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ــين  ــة ، وتحس ــة االجتماعي ــيع التغطي ــق بتوس ــا يتعل ــة فيم ــة خاص ــورات ملحوظ ــازات وتط ــنة 2018 إنج ــت س عرف
ــن  ــي م ــان اإلجتماع ــي للضم ــدوق الوط ــي الصن ــن ف ــم و المنخرطي ــن له ــن المؤم ــل تمكي ــن أج ــات  م ــودة الخدم ج

ــودة. ــة الج ــات عالي ــن خدم ــتفادة م االس

توضــح إحصائيــ�ات هــذا العــام هــذا التطــور الملمــوس، حيــث ارتفــع عــدد األجــراء المصــرح بهــم إلــى 3،47 مليــون 
ــة  ــة األجري ــجلت الكتل ــار ، س ــس اإلط ــي نف ــايض. وف ــام الم ــة بالع ــا 2،6% مقارن ــادة قدره ــك زي ــجال بذل ــر، مس أجي
ــتراكات  ــة االش ــي حصيل ــغ بالتال ــم، لتبل ــار دره ــى 148 ملي ــت إل ــث وصل ــنة 2017 ، حي ــة بس ــبة 7% مقارن ــادة بنس زي
29،86 مليــار درهــم بمعــدل زيــادة قــدره 7،9% مقارنــة مــع عــام 2017.  ومــن ناحيــة أخــرى ، بلــغ مبلــغ الخدمــات 
المقدمــة مــا ين�اهــز 21،51 مليــار درهــم ، مســجال تطــورا بنســبة 7،6% مقارنــة بالســنة الفارطــة . وقــد تــم تســجيل 

53 مليــار درهــم مــن االحتي�اطــات لعــام 2018 ،  بزيــادة 8،1% عــن الســنة الفارطــة. 

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

ً
 اســتراتيجيا

ً
اعتبــرت لســنوات محــورا

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

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

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

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

ونظــًرا لوضعــه المالــي اإليجابــي و تحكمــه فــي نظــام التدبيــر، يقــوم الصنــدوق الوطــي للضمــان االجتماعــي 
ــمل  ــة لتش ــة والصحي ــة االجتماعي ــيع التغطي ــيما توس ــدة ، ال س ــات الجدي ــتعدا للتحدي ــتقبل ، مس ــة المس بمواجه

ــراء. ــر أج ــن الغي ــازل والعاملي ــال المن ــالت و عم ــن عام ــدة ، م ــات جدي فئ

تقديم: 



5التقرير  السنوي 2018

يســير الصنــدوق الوطــي للضمــان االجتماعيمجلــس إداري يت�ألــف مــن 24 عضــوا رســميا يعينــون بمرســوم لمــدة 
ثــالث ســنوات، ضمنهــم: 

8 ممثلين للدولة؛
8 ممثلين للشغالين؛

8 ممثلين للمشغلين؛
ــذا  ــه له ــن قبل ــة م ــة المفوض ــلطة الحكومي ــة أو الس ــس الحكوم ــ�ة، رئي ــي التركيب ــس اإلداري الثالث ــرأس المجل و ي

ــنة.  ــي الس ــ�ن ف ــل مرتي ــى األق ــك عل ــى ذل ــرورة إل ــت الض ــا دع ــع كلم ــرض، و يجتم الغ

لجنة التسيير والدراسات 

تنبثــق هــذه اللجنــة مــن المجلــس اإلداري، ويرأســها رئيــس المجلــس اإلداري أو الســلطة الحكوميــة الــي يفــوض 
ــر  ــع تدبي ــس اإلداري، بتتب ــات المجل ــ�ن اجتماع ــة بي ــرات الفاصل ــالل الفت ــة خ ــذه اللجن ــى ه ــد إل ــك. ويعه ــا ذل إليه
ــس  ــرف المجل ــن ط ــا م ــا فيه ــوض إليه ــائل المف ــع المس ــوية جمي ــاء بتس ــد االقتض ــام عن ــدوق، والقي ــؤون الصن ش

اإلداري.
و تت�ألف هذه اللجنة من: 

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

3 أعضاء 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.

المجلس اإلداري 

هيئ�ات
الحكامة
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المهام: 

عــالوة علــى المهــام الــي يضطلــع بهــا باعتبــ�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 تبنــ�اه الصنــدوق والذي 

يؤكــد علــى االلتــزام الدائــم بت�أميــن حمايــة اجتماعيــة تســتجيب لتطلعــات الزبنــ�اء وانتظاراتهــم 

القيم: 

ــا  ــي يضعه ــالث ال ــم الث ــي القي ــري ه ــمال البش ــن الرأس ــون وتثمي ــى الزب ــز عل ــة والتركي ــؤولية االجتماعي إن المس
ــه ــاح مهمت ــل إنج ــن أج ــطته م ــب أنش ــي صل ــي ف ــان االجتماع ــي للضم ــدوق الوط الصن

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 طاقاتنــ�ا لالســتماع وإســداء النصيحــة والتجــاوب مــع انتظــارات زبن�ائنــ�ا مــن مؤمــن 
لهــم و منخرطيــن و إســتب�اقها مــن خــالل توفيــر خدمــات تفاعليــة تســتجيب لحاجياتهــم فــي أقــرب اآلجــال، بكيفيــة

مهني�ة مبتكرة وموثوق بها

تثميــن الرأســمال البشــري : نســتثمر فــي المــوارد البشــرية مــن خــالل التكويــن المســتمر لتحفيــز مســتخدمين�ا كــي 
يضعــوا مؤهالتهــم و كفاءاتهــم فــي خدمــة الزبنــ�اء

المهام والقيم

المهام 
والقيم
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هيئ�ات
الحكامة 

ــد كان  ــا، ق ــتراتيجيا مهم ــا إس ــي طابع ــات تكت ــيير والدراس ــة التس ــا لجن ــي عقدته ــة ال ــات الخمس إن االجتماع
الغــرض منهــا المصادقــة علــى المخطــط الثالثــي 2020-2018، ثــم رفــع ودراســة ســين�اريوهات إصــالح 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(. 
ــا، عقــدت لجنــة االفتحــاص والمخاطــر اجتماًعــا إلعــداد عمــل المجلــس مــن أجــل مراجعــة التقريــر الموجــز لســنة 

ً
أيض

2017 وتقريــر االفتحــاص الخارجــي لعــام 2017.

ــي:  ــرارات، وه ــن الق ــد م ــاد العدي ــم اعتم ــث ت ــنة 2018، حي ــي س ــات ف ــس اإلدارة 3 اجتماع ــد مجل ــل، عق وبالمث
الموافقــة علــى تقريــر نشــاط المديــر العــام للســنة الماليــة 2017، المرســوم المؤقــت لبي�انــات الســنة الماليــة 2017، 
مراجعــة تقريــر االفتحــاص الخارجــي للحســابات، والموافقــة علــى برنامــج عمــل 2019، الموافقــة علــى ميزانيــ�ة 2019، 
ــادي  ــع االقتص ــة بالوض ــم الخاص ــات الدع ــة مقترح ــنة 2017، ودراس ــاص بس ــة الخ ــب الدول ــر مراق ــة تقري ومراجع

الصعــب لشــركة صناعــة النســيج فــي مكنــاس » ســيكوميك«. 

ــ�ة  ــة المعني ــع القضي ــل م ــراء التعام ــع إج ــي لوض ــان االجتماع ــي للضم ــدوق الوط ــس اإلدارة، إدارة الصن ــف مجل كل
 فــي التحقــق مــن صحتهــا مــع لجنــة التســيير والدراســات.

ً
والحــاالت المماثلــة والمــي قدمــا

مــن ناحيــة أخــرى، كلــف مجلــس اإلدارة لجنــة التســيير والدراســات بدراســة وإعــادة تقييــم التعويضــات العائليــة، 
وإصــالح 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: 
 

ــة  ــة، ومراجع ــة والداخلي ــف الخارجي ــات التوظي ــة عملي ــي: مراجع ــاص الداخل ــية لإلفتح ــام الرئيس ــ�ن المه ــن بي م
ــ�ة. ــوائل الطبي ــي   بالس ــان االجتماع ــات الضم ــن مصح ــة تموي ــغل ومراجع ــدان الش ــن فق ــض ع التعوي

تــم تنفيــذ مهمــة المراقبــة مــن طــرف هيئــ�ة مراقبــة التأمينــ�ات واالحتيــ�اط االجتماعــي وإدارة المخاطــر وذلــك مــن 
أجــل مراجعــة الحكامــة وإدارة المخاطــر والنظــام المعلوماتــي. 

القرارات المهمة لمجلس اإلدارة  
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الظرفية
 االقتصاديةواالجتماعية 

تب�اطؤ في المعدل العام لنمو الوطي اإلجمالي، بانتقاله من 4،1 % سنة 2017 إلى 3،0 % في سنة 2018؛
تب�اطؤ في نمو األنشطة الفالحية بانتقالها من 13،2% سنة 2017 إلى 3،8% برسم سنة 2018؛

انتعاش في األنشطة غير الزراعية من 2،8 % في عام 2017 إلى 2،9 % خالل 2018.

