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 تزامنت سنة 2010 مع الذكرى الثمانني إلحداث الصندوق املغربي للتقاعد. فمنذ  سنة 1930
على إن  باملغرب  االجتماعي  للضمان  مؤسسة  كأعرق  يتأكد  للتقاعد  املغربي  الصندوق   ودور 
مستوى تسيير أنظمة تقاعد الوظيفة العمومية أو على مستوى أداء اخلدمات حلساب الغير.

وفي إطار التحسن املستمر للشفافية واحلكامة الفعالة ملؤسستنا تعززت مسؤولية مجلس 
جلنة   2010 سنة  بإحداث  وذلك  التوظيفات  استراتيجية  ووضع  األهداف  حتديد  في  اإلدارة 
إلى  اجملال  هذا  في  اإلشارة  جتب  كما   .2010 سنة  اإلداري  للمجلس  تابعة  األصول  لتحصيص 
متديد  مت  حيث   ، التقنية  االحتياطيات  تدبير  كيفيات  بتحديد  املتعلق  املالية  وزير  قرار  تعديل 

االستثمارات إلى مجاالت جديدة.
كما تعززت احلكامة يإحداث جلنة للتدقيق وضع لها ميثاق تسيير، وستشرع هذه اللجنة في 

االشتغال في غضون 2011 قبل الوالية اجلديدة ألعضاء اجمللس اإلداري املقبل.
وعمليا جتسدت مسؤولية أجهزة احلكامة في مجال السهر على دميومة األنظمة باقتراح إصالح 
التقاعد على  انتظار االصالح الشامل ألنظمة  ، وذلك في  معلماتي لنظام املعاشات املدنية 

الصعيد الوطني.
 وعرفت سنة 2010 صياغة عقد برنامج بني الدولة والصندوق وذلك من أجل توضيح العالقة بني
 الطرفني عبر حتديد التزامات كل منهما، وتسطير أهداف املردودية التقنية واالقتصادية واملالية
أجل الصندوق من  قدرات  تطوير  إلى  التعاقد  ويرمي هذا  بتحقيقها.  الكفيلة  الوسائل   وكذا 

مواكبة قرارات السلطات العمومية إلجناز اإلصالح الشامل ألنظمة التقاعد بصورة ناجحة .
2010 أيضا بتقوية عالقة الصندوق بشريكه الرئيسي: اخلزينة العامة للمملكة،  متيزت سنة 
2010، وتهم هذه االتفاقية عدة ميادين اتفاقية جديدة بني الطرفني في دجنبر  إبرام   حيث مت 

منها على اخلصوص تبادل املعطيات املعلوماتية.
 وفي مجال احملاسبة شهدت سنة 2010 وضع البرنامج احملاسباتي لصناديق التقاعد من طرف
متطلبات حسب  التركيبية  البيانات  بلورة  متت  السياق  هذا  وفي  للتقاعد.  املغربي   الصندوق 
 الدليل املرجعي اجلديد، وهو يتضمن زيادة على احلصيلة واحلسابات واملنتوجات والنفقات حسب
الصندوق أنشطة  مجاالت  مختلف  يغطي  تكميليا  معلوماتيا  بيانا  أربعني  املسير،   النظام 

املغربي للتقاعد.
 من جهة أخرى يجب التأكيد على عملية انتقال مجموع مستخدمي الصندوق الى املقر اجلديد
 بحي الرياض خالل شهر ابريل 2010 . ويعد املقر اجلديد من الناحية التنظيمية رافعة لتحقيق

 أعلى مردودية للهياكل واألنظمة .

كلمة  السيد املدير
السيد محمد العلوي العبدالوي

مدير الصندوق املغربي للتقاعد

!  

 
!
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I. أعضاء مجلس اإلدارة برسم الوالية الرابعة )2008-2011(
األعضاء بحكم القانون

n   السيد رئيس احلكومة؛  

n   السيد وزير الداخلية؛

n   السيد وزير  االقتصاد واملالية ؛

n   السيد الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة، املكلف بتحديث القطاعات العامة؛

n   السيد وزير التشغيل و التكوين املهني؛

n   السيد الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة، املكلف بإدارة الدفاع الوطني.

األعضاء الرسميون
n   ممثل رؤساء اجلماعات احمللية : السيد محمد أحجام؛

n   ممثلو املنخرطني في نظام املعاشات املدنية السادة : حسن املرضي ؛ محمد آيت  برمي؛ محمد مقرانو ؛

n   ممثل العسكريني بالقوات املسلحة امللكية املنخرطني في نظام املعاشات العسكرية:  الكولونيل ماجور 

السيد يوسف مجاهد؛ 
n   ممثل رجال التأطير والصف بالقوات املساعدة املنخرطني في نظام املعاشات العسكرية املفتش املمتاز 

من الدرجة األولى السيد عالل مينوت؛
n   ممثال املتقاعدين املنتمني لنظامي املعاشات املدنية والعسكرية، السيدان: أحمد ملباركي وإدريس احلراك.

األعضاء االحتياطيون
n   نائب ممثل رؤساء اجلماعات احمللية :  السيد عبد احلق محمد؛ 

n   نواب ممثلي املنخرطني في نظام املعاشات املدنية  السادة : محمد أموين؛ عبد الرزاق آيت بناصر؛  حسن 

ابن الطالب؛
n   نائب ممثل العسكريني بالقوات املسلحة امللكية املنخرطني في نظام املعاشات العسكرية : الليوتنان 

كولونيل السيد حسن اوتريغت؛  
نائب ممثل رجال التأطير والصف بالقوات املساعدة املنخرطني في نظام املعاشات العسكرية املفتش     n

املمتاز من الدرجة الثانية السيد رشيد الوالي؛
n   نائبا ممثلي املتقاعدين املنتمني لنظامي املعاشات املدنية والعسكرية السيدان: احلسني الطالب و عبد 

اهلل اللوكس.

هيئات احلكامة
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II. أعضاء اللجنة الدائمة  املنبثقة عن مجلس إدارة الصندوق املغربي 
للتقاعد الوالية الرابعة ) 2008 – 2011 (

n   السيد التهامي اليحياوي  ممثل وزير االقتصاد واملالية  ) رئيسا للجنة ( ؛

n   السيد محمد شحيب ممثل الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة، املكلفة بتحديث القطاعات العامة ؛

n   السيدة بثينة  فلسي ممثلة وزير التشغيل و التكوين املهني ؛

n   السيد محمد أحجام ممثال لرؤساء اجلماعات احمللية ؛

بالتناوب عن هيئة املنخرطني في نظام املعاشات  السادة حسن املرضي ومحمد مقرانو ومحمد آيت برمي ممثلني     n

املدنية ) عضوين اثنني خالل كل فترة فاصلة بني دورات اجمللس( ؛ 
n   الكولونيل ماجور السيد يوسف مجاهد ممثال للمنخرطني في نظام املعاشات العسكرية ؛

دورات  بني  فاصلة  فترة  واحد خالل كل  )عضو  املتقاعدين  بالتناوب  ميثالن  احلراك  وإدريس  ملباركي  أحمد  السيدان     n

اجمللس.

III. أعضاء جلنة حتصيص األصول املنبثقة عن مجلس إدارة الصندوق املغربي 
للتقاعد الوالية الرابعة ) 2008 – 2011 (

n   السيد التهامي اليحياوي  ممثل وزير االقتصاد واملالية  ) رئيسا للجنة ( ؛

n   السيد محمد شحيب ممثل الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة، املكلفة بتحديث القطاعات العامة ؛

n   السيدة بثينة  فلسي ممثلة وزير التشغيل و التكوين املهني ؛

n   السيد محمد أحجام ممثال لرؤساء اجلماعات احمللية ؛

n   السيد حسن املرضي ممثال للمنخرطني في نظام املعاشات املدنية.
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أشغال اجمللس اإلداري للصندوق برسم سنة 2010
هيئات احلكامة بالصندوق املغربي للتقاعد متعددة وهي تقوم بدور أساسي في حتديد التوجهات االستراتيجية 
للصندوق على مستوى التدبير اإلداري واملالي والرقابة واإلشراف. ويحتل اجمللس اإلداري صدارة منظومة احلكامة 

باإلضافة إلى هيئات أخرى منبثقة عنه وتشمل اللجنة الدائمة وهيأة حتصيص األصول وهيأة التدقيق.   

خالل سنة 2010 مارست اللجنة الدائمة املنبثقة عن اجمللس اإلداري وجلنة حتصيص األصول اختصاصاتهما 
احملددة مبوجب القانون رقم 95 -43 القاضي بإعادة تنظيم الصندوق املغربي للتقاعد واملرسوم التطبيقي له 

رقم  2-95-749.

