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واالجتماعية يف الرباط.
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ِ
�إ�صالح منظومة ال�صندوق املغربي للتقاعد :درا�سة يف م�سببات الأزمة و�سينِ

ملخـ�ص
ّ
�إن النقا�ش ب�ش�أن �إ�صالح منظومة التقاعد يف املغرب لي�س وليد اليوم ،و�إمنا يعود �إىل مرحلة حكومة التناوب �أواخر الت�سعينيات .تركّ ز هذه الدرا�سة على
ال�صندوق املغربي للتقاعد ب�شكل خا�ص ،كون النقا�شات ب�ش�أن �أزمة التقاعد ارتبطت بهذا ال�صندوق حتديد ًا .وتعود �أ�سباب هذه الأزمة �إىل املرحلة املمتدة بني
�سنتي  1956و ،1996حيث خ�ضع ال�صندوق �إىل الت�سيري املبا�شر من الدولة بطريقة غري ممنهجة ات�سمت ب�سوء التدبري وغياب احلكامة ،عرب هيمنة النظرة
الق�صرية الأمد على �أمناط القيادة والت�سيري .ويتمثّل ال�سبب الأبرز لهذه الأزمة يف م�س�ألة متويل العجز يف نظام املعا�شات الع�سكرية من الفوائد ال�سنوية التي
ي�سجلها نظام املعا�شات املدنية ،يف خمالفة �صريحة ووا�ضحة ملقت�ضيات املادة  12من قانون  43-95التي ت�ؤكد على مراقبة التوازن املايل للنظامني ،ك ًال على حدة.
ناهيك بالعامل الدميوغرايف املتمثّل يف ارتفاع �أمد احلياة لدى املغاربة وانخفا�ض معدل اخل�صوبة .وجاءت عملية املغادرة الطوعية ـ التي �أعلنتها احلكومة املغربية
�سنة  2005ـ لتكر�س �أزمة ال�صندوق عرب حرمانه من جمموع امل�ساهمات التي كان �سي�ؤديها امل�شرتكون يف حال ا�ستمروا يف عملهم لغاية بلوغهم ال�سن العادي
للتقاعد ،ف�ض ًال عن �أنها ُت ّمل ال�صندوق عبء �أداء �أق�ساط املعا�شات للمغادرين .تخل�ص هذه الدرا�سة ،وبع�ض عر�ض معطيات الأزمة� ،إىل مناق�شة مقرتحات حلول
و�سناريوهات بح�سب وجهات نظر الفاعلني واملتدخلني.

مقدمة
منذ مدة غري ق�صرية ،يثري مو�ضوع �إ�صالح �صناديق التقاعد يف املغرب العديد من النقا�شات ،نظر ًا �إىل �أهميته يف عملية الإ�صالح ب�صورة عامة ،ال على ال�صعيد
الإداري فح�سب بل �أي�ض ًا على ال�صعيد ال�سيا�سي.
و�إذا كانت م�س�ألة الإ�صالح قد فر�ضت نف�سها منذ �أواخر الت�سعينيات ،ف�إن مو�ضوع �إ�صالح �صناديق التقاعد ال يزال يفر�ض نف�سه �إىل اليوم باعتباره �إحدى
ور�شات عمل الإ�صالح امل�ستعجلة التي تزداد تعقيد ًا وترتفع تكلفتها كلما ت�أخر العمل بها
�سرتكز هذه الدرا�سة املقت�ضبة على نظام ال�صندوق املغربي للتقاعد ،كونه مثار جدل دائم ،وكون الأزمة املطروحة مت�سه وترتبط به �أ�سا�س ًا ،وذلك من خالل عر�ض
موقفي الفريقني الأ�سا�سيني املعنيني بتوجهات ال�صندوق� ،أي احلكومة واملركزيات النقابية ،بالإ�ضافة �إىل اقرتاحات كل منهما ،من دون التطرق �إىل جميع �أنظمة
التقاعد يف املغرب ،والتي ت�ضم �أربعة �صناديق هي:
• ال�صندوق املغربي للتقاعد CMR؛
• ال�صندوق اجلماعي ملنح رواتب التقاعد RCAR؛
• ال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي CNSS؛
• ال�صندوق املهني املغربي للتقاعد . CIMR
و�ست�سعى هذه الدرا�سة للإجابة عن الإ�شكاليات املحورية التي ميكن تلخي�صها فيما يلي:
• ماهية ال�صندوق املغربي للتقاعد؟
• ما هي م�سببات �أزمته؟
• ما ال�سبيل للخروج من و�ضعية الأزمة وما هي احللول املقرتحة لتجاوز هذا الو�ضع؟

الكلمات املفتاح:

نظام التقاعد  -اململكة املغربية  -نظام انطالقة  -ال�صندوق املغربي للتقاعد
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�أو ًال :ماهية ال�صندوق املغربي للتقاعد
�ستتطرق هذه الفقرة �إىل الإطار القانوين الذي يخ�ضع له ال�صندوق املغربي للتقاعد ،وتركيبته ،والأنظمة املتعددة التي ي�شرف عليها ،بالإ�ضافة �إىل موازنته
(املوارد والنفقات).