ارتفاع بنسبة 1،05% في الفئة العاملة النشيطة.
انخفاض بنسبة 0،4 نقطة في معدل البطالة الوطي: 9،8% في سنة 2018 مقابل 10،2% في سنة 2017.

ــه  ــؤدى عن ــغل م ــب ش ــق 000 126 منص ــه خل ــج عن ــني 2017 و 2018، نت ــ�ن س ــغل بي ــب ش ــداث 000 112 منص ــم إح ت
ــه. ــؤدى عن ــر م ــغل غي ــب ش ــدان 000 14 منص وفق

تطور الفئة العاملة النشيطة 

المصدر: المندوبي�ة السامية للتخطيط 

20172018

القيمة المضافة الفالحية

القيمة المضافة الغير فالحية 

القيمة المضافة للقطاع الثانوي

المؤشرات 

3،0%النمو اإلجمالي

%3،8

%2،9

%2،8

%4،1

%13،2

%2،8

%3،1

المصدر: المندوبي�ة السامية للتخطيط 

نسبة التغيير20172018المؤشرات 

الفئة العاملة النشيطة 

نسبة البطالة العامة

نسبة البطالة في المجال الحضري

نسبة البطالة في المجال القروي

10 699%1،05 

%10،2%9،8

%14،7%14،2

0،4-نقطة

0،5-نقطة

0،5-نقطة %4%3،5

10 811



الجزء األول:
 النظام العام 
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أرقام دالة 

النظام
العام

كتلة األجور المصرح بها
مليار درهم 

االشتراكات المستحقة 

مليار درهم 

األموال االحتي�اطية

مليار درهم

من التعويضات المصروفة
مليار درهم 

ح بهم األجراء المصرَّ
مليون

عدد المقاوالت المنخرطة 
ألف
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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 الوطي للضمان االجتماعي على 41 فرعا.

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.

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

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

ً
معظم أصحاب المعاشات يتلقونها بنكيا

آجال صرف التعويضات
خــالل 2018، تــم 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.

النسبةالمستفيدون
المؤمن لهم المستفيدون من التعويضات العائلية

المؤمن لهم النشيطين غير المستفيدين من معاش

أصحاب المعاشات

%98

%63

%99

آجال صرف التعويضاتالمستفيدون
التعويضات اليومية عن المرض أو األمومة

المعاشات

التعويض عن فقدان الشغل

استرجاع اإلشتراكات األجرية

16يوم

21،7يوم

47يوم

19،4يوم

النظام
العام
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تطوير الرأسمال البشري

يضــع الصنــدوق الوطــي للضمــان االجتماعــي الرأســمال البشــري فــي صلــب جميــع اســتراتجيات تطويــر الخدمــات 
ممــا يســمح بتثميــن الرأســمال البشــري لمؤسســتن�ا عبــر: 

ــن  ــور مه ــة تط ــتطيع مواكب ــاءات تس ــن كف ــة م ــات المؤسس ــ�ار حاجي ــن االعتب ــذ بعي ــف تأخ ــة توظي            • سياس
ــا ؛ ــا و كيف ــي كم ــان االجتماع الضم

           • سياســة تكويــن تأخــذ فــي االعتبــ�ار االحتي�اجــات التكوينيــ�ة لموظفــي الصنــدوق الوطــي للضمــان االجتماعــي؛ 
مــع مراعــاة حاجيــات المســتخدمين وتخصصاتهــم مــن جهــة، ومالءمتهــا مــع متطلبــات المؤسســة لكســب تحــدي 

تطويــر الخدمــات، مــن جهــة ثانيــ�ة.

ــا خــالل ســنة 2018، منهــم 93 
ً

باإلضافــة إلــى ذلــك، قــام الصنــدوق الوطــي للضمــان االجتماعــي بتعييــ�ن 228 موظف
مــن التقنييــ�ن المتخصصيــن، و 63 إطــارا و مهنــدس دولــة ، و 72 مــن األطبــاء والمســاعدين الطبييــ�ن. يبلــغ متوســط 
ــاء  ــي لألطب ــان االجتماع ــي للضم ــدوق الوط ــمح الصن ــك، س ــى ذل ــالوة عل ــا. ع ــدد 23 عاًم ــتخدمين الج ــر المس عم

االستشــاريي�ن بتطويــر مهاراتهــم مــن خــالل تحديــد االحتي�اجــات واختيــ�ار التوجهــات التكوينيــ�ة.

ــي  ــ�ن ف ــات التعيي ــة لعملي ــم 07/2013، المنظم ــة رق ــس الحكوم ــرة رئي ــكام مذك ــا ألح
ً

ــه وفق ــى أن ــارة إل ــدر اإلش تج
ــب  ــى مناص ــول إل ــث الوص ــن حي ــفافية م ــة والش ــي المعامل ــاواة ف ــد المس ــرام قواع ــؤولية واحت ــب المس مناص
المســؤولية داخــل الصنــدوق الوطــي للضمــان االجتماعــي، وبهــذا الصــدد تلقــت إدارة المــوارد البشــرية فــي ســنة 
ــد 49  ــف وعق ــ�ن 200 موظ ــم تعيي ــك، ت ــة لذل ــف، ونتيج ــروض التوظي ــن ع ــالن ع ــد اإلع ــيح بع ــب ترش 2018، 782 طل

لجنــة.

النظام
العام
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حصيـلة األنشطـة
حة  تطور عدد المقاوالت المنخرطة المصرِّ

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

المنخرطيــن  مجمــوع  مــن  المائــة  فــي   %25
ــل  ــا يحت ــارة، بينم ــاع التج ــون لقط ــدد ينتم الج
كل مــن قطاعــْي البنــ�اء والخدمــات المرتبــ�ة 

الثانيــ�ة بنســبة 16% لــكل واحــد منهمــا.
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ارتفــع عــدد المقــاوالت الــي تصــرح علــى األقــل بأجيــر 
ــنة 2017  ــن 922 223 س ــل م ــبة 6%، إذ انتق ــد بنس واح

ــنة 2018. ــى 693 234  س إل

النظام
العام
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الرتبــ�ة  الكبــرى  البيضــاء  الــدار  جهــة  احتلــت 
األولــى ب 30% ، متبوعــة بجهــة تانســيفت %11، 
ثــم جهــة الرباط بـــ 10% مــن مجمــوع المنخرطين. 

ارتفــع عــدد األجــراء المصــرح بهــم لــدى الصنــدوق 
الوطــي للضمــان االجتماعــي برســم ســنة 2018 
بنســبة 3% مقارنــة مــع ســنة 2017، ليُمــّر مــن 
3،38 إلــى 3،47 مليــون أجيــر مصــرح به.لــم يقتصــر 
هــذا اإلرتفــاع علــى ســنة 2018 فقــط بــل هــو 
مالحــظ منــذ ســنة 2014، حيــث ســجلت هــذه 
 ســنويا فــي المتوســط بلــغ %3،7 .

ً
الفتــرة تطــورا

المقاوالت المصرحة حسب الجهات

فئة األجراء المصرح بهم
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بني�ة مجموع األجراء المصرح بهم سنة 2017 حسب الفئة الُعمرية

األجراء المصرح بهم باحتساب نسبة متوسط األجر الشهري

46% مــن األجــراء المصــرح بهــم تقــل 
أعمارهــم عــن 35 ســنة.

ــي  ــه ف ــرح ب ــهري المص ــر الش ــط األج متوس
 مقابــل 

ً
ســنة 2018 ارتفــع إلــى 188 5 درهمــا

104 5 درهــم ســنة 2017، وهــو مــا يمثــل 
ــبة %1،7. ــادة بنس زي

5-59
6% 50-54

8%

20-24
10%

45-49
11%

40-44
13%

35-39
15%

30-34
17%

25-29
17%
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 %2 

(1 540-2 566)
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%20
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%16

(6 000-10 000)
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(10 000 et +)
%7

(4 000 - 5 000)
%7

(1 000 - 1 540)
%6

(5 000 - 6 000)
%4

(1 - 500)
%2

(500 - 1 000)

%3

النظام
العام



17التقرير  السنوي 2018

25% مــن األجــراء يصــرح بهــم لــدى الصنــدوق الوطــي للضمــان االجتماعــي بانتظــام طيلــة الســنة ) 312 يــوم عمــل(، 
مقابــل 23% ســنة 2017. 

األجراء المصرح بهم بصفة منتظمة

األجراء المصرح بهم حسب األنشطة المزاولة

312

%14 

%9 

%8 

%9 

%12 

%23

%25

نسبة األجراء المصرح بهمعدد األيام

152 إلى

53104 إلى

105156 إلى

157208 إلى

209260 إلى

261311 إلى
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يضــم قطــاع الخدمــات 21% مــن األجــراء المصــرح 
 بقطــاع الصناعــة %18، 

ً
بهــم ســنة 2018، متبوعــا

ثــم قطــاع التجــارة بـــ15%، و يليــه قطــاع البنــ�اء 
بـ %14.    

النظام
العام
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األجراء المصرح بهم حسب الجهة 

كتلة األجور وعدد األيام المصرحة

األجراء المصرح بهم 

ــب ب  ــدارة الترتي ــت ص ــاء احتل ــدار البيض ــة ال جه
 بجهــة طنجــة وأكاديــر 

َ
39% مــن األجــراء، متبوعــة

والربــاط ب 11% لــكل منهــا. 