1- أشغال اجمللس اإلداري     
31 ماي  بتاريخ  التوالي  وذلك على  دورتان عاديتان   ، دورات  ثالثة  اإلداري  اجمللس  عقد 

2010  و 15 دجنبر 2010 ، ودورة استثنائية بتاريخ 04 يونيو 2010.
خالل الدورات املذكورة تدارس اجمللس اإلداري النقاط التالية :

1 - تقارير اللجنة الدائمة املنبثقة عن اجمللس اإلداري ؛
2 - احلصيلة املالية برسم السنة املالية 2009 :

           - القوائم التركيبية برسم 2009 ؛
           - احلصيلة االكتوارية لألنظمة املسيرة من طرف الصندوق.

3 - وضعية احملفظة املالية ؛
4 - تفويض السلط للمدير اجلديد للصندوق ؛

5 - مشروع برنامج عمل الصندوق برسم السنة املالية 2011 ؛
6 - مشروع ميزانية الصندوق برسم سنة 2011 ؛

7 - مشروع وضع هيكلة جديدة للصندوق ؛
8 - مشروع عقد برنامج بني الدولة والصندوق ) 2011 - 2013 ( ؛

9 - استغالل ملحقة املقر اجلديد للصندوق ؛
10 - املصادقة على مشاريع القرارات والتوصيات.

2009، عالوة على  وقد خلصت أشغال اجمللس اإلداري باملصادقة على حصر حسابات الصندوق برسم سنة 
إلى  أيضا  األشغال  اجمللس. كما خلصت  املطروحة على  النقاط  املتعلقة مبجموع  التوصيات  تبني مشاريع 
فإن هذه  ولإلشارة   .2011 املالية  السنة  برسم  وامليزانية  العمل  برنامج  باإلجماع على مشروعي  املصادقة 
حيث  للتقاعد،  املغربي  للصندوق  جديدا  مديرا  العبدالوي  العلوي  محمد  السيد  تعيني  مع  تزامنت  الفترة 
فوض إليه اجمللس اإلداري كل السلط والصالحيات الضرورية لتسيير الصندوق تطبيقا ملقتضيات املادة 7 من 
القانون رقم 43-95 القاضي  بإعادة تنظيم الصندوق املغربي للتقاعد. كما مت تقدمي الشكر للسيد أحمد بن 
سعيد الكاتب العام للصندوق املغربي للتقاعد الذي حتمل عبء تسيير املؤسسة بالنيابة خالل فترة شغور 
الذي  األخير  السن، هذا  برسم حد  التقاعد  إلى  أحمد  بن  بندريس  السيد محمد  إحالة  بعد  املدير  منصب 

حظي بتقدير خاص.
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2  - اللجان املنبثقة عن اجمللس اإلداري 
2 . 1 - اللجنة الدائمة

املنبثقة عن اجمللس اإلداري عدة جلسات عمل خصصت لتتبع تنفيذ قرارات اجمللس  الدائمة  اللجنة  عقدت 
وإعداد امللفات املتعلقة بالنقاط املدرجة في جدول أعمال الدورتني السالف ذكرهما.

دورات  أعمال  جدول  في  املدرجة  املواضيع  جميع  خاللها  تدارست  اجتماعا   21 االجتماعات  هذه  بلغت  وقد 
اجمللس اإلداري ، وكذا املواضيع احملالة عليها من طرف اجمللس لدراستها والتداول فيها، قصد تقدمي اقتراحات 

ومشاريع توصيات بشأنها.

2 . 2 - جلنة حتصيص األصول
عقدت جلنة حتصيص األصول اجتماعني خالل سنة 2010. وتسهر هذه اللجنة بالتعاون مع املصالح اخملتصة 
في الصندوق على حتديد استراتيجية استثمار االحتياطيات وتنفيذها بعد املصادقة عليها من طرف اجمللس 
اإلداري. وفي هذا اإلطار فإن جلنة حتصيص األصول تقيم تدبير األرصدة االحتياطية وتعد تقريرا حول النتائج 

واألداءات املنجزة تعرضه على أنظار اجمللس اإلداري.
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أهم األرقـام لسنة 2010

على مستوى تدبير املعاشات، قام الصندوق خالل سنة 2010 مبعاجلة 429 36 ملفا يتعلق بتصفية معاشات 
التقاعد مبعدل 3036 ملفا خالل الشهر. وقد مت أداء املعاشات في أفضل اآلجال وذلك بهاجس حتسني جودة 

اخلدمات املقدمة للمرتفقني.

النفقات  بلغت  جهتها  من  درهم.  مليون   21 584,43 إلى  اإلجمالية  املوارد  ارتفعت  املالي  املستوى  على 
السنة   نهاية  في  املكونة  االحتياطيات  بلغت  درهم. كما  مليون   17 475,86 السنة  هذه  االجمالية خالل 
549,71 70 مليون درهم، وبلغ احلاصل املالي ما يقارب 449,09 3 مليون درهم على الرغم من تراجع الفائض 

التقني والظرفية املالية الصعبة.

على مستوى النتائج ظل الرصيد املالي احملقق على العموم إيجابيا. في حني أن التحليل على مستوى النظام 
يحقق فائضا ب 897,44 1 مليون درهم بالنسبة لنظام املعاشات املدنية وعجزا بلغ 381,84 مليون درهم 
جتاه  الدولة  التزامات  إطار  في  بعد  فيما  تغطيته  متت  العجز  هذا  العسكرية.  املعاشات  لنظام  بالنسبة 

الصندوق كما هي محددة في عقد اخملطط.
فيما يتعلق باملؤشرات الدميغرافية لألنظمة املسيرة من طرف الصندوق ارتفع عدد املنخرطني في نهاية دجنبر 
2010 إلى 938 862 منخرطا. أما فيما يتعلق باملتقاعدين فقد بلغ عددهم خالل نفس التاريخ 720 605 
)414 440 ينتمون لألنظمة املساهمة و306 165 ينتمون لألنظمة غير املساهمة(، مسجلة بذلك ارتفاعا 
بلغت نسبته 4,73 % باملقارنة بالسنة املاضية. هذا االرتفاع املسجل في عدد املتقاعدين خالل السنوات 

األخيرة يستوجب اتخاذ اجراءات استعجالية لإلصالح. 

املؤشرات األساسية للتدبير

429 36 عدد ملفات التقاعد املعاجلة

معطيات دميوغرافية

938 862املنخرطون

720 605املستفيدون

2,87املعامل الدميوغرافي بالنسبة لنظام املعاشات املدنية

 املعطيات احملاسبية )مباليني الدرهم(

584,43 21   اإلجمالية املوارد

475,86 17النفقات اإلجمالية

% 123,51نسبة التغطية اإلجمالي

 معطيات التوازن املالي )مباليني الدرهم(

897,44 1فائض نظام املعاشات املدنية

449,09 3احلاصل املالي

549,71 70 االحتياطيات املكونة

% 5,57  نسبة املردودية املتوسطة للتوظيفات

 معطيات حول نظام التقاعد التكميلي

% 7,01نسبة املردودية احملققة
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وتتحدد   .)2011  –  2009( الثالثي  العمل  برنامج  تنفيذ   2010 سنة  خالل  للتقاعد  املغربي  الصندوق  تابع 
التوجهات االستراتيجية لهذا البرنامج حسب احملاور اإلستراتيجية اخلمسة التالية:

n  احملور األول: دميومة األنظمة ؛

n  احملور الثاني: احلكامة املؤسساتية ؛

n  احملور الثالث: الزبناء والشركاء ؛

n  احملور الرابع: املساطر اإلدارية الداخلية ؛

n  احملور اخلامس: التطوير التنظيمي.

وتتمثل اإلجنازات الرئيسية حسب احملاور كالتالي:

1. محور دميومة األنظمة
خالل سنة 2010، استهدفت إدارة الصندوق املغربي للتقاعد في مجال القيادة االكتوارية حتيني أدوات هذه 
القيادة وجعل الولوج إلى معطياتها يتم بشكل أتوماتيكي وذلك عبر استعمال آليات التحيني األوتوماتيكي 

للوائح التحكم االكتواري املتعلق بتسيير أنظمة التقاعد املدنية والعسكرية.

وفي نفس السياق تابعت إدارة الصندوق مواكبة أشغال مكتب اخلبرة املكلف بإجناز الدراسة اخلاصة بإصالح 
أنظمة املعاشات باملغرب. كما مت إدخال تعديل على القرار احملدد ألصناف توظيف احتياطيات الصندوق وذلك 
بهدف البحث عن مجاالت جديدة لالستثمار. وباملوازاة مع هذا التعديل عملت مصالح الصندوق على إحداث 

مسار تدبير لألخطار خاص بنشاط احملفظة املالية.

2. محور احلكامة املؤسساتية
في إطار حتسني جودة احلكامة املؤسساتية، متت بلورة مشروع عقد برنامج بني الدولة والصندوق للمدة املتراوحة 
بني 2011 و2013. ويهدف هذا العقد أساسا إلى توضيح اإلطار املنظم للعالقات بني الدولة والصندوق مع 
حتديد االلتزامات بالنسبة لكل طرف. وعلى هذا األساس فقد قرر مجلس إدارة الصندوق إحداث جلنة التدقيق 

وعمل على بلورة قانونها الداخلي.

