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وفــي ظــل هــذه الظــروف الصعبــة، مــا انفــك الصنــدوق 
الوطنــي للضمــان االجتماعــي باعتبــاره مؤسســة مواطنــة، 
عازمــا علــى تأديــة دوره فــي خدمــة المواطنيــن مدفوعــا 
طيلة السنة بقيم التضامن والمرونة والكفاءة. وإدراكا منه 
لمــا يســتدعيه زمــن األزمــة الصحيــة مــن تعزيز لــروح التعاضد 
والمواســاة، ظــل الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي 
باإلضافــة إلــى كونــه أداة فعالــة فــي خدمــة الدولــة، وفًيــا 
بالتزاماتــه تجــاه مؤمنيــه ومنخرطيــه. وحرًصــا منــه علــى 

المشــاركة فــي الحركيــة التضامنيــة 
الوطنية، ساهم الصندوق الوطني 
 500 للضمــان االجتماعــي بمبلــغ 
مليون درهم في الصندوق الخاص 
بتدبير جائحة كوفيد19، كما وضعت 
المؤسسة مصحاتها وأطرها الطبية 

وشــبه الطبيــة رهــن إشــارة المصالــح العموميــة.

ــر التــي اتخذتهــا  ــا فــي تطبيــق بعــض التدابي وبالمــوازاة مــع ذلــك، لعبــت المؤسســة دورا محوري
لجنــة اليقظــة االقتصاديــة، وتوزيــع المســاعدات التــي منحتهــا الدولــة لألجراء.فاســتفاد أزيــد مــن 

1,1 مليــون أجيــر مــن هــذه التعويضــات، بمبلــغ إجمالــي قــدره 5,9 مليــار درهــم.

وخــال فتــرة الحجــر الصحي الشــامل الــذي عرفه المغرب 
فــي أول أيــام انتشــار الجائحــة، واصــل الصنــدوق الوطنــي 
للضمــان االجتماعــي نشــاطه بتفــان واتــزان، وحافــظ علــى 
عاقة دائمة مع زبائنه بفضل استراتيجية تواصلية تقوم 
على االستباقية والتوعية. إن التعبئة االستثنائية للرأسمال 
البشــري وتفعيــل »مخطــط اســتمرار النشــاط«، قــد مكنــا 

المؤسســة مــن مواصلــة العمــل بكامــل 
طاقتهــا مــن أجــل تقديــم الخدمــات فــي 
وقتها المعتاد، وضمان اســتفادة الزبائن 

مــن حقوقهــم رغــم القيــود المفروضة.

انقضــت2020، لكنهــا خلفــت فــي األذهــان ذكريــات راســخة عــن ســنة شــهد خالهــا 
العالــم فتــرات عصيبــة تفشــى معهــا القلــق وعــدم االســتقرار، وحملــت فــي ثناياهــا 
أولــى التداعيــات الصحيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة التــي خلفتهــا جائحــة كوفيد19.
لقــد حظيــت هــذه الجائحــة باهتمــام الــرأي العام،وباتــت أكبــر تحــٍد يواجــه البشــرية بعــد أن قلبــت 

حيــاة النــاس رأســا علــى عقب،وأدخلــت النشــاط االقتصــادي فــي انتكاســة شــديدة.

فــي مواجهــة هــذه األوضــاع، كانــت اســتجابة بلدنــا، تحــت الرعايــة الســامية والرؤيــة المســتنيرة 
لصاحــب الجالــة الملــك محمــد الســادس، حفظــه اللــه، فعالــة ومثاليــة علــى عــدة مســتويات. 
وتحــت يافطــة »التضامــن«، اتحــد الجميــع، وتمــت تعبئــة جــل المؤسســات العموميــة، وعلــى 
رأســها الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي، لكبــح جمــاح هــذه األزمــة باتخــاذ سلســلة تدابيــر 

غيــر مســبوقة مكنــت مــن حمايــة المواطنيــن ودعــم االقتصــاد.

» وفــي ظــل هــذه الظــروف الصعبــة، مــا 
انفــك الصنــدوق الوطنـي للضمـان االجتماعـي 
باعتبـاره مؤسسـة مواطنـة، عازمــا علــى تأديــة 
دوره فــي خدمــة المواطنيــن مدفوعــا طيلــة 
الســنة بقيــم التضامــن والمرونــة والكفــاءة. «

» ينبغــي أن تتكاثــف جهــود الجميــع، وتتعزز 
روح التضامــن والتــآزر «

» وخـــال فتـــرة الحجـر الصحي الشـامل الـذي 
عرفه المغرب فـي أول أيـام انتشـار الجائحـة، 
واصـل الصنـدوق الوطنـي للضمـان االجتماعـي 
نشـــاطه بتفـــان واتـــزان، وحافـــظ علـــى عاقة 

دائمــة مــع زبائنــه «

» تمكن الصندوق الوطنـي للضمـان االجتماعـي، 
فـي وقـت قياسـي، مـن إضفـاء الطابـع اإللكترونـي 

علـى إجـراءات عملـه وتبسـيطها. «
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عاوة على ذلك، واعتماًدا على إنجازاته ورصيده فيما يتعلق بالتحول الرقمي، تمكن الصندوق 
الوطنــي للضمــان االجتماعــي، فــي وقــت قياســي، مــن إضفــاء الطابــع اإللكترونــي علــى إجــراءات 
عملــه وتبســيطها، فقــد كانــت الرقمنــة ضــرورة ال غنــى عنهــا قصــد تقليل التبادل المــادي للوثائق 
ومواصلــة تقديــم الخدمــات فــي احتــرام تــام لمبــدأ التباعــد الجســدي. وعليــه، خضعــت األنظمــة 
المتوفــرة للتحديــث مــن جهة،وتعــزز العــرض الرقمــي بإضافــة العديــد مــن الخدمــات الجديــدة مــن 
جهــة أخــرى، وفــي مقدمتهــا بوابــة »Covid19.cnss.ma« الخاصــة بالجائحــة. وبالفعــل، مكنــت 
هذه األدوات الرقمية من تنزيل التدابير المتخذة، والحد بالتالي من وطأة األزمة على المشغلين 

والمســتخدمين خــال هــذه الفترة.

تعكس حصيلة أنشطة الصندوق الوطني للضمان 
االجتماعــي لســنة 2020، بشــكل جلــي آثــار الشــرخ 
الــذي أحدثتــه الجائحــة فــي االقتصــاد المغربــي. 
فعلــى الرغــم مــن االرتفــاع الطفيــف فــي عــدد 
المســتخدمين المصــرح بهــم بنســبة0,6% وزيــادة 
عدد المقاوالت المنخرطة بنسبة %5,9، ما انفكت 
نســبة األجــراء المتأثريــن بانعــدام األمــن الوظيفــي 
ترتفــع. كمــا انخفــض إجمالــي كتلــة األجور المصرح 
2020، حيــث  2019 و  بيــن   %4,3 بهــا بنســبة 
انتقــل مــن 157 إلــى 150 مليــار درهــم. وســجلت 
االشــتراكات المحصلــة خــال هــذه الفتــرة بدورهــا 

انخفاضــا بنســبة5,6% ليصــل حجــم االشــتراكات المســتحقة إلــى 22,5 مليــار درهــم.

ومــن ناحيــة أخــرى، أحــرز مبلــغ التعويضــات المصروفــة فــي إطــار النظــام العــام زيــادة بنســبة%9,6 
22 مليــار  وناهــزت قيمــة الخدمــات المقدمــة 
درهم في ســنة 2020، وحقق المبلغ المســدد 
فــي إطــار التأميــن اإلجبــاري عــن المــرض زيــادة 

قدرهــا15,2% ليصــل إلــى 5 مليــارات درهــم.

ومع ذلك، لم يعرقل االنكباب على تدبير األزمة 
الوطنــي للضمــان  الصنــدوق  الصحيــة، ســعي 
االجتماعــي الحثيــث لتحقيــق طموحاتــه. فعلــى 
ــة الطــوارئ الناجمــة عــن اختنــاق  الرغــم مــن حال
تنزيــل  الصنــدوق  الوضــع االقتصادي،واصــل 
محــاوره االســتراتيجية الكبــرى. وهكــذا عملــت المؤسســة إلــى جانــب تســريع وتيــرة الرقمنة،علــى 
تحســين جــودة خدمــة الزبنــاء، تعزيــز اســتراتيجية التحصيــل والنهــوض بالرأســمال البشــري. وفضــا 

عــن ذلــك، أحــرزت عمليــة تعميــم التأميــن اإلجبــاري عــن المــرض تقدمــا ملحوظــا.

وفــي الختــام، يجــدد الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعي،تطبيقــًا للتعليمــات الملكية الســامية 
التــي تضمنهــا خطــاب العــرش ليــوم 29 يوليــوز 
2020،عزمــه علــى رفــع التحــدي المتمثــل فــي 
التغطيــة االجتماعيــة لتشــمل جميــع  توســيع 
بالمســاهمة  المغاربــة والتزامــه بشــكل فعــال 
فــي إصــاح نظــام الحمايــة االجتماعيــة الوطنــي. 

الوطنــي للضمــان  الصنــدوق  وعليــه، يســير 
االجتماعــي نحــو الســنة المقبلــة مدفوعــا بالكثيــر 
اتحــاًدا  أكثــر  مــن الطمــوح فــي خلــق مجتمــع 
ومساواة واستدامة،مؤكدا التزامه بأداء مهمته 

كمؤسســة عموميــة فــي خدمــة وطنهــا ومواطنيهــا.

» ومـن ناحيـة أخـرى، أحـرز مبلـغ التعويضـات 
المصروفـة فـي إطـار النظـام العـام زيـادة بنسـبة 
 9,6% وناهــزت قيمــة الخدمــات المقدمــة 

22 مليــار درهم في سـنة 2020، «

» ومــع ذلــك، لــم يعرقــل االنكبــاب 
على تدبير األزمة الصحيــــة، ســــعي 
الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعـي 

الحثيـث لتحقيـق طموحاتـه. «

» يجـدد الصنـدوق الوطنـي للضمـان االجتماعي 
عزمــــه علــــى رفــــع التحــــدي المتمثــــل فــــي 
توســيع التغطيــة االجتماعيــة لتشــمل جميــع 

المغاربــة «
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 تــقــــــريــــر
مـجـلـــس اإلدارة

عقــد مجلــس اإلدارة اجتماعيــن عــن بعــد بتاريــخ 24 مــارس و 8 يونيــو مــن ســنة 
2020، خصصــا لتــدارس اإلجــراءات الواجــب اتخاذهــا لمواجهــة األزمــة الناجمــة 

عــن جائحــة كوفيد19.وقــد أســفر االجتماعــان عــن اتخــاذ 6 قــرارات، أهمهــا:

 المساهمة بمبلغ 500 مليون درهم في الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد19؛

  إعفــاء المقــاوالت فــي وضعيــة صعبــة بســبب انعكاســات األزمــة مــن الزيــادات عــن التأخيــر 
فــي أداء واجبــات االشــتراك والغرامــات برســم الفتــرة الممتــدة مــن شــهر مــارس إلــى شــهر 

يونيو 2020؛

  إعفــاء المشــغلين الذيــن توفــرت فيهــم كل الشــروط المنصــوص عليهــا فــي المرســوم 
2.20.331 المتعلــق بتنفيــذ القانــون 25.20، مــن مجمــوع الزيــادات عــن التأخيــر فــي أداء 
واجبــات االشــتراك والغرامــات وصوائــر المتابعــات المتعلقــة بالديــون الخاصــة بفتــرة يونيــو 

2020 ومــا قبلهــا؛ 

  إعفــاء المشــغل مــن التعويــض الــذي يدفعــه لــكل أجيــر متوقــف عــن العمــل مؤقتــا خــال 
أشــهر أبريــل، مــاي ويونيــو 2020، مــن وعــاء االشــتراكات المعتمــد مــن قبــل الصنــدوق 

الوطنــي للضمــان االجتماعــي.
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يعتبــر الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي مؤسســة عموميــة تديــر نظــام 
التغطيــة االجتماعيــة اإلجباريــة لجميــع أجــراء القطاع الخــاص في المغرب. في 
بداية األمر، اقتصر نطاق خدمات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي على 
تغطيــة المخاطــر االجتماعيــة. وابتــداء مــن ســنة 1979، اتســع مجــال خدماتــه 
ليشــمل تقديــم العاجــات الطبيــة مــن خــال إنشــاء العديــد مــن الوحــدات 

الطبيــة متعــددة التخصصــات.

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، 
مؤسسة مواطنة في خدمة المغرب 

والمغاربة ألزيد من 60 سنة

تـــــــــاريـخــنـــا

تأسيس نظام 
الضمان االجتماعي 

ألجراء الصناعة 
والتجارة والمهن 

الحرة

منح رب العائلة 
األجير إجازة إضافية 
عن كل مولود جديد 

يزداد لديه

أول إصالح 
يشهده 

نظام الضمان 
االجتماعي

إحداث التأمين 
االختياري 

لنظام الضمان 
االجتماعي

توسيع نظام الضمان 
االجتماعي ليشمل أجراء 

الضيعات الفالحية و 
الغابوية

 إحداث الحد
األدنى للمعاش

دخول نظام الضمان 
االجتماعي حيز التطبيق 

وتسليم أول بطاقة تسجيل 
من لدن جاللة المرحوم الملك 
الحسن الثاني للسيد بوشعيب 
ربيحي، عامل بمقاولة للنسيج 

بمدينة الجديدة

وضع كيفية تكوين 
و تدبير األموال 

االحتياطية المودعة 
بصندوق اإليداع 
والتدبير من قبل 

الصندوق الوطني 
للضمان االجتماعي

تدشين أول مصحة 
للضمان االجتماعي 

من لدن صاحبة السمو 
الملكي األميرة اللة 
مريم بدرب غلف 

بالدار البيضاء

توسيع نظام الضمان 
االجتماعي ليشمل 

أجراء مقاوالت الصناعة 
التقليدية

ثاني إصالح للنصوص 
المنظمة للصندوق 
الوطني للضمان 

االجتماعي

توقيع أول اتفاقية 
للضمان االجتماعي 
بین المغرب وفرنسا

1959
1961

1963
1965

1972197719811996
1974197919931999

2000
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ثالث إصالح للنصوص 
المنظمة للصندوق 
الوطني للضمان 

االجتماعي

انطالق عدة أوراش لتحديث 
منظمومة الصندوق الوطني 
للضمان االجتماعي تحسين 

التعويضات الممنوحة 
والخدمات المقدمة 

)الحكامة، القيادة، الموارد 
البشرية، التفتيش والمراقبة، 

إزالة الصفة المادية عن 
الخدمات(

توسيع سلة عالجات 
التأمين الصحي اإلجباري 

عن المرض لتشمل 
العالجات الخارجية

دخول حيز التنفيذ 
لالجراء المتعلق بتحمل 
تكلفة األدوية الباهضة 
الثمن في اطار نظام 

الثالث المؤدی

توسيع سلة عالجات 
التأمين اإلجباري عن 

المرض لتشمل عالجات 
الفم و األسنان بالنسبة 
لجميع المستفيدين من 

هذا النظام.

تعميم خدمات التأمين اإلجباري 
عن المرض على العدول 

والمفوضين القضائيين والمرشدين 
السياحيين

اعتماد إجراءات استثنائية 
لمواجهة تداعيات جائحة 

كوفيد-19

العمل بضرورة التصريحات 
اإللكترونية

تفعيل نظام التأمين 
 اإلجباري

عن المرض
إحداث بوابة 
»ضمانكم«

تمديد التعويضات 
العائلية لتشمل 

أجراء قطاع 
الفالحة

إصدار القانون 
84.11 المؤسس 
لتوسيع التغطية 
االجتماعية لصالح 
مهني النقل غير 

األجراء

تعميم التغطية 
االجتماعية لفائدة 
العامالت والعمال 

المنزليين

دخول حيز التطبيق المنفعة 
الجديدة المتعلقة بالتعويض 

عن فقدان الشغل

دخول حيز التطبيق التعويض 
الجديد المتعلق باسترجاع 
االشتراكات األجرية لفائدة 

المؤمن لهم الذين بلغوا سن 
التقاعد دون التوفر على 

3240 يوم من التأمين

2004201020132015
2019

2020

200520092011 20032014

2006
2008
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مهمتنا
إن مهمتنــا األساســية، كمؤسســة عموميــة، تكمــن فــي تدبير نظام التغطيــة االجتماعية اإلجبارية 
لمجموع أجراء القطاع الخاص في المغرب. وبموازاة ذلك، نعمل بشكل مستمر على الرفع من 
جــودة الخدمــات التــي نقدمهــا لزبائننــا وضمــان تمتيعهــم بتغطيــة اجتماعيــة فعالــة، حيــث يكــرس 
الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي كل طاقاتــه الحيــة خدمــة لهذا الطموح. ويعكس شــعارنا 
»ملتزمــون بحمايتكــم«، بوضــوح هــذا التوجــه، ويجســد التزامنــا الدائــم بتأميــن حمايــة اجتماعيــة 

تســتجيب لتطلعــات زبائننــا وانتظاراتهم. 

قـيـمـنـا
ــة دعائــم يســتند  المســؤولية االجتماعيــة، التوجــه نحــو الزبــون وتثميــن الرأســمال البشــري... ثاث

عليهــا الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي مــن أجــل أداء مهمتــه بــكل نجــاح.

ــر  ــة وتوفي ــى العاجــات الصحي ــوج إل ــن لضمــان الول ــة: نعمــل جاهدي   المســؤولية االجتماعي
دخــل لمؤمنينــا وكــذا تعميــم التغطيــة الصحيــة واالجتماعيــة لجمــوع أجــراء القطــاع الخــاص 

ولــذوي حقوقهــم. 

ــه خطــوة  ــه ومواكبت ــون لاســتماع إلي ــا مجنــدة خدمــة للزب ــون: كل طاقاتن   التوجــه نحــو الزب
ــا منكــب علــى تمكيــن  ــه. إن كل تركيزن بخطــوة حتــى نكــون فــي مســتوى تطلعاتــه وطموحات
هــذا الزبــون مــن خدمــات تفاعليــة متجــددة تســتجيب إلــى حاجياتــه فــي أحســن الظــروف، بــكل 

موثوقيــة ومهنيــة وفــي أقــرب اآلجــال.

