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الفهرس



ــا ســنة 2016  ســجل الصنــدوق الوطنــي للضــامن االجتامعــي تحــوال حقيقي

إثــر توســيع التغطيــة االجتامعيــة وتبســيط اإلجــراءات وكــذا تحســني جــودة 

الخدمــات. ومتاشــيا مــع املخطــط الثــاليث 2015-2017، وضعــت اســرتاتيجية 

الصنــدوق الوطنــي للضــامن االجتامعــي يف ســنة 2016 احتياجــات عمالئهــا 

يف قلــب اهتامماتهــا ومخططاتهــا؛  وقــد أتــاح تعــدد خياراتــه خدمــة عــدد 

أكــرب مــن الســاكنة، مــام يجعلهــا تســتفيد مــن حقوقهــا مــن حيــث التغطيــة 

االجتامعيــة والصحيــة. وهكــذا ســجل هــذا العــام مــا يقــرب مــن 181000 

مؤمــن جديــد ليصــل العــدد اإلجــاميل إىل 3283000 مؤمــن مقابــل 3101000 

ــة  ــب مرح ــج روات ــع نتائ ــا 5،87 %، م ــادة قدره ــنة 2015، بزي ــم س برس

تقــدر ب 130،77 مليــار درهــم، مقابــل 122،4 مليــار برســم ســنة 2015، أي 

بزيــادة قدرهــا 6،8 %.  

ــار  ــق بالخدمــات املقدمــة، مــن 14،75 ملي ــام يتعل ــغ، في وقــد ارتفــع املبل

ــنة 2016، أي  ــم س ــم برس ــار دره ــنة 2015 إىل 15،5 ملي ــم س ــم برس دره

بزيــادة قدرهــا 5 % عــن النظــام العــام؛ ويف نفــس الســياق، أحــرز التأمــني 

ــة  ــات املقدم ــث ناهــزت الخدم ــة، حي ــادة نوعي ــاري عــن املــرض زي االجب

ــم يف 2015،  ــار دره ــل 2،77 ملي ــم يف 2016، مقاب ــار دره ــغ 3،07 ملي مبل

ــادة قدرهــا 11 %.  ــة زي محقق

ــد  ــي، فق ــاج املهن ــغل و اإلدم ــني الش ــاهمة يف تحس ــث املس ــن حي ــا م أم

ــن  ــي م ــري الت ــذ التداب ــي للضــامن االجتامعــي تنفي ــدوق الوطن ــارش الصن ب

ــا  ــص أساس ــي تخ ــة، والت ــا الدول ــي أطلقته ــغيل الت ــجيع التش ــأنها تش ش

التغطيــة االجتامعيــة  برامــج تحفيــز، عقــود اإلدمــاج املعدلــة، وكــذا 

سعيد أحمدوش
 املدير العام

ــس  ــا تكري ــنة 2016 أيض ــت س ــد عرف ــباب. وق ــني الش ــة للخريج والصحي

املــرور إىل الخدمــات الالماديــة، حيــث أنشــأ الصنــدوق الوطنــي للضــامن 

ــه.  ــح زبنائ ــات لصال ــول والخدم ــن الحل ــعة م ــة واس ــي مجموع االجتامع

ــة تحديــث شــاملة، مــام يزيــد  ــة »ضامنكــم« لعملي وهكــذا خضعــت بواب

انســيابية اســتخدامها ســهولة ووضوحــا، كــام عرفــت بوابــة املؤمــن لــه أيضــا 

تفعيــل خدمــات جديــدة، وقــدم تطبيــق »Ma CNSS« للمســتخدمني حــال 

ــة  ــز ألدوات الخدم ــذا التعزي ــربز ه ــن الدرجــة األوىل. ي ــوال م ــا محم رقمي

اإللكرتونيــة رغبــة الصنــدوق الوطنــي للضــامن االجتامعــي يف االســتثامر يف 

حلــول الخدمــات عــن بعــد، مــام يقلــل الحاجــة إىل زيــارة الــوكاالت فعليــا، 

والســيام يف املناطــق غــري املغطــاة، فهــذه التشــكيلة الواســعة مــن الخدمــات 

تجعــل مــن املمكــن تعزيــز وتفعيــل القــرب الحقيقــي مــع العمــالء، الذيــن 

ــي«  ــامن االجتامع ــي للض ــدوق الوطن ــول إىل »كل الصن ــم اآلن الوص ميكنه

ــر  ــث األدوات أث ــوال، كان لتحدي ــس املن ــىل نف ــم.  وع ــالل هاتفه ــن خ م

إيجــايب عــىل تبســيط اإلجــراءات، الــيشء الــذي مكــن الصنــدوق الوطنــي 

للضــامن االجتامعــي مــن تحديــد مــا يقــرب مــن 85 % مــن األطفــال 

املعنيــني باملراقبــة املدرســية برســم املوســم الــدرايس 2015 – 2016، وهــو 

مــا مكــن املســتفيدين مــن االســتغناء عــن اإلدالء الســنوي بالشــواهد 

ــم. ــية ألبنائه املدرس

ــام، نؤكــد أن الصنــدوق الوطنــي للضــامن االجتامعــي لــن يدخــر  ويف الخت

جهــدا يف تطويــر خدماتــه، ولــن يتوقــف عــن تعبئــة كل قــواه الحيــة 

ــون يف مســتوى  ــه وليك ــدة إلرضــاء زبنائ ــن أجــل إطــالق مشــاريع جدي م

تطلعاتهــم.

كلمة  المدير  العام

ص. و. ض. ج - التقرير السنوي 042016



05

لجان   متخصصةالمجلس   اإلداري

لجنة   التسيير   و   الدراسات

يســري الصنــدوق الوطنــي للضــامن االجتامعــي مجلــس إداري يتألــف مــن 24 عضــوا رســميا يعينــون مبرســوم 

ملــدة ثــالث ســنوات ضمنهــم :

• 8 ممثلني للدولة عن الدولة.

• 8 ممثلني للشغالني عن الدولة. 

• 8 ممثلني للمشغلني عن الدولة.

و يــرأس املجلــس اإلداري ثــاليث الرتكيبــة رئيــس الحكومــة أو الســلطة الحكوميــة املفوضــة مــن قبلــه لهــذا 

الغــرض، و يجتمــع عــىل األقــل مرتــني يف الســنة، أو كلــام دعــت الحاجــة إىل ذلــك.

ــام  ــابات ومه ــداد الحس ــق بإع ــام يتعل ــة في ــاري خاص ــدور استش ــع ب ــر : تضطل ــاص واملخاط ــة االفتح لجن

ــر. ــة واملخاط ــة الداخلي ــاز املراقب ــابات و جه ــق الحس ــاص وتدقي االفتح

لجنــة االســرتاتيجية والتطويــر : تقــوم بــدور استشــاري يف مجــال التوجهــات االســرتاتيجية للصنــدوق الوطنــي 

للضــامن االجتامعــي وكــذا االتفاقيــات املرتبطــة بالتحالــف و العمليــات االســرتاتيجية املهمــة.

ــة التــي  ــة عــن املجلــس اإلداري، ويرأســها رئيــس املجلــس اإلداري أو الســلطة الحكومي تنبثــق هــذه اللجن

ــني اجتامعــات املجلــس اإلداري،  ــة ب ــة، خــالل الفــرتات الفاصل ــك؛ ويعهــد إىل هــذه اللجن يفــوض إليهــا ذل

بتتبــع تســيري الصنــدوق والقيــام - عنــد االقتضــاء - بتســوية جميــع املســائل املفــوض إليهــا فيهــا مــن طــرف 

املجلــس اإلداري، و تتألــف هــذه اللجنــة مــن : 

• عضو مجلس اإلدارة الذي ميثل الوزير املكلف بالتشغيل.

• عضو مجلس اإلدارة الذي ميثل الوزير املكلف باملالية.

• ثالثة من أعضاء مجلس اإلدارة الذين ميثلون الشغالني. 

• ثالثــة مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة الذيــن ميثلــون املشــغلني. وتجــدر اإلشــارة إىل أن األعضــاء املمثلــني للعامل 

و املشــغلني يعينــون مــن طــرف املجلــس اإلداري ملــدة ثــالث ســنوات.

هيئات    الحكامة
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هيئات    الحكامة
العضو املناوب العضو الرسمي ممثلو اإلدارة

السيد عبد الحق العريب السيد كامل بنرباهيم رئاسة الحكومة

السيد محمد بوطاطة السيد عبد اللطيف سعيدي
وزارة التشغيل والشؤون االجتامعية

السيد لحسن افزوان السيدة سليمة خربوش

السيد عزيز لوباين وزارة االقتصاد و املالية السيد عبد السالم الجزويل الفار

 السيد حاتم لفقريي
السيد محمد زضمري

وزارة الصحة
 السيد محمد أخويا نيابة عن السيد زضمري إبتداءا من 2016/8/22

السيدة نادية لكدايل

 السيد حميد ملليي نيابة عن السيدة نادية

لكدايل إبتداءا من 2016/12/08

السيد عادل العفري وزارة الفالحة والصيد البحري

السيد طارق احاممي السيدة لطيفة الخرضي برادة وزارة الصناعة والتجارة واالستثامر و اإلقتصاد الرقمي

 السيد محمد شهيب السيد أكرم صويلح الحياين
الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالوظيفة العمومية

وتحديث اإلدارة 

العضو املناوب العضو الرسمي ممثلو اإلدارة

السيد املصطفى ساجد السيدة مريم بنصالح شقرون

السيد خالد الشدادياالتحاد العام ملقاوالت املغرب السيد فيصل مكوار

السيد هشام زوانات السيد جواد الشيخ لحلو

السيد الحاج الطاهري السيد عبد الكريم معزوزي
جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات

السيد العريب آيت سليامن السيد أحمد خوادري

السيد محمد رياض السيد بوشتى بوصوف جامعة غرف الفالحة

السيد مصطفى حركات جامعة غرف الصناعة التقليدية السيد مصطفى حركات

السيد كامل صربي السيد هيبة ماء العينني جامعة غرف الصيد البحري

العضو املناوب العضو الرسمي ممثلو اإلدارة

 السيد عبد العايل بن عبد االله
السيد محمد العلوي

االتحاد املغريب للشغل
 السيدة السعدية بنجمة

السيد محمد اعامري
 السيد نور الدين سليك

السيد محمد مزور

السيد عبد الفتاح البغدادي السيد عبد اإلله محرر

السيد عبد الفتاح العمريالكونفدرالية الدميقراطية للشغل السيد الحسني اليامين

السيدة خديجة لعشري السيدة مريم زخري

السيدة ربيعة برادة االتحاد العام للشغالني باملغرب السيد املصطفى أبو زيد

أعضاء   مجلس   اإلدارة 

الرئيس
السيد عبد السالم الصديقي

نائب الرئيس
السيد فيصل مكوار

نائب الرئيس
السيد محمد علوي

وزير التشغيل والشؤون 
االجتامعية

ممثل املشغلن

ممثل املستخدمن
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المهام   و   القيم
المهام

القيم

عــالوة عــىل املهــام التــي يضطلــع بهــا باعتبــاره مؤسســة عموميــة تــرشف عــىل تدبــري النظــام اإلجبــاري 

ــامن  ــي للض ــدوق الوطن ــد للصن ــاص، يعه ــاع الخ ــراء يف القط ــوع األج ــدة مجم ــي لفائ ــامن االجتامع للض

ــا  ــي يرفه ــات الت ــودة التعويض ــن ج ــع م ــل يف الرف ــة وتتمث ــل أهمي ــرى ال تق ــة أخ ــي مبهم االجتامع

ــعار  ــام ش ــه اله ــذا التوج ــد ه ــام يجس ــة، و م ــة االجتامعي ــال التغطي ــة يف مج ــات فعال ــم خدم وتقدي

ــة  ــة اجتامعي ــم بتأمــني حامي ــزام الدائ ــداً عــىل االلت ــدوق مؤك ــاه الصن ــذي تبن ــون بحاميتكــم« ال »ملتزم

ــم. ــاء وانتظاراته ــات الزبن ــتجيب لتطلع تس

إن املســؤولية االجتامعيــة والرتكيــز عــىل الزبــون وتثمــن الرأســامل البــري هــي ثالــوث القيــم التــي يضعهــا 

الصنــدوق الوطنــي للضــامن االجتامعــي يف صلــب أنشــطته مــن أجــل إنجــاح مهمتــه. 