3. محور الزبناء والشركاء
في مجال اخلدمات املقدمة للزبناء، مت وضع مركز هاتفي في املقر اجلديد باملوازاة مع تفعيل التواصل املباشر 
املتقاعد اجلديدة ملباشرة عملية الطبع  التهييء لبطاقة  إدارة الصندوق مرحلة  املتقاعدين. كما أنهت  مع 

والشروع في توزيع عند حلول سنة 2011.

فقد   2009 سنة  منذ  بدأت  والتي  للصندوق  االلكترونية  اإلدارة  استراتيجية  حول  التفكير  لعملية  وتبعا 
سجلت السنة احلالية إعطاء االنطالقة إلجناز البوابة االلكترونية للصندوق. ويتمثل الهدف من هذه املبادرة 

في إعطاء اخلدمات االلكترونية موقعا مهما باعتبارها قناة لالستقبال.

أهم االجنازات لسنة 2010
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4. محور املساطر اإلدارية 
التصديق على قاعدة  2010 من مشروع  باالنتهاء سنة  املهنة«  املتعلقة مبجال »مساطر  متيزت األنشطة 
املعطيات  قاعدة  على  بالتصديق  املرتبطة  األنشطة  متابعة  وكذا  املدنيني  باملنخرطني  اخلاصة  املعطيات 
طريق  عن  األداء  نسبة  بلغت  فقد  املعاشات  أداء  طرق  عصرنة  وبهدف  اإلطار  نفس  وفي  باألداء.  املتعلقة 

التحويل البنكي إلى  60%.

وعلى مستوى »تدبير املوارد البشرية« فقد سجلت سنة 2010 انتقال مجموع املستخدمني نحو املقر اجلديد 
بحي الرياض مع حتسني الفضاءات اخملصصة لالستقبال. ولقد مكن جتميع مختلف مصالح الصندوق من 
تسهيل عمليات التبادل بينها وهو ما انعكس بشكل إيجابي على سيولة تداول املعلومات وبالتالي على آجال 

معاجلة امللفات.

وفيما يخص مجال »نظام املعلوميات«، فقد مت تفعيل برنامج العمل قصير املدى املتعلق باخملطط املديري 
لنظام املعلومات. وفي إطار برنامج العمل قصير األجل فقد متت مباشرة وإجناز العديد من املشاريع الفرعية 
للبرنامج  اجلديدة  النسخة  وضع  الصدد  هذا  في  ونسجل  املهنية.  التطبيقات  وإغناء  بتأهيل  املتعلقة 

املعلومياتي »أداء وموارد بشرية« وتطوير نظام املعلومات اخلاص بنظام التقاعد التكميلي.

احملور اخلامس : التطوير التنظيمي
على مستوى»التنظيم واملناهج« تبنى اجمللس اإلداري تعديال يخص الهيكلة وذلك تبعا للمصادقة على نتائج 
الدراسة املتعلقة بوضع الهيكلة اجلديدة للصندوق .وسيتم الشروع بالعمل بالهيكلة اجلديدة ابتداء من فاحت 
شتنبر ،2011 كما مت اعتماد هذه الهيكلة من أجل حتسني وظائف أجهزة الصندوق واالستجابة ملتطلبات 
املنخرطني واملتقاعدين والشركاء .وبهذا الصدد فإن إعادة الهيكلة التي مت اعتمادها موجهة إلى خدمة الزبناء  
وتروم حتقيق األهداف املرتبطة بتحسني األداء الشامل سواء على مستوى األنشطة واملساطر وذلك لضمان 

التحكم في اخملاطر وكذا اليقظة اإلستراتيجية من أجل قيادة أنظمة التقاعد.

أما فيما يتعلق مبجال« تدبير اجلودة »فقد مت إعداد برنامج العمل املتعلق بتنفيذ منهجية اجلودة في الصندوق 
املغربي للتقاعد .وباملقابل وفيما يتعلق ب»تدبير اخملاطر« فقد متت بلورة منهجية وكذا برنامج عمل من أجل 

تنفيذها.
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املقر اجلديد 
للصندوق املغربي للتقاعد

يف الذكرى الثامنني إلحداثه:
الصندوق املغريب للتقاعد يفتتح مقرا جديدا بحي الرياض بالرباط

منذ إعادة هيكلته في نونبر 1996 كمؤسسة عمومية، 
على  متناميا  تطورا  للتقاعد  املغربي  الصندوق  عرف 
مستوى أنشطته وعدد املستفيدين)1( من خدماته وعدد 
مستخدميه)2(. إال أن هذا التطور لم يواكبه توفير شروط 

جيدة الستقبال الزبناء، ولعمل املستخدمني.

على  وتوزيعها  للصندوق  اإلدارية  البنايات  تعدد  أن  كما 
على  كاف  بشكل  يساعد  لم  الرباط  في  مواقع  خمس 
إدماج اإلجراءات وعلى التواصل الداخلي. ونظرا لكل هذه 
األسباب، صادق اجمللس اإلداري للصندوق على قرار إحداث 
مصالح  مختلف  إيواء  أجل  من  الرياض  بحي  جديد  مقر 

املؤسسة.

ميتد املقر اجلديد على مساحة إجمالية تصل إلى 000 24 
عصرية  وجتهيزات  حتتية  بنية  على  يتوفر  كما  مربع،  متر 
تسمح للصندوق بإجناز مهامه بشكل جيد، وبلوغ أهدافه 
االستراتيجية بفعالية، وكذا حتسني جودة خدماته املقدمة 

للمنخرطني واملتقاعدين والشركاء. 

وعلى املستوى التنظيمي، شكل املقر أداة مهمة لتطوير 
األداء الوظيفي للمصالح واملساطر واألنظمة. كما شكل 
واملالءمة  السالمة  ملعايير  يستجيب  للعمل  جيدا  إطارا 

والراحة. 

وعلى املستوى الداخلي، فإن عملية التغيير هاته، واملسماة 
مشروع “التطور” اعتبرت حتد يتعني رفعه. وقد جرت عملية 
االنتقال إلى املقر اجلديد في إطار تعزيز الثقافة الداخلية 
واالحترام  الفريق  وروح  املسؤولية  قيم  على  القائمة 

املتبادل.

ومتقاعد   منخرط  واملتقاعدين   1.468.658  املنخرطني  عدد  بلغ   )1(
سنة 2010 مقابل  533 223 1 سنة 2001 .

)2(    468 مستخدم سنة 2010 مقابل 291 سنة 1996.     



I- األنشطة املتعلقة بتدبير املعاشات

تشمل األنشطة املتعلقة بتدبير املعاشات إجناز العديد من األنشطة املرتبطة 
متابعة  وكذا  والعسكريني،  املدنيني  الدولة  موظفي  انخراطات  بتحيني  خاصة 
اخلدمات  تصحيح  وأيضا  احمللية،  اجلماعات  مبستخدمي  اخلاصة  االقتطاعات 
الصندوق  إلى  التقاعد  رواتب  ملنح  اجلماعي  النظام  من  املعاش  حقوق  وحتويل 
أداء  وكذا  اإلعفاء،  وأشغال جلنة  املقتطعة،  املبالغ  واسترجاع  للتقاعد،  املغربي 
العامة للمملكة في دجنبر  املوقعة مع اخلزينة  املعاشات. وستمكن االتفاقية 
2010 من حتسني جودة املعطيات املتعلقة بتدبير املعاشات وهو ما سيمكن من 

حتسني جودة اخلدمات املقدمة للفئات املشمولة بالتغطية. 
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I- األنشطة املتعلقة بتدبير املعاشات
I-1. االنخراطات

خالل نهاية سنة 2010 وصل العدد اإلجمالي للمنخرطني بالصندوق املغربي للتقاعد إلى   862 938 منخرط 
موزعني حسب الهيئات املشغلة على الشكل التالي:

كما تابع الصندوق املغربي للتقاعد عملية حتيني جذاذات املوظفني املنخرطني في الصندوق وذلك على مدى 
السنة. وميكن تلخيص النتائج احملصلة كالتالي:

n  العدد االجمالي ملوظفي الدولة املنخرطني في الصندوق بقي مستقرا مقارنة بالسنة املاضية في حدود 

212 732 منخرطا ؛

n  بلغ عدد املنخرطني املنتمني للجماعات احمللية 076 108 مستخدما مقابل 475 107 خالل سنة 2009 

بارتفاع بلغت نسبته 0,56 %؛

22 مستخدما مقابل 416 23 خالل   650 n  على مستوى املؤسسات العمومية فقد بلغ عدد املنخرطني 

سنة 2009 بانخفاض بلغت نسبته 3,27 %.

