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تقديم:
عرفــت ســنة  2018إنجــازات وتطــورات ملحوظــة خاصــة فيمــا يتعلــق بتوســيع التغطيــة االجتماعيــة  ،وتحســين

جــودة الخدمــات مــن أجــل تمكيــن المؤمــن لهــم و المنخرطيــن فــي الصنــدوق الوطــي للضمــان اإلجتماعــي مــن
االســتفادة مــن خدمــات عاليــة الجــودة.

توضــح إحصائي ـ�ات هــذا العــام هــذا التطــور الملمــوس ،حيــث ارتفــع عــدد األجــراء المصــرح بهــم إلــى  3،47مليــون

أجيــر ،مســجال بذلــك زيــادة قدرهــا  %2،6مقارنــة بالعــام المــايض .وفــي نفــس اإلطــار  ،ســجلت الكتلــة األجريــة
زيــادة بنســبة  %7مقارنــة بســنة  ، 2017حيــث وصلــت إلــى  148مليــار درهــم ،لتبلــغ بالتالــي حصيلــة االشــتراكات

 29،86مليــار درهــم بمعــدل زيــادة قــدره  %7،9مقارنــة مــع عــام  .2017ومــن ناحيــة أخــرى  ،بلــغ مبلــغ الخدمــات

المقدمــة مــا ين�اهــز  21،51مليــار درهــم  ،مســجال تطــورا بنســبة  %7،6مقارنــة بالســنة الفارطــة  .وقــد تــم تســجيل
 53مليــار درهــم مــن االحتي�اطــات لعــام  ، 2018بزيــادة  %8،1عــن الســنة الفارطــة.

و مــن جهــة أخــرى  ،يواصــل الصنــدوق الوطــي للضمــان االجتماعــي مجهوداتــه لتحســين جــودة خدماتــه  ،والــي
ً
ً
اعتبــرت لســنوات محــورا اســتراتيجيا للتطويــر  ،و فــي هــذا الصــدد ،أطلقــت نســخة جديــدة مــن بوابــة DAMANCOM

المخصصــة للمنخرطيــن والــي تقــدم لهــم خصائــص جديــدة .و قــد ســجلت البوابــة هــذه الســنة أكثــر مــن 26 742
ً
منخرطــا جديــدا ليصــل مجمــوع الشــركات المنخرطــة إلــى  162 837شــركة  ،ممــا يمثــل زيــادة بنســبة  %20مقارنــة
بالســنة الفارطــة .فــي حيــن ارتفــع عــدد المقــاوالت الــي تســتعمل بوابــة ضمانكــم ألداء االشــتراكات أيضــا بنســبة

 ،%39،6ليســتقر فــي  86 563برســم ســنة  2018مقابــل  60 040ســنة .2017

وفــي إطــار الماديــة عالقتــه مــع زبن�ائــه  ،أتــاح الصنــدوق الوطــي للضمــان االجتماعــي للمؤمــن لهــم صيــغ جديــدة
و معدلــة مــن خدماتــه االلكتروني ـ�ة ،حيــث تــم تنزيــل اإلصــدار الجديــد مــن تطبيــق  .MA CNSSكمــا أطلــق لمؤمني ـ�ه

خدمــة جديــدة تســتخدم بشــكل مكثــف ،أال وهــي تحميــل الشــهادات عبــر اإلنترنــت.

ً
ونظــرا لوضعــه المالــي اإليجابــي و تحكمــه فــي نظــام التدبيــر ،يقــوم الصنــدوق الوطــي للضمــان االجتماعــي

بمواجهــة المســتقبل  ،مســتعدا للتحديــات الجديــدة  ،ال ســيما توســيع التغطيــة االجتماعيــة والصحيــة لتشــمل
فئــات جديــدة  ،مــن عامــات و عمــال المنــازل والعامليــن الغيــر أجــراء.
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هيئ�ات
الحكامة
المجلس اإلداري
يســير الصنــدوق الوطــي للضمــان االجتماعيمجلــس إداري يت�ألــف مــن  24عضــوا رســميا يعينــون بمرســوم لمــدة
ثــاث ســنوات ،ضمنهــم:
 8ممثلين للدولة؛

 8ممثلين للشغالين؛

 8ممثلين للمشغلين؛

و يــرأس المجلــس اإلداري الثالثــي التركيبــ�ة ،رئيــس الحكومــة أو الســلطة الحكوميــة المفوضــة مــن قبلــه لهــذا

الغــرض ،و يجتمــع كلمــا دعــت الضــرورة إلــى ذلــك علــى األقــل مرتيــ�ن فــي الســنة.

لجنة التسيير والدراسات
تنبثــق هــذه اللجنــة مــن المجلــس اإلداري ،ويرأســها رئيــس المجلــس اإلداري أو الســلطة الحكوميــة الــي يفــوض

إليهــا ذلــك .ويعهــد إلــى هــذه اللجنــة خــال الفتــرات الفاصلــة بيــ�ن اجتماعــات المجلــس اإلداري ،بتتبــع تدبيــر

شــؤون الصنــدوق ،والقيــام عنــد االقتضــاء بتســوية جميــع المســائل المفــوض إليهــا فيهــا مــن طــرف المجلــس
اإلداري.

و تت�ألف هذه اللجنة من:

عضو مجلس اإلدارة الذي يمثل الوزير المكلف بالتشغيل؛
عضو مجلس اإلدارة الذي يمثل الوزير المكلف بالمالية؛

 3أعضاء مجلس اإلدارة الذين يمثلون الشغالين؛

وتجدر اإلشارة إلى أن األعضاء الممثلين والمشغلين يعينون من طرف المجلس اإلداري لمدة ثالث سنوات.

اللجـنـتـان المخـتـصـتـان
لجنة «االفتحاص والمخاطر»

تقــوم هــذه اللجنــة بــدور استشــاري ،الســيما فيمــا يتعلــق بإعــداد الحســابات وكل مــا يخــص مهــام المتفحصيــن

ومدققــي الحســابات وكــذا جهــاز المراقبــة الداخليــة والمخاطــر.
لجنة «االستراتيجية والتطوير»

تقــوم هــذه اللجنــة بــدور استشــاري فــي مجــاالت التوجهــات اإلســتراتيجية للصنــدوق الوطــي للضمــان االجتماعي،

وكــذا اتفاقيــات التحالفــات والعمليــات اإلســتراتيجية الكبرى.
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هيئ�ات
الحكامة
أعضاء المجلس اإلداري
محمد يتيم

وزير الشغل واإلدماج
المهين
الهيئ�ات الرسمية
رئاسة الحكومة
وزارة الشغل واإلدماج المهين

مصطفى سجيد
ممثل المشغلين

العضو الرئييس

العضو المناوب

السيد عبد الحق العربي

السيد كمال بنبراهيم

السيد أحمد الطوبي

السيدة سليمة خربوش

السيد نورالدين بنخليل

السيد عبد اللطيف سعيدي

السيد العيايش تراص

السيد عزيز لوباني

السيد عبد الوهاب بلمدني

السيد أحمد عزيز الطنجاوي

وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

السيد حميد المليكي

السيد حسن ناجي

وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقيم

السيد يوسف البريئ

السيد رشيد البوعزاوي

الوزارة المنت�دبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصالح اإلدارة وبالوظيفة العمومية

السيد توفيق أزروال

السيد أنس عبد االه الشايب

وزارة االقتصاد والمالية
وزارة الصحة

الوكالة الوطني�ة للتأمين على المرض

السيد خالد لحلو
السيد محمد العلوي

اإلتحاد المغربي للشغل

السيد نورالدين سليك

السيد مصطفى وردان
السيد محمد يجيد

السيد المصطفى مومن

السيد سعيد خير هللا

السيد عبد الفتاح البغدادي

السيدة سعيدة بن الطاهر

االتحاد العام للشغالين بالمغرب

السيد مصطفى خالفة

السيد عبد الرحمن قندلة

االتحاد الوطين للشغل بالمغرب

السيد عزيز هناوي

السيد عبد العزيز الطايش

السيد محمد اعماري

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

اإلتحاد العام للمقاوالت بالمغرب

جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات
جامعة الغرف الفالحية بالمغرب
جامعة غرف الصناعة التقليدية
جامعة غرفة الصيد البحري
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محمد العلوي
ممثل العمال

السيد الحسين اليماني

السيد فيصل مكوار

السيد جواد الشيخ لحلو

السيد بوشعيب علوش
السيدة خديجة لعشير

السيد هشام زوانات

السيد خالد الشدادي

السيد المصطفى ساجد

السيد عبد الحفيظ الجرودي

السيد محمد البطاح

السيد محمد رياض

السيد ميمون اوسار

السيد عبد المالك البوطين

السيد فاروق المدني

السيد محمد أملود

السيد كمال صبري

السيد على أبرون

السيد خالد المنصوري
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المهام
والقيم

المهام والقيم
المهام:
عــاوة علــى المهــام الــي يضطلــع بهــا باعتب ـ�اره مؤسســة عموميــة تشــرف علــى تدبيــر النظــام اإلجبــاري للضمــان
االجتماعــي لفائــدة مجمــوع األجــراء فــي القطــاع الخــاص ،يعهدإلــى صنــدوق الوطــي للضمــان االجتماعــي بمهمــة

أخــرى ال تقــل أهميــة وتتمثــل فــي الرفــع مــن جــودة التعويضــات الــي يصرفهــا و تقديــم خدمــات فعالــة فــي مجــال

التغطيــة االجتماعيــة ،و ممــا يجســد هــذا التوجــه الهــام شــعار «ملتزمــون بحمايتكــم» الذي تبنـ�اه الصنــدوق والذي
يؤكــد علــى االلتــزام الدائــم بت�أميــن حمايــة اجتماعيــة تســتجيب لتطلعــات الزبنـ�اء وانتظاراتهــم

القيم:
إن المســؤولية االجتماعيــة والتركيــز علــى الزبــون وتثميــن الرأســمال البشــري هــي القيــم الثــاث الــي يضعهــا
الصنــدوق الوطــي للضمــان االجتماعــي فــي صلــب أنشــطته مــن أجــل إنجــاح مهمتــه

المســؤولية االجتماعيــة  :نســعى لضمــان الولــوج إلــى العالجــات الصحيــة و توفيــر دخــل لفائــدة مؤمــي الصنــدوق

و كــذا تعميــم التغطيــة الصحيــة واالجتماعيــة لتشــمل مجمــوع فئــات األجــراء فــي القطــاع الخــاص وذوي

حقوقهم

التركيــز علــى الزبــون  :نحشــد كل طاقاتنـ�ا لالســتماع وإســداء النصيحــة والتجــاوب مــع انتظــارات زبن�ائنـ�ا مــن مؤمــن

لهــم و منخرطيــن و إســتب�اقها مــن خــال توفيــر خدمــات تفاعليــة تســتجيب لحاجياتهــم فــي أقــرب اآلجــال ،بكيفيــة

مهني�ة مبتكرة وموثوق بها

تثميــن الرأســمال البشــري  :نســتثمر فــي المــوارد البشــرية مــن خــال التكويــن المســتمر لتحفيــز مســتخدمين�ا كــي
يضعــوا مؤهالتهــم و كفاءاتهــم فــي خدمــة الزبن ـ�اء
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هيئ�ات
الحكامة
القرارات المهمة لمجلس اإلدارة
إن االجتماعــات الخمســة الــي عقدتهــا لجنــة التســيير والدراســات تكتــي طابعــا إســتراتيجيا مهمــا ،قــد كان

الغــرض منهــا المصادقــة علــى المخطــط الثالثــي  ،2018-2020ثــم رفــع ودراســة ســين�اريوهات إصــاح التعويــض عــن

فقــدان الشــغل وإعــداد أعمــال مجلــس اإلدارة.