�أ .الإطار القانوين لل�صندوق وتركيبته

ُيعد ال�صندوق املغربي للتقاعد يف طليعة م�ؤ�س�سات االحتياط االجتماعي يف املغرب نظر ًا �إىل عدد املنخرطني واملتقاعدين املنتمني �إليه .وقد �أُحدث هذا ال�صندوق
مبوجب ظهري �شريف يف فاحت �شوال � 2 - 1348آذار/مار�س  1 1930ثم �أُعيدت هيكلته ليواكب الواقع بجميع تطوراته مبوجب القانون رقم  43-95القا�ضي
3
ب�إعادة تنظيم ال�صندوق املغربي للتقاعد 2مع املر�سوم التطبيقي له رقم  2-95-749ال�صادر يف  8رجب  20 - 1417ت�شرين الثاين/نوفمرب .1996
يعي
وعالوة على الن�صو�ص التي �سبق �أن �أ�شرنا �إليها ،هناك القانون رقم  011.71املحدث مبوجبه نظام رواتب التقاعد املدنية 4 ،والقانون رقم  012.71الذي ّ
5
مبوجبه حد �سن موظفي و�أعوان الدولة والبلديات وامل�ؤ�س�سات العمومية املنخرطني يف نظام رواتب التقاعد املدنية.
و ُيعترب ال�صندوق املغربي للتقاعد م�ؤ�س�سة عمومية تتم ّتع بال�شخ�صية املعنوية وباال�ستقالل املايل (املادة  1من قانون  )43-95مقرها العا�صمة الرباط (املادة  2من
املر�سوم) ،وتخ�ضع لو�صاية الدولة ومراقبتها املالية (املادة  2من القانون) ،من خالل وزير املالية مبوجب املادة  2من مر�سوم  20ت�شرين الثاين/نوفمرب .1996
وي�سي ال�صندوق جمل�س �إدارة ي�ضم:
ِّ
• � 6أع�ضاء ميثلون الدولة ،بينهم رئي�س جمل�س الإدارة الذي هو رئي�س احلكومة؛
• ع�ضو ًا واحد ًا ميثّل اجلماعات املحلية؛
•  3ممثلني للم�ستفيدين املنخرطني يف نظام املعا�شات املدنية؛
•  2ممثلني للم�ستفيدين املنخرطني يف نظام املعا�شات الع�سكرية؛
6
• ممثلني �آخرين لنظامي املعا�شات املدنية والع�سكرية.

ب� .أنظمة ال�صندوق وموازنته

يعهد �إىل �صندوق املغربي للتقاعد �إدارة الأنظمة التالية:
• املعا�شات املدنية؛
• املعا�شات املدنية عن الزمانة؛
• املعا�شات الع�سكرية؛
• املعا�شات الع�سكرية عن الزمانة؛
• معا�شات الزمانة املمنوحة لرجال الت�أطري وال�صف يف القوات امل�ساعدة؛
• املعا�شات املمنوحة للمقاومني و�أراملهم وفروعهم و�أ�صولهم؛
• الإعانات الإجمالية املمنوحة لبع�ض املقاومني و�أع�ضاء جي�ش التحرير وخلفهم؛
7
• املعا�شات والإيرادات والإعانات الأخرى.
8
ويعتمد ال�صندوق يف �إدارة �أنظمته املتعددة على موارد تت�ألف من:
• االقتطاعات من �أجل املعا�ش واالقتطاعات عن ت�صحيح اخلدمات املرتتبة على املوظفني امل�ستخدمني املنخرطني يف نظام املعا�شات؛
• االقتطاعات والقنوات املحولة �إليه تطبيق ًا للقوانني املعمول بها يف هذا املجال؛
• م�ساهمات الدولة واجلماعات املحلية وامل�ؤ�س�سات العامة وم�ساهمات هيئة الإحلاق املتعلقة بت�أ�سي�س احلق يف املعا�ش املمنوح للم�ستخدمني املنخرطني
يف نظام املعا�شات؛
املحولة فيما يتعلّق بحقوق املعا�ش امل�ؤ�س�سة يف النظام اجلماعي ملنح رواتب التقاعد؛
• املبالغ ّ
• املبالغ امل�ستحقة على الدولة واجلماعات املحلية وامل�ؤ�س�سات العامة لتغطية النفقات املتعلقة باملعا�شات والإيرادات والإعانات امل�شار �إليها �سابق ًا؛
• املبالغ امل�ستحقة على الدولة واجلماعات املحلية وامل�ؤ�س�سات العامة فيما يتعلق بامل�صاريف املرتتبة على �إدارة املعا�شات؛
• املبالغ امل�ستوفاة بغري حق والتي �أُعيدت �إىل ال�صندوق؛
• حا�صالت توظيف الأموال واحلا�صالت الناجمة عن ا�ستغالل ممتلكات ال�صندوق؛
• الزيادات على الت�أخري والغرامات؛
• الإعانات املالية والهبات والو�صايا واحلا�صالت املختلفة؛
• جميع املوارد املالية التي ميكن منحها م�ستقب ًال لل�صندوق.
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�إ�صالح منظومة ال�صندوق املغربي للتقاعد :درا�سة يف م�سببات الأزمة و�سينِ