اجلدول رقم 1: عدد املنخرطني املساهمني موزعني حسب الهيئات املشغلة

األنظمة
التغير20092010

)10/09(%العدد%العدد

% 0,02-%  21284,85 732%   38384,84 732موظفو الدولة

% 0,56  %  07612,52 108% 47512,45 107موظفو اجلماعات احمللية

% 3,27-% 6502,62 22% 4162,71 23مستخدمو املؤسسات العمومية

% 0,04- % 938100 862% 274100 863اجملموع

I-2. مراقبة االقتطاعات
فيما يتعلق مبراقبة االقتطاعات اخلاصة مبستخدمي اجلماعات احمللية، مت خالل السنة املالية 2010 معاجلة 381 9 

من بيانات االلتزام السنوية التكميلية مقابل 735 7 خالل سنة 2009.

أما فيما يخص املؤسسات العمومية وهيئات اإلحلاق فقد بلغ عدد بيانات االقتطاع التي متت معاجلتها 205 
مقابل 244 سنة 2009.

I-3. تصحيح اخلدمات والتحويل
خالل سنة 2010 باشر الصندوق املغربي للتقاعد تصفية امللفات املتعلقة بتصحيح اخلدمات وحتويل حقوق 
املعاش من النظام اجلماعي ملنح رواتب التقاعد إلى الصندوق املغربي للتقاعد. ويتوزع عدد امللفات املتعلقة 

بتصحيح اخلدمات البالغ عددها 504 3 ملفا كاآلتي :

n  معاجلة 842 2 طلبا لتصحيح اخلدمات تتعلق مبوظفي الدولة املدنيني و240 طلبا للموظفني العسكريني 

وأفراد القوات املساعدة وهي امللفات التي متت تصفيتها جميعا ؛

n  معاجلة 422 طلبا لتصحيح اخلدمات ألعوان ومتقاعدي اجلماعات احمللية واملؤسسات العمومية ؛ 
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n  إلى حدود نهاية دجنبر 2010 ارتفع عدد الدفاتر الفردية احملولة من النظام اجلماعي ملنح رواتب التقاعد برسم 

االقتطاع من أجل املعاش للموظفني واألعوان املنتمني لإلدارات العمومية واجلماعات احمللية واملؤسسات 
العمومية إلى 916 9 دفترا مببلغ إجمالي يصل إلى 165 مليون درهم بزيادة بلغت نسبتها 190 % مقارنة 
بسنة 2009، وقد حتقق ذلك بفضل بروتوكول االتفاق املبرم مع النظام اجلماعي ملنح رواتب التقاعد الذي 

يهدف إلى تأهيل املعطيات املتعلقة بتواريخ الترسيم وتفعيل حتويالت األعوان املرسمني. 

ولإلشارة فإن مجموع هذه الدفاتر متت معاجلتها وإدراجها في قاعدة املعطيات املتعلقة باحلقوق.

I-4. استرجاع االقتطاعات
و فيما يخص موظفي الدولة املدنيني همت عملية استرجاع املبالغ احملتجزة ألجل التقاعد 380 ملفا يتعلق 
باالقتطاع و423 ملفا يتعلق باالقتطاع اإلضافي األول. أما املنخرطون في نظام املعاشات العسكرية، فقد 
همت عملية االسترجاع 242 ملفا. وفي اجملموع عاجلت مصالح الصندوق 096 1 ملفا يهم استرجاع املبالغ 

املقتطعة.

خالل سنة 2010 ، متت تصفية وأداء مستحقات 51 طلبا السترجاع املبالغ املقتطعة قدمت من طرف أعوان 
اجلماعات احمللية واملؤسسات العمومية وصودق عليها من لدن مصالح االنخراط واالقتطاع مسجلة بذلك 

انخفاضا بلغت نسبته 23,88 % مقارنة مع السنة املاضية.

I-5. جلنة اإلعفاء
643 ملفا يتعلق بالزمانة مقابل   2010 عاجلت جلنة اإلعفاء اخلاصة مبوظفي القوات املساعدة  خالل سنة 

622 ملفا خالل سنة 2009.

فيما يتعلق مبوظفي الدولة املدنيني، ارتفع عدد امللفات التي متت دراستها من طرف اللجنة إلى 631  ملفا 
من ضمنها 263 ملفا مت قبوله و 368 ملفا مت رفضه ألسباب مختلفة.

I-6. تصفية املعاشات
I-6-1.  معطيات عامة

عاجلت مصالح التصفية خالل هذه السنة 429 36 ملفا تتعلق باملعاشات واإليرادات واإلعانات برسم كافة 
األنظمة، مسجلة بذلك تراجعا طفيفا بنسبة 0,86  % مقارنة بالسنة املاضية.

متثل عملية التخويالت اجلديدة كما هو مبني في اجلدول رقم 2 أسفله النشاط الرئيسي في تصفية املعاشات 
املرتبطة باألنظمة املساهمة  التخويالت  ،فإن  بنسبة تقدر ب 62,10 % من عدد امللفات املعاجلة. وعموما 

واألنظمة غير املساهمة عرفت ارتفاعا بلغت نسبته على التوالي 38,26 %  و 24,86 %.

في حني همت املراجعات هذه السنة 671 6 ملفا ، بانخفاض بلغت نسبته 48,42 % من مجموع التصفيات 
مقارنة مع السنة املاضية. 

    أما بالنسبة لعدد امللفات التي مت حتويلها إلى ذوي احلقوق، فقد بلغ عددها 136 7 ملفا مسجلة بذلك 
انخفاضا طفيفا بلغت نسبته 2,34 % مقارنة مع السنة الفارطة. كما سجل نظام املعاشات العسكرية 
واألنظمة غير املساهمة تباعا انخفاضا بنسبة 11,72 % و16,22 % فيما ارتفعت التحويالت برسم نظام 

املعاشات املدنية بنسبة بلغت 13,90 %.
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اجلدول رقم 2 : توزيع ملفات التصفية حسب طبيعة العملية و األنظمة التي تنتمي إليها

نوع العملية
    التغير  20092010

10/09 %العدد%العدد
% 37,06%  62262,10 22% 50544,92 16التخويل

% 38,26%  77957,04 20% 02940,90 15األنظمة املساهمة
% 34,07%  98938,40 13% 43428,39 10املعاشات املدنية

% 75,40% 20414,29 5% 9678,07 2املعاشات العسكرية
% 2,58-% 5864,35 1% 6284,43 1معاشات أفراد القوات املساعدة

% 24,86% 8435,06 1% 4764,02 1األنظمة غير املساهمة
% 26,64% 8305,02 1% 4453,93 11-  الزمانة

% 37,69% 1790,49% 1300,35املعاشات املدنية
% 75,07% 2503,43 1% 7141,94املعاشات العسكرية

% 33,28-% 4011,10% 6011,64معاشات أفراد القوات املساعدة
% 58,06-% 130,04% 2310,08 - املقاومة

% 600,00% 70,02% 0,0  1معاشات املقاومني
% 80,00-% 60,02% 300,08التعويضات اإلجمالية

% 00,00% 300,0 - أنظمة أخرى غير مساهمة
% 48,42-% 67118,31 6% 93435,20 12املراجعات

% 50,76-% 12716,82 6% 44333,86 12األنظمة املساهمة
% 42,10-% 21314,31 24,505% 003 9املعاشات املدنية

 % 77,03-% 1,94 705% 0698,35 3املعاشات العسكرية
% 43,67-% 2090,57% 3711,01معاشات أفراد القوات املساعدة

% 10,79% 5441,49% 4911,34األنظمة غير املساهمة
% 37,54% 4361,20% 13170,86-  الزمانة

% 30,01% 00,00املعاشات املدنية
% 103,10% 2620,72% 1290,35املعاشات العسكرية

% 9,04- % 1710,47% 1880,51معاشات أفراد القوات املساعدة
% 35,71-% 1080,30% 21680,46 - املقاومة

% 28,21-% 280,08% 390,11معاشات املقاومني
% 37,98-% 800,22% 1290,35التعويضات اإلجمالية

% 100,0-% 0,00 0% 360,02 - أنظمة أخرى غير مساهمة

% 2,34-% 13619,59 7% 30719,89 7التحويل
% 1,43% 82916,00 5% 74715,64 5األنظمة املساهمة

% 13,90% 3599,22 3% 9498,03 2املعاشات املدنية
% 13,04-% 7944,92 1% 0635,61 2املعاشات العسكرية

% 8,03-% 6761,86% 7352,00معاشات أفراد القوات املساعدة
% 16,22-% 3,59 307 1% 5604,25 1األنظمة غير املساهمة

% 3,16% 2610,72% 12530,69-  الزمانة
% 73,68-% 100,03% 380,10املعاشات املدنية

% 8,33% 1950,54% 1800,49املعاشات العسكرية
% 60,00% 560,15% 350,10معاشات أفراد القوات املساعدة 

% 20,05-% 0012,75 1% 2523,41 21 - املقاومة
% 27,51- % 4111,13% 5671,54معاشات املقاومني

% 13,87-%  5901,62% 6851,86التعويضات اإلجمالية

% 18,18-% 450,12% 3550,15 - أنظمة أخرى غير مساهمة

% 0,86-%  100,0 429 36% 746100,0 36اجملموع
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I- 6-2. األنظمة املساهمة
على مستوى األنظمة املساهمة بلغ عدد امللفات التي متت تصفيتها ما يناهز 735 32 ملفا مقابل 219 33 

في سنة 2009 مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 1,46 %. ويتوزع هذا العدد وفق اجلدول رقم 3.

