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ACRONYMES : 

 CNSS : Caisse Nationale de Sécurité Sociale. 

 CMR : Caisse Marocaine de Retraite. 

 RCAR : Régime Collectif d Allocation de Retraite. 

 CIMR : Caisse Interprofessionnelle Marocaine de 

Retraite. 

 CDG : Caisse de Dépôt et De Gestion. 

 RC : Régime Complémentaire. 

 DAPS : Direction des Assurance et de la Prévoyance 

Sociale. 

 CSEA : Comité de Suivie  des Etudes Actuarielles . 
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  : مقدمة

لقد إستحدثت نظم الحماية اإلجتماعية قصد حماية اإلنسان خالل حياته العملية من      

األخطار التي قد تعترضه سواء مؤكدة الحدوث كالوفاة و الشيخوخة أو األخطار إحتمالية 

الحدوت كخطر العجز و المرض و البطالة، وذلك بإيجاد بديل عن األجر أو الراتب يتميز 

 .و الدورية في حالة إنقطاعه لتحقق هذه األخطاربمميزاته من الثبات 

ومن هذا المنطلق جاءت فكرة التقاعد أو التأمين اإلجتماعي والتي حضيت منذ عهد بعيد      

اإلقتصادية والسياسية، وحرصت الدول وبإهتمام المجتمعات على إختالف نظمها اإلجتماعية 

سرهم إلى درجة أصب  معها هذا النظام على كفالته لمواطنيها لتوفير حياة كريمة لهم و أل

مد مظلته لجميع األفرادإلى ؤكده الدساتير وتسعى المجتمعات تحقا إجتماعيا 
1
بذلك ففكرة و ،

من تعويض عن  ينتضمنه للمستخدم بفضل ما التقاعد أداة للتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية

إلنتاج، مما يوفر لهم إطمئنانا على المداخيل واألجور التي يفقدونها بعد إنتهاء قدرتهم على ا

أنفسهم وعلى ذويهم مستقبال، الشئ الذي ينعكس على مردودية العمل وعلى إستمراريته من 

 .جهة وإستقرار في عالقات الشغل من جهة أخرى

ن أوبذلك فضمان التقاعد ألجيال أفنت زهرة عمرها في بناء الوطن وتكوين أجياله يجب     

واجبا يفرضه مبدأ التكافل اإلجتماعي بين  بل أن يكونقعمل أخالقي نبيل ينظر إليه على أنه 

الملك الحسن الثاني  و في هذا الصدد قال إلستمرارية اإلنتاج،محفزا أفراد المجتمع أو 

خة تضمنون له الراحة بعد العمل وحين يشتعل الرأس شيبا و تطغى عليه الشيخو»

تضمنون له مقامه المحترم و المرموق في المجتمع، و في جميع مستويات العمل، إنه و هللا و

«...لعمل جبار ولكن عمل شيق في آن واحد وله جاذبيته كيفما كان ثقله ومسؤولياته 
2

  ، 

ومنه فالفئة النشيطة بالمغرب بدورها تستفيد من هذا النوع من الحماية اإلجتماعية بإختالف 

أنماطها خاصة فئتي األجراء و الموظفين، و التي خصصت لها أنظمة للتقاعد من أجل هذه 

                                                           
1  - lamelot «les retraites salaries – non salarais» encyclopedie delmas pour la vie des affaires p 9. 

نونبر  99الموافق ل  0011محرم  9اإلجتماعية العرب يوم الخميس  من خطاب الملك الحسن الثاني أمام وزراء الشؤون - 2

0999. 
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اللتين سيكون نظامها هاتين الفئتين باألمر الذي يعكس عناية المشرع المغربي الغاية 

 .حثموضوع هذا الب

" نظام التقاعد بين األجير والموظف" ومما الشك فيه أن دوافع إختيارنا لموضوع 

همية بالغة سنحاول إبراز بعض أمن  منظومة التقاعدكتسيه ت، ما أصبحت ثكموضوع للبح

( ثانيا)و منهجه  ثقبل أن نعمد إلى تحديد نطاق موضوع البح( أوال)مظاهرها في البداية 

 (.ثالتا)دراسته ة وإشكاليته ومنهجي

 :ثتجليات أهمية موضوع البح  :أوال

أهميته على مستوى العديد من النواحي، و التي جعلته موضوعا  ثيجد موضوع البح   

في مثل هذه المواضيع ذات الطبيعة الديناميكية  ثإذا أن الباح ثجديرا باإلهتمام و البح

يصاب بالفضول العلمي و الرغبة في الحصول على المعلومات واإلحصائيات المتجددة على 

مدار الوقت رغم ما قد يصادفه من صعوبات في ذلك، خاصة التعامل الجاف لبعض الجهات 

يم المعلومات والتي صادفناها المكلفة بتدبير هذا القطاع بفعل التحفظ المبالغ فيه في تقد

الصندوق المغربي للتقاعد خاصة على و  الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي بدورنا لدى

بالعلبة السوداء داخل منظومة " مستوى المعاشات العسكرية الذي وصفه لنا أحد الباحثين 

رض الحائط، الشئ الذي يضرب مبدأ شفافية تدبير هذا القطاع ع" تقاعد الموظفين بالمغرب

بعدما كنا نأمل أن نقارب في  مؤسساتال هاألمر الذي دفعنا إلى اإلستغناء عن معطيات هذ

الجانب الميداني لألنظمة التقاعد حتى نستطيع مالمسة جوهر اإلشكال، وإكتفينا  ثهذا البح

بتطعيمه ببعض اللقاءات والمقابالت مع بعض المتدخلين في الموضوع
3

، وبذلك يمكن 

 :يناألتي نييعلى المستو ثر أهمية موضوع البحهحصر مظا

                                                           
 :ونيةرالمنشورة على مواقعها اإللتك  للصناديقنا  على التقارير السنوية دإعتما  - 3

 www.cmr.com الصندوق المغربي للتقاعد -    

  www.cnss.comالصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي  -    

 www.cimr.com الصندوق المهني للتقاعد  -     
 

 

http://www.cmr.com/
http://www.cmr.com/
http://www.cnss.com/
http://www.cimr.com/
http://www.cimr.com/
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في العديد  نظريةمن الناحية ال ثتتجسد أهمية موضوع البح: على المستوى النظري -

األجراء والموظفين  قطاع تقاعد ينفرد به ذيال الطابع المتميزمن األوجه التي تظهر 

 :والتي تتجلى أساسا في البعدين التاريخي و األكاديمي  بالمغرب

إن نظام التقاعد الحالي لم يكن وليد اللحظة، بل تعود إرهاصاته : األهمية التاريخية       

الراغب في ضمان مورد مالي بعد  لمعاالصراع التقليدي بين المشغل و اللعدة قرون إثر 

إنقضاء فترة نشاطه
4

وما بأروبا وتطور المجتمعات الصناعية  اآللة، خصوصا بعد ظهور 

حركات عمالية كرست لهذا النوع من الحماية في مطالبها النقابية، وبذلك بدأ أفرزته من 

ولو بشكل متأخر بسبب إنشغال الدول  لضمان اإلجتماعيار قانوني لنظام يتبلور إطا

هتمام على حساب الجانب بتطوير نظامها االقتصادي الذي كان يحضى بكل اإل ةاألوروبي

عشر أقدمت إنجلترا في عهد الملكة إليزابيت سنة  أوائل القرن السابعاإلجتماعي، ففي 

على وضع قانون يهدف إلى حماية الفقراء وقد عرف هذا القانون بقانون  1061

Poor Law "الفقير
5

، وفي بداية األربعينيات قامت بوضع قانون بيفردج كأول نظام "

ة اإلجتماعيةالذي أسس لمدرسة لها فلسفتها الخاصة في مجال الحماي للضمان اإلجتماعي
6

 ،

على يد  1881سماركية بألمانيا التي أسست أول مبادئها سنة يإلى جانب المدرسة الب

بيسمارك
7
" الـتأمين اإلجتماعي"بإصدار أول نظام للحماية بمفهومها المعاصر، وهو نظام  

بين المشغل و األجير عن طريق دفع إشتراكات  هذا النظام إجباري يعتمد التمويل المشترك

التوزيع أو الرسملة، يضمن للمنخرطين  ةتحدد على أساس أجرة العمل و يعتمد إما طريق
                                                           

 :عدة تطورات نجملها إختصارابمرت فكرة التقاعد قبل أن تصل إلى صورتها الحالية  - 4

  متوقعة، و مصاريف راتب لمواجهة المصاريف غير الاليقوم على فكرة إدخار جزء من : التوفير الشخصي
 .حرى اإلدخارجر لسداد المتطلبات اليومية فباألن هذه الطريقة لم تنجح لعدم كفاية األأغير ، ...الشيخوخة

  لة الوقوع كالمرض و الشيخوخة و الزمانةيعد إحدى الوسائل التي يتم بها مواجهة مخاطر محتم: الضمان اإلجتماعي.... 

  يعتبر من أحدت األنظمة المنبثقة عن فكرة مواجهة المخاطر التي أصبحت تشمل باإلضافة إلى مجال الحماية :  التأمين
 .اإلجتماعية جميع مجاالت االحياة العامة

أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الحقوق ، كلية " وطنيةدور الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي في التنمية ال" الحاج الكوري  - 5

 .01ص  0990العلوم القانونية و اإلقتصادية واإلجتماعية  بالرباط السنة الجامعية 
6 -Rachid alfakir «  le financement de la retraite au maroc enjeux et perspectives » Mémoire pour 
l’obtention du diplôme  D’ études supérieures approfondies en sciences économiques faculté 
sciences juridiques  économiques et sociales- Rabat- année universitaire: 2009. 

للمواطن تشكل المدرستين معا فلسفة التقاعد المتبعة في تمويل أنظمة التقاعد حول العالم، حيت يرى بيفردج أن التقاعد كحق  - 7

يجب على الدولة ضمانه وتمويله عن طريق الضرئب العمومية المباشرة و غير المباشرة التي تدخل ضمن إطار الميزانية العامة 
جر وأداء اإلشتراكات التي هي عبارة عن وبذلك تتحمل الدولة جميع تكاليف التقاعد، أما المدرسة البيسماركية فتربط التقاعد باأل

جر وجودا و عدما كما هو الشأن بالمغرب حيت التتدخل يرتبط باأل -هذه المدرسة  –د حسب و بذلك فالتقاعإقتطاع دوري منه 
 .الدولة في تمويل التقاعد اإل بصفتها كمشغل
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معاشات التقاعد والزمانة و تعويضات عن األمراض وحوادت الشغل، وقد أخذت بهذا 

 .النظام العديد من الدول بما فيها بريطانيا و فرنسا و المغرب

بمن  تعويضات عن الزمانة و الشيخوخة  أول قانون يتعلقأما في فرنسا فقد تم وضع        

مجموعة من القوانين عملت على توفير حماية ، بعد ذلك تم إصدار 1881والوفاة سنة 

ليتم بعد ذلك إحدات مؤسسة التأمين ضد  ةلبعض الفئات و ذلك عن طريق جمعيات تعاضدي

ندة أرامل الشغل التي تخلف العجز الصحي الدائم في الصناعة و الزراعة و لمسا حوادث

 .المؤمن لهم

صدور العديد من القوانين لحماية العمال من المخاطر التي قد  اوبذلك فقد عرفت أوروب    

جتماعي بمفهوهما المعاصر بفعل إصرار حتياط اإلفتقدت ألنظمة اإلإتواجههم غير أنها 

إلقتصار على اإلدخار الفردي اإلختياري، حيث أن وظائف الدولة االليبراليين على  نالمفكري

في نظرهم تقتصر على تسيير المرافق الكبرى كالعدل و األمن و الدفاع الوطني، غير أن 

عتبار الحماية اإلجتماعية حق من حقوق العمال على الدول إإصرار النقابات العمالية على 

ة القرن العشرين إلى إقرار أنظمة للحماية بداي روبي فيوحمايته، دفعت بالمشرع األ

اإلجتماعية، ونشير إلى أن الوالية المتحدة األمريكية ظلت مخلصة لهذا الفكر إلى حدود سنة 

تاريخ صدور أول نظام للضمان اإلجتماعي عقب األزمة اإلقتصادية العالمية في  1391

"روزفلت"عهد الرئيس 
8
. 

ته بفعل أفقد عرف نظام للضمان اإلجتماعي منذ نش أما فيما يخص المجتمع اإلسالمي    

، حيث قال اإلسالمي أفراد المجتمع نتكريس المنظومة اإلسالمية للتكافل اإلجتماعي بي

مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا "رسول هللا صل هللا عليه و سلم 

لى خلق مؤسسات إما أدى  ذاوه"  الحمىإشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر و 

للفرد كمؤسسة الوقف والنذر  جتماعيةاإلو قتصاديةاإلساس ضمان الحاجيات كانت غايتها األ

الديوان الخاص بالعطاء وتقديم المعاشات للمستحقين الذي ووالزكاة، و مؤسسة بيت المال، 

معاشات تصرف حتى بل كانت ال أسماؤهم بها، دون أنشأه عمر بن الخطاب وفق قوائم

                                                           
 .00مرجع سابق ص "دور الصندوق الوطني للضمان االجتماعي في التنمية الوطنية " الحاج الكوري - 8
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كما يروى عن الخليفة عمر بن عبد  -غير المسلمين القاطنين بالدولة اإلسالمية  –لذميين ل

أنظر من قبلك أهل الذمة قد كبرت سنه، وضعفت قوته،  « :العزيز أنه كتب ألحد والته قائال

أمير نه قد بلغني أن إوولت عنه المكاسب، فأجره له من بيت مال المسلمين ما يصلحه، ف

ما أنصفناك إن : المؤمنين عمر بن الخطاب مر بشيخ من أهل الذمة يسأل أبواب الناس فقال

منك الجزية في شبابك و ضيعناك في كبرك، ثم أجرى عليه من بيت المال ما  ناكنا أخذ

 التضامن بمجال العبادات كالزكوات التي آلياتبل األكثر من ذلك ربطت بعض   » يصلحه

وجوبا وتقدم إلى الفقراء و العجزة تفرض على المسلمين تعد ركنا من أركان اإلسالم
9
. 

عن التقاعد أو الحماية اإلجتماعية بمفهومها  ثأما بخصوص المغرب فلم يعرف الحدي    

المنظومة اإلجتماعية التي كانت تلك أن الحديث إال مع دخول المستعمر الفرنسي بحكم 

الحرفة لمواجهة  في عالقات الشغل، وتكافل أهل القبيلة أو اتليد و العادالفترة تحكمها التقا

أولى مخاطر محتملة و توفير الرعاية اإلجتماعية لغير القادرين على اإلنتاج، وإن كانت 

جانب من الفقه -جتماعية حسب إرهاصات األنظمة اإل
10
قد ظهرت في عهد المولى الحسن  -

األول الذي من  بعض المعاشات بصفة فردية للجنود الذين ال يستطيعون إتمام خدماتهم بفعل 

ثناء مزاولتهم لمهامهم، إال أن هذا النظام كان يفتقد لطابع أاإلصابات التي يتعرضون لها 

هؤالء الجنود تأخذ شكل مؤسساتي وشكل هيكلي يمكن أن يجعل هذه المن  الدورية المقدمة ل

إلى القول بأن أنظمة التقاعد لم تكن  يدفع وهو ما ، نظام المعاشات كما هو متعارف عليه

حتياط المغربي الذي لتأخذ شكلها المؤسساتي إال في عهد الحماية وذلك بإنشاء صندوق اإل

المؤرخ في  يستفيد منه األجانب العاملين بإدارة الحماية دون غيرهم وذلك بمقتضى الظهير

، وبعد ذلك أحدث أول نظام للمعاشات المدنية بمقتضى الظهير الشريف 9191مارس  6

والذي كان يطبق إجباريا على جميع الموظفين المدنيين  9191المؤرخ في فات  مارس 

العاملين باإلدارة المغربية
11
حيث يعمل هذا النظام على تكوين رصيد يدفع مرة واحدة  

                                                           
دار السالم للطباعة و النشر و الترجمة ، سوريا الطبعة األولى ، عدم ذكر " التكافل اإلجتماعي في اإلسالم " عبد هللا ناصح علوان-9

 .00تاريخ الطبع، ص 
داري، اإل بيربحث لنيل دبلوم السلك العالي في التد"  أنظمة التقاعد في القطاع العمومي و الشبه العمومي"  باديدى محمد الحسن  -10

                  00ص :  9112 – 9112السنة الدراسية : لإلدارة الفوج الثالث المدرسة الوطنية 
بحث لنيل " ستمرارية إشكالية أنظمة المعاشات بالوظيفة العمومية بين محدودية اإلصالحات ورهان اإل"عزير علي أمداح   -11

 .   9112/9112ة  الفوج الثالث ،السنة الدراسية داري، المدرسة الوطنية لإلدارة العموميدبلوم السلك العالي في التدبير اإل
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دارية قتطاعات التي أنجزت على أجورهم طيلة حياتهم اإلتكون من اإللصال  المتقاعدين ي

ستثمارها بدل صرف معاشات ذات طابع إة المشغلة تضاف إليها فوائد ئوكذا مساهمات الهي

9191عمري، وأعقب ذلك إحداث أول نظام للمعاشات المدنية في فات  مارس 
12
ليصدر  

الصندوق الوطني للتقاعد الذي عهد  الذي أحدث بموجبه 9191مارس  10بعد ذلك ظهير 

من أجل التقاعد ومساهمات التي تتحملها الهيئات المشغلة سواء  قتطاعاتإ يريإليه بمهمة تس

تجاه المتقاعدين والمتمثل في صرف معاش إالدولة أو الجماعات المحلية والوفاء بالتزامه 

يراد عمريإعلى شكل 
13

، ليليه بعد ذلك صدور الظهير الشريف المؤرخ في فات  ماي 

الذي أحدث نظام المعاشات المدنية لفائدة الموظفين المغاربة مشابه لنظام تقاعد  9199

صدر ظهير شريف ألغى األنظمة السابقة وأحدث  9196ماي  90وفي  الفرنسيين،الموظفين 

بين موظفي إدارة الحماية سواء كانوا ألول مرة نظاما موحدا من حيث الحقوق والواجبات 

 91ستمر العمل بهذا النظام طيلة الفترة المتبقية من الحماية إلى غاية او ،مغاربة أو أجانب

9119دجنبر 
14
تقنية التوزيع في  عتمادإو، وقد كرس هذا النظام التخلي عن نظام الرسملة  

تمويل المعاشات
15

من % 6سم هذا القانون في قتطاع من أجل التقاعد برحدد نسبة اإل ، و

 199119، ليتم إصدار قانون ات المشغلةئكمساهمة للهي 90%الرواتب القارة للمنخرطين و

التطورات التي عرفتها اإلدارة المغربية بعد اإلستقالل  الخاص بالمعاشات المدنية لمسايرة

 .والذي ألغى الظهير السابق

داث أول نظام للقوات المسلحة الملكية أما فيما يخص المعاشات العسكرية فقد تم إح   

، والذي كان يستهدف فئة الضباط فقط ، ثم بعد ذلك أحدث نظام آخر خاص بفئة 0921سنة 

، وقد عمل  0991ثم لفائدة عسكري الحرس الملكي سنة  0920الضباط والجنود سنة 

لى إدماج أنظمة المعاشات العسكرية في نظام واحد وذلك بموجب القانون عالمشرع بعد ذلك 

                                                           
.0901مارس  91بتاريخ  919الجريدة الرسمية عدد  - 12 
الهالل العربية للطباعة والنشر، الرباط،  "على موظفي الدولة وأعوان الجماعات المحلية  المطبق نظام التقاعد" محمد حنين  - 13

 .02ص 0990الطبعة األولى 
أطروحة لنيل " م التقاعد المطبق على موظفي الدولة  بين أزمة التمويل  وتنمية الرعاية االجتماعية نظا" طارق أتالتي  -14

 . 90ص  9110-9112الدكتوراه ، كلية العلوم القانونية و اإلقتصادية واإلجتماعية محمد الخامس، الرباط  السنة الجامعية 
رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة كلية العلوم " واالستمرارية  الصندوق المغربي للتقاعد بين التحول" طارق أتالتي  -15

 .   920ص  9111- 0999القانونية واالقتصادية واالجتماعية ، أكدال الرباط  الجامعة 
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فراد القوات المساعدة سنة أتسع فيما بعد ليشمل إم ث، 0990دجنبر 01المؤرخ في  100. 90

099216
. 

الغاية  0991ن بدورهما إصالحيين متتاليين كان أولهما سنة ان القانوناوقد عرف هذ   

تعويض عن الالمعاشات لتشمل التعويضات القارة والدائمة ومنه توسيع قاعدة تصفية 

الذي  0999المنطقة الجنوبية، بدل الراتب األساسي فقط كما كان معموال به، و إصالح 

من التعويضات الممنوحة للمنخرط،  %011حتساب المعاش ليشمل إوسع بدوره وعاء 

ظاميةوبذلك أصبحت المعاشات تصفى على أساس كل عناصر األجرة الن
17
. 

المغربي المهني أما بخصوص نظام تقاعد أجراء القطاع الخاص فقد تم تأسيس الصندوق    

من طرف أرباب العمل بغرض تسيير نظام تقاعد لفائدة أجراء القطاع  9191للتقاعد سنة 

تقنية الرسملة في تمويله بعدما  عتمادإمكنه من  0119سنة  االخاص والذي عرف إصالح

كما صدرت كذلك إبان اإلستقالل عدة نصوص قانونية  معا،كان يعتمد التوزيع و الرسملة 

الفترة، إذ  تلكتكوين أول حكومة في  رتهدف تنظيم الحماية اإلجتماعية لفئة المأجورين إث

 المؤسس لصندوق اإلعانة 9190الذي غير ظهير  9191دجنبر  09صدر ظهير 

صدر الظهير الذي أحدث ألول مرة نظام الضمان  9191اإلجتماعية، وفي سنة 

اإلجتماعي
18

، وقد تضمن مجموعة من التعويضات نص عليها المشرع من خالل الفصل 

 :وهي كالتالي 9191األول من ظهير 

 .تعويضات يومية عن األمراض و الحوادت غير المهنية -

 .وتعويضات يومية عن األمومة -

 .ئليةوإعانات عا -

                                                           
.  09ص  ،مرجع سابق ،عزيز أمداح - 16 
 .02ص   9112و التوزيع الطبعة األولى سنة  دار القلم للطباعة و النشر" أي تقاعد...الموظف و المتقاعد" تالتي أطارق  - 17
هذا اليعني أن هذا الظهير كان أول تنطيم قانوني للحماية اإلجتماعية بالمغرب بل سبقته مجموعة من النصوص التشريعية في  - 18

ي تم الذ   0900ماي   00المتعلق بالتعويض عن حوادت الشغل و األمراض المهنية وظهير  0999يوليوز  92ذلك كظهير 

الذي أنشئ بموجبه صندوق اإلعانات  0909أبريل  99باإلضافة إلى ظهير  بموجبه تمديد التعويض إلى األمراض المهنية ،

 .و كان يقدم اإلعانات للمشغلين و المؤاجرين المنخرطين وفق شروط معينة 0929بظهير  عدل اإلجتماعية، الذي
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 .ومعاشات عن الزمانة و الشيخوخة -

ونظرا لكون هذا النظام لم يأت بضمان لجميع العمال فقد أدخل عليه تعديل بمقتضى      

الذي أدخل العمال الفالحين في النظام،  0910أبريل  1ثم ظهير  0999يوليوز  99ظهير 

 .ةلصناعة التقليديالذي مدد الضمان إلى العمال المأجورين في مجال ا 0990وكذا ظهير 

في الدولة والمؤسسات العمومية باإلضافة إلى أنظمة التقاعد المطبقة على موظو     

ختياريا، تم مع إالجماعات المحلية وتلك المطبقة على أجراء القطاع الخاص إجباريا أو و

بداية اإلستقالل إحدات أنظمة تقاعد ببعض المؤسسات غير خاضعة لنظام المعاشات المدنية 

من ذلك مثال النظام الخاص بستخدمي المكتب الشريف للفوسفاط، و النظام الخاص 

يدية و المكتب الوطني للكهرباء لسكك الحدلبمستخدمي بنك المغرب، و المكتب الوطني 

ألنظمة، ومع ذلك ظلت شريحة واسعة من مستخدمي المؤسسات العمومية غيرها من او

وأعوان الدولة والجماعات المحلية بدون تغطية إجتماعية إلى غاية إحدات النظام الجماعي 

، والذي ينخرط فيه وجوبا المستخدمون غير 0999أكتوبر 0لمن  رواتب التقاعد بتاريخ 

.ت المحلية ومستخدمي المؤسسات العموميةن مع الدولة والجماعاون العاملوالمرسم
19
 

وقد عرفت أنظمة التقاعد ببالدنا تطورات مهمة منذ اإلستقالل إلى يومنا هذا، كما     

ظهرت أنظمة جديدة منها اإلجبارية و منها التكميلية التي لها طابع إختياري، سواء في 

تكون من تالتقاعد بالمغرب  ةمونظمالقطاع العام أو القطاع الخاص، وبذلك يمكن القول أن 

 :األنظمة التالية

 :تتمثل األنظمة اإلجبارية في

ظفو الدولة و الجماعات المحلية مو اينخرط فيه إجباري: ربي للتقاعد غالصندوق الم -

 .المؤسسات العموميةو

 .أجراء القطاع الخاص ينخرط فيه إجباريا: الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي -

                                                           
الة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص كلية العلوم القانونية رس" أنظمة التقاعد في المغرب " بشرى الشباني -19

 .09ص –وجدة  –، السنة الجامعية  9119-9111جتماعية، تصادية واإلقواإل
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ه بعض مستخدمو المؤسسات العمومية غير فيينخرط : النظام الجماعي لمن  رواتب التقاعد  -

ن باإلدارات ون العاملوالخاضعين لنظام المعاشات المدنية واألعوان المؤقتون و المتعاقد

 .العمومية

نظام خاص بمستخدمي المكتب الوطني للماء و الكهرباء : الصناديق الداخلية الخاصة بعض -

 .ونظام أخر خاص بنك المغرب

 :نظمة اإلختيارية فهي مفتوحة في وجه أما األ

ن في األنظمة التكميلية التابعة والقطاع العمومي و الشبه العمومي المنخرط ومستخدم  -أ 

 .عد والنظام الجماعي لمن  رواتب التقاعدلكل من الصندوق المغربي للتقا

 :ن فيوالقطاع الخاص المنخرط ومستخدم –ب 

 .CIMRالصندوق المهني المغربي للتقاعد +               

 .بناك و شركات التأمينأنظمة التأمين اإلجتماعي اإلختياري التابع الأل+       

من سواء ومن هذا المنطلق فأنظمة التقاعد بالمغرب ميزتها األساس التعدد و الشتات      

وهو األمر  لهذه الصناديق أو طرق تمويلها و تدبير إحتياطاتها المالية،  حيث البنية التنظيمية

لمستفدين بإختالف هذه األنظمة كل ذلك لالحقوق و الضمانات المقدمة الذي يؤدي إلى تباين 

مسقبل كثير من التخوفات حول مستقبلها وناتها المالية الشئ الذي يثير الزهشاشة تواظل  في

خالل هذا  فالوقواآلالف من المنخرطين و المستفيدين الحاليين و أسرهم، هذا يستدعي منا 

الموظفين اعد الخاصة باألجراء وختالف بين أنظمة التقاإللتقاء و اإلظاهر على م ثالبح

أو من حيث الضمانات المقدمة لهاتين الفئتين، مع نظامها اإلداري و المالي سواء من حيث 

وعدم قدرتها  ي ظل التأكيدات الرسمية بقرب عجزهاأنظمة فهذه محاولة تشخيص واقع 

المنخرطين و المستفيدين، األمر الذي قد يعصف بالضمانات على الوفاء بإلتزاماتها إتجاه 

 .التي وعد بها لهؤالء

بزحم النصوص القانونية وكثرتها في مقابل  ثيتميز موضوع البح: همية األكاديميةاأل     

قلة المراجع و الكتابات و البحوت الجامعية و األكاديمية الدقيقة حول الموضوع، حتى وإن 
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وجدت فهي ال تالمس جوهر اإلشكال المتمثل في تشخيص أوجه اإلئتالف و اإلختالف بين 

ين و تعتمد معطيات و إحصائيات متجاوزة ال تسهم في تحيين تقاعد األجراء و الموظف

 .وضعية هذا القطاع الحيوي ذو الطابع المتغيير

من الناحية العملية في العديد من  ثتتجسد أهمية موضوع البح: لعمليعلى المستوى ا - 

 األجراء والموظفين هر مدى الخصوصية التي ينفرد بها قطاع تقاعدظاألوجه التي ت

 :المجاالت األخرىبالمغرب المرتبط بباقي 

في تحقيق حماية ث تتجلى في مدى قدرة موضوع البح: ة اإلجتماعيالناحية  من      

إجتماعية ترتكز على مبدأ التضامن، و تقديم خدمات للفئة المتقاعدة و الحفاظ على قوتها 

فترة نشاطها إذ كان لها اليومي من الضياع و تحسين مستوى معيشتها، ردا لجميل قدمته في 

في تطوير البنا الوطنية وتنميتها، الفضل في إستمرارية عجلة اإلنتاج وتقديم خدمات ساهمت 

الذي قد يخلق نوعا في ظل تباين هذه الخدمات بين أنظمة تقاعد األجراء و الموظفين األمر 

 .بين متقاعدي القطاع الخاص و متقاعدي الوظيفة العموميةمن الالمساواة 

تنحصر أهمية التقاعد عموما في المجال اإلقتصادي بكونه :  ةاإلقتصادي الناحية من      

يوفر إطمئنانا للمستخدمين عن فترة ما بعد نهاية مشاوارهم المهني األمر الذي يساهم في 

تحسين قدرتهم ومردوديتهم اإلنتاجية وعلى إستمرارية عالقات الشغل، باإلضافة إلى ما 

ة تساهم في نمو اإلدخار الوطني اطات المالية ألنظمة التقاعد من أموال طائلتوفره اإلحتي

 .تحقيق التوازنات الماكروإقتصاديةو

تتجلى األهمية على هذا المستوى في أن أنظمة التقاعد أصبحت :  ةالسياسي من الناحية      

جاذب حوله السياسيين و ملفا يت شتتجاوز ما هو إجتماعي أو إقتصادي لتصب  موضع نقا

القطاع في المحافظة على السلم  الفقرقاء السياسيون، األمر الذي يدل على حساسية هذا

األمن اإلجتماعيين، إذ أن الحكومات المتعاقبة جعلت من هذا الموضوع محل إهتماماتها، و

، بل األكثر من ذلك 3669ليتم إدراج إشكالية التقاعد ضمن محاور الحوار اإلجتماعي منذ 

 خلة لرئيس الحكومة الحالي أمام البرلمان بتاريءإشكالية ديمومة التقاعد موضوع مساكانت 

 .3619أبريل  3
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  ومنهجه ثموضوع البحتحديد نطاق ( ثالتا

نصوص القانونية المنظمة ال و عدم قدرةأنظمته تعدد  هوما يميز التقاعد بالمغرب إن 

لها من مسايرة التحوالت التي يعرفها المغرب على جميع المستويات خاصة تلك المتعلقة 

بالمتغير الديمغرافي، جعلها تتباين في تحقيق األغراض التي أحدثت من أجلها مما يخلق 

ف بمكسب من عدم اإلنسجام فيما بينها في ظل أزمة مالية تعيشها هذه األنظمة قد تعصنوعا 

، حتى وإن تعدد مظاهر التقاطع بينها سواء من للفئة النشيطة بالمغربجتماعية الحماية اإل

حيث البنية اإلدارية و المالية أو من حيث بعض الضمانات المقدمة للمستفيدين فإن جانب 

وهو األمر الذي قد  ،فيما بينها التباين و اإلختالف يرج  على جانب اإلئتالف واإلنسجام

دي حتما إلى أفضلية أنظمة على أخرى وإن إشتركت جميعها في الهاجس المالي الذي يؤ

 األجراءعلى الصناديق الخاصة فئتي سنقتصر  ثوإرتباطا بموضوع البحيهددها، 

المغربي الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي والصندوق المهني ب األمرويتعلق  لموظفيناو

للفئة الثانية، وإن كنا بالصندوق المغربي للتقاعد بالنسبة وللفئة األولى، للتقاعد بالنسبة 

، األمر الذي يفرض علينا نظمة فقطسنستعمل أحيانا مصطل  نظام التقاعد تعبيرا عن هذه األ

وبذلك فنظام التقاعد أو نظام المعاش هو ، ثالمحددة لنطاق موضوع البحعناصر التعريف بال

نخرط موظفا كان أو أجيرا في شكل إيراد عمري إثر من المال يتقاضاه الم نظام يكفل مبلغ

و إصابته بعجر ويؤول إلى المستحقين عنه وإلى أبويه بعد أإنتهاء خدمته بصورة نظامية 

يرمي إلى حماية المنخرط من مخاطر  لالجتماعي لإلحتياطعرف على أنه نظام وفاته، كما 

الشيخوخة و العجز عن طريق صرف معاشات أو إيرادات عمرية لفائدة المستفيدين حسب 

تحددها القوانين المحدثة ألنظمة التقاعد شروط
20

من مدونة  0، أما األجير فقد عرفته المادة 

عية واحد او عدة يعد أجيرا كل شخص التزم ببذل نشاطه المهني، تحت تب" الشغل بقولها 

فقد عرفه الموظف تعريف أما بخصوص  ،"، أيا كان نوعه، وطريقة أدائهرمشغلين، لقاء أج

في الفصل الثاني من قانون الوظيفة العمومية صراحة المشرع المغربي
21
كل شخص " بأنه 

" يعين في وظيفة قارة، ويرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسالك اإلدارة التابعة للدولة

                                                           
 .2صمحمد حنين، مرجع سابق،  -20

بشأن النظام األساسي للوظيفة العمومية، الجريدة ( 0921فبراير  90) 0099شعبان  0بتاريخ  0-21-111شريف رقم  ظهير-- 21

 .900، ص0921، بتاريخ 9099الرسمية عدد 
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النظام األساسي لموظفي الجماعات المحلية وفي
22
تخول صفة موظف بالجماعات " بالقول 

وما " كل شخص يعين في منصب دائم، ويرسم بإحدى درجات تسلسل أسالك الجماعاتل

سالك، األيالحظ على هذين التعريفين للموظف إرتكازهما على فكرة اإلنتماء و التبعية ألحد 

من الموظفين المتواجدين بالمؤسسات العموميةفئات أخرى األمر الذي يستثني 
23

وهو ما ، 

:" جامع والشامل، إذ جاء فيه مايليمن القانون الجنائي الذي يبقى هو ال 332تجاوزه الفصل 

يعد موظفا عموميا في تطبيق التشريع الجنائي، كيفما كانت صفته، كل من يعهد إليه في 

ة، بأجر أو بدون أجر و يساهم بذلك في حدود معينة بمباشرة وظيفة أو مهمة، ولو مؤقت

 خدمة الدولة أو اإلدارات العمومية أو الهيئات البلدية او المؤسسات العمومية أو مصلحة ذات

 ".نفع عام

تنبني على تحليل  مقاربةفسنعتمد  ثالبح أما على مستوى منهج دراستنا لموضوع

تقاعد  ةنظمأبين  ختالفواإل التطابقلوقوف على أوجه ل اإلطار القانوني ألنظمة التقاعد

 منهجالو حصائياإل منهجالوتحليلي المنهج الو تشخيص وضعيتها وفق  األجير و الموظف

رير الصادرة حول ا، إذ أن طبيعة الموضوع تتطلب توظيف اإلحصائيات والتقالمقارن

محل الدراسة،  التقاعد سواء عن الهيئات أو المؤسسات المهتمة بالقطاع أو عن أنظمة التقاعد

حتى نتمكن من الوقوف على وضعيتها الحالية و تشخيصها قبل اإلنفتاح على أي فرضية 

نسين في ذلك ببعض التجارب الدولية في الموضوع على إعتبار أن إشكالية ألإلصالح، مست

 .ديد من الدولالتقاعد أصبحت ذات طابع دولي تعاني منها الع

 ومنهجيته ثإشكالية البح: ثالتا

يمكن إجمال اإلشكاليات التي يطرحها الموضوع في إشكالية أساسية  ومما سبق

من حيث  تقاعد األجير وتقاعد الموظفبين تطابق أو تفاوت مدى ما : ومركزية وهي 

 ؟ الضمانات و األداءات الممنوحة لهما

 :تتفرع مجموعة من التساؤالت الفرعية يةشكالضوء هذه اإل فيو

                                                           
، 0019، بمثابة النظام االساسي لموظفي الجماعات، الجريدة الرسمية عدد 0999شتنبر  99صادر في  97997901مرسوم رقم  -22

 .9991، ص 0999اريخ صادر بت
، 9112مجلة الملف العدد الخامس يناير " -دراسة مقارنة–المفهوم اإلداري و الجنائي للموظف العمومي " عبد الحق ذهني  -23

  .20ص
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 المغربي البنية القانونية و المؤسساتية لنظام التقاعد؟كيف نظم المشرع  -

هل هناك إختالف بين هذه األنظمة من حيث الضمانات واألداءات المقدمة  -

 للمستفيدين؟

 ؟ثالبح نجزة عن موضوعمماهي خالصات الدراسات اإلكتوارية ال -

ات ءااألدو وما تأثيرها على الضمانات  ماهي اإلكراهات التي تواجه أنظمة التقاعد؟ -

 من هذه األنظمة؟ اإلمتيازات المقدمةو

ستفادة من بعض التجارب الدولية المقارنة بغية الحصول على نظام كيف يمكن اإل -

 للتقاعد يلبي حاجيات المتقاعدين؟

بالمغرب؟ وما موقف الفرقاء  ما هي المقاربات المطروحة إلصالح أنظمة التقاعد -

 الحالة المغربية؟ ؟ وأي الخيارات يمكن إعتمادها فيمنها

ما وفق  اإلشكاليات خالل مراحل هذا البحث إذن ومما سبق إرتأينا منهجيا مالمسة تلك

 : يلي

   .األجراء و الموظفينبين تقاعد  توافقنطاق ال :الفصل األول   

 لتقاعد بين األجراءالضمانات المقدمة من أنظمة ا مظاهر التفاوت في : الفصل الثاني

 .الموظفينو
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 نطاق التوافق بين 

 .األجراء و الموظفينتقاعد  
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   .األجراء و الموظفينبين تقاعد  توافقنطاق ال :الفصل األول   

يعد قطاع التقاعد بالمغرب من بين القطاعات التي تعرف عدم اإلنسجام بفعل كثرة 

إختالفها بين القطاع العام و القطاع الخاص األمر الذي النصوص التشريعية التي تنظمه و 

أدى إلى تعدد أنظمة التقاعد وتشتتها وإختالف وسائل وطرق تدبيرها اإلداري و المالي، 

 األمر الذي يجعل دراسة منظومة التقاعد بالمغرب تكتسي صعوبة تتجلى باألساس في

باألجراء و الموظفين، لكن  صعوبة حصر مجال تطابق هذه األنظمة خاصة تلك المتعلقة

ورغم ذلك فإن هدف ضمان حماية لألجراء و الموظفين بعد نهاية المسار الوظيفي الذي 

وتوفير بديل عنه، لتحقيق أحد أهداف الحماية  إرتبط به هؤالء براتب إشتغالهم إرتباطا كبيرا

دنى بعد نهاية اإلجتماعية و المتمثلة في الحفاظ على مقومات العيش الكريم في حدها األ

المشوار المهني، تجعل تقاعد هاتين الفئتين يشترك في العديد من الخصائص و الضمانات 

التي تعكس الخصوصية هذا القطاع حيث يستفيد كل من األجراء و الموظفين بالمغرب من 

ث المبح)التي تعد من المخاطر اإلجتماعية المحققة الحدوث التقاعد فترة تغطية مزدوجة عن 

أو القضائي الغاية  ، و من بعض اإلمتيازات و الضمانات األخرى ذات الطابع المالي(ولاأل

 منها حماية الجانب اإلجتماعي للشيخ األجير أوالموظف غير القادر على مواصلة اإلشتغال

 .(المبحث الثاني)  بعد إنتهاء العالقة النظامية التي تجمعه بمشغله

 .اإلستفادة من تغطية مزدوجة عن التقاعد :األول ثمبحال

على حق جميع  00من خالل الفصله  9100لسنة  المغربية لقد نص دستور المملكة 

بما اإلستفادة على قدم المساواة من حماية إجتماعية ضد المخاطر اإلجتماعية  فيالمواطنين 

المؤسسات العمومية وإعتبر ذلك إلتزاما ملقا على عاتق الدولة و فيها فترة الشيخوخة، 

والجماعات الترابية
24

099925، هذا الحق الذي كفله قانون الضمان اإلجتماعي لسنة 
 

                                                           
تعمل الدولة و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير " من الدستور 00ينص الفصل  - 24

 :ستفادة المواطنين و المواطنات على قدم المساواة من الحق إ
 ؛ العالج و العناية الصحية -           
 ..."الحماية اإلجتماعية و التغطية الصحية -           

والذي تم تغييره  0921يناير  99بتاريخ  9022ج ر ، عدد  0920دجنبر  00بتاريخ  0 – 29 -001الظهير الشريف رقم  - 25

 .0999غشت  90الصادر بتاريخ  99- 001تتميمه بمقتضى الظهير الشريف رقم و
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والتي نصت على  ين،فموطالخاصة بال ةاألساسي ةنظماألبالنسبة ألجراء القطاع الخاص و

معاش، باعتباره من الضمانات تقاعد أو في اإلستفادة من مرتب حق المخاطبين بأحكامها 

 لتزام إلى جانب الهيئة المشغلة بأداء واجبات اإلنخراطاإل، وذلك بعد  مة المخولة لهاألساسي

طيلة المسار المهني للمنخرط و ذلك حتى يتأتى له اإلستفادة من هذا المعاش بعد نهاية 

التقاعد  نوبذلك يستفيد األجراء و الموظفون بالمغرب من تغطية مزدوجة ع، المسار المهني

ثم أنظمة ، (المطلب األول)أساسية للتقاعد يتم اإلنخراط فيها بشكل إلزامي عن طريق أنظمة 

 (.المطلب الثاني)ذات طابع إختياري أخرى تكميلية 

 .إجبارية اإلنخراط في األنظمة األساسية للتقاعد  :المطلب األول  

بشكل والموظفون العموميون لنظام تقاعد ينخرطون به  يخضع أجراء القطاع الخاص      

، ...نسبها والضمانات المقدمةوويخضعون لمقتضياته من حيث وعاء اإلقتطاعات  إجباري

بموجب الذي تم تأسيسه لنظام الوطني للضمان االجتماعي حيث أن الفئة األولى تخضع ل

وأسند تسييره إلى مؤسسة عمومية تابعة لوزارة التشغيل والتكوين  0929دجنبر  00ظهير 

بتغطية تقاعد  يتكفل الذيو االجتماعي للضمان الوطني الصندوق عليها المهني أطلق

في أسالك الوظيفة الموظف بمجرد ما يتعين ف ة الثانيةئالف أما ،(الفقرة األولى) األجراء

العمومية متمرنا كان أو مترسما إال ويصب  خاضعا لنظام المعاشات وبشكل إجباري، على 

والعسكرية قد حدد الئحة الفئات المشمولة بتغطيته بشكل عتبار أن قانون المعاشات المدنية إ

   حصري إلى جانب االلتزام الملقى عليه وعلى الهيئة المشغلة بأداء واجبات االنخراط

 .(الثانيةالفقرة )

 .تغطية الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي لتقاعد األجراء :الفقرة األولى

العديد من  من خالل اإلستمرارية عقود الشغلإذا كان المشرع المغربي قد كرس 

ألولى، فإن بلوغ سن التقاعد المقتضيات القانونية بغية ضمان حقوق فئة األجراء بالدرجة ا

مما يجعل  إحالة األجير عليه لدواع قانونية، يوقف هذه اإلستمرارية ويضع حدا لهاأو 

قة النظامية وما يخلفه غياب ير يواجه صعوبة التكييف مع واقع جديد خارج هذه العالجاأل

التمتع باألجر من أثار عليه، وهو ما جعل المشرع المغربي يمتع هذه الفئة بنظام تقاعد يوفر 
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 لها حماية بعد إنتهاء مسار مهني طويل وهو ما يتجلى من خالل وجود نظام للتقاعد خاص

الذي  CNSS اعيضمان االجتمالصندوق الوطني لل ذو طابع إجباري يتمثل في بهذه الفئة

  .و المالي اإلداري تدبيرهحدد المشرع المغربي طرق 

 :الضمان اإلجتماعيمبدأ اإلجبارية في :أوال

يقصد بمبدأ اإلجبارية في نظام الضمان اإلجتماعي
26
لنظام أو اإلستفادة لأن الخضوع  

وذلك من خالل إلزام المخاطبين بأحكامه منه ال يتوقف على مشيئة و إرادة المعنين به، 

بصيغة الوجوب أو التحديد الحصري للخاضعين لنطاقه كما هو األمر لدى الصندوق 

وهو المنطق الذي إستعمله المشرع المغربي في المغربي للتقاعد كما سنرى فيما سيأتي، 

حصر ال وحيث إستعمل صيغة الوجوب  2و 9من خالل الفصلين  0999يوليوز  99ظهير 

تاركا غيرهم خارج نطاقه األجراء و المؤاجرين الخاضعين ألحكامهمعا في تحديد 
27

، وبذلك 

ينخرطون إلزاميا في نظام الضمان  0999يوليوز  99 فأصناف المخاطبين بأحكام ظهير

المالية لصال  الصندوق الوطني للضمان  ويؤدون إلتزاماتهم بالمغرب اإلجتماعي

 .اإلجتماعي

اإلجتماعي فالتأمين ضد األخطار اإلجتماعية بما فيها الشيخوخة في نظام الضمان إذن 

وجود رابطة عقدية بين الهيئات المؤمن لديها  المغربي مصدره القانون، فهو ال يستلزم لقيامه

واألشخاص المؤمن لهم، وبعبارة أخرى أن اإلشتراك في التأمين المتعلق بالضمان 

ك لألفراد حرية اإلختياراإلجتماعي إلزامي ال يتر
28
. 

                                                           
رغم قدم ظهور نظام الضمان االجتماعي إال أنه يالحظ غياب تعريف واضح ودقيق له سواء في القوانين الوطنية أو المواثيق  -   26

الصادر عن منظمة الشغل سنة  019لدولية رقم أو اإلتفاقية ا 0901الدولية، مثل اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر في 

المتعلقة  0990سنة  0أو تلك المتعلقة بالحد األدنى للضمان االجتماعي واالتفاقية الصادرة عن منظمة العمل العربية رقم  0929

 ...بالمستوى األدنى للتأمينات
 27 ..."يجري نظام الضمان اإلجتماعي وجوبا على من يأتي"ب  9إبتدأت المادة  -

..."يجب على جميع المشغلين الذين يستخدمون في المغرب أشخاصا يفرض عليهم هذا النظام القيام بمايلي"  02والمادة       

 99هير ظ أهم المقتضيات المنظمة للصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي" مصطفي اليعقوبي: راجع في هذا الصدد  -   

.99ص  9100المعيار العدد الخامس و األربعين، يونيو مجلة " وما لحقته من تعديالت 0999يوليوز   
أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، كلية " اإلطار القانوني و العملي للضمان اإلجتماعي المغربي" علي عمي  - 28

 .010ص  0992الدار البيضاء   العلوم القانونية واإلقتصادية و اإلجتماعية
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قد مكنت إجبارية اإلنخراط في نظام الضمان اإلجتماعي الصندوق الوطني للضمان و

اإلجتماعي بإعتباره المؤسسة المكلفة بتدبيره، من تكوين قاعدة مهمة من المنخرطين تتوسع 

 المقاوالتعدد سنة بعد أخرى رغم محدودية التغطية اإلجتماعية بالمغرب، حيث يصل 

إلى وعدد األجراء المصرح بهم  ،211 021إلى  9109المنخرطة بهذا النظام برسم سنة 

منذ سنة  970%وصل إلى  تطور أجير، وهو رقم يرتفع سنة بعد أخرى بمعدل مليون 9790

قد تضع حال لإلكراهات المالية التي ، وهو األمر يوفر مداخيل مالية مهمة للنظام 9119

من خالل تمديد الضمان اإلجتماعي إلى يعيشها إذا ما تمت توسعة التغطية اإلجتماعية 

إحداث هذا النظام ذوهو المطلب الذي نادى به الفقه منأصناف أخرى من المأجورين، 
29

 ،

 : 9109و 9119ويرصد المبيان األتي معدل تطور األجراء المنخرطين بالنظام مابين سنة 

 

 7007.30و 7002مابين سنة  CNSSمبيان يوض  معدل تطور األجراء المصرح بهم لدى

 

 

                                                           
المجلة المغربية للقانون والسياسة واإلقتصاد " ت حول إقتراحات بشأن إصالح نظام الضمان اإلجتماعيمالحظا"أمال جالل  - 29

 .99ص 0991يونيو  0العدد 
30 - www.cnss.ma/fr/content/chiffre-clés date de navigation 11/12/1013. 
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 .التنظيم اإلداري للصندوق الوطني للضمان االجتماعي:  نيااث

لإلطالع الجيد بالوظائف والمهام الموكولة إليه
31
الصندوق الوطني  يشرف على 

وتسييره، إذ بالعودة إلى مقتضيات الفصل جهاز إداري يتولى تدبيره  للضمان االجتماعي

أن األجهزة المناط بها أداء هذه المهمة تتجسد في كل من  نجد 0999السابع من ظهير 

 (.ج)وأخيرا المدير العام ( ب)ثم اللجان التابعة للصندوق ( أ)المجلس اإلداري 

 .المجلس اإلداري للصندوق :أ

 CNSSالمجلس اإلداري ل يضم  للتقاعدللصندوق المغربي ن بالنسبة أكما هو الش

بدوره تشكيلة تضم إلى جانب ممثلين عن الدولة ممثلين عن األجراء و المشغلين، توكل إليه 

 . إختصاصات ومهام متعددة

 :  أعضاء المجلس اإلداري -

عضوا يمثلون كل من الدولة وأرباب العمل واألجراء  90يضم المجلس اإلداري       

بثمانية أعضاء عن كل طرف حيث يتم تعيين ممثلي الدولة بمرسوم لمدة ثالث سنوات بناء 

يتم تعيينهم و األجراء ف ، وممثلي أرباب العملالسلطة الحكومية المختصةقتراح من إعلى 

كثر تمثيال األو النقابية ت المهنية باقتراح من المنظمامن طرف الوزير المكلف بالتشغيل 

ولنفس المدة
32
. 

شهر من تاريخ توجيه الطلب من طرف وزير  أجلداخل ويجب أن يقدم اإلقتراح     

نية وممثلي المشغلين، وإال تم تعيينهم حتما هل إلى المنظمات والنقابات الميشغتالالمكلف ب

بمرسوم يتخد باقتراح السلطات الحكومية، هذا ويعين عضوا نائبا لكل عضو رسمي طبقا 

ستقالته يعين عضو آخر بنفس إلنفس الشروط، وفي حالة وفاة العضو المتصرف أو تقديم 

الكيفية التي عين بها العضو األول
33

العضو داخل ثالث  ، كما يمكن تجديد إنتداب هذا

                                                           
 .جتماعيةإة وثانيها مالية وثالثها أولها إداري فائظينبني الصندوق الوطني للضمان االجتماعي على ثالثة و - 31

.0999يوليوز  99من ظهير  9الفصل  - 32  
نائي أو جسنة وال يكون من األشخاص الصادر في حقهم حكم  92يشرط في كل عضو من أعضاء المجلس أن ال يقل سنه عن  - 33

 ....عن غير العمدية عقوبة سجن دون إيقاف التنفيذ من أجل جريمة أو جنحة باستثناء المخالفات المرتكبة  
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سنوات، وفي هذه الحالة يشترط في العضو المعين شروط قانونية منها أن يكون ذا سيرة 

ة إتجاه الصندوق أي معينا طبقا للمقتضيات حوسلوك حسنين، وأن يكون في وضعية صحي

نخراطه وتسجيله وأدى واجبات اإلشتراك المستحقة، ويعقد إالقانونية وأن يكون قد وقع 

يونيو لحصر حسابات السنة المالية  01األولى قبل  ،جلساته مرتين في السنةالمجلس 

جنبر لدراسة ميزانية السنة المالية المقبلة، ويتخذ قرارته د 01المنصرمة، والثانية قبل 

بأغلبية األعضاء الحاضرين وعند تعادل األصوات يرج  الجانب الذي يضم الرئيس
34
. 