كتلة األجور و عدد األيام المصرحة 
عرفــت كتلــة األجــور اإلجماليــة المصــرح بهــا 
نمــوا ســريعا بلــغ فــي المتوســط 7% خــالل 
ــرت  ــ�ن 2014 و 2018، و م ــدة بي ــرة الممت الفت

مــن 114 إلــى 148 مليــار درهــم.
هــذا التطــور هــو نتيجــة للجهــود الــي بذلها 
االجتماعــي،  للضمــان  الوطــي  الصنــدوق 

نذكــر منهــا:
ــق  ــن التحق ــ�اء م ــون بالزبن ــوم المكلف 1( يق

ــراء؛ ــح باألج ــن التصري ــودي م ال
2( ســاهمت بعثــات التفتيــش و المراقبــة 
مــن  المســتفيدة  الفئــة  توســيع  فــي 

الصحيــة؛ و  اإلجتماعيــة  التغطيــة 
ــدف  ــي ته ــل ال ــالت التواص ــتأثر حم 3( تس
و  لهــم  المؤمــن  بحقــوق  التعريــف  إلــى 
ــام  ــا باهتم ــتفادة منه ــة اإلس ــح كيفي توضي

شــريحة كبيــرة مــن المواطنيــ�ن.

 ������� �����
������

%39 
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 %8 
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%11 
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عدد األيام المصرح بها بي�ن 2017 و2018: 5،1+ %

تزايد عدد األيام المصرح بها في سنة 2018 ب 5،1%، حيث مر من 852 612 في 2017 إلى 113 658 سنة 2018.
هــذا التطــور هــو حصيلــة عامليــن همــا: انتظــام التصريحــات وعــدد األجــراء المصــرح بهــم، والذيــن يســتمرون فــي 

التزايــد مــن ســنة إلــى أخــرى.

النظام
العام
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التعويضات المصروفة

التعويضات المصروفة ما بي�ن 2017 و 2018:

المستفيدون من التعويضات ما بي�ن 2017 و 2018

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

فــي اإلجمــال، إنتقــل مجمــوع المســتفيدين مــن 103 800 1 فــي 2017 إلــى 000 840 1 فــي ســنة 2018، بنســبة تطــور  
 بنســبة قاربــت %20 .

ً
بلغــت 2،2%.  وتراجــع عــدد المســتفيدين مــن تعويــض اســترجاع االشــتراكات األجريــة منخِفضــا

20172018

10 373 61411 039 953% 6،4 

5 175 939

63 329

5 472 694

55 168

% 5،7 

% -12،9

903 302949 912% 5،9

16 516 18417 517 726  % 6،1 

التعويضات الطويلة األمد

التعويضات العائلية

التعويضات  القصيرة األمد

استرجاع االشتراكات األجرية

التعويضات

المجموع

نسبة التغيير

الوحدة: ألف درهم

20172018

544 000568 829 % 4،6 

1 280 064

11 999

1 317 536

9 641

 % 2،9

% -19،7

154 226164 420% 6،6

1 800 1031 840 000% 2،2

التعويضات الطويلة األمد

التعويضات العائلية

التعويضات  القصيرة األمد

استرجاع االشتراكات األجرية

المجموع

نسبة التغيير التعويضات

النظام
العام
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بني�ة التعويضات المصروفة حسب الفرع  

تســتمر التعويضــات الطويلــة األمــد فــي اعتــالء مجمــوع نســب التعويضــات بنســبة 63%،  فــي حيــن التعويضــات 
ــترجاع  ــرا اس ــم أخي ــبة 5%،  ث ــد بنس ــرة األم ــات القصي ــا التعويض ــبة 31%،  تليه ــ�ة بنس ــ�ة الثاني ــل الرتب ــة تحت العائلي

ــبة %0،31. ــة بنس ــتراكات األجري اإلش

النظام
العام
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التعويضات العائلية المصروفة ما بي�ن 2017 و2018: 

تطور مبلغ التعويضات العائلية

تطور عدد المستفيدين من التعويضات 

لقــد تطــورت مبالــغ التعويضــات العائلية بشــكل 
كبيــر فــي ســنة 2018 مقارنــة بســنة 2017، حيــث 
ارتفعــت إلــى 5،5 مليــار درهــم بنســبة تغيــر 
بلغــت 6% مقارنــة بســنة 2017. عــالوة علــى 
ذلــك، فــإن تطــور التعويضــات العائليــة مســتمر 
منــذ ســنة 2014 مــع زيــادة تبلــغ 5،8 % كل ســنة.

يرجــع تطــور التعويضــات العائليــة بشــكل رئيي 
إلــى تطــور عــدد المســتفيدين مــن التعويضــات، 
ــون  ــى 1،32 ملي ــنة 2018 إل ــي س ــع ف ــذي ارتف ال

 زيــادة قدرهــا %3.
ً
مؤمــن لــه، مســجال

النظام
العام
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المبالغ المصروفة برسم التعويضات القصيرة األمد

تطور عدد المستفيدين

ســّجل المبلــغ المصــروف برســم التعويضــات 
حيــث  بنســبة%6،   

ً
ارتفاعــا األمــد  القصيــرة 

انتقــل مــن 903 مليــون درهــم إلــى 950 مليــون 
درهــم  فــي 2018. 

التعويضــات  مــن  المســتفيدين  عــدد  عــرف 
ــل  ــث انتق ــا، حي ــا ملموس ــد ارتفاع ــرة األم القصي
مــن 226 154 ســنة 2017 إلــى 220 164 ســنة 2018، 

أي بنســبة زيــادة بلغــت %6،6.

الوحدة: ألف درهم

الوحدة: ألف درهم

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

استرجاع اإلشتراكات األجرية ما بي�ن 
2017 و 2018:

تطور عدد المستفيدين

عدد المستفيدين من استرجاع 
اإلشتراكات األجرية المصروفة 

ما بي�ن 2017 و2018: 

10،37

11،04

ارتفعــت التعويضــات الطويلــة األمــد المصروفــة 
خــالل 2018 إلــى مــا مجموعــه 11،04مليــار درهــم، 
مقابــل 10،37مليــار درهــم فــي 2017، مســجلة 

 بنســبة 6،4 %.
ً
 ملحوظــا

ً
بذلــك تطــورا

باســترجاع  المتعلقــة  التعويضــات  عرفــت 
 
ً
ــا ــنة 2018 انخفاض ــي س ــة ف ــتراكات األجري اإلش

 .2017 ســنة  مــع   
ً

مقارنــة  %12،9 بـــنسبة 

ســجل عــدد المســتفيدين إرتفاعــا ملموســا خــالل 
ســنة 2018، بزيــادة بلغــت 4،6% مقارنــة مــع 

ــنة 2017. س

اســترجاع  مــن  المســتفيدين  عــدد  عــرف 
اإلشــتراكات األجريــة المصروفــة خــالل الفتــرة

 بنسبة%19،7.   
ً
 2017-2018، تراجعا

الوحدة: مليون درهم

النظام
العام
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بني�ة المعاشات

%1

%69

%30%30
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يتضــح أن معاشــات العجــز ال تمثــل ســوى 1% مــن إجمالــي المســتفيدين مــن المعاشــات، و يمثــل المتقاعــدون %69 
مــن أصحــاب المعاشــات. فــي حيــن أن المســتفيدين مــن معاشــات المتوفــى عنهــم اليمثلــون ســوى 30% مــن هــذه 

. لفئة ا

النظام
العام
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متوسط العمر والمعاش حسب صنف المعاش و الجنس

إجمالي أصحاب المعاشات

إجمالي أصحاب المعاشات الجدد

الشــيخوخة  معاشــات  متوســط  يعتبــر 
ــغ،  ــث المبل ــن حي ــات م ــم المعاش ــن أه م
حيــث يصــل إلــى 961 درهــم شــهريا متبوعــا 
ــل 849  ــم، مقاب ــز 959 1 دره ــاش العج بمع
المتوفــى  معاشــات  كمتوســط  درهــم 

ــم.  عنه

التقاعــد  معاشــات  متوســط  ارتفــع 
ألصحــاب المعاشــات الجــدد فــي ســنة 2018 
و %1،2   2017 بســنة  مقارنــة   %2 بنســبة 

.2018-2014 الفتــرة  خــالل 
باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن 74% مــن أصحــاب 
أصحــاب  مــن  هــم  الجــدد  المعاشــات  

التقاعــد. معاشــات 

النساء

النساء

النساء

الرجال

الرجال

الرجال

48،64

60،98

62،23

2 070

2 065

1 010

49،76

61،03

61،75

2 242

2 171

1 093

المعاش

العجز

المتوفى
 عنهم

الشيخوخة

متوسط المعاش متوسط السنالجنس
)بالدرهم(

51،4

67،9

68،4

1 836

847

1 907

51،9

65،4

69،8

2 042

937

1 972

51،7

67،8

69،5

1 959

849

1 961

متوسط المعاشمتوسط السنالجنسالمعاش
)بالدرهم(

العجز

المتوفى
 عنهم

الشيخوخة
المجموع

المجموع

المجموع

النساء

النساء

النساء

الرجال

الرجال

الرجال

النظام
العام
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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.