  تثميــن الرأســمال البشــري: نؤمــن إيمانــا راســخا بمواردنــا البشــرية وبالــدور الحاســم الــذي 
تلعبــه. لــذا، بادرنــا بــكل جديــة لاســتثمار فــي طاقاتنــا البشــرية بالتكويــن والتحفيــز المســتمر كــي 

يســخروا كل قدراتهــم و كفاءاتهــم خدمــة للزبــون.
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» يتمتع الرأسـمال البشـري للصندوق الوطني 
متعــــددة  بمهــــارات  االجتماعــــي  للضمــان 
التخصصــات، تجعــل منــه المحــرك الرئيســي 
لعمــل المؤسســة والعامــل األهـم لخلـق القيمـة 
المضافـــة. ولهـــذا الســـبب، يضـــع الصنــــدوق 
الوطنــي للضمــان االجتماعــي الرأســمال البشـري 
فـي صلـب اهتماماتـه اإلداريـة والتنظيميـة «

الموارد البشرية
يتمتع الرأســمال البشــري للصندوق الوطني للضمان 
االجتماعــي بمهــارات متعــددة التخصصــات، تجعــل 
ــه المحــرك الرئيســي لعمــل المؤسســة والعامــل  من
األهــم لخلــق القيمــة المضافــة. ولهــذا الســبب، يضــع 
الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي الرأســمال 
البشــري فــي صلــب اهتماماتــه اإلداريــة والتنظيميــة 
ويجعــل مــن تنميتــه محوًرا رئيســًيا ضمن اســتراتيجيته 

التنمويــة الشــاملة.

إن سياســة تدبيــر المــوارد البشــرية بالصنــدوق الوطنــي 
للضمــان االجتماعــي تســتهدف الرفــع مــن قيمــة العنصــر 
البشــري لكونــه مفتاحــا للنجــاح والتنميــة. لذلــك، توظــف 
المؤسســة جميــع اإلمكانيــات المتاحــة لتحفيــز مواردهــا 
البشــرية حتــى يتســنى لهــا ربــح رهــان التحديــات الكبــرى. 

وقــد أثمــرت هــذه السياســة المتبعــة ألزيــد مــن نصــف قــرن مــن الزمــن، عــن اســتقطاب النســاء 
والرجــال األكثــر كفــاءة فــي ســوق العمــل.

و تعتمــد سياســة تدبيــر المــوارد البشــرية للصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي علــى عــدة 
اتفاقيــة المســتخدمين: آليات،تحكمهــا 

التدبيــر التوقعــي للوظائــف والمســارات المهنيــة: بفضــل مقاربــة اســتباقية ووقائيــة، يمكــن 
التدبيــر التوقعــي للوظائــف و المســارات المهنيــة مــن رســم رؤيــة مســتقبلية للمهــن ولمؤهــات 

تطويرهــا وكــذا للوظائــف والكفــاءات؛

التواصــل الداخلــي: يتمثــل دوره أساســا فــي تعزيــز ثقافــة المقاولــة وحــس االعتــزاز باالنتمــاء 
للصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي بغيــة تحقيــق األهــداف المنشــودة والرفــع مــن تحفيــز 

وأداء المســتخدمين؛

السياســة االجتماعيــة: ترتكــز علــى تحســين ظــروف العمــل )الســامة، الوقايــة الصحيــة، طــب 
الشــغل، الــخ...( باإلضافــة إلــى مواكبــة المســتخدمين المتقاعديــن أو العاجزيــن وكــذا أســرهم فــي 

القيــام باإلجــراءات والمســاعي لــدى المؤسســات االجتماعيــة والتأمينــات؛

األجــر: أجــرة منصفــة تنضــاف إليهــا »عــاوات متنوعــة« مــن أجــل مكافئــة المســاهمة الفرديــة 
فــي بلــوغ األهــداف المشــتركة؛

تقييــم المســتخدمين: اعتمــاد نظــام تقييــم ســنوي للكفــاءات واألداء يســتند علــى موضوعيــة 
النتائــج؛

القيــادة التشــاركية: نســير وفــق مقاربــة تشــاركية تســعى إلــى تعزيــز العمــل الجماعــي وتبــادل 
التجــارب واألفــكار مــن أجــل بلــوغ األهــداف المشــتركة؛

تراعــي احتياجــات  الوطنــي للضمــان االجتماعــي سياســة تكويــن  الصنــدوق  التكويــن: وضــع 
المســتخدمين فــي ظــل المتطلبــات التنظيميــة، حيــث يهــدف التكويــن إلــى دعــم وتقويــة مهــارات 

الرأســمال البشــري.
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نطاق الخدمات 
نظام التغطية االجتماعية

تتمثــل مهمــة نظــام الضمــان االجتماعــي فــي حمايــة المؤمــن لهــم مــن مخاطــر فقــدان الدخــل 
فــي حالــة التوقــف عــن العمــل بدعــوى الــوالدة، أو العجــز أو الشــيخوخة وتزويدهــم بالتعـــويضات 

العـائـلـيـــة وتقديــم معــاش المتوفــى عنهــم أو التعويــض عــن الوفــاة، لذويهــم.

ــا، ويشــرف الصنــدوق الوطنــي  وقــد تأســس نظــام التغطيــة االجتماعيــة منــذ أكثــر مــن 60 عاًم
للضمــان االجتماعــي علــى إدارة خدماتــه. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن الصنــدوق الوطنــي للضمــان 
االجتماعــي يعــد خلفــا لصنــدوق الخدمــات االجتماعيــة المحــدث ســنة 1942 مــن قبــل أربــاب 
العمــل، لمنــح التعـــويضات العـائـلـيـــة لمســتخدمي كبريــات المقــاوالت، ومنــح تعويضــات لفائــدة 
النســاء أثناء فترة الوالدة. وقد وجب انتظار ســنة 1959 ليتم تأســيس نظام الضمان االجتماعي 

ألجــراء الصناعــة والتجــارة والمهــن الحــرة.
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وبعــد أن دخــل حيــز التنفيــذ فــي 1 أبريــل 1961، تــم تمديــد هــذا النظام فيما بعد ليشــمل قطاعي 
الزراعــة والحــرف التقليديــة. ثــم تــم تحســين التعويضــات الممنوحــة وتنويعهــا وإثــراء النظــام مــن 

خــال إنشــاء شــبكة مــن المؤسســات الصحيــة فــي شــكل مصحــات متعــددة التخصصــات.

ويمنح نظام التغطية االجتماعية عدة تعويضات، تشمل عدة مجاالت: 

 الشغل
- التعويض عن فقدان الشغل

 األسرة 
- التعـويضات العـائـلـيـة

- التعويض عن عطلة الوالدة

 الصحة
- التأمين اإلجباري عن المرض

- التعويضات اليومية عن الوالدة
- التعويضات اليومية عن المرض

 معاشات التقاعد والرعاية االجتماعية
- معاش الشيخوخة

- التقاعد النسبي
- معاش العـجـز

- معاش المتوفى عنهم
- التعويض عن الوفاة

التأمين اإلجباري عن المرض
يتكلــف الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي بتدبيــر التأميــن اإلجبــاري عــن المــرض بالنســبة 
لمســتخدمي وأصحــاب معاشــات القطــاع الخــاص. وقــد دخــل هــذا النظــام حيــز التطبيــق بتاريــخ 
ــم إصــداره  ــذي ت ــة ال ــة الصحي ــة التغطي ــة مدون ــون 65.00 بمثاب 18 غشــت 2005 بموجــب القان

ســنة 2002.

ويعتبــر االنخــراط فــي هــذا النظــام إجباريــا للمقــاوالت الخاضعــة للضمــان االجتماعــي والتــي ال 
تتوفــر علــى أي نظــام للتغطيــة الصحيــة عنــد دخــول التأميــن اإلجبــاري عــن المــرض حيــز التطبيــق. 

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن نظــام التأميــن اإلجبــاري عــن المــرض قــد ســجل منــذ انطاقــه تطــورا كبيــرا، 
إن علــى مســتوى العاجــات التــي يغطيهــا،أو جــودة الخدمــات التــي يوفرهــا. فبعــد أن اقتصــر عنــد 
انطاقــه علــى ســلة محــدودة مــن العاجــات، تــم توســيع نظام التأمين اإلجبــاري عن المرض فيما 

بعــد تدريجيــا، ليشــمل فئــات أخــرى مــن المســتفيدين وأنواعــا أخرى مــن العاجات.

المصحات متعددة التخصصات
فــي بدايــة األمــر، تــم إحــداث الوحــدات الطبيــة لصالــح المؤمنيــن لهــم للصنــدوق الوطنــي للضمــان 
االجتماعــي وأفــراد أســرهم المتكفــل بهــم، قبــل أن تنفتــح هــذه الوحــدات فيمــا بعــد علــى كل 
المرضــى، مســتفيدين كانــوا أم غيــر مســتفيدين مــن التحمــل المســبق لتكاليــف العــاج فــي إطــار 

الثالــث المــؤدي.

وتوفــر مصحــات الضمــان االجتماعــي المتعــددة التخصصــات، خدمــات صحيــة تمكــن مــن تغطيــة 
مجموعةمــن العاجــات الطبيــة والجراحيــة ســواء تعلــق األمر بعاجات خارجية أو عاجات تســتلزم 
االستشفاء. إن تطبيق المصحات الطبية للضمان االجتماعي، للتعريفة المرجعية الوطنية و لفوترة 
شــفافة، جعاهــا تحتــل مكانــة ضمــن المؤسســات الصحيــة مــن صنــف »الخدمــة المتوســطة«، 
ممــا مكــن شــريحة واســعة مــن الســاكنة مــن االســتفادة مــن خدمــات طبيــة ذات جــودة و بثمــن 

مقبــول و مائــم.
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الـهـيـئــــــات
الـتـنـظـيـمــيـــة

مجلس اإلدارة: التكوين وأعضاء المكتب
يســير شــؤون الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي مجلــس إدارة مؤلــف مــن 24 عضــوا رســميا 

يعينــون بمرســوم لمــدة ثــاث ســنوات، موزعيــن كمــا يلــي:

8 ممثلين للدولة؛- 
8 ممثلين للمشغلين؛- 
8 ممثلين للمستخدمين.- 

ويــرأس مجلــس اإلدارة الثاثــي التركيبــة رئيــس الحكومــة أو الســلطة الحكوميــة المفوضــة مــن 
قبلــه لهــذا الغــرض، ويجتمــع علــى األقــل مرتيــن فــي الســنة وكلمــا دعــت الضــرورة إلــى ذلــك.

 لجنة التسيير والدراسات 
يــرأس لجنــة التســيير والدراســات رئيــس مجلــس اإلدارة أو الســلطة الحكوميــة المفوضــة مــن قبلــه 
لهــذا الغــرض. ويعهــد إليهــا خــال الفتــرات الفاصلــة بيــن اجتماعــات المجلــس اإلداري، بتتبــع تدبيــر 
شــؤون الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي والقيام-عنــد االقتضــاء- بتســوية جميع المســائل 

المفــوض إليهــا بالبــث فيهــا مــن طــرف المجلــس اإلداري. وتتألــف هــذه اللجنــة مــن:

عضو ممثل للوزير المكلف بالتشغيل؛- 
عضو مجلس اإلدارة الذي يمثل الوزير المكلف بالمالية؛- 
ثاثة من أعضاء مجلس اإلدارة الذين يمثلون المستخدمين؛- 
ثاثة من أعضاء مجل اإلدارة الذين يمثلون المشغلين. - 

ويعين أعضاء هذه اللجنة من طرف المجلس اإلداري لمدة ثاث سنوات. 

 اللجان المخـتـصة
لجنة »االفتحاص والمخاطر«: -

ــدور استشــاري، الســيما فيمــا يتعلــق بإعــداد الحســابات وكل مــا يخــص  ــة ب تضطلــع هــذه اللجن
مهــام افتحــاص وتدقيــق الحســابات وكــذا نظــام المراقبــة الداخليــة والمخاطــر.

لجنة »االستراتيجية والتطوير«: -

تضطلــع هــذه اللجنــة بــدور استشــاري فــي مجــاالت التوجهــات االســتراتيجية للصنــدوق الوطنــي 
للضمــان االجتماعــي، وكــذا اتفاقيــات التحالفــات والعمليــات االســتراتيجية الكبــرى.
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ممثلو اإلدارة

السيد عبد الحق العربيرئاسة الحكومة
السيد كمال بنبراهيم

وزارة الشغل واإلدماج المهني

السيد نورالدين بنخليل
السيدة سليمة خربوش

السيد عبد اللطيف السعيدي
السيد طارق متضح

السيدة ليلى بوفوسوزارة االقتصاد والمالية وإصاح اإلدارة
السيد عزيز لوباني

السيد عبد الوهاب بلمدنيوزارة الصحة
السيد أحمد عزيز الطنجاوي الجزولي

السيد حميد المليكيوزارة الفاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات
السيد حسن ناجي

السيد يوسف الباريوزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي
السيد عبد العزيز ببقيقي

السيد توفيق أزروالوزارة االنتقال الرقمي وإصاح اإلدارة
السيد أنس عبد اإلله الشايب

السيد خالد لحلوالوكالة الوطنية للتأمين الصحي

ممثلو المشغلين

االتحاد العام لمقاوالت المغرب

السيد شكيب لعلج
السيد مهدي التازي
السيد هشام زوانات
السيد عادل الرايس
السيد محمد طال

السيد عبد الحي بسة

جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات

السيد عبد الحفيظ الجرودي
السيد علي أبرون

السيد محمد البطاح
السيد خالد المنصوري

السيد محمد رياضجامعة الغرف الفاحية بالمغرب
السيد ميمون أوسار

السيد عبد المالك البوطيينجامعة غرف الصناعة التقليدية
السيد فاروق المدني

السيد محمد أملودجامعة غرف الصيد البحري
السيد كمال صبري

الهيئات النقابية

االتحاد المغربي للشغل

السيد محمد العلوي
السيد نورالدين سليك

السيد المصطفى المومن
السيد محمد عماري

السيد مصطفى وردان
السيد محمد يجيد

السيد سعيد خير الله
السيد بوشعيب علوش

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

السيد عبد الفتاح البغدادي
السيد الحسين اليماني

السيدة سعيدة بن الطاهر
السيدة خديجة لعشير

السيد مصطفى خافةاالتحاد العام للشغالين بالمغرب
السيد عبد الرحمنقندلة

السيد عزيز هناوياالتحاد الوطني للشغل بالمغرب
السيد عبد العزيز الطاشي

أعضاء مجلس اإلدارة
الرئيس

 السيد محمد أمكراز، وزير الشغل واإلدماج المهني

نائب الرئيس
السيد شكيب لعلج
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أبرز األحداث
سنة 2020

• تدبير األزمة الصحية التي سببها انتشار فيروس كوفيد-19
تعبئة الموارد االستراتيجية والمادية والبشرية من أجل اتخاذ تدابير استباقية مرنة؛- 

 العمــل بسلســلة مــن اإلجــراءات االســتثنائية التــي تهــدف إلــى التخفيــف مــن وطــأة األزمــة - 
الصحيــة علــى المشــغلين ومســتخدميهم خــال فتــرة الطــوارئ؛

وضع قنوات تواصل استباقية ومستدامة.- 

• االنتقال إلى مرحلة الرقمنة وتبني المعامالت االلكترونية 
تحديث وتحسين األنظمة الحالية؛- 

إنشاء وتفعيل آليات رقمية جديدة جاهزة لخدمة المقاوالت واألجراء .- 

• تحسين مستوى خدمة الزبناء 
تواصل دائم ومتواصل مع الزبون؛- 

تبسيط اإلجراءات وجعلها أكثر انسيابية؛- 

تطوير آليات تتبع ومعاينة التقدم المحرز في معالجة ملفات مختلف الطلبات؛- 

معالجة الطلبات بفعالية واستباقية.- 

• توحيد استراتيجية التحصيل
تقوية نظام تحصيل االشتراكات؛- 

مراجعة موثوقية المستحقات؛- 

تطوير آليات التفتيش والمراقبة.- 

• تعزيز الموارد البشرية 
توظيف وإدماج مواهب جديدة،- 

 بلورة وتوسيع مخطط CNSS ACADEMY لدعم وإعداد المستخدمين للمشاريع الجديدة.- 

• مواصلة استراتيجية تعميم التأمين اإلجباري عن المرض 
ــاري عــن المــرض لتشــمل العــدول والمفوضيــن القضائييــن -   تعميــم خدمــات التأميــن اإلجب

والمرشــدين الســياحيين وأخصائــي العــاج الفيزيائــي والقابــات.
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الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي فــي الخطــوط األماميــة 
لمواجهــة جائحــة كورونــا

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي يجند موارده
  تعبئة الموارد االستراتيجية والمادية والبشرية من أجل اتخاذ تدابير استباقية مرنة

- تفعيل مخطط استمرارية النشاط؛
- ترشيد أوقات ولوج الوكاالت وتقليصها بشكل كبير؛

- دعم وتطوير نظام التحول الرقمي ورقمنة الخدمات.

 تحديث وتحسين األدوات الرقمية الموجودة :
- بوابة ضمانكم؛

- المجيب اآللي التفاعلي؛
- بوابة المؤمن له .

 إنشاء وتفعيل آليات جديدة لفائدة المقاوالت واألجراء: 
 بوابة Covid19.cnss.ma؛

  بوابــة طلــب التعويــض عــن فقــدان الشــغل التــي تخــول للمقــاوالت تقديــم طلبــات الحصــول علــى 
التعويضــات عــن فقــدان الشــغل نيابــة عــن مســتخدميهم؛

  بوابــة التحصيــل، تســمح للمقــاوالت بتقديــم طلــب االســتفادة مــن اإلعفــاء مــن مصاريــف تحصيــل 
الديــون لفتــرة 2016 ومــا قبلهــا و2020 ومــا قبلهــا؛

 إطاق نظام للدفع اإللكتروني .