ــي  ــدة مؤمن ــل لفائ ــري دخ ــة و توف ــات الصحي ــوج إىل العالج ــامن الول ــعى لض ــة : نس املســؤولية االجتامعي

الصنــدوق و كــذا تعميــم التغطيــة الصحيــة واالجتامعيــة لتشــمل مجمــوع فئــات األجــراء يف القطــاع الخــاص 

وذوي حقوقهــم.

الرتكيــز عــىل الزبــون : نحشــد كل طاقاتنــا لالســتامع وإســداء النصيحــة والتجــاوب مــع انتظــارات زبنائنــا مــن 

مؤمــن لهــم و منخرطــني و اســتباقها مــن خــالل توفــري خدمــات تفاعليــة تســتجيب لحاجياتهــم يف أقــرب 

اآلجــال، بكيفيــة مهنيــة مبتكــرة وموثــوق بهــا.

تثمــن الرأســامل البــري : نســتثمر يف املــوارد البرشيــة مــن خــالل التكويــن املســتمر لتحفيــز مســتخدمينا 

يك يضعــوا مؤهالتهــم و كفاءاتهــم يف خدمــة الزبنــاء.
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أهم   قرارات   مجلس   اإلدارة

انتخاب نائب رئيس مجلس اإلدارة الذي ميثل املشغلني. 

تعيني ممثيل املشغلني يف مجلس الدراسات و التدبري. 

تعيني أعضاء جدد يف مجلس التدقيق واملخاطر.

املصادقــة عــىل تقريــر املديــر العــام فيــام يخــص أنشــطة الصنــدوق الوطنــي للضــامن االجتامعــي 

يف ســنة 2015. 

املصادقة عىل محرض اجتامع مجلس اإلدارة بتاريخ 21/12/2015 .

إقرار تقرير رئيس مجلس التدقيق واملخاطر.

املصادقة عىل املرسوم املؤقت لتقارير التوليف لسنة 2015.

دعــوة الســلطات العموميــة إىل تعديــل املــادة 5 مــن القانــون 1.72.184 لتمديــد املوعــد النهــايئ 

لتقديــم طلــب للتأمــني الطوعــي إىل 36 شــهرا بــدل 12 شــهرا.

ــة املنظــامت الخاضعــة للــامدة 114 مــن القانــون 65.00  ــة إىل مطالب دعــوة الســلطات العمومي

بضــامن حصــول األشــخاص املؤمــن عليهــم عــىل الحــد األدىن مــن ســلة الرعايــة، بالتشــاور مــع 

الوكالــة الوطنيــة للتأمــني الصحــي، مــن أجــل ضــامن التغطيــة الطبيــة الالئقــة بهــم.

عقــد مجلــس اإلدارة أربعــة اجتامعــات خــالل ســنة 2016، مــن بينهــا اثنــان لدراســة الـــــنظام العــام، واثنــان 

ــرارا ت  ــا بالنظــام العــام و 8 ق ــرارا متعلق ــاري عــن املــرض، أســفرت عــن اتخــاد 15 ق ألجــل التأمــني اإلجب

متعلقــة بالتأمــني اإلجبــاري عــن املــرض.

و قد ركزت القرارات الرئيسية عىل ما ييل:

I -    اجتماع    يناير    سنة    2016: 

I I-  اجتماع   ماي   سنة   2016: 

املصادقة عىل محرض اجتامع مجلس اإلدارة يف 27 مايو 2016. 

املصادقة عىل خطة عمل 2017 بخصوص النظام العام و التأمني اإلجباري عن املرض.

املصادقة عىل ميزانية 2017 بخصوص النظام العام و التأمني اإلجباري عن املرض.

تقديــم نتائــج الدراســة االســرتاتيجية عــن املصحــات إىل رئيــس الحكومــة التخــاذ القــرارات بشــأن 

وضعهــا القانــوين.

ــرت  ــود دف ــة بن ــة بدراس ــة اإلدارة العام ــاري مبعي ــرباء االستش ــق الخ ــس اإلدارة فري ــف مجل تكلي

التحمــالت الخــاص بإصــالح خطــة املعاشــات التقاعديــة التــي يســريها الصنــدوق الوطنــي للضامن 

االجتامعــي والبــدء يف هــذا اإلصــالح.

I I I-  اجتماع   دجنبر   سنة   2016: 
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الظرفية   االقتصادية   و   االجتماعية

2016 2015 املؤرشات

النمو اإلجاميل %4،5 %1،1

القيمة املضافة الفالحية %13،0 9،8-%

القيمة املضافة غري الفالحية %1،8 %2،2

القيمة املضافة للقطاع الثانوي %2،8 %1،9

2016 2015 املؤرشات

10 642 10 679 الفئة العاملة النشيطة

5 428 5 402 حرضية

5 214 5 277 قروية

4 000 3 906 ضمنهم أجراء القطاع الخاص

املصدر : املندوبية السامية للتخطيط
املصدر: املندوبية السامية للتخطيط

)الوحدة باأللف(

%1،1

ــى 1،1 %  ــه مــن 4،5 % ســنة 2015 إل ــي انخفاضــا بنســبة 3،4 نقطــة، بانتقال ســجل نمــو االقتصــاد الوطن

ســنة 2016. حيــث ســجلت القيمــة المضافــة الفالحيــة انخفاضــا ملحوظــا بانتقالهــا مــن 13،0 % ســنة 2015 

إلــى 9،8- % ســنة 2016.

مــن ناحيــة أخــرى، أحــرزت القيمــة المضافــة غيــر الفالحيــة ارتفاعــا طفيفــا حيــث انتقلــت مــن 1،8 % 

ــت  ــث انتقل ــوي انخفاضــا بســيطا حي ــة للقطــاع الثان ــى 2،2 % ســنة 2016 و ســجلت القيمــة المضاف إل

مــن 2،8 % إلــى 1،9 % مــا بيــن ســنتي 2015 و 2016.

انخفضــت الفئــة العاملــة النشــيطة بنســبة 0،34 % حيــث انتقلــت مــن 10،68 مليــون ســنة 2015 إلــى 

10،64 مليــون ســنة 2016 و توزعــت بنســب جــد متشــابهة بيــن الوســط الحضــري و القــروي.

ســجل عــدد العمــال األجــراء فــي القطــاع الخــاص، حســب المندوبيــة الســامية للتخطيــط، تطــورا بنســبة 

2،4 % مقارنــة مــع ســنة 2015 وبلــغ العــدد 4 مالييــن ســنة 2016.

ارتفاع   نسبي   للفئة   العاملة   النشيطة  الوطنــي  االقتصــاد  نمــو 
2016 ســنة 



ص. و. ض. ج - التقرير السنوي 102016

الظرفية   االقتصادية   و   االجتماعية

2016 2015 املؤرشات

130 930 122 446
 كتلة األجور املرح بها للصندوق

الوطني للضامن االجتامعي

القيمة املضافة غري الفالحية 209 759 253 785

1 016 119 988 021 الناتج الداخيل الخام

1 076 975 1 043 370 الناتج الوطني الخام املتاح

كتلة األجور/ن.د.خ 12 % 13 %

% 12 % 12 كتلة األجور / ن.و.خ.م

2016 2015 املؤرشات

% 9،4 % 9،7 نسبة البطالة

% 13،9 % 14،6 حرضية

% 4،2 % 4،1 قروية

0،3%13

بلغــت نســبة البطالــة علــى المســتوى الوطنــي 9،4 % ســنة 2016 مســجلة بذلــك انخفاضــا طفيفــا بلــغ 0،3 

نقطــة مقارنــة بســنة 2015، حيــث بلغــت هــذه النســبة قيمــا أكثــر ارتفاعــا فــي المجــال الحضــري منهــا 

فــي المجــال القــروي )13،9 % مقابــل 4،2 % (.

ــدل  ــس مع ــبيا بنف ــر نس ــي تتغي ــان االجتماع ــي للضم ــدوق الوطن ــدى الصن ــا ل ــرح به ــور المص ــة األج كتل

ــاح  ــام المت ــي الخ ــل الوطن ــام )PIB( و الدخ ــي الخ ــج الداخل ــك النات ــي ذل ــا ف ــة، بم ــع االقتصادي المجامي

.)RNBD(

انخفاض  لمعدل البطالة ب 
الكتلة األجرية المصرح بها 

لدى الصندوق الوطني 
من    الناتج    الداخلي    الخامللضمان االجتماعي تمثل نقطة

املصدر: املندوبية السامية للتخطيط

املصدر: املندوبية السامية للتخطيط
)املبلغ مبليون درهم(
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الجزء   األول

 العامالنظام
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أرقــــــام دالـــة

202     649

130،9 مليار  درهم 

15،6  مليار  درهم 

47،2 مليار درهم 

 3،28  ماليين

940       518         )   68% منهم   متقاعدون(

20،1 مليار   درهم 

4       102

المقاوالت المنخرطة والمصرحة

األجراء المصرح بهم

كتلة األجور المصرح بها

التعويضات المصروفة

االشتراكات المستحقة

األموال االحتياطية

عدد المستخدمين بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي

أصحاب المعاشات

13 مديرية جهوية،
90 وكالة،

10 وكاالت متنقلة،
4 أكشاك القرب على مستوى الدار البيضاء الكبرى،

8 مكاتب محلية على مستوى المقاطعات
و العماالت.
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حصيلة    أهم    اإلنجازات

2016، سنة متميزة وغنية بالنجاحات
تعــد 2016 ســنة تتويــج اإلجــراءات املتخــذة وتعزيزهــا مــن طــرف الصنــدوق الوطنــي للضــامن االجتامعــي، 

مــع محــورة الجهــود حــول الماديــة الخدمــات وتطويــر التغطيــة االجتامعيــة. مشــاريع ضخمــة رأت النــور 

ــاز؛  ــد االنج ــازال قي ــا اآلخــر م ــا، وبعضه ــا قريب ــة عليه ــتتم املوافق ــل وس ــا بشــكل كام ــز بعضه ــا، أنج تباع

ــراءات  ــط لإلج ــم التخطي ــث يت ــة 2015-2017، حي ــط التنمي ــار مخط ــن إط ــاريع ضم ــذه املش ــدرج ه تن

متوســطة األمــد وطويلــة األمــد، مؤكديــن أن آفــاق تطــور التنميــة البرشيــة والتنميــة املســتدامة للصنــدوق 

ــا املســجلة يف الســنوات املاضيــة. الوطنــي للضــامن االجتامعــي تتــامىش مــع توقعاتن

يشــكل تطــور الخدمــات املقدمــة، املقرونــة بديناميــة املجتمــع املغــريب واحتياجاتــه املتناميــة، تحديــا كبــريا 

ــايل  أمــام الصنــدوق الوطنــي للضــامن االجتامعــي، وقــد رُصــدت فعــال جــل األهــداف املخطــط لهــا، وبالت

ــم  ــد أه ــات، أح ــة الخدم ــل أغلبي ــذي ميث ــيخوخة، ال ــاش الش ــرع مع ــنني. وكان ف ــر الس ــىل م ــا ع تحقيقه

الدوافــع يف التعجيــل بتنزيــل عمليــة القــرب؛ ويف هــذا اإلطــار، قــام الصنــدوق الوطنــي للضــامن االجتامعــي 

بتوســيع شــبكة فروعــه الثابتــة واملتنقلــة: األكشــاك املحليــة ومكاتــب االتصــال مبعيــة الســلطات املحليــة، 

وذلــك تحقيقــا لتغطيــة أفضــل وتســهيال لتجربــة الزبنــاء.  