 .ختصاصات المجلس اإلداريإ -

المادتين السادسة والتاسعة من قانون الضمان االجتماعي يتمتع المجلس اإلداري  بموجب

 :ختصاصات والمتمثلة في بمجموعة من اإل

 .تلقي التسبيقات واإلعانات من الدولة والجماعات العمومية -

 .ت والوصاياابتلقي اله -

لشغل ووزير تفويت وتلقي بعض المنقوالت والعقارات وإبرام قروض بنكية بعد إذن وزير ا -

 .المالية

 .إبرام عقود إيجار تتعلق بالعقارات -

 . حصر حسابات الصندوق برسم المالية المنصرمة -

 .المصادقة على ميزانية الصندوق برسم السنة المالية المقبلة -

 .المصادقة على البرنامج السنوي للصندوق وعلى تقرير المدير العام -

شخص يرى فائدة في حضوره بحكم مؤهالته جتماعات لكل إللمشاركة في  ةتوجيه الدعو -

 .وخبراته

 :غير أن صالحيات المجلس اإلداري تظل محدودة فيما يتعلق بالجوانب التالية

                                                           
منشورات مختبر األبحاث والدراسات حول قانون األعمال والمقاوالت " جتماعية المختصر في الحماية اإل" محمد العروصي - 34

 .920ص  9111مكناس ، الطبعة األولى سنة  92رقم  0شركة الخطاب للطباعة مرجان 
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لية المنحة أ ال يمكن تغيير مقاييس عمل النظام بهدف الحفاظ على توازنه في إطار -

المنجزئة
35
 .داريختصاصات المجلس اإلإإال بمرسوم وبالتالي فهو ال يدخل ضمن  

حتياطي التقني للصندوق فهو ملزم طبقا ال يمكن للمجلس أن يتخذ قرار بشأن تدبير اإل -

للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل بإيداع مدخراته لدى صندوق اإليداع والتدبير مقابل 

تعويض سنوي يحدد بقرار مشترك لوزير التشغيل ووزير المالية
36
. 

يف التحصيل يرخص به من طرف وزير التشغيل الخصم من غرامات التأخير ومن مصار -

ووزير المالية مما يحد من صالحيات المجلس في تدبير مستحقات الصندوق، هذا 

وباإلضافة إلى العديد من النقاط األخرى الواردة بالتفصيل في التقرير األخير الصادر عن 

المجلس األعلى للحسابات بخصوص منظومة التقاعد بالمغرب
37
. 

 التابعة للصندوق  اللجان: ب 

باإلضافة إلى المجلس اإلداري هناك لجان أخرى مصغرة عن المجلس تتكون من 

نفس أعضائه ونخص بالذكر لجنة اإلدارة والتسيير المنصوص عليها وعلى تكوينها في 

، والتي تسند إليها مهمة تتبع وتسيير الصندوق والقيام عند 0999من ظهير  1الفصل 

من طرف المجلس خالل الفترات الفاصلة  جميع المسائل المفوضة إليهاقتضاء بتسوية اإل

عضاء يمثلون جميع المتدخلين في النظام حيث أ 1جتماعاته، وتتشكل هذه اللجنة من إبين 

أعضاء يمثلون أرباب العمل وثالثة أعضاء ممثلين عن األجراء وعضوين يمثالن  0نجد 

كل من وزارة التشغيل ووزارة المالية
38
. 

                                                           
الية تقنية التوزيع حيث يعتمد على مبدأ التوزيع السنوي بالنسبة للتعويضات يتبع نظام الضمان االجتماعي في تدبيره لموارده الم - 35

العائلية ومبدأ األقسام المدرجة أو المنح بما يضمن التوازن للتعويضات الطويلة األمد ويقصد بهذه االخيرة تحديد نسب االشتراك بما 
وإذا لوحظ إختالل في التوازن يتم الرفع ( فترة التوازن ) ت نواس 2يضمن التوازن لنظام التعويضات طويلة األمد لمدة ال تقل عن 

 .ستعادة النظام لتوازنهإشتراكات بغية من هذا اإل
.0999يوليوز  99من ظهير  01الفصل   - 36  

منظومة التقاعد بالمغرب، التشخيص ومقترحات اإلصالح، " المملكة المغربية، المجلس االعلى للحسابات تقرير حول  -37

 . 09 – 00ص  " 9100يوليوز
 . 000مرجع سابق، ص  "دور الصندوق الوطني للضمان االجتماعي في التنمية الوطنية "الحاج الكوري ،  - 38
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وما يلفت االنتباه بخصوص هذه اللجنة أن المشرع لم يوض  كيفية إنعقادها ولم يحدد 

نسبة األصوات الالزمة إلتخاد القرارات الصادرة عنها 
39
. 

إلى جانب هذه اللجنة توجد لجنة المنازعات ذات إختصاصات مختلفة عن سابقتها 

ت الصندوق اعمل ضد قرارتتولى النظر في الطعون المرفوعة من قبل األجراء وأرباب ال

تتكون من ثالثة أعضاء يمثلون جميع وجتماعي، والبث في النزاعات الخاصة بالضمان اإل

وقد أشار إليها الفصل  جتماعيين باإلضافة إلى رئيس المجلس الذي يتولى رئاستهاالفرقاء اإل

 .من النظام النموذجي للصندوق  00

ون رئيس المجلس اإلداري ذاته يترأس نتباه بخصوص هذه اللجنة هو كوما يثير اإل

 ،ستقالليتها كجهاز من أجهزة الصندوق قائم بذاتهإأشغالها، الشئ الذي يمكن أن يحد من 

و على األقل تعيينه من طرف وزير التشغيل شأنه شأن أنتخابه إومن هنا نطرح إمكانية 

 .يره رئيس المجلس اإلداريظن

ى العدد الكافي من األعضاء الذين يمكنهم كما يالحظ كذلك أن اللجنة ال تتوفر عل

فحص كل الشكايات المرفوعة إما من طرف المشغلين وإما من طرف األجراء أو ذوي 

حقوقهم ضد القرارات الصادرة عن الصندوق
40
وعلى هذا األساس ونظرا لكثرة القضايا  ،

ستاذ األقترحه إنأمل إلى جانب ما  يالمتعلقة بالضمان االجتماعي التي تأخذ شكل نزاع قانون

الحاج الكوري
41
أن يعمد المشرع حين مراجعته لنظام الضمان االجتماعي إلى الزيادة في  

عضاء بنسبة ممثلين عن األجراء و ممثلين عن أعدد أعضاء هذه اللجنة وجعلهم مثال خمسة 

 .أرباب العمل إضافة إلى رئيسها

 .المدير العام للصندوق: ج 

جتماعي أعلى جهاز إداري المدير العام للصندوق الوطني للضمان اإليعتبر 

بالصندوق يتم تعينه بظهير شريف باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل لكونه من 

                                                           
 .929محمد العروصي، مرجع سابق، ص   - 39
الخاص كلية رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون " جتماعي بالمغربإصالح الصندوق الوطني للضمان اإل" هودى المخلخل،  - 40

 .10ص   9109العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية السويسي الرباط 

.000مرجع سابق  ص " دور الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي في التنمية الوطنية" الحاج الكوري،  - 41  
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من ظهير  00الموظفين السامين وتبقى للسلطة التي عينته الحق في عزله، وقد حددت المادة 

المدير العام للصندوق الوطني  ذوينف" ... قضت حيث ية ختصاصاته في فقرتها الثانإ 0999

ير جميع المصال  التابعة للصندوق يللضمان االجتماعي قرارات المجلس اإلداري، ويس

وبذلك يقوم "  وينسق أعمالها ويمثل الصندوق لدى المحاكم في جميع أعمال الحياة المدنية

 :المدير العام بصالحيات هامة منها 

 .  لدى المحاكم بصفته  ممثله القانوني تمثيل الصندوق -

 .تعيين الخبراء بتخصيص وإعداد المركز المالي للمؤسسة -

 .تفويض من ينوب عنه في التوقيع في األمور المالية والقضائية واإلدارية -

 . جتماعيتسيير المصال  التابعة للصندوق الوطني للضمان اإل -

لإليرادات والتعويضات التي يمنحها  الموافقة على الميزانية والحساب السنوي العام -

 .الصندوق

 .جتماعيةإعداد مشاريع األنظمة الالزمة وإقتراح التشريعات الخاصة بالتأمينات اإل -

ويمكن أن تنتهي مهام المدير العام بإحدى الوسائل المنصوص عليها في قانون الوظيفة 

أو  الموظفستقالة كتعبير إرادي يصدر عن العزل كعقوبة تأديبية أو باإل: العمومية منها 

بإدارته ظفضمني إلنهاء عالقة المو بباإلحالة على التقاعد وأخيرا الوفاة كسب
42
. 

ما يالحظ على التنظيم اإلداري لمؤسسة الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي أن 

ري لم يحدد بدقة إختصاصات أجهزة الصندوق، حيث خول المجلس اإلداالمشرع المغربي 

صالحيات النظر في جميع المسائل الراجعة إلختصاص الصندوق ومن  المدير العام 

صالحية تسيير مصال  الصندوق، وهذا ال يساعد الجهازين في معرفة حدود صالحيتهما 

لم  0929منذ تأسيسه لنظام الضمان اإلجتماعي سنة الشئ الذي يؤدي إلى التعارض بينهما، ف

إجراءات فعالة لتحديث هذا الجهاز اإلداري بغية الرفع من نجاعته  المشرع المغربي يتخذ

                                                           
 .920محمد العروصي، مرجع سابق، ص -42 
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، األمر الذي نادى به جانب بالتنظيم اإلداريوتجاوز مثل هذه اإلشكاالت المرتبطة  وتطويره

من الفقه
43
في  اعلى إعتبار أن ضرورة تحسين أداء هذه المؤسسة و الوضعية التي ألت إليه 

إذ أن تفاقم إشكاليات األجهزة اإلدارية بهذه المؤسسة  تفرض ذلك،األونة األخيرة أصبحت 

بسبب تهميش دوره  3666و  1333إلى تعليق أشغاله ما بين  دفعت بالمجلس اإلداري

ورغم النداءات النقابية المتكررة وتوصيات المجلس  لصال  بعض األجهزة األخرى،

للصندوق الوطني للضمان الهيكلة اإلدارية  ستشاري لمتابعة الحوار االجتماعي الزالاإل

ير الكثير من اإلنتقاداتتثاإلجتماعي 
44
. 

 .جتماعيإلاللصندوق الوطني للضمان  لماليالتنظيم ا:  ثالتا

يعد التنظيم المالي لكل نظم الحماية االجتماعية أساس إستمراريتها ووفائها بالتزاماتها 

له تأثير مباشر على جودة لذا نجد أن النظام المالي للصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي 

جتماعية التي تعتبر أسمى أهداف هذا الصندوق، وهذا ما سعى إليه المشرع الحماية اإل

عمل على توفير موارد مالية من أجل  إذجتماعي، المغربي منذ إحداث نظام الضمان اإل

تغطية التعويضات
45
ويضات التي تندرج ضمنها التعقدمها الصندوق للمستفيدين يالتي  

تتكون موارد الصندوق  « 0999يوليوز  99من ظهير  01حيث ينص الفصل يلة األمد، طو

 :الوطني للضمان اإلجتماعي من 

 .واجبات اإلشتراكات والزيادات والمبالغ المالية الواجب أداؤها بظهيرنا الشريف هذا -

 .01المتحصل من توظيف األموال المقررة في الفصل  -

 .الهبات والوصايا -
                                                           

.020ص مرجع سابق، " تماعي في التنمية الوطنيةدور الصندوق الوطني للضمان اإلج" الحاج الكوري   - 43  
 .41، ص 2002اإلتحاد المغربي للشغل، مجموعة كتاب أبيض و أسود، فبراير   -44
 :الصندوق بأداء ما يلي  إلىيعهد "  4 -22 – 481من القانون  4ينص الفصل   -45

 التعويضات العائلية -4
 :التعويضات القصيرة األمد اآلتية  -2

التعويضات اليومية الممنوحة في حالة مرض أو حادث مرض أو حادث ال يجري عليه التشريع الخاص ، كحوادث  - أ
 . الشغل واألمراض المهنية

 . التعويضات اليومية الممنوحة عن الوالدة
 .اإلعانات الممنوحة عن الوفاة  - ب

 :التعويضات الطويلة األمد  -3
 .الرواتب الممنوحة عن الزمانة - أ

 .الممنوحة عن الشيخوخةالرواتب  - ب
 .الرواتب الممنوحة للمتوفى عنهم - ت
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 . »و نص خاصأموجب نص تشريعي باألخرى المخولة للصندوق  جميع الموارد -

  .شتراكات المهنيةإلامويل عن طريق الت: أ

شتراكات المهنية المصدر الرئيس لتمويل تعويضات الصندوق الوطني تعتبر اإل

للضمان االجتماعي بصفة عامة، وليس فقط التعويضات الطويلة األمد، وإذا كان المشرع 

 00هذه اإلشتراكات سواء من خالل الظهير الشريف الصادر بتاريخ المغربي لم يعرف 

فإن  اإلجتماعي المتعلقين بالضمان 0990يوليوز  99، وال من خالل ظهير 0929دجنبر 

جانبا من الفقه يرى بأنها مبالغ مالية مقدمة من األجير ومشغله وفق نسب محددة قانونا من 

أجل تغطية نفقات الصندوق
46
عن نسب محددة من األجر يدفعها المشغل كما أو هي عبارة  

تقتطع من أجر األجير
47

، وتقدر هذه النسب المخصصة لتمويل التعويضات طويلة األمد  

48%0792أما األجير فيدفع  %9790يدفع منها رب العمل  %00710ب
، وذلك وفق القاعدة 

وزع نسبة من ظهير نظام الضمان االجتماعي التي بمقتضاها ت 91الواردة في الفصل 

ا المشغلون وثلث يتحمله األجراء باستثناء التعويضات مشتراكات على أساس ثلثين يتحملهاإل

 .العائلية التي يتحملها المشغل بمفرده

إلى  دفعه الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعيإن اإلختالل المالي الذي يعاني منه 

إجراء تغييرات متعددة على وعاء اإلشتراكات والتعويضات حيث تم تعديل واجب 

شتراك أربع مرات وواجبات اإل 9119و  0990شتراكات في الفترة الممتدة ما بين اإل

قصيرة األمد مرتين وتلك المخصصة للتعويضات العائلية سبع مرات
49
وهذا يعكس بأن  

رئيس لتمويل النظام فهي غير منظمة بشكل جيد اإلشتراكات وإن كانت هي المصدر ال

بسبب مرونة مسطرة من جهة، و من جهة أخرى إلجبار و تحفيز المشغلين على دفعها 

تحصيلها وغياب مقتضيات زجرية تعاقب المشغلين الممتنعين عن ذلك، إذ تكتفي بترتيب 

 .%0فوائد تأخير ضعيفة ال تتجاوز 

                                                           
 . 338ص   2001المركز الثقافي العربي الطبعة الثالثة، " دروس في القانون االجتماعي " موسى عبود، - 46
لوم رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا، جامعة محمد الخامس كلية الع" الصندوق الوطني للضمان االجتماعي" آمال جالل- 47

 .22ص   4722القانونية واالقتصادية واالجتماعية، أكدال، الرباط 
48 -  CNSS : Guide de l’entreprise affiliée à la CNSS édition 2008 p : 16. 

 .41مرجع سابق، ص  "2007تقرير المجلس األعلى للحسابات لسنة " ، المجلس االعلى للحساباتالمملكة المغربية - 49
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همة المشغل واألجير في تمويل نظام الضمان وقد تعددت التبريرات الفقهية لمسا

 :ختصارا فيما يلي إشتراكات والتي يمكن إجمالها جتماعي عن طريق اإلاإل

جتماعي فحري بهم أن يساهموا في تمويله، كون األجراء يستفيدون من نظام الضمان اإل -0

تحمل ن عن المخاطر التي تواجه أجراءهم فألجدر بهم ون بدورهم مسؤولوكما أن المشغل

جزء من هذه المخاطر
50. 

بما أن العمال أو األجراء لهم الحق في إدارة الضمان االجتماعي فيجب أن يقابل حقهم هذا   -9

 ... لتزامهم بالمشاركة في تمويله إ

إن مساهمات أرباب العمل أمر ضروري في نظام الضمان االجتماعي حيث يساهم ذلك في  -0

اإلستمرار في تمويله من جهة، وفي إعادة توزيع ديمومة هذا النظام لقدرة هذه الفئة في 

الدخل بين الفئات اإلجتماعية الميسورة والفئات اإلجتماعية المعسرة من جهة أخرى
51
. 

إن التمعن في هذه المبررات وغيرها ال يجعلنا في منأى عن أي رد ، حيث أن القول 

مساهمة في تحمل بأن إشتراكات األجراء والمشغلين في نظام الضمان االجتماعي هي 

لتزام إالمخاطر يبقى قول نسبي، على إعتبار أن المساهمة في تمويل نظام الضمان هو 

قانوني فرضه المشرع على كل من األجير والمشغل، إذ بالعودة إلى قانون الضمان 

و  90نجده ألزم األجير من خالل الفصول ( 0999يوليوز  99ظهير )جتماعي المغربي اإل

 .بأداء واجب اإلشتراك(  90إلى  90) خالل الفصول  والمؤاجر من 90

مطلقة  ألن المشاركة المالية ليست بقاعدة  لتزامإكما أن ربط الحق في إدارة النظام ب

بعض نظم الضمان االجتماعي مثل فرنسا التي تعطي العمال الحق في اإلدارة فيما يخص 

مويلهالتعويضات العائلية بدون أن تكون لهم أية مساهمة في ت
52
 . 

                                                           
الطبعة الثانية دار " إصالح مرتقب  يةالصندوق الوطني للضمان االجتماعي ، موارده خدماته ، مدفوعاته ، إشكال "علي عمي  -  50

 .41ص   4772النشر غير مشار إليها ، 
ص  2004مطبعة دار السالم ،الرباط ، الطبعة األولى، " قانون الضمان االجتماعي دراسة تحليلية مقارنة "الحاج الكوري،  -51
41. 
أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية و اإلقتصادية " تمويل قطاع التقاعد بالمغرب" السالك البنباري  - 52
 . 442ص 2008-2002عين الشق الدار البيضاء السنة الجامعية  -جتماعيةواإل



 
29 

والواقع أن إشتراكات األجراء والمؤجرين في تمويل نظام الضمان االجتماعي قبل أن 

تكون إلزاما قانونيا يحتمه القانون تبقى مأخوذة من مبدأ جوهري نادى به اللورد بيفردج 

يجب على المواطنين كأفراد مؤمنين إدراك إستحقاقهم لمنافع معينة لقاء : "عندما قال 

فيف التكاليف وعدم خمعينة وأن يتوفر لديهم دافع لمساندة اإلجراءات اإلدارية لتشتراكات إ

"النظر إلى الدولة كموزع لهدايا ال يتحتم على أي فرد تحمل تكاليفها 
53
. 

وهو ما يغيير النظرة إتجاه طبيعة هذه المساهمات من طابع إجباري مرهق للملزم 

وإستمرارية نظام يكفل حماية إجتماعية للفئة باألداء إلى إعتبارها مساهمة في إنجاح 

الشغيلة
54
أي أنه نظام تضامني بين أطراف عالقة الشغل ضد جميع المخاطر التي قد  ،

تواجه األجراء، وإن كنا نؤاخذ على المشرع المغربي الذي أقر مشاركة الدولة كطرف 

يء بالنسبة لمساهمتها بجانب األجراء وأرباب العمل في إدارة هذا النظام ولم يفعل نفس الش

المالية، بل إن مشاركة ممثلي الدولة في اإلدارة وكذا وصايتها على الصندوق تكاد تكون 

امةتهيمنة 
55
. 

باإلضافة إلى اإلشتركات المهنية التي تعد المصدر الرئيس في تمويل هذا 

ن الفصل مالموارد التكميلية المنصوص عليها في الفقرتين األولى والثانية الصندوق، نجد 

أما  مالية،ال هير وعائد توظيف إحتياطياتخفي فوائد التأ ةمثلو المت 0999من ظهير  01

فيما يتعلق بالهبات والوصايا فلم ترد على الصندوق أي هبة أو وصية مند تأسيسه
56
. 

  .يرخفوائد التأ: ب

ير موردا مالية إضافيا للحقيبة المالية للصندوق، حيث نص المشرع ختشكل فوائد التأ     

على أن المبالغ غير المدفوعة في األجل  0999يوليوز  99من ظهير  92في الفصل 
                                                           

 مرجع سابق،"إصالح مرتقب  ةدفوعاته ، إشكاليالصندوق الوطني للضمان االجتماعي ، موارده خدماته ، م"علي عمي  - 53
 .42ص
تجدر اإلشارة إلى وجود طريقتين إضافيتين لتمويل نظم الحماية ، كالتمويل عن طريق الضريبة العامة حيث تقوم الدولة  - 54

الغير المباشرة وتدخل مباشرة بتأمين الموارد الالزمة لتغطية نفقات الضمان االجتماعي عن طريق الضريبة العمومية المباشرة أو 
هذه الموارد ضمن إطار الميزانية العامة، ثم التمويل عن طريق الضرائب الخصوصية حيث تقوم الدولة بجباية موارد مالية خاصة 

 .بالضمان االجتماعي عن طريق فرض ضرائب خصوصية تدخل مع الموارد المالية العامة لكنها تخصص لتغطية نفقات النظام
ربط التقاعد تي تال ةالبيسماركي نظريةق األمر بالجانب المالي تطبق الدولة النظريات الفلسفية بصرامة و الحالة هنا الحينما يتعل - 55

وإن تم ذلك فبصفتها كمشغل  ،دون أي تدخل للدولة في تمويلهأي أن تمويل التقاعد يستلزم وجود أجرة أو راتب يقتطع منه باألجرة، 
 . CMR ىكما هو الحال لدفقط 

 .42عبدهللا الحميدي، مرجع سابق ، ص  - 56
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عن كل  %0عن الشهر األول و  %0المحدد في النظام الداخلي تفرض عليها زيادة قدرها 

إلى جانب ذلك فإن المشغل يدفع ذعيرة قيمتها  ،ي من التأخيرلاتي أو جزء شهر لاتشهر 

خمسون درهما عن كل نقص أو إغفال في التصري  باألجور أو بأحد األجراء شريطة أال 

درهم 2111تتجاوز الغرامة 
57
وقد رصد المجلس األعلى للحسابات في تقريره السنوي  

طبيقه الغرامات أن هذه األموال لم يستفيد منها الصندوق كما يجب، لعدم ت 9119لسنة 

وحتى إذا عمل على تطبيقها فإنه يتم إعفاء  92والزيادات المنصوص عليها في الفصل 

 9109حوالي  9101المشغلين منها، إذ بلغ عدد المستفيدين من هذه اإلعفاءات متم يناير 

مليار درهم، وهذا يبين ضعف اإلستفادة من هذا  0729منخرط بمبلغ إجمالي يناهز 

 .ي رغم أهمية المبالغ التي يوفرها لمالية الصندوقالمصدر المال

 . جتماعيلصندوق الوطني للضمان اإللحتياطية عائدات توظيف األموال اإل :ج

من بين مصادر  لصندوق الوطني للضمان اإلجتماعييعد توظيف المحفظة المالية ل

تمويله إلى جانب اإلشتراكات وفوائد التأخير، حيث ألزم المشرع المغربي الصندوق بإيداع 

بنسبة فائدة تحدد بقرار ( CDJ)حتياطية وجوبا لدى صندوق اإليداع والتدبيرأمواله اإل

072258في  9101مشترك بين وزير التشغيل ووزير المالية والتي حددت سنة 
وقد بلغت  

تم  9100مليار درهم سنة  017119ات الصندوق حسب التقريره السنوي حوالي حتياطإ

 إيداعها لدى
59CDJ ستثمار إلذي تكفل باستثمارها مقابل فوائد معينة، حيث بلغت عائدات ا

910060مليون درهم برسم سنة  91790حتياطية إلى حوالي هذه األموال اإل
إال أن هذه  

لصندوق وإنما تصرف في مشاريع ضخمة لفائدة األموال ولألسف ال تستغل لمصلحة ا

                                                           
 .4722يوليوز  22الفصل السادس من ظهير  - 57
فإن األموال المتوفرة لدى الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي غير األموال الالزمة لتسييره تودع "... 30ينص الفصل  - 58

 ".وجوبا لدى الصندوق الوطني لإليداع و التدبير
جتماعي لسنة التقرير السنوي المالي للصندوق الوطني للضمان اإل" ، الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي ،مملكة المغربيةال -59

 .42ص "  2044
جتماعي لسنة التقرير السنوي المالي للصندوق الوطني للضمان اإل"، الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي ،المملكة المغربية - 60

 .10ص "  2044
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متواضعة جدا لم  CDJالدولة، كما نالحظ من جهة أخرى أن نسبة الفائدة التي يمنحها 

61% 9نسبة  0999سنة منذ تتجاوز 
. 

إن وجود نظام الضمان اإلجتماعي المسير من طرف الصندوق الوطني للضمان 

الضمانات األساسية المخولة ألجراء القطاع اإلجتماعي و إجبارية اإلنخراط  به ليعد من 

تقاعد التي يصب  الة أو خالخاص من أجل تغطية المخاطر اإلجتماعية بما فيها فترة الشيخو

مكاسب اإلجتماعية المكسب من  يعد خاللها األجير غير قادر على اإلنتاج، وهو بدون شك

والمتسمة بالهشاشة لتعيق قيام هذه هذه الفئة، لكن الوضعية اإلدارية و المالية لهذا النظام ل

وهو  ،المؤسسة باألغراض التي أحدثت من أجلها ويهدد هذا المكسب اإلجتماعي لألجراء

 عنيدفعنا إلى التساؤل في المقابل  األمرالذيما يستض  لنا بشكل أكثر دقة فيما سيأتي، 

و تطابقها مع هذه وعن وضعيته ومدى إختالفها أ نظام التقاعد اإلجباري الخاص بالموظفين

أن وضعية أي نظام البد وأن يكون لها تأثير مباشر على أداءاته المالية  ذلك، المؤسسة

 .إتجاه المستفيدين

 .تغطية الصندوق المغربي للتقاعد لتقاعد الموظفين: الفقرة الثانية

رتباطا وثيقا فمنذ إلتحاقه بأسالك الوظيفة إيرتبط الموظف العمومي بنظام التقاعد 

العمومية إلى حين مغادرته إياها يالزمه التعامل في إطار هذا النظام حيث أن الحياة 

تأثير واض  وجلي على  لها اإلدارية للمنخرط تضم التزامات وتحمالت يلتزم بها خاللها،

بمجرد ما يتعين في أسالك الوظيفة العمومية ف حياته كمتقاعد قضى مسارا مهنيا طويال،

ا إال ويصب  الموظف خاضعا لنظام المعاشات وبشكل إجباري، على متمرنا كان أو مرسم

عتبار أن قانون المعاشات المدنية والعسكرية قد حدد الئحة الفئات المشمولة بتغطيته بشكل إ

 .لتزام الملقى عليه وعلى الهيئة المشغلة بأداء واجبات االنخراطحصري إلى جانب اإل
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 .نظام المعاشات إلزامية االنخراط في( أوال        

المتعلق بالمعاشات المدنية  100790القانونين  فيتجد هذه اإللزامية أساسها القانوني    

 ؟ ا هو إذن نطاق هذه اإللزاميةالمتعلق بالمعاشات العسكرية، فم 100. 90والقانون 

ن وبشكل إجباري باإلضافة إلى أفراد القوات المسلحة ين النظاميينضوي تحت هذ

موظفو الدولة ( 0)الملكية ومستخدمو القوات المساعدة بالنسبة لنظام المعاشات العسكرية 

والجماعات المحلية وبعض مستخدمي المؤسسات العمومية كيفما كانت وضعيتهم مرسمون 

ظيفة يجعلهم ينخرطون تلقائيا لتحاقهم بسلك الوإأو متمرنون أو متدربون إذ أن مجرد 

 (.9)وإجباريا في نظام المعاشات 

 . الموظفون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية:  أ   

يخص الموظفين المنخرطين في نظام المعاشات المدنية يمكن التمييز بين  فيما

المتعلق بالمعاشات المدنية، وللمنخرطين بموجب  100-90منخرطين بموجب القانون 

 .نصوص خاصة

 . المنخرطون بمقتضى قانون المعاشات (0

 علق بالمعاشات المدنية على أنه المت 100. 90ينص الفصل الثالث من القانون 

ستفادة من راتب التقاعد، بشرط أن يكون قد لألشخاص األتي ذكرهم الحق في اإل يخول"

 :تم حذفهم من األسالك طبقا للقواعد النظامية الجارية عليهم

 0الصادر في  0. 21. 111الموظفون الجارية عليهم مقتضيات الظهير الشريف رقم  -

 .العمومية بمثابة النظام األساسي للوظيفة  0921فبراير  90شعبان 

 01الصادر في  0. 21. 010رجال القضاء الجارية عليهم مقتضيات الظهير الشريف رقم  -

بمثابة النظام األساسي لرجال القضاء(  0921دجنبر  01) 0091جمادى الثانية 
62
. 
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المتصرفون والمتصرفون المساعدون بوزارة الداخلية الجارية عليهم مقتضيات الظهير  -

( 0920فات  مارس )  0019شعبان  2المؤرخ في  0. 20. 101الشريف رقم 
63
. 

. 901ن يطبق عليهم المرسوم رقم األعوان المرسمون في أسالك الجماعات العمومية الذي -

( 0999شتنبر   99)  0099شوال  00بتاريخ  9. 9
64
 . 

 :المنخرطون بمقتضى نصوص خاصة  (2

األشخاص الملزمين على  100. 90باإلضافة إلى تنصيص الفصل الثالث من القانون 

نخراط في نظام المعاشات المدنية نجد فئات أخرى ملزمة باالنخراط في هذا النظام باإل

وذلك بمقتضى نصوص خاصة
65
. 

بمثابة  0. 91. 11قضاة المجلس األعلى للحسابات الجارية عليهم مقتضيات القانون رقم  -

واسطة الظهير الشريف النظام األساسي لقضاة المجلس األعلى الصادر األمر بتنفيذه ب

(0911دجنبر  92)  0010صفر  09المؤرخ في  0. 11. 010رقم 
66
. 

األساتذة الباحثون بمؤسسات التعليم العالي الذين تم إخضاعهم لقانون المعاشات المدنية  -

0967. 12بموجب القانون رقم 
 . 

 .الموظفون المتمرنون التابعون للدولة والجماعات المحلية  -

1268. 11المشرع المغربي القانون رقم لقد أصدر    
المتعلق بنظام معاشات الموظفين  

تمتد " المتمرنين التابعين للدولة والجماعات المحلية الذي نص في الفصل األول على أنه 

المحدث للمعاشات المدنية حسب  100. 91مقتضيات القانون  0990إبتداءا من فات  يناير 

" ظفين المتمرنين التابعين للدولة والجماعات المحلية ما وقع تتميمه وتغييره إلى المو

كتنفها الغموض طيلة الفترة السابقة لصدور هذا إ ليضع بذلك حدا لوضعية هذه الفئة التي

المتعلق بالمعاشات المدنية ينص في فصله السادس  100. 90وأن القانون  ،القانون خاصة

                                                           
.321ص (  4723مارس  42)  4322شوال  47بتاريخ  2227ج ر عدد  - 63 
.2228ص  4722شتنبر  7بتاريخ  3382ج ر عدد  - 64 
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. 88ص  4784شتنبر  24بتاريخ  3220ج ر عدد  - 66 

( 2002فبراير  41)  4122محرم  من 42صادر في  4. 02. 07الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 12. 02القانون رقم  -67
 .  242ص ( فبراير  43)  4122محرم  21بتاريخ  23 78ج ر عدد 

ة الرسمية عدد الجريد(  4782ماي  2)  4102بتاريخ رجب  4. 82. 144القانون الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  -68
 .4782يونيو 42بتاريخ  3233
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 %9قتطاعا قدره إتمرنين يتحملون عشر على أن الموظفين والمستخدمين المرسمين والم

من عناصر األجرة، أي أنهم يخضعون لنظام المعاشات كباقي الموظفين في حين نجد 

2969. 21المرسوم الملكي رقم 
الذي ينص في فصله الرابع على أن الموظف المتمرن ال  

ينخرط في نظام التقاعد المطبق على موظفي الدولة إال إذا كانت له صفة موظف مرسم 

في درجة ما تم إلحاقه بإدارة أخرى لفترة تمرين وهو ما شكل نوعا من التناقض بين 

النصين
70
. 

مستخدمو بعض المؤسسات العمومية الذين ال يشملهم مجال تطبيق النظام الجماعي لمن   -

على نظام خاص للتقاعد ونرواتب التقاعد وال يتوفر
71
. 

 .المنخرطون في نظام المعاشات العسكرية (ب

ينخرط الموظفون العسكريون بكيفية إجبارية في نظام المعاشات العسكرية شأنهم في 

لتحاقهم باألسالك العسكرية يبدأ إذلك شأن المنخرطين في نظام المعاشات المدنية، فبمجرد 

قتطاع من أجورهم وفق ما هو محدد في القانون المتعلق بالمعاشات العسكرية، إما من اإل

طرف المديرية المكلفة بأداء أجور موظفي الدولة التابعة لوزارة المالية بالنسبة للضباط 

رجال التأطير في القوات المساعدة لتوفير هذه  ووضباط الصف بالقوات المسلحة للملكية 

بالنسبة للمنخرطين الذين ال من طرف إدارة الدفاع الوطني ما وإتأجير، الفئة على رقم ال

أو من طرف المفتشية العامة التابعة للقوات المساعدة بالنسبة للمخازنية،  ،يتوفرون عليه

من كل عناصر  %01قتطاعات التي تشكل مصدر تمويل هذا النظام تصل إلى هذه اإل

والموظف بحصة  %91باعتبارها مشغال بحصة أجرة العسكري تؤدى مساهمة بين الدولة 

، ثم تدفع هذه الواجبات إلى حساب الصندوق المغربي للتقاعد لدى الخزينة العامة01%
72

 ،

 :ويتكون هذا النظام في مجمله من نظامين مجزئين 

                                                           
(. 4728ماي  42)  4388صفر  47الصادر في  22. 28المرسوم الملكي  - 69 
. 48عزيز أمداح مرجع سابق ص  - 70 

رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في " أنظمة التقاعد بالمغرب الوضعية الحالية وآفاق االصالح " غيري ،ذسكينة اإل -71
 .47ص  2002/ 2001الجامعية قتصادية واإلجتماعية، الرباط السنة  اإل وقانون الخاص ، كلية العلوم القانونية ال
الوكالة الوطنية لتقنين -الصندوق المغربي للتقاعد : والمؤسسات العمومية التي يخضع مستخدموها لنظام المعاشات هي     

معهد باستور  –معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة  -نعاش الشغلإالمهني ومكتب التكوين  -التعاون الوطني  –االتصاالت 
 . 4781بريد المغرب بالنسبة للمستخدمين الذين تم توظيفهم قبل  –بالمغرب 

. 47ص  ،مرجع سابق  ،عزيز أمداح - 72 
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المؤرخ في  100. 90نظام المعاشات العسكرية للتقاعد المحدث بمقتضى القانون  -

( 0990دجنبر  01 ) 0090ذي القعدة  09
73

، المماثل في مجمل أحكامه للنظام المعاشات 

طبيعة الخدمة العسكريةبختالفات ترتبط إمع  مدنيةال
74
. 

 07217009حدث بمقتضى الظهير الشريف رقملزمانة الملنظام المعاشات العسكرية  -

( 0921فات  غشت )  0091محرم  02المؤرخ في 
75
. 

أما فيما يتعلق بأفراد القوات المساعدة فإنهم ال يتوفرون على نظام خاص بهم كما هو 

الشأن للموظفين المدنيين وموظفي القوات المسلحة الملكية، لكنهم يخضعون لنظام 

(  0992غشت  09)  0092شعبان  0المعاشات العسكرية بموجب القانون الصادر في 

المساعدة في نظام رواتب التقاعد العسكرية نخراط رجال التسيير بالقواتإبشأن 
76

 ،

وبالتالي يخضعون لنفس المقتضيات القانونية المطبقة على أفراد القوات المسلحة الملكية 

األنظمة التابع لها مجال وظيفتها نخراط تلك الفئات في أحد إختالفات، وبعد مع بعض اإل

تكوين حقوقهم المعيشية اونخراط حتى يستطيعفإن ذلك يترتب عليه أداء واجبات اإل
77
. 

المنخرطين في نظامي المعاشات حسب الهيئات الموظفين ويوض  الجدول اآلتي عدد 

 :المشغلة

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

. 4220ص (  4724دجنبر  34) مكرر  3082ج ر عدد  - 73 
. 22ص  ،مرجع سابق ،محمد حنين - 74 
.4372ص (  4728غشت  27)  23.  72رسمية عدد  ج - 75 
ص  3222ج ر عدد ( 4722غشت  42)  4372شعبان  3المؤرخ في  4. 21. 72الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  - 76 

4220 . 
. 48ص  ،مرجع سابق ،مصطفى أحفييط - 77 
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 الهيئة المشغلة

 التغيير 0200 0202

 (11/10) النسبة المئوية العدد النسبة المئوية العدد

 7.84% 79.33%          599.595 %55.44 553.344 الدولة

 %5.5 17.13% 025.555 %05.09 025.255 الجماعات المحلية

 %-0.40 3.54% 00.325 %53.50 00.542 المؤسسات العمومية

 6.03% 100% 509.590 % 022 495.250 المجموع

يبين توزيع المنخرطين المساهمين حسب الهيئات المشغلة:  0جدول  
78
. 

 099 291المنتمين للدولة وصل إلى يالحظ وفق هذا الجدول أن معدل المنخرطين 

ن المنتمين ، عكس المنخرطي9101مقارنة مع سنة  % 10،9ي بزيادة وصلت نسبتها إلى أ

والمؤسسات العمومية التي  -9،0%بنخفاضا إتهم نسبسجلت  للجماعات المحلية الذين

ليصل مجموع تطور نسبة المنخرطين لسنة  -29،0% نخفاضا بنسبةإسجلت هي كذلك 

 .9101مقارنة بنسبة  10،2%إلى  9100

 .التنطيم اإلداري للصندوق المغربي للتقاعد: اثاني

 0المحدث بمقتضى ظهير  لصندوق المغربي للتقاعدلقد عهد المشرع المغربي ل 

بمهمة تسيير وتدبير قطاع تقاعد الموظفين، بحيث أنيطت له مهمة تسيير  9309مارس 

بمقتضى الفصل الثاني من الظهير السابق ويعتبر أول نظام إجباري للتقاعد في المغرب، 

 .ستقالل اإلداريإلمؤسسة عمومية متمتعة بالشخصية المعنوية وا

 .مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد: أ 

دارة سلطة تقريرية داخل كل مؤسسة عمومية وقد كانت رئاسته يعتبر مجلس اإل

حيث أصبحت  اموكولة إلى الوزير الذي يتولى الوصاية، إال أن هذا األمر لم يدم كثير

                                                           
.20ص " 2044غربي للتقاعد، برسم سنة التقرير السنوي للصندوق الم" ،المملكة المغربية، الصندوق المغربي للتقاعد- 78 
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رئاسة المجالس اإلدارية والهيئات التداولية بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الوطنية أو 

ة الحكومية المفوض إليها ذلك من طرفه، الجهوية موكولة إلى رئيس الحكومة أو السلط

9111نونبر  91وهذا ما نص عليه الفصل األول من القانون الصادر في 
79
. 

من العديد من األعضاء مختلفي  الصندوق المغربي للتقاعدويتكون مجلس إدارة 

ركية غايتها االصفة حاول المشرع من خالل إختالف هذه التمثيلية  تحقيق حكامة تش

 .مختلف الفاعلين في إدارة هذا  قطاع الحيويإشراك 

 .تكوين المجلس اإلداري:  1

لقد حدد المشرع المغربي تركيبة مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد بموجب 

 :، حيث يتكون من99119من القانون رقم  9المادة 

 :ستة ممثلين للدولة -

 أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك رئيس الحكومة بصفته رئيسا. 

 الوزير المكلف بالداخلية. 

 الوزير المكلف بالمالية. 

 الوزير المكلف بالشؤون اإلدارية. 

 الوزير المكلف بالتشغيل. 

 الكاتب العام إلدارة الدفاع الوطني. 

وإذا تغيب أحد األعضاء المشار إليهم أو حال مانع دون حضوره ينوب عنه موظف 

 .المركزية باإلدارةمن وزارته تكون له على األقل رتبة مدير سام 

 .ممثل الجماعات المحلية -

                                                           
 .شوال 41بتاريخ  3382الجريدة الرسمية عدد  4722نونبر  47الصادر في  4.22.472الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  - 79
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 .ممثلي المنخرطين -

  ثالثة ممثلين عن المنخرطين في نظام المعاشات المدنية تنتخبهم هيئة مكونة من ممثلي

المستخدمين طبقا للنظام األساسي للوظيفة العمومية والنظام الخاص بمستخدمي الجماعات 

المحلية واألنظمة األساسية الخاصة بمستخدمي المؤسسات العامة المنخرطين في نظام 

قتراع الفردي باألغلبية النسبية في المعاشات المدنية، وذلك لمدة ثالثة سنوات عن طريق اإل

حدد ذلك بقرار يتخذه رئيس الحكومةيدورة واحدة و
80
. 

 ن في نظام المعاشات العسكرية يعين ممثل واحد عن العسكريين بالقوات المسلحة المنخرطي

قتراح من إدارة إبقرار للوزير المكلف بالمالية لمدة ثالثة سنوات قابلة للتجديد بناء على 

 .الدفاع

  ممثل واحد لرجال التأطير والصف بالقوات المساعدة المنخرطين في نظام المعاشات، يتم

قتراح من إت قابلة للتجديد بناء على تعيينه بمقرر للوزير المكلف بالمالية لمدة ثالثة سنوا

 .الوزير المكلف بالداخلية

 ممثل عن المتقاعدين. 

ستفادة من خدمات الصندوق يمكن للمتقاعدين بناءا على إبغية إشراك الفئة األكثر 

قتراحات من أجل تعيين إقتراح من جمعيات المتقاعدين المؤسسة بصفة قانونية تقديم إ

على طلب يوجهه في هذا الشأن الوزير المكلف باالقتصاد والمالية ممثلين لهذه الصفة بناء 

فإن األعضاء الذين يمثلون  إلى هذه الجمعيات، وفي حالة عدم الجواب داخل األجل المحدد

 .المتقاعدين يعينون بصورة تلقائية

حتياطيين يساوي عدد األعضاء األصليين الذين هذا ويتم تعيين عدد من األعضاء اإل

الجماعات المحلية والمنخرطين والمتقاعدين وفق نفس الشروط المشار إليها أعاله، يمثلون 

                                                           
المعمقة في رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا "  الصندوق المغربي للتقاعد بين المحدودية واالستمرارية" طارق أتالتي   - 80

 .10، ص 2000 – 4777جتماعية، الرباط، السنة الجامعية قتصادية واإلالقانون اإلداري، كلية العلوم القانونية واإل
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ستقال أو فقد صفة منخرط أو متقاعد إحتياطيين أو وإذا توفي أحد األعضاء األصليين أو اإل

 .عين عضو جديد وفق نفس الشروط المتبعة لتعيين سلفه

األهلية يرى في حضوره ستدعاء أي شخص من ذوي إهذا ويضطلع الرئيس بإمكانية 

لكن  والمراقب المالي CMRستشارته فائدة، باإلضافة إلى ذلك يحضر كل من مدير إو

ستشاري فقطإحضورهم يكون ذو طابع 
81

 . 

 .مهام المجلس اإلداري:  2

 يخول لمجلس اإلدارة ممارسة جميع 99119من القانون  6ستنادا ألحكام المادة إ

 : الصالحيات الالزمة إلدارة الصندوق المغربي للتقاعد والتي تتمثل فيما يلي

 الموافقة على القوائم التركيبية للصندوق والتحقق من توازن أنظمة التقاعد. 

 خارجية تالبت في إحداث مندوبيا
82
 .وتعين مقارها في مختلف ربوع المملكة 

 ستغالل الالزمةبآليات اإل تحديد الميزانية السنوية لتسيير وتجهيز المؤسسة. 

 دراسة مشاريع االتفاقيات التي يبرمها الصندوق مع مختلف الفاعلين والموافقة عليها. 

 الموافقة على القوائم التركيبية للصندوق والتحقق من توازن أنظمة التقاعد. 

 قتراح التدابير واإلجراءات الرامية إلى ضمان ديمومة األنظمة المذكورةإ. 

  إعداد مشروع النظام األساسي لمستخدمي الصندوق المغربي للتقاعد الذي يوافق عليه طبق

 .الشروط المقررة في النصوص التنظيمية

ستلزمت إحتياجات الصندوق ذلك إويعقد المجلس جلساته بدعوة من الرئيس متى 

 ويشترط لصحة مداوالت المجلس أن يحضرها أو ،ةيمرتين على األقل كل سنة محاسب
                                                           

 .12مرجع سابق،  ص  ،أحفييط مصطفى  - 81
ملحقة اكدال، : توجد باإلضافة إلى مقر الصندوق المغربي للتقاعد المتواجد بحي العرعار لمدينة الرباط ملحقات أخرى وهي - 82

ملحقة الجوالن، وملحقة تندوف، وملحقة بنغازي، والمندوبية الجهوية بتطوان، والمندوبية الجهوية بفاس، والمندوبية الجهوية بوجدة، 
 .والمندوبية الجهوية بالعيون، والمندوبية الجهوية بأكادير، والمندوبية الجهوية بمراكش، والمندوبية الجهوية بالدار البيضاء
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يكون ممثال فيه ما ال يقل عن ثلثي أعضائه ويتخذ قراراته بأغلبية األصوات وإن تعادلت 

 .رج  جانب الرئيس

نتباه بخصوص تمثيلية أعضاء المجلس أنها تتم بواسطة اإلنتخابات بالنسبة وما يلفت اإل

ن لممثلي المنخرطين والجماعات المحلية، في حين يتم تعيين ممثلي المتقاعدين المنتمي

لنظامي المعاشات المدنية والعسكرية بدون إلستناد ألية معايير موضوعية، حيث من 

 .األجدر أن يناط هذا التعيين لجمعيات المتقاعدين ألنها األدرى بمصال  ممثليها

نعقاد دورات مجلس اإلدارة تم إنشاء لجنةإولسد الفراغ الحاصل بين 
83
دائمة للمجلس  

، وذلك لتخفيف تراكم األعمال 0111فبراير  09ه بتاريخ جتماع لإعقب عقد المجلس أول 

اإلدارية عن المدير الذي تنتقل إليه السلطة الفعلية بين دورات المجلس وتتألف هذه اللجنة 

 : من

 ممثل الوزير المكلف بالمالية. 

 ممثل الوزير المكلف بالوظيفة العمومية. 

  والشغل والتكوين المهنيممثل الوزير المكلف بالتنمية االجتماعية والتضامن. 

 ممثل الجماعات المحلية. 

 ممثل المنخرطين في نظام المعاشات العسكرية. 

 التقاعد اتممثل جمعي. 

 .األجهزة التنفيذية للصندوق المغربي للتقاعد :ب

لإلدارة  يلعب الجهاز التنفيذي الدور األساس في التنسيق بين مختلف األجهزة  المكونة

 (.0)ثم باقي أقسام الصندوق ( 9)ر يويتكون هذا الجهاز من المد

                                                           
يتمتع مجلس اإلدارة بجميع السلط " القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد 13.72من القانون رقم  2تنص المادة   -83

والصالحيات الالزمة إلدارة الصندوق المغربي للتقاعد، ويمكن أن يقرر مجلس اإلدارة إحداث كل لجنة يحدد تأليفها وطريقة 
 ."صالحياته تسييرها وله أن يفوض إليها جزء من
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 .المدير: 1

يعد المدير جهازا إداريا فاعال يخول له المشرع سلطة تسيير جميع المصال  التابعة 

فين السامين لذا فهو يعين بظهير، ويتجسد دوره للمؤسسة فهو يدخل ضمن الئحة الموظ

باألساس في تنفيذ السياسة العامة والمقررات التي صادق عليها المجلس اإلداري ويضمن 

 .ستمراريتهاإالسير المنتظم للمؤسسة ويجسد 

تخاذ القرارات وتوجيه جهود كافة العاملين بالمؤسسة إلذلك فهو الجهاز القادر على 

ياتهم بكفاءة ومهارة وتنسيق نحو تنفيذ تلك القرارات لتحقيق األهداف ختالف مستوإعلى 

دوره اإلداري األساسي المتمثل في التنسيق بين  إلى ستراتيجيات المسطرة، باإلضافةواإل

جميع المصال  التابعة للمؤسسة
84
. 

 :ختصاصات هذا الجهاز الحيوي فيما يليإوتتجلى 

  الحال قرارات اللجنة المشار إليها في الفقرة  قتضىإتنفيذ قرارات مجلس اإلدارة وإن

 .99119من القانون رقم  6ن الفصل ماألخيرة 

 تمثيل الصندوق أمام المحاكم المختصة. 

  ،من  المعاشات واإليرادات واإلعانات وتبليغ المستفيدين منها بحساب التصفية المفصل

للصندوق بعدما كانت هذه المهمة لشؤون المالية لعتبر اآلمر بالصرف بالنسبة يوهو بذلك 

 .مسندة إلى الخازن العام للمملكة

 يمكن أن يفوض إليه مجلس اإلدارة تسوية قضايا معنية تحت مسؤوليته. 

 .أقسام الصندوق المغربي للتقاعد: 2

ستقالله المالي واإلداري وإستكمل جميع إ الصندوق المغربي للتقاعدبعد أن إستعاد 

عتماد مناهج التدبير إعلى  0110أجهزته التنظيمية والهيكلية، عمل بموجب إصالح 

                                                           
 .12مصطفى أحفيظ، مرجع سابق، ص  - 84
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عتماد على كفاءات متخصصة في مجاالت مختلفة، من أجل تحسين الحديث وذلك باإل

التي طيلة المدة  اصورة هذه المؤسسة التي كان يطبعها الجمود اإلداري وهزالة خدماته

وبذلك أصب  الصندوق يضم إلى جانب الجهاز اإلداري  ،لوزارة المالية ةفيها تابع تظل

مصلحة والكتابة العامة إحدى عشر قسما وإحدى وثالثين
 85

. 

إذن ومما سبق يتض  لنا أن مؤسسة الصندوق المغربي للتقاعد مؤسسة ذات تنظيم 

إداري وهيكلي متعدد المصال  واألقسام، وإن كان هذا التعدد له من اإليجابيات ما يجعل 

هذه المؤسسة ذات إشعاع وطني خصوصا مع إنشاء مندوبيات جهوية للمؤسسة في بعض 

مرتفقيها وشركائها، غير أن األمر قد يطرح بعض  جهات المملكة مما يقرب خدماتها من

اإلشكاالت خاصة ما يتعلق بتمويل هذه المؤسسة الضخمة في ظل الحديث عن أزمة 

يعرفها الصندوق نتيجة كثرة االلتزامات وتعددها مقابل تقلص حجم المداخيل، وهو ما 

 .للحديث عن التنظيم المالي للصندوق التفريع الموالييلزمنا بتخصيص 

 .التنظيم المالي للصندوق المغربي للتقاعد: ثانيا

يحظى التنظيم المالي للصندوق المغربي للتقاعد بدوره بأهمية كبيرة باعتبار أن حسن 

تحت الرقابة المالية ، وبذلك فالصندوق يحدد بشكل سنوي تهن ديمومناحكامته وتدبيره تضم

 .موارده ونفقاتهللدولة 

 .للتقاعد موارد الصندوق المغربي:  أ 

كأي مؤسسة يحتاج الصندوق المغربي للتقاعد من أجل تغطية نفقاته لمجموعة من 

 :الموارد التي يمكن إجمالها اختصارا في

  قتطاعات من أجل تصحي  الخدمات المترتبة على قتطاعات من أجل المعاش وكذا اإلاإل

ا، زيادة على مين والمستخدمين المنخرطين في نظامي المعاشات المشار إليهفالمواط

قتطاعات والقنوات المخولة للصندوق، وكذا مساهمات هيئات اإللحاق المتعلقة بتأسس اإل

                                                           
.فما فوق  22عزيز علي أمداح ، مرجع سابق، ص راجع في هذا الصدد  - 85  
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ولة خالحق في المعاش الممنوح للمستخدمين المنخرطين في نظامي المعاشات ثم المبالغ الم

  RCAR.قتطاعات المرصدة لدى فيما يتعلق باإل

 محلية والمؤسسات العامة فيما يتعلق بتغطية المبالغ المستحقة على الدولة والجماعات ال

 .النفقات المتعلقة بالمعاشات واإليرادات

  المبالغ المستحقة على الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة فيما يتعلق

 .بالمصاريف المترتبة على إدارة المعاشات

  من القانون رقم  91المبالغ المستوفاة بغير حق والمرجعة للصندوق تطبيقا ألحكام الفصل

 .المتعلق بالمعاشات المدنية 199119

  المتعلق بالمعاشات العسكرية 199119من القانون رقم  99الفصل. 