وشــركات  البنــوك  التعويضــات:  توزيــع  عمليــة  وتســهيل  المعطيــات  لجمــع  الشــركاء  مــوارد    تعبئــة 
واإلدارات. االتصــاالت 
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الصندوق الوطني للضمان االجتماعي يتفاعل

إلــى  الراميــة    اعتمــاد سلســلة مــن اإلجــراءات االســتثنائية 
التخفيــف مــن وطــأة األزمــة الصحيــة علــى المشــغلين 

ومســتخدميهم خــال فتــرة األزمــة.

  المســاهمة بمبلــغ 500 مليــون درهــم لفائــدة الصنــدوق 
الخــاص بتدبيــر جائحــة كوفيــد-19؛

التخصصــات تحــت تصــرف  5 مصحــات متعــددة    وضــع 
العامــة؛ الســلطات 

  منــح تعويضــات جزافيــة شــهرية ألجــراء المقــاوالت التــي 
تواجــه صعوبــات، مــع االســتمرار في تقديم خدمات التأمين 
اإلجباري عن المرض والتعـويضات العـائـلـيـة للفترة الممتدة 

مــن 15 مــارس إلــى 30 يونيــو 2020؛

  تعليــق وتأجيــل دفــع اشــتراكات المقــاوالت التــي تعانــي مــن صعوبــات كبيــرة وتتوفــر فيهــا الشــروط 
المنصــوص عليهــا قانونيــا )توقــف النشــاط أو انخفــاض رقــم المعامــات( مــع اإلعفــاء الكلــي مــن ذعائــر 

التأخــر عــن أداء االشــتراكات، طــوال هــذه الفتــرة؛

  اإلعفــاء مــن الرســوم الضريبيــة واالجتماعيــة عــن قســط التأميــن األســري المخصــص لألجــراء مــن قبــل 
المشــغل، للفتــرة الممتــدة مــن 1 أبريــل إلــى 30 يونيــو؛

  منــح إعفــاءات جزئيــة أو كليــة عــن ذعائــر التأخيــر وصوائــر المتابعــات بشــأن المســتحقات المتعلقــة بالســنة 
الماليــة 2016 وماقبلهــا وفتــرة يونيــو 2020 ومــا قبلهــا؛

 تعليق مهام تحصيل االشتراكات وأعمال مراقبة وتفتيش المقاوالت؛

 تعليق ضرورة اإلدالء بشهادة الحياة وشواهد التمدرس؛

  تعليــق طلــب الموافقــة المســبقة علــى التحمــل المســبق لمصاريــف عــاج المؤمــن لــه فــي إطــار الثالــث 
المؤدي.

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي يخبر ويتواصل
اعتماد قنوات اتصال مرنة وانسيابية لتحسين العالقة مع الزبناء

 استخدام شبكات التواصل االجتماعي بشكل مكثف؛

 توفير مجموعة من الوسائل البيداغوجية والتوجيهية؛

 إعداد وصياغة قائمة باألسئلة المتكررة FAQ؛

 حضور مستمر في الصحافة الوطنية؛

 نشر مجموعة من الوصات اإلشهارية.

» اعتمــاد سلســلة مــن اإلجــراءات االســتثنائية 
الراميــــة إلــــى التخفيــــف مــــن وطــــأة األزمــة 
الصحيــة علــى المشــغلين ومســتخدميهم خــال 

فتــرة األزمــة. «
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الصندوق الوطني للضمان االجتماعي يجند موارده

 تفعيل مخطط استمرارية النشاط

في سنة 2010، وضع الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 
مخطط استمرارية النشاط، بهدف تزويد المؤسسة باآلليات 
واألنظمــة الالزمــة للحفــاظ علــى األنشــطة الحيويــة في حالة 
وقــوع كارثــة كبــرى. وقــد تم تفعيل هذا المخطط خالل هذه 
السنة لمواجهة األزمة الصحية التي أحدثها وباء كوفيد-19، 
ممــا مكــن الصندوق الوطني للضمــان االجتماعي من ضمان 
حسن سير مصالحه الحيوية، والحفاظ بالتالي على استمرارية 

عمليات تقديم الخدمات وتحصيل االشتراكات.
ولذلــك أقــدم الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي علــى 
مراجعة أساليب عمله من أجل تنفيذ قرارات الحكومة بشكل 
أفضــل، وذلــك بالتركيــز على تحقيق تواصل فعال ومســتدام.

  ترشــيد أوقــات ولــوج الــوكاالت وتقليصهــا 
بشــكل كبيــر:

مــن أجــل ضمــان ســالمة الزبنــاء المتوافديــن علــى الــوكاالت 
مــن مقــاوالت منخرطــة وأجــراء مؤمــن لهــم، أغلــق الصنــدوق 
الوطنــي للضمــان االجتماعــي أبــواب وكاالتــه بشــكل مؤقت. 
لكنــه حافــظ علــى تقديــم خدماتــه مــن خــالل وضــع صناديــق 
بريــد عنــد مداخــل الفــروع والــوكاالت، ليتســنى للمؤمــن لهــم 

وضــع ملفاتهــم فيهــا.

  وضع مصحات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي متعددة التخصصات رهن 
إشارات السلطات الصحية:

ساهم الصندوق الوطني للضمان االجتماعي في تعزيز اآللية الوطنية لمحاربة الجائحة من خالل تعبئة 
مصحاتــه فــي الــدار البيضــاء )مصحــة الزيــراوي التــي تضــم 144 ســريًرا بمــا فــي ذلــك 10 أســّرة لإلنعــاش و 

8 أســرة للعناية المركزة، ومصحة اإلنارة بســعة 80 ســريًرا(، وطنجة )64 ســريًرا( ومراكش )54 ســرير(. 
وفــي الوقــت نفســه، ســاند الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي المستشــفيات العموميــة مــن خــالل 
التكفــل ببعــض المرضــى غيــر المصابيــن بكوفيــد 19 فــي مصحــات الجديــدة )تصفيــة الكلــى( والمحمديــة 

)الجراحــة والــوالدة(.

 دعم وتطوير مشروع التحول اإللكتروني ورقمنة الخدمات:

تبنــى الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي سلســلة مــن اإلجــراءات االســتثنائية التــي تهــدف إلــى الحــد 
من حركة المنخرطين وضمان ســالمتهم وســالمة المســتخدمين، بما يتماشــى مع األحكام التي ســنتها 

الســلطات المختصــة لتفادي انتشــار وبــاء كورونا. 

» فــي زمــن الوباء الذي أثبتت فيه المؤسســات 
العموميــة دورهــا المحــوري والحيــوي للدولــة، 
ــي للضمــان االجتماعــي  ــدوق الوطن أظهــر الصن
تعبئــة نموذجيــة. وباعتبــاره فاعــال أساســيا فــي 
تقديــم مســاعدات الدولــة للفئــات المتضــررة، 
تمكــن الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي 
مــن وضــع منظومــة متماســكة وفعالــة جمعــت 
بيــن االمتثــال لتعليمــات حالــة الطــوارئ الصحية 
والحفاظ على استمرارية عملية تقديم الخدمات 
وصــرف التعويضــات. ففــي هــذا الســياق، دعــت 
الظــروف إلــى المقاومــة والتكيف، واللجوء إلى 

حلــول ابتكاريــة أحيانــا. «

24



تعتبــر الرقمنــة مــن أهــم المشــاريع التــي أطلقتهــا المؤسســة منــذ ســنوات مضــت، نظــرا ألهميتهــا فــي 
تحديــث اإلدارة وقدرتهــا علــى تعزيــز فــرص اســتمرارية النشــاط الطبيعــي للخدمــات فــي حــاالت الطــوارئ. 
وتعتبر رقمنة العالقة مع الزبناء محوًرا استراتيجًيا لتطوير المؤسسة ككل. وقد كان الصندوق الوطني 
للضمان االجتماعي حريصا على القيام بعدة اســتثمارات تروم تحقيق ذلك عبر تقديم مجموعة واســعة 

مــن الخدمــات اإللكترونيــة للزبناء.

 مجنــًدا بخبــرة الســنين ومعتمــًدا علــى أنجــع اآلليــات والمــوارد التــي تــم توظيفها في هــذا المجال لعقود، 
كان الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي قــادًرا علــى تبنــي التكنولوجيــا الرقميــة بسالســة لمواصلــة 
خدمــة زبائنــه مــع احتــرام التباعــد الجســدي والحــد مــن التبــادالت المادية،حيــث اســتمرت المؤسســة فــي 

العمــل عــن بعــد إلــى حيــن إعــادة فتــح مكاتبهــا وفروعهــا رســميا فــي 3 يوليــوز 2020.

وعمومــا، عرفــت عمليــة إزالــة الطابــع المــادي ورقمنــة 
اإلجــراءات والمســتندات تســارعا حقيقيــا خــالل هــذه 
الفترة. فتحســنت بذلك األنظمة الحالية،وصارت عالقة 
الصنــدوق الوطنــي للضمان االجتماعي بزبائنه وشــركائه 
أكثــر انســيابية. وفــي ظــل هــذا التقــدم البــارز، لــم يتــوان 
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي في إنشاء واعتماد 

أدوات مبتكــرة جديــدة.

 تحديث وتحسين األنظمة الموجودة

لقــد أبانــت األزمــة أن الحــل األنســب لمواصلــة العمــل، يتمثــل فــي تبنــي األســاليب الرقميــة. وعليــه، كان 
الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي ســباقا إلى إجراء العديد مــن التعديالت على خدماته اإللكترونية 

 .MACNSS وبوابــة DAMANCOM الموجــودة، وعلــى رأســها بوابــة
وشــمل التحديــث، فــي حالــة بوابــة “ضمانكــم” مثــال، إضافــة خيــار ســحب شــهادات كتلــة األجــور وقوائــم 

األجــراء المصــرح بهــم، شــواهد االنخــراط وحتــى طلبــات عــروض العقــود العامــة.
وقــد انضــم إلــى هــذه البوابــة 54.911 منخــرط جديــد، ليرتفــع العــدد اإلجمالــي للمقــاوالت المنخرطــة 
المســجلة بالبوابــة إلــى 255.947، أي بارتفــاع كبيــر نســبته %27 مقارنــة بســنة 2019. كمــا زاد عــدد 
المقــاوالت المنخرطــة ببوابــة ضمانكــم التــي تلجــأ إلــى خدمــة “الدفــع عــن بعــد” بنســبة %64,6، بعــد أن 

انتقلــت مــن 114.934إلــى 189.199 مقاولــة مــا بيــن ســنتي 2019 و2020.

عــالوة علــى ذلــك، تــم تطويــر المجيــب اآللــي التفاعلــي بإضافــة إمكانيــة طلــب االستشــارة عبــره حــول 
أحقيــة االســتفادة مــن التعويضــات الجزافيــة المتعلقــة بأزمــة كوفيــد 19، وطلــب المعلومــات المرجعيــة 

الــذي تخــول للمطالــب االســتفادة مــن التعويــض المذكــور.

وفي الوقت نفسه، تعززت “بوابة المؤمن له” بمنصة الستصدار أنواع مختلفة من الشهادات   
)معاشــات التقاعــد للمتقاعديــن، والتصريــح باألجــور، وأهلية تلقي التعويضــات العائلية(، كما تمت إضافة 

www.CNSS.maمنصــة مخصصــة لتنزيــل نمــاذج الوثائــق بالموقــع الرســمي للمؤسســة

 آليات جديدة جاهزة لخدمة المقاوالت واألجراء

مــن بيــن المبــادرات الجديــدة، تــم إنشــاء بوابــة Covid19.cnss.ma لتلقــي تصريــح األجــراء بشــأن توقفهــم 
عــن العمــل، وطلبــات االســتفادة مــن التعويضــات الجزافيــة التــي وضعتهــا الحكومــة رهــن إشــارتهم، وكذا 

طلبــات المنخرطيــن الراغبيــن فــي االســتفادة مــن إمكانيــة تأجيــل دفــع اشــتراكات الضمــان االجتماعي. 

» عرفـت عمليـة إزالـة الطابـع المـادي و 
رقمنـة اإلجــراءات والمســتندات تســارعا 

حقيقيــا خــالل هــذه الفترة «
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ــدة  ــد مــن الخدمــات الجدي باإلضافــة إلــى ذلــك، أطلــق الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي العدي
التــي يمكــن االســتفادة منهــا عــن ُبعــد، مثــل بوابــة طلــب التعويــض عــن فقــدان الشــغل التــي تخــول 
للمقــاوالت تقديــم طلبــات الحصــول علــى التعويــض عــن فقــدان الشــغل نيابــة عــن مســتخدميهم، وكــذا 
بوابــة التحصيــل، التــي تســمح للمقــاوالت بتقديــم طلــب االســتفادة مــن اإلعفــاءات عــن ســنة 2016 

ومــا قبلهــا و 2020 ومــا قبلهــا.

وعلــى نفــس المنــوال، وضــع الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي رهــن إشــارة المشــغلين المنزلييــن 
والمشــتركين فــي نظــام التأميــن االختيــاري والعمــال غيــر األجــراء، نظامــا جديــدا لدفــع االشــتراكات عبــر 

اإلنترنت. 

ــة  ــوات )بواب ــر عــدة قن ــا عب ــة معالجــة الملفــات المودعــة ممكن ــع عملي ــات تتب وفــي الوقــت نفســه، ب
المؤمــن لــه، تطبيــق الهاتــف الذكــي “MA CNSS”، مركــز االتصــال والمجيــب اآللــي التفاعلــي(.

تعبئة موارد الشركاء لجمع المعطيات وتسهيل توزيع التعويضات 	

مــن أجــل ضمــان اســتفادة جميــع األفــراد مــن خدمــات الضمــان االجتماعــي، والســيما الفئــات الهشــة 
مــن الســكان والذيــن ال يتعامــل جــزء منهــم مــع البنــوك، اعتمــد الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي 
اســتثنائي لالتصــال  نظــام  الثالثــة لوضــع  االتصــاالت  البنــوك و شــركات  بعــض  مــع  علــى شــراكاته 
باألشــخاص المعنييــن وجمــع بياناتهــم المصرفيــة فــي وقــت وجيــز. وقــد اســتدعى ذلــك، اإلســراع فــي 
تنزيــل تدابيــر مبتكــرة لجمــع وتحليــل المعلومــات المتوصــل بهــا مــن طــرف الشــركاء المذكوريــن، مــن أجــل 

ضمــان اســتفادة الجميــع مــن حقوقهــم.

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي يتفاعل
اعتمــاد سلســلة مــن اإلجــراءات االســتثنائية الراميــة إلــى التخفيــف مــن وطــأة األزمــة الصحيــة علــى 

المشــغلين ومســتخدميهم خــالل فتــرة األزمــة.

ــغ  ــي للضمــان االجتماعــي بمبل ــدوق الوطن ــي، ســاهم الصن ــز روح التضامــن الوطن ــه فــي تعزي ــة من رغب
500 مليــون ســنتيم فــي الصنــدوق الخــاص بتدبيــر جائحــة فيــروس كورونــا، كمــا ســهر علــى تقديــم 
المســاعدات الممنوحــة مــن طــرف الدولــة لألجــراء المتضرريــن جــراء تداعيــات األزمــة الصحيــة، بتطبيــق 

ــة. ــة اليقظــة االقتصادي بعــض اإلجــراءات المتخــذة مــن طــرف لجن

متعــددة  مصحــات   5 بوضــع  االجتماعــي  للضمــان  الوطنــي  الصنــدوق  قــام  نفســه،  الوقــت  وفــي 
العامــة. الســلطات  تصــرف  تحــت  التخصصــات 

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي في عون األجراء 	

بغيــة دعــم المقــاوالت المتضــررة، قــررت لجنــة اليقظــة االقتصاديــة منــح تعويضــات جزافيــة لصالــح 
األجــراء المصــرح بهــم فــي الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعي،والمتأثــر نشــاطهم بتداعيــات األزمــة. 

وبنــاء علــى هــذا القــرار، قــام الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي بتوزيــع مبلــغ إجمالــي شــهري قدره 
2000 درهــم للفتــرة الممتــدة مــن مــارس إلــى يونيــو 2020، لفائــدة األجــراء المصــرح بهــم والمتأثريــن 
بتداعيــات الوبــاء. كمــا تــم تمديــد فتــرة صــرف هــذه التعويضــات لصالــح بعــض القطاعــات المتضــررة 
بشــدة.وفي الوقــت نفســه، اســتمر األجــراء المذكــورون فــي االســتفادة مــن خدمــات التأميــن اإلجبــاري 

عــن المــرض بشــكل طبيعــي.
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وللتذكيــر، فقــد تــم صــرف هــذه التعويضــات مــن الصنــدوق الخــاص بتدبيــر جائحــة فيــروس كورونــا، 
تنفيــذا لتعليمــات جاللــة الملــك محمــد الســادس حفظــه اللــه.

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي في خدمة المقاوالت 	

إدراكا منــه للصعوبــات التــي خلفتهــا حالــة الطــوارئ والحجــر الصحــي، بــادر الصنــدوق الوطنــي للضمــان 
كبيــرة  صعوبــات  مــن  تعانــي  التــي  المقــاوالت  اشــتراكات  دفــع  وتأجيــل  تعليــق  إلــى  االجتماعــي 
والمســتوفية للشــروط المنصــوص عليهــا قانونيــا )توقــف النشــاط أو انخفــاض رقــم المعامــالت(، مــع 

اإلعفــاء الكلــي مــن ذعائــر التأخــر عــن أداء الواجبــات.

إضافــة إلــى ذلــك، تــم إعفــاء المقــاوالت مــن الرســوم الضريبيــة واالجتماعيــة عن قســط التأمين األســري 
المخصــص لألجــراء، للفتــرة الممتــدة مــن 1 أبريــل إلــى 30 يونيــو، إلــى جانــب منــح إعفــاءات جزئيــة أو كليــة 
عــن ذعائــر التأخيــر وصوائــر المتابعــات بشــأن المســتحقات المتعلقــة بالســنة الماليــة 2016 ومــا قبلهــا 
وفتــرة يونيــو 2020 ومــا قبلهــا. وأخيــرا، قــام الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي بتعليــق مهــام 

تحصيــل االشــتراكات وأعمــال مراقبــة وتفتيــش المقــاوالت.