ــرط  ــركات، انخ ــم أو الش ــن له ــع المؤم ــواء م ــة س ــيط العالق ــف وتبس ــض التكالي ــة، وخف ــادة اإلنت�اجي ــل زي ــن أج م
الصنــدوق الوطــي للضمــان االجتماعــي فــي اســتراتيجية رقمنــة عالقتــه مــع زبائنــ�ه. إذ تــم تحديــث جميــع منصاتــه 

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

 maــول ــف المحم ــق الهات ــرط cnss.ma، تطبي ــة المنخ ــد بواب ــث نج ــم: حي ــن له ــات للمؤم ــوات المعلوم ــدد قن تتع
ــاة  ــدن، قن ــر، لينك ــبوك، تويت ــى  فايس ــة إل ــي، باإلضاف ــى الصوت ــب اآلل ــان ‘ و المجي ــو ضم ــال  ’أل ــز االتص cnss  مرك

ــة. ــات الدين�اميكي ــوب و اللوح يوت

فيمــا يتعلــق بمركــز االتصــال فإنــه يخــول لزبنــ�اء المؤسســة اإلستفســار أو تقديــم الشــكايات دون زيــارة الــوكاالت، 
ــب  ــتعملوا المجي ــور، أن يس ــات األج ــع تصريح ــول وض ــات ح ــط لمعلوم ــون فق ــن يحتاج ــ�اءه الذي ــا لزبن ــن أيض ويمك

اآللــي وهــو متــاح علــى مــدار 24 ســاعة فــي اليــوم، و7 أيــام فــي األســبوع. 

فــي المتوســط، يســتخدم 500 34 زبــون هــذه الوســيلة شــهرًيا. كمــا يســتقبل المجيــب اآللــي حوالــي 716 53 مكالمــة 
ــهري. كمعدل ش

باإلضافــة إلــى ذلــك، يتعامــل مســتخَدمو مركــز االتصــال مــع متوســط 765 4 شــكاية شــهرًيا، يتــم إرســالها عبــر البريــد 
ــان  ــي للضم ــدوق الوط ــع الصن ــك، وض ــى ذل ــالوة عل ــي. ع ــان االجتماع ــي للضم ــدوق الوط ــى الصن ــي إل اإللكترون

االجتماعــي صفحــة علــى فايســبوك تتيــح اإلطــالع واإلجابــة علــى شــكايات وتظلمــات زبن�ائــه. 
وبالتالــي، نالحــظ أن الصنــدوق الوطــي للضمــان االجتماعــي يبــ�دل مجهــودات كبيــرة يومًيــا لتســهيل الخدمــة علــى 

الزبنــ�اء.

النظام
العام
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»بوابة ضمانكم«

، حيــث انتقــل مــن 
ً
 مســتمرا

ً
يشــهد عــدد المقــاوالت الــي تعتمــد خدمــة األداء عــن بعــد، عبــر بوابــة ضمانكــم، تصاُعــدا

040 62 فــي 2017 إلــى 563 86 ســنة 2018.

بلــغ عــدد المقــاوالت المنخرطــة الــي تعتمــد التصريــح عبــر بوابــة »ضمانكــم« 837 162 مقاولــة فــي 2018 مقابــل 
ــبي�ل  ــي س ــة ف ــودات المبذول ــل المجه ــن 20% بفض ــر م ــع بأكث ــد ارتف ــدد ق ــذا الع ــث أن ه ــي 2017. حي 095 136 ف

ــه. تعميم
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96 % من األجراء يصرح بهم عبر ضمانكم

98 %  من الكتلة األجرية ُيصّرح بها للصندوق الوطي للضمان اإلجتماعي عبر ضمانكم

عــرف عــدد األجــراء المصــرح بهــم عبــر بوابــة ضمانكــم تطــورا ملموســا، حيــث أن 96% مــن األجــراء يتــم التصريــح بهــم 
عبــر ضمانكــم، وانتقــل عددهــم مــن 106 799 2 فــي 2017 إلــى 256 849 2 فــي ســنة 2018، هــذا التطــور يوضــح جليــا 

ثقــة المقــاوالت المنخرطــة فــي بوابــة ضمانكــم. 

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

ــث  ــم، حي ــر ضمانك ــي عب ــان اإلجتماع ــي للضم ــدوق الوط ــا للصن ــرح به ــة المص ــة األجري ــح الكتل ــكل واض ــورت بش تط
ــنة 2018.  ــي س ــم ف ــار دره ــى 137،8 ملي ــنة 2017 إل ــي س ــم ف ــار دره ــن 126،8 ملي ــت م انتقل

المبلغ :مليار درهم
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مركز االتصال »ألو ضمان«
عدد المكالمات  

»Ma CNSS« عدد تحميالت تطبيق الهواتف الذكية

لقــد انخفضــت نســبة اســتعمال مركــز اإلتصــال آلــو ضمــان ب 29-%، حيــث انتقــل عــدد المكالمــات الــواردة مــن 608 583 
ســنة 2017 إلــى 847 413 ســنة 2018. ويعــزى هــذا اإلنخفــاض إلــى اللجــوء إلــى إســتعمال قنــوات التواصــل األخــرى.

ــون  ــن 5،6 ملي ــر م ــك بأكث ــرب، و ذل ــي المغ ــ�ة ف ــات المهني ــبة للتطبيق ــى بالنس ــ�ة األول ــل الرتب »Ma CNSS« يحت
ــن. ــف مؤم ــن 350 أل ــر م ــة أكث ــة منتظم ــتعمله بصف ــا يس ــل، كم تحمي

بلــغ عــدد التحميــالت للتطبيــق الذكــي »Ma CNSS« ، 4،04 مليــون تحميــل مقابــل 2،93 مليــون فــي 2016، بنســبة 
تطــور إيجابيــ�ة 38%. وهــو مــا يعكــس تزايــد الوعــي بالخدمــات المتاحــة علــى النســخة الجديــدة مــن التطبيــق الــذي 

يمكــن مســتعمليه مــن تتبــع ملفاتهــم وتحميــل شــواهدهم.
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بوابة المؤمن لهم

ــر بالذكــر أنــه فــي كل شــهر ، يســتخدم مــا يقــرب مــن 000 42 مــن المؤمــن لهــم البوابــة لإلطــالع علــى أوضاعهــم  جدي
ومتابعــة ملفاتهــم.

فــي ســنة 2018 ، عبــر هــذه الوســائل، يقــدم الصنــدوق الوطــي للضمــان االجتماعــي العديد من خدمــات مجانيــ�ة وآمنة، 
بنســبة 100% متوفــرة ومتاحــة علــى مــدار 24 ســاعة فــي اليــوم، 7 أيام في األســبوع.

مهام التفتيش والمراقبة:
فــي إ طــار محاربــة القطــاع غيــر المهيــكل، أنشــأ الصنــدوق الوطي للضمــان االجتماعــي نظاًما يتعلــق بالبحــث الميداني، 
وتحديــد قطاعــات األنشــطة والشــركات الــي يشــتب�ه فــي تعرضها لمخاطــر كبرى للتهــرب االجتماعــي، وذلك عــن طريق 

تطويــر التبــ�ادالت مــع اإلدارات األخــرى، وكذلك تحســين نظــام الرقابــة االجتماعية.
 

إجراءات ودية:
نفــذ الصنــدوق الوطــي للضمــان االجتماعــي  320 6 مهمــة وديــة خــالل 2018، و تــم القيام بها مــن خالل تحديــد القطاعات 
المســتهدفة مثــل البنــ�اء والنســيج والمقاهــي والمطاعــم والمــدارس الخاصــة والمخابــز ومحــالت الحلويــات والعيادات 

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

ــجار  ــراء ، أش ــه الحم ــارس، الفواك ــتن�ة / المغ ــال، البس ــبي�ل المث ــى س ــة، عل ــطة الفالحي ــاء األنش ــالل إحص ــن خ ــذا م وك
الزيتــون ، مــزارع لتســمين ، تربيــ�ة الماشــية - تربيــ�ة الدواجــن ، الشــمندر ، الحبــوب، الخضــروات، الحمضيات، التشــجير ، 

جمع/قطــف الزيتــون والبرتقــال.... وبالتالــي، تــم جــرد 095 1 مــن المــزارع.
ومــن اإلجــراءات الوديــة األخــرى، اســتهداف الشــركات الغيــر منخرطــة فــي الصنــدوق الوطــي للضمــان االجتماعــي، 

ــ�ن ســنوات 2015 و 2016 و 2017. ــم إنشــاؤها بي الــي ت

2017

2018
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التخطيط على أساس المعطيات الخارجية
 

بي�انات من المديرية العامة للضرائب :
ــدى  ــا ل ــرح به ــور المص ــة األج ــع كتل ــف )CPC( م ــدات والتكالي ــاب العائ ــي حس ــن ف ــور الموظفي ــ�ن أج ــق بي التوفي

ــي. ــان االجتماع ــي للضم ــدوق الوط الصن
التوفيــق بيــ�ن عــدد األجــراء المصــرح بهــم فــي الئحــة التصريحــات والتدقيــق فــي األجــور )DTS( وعــدد األجــراء المصرح 

بهــم بـــالصندوق الوطي للضمــان االجتماعي.
 