ومــن هــذا المنطلــق ،تــم تقييــم التعويــض عــن فقــدان الشــغل مــن أجــل مراجعة شــروط منــح الحقــوق على أســاس
التاريــخ وتقديــم مقترحــات إلدخــال تحســين�ات فيمــا يتعلــق بالمنخــرط (جــودة الخدمــة) والمســتخدم (المعالجــة).
ً
ً
أيضــا ،عقــدت لجنــة االفتحــاص والمخاطــر اجتماعــا إلعــداد عمــل المجلــس مــن أجــل مراجعــة التقريــر الموجــز لســنة
 2017وتقريــر االفتحــاص الخارجــي لعــام .2017

وبالمثــل ،عقــد مجلــس اإلدارة  3اجتماعــات فــي ســنة  ،2018حيــث تــم اعتمــاد العديــد مــن القــرارات ،وهــي:

الموافقــة علــى تقريــر نشــاط المديــر العــام للســنة الماليــة  ،2017المرســوم المؤقــت لبي�انــات الســنة الماليــة ،2017
مراجعــة تقريــر االفتحــاص الخارجــي للحســابات ،والموافقــة علــى برنامــج عمــل  ،2019الموافقــة علــى ميزانيـ�ة ،2019

ومراجعــة تقريــر مراقــب الدولــة الخــاص بســنة  ،2017ودراســة مقترحــات الدعــم الخاصــة بالوضــع االقتصــادي

الصعــب لشــركة صناعــة النســيج فــي مكنــاس « ســيكوميك».

كلــف مجلــس اإلدارة ،إدارة الصنــدوق الوطــي للضمــان االجتماعــي لوضــع إجــراء التعامــل مــع القضيــة المعنيــ�ة
ً
والحــاالت المماثلــة والمــي قدمــا فــي التحقــق مــن صحتهــا مــع لجنــة التســيير والدراســات.

مــن ناحيــة أخــرى ،كلــف مجلــس اإلدارة لجنــة التســيير والدراســات بدراســة وإعــادة تقييــم التعويضــات العائليــة،
وإصــاح نظــام المعاشــات الــي يديرهــا الصنــدوق الوطــي للضمــان االجتماعــي .والمصادقــة علــى إجــراءات معالجة

وضعيــة شــركة صناعــة النســيج فــي مكنــاس «ســيكوميك» والحــاالت المماثلــة لهــا.
مهام االفتحاص الداخلي الرئيسية خالل :2018

مــن بيــ�ن المهــام الرئيســية لإلفتحــاص الداخلــي :مراجعــة عمليــات التوظيــف الخارجيــة والداخليــة ،ومراجعــة

التعويــض عــن فقــدان الشــغل ومراجعــة تمويــن مصحــات الضمــان االجتماعــي بالســوائل الطبيــ�ة.

تــم تنفيــذ مهمــة المراقبــة مــن طــرف هيئـ�ة مراقبــة التأمينـ�ات واالحتيـ�اط االجتماعــي وإدارة المخاطــر وذلــك مــن
أجــل مراجعــة الحكامــة وإدارة المخاطــر والنظــام المعلوماتــي.
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الظرفية
االقتصاديةواالجتماعية
2017

2018

المؤشرات
النمو اإلجمالي

%4،1

%3،0

القيمة المضافة الفالحية

%13،2

%3،8

القيمة المضافة الغير فالحية

%2،8

%2،9

القيمة المضافة للقطاع الثانوي

%3،1

%2،8

المصدر :المندوبي�ة السامية للتخطيط

تب�اطؤ في المعدل العام لنمو الوطين اإلجمالي ،بانتقاله من  % 4،1سنة  2017إلى  % 3،0في سنة 2018؛
تب�اطؤ في نمو األنشطة الفالحية بانتقالها من  %13،2سنة  2017إلى  %3،8برسم سنة 2018؛
انتعاش في األنشطة غير الزراعية من  % 2،8في عام  2017إلى  % 2،9خالل .2018

تطور الفئة العاملة النشيطة
2017

2018

نسبة التغيير

المؤشرات
الفئة العاملة النشيطة

10 699

10 811

%1،05

نسبة البطالة العامة

%10،2

%9،8

-0،4نقطة

نسبة البطالة في المجال الحضري

%14،7

%14،2

-0،5نقطة

نسبة البطالة في المجال القروي

%4

%3،5

-0،5نقطة

المصدر :المندوبي�ة السامية للتخطيط

ارتفاع بنسبة  %1،05في الفئة العاملة النشيطة.

انخفاض بنسبة  0،4نقطة في معدل البطالة الوطين %9،8 :في سنة  2018مقابل  %10،2في سنة .2017

تــم إحــداث  112 000منصــب شــغل بيــ�ن ســنيت  2017و  ،2018نتــج عنــه خلــق  126 000منصــب شــغل مــؤدى عنــه

وفقــدان  14 000منصــب شــغل غيــر مــؤدى عنــه.
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الجزء األول:
النظام العام

النظام
العام

أرقام دالة

مليار درهم
كتلة األجور المصرح بها

مليون

َّ
األجراء المصرح بهم

ألف

عدد المقاوالت المنخرطة

مليار درهم
االشتراكات المستحقة

مليار درهم
األموال االحتي�اطية
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مليار درهم

من التعويضات المصروفة
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النظام
العام
أهم اإلنجازات
التحصيل :

-التحصيل التلقائي

-شراكة مع الهيئ�ة الوطني�ة لألعوان القضائيي�ن

توسيع الشبكة:

من أجل خدمة المناطق البعيدة و النائي�ة ،يتوفر الصندوق الوطين للضمان االجتماعي على  41فرعا.

تعتبــر مكاتــب الربــط عبــارة عن مواقــع للتواصل مع المؤمــن لهم ،و التقرب منهــم  ،إضافة الســتقبال ملفاتهم

و طلباتهم.

المادية العالقة مع الزبن�اء :

تعميم اإلصدار الجديد لبوابة ضمانكم الذي يشتمل على خصائص جديدة؛

وضع صيغة جديدة من بوابة المؤمن لهم ،توفر لمستعمليها إضافة إلى الخدمات المعروفة ،خدمات جديدة و
نخص بالذكر ،إمكاني�ة تحميل الشواهد عبر االنترنت.

التوطينالبنكي:

نسبة أداء خدمات الصندوق عبر النمط البنكي لفائدة المؤمن لهم المستفيدين من التعويضات العائلية هي  .%98في

حين ظلت النسبة نفسها لفائدة المؤمن لهم النشيطين غير المستفيدين من معاش في  %63في سنة  .20١8بينما يظل
ً
معظم أصحاب المعاشات يتلقونها بنكيا بنسبة .%99

النسبة

المستفيدون
المؤمن لهم المستفيدون من التعويضات العائلية

%98

المؤمن لهم النشيطين غير المستفيدين من معاش

%63

أصحاب المعاشات

%99

آجال صرف التعويضات

خــال  ،2018تــم اتخــاد إجــراءات لتحســين آجــال صــرف التعويضــات برســم النظــام العــام ،أســفرت عــن نت�ائــج ملموســة.

فيمــا أثــر نظــام تتبــع جــودة الخدمــات علــى جميــع المســتويات بشــكل إيجابي علــى آجــال معالجة طلبــات المؤمــن لهم.

المستفيدون
التعويضات اليومية عن المرض أو األمومة
المعاشات

التعويض عن فقدان الشغل

استرجاع اإلشتراكات األجرية
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آجال صرف التعويضات
 16يوم

 21،7يوم
 47يوم

 19،4يوم
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النظام
العام

تطوير الرأسمال البشري
يضــع الصنــدوق الوطــي للضمــان االجتماعــي الرأســمال البشــري فــي صلــب جميــع اســتراتجيات تطويــر الخدمــات

ممــا يســمح بتثميــن الرأســمال البشــري لمؤسســتن�ا عبــر:

• سياســة توظيــف تأخــذ بعيــن االعتبــ�ار حاجيــات المؤسســة مــن كفــاءات تســتطيع مواكبــة تطــور مهــن

الضمــان االجتماعــي كمــا و كيفــا ؛

• سياســة تكويــن تأخــذ فــي االعتبـ�ار االحتي�اجــات التكوينيـ�ة لموظفــي الصنــدوق الوطــي للضمــان االجتماعــي؛

مــع مراعــاة حاجيــات المســتخدمين وتخصصاتهــم مــن جهــة ،ومالءمتهــا مــع متطلبــات المؤسســة لكســب تحــدي
تطويــر الخدمــات ،مــن جهــة ثانيـ�ة.

ً
باإلضافــة إلــى ذلــك ،قــام الصنــدوق الوطــي للضمــان االجتماعــي بتعييـ�ن  228موظفــا خــال ســنة  ،2018منهــم 93

مــن التقنييـ�ن المتخصصيــن ،و  63إطــارا و مهنــدس دولــة  ،و  72مــن األطبــاء والمســاعدين الطبييـ�ن .يبلــغ متوســط
ً
عمــر المســتخدمين الجــدد  23عامــا .عــاوة علــى ذلــك ،ســمح الصنــدوق الوطــي للضمــان االجتماعــي لألطبــاء
االستشــاريي�ن بتطويــر مهاراتهــم مــن خــال تحديــد االحتي�اجــات واختي ـ�ار التوجهــات التكويني ـ�ة.