الرعاية الصحية، خدمة ذات أولوية مجتمعية 	

بالمــوازاة مــع تســخير وحداتــه الطبيــة لتعزيــز اآلليــة الوطنيــة لمكافحــة الوبــاء، عمــل الصنــدوق الوطنــي 
للضمــان االجتماعــي بتدابيــر احترازيــة لتبســيط اإلجــراءات المتعلقــة بوصــول المرضــى إلــى المؤسســات 
االستشــفائية واالســتفادة مــن التعويضــات. فتــم تعليــق ضــرورة اإلدالء بشــهادتي الحيــاة و التمــدرس، 
للحفــاظ علــى صــرف التعويضــات، كمــا لــم تعــد الموافقــة المســبقة للتحمــل المســبق لمصاريــف العــالج 
بموجــب نظــام الثالــث المــؤدي، مطلوبــة. وتهــدف هــذه الخطــوة إلــى تســهيل رعايــة المرضــى مــن 

خــالل ضمــان وصولهــم الســريع والواســع للرعايــة الطبيــة.

كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن مصاريــف العــالج المرتبــط بوبــاء كوفيــد19 قــد باتــت مدرجــة ضمــن قائمــة 
العالجــات التــي يغطيهــا نظــام التأميــن اإلجبــاري عــن المــرض منــذ 28 أكتوبــر 2020.
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الصندوق الوطني للضمان االجتماعي يخبر ويتواصل
اعتماد قنوات اتصال مرنة وانسيابية لتحسين العالقة مع الزبناء

حرصــا منــه علــى مشــاركة المعلومــات فــي الوقــت 
الفعلــي لحدوثهــا بغيــة التصــدي للشــائعات التــي 
تتكاثــر بشــكل مهــول فــي زمــن األزمــات، وضــع 
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي استراتيجية 
تواصــل فعالــة، تعتمــد علــى اســتخدام األدوات 

الرقميــة بــكل شــفافية وتلقائيــة ومرونــة.

إلــى مختلــف الجهــود المبذولــة  فباإلضافــة 
 لرقمنــة العالقــة مــع الزبنــاء عبــر عــدة آليــات ) بوابــة
 COVID19.CNSS.MA، بوابــة ضمانكــم، بوابــة 
المؤمــن لــه، تطبيــق MA CNSS، والمجيــب اآللــي 
التفاعلــي...(، حــرص الصنــدوق الوطنــي للضمــان 
االجتماعــي علــى الحفــاظ علــى التواصــل المســتمر 
مــع زبائنــه لإلجابــة علــى جميــع أســئلتهم وإبالغهم 

بــكل مســتجد.

» حرصـا منـه علـى مشـاركة المعلومـات فـي 
ــا بغيـــة التصـــدي  الوقـــت الفعلـــي لحدوثهـ
للشـائعات التـي تتكاثــر بشــكل مهــول فــي زمــن 
األزمــات، وضــع الصندوق الوطني للضمان 

االجتماعي استراتيجية تواصــل فعالــة «
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استخدام شبكات التواصل االجتماعي بشكل مكثف  	

لكــي يظــل قريبــا مــن زبائنــه في أشــد الظروف قســاوة، كثــف الصندوق الوطني للضمــان االجتماعي 
حضــوره علــى مواقــع التواصــل االجتماعي،والتــي تتيــح لــه إمكانيــة الوصــول إلــى جــزء كبيــر مــن الزبائــن 
علــى منصــات فايســبوك  االنفتــاح  لقــد ســهل  المختلفــة.   المجتمعيــة  بشــخصياتهم وخلفياتهــم 
وإنســتجرام ويوتيــوب ولينكديــن وتويتــر، عمــل الصنــدوق الوطنــي للضمنــي االجتماعــي بمــا توفــره 
هــذه المنصــات مــن إمكانيــات للتجــاوب الســريع والفعــال مــع المواطنيــن بالــرد علــى تعليقاتهــم 
ورســائلهم. وتترجــم اإلحصائيــات المســجلة حجــم الــدور التواصلــي الــذي لعبتــه الشــبكات االجتماعيــة 
فــي زمــن الوبــاء، فقــد تلقــى الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي مثــال، أزيــد مــن 9545 شــكاية 

شــهريا علــى صفحتــه بمنصــة فايســبوك مقابــل 1009 فقــط ســنة 2019.

توفير مجموعة من الوسائل البيداغوجية والتوجيهية 	

بعــض  تواجــه  قــد  التــي  بالصعوبــة  منــه  المعلومات،ووعيــا  إلــى  الجميــع  ولــوج  أجــل ضمــان  مــن 
األشــخاص فــي تطبيــق اإلجــراءات الجديــدة، أنتــج الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي العديــد 
ــن خطــوة  ــة الزبائ ــة. تمكــن هــذه األدوات مــن مواكب ــل التوجيهي ــة والدالئ مــن األدوات البيداغوجي
بخطــوة، و تقديــم شــرح مفصــل لكيفيــة االســتفادة مــن التدابيــر المتخــذة لكبــح جائحــة كوفيــد19 
وتداعياتهــا، وتفســير كيفيــة اســتعمال الوســائل الرقميــة الموجــودة والمســتحدثة. وبالمثــل، أصــدر 

الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي دالئــل اســتعمال موجهــة للمقــاوالت المنخرطــة.

	 FAQ إعداد وصياغة قائمة األسئلة المتكررة

تعزيــزا لتوجهــه االســتباقي فــي مســاعدة مؤمنيــه ومنخرطيــه ومواكبتهــم فــي كل الظــروف، قــام 
الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعيبإعــداد قائمــة FAQ تتضمــن إجابــات لألســئلة األكثــر تــرددا، 
وقــد نشــرت هــذه القائمــة علــى موقــع المؤسســة قصــد تمكيــن الزبائــن مــن إيجــاد أجوبــة عــن 

استفســاراتهم بشــكل آنــي وســريع.

حضور مستمر في الصحافة الوطنية 	

حافــظ الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي علــى تموقعــه فــي المشــهد اإلعالمــي الوطنــي 
أخبــاره  لنشــر  والرقميــة  البصريــة  والســمعية  المكتوبــة  اإلعــالم  وســائل  فعاليــة  علــى  معتمــدا 
ــرة الحجــر الصحــي.  ــا جــرى تداولهــا ونقلهــا خــالل فت ــم إصــدار 17 بالغــا صحافي ومســتجداته. كمــا ت

وعمومــا، فقــد تمكــن الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي مــن نشــر جميــع األخبــار والمســتجدات 
الرئيســية بشــأن التدابيــر المطبقــة بشــكل آنــي وعلــى نطــاق واســع مــن خــالل اللجــوء إلــى وســائل 

اإلعــالم بشــتى أنواعهــا.

بث مجموعة من الوصالت اإلشهارية 	

فــي ســبيل تنزيــل التدابيــر المتخــذة، ومــن أجــل الحفــاظ علــى ارتبــاط وثيــق مــع الزبنــاء، لجــأ الصنــدوق 
الحمــالت  هــذه  مكنــت  وقــد  تلفزيــة.  إشــهارية  وصــالت  بــث  إلــى  االجتماعــي  للضمــان  الوطنــي 
اإلعالميــة مــن الترويــج للخدمــات الرقميــة الموضوعــة رهــن إشــارة الزبائــن طيلــة فتــرة الحجــر الصحــي.
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الـنـظــــام
الــعـــــام





حة :  عدد المقاوالت المنخرطة والُمصرِّ

270 000
األجراء النشيطون المصرح بهم: 

3,31 مليون
كتلة األجور المصرح بها :  150 مليار درهم

التعويضات المصروفة:  22 مليار درهم

عدد المستفيدين من المعاشات : 

413 642 مستفيد
االشتراكات المستحقة : 

22,5 مليار درهم
األموال االحتياطية :

 60,8 مليار درهم

الـنـظــــام الــعـــــام:
حصيلة أنشطة 2020

»تعبئة استثنائية لكل الموارد في سبيل إنعاش وضمان استدامة 
التغطية الصحية بالمغرب«

أرقام دالة:
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نظام شامل لخدمات التغطية االجتماعية 

حماية األجراء- 
دعم المقاوالت- 
تعزيز إجراءات تحصيل الديون،شرط أساسي الستدامة النظام- 

تقديم الخدمات االجتماعية، مهمتنا األسمى

معاشات لدعم المتقاعدين، والمتوفى عنهم، ومن طالهم العجز - 
التعويضات العائلية، مكمل أساسي للدخل - 
التعويضات القصيرة األمد، في مواجهة الحاالت الطارئة- 
التعويض عن فقدان الشغل، مصدر عون في أوقات الشدة- 
التعويضات الجزافية كوفيد-19، مساعدة ثمينة في زمن األزمة- 
االتفاقيات الدولية- 

رفع سقف التحديات،جودة الخدمات وإرضاء الزبناء

نحو تعميم الرقمنة وتعزيز الخدمات الامادية- 
نحو تقليص آجال صرف التعويضات- 

الوحدات الطبية... مصالح في خدمة المرضى

الرأسمال البشري... ركيزة المؤسسة

نساء ورجال الصندوق الوطني للضمان االجتماعي- 

األداء المالي، التحديات القائمة

التدبير المالي - 
الحصيلة المالية- 

الـفـهــــرس
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نظام شامل لخدمات التغطية االجتماعية 
حماية األجراء

» اســتفاد أزيــد مــن 1,1 مليــون أجيــر مــن التعويضــات الجزافيــة بمبلــغ إجمالــي تصــل قيمتــه إلــى 5,9مليــار 
ــه تنفيــذا للتعليمــات  ــر جائحــة كوفيــد 19، والــذي تــم إحداث درهــم مدفوعــة مــن الصنــدوق الخــاص بتدبي

الســامية لجالــة الملــك محمــد الســادس « 
البالغــة  2020، األهميــة  أبــرزت ســنة  لقــد 
لتمتع األجراء بالتغطية االجتماعية، فبفضلها 
تمكنــت الفئــات المعــوزة مــن تلبيــة حاجياتهــا 
الضروريــة رغــم التداعيــات التــي خلفتهــا أزمــة 

كوفيــد 19.
فضــا عــن ذلــك، اســتفاد األجــراء المصــرح 
بهــم والمتأثريــن بتبعــات الوبــاء، مــن تعويــض 
جزافــي شــهري قــدره 2000 درهــم خــال 
الفترة الممتدة من مارس إلى يونيو 2020. 
كمــا تــم تمديــد فتــرة منــح هــذه التعويضــات 

لبعــض القطاعــات األكثــر تضــررا.

لمحة عن األجراء المصرح بهم سنة 2020
لــدى  بهــم  الُمصــرح  األجــراء  أعمــار  تتــراوح 

الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي ســنة 2020 مــا بيــن 30و 34 عامــا، حيــث تقــل أعمــار%43 منهــم 
عــن ســن 35. وبشــكل عــام، يبلــغ متوســط عمــر جميــع األجــراء المصــرح بهــم فــي قاعــدة بيانــات الصنــدوق 
الوطنــي للضمــان االجتماعــي خــال هــذه الســنة،38,2 مقابــل 37,7 ســنة فــي 2019. إضافــة إلــى ذلــك، 

ياحــظ أن الرجــال يمثلــون %67مــن مجمــوع األجــراء المصــرح بهــم ســنة 2020.
باستحواذه على  %21من نسبة األجراء المصرح بهم سنة2020، يظل قطاع الخدمات األكثر ديناميكية، 

يليه قطاع الصناعة والتجارة بـ  %17و  %16على التوالي.
أمــا مــن حيــث التموقــع الجغرافــي، فــإن جهــة الــدار البيضــاء تتصــدر الترتيــب بنســبة %38مــن األجــراء، تليهــا 

جهتــي أكاديــر وطنجــة بنســبة  %11لــكل منهمــا. 

األجراء المتضررون من تداعيات األزمة الصحية
ارتفــع عــدد األجــراء المصــرح بهــم لــدى الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي بنســبة %0,6 فقــط بيــن 
2019 و 2020، حيــث انتقــل مــن 3,28 إلــى 3,30 مليــون أجيــر مصــرح بــه، باإلضافــة إلــى ذلــك، وعقــب حالــة 
الطــوارئ الصحيــة، ارتفــع عــدد المســتخدمين الذيــن يعانــون مــن انعــدام األمــن الوظيفي،المنتشــر بشــكل 

أكبــر فــي صفــوف النســاء.

تراجع عملية التصريح باألجراء
تحت تأثير جائحة كوفيد-19، يظهر مبيان التغيرات الشهرية الخاص بدراسة التصريح باألجراء تراجعا بنسبة 
فاقــت مليــون أجيــر مصــرح بــه فــي أبريــل 2020 بالمقارنــة مــع شــهر فبرايــر مــن نفــس الســنة، وهــو مــا يمثــل 
انخفاضــا بنســبة %38مــن مجمــل التصاريــح. ممــا ال شــك فيــه أن االنتعــاش التدريجــي للنشــاط االقتصــادي 
ــرق نســبة التصريــح باألجــراء  فــي يونيــو 2020، قــد ســاعد علــى تحســين هــذه الوضعيــة، ومــع ذلك،لــم ت
 إلــى تلــك المســجلة قبــل األزمــة الصحيــة. وعمومــا، بلــغ المتوســط الشــهري لعــدد األجــراء المصــرح بهــم

2,34 مليون في 2020، مقابل 2,5 مليون في 2019، أي بانخفاض نسبته7%.

» اســتفاد أزيــد مــن 1,1 مليــون أجيــر مــن 
التعويضات الجزافية بمبلغ إجمالي تصل 
قيمتــه إلــى 5,9مليار درهم مدفوعة من 
الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد-19، 
للتعليمــات  تنفيــذا  إحداثــه  تــم  والــذي 
السامية لجاللة الملك محمد السادس «
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انخفاض كتلة األجور المصرح بها
علــى الرغــم مــن الجهــود التــي بذلهــا الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي لتأديــة مهامــه، لم تســلم كتلة 
األجــور المصــرح بهــا مــن تداعيــات األزمــة الصحيــة. وتكشــف البيانــات المســجلة عــن انخفــاض كتلــة األجــور 
المصــرح بهــا بنســبة %4,3 بيــن 2019 و 2020، حيــث انتقلــت مــن 157 إلــى 150 مليــار درهــم فقــط، فــي 

حيــن أن متوســط معــدل النمــو الســنوي المســجل بيــن 2016 و 2019،قــد بلــغ حوالــي7,0%.
وفــي أعقــاب حالــة الطــوارئ الصحيــة لســنة 2020، بلــغ متوســط كتلــة األجــور المصــرح بهــا 5.152 درهــم 
مقابــل 5.255 درهــم فــي عــام 2019، بانخفــاض نســبته%2,0. وعــاوة علــى ذلــك، تقاضــى %53 مــن 
األجــراء متوســط رواتــب شــهرية أقــل مــن الحــد األدنــى لألجــور خــال هــذه الســنة، مقابل%45ســنة 2019.
فــي المقابل،حصــل%13 فقــط مــن األجــراء علــى رواتــب شــهرية تتجــاوز ســقف األجــور البالــغ 6000 درهــم، 
مقابــل%16 ســنة 2019. وياحــظ أن%57 مــن النســاء و%50 مــن الرجــال يتلقــون أجــورًا تقــل عــن الحــد 

األدنــى لألجــور.
هــذا وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن توزيــع األجــور حســب شــريحة الراتــب المعلنــة، يأخــذ  فــي عيــن االعتبــار 

التعويضــات الجزافيــة المدفوعــة مــن قبــل صنــدوق تدبيــر جائحــة كوفيــد-19.
انخفاض قيمة االشتراكات 

عــرف مبلــغ االشــتراكات انخفاًضــا بنســبة %5,6بيــن ســنتي 2019 و 2020، بعــد أن بلــغ متوســط نمــوه 
الســنوي %6,6 خــال الفتــرة 2016-2019. 

ارتفع عدد األجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي بنســبة%0,6فقط بين 2019 
و 2020، حيــث انتقــل مــن 3,28 إلــى 3,30 مليــون أجيــر مصرح به. 

تطور عدد األجراء المصرح بهم 	 

2,78  

2,94  

3,11  

3,303,28

20202019201820172016
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يكشــف مبيــان التغيــرات الشــهرية الخــاص بدراســة التصريــح باألجراء،عــن خســارة الصنــدوق الوطنــي للضمــان 
االجتماعــي ألزيــد مــن مليــون أجيــر مصــرح بــه فــي أبريــل 2020 بالمقارنــة مــع شــهر فبرايــر مــن نفــس الســنة، 

أي بانخفاض نســبت38%.

باســتئثارها لـــ %21مــن مجمــوع األجــراء المصــرح بهــم ســنة 2020، تعــد الخدمــات 
أكثــر القطاعــات ديناميكيــة.

التطور الشهري لعدد األجراء المصرح بهم	 

توزيع األجراء حسب قطاع النشاط :	 

 األنشطة المالية
والتأمين
2%

الخدمات
21%

الصناعة
التحويلية 17%

التجارة 16%

البناء 14%

 الزراعة، الغابات
والصيد
12%

 الفنادق
والمطاعم5%

النقل والتخزين 4%

 اإلعالم
والتواصل 2%

أخرى
7%

2,45  
2,60  

يناير

2,47  
2,64  

فبراير

2,51  
2,60  

مارس

1,63  

2,51

أبريل

1,68  

2,49

ماي

2,51
2,11

يونيو

2,38
2,47

يوليوز

2,39
2,35

غشت

2,49
2,46

شتنبر

2,52
2,49

أكتوبر

2,54
2,52

نونبر

2,57
2,53

دجنبر
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توزيع األجراء حسب موقع النشاط	 

األجراء المصرح بهم حسب متوسط الراتب الشهري	 

توزيع تفصيلي لألجراء المصرح بهم سنة 2020 حسب األجر والجنس

حافظــت جهــة الــدار البيضــاء علــى ريادتهــا بتركيزهــا لـــ %38  مــن األجــراء المصــرح بهــم، تليهــا جهتــي أكاديــر 
وطنجــة بنســبة %11 لــكل منهمــا.

