادير: الحي اإلداري الجديد، فونتي األعلى - أكادير
 مراكش: رقم - 1 شارع عالل الفاسي، البديع - عمارة  2

    الدار البيضاء: زنقة سيدي بليوط، رقم 30، شقة 1
 فاس: شارع الحسن الثاني، ص.ب 66

 تطوان: شارع عبد الخالق الطريس رقم 342،البريد  الرئيسي - ص.ب رقم 252
 وجدة: شارع محمد السادس، رقم 71

 الرباط: فضاء االستقبال، شارع العرعار، حي الرياض، ص.ب 2048
الرشيدية: الحي اإلداري الجديد، شارع موالي علي الشريف

تطوان
فاسوجدة

الرباط
الرشيدية

مراكش
أكادير

العيون

الداخلة

كلميم

الخميسات
الدار البيضاء

شبابيك الصندوق المغربي للتقاعد بالخزينة العامة للمملكة
الخميسات: شارع حمان الفطواكي

 كلميم: شارع محمد السادس
الداخلة: شارع محمد الخامس

مندوبيات وشبابيك الصندوق المغربي للتقاعد
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مركز االتصال الهاتفي: 567 567 537 212+ 
يمكن االتصال بهذا الرقم كل أيام العمل

من الثامنة والنصف صباحا الى الخامسة والنصف مساء
 

البوابة اإللكترونية للصندوق المغربي للتقاعد
www.CMR.GOV.Ma

الصندوق المغربي للتقاعد شارع العرعار ،حي الرياض،
ص.ب 2048 الرباط 

 رقم الفاكس: 76 74 56 537 212