ً
تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه وفقــا ألحــكام مذكــرة رئيــس الحكومــة رقــم  ،07/2013المنظمــة لعمليــات التعييــ�ن فــي

مناصــب المســؤولية واحتــرام قواعــد المســاواة فــي المعاملــة والشــفافية مــن حيــث الوصــول إلــى مناصــب
المســؤولية داخــل الصنــدوق الوطــي للضمــان االجتماعــي ،وبهــذا الصــدد تلقــت إدارة المــوارد البشــرية فــي ســنة

 782 ،2018طلــب ترشــيح بعــد اإلعــان عــن عــروض التوظيــف ،ونتيجــة لذلــك ،تــم تعييــ�ن  200موظــف وعقــد 49

لجنــة.
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النظام
العام

حصيـلة األنشطـة

ِّ
تطور عدد المقاوالت المنخرطة المصرحة

ارتفــع عــدد المقــاوالت الــي تصــرح علــى األقــل بأجيــر

واحــد بنســبة  ،%6إذ انتقــل مــن  223 922ســنة 2017
إلــى  234 693ســنة .2018

زيادة عدد المقاوالت المصرحة حسب القطاع بي�ن  2017و 2018
  ی
  ی
%1


%10

 %25فــي المائــة مــن مجمــوع المنخرطيــن

الجــدد ينتمــون لقطــاع التجــارة ،بينمــا يحتــل
ْ
قطاعــي البنــ�اء والخدمــات المرتبــ�ة
كل مــن


 
%0,1


 
%2

  
 ی 
%5
 
 یی
%7
 

%8

 
%25

  
 ی
%9

الثانيــ�ة بنســبة  %16لــكل واحــد منهمــا.

 
%16

14

 
%16
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النظام
العام
المقاوالت المصرحة حسب الجهات

%11
 

%30

 
%10


%9



%8



%5

احتلــت جهــة الــدار البيضــاء الكبــرى الرتبــ�ة

األولــى ب  ، %30متبوعــة بجهــة تانســيفت ،%11
ثــم جهــة الرباط بـــ  %10مــن مجمــوع المنخرطين.


 
%6


%5

 
%5


%4



%4

فئة األجراء المصرح بهم

ارتفــع عــدد األجــراء المصــرح بهــم لــدى الصنــدوق

الوطــي للضمــان االجتماعــي برســم ســنة 2018
ُ ّ
بنســبة  %3مقارنــة مــع ســنة  ،2017ليمــر مــن
 3،38إلــى  3،47مليــون أجيــر مصــرح به.لــم يقتصــر

هــذا اإلرتفــاع علــى ســنة  2018فقــط بــل هــو

مالحــظ منــذ ســنة  ،2014حيــث ســجلت هــذه
ً
الفتــرة تطــورا ســنويا فــي المتوســط بلــغ . %3،7
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النظام
العام

ُ
بني�ة مجموع األجراء المصرح بهم سنة  2017حسب الفئة العمرية
50-54
8%

5-59
6%

  20

%2

   60
%2
25-29
17%

20-24
10%

 %46مــن األجــراء المصــرح بهــم تقــل

45-49
11%

30-34
17%

أعمارهــم عــن  35ســنة.

40-44
13%

35-39
15%

األجراء المصرح بهم باحتساب نسبة متوسط األجر الشهري
)(3 000-4 000
%16

)(6 000-10 000
%7

)(10 000 et +
%7
)(4 000 - 5 000
%7

متوســط األجــر الشــهري المصــرح بــه فــي
ً
ســنة  2018ارتفــع إلــى  5 188درهمــا مقابــل

 5 104درهــم ســنة  ،2017وهــو مــا يمثــل

زيــادة بنســبة .%1،7

)(1 000 - 1 540
%6
)(5 000 - 6 000
%4

)(2 566-3 000
%20

)000
(500 - 1
%3

)(1 - 500
%2

)(1 540-2 566
%27
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النظام
العام
األجراء المصرح بهم بصفة منتظمة
نسبة األجراء المصرح بهم

عدد األيام
 1إلى 52

%14

 53إلى 104

%9

 105إلى 156

%8

 157إلى 208

%9

 209إلى 260

%12

 261إلى 311

%23

312

%25

 %25مــن األجــراء يصــرح بهــم لــدى الصنــدوق الوطــي للضمــان االجتماعــي بانتظــام طيلــة الســنة (  312يــوم عمــل)،

مقابــل  %23ســنة .2017

األجراء المصرح بهم حسب األنشطة المزاولة
 ی
 ی
%2



%2



%8

  
ی 
%4

 
%21

 

%5

يضــم قطــاع الخدمــات  %21مــن األجــراء المصــرح
ً
بهــم ســنة  ،2018متبوعــا بقطــاع الصناعــة ،%18

  
 ی
%12

ثــم قطــاع التجــارة بـــ ،%15و يليــه قطــاع البن ـ�اء

 
یی
%18

بـ .%14

 
%14


%15
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النظام
العام

األجراء المصرح بهم حسب الجهة



%11

 

%39


%11

جهــة الــدار البيضــاء احتلــت صــدارة الترتيــب ب
َ
 %39مــن األجــراء ،متبوعــة بجهــة طنجــة وأكاديــر

 
%11

والربــاط ب  %11لــكل منهــا.


%8


%3

كتلة األجور وعدد األيام المصرحة
األجراء المصرح بهم


%2



%3


 
%3


 
%4



%5

كتلة األجور و عدد األيام المصرحة

عرفــت كتلــة األجــور اإلجماليــة المصــرح بهــا

نمــوا ســريعا بلــغ فــي المتوســط  %7خــال
الفتــرة الممتــدة بيــ�ن  2014و  ،2018و مــرت

مــن  114إلــى  148مليــار درهــم.

هــذا التطــور هــو نتيجــة للجهــود الــي بذلها
الصنــدوق الوطــي للضمــان االجتماعــي،

نذكــر منهــا:

 )1يقــوم المكلفــون بالزبنــ�اء مــن التحقــق
الــودي مــن التصريــح باألجــراء؛

 )2ســاهمت بعثــات التفتيــش و المراقبــة

فــي توســيع الفئــة المســتفيدة مــن
التغطيــة اإلجتماعيــة و الصحيــة؛

 )3تســتأثر حمــات التواصــل الــي تهــدف
إلــى التعريــف بحقــوق المؤمــن لهــم و

توضيــح كيفيــة اإلســتفادة منهــا باهتمــام

شــريحة كبيــرة مــن المواطنيــ�ن.

18
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النظام
العام

عدد األيام المصرح بها بي�ن  2017و% +5،1 :2018

تزايد عدد األيام المصرح بها في سنة  2018ب  ،%5،1حيث مر من  612 852في  2017إلى  658 113سنة .2018

هــذا التطــور هــو حصيلــة عامليــن همــا :انتظــام التصريحــات وعــدد األجــراء المصــرح بهــم ،والذيــن يســتمرون فــي

التزايــد مــن ســنة إلــى أخــرى.

التقرير السنوي 2018

19

النظام
العام
التعويضات المصروفة
التعويضات المصروفة ما بي�ن  2017و :2018

2017

2018

نسبة التغيير

التعويضات
التعويضات الطويلة األمد

10 373 614

11 039 953

% 6،4

التعويضات العائلية

5 175 939

5 472 694

% 5،7

903 302

949 912

% 5،9

63 329

55 168

% -12،9

16 516 184

17 517 726

% 6،1

التعويضات القصيرة األمد
استرجاع االشتراكات األجرية

المجموع

الوحدة :ألف درهم

ميزانيـ�ة التعويضــات انتقلــت مــن  16،5مليــار درهــم فــي ســنة  2017إلــى  17،5مليــار درهــم فــي ســنة  ،2018بتطــور
بلــغ نســبة .%6،1

المستفيدون من التعويضات ما بي�ن  2017و 2018
التعويضات
التعويضات الطويلة األمد
التعويضات العائلية
التعويضات القصيرة األمد
استرجاع االشتراكات األجرية

المجموع

2017

2018

نسبة التغيير

544 000

568 829

% 4،6

1 280 064

1 317 536

% 2،9

154 226

164 420

% 6،6

11 999

9 641

% -19،7

1 800 103

1 840 000

% 2،2

فــي اإلجمــال ،إنتقــل مجمــوع المســتفيدين مــن  1 800 103فــي  2017إلــى  1 840 000فــي ســنة  ،2018بنســبة تطــور
ً
منخفضــا بنســبة قاربــت . %20
بلغــت  .%2،2وتراجــع عــدد المســتفيدين مــن تعويــض اســترجاع االشــتراكات األجريــة
ِ

20
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النظام
العام

بني�ة التعويضات المصروفة حسب الفرع

تســتمر التعويضــات الطويلــة األمــد فــي اعتــاء مجمــوع نســب التعويضــات بنســبة  ،%63فــي حيــن التعويضــات
العائليــة تحتــل الرتبــ�ة الثانيــ�ة بنســبة  ،%31تليهــا التعويضــات القصيــرة األمــد بنســبة  ،%5ثــم أخيــرا اســترجاع

اإلشــتراكات األجريــة بنســبة .%0،31
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النظام
العام
التعويضات العائلية المصروفة ما بي�ن  2017و:2018
تطور مبلغ التعويضات العائلية

لقــد تطــورت مبالــغ التعويضــات العائلية بشــكل
كبيــر فــي ســنة  2018مقارنــة بســنة  ،2017حيــث

ارتفعــت إلــى  5،5مليــار درهــم بنســبة تغيــر
بلغــت  %6مقارنــة بســنة  .2017عــاوة علــى

ذلــك ،فــإن تطــور التعويضــات العائليــة مســتمر

منــذ ســنة  2014مــع زيــادة تبلــغ  % 5،8كل ســنة.

تطور عدد المستفيدين من التعويضات

يرجــع تطــور التعويضــات العائليــة بشــكل رئييس
إلــى تطــور عــدد المســتفيدين مــن التعويضــات،

الــذي ارتفــع فــي ســنة  2018إلــى  1،32مليــون
ً
مؤمــن لــه ،مســجال زيــادة قدرهــا .%3

22
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النظام
العام

المبالغ المصروفة برسم التعويضات القصيرة األمد

ّ
ســجل المبلــغ المصــروف برســم التعويضــات
ً
القصيــرة األمــد ارتفاعــا بنســبة ،%6حيــث
انتقــل مــن  903مليــون درهــم إلــى  950مليــون
درهــم فــي .2018

الوحدة :ألف درهم

تطور عدد المستفيدين

عــرف عــدد المســتفيدين مــن التعويضــات

القصيــرة األمــد ارتفاعــا ملموســا ،حيــث انتقــل

مــن  154 226ســنة  2017إلــى  164 220ســنة ،2018
أي بنســبة زيــادة بلغــت .%6،6

الوحدة :ألف درهم
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النظام
العام
التعويضات اإلجتماعية الطويلة
األمد المصروفة ما بي�ن  2017و :2018

تطور عدد المستفيدين

11،04
10،37

ارتفعــت التعويضــات الطويلــة األمــد المصروفــة

ســجل عــدد المســتفيدين إرتفاعــا ملموســا خــال

مقابــل 10،37مليــار درهــم فــي  ،2017مســجلة
ً
ً
بذلــك تطــورا ملحوظــا بنســبة .% 6،4

ســنة .2017

خــال  2018إلــى مــا مجموعــه 11،04مليــار درهــم،

استرجاع اإلشتراكات األجرية ما بي�ن
 2017و :2018

ســنة  ،2018بزيــادة بلغــت  %4،6مقارنــة مــع

عدد المستفيدين من استرجاع
اإلشتراكات األجرية المصروفة
ما بي�ن  2017و:2018

الوحدة :مليون درهم

عرفــت التعويضــات المتعلقــة باســترجاع
ً
اإلشــتراكات األجريــة فــي ســنة  2018انخفاضــا
ً
بـــنسبة  %12،9مقارنــة مــع ســنة .2017

24

عــرف عــدد المســتفيدين مــن اســترجاع

اإلشــتراكات األجريــة المصروفــة خــال الفتــرة
ً
 ،2018-2017تراجعا بنسبة.%19،7
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النظام
العام

بني�ة المعاشات
%1

%30

%69

 
 

  

 
يتضــح أن معاشــات العجــز ال تمثــل ســوى  %1مــن إجمالــي المســتفيدين مــن المعاشــات ،و يمثــل المتقاعــدون %69

مــن أصحــاب المعاشــات .فــي حيــن أن المســتفيدين مــن معاشــات المتوفــى عنهــم اليمثلــون ســوى  %30مــن هــذه
ا لفئة .