ياحظ أن %53 من األجراء يتقاضون رواتب شهرية تقل عن الحد األدنى لألجور.

الحصيلة المجموع%النساء%الرجالالراتب الشهري
%

الحصيلة %
دون 

احتساب 
الرسوم

الحصيلة 
%

خالل 
2019

[500-1[28359%124940%253299%2%2%2
[1000-500[40943%246423%487366%4%5%5

]%60 الحد األدنى 
12%18%12%12249712%5127878%121834لألجور ]

]%60الحد األدنى لألجور-  
45%51%53%391354635%42421287%933348الحد األدنى لألجور]

]الحد األدنى لألجور - 
[3000154389%764237%6218626%59%58%56

[4000-3000[381931%17162393%15544324%76%75%73
[5000-4000[162095%758955%5221050%82%82%80
[6000-5000[96210%437196%3133406%87%86%84

[10.000-6.000[157562%767702%6225264%93%93%92
100%100%100%6220638%770081%10.000150557 و +

 1003308320%081092 1001%227228 2المجموع

الشرق %3العيون 3%

الدار البيضاءالكبرى
38%

أكادير 11%
طنجة تطوان 11%

الرباط
10%

تاانسيفت
8%

القنيطرة
الخميسات 5%

  فاس بولمان
4%

مكناس تافياللت 4%

الشاوية تادلة 3%
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األجراء المصرح بهم حسب عدد األشهر المصرح بها	 

الهرم العمري وتوزيع األجراء المصرح بهم حسب الجنس	 

توزيع األجراء المصرح بهم سنة 2020 حسب الجنس وحسب عدد أشهر العمل المصرح بها

خال سنة 2020، تم التصريح بـ 312 يوم عمل كامل لفائدة% 21 فقط من األجراء- معظمهم من الذكور )23%(-مقابل%25 
خال السنة المنصرمة.

تشير األرقام إلى أن%43من األجراء تقل أعمارهم عن 35 سنة مقابل%46في السنة السابقة.

الحصيلة %المجموع%النساء%الرجالالراتب الشهري
%

الحصيلة 
%

دون 
احتساب 
الرسوم 

الحصيلة 
%

خالل 
2019

25 %16 %21 %21 %200 17691 %107 23185 %093 12506 شهر 

48 %35 %50 %29 %019 27949 %079 30289 %940 659من 10 إلى 12 شهر 

60 %52 %62 %13 %461 13414 %558 12141 %903 272من 8 إلى 10 أشهر 

69 %65 %71 %9 %469 10305 %067 9110 %402 195من 6 إلى 8 أشهر 

77 %75 %80 %9 %406 10288 %798 8104 %608 183من 4 إلى 6 أشهر 

86 %88 %89 %9 %179 10291 %156 8110 %023 181من 2 إلى 4 أشهر 

100 %100 %100 %11 %586 13368 %327 10140 %259 228أقل من 2 أشهر 
100 %320 308 1003 %092 081 1001 %228 227 2المجموع
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انخفضــت كتلــة األجــور المصــرح بهــا بنســبة %4,3مــا بيــن 2019 و 2020، حيــث انتقلــت 
مــن 157 إلــى 150 مليــار درهــم.

انخفــض مبلــغ االشــتراكات بنســبة %5,6مــا بيــن 2019 و 2020، بعــد أن بلــغ متوســط نمــوه الســنوي، 
%6,6 خــال الفتــرة 2016-2019.

دعم المقاوالت 
ــار األزمــة الصحيــة الناجمــة عــن انتشــار فيــروس كوفيد-19ومســاندة المقــاوالت  فــي محاولــة الحتــواء آث
المتضررة،لجــأ الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي خــال ســنة 2020 إلــى تبنــي سلســلة مــن التدابيــر.
فبــادر إلــى تعليــق وتأجيــل دفــع اشــتراكات المقــاوالت التــي تواجــه صعوبــات كبيــرة، مــع إعفائهــا كليــا مــن 

ذعائــر التأخــر عــن األداء.

وعلى نفس المنوال، تقرر إعفاء المقاوالت من الرسوم االجتماعية عن قسط التأمين األسري المخصص 
لألجــراء، للفتــرة الممتــدة مــن 1 أبريــل إلــى 30 يونيــو، فضــا عــن منــح إعفــاءات جزئيــة أو كليــة مــن ذعائــر 
ــرة  ــة 2016 ومــا قبلهــا وفت ــون المتعلقــة بالســنة المالي ــل الدي ــر تحصي التأخــر عــن أداء االشــتراكات وصوائ
يونيــو 2020 ومــا قبلهــا. كمــا تــم تعليــق عمليــة تحصيــل االشــتراكات وأعمــال مراقبــة وتفتيــش المقــاوالت.

تطور مبلغ االشتراكات وكتلة األجور المصرح بها	 

136,84 146,25  

2016  2017  

تطور كتلة األجور المصرح بها )مليار درهم(

2018  2019 2020  

+7,0%

-4,3%

128,08

156,82 150,09

تطور مبلغ االشتراكات )مليار درهم(	 

19,71

2016

20,93

2017

22,26

2018 2019

22,53

2020

23,86

+6,6%  
-5,6%
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أنشطة المقاوالت المنخرطة في 2020
انخرطــت 42.989 مقاولــة فــي الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي ســنة 2020، ليرتفــع إجمالــي عــدد المقــاوالت 
المنخرطــة بنســبة %5,9مقارنــة بســنة 2019 ويصــل إلــى 269.848 مقاولــة. %63مــن هــذه المقــاوالت، صرحت بثاثة 

)3( أجــراء علــى األكثــر فيمــا صرحت%87منهــا ب عشــرة )10( أجــراء كأحــد أقصــى.
تنشــط%29 مــن المقــاوالت المنخرطــة فــي جهــة  الــدار البيضــاء الكبــرى، %12  فــي جهــة تانســيفت و%10 فــي كل 
مــن الربــاط وأكاديــر. وتشــتغل%26 مــن المقــاوالت فــي قطــاع التجارة،متبوعــا بقطــاع الخدمــات بنســبة %17ثــم قطــاع 

البنــاء بنســبة 16%.
مــن بيــن 42.989 مقاولــة منخرطــة حديثــا فــي الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي، صرحــت 22.439 بــكل أجرائهــا، 

أي بمعــدل تصريــح بلــغ %52،مقابــل%45 ســنة 2019.
وبشــكل عــام، تعتبــر المقــاوالت الصغيــرة والمتوســطة الحجــم األكثــر ديناميكيــة مــن حيــث خلــق فــرص الشــغل، حيــث 

تبلــغ نســبة مناصــب الشــغل التــي تــم إنشــاؤها فــي المقــاوالت التــي صرحــت بعشــر أجــراء علــى األكثــر97%.

تطور عدد المقاوالت المنخرطة	 

بنية المقاوالت المنخرطة المصرحة حسب عدد األجراء 	 

متوسط نمو سنوي  د، ب زاي فاع مت ها في ارت أجرائ منخرطة والمصرحة ب ة 2016، وعدد المقاوالت ال ن ذ سـ من
ن 2016 و 2019. ي رة الممتدة ب فت قدره%6,8 خال ال

ــغ  ل ــث ب ة 2019، حي ــع ســن ــة م ارن ة 2020 مق نســبة%5,9في ســن خرطــة ب من ــاوالت ال مق ــدد ال ــع ع ف ــد ارت وق
ــة.  ــا،269.848 مقاول مجموعه

صرحــت %87 مــن المقــاوالت المنخرطــة المصرحــة ســنة 2020 بأقــل مــن 10 أجــراء، بينمــا صرحــت 63%  
منهــا بأقــل مــن 4 أجــراء.

الحصيلة %%عدد المنخرطينحجم المقاولة

 ]3-1[ 169 513 63% 63%

 ]10-4[ 64 709 24% 87%

 ]20-11[ 16 007 6% 93%

 ]50-21[ 10 882 4% 97%

 ]200-51[ 6 332 2% 99%

% 100% 4061 2أكثر من 200 أجير 

-100 %849 269المجموع 

209 451 224 995
237 965 254 867 269 848

+6,8%  

+5,9%
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توزيع المقاوالت المنخرطة حسب الجهات	 

توزيع المقاوالت المنخرطة المصرحة حسب قطاع النشاط	 

تأتي جهة الدار البيضاء في المقدمة بنسـبة%29 مـن مجموعالمقاوالت المنخرطة.

يتصدر قطاع التجارة الترتيب بتركيزه لـ%26مـن مجموع المقاوالت المنخرطة.

أكادير 10%

الشاوية تادلة 6%

تانسيفت 12%

طنجة تطوان 8%

الرباط 10%

مكناس تافياللت 5%

القنيطرة الخميسات 5%

الشرق 5%

العيون 4%

فاس بولمان 6%

الدار البيضاء
الكبرى 29%

الخدمات 17%

أخرى 10%

األنشطةالمالية
والتأمين 1%

اإلعالم والتواصل 2%

الفنادق والمطاعم 7%

النقل والتخزين 6%

الزراعة، الغابات والصيد 9%

بناء 16% ال

الصناعة التحويلية 6%

التجارة 26%
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تطور عدد المقاوالت المنخرطة حديثا في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي	 

توزيع المقاوالت المنخرطة سنة 2020 حسب الجهات	 

بلــغ عــدد المقــاوالت المنخرطــة ســنة 2020، 42.898 مقاولــة، وهــو مــا يمثــل تراجعــا في عــدد المقاوالت 
المنخرطة بنســبة%15,9  بالمقارنة مع ســنة 2019.

المقاوالت المنخرطة  المقاوالت المصرحة المنخرطة حديًثا  

تتمركز %29 من المقاوالت المنخرطة سنة 2020 في جهة الدار البيضاء الكبرى.

أغادير 8%

تانسيفت 16%

طنجة تطوان 11%

 - سيدي عثمان
الحي الحسني 4%

الرباط 6%

العيون 5%

مكناس تافياللت 6%

الشرق 5%

الحي المحمدي - عين السبع 6%

القنيطرة الخميسات 3%

فاس بولمان 6%

أنفا 19%

الشاوية تادلة 5%

39 604  42 809  
45 995  

43%

17 960 20 496 19 835
23 062

42 898

22 439

45% 48%

45% 

51 031 52%

2016 2017 2018 2019 2020

+8,8%

-15,9%
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توزيع المقاوالت المنخرطة سنة 2020 حسب قطاع النشاط	 

تنشــط27%من المقــاوالت المنخرطــة حديثــا فــي مجــال التجــارة، %20فــي قطــاع البنــاء و%17فــي قطــاع 
الخدمات.

تعزيز إجراءات تحصيل الديون،شرط أساسي الستدامة النظام	 

تســببت األزمــة الصحيــة التــي أحدثهــا وبــاء كوفيــد19 فــي خســارة أزيــد مــن 166 ألــف أجيــر لــم يصــرح بهــم 
ســنة 2020، تنضــاف إليهــا خســارة 18 مليــار درهــم مــن األجــور الغيــر مصــرح بهــا و 3 مليــارات درهــم مــن 

االشــتراكات الغيــر مدفوعــة فــي وقــت اســتحقاقها.

عــاوة علــى ذلــك، انخفــض مبلــغ االشــتراكات المســددة بنســبة 7,4%بيــن 2019 و 2020، حيــث انتقــل 
ــار درهــم، علمــا أن متوســط النمــو الســنوي لاشــتراكات المســتخلصة، قــد بلــغ  مــن 25,2 إلــى 23,3 ملي

ــرة الممتــدة مــا بيــن 2016 و 2019. حوالــي%5,6 خــال الفت

المحور األول: تعزيز إجراءات استخالص االشتراكات، وتحسين أنظمة تحصيل الديون 

فــي ســياق موســوم بتزايــد الديــون وتراكمهــا رغــم الجهــود المبذولــة لتعزيــز عمليــات التحصيــل، وفــي ســبيل 
التخفيــض مــن قيمــة الديــن المســتحق والبالغــة قيمتــه 54 مليــار درهــم، اعتمــد الصنــدوق الوطنــي للضمــان 
االجتماعي استراتيجية قائمة على ثاثة محاور:تعزيز عمليات االستخاص عقب التحصيل، التثبت من  الذمم 
التــي ســيتم تحصيلهــا، بمــا فــي ذلــك إلغــاء الذمــم المدينــة بعــد أحــكام قضائيــة غيــر مواتيــة واقتــراح شــطب 

الديــون المعدومــة.

التجارة27%

أخرى 11%

اإلعالم والتواصل 2%

الفنادق والمطاعم 5%

الزراعة، الغابات والصيد 5%

الصناعات التحويلية 5%
الخدمات 17%

بناء 20% ال

النقل والتخزين 8%

أثر حالة الطوارئ الصحية على النظام العام	 

2019
)أ( 

فارق النسبة مع 
2016/2019

 )ب( 

2020 النسب 
المتوقعة

)أ(*)+1ب( 

2020
النسب المنجزة

الفارق الذي 
ينبغي تعويضه

166-3 3308 5,7474 %3 287)األجراء المصرح بهم )ألف

18 مليار درهم7,0167,80150,09 %156,82كتلة األجور المصرح بها )مليار درهم( 

3 مليار درهم6,625,4322,53 %23,86االشتراكات )مليار درهم( 

بلغ عدد األجراء غير المصرح بهم خال سنة2020 أكثر من 166 ألف أجير. 
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تطور نسبة استخالص االشتراكات	 

استخالص اشتراكات النظام العام سنة 2020 )بمليار درهم(

انخفضــت االشــتراكات المســتخلصة  بنســبة7,4% بيــن 2019 و 2020، حيــث انتقلــت 
مــن 25,2 إلــى 23,3 مليــار درهــم. 

21,4

22,7 
23,8 

2016 2017 2018 2019 2020 

25,2

23,3

+6,1% +4,8% +5,9% -7,4%

تطور الديون المستحقة	 

استخالص االشتراكات: االستخالص عقب التحصيل	 

ــر التأخــر عــن  ــرة 1996 ومــا قبلهــا، مــع تراكــم ذعائ ــون بفت تتعلــق نســبة%27 مــن مجمــوع الدي
الســداد بنســبة%466 .وفــي الوقــت الــذي ترجــع فيــه نســبة 83% مــن الديــن المتراكــم إلــى فتــرة 

2016 ومــا قبلهــا، ناحــظ أن نســبة الديــن المتراكــم ســنة 2020، تقــدر بـــ %5. 

1 921  2 059  1 896  
2 058  2 500 

2 000 

1 500 

1 000 

500 

-  

2 350  

2016             2017 2018 2019 2020  

عملية استخالص 

47 819 516
50 072 848 50 832 236

6%

8% 5% 2% 5% 6%
7%

8%

5% 2% 6% 6% 7% 9%

0 

70000000 

60000000 

50000000 

40000000 

30000000 

20000000 

10000000 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

18 238 690 

44 396 476

19 358 056 20 372 686 20 730 139 21 900 201 23 179 763 24 779 053 27 074 564

53 301 052 56 731 540
60 602 830

65 484 263

االشتراكات  الذعائر والديون 
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المحور الثاني: تطوير آليات التفتيش والمراقبة
التصدي لظواهر التهرب واالحتيال االجتماعي	 

-  وضــع الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعـــي آليــة لمحاربــة التهــرب واالحتيــال االجتماعــي، تعتمــد إجراءيــن 
أساســيين.

التحصيل بالتراضي: يساعد على توعية ودعم الزبون من خال تعيين مدير حسابات داخل كل وكاالت المؤسسة.
اآلليات:
البحث الميداني المباشر؛	 
التذكير عبر الهاتف؛	 
التحقيق في شكايات المؤمن لهم.	 

-  التحصيل القسري: تشرف عليه هيئة المفتشين والمراقبين التي يعينها الصندوق الوطني للضمان االجتماعي.
اآلليات: 

 اختيــار المقــاوالت التــي ســتخضع للمراقبــة والتفتيــش بنــاء علــى معايير موضوعية، كميــة ونوعية )عدم 	 
اســتكمال اإلجــراءات التجاريــة، ومراجعــة المعطيــات مــع شــركاء مختلفيــن )المديريــة العامــة للضرائــب، 

والمندوبيــة الســامية للتخطيط، إلــخ((.
دراسة داخلية بشأن القطاعات األكثر عرضة لظاهرة التهرب االجتماعي؛	 
التخطيط على أساس العشوائية الختيار المقاوالت الخاضعة للتفتيش؛	 
مراقبة اإلفراط في التصريح باألجراء والروابط المهنية.	 

فيمــا يخــص عمليــة التحصيــل بالتراضــي، نفــذ الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي 4400 عمليــة تفتيــش 
اســتهدفت القطاعــات التاليــة: البنــاء، والنســيج، والمقاهــي والمطاعــم، والمدارس الخاصــة، والمخابز، وصناعة 
الحلويات، والمصحات الطبية، ومحطات التعبئة، ونقل البضائع، والتجهيز العقاري، واإلسكان، والنظافة، واألمن 

والمهــن الحــرة. وفــي نفــس النســق، تــم جــرد 896 اســتغالية زراعيــة فــي المجــال الفاحــي خال عــام 2020.

ــل 3011 خــال 2019. ويرجــع هــذا  وفيمــا يتعلــق باإلجــراءات القســرية، أنجــز الصنــدوق 1628 مهمــة، مقاب
االنخفــاض المقــدر بـــ%46 إلــى تعليــق أنشــطة بعثــات التفتيــش والمراقبــة كجــزء من التدابيــر المتخذة للحد من 

انتشــار وبــاء كوفيــد 19.