وعلى الرغم من تع ّدد موارد ال�صندوق ،ف�إنها تبقى غري كافية لإدارة خمتلف �أنظمة التقاعد التي يطّ لع بها .علم ًا ب�أن امل�ساهمات التي تقدمها الدولة واجلماعات
املحلية وامل�ؤ�س�سات العمومية ت�شكل ن�سبة مهمة من هذه املوارد� ،إال �إن مماطلة هده الهيئات يف �أداء م�ساهماتها ،وعدم احرتامها الآجال املن�صو�ص عليها يف
10
املادة  6من مر�سوم  20ت�شرين الثاين/نوفمرب � 9 ،1996أديا �إىل عجز يف موزانة ال�صندوق ،وخ�صو�ص ًا يف ظل تعدد نفقاته التي ت�شمل ما يلي:
• �صرف املعا�شات والإيرادات والإعانات وامل�ستحقات الأخرى التي تدخل يف نطاق الأنظمة التابعة لل�صندوق؛
• املبالغ املرجعة من االقتطاعات لأجل املعا�ش؛
• الت�سبيقات عن املعا�شات املمنوحة للمتقاعدين و�إن اقت�ضى الأمر خللفهم؛
• الأجور عن اخلدمات املقدمة حل�ساب ال�صندوق فيما يتعلق بتح�صيل املوارد و�صرف املعا�شات.
ب�صورة عامة ،يعاين ال�صندوق املغربي للتقاعد جراء عجز مايل مزمن ،فما هي �أ�سباب هذا العجز؟

ثاني ًا� :أ�سباب �أزمة ال�صندوق املغربي للتقاعد
تع ّددت �أ�سباب �أزمة ال�صندوق املغربي للتقاعد ،و�إذا كانت الدار�سات جتمع يف معظمها على �أن هذه الأ�سباب ترجع �إىل مرحلة الت�سيري املبا�شر لهذا ال�صندوق
من الدولة� ،إال �إنها تغفل دور عملية املغادرة الطوعية امل�سماة "انطالقة" يف تكري�س هذه الأزمة وتعميقها.

�أ .بوادر �أزمة ال�صندوق

�إن �أزمة ال�صندوق املغربي للتقاعد ناجمة عن �سريورة تاريخية طويلة من الت�سيري الالعقالين لل�صندوق ،و�سوء تدبري �أنظمته وغياب احلكامة ،من خالل هيمنة
نظرة ق�صرية الأمد �إىل �أمناط القيادة ال�سائدة بد ًال من النظرة املتو�سطة �أو الطويلة الأمد .علم ًا ب�أن معاجلة �إ�شكالية التقاعد ت�ستوجب نظرة �شمولية متكاملة على
املدى البعيد 11 ،ذلك ب�أن �أزمة ال�صندوق تعود �أ�سا�س ًا �إىل مرحلة تاريخية متتد من �سنة � 1956إىل �سنة � ،1996أي على مدى � 40سنة خ�ضع فيها ال�صندوق
للت�سيري املبا�شر من الدولة التي مل ت�ؤد م�ساهماتها فيه طوال املدة ال�سابقة� ،إذ ُق ِّدر جمموع املبالغ امل�ستحقة بذمتها لفائدة ال�صندوق بـ  11مليار درهم ،الأمر
الذي ت�سبب بوقوعه يف العجز .كذلك ال يخ�ضع نظام هذا ال�صندوق ،مقارنة ب�صناديق التقاعد الأخرى ،لن�سب مت�ساوية من االقتطاعات التي ي�ساهم فيها كل
من الدولة واملوظف ،والتي تبلغ الثلث (راجع اجلدول رقم  .)4بيد �أن ال�سبب الأهم لهذا العجز يتمثل يف م�س�ألة متويل العجز يف نظام املعا�شات الع�سكرية من
الفوائد ال�سنوية التي ي�سجلها نظام املعا�شات املدنية ،يف خمالفة �صريحة ووا�ضحة ملقت�ضيات املادة  12من قانون  43-95التي ت�ؤكد على مراقبة التوازن املايل
للنظامني ،ك ًال على حدة.
عالوة على ذلك ،تقدم التقارير احلكومية م�ؤ�شر ًا �آخر �إىل �أزمة ال�صندوق ،وهو العامل الدميوغرايف الذي يكمن يف ارتفاع متو�سط �أمد احلياة لدى املغاربة� ،إذ
12
و�صل �إىل � 75سنة ،وانخفا�ض معدل اخل�صوبة� ،إذ باتت بنية ال�سكان يف املغرب/املغربية تتجه نحو عتبة ال�شيخوخة ،وفق ما يب ّينه اجلدولني التاليني:
جدول رقم :1
بنية ال�سكان املغربية/املغاربة بح�سب الفئات العمرية ()2050 - 1960