مراقبة التصريح الزائد: التحقق من عالقة الشغل :
أنشــأ الصنــدوق الوطــي للضمــان االجتماعــي نظاًمــا لالســتهداف والمراقبــة لمكافحــة هــذه المخالفــات. وتعتمــد 
ــى  برمجــة  المهــام علــى الشــكايات الفرديــة لعــدد مــن األجــراء، وكذلــك علــى التخطيــط الوقائــي الــذي يعتمــد عل
مجموعــة مــن معاييــر االختيــ�ار الــي تقيــم مخاطــر التصريــح الزائــد. باإلضافــة إلــى ذلــك، يتــم إدارة حــاالت التصريــح 
الزائــد مــن قبــل اللجنــة المنشــأة لهــذ الغــرض، وقــد تــم تنفيــذ 502 مهمــة مراقبــة للتصريحــات الزائــدة فــي ســنة 

2018 ، ممــا كشــف عــن عــدم وجــود عالقــة الشــغل ل157 شــخصا، ممــا يعــي 31% مــن األشــخاص المراقبيــ�ن.

ملخص اإلنجازات
ــادة  ــنة 2017، بزي ــي س ــط ف ــة فق ــل 2300 مهم ــة مقاب ــي 2727 مهم ــان االجتماع ــي للضم ــدوق الوط ــرى الصن أج
ــ�ن وتعديــل وضــع 49157 مؤمــن لــه. وهــذا يمثــل زيــادة  قدرهــا 19%. كل هــذه المهــام جعلــت مــن الممكــن تقني

ــنة 2017. ــع س ــة م ــبة 15% مقارن بنس
وبالتالــي، فــإن كتلــة األجــور الناتجــة عــن التعديــل بلغــت 1،57 مليــار درهــم فــي ســنة 2018 بزيــادة نســبتها %48، 

حيــث كانــت تبلــغ 1،06 مليــار درهــم فــي ســنة 2017.
نتيجــة لذلــك، 88% مــن األجــراء الذيــن تمــت تســوية وضعيتهــم يرتكــزون فــي قطاعــات البنــ�اء والصناعــات التحويلية 

و اإليــواء واإلطعــام والتجــارة وأعمــال الخدمــات اإلداريــة الدعــم و النقل.
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2 3002 727%19

1 7541 875%7

253502%98،5

293350%19،45

42 75249 157%15

1،061،57%48

العدد اإلجمالي للمهام المصادق عليها قصد المراقبة  منها :

مراقبة عدم التصريح والتصريح الناقص

مراقبة التصريح الزائد

مراقبة التصريح غير المتعلق بالتصريحات الزائدة

عدد األجراء الذين تمت تسوية وضعيتهم

اة )مليار درهم( كتلة األجور الُمسوَّ

20172018المؤشرات
نسبة 
التغيير

يتبيــ�ن مــن خــالل هــذا الجــدول أن ســنة 2018 قــد شــهدت تزايــدا واضحــا فــي وتيــرة عمليــات المراقبــة والتفتيــش، 
وكذلــك فــي النت�ائــج المحصــل عليهــا :

عمليات تحصيل الديون

مــن بيــ�ن اإلجــراءات الرئيســية للســنة الماليــة 2018، أن أصبحــت عمليــات التحصيــل تلقائيــ�ة. ولتحقيــق ذلــك ، كان 
مــن الضــروري رقمنــة عمليــات التحصيــل عــن طريــق تعميــم  التطبيــق اإللكترونــي الخــاص بالتحصيــل القســري علــى 

جميــع القباضــات.
 

ــ�ة  ــع الهيئ ــاق م ــى اتف ــل إل ــم التوص ــذا، ت ــات. له ــار الملف ــي مس ــم ف ــة 2018 بالتحك ــنة المالي ــراءات الس ــق إج تتعل
ــة. ــراء الذم ــرض وإب ــطرة التع ــة مس ــى مراجع ــة إل ــ�ن، إضاف ــوان القضائيي ــ�ة لألع الوطني

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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أنشطة التحصيل

التحصيل التلقائي

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

عرف التحصيل القسري انخفاضا ملموسا وذلك لفائدة التحصيل التلقائي

التحصيل القسري

الوحدة: ألف درهم

الوحدة : مليون درهم
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ــدة  ــار ع ــل ثم ــي، تحصي ــان االجتماع ــي للضم ــدوق الوط ــة للصن ــات التابع ــت المصح ــنة 2018، واصل ــالل س خ
إجــراءات تــم اتخاذهــا لتطويــر أداء نشــاط ومردوديــة المصحــات، حيــث أن النتيجــة المتحصــل عليهــا تنبــي 
ــد  ــ�ة قص ــدات الطبي ــث  الوح ــع تحدي ــي، م ــي والمال ــر التنظي ــتوى التطوي ــى مس ــة عل ــود المبذول ــى الجه عل

ضمــان اســتمرارية وديمومــة جــودة الخدمــات.
كان النقــاش الــذي بــدأ قبــل خمــس ســنوات حــول مراقبــة تدهــور الوضــع المالــي، وعــدم التوفــر الكافــي 
ــبث�ا  ــياق و تش ــذا الس ــي ه ــ�ة. ف ــدات الطبي ــ�ة للوح ــة التقني ــدات ، والمنص ــرية، والمع ــوارد البش ــى الم عل
ــب( ،  ــودة والتطبي ــالمة والج ــة )الس ــرض الرعاي ــي بغ ــب أن تف ــات يج ــى أن المصح ــص عل ــذي ين ــدأ ال بالمب
ــع  ــال يجم ــي فع ــوذج طب ــه نم ــن خالل ــرح م ــ�ة، اقت ــات الطبي ــتراتيجية للمصح ــة اس ــروع دراس ــالق مش ــم إط ت
ــر  ــ�ة بتوفي ــ�ن مجموعــة متنوعــة مــن الخدمــات وكذلــك نمــوذج اقتصــادي متــوازن يســمح للوحــدات الطبي بي

ــروف. ــل الظ ــي أفض ــة ف ــة الصحي الرعاي
ــع  ــا التطل ــح لن ــرات تتي ــع المؤش ــة لجمي ــنوات الماضي ــس س ــدى الخم ــى م ــت عل ــي تحقق ــازات ال إن اإلنج

ــر. ــزم أكب ــة وع ــتقبل بثق ــات المس ــة تحدي ــام ومواجه ــى األم إل
والمــوارد  االســتراتيجية  اآلفــاق  ســاهمت  حيــث  المنهــج  نفــس  علــى  الحفــاظ  تــم   ،2018 ســنة  خــالل 

فــي: المخصصــة 

• تطوير األنشطة؛

• تعزيز الجودة؛

• اســتمرار تحديت المصحات؛

• تعزيــز تنظيم المصحات؛

الديون؛ • تحصيل 

• التحكــم في النفقات.

حصيلة أنشطة الوحدات الطبي�ة

النظام
العام
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ــنة 2017،  ــم س ــون دره ــن 438 ملي ــه م . بانتقال
ً
ــا  عموم

ً
ــ�ا ــى إيجابي ــي يبق ــالت اإلجمال ــم المعام ــور رق ــظ أن تط يالَح

ــاوي %2. ــادة تس ــبة زي ــنة 2018 بنس ــي س ــم ف ــون دره ــى445 ملي إل
ــبة  ــت نس ــة حقق ــرة وطنج ــارة، القنيط ــات اإلن ــ�ن أن مصح ــدة، يتبّي ــى ح ــة عل ــب كل مصح ــات حس ــل المعطي تحلي

إنجــازات جيــدة فــي ســنة 2018.

 بـ 11% َو 65% على التوالي.
ً
يتبي�ن من المعطيات الواردة أن مؤشرات المستعجالت و اإلستشفاء قد شهدت تطورا

رقم معامالت المصحات

أهم مؤشرات اإلنت�اج

درب غلف
الزيراوي

أكادير

اإلنارة

طنجة

القنيطرة

الجديدة

مراكش

سطات

الحي الحسين

وجدة

البرنويص

المحمدية

438 216445 587%2

74 390

43 66440 431%-7

%-4

%-3

65 14162 588

20 83921 837%5

24 36726 048%7

23 48624 810%6

33 76836 983%10

39 01640 417%4

22 35823 143%4

25 85826 718%3

18 76218 176

17 13818 215%6

29 43030 350%3

75 871%2

رقم المعامالت المصحة
2017

رقم المعامالت 
2018

نسبة التطور
2018/2017

المجموع
الوحدة : ألف درهم

438 216445 587%2%100

284 503289 096%2%65

45 53649 837%9%11

34 21831 903%-7

%-7

%7

34 62234 463%0%8

29 96230 499%2%7

7 1797 752%8%2

2 1962 037%0

الحصةالمؤشر

المجموع

اإلستشفاء
المستعجالت

عدد حصص تصفية الكلي
عدد الفحوصات باألشعة
عدد اإلستشارات الطبي�ة

المختبرات الطبي�ة
أخرى

نسبة التطور
2018/2017

رقم المعامالت 
2017

رقم المعامالت 
2018

النظام
العام
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ارتفاع نتيجة االستغالل :

تطور اإلعانات الممنوحة للمصحات

ــم  ــم برس ــون دره ــل 200- ملي ــم مقاب ــون دره ــّدر ب 175- ملي ــتغالل تق ــة اس ــة 2018 بنتيج ــنة المالي ــت الس ِتَم
ُ
اخت

ــنها بـــ 13% مقارنــة مــع الســنة الماضيــة. ســنة 2017، وهــو مــا يعــي تحسُّ

أسفر التسيير المعقلن للوحدات الطبي�ة عن انخفاض الدعم الممنوح لها.