  غشت  90) 9909شعبان  91بتاريخ  9119110من الظهير الشريف رقم  9الفصل

9119.) 

  ستغالل ممتلكات الصندوقإحاصالت توظيف األموال والحاصالت الناتجة عن. 

 99119من  99من المادة  0دات عن التأخير المنصوص عليها في الفقرة الزيا. 

  من القانون  99والفصل  199119من القانون  99الغرامات المشار إليها في الفصل

199119. 

 اإلعانات المالية والهبات والوصايا والحاصالت المختلفة. 

 جميع الموارد األخرى التي يمكن منحها في المستقبل للصندوق. 

قتطاعات المخصصة ألجل المعاش ومساهمات المشغلين من جميع هذا وتعفى هذه اإل

الضرائب والرسوم، كما تعفى من رسوم التسجيل والتنبر كل المقررات واألحكام 

والقرارات االستثنائية المتعلقة بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالمعاشات 
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قاعد باإلضافة إلى العقود والوثائق أيا كان نوعها الالزمة التي يديرها الصندوق المغربي للت

للحصول على تعريفات وكذا المخالفات ومشتريات الصندوق المغربي للتقاعد ومبادالته 

المبرمة لصالحه، هذا وال يطالب الصندوق مسبقا بالرسم القضائي المستحق  اتتفاقيواإل

لنصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة عليه فيما يتعلق بالمنازعات المرتبطة بتطبيق ا

بالمعاشات التي يديرها
86
. 

هذا ويتمتع الصندوق المغربي للتقاعد فيما يتعلق بتحصيل ديونه، بامتياز عام  

 .متياز العام المتعلق بالخزينةيترتب مباشرة بعد اإل

 .أوجه اإلنفاق: ب

تستخدم موارد الصندوق لتغطية  99119من القانون  1إلى مقتضيات المادة  بالعودة

 :النفقات التالية

  صرف المعاشات واإليرادات واإلعانات والمستحقات األخرى الداخلة في نطاق األنظمة

 .من نفس القانون 9و 9المشار إليها في المادتين 

 ص عليها فيقتطاعات ألجل المعاش المنصوالمبالغ المسترجعة من اإل: 

 .المتعلق بالمعاشات المدنية 199119من القانون رقم  09و 00و 09الفصول  -

 .المتعلق بالمعاشات العسكرية 199119من القانون رقم  01و 09و 09الفصول  -

شعبان  91بتاريخ  9119110من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم  8الفصل  -

 (.9119غشت  90)

  قتضى الحال لمن يخلفهمإالتسبيقات عن المعاش الممنوحة للمتقاعدين وإن. 

 مصاريف إدارة وتسيير الصندوق. 

                                                           
 .القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد 00792من القانون رقم  09المادة  - 86
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  األجور عن المنحات المقدمة لحساب الصندوق فيما يتعلق بتحصيل الموارد وصرف

 . المعاشات

وتحدد طريقة تحديد مصاريف اإلدارة وكذا إجراءات إرجاعها إلى الصندوق بموجب 

من و المؤسسات العمومية ية تبرم بين الصندوق من جهة والدولة والجماعات المحلية تفاقإ

جهة أخرى
87
. 

وتقوم الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وكذا الهيئات الملحق بها 

قتطاعات والمنخرطين في نظامي المعاشات المدنية والعسكرية بدفع المساهمات واإل

قة عليها إلى الصندوق داخل اآلجال ووفق اإلجراءات المحددة والتكاليف األخرى المستح

بنص تنظيمي، وكل تأخر عن الدفع داخل اآلجال المحددة يترتب عنه زيادات عن التأجير 

على أساس  ر هذه الزيادة، وتقدCNSSكما هو الشأن لدى  المشغل وحدهعلى عاتق 

متوسط سعر التوظيفات التي قام بها الصندوق المغربي للتقاعد خالل السنة المحاسبية 

السابقة غير أن نسبة هذه الزيادات عن التأخير ال يمكن أن تكون بأي حال من األحوال أقل 

ثنين وخمسين أسبوعا الصادرة خالل نفس الفترةمن متوسط سعر أذون الخزينة إل
88

 . 

تغطية   لنا أن المشرع المغربي قد متع األجراء و الموظفين بالمغرب بمما سبق يتض

ذات هيكلة إدارية و مالية متشابهة، وهو ما يمكن أنظمة تقاعد إجبارية إجتماعية من خالل 

تعتبر هذه اإلجبارية أن إعتباره أحد أهم الضمانات المقدمة للفئة النشيطة بالمغرب حيث 

التصري  باألجراء أو عدم المساهمة إلى جانب المنخرط في عنصرا مهما لتجاوز عدم 

تمويل هذه األنظمة، وذلك على خالف األنظمة التكميلية التي يتسم اإلنخراط بها 

 .أي أن األمر يتوقف على رغبة و إرادة المنخرط  باإلختيارية

    

 

                                                           
 .المغربي للتقاعدالقاضي بإعادة تنظيم الصندوق  00792من القانون رقم  01المادة  - 87
 .القاضي بإعادة  تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد 00792من القانون رقم  00المادة  - 88
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 .للتقاعدأو التكميلية األنظمة اإلختيارية : المطلب الثاني     

لمنخرطين في األنظمة اإلجبارية للتقاعد إمكانية اإلنخراط في أنطمة أخرى يخول ل

وتكميلي بغية الرفع من المستوى المعيشي بعد اإلحالة على التقاعد، أذات طابع إختياري 

حيث تتجلى الغاية من إحداث هذه األنظمة بالدرجة األولى في الزيادة من حجم الضمانات 

منخرطين إذ يمكن لل، تلك المقدمة من األنظمة اإلجبارية تضاف إلىالمالية للمنخرطين 

أن التقاعد  الراغبين في الرفع من معاشاتهم أو الحصول على رأس مال بعد اإلحالة على

( الفقرة األولى)الصندوق المهني المغربي للتقاعد بالنسبة لألجراء  ينخرطوا إختياريا لدى

 (.الفقرة الثانية)بالنسبة للموظفين  والنظام التكميلي لدى الصندوق المغربي للتقاعد

 . الصندوق المهني المغربي للتقاعد :األولىالفقرة   

 للضمان اإلجتماعيالصندوق الوطني إلى جانب النظام اإلجباري للتقاعد المتمثل في 

بمبادرة من  0909تم تأسيس سنة  ختياريإنظام أخر كذلك بجراء القطاع الخاص أيتمتع 

وذلك بغية  ،يسهر على تدبيره الصندوق المهني المغربي للتقاعد مشغلي القطاع الخاص

الرفع من المستوى المعيشي لهذه الفئة بعد تقاعدها، حيث يقدم هذا النظام خدمات متعددة 

إلى جانب إشتراكات المشغلين لذا سنقف  هملمنخرطيه الذين ساهموا في تمويله باشتراكات

 .يزة لهذا الصندوق على المستويين اإلداري و الماليمأهم الخصائص المعلى 

 .للصندوق المهني المغربي للتقاعد التنظيم االداري: أوال        

شكل جمعية تخضع حاليا لمقتضيات الظهير  الصندوق المهني المغربي للتقاعديتخذ 

المنظم للجمعيات كما تم  0921نونبر  02الصادر بتاريخ  07217092رقم  الشريف

وتتميمه تغييره
تدبير نظام المعاشات ، تهدف وفق المادة األولى من نظامها الداخلي إلى  89

نخراط مع لفائدة جميع العاملين المأجورين، أوعند االقتضاء لفائدة الفئة المحددة في عقد اإل

المعنويين المشغلين للعمال المأجورين، وهو بهذه الطبيعة القانونية  األشخاص الماديين أو

اديق التي تتخذ شكل صن( RCAR;CNSS;CMR)مغاير لباقي أنظمة التقاعد األخرى 

                                                           
89 -  www.cimr.com /ar/contenacre. date de Navigation 11/09/2013 à 13h 30. 

http://www.cimr.com/
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خاضعة للنصوص تشريعية خاصة، وهو ما حذا بجانب من الفقه إلى عدم إعتباره صندوقا 

بتدبير معاشات المنخرطين ةكباقي الصناديق األخرى، بل فقط جمعية خاص
90
. 

 0عضوا منتخبا لمدة  90إلى  09ويتم تسييره بواسطة مجلس إدارة يتكون من 

تخاذ القرارات داخله ويحدد النظام هيئة إلسنوات من طرف الجمع العام الذي يعد أعلى 

 :األساسي للصندوق هيئات الحكامة في

وهي أعلى جهاز تقريري تتكون من مندوبي الشركات : الجمعية العامة للمنخرطين  -

المنخرطة في الصندوق، وتصادق على الحسابات ونتائج التسيير والنتائج المالية وتقرر 

اإلصالحات المحتملة، وهي السلطة الوحيدة في مقاييس عمل الصندوق وفي جميع 

المخول لها تعديل النظام األساسي والنظام الداخلي
91
. 

ويتكون في تشكيلته الحالية من ممثلي كبار الشركات والمقاوالت : المجلس اإلداري -

 :المتواجدة في ربوع المملكة والتي تشغل في كل الميادين وهم كاألتي

 العام للصندوق الرئيس المدير: ر العام المدي. 

 ممثل السمير: نواب الرئيس . 

 .ممثل الخطوط الملكية المغربية -

 .العام لمقاوالت المغربعن المدير ممثل  -

 .ممثل الشركة العامة المغربية لألبناك -

 ممثل كوصمار: أمين السر. 

 ممثل لوسيور كريسطال: أمين المال. 

  ممثل مناجم: المتصرفون. 

 .ممثل صوماكا -

 .الشعبي المركزي ممثل البنك  -

                                                           
 .مقابلة على هامش اللقاء التواصلي الذي نظم بالرباط مرجع سابق هاكاشمحمد  - 90
تقرير حول منظومة التقاعد بالمغرب، التشخيص ومقترحات اإلصالح  يوليوز " المملكة المغربية، المجلس األعلى للحسابات - 91

 .09مرجع سابق، ص " 9100
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 .ممثل الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين -

 .ممثل مرجان هولدينغ -

 .ممثل ا ج م -

 .ممثل الفارج لإلسمنت -

 .تحاد العام لمقاوالت المغربممثل اإل -

يالحظ على هذه التشكيلة غياب تام ألي ممثل عن فئة األجراء باعتبارهم الفئة 

المستهدفة من هذا النظام، وكذا فئة المتقاعدين وذلك على غرار ما هو معمول به لدى 

CMR  وCNSS  وكذاRCARتسيير أنظمة  ين الفئتين فياتأن المشرع أشرك ه ، حيث

أي رقابة ألجهزة الدولة على تسيير هذا تام ب غيايالحظ كذلك إلى التقاعد، باإلضافة 

ذو الموارد المالية المهمة الشيء الذي قد يجعله عرضه لوقوع إختالالت  النظام

 .ختالسات مالية أو حتى سوء الحكامة، مما قد يؤثر سلبا على حقوق المنخرطينإو

 :وينبثق عن المجلس أربع لجان مكلفة بمهمات محددة 

  لجنة التوجيه : 

تختص هذه اللجنة بالحفاظ على التوازن اإلكتواري للنظام والتنبأ بمدى قدرته على      

ة جنارية التي تجريها وتحضي هذه اللوكتنطالقا من الدراسات اإلإالحفاظ على ديمومته 

عتبارها بمثابة مستشاره المالي، إذ إبأهمية كبيرة بالنسبة للمجلس اإلداري، حيث يمكن 

ستمرارية النظام، كما تتأكد من إاإلجراءات التي من شأنها الحفاظ على  تقترح عليه جميع

ستمرارية المحددة في ميثاق التوجيه، وتتكون من رئيس المجلس التطبيق الدائم لمعايير اإل

ومتخصصين في المجال اإلكتواري للقيام  ستعانة بخبراءوثالثة متصرفين، ويمكن لها اإل

بمهامها
92
. 

 

                                                           
92 - www.cimr.com/ar/pdf/php la date de navigation  11/09/2013 à 13 h 00  
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 تتجلى وظائفها في ستثمار ولجنة اإل: 

 وتقديمها للمصادقة  ختيارات اإلستراتيجية للتسيير المالي تبعا للميثاق الماليوضع اإل

 .عليها إلى مجلس اإلدارة واإلشراف على تطبيقها 

 ستراتيجي لألصول على أساس الدراسات التي تقوم بها كل وضع سياسة التوظيف اإل

 .ى مجلس اإلدارة ثالث سنوات، وتقديمها للمصادقة عليها إل

 تحديد النظام المالي والتأكد من تطبيقه من طرف األطر المسيرة للصندوق. 

 تتبع المخاطر المتعلقة بالتسيير المالي وتفويض إعداد التقرير السنوي للتسيير المالي. 

  للممثلين له كمتصرفين بشركات منخرطة الصندوق المهني المغربيالتصري  بتعيين. 

 .وثالثة متصرفين ( المدير العام)وتتكون هذه اللجنة من رئيس مجلس اإلدارة   

  لجنة التدقيق : 

 دوقنلصتختص هذه اللجنة بمساعدة مراقبي الحسابات بافتحاص التقارير السنوية ل      

قبل تقديمها لمجلس اإلدارة وتحرص على دقة المراقبة الداخلية واألخذ بعين االعتبار 

المخاطر المرتبطة بنشاط الصندوق
93
. 

  لجنة األجور: 

تعني هذه اللجنة بتحديد أجور أطر اإلدارة والتعويضات المقدمة لهم في إطار     

قة على سياسة األجور ممارستهم لبعض المهام الموكولة إليهم بشكل مؤقت، والمصاد

 .المتبعة من طرف الصندوق

تعرف  هذا الصندوقوتكاد تجمع جل كتابات الباحثين على أن الوضعية اإلدارية ل

ستثنائه من مجال تطبيق إ نوعا من الهشاشة تعود باألساس إلى طبيعته القانونية فبعد

                                                           
93 - www.cimr.com la date de navigation 11/09/2013 à 13 h 00. 
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 02قتضيات ظهير المتعلق بمدونة التأمينات ظل الصندوق خاضعا لم 99/09القانون رقم 

المنظم للجمعيات، وهو إطار قانوني غير مالئم لنظام تقاعد يتلقى إشتراكات  0921نونبر 

السالف الذكر تقرر  99/09من أجل من  المعاشات لعدة أجيال، وهكذا فبعد إصدار القانون 

 19-11لمجال تطبيق مدونة التأمين، وذلك طبقا للقانون رقم  هذا الصندوقعدم إخضاع 

ذي نص كذلك على أن قانونا سيصدر لتحديد شروط مراقبة الدولة له وهو األمر الذي لم ال

يتحقق بعد
94

عن دور الدولة في عالج ما يعرفه ل ءا أن نتسالن يحق، وأمام هذه الوضعية 

هذا الصندوق من مشاكل تنظيمية، ثم أال تتحمل الدولة جزء من المسؤولية نظرا لكونها 

المهني المغربي أن تمارس نوعا من أنواع التأمين دون أن سمحت لجمعية الصندوق 

 تخضع لإلطار القانوني المناسب؟

 .لصندوق المهني المغربي للتقاعدلالتنظيم المالي : ثانيا

يتطلب بحث موارده  صندوق المهني المغربي للتقاعدلالتنظيم المالي لإن دراسة 

 .ر وتسيير هذه الموارد المالية بداية تم تحليل األساليب المتبعة في تدبي

 .المهني المغربي للتقاعد لصندوقل الموارد المالية-أ

 :من  للصندوق المهني المغربي للتقاعد  الماليةتتكون الموارد   

شتراكات يتم اقتطاعها من رواتب األجراء إوهي عبارة عن  :الحصة األجرية

، وترتبط هذه %2إلى  %0المنخرطين في هذا النظام، وذلك بنسب تتراوح ما بين 

إلى  2011المداخيل المالية بعدد األجراء المنخرطين في النظام الذين وصل عددهم سنة 

ماليين  0يتقاضون أكثر من  002919إلى ،  في حين وصل عدد المستفيدين 910229

درهم، هو رقم مهم إذا ما قورن بالنسبة العامة ألجراء القطاع المنخرطين من أجل 

                                                           
ص "  9100منظومة التقاعد بالمغرب التشخيص ومقترحات اإلصالح يوليوز " المملكة المغربية،المجلس األعلى للحسابات  - 94

09. 
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من تعويض عن الشيخوخة إذ يصل إلى ثلث األجراء، أخذا بعين االعتبار ستفادة اإل

نفسه الصندوق المهني المغربي للتقاعدو   CNSSمنخرطي
95

 . 

يصل عدد المقاوالت أو الشركات المنخرطة في هذا النظام إلى : حصة المشغلين

 تساهم بدورها في تمويله بحصة تتفاوت بنسب 9100دجنبر  00برسم  5120حوالي 

ة اإلنخراط في هذا النظام ل، و بذلك فالمشغل حاضئيلة عن مساهمة األجراء المنخرطين

بعد مساهمته في الصندوق الوطني  شكل مزدوج في تمويل تقاعد األجيريكون قد ساهم ب

للضمان اإلجتماعي
96
. 

الراتب )ويتشكل وعاء المساهمات من الراتب الخام أي جميع العناصر المكونة له 

قبل خضوعها للضريبة العامة ... ( القار، الساعات اإلضافية، المكافآت ، التعويضات ،

 .على الدخل

 .التسيير المالي  للصندوق المهني المغربي للتقاعد -ب

تدبير موارده المالية على تقنيتي  كان النظام المهني المغربي للتقاعد يعتمد في

النظام  CNSSفيما يخص الموظفين و CMRالرسملة والتوزيع عكس ما هو معمول به لدى 

اإلجباري الخاص بأجراء القطاع الخاص، حيث كان يحتفظ بحصة أرباب العمل ويديرها 

يرها وفق وفق تقنية التوزيع في حين يعهد بالحصة األجرية لشركة التأمين التي تتولى تسي

تقنية الرسملة
وقد تميزت هذه الحصة األخيرة بضعف مردوديتها إذا لم تكن مساهمتها  . 97

وهو ما شكل تهديدا للتوازن المالي  15%في تكوين معاشات التقاعد تتجاوز نسبة 

من  %91للصندوق، في الوقت الذي يعد فيه هذا األخير مسؤوال أمام المنخرطين عن 

ستفادته من نصف موارده فقط، وطالما بررت شركة التأمين إالتعويضات بالرغم من 

الشيء الذي دفع  ،بضعف مردودية السوق المالي لصندوقضعف األرباح التي تسددها ل

                                                           
95 - www.cimr.com la date de Navigation 21/10/2013. 
96 - www.cimr.com la date de Navigation 21/10/2013. 
97 - ghita mrani Alaoui « la crise du systéme de retraite au maroc: quelle réforme ? »projet de fin 
d’étude pour l obtention du master en sciences économiques, faculte des sciences juridiques 
Economique et sociales –Méknes- anneé universitaire  2009/2010 P 30. 

http://www.cimr.com/
http://www.cimr.com/
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هذا األخير إلى مطالبتها بالرفع من حصته في األرباح وهو ما تحقق إثر إصالح سنة 

تمكن من غير أن الصندوق  %91إلى  %91إذ انتقلت حصته في األرباح من  0991

ليتولى تدبيرها  9110سترجاع الحصة األجرية من شركات التأمين بموجب إصالح سنة إ

وفق تقنية التوزيع وهو ما يعني أنه أصب  يعتمد في تسييره لموارده على تقنية التوزيع 

ختياري بالتوزيعإبشكل كلي دون الرسملة ليعدو بذلك نظام تقاعد 
98
. 

إستقرارا على  حاليالصندوق المهني المغربي للتقاعد المالية لة ضعيوتعرف الو

خالف األنظمة األخرى للتقاعد حيث بينت الدراسات االكتوارية أن الصندوق لن يستنفذ 

912199و الممتدة إلى غاية  مدخراته خالل الفترة التي شملتها هذه الدراسات
، حيث سيبقى 

على الرغم من إمكانية ظهور عجز تقني خالل  رصيد هذا األخير إيجابيا طيلة هذه الفترة

وبالتالي سيتمكن الصندوق من تأمين خدماته  9121وسنة  9100الفترة الممتدة ما بين 

 9121عتيادية إلى حدود سنة إبصفة 
100
. 

بل األكثر من ذلك تشير التوقعات الديمغرافية إلى زيادة في عدد النشيطين 

مما سيوفر  2917111إلى  9107111أي من مرة  9700المساهمين الذي سيتضاعف ب 

المزيد من الموارد المالية للنظام في المقابل سيتضاعف عدد المتقاعدين كذلك بمعدل يصل 

مما سيضمن ديمومة  %172وهو معدل يقل عن معدل تطور المنخرطين ب  مرة 972إلى 

كل من نسبة ت اإلكتوارية أن دراساكما تبين توقعات ال، 9121لهذا النظام إلى غاية 

وإذا  9100سنة  %29و %01التغطية ونسبة التمويل القبلي سجلتا على التوالي نسبتي 

حتياطيات واإل لتزاماتستمر الصندوق باعتماد نفس القواعد فإن القيم المحينة لإلإ

                                                           
98 - Hind Abtal «Etude comparative des régimes de retraite de base au Maroc»  Mémoire 

pour l’obtention du DESA en droit des affaires, faculté des sciences juridiques économiques 
et sociales Rabat, Année universitaire 2000-2001, p 33. 

 070029إلى  9101حاليا يحقق فوائض مالية مهمة ، حيث وصلت عائدات المساهمات المحصلة برسم سنة  CIMRبل إن   - 99

مليون درهم هذه الوضعية ساهمت في تكوين  97122حتياطات المالية التي وصلت إلى درهم مضاف إليها عائدات توظيف اإل مليون

 .مليون درهم 907912إحتياطي مالي مهم وصل في نفس السنة إلى 
ومقتراحات اإلصالح يوليوز تقرير حول منظومة التقاعد بالمغرب التشخيص " المجلس األعلى  للحسابات المملكة المغربية، - 100

 .09مرجع سابق،ص  "  9100
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أي بنسبة تغطية  9121مليار درهم بحلول سنة  90و  009المستقبلية ستبلغ على التوالي 

يجب الحفاظ عليها في مستوى مرتفع والتي %29تمثل 
101
. 

هي وضعية  لصندوق المهني المغربي للتقاعديتض  مما سبق أن الوضعية المالية ل

طمئنان لدى مريحة إذا ما قورنت بباقي األنظمة األخرى، مما يخلق نوعا من اإل

 .المنخرطين في هذا النظام

  .المغربي للتقاعدالنظام التكميلي للصندوق : الفقرة الثانية        

يمكن للمنخرطين في النظام األساسي للتقاعد أي نظامي المعاشات أن يختاروا توفير 

إدخار يصرف لهم عبارة عن دخل أو رأسمال حين إحالتهم على التقاعد، عن طريق 

حداث هذا النظام إ، وقد تم لدى الصندوق المغربي للتقاعد اإلنخراط في نظام تقاعد تكميلي

9112102الصادر سنة  02712بناء على قرار وزير المالية و الخوصصة رقم  التكميلي
 ،

وذلك إستجابة لتوصيات صندوق النقد الدولي التي تتبنى خلق األنظمة التكميلية باإلضافة 

الزيادة في المزيد من الموارد المالية ألنظمة التقاعد من جهة و لتوفير إلى أنظمة أساسية

 .من جهة أخرى دين بعد اإلحالة على التقاعداألداءات المالية للمتقاع

 .إختيارية اإلنخراط في النظام التكميلي: أوال 

يتميز النظام التكميلي للصندوق المغربي للتقاعد بالطابع اإلختياري والفردي لإلنخراط 

عكس النظام األساسي، حيث أن األمر يتوقف على موافقة المنخرطين لدى النظام األساسي 

يعتمد في تسييره الذي  حتى يتم اإلقتطاع من رواتبهم من المنبع لتمويل هذا النظامللتقاعد 

رطون في نظام المعاشات المدنية الرسملة، وبذلك فالموظفون المنخ المالي على تقنية

في هذا النظامالعسكرية ليسوا ملزمين باإلنخراط و
103
. 

                                                           
تقرير حول منظومة التقاعد بالمغرب التشخيص ومقترحات اإلصالح يوليوز " ، المجلس األعلى للحسابات المملكة المغربية- 101

 .21مرجع سابق، ص " 9100
 .90ص ( 9112فبراير  0) 0092ذو الحجة  90بتاريخ  2911جريدة رسمية عدد  - 102

103 - OMAYMA achour « les réforme des régimes de retraite au maroc » mémoir  pour l’ 

obtention du master en droit des affaires, faculte des sciences juridique économique et 
sociales –Rabat- anneé universitaire  2010, p13. 
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الشأن إلى إدارة الصندوق تقديم طلب في هذا  أن يتم ولإلنخراط في هذا النظام يكفي

المغربي للتقاعد مرفوقا بترخيص إلقتطاع اإلشتراكات برسم هذا اإلنخراط و الذي يسري 

مفعوله إبتداء من تاريخ أول إشتراك، ويمنح هذا النظام لفائدة المنخرطين فيه مجموعة من 

 :الطرق ألداء اإلشتراكات وهي كما يلي

 ...(.21/011/021/911)درهم  21مبلغ جزافي يساوي إحدى مضاعفات  -

و يمكن للمنخرط تغيير مبلغ  ...(3% ,2%,1%)أو نسبة مائوية من األجر اإلجمالي  -

 .أو نسبة مساهماته في فاتح يناير من كل سنة

د األدنى لهذه األقساط حكما يمكن دفع أقساط إستثنائية في أي وقت شاء مع مراعاة ال

مع  و يمكن للمنخرط طلب وقف إشتراكاته الشهريةدرهم،  0111محدد في اإلستثنائية ال

تراكات  يؤدي إلى تعليق شاإلستفادة من إعادة تقييم مدخراته، غير أن التوقف عن دفع اإل

مفعول ضمانات الوفاة و العجز من سريان اإلستفادة
104
. 

و يهدف هذا النظام التكميلي إلى تكوين معاش مكمل للمعاش الممنوح من طرف 

من خالل األخد بعين وذلك لتحسين المستوى المعاشي للمنخرطين سي النظام األسا

اإلعتبارعند إحتساب المعاش جملة من التعويضات و المكافات التي ال تحتسب في وعاء 

تصفية معاش التقاعد األساسي، وتوفير تغطية إضافية للمنخرط في حالة العجز ولعائلته 

في حالة الوفاة، باإلضافة إلى هذه الجوانب اإلجتماعية يساعد خلق أنظمة تكميلية من 

إدخار مؤسساتي يمكن توجيهه نحو السوق المالي حيث توفير  علىظور إقتصادي من

مليون  09709مايناهز  9100وصلت المبالغ المالية المرصدة في هذا النظام برسم سنة 

هو مبلع مهم بالنظر إلى حداثة هذا النظامدرهم و
105
. 
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 .النظام التكميلي إمتيازات اإلنخراط في: ثانيا

المنخرطين في النظام األساسي لتقاعد الموظفين لإلنخراط بالنظام  زبغية تحفي

، إذ يستفيد المنخرطون من التكميلي يضمن هذا األخير مجموعة من المزايا المتعددة

مجموعة من اإلمتيازات الضريبية تتمثل أساسا في إعفاء اإلقتطاعات برسم النظام التكميلي 

لى تحديد السقف لإلستفادة، كذلك عند اإلحالة عوبدون  من الضريبة العامة على الدخل

من الحقوق المكونة كليا من الضريبة العامة على الدخل، أما في حالة  09%التقاعد تعفى 

تعفى الحقوق المكونة كليا من الضريبة العامة على الدخل الوفاة أو العجز الدائم
106
. 

حيث  النظام ية في هذاوضعيتهم المال حولن من حق اإلعالم وهذا ويستفيد المنخرط

يوضح وضعية دفتره الفردي برسم السنة يوجه لكل منخرط قبل أبريل من كل سنة كشف 

المحاسبية
107

، كما أن مسك العمليات المحاسبية لهذا النظام يتم بمعزل عن باقي األنظمة 

من الشفافية و النزاهة تطمئن المدخرين ا  المسيرة من طرف الصندوق مما يوفر جو
108
. 

 .الضمانات المشتركة بين تقاعد األجراء و الموظفين :الثاني  ثبحمال   

إن غاية أنظمة الحماية اإلجتماعية هي الـتأمين عن المخاطر اإلجتماعية كيف ما 

كانت نسبة تحققها بما فيها فترة الشيخوخة المؤكدة الحدوث، وهو األمر الذي يجعل التأمين 

بالناحية لما لها من إرتباط  هميةتحضى باألعن التقاعد أو تغطية فترة الشيخوخة 

اإلجتماعية لألجير و ذويه في فترة ال يستطيع فيها اإلستمرار في اإلنتاج، وهو األمر الذي 

يتطلب في المقابل تكريس العديد من الضمانات المختلفة بغية الحفاظ على مكتسب الخدمة 

وهي ضمانات تشترك فيها جل هذه المقدمة من أنظمة التقاعد في أولويتها مبلغ المعاش، 

 .األنظمة

بأنه ال يكفي للقول  التقاعد لىفترة ما بعد اإلحالة عإن تمتيع النشيطين بتغطية عن 

 بل قد يطرح التساؤل عن الجهة المكلف بتمويل هذه التغطية ،مكسب إجتماعي في حد ذاته
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األنظمة المختصة، وعن ضمانات إستيفاء حقوق المتقاعد من تماطل الجهات اإلدارية و 

صرف وعدم وظف على نحو مفإذا ما تم إلقاء ثقل هذا التمويل على كاهل األجير و ال

يفرغ هذا المكسب من  طمأنتهما بوجود ضمانات حمائية أخرى إلستفاء هذه الحقوق

من خالل البحث عن جهات محتواه، وهو األمر الذي حاول المشرع المغربي أن يتجنبه 

، وتوفير ضمانات  (األول طلبالم)التقاعد إلى جانب المنخرطين  أخرى لتمويل أنظمة

قضائية للمتقاعدين للمحافظة على مكسب التقاعد و بالتالي صيانة الجانب اإلجتماعي لهذه 

 (.الثاني طلبالم)الفئة 

 .اإلستفادة من بعض الضمانات المالية  :المطلب األول        

األساس من إحداث أنظمة التقاعد التي تتكفل  يعد الجانب المالي للمتقاعدين الغرض

وهو بذلك يستفيد من  بمنح إيراد عمري للمتقاعد الذي يعد المستفيد األول من إحداثها،

التي ترتبط بالتمويل من جهة و بصرف المعاشات  ضمانات ذات الطبيعة الماليةالبعض 

إلى  ل أنظمة التقاعدمن جهة أخرى، فبالنسبة للتمويل يساهم المشغل هو كذلك في تموي

باإلضافة إلى إلزامية تكوين إحتياطيات مالية ألنظمة ( الفقرة األولى)جانب المنخرط 

، أما من ناحية صرف المعاشات (الفقرة الثانية)التقاعد وتوظفيها للحصول على عائدات 

 (.الفقرة الثالتة)فالسخاء ميزة أنظمة التقاعد المغربية 

 .مشغل في تمويل أنظمة التقاعدمساهمة ال:الفقرة األولى 

يبة العامة أي أن رظمة التقاعد فإما أن يتم ذلك عن طريق الضأنتتعدد طرق تمويل 

تقوم مباشرة بتأمين الموارد المالية الالزمة لتغطية نفقات التقاعد وتدخل مثل هذه الدولة 

إطار الميزانية العامة فيالموارد 
109
وإما أن يتكفل المنخرط و مشلغه بذلك، وفي الحالة  

المغربي التي تتبنى النظرية البيسماركية في تمويل التقاعد يتكفل المنخرط إلى جانب 

                                                           
يذهب بعض الفقه إلى أن فرض ضريبة لتمويل نظام التقاعد هو الخيار المالئم ليلعب هذا الضمان دوره الحقيقي، راجع في  - 109

 :هذا الصدد
-ABDE LAH  boudhrane « la securité sociale au maroc » Edition FORUMULIVRE 1989-p59 

فيما يذهب رأي أخر إلى أن تمويل التعويضات اإلجتماعية عن طريق الضريبة قد تم حسمه من طرف المشرع الذي إستبعد      
راكات التي يجب أن يتحملها المعنيون األمر وهم المنخرطون والمشغلون راجع تالتمويل عن الضريبة العامة وفضل  طريقة اإلش

 :في هذا الصدد
 .24ع سابق، ص ج، مر"الصندوق الوطني للضمان االجتماعي" جالل آمال - 
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، لتقاعد، حيث أن مساهمة المشغل تلعب دورا مهمة في ذلكلمشغله بتوفير الموارد الالزمة 

أنظمة التقاعد التي ينخرط بها  ألزم المشرع المغربي المشغل بالمساهمة في تمويلإذ 

و ذلك لقدرته المالية مقارنة  همعتبره مسؤوال عن أداء إشتراكاته و إشتراكاتاو مستخدموه 

 .هم الضمانات المالية المعمول بهابهم وهو الذي يمكن إعتباره أحد أ

 .في تمويل صناديق تقاعد األجراء مساهمة المشغل (أوال

بالدور الرئيس  مساهمة المشغل خاصة اإلشتراكات المهنيةكما سبق القول تحضى 

في تمويل هذا الفرع من التعويضات بصفة خاصة ونظام الضمان االجتماعي بصفة عامة 

 .لذلك فإن المشرع يقوم بتحديد واجبات هذه اإلشتراكات ووعائها

فبخصوص واجبات اإلشتراكات المخصصة للمعاشات نجد المادة الثالثة من 

مارس  09الموافق ل  0099ذي الحجة  99الصادر في  9-10-9990م رقم المرسو

القاضي بتحديد مقدار واجبات اإلشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان  9119

من  %00719االجتماعي يلزم بتسديد النفقات المتعلقة بالتعويضات الطويلة األمد بنسبة 

نسبة هذه أن  يالحظو ،ملها المشغليتح 9790أجرة األجير اإلجمالية الشهرية منها 

األنظمة المماثلة إذ تقدر هذه  بعض مع تقورنما إذا  ةمنخفض تاالشتراكات المهنية الزال

، تونس  %91، تركيا %02رومانيا  ،%92، مصر %09النسبة مثال في الجزائر 

09721%110
ذلك حفاظا على القدرة الشرائية لطبقة العاملة التي ال زالت  ذ، وإن كنا نحب

تعاني تدني مستوى األجور، غير أن هذا االنخفاض ليس ثابتا إذ يمكن للصندوق الرفع من 

 ما نص عليه وفقوذلك  ،المالي هإتض  أي إختالل في التوازن انسب هذه المساهمات إذ

9111-90-001المرسوم 
الصندوق األموال اإلحتياطية من طرف المتعلق  بكيفيات تأسيس  

 .جتماعيالوطني للضمان اإل

                                                           
 .99مرجع سابق، ص  ،كرداد توفيق - 110
حتياطية المتعلق بكيفيات تأسيس األموال اإل( 0990يوليوز  09)  0090جمادى الثانية  90بتاريخ  0-09- 001مرسوم رقم  - 111

ص  (  0990يوليوز  09)  0090جمادى الثانية  92بتاريخ  0991جتماعي ج ر عدد من طرف الصندوق الوطني للضمان اإل

9100. 
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لقد جعل المشرع المغربي المشغل مسؤوال أمام الصندوق الوطني للضمان 

المتعلقة باألجير، حيث أن الفصل  تلك شتراكات سواء الخاصة به أوجتماعي عن أداء اإلاإل

الوطني للضمان االجتماعي يعتبر المشغل مدينا إزاء الصندوق  0999من ظهير  90

اشتراك ويكون مسؤوال عن أدائهبمجموع واجب اإل
112
وتتجلى الحكمة من هذا  ،

شتراكات إذا ما قورن مع التنصيص في كون المشغل يتوفر على ضمانات لتحصيل هذه اإل

 .األجير

بتاريخ  20-090وقد حدد القرار الوزيري لوزير الشغل والشؤون االجتماعية رقم 

0920113أبريل  09
المتعلق بتواريخ وكيفيات دفع المقدار اإلجمالي لإلشتراكات المترتبة  

على المؤاجرين إلى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي قواعد شكلية تتعلق بأداء 

جتماعي شتراكات حيث جاء في فصله األول أن الصندوق الوطني للضمان اإلوتحصيل اإل

ورقة للتصري  باألجور المدفوعة لألجراء يوجه كل شهر إلى المؤاجرين المنخرطين 

شتراك المترتبة على المؤاجرين، إذ يتعين وورقة ألداء مقادير اإل ،خالل الشهر السابق

على هؤالء أن يبينوا في التصري  عدد األجراء الذين يشتغلون لديهم ومبلغ األجرة 

اإلقتطاع، ويجب إرجاع هذا المدفوعة لكل أجير وعدد أيام الشغل المقابلة لألجرة محل 

الموالي  02التصري  مرفوقا بمبلغ االشتراكات إلى مقر الصندوق أو أحد فروعه في اليوم 

عن الشهر األول  %0لتاريخ اإلرسال على أبعد تقدير تحت غرامة قدرها زيادة بنسبة 

من كل شهر موالي أو جزء شهر موالي عن التأخير %0يضاف إليها نسبة 
114
. 

المشرع المغربي لما وحد أجال أداء اإلشتراكات على خالف المشرع  وحسنا فعل

 011الفرنسي الذي حدد أجال مختلفة ألدائها وذلك بحسب عدد األجراء فإذا كان للمشغل 

يوم األولى للشهر الموالي، أما إذا كان عدد األجراء من  02أجير أو أكثر فإن األجل هو 

                                                           
شتراك وتعتبر ملغاة بحكم القانون كل يبقى المشغل متحمال وحده واجب اإل"  0999يوليوز  99من ظهير  99ينص الفصل  - 112

 ".اتفاقية منافية لذلك
 .0922ص  9200ج ر عدد  0920أبريل  09بتاريخ  20- 090مرسوم  - 113
تفرض عليها ف في النظام الداخلي المبالغ غير المدفوعة في األجل المحدد ماأ"  0999يوليوز  99من ظهير  92الفصل ينص  - 114

 ".ن التأجيرم لياتي أو جزء شهر لعن كل شهر تا %0و ولعن الشهر األ %0زيادة قدرها 
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ر فإن أجل التصري  واألداء يتم خالل كل ثالتة أجي 011تسعة فما فوق دون أن يتجاوز 

أشهر
115
. 

أما إذا إمتنع المشغلون عن أداء اإلشتراكات في المواعيد المحددة قانونا فإنها تصب  

ستعمال إجتماعي ديونا في ذمتهم، وبالتالي يصب  من حق الصندوق الوطني للضمان اإل

، أي اللجوء إلى 0999يوليوز  99من ظهير  92حق االمتياز المخول له بمقتضى الفصل 

مسطرة األداء بالقوة كما هو الشأن في مدونة الضرئب العمومية
116
من أجل استخالص  

هذه المبالغ التي تعد المورد الرئيسي لهذه المؤسسة، ونشير إلى أن عدد األجراء الذين هم 

 مليون أجير سنة 9720في وضعية صحيحة إتجاه الصندوق أو المصرح بهم وصل إلى 

9101117عن سنة  % 1بزيادة  9100
9109118سنة  مليون2.7 وإلى  

علما بوجود عدد  

هائل من األجراء غير مصرح بهم
119
. 

شتراكات المهنية بالدور المهم في تمويل نظام الضمان اإلجتماعي إذن تحضى اإل

 ،ستخالصها من جهةإالتحديات التي تواجه  أن غير ماليةالباعتبارها تشكل أول مصادره 

ينفت  على  جعلته ،من جهة أخرىالصندوق جتماعية التي تواجه واإلكراهات القانونية واإل

 . مصادرأخرى للتمويل

األساسي بل حتى النظام اإلختياري وهو للتقاعد على النظام  مويل المشغلال يقتصر ت

تحتل إشتراكات المشغلين في هذا النظام ، حيث أيضا الصندوق المهني المغربي يشمله ذلك

يصل عدد المقاوالت أو الشركات المنخرطة في هذا النظام إلى المصدر األول لتمويله إذ 

9100120دجنبر  00برسم  5120حوالي 
تساهم بدورها في تمويله بحصة تتفاوت بنسب  

                                                           
 9110دار السالم الرباط، الطبعة األولى، مطبعة " قانون الضمان االجتماعي دراسة تحليلية مقارنة  "الحاج الكوري،  - 115 

 .10ص
 .نفسه  - 116
 .90ص  "2011التقرير السنوي المالي لسنة "المملكة المغربية، الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي  - 117

 التقرير حول منظومة التقاعد بالمغرب التشخيص و مقترحات اإلصالح "المملكة المغربية، المجلس األعلى للحسابات  - 118

 .02ص  9100يوليوز " 9100
، أن عدد األجراء غير المصرح بهم وصل إلى حوالي 9119كشف التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات لسنة  - 119

 . موارد مالية مهنية CNSS أجير مما يفوت على   070097220
120  - www.cimr.com la date de Navigation 21/10/2013. 

http://www.cimr.com/
http://www.cimr.com/
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المساهمة التي تالئمهم ضئيلة عن مساهمة األجراء المنخرطين الذين يعود لهم إختيار نسبة 

بين خمس نسب يقترحها النظام المهني المغربي للتقاعد وذلك وفق الشكل التالي
121
: 

 مساهمة أرباب العمل مساهمة األجير

3% 3.90% 

3.75% 4.88% 

4.5% 5.85% 

5.25% 6.83% 

6% 7% 

كما أن المشغل بإمكانه تكييف مساهمته تبعا لعدد فئات مستخدميه إذ له الحق في 

كما له  ختيار ثالث نسب مختلفة، بشرط أن تتضمن كل فئة ثالث مستخدمين على األقلإ

أو لفائدة فئة واحدة  الحق في أن يرفع وقت ما شاء من نسب المساهمة لفائدة كل مستخدميه

 .منهم

الراتب ) ويتشكل وعاء المساهمات من الراتب الخام أي جميع العناصر المكونة له 

قبل خضوعها للضريبة العامة ... ( القار، الساعات اإلضافية، المكافآت ، التعويضات ،

 .على الدخل

مساهمة الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية في تمويل ( ثانيا

 .بصفتها مشغال الصندوق المغربي للتقاعد

تلتزم الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية بصفتها مشغال بتمويل أنظمة 

المعاشات بأداء مساهمات من أجل تكوين الحقوق المعيشية لموظفيها، حيث تحتل هذه 

المساهمات مكانة متميزة في تمويل نظام المعاشات بشقيه المدني والعسكري، و يوض  

 :جحم مساهمة الهيئات المشغلةلي التاالمبيان 

                                                           
 .92بشرى الشباني ، مرجع سابق،ص  -- 121
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 .في تمويل أنطمة المعاشات يرصد حجم مساهمة الهيئات المشغلة: مبيان 

تحتل الصدارة في تمويل بصفتها مشغال يالحظ أن الدولة  إنطالقا من هذا المبيان

المنخرطين نسبة موظفيها إرتفاع بحكم  لدى الصندوق المغربي للتقاعد معاشاتأنظمة ال

في نظام المعاشات 21.93% في نظام المعاشات المدنية و 29720%) النظامبهذا 

ويقدر مبلغ مساهماتها إلى جانب الجماعات المحلية وهيئات اإللحاق ( العسكرية

رتفاعا إمليار درهم ، وهو ما يمثل  01. 01ب 9100والمؤسسات العمومية خالل سنة 

قتطاعات اهمات يضاف إليها اإلوبذلك فهذه المس 9101مقارنة بسنة  %10،09بنسبة 

ألجل التقاعد من أجور المنخرطين تشكل مصدرا مهما لتمويل هذا الصندوق
122. 

لقد عرفت نسبة مساهمة الهيئات المشغلة في نظام المعاش عدة تطورات فمنذ إحداث 

من العناصر  %9اك محددة في ذ، كانت نسبة مساهمة المشغلين أن 0901سنة  الصندوق

أي ثالثة أيام بعد إنشاءه  0901رس ما 2القارة لألجرة وذلك بمقتضى القرار الوزيري ل

 ةمن مجمل أجرته، وتم بعد ذلك الرفع من نسب %2شتراك الموظف  في إحين حدد  في

دجنبر  02بمقتضى القرار الوزيري الصادر في  %09مساهمة الهيئات المشغلة لتصل إلى 

الذي ألغى هذا القرار الوزيري أغفل  0990نون المعاشات المدنية لسنة ، غير أن قا0920

                                                           

.01ص " 9100التقرير السنوي برسم سنة  "المملكة المغربية، الصندوق المغربي للتقاعد، - 122  

57,54% 21,93% 

4,03% 

6,28% 

7,39% 2,28% 0,55% 

 موظفي الدولة المدنيين

 موظفي الدولة العسكريين

 موظفو القوات المساعدة

 الجنود ذوو االجرة التصاعدية

 مستخدمو الجماعات المحلية

 مستخدمو المؤسسات العمومية

 الموظفون الملحقون
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تحديد نسبة مساهمة الدولة والهيئات المشغلة
123

على أنه  سرف  ، مما نتج عنه فراغ قانوني 

مجرد نسيان من جانب المشرع غير أن األمر على خالف ذلك فيما يبدوا لنا، حيث تعمد 

اءا للدولة من المساهمة في تمويل أنظمة المعاشات المشرع إغفال تحديد هذه النسبة إعف

لإلكراهات المالية واألزمات السياسية التي كانت تعرفها البالد خالل هذه الفترة، خصوصا 

تنص على أن الدولة والجماعات  21710من القانون  90ألولى من الفصل وأن الفقرة ا

ي دفع مساهماتها، وهذا ما يدفعنا المحلية والمؤسسات العامة تتحمل وحدها عواقب التأخر ف

إلى التساؤل عن جدوى هذا التنصيص ما دامت الدولة هي صاحبة األمر والنهي وال أحد 

يمكنه أن يجبرها على الوفاء بالتزاماتها، كما لم يخول لمجلس إدارة الصندوق الحق في 

وق منذ إجبارها على ذلك، وهو ما جسدته بإحجامها عن دفع مستحقاتها لصال  الصند

0920124
دماج النفقات المتعلقة بالمعاشات في ميزانية الدولة إ، وإكتفت فقط بنهج سياسة 

حيث كانت تدفع سنويا مساهمة كلما فاقت مصاريف معاشات التقاعد ومعاشات الزمانة 

والمعاشات الخاصة مبلغ الموارد المالية التي تم تحصيلها من واجبات االنخراط دون أداء 

جمالي رغم المقتضيات فتها هيئة مشغلة، وذلك لسد العجز السنوي اإلمساهماتها بص

القانونية التي تنص على أن مصاريف المعاشات الخاصة تبقى على كاهل ميزانية الدولة 

وأن المشغل يتحمل جميع المصارف المتعلقة بمعاشات الزمانة، واستمر هذا الوضع إلى 

مليار الدرهم عن المتأخرات  00ة بمبلغ حيث قدمت للصندوق سندات للخزين 0992غاية 

تجاه الصندوقإالمالية 
125
. 

                                                           
القانونية واإلقتصادية طروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم أ" تمويل قطاع التقاعد بالمغرب" السالك البنباري -123

 .72ص 7002-7002واإلجتماعية، عين الشق الدار االبيضاء السنة الجامعية 
بحت لنيل دبلوم السلك العالي بالمدرسة الوطنية لإلدارة " أنظمة التقاعد في القطاع العمومي و الشبه العمومي" باديدي الحسن -124

 .72ص 3222دجنبر /72الفوج  الرباط
حول موضوع تسديد متأخرات الدولة إتجاه  9110يناير  01ستجابة لتوصيات اللقاء الذي عرفه مقر وزارة المالية بتاريخ إ -125

الصندوق، كونت اإلدارة لجنة تضم جميع الفاعلين والمتدخلين في هذه النقطة من أجل تحديد مبلغ هذه المتأخرات، وفي ظل غياب 
ميزت اللجنة بين األنظمة ...( فوائد هذه المتأخرات/ حول نفقات تدبير الصندوق )يد هذا المبلغ قاعدة للبيانات ومعطيات تقنية لتحد

شكالية تحديد نسبة المساهمة الدولة كمشغل وفوائد إحتساب هذا المبلغ غير أنها واجهت إالمساهمة واألنظمة غير المساهمة من أجل 
 :اريوهات لكل ذلك تم االتفاق على مبلغ وفق ثالث سين التأخير

وتم  – 0919ومتم دجنبر  0999عفاء الدولة من مبلغ المساهمة باعتبارها مشغال خالل الفترة الممتدة ما بين إيعتمد على :  األول
 .درهم  2 122 211 920تحديد مبلغ متأخرات الدولة حسب هذا السيناريو في 
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قد أناط بالمشغل تمويل تقاعد مستخدميه و الذي يعد يتض  أن المشرع إذن ومما سبق 

وزع التي في األنظمة األساسية خاصة  ،أحد أهم اإلمتيازات المالية لصال  المنخرطين

أو تحمل عبأ هذه اإلشتراكات بين كل من المشغل بنسبة الثلثين واألجير المشرع فيها 

 لدىسواء  بنسبة الثلث للقدرة المالية لفئة المشغلين على تمويل هذا النظامالموظف 

الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي أو لدى نظام المعاشات العسكرية بالصندوق 

المدنيين المنخرطين في نظام سبة للموظفين عكس ما هو معمول به بالن ، المغربي للتقاعد

 بصفتها مشغال والذي يتم تمويله على أساس المناصفة بين الدولةالمعاشات المدنية 

على أساس نسبة الثلتين للدولة  تتم 0990النسبة قبل  هذهظف، بعدما كانت في والمو

 .بالمغرب نالموظفيالثلت للموظف وهو ما يمكن  إعتباره تراجعا في بعض مكتسبات و

  .اإلستفادة من عائدات توظيف اإلحتياطات المالية ألنظمة التقاعد: الفقرة الثانية

تعمل أنظمة التقاعد على تكوين مبالغ إحتياطية بغية توظيفها وإستثمارها لإلستفادة 

صاريف التي قد ال تغطيها الموارد مالة، ومواجهة اإلختالالت المالية ومن عائداتها من جه

و ما يمكن تسميته بصمام األمان أوالمداخيل من جهة أخرى، وبذلك يتم توفير ضمان 

المالي ألنظمة التقاعد حال األزمات واإلختالالت المالية إلى أن يتم تجاوزها، وجميع 

إن و من عائداتهاإحتياطات مالية وتوظيفها لإلستفادة قاعد بالمغرب ملزمة بتكوين أنظمة الت

 .إختلفت في طرق هذا التوظيف

من بين مصادر  يعد توظيف المحفظة المالية للصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي

حتياطية وجوبا لدى صندوق تمويله، حيث ألزم المشرع المغربي الصندوق بإيداع أمواله اإل

بنسبة فائدة تحدد بقرار مشترك بين وزير التشغيل ووزير المالية ( CDJ)اإليداع والتدبير

                                                                                                                                                                                    

جماعات المحلية والمؤسسات العمومية والتي حدد مساهماتها ب يتمثل في تعميم الممارسة التي كانت سائدة بالنسبة لل:  الثاني 
، وقد  0992يونيو  01و 0919ما بين فاتح يناير  % 9، وب  0919وتم دجنبر  0999خالل المدة المتراوحة ما بين   09%

 . درهم 02 900 009 092. 11بلغت متأخرات الدولة تجاه الصندوق حسب هذا السيناريو 
 01إلى غاية  0999وذلك خالل الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير  % 9 اعتبار الدولة بصفتها مشغال بنسبة  يتمثل في : الثالث
درهم ليتم إعتماد هذا المبلغ كحل وسط ، وقد أبدا لنا  00 009 201 112. 91وقد بلغ المبلغ حسب هذا السيناريو  0992يونيو 

عضو اللجنة التقنية الصالح أنظمة التقاعد إستيائه من الطريقة لتي تم فيها تحديد هذا المبلغ في ظل غياب  هاكاشالسيد محمد 
 .سياسته تشاركية لوزارة المالية مع المنظمات النقابية
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0722126في  9101والتي حددت سنة 
حتياطات الصندوق حسب التقريره إوقد بلغت  

إال أن هذه األموال ، CDJتم إيداعها لدى  9100مليار درهم سنة  017119السنوي حوالي 

مشاريع ضخمة لفائدة تمويل ولألسف ال تستغل لمصلحة الصندوق وإنما تصرف في 

متواضعة جدا لم  CDJالدولة، كما نالحظ من جهة أخرى أن نسبة الفائدة التي يمنحها 

127 %9نسبة  0999سنة منذ تتجاوز 
. 