التقرير السنوي 2018

25

النظام
العام
متوسط العمر والمعاش حسب صنف المعاش و الجنس
إجمالي أصحاب المعاشات
المعاش
العجز
المتوفى
عنهم
الشيخوخة

الجنس

متوسط السن

النساء

متوسط المعاش
(بالدرهم)

الرجال
المجموع
النساء
الرجال
المجموع
النساء
الرجال
المجموع

51،4

1 836

51،9

2 042

51،7

1 959

67،9

847

65،4

937

67،8

849

68،4

1 907

69،8

1 972

69،5

1 961

يعتبــر متوســط معاشــات الشــيخوخة

مــن أهــم المعاشــات مــن حيــث المبلــغ،

حيــث يصــل إلــى  961درهــم شــهريا متبوعــا
بمعــاش العجــز  1 959درهــم ،مقابــل 849

درهــم كمتوســط معاشــات المتوفــى
عنهــم.

إجمالي أصحاب المعاشات الجدد
المعاش
العجز
المتوفى
عنهم
الشيخوخة
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الجنس

متوسط المعاش
متوسط السن
(بالدرهم)

النساء

48،64

2 070

الرجال

49،76

2 242

النساء

60،98

2 065

الرجال

61،03

2 171

النساء

62،23

1 010

الرجال

61،75

1 093

ارتفــع متوســط معاشــات

التقاعــد

ألصحــاب المعاشــات الجــدد فــي ســنة 2018

بنســبة  %2مقارنــة بســنة  2017و %1،2

خــال الفتــرة .2018-2014

باإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن  %74مــن أصحــاب
المعاشــات الجــدد هــم مــن أصحــاب

معاشــات التقاعــد.
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النظام
العام

الخدمات عن بعد
دائمــا فــي اإلســتماع إلــى زبن�ائــه ،ال يدخــر الصنــدوق الوطــي للضمــان االجتماعــي مجهــودا لتحســين جــودة الخدمــة

المقدمــة للمؤمــن لهــم و الشــركات المنخرطــة.

مــن أجــل زيــادة اإلنت�اجيــة ،وخفــض التكاليــف وتبســيط العالقــة ســواء مــع المؤمــن لهــم أو الشــركات ،انخــرط
الصنــدوق الوطــي للضمــان االجتماعــي فــي اســتراتيجية رقمنــة عالقتــه مــع زبائنـ�ه .إذ تــم تحديــث جميــع منصاتــه

اإللكتروني�ةلصالــح زبن�ائــه المؤمــن لهــم كمــا الشــركات المنخرطــة.

تتعــدد قنــوات المعلومــات للمؤمــن لهــم :حيــث نجــد بوابــة المنخــرط  ،cnss.maتطبيــق الهاتــف المحمــولma

 cnssمركــز االتصــال ’ألــو ضمــان ‘ و المجيــب اآللــى الصوتــي ،باإلضافــة إلــى فايســبوك ،تويتــر ،لينكــدن ،قنــاة
يوتــوب و اللوحــات الدين�اميكيــة.

فيمــا يتعلــق بمركــز االتصــال فإنــه يخــول لزبنـ�اء المؤسســة اإلستفســار أو تقديــم الشــكايات دون زيــارة الــوكاالت،

ويمكــن أيضــا لزبنــ�اءه الذيــن يحتاجــون فقــط لمعلومــات حــول وضــع تصريحــات األجــور ،أن يســتعملوا المجيــب

اآللــي وهــو متــاح علــى مــدار  24ســاعة فــي اليــوم ،و 7أيــام فــي األســبوع.

ً
فــي المتوســط ،يســتخدم  34 500زبــون هــذه الوســيلة شــهريا .كمــا يســتقبل المجيــب اآللــي حوالــي  53 716مكالمــة

كمعدل شــهري.
ً
َ
باإلضافــة إلــى ذلــك ،يتعامــل مســتخدمو مركــز االتصــال مــع متوســط  4 765شــكاية شــهريا ،يتــم إرســالها عبــر البريــد
اإللكترونــي إلــى الصنــدوق الوطــي للضمــان االجتماعــي .عــاوة علــى ذلــك ،وضــع الصنــدوق الوطــي للضمــان

االجتماعــي صفحــة علــى فايســبوك تتيــح اإلطــاع واإلجابــة علــى شــكايات وتظلمــات زبن�ائــه.
ً
وبالتالــي ،نالحــظ أن الصنــدوق الوطــي للضمــان االجتماعــي يبـ�دل مجهــودات كبيــرة يوميــا لتســهيل الخدمــة علــى
الزبنـ�اء.
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النظام
العام
«بوابة ضمانكم»

بلــغ عــدد المقــاوالت المنخرطــة الــي تعتمــد التصريــح عبــر بوابــة «ضمانكــم»  162 837مقاولــة فــي  2018مقابــل

 136 095فــي  .2017حيــث أن هــذا العــدد قــد ارتفــع بأكثــر مــن  %20بفضــل المجهــودات المبذولــة فــي ســبي�ل

تعميمــه.

ً
ُ ً
يشــهد عــدد المقــاوالت الــي تعتمــد خدمــة األداء عــن بعــد ،عبــر بوابــة ضمانكــم ،تصاعــدا مســتمرا ،حيــث انتقــل مــن

 62 040فــي  2017إلــى  86 563ســنة .2018
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النظام
العام
 % 96من األجراء يصرح بهم عبر ضمانكم

عــرف عــدد األجــراء المصــرح بهــم عبــر بوابــة ضمانكــم تطــورا ملموســا ،حيــث أن  %96مــن األجــراء يتــم التصريــح بهــم

عبــر ضمانكــم ،وانتقــل عددهــم مــن  2 799 106فــي  2017إلــى  2 849 256فــي ســنة  ،2018هــذا التطــور يوضــح جليــا
ثقــة المقــاوالت المنخرطــة فــي بوابــة ضمانكــم.

من جهة أخرى ،تم تعميم تحديث جديد عرفته بوابة ضمانكم في شهر فبراير .2018

ُ ّ
 % 98من الكتلة األجرية يصرح بها للصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي عبر ضمانكم

المبلغ :مليار درهم

تطــورت بشــكل واضــح الكتلــة األجريــة المصــرح بهــا للصنــدوق الوطــي للضمــان اإلجتماعــي عبــر ضمانكــم ،حيــث
انتقلــت مــن  126،8مليــار درهــم فــي ســنة  2017إلــى  137،8مليــار درهــم فــي ســنة .2018
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النظام
العام
مركز االتصال «ألو ضمان»
عدد المكالمات

2017
2018
2017










 







 





2018

لقــد انخفضــت نســبة اســتعمال مركــز اإلتصــال آلــو ضمــان ب  ،%-29حيــث انتقــل عــدد المكالمــات الــواردة مــن 583 608


اإلنخفـ

ـذا
 .2018
ـنة 
سـ
ـى  413 847

ـوات التواصــل األخــرى.
ـتعمال قنـ
ــوء إلــى إسـ
ـى اللج
ـاض إلـ
هـ
ويعــزى
ســنة  2017إلـ

عدد تحميالت تطبيق الهواتف الذكية «»Ma CNSS

2017
2018











 









 

2017



2018











 







 





« »Ma CNSSيحتــل الرتبــ�ة األولــى بالنســبة للتطبيقــات المهنيــ�ة فــي المغــرب ،و ذلــك بأكثــر مــن  5،6مليــون

تحميــل ،كمــا يســتعمله بصفــة منتظمــة أكثــر مــن  350ألــف مؤمــن.

بلــغ عــدد التحميــات للتطبيــق الذكــي « 4،04 ، »Ma CNSSمليــون تحميــل مقابــل  2،93مليــون فــي  ،2016بنســبة
تطــور إيجابيـ�ة  .%38وهــو مــا يعكــس تزايــد الوعــي بالخدمــات المتاحــة علــى النســخة الجديــدة مــن التطبيــق الــذي
يمكــن مســتعمليه مــن تتبــع ملفاتهــم وتحميــل شــواهدهم.
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النظام
العام
بوابة المؤمن لهم

2017
2018











 

 











جديــر بالذكــر أنــه فــي كل شــهر  ،يســتخدم مــا يقــرب مــن  42 000مــن المؤمــن لهــم البوابــة لإلطــاع علــى أوضاعهــم
ومتابعــة ملفاتهــم.
فــي ســنة  ، 2018عبــر هــذه الوســائل ،يقــدم الصنــدوق الوطــي للضمــان االجتماعــي العديد من خدمــات مجانيـ�ة وآمنة،
بنســبة  %100متوفــرة ومتاحــة علــى مــدار  24ســاعة فــي اليــوم 7 ،أيام في األســبوع.
مهام التفتيش والمراقبة:
ً
فــي إ طــار محاربــة القطــاع غيــر المهيــكل ،أنشــأ الصنــدوق الوطين للضمــان االجتماعــي نظاما يتعلــق بالبحــث الميداني،

وتحديــد قطاعــات األنشــطة والشــركات الــي يشــتب�ه فــي تعرضها لمخاطــر كبرى للتهــرب االجتماعــي ،وذلك عــن طريق
تطويــر التبـ�ادالت مــع اإلدارات األخــرى ،وكذلك تحســين نظــام الرقابــة االجتماعية.

إجراءات ودية:

نفــذ الصنــدوق الوطــي للضمــان االجتماعــي  6 320مهمــة وديــة خــال  ،2018و تــم القيام بها مــن خالل تحديــد القطاعات
المســتهدفة مثــل البنـ�اء والنســيج والمقاهــي والمطاعــم والمــدارس الخاصــة والمخابــز ومحــات الحلويــات والعيادات

ومحطــات التغليــف ونقــل البضائــع واإلنعاش العقــاري والبنـ�اء والتنظيف والحراســة والمهــن الحرة.

وكــذا مــن خــال إحصــاء األنشــطة الفالحيــة ،علــى ســبي�ل المثــال ،البســتن�ة  /المغــارس ،الفواكــه الحمــراء  ،أشــجار
الزيتــون  ،مــزارع لتســمين  ،تربيـ�ة الماشــية  -تربيـ�ة الدواجــن  ،الشــمندر  ،الحبــوب ،الخضــروات ،الحمضيات ،التشــجير ،

جمع/قطــف الزيتــون والبرتقــال ....وبالتالــي ،تــم جــرد  1 095مــن المــزارع.