ولمزيد من التفاصيل، نشير إلى أن الصندوق الوطني للضمان االجتماعي قد أنجز 130 مهمة تفتيش عقب 
إبــاغ شــبكة الــوكاالت عــن فشــل اإلجــراء التجــاري، ونفــذ 63 مهمــة عقــب التحقــق من البيانــات الخارجية. فيما 
انبثقــت 222 مهمــة انطاقــا مــن المعطيــات الداخلية،وأطلقــت 17 مهمــة بنــاء عن التخطيط العشــوائي، كما 
أنجزت 450مهمة لمراقبة اإلفراط في التصريح. وأخيرا، تم إطاق 746 مهمة تم إطاقها جراء عوامل أخرى.

وقد أسفرت هذه المهام التفقدية عن تسوية وضعية39.673 أجير، مقابل 42.144 سنة2019، أي بانخفاض 
قــدره %6,5، علمــا أن %59 مــن هــذه المقــاوالت تنشــط فــي قطاعــات البنــاء والنســيج واأللبســة والنظافــة، 
والحراســة.كما بلغــت قيمــة كتلــة األجــور التــي تــم ضبطهــا وتســويتها 480 مليــون درهــم مقابــل 1,14 مليــار 

درهــم فــي 2019، وهــو مــا يمثــل انخفاضــا قــدره 58% .
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تقديم الخدمات االجتماعية، مهمتنا األسمى
»22 مليار درهم، قيمة التعويضات )دون احتساب خدمات التأمين اإلجباري عن المرض( المقدمة من طرف 

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي سنة 2020، أي بزيادة قدرها%9,6مقارنة بسنة 2019«
تتمثل مهمة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 
فــي حمايــة األجــراء ضد مخاطر فقــدان أو توقف 
الدخل، في حاالت المرض أو الوالدة أو العجز أو 
الشيخوخة أو الوفاة أو البطالة. ويقدم الصندوق 
الوطنــي للضمــان االجتماعــي خدمــات متعــددة 
حســب احتياجــات كل فــرد قصــد مســاعدته على 
تجاوز الصعوبات التي تواجهه. وعموما، تعد هذه 
الخدمات المقدمة والتعويضات المصروفة، عنصرا 

حيويا وأساسيا للعديد من الفئات.

معاشات لدعم المتقاعدين، والمتوفى 
عنهم، ومن طالهم العجز 

»تطور عدد المستفيدين من المعاشات بين 2019 و 2020 بنسبة7%«
يقدم الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ثاثة أنواع من المعاشات: التقاعد، العجز ومعاش المتوفى عنهم.

ومن بين 12,5 مليار درهم من التعويضات الممنوحة ألصحاب هذه المعاشات، تمتص معاشات التقاعد83%، 
ومعاشات المتوفى عنهم%16 ، بينما يستأثر معاش العجز بنسبة 1%.

أصحاب المعاشات في سنة 2020
خال سنة 2020،التحق 52.918 أجير بقائمة المستفيدين من 
المعاشات، والذين بلغ مجموعهم 642.413مقابل 518.940 
مستفيد في 2019، أي بارتفاع قدره%7,0 ومعدل نمو سنوي 
قــدره%5,5 بيــن 2016 و 2020.ويمثــل المتقاعــدون%69 مــن 
أصحــاب المعاشــات، يليهــم أصحــاب معاشــات المتوفــى عنهــم 
والذيــن يمثلــون%30، بينمــا ال تتعــدى نســبة المســتفيدين مــن 

معاشات العجز%1 من مجموع المستفيدين. 
وقــد تلقــى%78 مــن المتقاعديــن الجــدد معاشــهم فــي ســن الســتين، ومــن بيــن 37.800 متقاعــد جديــد، 

ظــل 21.959 منهــم )أي%58(،نشــيطين حتــى ســن التقاعــد.
1666 درهم... متوسط المعاش 

يمثــل المتقاعــدون%71  مــن أصحــاب المعاشــات الجــدد، وقــد ســجل متوســط المعــاش الذي يتقاضونــه زيادة 
طفيفة بنســبة%2,0 مقارنة مع ســنة 2019.

يتقاضى%54مــن المتقاعديــن الجــدد ســنة 2020، معاشــات تقــل عــن2000 درهــم، ويحصــل%27 منهم على 
معــاش يتــراوح مابيــن 3000 و 4200 درهــم، علمــا أن معاشــات%21 مــن مجمــوع المتقاعديــن تقــل عــن الحــد 
األدنى لألجور. لكننا ناحظ بشكل عام، أن المتقاعدين الجدد يتلقون معاشات أعلى نتيجة تحسن مستوى 

األجــور المصــرح بهــا وتمديــد أمــد الحيــاة المهنيــة للمؤمن لهم.
ومــن ناحيــة أخــرى، يتقاضــى%71 مــن مجمــوع أصحــاب المعاشــات، معاشــات تقــل عــن 2000 درهــم، علمــا أن 
متوسط المعاش المدفوع سنة -2020أخذا بعين االعتبار كل أنواع المعاشات الممنوحة-هو 1.666 درهم. 
وناحــظ أن معــاش الشــيخوخة هــو األعلــى، حيــث بلــغ 2.014 درهمــا، يليــه معــاش العجــز الــذي يبلــغ 1952 

درهمــا، وأخيــرا تقــدر قيمــة معــاش المتوفــى عنهــم بـــ873 درهما.
وأخيــرًا، ياحــظ ارتفــاع معــدل اســتبدال المعــاش بنــاء علــى آخــر راتــب كلمــا انخفــض مســتوى األجــر. إذ يبلــغ هــذا 
المعدل،%76بالنســبة للرواتــب التــي تقــل عــن الحــد األدنــى لألجــور، و%50بالنســبة للرواتــب التــي تتــراوح مــا 
بيــن 5000 درهــم وســقف األجــر الخاضــع لاقتطــاع. وبالنظــر إلــى الرواتــب الفعليــة، فــإن معــدل االســتبدال 
هو%45بالنســبة لألجــور التــي تتجــاوز الحــد األقصــى للدخــل، و%17بالنســبة للرواتــب التــي تزيــد عــن 10.000 

درهــم. )راجــع الرســوم البيانيــة(

» 22 مليــار درهــم، قيمــة التعويضــات )دون 
احتساب خدمات التأمين اإلجباري عن المرض( 
المقدمــة مــن طــرف الصنــدوق الوطنــي 
للضمــان االجتماعــي ســنة 2020، أي بزيــادة 

قدرها%9,6مقارنة بســنة 2019 «

» تطور عدد المستفيدين من المعاشات 
بين 2019 و 2020 بنسبة 7% «
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20202019variationنوع التعويضات

7+ %600 ألف642 ألفالتعويضات الطويلة األمد

3,7+ %1,4 مليون1,74 مليونالتعـويضات العـائـلـيـة

11+ %175 ألف199 ألفالتعويضات القصيرة األمد

20202019Variationنوع التعويضات

6,8+ %11,7 مليار درهم12,6 مليار درهمالتعويضات الطويلة األمد

13,3+ %7,3 مليار درهم8,2 مليار درهمالتعـويضات العـائـلـيـة

18,8+ %1,05 مليار درهم1,2 مليار درهمالتعويضات القصيرة األمد

المستفيدون من التعويضات الممنوحة في 2020

حصيلة التعويضات الممنوحة في 2020

تطور عدد المستفيدين من المعاشات 

ســجلت ســنة 2020، التحاق 52.918 أجير بائحة المســتفيدين من المعاشــات، حيث ارتفع مجموع المســتفيدين 
إلى642.413مقابــل 518.940 فــي 2019.
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الوحدة: مليار درهم
ارتفع مبلغ المعاشات المصروفة سنة 2020 بنسبة  7% مقارنة بسنة 2019. 
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مستوى مبلغ المعاشات خالل 2020 

يتقاضى 71%من المستفيدين معاشات تقل عن 2.000 درهم 

<500 4 %

[500;1 000] 19 %

[2 000;3 000] 13 %

[1 500;2 000] 12 %

[1 000;1 500] 35 %

[3 000;4 200] 17 %
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نسبة استبدال معاش التقاعد حسب شريحة األجر

نسبة االستبدال بالنسبة الراتب الشهري األخير
للراتب الحقيقي

نسبة االستبدال بالنسبة 
للراتب المحدد بسقف

[2828-1000[76%

[4000-2828[55%

[5000-4000[54%

[6000-5000[50%

[10000-6000[45%53%

%63%17أكثر من 10.000

تعتـبر نسبة استبدال المعاش مقارنة بالراتب األخيـر أكثر ماءمة لذوي الدخل المنخفض.

توزيع أصحاب المعاشات الجدد حسب نوع و مبلغ المعاش 

20162017201820192020المعاش 
نسية التغيير 

2019-20202016-2020

1,9 %0,8 %2 2195 2178 2148 2101 039التقاعد

1,2 %6,1 %1 1081 1019 1013 1026 031المتوفى عنهم

1,4 %14,4 %2 1174 2901 2188 2147 053العـجـز 

1,7 %2,0 %1 1910 1872 1851 1815 783المجموع 

التحق 918 52 أجير بائحة المستفيدين من المعاشات سنة 2020، 71%منهم أحيلوا على التقاعد.
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توزيع أصحاب المعاشات الجدد حسب السن

%العددعمر المتقاعد الحديث

4 %484 1أقل من 60 سنة 
60 29 43478%
61 3 0178%
62 1 1283%
636632%
645581%

4 %516 651 سنة أو أكثر
100 %800 37المجموع

تقاضى 78%من المتقاعدين الجدد معاشهم في سن الستين.

التعويضات العائلية، مكمل أساسي للدخل

»1,47 مليــون، عــدد المؤمــن لهــم المســتفيدين مــن التعويضــات العائليــة خــالل ســنة 2020، 
بارتفــاع قــدره 3,7%مقارنــة بســنة 2019«

ــة، ابتــداء مــن يوليــوز 2019، علــى مســتوى التعويضــات  أثــرت إعــادة تقييـــم مخصصــات التعويضــات العائليـ
العائلية المقدمة، والتي بلغت 8,2 مليار درهم في 2020 مسجلة ارتفاعا بنسبة13,3%مقارنة بسنة 2019. 
ولإلشــارة، كان مــن المنتظــر حســب الدراســات التوقعيــة، أن يفــوق هــذا التطــور نســبة26%، ولكنــه تباطــأ بعد 
أن قــام الصنــدوق الخــاص بتدبيــر جائحــة فيــروس كورونــا بتخصيــص تعويضــات عائلية لصالح المســتفيدين من 

التعويــض الجزافــي، بمــا مجموعــه 935 مليــون درهــم.

المستفيدون من التعويضات العائلـية في سنة 2020
تشكل التعـويضات العائلـية عنصرا تكميليا لألجر، ال سيما بالنسبة لألجراء النشيطين الذين يتقاضون راتبا أقل 

مــن الحــد األدنــى لألجــور، حيــث تمثــل التعويضات الممنوحة لهــم 27%من الدخل.
يشـكل الرجـال غالبيـة المسـتفيدين مـن التعويضات العائليـة بنسـبة86%، ويبلغ عدد األطفال لـكل مسـتفيد 
يتقـــاضى أجــرا يفــوق 6.000 درهـــم، 2,02 طفــل مقابــل 2,19طفــل لــكل مســتفيد يتقاضــى أجــرا يقــل عــن الحد 

األدنــى لألجـــور. وبالتالــي، فــإن عــدد األبنــاء ينخفــض كلمــا ارتفــع األجــر.
 في سنة 2020، مثل األجراء المستفيدون والذين يتقاضون أقل من الحد األدنى لألجور*48% من مجموع 
المستفيدين من التعويضات، مقابل37%سنة 2019. وتعزى هذه الزيادة إلى التعويض الجزافي الذي منحته 

الحكومة للتخفيف من تداعيات األزمة الصحية. 

* مع اإلشارة هنا إلى الحد األدنى للدخل الشهري )يفهم منه أن جميع الموظفين يتلقون الحد األدنى عن كل ساعة عمل على األقل(
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تطور عدد المستفيدين

تطور مبلغ التعويضات العائلية
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حصة التعويضات العائلية في الراتب الشهري حسب متوسط الراتب الشهري	 

حصة التعويضات العائلية في الراتب الشهري المصرح به

21%
17%

12%

3%

27%

Inférieur au 
SMIG 

Supérieur à 
6000 Dhs

[SMIG – 3000] [3000 – 4000] [4000 – 6000]

يشــكل األجــراء المســتفيدون مــن التعويضــات العائليــة الذيــن يتقاضــون رواتــب تقــل عــن الحــد 
األدنــى لألجور،48%مــن إجمالــي المســتفيدين، مقابل37%ســنة 2019. 
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األمــد، القصيــرة   التعويضــات 
في مواجهة الحاالت الطارئة

األمــد  القصيــرة  التعويضــات  »ســجلت 
ارتفــع عــدد  2019. وبنفــس الوتيــرة،  18,8% مقارنــة بســنة  2020 تطــوًرا بنســبة  الممنوحــة ســنة 

بنســبة%11« المســتفيدين 
تشــمل التعويضــات القصيــرة األمــد، التعويضــات اليوميــة عــن المرض،التعويضــات اليوميــة عــن الــوالدة، 

إجــازة الــوالدة، والتعويــض عــن الوفــاة. 

القصيــرة  التعويضــات  » ســجلت 
 2020 ســنة  الممنوحــة  األمــد 
تطــوًرا بنســبة18,8% مقارنــة بســنة 
2019. وبنفــس الوتيــرة، ارتفــع عــدد 

بنســبة%11 « المســتفيدين 

المبلغ المصروف)بألف درهم(تطور عدد المستفيدين

التعويضات اليومية عن المرض
للضمــان  الوطنــي  الصنـــدوق  “تلقــى 
االجتماعي، 127.844 ملـف خـاص باإلجازات 
المرضيــة ســنة 2020، أي بزيــادة قدرهــا 

16% مقارنـة بسنة 2019”
باإلضافة إلى ذلك،ارتفع عدد المستفيدين 

مــن التعويضــات اليوميــة عــن المــرض بنســبة 18,2% مقارنــة بســنة 2019. وبلــغ معدل 
النمو13,2%، خال الفترة الممتدة من 2016 إلى 2019.

»تلقى الصنـــدوق الوطني للضمان 
االجتماعــي، 127.844 ملـــف خـــاص 
باإلجازات المرضية ســنة 2020، أي 
بزيــادة قدرهــا 16% مقارنـــة بســنة 

»2019

144 840
166 251

179 523
199 213

2016 2017 2018 2019 2020 

6,5% 7,7% 8,0% 11,0%

837 192 888 378 955 629 1 019 047 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 210 687 

6,1% 7,6% 6,6% 18,8%
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المستفيدون من التعويضات اليومية عن المرض
ارتفع عدد المســتفيدين من التعويضات اليومية عن المرض بنســبة %18,2 مقارنة بالســنة الفارطة. ومن 
بيــن 107.564 مســتفيد مــن هــذه التعويضــات، تمثــل النســاء%55.وناحظ أيضــا أن%61مــن المســتفيدين 

يتقاضــون أجــورا تقــل عــن 4،000 درهــم، فــي حيــن يتقاضى%10منهــم أجــورا تتعــدى 10.000 درهم.
»2091 درهم... معدل التعويض عن كل ملف«

بلــغ معــدل الملفــات المودعــة مــن طــرف كل مؤمــن لــه 
مريــض،1,2 ملــف فــي الســنة. وفــي المتوســط، تبلــغ فتــرة 
ــة  ــرض التــي تمـــت الموافقـ اإلجــازة الممنوحــة بســبب المـ
عليها،* 4,8 يوم لكل 1000 يوم مصرح به لدى الصندوق 
الوطنــي للضمــان االجتماعــي. وقــد بلــغ مقــدار التعويــض 

عــن كل ملــف،2.091 درهــم ســـنة 2020.

20192020المؤشرات

20,620,5متوسط عدد األيام المعوضة عن كل ملف 

2 2091 061متوسط المبلغ المعوض عن كل ملف 

3 165 2296 757 062العدد اإلجمالي لأليام المطلوبة

3,94,8نسبة األيام الممنوحة عن كل ألف يوم*

3 053 2996 598 336عدد األيام الممنوحة 

)*(: يتعلــق األمــر بالناتــج عــن إجمالــي عــدد أيــام التوقــف عــن العمــل بســـبب المــرض، الموافــق عليها وإجمالي األيــام المصرح بها لمجموع 
المؤمنين خال الســنة.

» 2091 درهم... معدل 
التعويض عن كل ملف «

المبلغ المصروف)بألف درهم(تطور عدد المستفيدين

62 761 70 964 
79 534 

90 999 
107 564 

2016 2017 2018 2019 2020 

13,1% 12,1% 14,4% 18,2%

157 809 
183 658 198 797 

226 947 
267 272 

2016 2017 2018 2019 2020 

16,4% 8,2% 14,2% 17,8%
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التعويضات اليومية عن الوالدة
025 32، عــدد المســتفيدين مــن التعويضــات اليوميــة 
انخفاضــا  يمثــل  مــا  2020، وهــو  الــوالدة ســنة  عــن 

بنســبة%2,2”
تمثل المستفيدات من التعويضات اليومية عن الوالدة، 
3% مــن مجمــوع النســاء المؤمــن لهــن ســنة 2020. 
وياحظ أن67% مـن هؤالء المسـتفيدات، تقل أجورهن 
عن 4000 درهم و8%فقط، يحصلن على أجور تتجاوز 

1000 درهم. 
وفي المتوســط، تبلغ مدة إجازة الوالدة، * 16,4 يوم 
ــه لــدى الصنــدوق الوطنــي  لــكل 1000 يــوم مصــرح ب
للضمان االجتماعي،فيما يقدر متوسط المبلغ المؤدى 
بالنســبة لــكل مســتفيدة مــن التعويــض اليومــي عــن 

األمومــة، بـــ 762 13 درهــم ســنة 2019. 

)*(: يتعلــق األمــر بالناتــج عــن إجمالــي عــدد األيــام الموافــق عليــه وإجمالــي عــدد األيــام المصــرح بــه مــن قبــل مجمــوع المؤمــن لهــن المصــرح 
بهــن خــال الســنة.