وفيما يخص   .2009 15 خالل سنة   029 2010  مقابل  20  779 خالل سنة  اجلديدة  التخويالت  بلغ عدد 
املراجعات فقد عاجلت مصالح الصندوق خالل هذه السنة 6 127 ملفا  مقابل 443 12 ملفا سنة 2009 

بانخفاض بلغت نسبته حوالي 51 %، أما عدد التحويالت فقد بلغت 829 5 ملفا. 

اجلدول رقم 3 : عدد ملفات التصفية بالنسبة لألنظمة املساهمة

األنظمة
20092010

التغير 09/10
اجملموعالتحويلاملراجعاتالتخويلاجملموعالتحويلاملراجعاتالتخويل

% 1,46-735 82932 1275 7796 21920 74733 4435 02912 15األنظمة املساهمة

% 5610,78 35922 2133 9895 38613 94922 0032 4349 10املعاشات املدنية

% 4,89-703 7947 2047051 0995 0638 0692 9673 2املعاشات العسكرية
 معاشات أفراد القوات

%  9,62-471 5862096762 7341 6283717352 1املساعدة

توزيع التخويالت اجلديدة حسب سبب احلذف من األسالك يبني أهمية نسبة اإلحاالت إلى التقاعد بسبب 
بلوغ حد السن كما هو مبني في اجلدول أسفله: 

اجلدول رقم 4 : توزيع التخويالت اجلديدة حسب سبب  اإلحالة إلى التقاعد

األنظمة
أسباب اإلحالة على التقاعد

 الوفاة في طوربلوغ حد السن
 العجزبناء على طلبالعمل

اجملموعأسباب أخرىالبدني

989 4462413 5031 0341 11نظام املعاشات املدنية
865 1062410 2101 5431 8موظفو الدولة

 موظفو اجلماعات
 احمللية ومستخدمو املؤسسات

العمومية
2 491293340003 124

790 0482646 6515263012 3نظام املعاشات العسكرية
204 9762525 2704082981 2املوظفون العسكريون

 موظفو القوات
586 381118372121 1املساعدة

779 05026820 7472 0291 6852 14اجملموع

من خالل قراءة هذه املعطيات يتبني أنه برسم أنظمة املعاشات املدنية فإن اإلحالة إلى التقاعد بسبب بلوغ 
حد السن تشغل احليز األكبر من امللفات بنسبة 78,9 % .  

بالنسبة  واملسجل  البدني  العجز  بسبب  التقاعد  إلى  لإلحالة  الكبير  العدد  وباستثناء  أخرى  جهة  من 
العسكرية ظلت  املعاشات  أنظمة  التقاعد فيما يخص  إلى  اإلحالة  أسباب  فإن   ، العسكريني  للموظفني 

مستقرة مقارنة بالسنوات املاضية.
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I-6-3. األنظمة غير املساهمة
I-6-3-1.  معاشات الزمانة

خالل السنة املالية 2010 بلغ عدد ملفات معاش الزمانة التي متت تصفيتها 2 527 ملفا مسجلة   
بذلك ارتفاعا بنسبة 25,41 % مقارنة مع سنة 2009 )اجلدول رقم 5(. 

1 ملفا من مجموع امللفات املعاجلة بنسبة بلغت 72,42 %، فيما همت   830 شكلت التخويالت اجلديدة 
املراجعات والتحويالت على التوالي 436 و261 ملفا مبا نسبته 17,25 % و10,33 %.

متثل تخويالت معاشات الزمانة العسكرية نسبة 68,31 % من مجموع معاشات الزمانة اخملولة. متبوعة 
مبعاشات القوات املساعدة بنسبة 21,91 %،  وأخيرا معاشات الزمانة املدنية والتي متثل فقط 9,78 %. 

اجلدول رقم 5 : عدد معاشات الزمانة التي متت تصفيتها حسب النظام وطبيعة العملية

األنظمة
 نسبة التغير20092010

10/09 اجملموعالتحويلاملراجعةالتخويلاجملموعالتحويلاملراجعةالتخويل

% 52725,41 8304362612 0151 4453172532 1الزمانة

% 13003816817931019214,29املعاشات املدنية

 معاشات
 القوات املسلحة

امللكية
7141291801 0231 2502621951 70766,86 %

 معاشات
% 23,79-6011883582440117156628القوات املساعدة

I-6-3-2. األنظمة األخرى غير املساهمة 

 2009 1 ملفا سنة   512 2010 مقابل  1 ملفا سنة  املاضية فقد متت تصفية 167  السنة  إلى  بالرجوع 
برسم األنظمة غير املساهمة بانخفاض بلغت نسبته 22,82 %. هذا االنخفاض سجل على مستوى جميع 

عمليات التخويل واملراجعة والتحويل. 

كما هو مبني في اجلدول رقم 6 أعاله  بلغ عدد معاشات ومنح قدماء املقاومني التي متت تصفيتها خالل سنة 
2010 ما مجموعه 1 122 معاشا مقابل 451 1  معاشا سنة 2009  و تتوزع بني 446 ملفا يتعلق مبعاشات 

العطب اخلاصة باملقاومني و676 ملفا خاصا بالتعويضات اإلجمالية. 

فيما يتعلق باألنظمة األخرى التي هي في طور االندثار )املنح اخلاصة ومكافآت عن النيابة... (. بلغ عدد امللفات 
التي متت تصفيتها في هذا اإلطار 45  ملفا سنة 2010 مقابل61  خالل سنة 2009.
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اجلدول رقم  6 : عدد امللفات التي متت تصفيتها بالنسبة لألنظمة األخرى غير املساهمة 
موزعة حسب طبيعة العملية

األنظمة
 نسبة20092010

التغير10/09 اجملموعالتحويلاملراجعةالتخويلاجملموعالتحويلاملراجعةالتخويل

%22,82-167 0461 512131081 3071 311741أنظمة أخرى غير مساهمة

1- معاشات وتعويضات قدماء 
%22,67-122 0011 451131081 2521 311681املقاومني

 معاشات الزمانة اخلاصة
%26,52-139567607728411446باملقاومني

%19,91-30129685844680590676التعويضات االجمالية

%26,23-2065561004545- أنظمة أخرى غير مساهمة

I-7. العالقة مع املرتفقني
وضع الصندوق رهن إشارة املرتفقني نظاما لالستقبال متعدد القنوات وغير ممركز  يعمل على تقدمي خدمات 
االستقبال املباشر على مستوى كل من املقر املركزي بالرباط واملندوبيات اجلهوية وكذا عبر مصالح االستقبال 

الهاتفي ، عالوة على تلقي الشكايات عن طريق املوقع االلكتروني للصندوق.

وتشكل قناة االستقبال املباشر الوسيلة املفضلة للمرتفقني بنسبة بلغت 94 %، حيث استقبلت املندوبيات 
اجلهوية  60 % منهم، فيما استقبلت املصالح املركزية بالرباط 40 %. 

اجلدول  7: توزيع عدد الزوار حسب قناة االستقبال

العددمصلحة االستقبال

604 136االستقبال بالرباط

878 202املندوبيات اجلهوية

482 339مجموع االستقبال املباشر

I-7-1.اخلدمات االلكترونية املقدمة عبر املوقع االلكتروني واالستقبال الهاتفي
املوقع االلكتروني للصندوق  (www.cmr.gov.ma)  هو موقع باللغتني العربية والفرنسية، ويضم معلومات حول 

أنظمة التقاعد وأنشطة الصندوق، كما يوفر خدمات إلكترونية تهدف تلبية حاجيات املرتفقني على مستوى :
n  االطالع على املعلومات وحتميل الوثائق اإلدارية )مطبوعات ومساطر ونصوص قانونية...(؛

n  وضع طلبات متعلقة بالوثائق اإلدارية »عن بعد«: )شهادات املعاش وشهادات االنخراط...(؛

n  توجيه الشكايات واالستفسارات؛

n  االطالع على املعلومات واالحتساب التقديري املتعلق بنظام التقاعد التكميلي »التكميلي«؛

n  تتبع مدى تقدم تصفية ملفات معاشات التقاعد.