ــد  ــة، وتجني ــوارد البرشي ــري امل ــبة لتدب ــة مناس ــع سياس ــم وض ــة، ت ــدادات املادي ــذه االمت ــع ه ــوازاة م وبامل

كفــاءات مهمــة ومؤهلــة وقــادرة عــىل االســتفادة القصــوى مــن املــوارد التقنيــة املتاحــة للصنــدوق الوطنــي 

للضــامن االجتامعــي، كــام مكــن التوســع الرقمــي مــن اســتقبال طلبــات جديــدة ومــن إتاحــة اتصــال أكــرث 

مرونــة مــع العمــالء. وباعتبــاره مؤسســة مســؤولة، فــإن الصنــدوق الوطنــي 

للضــامن االجتامعــي يعتــزم إقامــة عالقــة دامئــة ومنتجــة مــع 

موظفيــه، وكــذا مواصلــة أداء دوره الرئيــيس يف موثوقيــة جميــع 

ــا. ــا ومهننته ــات بتحديثه الخدم



توســيع التغطيــة االجتامعيــة لفائــدة 000 181 أجــرياً جديــداً، مــام مكــن مــن الوصــول إىل 000 283 3 أجــري 

مــرح بــه لــدى الضــامن االجتامعــي ســنة 2016 مقابــل 000 101 3 أجــري مــرح بــه ســنة 2015 أي بنســبة 

زيــادة 5،87 %

ــن خــالل إطــالق  ــك م ــوات، وذل ــددة القن ــي اســرتاتيجية متع ــي للضــامن االجتامع ــدوق الوطن طــور الصن

الخدمــات اإللكرتونيــة عــىل اإلنرتنــت مــن أجــل إقامــة اتصــاالت فوريــة مــع زبنائــه مــع ضــامن ولــوج أســهل 

وأرسع للمعلومــة. 

وبالتــايل، ميكــن للمؤمــن لــه االختيــار بــني مجموعــة مــن الخدمــات اإللكرتونيــة املتاحــة لتمكينــه مــن تتبــع 

ملفاتــه عــن بعــد، وهــي :

أداء 15،6 مليــار درهــم مــن الخدمــات لعــام 2016 كتعويضــات مقابــل 14،7 مليــار درهــم يف عــام 

2015، أي بزيــادة قدرهــا 6،3 %. 

أداء 9،7 مليــار درهــم يف فــرع معاشــات التقاعــد، وهــو مــا ميثــل 62،1 % مــن إجــاميل الخدمــات 

املخصصــة لســنة 2016.

بوابة ضامنكم التي بلغ عدد الرشكات األعضاء فيها 214 112 رشكة يف عام 2016. 

املوقع اإللكرتوين الذي يبلغ متوسط عدد مستخدميه شهريا 000 480 مستخدم. 

ــة يف  ــات املهني ــل التطبيق ــني أفض ــن ب ــد م ــذي يع ــة »MaCNSS« ال ــف الذكي ــق الهوات تطبي

ــة.  ــف الذكي ــىل الهوات ــل ع ــون تحمي ــن 2،3 ملي ــرث م ــع أك ــرب م املغ

ــط  ــة يف املتوس ــة هاتفي ــن 000 20 مكامل ــرث م ــجل أك ــذي س ــب اآليل )100 30 20 080( ال املجي

شــهريا خــالل عــام2016.

مركز االتصال »ألو الضامن« مع متوسط اتصاالت شهري قدره 710 41 مكاملة يف سنة 2016.

تطوير   التغطية   االجتماعية

تطور الخدمات المقدمة

تطوير الخدمات عبر األنترنت
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منجز املستفيدون

% 98 املؤمنون املستفيدون

% 57 املؤمنون الناشطون ألغري مستفيدون من الخدمات

% 96  املتقاعدون

منجز  املستفيدون

32 يوم  التعويض اليومي عن املرض

23 يوم املعاش

ومــن أجــل أن يكــون أقــرب إىل زبنائــه، قــام الصنــدوق الوطنــي للضــامن االجتامعــي بتطويــر شــبكة مهمــة 

جــدا مــن املديريــات الجهويــة والــوكاالت والقباضــات، وذلــك عــىل الشــكل التــايل :

قــام الصنــدوق الوطنــي للضــامن االجتامعــي بتحســني معــدل اعتــامد منــط األداء البنــي بالنســبة لعمالئــه، 

مــن أجــل خدمتهــم يف أفضــل الظــروف مــن حيــث املهلــة و األمــن :

ــي للضــامن اإلجتامعــي مــن أجــل تحســني جــودة  ــدوق الوطن ــة مــن طــرف الصن ــود املبدول ــت الجه مكن

ــات املؤمــن لهــم. ــة معالجــة طلب الخدمــات مــن تقليــص مهل

ــىل املســتوى املحــيل  ــي رشاكات ع ــي للضــامن االجتامع ــدوق الوطن ــام الصن ــة، أق ــة املناطــق النائي ولخدم

ــة : ــع الســلطات املحلي ــاون م بتع

توطيد   سياسة   القرب   وجودة   الخدمات
نمط   األداء   البنكيتطوير القرب  :

مهل   دفع   االستحقاقات  :
تطوير القرب  :

مكاتب الربط

13 مديرية جهوية.

102 وكالة.

أسطول من 10 وكاالت متنقلة. 

11 قباضة.

1 مركز الكشف الطبي.

2 أكشاك للقرب.

8 مكاتب للربط.

عني عودة. 

الصخريات.

كازا نريشور.

تكنوبارك.

بني أنصار. 

دريوش.

سيدي إفني. 

بلفاع )اشتوكة أيت باها(.
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تنميــة الرأســامل البــرشي هــو أحــد محــاور التنميــة لــدى الصنــدوق الوطنــي للضــامن االجتامعــي، وأحــد 

ــاق  ــيع نط ــة إىل توس ــبان الحاج ــع يف الحس ــف تض ــة التوظي ــإن سياس ــل ف ــية؛ وبالفع ــه الرئيس اهتاممات

ــة،  ــة الخدمــات، هــذه األخــرية تســمح بكســب رهــان الكفــاءة والفعالي ــر رقمن النشــاط، ولكــن أيضــا أث

ــاة الحاجــة إىل  ــي إىل مراع ــنوات، ترم ــالث س ــىل ث ــد ع ــن تســتند إىل خطــة متت ــة تكوي ــة إىل سياس إضاف

ــع  ــة، وم ــن ناحي ــتفيدين م ــع املس ــام م ــجام ت ــة يف انس ــذه الخط ــت ه ــد وضع ــارات. وق ــاب امله اكتس

ــة  ــه وأنشــطته مــن ناحي ــق بتطــور خدمات ــام يتعل ــي للضــامن االجتامعــي في ــدوق الوطن ــات الصن متطلب

أخــرى.

يف ســنة 2016، بلــغ عــدد موظفــي الصنــدوق الوطنــي للضــامن االجتامعــي 4102 موظفــا ينقســمون بــني 

النظــام العــام )70 %( والوحــدات الطبيــة )37 %(. ومــن حيــث مقاربــة النــوع، متثــل املــرأة 58 % مــن 

مجمــوع املســتخدمني مقابــل 42 % مــن الرجــال.

وهكــذا، ويف إطــار سياســة تقييــم الرأســامل البــرشي، قــام الصنــدوق الوطنــي للضــامن االجتامعــي بتنفيــذ 

عــدة إجــراءات تهــدف إىل تحديــث ومهننــة إدارة املــوارد البرشيــة، ويعــزز هــذا الخيــار وضــع رأس املــال 

البــرشي يف صميــم أي اســرتاتيجية إمنائيــة ملؤسســتنا.

مــن أجــل ذلــك تــم اتخــاذ عــدة إجــراءات، وفيــام يــيل أهــم هــذه اإلجــراءات التــي تــم تحقيقهــا خــالل 

الســنوات املاضيــة :

وقــد حققت هذه اإلجراءات األهداف التالية :

تطوير   الرأسمال   البشري
مراجعة اإلتفاقية الجامعية. 

تحديث النظام املعلومايت للموارد البرشية. 

استحداث نظام املرونة يف ساعات العمل. 

تنفيذ اإلطار املرجعي الجديد للوظائف واملهارات. 

تنفيذ النظام الجديد لألداء السنوي وتقييم املهارات. 

تحديث إجراءات املوارد البرشية.

تحسني رشوط التقاعد للموظفني.

تفعيل الطب املهني.

إنشاء لجنة للنظافة والسالمة. 

إنشاء مجلس العمل.

إنشاء لجنة املسار املهني. 

إعادة هيكلة التنظيم اإلداري.

تطوير هندسة التكوين تزامنا مع إجراءات املوارد البرشية.

تحسني عملية التوظيف. 

تحسني سياسة التواصل الداخيل.

التحول الفعيل من إدارة تدبري بسيطة إىل سياسة حقيقية إلدارة املوارد البرشية.

تحفيز وتكريس إخالص موظفي الصندوق الوطني للضامن االجتامعي. 

االعــرتاف بالجهــود التــي يبذلهــا جميــع العاملــني يف تطويــر أنشــطة الصنــدوق الوطنــي للضــامن 

االجتامعــي.

تعزيز ثقافة الشفافية واملسؤولية واإلنصاف.



تطور    بمؤشر    أخضر
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حصيلة   األنشطة

أنجــز الصنــدوق الوطنــي للضــامن االجتامعــي خــالل الســنة املاليــة 2016 أنشــطة هيكليــة ومؤسســاتية، وقد 

جــرت جميــع تلــك األنشــطة يف ســياق تطــور وتقــدم هيــكيل واعــد. ويعــرض هــذا التقريــر، الــذي يتضمــن 

ــدت ســنة 2016  ــد أك ــرارات الســنوات الســابقة. وق ــة لق ــة النهائي ــات، الحصيل ــال ألداء الخدم ــك تحلي كذل

بدورهــا، وبوتــرية شــبه مطابقــة، األرقــام اإليجابيــة املســجلة والتــي تعكــس شــعارنا: »ملتزمــون بحاميتكــم«.

تجــدر االشــارة إىل أن عــدد املقــاوالت املنخرطــة املرحــة يف تزايــد مســتمر، كــام هــو الحــال بالنســبة لعــدد 

ــني  ــايل ب ــل مث ــا. ونســتنتج مــن خــالل هــذه املالحظــة وجــود تكاف األجــراء ومتوســط األجــور املــرح به

الصنــدوق الوطنــي للضــامن االجتامعــي ومختلــف مكونــات البيئــة االجتامعيــة واالقتصاديــة املحيطــة بــه، 

بيئــة اكتســب فيهــا الصنــدوق ثقــة ومصداقيــة مســتحقني.
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حصيلة   األنشطة
ــز  ــة   تتمرك ــاوالت   المصرح ــن   المق م

ــرى ــاء    الكب ــدار    البيض ــة    ال بجه
تطــور عــدد الشــركات المنخرطــة 

المصرحــة

تطــور   عــدد   الشــركات   المصرحــة   حســب   القطاعات 
ما   بيــن   ســنتي   2015   و   2016

الحي المحمدي
عين السبع

الزراعة، الغابات و الصيد الفنادق والمطاعم

الصناعة التحويلية اإلعالم و التواصل

البناء الخدمات

التجارة األنشطة المالية والتأمين

النقل و اإلستيداع قطاعات مختلفة

القنيطرة 
الخميسات

الشرق

العيون

الرباط سالمكناس تافياللت

سيدي عثمان 
الحي الحسني

أکادير

طنجة تطوان

تانسيفت

أنفا

الشاوية تادلة

فاس بولمان

تســتأثر املديريــات الجهويــة الثــالث للــدار البيضــاء الكــربى )آنفــا، ســيدي عثامن-الحــي الحســني، الحــي 

املحمدي-عــني الســبع( ب 31 % مــن املقــاوالت املنخرطــة واملرحــة، متبوعــة باملديريــة الجهويــة تانســيفت 

ب 11 % ثــم املديريــة الجهويــة الرباط-ســال ب 10 %.