ومــن اإلجــراءات الوديــة األخــرى ،اســتهداف الشــركات الغيــر منخرطــة فــي الصنــدوق الوطــي للضمــان االجتماعــي،

الــي تــم إنشــاؤها بيــ�ن ســنوات  2015و  2016و .2017
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النظام
العام

التخطيط على أساس المعطيات الخارجية
بي�انات من المديرية العامة للضرائب :

التوفيــق بيــ�ن أجــور الموظفيــن فــي حســاب العائــدات والتكاليــف ( )CPCمــع كتلــة األجــور المصــرح بهــا لــدى

الصنــدوق الوطــي للضمــان االجتماعــي.

التوفيــق بيـ�ن عــدد األجــراء المصــرح بهــم فــي الئحــة التصريحــات والتدقيــق فــي األجــور ( )DTSوعــدد األجــراء المصرح
بهــم بـــالصندوق الوطين للضمــان االجتماعي.

مراقبة التصريح الزائد :التحقق من عالقة الشغل :
ً
أنشــأ الصنــدوق الوطــي للضمــان االجتماعــي نظامــا لالســتهداف والمراقبــة لمكافحــة هــذه المخالفــات .وتعتمــد

برمجــة المهــام علــى الشــكايات الفرديــة لعــدد مــن األجــراء ،وكذلــك علــى التخطيــط الوقائــي الــذي يعتمــد علــى

مجموعــة مــن معاييــر االختيـ�ار الــي تقيــم مخاطــر التصريــح الزائــد .باإلضافــة إلــى ذلــك ،يتــم إدارة حــاالت التصريــح
الزائــد مــن قبــل اللجنــة المنشــأة لهــذ الغــرض ،وقــد تــم تنفيــذ  502مهمــة مراقبــة للتصريحــات الزائــدة فــي ســنة
 ، 2018ممــا كشــف عــن عــدم وجــود عالقــة الشــغل ل 157شــخصا ،ممــا يعــي  %31مــن األشــخاص المراقبي ـ�ن.
ملخص اإلنجازات

أجــرى الصنــدوق الوطــي للضمــان االجتماعــي  2727مهمــة مقابــل  2300مهمــة فقــط فــي ســنة  ،2017بزيــادة

قدرهــا  .%19كل هــذه المهــام جعلــت مــن الممكــن تقني ـ�ن وتعديــل وضــع  49157مؤمــن لــه .وهــذا يمثــل زيــادة
بنســبة  %15مقارنــة مــع ســنة .2017

وبالتالــي ،فــإن كتلــة األجــور الناتجــة عــن التعديــل بلغــت  1،57مليــار درهــم فــي ســنة  2018بزيــادة نســبتها ،%48

حيــث كانــت تبلــغ  1،06مليــار درهــم فــي ســنة .2017

نتيجــة لذلــك %88 ،مــن األجــراء الذيــن تمــت تســوية وضعيتهــم يرتكــزون فــي قطاعــات البنـ�اء والصناعــات التحويلية
و اإليــواء واإلطعــام والتجــارة وأعمــال الخدمــات اإلداريــة الدعــم و النقل.
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النظام
العام
يتبيـ�ن مــن خــال هــذا الجــدول أن ســنة  2018قــد شــهدت تزايــدا واضحــا فــي وتيــرة عمليــات المراقبــة والتفتيــش،

وكذلــك فــي النت�ائــج المحصــل عليهــا :

2017

2018

نسبة
التغيير

العدد اإلجمالي للمهام المصادق عليها قصد المراقبة منها :

2 300

2 727

%19

مراقبة عدم التصريح والتصريح الناقص

1 754

1 875

%7

مراقبة التصريح الزائد

253

502

%98،5

مراقبة التصريح غير المتعلق بالتصريحات الزائدة

293

350

%19،45

42 752

49 157

%15

1،06

1،57

%48

المؤشرات

عدد األجراء الذين تمت تسوية وضعيتهم
َّ
ُ
كتلة األجور المسواة (مليار درهم)

عمليات تحصيل الديون
مــن بيـ�ن اإلجــراءات الرئيســية للســنة الماليــة  ،2018أن أصبحــت عمليــات التحصيــل تلقائيـ�ة .ولتحقيــق ذلــك  ،كان

مــن الضــروري رقمنــة عمليــات التحصيــل عــن طريــق تعميــم التطبيــق اإللكترونــي الخــاص بالتحصيــل القســري علــى

جميــع القباضــات.

تتعلــق إجــراءات الســنة الماليــة  2018بالتحكــم فــي مســار الملفــات .لهــذا ،تــم التوصــل إلــى اتفــاق مــع الهيئــ�ة
الوطنيــ�ة لألعــوان القضائييــ�ن ،إضافــة إلــى مراجعــة مســطرة التعــرض وإبــراء الذمــة.

مــن ناحيــة أخــرى ،تــم تعزيــز تحصيــل الديــون الــودي بفضــل إضفــاء الطابــع االحترافــي علــى التذكيــرات الهاتفيــة،

وكذلــك بفضــل تنويــع وســائل التذكيــر للمقــاوالت المنخرطــة المديونــة ،ال ســيما عبــر الهاتــف أو البريــد اإللكترونــي
أو الرســائل أو حــى البوابــة الرقميــة ضمانكــم.
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النظام
العام
أنشطة التحصيل
التحصيل التلقائي

الوحدة  :مليون درهم

ارتفعــت مداخيــل التحصيــل التلقائــي بنســبة  %5،86عــن الســنة الماضيــة ،وذلــك بفضــل جديــة المشــغلين

والتزامهــم اإلجتماعــي.

التحصيل القسري

الوحدة :ألف درهم

عرف التحصيل القسري انخفاضا ملموسا وذلك لفائدة التحصيل التلقائي
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حصيلة أنشطة الوحدات الطبي�ة
خــال ســنة  ،2018واصلــت المصحــات التابعــة للصنــدوق الوطــي للضمــان االجتماعــي ،تحصيــل ثمــار عــدة
إجــراءات تــم اتخاذهــا لتطويــر أداء نشــاط ومردوديــة المصحــات ،حيــث أن النتيجــة المتحصــل عليهــا تنبــي

علــى الجهــود المبذولــة علــى مســتوى التطويــر التنظيــي والمالــي ،مــع تحديــث الوحــدات الطبيــ�ة قصــد

ضمــان اســتمرارية وديمومــة جــودة الخدمــات.

كان النقــاش الــذي بــدأ قبــل خمــس ســنوات حــول مراقبــة تدهــور الوضــع المالــي ،وعــدم التوفــر الكافــي
علــى المــوارد البشــرية ،والمعــدات  ،والمنصــة التقنيــ�ة للوحــدات الطبيــ�ة .فــي هــذا الســياق و تشــبث�ا

بالمبــدأ الــذي ينــص علــى أن المصحــات يجــب أن تفــي بغــرض الرعايــة (الســامة والجــودة والتطبيــب) ،

تــم إطــاق مشــروع دراســة اســتراتيجية للمصحــات الطبيــ�ة ،اقتــرح مــن خاللــه نمــوذج طبــي فعــال يجمــع
بيــ�ن مجموعــة متنوعــة مــن الخدمــات وكذلــك نمــوذج اقتصــادي متــوازن يســمح للوحــدات الطبيــ�ة بتوفيــر

الرعايــة الصحيــة فــي أفضــل الظــروف.

إن اإلنجــازات الــي تحققــت علــى مــدى الخمــس ســنوات الماضيــة لجميــع المؤشــرات تتيــح لنــا التطلــع

إلــى األمــام ومواجهــة تحديــات المســتقبل بثقــة وعــزم أكبــر.

خــال ســنة  ،2018تــم الحفــاظ علــى نفــس المنهــج حيــث ســاهمت اآلفــاق االســتراتيجية والمــوارد
المخصصــة فــي:

• تطوير األنشطة؛
• تعزيز الجودة؛
• اســتمرار تحديت المصحات؛
• تعزيــز تنظيم المصحات؛
• تحصيل الديون؛
• التحكــم في النفقات.
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النظام
العام
رقم معامالت المصحات
المصحة

درب غلف
الزيراوي

أكادير

مراكش

طنجة
وجدة

اإلنارة

الحي الحسين

الجديدة

المحمدية
سطات

القنيطرة

البرنويص

المجموع

رقم المعامالت
2017
74 390

رقم المعامالت
2018
75 871

نسبة التطور
2018/2017
%2

43 664

40 431

%-7

65 141

62 588

%-4

20 839

21 837

%5

24 367

26 048

%7

23 486

24 810

%6

33 768

36 983

%10

39 016

40 417

%4

22 358

23 143

%4

25 858

26 718

18 762

18 176

%3
%-3

17 138

18 215

%6

29 430

30 350

%3

438 216

445 587

%2
الوحدة  :ألف درهم

ً
ً
َ
يالحــظ أن تطــور رقــم المعامــات اإلجمالــي يبقــى إيجابيــ�ا عمومــا .بانتقالــه مــن  438مليــون درهــم ســنة ،2017

إلــى 445مليــون درهــم فــي ســنة  2018بنســبة زيــادة تســاوي .%2
ّ
تحليــل المعطيــات حســب كل مصحــة علــى حــدة ،يتبيــ�ن أن مصحــات اإلنــارة ،القنيطــرة وطنجــة حققــت نســبة
إنجــازات جيــدة فــي ســنة .2018

أهم مؤشرات اإلنت�اج
المؤشر
اإلستشفاء

المستعجالت

عدد حصص تصفية الكلي

عدد الفحوصات باألشعة

عدد اإلستشارات الطبي�ة

المختبرات الطبي�ة
أخرى

المجموع

رقم المعامالت
2017

رقم المعامالت
2018

نسبة التطور
2018/2017
%2

%65

45 536

49 837

%9

%11

34 218

31 903

%-7

%7

34 622

34 463

%0

%8

29 962

30 499

%2

%7

7 179

7 752

%8

%2

2 196

2 037

%-7

%0

438 216

445 587

%2

%100

284 503

289 096

الحصة

ً
َ
يتبي�ن من المعطيات الواردة أن مؤشرات المستعجالت و اإلستشفاء قد شهدت تطورا بـ  %11و  %65على التوالي.
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النظام
العام
ارتفاع نتيجة االستغالل :
2017

2018

نسبة التغيير
17/18

رقم المعامالت

438 216

445 587

%2

نفقات التسيير (المشتريات)

108 814

100 428

%-8

نفقات أخرى خارجية

152 811

156 148

%2

نفقات المستخدمين

376 742

363 971

%-3

مجموع النفقات

638 367

620 546

%-3

نتيجة االستغالل

-200 151

-174 959

%13

المؤشر

الوحدة  :ألف درهم

ّ
ُ َ
اخت ِتمــت الســنة الماليــة  2018بنتيجــة اســتغالل تقــدر ب  -175مليــون درهــم مقابــل  -200مليــون درهــم برســم
ُّ
ســنة  ،2017وهــو مــا يعــي تحســنها بـــ  %13مقارنــة مــع الســنة الماضيــة.