6

فئة الأعمار

ما فوق 60

15-59

0-14

ال�سنوات

7.2

48.4

44.4

1960

6.3

51.5

42.2

1982

7.1

55.9

37

1994

8

61

31

2004

8.7

64.3

27

2011

15.8

63.1

21

2030

24.5

58

17.2

2050

جدول رقم  :2متو�سط عمر ال�سكان بح�سب ال�سنوات

ال�سنوات

متو�سط عمر ال�سكان

2004

27

2011

29

2030

32

2050

40

ويف تقرير �أ�صدره مكتب "�أكتوريا" 13 ،وهو مركز درا�سات فرن�سي ،عن �إ�صالح �أنظمة التقاعد يف املغرب ،مت تقدير حجم اخللل الذي �سيعرفه ال�صندوق املغربي
للتقاعد ،وبالتايل حجم العجز املايل بـ  517مليار درهم .ومن املرجح �أن ي�صبح هذا اخللل ملمو�س ًا ابتداء من �سنة  ،2012كما ُيتوقع نفاد احتياطات ال�صندوق
يف مطلع �سنة  ،2019الأمر الذي يعني عدم متكني املتقاعدين من احل�صول على رواتبهم.
وقد ر�صد تقرير �صادر عن البنك الدويل بعنوان" :املتقاعدون يف املغرب نحو ا�سرتاتيجية متكاملة للإ�صالح" 14هذه التوقعات نف�سها� ،إذ ربط �أزمة ال�صندوق
ب�سوء الإدارة يف ظل الت�سيرياملبا�شر للدولة.
15
يف حني �أ�شار املجل�س الأعلى للح�سابات يف تقرير له عن منظومة التقاعد يف املغرب ،يف متوز/يوليو � ،2013إىل �أن نظام املعا�شات املدنية لل�صندوق املغربي
للتقاعد يعاين جراء اختالل مايل هيكلي ،و�إىل �أن الناجت التقني للنظام �سي�أخذ منحى تراجعي ًا بدء ًا من �سنة  ،2014كما �ستنخف�ض االحتياطات املالية للنظام
لت�صبح �سلبية بدء ًا من �سنة .2021
معب عنها مبليار درهم)
جدول رقم  :3التغيريات التي �ستعرفها املوازنات املالية لنظام املعا�شات املدنية لل�صندوق املغربي للتقاعد (الأرقام ّ
ال�سنوات
االحتياطات املالية
العجز املرتاكم
76.5
 1.42014
72.9
 5.02015
66.7
 11.22016
57.5
 20.42017
44.7
 33.22018
28
 49.92019
7
 70.92020
نفاذ االحتياطات املالية
 96.22021
نفاذ االحتياطات املالية
 125.12022
امل�سجل يف �سنة  2014هو  1.4مليار
امل�سجل يف ال�سنة التالية ،مث ًال العجز ّ
جتدر الإ�شارة �إىل �أن العجز املرتاكم ي�ساوي عجز ال�سنة ال�سابقة ُي�ضاف �إليه العجز ّ
امل�سجل يف �سنة � ،2015أي  3.6مليار درهم لي�صبح العجز املرتاكم هو  5.0مليار درهم ،وهكذا �إىل �أن ي�صل هذا العجز بحلول �سنة
درهم ي�ضاف �إليه العجز ّ
� 2022إىل  125.1مليار درهم.
ويرى املجل�س �أن �أهم عنا�صر اختالل نظام املعا�شات املدنية يف ال�صندوق املغربي للتقاعد تكمن فيما يلي:
• نق�ص مرتبط بنظام احلكامة وبع�ض قواعد التدبري ،وخ�صو�ص ًا على م�ستوى �آليات القيادة.
• الطابع ال�سخي خلدمات النظام مقارنة مبجهود امل�ساهمات املقدمة� ،إذ مينح ال�صندوق عن كل �سنة من اال�شرتاكات ق�سط ًا �سنوي ًا مبعدل %2.5من الراتب
16
الأخري.
• اعتماد الراتب الأخري كوعاء للت�صفية ال متو�سط الأجور خالل كل فرتة العمل �أو خالل جزء منها ،الأمر الذي يرتتب عليه احلق يف معا�شات مرتفعة.
يو�ضح اجلدولني التاليني  4و 5دور العاملني ال�سابقني يف ارتفاع معدل املعا�شات املمنوحة من ال�صندوق املغربي للتقاعد مقارنة ب�صناديق التقاعد الأخرى،
وارتفاع هذا املعدل عما هو �سائد يف �أغلبية الدول.
جدول رقم  :4مقارنة معدل املعا�شات املمنوحة من ال�صندوق املغربي للتقاعد مبعا�شات �صناديق التقاعد الأخرى

الأنظمة

متو�سط معدل التعوي�ض
معدل التعوي�ض االفرتا�ضي

CMR
% 83
% 87.5

CNSC
% 54
% 70

RCAR
% 57
% 70

جدول رقم  :5مقارنة معدل معا�شات التقاعد من ال�صندوق املغربي للتقاعد بتلك ال�سائدة يف عدد من الدول

الدول

فرن�سا
اليابان
كندا
تركيا
			

					

ن�سبة التعوي�ض
% 50
% 34
% 44.4
% 64.5
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• تراجع العامل الدميوغرايف� ،إذ انتقل امل�ؤ�شر الدميوغرايف من  12ن�شيط ًا/موظف ًا ملتقاعد واحد �سنة � 1986إىل  6ن�شيطني �سنة � 2001إىل  3يف �سنة
 ،2012ومن املتوقع �أن ي�صل هذا املعامل �إىل ن�شيط واحد لكل متقاعد يف الفرتة  .2040 - 2024ويو�ضح اجلدول رقم  5تدهور البنية الدميوغرافية
ملختلف �أنظمة التقاعد يف املغرب ،نتيجة ازدياد �أعداد املقبلني على التقاعد وقلة منا�صب ال�شغل املحدثة.
جدول رقم :6
تدهور البنية الدميوغرافية ملختلف �أنظمة التقاعد يف املغرب
2013
2012
�أل�سنوات�/أنظمة القاعد 2007
3.18
3.36
4.07
CMR
12.57
12.07
8.41
CNSS
1.73
1.84
2.73
RCAR
2.16
2.26
2.88
CIMR