شــهد عــدد الــرشكات املنخرطــة التــي تــرح عــىل األقــل مبســتخدم واحــد ارتفاعــا بنســبة 4،5 % ليمــر مــن 

011 194 إىل 649 202 مــا بــني 2015 و 2016.

ســجل قطــاع النقــل والتخزيــن ارتفاعــا بنســبة 13 % فيــام يخــص الــرشكات املرحــة، يليــه قطــاع املاليــة 

والتأمــني، حيــث ســجل زيــادة بنســبة 10 %.
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حصيلة   األنشطة

ــم  ــرح به ــراء المص ــن األج م
2 0 1 6 و   2 0 1 5 ــن  بي ــا  م

لهــم  للمؤمــن  العمــري  الهــرم 
العمــر متوســط   - النشــيطين 

الفئة المؤمنة

ارتفــع عــدد األجــراء الذيــن ســجلوا عــىل األقــل تريحــا واحــدا باألجــر يف ســنة 2016 بنســبة 5،9 % مقارنــة 

بســنة 2015. وبذلــك يصــل معــدل التغطيــة االجتامعيــة للعاملــني يف القطــاع الخــاص إىل 82 %.

ــني 38،1 ســنة  ــا ب ــم خــالل 2016 هــو 37،6 ســنة، موزع ــأن متوســط أعــامر األجــراء املــرح به يالحــظ ب

ــن  ــن 31 % م ــات ميثل ــريات املؤمن ــاء األج ــر أن النس ــر بالذك ــاء. جدي ــبة للنس ــنة بالنس ــال و 36،5 س للرج

ــم. مجمــوع األجــراء املــرح به
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عدد الشهور  % نسبة االجراء املرصح بهم 
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% 10 11 

% 48 12 

ــهري  ــب   الش ــط   الرات ــور   متوس تط
ــة المصــرح   بــه   بيــن   2015   و   2016 ــم   بصف ــرح   به ــراء   يص ــن   األج ــنةم ــدار   الس ــى   م ــة   عل منتظم

48 % مــن األجــراء يــرح بهــم بانتظــام طيلــة الســنة، يف حــني يتــم التريــح ب 10 % لفــرتة تــرتاوح بــني 

7 إىل 9 أشــهر و 15 % مــن شــهر إىل ثالثــة أشــهر.

ارتفع متوسط الراتب الشهري املرح به بنسبة 2،5 % بني 2015 و 2016، لينتقل من 910 4 درهم إىل 

032 5 درهم.

الوحدة: درهم
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الحي المحمدي
عين السبع

القنيطرة 
الخميسات

الشرق
مكناس تافياللتالعيون

الرباط سال

سيدي عثمان 
الحي الحسني

أکادير

طنجة تطوان

تانسيفت
أنفا

الشاوية تادلة

الصناعات 
التحويلية

التجارةالبناء

الفنادق
و المطاعم

اإلعالم
و التواصل

الخدمات

األنشطة المالية و التأمين
قطاعات مختلفة

الزراعة الغابات الصيد

النقل و اإلستيداع

فاس بولمان

المديريات  قطاعي    الصناعة    التحويلية    و    البناءمن   األجراء   المصرح   بهم    يشتغلون    في مستوى  على  بهم  المصرح  األجراء  من 
الكبرى البيضاء  للدار  الثالث  الجهوية 

يشــمل قطــاع الخدمــات 20 % مــن األجــراء، يليــه قطــاع الصناعــات التحويليــة ب 19 % وقطــاع البنــاء 

ب 16 %.
تضــم مديريــات الــدار البيضــاء الكــربى الثــالث ) أنفــا، الحــي املحمــدي - عــني الســبع و ســيدي عثــامن - الحــي 

الحســني( عــىل 41 % مــن األجــراء املؤمنــني املــرح بهــم، تليهــا الربــاط - ســال ب 11 % و كل مــن جهتــي 

طنجــة - تطــوان وأكاديــر ب 10 %.
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%+6،9%+1،9

2012
0،0

20،0

40،0

60،0

80،0

100،0

100،0
106،1 120،0

140،0

2013201420152016

114،3
122،4

130،9

2012

506 213

600 000

580 000

560 000

540 000

520 000

500 000

480 000

460 000
2013201420152016
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كتلة   األجور   و  عدد   األيام   المصرحة
بهــا  المصــرح  األجــور  كتلــة  مــن 

2 0 1 6 و   2 0 1 5 ــن  بي ــا  ــا م ــرح   به ــام   المص ــدد   األي مــا   بيــن   2015   و   2016 ع

سجلت سنة 2016 كتلة أجور تناهز 130،9 مليار درهم مقابل 122،4 مليار درهم سنة 2015، أي بارتفاع 

يقدر  بـ 6،9 %.

تتطور كتلة األجور بوترية أرسع من عدد األيام املرح بها )6،9 % مقابل 1،9 %(، ويعكس ذلك تحسنا يخص 

األجور املرح بها.

الوحدة: ألف يومالوحدة: مليار درهم
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حصيلة   األنشطة

%+6،3
نسبة التغيري 2016 2015 التعويضات

التعويضات القصرية األمد 808  819 1،42 %

التعويضات الطويلة األمد  069 9 681 9 6،7 %

التعويضات العائلية 654 4  989 4 7،2 %

% -26،7 89 122 اسرتجاع اإلشرتاكات األجرية

% 6،3 15 578 املجموع 653 14

نسبة التغيري 
 املستفيدون

2016

 املستفيدون

2015
  التعويضات

% 3،5 1  190 737 1 150 973 التعويضات العائلية

% 10،0 144 457 135 609 التعويضات القصرية األمد 1

% 5،7 518 940 490 882 التعويضات الطويلة األمد

% -30،8 20 410 29 500 اسرتجاع اإلشرتاكات األجرية

التعويضات المصروفة
ــن  بي ــة  المصروف ــات  التعويض

المســتفيدون   مــن   التعويضــات   بين ســنتي   2015   و   2016
ســنتي   2015   و   2016

ارتفعت قيمة التعويضات املروفة سنة 2016 من طرف الصندوق الوطني للضامن االجتامعي  بنسبة 6،3 % 

مقارنة مع سنة 2015.
ارتفع عدد املستفيدين من التعويضات املقدمة يف سنة 2016 من الصندوق الوطني للضامن االجتامعي بنسبة 

5 % مقارنة مع سنة 2015.

الوحدة: مليون درهم
 1 : مبا يف ذلك التعويض عن فقدان العمل
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%+7،2

% +7،2

% +3،5
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المصروفــة  التعويضــات    الفــرعبنيــة    العائلية حســب    التعويضات  من 
2016 و   2015 بين  ما  المصروفة 

التعويضات القصيرة 
األمد 5،3 %

المبالغ بمليون درهم

عدد المستفيدين

التعويضات
الطويلة األمد

% 62،1

التعويضات العائلية    

% 32

إسترجاع اإلشتراكات 
األجرية  0،6 %

تشمل التعويضات املروفة يف مجملها التعويضات طويلة األمد التي تستحوذ لوحدها عىل 62،1 % من 

 %  5،3 و   %  32 ب  األمد  قصرية  والتعويضات  العائلية  التعويضات  تليها  املروفة،  التعويضات  مجموع 

التوايل. عىل 

العائلية  التعويضات  قيمة  ناهزت  يف سنة 2016 

مليار   4،65 مقابل  درهم  مليار   4،99 املروفة 

.% 7،2 بنسبة  زيادة  2015، مسجلة  درهم يف 

خالل نفس الفرتة، ارتفع عدد املستفيدين بنسبة 

3،5 %، حيث انتقل من 973 150 1 سنة 2015 

إىل 737 190 1 سنة 2016.
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حصيلة   األنشطة
%1،4%+6،7

% +1،4% +6،7

% +6،5
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القصيرة  االجتماعية  التعويضات 
2016 و   2015 بين  ما  المصروفة  الطويلة األمد  االجتماعية  التعويضات 

األمد  المصروفة  ما بين   2015 و  2016
المبلغ بمليون درهمالمبلغ بمليون درهم

عدد المستفيدينعدد المستفيدين

قصرية  االجتامعية  التعويضات  ارتفعت 

 2016 و   2015 بني  ما  املروفة  األمد 

من  قيمتها  انتقلت  حيث   %  1،4 بنسبة 

807 مليون درهم إىل 819 مليون درهم.

ارتفعت التعويضات االجتامعية طويلة األمد 

مليار   9،7 إىل  لتصل   ،2016 سنة  املروفة 

درهم مقابل 9،1 مليار درهم يف سنة 2015، 

مسجلة زيادة قدرها 6،7 %.

بلغ عدد املستفيدين من التعويضات االجتامعية 

 ،2016 سنة  مستفيدا   144  457 األمد   قصرية 

مسجال   ،2015 سنة  مستفيدا   135  609 مقابل 

.%  6،5 قدرها  زيادة 

ارتفع عدد املستفيدين من املعاشات خالل نفس 

الفرتة بنسبة 5،7 %، حيث انتقل من 882 490 

سنة 2015 إىل 940 518 مستفيد سنة 2016.
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% 82

% 17

%1

المبلغ بمليون درهم

معاش الزمانة
المتوفى عنهم

معاش الشيخوخة

عدد المستفيدين

االجتامعية  املساهامت  عن  التعويضات  عرفت 

بانتقالها   ،%  26،7 بنسبة  انخفاضا  املروفة 

من 122 مليون درهم سنة 2015 إىل 89 مليون 

.2016 سنة  درهم 

اإلشرتاكات  اسرتجاع  من  املستفيدين  عدد  سجل 

 30،8 بنسبة  انخفاضا  الفرتة  األجرية خالل نفس 

% حيث انتقل من 500 29 سنة 2015 إىل 410 

.2016 20 مستفيد سنة 

يشكل معاش الشيخوخة أكرب حصة من التعويضات طويلة األمد، أي 82 % من مجموع املعاشات املروفة.

األجرية  اإلشتراكات  استرجاع 
المصروفة      بين     2015    و    2016

بنية   المعاشات  
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حصيلة   األنشطة

متوسط املعاش )بالدرهم( متوسط السن الجنس املعاش

2 024 49،2 النساء
العجز

2 179 49،9 الرجال

2 015 61،0 النساء
الشيخوخة

2 051 61،1 الرجال

1 014 61،3 النساء
املتوىف عنهم

1 089 61،4 الرجال

متوسط املعاش )بالدرهم( متوسط السن الجنس املعاش

1 816 51،7 النساء
العجز

2 028 52،3 الرجال

1 865 68،6 النساء
الشيخوخة

1 935 69،8 الرجال

839 67،1 النساء
املتوىف عنهم

894 65،7 الرجال

للمتوىف  بالنسبة  إال  النساء  أعامر  متوسط  يفوق  الرجال  أعامر  متوسط  فإن  املعاشات  ألصحاب  بالنسبة 

سنة.  68 يتجاوز  إذ  للمتقاعدين،  يعود  للسن  متوسط  أعىل  أن  كام  عنهن، 

بالنسبة  الشهر  يف  درهم   2  028 بلغ  حيث  األخرى،  املعاشات  بني  من  األعىل  العجز  معاش  متوسط  يعد 

النساء. من  أعىل  معاشات  مبالغ  من  الرجال  يستفيد  وعموما  للرجال. 

إجامال، يتقاىض املحالون الجدد عىل املعاش مبلغا شهريا متوسطا للمعاش أكرب من متوسط معاش القدماء 

وخاصة بالنسبة للمتقاعدين. هذا الحاصل هو نتيجة للتحسن يف مستوى األجور املرح بها و طول املسار 

املهني املرح به.