������� �������

��������

438 216445 587%2

108 814100 428%-8

152 811156 148%2

376 742363 971%-3

%-3 638 367620 546

-200 151-174 959%13

نسبة التغيير 20172018المؤشر
17/18

رقم المعامالت

نفقات التسيير )المشتريات(

نفقات أخرى خارجية

نفقات المستخدمين

مجموع النفقات

نتيجة االستغالل

الوحدة : ألف درهم

النظام
العام
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الحصيلة المالية

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

ــن 46،8  ــت م ــث انتقل ــا ، حي ــا هام ــر ارتفاع ــداع والتدبي ــدوق اإلي ــدى صن ــة ل ــة الموَدع ــوال االحتي�اطي ــجلت األم س
مليــار درهــم فــي نهايــة ســنة 2017 إلــى 50،8 مليــار درهــم فــي نهايــة ســنة 2018 ، هــذا التطــور ناتــج عــن إيداعــات 

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

������� �������

��������

الوحدة: مليون درهم

الوحدة: مليار درهم

%96

%1%2

�������� �����������

�������� ��������� �����
	� ����������

���� ������� �������� �����
	� ����������

العائدات الصافية

صندوق اإليداع والتدبير ضامن

النظام
العام
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25 199 733 31987 327 03325 112 406 28623 581 916 237

21 637 920 738

1 841 769 336

102 226 164

21 392 404 429

15 749 982 007

1 167 796 551

4 474 625 871 

-

2 189 511 809

1 899 484 845

-

-

-

-

1 899 484 845

-

22 477 452 620

2 071 865 074

563 088 592

18 064 307 794

17 296 868 275

217 589 226

549 850 293

-

7 048 098 492

1 969 502 965

-

-

-

-

1 969 502 965

-

87 327 033

-

-

-  220 921 843

- 220 921 843

-

-

-

133 594 810

-

-

-

-

-

-

-

22 564 779 653

2 071 865 074

563 088 638

18 285 229 638

17 517 790 118

21 589 226

549 850 293

25 199 733 319

6 914 503 681

1 969 502 965

-

-

-

-

1 969 502 965

-

----

-

-

-

-

-

1 899 484 845 

4 088 996 653

-

-

-

-

-

1 969 502 965

9 017 601 456

-

-

-

-

-

-

133 594 810

-

-

-

-

-

1 969 502 965

8 884 006 646

- - - -

المساهمات 

المساهمات  في طور التحصيل

منتجات أخرى

استرجاع االستغالل - تحويل التحمالت 

تعويضات ومصاريف 

تعويضات عن الخدمات

تحمالت االستغالل األخرى 

تخصصات االستغالل 

 نت�ائج االستغالل

تحمالت االستثمار المخصصة لتمثي�ل األرصدة والمخزونات  

استرجاع عن تحمالت االستثمار عن األصول 

فوائد ومنتوجات االستثمار األخرى 

أرباح الصرف 

سندات مثبت�ة أخرى 

أرباح عن انجاز استثمارات مخصصة لتمثي�ل أرصدة ومخزونات

عائدات االستثمار المخصصة لتمثي�ل أرصدة والمخزونات 

منتوجات االستثمار المخصصة لتمثي�ل األرصدة المخزونات

رصيد العمليات التقني�ة )2-1( 

تحمالت الفوائد

مصاريف تدبير االستثمارات  

خسائر الصرف  

خسائر إنجاز االستثمارات المخصصة لتمثي�ل األرصدة والمخزونات  

تحمالت االستثمارات األخرى  

تخصيصات االستثمار 

الناتج المالي )5-4( 

الناتج التقين 

الخاصة بسنةطبيعة العمليات  
 1 

مجموع السنة السنة الماضية 2
 3=1+2

مجموع السنة 
 N=1 الماضية

العمليات  

حساب العائدات و التكاليف :
الحساب التقي

النظام
العام
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904 010 163617 169904 627 332824 549 023 

447 128 248

359 683 590

-

-

17 737 186

1 514 406 145

71 727 212

469 273 422

420 296 849

-

-

15 057 062

1 557 793 302

71 746 661

-

617 169

-

-

-

35 396 241 

6 762 382

469 273 422

419 679 680

-

-

15 057 062

1 522 397 062

64 984 279

148 713 357 22 026 242170 739 599159 033 229

382 962 952

845 249 162

-

209 245

55 224 345

-689 857 122

13 001 938

449 430

-

10 627 491

1 925 017

248 765 527

-

223 623 652

15 141 875

-

-235 763 589

-925 620 711 

387 191 638

864 783 037

-

109 388 

53 222 981

-653 165 970

4 045 837

65 100

-

2 519 855

1 460 882

242 890 832

-

228 817 319

14 073 513

-

-238 844 995

-892 010 965

124 640

3 082 071

-

-

3 400 907 

-34 779 071

374 820

-

-

374 820 

-

13 850 342 

-

-

13 850 342

-

-13 475 522

-48 254 594

397 066 998

861 700 966

-

109 388

49 822 074

-618 386 899 

3 671 017

65 100

-

2 145 036

1 460 882

229 040 490

-

228 817 319

223 171

-

-225 369 373

-843 756 371

منتوجات التسيير الجارية 

منتوجات االستغالل غير التقني�ة الجارية 

فوائد و منتوجات غير تقني�ة جارية 

إعانات الدولة من أجل االستغالل

منتوجات أخرى غير تقني�ة جارية 

استرجاع االستغالل، تحويل التحمالت 

تحمالت التسيير الخارجية 

مشتريات مستهلكة، مواد أدوات 

تحمالت خارجية أخرى 

ضرائب ورسوم 

تحمالت المستخدمين 

تحمالت االستغالل األخرى 

تحمالت مالية غير تقني�ة جارية 

تخصيصات االستغالل 

نت�ائج التسيير الجاري )2-1(

منتجات التسيير غير الجارية 

نت�ائج تفويت التثبيت�ات 

معونات التوازن 

منتجات أخرى غير  جارية

استرجاع غير جاري: نقل التحمالت 

5تحمالت التسيير غير الجارية 

قيم صافية الستخماد التثبيت�ات  

مساعدات ممنوحة 

تحمالت أخرى جارية 

تخصيصات غير جارية الستخمادات واألرصدة 

نت�ائج التسيير غير الجاري )5-4(

نت�ائج التسيير )6+3(

الخاصة بسنةطبيعة العمليات  
 1 

السنة الماضية
2 

مجموع السنة 
 3=1+2

مجموع السنة 
 N=1 الماضية

العمليات  

حساب التدبير

النظام
العام
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9 017 601 456 4 088 996 653

- 892 010 965-925 620 711

8 125 590 491 

27 081 909 251

908 673 169

27 990 582 420

18 064 307 794

19 864 991 929

1 800 684 135

8 125 590 491

3 163 375 942

25 481 401 082

837 550 962

26 318 952 044

21 392 404 429

23 155 576 101

1 763 171 673

3 163 375 942

I
II
III

الناتج التقين 

ناتج التسيير 

الناتج الصافي 

مجموع المنتوجات التقني�ة 

مجموع منتوجات التسيير 

مجموع المنتوجات 

مجموع التحمالت التقني�ة 

مجموع التحمالت التسيير 

مجموع التحمالت 

الناتج الصافي 

السنة الماضية السنة المالية 

تلخيص

ملخص  حساب العائدات و التكاليف

النظام
العام



الجزء  الثاني:
نظام التأمين اإلجباري

 عن المرض
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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 الوطنيــ�ة المرجعيــة لبعــض اإلجــراءات الطبيــ�ة الــي يســتفيد منهــا جــزء كبيــر 
ــي  ــة ، وبالتال ــ�ة المرجعي ــة الوطني ــؤدى والتعريف ــغ الم ــ�ن المبل ــعا بي ــا شاس ــرزت فرق ــي أب ــم وال ــن له ــن المؤم م

تقتــرح هــذه الدراســة زيــادة فــي نســب التعويــض.

وفيمــا يتعلــق باألدويــة الغيــر القابلــة للتعويــض، تــم إجــراء فحــص لقائمــة األدويــة الحاليــة باإلضافــة إلــى تحديــد 
ــ�ة  ــة الوطني ــى الوكال ــات إل ــل المقترح ــرض، ونق ــن الم ــاري ع ــن اإلجب ــى التأمي ــر عل ــم التأثي ــل وتقيي ــاالت العم مج
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 
ــا إلــى أكثــر مــن 200 دواء. دواء حالًي

نظام التأمين
اإلجباري

 عن المرض
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مراحل التطور الرئيسية

نونبر  2002 : صدور القانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية األساسية.
غشت 2005 : نشر المراسيم التطبيقية.