وبدوره يقوم الصندوق المهني المغربي للتقاعد بتكوين إحتياطات مالية و توظيفها في 

أو من  قروض  بوصة وسندات الخزينةقيم السواق المالية أو في مشاريع عقارية أو األ

وقد وصل مبلغ هذه  ،بدورها في محفظته المالية خالتي تضاألرباح  واإلستفادة من

 907912درهم وبعد إستثمارها وصلت إلى مبلغ مليار  09إلى  9101اإلحتياطات سنة 

128%0079مردودية مالية بلغت ب يأمليار درهم 
باقي نسبة مقارنة مع  ، محققا بذلك أكبر

 .الصناديق

  بموجب القانونفقد منحه المشرع  لصندوق المغربي للتقاعدا أما بخصوص

00792129
والقرار الوزيري الصادر عن وزير المالية 

130
حق تسيير اإلحتياطات المالية 

لصندوق لالمرصدة لديه دون إلزامه بتحويلها إلى جهة معنية، كما هو الشأن بالنسبة 

الذي يحول كل مدخراته المالية على شكل وديعة لصال  لضمان اإلجتماعي لالوطني 

  .يداع والتدبيرصندوق اإل

وبتعبير أحد أطرهالصندوق المغربي للتقاعد وبذلك ف
131

يعد محظوظا بامتياز  

ستثماراه لمحفظته المالية في عدة مجاالت كالبورصة أو من  القروض بفوائد لصال  إ

                                                           
ه تودع فإن األموال المتوفرة لدى الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي غير األموال الالزمة لتسيير"... 30ينص الفصل  - 126

 ".وجوبا لدى الصندوق الوطني لإليداع و التدبير
- 22عبدهللا الحميدي، مرجع سابق، ص  - 127
مرجع  2043المجلس األعلى للحسابات ، تقرير حول منظومة التقاعد بالمغرب التشخيص ومقترحات اإلصالح يوليوز  -128

 .42سابق، ص 
ج ر (  4772غشت  2) ربيع األول  24المؤرخ في  4 -402 -72الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  13. 72قانون  -129

 .2224ص 1132عدد 

0999دجنبر  1بتاريخ  02 00ج ر عدد (  0999نونبر )  0001رجب  2صادر في  0920. 99 قرار رقم - 130 
 .91/10/9100مقابلة أجريت معه بتاريخ   ،CMRعلي زكي، رئيس قسم الدراسات و اليقظة ب - 131
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تحت رقابة وزارة المالية باعتبارها الوزارة بعض المتدخلين أو في مجال العقار، وذلك 

داري الذي يحدد أهدافه السنوية، والمجلس اإل ستثمارالوصية التي تحدد الحد األقصى لإل

ستثمارها إمليار درهم بلغت بعد  21حتياط الصندوق إلى إمثال وصل  9101ففي سنة 

10،9132% إلى مليار بنسبة تطور وصلت 22،91
. 

نطالقا إتطورا مهما إال للتقاعد حتياطي للصندوق المغربي ولم يعرف الرصيد اإل

تها كهيئة ا، ويرجع ذلك من جهة إلى تسديد الدولة لمتأخراتها برسم مساهم9110من سنة 

مشغلة وإلى سدادها العجز الذي عرفه نظام المعاشات العسكرية خالل الفترة الممتدة من 

 ،الي الناتج عن عملية المغادرة الطوعيةنعكاس المإللوكذا تحمل الدولة  9101إلى  9110

مهمة على مستوى التدبير جهة أخرى يعود التطور المذكور إلى ما تحقق من عائدات من و

حتياطات المرصدة لصال  لألصول المالية، ويبين المبيان التالي تطور اإلاإليجابي 

 :الصندوق

              

بماليير الدراهم CMRل المالية حتياطاتيوضح تطور رصيد اإل: مبيان 
133
 

                                                           
 .01ص "9101التقرير السنوي برسم سنة "المغربي، الصندوق المغربي للتقاعد،  المملكة - 132
تركيب )،7033إلى 7002التقارير السنوية للصندوق المغربي للتقاعد لسنوات  المملكة المغربية، الصندوق المغربي للتقاعد، - 133
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الذي وصل   CMRاإلحتياطي ل إنطالقا من المبيان يتض  التطور الملحوظ للرصيد    

ليصل  9112والذي عرف إرتفاعا سنة مليار درهم   471،91يناهز  إلى ما 9110سنة 

ل بفعل تسديد الدولة لمتأخراتها إتجاه الصندوق، بعد ذلك واصل تطوره ليص 129،00إلى 

، 9101مليار الدرهم في نهاية  2،91مليار درهم مقابل  9،90إلى  9100في متم دجنبر 

%92،2أي بزيادة بلغت 
134
. 

مليار الدرهم خالل سنة  9970لسوق المالي بلغ الرصيد المذكور وحسب قيمة ا

%21،0أي بزيادة بلغت   9101مليار الدرهم في متم  92.0مقابل  9100
135
. 

حتياطي بهيمنة التوظيفات المنجزة في شكل سندات الرصيد اإلوتميزت توظيفات 

136%21الدولة بنسبة 
واألسهم المسعرة لدى بورصة القيم بالدار البيضاء، أما باقي  

ستثمارات وحسب القوانين الجاري بها العمل  فقد تم توظيفها في سندات خاصة وفي اإل

ستثماري العقاري والسياحي، وقد هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وفي صندوق اإل

مكن تدبير المحفظة المالية من تحقيق مداخيل  مهمة ساعدت على تزويد الصندوق بموارد 

ضافية في األسواق المالية برسم من التدفقات اإل %11ستثمار نسبة إوهكذا تم  ،إضافية

د وصل مبلغ مليار درهم ، وق 92،0وهو ما يمثل كتلة مالية بلغت  9100السنة المالية 

مليار درهم، وتمثل هذه  90،99مبلغ  9100إلى متم  0991المداخيل التراكمية مند سنة 

وهذا الرصيد  9101حتياطي إلى متم من مجموع الرصيد اإل %09،90 المداخيل نسبة

شهرا 90بإمكانه تمويل أداء معاشات التقاعد المدنية لمدة تناهز 
137
. 

الدور الكبير والمهم  للصندوق المغربي للتقاعد اتحتياطن إلأمما سبق يمكن القول 

خصوصا لما ألموال التقاعد عامة  اوتوظيفه افي الزيادة من موارده إذا ما أحسن تدبيره

في باقي األنظمة األخرى من دور في تمويل والزيادة من موارد صناديق التقاعد وفي 

                                                           

.72ص  " 7033سنة برسم  السنوي التقرير" المملكة المغربية، الصندوق المغربي للتقاعد،  - 134 
. 72ص  " 7033سنة برسم التقرير السنوي " المملكة المغربية، الصندوق المغربي للتقاعد،  - 135 

2/07/7032. مقابلة أجريت معه بتاريخ  "  CMR الدراسات و اليقطة ب  سمرئيس ق"علي زكي،   -136  
 .90، ص "9100التقرير السنوي برسم سنة "المغربية، الصندوق المغربي للتقاعد  المملكة -137
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بالغة أن المتقاعدين ون مدتحريك عجلة االقتصاد الوطني عموما، حيث يمكن القول وب

مليار  099حتياطات المالية ألنظمة التقاعد بالمغرب هم أول مستثمر حيث بلغ مجموع اإل

 9109ستثمارات العمومية في قانون مالية ، وهو مبلغ يقارب حجم اإل9101الدرهم سنة 

مليار درهم 011الذي وصل إلى 
138. 

د توفر الضمان المالي للمتقاعدين ومن هذا المنطلق فاإلحتياطات المالية ألنظمة التقاع

الرصيد اإلحتياطي ألي نظام تعني  هالكبوجود سيولة مالية ألداء مستحقاتهم ألن بداية إست

دخوله في حالة عجز تلزمه بإتخاد اإلجراءات الالزمة كما هو الحال لدا الصندوق بداية 

ذه اإلحتياطات يعد المغربي للتقاعد كما سنوض  فيما سيأتي هذا من جهة، وكون توظيف ه

 .مهما لهذه األنظمة امن جهة أخرى موردا ماليا إضافي

 .الجمع بين المعاشات :ةالثالت الفقرة

أحيانا قد يستفيد المتقاعد من أكثر من معاش كأن يستفيد من اإليراد المقدم من نظام 

وفي نفس الوقت  ،المعاشات المدنية أو العسكرية المسير من لدن الصندوق المغربي للتقاعد

مان ضأو من الصندوق الوطني للالمهني المغربي للتقاعد يراد مقدم من لدن النظام إمن 

 اإلجتماعي، فهل يمكن له الجمع هذه المعاشات في نفس الوقت ؟ 

من ظهير التنسيق بين أنظمة اإلحتياط االجتماعي 1بالعودة إلى المادة 
139

، نجد أنها 

أكثر من معاش مصفا وفق الشروط المنصوص عليها في هذا رخصت  إمكانية الجمع بين 

حيت يصرف كل منها على حدة من قبل النظام الذي يتولى التصفية، غير أن  القانون

نخراط فيه صاحب المعاش من المعاشات إخر نظام أعانات العائلية يتحمله مجموع اإل

يمية المتعلقة به ، وكذلك المخولة له، وفق الشروط المقررة في النصوص التشريعية والتنظ

الشأن بالنسبة لذوي الحقوق حيث يمكن لألرملة كذلك أن تجمع بين معاشها ومعاش 

المتوفي عنها ، غير أنه في حالة زواجها فإن هذا الحق يسقط عنها وبشكل نهائي ويؤول 

                                                           
138- www.finances.gov.ma /arabe/loi de finances/loi 2012 dat de navigation 20/6/2013.  

 0991، جريدة رسمية عدد ( 0990شتنبر  01)  0000من ربيع األول  99صادر في  0. 90. 99ظهير الشريف رقم  - 139
 .   0202ص  0990شتنبر  02بتاريخ   
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لة إلى أبنائها من زوجها المتوفي واألمر نفسه ينطبق على الزوج األرمل ، إال أنه في حا

بالمعاش  ةمطالبالستفادة من أكثر من معاش مع إمكانيته اإل ال يمكنه ةألكثر من زوج نهافقد

األوفر مبلغا
140
. 

ستفادة من معاش األبوين ويضاف إليه معاش أما فيما يخص األيتام فيمكن لهم اإل

ن يستفيدان ستفادة الوالدين أو أحدهما منه، أما فيما يتعلق باألب واألم اللذيإالزمانة في حالة 

من معاش األبوين بسبب فقدانهما لولد في حادث منسوب لإلدارة فيمكنهما أن يجمعا بين 

هذا المعاش والمعاش المستحق لهما برسم نشاطهما الشخصي إال أنه في حالة وجود أيتام 

فقط من مبلغ المعاش لكل واحد منهما %91فاستفادتهم تنحصر في نسبة 
141
. 

 .التقاعد المالي ألنظمةالسخاء : ةرابعالفقرة ال

المقدمة للمستفيدين  بطابعها السخي في األداءات المالية أنظمة التقاعد بالمغرب تتميز

عد أحد أهم اإلمتيازات المالية ت التي وهذا يعكس الخصوصية المغربية ألنظمة التقاعد و

لهذه الصناديق،  لصال  المنخرطين و إن كان لذلك بعض األثار السلبية للمحافظ المالية

 :وتتجلى مظاهر هذا الطابع السخي في األداءات فيمايلي 

 .إرتفاع نسبة التعويض: أوال

كما يفسر ذلك مبلغ المعاش  تتميز أنظمة التقاعد بكونها تمن  نسبة تعويض مرتفعة

أي نسبة  تلقاها المعني باألمر، أخر أجرة كامل الذي قد يساوي في بعض األحيان مبلغ

 %91حال لدى الصندوق المغربي للتقاعد، أو قد تصل إلى ال وه كماالراتب من  011%

من األجرة كما هو األمر لدى الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي، وهي نسبة تعادل 

تصل نسبة : فرنسا)روبية المقارنة أو تفوقها أحيانا ونظمة األالنسب المقدمة في األ

، و بالمقارنة (%11إيطاليا أقل من  ،%21، ألمانيا أقل من  %21و  %21التعويض مابين 

                                                           

.012محمد حنين،  مرجع سابق،  ص - 140  
ص  9100األولى سنةالرباط الطبعة  -مطبعة طوب بريس"نظام التقاعد في الوظيفة العمومية المغربية " مصطفى أحفييط  -141
02  . 
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والشيلي إلى  ،%29تصل نسبة التعويض إلى : البيرو)مع بعض دول أمريكا الالتينية 

142(%91: و األردن %22: تونس)، وكذا بعض الدول العربية (22%
. 

 :وتحديد نسبة التعويض في أنظمة التقاعد المغربية تحدده المقاييس التالية

 :  األجر المرجعي -

يتم تحديد أجر من الحياة المهنية للمنخرط يتم  حتساب مبلغ التعويض عن التقاعدإل

على أساسه تحديد هذا التعويض، وهكذا نجد الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي قبل 

الذي أصب  بموجبه يصفي المعاش على أساس الثمان  9119اإلصالح األخير لسنة 

سنوات  سنوات األولى، فإن األجر المرجعي كان يتم تحديده من خالل ثالث أو خمس

 .األخيرة من الحياة المهنية للمنخرط

فإلى  لدى الصندوق المهني المغربي للتقاعد حتساب المعاشإأما فيما يخص طريقة 

وية تحدد وفقا لنسبة أكان يعتمد في حساب مبالغ المعاشات على نسبة م 0929حدود سنة 

بتداء من سنة إه سنوات شغل غير أن 0المساهمات، وذلك بالمقارنة مع متوسط األجرة في 

عتبار كل سنوات الشغل لتحديد مبلغ عتماد نظام النقط الذي يأخذ بعين اإلإتم  0929

المعاش
143
. 

وطبقا لهذا النظام يعادل المعاش عدد النقط المكتسبة خالل المدة الفاصلة بين تاريخ 

تحويل  نخراط وتاريخ اإلحالة على التقاعد مطبقا عليها قيمة النقطة السارية، إذ يتماإل

والمقصود بقيمة النقطة هنا  ،المساهمات األجرية ومساهمات أرباب العمل سنويا إلى نقط

والتي تسم  بتحديد مبلغ المعاش نقطة التصفية التي تحدد كل سنة من طرف مجلس 

درهم 00720في  9101اإلدارة وقد حددت سنة 
144
. 

                                                           
.0-0، ص 9119تقرير اللجنة التقنية المكلفة بإصالح أنظمة التقاعد، الرباط  -  142 

.090نباري، مرجع سابق، ص بالسالك ال: للمزيد حول نسب التعويض في األنظمة المقارنة راجع      
 .CIMRمكرر من القانون الداخلي ل  01المادة - 143
 .90سابق، ص بشرى الشباني، مرجع  - 144
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أما الصندوق المغربي للتقاعد فيحتسب نسبة التعويض على أساس أجر مرجعي يتمثل 

األمر الذي قد اليقيم عالقة بين المجهود المساهماتي في أخر أجرة خضعت لإلقتطاع، وهو 

للمنخرط في النظام طيلة حياته المهنية و األجر الذي يتخذ كوعاء لتصفية المعاش إذا  

 ، وهو مافيه وظيفته من السلم الذي مارس إلى سلم أعلى لتقاعدى قبيل إحالته على اترق

يجعله يتلقى تعويضا مرتفعا عن التقاعد
145

 . 

 :النسبة السنويةإرتفاع  -

على النسب مقارنة أتعد النسب السنوية إلحتساب المعاش ألنظمة التقاعد بالمغرب من 

مع المعايير الدولية
146
المغربي للتقاعد إلى تصل لدى أنظمة معاشات الصندوق  حيث ،

النسب  هذه يؤدي إرتفاع، و9%، والصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي إلى 972%

نظمة التقاعد تمن  نسب مردودية السنوية إلحتساب المعاش إلى نتيجة متمثلة في كون أ

يتحمله اإلقتصاد  يمكن أنأعلى من المستوى الذي ( ةمنسبة المساه/ النسبة السنوية)

 .الوطني

هكذا وبفضل إرتفاع النسبة السنوية التي تمنحها أنظمة التقاعد فإنها تمكن من إكتساب 

الحقوق المعيشية في فترة وجيزة نسبيا، حيث يمكن للمنخرطين في الصندوق الوطني 

يوما في الشهر،  92شهرا في السنة بمعدل  09للضمان اإلجتماعي المصرح بهم ب

يوما من  02أربعة أشهر و سنوات و  01غضون  من حقوقهم المعيشية في %21إكتساب 

 .اإلنخراط

 .مستوى المعاشاتب قارنة اإلشتراكات م إنخفاض نسبة: ثانيا

مستوى اإلشتراكات  تفوقتتميز أنظمة التقاعد بالمغرب أيضا بكونها تمن  معاشات 

رن مع المعاشات وتراكات ضعيف إذا ما قشحيث أن مستوى هذه اإلالمحددة لها، 

من أجرته لدى الصندوق الوطني  00719 %أن مساهمة األجير بثلث نسبة إذ، الممنوحة

من أجرته، و مساهمته لدى  91%للضمان اإلجتماعي قد تخول له الحصول على 
                                                           

.090ص  مرجع سابق، ،السالك البنباري - 145  
 .092مرجع سابق، ص ، لك البنبارياالس -146
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نسبة قد  قد تخول له الحصول على 2%إلى  0%الصندوق المهني المغربي للتقاعد من 

من  %011من راتبه قد تمنحه  %01ومساهمة الموظف ب ،من األجر %22 تصل إلى

ها كذلك ضعيفة نسبيا بالمقارنة مع المعايير الدوليةلاألمر الذي يجعذلك، 
147
. 

ن هذا الطابع السخي ألنظمة المعاشات والذي يصب في صال  المنخرطين إ

و الجهات الجهات المشرفة على هذه أنظمة  كل من والمتقاعدين أصب  غير مقبول في نظر

لكونه السبب الرئيس في اإلختالل المالي لهذه األنظمة األمر الذي يحتم في  الحكومية،

زم ت، وهو األمر الذي تعذلكمقياسية مستعجلة بغية تجاوز  اتنظرهم إتخاذ إصالح

وبداية نظامي المعاشات لدى الصندوق المغربي للتقاعد في  الحكومة إتخاذه خصوصا  

9100148سنة المالية مع بداية  ماإستنفاذ إحتياطاته
. 

دنا يجب المحافظة على المكاسب والضمانات المالية للمنخرطين بأنظمة اوفي إعتق

ذ أن القول بكونها السبب في اإلختالل المالي ألنظمة التقاعد هو قول نسبي ال إ ،التقاعد

ينبني على تحليل موضوعي لوضعية هذه األنظمة، على إعتبار وجود العديد من العوامل 

تلك المرتبطة بالجانب التنظيمي ذلك خاصة منها  الرئيس في سببال هيكانت األخرى 

اإلداري كما سيتض  لنا فيما سيأتي، كما أن هذه اإلمتيازات ال يستفيد منها اإل و

المنخرطون ذوي الدخول المرتفعة التي على أساسها تتم تصفية المعاشات، أما المنخرطون 

ق لهم شئ و باألحرى التقليص منها، وهو األمر ذوي الدخل الزهيد فهذه الضمانات ال تحق

 .ها لدى بعض الفئات من المتقاعدينالذي يفسر هزالة المعاشات وضعف

 .الحماية القضائية للبعد اإلجتماعي للمتقاعدمظاهر  :المطلب الثاني

يعد القضاء الضامن األساسي لحماية حقوق األفراد و الفئات داخل المجتمع، و هو  

عات التقاعد حيث خول لفئة المتقاعدين أو احينما يتعلق األمر بنزمبدأ راعاه المشرع 

، ذلك أن القضاء يةالمعاشوقها ذوي حقوقهم اإللتجاء إلى السلطة القضائية قصد حماية حق

                                                           
147 - Direction des Assurance et de la Prévoyance social (DAPS) : les facteures explicatifs de la 
situation des régimes de retraite, MEF ; RABAT, 2007 P :2. 

أثناء الجلسة الشهرية الخاصة بمساءلة رئيس الحكومة حول السياسات العمومية و التي كان موضوعها كلمة رئيس الحكومة  - 148

 .، بمجلس المستشارين9100يناير  19المنعقدة يوم األربعاء " التقاعد بين ديمومة األنظمة و محدودية التغطية"
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عات التقاعد بحسب طبيعة هذه ازي و القضاء اإلداري يختص بنشقيه القضاء العاد كالب

اإلختصاص للمحاكم اإلبتدائية،  عات، فإذا تعلق األمر بأجراء القطاع الخاص إنعقداالنز

 .إنعقد اإلختصاص للمحاكم اإلدارية ينالعمومي ينإذا تعلق األمر بالموظفو

للبعد اإلجتماعي للمتقاعد تعد من ومن هذا المنطلق يمكن القول أن الحماية القضائية 

الضمانات الفعالة لحماية المتقاعدين و ذلك من خالل ما تتمتع به منازعات تقاعد األجراء 

 ، ومن خالل ما(الفقرة األولى)من خصوصيات المساطر القضائية للضمان اإلجتماعي 

 (.الفقرة الثانية)كرسه القضاء اإلداري من مبادئ لنفس الغرض 

على  المساطر القضائية للضمان اإلجتماعي خصوصيات سريان:  ولىالفقرة األ

 .تقاعد األجراء منازعات

نظرا للخصوصيات التي تطبع القضايا المتعلقة بنظام الضمان اإلجتماعي بما فيها 

منازعات معاشات األجراء، فإن المشرع المغربي قد أفرد لها قواعد إجرائية و مسطرية 

 .تلك المعمول بها في باقي القضايا عنن أحكامها يخاصة تتبا

ووضع قواعد مسطرية خاصة لهذه القضايا إلعتبارات تعود أصال إلى طبيعتها و إلى 

صص قانون المسطرة المدنية إتصالها بحقوق لها صبغة خاصة بالنسبة للمتقاضين، وقد خ

للمسطرة في القضايا اإلجتماعية عامة لكن مع بعض  332إلى  103الفصول 

القضائية التي يتمتع بها  يات التي تنفرد بها هذه القضايا والتي تتجلى في المساعدالخصوص

، و التي تسري على منازعات األجير، وإقامة الصل  ، و شمول األحكام بالنفاذ المعجل

 .تقاعد األجراء

 .المساعدة القضائية: والأ

جراء بالمساعدة القضائية يتجلى في توفير مجانية اللجوء إلى إن الهدف من تمتيع األ

ستطيع تأدية الرسوم القضائية وأتعاب مساعدي القضاء تال لهذه الفئة التي القضاء بالنسبة 

تنص المادة  األطراف المتنازعة، إذ لجميع تحقيقا لمبدأ حرية اللجوء إلى القضاء بالنسبة

يستفيد من المساعدة القضائية بحكم القانون : "ى أنهمن قانون المسطرة المدنية عل 379
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بما في ذلك اإلستئناف،  دعوىمراحل الالعامل مدعيا أو مدعى عليه أو ذووا حقوقه في كل 

المساعدة القضائية بحكم القانون على جميع إجراءات تنفيذ األحكام و تسري أثار مفعول 

 ".القضائية

قوقه مدعيا كان أو مدعا عليه يستفيد من من خالل هذه المادة فاألجير أو ذوي ح

المساعدة القضائية بقوة القانون في جميع مراحل الدعوى، وهذا اإلمتياز يساعد األجراء 

التصري  عدم في حالة  البة و حماية حقوقهمطللم ضد المشغل على اللجوء إلى القضاء

المعاشو ضد الصندوق حالة عدم إحترام الضوابط القانونية لتصفية بهم، 
149
. 

 .إقامة الصلح: ثانيا

من اإلجراءات التي توخى المشرع من خاللها وضع حد للنزاع و إنهاءه يعد الصل   

ات لها عالقة بالسلم اإلجتماعي خاصة في القضايا اإلجتماعية لما لها من خصوصي

  .سرة و المجتمعباألو

والشك أن قضايا الضمان اإلجتماعي هي األخرى من القضايا التي يتعين على 

القاضي إقامة الصل  فيها بإعتباره إجراء إجباري مثل باقي القضايا اإلجتماعية، إال أن 

 -لبعض الخصوصيات في قضايا الضمان اإلجتماعي من ضمنها   كرسالمشرع المغربي 

 378يخص إتفاق التصال  حيث جاء في الفصل ما يف –قضايا المعاشات و التعويضات 

يثبت اإلتفاق في قضايا الضمان اإلجتماعي حسب "...من قانون المسطرة المدنية وقال

بأمر يتضمن بيان جميع  -إذا كان النزاع يرجع إلى تعويضات أو معاشات -الحالة بمحضر

شروط المنصوص العناصر المستعملة لتقدير التعويضات أو المعاشات المذكورة طبقا لل

 ".عليها في التشريع المتعلق بالضمان اإلجتماعي

يبقى أن نشير أن محاولة الصل  إجبارية في المرحلة اإلبتدائية فقط، أما أمام محكمة 

اإلستئناف ألن المفروض أن الدعوى التبلغ مرحلة  اغير ضروري اإللتزام بهفاإلستئناف 
                                                           

رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون "صندوق الوطني للضمان اإلجتماعيطرق تسوية نزاعات ال" عبد الرزاق الصحراوي  -149
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إذا نجحت فإن ذلك ال يجعل الدعوى تستمرألنها ، أما ااإل إذا فشلت محاولة الصل  إبتدائي

تدخل مرحلة التنفيد بقوة القانون
150
. 

 .شمول األحكام بالنفاذ المعجل: ثالتا

األحكام  ذتنفين يصب  حائز القوة، ويتميز أالتنفيد المعجل هو تنفيد الحكم قبل 

من قانون المسطرة  381اإلجتماعية بكونه معجال بقوة القانون، وقد جاء في الفصل 

 ثيكون الحكم مشموال بالتنفيد المعجل بحكم القانون في قضايا حواد: " المدنية على مايلي 

اإلجتماعي و قضايا عقود الشغل  الشغل و األمراض المهنية، وفي قضايا الضمان

 ".نافئغم كل تعرض أو إستالتدريب المهني رو

والتنفيد المعجل إما أن يكون قانونيا، يأمر به القانون في بعض حاالت األوامر 

اإلستعجالية
151
أو األوامر المبنية على طلب 

152
أو القضايا اإلجتماعية 

153
أن يكون أو  

قضائيا أي حينما تأمر به المحكمة
154
. 

تنفيد الحكم قبل أن يصب  حائزا لقوة وبالتالي فإن التنفيد في المادة اإلجتماعية يعني 

 .الشئ المقضي به

من خالل ألجراء قضائية في غاية األهمية لإذن فالمشرع المغربي كرس لحماية 

أن المالحظ هو قلة  ، اإلتقاعدالجتماعية على نزاعات سريان خصوصية المساطر اإل

راء حول تصفية لضمان اإلجتماعي و األجلالنزاعات التي تكون بين الصندوق الوطني 

ية لكون أغلبها يتم حلها من خالل التسوية اإلدارية التي تقوم بها األجهزة شالحقوق المعا

اإلدارية للصندوق
155
. 

 

                                                           
اه الدولة في القانون أطروحة لنيل دكتور" مسطرة التقاضي في المادة اإلجتماعية في القانون المغربي"كمال الودغيري  - 150

 .22ص  9112-9112أكدال، السنة الجامعية  –الخاص، كلية العلوم القانونية و اإلقتصادية و اإلجتماعية الرباط 
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 .القاضي اإلداري وتكريس البعد الحمائي للمتقاعدين :الفقرة الثانية   

في مقابل الحماية القضائية للبعد اإلجتماعي للمتقاعد من خالل خصوصيات القضاء 

وهو بصدد البت في منازعات التقاعد بسلطات بدوره اإلجتماعي ، يتمتع القاضي اإلداري 

واسعة في تفسير المقتضيات القانونية بهدف تكريس البعد اإلنساني للمعاش لمواجهة ما قد 

سنأخد وه هذه خاصة ما يتعلق باإلقتطاعات التي تباشر عليه، و صفتيؤثر على المعاش 

على سبيل المثال هنا اإلقتطاعات التي تباشرها اإلدارة بإعتبارها متمتعة بإمتيازات القانون 

في مظهرين وهما في حالة اإلقتطاع من معاش لإلستخالص الديون العمومية،  العام

النزاعات حولها األكثر إنتشارا في  بإعتبارواإلقتطاع بهدف إفراغ السكن الوظيفي، 

 .المحاكم اإلدارية

 .اإلقتطاع من المعاش لإلستخالص الديون العمومية منع :أوال

أحيانا قد تكون في ذمة المتقاعد ديون عمومية غير مؤداة األمر الذي يجعل اإلدارة 

ك اليكون بوسع ، وبذل بصفة إنفراديةعملية اإلقتطاع من المعاش إلستخالصها و س تمار

عنه و إستعادة المبالغ المقتطعة من  المتضرر اإل اللجوء إلى القضاء من أجل رفع الضرر

 من المعاش المعاش، حيث أن اإلجتهاد القضائي إستقر منذ مدة على منع اإلقتطاع

إلستخالص الديون العمومية بصفة منفردة، ففي حكم صادر عن إدارية مراكش بتاريخ 

بأن المكتب الوطني للسكك الحديدية عمد إلى اإلقتطاع من " ضت فيه ، ق1333ماي  30

معاش مستخدمه، المحال على التقاعد بدعوى أن ذلك شكل تعويضا عن إحتالل المسكن 

الذي يشغله بمناسبة عمله لديه قبل اإلحالة على التقاعد، كما ثبت فرض هذا التعويض 

و ...أية مرجعية قضائية بشأن تحديده و تنفيدهتلقائيا بإرادته المنفردة و بدون توفره على 

تجاهل المكتب المذكور هذه المسطرة لم يجعل لتصرفه هذا أساسا و سندا قانونيا، و يكون 
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مما يستوجب الحكم عليه بإرجاع : معه بالتالي اإلقتطاع من المعاش غير قائم على أساس

"جميع المبالغ المقتطعة
156
. 

في ( إدارية سابقابإعتبارها محكمة إستئناف )و نفس التوجه أيدته الغرفة اإلدارية 

إن الطرف المستأنف أقدم بصورة " بقولها  3661فبراير  11قرارها السابق بتاريخ 

إنفرادية على إجراء إقتطاعات مباشرة من معاش المستأنف التقاعدي، مستغال سلطة 

ء إلى القضاء لتحديد التعويض، مما يكون معه القرار متعمدا عدم اللجوو القانون العام

متسما بالشطط في إستعمال السلطة يعرضه لإللغاء، مما يكون معه الحكم المستأنف الذي 

"ييدأقضى بإلغاءه واجب الت
157
. 

فالقاضي اإلداري إعتبر أن اإلقتطاع من معاش التقاعد قرار إداري قابل للطعن 

حسب موقف المحكمة اإلدارية بالرباط والتي أقرت فيته، من حقه أن يراقب شرع باإللغاء

بأنه عندما يكون الدين المطلوب إرجاعه لفائدة الخزينة العامة محل نزاع، فإنه اليحق 

سترجاعه مباشرة عن طريق اإلقتطاعات من راتب المدين، و إنما عليها أن إلقيام بالإلدارة 

من  %16يجعل القرار القاضي بإقتطاع  تطالبه أوال بالمرضاة أو عن طريق القضاء مما

راتب الطاعنة مشوب بعيب مخالفة القانون يبرر الحكم بإلغاءه
158
. 

إذن يتض  من خالل اإلجتهادات القضائية الهامة للقاضي اإلدارية بخصوص 

من المعاش من أجل إستخالص الديون العمومية، الحرص المنازعات المتعلقة باإلقتطاع 

لبعدين القانوني و اإلنساني في هذه المنازعات، مقرا بأن هذه اعلى األخذ بعين اإلعتبار 

 .اإلقتطاعات ال تجوز اإل بإستنادها على حكم قضائي

 .اإلقتطاع من المعاش من أجل إخالء السكن الوظيفيمنع : ثانيا

                                                           
، أحمد حتيم ضد المكتب الوطني للسكك الحديدية ، أوردته 0999ماي  92بتاريخ  00المحكمة اإلدارية بمراكش، حكم رقم  - 156

دارية، كلية العلوم القانونية رسالة لنيل دبلوم الماستر في المنازعات اإل" منازعات التقاعد أمام القضاء اإلداري " عائشة فضيلي 
 .19ص  9100-9109 السنة الجامعية اإلقتصادية و اإلجتماعية سالو
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ض الموظفين أو المستخدمين من السكن الوظيفي حيث تضع أحيانا قد يستفيد بع

اإلدارة رهن إشارتهم بصفتها مشغال مساكن لتسهيل مأموريتهم مقابل إقتطاع جزء يسير 

من الراتب، لكن الخالف يثور بين اإلدارة و الموظف المحال على التقاعد حينما تطالبه 

قائما، غير أن  لإلستفادة منه لم يعدبإرجاع هذا السكن، على إعتبار ان المبرر القانوني 

الشئ الذي يدفع المعني باألمر ونظرا لعوامل كثيرة غالبا ما يرفض تسليم السكن الوظيفي 

 .اإلدارة إلى سلوك مجموعة من الطرق رغبة في إسترداد هذه المساكن من محتليها

وإذا كان القاضي اإلداري يوافق اإلدارة على حقها في إسترداد السكن الوظيفي، 

وبالتالي وجوب إخالء المحتل بغير سند شرعي له،  يضفي على ذلك الطابع اإلستعجاليو

متى تم إحترام المسطرة القانونية في الموضوع أي عرض النزاع على القاضي، فإن 

اإلدارة اللجوء إلى إقتطاع جزء من راتب المعاش  حرم علىفي المقابل القضاء اإلداري 

إلى الزيادة في حيث إعتبر لجوءها  بطريقة إنفرادية دون التقييد بالمساطر القانونية،

بصورة  الوجيبة الشهرية مقابل إستغالل المسكن الوظيفي لمستخدم محال على التقاعد

يجعل تصرفها هذا " القضاء،  إنفرادية وإتخاذ قرار اإلقتطاع من المعاش دون اللجوء إلى

"متسما بالشطط في إستعمال السلطة و معرضا لإللغاء
159
. 

حق اإلستفادة من " على أن  و في قرار أخر إرتأت الغرفة اإلدارية بمحكمة النقض

ينتهي بإنتهاء العمل، وإحالة الطاعن على التقاعد، و حاجة اإلدارة الملحة إلى  السكن

يبرر اإلستمرار في  إسكان موظفين أخرين يضفي على النزاع طابع اإلستعجال الذي ال

"قتطاع مقابل إستغالل المحل من معاش الطاعناإل
160
. 

ضمانا للمتقاعدين وبذلك يكون القضاء اإلداري قد أرسى مبادئ قانونية مهمة شكلت 

لتقاعد حماية للجانب اإلجتماعي ضد أي إجراء قد يهدف إلى التقليص من معاش ا

للتوجه اإلنساني لفئة المتقاعدين و ذوي الحقوق المتوفى عنهم، وما ذلك إال نمودج و

                                                           
 .99مرجع سابق، ص ،يعائشة فضيل - 159
 .90عائشة فضيلي، مرجع سابق، ص  - 160

، منشورات المجلة المغربية "السكن الوظيفي على ضوء الفقه اإلداري و اإلجتهاد القضائي" مياد العربي : للمزيد أكثر راجع   
 .09، ص 9100، الطبعة األولى 09لإلدارة المحلية و التنمية، سلسلة مؤلفات و أعمال جامعية، عدد 
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دارية أو المحاكم اإلبتدائية، الحمائي الذي يسلكه القضاء المغربي سواء في المحاكم اإل

 .د له المشرع المغربي من خالل الضمانات القانونية المحيطة بمثل هذه النزاعاتالذي مهو

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الفصل الثاني 

 مظاهر التفاوت 

 الضمانات المقدمة في 

 .الموظفينولتقاعد بين األجراء من أنظمة ا 

 

 

 

 

 



 
79 

 

 

 

 األجراءلتقاعد بين الضمانات المقدمة من أنظمة ا مظاهر التفاوت في :الفصل الثاني 

 .الموظفينو

مية و تعدد أنطمته بين يإن ميزة التقاعد بالمغرب المتسم بتعدد نصوصه القانونية و التنظ

تلك الخاصة بالقطاع العام و األخرى الخاصة بالقطاع الخاص، و إختالف طرق التمويل و 

 إحتساب المعاشات و طرق تدبير الفوائض المالية ليقلص هامش التوافق بين الضمانات

والحقوق المقدمة للمنخرطين وذويهم، مقابل إتساع نطاق التباين و اإلختالف خاصة على 

مستوى الحقوق المالية أي المعاشية على إعتبار أنها الغاية األساس من إحداث أنظمة 

ية بين عالتقاعد، األمر الذي سيكون له ال محالة أثر في تكريس الفوارق اإلجتما

ختالالت المتعددة التي أصبحت تواجه ديمومة هذه األنظمة المتقاعدين، هذا في ظل اإل

 .والتي تكرس لمحدودية هذه األداءات

 المنخرطينوموضوع التقاعد بالمغرب صار يؤرق فئات مجتمعية هامة و يشغل بال 

، فهو أحد أهم القضايا التي أصبحت في السنوات األخيرة تستأثر بإهتمام ليس والمتقاعدين

األجراء بل أيضا الفرقاء اإلجتماعيين و اإلقتصاديين لماله من إنعكاسات فقط الموظفين و 

سواء منها تلك التي أحيلت على التقاعد أو التي  ،مباشرة على مستقبل األجيال المتعاقبة

تتأهب لذلك بل وحتى التي سيأتي دورها مستقبال
161
. 

ات و ضمان ديمومة إن تنزيل أي مقاربة إصالحية لتجاوز أو التقليص من حجم التفاوت 

وإستمرارية الضمانات المقدمة من هذه األنظمة ال يمكن أن تكون ناجعة و ذات فعالية 

خارج المالمسة الموضوعية و المحايدة لجوهر اإلختالالت التي يعاني منها قطاع التقاعد 

بالمغرب والمحافظة على مكتسبات الطبقة الشغيلة، ومما الشك فيه أن إستحضار هذه 
                                                           

المجلة المغربية للسياسات العمومية، عدد مزدوج  " نظام التقاعد و الطبقة الوسطى بالمغرب أية عدالة إجتماعية"طارق أتالتي  - 161

 . 01،ص 9111/ 9-0
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يات البد وأن يثمر نظام للتقاعد يحقق فلسفة الحماية اإلجتماعية ويقلص مستوى المعط

الفوارق اإلجتماعية وفقر مرحلة الشيخوخة، وعليه سيكون تحليلنا لهذا الفصل وفق 

األجير و )مبحثين، األول نتطرق فيه لمظاهر التباين للعالقة التبادلية بين المنخرط 

الحقوق المعاسية من خالل التطرق للنظام القانوني  وأنظمة التقاعد لتكوين( الموظف

، ثم لتباين حدة اإلختالل المالي ألنظمة التقاعد (األول ثالمبح)لإلنخراط بأنظمة التقاعد 

التي تكرس لهشاشة الضمانات المالية أو الحقوق المعاشية للمنخرطين و المتقاعدين على 

 (.المبحث الثاني)حد السواء، من خالل التطرق لمحدودية إستمرارية أداءات أنظمة التقاعد 

 .في أنظمة التقاعد النظام القانوني لإلنخراط: األول  ثالمبح

إلى حين  بمجال إشتغالهرتباطا وثيقا فمنذ إلتحاقه إبنظام التقاعد  المنخرطيرتبط 

تضم التزامات  عمليةال تهمغادرته إياه يالزمه التعامل في إطار هذا النظام حيث أن حيا

 تأثير واض  وجلي على حياته كمتقاعد قضى مسارا مهنيا لها وتحمالت يلتزم بها خاللها،

 ةنظمأشتغال إعلى مقاربة ميكانيزمات وآليات  المبحت اطويال، وسنعمل من خالل هذ

ته على التقاعد، و التي تتباين إحالأو بعد  للمنخرطسواء خالل المسار المهني  تقاعدال

اإلقتطاعات التي يساهم بها المنخرط و من حيث  حيث تختلف من نظام ألخر سواء منو

طرق إحتساب المعاشات وهو األمر الذي يخلق تباينا في الحقوق المعاشية و الضمانات  

المالية الممنوحة للمنخرطين حتى ولو كانوا يشتغلون في نفس اإلطار و بنفس الراتب اإل 

نات و الحقوق الممنوحة أن إختالف إنخراطهم من نظام ألخر يؤدي إلى إختالف الضما

يخلق نوعا من الالعدالة تفاوتات اإلجتماعية للمتقاعدين ولهم، األمر الذي يكرس لل

 . إجتماعية

سنرصد خالل هذا المبحث عالقة المنخرط بأنظمة التقاعد خالل مساره المهني  وبذلك

 .(الثاني المطلب)، ثم عالقته بأنظمة التقاعد بعد نهاية مساره المهني (المطلب األول)

 .عالقة المنخرط بأنظمة التقاعد أثناء مساره المهني: المطلب األول  
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بمجرد ما يلتحق بمجال إشتغاله أجيرا مصرحا به أو موظفا إال و تبتدأ عالقته بأنظمة 

ا هاجس التمويل هخالل هذه المرحلة يحكم أنظمةهذه التقاعد، حيث أن عالقة المنخرطين ب

هذه األنظمة في تمويالتها على اإلشتراكات  جميعبالدرجة األولى، وهو ما يفسره إعتماد 

المهنية بالدرجة األولى أي اإلقتطاعات التي تتم من أجرة أو راتب المنخرط وذلك لكون 

أنظمة التقاعد بالمغرب تعتمد على تمويالت المنخرطين للوفاء بإلتزاماتها
162

الفقرة ) 

فغياب التمتع باألجر أو الراتب ِيؤدي إلى الحرمان من معاش التقاعد ، كما أن هذه ( ولىاأل

العالقة كذلك يطبعها نوع من التباين بين نظام تقاعد األجير و نظام تقاعد الموظف، هذا 

الفقرة )األخير الذي يستفيد من بعض الخدمات التي ال نجدها لدى أنظمة تقاعد األجراء 

 (.الثانية

 .تمويل المنخرط ألنظمة التقاعد: الفقرة األولى           

مشغله يناط بالمنخرط تمويل أنظمة التقاعد عن طريق اإلقتطاعات التي إلى جانب 

تجرى على أجرته أو راتبه وذلك من أجل تكوين حقوقه المعاشية، و تختلف نسبة هذه 

 .اإلقتطاعات من نظام ألخر

 .لتقاعدتمويل األجراء ألنظمة ا: أوال

يعد أداء اإلشتراكات المهنية أحد أهم الشروط القانونية لإلستفاذة من خدمات أنظمة 

التقاعد وبذلك يلتزم األجير المنخرط بتمويلها، سواء منها النظام األساسي وهو الصندوق 

 .الوطني للضمان اإلجتماعي أو النظام اإلختياري وهو الصندوق المهني المغربي للتقاعد

جتماعي المغربي يتم على أساس مساهمة مهنية مزدوجة نظام الضمان اإل إن تمويل

المادة الثالثة من وقد حددت  لكل من المشغل واألجير ويتم تقديرها على أساس نسبة مأوية،

 9119مارس  09الموافق ل  0099ذي الحجة  99الصادر في  10-9990المرسوم رقم 

 للصندوق الوطني للضمان االجتماعيستحقة القاضي بتحديد مقدار واجبات اإلشتراك الم

النفقات المتعلقة بالتعويضات الطويلة األمد بنسبة بتمويل  يلتزم الذي األجيرمقدار مساهمة 

                                                           
العلوم رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية " " أنظمة التقاعد بالمغرب و إشكالية التمويل"التروزي محمد سالم  -162

  .22ص 2008/2007السنة الجامعية –الرباط  –جتماعيةقتصادية واإلالقانونية واإل
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ته اإلجمالية، أما بخصوص الصندوق المهني المغربي للتقاعد فبدوره من أجر 0792%

من  %2إلى  %0ين ، وذلك بنسب تتراوح ما ببدفع إقتطاع من رواتبهم هييلزم منخرط

 .األجرة اإلجمالية كذلك

واألجر المعتمد في هذا اإلطار يحدد بمجموع ما يتقاضاه األجير من المشغل من 

ت وغيرها من المبالغ النقدية والعينية وكذلك المبالغ أمرتبات بما فيها التعويضات والمكاف

من  09الفصل  المستخلصة بصفة مباشرة أوبواسطة الغير برسم الحلوان وذلك بموجب

جتماعيالقانون المتعلق بنظام الضمان اإل
163
. 

ر الخاضع جومن خالل هذا الفصل يتض  أخذ المشرع المغربي بالمفهوم الواسع لأل

من  091لإلقتطاع مقتديا بذلك ببعض التشريعات المقارنة كالتشريع الفرنسي في المادة 

21164اللبناني في مادته  جتماعياإل جتماعي الفرنسي والقانونالقانون اإل
 .  

شتراكات لتشمل مجموع والغاية التي توختها هذه التشريعات من توسيع وعاء اإل

األجور التي يتقاضاها األجير، باإلضافة إلى جميع المنافع النقدية والعينية حتى ولو كانت 

 مقبوضة من الغير تتجلى في عدم إتاحة الفرصة لألجير والمشغل باالتفاق على تحويل

 .شتراكهماإفضا من واجب خت ليأجزء من األجر على شكل عالوات ومن  أو مكاف

وتجدر اإلشارة إلى أن وعاء اإلشتراكات الذي يتم ضبطه على هذه الشاكلة يختلف 

برسم التعويضات العائلية حيث يتم تأسيسه على كل  ىتؤد هذه اإلشتراكات حسب كون

التعويضات االجتماعية حيث تتم معاملة األجر في وكونها تؤدي برسم أمكونات األجر، 

من المرسوم المتعلق بتحديد نسبة االشتراكات  0درهم وذلك وفق المادة  2111حدود مبلغ 

المستحقة للصندوق الوطني للضمان االجتماعي
165
. 

                                                           
تقدر واجبات ( " 4773أبريل  27)  4143ذي القعدة  2بتاريخ  2-72-722المعدل بمرسوم رقم  47ينص الفصل  - 163

التي يتقاضاها المستفيدون من ظهيرنا  اإلشتراك الواجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان االجتماعي على أساس مجموع األجور
الشريف هذا بما في ذلك التعويضات والمنح والمكافآت وجميع المنافع النقدية األخرى والمنافع العينية وكذا المبالغ المقبوضة بصفة 

 ... "لوانحمباشرة أو بواسطة الغير برسم ال
 .27كرداد توفيق مرجع سابق، ص  - 164
المتعلق بتحديد نسبة االشتراكات المستحقة ( 4773فبراير  2)  4143شعبان  40صادر في  24-74-248مرسوم رقم  - 165

 (. 4773فبراير  3)  4143شعبان  44بتاريخ  1488للصندوق الوطني للضمان االجتماعي ج ر عدد 
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 .تمويل الموطفين للصندوق المغربي للتقاعد: ثانيا

 راتب قتطاعات شهرية علىإلحسن سير أنظمة المعاشات يقتضى األمر إجراء 

المتعلق بالمعاشات المدنية والفصل  100. 90من القانون  02بموجب الفصل ، المنخرطين

مساهمات الموظف في ل المحددينالمتعلق بالمعاشات العسكرية  100. 90من القانون  09

ألجرة بصرف النظر عن وضعيته، سواء أكان من عناصر ا %01معاشات التقاعد بنسبة 

في وضعية عادية أو في وضعية إلحاق
166

مبالغ  CMR، وتوفر هذه اإلقتطاعات لمالية 

منجزة على أجور موظفي  %29، منها من مجموع موارده  %02712مهمة إذ تمثل نسبة 

الدولة فقط
167
. 

االقتطاعات العادية قتطاعات التي يخضع لها راتب المنخرط بين ويمكن التمييز في اإل

 : قتطاعات من أجل تصحي  الخدماتنخراط واإلوالتي تكون برسم اإل

لتحاقه إوهي عبارة عن مبالغ تخصم من مرتب الموظف منذ :  قتطاعات العاديةاإل -

بعمله إلى تاريخ إحالته على المعاش
168

، ويشمل وعاء اإلقتطاع كامل عناصر األجرة 

 بما فيها التعويضاتالنظامية المطابقة للوظيفة اإلدارية في اإلطار األصلي للمنخرط 

 .الممنوحة له بإختالف أنواعها

وقد عرفت المعاشات المصروفة للمتقاعدين تطورا وتحسنا ملموسا بفعل توالي 

لألجرة إما عن طريق إحداث تعويضات  صالحات التي عرفتها التعويضات المكملةاإل

جديدة، أو عن طريق الزيادة في مبالغها، في حين لم يستفد الراتب األساسي إال من زيادات 

رتفاع إضئيلة األمر الذي جعله ال يمتل سوى جزء بسيط من األجرة خصوصا عند 

األجور
169
ادر على قتطاع المكون من المرتب األساسي أصب  غير ق، وبذلك فإن وعاء اإل 

مسايرة تطور بنية األجور، وهو ما كان يؤدي إلى هزالة المعاشات وضعفها مقارنة مع 

كامل عناصر األجرة التي يتقاضاها الموظف طيلة مساره الوظيفي، وهو ما دفع بالمشرع 

                                                           
بر موظف في وضعية السابق اإلشارة إليه على أنه يعت 4728من النظام األساسي للوظيفة العمومية لسنة  12ينص الفصل  -166

 .اإللحاق الموظف الموجود خارج سلكه األصلي مع بقائه تابعا لهذا السلك ومتمتعا فيه بجميع  حقوقه في الترقية والتقاعد 
 .37ص " 2044برسم سنة التقرير السنوي "المملكة المغربية، الصندوق المغربي للتقاعد،  -167
. 247ص  ،مرجع سابق ،مليكة الصاروخ - 168 
. 24ص  ،مرجع سابق ،أمداح عزيز - 169 
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قتطاع من أجل التقاعد بغية من  المزيد من األموال للتدخل من أجل توسيع وعاء اإل

 0919ى وذلك بموجب تعديالت رفع من المعاشات من جهة أخرمن جهة ، وال CMRل

 . 1997و

كان المعاش يحتسب على أساس المرتب  0990فبمقتضى القانون األصلي لسنة 

األساسي المخصص للرقم االستداللي المطابق للدرجة والسلم والرتبة التي يوجد فيها 

التعويض عن المنطقة ج،  قتطاع ليشملوعاء اإل 0919الموظف، تم بعد ذلك وسع إصالح 

ونصف مبلغ التعويضات والمكافآت الدائمة التي يتمتع بها الموظف، غير أن إصالح 

 %21رفع نسب هذه التعويضات والمكافآت التي يحتسب على أساسها المعاش من  0999

170%011إلى 
. 

من عناصر  %01إلى نسبة  9112قتطاع فقد وصلت بعد فات  أما بخصوص نسب اإل

من  إبتداءا %9بعدما كانت هذه النسبة محددة في  00النصوص عليها في الفصل األجرة 

من فات   إبتداءا %9و  9110من فات   إبتداءا %1و 9110إلى غاية  0999فات  يناير 

9112171
. 