الراتــب                                                  نــوع  حســب  المعــاش  و  العمــر  متوســط 
الجنــس و 

أصحاب   المعاشات   الجددإجمالي   أصحاب   المعاشات
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%56

40 043
52 949

77 763
65 398

93 967
112 414

201120122013201420152016 ال ينفك الصندوق الوطني للضامن االجتامعي يطور مجموعة واسعة من التقنيات والحلول الجديدة فيام 

يخص تدبري العالقة مع الزبناء، و قد ترجمت المادية هذه العالقة بالتنويع يف قنوات التواصل و الخدمات 

عن بعد، التي تم وضعها رهن إشارة الزبائن، من أجل إعفائهم من التنقل إىل الوكاالت.

الرقمنة، بتحديد ثوابت  الوطني للضامن االجتامعي، فيام يخص  التي اتخذها الصندوق  سمحت اإلجراءات 

معينة؛ ألن املؤسسات، سواء يف املغرب أو يف بلدان أخرى، تويل اهتامما متواصال ملفهوم »اإلدارة اإللكرتونية«، 

والسيام يف الخدمات التي تستلزم لوحة تحكم خلفية؛ يف هذا السياق، يؤكد االتجاه التصاعدي املسجل بالنسبة 

لبوابة »ضامنكوم« وبأرقام ذات داللة كبرية وبعدد التحميالت للتطبيق املحمول »Ma CNSS«، أن الصندوق 

يسري عىل الطريق الصحيح. 

لقد طور الصندوق الوطني للضامن االجتامعي مجموعة كاملة وشاملة من األدوات والحلول املتقدمة لضامن 

تفاعل مثمر بينه وبني زبنائه، حلول إلكرتونية تغطي كل االحتياجات، بدءا من املعلومة البسيطة ووصوال إىل 

نقاط الدخول الشخصية.

املقاوالت  مجموع  من   %  56 ضامنكم  بوابة  عرب  التريح  تعتمد  التي  املنخرطة  املقاوالت  حاليا  متثل 

املرحة، مقابل 52 % سنة 2015. وتجدر اإلشارة إىل أن هذا العدد قد ارتفع بأزيد من 20 % خالل الفرتة 

لتعميمه. املبذولة  املجهودات  بسبب  و2016   2015 بني  ما 

تعتمد  المنخرطة  المقاوالت  ضمانكممن  عبر  التصريح 

بوابة   ضمانكم لوحة   القيادة   للخدمات   الالمادية

الخدمات   عن   بعد

حصيلة   األنشطة
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البوابة  في  المنخرطة  المقاوالت  ضمانكممن  عبر  اشتراكاتها  أداء  عبر تباشر   بهم  يصرح  لهم  المؤمن  نكممن  ضما

انتقل من  املستمر، حيث  التصاعدي  منحناه  بعد يف  األداء عن  تعتمد خدمة  التي  املقاوالت  يواصل عدد 

061 43 سنة 2015 إىل 385 32 سنة 2015، مسجال بذلك زيادة فاقت 33 %. كام انتقل مبلغ االشرتاكات 

املؤداة عرب هذا النمط إىل 8،5 مليار درهم مقابل 7،2 مليار سنة 2015 ،أي بزيادة تفوق 17 %.

بلغ عدد املؤمن لهم املرح بهم عرب بوابة ضامنكم 111 435 2، مقابل 589 265 2 يف سنة 2015 بنسبة 

تغطية تصل إىل 89 %.
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ــا  ــرح   به ــة   يص ــة   األجري ــن   الكتل للضمــان م الوطنــي     في عدد المكالماتاالجتماعــي   عبــر   ضمانكــمللصنــدوق   

ارتفعت كتلة األجور املرح بها عرب البوابة إىل 116،4 مليار درهم مقابل 107،8 مليار سنة 2015، مسجلة 

زيادة قدرها 7،98 %.

أي   ،2015 سنة   619  879 مقابل   2016 سنة  مكاملة خالل   502  424 ‘’ألو ضامن’’  االتصال  مركز  استقبل 

بانخفاض يبلغ 18،95 %. هذا و قد تراجع استعامل هذه القناة بفضل تنمية قنوات أخرى و الرتويج لها.

املبلغ مبليار درهم

مركز   االتصال   ألو   الضمان
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%+ 83،19%- 6،53
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وصل عدد التحميالت لتطبيق الهواتف الذكية »Ma CNSS« 2،93 مليون مقابل 1،6 مليون سنة 2015، 

أي بزيادة 83،19 %. ويعكس هذا النمو تزايد الوعي بالخدمات املتاحة عىل النسخة الجديدة من التطبيق 

املحمول.

بلغت عدد الزيارات للموقع االلكرتوين 5،8 مليون سنة 2016 مقابل 6،16 مليون يف عام 2015، مام يعكس 

عرب  األخرى  الخدمات  استخدام  يف  امللحوظة  الزيادة  إىل  الرتاجع  هذا  ويرجع   .%  -6،53 بنسبة  إنخفاضا 

اإلنرتنت.

 عدد    زوار     الموقععدد      التحميالت
»Ma CNSS«   الموقع االلكتروني تطبيق   الهواتف   الذكية

حصيلة   األنشطة



 نسبة 
التغيري

 منجزات
2016

 منجزات
2015 املؤرش

% 1 2 456 2 428 مجموع عدد البعثات املصادق عليها من أجل املراقبة، تضم :

% -1 2 087 2 110 املـهام املتعلقة بعدم التريح أو التريح الناقص

% 13 369 318 املـهام املتعلقة بالتريح الزائد

% -23 55 682 68 420  عدد األجراء الذين متت تسوية وضعيتهم

% -52 1،5 2،28 كتلة األجور املسواة )مليار درهم(
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أجرى الصندوق الوطني للضامن االجتامعي 456 2 مهمة تفتيش و مراقبة لغري املرحني سنة 2016، و كذا 

التريح الناقص والزائد، اليشء الذي يعادل نفس مستوى اإلنجاز الذي تحقق سنة 2015.

وقد مكنت هذه املهام من  تسوية أوضاع 682 55 مؤمن، وهو ما يقل عام كان عليه الحال سنة 2015.  

ويوضح االنخفاض يف عدد األجراء وكذا كتلة األجور املسواة بهذا النوع من املهام، التي يتم تفعيلها عىل 

وجه الخصوص بعد مطالبات فردية من األجراء، أنها ال تحقق عددا مهام من التسويات.

يستخلص الصندوق الوطني للضامن االجتامعي االشرتاكات املستحقة واملوجهة ألداء التعويضات املروفة 

من املقاوالت املنخرطة، بشكل تلقايئ أو عرب عمليات تحصيل تقوم بها شبكة القباضات.

خالل سنة 2016، ساعدت عمليات التفتيش و املراقبة، البالغ عددها 087 2 عملية، يف تسوية وضعية 682 

55 أجري تعادل كتلة أجورهم 1،5 مليار درهم. وهكذا تم تنفيذ حوايل 369 مهمة محددة خصيصا ملراقبة 

فيها. املبالغ  التريحات 

من      التحصيل      التلقائي

من     التحصيل     القسري

عمليات   تحصيل   الديون مهمات   التفتيش   و   المراقبة

المبلغ بمليون درهم

المبلغ بمليون درهم

سنة  برسم  التلقايئ  التحصيل  مبالغ  ناهزت 

 17،1 مقابل  درهم  مليار   25،1 حوايل   2016

زيادة  يقابل  ما  أي   2015 سنة  درهم  مليار 

.%  46،75 ب  تقدر  مهمة 

مكنت عمليات تحصيل الديون من تخليص 1،92 

مليار درهم سنة 2016، مقابل 1،38 مليار درهم 

سنة 2015، مام يشري إىل ارتفاع نسبته 39 %.
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حصيلة   األنشطة
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حصيلة   أنشطة   الوحدات   الطبية

تأهيل
وضــع الصنــدوق الوطنــي للضــامن االجتامعــي، وفقــا لخطــة العمــل الخاصــة بتحســني وتطويــر الوحــدات 

ــرتاتيجية  ــة واس ــات حديث ــك بتوجه ــامل، وذل ــالح الش ــامن اإلص ــىل ض ــادرة ع ــق ق ــة طري ــة، خارط الطبي

جديــدة. وهكــذا، فــإن مصطلــح »الرتقيــة« طبــع كل هــذا املــرشوع، مبــا يف ذلــك املبــاين واملرافــق التقنيــة 

ــني. ــب املوظف ــذا تدري واإلدارة وك

وقــد تــم تعزيــز هــذه الخطــوة األوىل باملصادقــة عليهــا مــن طــرف مجلــس اإلدارة خــالل دورة 21 دجنــرب 

ــدم امللحــوظ  ــم بالتق ــة، ث ــة بالوحــدات الطبي ــة اســتنتاجات الدراســة االســرتاتيجية املتعلق 2016، وبحصيل

ــذه  ــي ه ــامن االجتامع ــي للض ــدوق الوطن ــع الصن ــتثنائية؛ ويض ــنة االس ــذه الس ــالل ه ــه خ ــذي أحرزت ال

الوحــدات الطبيــة يف صلــب اهتامماتــه وفقــا للمنظومــة التطويريــة التــي أنشــأها، مانحــا للمــرىض أفضــل 

ــايل مســؤول واقتصــادي. ــة يف إطــار منــوذج طبــي مث رعاي



نسبة التغيري  2016 2015 املصحات

% 5 72 163 68 539 درب غلف

% 11 43 997 39 581 الزيراوي

% -1 66 904 67 727 أكادير

% -17 21 085 25 415 مراكش

% 30 20 671 15 855 طنجة

% 12 22 994 20 601 وجدة

% -1 34 899 35 107 االنارة

% 2 39 710 39 056 الحي الحسني

% -8 20 768 22 479 الجديدة

% 3 25 846 25 086 املحمدية

% -3 17 628 18 176 سطات

% 17 17 669 15 062 القنيطرة

% 4 29 130 27 930 الربنويص

% 3 433 464 420 614 املجموع
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حصيلة   أنشطة   الوحدات   الطبية
اتسمت سنة 2016 بتفاوت كبري بني الوحدات الطبية واألنشطة واألداءات املوزعة بشكل غري متساو بني 

املصحات.

%3 في   رقم   المعامالت

أهم    مؤشرات    اإلنتاج

سجل رقم املعامالت اإلجاميل 464 433 ألف درهم، أي ما يعادل زيادة تساوي 3 % باملقارنة مع 2015 ومبعدل 

إنجاز يناهز 93 % من الهدف املسطر. كام مكن التحليل من خالل املصحات من الوقوف عىل مجموعة من 

التفاوتات. حيث سجل ضعف أداء يف كل من مصحة مراكش )17 -%(، الجديدة )8 -%(، سطات )3 -%(، 

أكادير )1 -%(، الدار البيضاء االنارة )1 -%(، يف حني اتسم أداء باقي املصحات باإليجابية، نخص بالذكر مصحة 

طنجة )30 +%(، القنيطرة )17 +%(، وجدة )12 +%(، الدار البيضاء الزيراوي )11 +%(.

باملصحات  اإلنتاج  الطبي، فقد عرفت جميع مؤرشات  والتصوير  الفحوصات  و  الكيل  بخالف حصص غسيل 

زيادة خالل سنة 2016.

)املبلغ بألف درهم(

تطور مؤشرات اإلنتاج  16/15
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  نسبة التغيري

15/16
2016 2015 املؤرش 

% 3 433 464 420 614 رقم املعامالت

% 0 103 107 103 107 نفقات التسيري

% 5 139 117 132 975 نفقات أخرى خارجية

% -3 403 639 414 037 نفقات املستخدمني

% -1 645 863 650 119 مجموع النفقات

% +7 -212 399 -229 505 نتيجة االستغالل

%7%-4،16

% -4،16

301 783

289 215

282 000

284 000

286 000

288 000

290 000

292 000

294 000
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298 000

300 000

302 000

20152016
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حصيلة   أنشطة   الوحدات   الطبية

مع األخذ بعني االعتبار قواعد املحاسبة املتعلقة بربط النفقات بالسنة التي تتعلق بها، نالحظ تحسنا يف نتيجة 

االستغالل بنسبة 7 % وهو ما يفرسه زيادة رقم املعامالت بنسبة 3 % مع انخفاض نفقات االستغالل بنسبة 

1 % مقارنة ب 2015.