2014
2.99
12.94
1.63
2.07

2015
2.81
13.22
1.54
1.98

2016
2.01
12.58
1.24
1.9

2020
2.01
12.58
1.24
1.64

2030
1.54
9.06
0.96
1.31

2040
1.54
6.49
0.83
1.21

ب .عملية املغادرة الطوعية وتكري�س �أزمة ال�صندوق

يف �إطار تقييم بع�ض ال�سيا�سات العمومية و�أثرها ،والإجنازات والتحديات التي واجهت تطبيقها ،وبهدف امل�ساهمة يف عمليات التخطيط ومراجعة ال�سيا�سات،
ال بد من التطرق �إىل �سيا�سة عملية "املغادرة الطوعية" ودورها يف تكري�س �أزمة ال�صندوق املغربي للتقاعد� ،إذ تكمن الآثار ال�سلبية لهذه ال�سيا�سة ،بداية ،يف
حرمان ال�صندوق من جمموع امل�ساهمات التي كان �سي�ؤديها امل�شرتكون لو ا�ستمروا يف عملهم لغاية بلوغهم ال�سن العادي للتقاعد ،وبالتايل يتحمل ال�صندوق
عبء �أداء �أق�ساط املعا�شات للمغادرين ب�شكل مبكر.
وميكن تو�ضيح حجم التكلفة بالن�سبة �إىل ال�صندوق من خالل املقارنة التالية:
• املعا�شات التي كان �سيتحملها ال�صندوق يف حال ا�ستمر املغادرون يف العمل لغاية بلوغهم ال�سن القانوين للتقاعد؛
• املعا�شات امل�صروفة للم�ستفيدين من التقاعد املبكر وفق �شروط عملية املغادرة الطوعية� ،أي بن�سبة 2%قبل ال�سن القانوين للتقاعد و 2,5%بعد بلوغهم
17
هذا ال�سن.
هذا مع مراعاة الربح غري املح�صل يف مداخيل ال�صندوق من م�ساهمات الدولة واقتطاعات املوظفني والتعوي�ضات العائلية التي �سيمنحها ال�صندوق للمتقاعدين
اجلدد.
ب�صورة عامةُ ،ق ّدرت التكلفة الإجمالية لعملية املغادرة الطوعية ،والتي تقع على عاتق ال�صندوق املغربي ،بـ  7,483مليار درهم .وقد �سبق �أن �صرح املدير العام
لل�صندوق املغربي للتقاعد ال�سيد حممد العلوي العبدالوي 18 ،على هام�ش ندوة نظمت يف الرباط� ،أن عملية املغادرة الطوعية قلّ�صت ن�سبة ال�ساكنة الن�شيطة/
19
ال�سكان الأجراء بنحو  39.000ن�سمة ،الأمر الذي �ساهم بدوره يف تقلي�ص مداخيل ال�صندوق يف مقابل رفع تكاليفه.
وبالتايل �أثّرت هذه التكلفة على توازنات ال�صندوق الذي يعاين جراء و�ضع مت�أزم �أ�ص ًال ،وهو ما دفع �إىل طرح م�س�ألة الإ�صالح ب�شدة لإيجاد حل لأزمة ال�صندوق
املتفاقمة.

ثالث ًا� :سيناريوهات �إ�صالح ال�صندوق املغربي للتقاعد

تختلف الر�ؤى يف م�س�ألة �إ�صالح ال�صندوق بح�سب اختالف الفاعلني واملتدخلني� ،أي الدولة واملنظمات الدولية والنقابات العمالية.

�أ .وجهة نظر الدولة يف الإ�صالح

ميكن ا�ستخال�ص مقاربة الدولة لإ�صالح �صندوق التقاعد من تقريري "�أكتوريا" واملجل�س الأعلى للح�سابات .فبح�سب مكتب الدرا�سات الفرن�سي "�أكتوريا"
الذي كلفته الدولة �إعداد درا�سة "حول �أنظمة التقاعد يف املغرب" ،والتي قدمها يف  20ني�سان�/أبريل  ،2010ف�إن �إ�صالح ال�صندوق املغربي للتقاعد مير عرب
ال�سيناريوهات التالية:
• توحيد �أنظمة التقاعد �أو دجمها يف نظامني رئي�سيني؛
• رفع �سن التقاعد �إىل � 62سنة؛
• رفع ن�سبة االقتطاع لت�صل �إىل 20%ب�شكل تدريجي ب�إ�ضافة ن�سبة� 2%سنوي ًا؛
• خف�ض معا�شات املتقاعدين؛
• وهذه االقرتاحات الثالثة الأخرية اقرتحها البنك الدويل �أي�ض ًا
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يف املقابل ،يو�صي املجل�س الأعلى للح�سابات ،وان�سجام ًا مع منهجية الت�شخي�ص التي قام بها ،بتب ّني �إ�صالح مير عرب مرحلتني� ،أي �إ�صالح مقيا�سي و�إ�صالح
هيكلي ،على النحو التايل:

 .1املرحلة الأوىل:

تهدف �إىل تقوية دميومة �أنظمة التقاعد ككل ،وتخفي�ض ديون الأكرث ه�شا�شة بينها ،وت�سهيل االندماج على املدى الطويل .ويف هذه املرحلة يقرتح املجل�س
القيام بالإ�صالحات التالية:
• رفع ال�سن القانوين للإحالة على التقاعد �إىل � 65سنة على مدى � 10سنوات ،مع منح املنخرطني �إمكان متديد فرتة ن�شاطهم.
• تغيري وعاء احت�ساب احلقوق بالتدريج ا�ستناد ًا �إىل معدل الأجور خالل ال�سنوات الأخرية يف العمل ،والتي متتد من � 10إىل � 15سنة ،بد ًال من
االعتماد على الراتب الأخري.
• ن�سبة الق�سط ال�سنوي  %2بد ًال من  %2.5املعتمدة حالي ًا.
• ن�سبة امل�ساهمة  %30موزعة كما يلي %24 :بالن�سبة �إىل النظام الأ�سا�سي (بد ًال من % 20املعتمدة حالي ًا) ،و %6تتعلق بالنظام الإ�ضايف املبني على
20
الر�سملة يتحملها امل�شغل والأجري بالت�ساوي.