منذ بدء العمل باملوقع االلكتروني وضع الصندوق - بصورة تدريجية- خدمات الكترونية جديدة متيزت بتطور 
وتأتي في  يتم االطالع عليها،  املوقع  أبواب وخانات  الزيارات وولوج هذه اخلدمة. كل  تصاعدي على مستوى 
املقدمة تلك املتعلقة بتتبع مدى تقدم تصفية ملفات معاشات التقاعد وهي اخلدمة االلكترونية األكثر 
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طلبا ب 70 %. كما يعمل املوقع على نشر »رسالة الصندوق املغربي للتقاعد« وهي نشرة إخبارية خاصة 
بأنشطة ومستجدات الصندوق موجهة للمنخرطني والشركاء.  

وبغية حتسني وتنويع خدماته ، أعلن الصندوق عن انطالق دراستني األولى تهم إحداث بوابة إلكترونية للصندوق  
.)CRM( والثانية تتعلق  بوضع آلية لتدبير العالقة مع الزبناء ، « e-CMR »

I-7-2.املندوبيات اجلهوية

في إطار سياسة القرب، وضع الصندوق رهن إشارة املنخرطني واملتقاعدين شبكة تتكون من سبع مندوبيات 
جهوية تغطي مجموع التراب الوطني وتوجد في مدن تطوان ووجدة وفاس والدار البيضاء ومراكش وأكادير 
والعيون. والهدف املتوخى هو تقدمي خدمات القرب واالستقبال وتقدمي املعلومات وتلقي الوثائق اإلدارية اخلاصة 

باملرتفقني القاطنني بهذه اجلهات وإعفائهم عناء التنقل إلى املصالح املركزية بالرباط.

خالل سنة 2010 ، استقبلت املندوبيات اجلهوية السبعة 878 202 زائرا بنسبة 60 % من العدد اإلجمالي للزوار 
الذين مت استقبالهم من طرف مصالح الصندوق. مسجلة بذلك زيادة بلغت 24 % مقارنة بسنة 2009.

I-8. املستفيدون من املعاشات
خالل سنة 2010، بلغ العدد اإلجمالي للمستفيدين من املعاشات واإليرادات واملنح التي يصرفها الصندوق 

720 605 مستفيدا مسجال بذلك ارتفاعا بلغ 4,73 % مقارنة مع السنة الفارطة.

I-8-1. املستفيدون من معاشات األنظمة املساهمة

لقد ارتفع العدد اإلجمالي للمستفيدين من معاشات التقاعد املدنية والعسكرية و القوات املساعدة من  
086 426 سنة 2009 إلى 414 440 سنة 2010 أي بزيادة بلغت نسبتها %3,36.

سنة 2009 إلى  من 851 228  املدنية  التقاعد  معاشات  من  املستفيدين  عدد  انتقل  الفترة،  نفس  خالل 
  685 237  خالل نهاية دجنبر 2010 مسجال بذلك زيادة بلغت 3,86 %. 

2009 إلى 729 202 سنة  هذا و قد ارتفع عدد املستفيدين من املعاشات العسكرية من 235 197 سنة 
2010 بزيادة بلغت 2,79 %. 

اجلدول رقم 8 : توزيع املتقاعدين حسب األنظمة

األنظمة
 نسبة التغير20092010

10/09 %العدد%العدد

% 3,36% 414100 440% 086100 426األنظمة املساهمة

% 3,86% 68553,97 237% 85153,7 228املعاشات املدنية

% 2,78% 51635,99 158% 22136,2 154معاشات العسكريني

% 2,79% 21310,04 44% 01410,1 43معاشات القوات املساعدة
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I-8-2. املستفيدون من معاشات األنظمة غير املساهمة
انتقل عدد املستفيدين من األنظمة غير املساهمة من 301 152 سنة 2009 إلى 306 165 سنة 2010 
الدولة للصندوق مهمة تدبير وتسيير بعض  إلى منح  بارتفاع بلغت نسبته 8,54 %، ويعزى هذا االرتفاع 

املعاشات االستثنائية.

اجلدول رقم 9 : توزيع املستفيدين من األنظمة غير املساهمة حسب األنظمة وحسب الفئات املستفيدة
اجملموعفئة املستفيديناألنظمة

ذوو احلقوقاملستفيدون

306 119165 18750 115األنظمة غير املساهمة
749 19880 55123 157- الزمانة

261 26102 2 املعاشات املدنية

095 42263 67319 43املعاشات العسكرية

393 77615 6173 11معاشات القوات املساعدة

054 79836 25621 214- املقاومون

142 67921 46311 9معاشات الزمانة اخلاصة باملقاومني

912 11914 79310 4التعويض اإلجمالي

34350435- املعاشات االستثنائية

861 664219743 441- معاشات أخرى

509 50902 2اإليرادات الدائمة ملؤسسة احلسن الثاني

1080108معاشات الوزراء السابقني

334 334017 17منح اإلغاثة لصندوق التبغ

121451219إيرادات الزمانة

691 499219222 20منحة تكميلية
207 9264 2812 51- أنظمة أخرى غير مساهمة

I-9. املعامل الدميوغرافي
يعد املعامل  الدميوغرافي أحد املقاييس الرئيسية التي تشير إلى السالمة املالية ألنظمة التقاعد املمولة 

وفق مبدأ التوزيع لكونه يحدد عدد النشيطني الذين ميولون معاش متقاعد واحد.

فبخصوص األنظمة التي يقوم الصندوق املغربي للتقاعد بتسييرها، لوحظ خالل العقدين األخيرين انخفاض 
املتقاعدين ثالث مرات أسرع من عدد النشيطني وذلك  الدميوغرافي، نتيجة الرتفاع عدد  مستمر للمعامل 

خالل العشرين سنة األخيرة.

فإذا كان املعامل اخلاص بنظام املعاشات املدنية والذي يبلغ 2,87 منخرط لكل متقاعد يضمن إلى حد ما 
التوازن املالي لهذا النظام ، فإن املعامل الدميوغرافي اخلاص بنظام املعاشات العسكرية يبقى دون املستوى 

املطلوب للحفاظ على التوازن املالي للنظام.
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الرسم البياني رقم 1: تطور املعامل الدميوغرافي لنظامي املعاشات املدنية والعسكرية

I-10. نظام التقاعد التكميلي
املسمى  التكميلي  التقاعد  نظام   2006 للتقاعد  سنة  املغربي  الصندوق  أحدث  اخلدمات  تنويع  إطار  في 
للصندوق،  املنتمني  وعسكريني  مدنيني  واملتقاعدين  للمنخرطني  مخصصا حصريا  »التكميلي«. 
 1425 احلجة  ذي   3 في  الصادر  رقم 46-05  واخلوصصة  املالية  وزير  السيد  قرار  مبوجب  النظام  هذا  ويسير 
املوافق ل 14 يناير 2005 والصادر في اجلريدة الرسمية عدد 5288. وهذا النظام الذي ال يهدف الصندوق منه 

حتقيق أرباح، يسير وفق مبدأ الرسملة.

ويجري االقتطاع برسم االنخراط في نظام التقاعد التكميلي من املنبع بإذن من املنخرطني في إطار اتفاقيات 
العامة  للخزينة  التابع  للمعاجلات  الوطني  املركز  مع  املبرمة  تلك  سيما  واالقتطاعات  املعلومات  لتبادل 

للمملكة.

خالل سنة 2010 قام الصندوق باحتساب نسبة عائدات النظام وحتيني الدفاتر الفردية للمنخرطني . وهكذا 
بلغت نسبة املردودية املوزعة على املنخرطني 7،01 % ومت إخبار املعنيني باألمر بالبيانات املتعلقة بوضعيتهم 

الفردية.   
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II- النتائج احملاسبية واملالية 

شهدت سنة 2010 وضع البرنامج احملاسباتي لصناديق التقاعد 
من طرف الصندوق املغربي للتقاعد. وفي هذا السياق متت بلورة 
البيانات التركيبية حسب متطلبات الدليل املرجعي اجلديد، وهو 
يتضمن زيادة على حصيلة وحسابات املداخيل والنفقات حسب 
تكميليا يغطي مختلف  بيانا معلوماتيا  أربعني  املسير،  النظام 

مجاالت أنشطة الصندوق املغربي للتقاعد.
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II- النتائج احملاسبية واملالية 
II-1. الــمـــوارد اإلجمالية

خالل  من  ويتضح  املاضية.  املالية  بالسنة  مقارنتها  مع  ومصادرهما  والنفقات  املوارد  التالي  اجلدول  يوضح 
اجلدول أن االقتطاعات ألجل معاش التقاعد و مساهمة الدولة تشكالن 82,59 % من موارد الصندوق.