ستياء العديد من المنظمات النقابية لكونه إقتطاع هذا الرفع التدريجي لنسب اإل فوقد خل

صالحات اشتها حيث أن ما لوحظ على هذه اإلوالزيادة من هش يؤدي إلى تقليص األجور

لزيادة من موارد الصندوق على لالمتوالية وفق أحد الباحثين أن تتبنى مقاربة إصالحية 

قتطاع ، وتوسيع وعاءه دون واألجراء وذلك بالرفع من نسب اإل كاهل وحساب الموظفين

شات والرفع منها دون المساس أن تتخذ إصالحات جدرية تضمن إستمرارية دفع المعا

بأجور الموظفين واألجراء وقدرتهم الشرائية
172
. 

قتطاعات عن تصحي  شتراكات أو اإلتعد اإل :االشتراكات برسم تصحيح الخدمات  -

المدنية الخدمات المترتبة على الموظفين والمستخدمين المنخرطين في نظامي المعاشات 

ولة إلى الصندوق خقتطاعات المد واإلالتقاع قتطاعات من أجلوالعسكرية، زيادة على اإل

                                                           
. 28ص   ،مرجع سابق ،محمد حنين - 170 
. 18مرجع سابق ص "اية اإلجتماعيةرعنظام التقاعد المطبق على موظفي الدولة  بين أزمة التمويل و تنمية ال"طارق أثالتي  - 171 

الجامعة الوطنية مقابلة على هامش اللقاء التواصلي الذي نظمته " عضو اللجنة التقنية إلصالح أنظمة التقاعد هاكاشمحمد  -172
 ."  بالرباط  2043ماي  21تمارة بتاريخ  -للتعليم، المكتب اإلقليمي للصخيرات
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من الموارد  100. 90من القانون  92والفصل  011.71من القانون  90تطبيقا للفصل 

CMR173األساسية والرئيسية لتكوين المحفظة المالية وتمويل 
. 

حتساب الخدمات السابقة إفتصحي  الخدمات عملية تمكن المتقاعد أو ذوي حقوقه من 

ي هذين النظامين في تصفية معاشه عند إحالته على التقاعدنخراطه فإعن 
174
. 

وال يتم تصحي  هذه الخدمات تلقائيا بل على المعني باألمر أو ذوي حقوقه بعد وفاته 

داري، خالل مزاولته للعمل اإل CMRداري إلى ديم طلب بذلك تحت إشراف السلم اإلتق

هذا التصحي  بعد إحالته على التقاعدبوإذا لم يتيسر له ذلك يمكنه المطالبة 
175
. 

حتساب المعاش أن يؤدي عن كل إعتبار الخدمات المنجزة في إشترط المشرع إللقد 

من مبلغ عناصر األجرة التي يتقاضاها المعني باألمر حين تقديم طلب  %0سنة منها نسبة 

يش التحرير ستثناء الخدمات في جإضم تلك الخدمات إلى الخدمات المعتبرة في حسابه، ب

والمقاومة
176
التي ال يؤدى عنها أي مبلغ باعتبارها تندرج ضمن الخدمات التي يعتمدها  

في حساب المعاش ، وكذا الفترات المقضية في الخدمة العسكرية أو الخدمة المدنية ، أي 

91177أن تصحيحها يتم بالمجان وإن كانت هذه الحالة األخيرة متناقضة مع الفصل 
من  

الذي يستثني فقط  الخدمات في جيش التحرير والمقاومة من األداء ، أما  100. 90القانون 

يؤدى عنها من أجل التصحي  ، غير فمن نفس القانون  9باقي الخدمات المحددة في الفصل 

ونأن بعض الباحثين يبرر
178
من القانون المنظم للخدمة  00هذا اإلستثناء بكون الفصل  

المدنية
179
المنجزة في الخدمة تعتبر في إحتساب االقدمية من  الذي ينص على أن المدة 

حتساب األقدمية فقط إعتبار هذه المدة في إهذا الفصل يؤكد على وأجل الترقية أو التقاعد، 

دون تحديد هل هذه األقدمية تحتسب مجانا أم بمقابل، ذلك أن غياب هذا التحديد يحتمل 

                                                           
ص  ،مرجع سابق" اية االجتماعية نظام التقاعد المطبق على موظفي الدولة بين أزمة التمويل وتنمية الرع" طارق أتالتي  -173

408. 
رسالة "نموذجا  -أنظمة التقاعد في المغرب الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني للضمان االجتماعي " الحسين كيحل  -174

السنة   ،الرباط ،جتماعيةقتصادية  واإللنيل دبلوم الماستر في العلوم القانونية تخصص قانون األعمال ، كلية العلوم القانونية واإل
 .48ص  2044 -2040 ،الجامعية

. 11محمد حنين  مرجع سابق  ص  - 175 
باستثناء الخدمات في جيش التحرير والمقاومة التي ال يؤدي أي مبلغ مقابل "  044. 24من القانون  20ينص الفصل  -176
 ..." عتبارها ضمن الخدمات التي يعتد بها في حساب المعاشإ

. 12ص   ،ابقمرجع س  ،محمد حنين - 177 
 .91ص  ،مصطفى أحفييط، مرجع سابق - 178

 179 4723غشت  43المؤرخ في  4. 23. 142القانون  -



 
86 

حة بالمقابل نجد أن المشرع قد قام األمرين معا، غير أنه بالعودة إلى الخدمات المصح

المتعلق بالمعاشات المدنية  100. 90من القانون  9بتعدادها على سبيل الحصر في الفصل 

 .وبذلك يمكن ترجي  الرأي الذي يستثني هذه الخدمات من األداء

ويتم تأدية المبالغ المستحقة من أجرة المعني على أقساط شهرية لمدة خمس سنوات، 

نقضاء هذه المدة أو وقع  إلمعني باألمر من سلك الموظفين أو المستخدمين قبل وإذا حذف ا

عتبار الخدمات اآلنفة الذكر في حساب المعاش بعد حذفه من السلك التابع له، إتقديم طلب 

اللذان يصرفان له وللمستحقين تحجز المبالغ المستحقة من معاش التقاعد أو معاش الزمانة 

يتجاوز المبلغ المحجوز خمس المعاشال ن ، على أعنه
180
. 

وتجدر اإلشارة إلى أنه كانت هناك خدمات ال يتوقف تصحيحها وفق النص األصلي 

أي بتقدم بطلب، بل كان ذلك يتم بصفة تلقائيا ويتعلق األمر بتلك المتعلقة بفئة األعوان 

ذين كانوا وال RCARالمؤقتين باإلدارات العمومية والجماعات المحلية المنخرطين في 

، األمر الذي يوجب تحويل حقوقهم CMRبمجرد ترسيمهم يصبحون منخرطين وجوبا في 

09181. 12ام الثاني، غير أنه بموجب القانون ظمن النظام األول إلى الن
، الذي نسخ بعض 

من فات  يناير  إبتداءابدأ يصرف  CMRفصول قانون المعاشات المدنية والعسكرية، فإن 

المستحقة من تاريخ ترسيم المعنيين باألمر، والتي خضعت  فقط المعاشات 9112

يتولى صرف المعاشات المترتبة  RCARقتطاعات شهرية من أجل المعاش، في حين أن إل

عن مدة العمل التي قضاها المعنيون باألمر قبل ترسيمهم
182
. 

 CMRفيمكن أن تصح  لدى  RCARوفيما يخص الخدمات المنجزة قبل اإلنخراط في 

في الموضوع وفقا ألحكام الفصل  بعد تقديم طلباألول تكن مصححة لدى النظام  إذا لم

20. 

نخراط باختالف الهيئات المشغلة، بحيث إذا تعلق وتختلف كيفية تسديد واجبات اإل

ن والضباط وضباط الصف ين منهم والمتمرنيبموظفي الدولة المدنيين المرسم األمر

لتحاقهم بأسالك إبالقوات المسلحة الملكية، الذين ينخرطون في نظام المعاشات بمجرد 

                                                           
.24ص ،مرجع سابق، خالد منير  /دريس قاسميإ - 180 
. 2002الذي صادق عليه البرلمان خالل الدورة الخريفية لسنة  32. 02القانون  - 181 
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قتطاعات من أجورهم بكيفية منظمة من إنخراط على شكل الوظيفة، فتنجز واجبات هذا اإل

تحويل عالمية التابع لوزارة المالية، والذي يقوم بوالمعالجة اإل ةطرف قسم  الميكانوغرافي

CMR 183ةدقتطاعات لفائهذه اإل
بالقوات المسلحة " العرفاء " و " الجنود " ، أما فئة 

قتطاعات مع الملكية وفئة المخازنية بالقوات المساعدة، فيتولى نفس القسم إجراء هذه اإل

قتطاع واجب اإلنخراط بالنسبة للفئة األولى هي إدارة إفارق بسيط هو أن الجهة التي تتولى 

الوطني في حين تتولى المفتشية العامة للقوات المساعدة هذه العملية بالنسبة للفئة الدفاع 

الثانية، أما فئة األعوان المتمرنين والمترسمين بالجماعات المحلية والمؤسسات العمومية 

فإن هذه المؤسسات التي يشتغلون لصالحها هي التي تتولى هذه العملية وتقوم بتحويلها إلى 

ربي للتقاعدالصندوق المغ
184. 

 .اإلستفادة من بعض الخدمات: الفقرة الثانية

بعض الخدمات لمنخرطيه قبل اإلحالة على  بتقديم الصندوق المغربي للتقاعد ختصي

الضمانات ال نجدها لدى أنظمة التقاعد الخاصة الخدمات أو إذ أن مثل هذه  ،التقاعد

يخول نظام المعاشات باألجراء والتي تعد أحد أهم الفروقات بين نظام تقاعد الفئتين، حيث 

المتعلق  100790المتعلق بالمعاشات المدنية والقانون  100790بموجب القانون رقم  

إحالته على التقاعد  بالمعاشات العسكرية للموظف المنخرط مجموعة من الحقوق قبل

 .دارةنقضاء عالقته بأسالك اإلإو

 .المؤقت حق تلقي راتب الزمانة :أوال

بصفة مؤقتة أو دائمة  أنظمة التقاعددفعه تيقصد بمعاش الزمانة ذلك اإليراد الذي 

أو مرض ألم به سواء كان ذلك بسبب مزاولته لمهامه أو  ثللمنخرط الذي يقع ضحية لحاد

الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات )تتحمل الهيئة المشغلة  خاج نطاق العمل و

سنوية تساوي ما  مساهمة النفقات الناتجة عن معاش الزمانة وذلك بدفع( العمومية

يها، ويرجع السبب في ذلك إلى المسؤولية ظفبرسم هذه المعاشات لفائدة لمو  CMRيصرفه

                                                           
. 31ص ،مرجع سابق ،محمد حنين - 183 
. 12ص ،مرجع سابق، مصطفى أحفيظ  - 184  
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يها ومستخدميها وتعويضهم عن األضرار التي ظفالملقاة على عاتق هذه الهيئات لحماية مو

 .ايمكن أن يتعرضوا لها أثناء مزاولتهم لمهامهم وبمناسبة قيامهم به

إذا يمكن للصندوق المغربي للتقاعد أن يمن  راتب الزمانة للموظف المصاب بصفة 

مؤقتة إلى حين رجوعه إلى وظيفته على عكس الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي 

يعوض اإل عن الزمانة المترتبة عن عجز كلي مستمر يجعل المصاب عاجزا عن الذي ال 

 . اإلستمرار في عمله

ن تكون ناتجة عن مزاولة المهام أو غير ناتجة عنها فالنسبة أوحالة الزمانة إما 

للزمانة ناتجة عن مزاولة المهام والتي تستحق للموظف الذي يصاب بحادث أو مرض في 

 : إحدى الظروف اآلتية

 .مزاولة الخدمة المنوطة به أو لسببها  -

 .القيام بعمل في سبيل المصلحة العامة  -

شخص أو أشخاص  ذنقاالمخاطرة بحياته إل -
185
 . 

فإذا توفرت أحد هذه الشروط وأقرت لجنة اإلعفاء بأن نسبة العجز ال تقل عن     

، وهذا إستحق المعنى باألمر الحصول على معاش الزمانة بشكل مؤقت أو دائم 92%

العجز هو عجز نسبي ال يمنعه من مزاولة مهامه وإنما يقلل من قدراته العملية ، في هذه 

ش الزمانة بصفة مؤقتة أو دائمة الجمع بين معا ةالحالة فان المشرع قد خوله صالحي

ستمر في مزاولة الخدمة، أو معاش التقاعد حين إحالته إليه إاألجرة التي يتقاضاها إذا و

شروطهمتى توفرت 
186
ستمراره في إوإذا ما أصيب الموظف بعجز دائم حال بينه وبين  

مزاولة مهامه وأقرت اللجنة ذلك ، فإنه يتعرض للحذف من سلك الموظفين أو المستخدمين 

 .الذي ينتمي إليه مع حقه في الحصول على معاش الزمانة 

                                                           

.00عزيز أمداح، مرجع سابق، ص  - 185 
، 0990الطبعة األولى ، إسم المطبعة غير وارد ، الرباط طبعة " النظام القانوني للموظف العمومي المغربي " مليكة الصاروخ  -186
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 .سترجاع المبالغ المقتطعةإ: ثانيا

يمكن لكل موظف حذف من أسالك الوظيفة العمومية دون أن يكتسب الحق في   

سترجاع المبالغ المقتطعة من أجرته برسم التقاعد عمال بمقتضيات إالمعاش أن يطلب 

، وال  ةمن قانون المعاشات العسكري 92من قانون المعاشات المدنية والمادة  9الفصل 

قانونية إال في حالة ما إذا غادر المعني باألمر  ة بصورةعسترجاع المبالغ المقتطإيمكن 

الخدمة قبل أن يكتسب الحق في الحصول على معاش التقاعد ويمكن تحديد أسباب الحذف 

المهام والعزل  ستقالة والفصل منسترجاع المبالغ في اإلإمن األسالك المؤدية إلى طلب 

داريةللمهام اإل ا  حدسباب التي تضع األ من مع توقيف الحق في المعاش التي تعد
187
. 

مكانية تعد نقطة إيجابية في تعامل نظام المعاشات وبشكل عام يمكن القول أن هذه اإل

دارة دون أن مع منخرطيه الذين لم يعد بإمكانهم أو لم يرغبوا في مواصلة مهامهم داخل اإل

يكتسبوا الحق في المعاش، غير أنه يجدر بنا التساؤل عن فوائد هذه المدخرات وعوائد 

ستثمارها والتي لم ينص قانون المعاشات على تحديدها على أساس المبالغ المقتطعة إ

ودفعها إلى المعني باألمر مع المبالغ المسترجعة، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن هذه 

قتطاع الضريبي الذي أعفيت منه أول األمر، وذلك المسترجعة تخضع لإلقتطاعات اإل

آخر سنة طبقت على نسبة سترجاعها، غير أن نسبة هذا اإلقتطاع تحدد في إحينما يتم 

قتطاعها أثناء مزاولة الموظف لوظيفته، الشيء الذي إراتب المعني باألمر بدل نسبة تاريخ 

المسترجعة قتطاعاته اإليعمل على المساهمة في تقليص صافي هذ
188
. 

 .عالقة المنخرط بأنظمة التقاعد بعد نهاية مساره المهني: المطلب الثاني     

هي عالقة تبادلية  تقاعدال ةنظمأالنشيط وبين  نخرطلقد سبق وبينا أن العالقة بين الم

عن طريق  تقاعدال ةنظمأإلى جانب الهيئة النشيطة على تمويل  نخرطحيث يعمل الم

، غير أن هذه العالقة تأخذ منحا خالل مساره المهني قتطاعات الشهرية من أجرته كاملةاإل

باإلحالة على التقاعد، التي يكون  هيئة المشغلةوال لمنخرطآخر حينما تنتهي العالقة بين ا

رط مقابل ما تم إقتطاعه من بدفع إيراد عمري للمنخ تقاعدأثرها المباشر إلزام نظام ال

                                                           

. ساسي للوظيفة العموميةمن النظام األ 92الفصل  - 187 
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، (الفقرة األولى)هذا اإليراد العمري في الراتب المعاشي عن الشيخوخة  أجرته، ويتمثل

، والراتب المعاشي عن الزمانة (الفقرة الثانية)والراتب المعاشي للباقين على قيد الحياة 

وتختلف هذه األداءات من نظام ألخر في طريقة اإلحتساب و التصفية، ( الفقرة الثالتة)

 . را بين كل من األجراء و الموظفيناألمر الذي يخلق تباينا كبي

 .الراتب المعاشي عن الشيخوخة: الفقرة األولى

راتب التقاعد أحد أهم حقوق المنخرطين على أنظمة التقاعد يعد معاش الشيخوخة أو 

علقة تالسن الممن حيث سواء  غير أنه يختلف بإختالف الفئتين ،أجراء كانوا أو موظفين

ريقة تصفية هذا الراتب، وهو ماسنحاول الوقوف عليه فيما باإلحالة على التقاعد أو ط

 .سيأتي لكن قبل ذلك وجب تحديد ماهية المعاش

 .تحديد ماهية المعاش: أوال

إذ هل " معاش" غالبا ما يثار التساؤل حول طبيعة هذا اإليراد العمري المصطل  عليه 

وإذا كان كذلك فإننا نصطدم بغياب مشغل وعالقة  ،هو إستمرارية لألجرة أو الراتب

نظامية تربط به، أم أنه مقابل لإلقتطاعات التي أجريت على راتب المنخرط أثناء مساره 

 .المهني ففي هذه الحالة نتساءل عن المغزى من منع الجمع بينه و بين راتب أخر

 .مفهوم المعاش -

بحقه في تقاضي  أو الموظف ألجيريعرف التقاعد بمعناه القانوني كبداية إنتقاع ا

معاش أو راتب الشيخوخة
189

تجمع على أنه " لمعاش التقاعد"قد كادت التعاريف الفقهية و، 

نتهاء إيراد عمري إثر إفي شكل  وظفأو الم ألجيرعبارة عن مبلغ من المال يتقاضاه ا

عد وفاته خدمته بصورة نظامية أو إصابته بعجز ويؤول إلى المستحقين عنه وإلى أبويه ب

مشغلهوذلك مقابل المبالغ التي تقتطع من أجرته ومساهمات 
190

قتطاعات ، وتدفع هذه اإل
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من  9، وهو نفس التعريف الذي أورده المشرع في المادة أنظمة التقاعدوالمساهمات إلى 

 .المتعلق بالمعاشات المدنية 100790القانون 

المعاش هو إيراد عمري  لى أنإذن فكل هذه التعاريف تكاد تجمع بشكل مطلق ع  

نتهاء مدة خدمته ، إما بصورة نظامية أي بإحالته على التقاعد أو إلمستخدم بعد يصرف ل

، ويؤول إلى المستحقين عنه أو إلى أبويه بعد عملهإثر إصابته بعجز حال دون عودته إلى 

يئة ، وذلك مقابل المبالغ المقتطعة من أجرته ومساهمات الهبالنسبة للموظفين وفاته

المشغلة، ورغم ذلك يبقى الغموض مكتنفا الطبيعة هذا اإليراد، وهو ما يدفعنا إلى التساؤل 

 هل يمكن تكييف الطبيعة القانونية لمعاش التقاعد على أنه أجر؟ 

معاش أجرا أم ال ، العتبار إإن الفقه المغربي لم يكبد نفسه عناء السجال حول مدى 

 مستخدم أجيرا كان أو موظفاة العالقة النظامية بين الن نهايأألن جل الباحثين يفترضون 

يؤدي بشكل مباشر إلى نهاية أثار هذه العالقة،  لهيئة المشغلةالمحال على التقاعد وبين ا

، المشغلودفع األجرة النظامية من جانب  نخرطوهي القيام بالعمل أو الوظيفة من جانب الم

لمعاش من جهة غير الجهة المشغلة وهي المتقاعد يتقاضى راتب ا نخرطوبالتالي فالم

 جتهاد القضائي المغربي ؟، لكن ما مدى صحة الطرح لدى اإل التقاعدق يداصن

عتبار معاش التقاعد أجرا أم ال إال وهي إإن محاكم المملكة لم يت  لها التطرق لمدى 

0910191أكتوبر 9تبث في تعويض المصابين في حوادث السير في إطار ظهير 
حيث  

جتهادات القضائية بين من ينفي عن المعاش صفة األجرت اإلتضارب
192
وبين من يعتبره  

كذلك
193

، ويجد هذا الطرح األخير تبريره في كون المادة السادسة من هذا الظهير تلزم 

المصاب أن يدلي بما يثبت مبلغ أجرته أو كسبه المهني والذي على أساسه يتم تحديد 

كسب مهني  ت إفترض المشرع أن المصاب له أجر أوالتعويض، وفي حالة تعذر هذا اإلثبا

                                                           
.730ص  4781أكتوبر  3الصادر بتاريخ  3223ج ر عدد  4781أكتوبر  2الصادر في  4. 18. 422ظهير رقم  -  191 
أورده الحسين شمس . 272/337أبريل ملف جنحي عدد  42بتاريخ  2/222قرار الغرفة الجنائية بالمجلس األعلى عدد  - 192

 .40ص  2044سنة  1/3مجلة المقال عدد مزدوج " 4781أكتوبر  2بمفهوم ظهير  يعتبر أجر المعاش" الدين
منشور بمجلة قررات  1208/4/72الملف المدني عدد  2001نونبر 21الصادر بغرفتين بتاريخ  3328القرار عدد  - 193

 . 29ص 9112الرابع سنة  المجلس األعلى  بغرفتين أو جميع الغرف الجزء
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يساوي المبلغ األدنى المحدد في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة
194

، وقد حصر 

جتهاد القضائي تطبيق اإلحالة على هذه المادة في الحالة التي يتعذر فيها على المصاب اإل

بيعة هذا الدخل، فقد جاء في قرار أو ذوي حقوقه تقديم ما يثبت دخله كيف ما كانت ط

 9ولما كانت مقتضيات المادة السادسة من ظهير  » -سابقا المجلس األعلى -حكمة النقضلم

عتماد الحد األدنى للدخل المحدد في الجدول في حالة واحدة وهي إتوجب  0910أكتوبر 

«الحالة التي لم يدلي فيها المصاب أو ذوي حقوقه بما يثبت دخله
195

ا يسم  ، وهو م

للمتقاعد بإثبات دخله ما دام بوسعه أن يدلي بشهادة تثبت مبلغ المعاش الذي يحصل عليه 

 .شهريا أو دوريا تقاعدق اليدامن صن

حتساب التعويض عن حوادث السير وفق إن القضاء الذي يعتمد معاش التقاعد في إ

من هذا  يعتبر بحق قضاءا جريئا وسع من نطاق المستفيدين 0910أكتوبر  9ظهير 

تجاه إنصاف المتضررين المباشرين أو المتضررين ضررا مرتدا إالتعويض ويسير في 

من جراء حوادث السير، وخاصة فئة المتقاعدين الذين يمكن أن يتجاوز المبلغ معاشهم 

 .المبلغ المحدد في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة

 :الجمع بين المعاش و راتب أخر -

أحيانا قد يستمر المستخدم الذي أحيل على التقاعد في القيام بمهام و خدمات مؤدا عنها 

سواء لدى نفس الهيئة المشغلة أو لدى جهة أخرى، كاألجير الذي يواصل إشتغاله إما 

لصال  مشغله القديم أو مشغل جديد، أو الموظف المحال على التقاعد و المستمر في القيام 

ة العمومية إما في نفس اإلطار أو في إطار أخر أو عن طريق عملية بمهام داخل اإلدار

يطرح إشكالية لمعاشه مضافا إليه راتب العمل وهو ما   هستحقاقإوينتج عن ذلك التعاقد، 

 ؟مدى جواز هذا الجمع

                                                           
يشمل تعويض المصاب عن العجز البدني الدائم الالحق به تعويضا أساسيا يحدد "  0910أكتوبر  9من طهير  2دة تنص الما -92

:عتبار العناصر التاليةاب  
رأسمال معتمد كما هو محدد في الجدول الملحق بظهيرنا الشريف هذا بمثابة قانون وذلك بإعتبار سن المصاب حين وقوع -        

...سبه المهنياإلصابة وأجرته وك  
نسبة عجز المصاب يحددها الطبيب الخبير إستنادا إلى جدول تقدير نسب العجزالمحدد بنص تنظيمي، على أال تكون نقطة -       

مبلغ األجرة الدنيا أو الكسب المهني األدنى المبين  أقل من (2/0)العجز البدني الدائم، التي تمثل واحد في المائة من رأسمال المعتمد 

"...في الجدول المشار إليه  
.00ص   ،أورده الحسين شمس الدين،  مرجع سابق -  195  
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لقد إرتأى المشرع المغربي وضع إجابة صريحة عن هذا السؤال من خالل 

اإلجتماعي الخاص باألجراء على المنع النهائي لمزاولة أي التنصيص في القانون الضمان 

من ظهير  20نشاط مأجور من أجل الحصول على معاش التقاعد، حيث تطلب الفصل 

راتب عن الشيخوخة أن يتوقف األجير المؤمن له عن مزاولة أي  على للحصول 0999

لصندوق المهني نشاط يؤدى عنه، وهو نفس المقتضى الذي نص عليه القانون الداخلي ل

نوع من اإلجحاف في حق األجراء الذين المغربي، األمر الذي إعتبره جانب من الفقه بأنه 

راكموا خبرة وتجربة في مجال معين حيث سيحرمون ويحرم معهم مجال إشتغالهم من 

توظيف هذه الخبرة والكفاءة، لذا يجب إظفاء نوع من المرونة على هذا المقتضى كما هو 

المشرع التونسي الذي يتطلب فقط توقف األجير عن مزاولة كل نشاط مهني الشأن لذا 

خاضع للنظام األساسي للتقاعد
196

الجمع عليهم ، أو كما هو الشأن لدى الموظفين حينما منع 

و المؤسسات أبين أجرة العمل المؤدى عنها من ميزانيات الدولة أو الجماعات المحلية 

أو أكثر من رأسمالها، وبين كل معاش أو  %21لدولة العمومية أو الهيئات التي تمتلك ا

منحة أو إيراد عمري كيفما كان نوعه وكيفما كان مصدره مادام أنه مؤدا من لدن أحد 

99799197من خالل القانون  أنظمة التقاعد
. 

تاريخ  9110القانوني لفترة ماقبل  فراغلوضع حد لل، 99. 99القانون  وقد جاء

جتهاد القضائي سده بالعديد من القرارات القضائية التي أعطت الذي حاول اإلو صدوره

المبررات التي يجوز من خاللها الجمع بين راتب التقاعد وراتب آخر في بعض الحاالت، 

 .بينما ال يجوز ذلك في حاالت أخرى 

بأن سكوت  -سابقا المجلس األعلى -جتهادات عن محكمة النقضإوهكذا تواترت 

، عن التصري  بمدى جواز الجمع بين 09/0990/ 01در بتاريخ قانون المعاشات الصا

المعاش وراتب آخر أو عدمه ال يفيد منع ذلك، مستندة في ذلك على أن الطبيعة القانونية 

                                                           
 .099دراسة تحليلية مقارنة ، مرجع سابق، ص  " جتماعيقانون الضمان اإل" الحاج الكوري ، - 196
الذي  99. 99بتنفيذ القانون رقم (  9110فبراير  02)  0090ي القعدة من ذ 90الصادر في  0710701الظهير الشريف رقم  -197

 9110مارس  02بتاريخ  0119والمعاش أو أي إيراد آخر يدخل في حكمه ، الجريدة الرسمية عدد   الجمع بين األجرة هيمنع بموجب
 .191ص 



 
94 

متدادا للراتب الذي يتقاضاه إللمعاش التقاعدي ال يمكن أن تعتبر بأي حال من األحوال 

قتطاعه من راتبه إبل يكون مقابال عما تم  الموظف أو العون مدة قيامه بعمله في منصبه،

طيلة الفترة المذكورة لذا ال يمكن حرمانه من هذا المعاش إال في األحوال المنصوص عليها 

في القانون
198

، وهو مبدأ أقرته المحاكم اإلدارية في مجموعة من األحكام الصادرة عنها ، 

ضمن السلك الذي ينتمي  شترطت في أغلبها أن ال يكون المنصب الجديد يصنفإوالتي 

رتأت نفس الهيئة إإليه المتقاعد أو ضمن أي سلك آخر من أسالك الدولة، وفي المقابل 

ستفادة القضائية في أحكام أخرى صادرة عنها منع هذا الجمع مستندة في ذلك على أن اإل

وفين من األسالك الوظيفية، وذلك ذمن راتب المعاش يكون محصورا في األشخاص المح

تي خول لألشخاص األي" نه أالذي نص على  100790جب الفصل الثالث من القانون بمو

، ... "ستفادة من راتب التقاعد بشرط أن يكون قد تم حذفهم من األسالكذكرهم الحق في اإل

 09ر بتاريخ الصاد هافي قرار -سابقا المجلس األعلى -محكمة النقض ه توهذا التوجه كرس

لكة القاضي مه برفض طلب إلغاء قرار الخازن العام للمفي الذي قضت 0990أكتوبر 

برفض صرف المعاش التقاعدي للطاعن عن الفترة التي ظل فيها تابعا ألسالك اإلدارة 

والتي كان ينتمي إليها رغم إحالته على التقاعد
199
 . 

قد أراح قضاء الموضوع من تضارب أحكامه بفصله  99799وبذلك يكون القانون 

 .جواز هذا الجمع من عدمه النهائي في مدى

 .راتب معاش األجراء:  ثانيا

جتماعية لفئة المسنين يساهم قانون الضمان االجتماعي في توفير الحماية اإل

المتقاعدين وذلك بمنحهم معاشا أو راتبا يعرف براتب الشيخوخة، ويخول للمؤمن له هذا 

األساس لتمويل هذا النوع من  شتراكاته التي تعد المصدرإالحق بالنظر إلى مدة 

                                                           
   .999، ص مرجع سابق ،رضا التايدي -198
أورده رضا  19/ 01 001الملف اإلداري رقم  0990/ 01/ 09بتاريخ  001اإلدارية رقم قرار محكمة النقض ، الغرفة  -199

 .990التايدي، مرجع سابق ص
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التعويضات
200
وذلك إذا توفرت الشروط المنصوص عليها  ،شتراكات مشغلهإإلى جانب  

شتراكات وببعض وتتعلق هذه الشروط بسن المؤمن له ومدة دفع اإل 20في الفصل 

اإلجراءات الشكلية الخاصة بطلب نيل الراتب المعاشي عن الشيخوخة ويمكن إجمالها على 

 :تاليالشكل ال

وهذا أول شرط تطلبه المشرع في الفصل : يجب أن يكون المؤمن له بالغا سن معينة  - أ

 22سنة غير أن سن الستين يخفض إلى  21هو بلوغ المؤمن له  0990من ظهير  20

سنوات على األقل في باطن  2سنة فيما يخص العامل بالمناجم الذي يثبت أنه عمل 

ظام الجماعي لمن  رواتب التقاعد المطبق األرض، وفي هذا الصدد يالحظ أن الن

سنة بالنسبة لألشخاص الذين  22حدد سن التقاعد ب  0999ر اكتوب 0بموجب ظهير 

 ".Emplois actifs"بالمناصب العاملة   0999يعملون فيما سماه ظهير 

يوما فالعامل أو األجير الذي يصل إلى  0901التوفر على مدة من التأمين ال تقل عن  - ب

الشيخوخة ال يستحق راتب الشيخوخة بطريقة تلقائية وإنما البد من قضاء مدة سن 

ويالحظ من باب المقارنة أن قانون الضمان االجتماعي  ،إشتراك ال تقل عن المدة أعاله

سنوات وذلك كحد أدنى  01التونسي يطلب توفر العامل على مدة من التأمين تقدر ب 

طاع غير الفالحيستفادة من معاش الشيخوخة في القلإل
201

، غير أن اإلشكال هنا 

 ؟يطرح في حالة ما إذا لم يستوف األجير هذه المدة بعد بلوغه سن التقاعد

لقد تعامل اإلجتهاد القضائي وهو يبث في هذا اإلشكال بتطبيق حرفية النص القانوني  

اء مدة فيدون مراعاة الجانب اإلنساني و اإلجتماعي لألجير البالغ سن التقاعد دون إست

قرارا جاء في حيثياته  -سابقا المجلس األعلى -تراك حيث أصدرت محكمة النقضشاإل

سنة للقول بأنه أصبح في حكم المتقاعد بل يتعين على  21ال يكفي بلوغ األجير " مايلي 

المشغل قبل إحالة األجير على التقاعد أن يتأكد بأن هذا األجير قضى فترة التأمين المحددة 

المتعلق بنظام الضمان اإلجتماعي أي على األقل  99/9/0999من ظهير  20في الفصل 
                                                           

يالحظ أن بعض الدول الصناعية تخصص نسبة هامة من دخلها االجمالي لحماية األشخاص المتقاعدين إذ وصلت هذه النسبة  - 200 

 .في السويد  % 0972فرنسا وإلى في %970في الدانمارك وإلى  % 979إلى  0912سنة 
 .099دراسة تحليلية مقارنة ، مرجع سابق، ص  " قانون الضمان االجتماعي" الحاج الكوري ، - 201
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..."يوما من التأمين 0901
202

، وما يستوقفنا في هذا القرار أن اإلحالة على التقاعد  العبرة 

فيها بإستيفاء مدة التأمين و التي حددها تشريع الضمان اإلجتماعي و ليس ببلوغ األجير 

لتقاعد باإلستمرار في العمل إلى غاية إستيفاء مدة التأمين سن التقاعد وإال تم تأخير ا

المطلوبة، وهو نفس ما تبنته المحكمة فيما سبق
203
. 

 0999من ظهير  20باإلضافة إلى شرط السن وشرط اإلشتراك أو مدته يتطلب الفصل  - ج

أن يتوقف األجير المؤمن له عن مزاولة أي نشاط مأجور، ونظن أن هذا الشرط فيه 

اإلجحاف في حق األجراء الذين راكموا خبرة وتجربة في مجال معين حيث نوع من 

سيحرمون ويحرم معهم مجال إشتغالهم من توظيف هذه الخبرة والكفاءة، لذا يجب 

إظفاء نوع من المرونة على هذا المقتضى كما هو الشأن لذا المشرع التونسي الذي 

ضع للنظام األساسي يتطلب فقط توقف األجير عن مزاولة كل نشاط مهني خا

للتقاعد
204
. 

وبخصوص مبلغ المعاش يحق لألجير الذي بلغ سن التقاعد والمستجيب للشروط  

من األجر  %21ماعي أن يستفيد من معاش يقدر بالمقررة في نظام الضمان االجت

يوما من التأمين  902عن كل  %0الشهري المتوسط، وتتم الزيادة في هذا الراتب بنسبة 

 %91يوما، غير أنه ال يمكن أن يتجاوز هذا الراتب  0901العامل زيادة على يتوفر عليها 

 .درهم شهريا 211ن يقل عن أمن األجر كما أنه ال يمكن 

 أما بخصوص الصندوق المهني المغربي للتقاعد فيشرط للحصول على معاش التقاعد

ه للنظام لمدة أن أدى إشتراكاتو سنة على األقل وأن يكون سبق له 21أن يبلغ المنخرط 

وأن يتوقف عن  CIMRستردادها من إخمس سنوات على األقل، ولم يسبق له أن طلب 

وتجدر اإلشارة إلى  ،القيام بأي عمل مأجور وأن يتقدم بطلب تصفية معاشية إلى الصندوق

، غير أنه يمكن CIMRأن سن الستين هو السن القانوني لإلحالة على المعاش لدى 

                                                           
 .9119يناير  2بتاريخ  0099الملف اإلجتماعي عدد  9110أبريل  99المؤرخ في  000قرار محكمة النقض عدد  - 202
أورده بلقاسم بنبراهيم . 919ص  0919سنة  00-09مجلة المجلس األعلى عدد  0919يونيو  01قرار محكمة النقض بتاريخ  - 203

 .2ص 2011 المجلة اإللكترونية للدراسات و األبحات، العدد األول ، " معاش الشيخوخة في السياسة اإلجتماعية" 
 .نفسه - 204
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سنة مع  21الشروط المطلوبة اإلستفادة من تقاعد مقدم إبتداء من  للمنخرط الذي يستوفي

 :تخفيض المعاش حسب النسب التالية 

 التخفيض من نسبة المعاش سن اإلحالة على التقاعد

21 60% 

20 53% 

29 46% 

20 39% 

20 34% 

22 28% 

22 24% 

29 19% 

21 13% 

29 4% 

يمن    CIMRإذن يعتبر سن الستين هو السن القانوني لإلحالة على التقاعد، إال أن

مقابل تخفيض نسبي من نسبة المعاش إلى  سنة 21سنة إلى حدود  21خيارات أخرى دون 

 .سنة  21إذا ما تمت اإلحالة على التقاعد ببلوغ  %21حدود 

يعتمد في  CIMRكان  0929حتساب المعاش فإلى حدود سنة إأما فيما يخص طريقة 

حساب مبالغ المعاشات على نسبة مئوية تحدد وفقا لنسبة المساهمات، وذلك بالمقارنة مع 

عتماد نظام النقط إتم  0929بتداء من سنة إسنوات شغل غير أنه  0متوسط األجرة في 

عتبار كل سنوات الشغل لتحديد مبلغ المعاشالذي يأخذ بعين اإل
205
. 

                                                           
 .CIMRمكرر من القانون الداخلي ل  01المادة - 205
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يعادل المعاش عدد النقط المكتسبة خالل المدة الفاصلة بين تاريخ وطبقا لهذا النظام 

نخراط وتاريخ اإلحالة على التقاعد مطبقا عليها قيمة النقطة السارية، إذ يتم تحويل اإل

حتسابها وفق المعادلة إالمساهمات األجرية ومساهمات أرباب العمل سنويا إلى نقط يتم 

  :االتية 

 إشتركات المأجورين +اهمات المشغلينمس:  عدد النقط المكتسبة 

 2×الراتب الدليلي                      

والمقصود بقيمة النقطة هنا والتي تسم  بتحديد مبلغ المعاش، نقطة التصفية التي 

 .درهم 00720في  9101تحدد كل سنة من طرف مجلس اإلدارة وقد حددت سنة 

 :ختيار بين هذا ويحق لكل مشارك عند تاريخ تصفية معاشه اإل

تقاعد دون خيار رأس المال في هذه الحالة تتم تصفية معاشه في شكل إيراد 

عمري
206

، أو تقاعد مع خيار رأس المال في هذه الحالة يحتسب المعاش على أساس 

0792207شتراكات األجرية مضاف إليها نسبة إعادة التقييم السنوية المحددة في اإل
، كما 

 .ذلك من معاش ذوي الحقوق ومعاش الزمانةك CIMRيستفيد المنخرطون في 

 .راتب معاش الموظفين: التثا

باإلدارة المشغلة  لتقاعد يتم مباشرة بعد فك إرتباطهعلى معاش االموظف إن حصول 

ببلوغ السن القانونية لإلحالة على التقاعد إذ أن السن يلعب دورا مركزيا في المنظومة 

القانونية لإلحالة على التقاعد ووضع حد للعالقة النظامية بين كل من الطرفين، حيث هو 

المشرع األصل والمبدأ العام إذ ال يحصل الموظف على التقاعد إال ببلوغه السن الذي حدده 

سنة بالنسبة لجميع موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية مع  21وهو 

سنة ورجال القضاء الذين  21ستثناء بعض الموظفين العسكريين الذين يقل سنهم عن إ

                                                           
 .CIMRانون الداخلي ل مكرر مرتين من الق 01المادة  - 206
 CIMRمرات من القانون الداخلي ل  0مكرر  01المادة  - 207
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سنة كحد أقصى وأساتذة التعليم العالي يعين حد  22يخول لهم إمكانية تمديد حد السن إلى 

سنة 22سنهم في 
208
. 

سنة 22و  01أما بخصوص الموظفين العسكريين فنجده يتراوح ما بين 
209
ورجال  

سنة 29و  29التسيير والصف بالقوات المساعدة فإنه يحدد ما بين 
210
 . 

ويحدد مبلغ التقاعد في هذه الحالة بضرب عدد سنوات مدة الخدمة المعتمدة لتصفيته 

حتساب إوبالتالي  ،أجل المعاشقتطاع من آخر أجرة خضعت اإل في و 2،9%في نسبة 

 :راتب التقاعد سيكون على الشكل اآلتي

 أخر أجرة  × %2،9 ×عدد السنوات الخدمة  =راتب التقاعد 

011                                             

عتبار لتحديد سن التقاعد إال التاريخ المنصوص عليه في أول عقد وال يأخذ بعين اإل

الفصل األول من القانون   الوثيقة التي تقوم مقامه وذلك وفق مانص عليهزدياد أو إ

غير أن عدم التحديد الدقيق لهذه الوثائق كان بمثابة فراغ قانوني يحرج اإلدارة  102790

زدياده، وهو ما حاول القضاء تداركه إفي تعاملها مع الوثائق التي يثبت بها الموظف تاريخ 

اإلدارية بالرباط على أن شهادة السوابق القضائية وبطاقة المعلومات عتبرت المحكمة إإذ 

والبطاقة الشخصية التي تمأل بناء على تصري  الموظف ال يمكن أن يعتد بها إلثبات تاريخ 

نعدام السوابق القضائية في حين البطاقتين إزدياد، إذ أن األولى معدة أساسا إلثبات اإل

دارية أخرى كالشهادة المسلمة بهذا الشأن من إين بوثيقة األخيرتين يجب أن تكونا مدعمت

سجالت الحالة المدنيةبطرف السلطة المحلية في حالة عدم تسجيل المعني باألمر 
211
. 

                                                           
المتعلق بتحديد سن موظفي أو أعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية  042. 24الفصل األول من القانون رقم  208- 

 . 0010ص  0990دجنبر  00مكرر بتاريخ  3082المنخرطين في نظام رواتب التقاعد المدنية ج ر عدد 
. المتعلق بتحديد سن تقاعد الضباط والعسكريين بالقوات المسلحة الملكية  02. 90الفصل األول من القانون رقم  - 209 
.بشأن تحديد سن تقاعد رجال التسيير والصف بالقوات المساعدة  90. 90الفصل األول من القانون رقم  - 210 

، ع التويجي محمد ضد وزير المالية 72/ 4304في الملف  4778/ 4/ 22بتاريخ  447رقم حكم المحكمة االدارية بالرباط  -211

ريا ضد وزير ثع ، أجريدة  77/ 237في الملف رقم  2000/ 2/ 22بتاريخ  224وفي  الحكم أخر صادر عن نفس المحكمة رقم 
 .     223قتصاد والمالية ، حكمين أوردهما رضا التايدي  مرجع سابق ص اإل
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والغاية من إقرار عدم جواز اإلعتداد بغير عقود الوالدة المدلى بها عند التوظيف هو 

دارة في إطار ظف وجعل اإلإضفاء طابع من اإلستقرار على الوضعية النظامية للمو

ستراتيجيتها المتبعة في تسيير مواردها البشرية تبني حساباتها على معطيات إحصائية إ

 .قارة وثابتة 

سنة والدتهم  زديادهم سوى علىإأما بخصوص المنخرطين الذين ال تحتوي عقود 

ة التي أكملوا دجنبر من السن 00بتداء  من إدون تحديد الشهر واليوم، فيحذفون من األسالك 

 .سنة  21فيها 

وكل تغير يطرأ بعد التوظيف على تاريخ اإلزدياد ولو بموجب حكم قضائي ال يعتد به 

زدياد المقدم أثناء ولوج لتحديد سن اإلحالة على التقاعد أو تعديل التاريخ الوارد في عقد اإل

الوظيفة
212
 . 

 .ستثنائية لإلحالة على التقاعدإلالحاالت ا  ( أ

ستيفاء المدة القانونية المتطلبة لذلك، إستثناءا عن المبدأ العام لإلحالة على التقاعد هو إ

يمكن أن يحال على التقاعد بصفة حتمية وبدون التقييد بالمدة القانونية كل موظف أصيب 

بعجز دائم أو مؤقت سواء أكان هذا العجز ناتج عن العمل أو عن غيره بعد إثباته من 

ستثناء الموظف الذي يصاب بضعف البصر أو فقدانه فال يحق إب ،فاءطرف لجنة اإلع

لإلدارة عزله إذ كانت مهامه ال تستوجب حمل السالح بل تعمل على إعادة تكوينه 

وتأهيله
213
. 

على إجراء تأديبي يتخذ في حقه والذي يتخذ صورة العزل دون  كما يحال كذلك بناءا

 90األدنى المطلوب من مدة الخدمات وهي  إيقاف الحق في المعاش إذا توفر على الحد

حالة الحتمية على التقاعد لعدم سنة بالموظفات، أو اإل 02سنة بالنسبة للموظفين الذكور و

من النظام األساسي للوظيفة العمومية، أو في حالة  10الكفاءة المنصوص عليها في الفصل 

                                                           

.01ص ،سابق مرجع ،زيز أمداحع - 212 
. 0919يونيو  9بتاريخ  0202جتماعية للمكفوفين وضعاف البصر، ج ر عدد المتعلق بالرعاية اإل 010 -2القانون رقم  - 213 
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سالك االدارية قبل ج في األستيداع دون أن يتم تقديم طلب إعادة إدماإوجوده في وضعية 

 .شهرين من إنهاء فترة هذه الوضعية أو رفض المنصب الجديد الذي خصصه له

ا على طلب الموظف الراغب في مغادرة الوظيفة ا يمكن اإلحالة على التقاعد بناءكم

سنة للموظفات  02سنة من الخدمة الفعلية للموظفين الذكور و  90العمومية شريطة قضاء 

، وأن يكون صاحب الطلب ضمن العدد التعيين ة السلطة المعهود إليها بمهمةبعد موافق

المسموح له بذلك بموجب مرسوم فيما يخص فئة الضباط من الموظفين العسكريين، غير 

سنة من الخدمة الفعلية والذين يرغبون في مغادرة الوظيفة  01أن الذين قضوا منهم 

العمومية غير ملزمين بهذه الشروط
214

 :تيتسب راتب تقاعدهم كاأل، ويح

 قتطاع خر أجرة خضعت لإلأ × 9%×عدد سنوات الخدمة  =راتب التقاعد 

011                                              

كما يستفيد الموظفون المتقاعدون بدورهم من التعويضات المصروفة للموظفين      

المزاولين لمهامهم
215
 9. 21. 0010في المرسوم رقم حسب الشروط المنصوص عليها  ،

المتعلق بالتعويضات العائلية المخولة لفائدة موظفي الدولة  0912نونبر  99المؤرخ في 

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية
216

، إلى جانب حق الموظف في الحصول على 

ه أن راتب التقاعد نجد أن هذا الحق ينتقل إلى ذوي حقوقه بعد وفاته، مما يمكن القول مع

عالقة نظام المعاشات بالمتقاعد ال تقف عند نهاية مساره المهني بل تنتقل هذه العالقة إلى 

 .ذوي حقوقه

الصندوق المغربي للتقاعد فيضمن لفائدة  أما بخصوص النظام التكميلي لدى

المنخرطين عند بلوغهم سن التقاعد، تصفية حقوقهم التي تم تأسيسها طيلة مدة إنخراطهم، 

 :حسب اإلختيارات التالية وذلك 

 .األداء الكلي للحقوق المكونة في شكل رأسمال -
                                                           

رسالة لنيل " الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني للضمان االجتماعي : أنظمة التقاعد في المغرب" الحسين كيحل  -214
 .   01ص 9101/9100السنة الجامعية –الرباط  –جتماعيةقتصادية واإلماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية واإلدبلوم ال

.من قانون المعاشات المدنية 02 الفصل- 215 
.من قانون المعاشات العسكرية 09 الفصل- 216 
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 .اإلستفادة من إيراد أكيد لمدة محددة من الزمن من طرف المنخرط -

إلى إحدى مقاوالت التأمين التي يحددها المنخرط وذلك بغية تحويل الحقوق المكونة   -

 . اإلستفادة من إيراد عمري

 .صيغة الرأسمالالمزج بين صيغة اإليراد و  -

ومن هنا تتض  حدة اإلختالف بين أنظمة التقاعد الخاصة باألجراء و تلك الخاصة 

بالموظفين في طريقة تحديد معاش التقاعد و تصفيته، وذلك بأفضلية أنظمة تقاعد الموظفين 

من الراتب  %011صل إلى تقد ضمانات مالية مهمة وفعالة التي توفر لمنخرطيها 

 .المرجعي

 .التقاعدي عن الزمانةمعاش ال: ةنيلفقرة الثاا     

جير أو الموظف بعائق يحول وإستمراريته في العمل وهو أمر أحيانا قد يصاب األ

 .إليه قوانين التقاعد األمر الذي يجعله مستحقا لمعاش الزمانة تتنبه

 .المعاش التقاعدي عن زمانة األجراء: أوال

الزمانة هي عاهة ينتج عنها عجز كلي مستمر يحول دون القيام بأي عمل مع 

حتمال ما قد يقع من تحسن أو إستفحال حالة المصاب الصحية إ
217

، والزمانة محل الحماية 

جتماعي المغربي تتعلق بحالة واحدة فقط هي حالة العجز الكلي التي في نظام الضمان اإل

وبالنسبة للشروط الواجب ، عليه كسب ل يدرتجعل المصاب عاجزا عن ممارسة عم

 :فيما يلي  20و   09ستحقاق معاش الزمانة فتتمثل وفق ما نص عليه الفصل توفرها إل

فالعجز الذي يترتب عنه زمانة هو الذي : يجب أن يتوقف المصاب بزمانة عن العمل   -

سبب خارج يجعل المصاب غير قادر على اإلستمرار في عمله، وهو الذي يقع للمصاب ب

 .ن يكون مثبتا بكيفية قانونية أعن إرادته وبدون قصد منه بحيث يجب 

من ظهير  09يجب أن يكون المصاب قد دفع واجب إشتراكه عن مدة معينة ينص الفصل   -

توفره على ألف وثمانين يوما من ( المؤمن له)إذا تبث "... يوليوز الذي جاء فيه  99
                                                           

مرجع سابق، "مدفوعاته ، إشكاليته إصالح مرتقب الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ، موارده خدماته ، " على عمي ،  - 217
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ثني عشرا شهرا المدنية السابقة لبداية إانية يوما خالل التأمين على األقل منها مائة وثم

 ".العجز المترتبة عنه  الزمانة 

يستفيد من اإلعفاء من قضاء مدة التأمين وهذا فالمصاب بالزمانة نتيجة حادثة  أما       

خذ يعني أن المؤمن له الذي تكون زمانته ناتجة عن حادثة ينال الحق في الراتب دون األ

 .التأمين، إذا كان التأمين مفروضا عليه من تاريخ الحادثةبشرط مدة 

 .يجب أال يكون المستفيد من راتب الزمانة قد وصل إلى سن الشيخوخة -

يجب أال تكون الزمانة ناتجة عن حادثة شغل أو مرض مهني ألن العجز الناتج عن هاتين  -

من  حمايةاللق بباعتباره نظاما يتع 0920فبراير  2الواقعتين يخضع لمقتضيات ظهير 

 .المهنية األمراض

رط المشرع شرطا شكليا ويتعلق بتقديم طلب نيل راتب الزمانة تباإلضافة إلى ذلك إش

إلى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، ويتم هذا التقديم بعد إنصرام المدة المخولة 

للحق في قبض التعويضات اليومية إذا إستمرت حالة المصاب على ما هي عليه أو بعد 

 2ذكورة، ويلزم أن يتم هذا التقديم خالل نصرام المدة المإ ستقرار حالته قبلإبرء جرحه أو 

أشهر الموالية إلنتهاء مدة التعويضات اليومية إذا إستمرت حالة المصاب على ما هي عليه 

األجل المحدد أن أو برئ جرحه أو إستقرار حالته، وتجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى 

حقلجال المسقطة للتقديم هذا الطلب هو من قبيل األ
218
. 

من قانون  20و  21ص مبلغ معاش الزمانة فتطبيقا ألحكام الفصلين أما بخصو

من األجر الشهري الذي يتخذ  %21: الضمان االجتماعي فإن راتب الزمانة يحدد كما يلي 

 0111مر يتوفر على مدة تأمين تتراوح ما بين حتساب المعاش إذا كان المعني باألأساسا إل

يوم من التأمين  902عن كل  %0معاش الزمانة بنسبة يوما، وتتم الزيادة في  0901يوما و
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قف األقصى الذي سوهو ال %91يوما، لكن دون هذا يصل هذا المقدار  0901الزائدة على 

 .يؤمن عنه الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

من معدل األجر الشهري  %01وتضاف إلى مبلغ الراتب الشهري للزمانة نسبة 

شخص بستعالة بشكل مستمر المصاب بالزمانة مضطرا إلى اإل، إذا كان %01المحدد في 

 .آخر

بدوره معاش عجز أو الزمانة  كما أن الصندوق المهني المغربي للتقاعد يخول

والذي يتميز بخاصية تتمثل في حصول المشارك على نقط مجانية يتم تحديد عددها سنويا 

لصندوقبالنظر إلى متوسط النقط التي حصل عليها المشاركون في ا
219
. 