تطور عدد المستفيدين المبلغ المصروف)بألف درهم(

» 025 32، عــدد المســتفيدين مــن 
الــوالدة  اليوميــة عــن  التعويضــات 
ســنة 2020، وهــو مــا يمثــل انخفاضا 

بنســبة%2,2«

29 169 
30 121 

31 369 
32 025 32 748 

2016 2017 2018 2019 2020 

3,3% 4,1% 4,4% -2,2% 

391 703 
407 389 

424 398 440 734 
445 884 

2016 2017 2018 2019 2020 

4,0% 4,1% 5,1% -1,2%

رخصة الوالدة :
ســجل المبلــغ الممنــوح خــال رخــص الــوالدة تراجعــا بنســبة 29,1% ســنة 2020. وبنفــس الوتيــرة تراجــع عــدد 
المســتفيدين بنســبة 29,7% بالمقارنــة مــع ســنة 2019 إثــر الحجــر الصحــي الــذي فرضتــه حالــة الطــوارئ الصحيــة 

الناجمــة عــن انتشــار فيــروس كوفيــد 19.

تطور عدد المستفيدين المبلغ المصروف )بألف درهم(

29 579 29 048 28 801 

20 242 

2016 2017 2018 2019 2020 

30 010 

-1,4% -1,8% -0,9% -29,7%

13 719 13 609 13 530 

9 619 

13 568 

2016 2017 2018 2019 2020 

-0,8% -0,6% -29,1%0,3%
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المبلغ المصروف)بألف درهم(تطور عدد المستفيدين

10 821 11 348 11 749 11 704 

16 339 

2016 2017 2018 2019 2020 

4,9% 3,5% -0,4% 39,6%

109 155 114 625 118 586 118 281 

165 545 

2016 2017 2018 2019 2020 

5,0% 3,5% -0,3% 40,0%

التعويض عن الوفاة
»بلــغ متوســط المبلــغ الممنــوح كتعويــض عــن الوفــاة 165 مليــون درهــم، أي 

بارتفــاع قــدره40% مقارنــة بســنة 2019.«
خــال ســنة 2020، اســتفاد 399 16 مؤمــن لــه مــن التعويــض الممنــوح عــن 

الوفــاة،18% منهــم مؤمــن لهــم نشــيطون.  

أصحاب 
المعاشات 82 %

األجراء النشطون 
% 18

»بلــغ متوســط المبلــغ الممنــوح 
كتعويض عن الوفاة 165 مليون 
قــدره%40  بارتفــاع  أي  درهــم، 

مقارنــة بســنة 2019.«
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20192020المؤشرات
تطور 

النسبة خالل 
2019/2020

تطور 
النسبة خالل 
2015/2019

عدد الطلبات المقدمة
12,8 %89,7 %63 33864 665 للتعويض عن فقدان الشغل

12,5 %85,8 %60 32721 689عدد الطلبات الخاصة بالمؤمن لهم

13,5 %50,9 %23 15043 271عدد الملفات المقبولة

15,2 %52,8 %327 214517 367المبلغ المدفوع بآالف الدراهم

12,5 %113,5 %35 16721 733عدد الملفات المرفوضة

التعويضات الجزافية كوفيد19،مساعدة  ثمينة في زمن األزمة
فــي إطــار دعــم المقــاوالت المتضــررة بشــدة مــن أزمــة كوفيــد19، قــررت لجنــة اليقظــة االقتصاديــة منــح تعويضــات جزافيــة 
لصالح األجراء المصرح بهم في الصندوق  الوطني للضمان االجتماعي العاملين في هذه المقاوالت، والمتأثرين بتداعيات 

هــذه األزمــة.
وبنــاء علــى هــذا القــرار، قــام الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي بتوزيــع مبلــغ إجمالــي شــهري قــدره 2000 درهــم للفتــرة 
الممتدة من مارس إلى يونيو 2020، لفائدة األجراء المصرح بهم، كما تم تمديد هذه المنحة لبعض القطاعات األكثر تضررا.

وفي الوقت نفســه، اســتمر األجراء المذكورون في االســتفادة من خدمات التأمين اإلجباري عن المرض بشــكل طبيعي. 
ولإلشارة، فقد تمت تغطية مصاريف هذه التعويضات من الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، عما بالتعليمات 

الملكية السامية لجالة الملك محمد السادس حفظه الله.

التعويض عن فقدان الشغل،مصدر عون في أوقات الشدة

ــن  ي ــا ب نســبة50.9% م ــدان الشــغل ب ــة عــن فق وح ضــات الممن تعوي ن مــن ال دي في فــع عــدد المســت “ارت
تي 2019 و 2020” ســن

ــس  ي مقاي ــكل ال ــة ب ي ارث ة 2020 ك ــن ــت س كان
عد أن خســر  على مســتوى قطاع الشــغل ب
ــاب  ــراد وظائفهــم فــي أعق ــد مــن األف عدي ال
اء  اجمة عن تفشي وب ن ة ال األزمة االقتصادي
قــل عــدد  ت اق، ان ســي ــد19. وفــي هــذا ال كوفي
ــدان  ــن فق ــض ع عوي ت ــن ال ن م دي في المســت
ة 2019 إلى 23.043  الشغل من 15.271 سن
ــدره%50,9،  ــادة ق معــدل زي ة 2020، أي ب ســن
ــدان الشــغل قــد  ــض عــن فق تعوي ــا أن ال م عل

ــرة  ي كب ــادة ال زي عــزى هــذه ال ــرة 2019-2015. وت فت ــا13,5% خــال ال ة قدره وي ــادة ســن ســجل متوســط زي
ة. ــا االقتصادي ه عات ب ــة وت ــة الصحي ــر األزم ي أث ــى ت ا إل ق ا مســب ــا أشــرن كم

مــن  المســتفيدين  عــدد  »ارتفــع 
التعويضــات الممنوحــة عــن فقــدان 
الشــغل بنسبة50.9% ما بين سنتي 

»2020 و   2019
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االتفاقيات الدولية
شهدت سنة 2020 إنجاز األنشطة التالية في مجال العمل الدولي:

تنظيم ورشة بحضور الجمعية الدولية للضمان االجتماعي حول موضوع الحكامة الرشيدة في فبراير2020؛	 
المشاركة في الجلسات المنظمة من طرف وزارة الشؤون الخارجية و التعاون اإلفريقي و المغاربة المقيمين 	 

بالخارج إلعداد المذكرة المقدمة لرئيس الحكومة بشأن “التغطية االجتماعية للمغاربة المقيمين بالخارج”؛
عقد أعمال اللجنة المشتركة المغربية الموريتانية للضمان االجتماعي في فبراير2020؛	 
دراسة مشروع اتفاقية الضمان االجتماعي بين المغرب وكوريا الجنوبية.	 

تطور عدد المستفيدين من العالجات الطبية :
جراء تداعيات األزمة الصحية، انخفض عدد المســجلين )المؤمن لهم وذويهم( لاســتفادة من العاجات الطبية في 
إطار االتفاقيات الدولية بنسبة 9% مقارنة مع 2019، حيث انتقل عددهم من 111 ألف إلى 101 ألف سنة 2020.
وفــي نفــس الســياق، انخفــض المبلــغ المصــروف بنســبة11.5%، حيــث انتقــل مــن 212 مليــون درهــم إلــى 188 مليــون 

درهــم مــا بيــن 2019 و2020.

البلد   
مبلغ التعويض  عدد المسجلين في العالجات الطبية

نسبة %20192020نسبة 20192020%

% 29,1-892 0782 4% 68,1-928 4714 15إسبانيا  

% 5,6-355 61938 40% 15,2-197 35123 27هولندا  

% 12,4-306 852145 165% 0296,6 57372 67فرنسا  

% 17,5-046 2681 1% 52158512,3تونس  

% 40,6-209124% 14428295,8بلجيكا  

---% 110البرتغال  

% 152889,4% 880لوكسمبورغ 

% 11,5-751 041187 212% 9-030 069101 111المجموع  

المبلغ بآالف الدراهم
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رفع سقف التحديات، جودة الخدمات وإرضاء الزبناء 
إرضــاء الزبــون والتحســين المســتمر لجــودة الخدمــات قضيتــان رئيســيتان فــي قلــب سياســة المؤسســة. وللنجاح في 
هــذه المهمــة النبيلــة، يعتمــد الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي علــى مبــدأ دراســة وتوقــع متطلبــات الزبــون 
ومبــدأ المعالجــة الفعالــة، لتلبيــة هــذه الطلبــات. ولهــذا الغــرض، شــرع الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي فــي 
عمليــة رقمنــة واســعة لخدماتــه وأســاليب عملــه. هدفهــا االنتقال إلى الصيغة االلكترونيــة والامادية للمعامات.

نحو تعميم الرقمنة وتعزيز الخدمات الالمادية
شــهدت عملية إزالة الطابع المادي ورقمنة اإلجراءات والمســتندات تســارًعا حقيقًيا خال ســنة 2020. فتحســنت 
بذلــك األنظمــة الحاليــة، وصــارت المعامــات بيــن الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي وعمائــه أو شــركائه 

أكثــر انســيابية.
ــر آليــات جديــدة لفائــدة المقــاوالت المنخرطــة. وفــي هــذا الســياق، عــرف عــدد  وباإلضافــة إلــى ذلــك، تــم تطوي
المقــاوالت المســجلة ببوابــة ضمانكــم والتــي تســتعمل خدمــة “الدفــع عــن بعــد”، ارتفاعــا بنســبة64,6%، حيــث 
انتقــل مــن 114.934 ســنة 2019 إلــى 189.199 ســنة 2020. كمــا تــم وضــع نظــام جديــد لدفــع االشــتراكات عبــر 

اإلنترنــت، رهــن إشــارة المشــغلين المنزلييــن والمشــتركين فــي نظــام التأميــن االختيــاري والعمــال غيــر األجــراء.
وبالمــوازاة مــع ذلــك، بلــغ معــدل رقمنــة مراقبــة التمــدرس عبــر موقــع مســار62%، أي بزيــادة قدرهــا %1 مقارنــة 

بســنة 2019، فيمــا بلــغ نفــس المعــدل خــارج مســار،59%، محققــا نســبة تقــل بـــ13% عــن الســنة المنصرمــة.

عروض جديدة للخدمات االلكترونية في 2020 

بوابة ضمانكم 
شــمل التحديــث إضافــة خيــار ســحب شــهادات كتلــة األجــور، قوائــم األجــراء المصــرح بهــم، شــواهد االنخــراط  وحتــى 

طلبــات عــروض العقــود العامــة.
المجيب اآللي التفاعلي

أضيفــت إمكانيــة االستشــارة حــول أحقيــة االســتفادة مــن التعويضــات الجزافيــة المتعلقــة بأزمــة كوفيــد 19، وطلــب 
المعلومــات المرجعيــة الــذي تخــول للمطالــب اســتام التعويــض المذكور.

بوابة المؤمن له  
أضيفت منصة الستصدار أنواع مختلفة من الشهادات )معاشات التقاعد للمتقاعدين، وشهادات األجور، وأهلية 

تلقي التعويضات العائلية لألجراء النشيطين(.  
www.CNSS.ma الموقع الرسمي للصندوق الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

تفعيل منصة مخصصة لتنزيل نماذج الوثائق والمستندات التي تتطلبها إجراءات االستفادة من الخدمات.
Covid19.cnss.ma بوابة

هــي بوابــة تــم إحداثهــا للتصريــح باألجــراء المتوقفيــن عــن العمــل لاســتفادة مــن التعويضات الجزافيــة. كما خصصت 
هــذه البوابــة لتلقــي طلبــات المقــاوالت المتضــررة الراغبــة فــي االســتفادة مــن إمكانيــة تأجيــل دفــع اشــتراكات 

الضمــان االجتماعــي. 
بوابة طلب التعويض عن فقدان الشغل 

تخول للمقاوالت تقديم طلبات الحصول على تعويضات عن فقدان الشغل نيابة عن مستخدميهم.
بوابة تحصيل االشتراكات 

تســمح للمقــاوالت بتقديــم طلــب االســتفادة مــن اإلعفــاءات الممنوحــة  عــن ســنة 2016 ومــا قبلهــا و 2020 
ومــا قبلهــا.

وفــي الوقــت نفســه، بــات تتبــع عمليــة معالجــة الملفــات المودعــة ممكنــا عبــر عــدة قنــوات )بوابــة المؤمــن لــه، 
ــي التفاعلــي(. تطبيــق الهاتــف الذكــي “MA CNSS”، مركــز االتصــال والمجيــب اآلل

59

2020 نــــشــــطــــــــــــــة    أ يـــــــر  تـقــر    CNSS



األداء عن بعد	 

المبلغ المؤدى عن بعد )مليار درهم(عدد المنخرطين الذين يعتمدون نظام األداء عن بعد

33% 

32285 

44% 

43061 
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62040 

33% 

86563 
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114934 

189 199 

7,2 

33% 

18% 

8,5 

37% 

11,3 

23% 

9% 

15,5 

19,02 
20,8 

ارتفاع نسبة األداء عن بعد
»تمثل كتلة األجور المصرح بها عن بعد، %97 من إجمالي كتلة األجور.« 

خال سنة 2020، ارتفع عدد المقاوالت المنخرطة التي قامت بأداء االشتراكات عـن بعد إلى 189.199 
مقابل 114.934 ســنة 2019، أي بزيادة قدرها 64,6% خال ســنة واحدة. أما مبلغ االشــتراكات المؤدى 
عــن بعــد، فقــد بلــغ  20,08 مليــار درهــم مقابــل 19,02 مليــار درهــم ســنة 2019، مســجا معــدل نمــو 

بنسبة%9,4. 

التصريح عن بعد	 

عدد األجراء المصرح بهم عن بعد )بالماليين(عدد المنخرطين المصرحين عن بعد

تمثل كتلة األجور المصرح بها عن بعد،97% من إجمالي كتلة األجور. 
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أجل استرجاع االشتراكات األجريةأجل صرف المعاشات

أجل صرف التعويضات اليومية عن المرض والوالدةأجل صرف التعويضات عن فقدان الشغل

نحو تقليص آجال صرف التعويضات

عرف أجل صرف المعاشات تحسنا سنة 2020، حيث بلغ 19 يوما مقابل 22 يوما في سنة 2019.كما سجل 
متوســط أجــل صــرف التعويضــات اليوميــة عــن المــرض والــوالدة تحســنا بمقــدار يــوم واحــد. وعــاوة علــى ذلــك، 
اســتقرت آجــال صــرف التعويضــات عــن فقــدان الشــغل فــي37 يومــا، فيمــا تحســن أجــل “اســترجاع االشــتراكات 

األجريــة” بيــوم واحد،منتقــا مــن 17 إلــى 18 يومــا، مابيــن2019 و 2020.
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الوحدات الطبية... مصالح في خدمة المرضى

» تعبئــة المــوارد البشــرية والماديــة لمصحات الضمان 
االجتماعــي في ســبيل مكافحــة الوباء «

إلــى  الوطنــي للضمــان االجتماعــي  الصنــدوق  بــادر 
تعبئــة وتخصيــص عــدة وحــدات الســتقبال المرضــى 
المصابين بفيروس كوفيد 19. ويتعلق األمر بالمصحات 

ــارة. والتــي ســخرت كل جهودهــا لمعاجلــة الحــاالت  ــراوي ومراكــش وطنجــة واإلن المتعــددة التخصصــات بالزي
المصابــة بالفيــروس، علــى حســاب أنشــتطها المعتــادة. 

عاوة على ذلك، تكفلت مصحات الجديدة )غسيل الكلى( والمحمدية )الجراحة( واإلنارة )الوالدة واألمومة( 
ببعــض المرضــى غيــر المصابيــن بكوفيــد19، بعــد أن امتــألت المستشــفيات بالحــاالت المصابــة بالوبــاء. وعمومــا، 
وقــد اســتقبلت المصحــات المخصصــة للمصابيــن بكوفيــد19، 1598 مريضــا لمــدة 11.028 يومــا، مــن ضمنهــا، 

1647 يومــا فــي العنايــة المركــزة و1495 فــي قســم اإلنعاش. 

ــة والتدخــات  ــة، حيــث تراجعــت االستشــارات الطبي ــاء ســلبا علــى النشــاط العــام للوحــدات الطبي ــر الوب لقــد أث
الجراحيــة وعلقــت األنشــطة المعتــادة للمصحــات التــي تكفلــت بمرضــى كوفيــد19. كمــا ياحــظ، انخفــاض 
والماحــظ أيضــا، تســجيل انخفــاض فــي رقــم المعامــات بنســبة 22% مقارنــة بســنة 2019، حيــث انتقــل مــن 

439.234 ألــف درهــم فــي 2019 إلــى 342.702 ألــف درهــم فــي نهايــة 2020.

ولإلشــارة، فقــد حقــق نشــاط المصحــات أداء ايجابيــا فــي بدايــة الســنة وبلــغ معــدل إنجــاز األهــداف 105%، لكــن 
تداعيــات الوبــاء بــدأت ترخــي بظالهــا علــى نشــاط هــذه الوحــدات الطبيــة منــذ شــهر مارس،فــكان األداء المالــي 
للمصحــات أكثــر الجوانــب تأثــرا بهــذه التداعيــات، إذ انخفــض رقــم المعامــات وارتفعت النفقــات المتعلقة بتعزيز 
وتجويد معايير الصحة والسامة المطبقة. وتصاحب االنخفاض المسجل في رقم المعامات، بانخفاض في 
النفقــات المتغيــرة مــع الحفــاظ علــى النفقــات الثابتــة والشــبه متغيــرة ) %73مــن إجمالي التكاليف التشــغيلية(. 

مقارنــة بالســنة المنصرمــة، تراجعــت حــاالت االستشــفاء بنســبة%29، حيــث تــم اســتقبال 53321 مريــض ســنة 
2019، مقابــل 37657 مريــض فــي نهايــة 2020. وســجل عــدد المرضــى الذيــن خضعوا للعاج داخل المصحات، 
بمــا فيهــم المســتفيدين مــن الفحوصــات الخارجيــة )%86( وخدمــات االستشــفاء )%14(، انخفاضــا بنســبة 32% 
مقارنــة بســنة 2019. وفــي نفــس المنحــى التناقصــي، ســجل عــدد االستشــارات المســتعجلة تراجعــا بنســبة 
%34، منتقا من 160.487 استشارة سنة 2019 إلى 106.342 سنة 2020. كما انخفض عدد االستشارات 

الخارجيــة بنســبة%30  وتراجــع عــدد التدخــات الجراحيــة بنســبة %17 مــا بيــن 2019 و 2020.