 .2املرحلة الثانية:

�سيتم القيام ب�إ�صالح هيكلي عرب حمطتني:
�أ .املحطة الأوىل :البدء ب�إ�صالح هيكلي بغية �إدخال تعديالت ت�ضمن تقارب خمتلف الأنظمة وان�سجامها ،بهدف و�ضع نظام ذي قاعدة موحدة وعامة ملجموع
الن�شيطني يف القطاعني العام واخلا�ص 21 ،ومن اخليارات التي ي�ضعها املجل�س على هذا امل�ستوى ما يلي:
• و�ضع قطبني للتقاعد ،عام وخا�ص ،عرب دمج �أنظمة تقاعد القطاع العام.
• املحافظة على الأنظمة مع �إ�صالح عميق لنظام املعا�شات املدنية لل�صندوق املغربي للتقاعد ب�صورة خا�صة لتقريبه من الأنظمة الأخرى.
الحظ
موحد مع �أنظمة �إجبارية واختيارية� ،إذ ُي َ
ب .املحطة الثانية :يف هذه املرحلة التي �ستتوج الإ�صالح يقرتح املجل�س الأعلى للح�سابات تب ّني نظام �أ�سا�سي ّ
�أن املجل�س مل يرغب يف اقرتاح ت�صور حمدد لالختيارات املتعلقة بهند�سة هذا النظام و�أهم القواعد واملقايي�س التي حتكمه ،بل اكتفى بتحديد معامله على ال�شكل
التايل:
موحد :يعمم هذا النظام على جمموع الن�شيطني وتتجلى �أهم خ�صائ�صه التقنية ،بح�سب املجل�س الأعلى للح�سابات ،فيما يلي:
• نظام �أ�سا�سي ّ
 1 .1يف كونه نظام �أ�سا�سي حمدد ال�سقف؛
 2 .2معدل تعوي�ض كفيل ب�ضمان معا�ش منا�سب؛
 3 .3ن�سب م�ساهمة تن�سجم مع م�ستلزمات التناف�سية وحماية القدرة ال�شرائية للمنخرطني ودميومة النظام؛
 4 .4بذل جمهود يف امل�ساهمات بالن�سبة �إىل امل�شغل ،والرتكيز على تغطية التقاعد� ،إذ يجب �أ ّال يتحمل هذا النظام خدمات �أخرى ذات �صلة ،و�إمنا يجب
تغطيتها ب�شكل منف�صل؛
 5 .5اعتماد مبد�أ التوزيع يف تدبري هذا النظام الذي يجب �أن يتواله جهاز عمومي.
• الأنظمة التكميلية :تهدف هده الأنظمة �إىل حتمل جزء من الراتب �أو الأجر الذي يتجاوز ال�سقف امل�ؤمن من جانب النظام الأ�سا�سي ،بغية متكني
الن�شيطني من معا�شات تكميلية ت�ضمن لهم معدل تعوي�ض منا�سب ،لكن على هذه الأنظمة التكميلية مراعاة العوامل التالية:
1 .1و�ضع �أنظمة مب�ساهمات حمددة وتقا�سم امل�ساهمات بني امل�شغلني والأجراء ب�شكل مغاير عما هو معمول به يف النظام الأ�سا�سي؛
2 .2اعتماد مبد�أ الر�سملة يف تدبري الأنظمة الإ�ضافية؛
3 .3يقرتح املجل�س �أن يقت�صر الطابع الإجباري لهذه الأنظمة يف البداية على القطاع العام بينما تكون التغطية اختيارية يف القطاع اخلا�ص.
ُخ�ص�ص هذه الأنظمة بطريقة اختيارية للجزء من املدخول �أو الراتب الذي يفوق �سقف الأنظمة التكميلية ،على يتحمل
• الأنظمة االختيارية :ميكن �أن ت َّ
الن�شيطون وحدهم جمموع امل�ساهمات يف �إطارها.
تعب عن الت�صور الذي كانت �ست�ستند �إليه احلكومة ال�سابقة يف احلوار ب�ش�أن �إ�صالح �صناديق التقاعد ،ف�إن
و�إذا كانت اقرتاحات مكتب الدرا�سات "�أكتوريا" ّ
ت�صور احلكومة احلالية ال يزال غري وا�ضح ،وبالتايل من املمكن �أن يتم االعتماد على اقرتاحات املجل�س الأعلى للح�سابات  -نظر ًا �إىل منهجيته يف ت�شخي�ص
و�ضعية ال�صندوق املغربي للتقاعد وكل �أنظمة التقاعد وواقعية اقرتاحاته  -ك�أر�ضية للإ�صالح مع �إ�ضفاء بع�ض امل�ساهمات �إليها ،مع الأخذ بعني االعتبار
�صعوبة تطبيق م�س�ألة توحيد �أنظمة التقاعد حالي ًا يف ظل رف�ض االحتاد العام ملقاوالت املغرب و�أغلبية النقابات هذا االقرتاح.
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ب .ت�صور النقابات العمالية