 .موظفينالمعاش التقاعدي عن زمانة ال: ثانيا

معاش الزمانة عندما يصب  غير قادر بصفة نهائية  بدورهيستحق الموظف  ذلكك

صابة بمرض أو جروح ألمت به من ومطلقة عن مزاولة مهامه على إثر عجز ناتج عن اإل

دون أن يكون العمل أو نطاقه سببها
220
. 

خر غير الدولة تحل هذه األخيرة بحكم القانون أوإذا كانت العاهة تنسب إلى شخص 

محل المصاب أو ذوي حقوقه في إقامة الدعوى على الشخص المسؤول قصد إرجاع 

 .الصوائر المدفوعة 

وما تجب اإلشارة إليه أن العجز الناتج عن إصابة الموظف بمرض مهني أثناء 

ستفادة من راتب الزمانة مناسبة مزاولة هذا العمل، ال تخول اإلممارسته للعمل اإلداري أو ب

في المعاشات المدنية بخالف نظام المعاشات العسكرية الذي يخول ذلك، نظرا لكون 

الموظف العسكري يقوم بمهام وظيفية تجعله أكثر عرضة لإلصابة بأمراض مهنية على 

ت غير مقنعة من قبيل طبيعة الموظف المدني، غير أن هذا التمييز يستند على مبررا

الخدمة العسكرية، لكون بعض الموظفين المحسوبين على نظام المعاشات المدنية يقومون 
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العسكرية  هيعرف بالخدمة شب ما كذلك بمهام ال تقل خطورة عن هذه الخدمة في إطار

 . كرجال الشرطة واألمن الوطني ورجال الوقاية المدنية المحسوبين على وزارة الداخلية

أما بخصوص النظام التكميلي ففي حالة ثبوت إصابة المنخرط بعجز يجعله غير قادر 

على العمل، فإن مبلغ التوفير بعد تقييمه يتم تسديده بشكل كلي للمنخرط
221

، مضاف إليه 

في حالة إصابته بعجز كلي و دائم تتعدى فيه نسبة العجز البدني  21111مبلغ جزافي قدره 

 .%22الدائم 

 .للباقين على قيد الحياةالراتب المعاشي : ةلتالثاالفقرة 

اعد بل أن هذه العالقة قإن وفاة المستفيد ال تعني بالضرورة نهاية عالقته بأنظمة الت

تستمر لصال  ذوي حقوق الهالك الذين يحلون محله في إستيفاء الحقوق المعاشية من هذه 

التقتصر فقط على المتقاعد بل تمتد  تغطية اإلجتماعية ألنظمة التقاعدالاألنظمة، وبذلك ف

 .إلى ذوي حقوقه

 .معاش ذوي حقوق األجير :أوال

جتماعي فإن الذين يستحقون الراتب المعاشي من ظهير الضمان اإل 29حسب الفصل 

 :للباقين على قيد الحياة هم الذين تخلفهم وفاة المؤمن له كمترملين أو يتامى وهم

فى، مع اإلشارة إلى أنه تم حذف شرط بلوغ األرملة الزوج أو الزوجات تحت نفقة المتو -0

مجحف في حق الزوجات  اسنة أو أن تكون مصابة بزمانة ألنه في الحقيقة كان شرط 21

"الشابات"
222
. 

 01سنة أو  02المتكفل بهم من طرف الهالك في حياته والذين لم يبلغوا من العمر  األوالد -9

 .سنة إذا كانوا يتابعون دراستهم 90سنة إذا كانوا يتابعون تدريبا مهنيا أو 

لقانون المتعلق منصوص عليها في االشروط ال فيهالولد المعاق طول حياته إذا توفرت  -0

 .جتماعيةبالرعاية اإل

مبلغ الراتب الذي يستحقه هؤالء المتوفى عنهم يتض  أن المشرع  وبالنظر إلى

المغربي قرره على أساس أن وفاة مستفيد أو من يحق له أن يستفيد من راتب الزمانة أو 
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الشيخوخة تحرم الذين كانوا يعيشون على نفقته من وسيلة عيشهم العادية، و من تم فإن 

عانات التي كان يتلقاها الهالك أو كان بإمكانه أن متداد لإلإيكون بمثابة  الراتب المخول لهم

يتلقاها برسم الزمانة أو الشيخوخة
223

 . 

من ظهير  29ولإلستفادة من الراتب المعاشي للباقين على قيد الحياة إشترطت المادة 

 :الضمان اإلجتماعي مجموعة من الشروط يمكن إجمالها كاألتي

 .فعال من راتب الشيخوخة أو راتب الزمانةأن يكون المؤمن له عند وفاته يستفيد من  -

 .يوما من التأمين على األقل 0901أن يكون عند وفاته متوفرا على  -

 ويالحظ مدى قساوة هذين الشرطين الخاصين بوفاة المؤمن له بصفته زمينا أو مسنا

وفاته بل األكثر من ذلك ف، اإلستفادة من معاش ذوي الحقوقحتى يتأتى لذوي حقوقه 

نشيطا ليس لها معنى في نظر مشرع الضمان اإلجتماعي، وهو أمر ال نجده لدى بصفته 

بل األكثرمن ذلك حتى في  ،الذي يمن  معاشا في هذه الحالة الصندوق المغربي للتقاعد

 . حالة ثبوت تغييب الموظف بحكم قضائي

 :لكترطت نفس المادة شروطا حتى يخول لهم ذشأما بالنسبة لألوالد المستفيدين فقد إ

أن يكونوا تحت نفقة المؤمن له المتوفى و يستخلص هذا من عبارة النص  يشترط -

و يجب أن يستمروا تحت نفقته إلى حين حصول الوفاة، فإذا ..." األوالد المتكفل بهم"...

لوا كذلك حين حصول الوفاة لسبب من األسباب كالحكم عليه ضكانوا تحت نفقته لكن لم ي

األوالد ال يستفيدون من الراتب بسبب تخلف شرط وجودهم  بجريمة إهمال األسرة فإن

تحت نفقة المؤمن له
224
. 

سنة إذا كانوا يتابعون  90سنة أو  02أن يكونوا في حدود سن معينة، و هي في األصل  -

دراستهم في المغرب أو خارجه، و بالنسبة لألوالد ذوي عاهة مستديمة فيستفيدون من 

 .ذلك دون تحديد سن

ط الالزمة لإلستفادة من راتب الباقين على قيد الحياة سواء بالنسبة هذه هي الشرو

للمؤمن له المتوفي أو بالنسبة لذوي الحقوق الباقين على قيد الحياة، غير أنه يتعين عليهم 

شهرا  09من أجل إستحقاق راتبهم أن يرسلوا إلى الصندوق طلبا في الموضوع داخل أجل 
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 اب خارج هذا األجل فال يمكن أن يصرف راتبهم اإل إبتداءالموالية للوفاة، وإذا وجه الطل

من أول يوم لتلقي الطلب
225
. 

المتوفى عنه أو الزوجات ( ة)أما بالخصوص مبلغ المعاش الذي يستحقه الزوج 

من مبلغ راتب الزمانة أو الشيخوخة الذي كان المؤمن له  %21المتوفى عنهن فيعادل 

 أرامليتمتع به أو كان من حقه المطالبة به في تاريخ وفاته، هذا وإذا ترك المتوفى له عدة 

 .فيوزع عليهن معاش الوفاة بالتساوي

من راتب الزمانة أو الشيخوخة  %21ويستحق الولد يتيم األبوين معاشا يقدر ب

له المتوفى، لكن إذا كان هذا الولد يتيم األب أو األم فقط فإنه يستحق نسبة  المستحق للمؤمن

 .و الشيخوخةأمن راتب الزمانة  %92تقدر ب 

بعد وفاة المنخرط الحق في  أما بالنسبة للصندوق المهني المغربي للتقاعد فبدوره ينقل

 :ويتعلق األمر باألرامل واأليتام  المعاش إلى ذوي الحقوق

يبلغ المعاش المخول لفائدة الزوج المتبقي :  الحياة قيد المتبقى على الزوج معاش -       

من النقط المكتسبة وفي حالة تعدد األرامل يوزع بينهن هذا المعاش  %21على قيد الحياة 

 01بالتساوي ويشترط للحصول على هذا المعاش أن يبلغ الزوج المتبقي على قيد الحياة 

سنة بالنسبة للذكور، غير أنه إذا كان لألرامل أو األرملة قاصر  21سنة بالنسبة لإلناث و 

 .نعقد قبل الوفاة بسنتين على األقلإأن يكون الزواج قد  فإنه ال يعتد بالسن، ويشترط أيضا

يستفيد يتيم األب أو األم من معاش اليتامى الذي يحتسب على :  معاش األيتام -       

ستفادة من من معاش المتوفى أو من مجموع النقط المكتسبة إذا توفي قبل اإل %91أساس 

سنة إذا كان يتابع  90أو  القانوني الرشدمعاش التقاعد العادي، وذلك إلى غاية بلوغه سن 

 .دراسته وبدون حد للسن إذا كان مصابا بعجز دائم يمنعه منعا تاما ومطلقا عن العمل
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 .معاش ذوي حقوق الموظف:ثانيا 

ستفادة ذوي الحقوق من معاش إإمكانية  والعسكرية المعاشات المدنية ييخول نظام

أو متغيبا عن مقر سكناه لمدة تزيد  لمهامه أو متقاعدالموظف المتوفى سواء كان مزاوال 

عن سنة من غير أن يطالب بحقوقه المعاشية، إذ يجوز لهم الحصول على معاش بصفة 

أو أعلن التغيب بموجب حكم  مؤقتة، ويحول إلى معاش نهائي إذا ثبتت الوفاة رسميا

 .قضائي

 :معاش األبوين  -

معاش "يعولهما في تاريخ وفاته معاشا يسمى إذ توفى الموظف إستحق والداه إذا كان 

يصرف لكل منهما على حدة، إال أنه في حالة ما  50%بحيث تصل نسبته إلى " الوالدين 

من مبلغ المعاش %91إذا كان يعيلهما أكثر من ولد فيصرف لهما 
226
 . 

بنهما فال بد من توفر إستفادة من المعاش المترتب عن وفاة وحتى يتسنى لألبوين اإل

 .بعض الشروط 

 .أن يتوفى المنخرط في طور العمل   (0

ن تكون وفاة المنخرط منسوبة إلى عمله أي أن تكون الوفاة نتيجة جراح أ (9

، أو نتيجة قيامه بعمل في سبيل بسبب مزاولته لعملهوأمراض أصيب بها أو تفاقمت 

 .المصلحة العامة أو المخاطرة بحياته إلنقاذ شخص أو عدة أشخاص 

 .بوين من الدرجة األولىأن يكون األ (0

 . أن يكون األب أو األم تحت كفالة المنخرط عند تاريخ وفاته (0

وتفقد األم حقها في معاش األبوين إذا تزوجت بعد ترملها أو طالقها        
227
. 

أما بخصوص أصول العسكري فيساوي مبلغ ما يستحقه كل من األب واألم مبلغ  

ما أن مبلغ معاش األرملة يحدد على أساس أرقام المعاش الذي تستفيد منه األرملة، وب

ختالف درجات العسكريين، فإن إحسب  0911إلى  111إستداللية يتراوح عددها ما بين 
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مبلغ معاش األبوين يختلف هو اآلخر طبقا للمقاييس نفسها على عكس أصول الموظف 

لألوالد المتوفيندارية ختلفت الدرجات اإلإالمدني الذين يستفيدون من مبلغ موحد مهما 
228
. 

 :معاش األيتام  -

قد يخلف الموظف المتقاعد بعد وفاته أيتام يستحقون هم كذلك معاشا
229

ستوفوا إ، إذا 

يشترط أن يكون اليتيم ولدا شرعيا للموظف أو  ثحي ،الشروط القانونية المتطلبة لذلك

سنة إذا كان  90سنة أو  02الموظفة، وأن ال يكون متزوجا أو بالغا من العمر أكثر من 

يتابع دراسته، ودون تحديد السن إذا كان يعاني من إعاقة
230

، علما أن اليتيم الذي يتابع 

اهد عليا ، وبالتالي فإن سنة خصوصا إذا كان يحضر لشو 90دراسته قد يتجاوز في ذلك 

م غير كافية مما يحتم على المشرع المغربي يستفادة من معاش اليتهذه المدة المخصصة لإل

ذي يخول سنة على األقل كما هو الشأن في النظام التونسي ال 92الرفع من هذه المدة إلى 

 90بلوغهم  للتقاعد إلى حين" معاش " ية تستفادة من جراية وقألبناء العون المتوفي اإل

سنة، ويمكن زيادة في هذا الحد العمري إلى األيتام الذين يواصلون تعليمهم العالي شريطة 

أن ال يكونوا منتفعين بمن  دراسية
231
. 

 :معاش األرملة -

من راتب  %21تتقاضى األرملة بدورها معاشا عن الزوج المتقاعد المتوفي يساوي 

و الذي كان بإمكانه أن يستفيد منه ، سواء أالمتوفي  هاالمعاش الذي كان يستفيد منه زوج

كان لها أوالد مع المتوفي أو لم يكن
232
. 
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من معاش الزمانة إذا كان زوجها  %21المعاش وبين   هذا ويمكن لها الجمع بين

المتوفي يستفيد منه ونفس الشيء لألرمل، وإذا تعدد األرامل كأن يكون للمتقاعد أكثر من 

بالتساوي نتقسم بينه %21أرملة إلى حدود األربع فإن حصة 
233
. 

نعقد سنتين على األقل، وأن إويشترط اإلستفادة من هذا المعاش أن يكون الزواج قد 

على األقل خمس سنوات أو كان بإمكانه الحصول على معاش للتقاعد قبل  يكون قد دام

بلوغه حد السن
234

، وأال تكون األرملة قد طلقت طالقا رجعيا أو تزوجت من جديد أو 

من  02، والفصل  100. 90من القانون  09جردت من حقها، وذلك بمقتضى الفصل 

 .100790القانون 

توفر فيه الشروط نفسها التي تتوفر في األرملة أما فيما يخص األرمل فإنه يجب أن ت

سنة لإلستفادة من المعاش، غير أنه إذا كان يعاني من إعاقة أو  21شريطة بلوغه سن 

 .مرض عضال فإنه يستفيد من هذا الراتب بشكل مباشر

أوسع نطاقا  المتوفى عنهم  معاش ذوي حقوقمما سبق يتض  أن نطاق اإلستفادة من 

، و هو مظهر من مظاهر أكثر من ذوي حقوق األجير الموظفي حقوق وأكثر ضمانا لذو

مما يفرض ضرورة أخد هذه المعطيات بعين اإلعتبار في أي  عدم عدالة أنظمة التقاعد

 .تصور لإلصالح

أما بالنسبة للنظام التكميلي ففي حالة وفاة المنخرط، فإن مبلغ التوفير يتم تسديده إلى 

من طرفه في البطاقة الفردية لإلنخراط مضاف إليه مبلغ جزافي المستفيدين المحددين سلفا 

 .درهم، و عند اإلقتطاء إلى ذوي حقوقه 21111قدره 
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 .محدودية إستمرار أداءات  أنظمة التقاعد :الثاني ثالمبح

على غرار باقي  بلدان المعمور أضحت أنظمة التقاعد المغربية تعاني من العديد 

وتحد من إستمرارية أداءاتها وذلك ستقرارها المالي إمن التحديات واإلشكاالت التي تهدد 

بفعل تنامي تحمالتها المالية تجاه المتقاعدين، وضعف مواردها بفعل تقلص حجم الممولين 

البعيد،  أمام ديمومتها على المديين المتوسط و االذي يقف عائقأي المنخرطين، الشيء 

الخاص  CMRهذا الخصوص أن نظام بحيث أكدت الدراسة التي قام بها المكتب الدولي 

تياطاته المالية سيكون إح ذوأن نفا 3613بتداء من سنة إعجز  ولين سيعرف أالموظفب

اء القطاع رالخاص بأج CNSSأما  ،إذا استمر الوضع على هذا الحال 3611سنة 

في  ،له ستكون بداية ظهور أول عجز مالي 3633الخاص فقد أكدت نفس الدراسة أن سنة 

 وبذلك فالحديث عن عجزمستقرا، تعرف توازنا  CIMRالوضعية المالية لحين 

غير واردبخصوص هذا النظام 
235

الوضعية نها ترتبت عتتعدد االكراهات التي قد و، 

، غير أن أهمها تبقى تلك المتعلقة بالجانب الديمغرافي والمتمثل في تقاعداللقطاع  الحالية

، والجانب المتعلق بالتمويل بفعل ضعف الموارد (المطلب األول)إرتفاع نسبة الشيخوخة 

 (.المطلب الثاني)المالية ألنظمة التقاعد مقابل إرتفاع تحمالتها 

 .التوازن المالي ألنظمة التقاعدالعوامل المكرسة إلختالل : المطلب األول  

 النظر إن أي حديث عن الضمانات و األداءات التي تمنحها أنظمة التقاعد بصرف

ون إستحضار هشاشة هذه الضمانات عن مدى تباينها أو تطابقها بين المستفيدين د

عاب الصورة الحقيقية لقطاع التقاعد بالمغرب، و هو يمحدوديتها، سيكون قاصرا في إستو

ية في أنظمة التقاعد، خيص أهم المؤثرات السلبشمر الذي يفرض علينا محاولة تاأل

المتمثلة أساسا في التحوالت الديمغرافية التي يشهدها المغرب و التي تزيد في تحمالت و

لي و ا، هذا فضال عن بعض اإلكراهات األخرى ذات الطابع الم(الفقرة األولى)هذه أنظمة 

 (.الفقرة الثانية)التنظيمي 
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 .مظاهر تأثير التغيير الديمغرافي على أنظمة التقاعد: الفقرة األولى     

رتباط وثيق بالعامل الديمغرافي ألن أي سياسة إللحماية االجتماعية بشكل عام 

عتبار تحوالت ن تأخذ بعين اإلأتتوخى توفير حماية للفئة النشيطة داخل المجتمع يجب 

في  واجهالتقاعد المسيرة وفق تقنية التوزيع أصبحت تذلك أن أنظمة  ،الديمغرافيةالبنية 

تحسين العديد من العوامل أهمها بسبب  الساكنةشيخوخة إرتفاع نسبة األونة األخيرة إكراه 

ين الذين يتجاوز سنهم مؤشر الخصوبة مما يزيد من عدد المسن ضنخفاإمعدل أمل الحياة و

 .السنين سنة

م ثتعاني منها بالدرجة األولى الدول المتقدمة عد ظاهرة الشيخوخة ظاهرة عالمية تو

، مما مستقبالهذه الظاهرة فاقم مشكلها مع يتتليها الدول السائرة في طريق النمو التي س

ين تمقوألجل ذلك فقد عقدت األمم المتحدة جعلها تستأثر بإهتمام بعض المنظمات الدولية، 

 3663 والثانية بمدريد سنة  1383ينا سنة بڨاألولى ، ن حول موضوع الشيخوخةيتيعالم

لمواجهة أثار الشيخوخة وحماية األشخاص المسنينعديدة بتوصيات خرجت منها و
236
. 

 06 واجد مثال عدد المسنين الذين تجاوزإذ نزدياد إرغم ذلك فنسبة الشيخوخة في 

 نخفاضإنخفاض نسبة الوالدات بسبب إفرنسا ويرجع ذلك إلى ب رتفاع مستمرإسنة في 

رتفاع معدل األمل في الحياة الذي إو ،3666سنة  1.1معدل الخصوبة الذي وصل إلى 

لع عدد سيبوعموما  ء،عند النسا 89.3لدى الرجال و  72.0ة بنحدد في نفس الس

مليون  176حوالي  3636األشخاص المسنين الذين يتجاوزون خمس وستين سنة خالل 

الممن مجموع عدد سكان الع % 13نسمة أي بنسبة 
237
.  

الوضعية الديمغرافية للمجتمع المغربي ستعرف بعض التغيرات نحو  وبدورها فإن

لها تأثير كبير على صناديق التقاعد سواء سيكون وهذه الوضعية  ،ر فيه الشيوخثمجتمع يك

                                                           
 .421السالك البنباري ، مرجع سابق،ص  - 236

237 - Gressir frank " les retraites en France «quel avenir »" Mémoire DEA droit social 
universite de lille, faculte de science juridique , politique et sociales, année (2002/2003) p 
43. 
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أو تلك المعنية بتقاعد الموظفين أي  CIMRو  CNSSمنها المعنية بتقاعد األجراء أي 

CMR. 

 .ألنظمة تقاعد األجراءبالنسبة : أوال

بسبب شيخوخة  ابفئة أجراء القطاع الخاص تأثر ينسيعرف نظامي التقاعد الخاص

نخفاض المؤشر الديمغرافي الذي سيتباين إوالذي يتجلى باألساس في  ةالديمغرافيالساكنة 

 .CNSSو  CMRبين كل من  هتأثير

 .CNSSو  CIMRنخفاض المؤشر الديمغرافي بين كل إتباين تأثير  - أ

سيعرف المؤشر الديمغرافي الخاص بنظامي تقاعد األجراء بدوره كما هو الشأن 

نخفاض ملحوظا والذي سيكون له تأثير مالي على إ( وضيحهتكما سيأتي ) CMRبالنسبة ل

نخفاض مؤشره إرغم  CIMRحيث أن  إختالف درجة هذا التأثير،هذين النظامين رغم 

مالية مهمة  ضفإنه يسجل فوائ 3611سنة  3.3إلى  3666سنة  في 2.3الديمغرافي من 

بعد تغطية كل نفقاته
238

باإلضافة إلى غياب أي ديون غير مشمولة بالتغطية في ذمته ، 

و  CIMRر المعامل الديمغرافي ل طوويوض  المبيان األتي ت CNSSو CMRعكس 

CNSS  مقارنة لCMR وRCAR. 

 

                                                           
، "غرب التشخيص ومقترحات اإلصالحالتقرير حول منظومة التقاعد بالم"، المجلس األعلى للحسابات المملكة المغربية - 238
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CMRمقارنة ب  CIMRو  CNSSالديمغرافي لدىيوضح تطور المعامل : مبيان
239
. 

يعرف سمن خالل هذا المبيان يتض  أن المعامل الديمغرافي ألنظمة التقاعد 

رتفاع هذا المعامل في الفترة إهو CNSS نخفاضا لدى جميع األنظمة غير أن ما يميزإ

ويعزى ذلك إلى تزايد حجم ( حسب المبيان) 3436إلى  3612المتراوحة ما بين 

بفعل إرتفاع نسبة القادرين على  هذا النظاميوفره الخزان الديمغرافي ل الذيالمنخرطين 

و إذا ما تم توسيع التغطية اإلجتماعية لفئات أخرى غير مشمولة  العمل خالل هذه الفترة

الذي يعرف إنخفاض معامله  CIMRال نجده لدا مر أهو د اإلنخفاض بعد ذلك، وليعا بها

 .ورغم ذلك لن يتأثر بهذا اإلنخفاض كما سنالحظ فيما سيأتي الديمغرافي

 CNSSمن هذه المعطيات نستنتج أن نظام التعويضات الطويلة األمد الذي يديره 

نخفاظ الخصوبة يتأتر بشكل كبير بعامل شيخوخة الساكنة وبسبب السرعة الهائلة إلس

نخفاظ معدل الساكنة إرتفاع نسبة المتقاعدين وإويظهر هذا التأثير في  ،رتفاع أمل الحياةإو

وهو ما أكده تقرير لجنة القطاعات االجتماعية بمجلس  ،وذلك على المدى المتوسط النشيطة

                                                           
239-  ACTUARIA , comission technique sur la réforme des retraites « rapport final d étude 
synthése des travaux 8 avril 2010 » p 29. 
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فإنه  3669لنشيطين يبلغ تسعة في مقابل متقاعد سنة ا رين بأنه إذا كان عددشاالمست

3616متقاعد واحد سنة سيتقلص إلى ثالثة نشيطين مقابل 
240
.  

 .CNSSاإلسقاطات الديمغرافية ل-ب 

سيتضاعف  CNSSوقد الحظ مكتب الخبرة أن عدد المنخرطين المساهمين بنظام 

مليون  13.9إلى  3667مليون مساهم سنة  1.8سقاطات لينتقل من مرات على فترة اإل 7

وبفعل ذلك ستعرف  %9.72 نسبة زيادة سنوية متوسطة تبلغبأي  3606في أفق سنة 

كليا إلى  %36نسبة تغطية هذا النظام للسكان النشيطين تحسنا ملموسا إذ ستتضاعف من 

 .3606بحلول سنة  %21نحو 

 CNSSة الديمغرافية لبنيال نأى ضوء هذه النتائج توصل مكتب الخبرة ال علىو

 8.2 نحيث سينتقل المعامل الديمغرافي م 3636عاش إلى غاية سنة تستستمر في اإلن

في أفق  2نخفاض بوثيرة أقل لتبلغ قبل أن تبدأ في اإل 13.1مساهم لكل متقاعد حاليا إلى 

 CNSSفي ويرصد الجدول اآلتي تطور المساهمين والمنخرطين  3606
241
: 

المنخرطون  السنة

 المساهمون

السكان النشيطون  األرامل المتقاعدون 

 المشتغلون 

3667 1713113 363137 111726 8797102 

3616 3931611 331881 110689 3791379 

3636 1697139 266381 912836 19283113 

3696 7330671 737108 193378 17311398 

3626 3366319 1217290 879728 31718323 

3616 16326167 3333002 1917130 32873378 

3606 13919113 9167081 1321968 37086606 

                                                           
 .18مرجع سابق، ص  ،كرداد توفيق - 240
ب ثالثة نشيطين مقابل متقاعد واحد أما التقرير  2020تجدر اإلشارة إلى أن هذا التقرير قد حدد المعامل الديمغرافي في أفق -    

 .مقابل متقاعد واحد 2الصادر عن مكتب الخبرة فقد حدده في 
 .47ص   2002، سنة تقرير اللجنة التقنية إلى اللجنة الوطنية المكلفة بإصالح األنظمة التقاعد - 241
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وتحسن  CNSSبرتفاع الملموس لعدد المساهمين ؤدي اإليوفق هذه النتائج س

ين سيرتفعان بوثيرة لذكتلة األجور ووعاء المساهمات ال األجر المتوسط إلى تطور

إلى  3667مليار درهم سنة  29.1مليار درهم و  019متسارعة لينتقال على التوالي من 

إن الوضعية رغم ذلك ف ،3606مليار درهم سنة  708.68مليار درهم و  1683.8

المالية لهذا النظام ستعرف أزمة بسبب عدم كفاية هذه األموال لتغطية نفقات الصندوق وهو 

، ورغم هذه الوضعية المالية غير المستقرة لهذا الصندوق فإنها فيما سيأتيأكثر تض  يما س

تبقى أقل هشاشة إذا ما قورنت بنظام تقاعد الموظفين
242
. 

 .الموظفينلنظام تقاعد بالنسبة  :ثانيا

كما سبق يعتبر الصندوق المغربي للتقاعد المؤسسة الوحيدة الساهرة على تدبير 

وللتدبير الفعل  ،ي الدولة والجماعات المحلية وبعض المؤسسات العموميةفظقطاع تقاعد مو

المتقاعدين  كل منوالمتوازن لهذا القطاع يقتضي األمر الحفاظ على التوازن بين 

أن ما يالحظ في  إال ،المالي هن أجل الحفاظ على توازنموذلك  والمنخرطين الممولين

نخفاض في إرتفاع عدد المتقاعدين مقابل إتالل هذا التوازن بسبب إخة هو خيرالسينين األ

 .عدد المنخرطين

 .تطور عدد الناشطين -أ

 ذالمعاشات المدنية والعسكرية تطورا مضطردا من نظاميعرف عدد النشيطين في 

 :إحداث هدين النظامين 

 .3611إلى سنة  1331وضعية النشيطين من سنة تطور  لياتويوض  الجدول ال
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 1337 1330 1331 1332 1339 1333 1331 السنوات

 832003 821382 736996 770109 720177 721811 796012 النشيطون 

 3662 3669 3663 3661 3666 1333 1338 السنوات

 880318 826123 828610 829633 819630 813190 893719 النشيطون 

 3611 3616 3663 3668 3667 3660 3661 السنوات 

 838723 803398 811897 806182 811897 810181 819817 النشيطون

المصدر
243
. 

 روته فيذن عدد النشيطين بلغ أالمتأنية لهذا الجدول يتبين  ةمن خالل القراء   

 3661غير أنه تراجع سنة  880318إلى  3662 سنة وصل حيث العشر سنوات األولى

ة يفظم فت  المجال أمام الموظفين المدنيين لمغادرة أسالك الوكبح 819817ليصل إلى 

 3611سنة   838723و  3616سنة  806 182ا إلى يرتفاع نسبليعاود اإل ،العمومية

ومة بضرورة الزيادة رتفاع نسبة المنخرطين في األسالك الوظيفية بفعل وعي الحكإبفضل 

إطار المعطل  2166وإدماج أكثر من  39666إلى  3616في المناصب التي وصلت في 

 .في الوظيفة العمومية

وقد قامت مصال  الصندوق المغربي للتقاعد بتشخيص دقيق لوضعية نظام 

ن دراسة مماثلة لنظام المعاشات العسكرية والتي كانت مقررة أالمعاشات المدينة في حين 

تنجز  لهم 3662الل سنة خ
244
. 

 961107ين من يرتفع عدد النشيطين المدنإوبالرجوع إلى نتائج هذه الدراسة فقد 

في حين  0.13أي بزيادة بلغت  3663منخرط سنة  228610إلى  1389منخرط سنة 

، ذلك أنها تتجه نحو ابتةثإال أن هذه النسبة ليست  %3.1متوسط الزيادة السنوي ب قدر 

                                                           

، باإلضافة إلى التقارير السنوية 1ص  2003دراسة للصندوق المغربي للتقاعد السنة  ( 4770- 2002)معطيات إحصائية  -243

 .2044إلى  2002ق من والصادرة عن الصند

 .402عزيز أمداح، مرجع سابق، ص  -244
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اإلنخفاض سنة بعد أخرى وإن إرتفعت نسبيا في السنتين األخيرتين، وهكذا وصل معدل 

 %1.16في حين لم يتجاوز  %3.82إلى  1337و  1389التطور السنوي بين سنتي 

 .3611و 3663بين سنتي  %1 نسبةو 3663و 1337بين سنتي 

سنة  22إلى  1382سنة في  92رتفع من إسن المنخرطين فقد  متوسطومن حيث 

بدخول أطر الوظيفة العمومية في مرحلة الشيخوخة خصوصا بعد  شرما يؤم ،3616في 

سنة وهو ما يعني أن مدة دفع  21إلى  26رفع السن القانوني لولوج الوظيفة العمومية من 

ية داتتجه نحو ب CMRية ضعإذن فو ،شتراكات تقلصت بشكل كبيرالمساهمات واإل

، مقابل طرد لنسبة المنخرطينضالنظام نظرا للتطور المستفحال أزمة أصب  يعيشها هذا إ

 .اإلرتفاع المتزايد للمتقاعدين

عدد المتقاعدين مقابل لولن تكتمل صورة بوضوح حول هذه األزمة إال بتشخيص    

 .كذلك

 .تطور عدد المتقاعد -ب 

ر أن الوثيرة غي امستمر اتزايد هاالمتقاعدين المدنيين والعسكريين بدور تعرف نسبة

سنتي  بينتطور بها تفوق بكثير تطور عدد النشيطين حيث بلغ معدل الزيادة السنوية تالتي 

 3661وسنة  ،تطور عدد النشيطين نسبة %1.3مقابل  %1.1 نسبة 3669و  1336

و  3662دة ما بين متوالفترة الم ،%16.61وصل بفعل المغادرة الطوعية إلى ر بتطو

ويرصد لنا الجدول أسفله التطور عدد  ،%2.37إلى ل معدل التطورصو 3616

 .3611برسم سنة  CMRالمستفيدين من رواتب التقاعد لدى 
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 3667 3668 3663 3616 3611 

 217367 226212 230680 211310 269600 األنظمة المساهمة

األنظمة غير 

 المساهمة
133369 113392 133619 131616 136010 

 178139 101232 128183 196236 131303 المجموع

4022سنة إلى   4002من  سنة  CMRيبين تطور عدد المتقاعدين ب : جدول
245
. 

فئة  :ينقسمون إلى فئتين CMRن المستفيدين من تقاعد أيتبين لنا من الجدول       

ثم  ،العسكريةو قاعد المدنية توتتمثل في معاشات ال ،المستفيدين برسم األنظمة المساهمة

مساهمة وتتمثل في  رغيم فئة المستفيدين برسم األنظمة ثمعاشات تقاعد القوات المساعدة 

معاشات الزمانة المدنية ومعاشات الزمانة العسكرية ومعاشات الزمانة للقوات المساعدة 

 .ومعاشات المقاومين وأعضاء جيش التحرير تم معاشات برسم أنظمة أخرى غير مساهمة

وصل عدد  3667في سنة تزايدا مع توالي السنوات فويعرف عدد هؤالء 

التي  3660عن سنة  %1.39ب نسبتهم إذ إرتفعت ،شخص 131303المتقاعدين إلى 

ستمر إمتقاعد و 16762مجموعه  بزيادة ما أي 111301وصل خاللها هذا عدد إلى 

أي بزيادة  196236 حيث بلغ عدد المستفيدين 3668الوضع على ما هو عليه سنة 

بزيادة قدرت  178139وصل عدد المتقاعدين إلى  3611وفي سنة  %2.37ب  تقدر

 .%2.63ب 

ورغم عدم توفر على معلومات دقيقة بخصوص نظام المعاشات العسكرية غير أن    

ول هرتفاع المكثر تأزما من وضعية نظام المعاشات المدنية بالنظر إلى اإلتبدو أوضعيته 

رةم 13ب سرعة تطوره معدل تطور عدد النشيطين ق معدلولعدد المتقاعدين الذي يف
246

 . 

 

                                                           
 . 2044إلى  2002المملكة المغربية، الصندوق المغربي للتقاعد، تقارير سنوية برسم السنوات -245
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 :(نظام المعاشات المدنية فقط)  CMRاالسقاطات الديمغرافية ل -ج 

أنجز هذا األخير بتعاون مع  CMRبغية الوقوف على الوضعية الديمغرافية ل 

وقد تم التركيز باألساس خالل هذه الدراسة  ية،اإلكتواراته للدراسات دراس يولدمكتب 

عد ذلك تم بولهذا النظام، المالي والديمغرافي  على التشخيص والتحليل المستقبلي للجانبين

قتراح سيناريوهات لإلصالح، بعدما تبين أن موضوع التقاعد ببالدنا أصب  من المواضيع إ

 .ر الرأي العام الوطنيتثيالتي 

 :ت هذه الدراسة إلى ما يلي صلخوقد 

ستقرار عدد المساهمين في نظام إبعد مالحظة مكتب الخبرة على أنه مقابل 

تعويض المحالين )الموضوعية فرضية بفعل ال 066.666المعاشات المدنية في حدود 

 3667سنة  123.666فع بوثيرة متسارعة من تفإن عدد المتقاعدين سير( على التقاعد

مما  3606في أفق سنة  221.666ليصل إلى  3636دود سنة في ح 966.666إلى 

 23.666األرامل من  عدد وفي نفس السياق سينتقل ،يقارب ثالثة أضعاف العدد اإلجمالي

ضعاف على مدى أ 1وهو ما يمثل زيادة بمقدار  3606سنة  322.666إلى  3667سنة 

يةالمؤشرات الديمغراف تطوربين الجدول اآلتي يسقاطات وفترة اإل
247
: 

 النسبة الديمغرافية األرامل عدد المتقاعدين عدد المساهمين السنة

4002 061732 128370 28832 2.1 

4020 061732 102696 01319 9.7 

4040 061732 961362 130711 3.6 

4000 061732 912679 133837 1.1 

4020 061732 218119 327600 1.2 

4000 061732 238097 303393 1.2 

4000 061732 226810 322892 1.2 

                                                           
 .42ص    2002 تقرير اللجنة التقنية إلى اللجنة الوطنية المكلفة بإصالح أنظمة التقاعد - 247
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التي تحققت على أقل حدة من تلك وفق المعطيات الواردة في هذا الجدول وإن كانت 

نخفاضا حادا إأرض الواقع، فإن المعامل الديمغرافي في نظام المعاشات المدنية سيعرف 

في  1.2إلى  3667أو منخرط لكل متقاعد واحد في سنة  مساهم 2.1حيث سينتقل من 

تجلياته تظهر على أرض  توالذي بدأ ،كما توض  ذلك الدراسة االكتوارية 3606أفق 

وصل  3668نخفاظا مقارنة مع ما أوردته هذه الدراسة ففي سنة إالواقع وبنسبة أكثر 

بخصوص المعاشات  1.18و  بخصوص المعاشات المدنية 9.13المعامل الديمغرافي إلى 

العسكرية
248
. 

 .اإلكراهات التنظمية ألنظمة التقاعد: الفقرة الثانية 

من اإلكراهات ذات الطابع التنظيمي والتي  العديدتعاني أنظمة التقاعد بالمغرب من 

تشكل بدورها معرقال الستمرارية هذه األنظمة وأداء دورها على أحسن وجه، ويمكن 

وتلك (  أوال)  والتدبير المالي في التسيير الجيدة الحكامةعف ضالمرتبطة ب تلك في إجمالها

 (.ثانيا) المرتبطة بإشكالية التنسيق بين أنظمة التقاعد 

 .المالي رتدبيال على مستوىضعف الحكامة الجيدة : أوال

يعد التدبير المالي ألنظمة التقاعد أحد العوامل األساسية التي تكرس لإلختالل المالي 

طريقة التمويل التي ترتكز على تلقي اإلشتراكات على طريقة التضامن بين  سواء من حيث

 .من حيث تدبير الفوائض المالية لهذه األنظمة واألجيال أ

 :من ناحية التمويل ( أ

إن تمويل أنظمة التقاعد التي تعتمد على إشتراكات المنخرطين و المشغلين، تتم    

وفق نظام التوزيع الذي يقوم على أساس فكرة التضامن بين األجيال أو وفق نظام الرسملة 

وقبل الوقوف على النظام المعتمد من طرف صناديق أو ما يعرف بالنظام اإلستثماري، 

 .على هاتين التقنيتينة يابدالتعريف  التقاعد بالمغرب البد من

                                                           
 .99و 99ص " 9100برسم سنة السنوي التقرير "المملكة المغربية، الصندوق المغربي للتقاعد  - 248
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 . نظام الرسملة -1

الل قستإنفرادية في إعامل فيه المنخرط بكيفية يستثماري و النظام اإلأنظام الرسملة 

نخراط في نظام ودع فيه واجبات اإلتحساب فردي  له ة المنخرطين حيث يفت عاجمعن 

ار المبلغ الذي يستطيع المساهمة به والذي تضاف إليه يختإ ، وله كامل الحرية فيالتقاعد

يساوي حجم وفق هذا النظام  وبذلك فالمعاش الذي يتقاضاه المنخرط ،ستثمارهإفوائد 

ويتم حساب المعاش  المدخرات،ستثمار هذه إمدخراته باإلضافة إلى الفوائد الناتجة عن 

ري تبعا لمجموعة من المعطيات التقنيةشهال
249
. 

أن تتم عملية اإلستثمار بطريقة جماعية أوما يصطل  عليه بالرسملة كما يمكن 

الجماعية، وذلك عندما يتوفر عدد مهم من المنخرطين الذين لهم نفس المساهمة، حيث 

تقتسم األرباح بكيفية متساوية مع اإلحتفاظ بالحساب الفردي لكل منخرط وهذا ما يميز 

 .تقنية الرسملة

وعدد  ةالفائد نسبةشتراك وواجبات اإل ءداأمدة برطين مدخرات المنخ قيمةبط توتر

مما يزيد من نسبة هذه  اد حجم الودائعزرتفع هذا العدد إال وإالمنخرطين ذلك أنه كلما 

ستثماري ال وتبعا لذلك فإن النظام اإل ،في مشاريع معينة الفوائد نتيجة إستثمار هذه الودائع

و الزيادات أنخرطين كتصحي  الخدمات السابقة متياز مجاني لفائدة المإيسم  بتخويل أي 

عتبارية أو المساعدات العائلية كما أنه ال مجال للتضامن من خالله وهو النظام المعتمد اإل

 .في الدول المتقدمة التي ترتفع فيها نسبة الشيخوخة

وإذا كانت تقنية الرسملة تمكن من تفادي اللجوء إلى الرفع من سن التقاعد أو 

قتطاعات لضمان التوازن المالي لهذه األنظمة فإنها بالمقابل تبقى مهددة في نسبة اإلالزيادة 

                                                           
249 - Younes Nouam «la retraite entre la répartition et la capitalisation«  Etude en sein de la 
caisse marocain de retraite février 2004 p 8. 
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تغيرات حسن أو سوء تدبير األموال ومدى تحقيق األرباح وكذا بوالمالية بمخاطر السوق 

الظرفية اإلقتصادية
250
. 

 :نظام التوزيع -4

إذ تتولى الفئة النشيطة تمويل الفئة يقوم النظام التوزيع على أساس مبدأ التضامن    

وهو بذلك يعتبر بمثابة أداة إلعادة توزيع المداخيل الفردية على مدار الحياة المتقاعدين، 

صور الثةثبين الفئات النشيطة والفئات المتقاعدة ويأخذ مبدأ التضامن في هذه النظام 
251
: 

فاق على عمال نالعاملون اإلتولي شباب اليوم ي بحيث: ما التضامن بين األجيال إ .1

ين، وذلك بواسطة ميثاق معنوي بين األجيال ينبثق عن التمازج س المتقاعدماأل

اإلجتماعي لجيل بكامله بالجيل الالحق به، تتحمل على أساسه الفئات الشابة نفقات 

الفئات المسنة التي أحيلت على المعاش، على أن يتكفل الجيل الالحق بتمويل 

 .ا يبلغون سن التقاعدمعاشاتهم عندم

ول لهم خحيث يتوفر المنخرطون على ضمانات قانونية ت : التضامن بين نفس الجيل .3

الحق في الحصول على معاشات رغم ما قد يعتري حياتهم المهنية من مخاطر 

 .، كالمرض و الوالدة و الشيخوخةتجعلهم يتوقفون عن أداء واجبهم المهني

القطاعات التي لها عدد كبير من النشيطين وعدد حيث تتحمل : التضامن بين المهن  .9

قليل من المتقاعدين دفع معاشات القطاعات التي لها عدد قليل من النشيطين وعدد 

 .كبير من المتقاعدين

وهكذا فإن تحقيق التوازن في هذا النظام يقتضي ضرورة زيادة عدد النشيطين على 

يفات بكيفية منتظمة وبنسبة تفوق عدد ي ضرورة زيادة عدد التوظعنعدد المتقاعدين مما ي

 .المحاليين على التقاعد سنويا

                                                           
250 - Hind Abtal «Etude comparatoire des régimes de retraite de base au Maroc»  Mémoire 
pour l’obtention du DESA en droit des affaires faculté des sciences juridiques économiques 
et sociales Rabat, Année universitaire 2000-2001 p 29. 

 .78ص  ،عزيز أمداح، مرجع سابق- 251
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رتباطه إلإن هذا النظام الذي تأخذ به صناديق التقاعد بالمغرب قد أظهر فشله وذلك 

المعامل الديمغرافي مما يجعله سريع التأثر بالظروف  ذبذبتبديدة وجالتوظيفات البالوثيق 

لي عن مبدأ خعلى الت أنظمة التقاعد وهو ما دفع ،جتماعيةقتصادية والسياسية واإلاإل

حتياطات مالية والعمل على توظيفها على إتكوين  على إجبارية النصالتوزيع المحض و

ستثماراتإشكل 
252
. 

 .المالية حتياطات والتوظيفاتإلا من ناحية تدبير: ب

 حتياطات المرصدة لدى صناديق التقاعد أهمية كبيرة في ضمانتكتسي أموال اإل

عملية توظيف  وفي توفير المزيد من الموارد اإلضافية عبر ،التوازن المالي لهذه الصناديق

و  CMRفإذا كان كل من  ،رألختوظيفها من نظام  قوالتي تتباين طر ،حتياطياتهذه اإل

CIMR  يوكل إليهما توظيف هذه األموال فإنCNSS  من  96ملزم بموجب الفصل

مقابل ( CDJ)طات وجوبا لدى صندوق اإليداع والتدبير حتيابإيداع هذه اإل 1373ظهير 

نعكاسات على مردودية توظيفات مختلف إوقد ترتبت عن هذه الوضعية ، فوائد سنوية

ة المردودية المحاسبية لمحفظة كل نظام بسناألنظمة ويرصد الجدول التالي تطور معدل 

 .. ( المئويةسب األرقام بالن)  3611و  3669عن الفترة الممتدة ما بين سنتي 

 3669 3662 3661 3660 3667 3668 3663 3616 3611 
معدل 

 المدة

CMR 6.80 7.77 7.66 6.24 5.90 5.75 5.36 5.6 4.61 6.2 

CNSS 3.55 3.68 3.80 3.94 3.89 3.85 3.79 3.77 3.64 3.8 

CIMR 9.20 10.40 9.50 10.50 9.10 9.20 9.40 14.90 6.70 10 

المصدر
253
. 

حتياطات صناديق التقاعد من إلنا ضعف مردودية توظيف  نالجدول يتبنمن هذا 

 CNSSحيث نجد والتي التساهم في النهوض بالتوازن المالي لهده األنظمة، ر، خألنظام 

                                                           
 .نفسه - 252
تقرير حول منظومة التقاعد بالمغرب التشخيص ومقترحات اإلصالح يوليوز  "المجلس األعلى للحسابات المملكة المغربية،  - 253
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 يصل إلىبمعدل  CIMRم ث %9.8يحقق معدل مردودية جد ضعيف يصل إلى 

األموال ال زالت بدورها ومن هذه النتيجة يمكن القول أن طريقة توظيف هذه ، 16.9%

 الزال يعرف مستوى متدنية وهو وضع نظمتشكل سببا من أسباب التدهور المالي لهذه األ

حتياط هذين النظامين إكتوارية أن حيث كشفت الدراسة اإل CNSSو  CMRخاصة لدى 

ويرصد المبيان  CNSSبالنسبة  3697وفي  ،CMRبالنسبة  3636ان في أفق نفذسي

 : CIMRمقارنة ب  CNSSو    CMRكل من حتياطات إاريخ نفاذ األتي ت

 

ألنظمة التقاعدالمالية  اإلحتياطات ذيوضح تاريخ نفا: مبيان
254
.  

حتياطات هذه اإل قتيةعلى و تؤكدكتوارية من هذا المبيان يتض  لنا أن الدراسة اإل

بعد العجز الذي سيعيشه إذ  ،لم تتخذ اإلجراءات الكفيلة لضمان ديمومة أنظمة التقاعدا إذ

الذي  CIMRباستثناء ، المالية اإلحتياطاتستبدأ فترة إستنفاذ  CNSSو  CMRكل من  

رصيده  سيحققبفعل الطبيعة الخاصة لهذا النظام الذي تها رتفاع لنسبإسيعرف بالمقابل 

خالل المدة المعنية بالتحليلفائضا التقني 
255
. 

                                                           
254-ACTUARIA , comission technique sur la réforme des retraites « rapport final d étude 
synthése des travaux 8 avril 2010 » p 31. 

ختياري وتوزيعي بتحقق فرضية تطور عدد النشيطين المساهمين طيلة الفترة إالذي هو نظام  CIMRيتعين ربط نتائج نظام  - 255
 .باالسقاطاتالمعنية 
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، تنظيمية والمالية السابق تحليلهالقانونية والوما هذه الوضعية إال نتاج لإلكراهات ا

حتياطاته المالية إال أنه تطور نسبي ال يوازي التطور الكبير إرغم التطور  CMRف

بحلول سنة  هاحتياطات بكاملهذه اإل ذستنفاإإلى  CMRللتحمالت المالية وهو ما سيدفع ب 

تتخد اإلجراءات ما لم  3697بحلول  هفستنفذ إحتياطات CNSSأما بخصوص ، 3636

 .الالزمة لتفادي ذلك

ديون غير المؤمنة لألنظمة لل ينتج عنها بالمقابل تطور مهولسية إذن فهذه اإلشكال

 ( .المبالغ بمليارات الدراهم)ويرصد الجدول اآلتي هذا التطور 

 CMR CNSS السنة

2011 583 197 

2015 666 237 

2020 786 298 

2025 ** 375 

2030 ** 472 

في هذه السنة لن يستطيع النظام الوفاء بالتزاماته )* *( 
256
. 

ل بالنسبة ستصنطالقا من هذا الجدول يتبين تفاقم رقم الديون غير المؤمنة حيث إ

ليسجل بذلك عجزا عن تغطية هذه الديون بحلول  3636بحلول سنة  780إلى   CMRل

ومن  3696بحلول  273فسترتفع هذه الديون إلى غاية  CNSSأما بالنسبة ل 3631

المتوقع أن تتفاقم رغم تطور المعامل الديمغرافي لهذا النظام والذي يتم بشكل نسبي مقارنة 

بهذا الجدول يعود للوضعية المريحة لهذا  CIMRوعدم إيراد  ،المالية همع تطور تحمالت

 .النظام

                                                           
مرجع سابق، ص  "  2043يوليوز تقرير حول منظومة التقاعد بالمغرب " المجلس األعلى للحسابات المملكة المغربية،  - 256
42. 
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ختالالت البنيوية التقاعد بالمغرب بفعل اإلمريحة ألنظمة ال غيرإن هذه الوضعية 

قتصادية للبلد إر سلبا على الوضعية الماكرو ؤثتس، والمالية وتراجع المؤشرات الديمغرافية

في ظل مجموعة من التحوالت العالمية المصحوبة بأزمة مالية على المستوى الدولي، ذلك 

أن مجموعة من الدراسات ال سيما تلك المنجزة من طرف المندوبية السامية للتخطيط 

 ،ستثمارنكماش اإلإوبالتالي  الوطني دخاراإل ضنخفاإثبتت أن هذا التدهور سيؤدي إلى أ

من  %91ستثمار من نخفاض نسبة اإلإاإلطار قدرت المندوبية السامية للتخطيط وفي هذا 

3616في أفق سنة  %31الناتج الداخلي الخام حاليا إلى 
257
وبذلك فتداعيات أزمة  ،

التقاعد لن يكون لها أثر على المتقاعدين أو المنخرطين فحسب، بل على اإلقتصاد الوطني 

تجاوز اإلجراءات أو الكيفية التي يمكن من خاللها  عنتساءل في مجمله مما يدفعنا إلى 

 ؟هذه اإلشكالية وإصالح قطاع التقاعد بالمغرب

 .إشكالية التنسيق بين صناديق التقاعد: ثانيا 

لرفع تلعب عملية التواصل بين المصال  اإلدارية للمؤسسات العامة دور كبير في ا

التقاعد بدورها تكون ملزمة بالتواصل وتبادل  ةوأنظم ت،من نجاعة وأداء هذه المؤسسا

المعلومات والمعطيات فيما بينها وهو ما أدركه المشرع بإصداره لقانون التنسيق بين 

حتياط االجتماعيأنظمة اإل
258
ذلك أن الفترة السابقة عن هذا التاريخ عرفت  1339سنة  

المطالبة باسترجاع في  حقهالذي ينتقل من نظام آلخر حيث يفقد  ضياع حقوق المنخرط

المبالغ المقتطعة من أجرته دون أن يكتسب الحق في المعاش برسم النظام األول خاصة إذا 

نتقل من نظام الضمان االجتماعي إلى أحد نظامي المعاشات المدنية والعسكريةإ
259
. 