اجلدول رقم 10 : تطور املوارد حسب الفئات مابني سنتي  2009 و 2010
         
  
املوارد )مباليني الدراهم( 

     نسبة التغير20092010
10/09 %املبلغ%املبلغ

% 7,90% 603,3035,23 7% 046,6934,82 7االقتطاعات برسم معاش التقاعد

9,22%% 299,2169,70 68,855%851,92 4موظفو الدولة املدنيون

8,92%% 12,72976,6212,84%896,67موظفو الدولة العسكريون

% 4,07% 170,872,25% 164,182,33موظفو القوات املساعدة

% 1,40-% 275,383,62% 279,293,96جنود ذوو األجرة  الشهرية  التصاعدية

% 6,92% 623,028,19% 582,688,27مستخدمو اجلماعات احمللية

% 18,94-% 195,772,57% 241,513,43مستخدمو املؤسسات العمومية

% 105,06% 62,420,82% 30,440,43املوظفون امللحقون

% 7,25% 224,0147,37 10% 532,6347,10 9املساهمات

% 7,42% 029,0288,31 9% 405,1088,17 18- مساهمة الدولة برسم األنظمة املساهمة

% 8,08% 146,6090,23 8% 537,2789,67 7)*( امليزانية العامة للدولة وامليزانيات امللحقة

% 8,21% 625,246,92% 577,836,87اجلماعات احمللية

% 22,02-% 199,942,21% 256,383,05املؤسسات العمومية

% 70,27% 57,240,63% 33,620,40هيئات اإلحلاق

% 5,98% 194,9911,69 1% 127,5311,83 21- مساهمة الدولة برسم األنظمة غير املساهمة

% 58,77-% 234,021,08% 567,592,80تصحيح اخلدمات و االقتطاع اإلضافي والتحويالت

% 41,45-% 5,062,16% 8,651,52تصحيح اخلدمات

% 177,02% 164,6970,37% 59,4510,47التحويالت إلى النظام اجلماعي

% 87,13-% 64,2727,46% 499,4988,00االقتطاع اإلضافي

% 14,01% 523,1016,32 3% 090,0815,27 3عائدات احملفظة املالية واملمتلكات وموارد مختلفة 

% 13,54% 449,0997,90 3% 037,7698,31 3عائدات احملفظة املالية
% 55,94% 57,931,64% 37,151,20الفوائد على احلساب اجلاري والقروض

% 5,97% 16,080,46% 15,170,49العائدات الصافية لألكرية والكفاالت

% 6,66% 584,43100 21% 236,99100 20اجملموع

* برسم األنظمة املساهمة مبا فيها مساهمة الدولة بالنسبة للعسكريني والقوات املساعدة 
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II-1-1. االقتطاعات ألجل معاش التقاعد
2010 إلى 603,30 7 مليون درهم بزيادة بلغت  7,90 %  ارتفعت االقتطاعات ألجل املعاش خالل السنة املالية 

مقارنة مع السنة املاضية.  

املوظفني  أجور  على  منجزة  منها 70 %  الصندوق  موارد  االقتطاعات  35,23 % من مجموع  نسبة  متثل 
املدنيني.

الرسم البياني رقم 2: توزيع االقتطاعات حسب فئات املنخرطني برسم سنة 2010

II-2-1. مساهمات الهيئات املشغلة
املالية  السنة  العمومية خالل  واملؤسسات  اإلحلاق  وهيئات  احمللية  واجلماعات  الدولة  يقدر مبلغ مساهمات 

2010 ب 9029,02 مليون درهم، وهو ما ميثل ارتفاعا بنسبة 7,42 % مقارنة بالسنة الفارطة.

الرسم البياني رقم 3 : توزيع املساهمات حسب الهيئات املشغلة برسم سنة 2010

 امليزانية العامة للدولة وامليزانية امللحقة

اجلماعات احمللية
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II-3-1. العائدات األخرى
تشكل عائدات احملفظة املالية أهم املوارد األخرى للصندوق خالل هذه السنة ، حيث بلغت  499,09 3مليون 

درهم سنة 2010 مقابل 037,75 3 مليون درهم سنة 2009 أي بزيادة تقدر ب  13,54 %. 

وعلى العكس من ذلك سجلت مبالغ تصحيح اخلدمات واالقتطاع اإلضافي والتحويالت من طرف النظام 
اجلماعي ملنح رواتب التقاعد إلى الصندوق املغربي للتقاعد انخفاضا مهما بلغت نسبته  51,77 %.

II-2. التحمالت اإلجمالية
مقابل  درهما  مليون   17 504,55 إلى   2010 سنة  نهاية  عند  الصندوق  لتحمالت  االجمالي  املبلغ  وصل 

587,12 16 مليون درهم مسجلة بذلك ارتفاعا يقدر ب5,53 %. 

التحمالت  ويبقى حجم   .2010 و   2009 التحمالت حسب كل فئة بني سنتي  توزيع  التالي  اجلدول  ويوضح 
عموما مستقرا باملقارنة بالسنة املالية 2009. وهي النفقات التي يتحملها الصندوق برسم أداء املعاشات 

والتي متثل اجلزء األكبر من التحمالت العامة للصندوق بنسبة 94,83 %.

II-2-1. النفقات امللتزم بها 
اجلدول رقم 11 : تطور النفقات حسب الفئات ما بني سنتي 2009 و 2010

النفقات )مباليني الدراهم(
     نسبة التغير  20092010

10/09 %العدد% املبلغ

% 5,86 88,13%   426,31 15% 571,8787,85 14األنظمة املساهمة

% 7,00% 681,3569,24 10% 982,3268,50 9نظام املعاشات املدنية
% 3,39% 4744,9630,76% 589,5531,50 4نظام املعاشات العسكرية

% 6,74% 173,366,70 1% 099,296,63 1األنظمة غير املساهمة

% 0,15% 536,5445,73% 535,7248,73الزمانة
% 6,34-% 236,6120,17% 252,6322,98قدماء املقاومني

% 30,97% 379,5032,34% 36,,289,7626أنظمة جديدة مسيرة حلساب الدولة
% 2,22-% 20,711,77% 21,181,93أنظمة أخرى

% 17,38% 145,850,83% 124,250,75مصاريف التدبير

% 11,92% 137,1894,06% 122,5798,65نفقات التسيير
% 23,24% 7,005,11% 5,684,36مواد و لوازم للشراء

% 19,25% 56,2441,00  % 47,1638,48نفقات أخرى خارجية

% 54,66-% 0,730,54% 1,611,31دفع الضرائب

% 7,46% 73,2053,36% 68,1255,58نفقات املستخدمني
% 416,07% 8,675,94%  1,681,35نفقات التجهيز

% 326,92% 1,1112,80% 0,2615,48 عقارات غير مادية
% 432,39% 7,5687,20% 1,4284,52عقارات مادية

% 21,15% 28,640,16% 23,640,14           إرجاع االقتطاعات وإعادة دفع االقتطاعات املستوفاة خطأ

% 20,33% 25,0487,44% 20,8188,03 املوظفون املدنيون
% 422,22% 0,943,27% 0,180,76املوظفون العسكريون

%  0,38% 2,669,29% 2,6511,21موظفو القوات املساعدة

% 4,91-% 730,394,18% 768,074,63نفقات التوظيفات واملوارد واالحتياطيات

% 5,53% 504,55100 17% 587,12100 16اجملموع
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النفقات امللتزم بها من طرف الصندوق برسم أداء املعاشات خالل السنة املالية 2010 ارتفعت إلى 599,67 16   
مليون درهم كما هو مبني في اجلدول أعاله.

تظل النفقات امللتزم بها من طرف الصندوق برسم أداء معاشات األنظمة املساهمة مهيمنة بنسبة  % 92,93 من 
مجموع االلتزامات  املسجلة خالل سنة .2010 وحتتل املعاشات املدنية مبفردها % 69,24 من مجموع هذه النفقات  مقابل      

 % 30,76 بالنسبة للمعاشات العسكرية .أما معاشات األنظمة غير املساهمة فإنها ال متثل سوى % 6,71 .

II-2-2. إرجاع االقتطاعات وإعادة دفع االقتطاعات املستوفاة خطأ   
عرفت عملية إرجاع االقتطاعات ارتفاعا بلغت نسبته 21,14 % مقارنة بالسنة الفارطة مسجلة  بذلك 

مبلغا قدره 28,64 مليون درهم، متثل منها املعاشات املدنية نسبة 87,44 % . 

II-2-3. نفقات التوظيفات 
بالرغم من زيادة حجم االحتياطيات عرفت نفقات  التوظيفات انخفاضا بنسبة  4,91 % مقارنة بالسنة 

املاضية.

II-3. التوازن املالي

II-3-1. التوازن املالي حسب األنظمة
يتضح من خالل احلصيلة املالية لنظام املعاشات املدنية أن هذا األخير ال زال يوفر فائضا ماليا حيث وصلت 
نسبة التغطية إلى 117,76 %، أما الفائض املالي فقد اجته نحو االنخفاض مببلغ 897,44 1  مليون درهم 
العسكرية  املعاشات  نظام  فإن    2006 سنة  الدولة  مساهمة  في  الزيادة  من  الرغم  وعلى   .  2010 سنة 

يسجل عجزا مضطردا منذ سنة 1993.