يف معظم الأحيان ،كانت النقابات تبدي رف�ضها القاطع خلطة احلكومة الهادفة �إىل �إ�صالح �صناديق التقاعد� ،سواء ال�سابقة منها �أو احلالية� ،إذ كانت تعترب
�أن احلكومة ف�ضلت �إ�صالح �أنظمة التقاعد على ح�ساب امل�أجورين ،يف حني كان يجب �أن ت�ضع حلو ًال ناجعة لتجاوز �إ�شكالية ه�شا�شة التوازنات املالية التي
يعرفها نظام املعا�شات .من هذا املنطلق ،ترف�ض النقابات االقرتاحات برفع �سن الإحالة على التقاعد �إىل � 63سنة �أو � 65سنة ،ملا �سيرتتب عليه من انعكا�سات
�سلبية على �سوق العمل وعلى القدرة ال�شرائية للمنخرطني الن�شيطني واملتقاعدين 23،كما ترف�ض رفع ن�سبة االقتطاع� ،إذ يرى بع�ض النقابيني �أن اخلروج من
الأزمة ميكن �أن مير عرب:
• حماربة ظاهرة التهرب ال�ضريبي؛
• الزيادة يف الأجور؛
• امل�ساءلة عن الفرتة ال�سابقة لت�سيري ال�صندوق باعتبار �أن �أزمته لي�ست طبيعية و�إمنا مد ّبرة.
25
�إىل جانب احللول املقرتحة �أعاله ،يطالب البع�ض ب�ضرورة �ضخ �أموال الهبات اخلليجية يف �صناديق التقاعد كحل لأزمة التمويل.
كذلك تعيب بع�ض النقابات على احلكومة احلالية قرارها االنفرادي املتعلق ب�إ�صالح �أنظمة التقاعد ،وترى �أن احلل ال يجب �أن يتم على ح�ساب املتقاعدين الذين
ال دور لهم يف الأزمة املالية التي يعاين منها ال�صندوق 26.يف املقابل ،يرى بع�ض �أع�ضاء املجل�س الإداري لل�صندوق �أن هذه الأزمة تنطوي على كثري من
التهويل والت�ضخيم ،ويعتربون �أن العجز الذي ُيحكى عنه غري موجود ،الأمر الذي ت�ؤكده ،بح�سبهم ،املوازنات ال�سنوية لل�صندوق 27حتى �أن البع�ض منهم
ي�شري �إىل وجود فائ�ض مهم يف املحفظة املالية لل�صندوق ،وبالتايل ال داعي للخروج بقرارات و�إ�صالحات كالتي تروج لها احلكومة ،وخ�صو�ص ًا فيما يتعلق
28
بزيادة �سن التقاعد وخف�ض املعا�شات بن�سبة تتعدى الـ  %30للأجيال املقبلة.
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يف �سياق النقا�ش ب�ش�أن هذه املالحظات ،جتدر الإ�شارة �إىل �أن مطلب �ضخ �أموال الهبات وامل�ساعدات اخلليجية يف �صناديق التقاعد غري جمدٍ  ،ذلك ب�أن هذه
الأموال غالب ًا ما تكون موجهة وفق رغبة الواهب ،كما �أن هذا احلل �سيكون جزئي ًا وم�ؤقت ًا كون هذه املوارد م�ؤقتة وا�ستثنائية ،بينما يجب �أن يراعي �إ�صالح
�صناديق التقاعد املقاربة امل�ستقبلية ومتكينه من موارد قارة�/شحيحة ،من خالل فر�ض �ضريبة على الرثوة وتخ�صي�ص ح�صة منها لتمويل ال�صندوق .وبالن�سبة
�إىل �سن التقاعد فيمكن رفعه يف بع�ض القطاعات العمومية ،وخ�صو�ص ًا �سلك اجلندية� ،إىل حدود � 60سنة ،ذلك ب�أن �سن التقاعد يف هذا ال�سلك كانت ،حتى
ال�سنوات الأخرية� 45 ،سنة .و�إذا علمنا ب�أن جزء ًا من �أزمة ال�صندوق املغربي للتقاعد هي نتيجة متويل العجز يف املعا�شات الع�سكرية من الفائ�ض يف املعا�شات
املدنية ،ي�صبح عاد ًال رفع �سن التقاعد يف هدا القطاع .كذلك على الدولة واجلماعـات الرتابية وامل�ؤ�س�سات العمومية �أداء م�ستحقاتها يف الوقت املحدد ،وهو ما
�أ�صبح ممكنا ،بل ملزم ًا ،يف ظل امل�شروع اجلديد للقانون التنظيمي للمالية ،وميكن الن�ص على املقاربة الت�ضامنية والتكاملية بني خمتلف �صناديق التقاعد يف
املغرب.
ومهما يكن من �صواب هذه االقرتاحات �أو خطئها ،ومن اختالف الر�ؤى ب�ش�أنها وتباينها ،يبقى مطلب الإ�صالح ،بل التعجيل يف �إ�صالح ال�صندوق املغربي
للتقاعد ،مطلب ًا ملح ًا ،ومن �ش�أن الت�أخر يف تطبيقه �أن يزيد يف �أزمة نظام التقاعد وه�شا�شته ،الأمر الذي ي�ستدعي تدخل ال�سلطات العمومية للقيام ب�إ�صالحات
�شاملة وعميقة وجريئة ،يف �إطار الت�شاور والت�شارك مع خمتلف الفاعلني املعنيني بالقطاع ،نظر ًا �إىل احل�سا�سية التي يثريها ملف �إ�صالح هذا ال�صندوق.
ويف حال عدم اتخاذ �أي �إجراء �سيتم متويل العجز يف ال�صندوق من االحتياطات املالية ،التي �سترتاجع من  76.5مليار درهم �سنة � 2014إىل  7مليار درهم
�سنة � 2020إىل �أن تنفد بحلول �سنة  ،2021و�سيبلغ العجز ال�سنوي  1.4مليار درهم �سنة  ،2014و 25.3مليار درهم �سنة  ،2021و 28.9مليار درهم �سنة
 ،2022لي�صل �إىل نحو  45مليار درهم �سنة .2030
فمن �ش�أن متويل عجز ال�صندوق من االحتياطات املالية �أن ي�ؤدي �إىل نفاد هذه االحتياطات ،وبالتايل لن يتمكن املتقاعدون من احل�صول على معا�شاتهم ابتداء
من �سنة .2022
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Abstract
The Reform of the Moroccan Retirement Fund System: A Study of the Causes of
the Crisis and of the Reform Scenarios
Othman Mouden *
The Moroccan pension fund crisis is linked to
a historic phase that runs from 1956 to 1996 in
which the fund was directly managed by the state
in a non-systematic fashion characterized by bad
governance, the dominance of short-term visions
in both leadership and management styles, and by
the fact that the state had not fulfilled its obligations
towards the fund throughout this period. But the
most prominent reason for this crisis is financing
the deficit in the military pension system, not