تطور اإلعانات الممنوحة للمصحات

 



أسفر التسيير المعقلن للوحدات الطبي�ة عن انخفاض الدعم الممنوح لها.
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النظام
العام
الحصيلة المالية

الوحدة :مليون درهم

َ
ســجلت األمــوال االحتي�اطيــة المودعــة لــدى صنــدوق اإليــداع والتدبيــر ارتفاعــا هامــا  ،حيــث انتقلــت مــن 46،8

مليــار درهــم فــي نهايــة ســنة  2017إلــى  50،8مليــار درهــم فــي نهايــة ســنة  ، 2018هــذا التطــور ناتــج عــن إيداعــات

جديــدة بلغــت  2،4مليــار درهــم و العائــدات الصافيــة الــي بلغــت بدورهــا  1،5مليــار درهــم.

 96%من األموال االحتي�اطية تتكون
من احتي�اطيات فرع المعاشات
%1

عائدات توظيف األموال االحتي�اطية

%2

%96

 
     
      

الوحدة :مليار درهم
صندوق اإليداع والتدبير ضامن
العائدات الصافية
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النظام
العام
حساب العائدات و التكاليف :

الحساب التقين
العمليات

طبيعة العمليات

الخاصة بسنة
1

السنة الماضية 2

مجموع السنة
3=1+2

مجموع السنة
الماضية N=1

المساهمات

25 199 733 319

87 327 033

25 112 406 286

23 581 916 237

المساهمات في طور التحصيل

22 564 779 653

87 327 033

22 477 452 620

21 637 920 738

2 071 865 074

-

2 071 865 074

1 841 769 336

563 088 638

-

563 088 592

102 226 164

تعويضات ومصاريف

18 285 229 638

- 220 921 843

18 064 307 794

21 392 404 429

تعويضات عن الخدمات

17 517 790 118

- 220 921 843

17 296 868 275

15 749 982 007

21 589 226

-

217 589 226

1 167 796 551

549 850 293

-

549 850 293

4 474 625 871

نت�ائج االستغالل

25 199 733 319

-

-

-

رصيد العمليات التقني�ة ()2-1

6 914 503 681

133 594 810

7 048 098 492

2 189 511 809

منتوجات االستثمار المخصصة لتمثي�ل األرصدة المخزونات

1 969 502 965

-

1 969 502 965

1 899 484 845

عائدات االستثمار المخصصة لتمثي�ل أرصدة والمخزونات

-

-

-

-

أرباح عن انجاز استثمارات مخصصة لتمثي�ل أرصدة ومخزونات

-

-

-

-

سندات مثبت�ة أخرى

-

-

-

-

أرباح الصرف

-

-

-

-

1 969 502 965

-

1 969 502 965

1 899 484 845

استرجاع عن تحمالت االستثمار عن األصول

-

-

-

-

تحمالت االستثمار المخصصة لتمثي�ل األرصدة والمخزونات

-

-

-

-

تحمالت الفوائد

-

-

-

-

مصاريف تدبير االستثمارات

-

-

-

-

خسائر الصرف

-

-

-

-

خسائر إنجاز االستثمارات المخصصة لتمثي�ل األرصدة والمخزونات

-

-

-

-

تحمالت االستثمارات األخرى

-

-

-

-

تخصيصات االستثمار

-

-

-

-

الناتج المالي ()5-4

1 969 502 965

-

1 969 502 965

1 899 484 845

الناتج التقين

8 884 006 646

133 594 810

9 017 601 456

4 088 996 653

منتجات أخرى
استرجاع االستغالل  -تحويل التحمالت

تحمالت االستغالل األخرى
تخصصات االستغالل

فوائد ومنتوجات االستثمار األخرى
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النظام
العام
حساب التدبير
العمليات
مجموع السنة
3=1+2

مجموع السنة
الماضية N=1

منتوجات التسيير الجارية

904 010 163

617 169

904 627 332

824 549 023

منتوجات االستغالل غير التقني�ة الجارية

469 273 422

-

469 273 422

447 128 248

فوائد و منتوجات غير تقني�ة جارية

419 679 680

617 169

420 296 849

359 683 590

إعانات الدولة من أجل االستغالل

-

-

-

-

منتوجات أخرى غير تقني�ة جارية

-

-

-

-

15 057 062

-

15 057 062

17 737 186

1 522 397 062

35 396 241

1 557 793 302

1 514 406 145

مشتريات مستهلكة ،مواد أدوات

64 984 279

6 762 382

71 746 661

71 727 212

تحمالت خارجية أخرى

148 713 357

22 026 242

170 739 599

159 033 229

ضرائب ورسوم

397 066 998

124 640

387 191 638

382 962 952

تحمالت المستخدمين

861 700 966

3 082 071

864 783 037

845 249 162

-

-

-

-

109 388

-

109 388

209 245

49 822 074

3 400 907

53 222 981

55 224 345

نت�ائج التسيير الجاري ()2-1

-618 386 899

-34 779 071

-653 165 970

-689 857 122

منتجات التسيير غير الجارية

3 671 017

374 820

4 045 837

13 001 938

65 100

-

65 100

449 430

-

-

-

-

منتجات أخرى غير جارية

2 145 036

374 820

2 519 855

10 627 491

استرجاع غير جاري :نقل التحمالت

1 460 882

-

1 460 882

1 925 017

229 040 490

13 850 342

242 890 832

248 765 527

-

-

-

-

مساعدات ممنوحة

228 817 319

-

228 817 319

223 623 652

تحمالت أخرى جارية

223 171

13 850 342

14 073 513

15 141 875

-

-

-

-

نت�ائج التسيير غير الجاري ()5-4

-225 369 373

-13 475 522

-238 844 995

-235 763 589

نت�ائج التسيير ()6+3

-843 756 371

-48 254 594

-892 010 965

-925 620 711

طبيعة العمليات

استرجاع االستغالل ،تحويل التحمالت
تحمالت التسيير الخارجية

تحمالت االستغالل األخرى
تحمالت مالية غير تقني�ة جارية
تخصيصات االستغالل

نت�ائج تفويت التثبيت�ات
معونات التوازن

5تحمالت التسيير غير الجارية
قيم صافية الستخماد التثبيت�ات

تخصيصات غير جارية الستخمادات واألرصدة

40

الخاصة بسنة
1

السنة الماضية
2
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النظام
العام

ملخص حساب العائدات و التكاليف

تلخيص
I
II
III

السنة المالية

السنة الماضية

الناتج التقين

9 017 601 456

4 088 996 653

ناتج التسيير

- 892 010 965

-925 620 711

الناتج الصافي

8 125 590 491

3 163 375 942

27 081 909 251

25 481 401 082

908 673 169

837 550 962

مجموع المنتوجات

27 990 582 420

26 318 952 044

مجموع التحمالت التقني�ة

18 064 307 794

21 392 404 429

مجموع التحمالت التسيير

1 800 684 135

1 763 171 673

19 864 991 929

23 155 576 101

8 125 590 491

3 163 375 942

مجموع المنتوجات التقني�ة
مجموع منتوجات التسيير

مجموع التحمالت
الناتج الصافي
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الجزء الثاني:
نظام التأمين اإلجباري
عن المرض

نظام التأمين
اإلجباري

عن المرض

حصيلة أهم اإلنجازات :
رغبــة فــي تحســين الخدمــات المتعلقــة بالتأميــن اإلجبــاري عــن المــرض الــذي يوفــره الصنــدوق الوطــي للضمــان
االجتماعــي وكذلــك التخفيــض مــن الواجــب أداؤه علــى عاتــق المؤمــن لهــم ،أجــرت المؤسســة عــدة دراســات:

تتعلــق األولــى بمراجعــة التعريفــة الوطني ـ�ة المرجعيــة لبعــض اإلجــراءات الطبي ـ�ة الــي يســتفيد منهــا جــزء كبيــر

مــن المؤمــن لهــم والــي أبــرزت فرقــا شاســعا بيــ�ن المبلــغ المــؤدى والتعريفــة الوطنيــ�ة المرجعيــة  ،وبالتالــي
تقتــرح هــذه الدراســة زيــادة فــي نســب التعويــض.

وفيمــا يتعلــق باألدويــة الغيــر القابلــة للتعويــض ،تــم إجــراء فحــص لقائمــة األدويــة الحاليــة باإلضافــة إلــى تحديــد
مجــاالت العمــل وتقييــم التأثيــر علــى التأميــن اإلجبــاري عــن المــرض ،ونقــل المقترحــات إلــى الوكالــة الوطنيــ�ة

للتأميــن الصحــي ،فــإن الهــدف مــن هــذه الدراســة هــو تحديــد األدويــة القابلــة للتعويــض و تلــك الــي ســتبقى غيــر
قابلــة للتعويــض.

كما تم تحسين تحمل مصاريف البصريات في إطار التأمين اإلجباري عن المرض من خالل التحليل والتقييم.
أمــا بالنســبة لتوســيع قائمــة األدويــة الــي يتــم قبولهــا فــي إطــار نظــام الثالــث المــؤدي ،انتقــل عددهــا مــن 86
ً
دواء حاليــا إلــى أكثــر مــن  200دواء.
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نظام التأمين
اإلجباري

عن المرض
مراحل التطور الرئيسية
نونبر

 : 2002صدور القانون  65.00بمثابة مدونة التغطية الصحية األساسية.

غشت  : 2005نشر المراسيم التطبيقية.

شتنبر  : 2005دخول النظام حيز التطبيق والشروع في تحصيل االشتراكات.

مارس  : 2006الشروع في استرداد مصاريف الخدمات الطبي�ة أو تحملها لفائدة المستفيدين.

مــارس  - 2006دجنبــر  : 2013مراجعــة الئحــة األدويــة القابلــة لالســترداد (االنتقــال مــن  1001دواء عنــد
االنطالقــة ســنة  2006إلــى  3376حاليــا).

يوليــوز  : 2007تمديــد نظــام التاميــن اإلجبــاري عــن المــرض ألصحــاب المعاشــات الذيــن تقل معاشــاتهم الشــهرية

عــن الحــد األدنى.
ً
يوليــوز  - 2008دجنبــر  : 2009اإلعفــاء الجزئــي أو الكلــي مــن التذكــرة المعدلــة ل  98مرضــا طويــل األمــد و 10
أمــراض مزمنــة ومكلفــة تنـ�درج فــي مجملهــا ضمــن  108حــاالت مرضيــة.

فبراير  : 2010تمديد نظام التامين اإلجباري عن المرض للعالجات الخارجية.