املقدمة  املالية  اإلعانات  مؤرش  سجل 

 %  4 بنسبة  انخفاضا  الطبية  للوحدات 

 .2015 ب  مقارنة 

وقد تم تخصيص 92 % منها لدفع األجور 

و 8 % لالستثامرات.

)املبلغ بألف درهم(

انخفاض      في      اإلعانات      الممنوحة تحسن      نتيجة      االستغالل  
)المبلغ بألف درهم(
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الحصيلة   المالية
% +12،47% +90،53

% +12،47

20152016

من    احتياطيات    فرع    المعاشاتمن    االموال    االحتياطية    تتكون صندوق      اإليداع      و     التدبيرمن      االحتياطيات      لدى 

سجلت األموال االحتياطية املودعة لدى صندوق 

درهم  مليار   5 بلغت  زيادة  والتدبري  اإليداع 

مقارنة مع سنة 2015، لتنتقل من 41،94 مليار 

بنسبة  زيادة  أي  درهم،  مليار   47،17 إىل  درهم 

.%  12،47

تتشكل  األموال  االحتياطية  املودعة لدى صندوق اإليداع والتدبري بشكل شبه كامل من احتياطيات تقنية 

يف حدود 90،53 %، يف حني ال متثل احتياطيات التأمني برسم فرعي التعويضات العائلية و التعويضات قصرية 

األمد سوى 7،95 %.

المبلغ بمليون درهم

التعويضات الطويلة األمد
التعويضات القصيرة األمد

التعويضات العائلية

% 7،95

% 90،53

% 1،53
47 170
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41 941
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الحصيلة   المالية

500

1 000

1 500

2 000

2 500

20152016

توظيــف     عائــدات     االحتياطيــةمــن     األمــوال 

بلغت العائدات الصافية لتوظيف األموال االحتياطية 1،41 مليار درهم يف سنة 2016 ، مام أدى إىل ارتفاع 

 FCP CDG SECUR »بنسبة 6،82 % مقارنة مع سنة 2015. وقد حقق »صندوق اإليداع والتدبري ضامن

مكاسب كامنة تقدر ب 812 مليون درهم، مقارنة مع 651 مليون درهم يف عام 2015.

CDG SECUR صندوق اإليداع والتدبير ضمان

احتياطيات النظام العام

المبلغ بمليون درهم

مكاسب كامنة

% +6،82

812

651

1 410 1 325
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حساب   العائدات   و   التكاليف
 نسبة

التغيير

العمليات

مجموع السنة الفارطة مجموع السنة برسم ألسنة الحالية  السنوات الفارطة   الصنف

N-1 3=2+1 2 1

% 15 21 591 766 931 24 873 884 717 1 040 109 648 23 833 775 068 اإلشتراكات والمساهمات

% 15 18 410 271 963 21 219 281 139 1 040 109 648     20 179 171 490  * االشتراكات من التحصيل القسري

% -9 1 839 528 136 1 673 173 991 - 1 673 173 991  * عائدات أخرى

% 48 1 341 966 832 1 981 429 587 - 1 981 429 587  * إسترجاع االستغالل، تحويل التحمالت

% 5 15 566 407 925 16 325 862 334 -970 196 739 17 296 059 073 خدمات ونفقات

% 0 14 652 325 209 14 607 814 647 -970 196 739 15 578 011 386 * خدمات 
% 139 683 996 581 1 635 697 097 - 1 635 697 097 * نفقات أخرى لالستغالل
% -64 230 086 135 82 350 591 - 82 350 591 * مخصصات االستغالل

- - - - )II-I( نتيجة االستغالل

% 42 6 025 359 006 8 548 022 383 2 010 306 388 6 537 715 995 حاصل العمليات التقنية )2-1(

% 6 1 656 712 679 1 759 102 157 - 1 759 102 157 عائدات االستثمار المتعلقة باالعتمادات واالحتياطيات

- - - - - * الدخل من االستثمار المخصص المتعلق باالعتمادات واالحتياطيات
- - - - - * األرباح على تحقيق االستثمار المخصص المتعلق باالعتمادات واالحتياطيات
- - - - - * األوراق المالية الثابتة 
- - - - - * العائدات المترتبة عن الصرف

% 6 1 656 712 679 1 759 102 157 - 1 759 102 157 * فوائد و عائدات أخرى لالستثمار
- - - - - * إسترجاع نفقات لالستثمار : تحويل التحمالت

- - - - - نفقات االستثمار المتعلقة باالعتمادات واالحتياطيات

- - - - -  * نفقات الفائدة

- - - - - * نفقات تدبير االستثمار

- - - - * الخسائر المترتبة عن الصرف
- - - - - * الخسائر على تحقيق االستثمار المخصص المتعلق باالعتمادات واالحتياطيات
- - - * نفقات أخرى لالستثمار
- - - - - * مخصصات االستثمار

% 6 1 656 712 679 1 759 102 157 - 1 759 102 157 النتيجة المالية

% 34 7 682 071 685 10 307 124 540 2 010 306 388 8 296 818 152 النتيجة التقنية
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حساب   العائدات   و   التكاليف
 نسبة

التغيير

العمليات

مجموع السنة الفارطة مجموع السنة برسم ألسنة الحالية  السنوات الفارطة   الصنف

N-1 3=2+1 2 1

% 8 782 208 736 846 314 770 -5 488 918 851 803 688 عائدات التدبير الجارية

% 7 429 467 678 460 144 370 - 460 144 370 * عائدات االستغالل الغير تقنية الجارية
% 8 337 552 683 365 616 780 -5 981 918 371 598 697 * فعائدات و عائدات أخرى غير تقنية الجارية

- - - - - * دعم استغالل الدولة
- - - - - * عائدات أخرى غير تقنية الجارية

% 35 15 188 374 20 553 620 493 000 20 060 620 * إسترجاع الدعم، تحويل التحمالت  

% 4 1 452 778 286 1 509 331 717 54 370 294 1 454 961 423 نفقات التدبير الجارية

% 4 63 152 831 65 907 229 3 323 625 62 583 604 * شراء )2( اللوازم والمواد المستهلكة
% 18 140 947 839 165 866 024 21 966 200 143 899 824 * نفقات خارجية أخرى
% 4 337 715 383 352 519 563 -1 211 139 353 730 702 * ضرائب و رسوم
% -2 850 057 721 828 872 544 1 651 015 827 221 530 * تكلفة المستخدمين

- - - - - * نفقات أخرى االستغالل
% -86 731 444 98 796 36 98 760 * تكاليف مالية غير تقنية جارية
% 60 60 173 068 96 067 560 28 640 557 67 427 003 * مخصصات االستغالل

% -1 -670 569 551 -663 016 947 -59 859 212 -603 157 735 نتيجة التدبير الجاري )2-1(

% -25 7 873 602 5 887 894 2 112 702 3 775 193 عائدات التدبير الغير جارية

- 797 900 133 560 - 133 560 * عائدات متعلقة ببيع األصول التابتة
- - - - - * دعم الموازنة

% -22 4 902 110 3 845 807 2 112 702 1 733 105 * عائدات أخرى غير جارية
% -12 2 173 592 1 908 528 - 1 908 528 * استرجاع غير جاري، تحويل التحمالت

% -41 4 047 774 345 2 402 730 508 13 381 410 2 389 349 097 نفقات التدبير الغير جارية

- - 62 135 - 62 135 * القيم الصافية الهتالك األصول التابتة المفوتة
% -4 307 225 193 295 208 039 - 295 208 039 * الدعم الممنوح

% -100 3 740 549 152 13 441 860 13 381 410 60 449 * نفقات أخرى غير جارية
- - 2 094 018 474 - 2 094 018 474 * استرجاع غير جاري الهتالكات واالعتمادات

% -41 -4 039 900 743 -2 396 842 614 -11 268 709 -2 385 573 905 نتيجة التدبير الغير جارية )5-4(

% -35 -4 710 470 294 -3 059 859 561 -71 127 921 -2 988 731 639 نتيجة التدبير  )6+3(
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الجزء الثاني

نظام التأمين 
اإلجباري عن المرض
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نظام   التأمين   اإلجباري   عن   المرض

ــن اإلجباري عن المرض ــارع وثيرة تنامي التأمي نجاح تس
بــدأ نظــام التأمــني اإلجبــاري عــن املــرض يف تحقيــق املبتغــى منــه وإعطــاء مثــار كل الجهــود التــي ســخرت 

مــن أجلــه، وبالفعــل فقــد وضعــت وثــرية التنامــي املتســارعة لهــذا النظــام كال مــن املــوارد البرشيــة والتقنيــة 

للصنــدوق الوطنــي للضــامن االجتامعــي عــىل املحــك، لكنهــا خرجــت منتــرة يف هــذا التحــدي املهــم. 

ــل املنافســة، ومــع مســاحة  ــة ال تقب ــد نهائي ــة، يف مواعي ــكل احرتافي ــوم ب ــات التأمــني الي ــم ماليــني عملي تت

ــة اســتباقية تؤطرهــا خطــة  ــه، رؤي ــدء العمــل ب ــذ ب ــة؛ هكــذا عكــس هــذا النظــام، من ــرية مــن التغطي كب

رئيســية تعتمــد منهــج النضــج التدريجــي. ونتيجــة لذلــك، يســطر الصنــدوق الوطنــي للضــامن االجتامعــي، 

ضمــن أولوياتــه تجــاه املســتفيدين، توســيع نطــاق تغطيــة النظــام يك يشــمل فئــات جديــدة مــن الســكان 

النشــيطني.

وفيــام يتعلــق بخدمــات نظــام التأمــني اإلجبــاري عــن املــرض ومــن أجــل التجــاوب اإليجــايب مــع احتياجــات 

هــؤالء املســتفيدين وتوقعاتهــم، فــإن الصنــدوق الوطنــي للضــامن االجتامعــي يواصــل توســيع قامئــة األدويــة 

ــض أحســن،  ــة الجنيســة لتعوي ــل األدوي ــع تفضي ــؤدي، م ــث امل ــق نظــام الثال ــض عــن طري ــة للتعوي القابل

إضافــة إىل طــب األســنان والرعايــة املتنقلــة.

ختامــاً، يواصــل الصنــدوق الوطنــي للضــامن االجتامعــي تعبئــة جميــع مــوارده لتنفيــذ املشــاريع الهيكليــة 

لنظــام التأمــني اإلجبــاري عــن املــرض؛ يســري هــذا املــرشوع الكبــري، الــذي أكمــل عقــده األول، بخطــى ثابتــة 

نحــو النضــج املهنــي عــىل وقــع محفــز لألرقــام التصاعديــة اإليجابيــة، مــع الحفــاظ عــىل جــودة الخدمــات 

والماديــة االجــراءات.
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المراحل  الرئيسية  للتطور

غشت     2005 
شتنبر     2005 

شتنبر     2011  نونبر     2002 

مارس     2006 

مارس     2006    -   دجنبر     2013

يوليوز     2008    -   دجنبر     2009

فبراير      2010

دجنبر     2012 

أبريل     2013 

ماي     2013 

يناير     2015 

يناير     2016 

يوليوز     2016 

يوليوز     2007 

املحافظة عىل الحق يف التغطية الصحية لألرامل وذوي الحقوق بعد أن كانوا من قبل يفقدون هذا الحق 

مبارشة بعد وفاة املؤمن له الرئييس.

إقرار تحمل األدوية املكلفة عن طريق نظام الثالث املؤدي.

اإلعفاء الجزيئ من التذكرة املعدلة ل53 مرضا جديدا تتعلق ب 20 حالة مرضية.

توسيع التغطية الصحية إىل طب األسنان، دون الزيادة يف نسبة املساهمة.