to mention the demographic factor of rising life
expectancy among Moroccans and the shrinking
fertility rates.
The debate on the reform of the retirement system
in Morocco is not new, and goes back to the late
nineties. This study will focus on the Moroccan
pension fund and the scenarios for reform that have
been proposed, including standard and structural
reform.

* Mr. Othman Mouden is the head of the forum of researchers of the Ministry of Economy and Finance of the Kingdom
of Morocco, and a cadre at the Kingdom’s public treasury. Mr. Mouden is also a researcher in public finance in doctoral
track at the University of Mohammed V, Rabat, and holds a degree in administrative and financial management from
the Faculty of Economic, Legal, and Social Sciences, Rabat.
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Résumé
La réforme de la caisse marocaine des retraites: Analyse des causes de la crise et
proposition des scénarios de réforme
Othman Mouden *
La crise de la caisse marocaine des retraites (CMR)
est liée à une phase historique qui s'étend entre 1956
et 1996, au cours de laquelle la caisse a été gérée
directement par l'Etat de manière non systématique
caractérisée par une mauvaise gouvernance, par
l'absence de vision de long terme et par un mode
de financement appliqué principalement pour
contenir le déficit du système de retraite aux dépens
de l'équilibre financier du système civil. S'ajoute à
cela, les répercussions du facteur démographique

notamment l'augmentation de l'espérance de vie et
le déclin du taux de fécondité des Marocains.
Cet article aborde donc un débat qui remonte
à la fin des années 90. Il analyse les causes de la
crise et propose différentes solutions et scénarios
réformistes qui pourraient être mise en vigueur.

* M. Othman Mouden est à la tête du forum des chercheurs du ministère de l’économie et des finances du Royaume
du Maroc, et un haut cadre au sein du trésor public du royaume. M. Mouden est aussi chercheur spécialisé en finances
publiques rattaché au programme doctoral à l’Université Mohammed V, Rabat, diplômé en gestion administrative et
financière de la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales à Rabat.
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The GIFT-MENA Network
  

The Governance Institutes Forum for Training in the Middle
East and North Africa - GIFT-MENA - is a consortium of
schools and institutes working to improve the capacity to govern
at all levels of the State by investing in sustainable capacity and
promoting dialogue among stakeholders concerned with
governance and state modernization.
The primary mission of GIFT-MENA is to help improve the
strategic role and operational capacities of civil service training
institutions to become actors of policy reforms and active
contributors to the agenda of sustainable governance and peace
building.
The network also seeks to foster innovation and responsiveness.
It is an instrument of development cooperation, it nurtures
bilateral and multilateral cooperation, mainly South-South, as
well as peer-to-peer learning, dialogue, partnership-building
and exchange.

مينا-�شبكة غيفت
 جمموعة من املعاهد واملراكز التدريبية املتخ�ص�صةGIFT-MENA ت�ض ّم �شبكة
بتعزيز قدرات املوظفني والعاملني يف القطاع العام يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
 وهي تُعنى بتعزيز وت�شجيع احلوار بني اجلهات املعنية باحلوكمة وحتديث،افريقيا
.الدولة
يرتكز عمل ال�شبكة على تطوير الدور اال�سرتاتيجي والعملي للمعاهد الأع�ضاء بحيث
 واحلكم الر�شيد والتنمية،ُيف ّعل دورها ك�شريك م�ساهم يف م�سار تعزيز دولة القانون
.امل�ستدامة يف بلدان املنطقة
ت�شكّ ل ال�شبكة �أداة لتعزيز التعاون بني الأع�ضاء على امل�ستويني الثنائي واملتع ّدد
 واحلوار وتبادل، والتعلّم بني الأقران، ال�س ّيما التعاون بني بلدان اجلنوب،الأطراف
.اخلربات واملمار�سات اجل ّيدة وبناء ال�شراكات
 بلد ًا من منطقة20  معهد ًا يف60  وهي ت�ضم �أكرث من،2006 ت�أ�س�ست يف بريوت عام
 �شريك ًا من املنظمات20  بالإ�ضافة �إىل،ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا واملتو�سط
.الإقليمية والدولية

Launched in Beirut, in March 2006, the network brings together
60 schools and institutes from 20 countries across the MENA
region and the Mediterranean, in addition to 20 partners from
leading regional and international organizations.
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