شــتنبر  : 2011المحافظــة علــى الحــق فــي التغطيــة الصحيــة لألرامــل وذوي الحقــوق بعــد أن كانــوا مــن قبــل

يفقــدون هــذا الحــق مباشــرة بعــد وفــاة المؤمــن لــه الرئيــي.

دجنبر

 : 2012تمديد نظام التامين اإلجباري عن المرض للبحارة الصيادين الحرفيي�ن.

أبريل  : 2013إقرار تحمل األدوية المكلفة عن طريق نظام الثالث المؤدي.

ماي  :2013اإلعفاء الجزئي من التذكرة المعدلة ل  53مرضا جديدا تتعلق ب  20حالة مرضية.
ين�اير  : 2015توسيع التغطية الصحية إلى طب األسنان ،دون الزيادة في نسبة المساهمة.

ين�ايــر  :2016تنفيــذ تدابيــر النهــوض بالتشــغيل «عقــد اإلدمــاج المطــور  -نظــام التاميــن اإلجبــاري » ،الــذي

تتحمــل فيــه الدولــة ،خــال فتــرة التدريــب ،اإلشــتراكات فــي التأميــن الصحــي اإلجبــاري.

يوليــوز  :2016توســيع قائمــة األدويــة المقبولــة عــن طريــق نظــام الثالــث المــؤدي إلــى  86دواء مكلفــا بــدال مــن

 29المعتمــدة ســابقا.

يونيــو  :2017تنفيــذ « »PS Portalللخدمــة عبــر اإلنترنــت لصالــح مؤسســات خدمــات الرعايــة الصحيــة الشــاملة

الدعــم.

شــتنبر  :2017تمديــد قائمــة  ALD / ALCلبعــض األمــراض النــادرة والمزمنــة والمكلفــة واإلعفــاء حــى  100٪مــن
األمــراض التاليــة :نقــص المناعــة األوليــة  ،األمــراض الليزوزوميــة  ،نقــص هرمــون النمــو.

شتنبر  :2017تمديد التغطية لألرامل متعددة الزوجات ذوات معاش تقاعدي أقل من  500درهم.

 : 2018تمكيــن مراكــز االستشــفاء الجامعيــة مــن االســتفادة مــن منصــة «  »Extranetالمخصصــة لتتبــع طلبــات

التحمــل المســبقة ،باإلضافــة لتوســيع الئحــة األدويــة المقبولــة فــي إطــار نظــام الثالــث المــؤدي.
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نظام التأمين
اإلجباري

عن المرض

أرقام دالة
أهم األنشطة الرئيسية للتأمين اإلجباري على المرض
2017

2018

نسبة التغيير
17/18

الفئات المؤهلة لالستفادة (مليون شخص)

6،5

6،9

%6،2

الفئات المخولة الحق (مليون شخص)

5،9

6،3

%6،8

َ
عدد الملفات المودعة في اليوم

4،2

4،7

%8،7

التعويضات المصروفة (مليار درهم)

3،54

4،0

%12،5

اشتراكات قيد التحصيل (مليار درهم)

6،52

7،3

%11،8

متوسط ملفات التعويضات للمؤمن لهم

5

6

%20

متوسط ملفات التعويضات للخدمات الصحية

16

17

%6

المؤشر

نالحــظ مســتوى التحســن فــي ســنة  2018مــن حيــث عــدد الفئــات المؤهلــة لالســتفادة أو الفئــات المخولــة الحــق،
األمــر نفســه ينطبــق علــى غالبيـ�ة األنشــطة الرئيســية للتأميــن اإلجبــاري علــى المــرض.

تب�اطــأ أمــد التعويــض بيــوم واحــد ،ويعــزى ذلــك للتزايــد المســتمر فــي عــدد الملفــات المودعــة فــي اليــوم بأكثــر مــن

 500 000ملــف فــي اليــوم خــال ســنة .2018
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نظام التأمين
اإلجباري

عن المرض

أهم اإلنجازات
مــن أجــل توســيع نطــاق االتفــاق مــع مقــديم الرعايــة الصحيــة  ،تــم دمــج مركــز تصفيــة الــدم فــي اتفاقيــة الثالــث
ّ
المــؤدي (اتفاقيــة موقعــة فــي انتظــار النشــر) .حــى يتمكــن متلقــي نقــل الــدم من الحصــول علــى التحمل المســبق
ً
بــدال مــن دفــع التكاليــف كاملــة.

االجتماعات اليت تعقدها هيئ�ات الحكامة
عقــدت لجنــة الدراســات و التدبيــر  3اجتماعــات فــي عــام  2018وفحصــت ثالثــة مكونــات :المصادقــة علــى المخطــط
الثالثــي  ، 2018/2020وإعــداد أعمــال مجلــس إدارة يونيــو  2018وتحضيــر جلســة مجلــس اإلدارة دجنبــر . 2018
ً
ً
باإلضافــة إلــى ذلــك  ،عقــدت لجنــة التدقيــق والمخاطــر أيضــا اجتماعــا إلعــداد أشــغال مجلــس اإلدارة بهــدف فحــص
البي�انــات الموجــزة لســنة  2017مــن جهــة ،و تقريــر اإلفتحــاص الخارجــي لســنة  2017مــن جهــة أخــرى.

ً
كمــا عقــد مجلــس اإلدارة أيضــا اجتماعيــن فــي ســنة  .2018وكانــت القــرارات الرئيســية الــي تــم اعتمادهــا هــي

المصادقــة علــى تقريــر المديــر العــام عــن الســنة الماليــة  ، 2017ملخــص البي�انــات الموجــزة لســنة  ، 2017مراجعــة

تقريــر رأي المدقــق الخارجــي عــن الحســابات  ،والموافقــة علــى خطــة عمــل لســنة  ، 2019والموافقــة علــى ميزانيـ�ة
ســنة  ، 2019ومراجعــة تقريــر مراقــب الدولــة لســنة  2017وأخيــرا تعديــل ميزاني ـ�ة ســنة .2018
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نظام التأمين
اإلجباري

عن المرض
حصيلة األنشطة
الفئات المخولة الحق

صنف المؤمن لهم
تتشــكل الفئــات المخولــة الحــق فــي

األجـراء ()%86

االســتفادة مــن التأميــن اإلجبــاري

عــن المــرض فــي  2018مــن األجــراء
النشــيطين وذوي حقوقهــم (األزواج

واألطفــال) بنســبة بلغــت . %86

أصحاب المعاشـات ()%14

نوعية العالقة

العدد

المؤمن لهم

2 283 786

األزواج

910 996

األطفال

2 263 122

المجموع الفرعي ()1

5 457 904

المؤمن لهم

511 857

األزواج

222 602

األطفال

185 953

المجموع الفرعي ()2

920 412

المجموع العـام

تطور عدد الملفات المقدمة

6 378 316

َّ
األجراء المخول لهم الحق حسب القطاع

تجــدر اإلشــارة إلــى أن الصنــدوق قــد عمــل علــى
اإلعــداد لمشــروع يهــم التعاقــد مــع شــركات

ســتتكفل بمعالجــة ملفــات التأميــن اإلجبــاري
عــن المــرض ،مــن أجــل اســتيعاب التدفــق الوفير

للملفــات المودعــة كل يــوم  ،وبالتالــي العمــل
علــى أوقــات المعالجــة وإرجــاع المصاريــف.

وتبعــا لذلــك  ،تــم اإلعــان عــن طلــب العــروض

واختيـ�ار مقــدم الخدمــة بشــكل جيــد  ،فــي حيــن
يتــم إجــراء التعديــات الالزمــة علــى التنضيــم

الداخلــي ونظــم المعلوميــات بشــكل مســتمر.
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نظام التأمين
اإلجباري

عن المرض
تطور أنشطة التأمين اإلجباري على المرض
تزايد االستهالك حسب عدد الملفات ،عدد المستفيدين والمبالغ

المؤشر

2017

2018

2017-2018

4 288 203

4 661 212

%9

17 222

18 645

%8

عدد المستفيدين من خدمات نظام
التأمين اإلجباري عن المرض

1 382 226

1 518 107

%10

عدد الملفات اليت تم تعويضها

3 771 883

4 101 931

%9

مبلغ التعويضات (مليون درهم)

3 523 854

4 205 289

%19

%62،1

%63،46

 +1،36نقطة

عدد الملفات المودعة
عدد الملفات المودعة في اليوم

نسبة التعويض عن مصاريف العالجات

ً
ّ
ســجل عــدد المؤمــن لهــم المســتفيدين مــن خدمــات نظــام التأميــن اإلجبــاري عــن المــرض ارتفاعــا بنســبة  %10مــا
ْ
بيــ�ن عــايم  2017و  ،2018إذ بلــغ  1،52مليــون مســتفيد ســنة  .2018فــي حيــن تزايــد عــدد الملفــات ب  %9خــال

نفــس الفتــرة ،وارتفــع عــدد الملفــات المعوضــة بنفــس النســبة وشــهد مبلــغ التعويضــات قفــزة قــدرت ب .%19

ارتفاع عدد الملفات المودعة ما بي�ن  2017و  2018حسب نوع الملف

نوع الملف

2017

2018

نسبة التغيير

3 824 065

4 158 314

%9

ّ
طلب استرداد مصاريف مهني الصحة

200 340

228 058

%14

طلب التحمل وطلب الحصول على الموافقة المسبقة

229 685

238 173

%4

34 113

36 667

%7

4 288 203

4 661 212

%9

ملف استرداد مصاريف العالج بالنسبة للمؤمن لهم

طلب تخويل الحق برسم األمراض الطويلة األمد

المجموع

ســنة  ، 2018بلــغ العــدد اإلجمالــي للملفــات المودعــة  4،66مليــون ملــف ،أي بزيــادة بلغــت نســبتها  %9بالمقارنــة

مــع . 2017
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نظام التأمين
اإلجباري

عن المرض
آجال صرف التعويضات

المؤشر

اآلجال القانوني�ة

اآلجال الحقيقية
نسبة التغيير
2018 2017

استرداد مصاريف عالج المؤمن لهم

 3أشهر على
أبعد تقدير

 5أيام

 6أيام

%20

ّ
استرداد مصاريف مهني الصحة

 6أشهر على
أبعد تقدير

 16يوم

 17يوم

%6

ارتفعــت آجــال اســترداد مصاريــف العــاج بيــوم واحــد ،ويرجــع ذلــك إلــى التزايــد المســتمر لعــدد الملفــات المودعــة

فــي اليــوم.