وقد أنيطت مهمة تطبيق أحكام التنسيق المحدث بالقائمين على آخر نظام من أنظمة 

في الحصول  حقهكتساب إي باألمر منخرطا فيه عند عناالجتماعي الذي يكون المحتياط اإل

 .كتساب المستحقين عنه حقوقهم المعاشيةإعلى معاش أو عند 

                                                           
.42مرجع سابق، ص  "  2043تقرير حول منظومة التقاعد بالمغرب يوليوز " المجلس األعلى للحسابات المملكة المغربية،  - 257  

 1220، جريدة رسمية عدد ( 4773شتنبر  40)  4141من ربيع األول  22صادر في  4. 73. 27قم ظهير الشريف رال - 258
 .  4212ص  4773شتنبر  42بتاريخ   

، المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية رقم "إشكالية التنسيق بين أنظمة التقاعد في القطاعين العام والخاص"محمد محسن ، - 259
 .38دار النشر الدار البيضاء ، ص  4772يوليوز 42العدد 
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بهذا القانون ألنه يهدف إلى الحفاظ على حقوق  خيرا حد الباحثينأوقد استبشر 

بين يل حركية االنتقال خر وتسهآل باإلنتقال من نظامالمنخرطين في أنظمة التقاعد ويسم  

القطاعين العمومي والخصوصي
260
 هذه لكننا ولألسف ال نشاطر الباحث وجهة نظره ،

قد ألقى على عاتق المنخرط وحده مجموعة  هألنه بالعودة إلى مقتضيات قانون التنسيق نجد

حتياط إلى نظام نتقاله من نظام لإلإمن االلتزامات بهذا الخصوص حيث ألزمه في حالة 

لتحاقه بالنظام الجديد بالمدد التي كان خاللها منخرطا في األنظمة إأن يصرح عند خر أ

األخرى
261
شتراكات في حالة أو مبالغ اإل قنوةومن جهة أخرى ألزمه بإرجاع ال ،

وإال فال يجوز له  الجديد،تقاعد النخراطه في نظام إدادها في ظرف سنة من تاريخ رستإ

سترجع مبالغها في تصفية معاشهإالمطالبة باحتساب المدد التي 
262

، وإلى جانب ذلك 

من نفس القانون بالتصري  خالل أجل عشر سنوات تبتدئ من تاريخ  16المادة  ألزمته

باألنظمة  قضاهادخول مقتضيات التنسيق حيز التطبيق للنظام المنخرط فيه بالمدد التي 

 .األخرى

نة حقوق المنخرطين في فإذا كانت الغاية من وجود هذا القانون هو ضمان وصيا

كاهل هؤالء  أثقلإذ  ،فرغ هذه الغاية من محتواهاتم إحتياط االجتماعي فإنه نظمة اإلأ

 ،المنخرطين بمجموعة من االلتزامات واإلجراءات التي في حالة الجهل بها تضيع حقوقهم

لم   فإنهسناد مهمة تطبيق أحكام التنسيق بآخر نظام ينخرط فيه المستفيد إكما أنه رغم 

مما يحول وتطبيق  ،المهمة هاتهوإجراءات المسطرة المتعلقة ب قطر تبيانيعمل على 

نظمة التقاعد وذلك في ضل غياب وجود شبكة إلكترونية مشتركة أل ،مقتضيات هذا القانون

تشمل عملية تبادل المعطيات والمعلومات
263
. 

 .بين أنظمة التقاعدإشكالية تجاوز اإلختالل المالي و التقريب : المطلب الثاني 

رب، أصب  لزاما على الحكومة أن غبعد اليقين من جسامة ما تعانيه أنظمة التقاعد بالم

تعكف جديا على معالجة وإصالح نظام التقاعد الذي يعتبر أهم التحديات الكبرى التي 

                                                           
 .472مرجع سابق، ص  ،يرالسالك البنبا - 260
 .حتياطالمتعلق بالتنسيق بين أنظمة اإل 4-73-27من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم  1الفقرة الثانية من المادة  - 261
 .جتماعيحتياط اإلتنسيق بين أنظمة اإلالمتعلق بال 4-73-27من الظهير الشريف بمثابة قانون  2المادة  - 262
 .424ص  مصطفى أحفييط، مرجع سابق، - 263
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 ذاإلجراءات الالزمة و المستعجلة وفق سياسة تشاركية بناءة إلنقا ذتواجهها، و ذلك بإتخا

يجب تفعيل و توسيع ...»مستقبل التقاعد، وهو ما أكده الملك محمد السادس حينما قال 

الحماية اإلجتماعية والتغطية الصحية و مكافحة كل أشكال الفقر و اإلقصاء و ترسيخ 

التضامن بين األجيال بإتخاد التدابير الالزمة و المستعجلة إلنقاد مستقبل أنظمة التقاعد قبل 

« ...و توفير شروط الحياة الكريمة فوات األوان
264

 . 

يدات الفرقاء اوأمام جسامة هذا اإلشكال الذي أصبح محل سجال سياسي و مز     

، (الفقرة األولى)الية اإلصالح جبعد إجماعهم على إستع اإلجتماعيين بعضهم على بعض

وبعد تشخيص الوضعية برزت على الساحة مقاربات متنوعة إلصالح  التقاعد من خالل 

إصالحات قانونية وأخرى ذات طبيعة مالية و أخرى ذات طبيعة تقنية، و لعل أبرزها ما 

الدولية المقارنة  بو التجار ستعراضه من خالل الوقوف على بعض التوجهاتإسنحاول 

طرق للمقاربة المغربية في اإلصالح ومدى فعاليتها في ديمومة ، على أن نت(الفقرة الثانية)

 (1الفقرة الثالتة)هذه األنظمة 

 .أنظمة التقاعد صالحإإجماع الفرقاء على إستعجالية : الفقرة األولى       

ن الوضعية الحالية ألنظمة التقاعد بالمغرب التشكل إستثناءا من الوضعية العالمية، إ     

يتموقع في وضع متقدم فيما يخص إيجاد بدائل إصالح  أنظمة التقاعد  وإن كان المغرب

وتكلفته المالية مقارنة مع دول الشرق األوسط، وبذلك فحتمية اإلصالح تفرض نفسها بقوة 

والتي يجب أال تكون في إطار  ،أكثر من أي موقت مضى على أنظمة التقاعد بالمغرب

األزمات، بل يجب أن تندرج ضمن منطق  رؤية قصيرة المدى ذات حلول ترقيعية تؤجل

إصالح شمولي يهم منظومة التقاعد برمتها ويروم تجاوز كل أوجه القصور األساسية التي 

اإلجتماعيينشكل إجماع كل الفرقاء  األمر الذيتعاني منها هذه المنظومة، 
265
. 

 96 ميكرست المناظرة الوطنية إلصالح أنظمة التقاعد بالمغرب التي إنعقدت يولقد   

دجنبر بمركز اإلستقبال والندوات التابع لوزارة التجهير والنقل بالرباط الطابع  91و
                                                           

 .2001يوليوز  30خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الخامسة لعيد العرش  - 264
 2042مطبعة أنفوبرانت  الطبعة االولى " مستقبل التقاعد بالمغرب، إشكالية إصالح أنظمة التقاعد بالمغرب" محمد عفيفي  - 265
  .432ص 
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اإلستعجالي لهذا الملف إذ شكلت مناسبة لفت  نقاش جاد وبناء حول واحد من أعقد الملفات 

اإلجتماعية، التي إنتهت بصياغة مجموعة من التوصيات قصد إيجاد حل شامل لهذه 

 :في مجملها على ضرورة تجاوز الوضعية الحالية ألنظمة التقاعد، إنصبت اإلشكالية

 .الموقف الحكومي : أوال

ول السابق إدريس في تدخله إلفتتاح المناظرة الوطنية إلصالح التقاعد أعلن الوزير األ   

الكفيلة بإصالح هذه  كافة التدابير ذجطو أن الحكومة قررت بجرأة و شجاعة إتخا

، كما أكد أن RCARو CNSSو CMR كل من هافعريبارا للوضعية التي تعإ ،المنظومة

يتطلب إعتماد خطة دقيقة تتوخى أوال تصحي  مختلف المقاييس التي   القطاعالنهوض ب

تشتغل وفقها أنظمة التقاعد الحالية، أما المرحلة الثانية فسيتم خاللها التركيز على توحيد 

وبخصوص األوضاع الداخلية أشار  ،الحاصلة بينهانظمة سعيا وراء تقليص التفاوتات األ

خيرة إلى إجراء مجموعة من الوزير إلى أن السلطات الحكومية بادرت في السنوات األ

الدراسات و اإلفتحاصات للوقوف على مشاكل القطاع وإستشراف تطوره، و عهد بتتبع 

توجت أشغالها  لى لجنة مكونة من تقنيي وزارة المالية و التيع وعرضه هذا المسلسل

بإعداد تقرير عن الدراسات اإلكتوارية التي أنجزت من طرف األنظمة
266
. 

وقد خلصت الدراسات إلى أن الوضعية المالية لجل األنظمة ستعرف مستقبال تفاوتا       

خرطين  نبين المداخيل و النفقات، مما قد يجعلها عاجزة عن الوفاء بإلتزماتها إتجاه الم

 :زمةرير ثالت حلول لتجاوز األوهكذا إقترح التق

خال تعديالت على طريقة تسييرها يقضي بإستمرار األنظمة دون إد: الحل األول -

 .اإلقتصار على تغيير مختلف المقاييسو

القيام بإصالحات على مستوى المقاييس التي تتحكم في سير  نبني علىي: الحل الثاني -

خر أحدهما للقطاع العام واأل يخصص: وتوحيدها عبر خلق نظامين أساسيين نظمةاأل

 .للقطاع الخاص

                                                           
 .009مرجع سابق، ص  ،السالك البنباري - 266
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توحيد نظم التقاعد في إطار نظام خاص بالقطاع العمومي وأخر بالقطاع : الحل الثالت -

 :الخاص، مع إنشاء نظام إجباري يعتمد على مستويين

 .أساسي وهو نظام محدد التعويضات يعتمد على مبدأ التوزيع: المستوى األول       

 .وهو نظام محدد المساهمات يشتغل إما حسب التوزيع أو الرسملة: الثاني المستوى       

ت على دراسات دغير أن هذه اإلقتراحات غير مبنية على أساس سليم لكونها إعتم   

ير دقيقة مما ال يعطي تشخيصا فعال حول الوضعية يساعد في إقتراح تدابير غتقاريرو

 .ناجعة

أما بخصوص الموقف الحكومي الحالي فهو أشد إصرارا على سابقه بضرورة      

صالح أنظمة التقاعد وهو موقف عبر عنه رئيس الحكومة عبد اإلله بن كيران إالتعجيل ب

حول السياسة أمام البرلمان خالل الجلسة الشهرية الخاصة بمساءلة رئيس الحكومة 

والذي إعتبر أن إصالح أنظمة التقاعد هو  ،0199ر يناي 11العمومية المنعقدة يوم األربعاء 

إذ لنجاح ...شأن يعنى به الجميع حكومة ومعارضة وأحزاب سياسية ومجتمع مدني

اإلصالح وإنقاذ التقاعد بالمغرب يجب أن يبقى هذا الملف فوق كل المزايدات السياسية 

هذا الورش  واألغراض الحزبية الضيقة، مشددا على ضرورة إنخراط الجميع إلنجاح

و الذي  ،مليار درهم 909الكبير و المساهمة في تحمل تكاليف اإلصالح التي قد تصل إلى 

إعتبره مبلغ مكلف جدا للحكومة في ظل محدودية موارد الدولة التي وصلت في مجملها 

.مليار درهم  091إلى  0190سنة 
267
 

ة سن 96د منذ أكثر من بإطالق ورش إصالح قطاع التقاع إذن فالجانب الحكومي يتوعد    

غير أن هذا الوعد الذي أطلق لم يتحقق منه شئ حيث ال زالت أزمة أنظمة التقاعد 

وتتزايد ( نظام المعاشات العسكرية)بالمغرب تستفحل سنة بعد أخرى ويتفاقم عجز بعضها 

مديونية بعضها األخر، ليتم توريت هذا الملف لحكومة عباس الفاسي التي توعدت بدورها 

                                                           
التقاعد بين ديمومة " الجلسة الشهرية الخاصة بمساءلة رئيس الحكومة حول السياسات العمومية و التي كان موضوعها  - 267
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إشكالية التقاعد لكن بدل ذلك إستمر الوعد بدون تفعيل، لتأتي الحكومة الحالية التي  بحل

 .راهنت بدورها على توافق كل الفاعلين من أجل تجاوز إشكالية اإلصالح

وهكذا في إنتظار إرادة سياسية جدية كما سبق الحديث عن ذلك، الزال الوعد الحكومي    

تاريخ  0119تدقيق إكتواري، مرورا بدجنبر تاريخ أول  9111مستمرا من دجنبر 

تاريخ إصدار مكتب الخبرة الدولي  0191المناظرة الوطنية ألصالح أنظمة التقاعد، إلى 

حول منظومة "إكتواريا حول إصالح التقاعد، إنتهاءا بتقرير المجلس األعلى للحسابات 

غاربة نشطين عه أمال ماليين الم، والزالت م0199في يوليوز " التقاعد بالمغرب

 .متقاعدين تنتظر الحل األنجع لمستقبل معاشاتهاو

 .موقف المنظمات المهنية و النقابية و جمعيات المتقاعدين( ثانيا

بدورها تعتبر الهيئات المهنية و النقابية بصفتها ممثلة لطرفي عالقة الشغل معنية     

بإصالح أنظمة التقاعد بإعتبارها باإلضافة إلى جمعيات المتقاعدين شريك أساسي و فاعل 

محوري في هذا القطاع، وبذلك كان للهيئات المهنية و النقابية األكثر تمثيال حضور قوي 

 .لفة بإصالح أنظمة التقاعد كذا في  الهيئات المكلفة بتسيير هذه األنظمةفي اللجان المك

 :موقف الهيئات المهنية  ( أ

تحاد العام لمقاوالت المغرب اإلتحاد العام للمقاوالت والمهن ورحب كل من اإل     

وأشادا بجدية تناول الحكومة الحالية لهذا الملف غير  ،بمبادرات إصالح أنظمة التقاعد

ي خيار من خيارات اإلصالح المطروحة البد وأن يكون إصالحا أأنهما نبها على أن تبني 

ن تكون هذه أتدريجيا يراعي القدرة التنافسية للمقاولة والمحافظة على توازناتها المالية ب

ا المناسبالتغطية اإلجتماعية معقلنة ومبرمجة في وقته
268
. 

ومن جهته نبه اإلتحاد العام للشغالين إلى فظاعة األوضاع الحالية و التي تنذر بالكارثة     

اإلنكباب بلحكومة الحالية اإذ وصف أمينه العام ملف التقاعد بالقنبلة الموقوتة التي تلزم 
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133 

الزمان على حلها عاجال، مما يقتضي إحدات إصالح في العمق ينبني على اإلستمرارية في 

والنجاعة في الفعل و أرجع أسباب هذه األزمة في غياب رؤيا مستقبلية تتنبأ بالتغيرات 

اإلجتماعية المغربية، وأضاف إلى أن الجهات والقادمة على المنظومة اإلقتصادية 

إال بعد أن تحل بها  المسؤولة لم تنكب على معالجة إكراهات تسيير و تدبير هذه الصناديق

المصائب
269

مر باإلضافة إلى عوامل أخرى ساهمت في تكريس األزمة و يتعلق األ ، هذا

 ثحيCNSS و CMRصناديق التقاعد خاصة لدى لبسوء التدبير الفعال للمحفظة المالية 

يتم إستثمار أموال النظام األول في بعض القطاعات التي التذر ربحا أو تتسبب في خسارة 

بفوائد هزيلة جدا CDJظام الثاني لدى هذه األموال، في حين يتم إيداع أموال الن
270
. 

 :موقف الهيئات النقابية  ( ب

لقد عبرت الهيئات النقابية بدورها عن إهتمامها بملف إصالح أنظمة التقاعد و في نفس     

وتأخر الجهات المسؤول في إتخاد  ،الوقت عن قلقها حيال ما ألت إليه أوضاع هذه األنظمة

ها من إستفحال األزمة، باإلضافة الى عدم إقتناع ذالتدابير الضرورية واإلستعجالية إلنقا

بعضها بسناريوهات اإلصالح المطروحة وطرحها لبعض البدائل أو التدابير التي يمكن أن 

ية للشغل و الفيدرالية تحل إشكالية التقاعد، و من ذلك ما عبرت عنه الكنفدرالية الديمقراط

الديمقراطية للشغل، التي أرجعت سبب األزمة الحالية التي تعيشها أنظمة التقاعد إلى إهمال 

الدولة لهذا القطاع الحيوي الذي يعد من مكتسبات الطبقة الشغيلة في المغرب إذ أن سوء 

رة وعدم الحكامة و ضعف التغطية اإلجتماعية و كثرة التالعبات داخل األجهزة المسي

نجاعة إستثمار أموال المتقاعدين كان السبب الرئيس في تكريس فشل هذه األنظمة، كما أن 

تراجع الدولة عن سياسة التوظيف بإمالءات صندوق النقد الدولي كان عامل من العوامل 

 وبذلك فالدولة تتحمل نصيبا من المسؤولية فيما تعانيه أنظمة التقاعد ،المساهمة في العجز

                                                           
269  - SIAD wazan 
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الذي يفرض عليها التعجيل بمعالجة هذا اإلشكال وفق منهجية تشاركية وعدم اإلجهاز الشئ 

 :على مكتسبات الطبقة الشغيلة، وبذلك تقترح الفدرالية عدة تدابير

تفعيل التدبير المشترك لمختلف صناديق التقاعد بما يضمن حضور ممثلي  -            

 .المسوؤلياتجل تقاسم أالمنخرطين و المشغلين من 

إحدات مجلس للتقاعد بالمغرب يواكب تطور أوضاع مختلف صناديق التقاعد  -           

قترحات لتصحي  هذه األوضاع عند إعن طريق اإلفتحاصات السنوية، كما يتقدم بمشاريع 

 .الضرورة

 .تحيين الدراسات اإلكتوارية -            

التقاعد سواء على مستوى اإلدارة أو تدبير  أساليب تدبير صناديق ثتحدي -            

 .المحفظة المالية 

 .ها الماليةضعن توظيفات أكثر لفوائ ثلصناديق من أجل البحلإفساح المجال  -            

تشجيع سياسة التوظيف وخلق مناصب الشغل من أجل الزيادة في موارد  -            

 .  الصناديق

زمة ليست وليدة اليوم وليست نتيجة قوة قاهرة أو للشغل أن األعتبر اإلتحاد العام إو  

مصير محتوم بل ترجع باألساس الى سوء التدبير، كما أضاف أن األرقام المعلن عنها 

 بخصوص الذين تشملهم تغطية الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي مبالغ فيه بطريقة

ا، وهذا ما يزيد من تعقيد مهام مقصودة، كما أن حسابات هذه المؤسسة غير مصادق عليه

مجلس اإلدارة  الذي يجد صعوبة في اإلطالع على األرقام الحقيقية
271
. 

 .موقف جمعيات المتقاعدين ( ج

رغم عدم إعطائها الدور الذي تستحق في مسلسل الحوار و التشاور حول إصالح أنظمة    

عيات للمتقاعدين التقاعد أصدر التجمع لحماية المتقاعدين الذي أحدت من طرف خمس جم

و هي إتحاد جمعيات المتقاعدين وكبار السن، و جمعية المشاركين في الصندوق المغربي 

للتقاعد، وجمعية قانوني المقاوالت بالمغرب، وجمعية حوار ألطر البنك المغربي للتجارة و 
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الصناعة، ورابطة المتقاعدين الثقافية، وثيقة ضمنتها مجموعة من المقترحات وذلك على 

هامش المناظرة الوطنية إلصالح التقاعد، التي تركزت في مجملها على معالجة 

باإلضافة إلى تركيزها  ،اإلختالالت الرئيسية بغض النظر عن أي تغيير ممكن أن يطرح

معتبرة أن أغلبية  ،على الجانب اإلجتماعي لفئة المتقاعدين التي تعاني ويالت األيام األخيرة

المعاشات المصروفة التلبي متطلبات فئة المتقاعدين من السكن والصحة والمصروفات 

....اليومية
272
. 

جل الهيئات النقابية و المهنية إذن يتض  مما سبق أن إصالح التقاعد حضي بإهتمام     

اد جمعيات المتقاعدين، والتي ركزت في جل مذكراتها و مواقفها على ضرورة إتخو

التدابير الالزمة و تجاوز اإلختالالت التي يعرفها وبشكل مستعجل من أجل النهوض بهذا 

القطاع لتجاوز األزمة، وإن كانت لم تقدم مشاريع و حلول بديلة لتلك التي قدمتها التقارير 

الصادرة عن المؤسسات الدولية و اللجان المكلفة باإلصالح، غير أن ما يالحظ على هذه 

فالهيئات المهنية  ،أن كل هيئة تدعو إلى اإلصالح من الجانب الذي يخدم موقعها  المذكرات

ضرورة المحافظة على القدرة التنافسية للمقاولة المغربية بتجنيبها تحمالت على تؤكد 

إضافية قد تترتب عن هذا اإلصالح، في حين تتجه الهيئات النقابية إلى التركيز على 

و تقول إن أي إصالح في كل  ،لى المكتسبات اإلجتماعيةالجانب اإلجتماعي و عينها ع

 .أو المتقاعد (اموظفا كان أو أجير)األحوال ال ينبغي أن يكون على حساب المستخدم 

 .التوجهات الدولية في إصالح أنظمة التقاعد:  الفقرة الثانية

أصبحت إشكالية أنظمة التقاعد ذات طابع دولي تعاني منها العديد من الدول، بسبب      

اإلختالالت المالية التي أصبحت تعرفها هذه األنظمة بحكم ظاهرة الشيخوخة المتزايدة 

التي تؤثر سلبا افة إلى عوامل داخلية خاصة بها ورتفاع معدل أمد الحياة، باإلضإللسكان و 

البعيد، لذلك بلورت المؤسسات الدولية  المالية على المديين المتوسط و على توازناتها

من الدول  ، إلى جانب العديد(أوال)مجموعة من المقاربات التي تعكس إهتمامها بالموضوع 

 (.ثانيا) التي قامت بإصالح أنظمتها الخاصة بالتقاعد

                                                           
 .02/02/2043مقابلة مع عبد العالي بنعبد هللا رئيس اإلتحاد العام للمتقاعدين بالمغرب، أجريت معه بتاريخ   - 272



 
136 

 .توجهات بعض المؤسسات الدولية في إصالح التقاعد:  الأو

يحضى قطاع التقاعد بإهتمام العديد من المؤسسات الدولية     
273
لكونه أحد المؤشرات  

المحددة للوضع المالي و اإلقتصادي و اإلجتماعي للدول، و سنحاول مقاربة توجهات هذه 

المنظمات الدولية في اإلصالح من خالل مؤسستين مختلفتين على مستوى التوجهات التي 

نظام التقاعد، فالبنك الدولي الذي يعد بمثابة قوة ليبرالية يتعامل  تتبناها في سياسة إصالح

في حين المكتب الدولي ينظر لهذا النظام كنظام ( أ) مع التقاعد كفاعل مالي و إقتصادي

 (.ب) إلجتماعية بإعتباره حق إنساني لكل أفراد المجتمعاللحماية 

 .مقاربة البنك الدولي: أ    

يات من القرن الماضي شرع البنك الدولي في إدماج أنظمة التقاعد منذ سنوات التسعين     

إلجتماعيةاضمن مجال تحليله لألوضاع اإلقتصادية و
274

لكونها أصبحت موضوعا  

أساسيا إلقتصاديات كل الدول، مما جعل هذه المؤسسة الدولية تعتبر نفسها ملزمة  

ماعية للدول الراغبة في بتشخيص تأثير هذا القطاع على التنمية اإلقتصادية واإلجت

الحصول على قروض
275

، ولدعم هذه األنظمة تقدم هذه المؤسسة الدولية باإلضافة إلى 

على شكل مقترحات لإلصالح، إذ يرسل البنك  مساعدات تقنية وأخرى القروض

متخصصين إقتصاديين لبسط إقتراحات وتقديم بعض الحلول، ولهذا الغرض وضعت هذه 

" prost"معلوماتيا عاما لإلصالح، سمي ببرنامج جا ذالمؤسسة  نمو
276
وهو برنامج يضم  

اإلقتراح الذي  إلقتراحات إلصالح المعاشات و يترك للدولة المعنية إختياراحزمة من 

يتناسب و خصوصيتها الوطنية، وهو بذلك يهدف حسب خبراءه إلى تحقيق نمو إقتصادي 
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الحسابات العموميةو المساهمة في محاربة الفقر وتحقيق توازن في 
277
، وبذلك صنفت  

 :هذه المقترحات و فق ثالت خيارات

  إعتماد تقنية التوزيع      : 

حتم عليها إلبعاد شب  األزمة تإن أنظمة التقاعد التي تتبنى تقنية التوزيع في تمويلها ي     

التقاعد إدخال بعض التعديالت على الميكانيزمات المؤثرة على هذه التقنية، كالرفع من سن 

لزيادة في موارده لفي تمويل النظام، والرفع من واجبات اإلنخراط   لتمديد مدة المساهمات

والحد من ظاهرة السخاء المالي بغية تقليص حجم النفقات
278
. 

  إعتماد تقنية الرسملة: 

لتجاوز إشكاليات نظام التوزيع يقترح البنك الخيار الثاني المتمثل في إعتماد تقنية       

سملة التي يعتبرها حال للمشاكل المالية التي تتخبط فيها أنظمة التقاعد، التي تعتمد في الر

تمويلها تقنية التوزيع المرتبطة بعدد النشيطين المؤدون لإلشتراكات، إذ أن تقنية الرسملة 

ر الوطني تحمل المنخرط مسؤولية تكوين معاشه بنفسه، فضال على أنها تنعش اإلدخا

بين األجيالتحقق العدالة و
279

، لكن اإلعتماد الكلي لهذا النظام اليخلو من بعض السلبيات 

كتقلبات األسواق المالية التي توظف فيها أموال صناديق التقاعد، كما أنه في حالة اإلصابة 

بعجز أو وفاة فالمنخرط لن يتوفر على رأسمال يضمن له معاشا بخالف تقنية التوزيع التي 

(معاش الزمانة) تمن  معاشا لهذه الحالة
280
. 

وتجدر اإلشارة أن البنك الدولي يتطلب لتطبيق هذه التقنية بنية تحية مالية قوية ومتينة     

تعمل  لمواجهة األزمات المالية، وإرادة سياسية تسهر على تطبيق ما قدمه من إقترحات
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فاء عحماية القدرة التنافسية ألموال المدخرين عن طريق إجراءات تتوخى ذلك كإعلى 

 .المعامالت المالية لهذه األموال من الرسوم الضريبية

  نظام متعدد األقطاب. 

 :تييقدم هذا اإلقتراح خيار خلق نظام يعتمد على تعدد األرصدة المالية وفق الشكل األ   

رصيد أساسي إجباري يمول وفق تقنية التوزيع، بين المنخرط و المشغل أو من ميزانية  -

 .الدولة

 .لكنه إجباري يمول بالرسملة، ويخصص حسابا فرديا لكل منخرطرصيد تكميلي  -

رصيد ثالت إختياري، تسير أمواله بالرسملة وهو مخصص لتأمين مبلغ معاش إضافي  -

 .ينضاف إلى األنظمة اإلجبارية

وهذا الخيار يسم  بتجنب صعوبات اإلنتقال من نظام التوزيع إلى نظام الرسملة بشكل     

بعض الدول إلى خيار اإلنتقال  وأمريكا الالتينية، عندما لجأت وباروكلي كما حدت في أ

وما خلفه ذلك من تفاقم تكاليف هذا اإلصالح من تقنية التوزيع إلى تقنية الرسملة
281
. 

وفي نهاية هذه المقاربة التي يتبناها البنك الدولي نشير إلى أن هذه المؤسسة الدولية إن    

ة على نظريتها اإلصالحية، اإل أنها تؤكد و تأكيدها على صواب على ثكانت تدافع بإستما

أن أي إصالح لن يتحقق اإل بإحترام شرطين أساسيين، أولهما أن يتم هذا اإلصالح 

قتصادي، و الثاني إبالموازة مع إصالح البيئة اإلقتصادية من خالل تحقيق التوازن الماكرو 

 .بلد يتجسد في إحترام الخصوصية الوطنية لكل
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 .مقاربة المكتب الدولي للشغل:  ب 

كلها النشيطة اينضوي المكتب الدولي للشغل تحت المنظمة الدولية للشغل ويعد أحد هي     

الدول في حل مشاكل قطاع الشغل  تقنين لمساعدةاللكونه يضم مجموعة من الخبراء و 

 .و نشر تقارير تنموية جتماعية، وذلك من خالل توجيه توصياتتحقيق مبادئ العدالة اإلو

وفيما يخص مقاربة هذا المكتب إلصالح أنظمة التقاعد فهي تتجه في منحا يقود نحو     

تدبير ناجع ألموال هذا القطاع بشكل يحقق مستوى لتغطية اإلجتماعية لكل الفئات، وتعميم ا

مع مستوى إرتفاع سعر المعيشة،  معيشي محترم للمتقاعدين من خالل معاش يتالئم

بالتالي تفادي ظاهرة الفقر لدى الشيخوخة، ولنجاح اإلصالح و نجاعته حسب المكتب البد و

وأن يتم عبر مرحلتين أساسيتين، أوال أن يتم تشخيص المشاكل الحقيقية للتقاعد بشكل 

وثانيا  إجراء دراسات إكتوارية دقيقة لكل نظام  ،و مغالطةأشفاف وبعيدا عن كل تسويف 

إطار قانوني ينظم التقاعد ككلعلى حدة ثم صياغة 
282
. 

ولعل أول ما يالحظ على مقاربة اإلصالح هذه أنها مغايرة في العديد من النقط مع تلك     

التي تبناها البنك الدولي إذ أن هذا األخير تقوم فلسفته في اإلصالح على إعتماد البعدين 

الف مكتب الشغل الدولي المالي و التقني كأساسين لإلصالح بعيدا عن ما هو إجتماعي، بخ

الذي حصر إشكالية التقاعد في ضعف التغطية اإلجتماعية وسوء التسيير، معتبرا أن 

المعتمدة كما يبدو للبنك  بطرق التمويل ةمرتبط تعام وليس التقاعد ذات طابع يةلاشكإ

ك اإلجتماعية، وبذلوالتي تنخر البيئة اإلقتصادية  اإلختالالت ةقرين ي، بقدر ماهالدولي

وضع المكتب الدولي للشغل توصيات يل  على تفعيلهما من أجل إنجاح أي محاولة 

 : لإلصالح وهي

 .ضرورة توفر إرادة سياسية إلصالح نظام التقاعد   -

ما كانت طبيعته، وعن حق فالمكتب السياسية هي منطلق أي إصالح كيف إن الرغبة     

الدولي للشغل بهذا الشرط يكون قد صادف الصواب ألن أي إصالح ليس بالظاهر بقدر ما 
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هو التزام من قبل الجهات المسؤولة بالوفاء بعهودها و إلتزاماتها، ولعل الصمت الذي ساد 

لينبئ عن  - كما سيأتي توضي  ذلك -بعد المناظرة الوطنية إلصالح التقاعد بالمغرب 

تراجع هذه اإلرادة السياسية المغربية و إن كان الرأي العام الحالي و الضغوطات النقابية 

والوضعية التي وصلت إليها  أنظمة التقاعد تفرض على هذه اإلرادة أن تجعل موضوع 

اإلصالح ضمن أولوياتها
283
. 

 .المحافظة على التوازنات الماكرو إقتصادية -

زنات اإلصالح حقيقي ألنظمة التقاعد ترى هذه الموسسة الدولية أن المحافظة على التو    

هذا  حالماكرو إقتصادية قصد ضمان إستقرار التوازن المالي هي األلية الثانية إلنجا

اإلصالح بعد إرادة السياسية الجدية، فضال عن الرقابة و الحكامة الجيدة لألسواق المالية، 

المكتب كسيناريو لإلصالح خلق نظام تقاعد متعدد األقطاب، بحيت يكون وبذلك يقترح 

لدولة، و قطب لهناك قطب أساسي لمكافحة الفقر يتم تمويله من طرف الميزانية العامة 

ثاني محدد المنافع يعتمد تقنية التوزيع ويكون إجباريا ويتم تسييره من طرف القطاع العام، 

إجباري إلى غاية سقف معين يتم تسييره من طرف  ثم قطب ثالت محدد اإلشتراكات و

من  هالقطاع الخاص، وقطب رابع محدد اإلشتراكات إختياري وبدون سقف يتم تسيير

طرف هيئات القطاع الخاص
284
.  

 .التجارب الدولية المقارنة إلصالح التقاعد: اثاني

اعية متالتحوالت اإلجبفعل تنامي اإلكراهات التي تعاني منها أنظمة التقاعد نتيجة     

واإلقتصادية التي تعرفها دول العالم، عملت بعض هذه الدول على إجراء إصالحات لهذه 

األنظمة لتجاوز الصعوبات المالية التي تواجه غالبية أنظمة التقاعد رغم إختالف هندستها 

أهم صالح تعكس لإلج ذأو طرق تمويلها، وسنحاول في هذه الفقرة إستعراض ثالت نما

جا لدول ذسنخص بالدراسة التجربة الشيلية بإعتبارها نموالتجارب الدولية في ذلك، لذا 

أمريكا الالتينية التي عملت على اإلنتقال في التمويل من نظام التوزيع إلى نظام الرسملة 
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ج ذبخصوص النمو( ج) والتجربة السويدية( ب)في حين سنقارب التجربة الفرنسية ( أ)

كانت نتيجة اإلصالح الفرنسي تأخير العجز دون إصالح جذري يضمن  روبي، حيتواأل

الديمومة أنظمة التقاعد عكس التجربة السويدية التي أعتبرت من بين التجارب العالمية 

 .الناجحة في إلصالح

 .التجربة الشيلية: أ

ظمة تعد تجربة دول أمريكا الالتينية من أقدم التجارب العالمية في ميدان إصالح أن    

التقاعد والتي كانت على رأسها كل من البرازيل واألرغواي والشيلي، هذه األخيرة 

م يستطع شخاص المسنين و الذي لات القرن الماضي برامج لحماية األوضعت مند عشريني

جتماعية لهذا البلد بعدما تأكد عدم قدرة أنظمة التقاعد على الوفاء  مواكبة التغيرات اإل

، حيث تتواجد هذه أنظمة المتقاعدين نتيجة لتعدد و إختالف معايير عمل بإلتزاماتها إتجاه

أنظمة تقاعد خاصة إلى جانب أنظمة أخرى عامة تتفاوت جميعها في نسب اإلقتطاع و في 

كما أن المعاشات الممنوحة، وهذا ما أدى إلى تباينات على مستوى الحماية اإلجتماعية، 

الديمغرافي الذي كان السبب الرئيس في اإلختالالت المالية التي نخفاض الكبير للمعامل اإل

سنة  010و  9119سنة  910إلى  9199سنة  %90تعرفها هذه أنظمة، إذ إنخفض من 

9181
285
. 

ينبني هذا اإلصالح الذي نهجته الشيلي على خلق قطب إجباري للوافدين على سوق     

هذا التاريخ ولعمال القطاع الحروإختياري لما بعد  9189الشغل بعد فات  يناير 
286

، ويمن  

هذا النظام الجديد للمنخرط حرية اإلنخراط في قطب تكميلي إذا أراد الرفع من معاشه، أما 

بالنسبة للمشغلين فهو ال يلزمهم باألداء لدى النظام الذي تم إختياره من طرف األجراء، 

دة عمالهم، يتم إسقاطها من مبلغ ولكن يسم  لهم بأداء أقساط تكميلية كحسابات إدخار لفائ

سنة  69الضريبة المفروضة عليهم، وبمقتضى هذا اإلصالح تم الرفع من سن التقاعد إلى 

 .سنة بالنسبة للنساء 61بالنسبة للرجال وإلى 
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منه دون تكاليف تحملتها الدولة والتي  ةوهذا اإلصالح ما كان ليحقق النتائج المرجو    

، قبل أن 9189من ناتج سنة  %9,9و 9189اتج اإلجمالي لسنة من الن %9,9 بلغت حوالي

لكن في المقابل كانت نتائج هذا اإلصالح إيجابية إذ  ،0111سنة  3% تنخفض إلى حدود

 6إلى  9189مليون منخرط في نهاية  9,9إرتفع عدد المنخرطين في النظام الجديد من 

سنة  0911لمتقاعدين من لفة ، وإنتقل عدد المعاشات المصرو0111ن منخرط سنة ييمال

0111معاش في بداية  011111إلى  9189
287
. 

وبذلك فالتجربة الشيلية إعتبرت من التجارب الدولية الناجحة في مجال إصالح التقاعد 

إلجتماعية في هذه الدولة و إرتفاع اإرتفاع نسبة التغطية  ذلك إبتدأ مبكرا و دليل الذي

 .وضعية إنخفاضالمؤشر الديمغرافي بعدما  كان في 

 .التجربة الفرنسية:  ب

عرف نظام التقاعد الفرنسي عدة أزمات تمثلت في إرتفاع معدل الشيخوخة وأمل    

الحياة وإختالل العالقة الديمغرافية ما بين المتقاعدين و النشطين، وسخاء النظام المسير 

دد أجهزة التسيير والتي باإلضافة إلى أن أنظمة التقاعد بفرنسا تتسم بالتع بتقنية التوزيع،

ن سلسلة من ياألمر الذي دفع بالحكومة الفرنسية إلى تدش تختلف من نظام ألخر،

  plan꞉ uppéبما يعرف بمخطط  0119إلى حدود  9119اإلصالحات بدأت مند سنة 

وع في إستقاللية نظام الموظفين الذي يهدف إلى مراجعة األنظمة الخصوصية و الشر

fonds des pensionخلق صناديق المعاشات و
288

. 

الذي أتاح ضمان  0119غشت  09بتاريخ  0119لسنة  119إضافة إلى القانون عدد    

 .0101سنة  ىالتوازن المالي ألنظمة التقاعد حت
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هذا وقد أبانت التوقعات اإلكتوارية ضرورة إصالح أنظمة التقاعد بفرنسا لضمان     

0101ة نس ىالتوزن المالي لهذه األنظمة حت
289
. 

 : ويمكن تلخيص مسلسل إصالح التقاعد بفرنسا في ثالت مراحل أساسية

  9119إصالح سنة: 

بموجب هذا اإلصالح تم الرفع من الحد األدنى لعدد سنوات األجرة الالزمة لإلستفادة    

سنة 91إلى  91من معاش كامل من 
290
. 

  9111إصالح: 

صندوق اإلحتياطي للتقاعد، يتم تمويله بإستمرار من قبل الدولة ضمانا ال ثتم إحدا    

لمالي لألنظمة التي تعرف خسائر إلستقرار معدل واجبات اإلنخراط، للحفاط على التوازن ا

 . مالية

  0119إصالح: 

بكونه تام و شامل ألغلبية أنظمة  0119عكس اإلصالحين السابقين، تميز إصالح    

التقاعد إستهدف باألساس خلق أنظمة إختيارية إلدخار األجور على مستوى المقاوالت، 

ومن بين أهم مستجدات التي جاء بها هذا األصالح
291
: 

الكامل لتقنية التوزيع بالنسبة لألنظمة التي تعتمد هذه القنية، والرفع من المعاشات التطبيق  -

 .بشكل يوازي المستوى المعيشي و تعزيز مبادئ العدالة اإلجتماعية

الرفع من مبلغ المعاش بالموازاة مع تطور نسبة التضخم كل ثالث سنوات مع إمكانية  -

 .إعادة تقييمها في حالة إنخفاضه

                                                           
289  - FRNAK gressier « les retraites en France: quel avenir» mémoire DEA droit social, 
Université de lille 2, faculte des sciences juridiques, politique et sociales, 2002 p:3. 

de navigation 05/09/2013. 274.utml. dat article’/l www.retraite.gov.fr-290  
291- www.retrait-gov.fr  / l article274.utml dat de navigation 05/09/2013. 
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مع إمكانية اإلنخراط في مخططات لإلدخار  %110في واجبات اإلنخراط بالزيادة  -

 . تكميلي، في إطار شروط الضمان المالي و المساواة أمام الضرائبال

إن اإلصالح الفرنسي للتقاعد لم يخرج في عمومه من اإلقتصار على بعض     

قساط، معدل تعديل سن اإلحالة على التقاعد، المدة الالزمة ألداء األ) المقاييس

(اإلستبدال
292

وذلك دون إجراء تغيير جذري كما هو الشأن في تجارب أخرى بأروبا ، 

كالنمودج سويدي األتي بيانه مما يجعل مستقل التقاعد بفرنسا في ظل التحوالت الديمغرافية 

 .رهين بوضع إستراتيجية أكثر شمولية لسد العجز المتوقع في السنوات القادمة

 .التجربة السويدية :ج  -

تتم اإلستفادة  9191تتكون بنية التقاعد بالسويد من نظام تقاعد أساسي تم تأسيسه سنة     

من خدماته على أساس معيار اإلقامة داخل البلد، يمن  معاش تقديري يصرف لكل 

من متوسط  %01المنخرطين النشطين بصرف النظر عن طبيعة نشاطهم ويقدر بحوالي 

من  %91تمويله عن طريق مساهمة المشغل و مساهمة الدولة التي تغطي  ويتم ،األجر

النفقات
293

تتم اإلستفادة من خدماته على  9161، ونظام تقاعد تكميلي تم تأسيسه سنة 

سنة من العمل 91أساس النشاط الوظيفي وذلك بعد قضاء 
294
وقد تعرض هذا النظام  ، 

صروفة و تطور كتلة متطور المعاشات الين تمثل األول في غياب رابط مباشر بين ذإلنتقا

األجور، وهو ما أدى إلى ظهور إختالل في التوازن المالي منذ أن بدأ النمو اإلقتصادي في 

الثاني في سخاء النظام و إرتفاع تكاليفه مما حتم  ذ، و تمثل اإلنتقا9119اإلنخفاض منذ 

والذي إبتدأ بسلسلة من الحوارات بين المعنين  ،على الحكومة السويدية فت  ورش إلصالحه

تمثل في خلق نظام تقاعد إجباري يعمل  0110بالقطاع إنتهت إلى إصالح جزئي في 

 ،بالرسملة فإنتقلت السويد بذلك من نظام يعمل بالتوزيع فقط إلى نظام تقاعد ذو إتجاهين
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نظام يعمل بألية الرسملة و نظام يعمل بألية التوزيع
295

م تمويل النظامين بواسطة ، حيث يت

لفائدة  %96، وذلك بنسبة (%91)و إشتراكات المستفيدين ( %91)مساهمات المشغلين 

لنظام الرسملة في حين يتم إستثمار الباقي في األسواق المالية من  %019نظام التوزيع و 

مؤسسة إستثمارية 91خالل 
296

نظمة التقاعد في هذه األعلى  ، أما بخصوص سن اإلحالة

 19سنة أو التقاعد المتأخر لغاية  69سنة مع إمكانية التقاعد المبكر في  69و محدد في فه

 .سنة

إذ إستطاع   عداتقويعد النظام السويدي من بين األنظمة الناجحة في إصالح قطاع ال    

سواق، من خالل المزج تجاوز تأثير التحوالت اإلجتماعية وتأثير األزمات المالية على األ

الية لألموال المستثمرة، تقنيتي الرسملة والتوزيع باإلضافة إلى الرفع من العائدات المبين 

 :قد تحقق هذا النجاح بفضل التدابير التي جاء بها اإلصالح و هي و

تأسيس نظام للرقابة الفعالة يشرف على ضمان تحويل أموال المنخرطين إلى المؤسسات  -

 .اإلستثمارية

شفافية يضطلع بدور التواصل مع المنخرطين وإطالعهم بجميع نظام معلوماتي يتميز بال -

المعلومات حول وضعية أموالهم المستثمرة وحجم األرباح أو الخسائر المحققة ووضعية 

 .التوازن المالي لهذه األنظمة

 .أورو شهريا  11تحديد الحد األدنى للمعاش في  -

مالي للنظام المسير بتقنية التوزيع اإلعتماد على معامل التوازن للمحافظة على اإلستقرار ال -

لية التي تربط موارد الصندوق إذ تعد السويد البلد الوحيد الذي يعتمد على هذه األ

 .بمصاريفه و تقيس مدى قدرة النظام في الحفاظ على توازنه المالي

مما سبق يمكن القول أن أزمة التقاعد ليست حكرا على األنظمة المغربية بل هي أزمة     

ذات طابع كوني تعاملت معها الدول كل بحسب خصوصيته و طبيعة اإلكراهات التي 
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يعاني منها، فتراوحت النتائج بين من كان نجاحه تاما و ضمن ديمومة أنظمته على المدى 

ية و السويدية، ومن كان نجاحه نسبيا فأجل األزمة الى المستقبل البعيد كالتجريبتين الشيل

 المغربية الفرضياتالفرنسية، األمرالذي يقودنا إلى التساؤل حول  كالتجربة القريب

 لإلصالح قطاع التقاعد؟ المطروحة

 .التقاعد بالمغرب إلصالح المطروحة فرضياتال: ةلتالفقرة الثا

إنطالقا من اإلقتناع الذي أصب  راسخا حول ضرورة التعجيل بإصالح فعلي ألنظمة     

التقاعد بالمغرب بفعل تنامي اإلكراهات التي أصبحت تعاني منها، تعددت الفرضيات 

المطروحة لتجاوز هذه الوضعية و البحت عن السيناريو األمثل الذي ينبغي أن ال يكون في 

بل أن يندرج ضمن منطق إصالح شمولي يهم منظومة التقاعد إطار رؤية قصيرة المدى، 

بكاملها ويروم تجاوز كل أوجه القصور الذي تعاني منه هذه األنظمة خاصة منها المتعلقة 

، كما يجب وضع هذا اإلصالح في السياق العام (الموظفين و األجراء)بموضوع البحت 

جارب الدولية الناجحة في هذا المجال للتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية واإلنفتاح على الت

خذ بعين اإلعتبار أنه ال يوجد في مجال التقاعد نمودج كوني قابل واإلستفادة منها مع األ

للتطبيق في كل الظروف دون إعتبار لخصوصيات كل بلد
297
. 

وبخصوص السناريوهات المحتملة إلصالح أنظمة التقاعد بالمغرب والتي تعددت      

لجنة الدراسات  ثتاريخ إحدا 0999ف المتدخلين والفاعلين، فمنذ سنة ختلفت بإختالإو

الخاصة بأنظمة التقاعد، وعقد المناظرة  9111اإلكتوارية، بعد الدراسة التي أجريت سنة 

الوطنية إلصالح التقاعد، وتقارير اللجنة التقنية المرفوعة للجنة الوطنية إلصالح التقاعد، 

، حاول المجلس األعلى للحسابات في تقريره 9101جريت سنة والدراسة اإلكتوارية التي أ

جمع هذه الفرضيات و قياس تطبيقها على الوضعية الحالية لهذه األنظمة،  9100لسنة 

سواء من حيت مدى تأثيرها على الديون غير مشمولة بتغطية أو على ديمومة القطاع 

إصالح : ين أساسيين هماصالح تدور حول مستويبرمته، والذي توصل إلى أن فرضية اإل
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تعديلها بغية تمديد ديمومتها ظمة ومقياسي يتم بإصالح بعض المقاييس عمل هذه األن

 .والتجاوز المؤقت لألزمة في أفق تزيل إصالح هيكلي شامل

 .مقياسيالصالح اإل: أوال 

لقد نصت التقارير الصادرة عن الهيئات المعنية بإصالح أنظمة التقاعد سواء منها     

الوطنية أو الدولية يوافقهم في ذلك رئيس الحكومة بصفته رئيسا للجنة الوطنية إلصالح 

التقاعد
298

، على ضرورة تبني بعض اإلصالحات المقياسية والتي ترتكز على ثالت نقاط 

 .سن التقاعد، والزيادة في معدل اإلشتراكات، وتخفيض المعاشاتأساسية تتمثل في تمديد 

ويهدف هذا اإلصالح بالدرجة األولى إلى تخفيف عبء الدين الذي يقع على عاتق هذه      

األنظمة عبر تقليص اإللتزامات غير المؤمنة أو تلك المؤمنة بشكل ضعيف إزاء أصحاب 

 .لية في أفق تنزيل إصالح هيكلي شاملالمعاشات مستقبال، وتمديد عمل األنظمة الحا

 .    مضمون اإلصالح المقياسي ( أ

يشمل اإلصالح المقياسي جميع أنظمة التقاعد بالمغرب والذي يرتكز حول أليات 

، فباإلضافة إلى تحصيل اإلشتراكات و صرف المعاشاتنظمة فيما يتعلق بإشتغال هذه األ

، وهو بعضها ببعض المقاييس الخاصةنفرد المقاييس المشتركة بين جميع األنظمة قد ي

 .مايدفعنا إلى التطرق إلى كل نظام على حدة

 :بالنسبة للصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي .1

، إذ أن إصالح بعض هذه CNSSتتعدد المقاييس التي لها تأثير كبير على توازن    

 .المقاييس البد وأن تنعكس أثاره اإليجابية على مالية النظام
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 :السن القانوني تمديد -

سنة ستكون  22لتقاعد إلى تبين نتائج الفرضيات التي تم إنجازها أن رفع السن القانوني ل   

فق الديمومته سيتم تمديده أإيجابية على التوازن المالي للنظام، على إعتبار أن له أثار 

في أفق  %01ر مشمول بالتغطية بأزيد من يبحوالي ست سنوات و سيتقلص الدين غ

، ونظرا لطبيعة التشغيل في القطاع الخاص سيتمحور رفع سن التقاعد في هذا 9121

 :بدئين التاليين مالنظام حول ال

  سنة من رفع معاشه  21أن يستفيد األجير من اإلستمرار في ممارسة الشغل بعد

سنة، إذ ينبغي رفع سقف معدل التعويض من  22إلى حدود بلوغه  %0بنسب 

299%92إلى حاليا  91%
. 

 عمال الشاقة في القطاع الخاص ينبغي منح اإلخيتار ونظرا لطبيعة بعض األ

سنة حسب رغبته، ودون أن يتأثر  22للمنخرط في الرفع من سن التقاعد إلى 

 .لم يرغب بالتمديد معاشه في حالة ما

 :نسبة المساهمة -

، 00710اليا إلى يقترح إصالح هذا المقياس الرفع من نسبة المساهمات التي تصل ح    

ساس أوعلى  9100كل سنتين إبتداءا من  %1791بشكل تدريجي يصل إلى  %9700بنسبة 

توزيع التكلفة بين ثلت لألجير و ثلتين للمشغلين، وسيساهم هذا اإلجراء في تمديد ديمومة 

 .هذا النظام إلى خمس سنوات أخرى

تنافسية المقاوالت والقدرة  ومن أجل تفادي إرتفاع اإلقتطاعات اإلجبارية والحفاظ على

المقترحة في نسبة المساهمات من  الزيادة تغطية ترجيح الشرائية للمأجورين، يتعين

 .اإلشتراكات اإلجتماعية األخرى التي يديرها الصندوق
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 .القسط السنوي -

كما سبق وأن أشرنا سابقا فإن طريقة تحديد الحقوق الجاري بها العمل حاليا تتسم 

بسخاء كبير تستفيد منه فئة المؤمنين الذين يتم التصريح بهم بإنتظام األمر الذي يؤثر على 

بغية الحفاظ على مالية هذا النظام، و تبعا لذلك تبرز الحاجة الملحة إلى مراجعة تعريفته 

من جهة،  لألجراء إستمرارية الضمانات واألداءات المقدمة منه انضمديمومته و 

التقريب بينه وبين باقي األنظمة األخرى لتحقيق نوع من التوازن في الحقوق بين و

إلصالح هذا ، ويرتكز الخيار المطروح من جهة أخرى في هذه األنظمة المنخرطين

على من معاش الشيخوخة مع الحفاظ  المقياس في الزيادة في عدد األيام الالزمة لإلستفادة

 92من معدل أجر  %21لتدريب، أي نسبة االمستوى الحالي للحقوق المكتسبة خالل فترة 

شتراك لعدد أيام اإلالرفع التدريجي  وبذلك سيتم تتم إعادة تقييمه،ن شهرا األخيرة دون أ

 0901عوض )يوما  0091سنوات لتبلغ  01في أفق التي تمنح الحق في معاش التقاعد 

(حاليا
300
. 

 02من تمديد ديمومته إلى  سيكمنه CNSSلدى إن اإلصالح التدريجي لهذه المقاييس    

9102301سنة في أفق  21سنة إضافية  والتخفيض من ديونه ألكثر من 
 . 