شتنبر 2005 : دخول النظام حيز التطبيق والشروع في تحصيل االشتراكات.
مارس 2006 : الشروع في استرداد مصاريف الخدمات الطبي�ة أو تحملها لفائدة المستفيدين.

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

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

 طويــل األمــد و 10 
ً
يوليــوز  2008 - دجنبــر 2009 : اإلعفــاء الجزئــي أو الكلــي مــن التذكــرة المعدلــة ل 98 مرضــا

أمــراض مزمنــة ومكلفــة تنــ�درج فــي مجملهــا ضمــن 108 حــاالت مرضيــة.

فبراير 2010 : تمديد نظام التامين اإلجباري عن المرض للعالجات الخارجية.
ــل  ــن قب ــوا م ــد أن كان ــوق بع ــل وذوي الحق ــة لألرام ــة الصحي ــي التغطي ــق ف ــى الح ــة عل ــتنبر 2011 : المحافظ ش

ــي. ــه الرئي ــن ل ــاة المؤم ــد وف ــرة بع ــق مباش ــذا الح ــدون ه يفق

دجنبر  2012 : تمديد نظام التامين اإلجباري عن المرض للبحارة الصيادين الحرفيي�ن.
أبريل 2013 : إقرار تحمل األدوية المكلفة عن طريق نظام الثالث المؤدي.

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

ــذي  ــاري «، ال ــن اإلجب ــام التامي ــور - نظ ــاج المط ــد اإلدم ــغيل  »عق ــوض بالتش ــر النه ــذ تدابي ــر 2016: تنفي ين�اي
ــاري. ــي اإلجب ــن الصح ــي التأمي ــتراكات ف ــب، اإلش ــرة التدري ــالل فت ــة، خ ــه الدول ــل في تتحم

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

ــح مؤسســات خدمــات الرعايــة الصحيــة الشــاملة  ــر اإلنترنــت لصال ــو 2017: تنفيــذ »PS Portal« للخدمــة عب يوني
الدعــم.

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

شتنبر 2017: تمديد التغطية لألرامل متعددة الزوجات ذوات معاش تقاعدي أقل من 500 درهم.
ــات  ــع طلب ــة لتتب ــة » Extranet« المخصص ــن منص ــتفادة م ــن االس ــة م ــفاء الجامعي ــز االستش ــن مراك  2018 : تمكي

ــؤدي. ــث الم ــام الثال ــار نظ ــي إط ــة ف ــة المقبول ــة األدوي ــيع الئح ــة لتوس ــبقة، باإلضاف ــل المس التحم

نظام التأمين
اإلجباري

 عن المرض
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نالحــظ مســتوى التحســن فــي ســنة 2018 مــن حيــث عــدد الفئــات المؤهلــة لالســتفادة أو الفئــات المخولــة الحــق،  
األمــر نفســه ينطبــق علــى غالبيــ�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 
000 500 ملــف فــي اليــوم خــالل ســنة 2018.

أرقام دالة 
أهم األنشطة الرئيسية للتأمين اإلجباري على المرض

20172018

6،56،9%6،2

%6،8

%8،7

%12،5

%11،8

%20

%6

6،3

4،7

4،0

7،3

6

17

5،9

4،2

3،54

6،52

5

16

نسبة التغيير المؤشر
17/18

الفئات المؤهلة لالستفادة )مليون شخص(

الفئات المخولة الحق )مليون شخص(

عدد الملفات الموَدعة في اليوم

التعويضات المصروفة )مليار درهم(

اشتراكات قيد التحصيل )مليار درهم(

متوسط ملفات التعويضات للمؤمن لهم

متوسط ملفات التعويضات للخدمات الصحية

نظام التأمين
اإلجباري

 عن المرض
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أهم اإلنجازات

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

 مــن دفــع التكاليــف كاملــة.
ً
بــدال

االجتماعات اليت تعقدها هيئ�ات الحكامة
 

عقــدت لجنــة الدراســات و التدبيــر 3 اجتماعــات فــي عــام 2018 وفحصــت ثالثــة مكونــات: المصادقــة علــى المخطــط 
الثالثــي 2018/2020 ، وإعــداد أعمــال مجلــس إدارة يونيــو 2018 وتحضيــر جلســة مجلــس اإلدارة دجنبــر 2018  .

ــا اجتماًعــا إلعــداد أشــغال مجلــس اإلدارة بهــدف فحــص 
ً

باإلضافــة إلــى ذلــك ، عقــدت لجنــة التدقيــق والمخاطــر أيض
البي�انــات الموجــزة لســنة 2017 مــن جهــة، و تقريــر اإلفتحــاص الخارجــي لســنة 2017 مــن جهــة أخــرى.

ــي  ــا ه ــم اعتماده ــي ت ــية ال ــرارات الرئيس ــت الق ــنة 2018. وكان ــي س ــن ف ــا اجتماعي
ً

ــس اإلدارة أيض ــد مجل ــا عق كم
المصادقــة علــى تقريــر المديــر العــام عــن الســنة الماليــة 2017 ، ملخــص البي�انــات الموجــزة لســنة 2017 ، مراجعــة 
تقريــر رأي المدقــق الخارجــي عــن الحســابات ، والموافقــة علــى خطــة عمــل لســنة 2019 ، والموافقــة علــى ميزانيــ�ة 

ســنة 2019 ، ومراجعــة تقريــر مراقــب الدولــة لســنة 2017 وأخيــرا تعديــل ميزانيــ�ة ســنة 2018.

نظام التأمين
اإلجباري

 عن المرض
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حصيلة األنشطة

تتشــكل الفئــات المخولــة الحــق فــي 
االســتفادة مــن التأميــن اإلجبــاري 
عــن المــرض فــي 2018 مــن األجــراء 
النشــيطين وذوي حقوقهــم )األزواج 

واألطفــال( بنســبة بلغــت %86 .

تطور عدد الملفات المقدمة

تجــدر اإلشــارة إلــى أن الصنــدوق قــد عمــل علــى 
اإلعــداد لمشــروع يهــم التعاقــد مــع شــركات 
ــاري  ــن اإلجب ــات التأمي ــة ملف ــتتكفل بمعالج س
عــن المــرض، مــن أجــل اســتيعاب التدفــق الوفير 
ــل  ــي العم ــوم ، وبالتال ــة كل ي ــات المودع للملف

ــف. ــاع المصاري ــة وإرج ــات المعالج ــى أوق عل

ــروض  ــب الع ــن طل ــالن ع ــم اإلع ــك ، ت ــا لذل وتبع
واختيــ�ار مقــدم الخدمــة بشــكل جيــد ، فــي حيــن 
يتــم إجــراء التعديــالت الالزمــة علــى التنضيــم 
ــتمر. ــكل مس ــات بش ــم المعلومي ــي ونظ الداخل

الفئات المخولة الحق

ل لهم الحق حسب القطاع األجراء المخوَّ

2 283 786

910 996

2 263 122

5 457 904

511 857 

222 602

185 953

920 412

6 378 316

صنف المؤمن لهم

المجموع العـام

العددنوعية العالقة

األجـراء  )%86(

المؤمن لهم

المؤمن لهم

األزواج

األزواج

األطفال

األطفال

المجموع الفرعي )1(

المجموع الفرعي )2(

أصحاب المعاشـات )%14(

نظام التأمين
اإلجباري

 عن المرض
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تطور أنشطة التأمين اإلجباري على المرض

تزايد االستهالك حسب عدد الملفات، عدد المستفيدين والمبالغ 

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

201720182017-2018

4 288 2034 661 212%9

%8

%10

%9

%19

نقطة 1،36+

18 645

1 518 107

4 101 931

4 205 289

%63،46

17 222

1 382 226

3 771 883

3 523 854

%62،1 

المؤشر
عدد الملفات المودعة

عدد الملفات المودعة في اليوم

عدد الملفات اليت تم تعويضها

مبلغ التعويضات )مليون درهم(

نسبة التعويض عن مصاريف العالجات

عدد المستفيدين من خدمات نظام
 التأمين اإلجباري عن المرض

 بنســبة 10% مــا 
ً
ســّجل عــدد المؤمــن لهــم المســتفيدين مــن خدمــات نظــام التأميــن اإلجبــاري عــن المــرض ارتفاعــا

ــالل  ــات ب 9% خ ــدد الملف ــد ع ــن تزاي ــي حي ــنة 2018. ف ــتفيد س ــون مس ــغ 1،52 ملي ــايْم 2017 و 2018، إذ بل ــ�ن ع بي
نفــس الفتــرة، وارتفــع عــدد الملفــات المعوضــة بنفــس النســبة وشــهد مبلــغ التعويضــات قفــزة قــدرت ب %19.

ســنة 2018 ، بلــغ العــدد اإلجمالــي للملفــات المودعــة 4،66 مليــون ملــف، أي بزيــادة بلغــت نســبتها 9% بالمقارنــة 
مــع 2017 .