بني�ة مصاريف العالجات الخارجية حسب طبيعتها

تمثــل «الصيدلــة» أكثــر مــن %47مــن إجمالــي المبلــغ المســترد علــى أســاس العالجــات الخارجيــة  ،متبوعــا بالتحاليــل

الطبي�ة .%17

بينمــا يمثــل طــب األســنان  %7مــن حيــث المبلــغ المســترد .تــم إجــراء تقييــم لتمديــد ســلة التأميــن الصحــي اإلجبــاري
الســتحقاقات طب األســنان.
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نظام التأمين
اإلجباري

عن المرض
التعويضات المصروفة حسب صنف المؤمن له

صنف المؤمن له

المجموع

أصحاب المعاشات

األجـراء

وتيرة إيداع الملفات

3،71

2،35

2،70

متوسط الكلفة  /الملف (بالدرهم)

1 247

820

973

متوسط الكلفة  /المستفيد (بالدرهم)

4 628

1 925

2 629

نسبة عدد الملفات

%36

%64

%100

نسبة التعويضات الممنوحة

%46

%54

%100

توزيع مصاريف التحمالت المسبقة حسب مقديم العالجات

الحصة حسب
العدد

الحصة حسب
مبلغ التعويض

المصحات الخاصة

%80،0

%87،0

مصحات الصندوق الوطين للضمان االجتماعي

%10،3

%6،6

المراكز االستشفائي�ة الجامعية

%7،6

%5،4

المستشفيات العمومية

%1،9

%0،5

العصبة الوطني�ة لمحاربة أمراض القلب
والشرايي�ن

%0،2

%0،5

%100

%100

صنف مقديم العالجات

المجموع

تســتمر المصحــات الخاصــة فــي االســتحواذ علــى أكبــر حصــة مــن التحمــات المســبقة الممنوحــة ب  %80مــن حيــث

العــدد و  %87مــن مبلــغ التحمــات.
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نظام التأمين
اإلجباري

عن المرض
األمراض الطويلة األمد المشمولة بالتغطية حسب صنفها

صنف المؤمن له

%

داء السكري المعتمد على األنسولين وغير المعتمد على األنسولين

96 317

%28

ارتفاع ضغط الدم الشديد

83 135

%24

األورام الخبيث�ة

33 071

%10

مرض الربو الحاد

15 322

%4

مرض الشرايي�ن التاجية

14 281

%4

جراحة القلب

11 674

%3

الفشل الكلوي المزمن والنهائي

9 730

%3

اعتالالت صمامات القلب الرئوية

8 590

%2

اضطرابات دائمة اإليقاع والتوصيل

7 939

%2

الزرق المزمن

7 777

%2

اضطرابات خطيرة للشخصية

6 216

%2

نزيف أو إفقار بالدماغ أو النخاع الشوكي

5 938

%2

مرض الصرع الحاد

5 795

%2

أمراض الكبد المزمنة النشيطة (التهاب الكبد  Bو) C

4 578

%1

األورام الخبيث�ة للنسيج اللمفاوي أو لمكونات الدم (سرطان الدم)

3 706

%1

التهاب المفاصل الروماتويدي المتطور والحاد

3 297

%1

حالة العجز العقلي

2 734

%1

مرض باركنسون

2 628

%1

ذهان

2 407

%1

18 908

%5

347 566

%100

صنف المرض

أمراض أخرى

المجموع العام
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نظام التأمين
اإلجباري

عن المرض

بني�ة المستفدين من التأمين االجباري عن المرض

%11

يعانــي  %11مــن المســتفيدين مــن التأميــن االجبــاري

%89

عــن المــرض مــن األمــراض الطويلــة األمــد و المكلفــة .

غير الحاملين لألمراض الطويلة األمد
الحاملون لألمراض الطويلة األمد

بني�ة مبالغ التعويض

%40

%60

اســتهلك الحاملــون لألمــراض الطويلــة األمــد والمكلفة

 %60مــن مبالــغ التعويــض خــال ســنة  2018مقابــل
 %56برســم الســنة الماضيــة .

غير الحاملين لألمراض الطويلة األمد
الحاملون لألمراض الطويلة األمد
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نظام التأمين
اإلجباري

عن المرض

الحصيلة المالية
األموال االحتي�اطية للتأمين اإلجباري عن المرض

بني�ة األموال االحتي�اطية للتأمين اإلجباري عن المرض

الوحدة :مليون درهم

تمثــل احتي�اطيــات التعويضــات الواجــب أداؤهــا الجــزء األكبــر مــن احتي�اطيــات التأميــن اإلجبــاري عــن المــرض  ،بحصة

 %75،25مقابــل  %24،75الحتي�اطيــات التأمين.

استقرار عائدات توضيف األموال االحتي�اطية للتأمين اإلجباري عن المرض

الوحدة :مليون درهم
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نظام التأمين
اإلجباري

عن المرض
حساب العائدات والتكاليف
العمليات
طبيعة العمليات

الخاصة بسنة
1

السنة الماضية
2

مجموع السنة
3=1+2

مجموع السنة
الماضية N=1

 .1االستغالل
 .1المساهمات .

7 268 387 897

21 219 387

7 289 607 285

6 521 518 514

اقتطاع من احتي�اطي األمان .

-

-

-

-

تسويات المساهمات .

-

-

-

-

7 268 387 897

21 219 387

7 289 607 285

6 521 518 514

المجموع 1
 .2منتوجات تقني�ة لالستغالل .
منتوجات االستغالل األخرى .

-

-

-

-

استرجاع االستغالل ،تحويل التحمالت.

-

-

-

-

منتوجات التسيير الجارية .

1 390 161 924

-

1 390 161 924

1 165 623 985

المجموع 2

1 390 161 924

-

1 390 161 924

1 165 623 985

 . 3تعويضات و مصاريف
تعويضات و مصاريف مؤداه .
تغيرات أرصدة التعويضات لألداء (. )1
تغيرات األرصدة الرياضية (. )1
تغير احتي�اطي األمان .
تغيرات األرصدة التقني�ة األخرى .
المجموع 3

4 034 553 798

-

4 034 553 798

3 351 877 478

-52 310 000

-

-52 310 000

189 120 000

-

-

-

-

106 181 849

-

106 181 849

96 055 847

-

-

-

-

4 088 425 646

-

4 088 425 646

3 637 053 325

 . 4التحمالت التقني�ة لالستغالل
مشتريات مواد و أدوات مستهلكة .

-

-

-

472 167 955

-

472 167 955

449 113 751

147 851

-

147 851

124 609

-

-

-

-

543 539

2 879 985

تخصيصات االستغالل .

1 370 970 592

-

1 370 970 592

1 401 482 903

المجموع 4

1 843 829 936

-

1 843 829 936

1 853 601 248

تحمالت خارجية أخرى .
رسوم و ضرائب .
تحمالت المستخدمين .
تحمالت االستغالل األخرى .

54
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نظام التأمين
اإلجباري

عن المرض
األرصدة التقني�ة
 . 5منتوجات االستثمار لتغطية ٍ
عائدات االستثمار .

-

أرباح الصرف .

-

أرباح عائدات االستثمارات .

-

-

90 350 393

-

90 350 393

-

-

-

-

90 350 393

-

90 350 393

242 211 643

فوائد و منتوجات االستثمارات األخرى .
استئن�اف التحمالت التقني�ة لتغطية األرصدة التقني�ة .تحويل التحمالت .

المجموع 5

-

-

-

-

-

-

242 211 643

 . 6تحمالت االستثمار لتغطية األرصدة التقني�ة
مصاريف تسيير االستثمارات .

-

-

-

-

خسارات الصرف .

-

-

-

-

9 911 700

-

9 911 700

40 136 656

تحمالت االستثمار األخرى .

-

-

أرصدة االستثمارات لتغطية األرصدة التقني�ة .

خسارات عائدات االستثمار .

المجموع 6
 7-فائض او عجز تقين ( )1+2+3-4+5-6

-

-

-

-

-

9 911 700

-

9 911 700

40 136 656

2 806 732 931

21 219 387

2 827 952 318

2 398 562 553

 )1تغير المخزون :المخزون النهائي ،مخزون اإلنطالق ،الزيادة ( ،)+النقص (ـ).

العمليات
طبيعة العمليات

الخاصة بسنة
1

السنة الماضية
2

مجموع السنة
3=1+2

مجموع السنة
الماضية N=1

 . 8المنتوجات غير التقني�ة الجارية
عموالت المستلمة للتدبير الحساب .

-

-

-

-

مبيعات السلع .

-

-

-

-

منتوجات االستغالل -الخدمات االجتماعية .

-

-

-

-

727 179 733

-

727 179 733

559 376 268

-

-

-

-

727 179 733

559 376 268

منتوجات مالية غير تقني�ة جارية .
تثبيت�ات تم انت�اجها من طرف المؤسسة التعاضدية لفائدتها .
المجموع 8
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727 179 733
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نظام التأمين
اإلجباري

عن المرض
 . 9التحمالت غير التقني�ة الجارية
تحمالت االستغالل -تدبير الحساب .

-

-

-

-

مشتريات سلع تمت إعادة بيعها (. )2

-

-

-

-

تحمالت االستغالل – الخدمات االجتماعية .

-

-

-

-

تحمالت غير تقني�ة جارية .

-

-

-

-

تحمالت أخرى غير تقني�ة جارية .

-

-

-

-

المجموع 9

-

-

-

727 179 733

-

727 179 733

 .10فائض أو عجز غير تقين جاري ()8-9

559 376 268

 .11منتجات غير تقني�ة جارية .
منتجات تفويت التثبيت�ات .

-

-

-

معونات التوازن .

-

-

-

استرجاع عن معونات االستثمار .

-

-

-

-

منتجات أخرى غير تقني�ة غير جارية .

476 611 621

-

476 611 621

373 356 893

استرجاع غير جاري :نقل التحمالت .

1 372 796 040

1 372 796 040

1 056 156 066

المجموع 11

1 849 407 662

1 849 407 662

1 429 512 959

 . 12تحمالت غير تقني�ة غير جارية
قيم صافية الستخماد التثبيت�ات المفوتة .

40 708 756

-

40 708 756

147 690 376

مساعدات ممنوحة .

-

-

-

-

تحمالت أخرى غير تقني�ة غير جارية .

-

187 421

187 421

522 698

تخصيصات غير تقني�ة غير جارية .

1 547 156 217

-

1 547 156 217

1 375 001 670

المجموع 12

1 587 864 974

187 421

1 588 052 395

1 523 214 744

 . 13فائض أو عجز غير تقين غير جاري ()11-12

261 542 688

- 187 421

261 355 267

- 93 701 785

 . 14فائض أو عجز غير تقين( )13+10

988 722 421

- 187 421

988 535 000

465 674 483

3 795 455 352

21 031 966

3 816 487 318

2 864 237 036

-

-

 . 15فائض أو عجز قبل احتساب الضرائب ()14+7
 . 16الضرائب على الفائض أو العجز
 . 17فائض أو عجز السنة المالية ()15-16

56

-

3 795 455 352

21 031 966

3 816 487 318

2 864 237 036

مجموع الناتج ( )1+2+5+8+11

11 325 487 609

21 219 387

11 346 706 996

9 918 243 009

مجموع التحمالت ( )3+4+6+9+12+16

7 530 032 256

187 421

7 530 219 677

7 054 005 973

فائض أو عجز السنة المالية (مجموع المنتوجات -مجموع التحمالت )

3 795 455 352

21 031 966

3 816 487 318

2 864 237 036
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