 .CIMRصندوق المهني المغربي للتقاعد للبالنسبة  -2

ه من الحفاظ على توازنه المالي حاليا مقاييس تمكن CIMRتعتبر المقاييس التي يعمل بها     

ديمومته باستثناء ما يتعلق بمقياس قيمة النقطة الذي على أساسه تتم عملية تصفية و

المعاش، والتي تحدد قيمتها سنويا من طرف مجلس إدارته، لدى ينبغي أن تحدد هذه القيمة 

مراقبة الدولة المنتظر إصداره بطريقة تضمن توازن النظام في إطار القانون المتعلق ب

 . من مدونة التأمين 009تفعيال لمقتضيات المادة 
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 .CMRلى مستوى نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعدع -3

األكثر مدعاة للقلق ليس فقط  CMRل تعد الوضعية الحالية لنظام المعاشات المدنية     

بالمقارنة ( مليار درهم 210)بسبب حجم الدين غير المؤمن الذي بلغ مستوى جد مرتفع 

مع باقي االنظمة األخرى، ولكن إلقتراب موعد بلوغه مرحلة العجز النهائي عن الوفاء 

اء سنوات، وبذلك يدق خبر 1لتزماته والتي من المنتظر أن تحل في أفق ال يتجاوز إب

يحد من هذا العجز المرتقب و يضمن  ناقوس الخطر مؤكدين على إستعجالية إصالح

سيما و أن إستمرار الوضعية الحالية سيؤدي حتما إلى  ،ديمومة هذا النظام لمدة أطول

تغطية، و بالتالي سيؤدي إلى تفاقم ديون النظام بشكل بالرفع من حجم الديون غير مشمولة 

مشمولة بالتغطية خالل الفترة الممتدة من شهدت الديون غير : لى سبيل المثالمهول، فع

مليار درهم في  01مليار درهم أي بمعدل  20إرتفاعا بمبلغ  9100 إلى سنة 9100سنة 

السنة
302
. 

وتتمثل أهم المقاييس المعنية باإلصالح في تلك التي لها أثر بالغ في تحسين توازن     

 .و نسبة المساهمة و القسط المعتمد في تصفية المعاشالنظام، في سن اإلحالة على التقاعد 

 .الرفع من سن التقاعد -

ضرورة لالرفع من مقياس سن التقاعد تتطلب لقد أصبحت حتمية إصالح التقاعد     

المغربية و التي تجلت في إنخفاض معدل الوفيات و طول  ةيفرضها تحسن البنية الديمغرافي

أمد الحياة، فقد أصب  من الممكن الحديث عن مدة أطول في أداء الخدمات الوظيفية، مما 

يستلزم مالئمة السن القانوني لإلحالة على التقاعد مع هذا التطور المهم، إال أن هذه الزيادة 

التقاعد من اإلكراهات التي تخل بتوازنه  ذنقاتجاوزت المعطى الديمغرافي لتصب  ألية إل

سيمكن من تخفيف  –حسب دعاته  -سن التقاعد  الرفع منعلى المدى البعيد، وبذلك ف

من السنوات األولى لدخوله حيز التنفيد،  ابشكل ملحوظ إبتداء ةمالضغط على خزينة األنظ
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بة للمساهمين الذين تقترب ويرجع ذلك أساسا إلى التأجيل التدريجي لسداد المعاشات بالنس

مع إستمراريتهم في دفع مساهماتهم سنة 21أعمارهم من 
303
. 

، فمن جهة تأثيره على سوق إن إعتماد هذا المقياس البد وأن تكون له بعض التداعيات   

ألن الرفع من معاش التقاعد معناه اإلستمرارية في منصب شغل يفتقر إليه مئات الشغل 

الشباب المعطلين، ومن جهة ثانية أن هذا اإلصالح يتناقض مع سياسة التقاعد المبكر الذي 

تنادي به الحكومة من أجل التقليص من كتلة األجور في الوظيفة العمومية والذي كان وراء 

هذا فإنه ينبغي األخذ بالحسبان أن الذين  الطوعية، عالوة على عملية المغادرةإطالق 

فع مبلغ معاشهم كذلك ألنهم تسيطبق عليهم إصالح الزيادة في سن التقاعد البد و أن ير

 .سيساهمون في نظام التقاعد لمدة أطول وسيستحقون معاشا أكبر

ع من موارد ن كان يساهم في الرفإلذلك يمكن القول أن إصالح هذا المقياس و   

الصندوق، فما هو اإل تأجيل لألزمة لوقت الحق، ألن هذا اإلرتفاع البد من أن يعقبه 

 .تكاليف كذلكلإرتفاع ل

 :الرفع من نسبة المساهمة -

باعتبارها مشغال المورد الرئيس لتمويل نظام  تعتبر كل من مساهمة الموظف والدولة    

حقيق التوازن المالي لهذا النظام و بذلك المعاشات، وهي بذلك تكتسي أهمية كبيرة في ت

الرفع من نسبة هذه اإلقتطاعات بشكل تدريجي بغية على  يقوم إصالح هذا المقياس

 التخفيف من حجم الديون غير مشمولة بالتغطية، والزيادة من الموارد المالية لهذا النظام،

سيؤدي إلى تخفيض ديون النظام غير مشمولة  %90نسبة المساهمة إلى  رفعأن  حيث

، أما إذا تم رفع %0071مليار درهم، أي بتوفير مبلغ تناهز نسبته  91بالتغطية بما يناهز 

مليار درهم أي  009فإن هذا الدين سينخفض بمبلغ  %91نسبة المساهمة إلى مستوى 

لى ذلك فإن تفعيل ، وعالوة ع%9072تصل إلى  ةمليار درهم، أي بنسب 009بتوفير مبلغ 
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هذا المعيار سيؤدي إلى تمديد أفق ديمومة النظام بسنة واحدة في حالة رفعه إلى مستوى 

304%91سنوات إذا تم هذا المستوى إلى حدود  0و بأقل من  90%
. 

ومقارنة مع مقياس رفع سن التقاعد فإن لمقياس رفع المساهمات أهمية ضعيفة في      

م بطريقة أسرع و تتهذا المقياس نتائج يعزى ذلك إلى أن تمديد ديمومة هذا النظام و 

تم بشكل مستمر و مستقر على المدى البعيدت اإلى مدة طويلة، لكنه احتاج لتفعيلهتال
305
. 

إن العمل بهذا المقياس يجب أن يأخذ بعين اإلعتبار ما يترتب عنه على أجور     

ا و بالتالي التأثير على القدرة الموظفين، إذ أن ذلك سيؤدي ال محالة إلى التخفيض منه

الشرائية لهذه الفئة خاصة تلك المرتبة في سالليم دنيا، هذا مع إصرار الدولة أن تساهم 

من األجر،  %01بصفتها مشغال مناصفة مع المنخرطين إذا يساهم كل طرف منهما بنسبة 

، و في %01و الموظف  %91ب العسكرية بينما تساهم الدولة في تمويل نظام المعاشات

باقي األنظمة األخرى يساهم المشغل ضعف مساهمة األجير أو على األقل نسبة أكبر من 

مساهمة األجير، بذلك نرى أن يقتصر هذا المقياس على مساهمة الدولة فقط و رفعها إلى 

فين وذلك حتى نحقق نوعا من العدالة اإلجتماعية ظوأن اليتجاوزه إلى مساهمة المو 91%

المتعلقة  هذه التقارير والدراسات تجاهلته المعطى وهذا لإلقتطاع،بين الخاضعين 

األعلى للحسابات لم يشر إليه و لو بإشارة، وهو  للمجلس حتى التقرير األخير بلباإلصالح 

 ! األمر الذي أثار إستغرابنا

 :وعاء التصفية -

المسير لنظام المعاشات المدنية و نظام المعاشات العسكرية الوحيد ضمن  CMRيعتبر     

خيرة خالل مدة باقي األنظمة الوطنية الذي يعتمد في تصفية المعاش على أساس األجرة األ

نشاط المنخرط، وهو ما يؤدي إلى حصول بعض المتقاعدين على مبلغ معاش مهم حيث أن 

بباقي الحياة المهنية للموظف، و في هذا الصدد يقوم  األجرة األخيرة تكون مرتفعة مقارنة
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إصالح هذا المقياس على أساس إعتماد مدة محددة من أجل تصفية هذا المعاش، مثال 

 01على أساس متوسط من  التصفية حتساب وعاءإيقترح تقرير المجلس األعلى للحسابات 

منخفضة نسبيا مقارنة ات سنة األخيرة من العمل، وسيمكن هذا التدبير منح معاش 02إلى 

محتسبة على أساس األجرة األخيرةمع تلك 
306
. 

التكون له تداعيات مباشرة  ىوإلصالح هذا المقياس يجب أن يتم خالل مدة تدريجية حت   

على المعاشات المتقاعدين، وبذلك فنجاح إعتماد إصالح هذا المقياس قد يخفض من مبالغ 

 .%91الدين غير المؤمن بنسبة تتجاوز 

 .مراجعة القسط السنوي -

كقاعدة إلحتساب  %972لتصفية المعاشات على قسط سنوي بنسبة  CMRيعتمد     

وهو ما يترتب عنه حصول المتقاعدين على معاشات التتناسب ومجهوداتهم في  ،المعاشات

المساهمات التي تحملوها أثناء مسارهم المهني، وقد تفاقمت تكاليف النظام المترتبة عن 

ذه النسبة إثر دمج التعويضات الدائمة ضمن قاعدة تصفية المعاش، وبذلك تتجه تطبيق ه

، وهذا اإلجراء RCARكما هو األمر لدى %9إلصالح نحو تخفيضه إلى حدود ارؤى 

بشكل  هدفها المتمثل في ديمومة النظام ستكون له أثار على المدى البعيد إذ أنها ستحقق

تدريجي
307
. 

 :أثار اإلصالح المقياسي - ب

كما سبق القول يهدف اإلصالح المقياسي إلى تمديد ديمومة هذه األنظمة عبر        

التجاوز المؤقت لإلكراهات الحالية التي تواجه أنظمة التقاعد بفعل التحوالت التي يعرفها 

المغرب في األونة األخيرة، وبذلك فأهم األثار التي ستترتب عن هذا اإلصالح هو تحسين 

دة في الموارد و الوسائل التي يازالهذه األنظمة من خالل تقليص عجزها و التوازن المالي ل

 .تمكنها من تمديد قابليتها لإلستمرار
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لتقائية أكبر بين إويعد اإلصالح المقياسي مرحلة هامة من أجل تحقيق إنسجام و  

من  تغالها في أفق الدخول في مرحلة ثانيةشأنظمة التقاعد و ذلك عبر تقارب أهم مقاييس إ

األلية الوحيدة  اإلنسجام والتقارب التام بينها، وهو بذلك كما يرى رئيس الحكومة الحالي

الناجعة لتجاوز هذه الوضعية
308

هذا اإلصالح  ، غير أن ما يلفت اإلنتباه في جل مقتضيات

أن تكلفته سيتحملها بالدرجة األولى المنخرط ثم المشغل إلرتكازه على المقاييس التي يكون 

، منخرط قبل وبعد إحالته على التقاعدر مباشر على الجانب المالي و اإلجتماعي لللها أث

القدرة التنافسية للمقاولة المغربية في ظل هيمنة إقتصاد السوق، فالزيادة في سن على و

التقاعد و الرفع من اإلقتطاعات و تقليص المعاشات يعد بالنسبة للهيئات النقابية أسوء ما 

مكتسبات الطبقة الشغيلة بالمغرب، إذ يضرب مطلب تحسين األجور  يمكن أن تتعرض له

و التقليص من مدة العمل وتحسين المستوى اإلجتماعي عرض الحائض وهو ما يصطلح 

"بالثالوت الملعون"عليه لدى بعض النقابيين 
309

، األمر الذي ينبأ بمشوار ساخن بين 

 .الحكومة و الفرقاء

 .اإلصالح الهيكلي: ثانيا  

ختالل أنظمة التقاعد فإن ذا كان اإلصالح المقياسي غير كفيل بوضع حد نهائي إلإ   

اإلصالح الهيكلي الذي طرحته فرضيات اإلصالح يقوم على أساس إنجاز إصالحات 

عميقة و هيكلية تتجاوز أثر التحوالت الديمغرافية، وتشتت أنظمة التقاعد عبر وضع قواعد 

 ختيارينإتنظيمية موحدة والرفع من مستوى التغطية اإلجتماعية، ويقوم هذا اإلصالح على 

أساسين فإما أن يتم خلق قطب أساسي موحد يتكون من نظام أساسي إجباري و أنظمة 

 .تكميلية، وإما إحداث قطبين أحدهما عمومي و أخر خصوصي
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 .فرضية نظام أساسي موحد ( أ

نظام محدد السقف يشتغل : تقوم هندسة هذا النظام على إحداث نظامين أساسيين    

تكميلية إجبارية أو إختيارية تعمل بنظام الرسملة أو أنظمة  بنظام التوزيع و نظام أو

الهندسة عند اإلقتضاء أن تتضمن مستوى ثالت ذو الطابع إختياري  التوزيع، كما يمكن لهذه

 .موجه إلى األجور العليا و يعتمد نظام الرسملة

 .نظام تقاعد أساسي -

الساكنة بغض النظر عن طبيعة و مجال  يفت  هذا النظام بشكل إلزامي في وجه عموم

إشتغالها، إذ يمكن من توحيد قواعد إكتساب الحقوق في التقاعد على المستوى الوطني ومن 

تعميم تغطية إجتماعية على مجموع مكونات الساكنة النشيطة، ويعهد بتدبيره إلى جهاز 

رض على السلطات عمومي على إعتبار أنه يتعلق بتغطية مجموع الساكنة النشيطة مما يف

العمومية أن تنخرط فيه بشكل قوي و مباشر لضمان حكامة رشيدة للنظام و الحرص على 

و يتم تمويله من مساهمة األجراء و المشغلين وفق حصص معينة  ديمومته و إستمراريته

ما بالنسبة للمهن الحرة و التجار فيتم تحديد نسب يشاركون بها في ذلك، أيتم اإلتفاق عليها، 

تجاه إستبعاد نظام الرسملة، و ذلك إلعتبار العدد إتقنية التوزيع في  يقوم هذا النظام علىو

 .ساكنة المستفيدة من التغطيةلالكبير ل

 .جباريةاإلتكميلية النظمة األ -

إن الغاية من إحدات هذه األنظمة تكمن في الرفع من التعويض عن الشيخوخة يضاف 

األساسي، ويمكن أن يكون الطابع اإللزامي لهذه الخطوة إلى المعاش الذي يقدمه النظام 

منحصرا في القطاع العمومي كخطوة أولى، في حين تكون التغطية التكميلية في البداية 

تدريجي بطريقة توافقية وبشكل  بشكل إختيارية في القطاع الخاص قبل أن يتم توسيعها

متناسق ومنسجم
310
. 
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 .ختياريةاإلتكميلية الاألنظمة  -

ستمكن هذه األنظمة ذوي الدخول المرتفعة من الحصول على تعويض أكبر عن 

كتتاب في حصص تكميلية لتغطية التقاعد سواء في شكل الشيخوخة إذ سيكون بمقدورهم اإل

شتراك ورغبتهم في و معاش عمري تتحدد مبالغه بناءا على قدرتهم على اإلأ رأسمال

 .اإلدخار

رتفاع ديونها التي إتشتت أنظمة التقاعد الحالية وو بحكم تعقد هذه الفرضية بسبب 

يجب تغطيتها حتى ال تؤثر على هذا النظام الذي سيستمر العمل على تنزيله وفق خارطة 

طريق بعيدة المدى تسبقه إصالحات مقياسية يتم إعدادها وفق المبادئ التي سيقوم عليها 

لم نقل مستبعدة وذلك ما قد يرج  هذا النظام الجديد، فيبدو أن أفاق تفعيلها قليلة وإن 

 .نيةثاالفرضية ال

 .عمومي و خاص:فرضية القطبين  ( ب

يتكون هذا النظام من قطبين أساسيين عمومي لتغطية مستخدمي القطاع العام، ونظام 

 RCARو CMRخاص لتغطية أجراء القطاع الخاص، ويقوم القطب العمومي على دمج 

ضمن قطب موحد خاص بمستخدمي القطاع العمومي وشبه العمومي، بينما يتم إعتماد 

نظام موحد أخر خاص بالقطاع الخاص، ويعني ذلك إنخراط الساكنة التي ال تتوفر على 

و الذي سيدمج   CIMRإجباريا، ونظام أخر تكميلي غالبا ما سيكون CNSSتغطية في 

 .ضمن هذا األخير

 :القطب العمومي -

 : تكون من ثالثة أرصدة يحقق كل واحد منها مجموعة من األهدافو ي

 وهو عبارة عن رصيد إجباري يسير وفق تقنية التوزيع يهدف إلى : الرصيد األول

 .ضمان معاش تقاعد أساسي يسير من طرف نظام المعاشات

 يهدف إلى الرفع من المعاش و يعتمد في ذلك على تقنية التوزيع : الرصيد الثاني

 .RCARويله، يسيره في تم
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 طين بتكوين معاش إختياري تطوعي رصيد إجباري يسم  للمنخر: الرصيد الثالت

تسيير هذا الرصيد   مراط في نظام تقاعد تكميلي، ويتخشخصي من خالل اإلنو

 .تقنية التوزيع وفق

 :القطب الخصوصي -

 :بدوره يتكون من ثالث أرصدة

 عبارة عن رصيد إجباري ينخرط فيه جميع أجراء القطاع : األول الرصيد

 .يعتمد تقنية التوزيع في تمويله CNSSالخاص يسير من طرف 

  ما إهو رصيد إجباري يعمل وفق تقنية الرسملة يسير في الغالب : الرصيد الثاني

 .أو من طرف شركات التأمين الخاصة  CIMRمن طرف

 يفت  هذا الرصيد أمام جميع المنخرطين سواء في القطاع : الرصيد الثالت

ختيار الجهاز المكلف بتدبيره من بين إالخاص أو القطاع العام و يخول لهم 

.األجهزة المقترحة
311

 

يتميز تجميع األنظمة الحالية إلى قطبين أحدهما للقطاع العام و األخر للقطاع الخاص 

لتي تتمثل في تحقيق تناسق وتوحيد مقاييس و أليات عمل كل نظام بالعديد من اإليجابيات ا

بدل التشتت الذي يميز األنظمة الحالية، باإلضافة إلى توسيع مخاطر الشيخوخة لتشمل 

وتقليص من حجم  ...(األطباء، الصيادلة، المهندسون)الفئات غير المؤمنة بالقطاع الحر 

م ذلك فإن هذا اإلصالح قد يعاني من بعض الديون غير مشمولة بالتغطية، اإل أنه ورغ

ستقرار المعامل الديمغرافي مما يجعل إاإلكراهات خاصة لدى القطب العمومي بسبب 

مسألة التمويل الهاجس الرئيس لهذا النظام، إذ على رغم من األثار اإليجابية لإلصالحات 

رة تبقى مع ذلك مهمة، المقياسية سالفة الذكر فيما يخص تقليص ديون النظام فإن هذه األخي

األمر الذي يجعل أي فرضية لإلصالح تكون مستقلة عن الجوانب األخرى المتدخلة في 

 .القطاع تبقى فرضية قاصرة عن إستيعاب مشكل التقاعد

                                                           
موضوع إصالح "الجامعة الوطنية للتعليم حول نظمتها  عضو اللجنة التقنية إلصالح أنظمة التقاعد، ندوة هاكاشمداخلة محمد  -311

 . بالرباط 2043ماي  21تمارة بتاريخ  -، المكتب اإلقليمي للصخيرات"التقاعد بالمغرب أية أفاق
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طبيعة واحدة فهو ال يتعلق بالجانب المالي  ذوومنه يمكن القول بأن مشكل التقاعد ليس 

ية فقط، بقدر ما يتعلق بإختالل المنظومة اإلقتصادأو اإلقتصادي الصرف أو القانوني 

لى جانب ويتم بعيدا اإلجتماعية عامة، وهو ما يعني أنه ال يمكن تصور إصالح يقتصر عو

 .و شمولي لكل القطاعات المؤثرة في نظام التقاعد عن إصالح مواكب
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 :خاتمة

التقاعد الخاصة بفئتي الموظفين و األجراء إن إشكالية التقاعد بصفة عامة و أنظمة 

، والذي يتميز بتعقد بنيته القانونية و المؤسساتية حيث لتعكس وضعية هذا القطاع الحيوي

األمر الذي  ،يتمير بتعدد أنظمته التي تتباين في طرق تمويلها و تدبيرها اإلداري و المالي

ا التباين في البنية القانونية هذعلى مستوى الحقوق المعاشية للمنخرطين، حيث أن يؤثر 

المؤسساتية كان السبب في تفاوت حجم الضمانات و األداءات المالية و الحقوق المعاشية و

 .   المقدمة من هذه األنظمة

التي  الوقوف على الخصوصيات ومن هذا المنطلق وبعد تشخيص اإلطار القانوني و    

قطاع التقاعد الخاص بهاتين الفئتين حاولنا خالل أطوار هذا البحت اإلجابة عن تميز 

لموظفين من حيث الضمانات و ااألجراء و أنظمة تقاعد  تطابق أو تفاوت بينإشكالية مدى 

، وذلك على ضوء الدراسات اإلحصائية واإلكتوارية واألراء الفقهية حول األداءات

أي أو توجه معين قد يؤثر على حيادية الباحت في مثل الموضوع، وبعيدا عن أي ميول لر

تتميز بضيق خلصنا إلى أن الوضعية الحالية للتقاعد بالمغرب هي وضعية  هكذا مواضيع

بين هذه األنظمة، و هو األمر اإلختالف والتباين اإللتقاء مقابل إتساع فجوة هامش التقاطع و

له أثار سلبية في تكريس الفوارق بين المنخرطين بها و المتقاعدين على حد  تالذي كان

  الذي أصب  CMRغاية الحرج خاصة لدىظل وضعية مالية في في كل ذلك  ،السواء

نظام  لدىاألمر نفسه يعيش تداعيات األزمة حاليا لعدم قدرة مداخيله على تغطية نفقاته، 

اإلجتماعي، مما يخلق تهديدا لمكتسبات وحقوق  التعويضات طويلة األمد بنظام الضمان

الطبقة الشيغيلة في القطاع الخاص أو في الوظيفة العمومية، وذلك بسبب العديد من 

التحوالت التي أصب  يعرفها المجتمع المغربي كإنخفاض معدل الخصوبة و إرتفاع معدل 

إنخفاضا مع توالي مما يؤثر على نسبة المنخرطين في هذه األنظمة التي تعرف  ،األمد

ناهيك عن هذه االنظمة مدد أكثر، بالسنوات وإرتفاع معدل المتقاعدين الذين يرتبطون 

بعض القرارات خل هذه األنظمة ومية وسوء الحكامة دايالتنطاإلختالالت القانونية و
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التي زادت الوضع تأزما، مما ينذر بعدم قدرة هذه والمتخدة من طرف الدولة  السياسية

 .على الوفاء بإلتزاماتها إذا إستمر الوضع على هذا الحال نظمةاأل

وأمام هذا الوضع يلزم وبشكل صارم إتخاد التدابير الالزمة إلعادة المياه إلى مجاريها     

 .باإلجهاز على مكتسبات هاتين الفئتين بالمغرب بشرط أن ال يتم ذلك 

التطابق واإلختالف  أوجهإذن وبعد مقاربة الموضوع وفق منهجية مكنتنا من تشخيص      

بالمغرب وتشخيصها للوقوف على اإلكراهات التي  موظفالو جيرتقاعد األبين نظام 

إقتصادية إلرتباط هذا القطاع باإلدخار وتواجهها و تأثير ذلك على التوازنات الماكر

المنخرطين وذويهم من جهة ثانية، مستئنسين ببعض العمومي من جهة و على حقوق 

ناريو المغربي المحتمل في اإلصالح، البد أن يالتجارب الدولية لتسليط الضوء على الس

قبل أن نطرح بعض المقترحات المفتوحة في إنتظار ( أوال)نورد بعض اإلستنتاجات 

 .(ثانيا) صياغة الحل المثل و المتفق عليه للنهوض بهذا القطاع

 .اإلستنتاجات: أوال

نظام التقاعد بالمغرب ميزته تعدد األنظمة و شتات النصوص القانونية الشئ الذي   -     

ن ييحول دون اإللمام الجيد بمضامينه من طرف المهتمين و الباحثين، كما ال يمكن المعني

معرفة حقوقهم و واجباتهم من  –متقاعدين و منخرطين نشطين  -بخدمات هذا القطاع 

 .صيلبالتف

سخاء أنظمة التقاعد بالمغرب حيث تصرف في بعض الحاالت معاشات تصل إلى     -    

من الراتب، في حين تصرف معاشات جد هزيلة لفئات أخرى ال تلبي أبسط  %911

 .الحاجيات

غياب تنسيق بين هذه األنظمة فيما بينها من جهة و فيما بينها و بين المشغلين من   -   

 .جهة أخرى
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أنظمة التقاعد الخاصة بفئتي الموظفين و األجراء تعرف إكراهات متعددة األوجه   -   

 .تؤثر بشكل كبير على التوازنها المالي و بالتالي على ديمومتها

بسبب غياب سياسة فعالة للتوظيف من طرف CMR ضعف المعامل الديمغرافي ل   -   

هذا الصندوق، وضعف نسبة التغطية الدولة، مما يدل على غياب إرادة سياسية للنهوض ب

 .تفقد هذا النظام موارد مالية مالية مهمة CNSSاإلجتماعية ل

للنهوض بأنظمة التقاعد بالمغرب وإنقاذها يتحتم إتخاد تدابير فعالة ونهج طريق   -   

ن بالقطاع يالمعنياعلين السياسيين و اإلقتصاديين واإلصالح الجدي و الناج  بتشاور مع الف

عدين أو نشيطين من أجل إنجاحه و اإلنفتاح على التجارب الدولية الناجحة، مع األخد متقا

 .لخصوصية المغربيةابعين اإلعتبار 

إن التأخر في اإلصالح أو اللجوء إلى حلول ترقيعية تزيد من تفاقم هذه األزمة التي   -   

لمالية مما يؤثر على اإلحتياطات ا ذتعرفها األنظمة و يضاعف حجم مديونيتها ويعجل بنفا

 .التوازن الماكرو إقتصادي لإلقتصاد الوطني ألهمية هذه األموال في اإلدخار العمومي

ولتجاوز هذه الوضعية يتحتم تبني مقاربة إصالحية ذات بعد شمولي يجعل من مبادئ  -   

بعين اإلعتبار أراء الفاعلين  اإلقتصاديين و  ذخالحكامة الجيدة مرجعا لها، مع األ

السياسيين و باقي المتدخلين في القطاع و اإلنفتاح على التجارب الدولية خاصة منها تلك 

 .الناجحة في ضمان ديمومة أنظمتها

I.  اإلقتراحات و الحلول: 

إنطالقا مما سبق يتبين أن وضعية نظام تقاعد الموظف و األجير بالمغرب تعرف     

أزمات تعيق إستمراريتها و تؤدي إلى عدم قدرة هذه األنظمة على الوفاء بتعهداتها لذلك 

نقترح بعض الحلول التي يبدو لنا من وجهة نظر خاصة أنها قد تساهم في نجاعة هذه 

 :األنظمة
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قطبين للتقاعد أحدهما خاص بفئة موطفي القطاع العام و األخر خاص  تبني فرضية  -   

بفئة أجراء القطاع الخاص ذو طابع إجباري، وأن اليتم هذا الدمج اإل بعد تعادل القيمة 

 .المالية لكل صناديق التي ستدمج مع بعضها حتى ال يتم تمرير أموال نظام ألخر

ذات طابع إختياري للراغبين في الرفع من  لدى جميع األنظمة خلق أنظمة تكميلية  -   

، كاإلعفاءات الضريبيةبتحفيزات  مةنظاأل هفي اإلنخراط في هذ همقيمة المعاش مع تحفيز

عن الموارد المالية  ثنظرا لكون هذه األنظمة التكميلية تعمل على فت  أبواب جديدة للبح

و الخوصصة سنة  بناء على قرار وزير المالية  CMRوهو ما تم إعتمده من طرف 

0119. 

 .خلق مدونة للمعاشات تعمل على تجميع شتات النصوص القانونية وتوحيدها  -   

يف في القطاع العمومي ظتوسيع معدل التغطية اإلجتماعية بالزيادة في مناصب التو  -   

القطاع الخاص لفئات أخرى غير مشمولة  إلجتماعية فياو تعميم التغطية  CMRبالنسبة ل

 .CIMRوCNSS بالنسبة ل ...( المحامون، الصيادلة، األطباء) بالتغطية 

إعتماد الحوار اإلجتماعي عن طريق عقد لقاءات وطنية لمناقشة مشاكل أنظمة   -    

، و مملثين أرباب العمل ،الحكومة ،األطراف : التقاعد على أن يتم ذلك في إطار رباعي

 .المتقاعدينعن و عن المستخدمين 

الرقابة على التصري  باألجراء  تفعيل دور مفتشية الشغل ومفتشية الصندوق في  -   

باألجور الحقيقية و إلزام المشغلين بالتطبيق األمثل لقانون الضمان اإلجتماعي إلرتباطه و

 . بالحياة المهنية و اإلجتماعية لألجراء

تدبيرية أكثر حداثة ومالئمة للتحوالت التي يعرفها المجتمع المغربي، تبني مقاربات  -

، فعال ن و تتي  لهم فرصة المشاركة بشكلال أمام جميع المتدخليجمقاربات تفت  الم

لدمقرطة عملية إتخاذ القرارات من جهة، و جعلها أكثر تناسبا مع تطلعات جل الفاعلين 

 .األساس من فلسفة التقاعد من جهة ثانية، و بالتالي تحقيق الغاية
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ربط المسوؤلية بالمحاسبة فيما يخص تدبير هذه الألنطمة وتسيير موارد وإستثمار  -  

 .من طرف إدارته CNSSإحتياطات  

صعيد كل األنظمة تضم أعضاء يمثلون كافة على خلق سلطة رقابية عليا موحدة   -    

عن المنخرطين والمتقاعدين وممثلين األطراف المتدخلة في القطاع من الدولة و ممثلين 

 .عن المشغلين تكون مستقلة عن السلطة الحكومية

ألنها تثقل  CMRتحمل الدولة للتعويضات العائلية المصرفة للمتقاعدين من طرف   -    

بنسب سنوية تؤيدها الخزينة  ولو CNSSالمشاركة في تمويل بها مكاهل هذا النظام و إلزا

 . ئدات و أرباح الثروات الطبيعية أو بواسطة الضرائبالعامة أو عن طريق عا

انب اإلجتماعي و النفسي لفئة المتقاعدين والعناية بهم في مرحلة عمرية جمراعاة ال  -   

هم فيها أحوج إلى غيرهم من ذي قبل حتى اليتولد لديهم اإلحساس باإلهمال و الحرمان 

 . اإلجتماعي

ضرورة التحسيس باإلطار القانوني ألنظمة التقاعد عن طريق حمالت دعائية تنظمها  -  

ائل اإلعالم السمعية و البصرية التقاعد والهيئات المستقلة عبر مختلف وس صناديق

 .تكوين ثقافة قانونية حول هذا النظامين لمستفيدلالمكتوبة، حتى يتأتى و

تمثلة في الجهات الخيرية و األفراد و الجماعات البحت عن مصادر تمويل إضافية م  -   

 .والمؤسسات الوطنية و الدولية

وقبل هذا و ذاك و إلنجاح هذه المقترحات يجب تفعيل إرادة سياسية  مشبعة بالروح  -   

سواء من  ماطلكثر التيالوطنية وثقافة مراعاة الصال  العام ألنه في غياب هذه اإلرادة 

 .ننب باقي الفاعلين السياسييجانب الدولة  أو من جا
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 :الئحة المراجع المعتمدة -

 (حسب الترتيب الكرونولوجي لصدورها)

 الكتب: أوال

 :باللغة العربية (4

 "على موظفي الدولة وأعوان الجماعات المحلية المطبق نظام التقاعد " محمد حنين  -

 . 4773الرباط، الطبعة األولى الهالل العربية للطباعة والنشر،

الطبعة األولى ، إسم المطبعة غير  " النظام القانوني للموظف العمومي" الصاروخمليكة  -

 .4771، وارد، الرباط

سلسلة التكوين اإلداري، توزيع دار اإلعتصام " التقاعد" خالد منير / دريس قاسمي إ -

 . 4772بالدارالبيضاء طبعة 

مدفوعاته ،  الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ، موارده خدماته ،" علي عمي  -

 . 4772الطبعة الثانية دار النشر غير مشارإليها ، " إصالح مرتقب  ةإشكالي

مطبعة دار السالم " قانون الضمان االجتماعي دراسة تحليلية مقارنة "الحاج الكوري،  -

 .2004الرباط، الطبعة األولى، 

الطبعة الثالثة، المركز الثقافي العربي " دروس في القانون االجتماعي " موسى عبود، -

2001 . 

دار القلم للطباعة و النشر و التوزيع " أي تقاعد...الموظف و المتقاعد" تالتي أطارق  -

 . 2002الطبعة األولى سنة 

منشورات مختبر األبحاث " المختصر في الحماية االجتماعية :" محمد العروصي -

 22رقم  4والدراسات حول قانون األعمال والمقاوالت شركة الخطاب للطباعة مرجان 

 . 2008مكناس ، الطبعة األولى سنة 

يون الوطني لألسرة دمطبعة ال "أنظمة التقاعد في تونس الواقع و التحديات"  سيد بالل -

 .2002أبريل -العمران البشريو

ر شدار السالم للطباعة و الن"  التكافل اإلجتماعي في اإلسالم"عبد هللا ناصح علوان  -

  .2009الترجمة ، سوريا الطبعة األولى ، و
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 -مطبعة طوب بريس"نظام التقاعد في الوظيفة العمومية المغربية " مصطفى أحفييط  -

 .   2044الرباط الطبعة األولى سنة

توزيع الكتاب الدار لالشركة المغربية " القانون اإلداري دراسة مقارنة "مليكة الصروخ،  -

 .البيضاء، طبعة  غير مورخة 

 .2042مطبعة أنفوبرانت، " مستقبل التقاعد بالمغرب إشكالية اإلصالح"محمد عفيفي،  -

ينات ، المركز العربي للتأم"مراحل تطور نظم الحماية اإلجتماعية"أحمد الريح فضل  -

 .2042اإلجتماعية، الخرطوم 

 :باللغة الفرنسية (2

-  Boualem snoussi « la retraite » les éditions Maghrebines, 

Rabat , 1998. 

- Guy lamelot «les retraites salaries – non salarais» 

encyclopedie delmas pour la vie des affaire,2 edition. 

  :الجامعيةاألطروحات و الرسائل : ثانيا

 :باللغة العربية (4

رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا، " الصندوق الوطني للضمان االجتماعي" مال جاللأ -

جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، أكدال، الرباط 

4722. 

رسالة لنيل دبلوم " حماية األجور على ضوء سياسة التشغيل في المغرب" الحاج الكوري -

الدراسات العليا في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية واإلقتصادية و اإلجتماعية الرباط 

 .4782/4782السنة الجامعية 

" ماعي في التنمية الوطنية تدور الصندوق الوطني للضمان اإلج" الحاج الكوري   -

لقانونية و اإلقتصادية واإلجتماعية  أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الحقوق ، كلية العلوم ا

 .4771بالرباط السنة الجامعية 
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رسالة لنيل دبلوم " ستمرارية الصندوق المغربي للتقاعد بين التحول واإل" طارق أتالتي   -

الدراسات العليا المعمقة كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ، أكدال الرباط  

 .   2000-4777الجامعة 

نظام التقاعد المطبق على موظفي الدولة  بين أزمة التمويل  وتنمية " طارق أتالتي  -

أطروحة لنيل الدكتوراه ، كلية العلوم القانونية و اإلقتصادية " الرعاية االجتماعية 

 .  2001-2002واإلجتماعية محمد الخامس، الرباط  السنة الجامعية 

رسالة لنيل " ب الوضعية الحالية وآفاق االصالح أنظمة التقاعد بالمغر" سكينة االدغيري ، -

دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص ، كلية العلوم القانونية و اإلقتصادية 

 . 2002/ 2001واإلجتماعية، الرباط  السنة الجامعية 

إشكالية أنظمة المعاشات بالوظيفة العمومية بين محدودية " عزير علي أمداح    -

بحث لنيل دبلوم السلك العالي في التدبير االداري، " اإلصالحات ورهان االستمرارية 

 .   2002/2002المدرسة الوطنية لإلدارة العمومية  الفوج الثالث ،السنة الدراسية 

بحث لنيل "  تقاعد في القطاع العمومي و الشبه العموميأنظمة ال"  باديدى محمد الحسن  -

، السنة دبلوم السلك العالي في التدبير اإلداري، المدرسة الوطنية لإلدارة الفوج الثالث 

 . 2002 – 2002الدراسية 

أطروحة " مسطرة التقاضي في المادة اإلجتماعية في القانون المغربي"كمال الودغيري  -

ي القانون الخاص، كلية العلوم القانونية و اإلقتصادية و اإلجتماعية لنيل دكتوراه الدولة ف

 .2002-2002أكدال، السنة الجامعية  –الرباط 

طروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، أ" تمويل قطاع التقاعد بالمغرب"السالك البنباري  -

البيضاء السنة الجامعية كلية العلوم القانونية واإلقتصادية  واإلجتماعية، عين الشق الدار ا

2002-2008. 

رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في " أنظمة التقاعد في المغرب " بشرى الشباني -

 . 2007/ 2008–وجدة -القانون الخاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية 



 
167 

رسالة لنيل دبلوم الماستر  "التمويلأنظمة التقاعد بالمغرب و إشكالية "التروزي محمد سالم  -

السنة –الرباط  –في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية

 . 2008/2007الجامعية 

الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني : أنظمة التقاعد في المغرب" الحسين كيحل  -

في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية  رسالة لنيل دبلوم الماستر" للضمان االجتماعي 

 .2040/2044السنة الجامعية –الرباط  –واالقتصادية واالجتماعية

، "تمويل التعويضات الطويلة األمد في قانون الضمان االجتماعي المغربي" كرداد توفيق -

ل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية واالقتصادية يرسالة لن

 .2042السنة الجامعية .واالجتماعية أكدال الرباط 

رسالة لنيل " إصالح الصندوق الوطني للضمان االجتماعي بالمغرب" هودى المخلخل،  -

دبلوم الماستر في القانون الخاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية السويسي 

 .2042الرباط 

رسالة لنيل دبلوم الماستر في " القضاء اإلداري منازعات التقاعد أمام " عائشة فضيلي  -

المنازعات اإلدارية، كلية العلوم القانونية و اإلقتصادية و اإلجتماعية سال السنة الجامعية 

2042-2043. 

 : الفرنسية  باللغة (  2

 -    Hind Abtal «Etude comparatoire des régimes de retraite de 

base au Maroc»  Mémoire pour l’obtention du DESA en droit 

des affaires faculté des sciences juridiques économiques et 

sociales Rabat, Année universitaire 2000-2001. 

-    Gressir frank " les retraites en France «quel avenir »" 

Mémoire DEA en  droit social  universite de lille, faculte des  

sciences juridiques , politiques et sociales, année2002/2003. 

-  chouaikhi assma « les régimes de retraite au maroc » 

Mémoire   pour l’oblention du DESS en droit des  assurances, 
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université hassan 2 , faculté des sceinces juridiques 

économiques et sociales, ain chock  Casablanca année 

universitaire 2004/ 2005. 

- Rachid alfakir «  le financement de la retraite au maroc enjeux 

et perspéctives » Mémoire pour l obtention du diplôme  

D’études supérieures approfondies en sciences économiques 

faculté des sciences juridiques  économiques et sociales  -

Rabat- année universitaire: 2009. 

- ghita mrani Alaoui « la crise du systéme de retraite au maroc: 

quelle réforme ? »projet de fin d’étude pour l obtention du 

master en sciences économiques, faculte des sciences 

juridiques Economiques et sociales –Meknes- anneé 

universitaire  2009/2010 . 

-  OMAYMA achour « les réforme des régimes de retraite au 

maroc » Mémoire  pour l’ obtention du master en droit des 

affaires, faculte des sciences juridiques économiques et 

sociales –Rabat- anneé universitaire  2010. 

 :المقاالت و ندوات ( ثالتا

 :باللغة العربية (4

محمد محسن ، إشكالية التنسيق بين أنظمة التقاعد في القطاعين العام والخاص، المجلة  -

 . 4772يوليوز  دار النشر الدار البيضاء  42المغربية لإلدارة المحلية والتنمية رقم العدد 

جريدة التجديد عدد  CNSSالحقائق حول  يقصتمحمد عبادي قراءة في تقرير لجنة  -

 .2/2/2002بتاريخ  2232
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أمال الشرفي ، قراءة في المرسوم الخاص بالمغادرة الطوعية للوظيفة العمومية أية تدابير  -

 .2002يناير فبراير  20رقم العدد  "المجلة المغربية لإلدارة المحلية:" ألي حلول 

المجلة المغربية " أية عدالة إجتماعيةنظام التقاعد و الطبقة الوسطى بالمغرب "التي ثطارق أ -

 2008/ 3-2للسياسات العمومية، عدد مزدوج 

مجلة المقال عدد " 4781أكتوبر  2المعاش يعتبر أجربمفهوم ظهير "الحسين شمس الدين -

 .2044سنة  1/3مزدوج 

الجامعة نية إلصالح أنظمة التقاعد، ندوة نظمتها تقعضو اللجنة ال هاكاشمداخلة محمد  -

، المكتب اإلقليمي "إصالح التقاعد بالمغرب أية أفاق " وطنية للتعليم حول موضوعال

 .بالرباط 2043ماي  21تمارة بتاريخ  -للصخيرات

 :باللغة الفرنسية(  2

- Abdelaziz Baidan «les retraites au Maroc et l’impératif de 

réformes» Mussalik  N° double 11/12/2009.  

- ROBERT halzom, «  la réforme des retraites ; l approche de la 

banque mondial , revue internationale de la sécurité social. 

Janvier-mars 2000 vol  25 N° 4. 

 :التقارير و دراسات( رابعا

 :باللغة العربية   (4

 . 2002صندوق المغربي للتقاعد، التقرير السنوي لسنةال المملكة المغربية، -

 . 2003صندوق المغربي للتقاعد، التقرير السنوي لسنة ال ،المملكة المغربية -

 . 2001صندوق المغربي للتقاعد، التقرير السنوي لسنة ال المملكة المغربية، -

 . 2002صندوق المغربي للتقاعد، التقرير السنوي لسنة ال ،المملكة المغربية -

  2002صندوق المغربي للتقاعد، التقرير السنوي لسنة ال ،المملكة المغربية -

 . 2002الرباط، تقرير اللجنة التقنية إلى اللجنة الوطنية المكلفة بإصالح أنظمة التقاعد  -

 . 2002،صندوق المغربي للتقاعد، التقرير السنوي لسنة ال المملكة المغربية، -

 . 2002لسنة   المملكة المغربية، الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ، التقرير السنوي -
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 . 2008ندوق المغربي للتقاعد، التقرير السنوي لسنة  الص المملكة المغربية، -

 . 2007ندوق المغربي للتقاعد، التقرير السنوي لسنة  الص المملكة المغربية، -

 . 2007حسابات ، تقرير سنة المملكة المغربية، المجلس األعلى لل -

 . 2040ندوق المغربي للتقاعد، التقرير السنوي لسنة  المملكة المغربية، الص -

 .2040المملكة المغربية، الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ، التقرير السنوي، لسنة  -

 . 2040صندوق المغربي للتقاعد، التقرير السنوي لسنة ال ،المملكة المغربية -

التقرير السنوي المالي لسنة المملكة المغربية، الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي،  -

2044. 

تقرير حول منظومة التقاعد بالمغرب  "المملكة المغربية، المجلس األعلى للحسابات  -

  .2043يوليوز " 2043التشخيص و مقترحات اإلصالح  

 :باللغة الفرنسية2)  

- Royaume du maroc, Ministre de finance de la privatisation du 

tourisme « comite de suive des études actuarielle : scanarios de 

réforme pour le système de retraite Marocaine » version définitive 

3 décembre 2001. 

- ACTUARIA , comission téchnique sur la réforme des retraites ; 

rapport final d' étude synthése des travaux 8 avril 2010. 

- Younes Nouam «la retraite entre la répartition et la 

capitalisation«  Etude en sein de la caisse marocain de retraite 

fevrier 2004.  

 :منشورات( خامسا 

 :باللغة العربية (4

 .2002المغربي للشغل، مجموعة كتاب أبيض و أسود، فبراير اإلتحاد  -
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جامع النصوص القانونية " المملكة المغربية، الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي، -

 .2002"  و التنظيمية 

 :باللغة الفرنسية (2

-  CNSS : Guide de l’entreprise affiliée à la CNSS édition 2008. 

- Les colloques du conseil d' orientation des retraites   « le 

systéme de retraite suédois : mecanise, enjeux, et 

perspectives »  16 octobre 2008. 

  :قابالتمخطب ملكية و(  سادسا 

محرم  7خطاب الملك الحسن الثاني أمام وزراء الشؤون اإلجتماعية العرب يوم الخميس   -

 .4727نونبر  27الموافق ل  4100

 .2001يوليوز  30خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الخامسة لعيد العرش  -

جنة الوطنية إلصالح أنظمة التقاعد للقناة تصريح صحفي لرئيس الحكومة بصفته لرئيس لل -

 .2043يناير  30األربعاء  األولى عقب إجتماع لهذه اللجنة،

الجلسة الشهرية الخاصة بمساءلة رئيس الحكومة حول السياسات العمومية و التي كان  -

 07المنعقدة يوم األربعاء " محدودية التغطية و ألنظمةاالتقاعد بين ديمومة " موضوعها 

 . ، بمجلس المستشارين2043يناير 

" االمين العام لإلتحاد لمقاوالت المغرب"إستجواب تلفزي مع  مريم بن صالح شقرون  -

 . 2043يناير  07أجري  معها على القناة االولى بتاريخ 

م للمتقاعدين بالمغرب، أجريت معه بتاريخ مقابلة مع عبد العالي بنعبد هللا رئيس اإلتحاد العا  -

02/01/2043. 

" خديجة الزومي، الكاتبة الوطنية للمنطقة الشمالية الغربية باإلتحاد العام للشغالين بالمغرب  - 

بتاريخ " إصالح أنظمة التقاعد بالمغرب"مقابلة تلفزية في برنامج ملف نقاش في حلقة بعنوان 

 .2/02/2043تاريخ التصفح     www.medit1tv.com.2043براير ف 3
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 : مواقع إلكترونية (  سابعا 

- http://www.alalam.ma/def.asp?codelangue=23&id_info=47504

&date_ar=2012-6-2 date de navigation 6/2/2012. 

-  www.retraite.gov.fr/l’article274.utml. dat de navigation 

05/09/2013. 

- www.retrait-gov.fr l article274.utml dat de navigation 

05/09/2013.  

- www.finances.gov.ma /arabe/loi de finances/loi 2012 date de 

navigation 20/6/2013 

- www.cimr.com/ar/pdf/php date de navigation 30/6/2013. 

- www.cimr.com date de navigation 30/6/2013. 
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 54................. ...........................اإلستفادة من بعض الضمانات المالية: المطلب األول  

12...........................................مساهمة المشغل في تمويل أنظمة التقاعد:الفقرة األولى   

11...........................................مساهمة المشغل في تمويل صناديق تقاعد األجراء: أوال  

 مغربي مساهمة الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية في تمويل الصندوق ال: ثانيا

 12................................................................................للتقاعد بصفتها مشغال

 10..................اإلستفادة من عائدات توظيف اإلحتياطات المالية ألنظمة التقاعد: الفقرة الثانية

 11..................................................................الجمع بين المعاشات: الفقرة الثالتة

11......................................................السخاء المالي  ألنظمة التقاعد: الفقرة الرابعة  

11.........................................................................إرتفاع نسبة التعويض: أوال  

 12......................................إنخفاض نسبة اإلشتراكات مقارنة بمستوى المعاشات: ثانيا

 11........................................الحماية القضائية للبعد اإلجتماعي للمتقاعد:المطلب الثاني

تقاعد  لى منازعاتسريان خصوصيات المساطر القضائية للضمان اإلجتماعي ع:  الفقرة األولى
 76................................................................................................األجراء

76..............................................................................المساعدة القضائية: أوال  

 71.....................................................................................إقامة الصل : ثانيا

 72..................................................................شمول األحكام بالنفاذ المعجل: ثالتا

 22..................................القاضي اإلداري وتكريس البعد الحمائي للمتقاعدين:الفقرة الثانية

 72................................منع اإلقتطاع من المعاش لإلستخالص الديون العمومية: أوال
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 72..............................منع اإلقتطاع من المعاش من أجل إخالء السكن الوظيفي: ثانيا

لتقاعد بين األجراء ن أنظمة االضمانات المقدمة م مظاهر التفاوت في :الفصل الثاني 
 21..........................................................................................الموظفينو

 78 ......................................النظام القانوني لإلنخراط في أنظمة التقاعد: المبحت األول 

22..............................عالقة المنخرط بأنظمة التقاعد أثناء مساره المهني: األول المطلب  

21.....................................................تمويل المنخرط ألنظمة التقاعد: الفقرة األولى  

21.................................................................تمويل األجراء ألنظمة التقاعد: أوال  

20..................................................تمويل الموطفين للصندوق المغربي للتقاعد: ثانيا  

21.........................................................اإلستفادة من بعض الخدمات: الفقرة الثانية  

21.................................................................المؤقت حق تلقي راتب الزمانة:أوال  

21......................................................................استرجاع المبالغ المقتطعة: ثانيا  

22..........................عالقة المنخرط بأنظمة التقاعد بعد نهاية مساره المهني: المطلب الثاني   

22......................................................الراتب المعاشي عن الشيخوخة: الفقرة األولى  

22..............................................................................تحديد ماهية المعاش: أوال  

17............................................................................راتب معاش األجراء: ثانيا   

11............................................................................راتب معاش الموظفين: ثالتا  

 100............................................................التقاعدي عن الزمانةمعاش : ةنيالفقرة الثا

000............................................................المعاش التقاعدي عن زمانة األجراء: أوال  

007..........................................................المعاش التقاعدي عن زمانة الموظفين: ثانيا  

 103......................... ......................شي للباقين على قيد الحياةالراتب المعا: الفقرة الثالتة

002.......................................................................معاش ذوي حقوق األجير: أوال  

001.....................................................................معاش ذوي حقوق الموظف:ثانيا   

 001...........................................محدودية إستمرار أداءات  أنظمة التقاعد :المبحت الثاني

 109 ..........................العوامل المكرسة إلختالل التوازن المالي ألنظمة التقاعد: المطلب األول

 000... .............................الديمغرافي على أنظمة التقاعدمظاهر تأثير التغيير : الفقرة األولى

 111...................................................................بالنسبة ألنظمة تقاعد األجراء: أوال
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 112....................................................................لنظام تقاعد الموظفينبالنسبة : ثانيا

 001...................................................اإلكراهات التنظمية ألنظمة التقاعد: الفقرة الثانية 

 113..............................................تدبيرالماليال على مستوىضعف الحكامة الجيدة : أوال

 131...........................................................بين صناديق التقاعد إشكالية التنسيق: ثانيا 

071.................... التقاعد أنظمة التقريب بين و إشكالية تجاوز اإلختالل المالي: المطلب الثاني   

072...............................أنظمة التقاعد صالحإإجماع الفرقاء على إستعجالية : الفقرة األولى   

 908................................................................................الموقف الحكومي : أوال

 991......................................موقف المنظمات المهنية و النقابية و جمعيات المتقاعدين:ثانيا

 133........... ..............................التوجهات الدولية في إصالح أنظمة التقاعد :الفقرة الثانية 

 999.........................................توجهات بعض المؤسسات الدولية في إصالح التقاعد: أوال 

 998........................................................التجارب الدولية المقارنة إلصالح التقاعد:ثانيا 

022.......................................التقاعد بالمغرب إلصالح المطروحة فرضياتال: ةلتالفقرة الثا  

 021.................................................................................المقياسيصالح اإل: أوال

 017................................................................................اإلصالح الهيكلي: ثانيا  

 012.....................................................................................................خاتمة

 020................................................................................................فهرس عام

 

 

 