الدولة،    فيه  تتحمل  الذي  اإلجباري«،  التامني  نظام   - املطور  اإلدماج  »عقد  بالتشغيل  النهوض  تدابري  تنفيذ 

اإلجباري  الصحي  التأمني  يف  اإلشرتاكات  التدريب،  فرتة  خالل 

توسيع قامئة األدوية املقبولة عن طريق نظام الثالث املؤدي إىل 86 دواء مكلفا بدال من 29 املعتمدة سابقا.

متديد نظام التامني اإلجباري عن املرض للبحارة الصيادين الحرفيني.

صدور القانون 65.00 مبثابة مدونة التغطية الصحية األساسية.

نرش املراسيم التطبيقية.

دخول النظام حيز التطبيق والرشوع يف تحصيل االشرتاكات.

الرشوع يف اسرتداد مصاريف الخدمات الطبية أو تحملها لفائدة املستفيدين.

مراجعة الئحة األدوية القابلة لالسرتداد )االنتقال من 1001 دواء عند االنطالقة سنة 2006 إىل 3376 حاليا(.

متديد نظام التامني اإلجباري عن املرض ألصحاب املعاشات الذين تقل معاشاتهم الشهرية عن الحد األدىن.

التذكرة املعدلة ل98 مرضاً طويل األمد و 10 أمراض مزمنة ومكلفة تندرج يف  اإلعفاء الجزيئ أو الكيل من 

مرضية. 108 حاالت  مجملها ضمن 

متديد نظام التامني اإلجباري عن املرض للعالجات الخارجية.
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أرقام   دالة  2016 

6،1 مليون شخص
الفئات املؤهلة لالستفادة

)5،7 مليون سنة 2015(

5،5 مليون شخص
الفئات املخولة الحق

)5،2 مليون سنة 2015(

15 367
عدد امللفات املودعة يف اليوم

)681 13 سنة 2015(

22 يوم األمد املتوسط لتعويض امللفات

33 يوم األمد املتوسط لتعويض مهنيي الصحة

ارتفع عدد امللفات املودعة يف اليوم بنسبة 12 % بني عامي 2015 و 2016، من 681 13 إىل 367 15 ملف.
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أهم   اإلنجازات
جودة  وتطوير  الصحية  التغطية  تحسني  أجل  من  مجهوداته  االجتامعي  للضامن  الوطني  الصندوق  يواصل 

البرشي. الرأسامل  تطوير  إىل  إضافة  لألنشطة  أفضل  قيادة  أجل  من  وكذلك  الخدمات، 

وهكذا تم تنفيذ عدة إجراءات خالل سنة 2016، من أبرزها :

زيادة نفقات امللفات املتعلقة بسداد النفقات املتعلقة بعالج األسنان.

توسيع قامئة األدوية املقبولة عن طريق نظام الثالث املؤدي إىل 86 دواء مكلفا لصالح أصحاب بعض 

األمراض املزمنة واملكلفة بدال من 29 دواء.

الشغل  إلنعاش  الوطنية  الوكالة  عقود  مبوجب  للمتدربني  االجتامعي  الضامن  تغطية  متديد  تنفيذ 

يف  منخرطة  3 رشكة   462 اختارت  حيث  التشغيل،  لتشجيع  املتخذة  التدابري  إطار  يف  الكفاءات،  و 

الصندوق الوطني للضامن االجتامعي هذا النوع من العقود التي استفاد منها أكرث من 000 22 أجري 

من أصل 194 31 عقد موقع.

وضع الصندوق الوطني للضامن االجتامعي أسس التغطية االجتامعية للعامل غري األجراء واملستقلني 

تحت إرشاف رئاسة الحكومة.

مشاركة الصندوق الوطني للضامن االجتامعي يف صياغة مرشوع القانون املتعلق بالتغطية الصحية 

وكذا املراسيم التنفيذية والقرارات الوزارية املتعلقة مبرشوع القانون. 

تنشيط اجتامعات اللجان الربملانية املكلفة بفحص مرشوع القانون. 

تنظيم حلقات دراسية لفائدة العامل غري األجراء عىل املستويني املركزي والجهوي.

وضع التنظيم املستهدف و املساطر املصاحبة من أجل تحمل الصندوق الوطني للضامن االجتامعي 

للتغطية االجتامعية للعاملة املستقلة. 

تكييف وتطوير نظام املعلومات للصندوق الوطني للضامن االجتامعي. 

إجراء دراسات لتعريفة نظام التأمني اإلجباري عن املرض للعامل غري األجراء، مبساهمة هيئة اإلرشاف 

.)ACAPS( عىل التأمني والرعاية االجتامعية

وضع التنظيم املستهدف و املساطر املصاحبة من أجل تحمل الصندوق الوطني للضامن االجتامعي 

للضامن االجتامعي للتغطية االجتامعية للعامل غري األجراء. 

إنشاء خدمة عرب اإلنرتنت لصالح مقدمي الرعاية الصحية مام ميكنهم من:

مرافقة املؤسسات الصحية يف القطاع العام لتحسني استخدام نظام الثالث املؤدي )زيارة 23 مؤسسة 

والراشيدية  وورزازات  والصويرة  وآسفي  وأكادير  ومراكش  طنجة   : مدينة   20 عىل  موزعة  صحية 

وخريبكة...(.

الخاصة  للعيادات  الوطنية  الجمعية  مع  )برشاكة  الخاصة  الصحية  املؤسسات  مع  التعاون  تحسني 

.)ANCP(

إنشاء الرقابة عىل املنفعة املزدوجة ملكتب أمني املظامل ومنظمة راميد من خالل تبادل امللفات بني 

الصندوق الوطني للضامن االجتامعي من جهة، والوكالة الوطنية للتأمني الصحي و وزارة الداخلية 

من جهة ثانية.

تفعيل االسرتاتيجية الجديدة للمراقبة الطبية. 

تعزيز آلية مكافحة الغش يف التأمني اإلجباري عن املرض.

إنشاء الشبكة الخارجية للمراكز العامة والخاصة لألورام ومراكز أمراض القلب. وتخص هذه البوابة 

مقدمي الرعاية الصحية و متكنهم من :

- االطالع عىل وضعية حقوق مؤمني الصندوق الوطني للضامن االجتامعي.

- متابعة جميع الرعايات املطلوبة. 

-  متابعة جميع امللفات املقدمة.

- متابعة املدفوعات.  

- االطالع عىل تفاصيل املدفوعات.

- مراجعة حقوق املستفيدين )فرتة التغطية(. 

- إرسال طلب التحمل الرقمي. 

- متابعة التقدم املحرز يف معالجة التحمل.

- اسرتداد الجواب عن التحمل بصيغة إلكرتونية.
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حصيلة   األنشطة
%+7

453 842 املؤمن لهم 

أصحاب املعاشات
192 658 األزواج

175 904 األطفال

822 404 % 15

1 936 945 املؤمن لهم 

األجراء
790 786 األزواج

1 992 635 األطفال

4 720 366 % 85

5 542 770 املجموع
% 17،3

% 16
% 10،8

% 10،7

% 5،1

% 4،9

% 4،7

% 3،8 % 9،5
% 17،3

عرفت الفئة املخولة الحق يف التأمني اإلجباري عن املرض تطورا بنسبة 7 % ما بني 2015 و 2016 لتنتقل من 

162 200 5 إىل 770 542 5، واملالحظ أن نصيب األجراء من مجموع الفئة املخولة الحق ميثل 85 %، يف حني 

ال ميثل أصحاب املعاشات سوى 15 %.

يوجد أكرث من نصف الساكنة من الفئة املخولة الحق يف نظام التأمني اإلجباري عن املرض، أي ما يعادل 51 %، 

يف قطاعات البناء، الصناعات التحويلية و التجارة.

المخولــة التأميــن   الصحــي   اإلجبــاري   عــن   المرضتطــور   الفئــة   المخولــة   الحــق   فــي  الفئــة  مــن  القطــاعاألجــراء  حســب  الحــق 

التجارة

أنشطة الخدمات اإلدارية 
وخدمات الدعم

الزراعة الغابات الصيد

الفنادق
و المطاعم

األنشطة المتخصصة 
والتقنية

التعليم

النقل و اإلستيداع قطاعات مختلفة

الصناعات 
التحويلية

البناء
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حصيلة   األنشطة

نسبة التغيري   2016 2015 نوع الـملف

% 15 3 432 842 2 979 588 اسرتداد مصاريف العالج

% 20 186 410 155 862 اسرتداد مصاريف مهنيي الصحة

% -0،4 178 536 179 294 طلب التحمل و طلب الحصول عىل املوافقة املسبقة

% 22 28 638 23 505 طلب تخويل الحق برسم األمراض الطويلة األمد

% 15 املجموع 249 338 3 426 826 3

اآلجال الحقيقية
 اآلجال

القانونية
 نسبة التغيري املؤرش

16/15
2016 2015

% -4 22 يوم 23 يوم
 أشهر عىل 3

أبعد تقدير
 إسرتداد مصاريف عالج املؤمن لهم

% -25 33 يوم 44 يوم
 أشهر عىل 6

أبعد تقدير
إسرتداد مصاريف عالج مهنيي الصحة

 نسبة التغيري

16/15
2016 2015

% 36 30 964 22 804 طلبات تخويل الحق برسم األمراض الطويلة األمد

% 30 طلبات التحمل املسبق ملصاريف العالج 638 134 434 175

% 18 157 765 134 190 ملفات تعويض مهنيي الصحة

% 9 2 741 496 2 520 203 ملفات اسرتداد مصاريف العالج 

تطور  عدد  الملفات  المودعة آجال   صرف   التعويضات

تطور   نشاط   نظام   التأمين   اإلجباري   عن   المرض
بلغ قدره 15 %  بارتفاع  أي  مليون ملف،  املودعة 3،83  للملفات  االجاميل  املجموع  بلغ  خالل سنة 2016، 

.2015 مع  باملقارنة 

العالج زيادة  التحمل املسبق ملصاريف  الحق برسم األمراض طويلة األمد و طلبات  سجلت طلبات تخويل 

متتالية قدرها 30 % و 36 % بني سنتي 2015 و 2016، فيام سجلت ملفات تعويض مهنيي الصحة وملفات 

اسرتداد مصاريف العالج ارتفاعا  بنسب 9 % و 18 % عىل التوايل خالل الفرتة نفسها.

عرفت اآلجال اسرتداد مصاريف عالج املؤمن لهم و اسرتداد مصاريف مهنيي الصحة، بني سنتي 2015 و 2016، 

انخفاضا لتصل اآلجال الجديدة ل 22 و 23 يوما عىل التوايل.
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حصيلة   األنشطة

املجموع
صنف املؤمن له

األجراء  أصحاب
املعاشات

2،69 2،35 3،64 وثرية إيداع امللفات

916،53 769،74 1 177،33 متوسط الكلفة / امللف )بالدرهم( 

2 466،11 1 805،36 4 290،05 متوسط الكلفة / املستفيد )بالدرهم( 

% 100 % 64 % 36 نسبة عدد امللفات

% 100 % 54 % 46 نسبة التعويضات املمنوحة % 44،3

% 12،9

% 16،6

% 9،6

% 7

% 2،1 % 7،5

التعويضات    المصروفة    حسب    صنف    المؤمن لهبنية       مصاريف      العالجات      الخارجية      حسب   طبيعتها

بيولوجية  تحاليل  تليها  الخارجية،  العالجات  إطار  يف  املسرتد  املبلغ  إجاميل  من   %  44 »الصيدلة«  تشكل 

.%  17 بنسبة 

بلغ متوسط االستهالك السنوي ألصحاب املعاشات 290 4 درهم للفرد، أي ما يفوق ضعف متوسط االستهالك 

السنوي للمؤمن لهم النشيطني والذي بلغ 805 1 درهم للفرد خالل سنة 2016؛ مرد هذا التباين إىل ارتفاع عىل 

مدى السنة يف وترية امللفات املودعة من طرف املؤمن لهم أصحاب املعاشات، أي 3،64 ملف يف السنة )2،35 لدى 

املؤمن لهم النشيطني(، و بلغت تكلفة امللف يف املتوسط 177 1 درهم مقابل 770 درهم لدى املؤمن له النشيط.