اجلدول رقم 12 : التوازن حسب األنظمة

 األنظمة
)مباليني الدراهم(

 االقتطاعات
املواردمساهمة املشغل 2)1(

1+2=3
النفقات

معدل التغطيةالرصيد     4ـ43

% 897,44117,76 681,351 578,7910 264,5912 314,206 6نظام املعاشات املدنية

% 381,8491,95-744,96 363,124 846,784 516,342 1نظام املعاشات العسكرية



III- القيادة االكتوارية واملالية لألنظمة

تطبيقا ملقتضيات املادة الرابعة من املرسوم رقم 2.95.749 الصادر 
في 8 رجب 1417 املوافق ل 02 نونبر 1996 القاضي بتطبيق القانون 
رقم 43.95 واملتعلق بإعادة تنظيم الصندوق املغربي للتقاعد الذي 
اإلداري  للمجلس  اإلكتوارية  احلصيلة  بتقدمي  الصندوق  إدارة  يلزم 
سنويا ، قامت مصالح الصندوق بإجناز احلصيلة االكتوارية لنظام 

املعاشات املدنية برسم سنة 2010.
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III- القيادة االكتوارية واملالية لألنظمة
III-1. القيادة االكتوارية لألنظمة

على  بناء  البعيد  املدى  على  ومالية  دميوغرافية  بإسقاطات  القيام  يستوجب  اإلكتوارية  احلصيلة  إجناز  إن 
التزاماته املستقبلية  فرضيات تطور املقاييس التقنية التي تتحكم في تسيير النظام وتهدف إلى تقييم 
إضافة إلى موارده املتوقعة، وتعطي احلصيلة االكتوارية فكرة عن تطور النظام على مدى زمني معني اجتاه 

املنخرطني واملتقاعدين وذوي احلقوق احلاليني ) التقييم في إطار مجموعة شبه مغلقة (.

وتتلخص احلصيلة االكتوارية لنظام املعاشات املدنية في سنة 2010 على النحو التالي:

اجلدول رقم 13 : احلصيلة االكتوارية لنظام املعاشات املدنية في سنة 2010  
010 2مباليني الدراهم

969 701 القيمة احلالية احملتملة للنفقات1
580 585مجموع احلقوق املكتسبة

060 437 احلقوق املكتسبة للنشيطني
988 110 احلقوق املكتسبة للمتقاعدين

532 37احلقوق املكتسبة للمستفيدين من املغادرة الطوعية
388 116احلقوق املستقبلية

834 131القيمة احلالية احملتملة للموارد
520 70االحتياطيات املتوقعة

615 499-التحمالت الصافية غير املشمولة بالتغطية2

 سنة 2021أفق التوازن
% 28,83معدل التمويل املسبق 3

% 12,04معدل التغطية للحقوق املكتسبة4

1- القيمة احلالية للتدفقات املتوقعة )الفوائد أو مساهمات( في إطار مجموعة شبه مغلق متثل القيمة احلالية للتدفقات النقدية احملتملة للسكان 
احلاليني من النشيطني واملتقاعدين )باستثناء الوافدين اجلدد(. هذه التدفقات تشمل احلقوق املاضي واملستقبل.

2- غير مشمولة بالتغطية سواء باالشتراكات املستقبلية أو باألصول احلالية.

3- معدل قيمة احتياطي املعاشات والقيمة احلالية املتوقعة للموارد على القيمة احلالية للخدمات املتوقعة.

4 - معدل قيمة احتياطي املعاشات على القيمة احلالية املتوقعة للحقوق اخملولة.

يتبني من خالل اجلدول أعاله أن القيمة احلالية احملتملة للمعاشات تصل - في حالة اجملموعة شبه مغلقة-  
بلغت  ارتفاع  بنسبة  أي  الفارطة  السنة  درهم خالل  مليون   552  415 مقابل  درهم  مليون   701  969 إلى 
27,07 %. أما بالنسبة للقيمة احلالية احملتملة للموارد فقد عرفت زيادة بلغت 15,08 % مقارنة مع سنة 
2009 ، في حني وصلت االحتياطيات التقنية في نهاية سنة 2010 إلى 520 70 مليون درهم بزيادة بلغت 

نسبتها 7,62 % مقارنة مع سنة 2009.  

فيها  مبا  للموارد  احملتملة  احلالية  القيمة  بني  الفرق  متثل  والتي  املغطاة،  غير  الصافية  التحمالت  فإن  من جهتها 
االحتياطيات والقيمة احلالية احملتملة للتحمالت تقدر ب 615 499 مليون درهم بزيادة بلغت نسبتها 34,19 % 

مقارنة مع سنة 2009.

التمويل املسبق بنسبة 11,56 % ومعدل تغطية  على مستوى املؤشرات االكتوارية، لوحظ تراجع معدل 
احلقوق املكتسبة بنسبة 16,16 %.
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وملواجهة هذه الوضعية اقترح اجمللس اإلداري للصندوق املغربي للتقاعد على احلكومة سيناريو  يقضي بإجراء 
تعديالت معلماتية متكن من احلفاظ على سالمة وتوازن نظام املعاشات املدنية على املديني القريب واملتوسط، 
وذلك في انتظار بلورة إصالح شمولي ألنظمة التقاعد متوافق عليه بني الدولة والفرقاء االجتماعيني ويرمي 

هذا االقتراح إلى إدراج اإلجراءات التالية في القانون املالي لسنة 2011 : 

n  الرفع من سن اإلحالة على التقاعد إلى 62 سنة عوض 60 سنة املعمول بها حاليا، ابتداء من فاحت يناير    

2011؛

n  مراجعة األجر املرجعي املعمول به بالنسبة لوعاء احتساب املعاش مع أخذ بعني االعتبار متوسط األجر 

للثمانية سنوات األخيرة عوض آخر أجر املعمول به حاليا ؛

n  الرفع من نسبة االقتطاعات واملساهمات لتنتقل من %20 سنة 2010 إلى %22 سنة 2011 ثم إلى 24 

% سنة 2012.

إن التأثير املترتب عن تعديل املقاييس الثالثة السالفة الذكر سينعكس على التوازن املالي للنظام من خالل:

n  خفض االلتزام الصافي غير املغطى حتى سنة 2059 بنسبة 44 %. كما ستنتقل االلتزامات املالية من 

321 مليار درهم إلى 179 مليار درهم، بانخفاض صافي يصل إلى 142 مليار درهم ؛

n  تأجيل تاريخ ظهور أول عجز بالنسبة لنظام املعاشات املدنية إلى غاية سنة 2018 عوض  2013؛ 

غاية سنة  إلى  بالتزاماته  الوفاء  الصندوق من  النظام من خالل متكني  متويل  االحتياطيات في  دور  تعزيز    n

2026 عوض سنة 2020 في حالة اللجوء إلى  األرصدة املكونة. 

III-2. القيادة املالية لألنظمة
سجلت سنة 2010 حتصيل موارد مهمة تتعلق بالتسوية النهائية لالنعكاس املالي لعملية املغادرة الطوعية 
وكذا تصفية عجز أنظمة املعاشات العسكرية من طرف الدولة املسجل برسم الفترة  املمتدة بني 2004 

و2010. 

وصل املبلغ االجمالي للموارد اإلضافية سنة 2010 إلى 10.780,16 مليون درهم، وتتوزع كالتالي:

n  متأخرات عملية املغادرة الطوعية: 500,00 1 مليون درهم؛

n  تصفية متأخرات العسكريني: 350,00 4 مليون درهم؛

n  الفوائض التقنية: 1.639,81  مليون درهم؛

n  عوائد التوظيف: 290,35 3 مليون درهم.

انتقلت قيمة احملفظة املالية عند نهاية سنة 2010 إلى 549,71 70 مليون درهم مقابل 769,55 59 مليون 
درهم خالل السنة املنصرمة، وذلك بنسبة زيادة بلغت 18 %.
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2010

التقريــر 
 السنــوي 

عن  تقديرية  شهادات  ثالثة  على  للتقاعد  املغربي  الصندوق  حاز 
مشاريعه الثالثة التالية التي شارك بها في املباراة التي نظمتها 
 ،2008 نوفمبر  شهر  في  االجتماعي  للضمان  الدولية  اجلمعية 
تنويه خاص من  والثاني على  األول  املشروعان  والتي حظي فيها 

جلنة التحكيم :

n  وضع لوحة حتكم اكتوارية لقيادة أنظمة التقاعد؛

n  إحداث بطاقة أداء إلكترونية لفائدة املتقاعدين؛

n  إحداث خدمة جديدة عن بعد تتعلق باإلجابة ومتابعة استفسارات 

وشكايات املنخرطني.      

نال الصندوق املغربي للتقاعد اجلائزة التشجيعية عن مشروعه               
الوطنية  اجلائزة  برسم  اجلوائز  توزيع  حفل  خالل   »  e-CMR   «
الوزارة املنتدبة لدى  ،  الذي تنظمه  لإلدارة الرقمية دورة 2007 

الوزير األول املكلفة بتحديث القطاعات العامة.  

االعتراف و التميز