2017

4 288 203

2018

4 661 212%9

3 824 0654 158 314%9

%14

%4

%7

228 058

238 173

36 667

200 340

229 685

34 113

نسبة التغييرنوع الملف

المجموع

ملف استرداد مصاريف العالج بالنسبة للمؤمن لهم

طلب استرداد مصاريف مهنّي الصحة

طلب التحمل وطلب الحصول على الموافقة المسبقة

طلب تخويل الحق برسم األمراض الطويلة األمد

نظام التأمين
اإلجباري

 عن المرض
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آجال صرف التعويضات

بني�ة مصاريف العالجات الخارجية حسب طبيعتها

ارتفعــت آجــال اســترداد مصاريــف العــالج بيــوم واحــد، ويرجــع ذلــك إلــى التزايــد المســتمر لعــدد الملفــات المودعــة 
فــي اليــوم.

تمثــل »الصيدلــة« أكثــر مــن 47%مــن إجمالــي المبلــغ المســترد علــى أســاس العالجــات الخارجيــة ، متبوعــا بالتحاليــل 
.%17 الطبي�ة 

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

%20

%6

20172018اآلجال القانوني�ةالمؤشر
اآلجال الحقيقية

3 أشهر علىاسترداد مصاريف عالج المؤمن لهم
5 أيام أبعد تقدير

17 يوم16 يوم

6 أيام

6 أشهر على
 أبعد تقدير

استرداد مصاريف مهنّي الصحة

نسبة التغيير

نظام التأمين
اإلجباري

 عن المرض
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التعويضات المصروفة حسب صنف المؤمن له

توزيع مصاريف التحمالت المسبقة حسب مقديم العالجات

3،712،352،70

973

2 629

%100

%100

820

1 925

%64

%54

1 247

4 628

%36

%46

المجموع
األجـراءأصحاب المعاشات

صنف المؤمن له

وتيرة إيداع الملفات

متوسط الكلفة / الملف )بالدرهم(

متوسط الكلفة / المستفيد )بالدرهم(

نسبة عدد الملفات

نسبة التعويضات الممنوحة

%100%100

%80،0%87،0

%10،3%6،6

%7،6%5،4

%1،9%0،5

%0،2%0،5

صنف مقديم العالجات

المجموع

المصحات الخاصة

مصحات الصندوق الوطين للضمان االجتماعي

المراكز االستشفائي�ة الجامعية

المستشفيات العمومية

العصبة الوطني�ة لمحاربة أمراض القلب 
والشرايي�ن

تســتمر المصحــات الخاصــة فــي االســتحواذ علــى أكبــر حصــة مــن التحمــالت المســبقة الممنوحــة ب 80% مــن حيــث 
العــدد و 87% مــن مبلــغ التحمــالت. 

الحصة حسب 
العدد

الحصة حسب
 مبلغ التعويض

نظام التأمين
اإلجباري

 عن المرض
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األمراض الطويلة األمد المشمولة بالتغطية حسب صنفها 

96 317%28

%24

%10

%4

%4

%3

%3

%2

%2

%2

%2

%2

%2

%1

%1

%1

%1

%1

%1

%5

%100

83 135

33 071  

15 322  

14 281  

11 674  

9 730  

8 590

7 939  

7 777

6 216  

5 938  

5 795

3 706

4 578  

3 297  

2 734  

2 628

2 407  

18 908  

347 566

%

المجموع العام

صنف المؤمن لهصنف المرض

داء السكري المعتمد على األنسولين وغير المعتمد على األنسولين

ارتفاع ضغط الدم الشديد

األورام الخبيث�ة

مرض الربو الحاد

مرض الشرايي�ن التاجية

جراحة القلب

الفشل الكلوي المزمن والنهائي

اعتالالت صمامات القلب الرئوية

اضطرابات دائمة اإليقاع والتوصيل

الزرق المزمن

اضطرابات خطيرة للشخصية

نزيف أو إفقار بالدماغ أو النخاع الشوكي

مرض الصرع الحاد

) Cو B أمراض الكبد المزمنة النشيطة )التهاب الكبد

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

التهاب المفاصل الروماتويدي المتطور والحاد

حالة العجز العقلي

مرض باركنسون

ذهان

أمراض أخرى

نظام التأمين
اإلجباري

 عن المرض
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بني�ة المستفدين من التأمين االجباري عن المرض 

بني�ة مبالغ التعويض 

%11

%89

غير الحاملين لألمراض الطويلة األمد 

الحاملون لألمراض الطويلة األمد 

%60

%40

غير الحاملين لألمراض الطويلة األمد 

الحاملون لألمراض الطويلة األمد

ــاري  ــن االجب ــن التأمي ــتفيدين م ــن المس ــي 11% م يعان
عــن المــرض مــن األمــراض الطويلــة األمــد و المكلفــة .

اســتهلك الحاملــون لألمــراض الطويلــة األمــد والمكلفة 
ــل  ــنة 2018 مقاب ــالل س ــض خ ــغ التعوي ــن مبال 60% م

56% برســم الســنة الماضيــة .

نظام التأمين
اإلجباري

 عن المرض
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بني�ة  األموال االحتي�اطية للتأمين اإلجباري عن المرضاألموال االحتي�اطية للتأمين اإلجباري عن المرض

استقرار عائدات توضيف  األموال االحتي�اطية للتأمين اإلجباري عن المرض

الحصيلة المالية

تمثــل احتي�اطيــات التعويضــات الواجــب أداؤهــا الجــزء األكبــر مــن احتي�اطيــات التأميــن اإلجبــاري عــن المــرض ،  بحصة 
75،25% مقابــل 24،75% الحتي�اطيــات التأمين.

الوحدة: مليون درهم

الوحدة: مليون درهم

نظام التأمين
اإلجباري

 عن المرض
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1. االستغالل

1. المساهمات .

اقتطاع من احتي�اطي األمان .

تسويات المساهمات .

المجموع 1 

2. منتوجات تقني�ة لالستغالل .

منتوجات االستغالل األخرى .

استرجاع االستغالل، تحويل التحمالت.

منتوجات التسيير الجارية .

المجموع 2 

3 . تعويضات 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 . التحمالت التقني�ة لالستغالل 

مشتريات مواد و أدوات مستهلكة .

تحمالت خارجية أخرى .

رسوم و ضرائب .

تحمالت المستخدمين .

تحمالت االستغالل األخرى .

تخصيصات االستغالل .

المجموع 4 

الخاصة بسنةطبيعة العمليات  
 1 

السنة الماضية
2 

مجموع السنة 
 3=1+2

مجموع السنة 
 N=1 الماضية

العمليات  

حساب العائدات والتكاليف

نظام التأمين
اإلجباري

 عن المرض
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5 . منتوجات االستثمار لتغطية اأٍلرصدة التقني�ة 

عائدات االستثمار .

أرباح الصرف .

أرباح عائدات االستثمارات .

فوائد و منتوجات االستثمارات األخرى .

استئن�اف التحمالت التقني�ة لتغطية األرصدة التقني�ة. تحويل التحمالت  .

المجموع 5 

6 . تحمالت االستثمار لتغطية األرصدة التقني�ة 

مصاريف تسيير االستثمارات .

خسارات الصرف .

خسارات عائدات االستثمار .

تحمالت االستثمار األخرى .

أرصدة االستثمارات لتغطية األرصدة التقني�ة .

المجموع 6 

-7 فائض او عجز تقين ) 1+2+3-4+5-6(

---

-

-

-

559 376 268

559 376 268

-

-

727 179 733 

-

727 179 733 

-

-

-

-

-

-

-

-

727 179 733

727 179 733

8 . المنتوجات غير التقني�ة الجارية 

عموالت المستلمة للتدبير الحساب .

مبيعات السلع .

منتوجات االستغالل- الخدمات االجتماعية .

منتوجات مالية غير تقني�ة جارية .

تثبيت�ات تم انت�اجها من طرف المؤسسة التعاضدية لفائدتها .

المجموع 8 

الخاصة بسنةطبيعة العمليات  
 1 

السنة الماضية
2 

مجموع السنة 
 3=1+2

مجموع السنة 
 N=1 الماضية

العمليات  

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

نظام التأمين
اإلجباري

 عن المرض
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9 . التحمالت 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 

10. فائض أو عجز غير تقين جاري )8-9( 

11. منتجات غير تقني�ة جارية .

منتجات تفويت التثبيت�ات .

معونات التوازن .

استرجاع عن معونات االستثمار  .

منتجات أخرى غير تقني�ة غير جارية .

استرجاع غير جاري: نقل التحمالت .

المجموع 11

12 . تحمالت غير تقني�ة غير جارية

قيم صافية الستخماد التثبيت�ات المفوتة .

مساعدات ممنوحة .

تحمالت أخرى غير تقني�ة غير جارية .

تخصيصات  غير تقني�ة غير جارية .

المجموع 12

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

14 . فائض أو عجز غير تقين) 13+10(

15 . فائض أو عجز قبل احتساب الضرائب )14+7( 

16 . الضرائب على الفائض أو العجز 

17 . فائض أو عجز السنة المالية )15-16(

مجموع الناتج ) 1+2+5+8+11( 

مجموع التحمالت ) 3+4+6+9+12+16( 

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

نظام التأمين
اإلجباري

 عن المرض