صيدلة

استشارات وزيارات 

تحاليل بيولوجية

فحص باالشعة
و االستكشاف

الوضيفي

عالج األسنان

تخطيط الصدى عالجات أخرى
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حصيلة   األنشطة

الحصة حسب املبلغ
 الحصة حسب

العدد
صنف مقدمي العالجات

% 85 % 79 املصحات الخاصة

% 8 % 13 مصحات الصندوق الوطني للضامن االجتامعي

% 6 % 7 املراكز االستشفائية الجامعية

% 0 % 1 املستشفيات العمومية

% 1 % 0 العصبــة الوطنية ملحاربة أمراض القلب والرشايني

% 100 % 100 املجموع

النسبة عدد الحاالت صنف املرض

% 28 78 966 داء السكري املعتمد عىل األنسولني وغري املعتمد عىل األنسولني

% 25 71 119 إرتفاع ضغط الدم الشديد

% 8 23 896 األورام الخبيثة

% 5 13 117 مرض الربو الحاد

% 4 11 364 مرض الرشايني التاجية

% 3 8 658 جراحة القلب

% 3 7 484 الفشــل الكلوي املزمن والنهايئ

% 3 7 343 اعنــالالت صاممات القلب الرئوية

% 2 6 595 اضطرابــات دامئا اإليقاع والتوصيل

% 2 5 843 الزرق املزمن

% 2 5 109 إضطرابات خطرية للشخصية

% 2 4 994 نزيف أو افقار بالدماغ أو النخاع الشــويك

% 2 4 538 مرض الصدع الحاد

% 1 3 950 )C و B أمراض الكبد املزمنة النشــطة )التهاب الكبد

% 1 2 972 قصور القلب

% 1 2 694 األورام الخبيصة لنســيج اللمفاوي أو ملكونات الدم )رسطان الدم(

% 1 2 476 التهــاب املفاصل الروماتويدي املتطور والحاد

% 1 2 084 حالة العجز العقيل

% 1 2 042 مرض باركنسون

% 1 2 011 ذهان

% 5 14 209 أمراض أخرى

% 100 281 464 املجموع

تستمر املصحات الخاصة يف االستحواذ عىل النصيب األوفر من ملفات تحمل مصاريف العالجات املوافق عليها 

برسم التغطية الصحية اإلجبارية، أي 79 % من حيث عدد امللفات املودعة و 85 % من حيث املبلغ املمنوح، 

تليها مصحات الضامن االجتامعي )13 % بالنسبة لعدد امللفات املودعة و 8 % بالنسبة للقيمة املالية(.  

53 % من مجموع األمراض طويلة األمد املوافق عليها تخص مرض السكري وارتفاع ضغط الدم الشديد.

)*( معطيات منذ إنطالق العمل بنظام التأمني اإلجباري عن املرض

توزيع   األمراض   الطويلة   األمد   الممنوحة   )*( حســب  االستشــفاء  مصاريــف  تحمــالت  توزيــع 
)*( العالجــات  مقدمــي 
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حصيلة   األنشطة

72%68%

2%

50%

89%88%
99%92%

<= 5000]5000، 10000]]10000، 100000]>100000

كلام كان مبلغ امللف مهام كلام زاد اللجوء إىل التحمل املسبق من أجل التعويض )99 % للملفات التي تفوق 

قيمتها 000 100 درهم(.

كلام كان مبلغ امللف مهام كلام زادت نسبة التعويض، وقد انتقلت هذه النسبة من 50 % بالنسبة للملفات 

التي تقل قيمتها عن 000 5 درهم إىل 92 % بالنسبة للملفات التي تفوق قيمتها 000 100 درهم.

نسبة   وحصة   التحمل   مقارنة   بإجمالي   ملفات   تعويض   مصاريف   العالج   حسب   مبلغ   التعويض
نسبة التحمل حسب مبلغ التعويضحصة التحمل حسب مبلغ التعويض

<= 5000]5000، 10000]]10000، 100000]>100000
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الحصيلة   المالية

% +51،66
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 األموال االحتياطية للتأمينالتعويضات الواجب أداؤها 

2016

% 82

% 18

تتألف احتياطيات التأمني اإلجباري عن املرض أساسا من احتياطيات التعويضات الواجب أداؤها بنسبة 82 % 

يف حني متثل احتياطيات التأمني 18 %.

ازدادت احتياطيات التأمني اإلجباري عن املرض بنسبة 51،66 % ما بني 2015 و 2016 ؛ حيث بلغت يف سنة 

2016 مبلغ 785 1 مليار درهم مقابل 177 1 مليار درهم سنة قبل ذلك. ترجع هذه الحصيلة اإليجابية من 

جهة إىل الزيادة يف احتياطيات التأمني، هذه األخرية انتقلت من 232 مليون درهم سنة 2015 إىل 315 مليون 

درهم سنة 2016، ومن جهة أخرى إىل احتياطيات التعويضات الواجب أداؤها التي انتقلت من 945 مليون 

درهم سنة 2015 إىل 470 1 مليون درهم سنة 2016.

عــن  جبــاري  ا  للتأميــن  االحتياطيــة  األمــوال  بنيــة 
طبيعتهــا حســب  المــرض 

األموال    االحتياطية    للتأمين    ا جباري    عن    المرض

1 177

1 785

الوحدة : بمليون درهم
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الحصيلة   المالية

المبلغ بمليون درهم

+130%
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االحتياطيــةبالنســبة   عائــدات   توظيــف  األمــوال   

االحتياطية  األموال  توظيف  منتوج  انتقل 

 40 مبلغ  من  املرض  عن  اإلجباري  للتأمني 

مليون درهم سنة 2015 إىل 92 مليون درهم 

.%  130 يساوي  بارتفاع  ،أي   2016 سنة 

92
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حساب   العائدات   و   التكاليف
مجموع السنة الفارطة 2014

4
مجموع السنة 2015

1+2=3
العمليات

الصنف
السنوات الفارطة 2 برسم السنة الحالية 1 

1- االشتراكات

4 846 108 310،46 6 153 355 956،04 -47 897 080،11 6 201 253 036،15 . االشتراكات

- - - . السحب من احتياطات التأمين

- - - . تعديل االشتراكات

4 846 108 310،46 6 153 355 956،04 -47 897 080،11 6 201 253 036،15 المجموع 1

2- منتجات االستغالل التقنية

- - - - . دعم االستغالل

- - - - .  منتجات أخرى لالستغالل

1 017 709 703،00 994 096 295،00 - 994 096 295،00 . استرجاع االستغالل تحويل التحمالت

1 017 709 703،00 994 096 295،00 - 994 096 295،00 المجموع 2

3- خدمات ونفقات

2 272 957 304،43 3 449 727 220،28 3 449 727 220،28 . خدمات ونفقات مؤداة

498 190 000،00 -428 250 000،00 -428 250 000،00 . تغيير االعتمادات الخاصة بالتكالف

- - - . تغيير االعتمادات الرياضية

69 606 020،98 88 053 450،48 88 053 450،48 . مخصصات احتياطي التأمين

- - - . تغيير االعتمادات التقنية األخرى

2 840 753 325،41 3 109 530 670،76 - 3 109 530 670،76 المجموع 3

4- التكاليف التقنية لالستغالل 

- - - . شراء اللوازم والمواد المستهلكة

426 179 732،13 465 645 021،46 3 398 642،95 462 246 378،51 . نفقات خارجية أخرى

61 781،50 105 850،28 - 105 850،28 . ضرائب و رسوم

- - - - . تكلفة المستخدمين

- - - - . نفقات أخرى لالستغالل

1 002 090 733،14 1 183 262 050،87 - 1 183 262 050،87 . مخصصات االستغالل

1 428 332 246،77 1 649 012 922،61 3 398 642،95 1 645 614 279،66 المجموع 4

5- عائدات االستثمار المتعلقة باالعتمادات التقنية 

- - - - . عائدات االستثمار

- - - - . العائدات المترتبة عن الصرف

- - - . العائدات المترتبة عن إنجاز االستثمار

132 799 368،02 428 375 571،83 2 217 198،54 426 158 373،29 . فوائد و عائدات أخرى لالستثمار

- - - - . استرجاع نفقات االستثمار المتعلقة باالعتمادات التقنية وتحويل التحمالت

132 799 368،02 428 375 571،83 2 217 198،54 426 158 373،29 المجموع 5

6- نفقات االستثمار المتعلقة باالعتمادات التقنية 

- - - - . نفقات تدبير االستثمار

- - - - . الخسائر المترتبة عن الصرف

10 241 289،89 91 463،35 - 91 463،35 . الخسائر المترتبة عن إنجاز االستثمار

- - - - . نفقات أخرى لالستثمار

- - - - . مخصصات متعلقة باالعتمادات التقنية

10 241 289،89 91 463،35 - 91 463،35 المجموع 6
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1 717 290 519،41 2 817 192 766،15 -49 078 524،52 2 866 271 290،67 7- فائض أو خصاص تقني )1+2+3-4+5-6(

8- عائدات غير تقنية جارية

- - - . العمالت المحصل عليها مقابل تدبير الحسابات

- - - - . بيع السلع

- - - . إيرادات لالستغالل - األعمال اإلجتماعية

496 215 714،47 500 619 207،83 3 302 215،93 497 316 991،90 . عائدات مالية غير تقنية جارية

- - - - . األصول التي انتجتها التعاضدية لنفسها

496 215 714،47 500 619 207،83 3 302 215،93 497 316 991،90 المجموع 8

9- تحمالت غري تقنية جارية

- - - . نفقات االستغالل - مقابل تدبري الحسابات

- - - - . رشاء السلع إلعادة بيعها

- - - - . نفقات االستغالل - األعامل اإلجتامعية

- 4 819،19 - 4 819،19 . نفقات مالية غري تقنية جارية

- - - - . نفقات أخرى غري تقنية جارية

- 4 819،19 - 4 819،19 المجموع 9

496 215 714،47 500 614 388،64 3 302 215،93 497 312 172،71 10- فائض أو خصاص تقني جاري

11- عائدات غري تقنية غري جارية

- - - - . عائدات متعلقة ببيع األصول الثابتة

- - - - . دعم املوازنة

- - - - . اسرتجاع دعم االستثامر

479 086 049،78 374 361 470،18 - 374 361 470،18 . عائدات أخرى غري تقنية غري جارية

545 151 214،00 887 371 882،00 - 887 371 882،00 . اسرتجاع غري جارية - تحويل التحمالت

1 024 237 263،78 1 261 733 352،18 - 1 261 733 352،18 المجموع 11

12- نفقات غري تقنية غري جارية 

44 254 508،71 320 513 890،16 - 320 513 890،16 . القيم الصافية الهتالك األصول الثابتة التي تم تفويتها

- - - - . الدعم املمنوح

1 979 086،91 3 194 462،40 3 194 462،40 - . نفقات أخرى غري تقنية غري جارية

888 453 451،98 1 056 917 530،57 - 1 056 917 530،57 . مخصصات غري تقنية غري جارية

934 687 047،60 1 380 625 883،13 3 194 462،40 1 377 431 420،73 المجموع 12

89 550 216،18 -118 892 530،95 -3 194 462،40 -115 698 068،55 13- فائض أو خصاص  غري جاري غري تقني )11 - 12( 

585 765 930،65 381 721 857،69 107 753،53 381 614 104،16 14- فائض أو خصاص غري تقني )10 + 13( 

2 303 056 450،06 3 198 914 623،84 -   48 970 770،99 3 247 885 394،83 15- فائض أو خصاص دون رضائب )7 + 14(

- - - 16- الرضيبة عىل الفائض أو الخصاص

2 303 056 450،06 3 198 914 623،84 -   48 970 770،99 3 247 885 394،83 17- الفائض أو الخصاص برسم السنة )15-16(