»تعبئــة المــوارد البشــرية والماديــة 
لمصحــات الضمــان االجتماعــي فــي 

ســبيل مكافحــة الوبــاء«
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نشاط الوحدات الطبية في زمن الجائحة 
التوزيع الجغرافي للمصحات متعددة التخصصات 

مؤشــرات المعامــالت نهايــة دجنبــر 2020 فــي المصحــات المخصصــة الســتقبال المرضــى 
المصابيــن بكوفيــد19

 درب غلــف

الزيراوي

 الحي الحسني

 اإلنارة

 البرنوصي

الجديدة

 أكـــادير

طنجة

القنيطرة

 المحمدية

 سطــات

مراكــش

وجـــدة

مصحة مخصصة الستقبال 
مرضى كوفيد 19

مصحة مخصصة الستقبال 
المرضى غير المصابين بكوفيد19

نشاط عادي

عدد المرضى المصحة
المقبولين

عدد أيام االستشفاء 
في الطب العام

عدد األيام 
في العناية 

المركزة

عدد األيام في قسم 
االنعاش

فحوصات 
األشعة

التحاليل 
البيولوجية

570 2973474599472 6485طنجة

322 197619371220463 7435الزيراوي

560 44519003079اإلنارة

960 1631599437954127مراكش

412 143 4954031 6471 0281 59811 1المجموع
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مؤشــرات المعامــالت نهايــة دجنبــر 2020 فــي المصحــات المخصصــة الســتقبال 
المرضــى الغيــر مصابيــن بكوفيــد19

استقبلت مصحة المحمدية متعددة التخصصات 228 مريضا قادما من المستشفيات العمومية، بإجمالي 534 
يوم استشــفاء و 228 عملية جراحية.

كمــا تمــت إحالــة 1.686 مريــض غيــر مصــاب بالفيــروس إلــى مصحــة اإلنــارة، واســتفادوا مــن 2990 يــوم استشــفاء و 
1.683 عمليــة والدة.

عدد المرضى المصحة
المقبولين

عدد أيام االستشفاء 
في الطب العام

عدد العمليات 
التحاليل فحوصات األشعةالجراحية

البيولوجية

840 72231 2285342282المحمدية

عدد المرضى المصحة
المقبولين

عدد أيام االستشفاء 
في الطب العام

عمليات الوالدة 
الطبيعية

عمليات الوالدة 
القيصرية

533150 9901 6862 1اإلنارة

عدد حصص تصفية الدمعدد المرضى المقبولينالمصحة

32183الجديدة
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مؤشرات النشاط

قسم المستعجالت 
المصحات متعددة 

التخصصات
رقم المعامالت 

31/12/2019
رقم المعامالت 

31/12/2020
نسبة التطور 
2020/2019

% 2-488 89319 19درب غلف
% 79-188 8363 14الزيراوي

% 17-420 64320 24أكادير

% 57-357 5412 5مراكش

% 71-217 1791 4طنجة

% 41-199 10111 19وجدة

% 43-325 7308 14اإلنارة

% 39-469 1997 12الحي الحسني

% 45-216 0567 13الجديدة

% 32-563 2015 8المحمدية

% 23-757 7766 8سطات

% 20-942 6296 8القنيطرة

% 7-201 7036 6البرنوصي

% 34-342 487106 160المجموع

تطور عدد المرضى المقبلين على المصحات 2020/2019
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المســتعجالت  قســم  خدمــات  تطــور 
2020/2019

الفحوصات الخارجية

رقم المعامالت المصحات متعددة التخصصات
31/12/2019

رقم المعامالت 
31/12/2020

نسبة التطور 
2020/2019

% 17-550 70035 42درب غلف

% 73-003 2038 29الزيراوي

% 30-128 74518 25أكادير

% 66-328 7565 15مراكش

% 65-728 5723 10طنجة

% 11-868 47112 14وجدة

% 8-495 20218 20اإلنارة

% 27-151 8247 9الحي الحسني

% 8-567 3558 9الجديدة

% 30-554 2348 12المحمدية

% 20-626 7698 10سطات

% 18-532 4348 10القنيطرة

% 9-699 72819 21البرنوصي

% 30-229 993163 232المجموع

تطــور خدمــات قســم المســتعجالت 2019/2020
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تطور الفحوصات الخارجية 2020/2019

انخفض معدل العمليات الجراحية بنسبة17% بين سنتي 2019 و 2020.

تطور عدد المرضى الذين خضعوا لعمليات جراحية  2020/2019

0% 
 البرنوصي

سيدي

درب غلف

طات
س

ي الحسني
الح

طرة
لقني

ا
ديدة

الج
كادير

أ
جدة

و
إلنارة

ا
مدية

لمح
ا

مراكش
اوي

الزير
طنجة

-30%

-40%

-50%

-60%

-10%

-20%

-70%

-80%

-100% 

-63% 

 البرنوصي
سيدي

درب غلف
طات

س
ي الحسني

الح

طرة
لقني

ا

ديدة
الج كادير

أ
جدة

و
إلنارة

ا
مدية

لمح
ا

مراكش اوي
الزير

طنجة

-40%

-60%

-80% -75% -78%

-27% -28%

-20% -17% -17% -19%

11% 10%17% 14% 11%

40%

20%

0%

67

2020 نــــشــــطــــــــــــــة    أ يـــــــر  تـقــر    CNSS



إجمالي رقم المعامالت )تأثير وباء كورونا(:

المصحات متعددة 
التخصصات

الهدف 
األصلي 

بداية 2020

الهدف 
الجديد خالل 

2020

رقم 
المعامالت 

31/12/2019

رقم 
المعامالت 

31/12/2020

نسبة 
التغيير/ 
الهدف 
األصلي

نسبة 
التغيير/ 
الهدف 
الجديد

نسبة التطور 
2020/2019

% 8% 114% 520104 35393 00086 07382 90درب غلف
% 68-% 109% 05129 63112 03737 45611 41الزيراوي

% 25-% 104% 71768 71142 00056 77541 62أكادير
% 53-% 116% 29342 7679 02419 0658 22مراكش

% 72-% 100% 06027 2278 03629 3738 29طنجة
% 33-% 86% 56864 20715 00023 16818 24وجدة
% 37-% 83% 24960 63223 00036 88528 38اإلنارة

% 2-% 105% 74391 39935 00036 40234 39الحي الحسني
% 25-% 88% 58168 49217 00023 82920 25الجديدة

% 21-% 103% 55175 93320 00025 50920 27المحمدية
% 8-% 121% 96685 44116 00018 97914 19سطات

% 2% 130% 84196 52816 00016 51613 17القنيطرة
% 6% 111% 56299 91130 50028 74527 30البرنوصي
% 22-% 106% 70273 234342 597439 775324 469المجموع

تطور رقــم المــعامالت  2020/2019

ــف  ــى 342.702 أل ــف درهــم إل قــل مــن 439.234 أل ت ــث ان ة 2019، حي ــة بســن ارن ة 22% مق نســب انخفــض رقــم المعامــات ب
ــة 2020.   هاي درهــم فــي ن
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التطور الشهري لرقم المعامالت 
استهلت الوحدات الطبية سنة 2020 بمؤشرات إيجابية في شهر يناير )8+%( وفبراير )5+%(، مع تحقيق %105 
مــن األهــداف المســطرة.لكن، ســرعان مــا تباطــأت وانخفضــت هــذه النتائــج اإليجابيــة منــذ بدايــة انتشــار الوبــاء )فــي 

مــارس 2020 (، مســجلة أقصــى الخســائر فــي شــهري أبريــل )-55%( ومــاي )46%-(. 

نسبة التطور رقم المعامالت 2020رقم المعامالت 2019الشهر
2020/2019

% 5398 39441 38يناير

% 8347 40938 36فبراير

% 18-753 49831 38مارس

% 55-408 45416 36أبريل

% 46-435 14717 32ماي

% 12-444 43728 32يونيو

% 17-322 17432 39يوليوز

% 11-791 38428 32غشت

% 26-314 28128 38شتنبر

% 33-423 79327 40أكتوبر

% 34-463 77823 35نونبر

% 27-976 48527 38دجنبر

% 22-702 234342 439المجموع

التطور الشهري لرقم المعامالت 2020/2019 
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رقم المعامالت حسب كل مصلحة

رقم المعامالت الخدمات
31/12/2019

رقم المعامالت 
31/12/2020

نسبة التطور 
الحصة2020/2019

% 50% 19-954 464171 213االستشفاء 

% 12% 31-585 43540 58قسم المستعجات 

% 9% 6-869 66329 31غسيل الكلي 

% 17% 17-515 68957 69الفحص باألشعة 

% 5% 37-549 56418 29الفحوصات 

% 7% 33-288 77623 34التحاليل 

% 0% 43-643941 1فحوصات أخرى 

% 100% 22-702 234342 439المجموع

رقم المعامالت حسب كل مصلحة  2020

فحوصات
أخرى 0%

األشعة 17%

غسيل الكلي 9%

مستعجالت 12%

استشفاء 50%

فحوصات 5%

تحاليل 7%
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تطور رقم المعامالت 2020/2019
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المؤشرات المالية
رقم المعامالت اإلجمالي )تأثير وباء كورونا(:

انخفــض رقــم المعامــات بنســبة22% مقارنــة بســنة 2019، حيــث انتقلمــن439.234 ألــف درهــم إلــى 342.702 
ألــف درهــم فــي نهايــة 2020.  وبالمقارنــة مــع التوقعــات التــي تــم وضعها بخصوص شــهر يوليــوز، فاق االنتعاش 

المحقــق كل التوقعــات، بإنجــاز106% مــن الهدف المعدل المعتمد.

نسبة التطور رقم المعامالت 2020رقم المعامالت 2019الشهر
2020/2019

% 5398 39441 38يناير

% 8347 40938 36فبراير

% 18-753 49831 38مارس

% 55-408 45416 36أبريل

% 46-435 14717 32ماي

% 12-444 43728 32يونيو

% 17-322 17432 39يوليوز

% 11-791 38428 32غشت

% 26-314 28128 38شتنبر

% 33-423 79327 40أكتوبر

% 34-463 77823 35نونبر

% 27-976 48527 38دجنبر

% 22-702 234342 439المجموع
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الرأسمال البشري... ركيزة المؤسسة
لطالما وضع الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 
مــوارده البشــرية فــي صلــب اهتماماتــه ويتجلــى 
ذلك في اعتماد اســتراتيجية تســيير قائمة على 
توظيــف وإدمــاج المواهــب الجديــدة، وتطويــر 
المهارات، وخلق بيئة عمل مواتية تساعد على 
التوفيق بين العطاءالمهني والحياة الشخصية. 
للضمــان  الوطنــي  الصنــدوق  وهكــذا، يطمــح 
االجتماعــي إلــى تحقيــق األهــداف المســطرة 
علــى  الحــرص  مــع  المســتويات،  جميــع  علــى 

ــه المهنيــة. وفــي هــذا  ــر الدائــم لجميــع مســتخدميه قصــد تحســين مردوديتهــم  والوفــاء بالتزامات التطوي
الســياق، تولــي سياســة المــوارد البشــرية مكانــة مهمــة لتكويــن وتنميــة المهارات،فتلبيــة تطلعــات الطاقــات 
ــادئ  ــر المســار المهنــي، يقــوم علــى مب ــات المؤسســة التــي اعتمــدت نظــام لتدبي البشــرية،تعد مــن أولوي

المهنيــة والجــدارة وتكافــؤ الفــرص.
ــره لمــوارده  ــا بتكييــف نظــام تدبي خــال ســنة 2020، كان الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي مطالب
البشــرية مــع القيــود التــي فرضتهــا األزمــة الصحيــة، فكانــت األولويــة بالطبــع، هــي حمايــة نســاءه ورجالــه، 

مــع الحفــاظ علــى المســتوى الطبيعــي لنشــاطه.

إناث وذكور الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
شهد مجموع القوى العاملة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 
انخفاضا طفيفا بنسبة%1,9 ، حيث انتقل عدد المستخدمين من  3995 إلى 
3920 مستخدما ما بين 2019 و2020. يبلغ متوسط عمر المستخدمين 40 
سنة، وتمثل النساء%64 من مجموع المستخدمين مقابل %62 سنة 2019. 

ورغم الظرفية التي عاشتها الباد في هذه السنة، عزز الصندوق الوطني للضمان االجتماعي موارده البشرية بتوظيف 325 
مستخدما جديدا برسم سنة 2020، من بينهم 9 أشخاص حاملين لشهادة الباكالوريا، 244 تقنيا متخصصا، 52 إطارا وإطارين 
قانونيين، 15 إطار عال و3 أطر قانونية عليا. يبلغ متوسط أعمار المستخدمين الجدد 23 سنة، وتمثل النساء%74من المجموع.

وقــد تميــز الرأســمال البشــري الملتحــق بالصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي خــال هــذه الســنة بتراجــع كبيــر فــي عــدد 
المستخدمين دون شهادة البكالوريا بحوالي%18,7، مقابل ارتفاع ملحوظ في أعداد حملة شواهد البكالوريا + 2 )13,1%(، 

وخريجــي الجامعــات والمــدارس العليــا الحامليــن لشــواهد البكالوريــا 3+  )%4,4( والبكالوريــا 5+ ومــا فــوق )3,7% (.

عدد األطر في مراكز القرار حسب الجنس 

يشغل % 26 من المستخدمين مناصب قرار، وتمثل النساء48% منهم، أي بزيادة قدرها1% مقارنة بسنة 2019.

المغادرون 

91%من المغادرين أحيلوا على التقاعد، فارتفع عدد المتقاعديـن بنسبة15.9% سنة 2020مقارنة بسنة 2019. 

» نضع المـوارد البشـرية فـي صلـب اهتماماتـنا 
عبر اعتماد اســـتراتيجية تســـيير قائمة على 
توظيــف وإدمــاج المواهــب الجديــدة، وتطويــر 

المهارات «

مــن   %74 اإلنــاث  »تمثــل 
مجموع المستخدمين الجدد 

فــي ســنة 2020«
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نسبة الفرق 201920202019/2020

النساءالرجالالنساءالرجالالنساءالرجال

% 8,6% 2,7-864 1881 7161 2211 1النظام العام

% 15,7-% 23,9-289769220648الوحدات الطبية

عدد المستخدمين
1 5102 4851 4082 512-6,8 %1,1 %

3 920-1,9 %

انخفض عدد المستخدمين الرجال بنسبة %6,8 مقابل زيادة قدرها %1,1 في صفوف النساء.

التوزيع حسب الفئة العمرية:

المستخدمون حسب الجنس:

العمر
20192020

معدل
الوحدات معدلالنظام العام

الوحدات معدلالنظام العاممعدلالمجموعمعدلالطبية
معدلالمجموعمعدلالطبية

من 20 إلى 
    3091131%20619%1 11728%1 18439%18722%1 37135%22,7%

%2,6%54514%405%50517%53113%353%49617من 30 إلى 40    

%3,3%1865%152%1716%1805%162%1646من 40 إلى 45    

%0,0%1203%192%1013%1203%232%973من 45 إلى 50    

%27,4-%3379%718%2669%46412%10210%36212من 50 إلى 55    

%14,0-%36135 1%53662%82527%58340 1%67664%90731من 55 إلى 60    

%1,9-%920100 3%868100%052100 3%995100 3%058100 1%937100 2المجموع   

التكوين المستمر :
تبنــى الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعي سياســة 
تكوين تأخذ في عين االعتبار احتياجات المستخدمين 

وتتاءم مع المتطلبات التنظيمية للمؤسســة.
وكمــا دأب الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي 
علــى ذلــك فــي الســنوات الســابقة، قامت المؤسســة 
بإعــداد قائمــة مــن الــدورات التكوينيــة التــي تهــدف 
إلــى دعــم وتعزيــز مهــارات المســتخدمين. لقــد كان 
لهــذه التكوينــات المبرمجــة كفــل مــن تداعيــات األزمــة 
وحالــة الطــوارئ المفروضة،ممــا أدى إلــى تعليق هذه 
ــة الحجــر الصحي.ومــع ذلــك، ســجل الصنــدوق الوطنــي للضمــان  األنشــطة التكوينيــة لفتــرة مؤقتــة منــذ بداي

االجتماعــي فــي نهايــة الســنة، تنظيــم دورات تكوينيــة لفائــدة %38 مــن طاقاتــه البشــرية.

»بالرغــم مــن الوضــع االقتصــادي 
الراهــن، عملــت المؤسســة علــى 
لفائــدة  تكوينيــة  دورات  تنظيــم 
%38 مــن إجمالــي مســتخدميها«.
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األداء المالي، التحديات القائمة

التدبير المالي
خــال ســنة 2020، بلغــت نســبة نفقــات التدبيــر%3,93 مــن إجمالــي االشــتراكات مقابــل %2,93 فــي ســنة 2019. 
ويرجــع ســبب هــذه الزيــادة إلــى تراجــع نســبة االشــتراكات المدفوعــة بســبب تأثير وبــاء كوفيد19 وارتفــاع المصاريف 

االجتماعيــة جــراء الزيــادة فــي رواتــب المســتخدمين ســنة 2020.

تطور معدل نفقات التدبير مقارنة باالشتراكات

الحصيلة المالية 
احتياطيات النظام العام:	 

تقنية ياطيات ال FRT = االحت
تعويضات القصيرة األمد PCT= ال

لية عائ تعويضات ال AF= ال

مليون درهم

انتقلــت االحتياطيــات المودعــة لــدى صنــدوق اإليــداع والتدبيــر )باســـتثناء صناديــق االســتثمار المشــترك( مــن 59,1 
مليار درهم نهاية سنة 2019 إلى 60,8 مليار درهم نهاية سنة 2020، أي بارتفاع قدره%2,8.ويعزى هذا االرتفاع 

إلــى رســملة اإليــرادات الماليــة بمبلــغ 2 مليــار درهم.

3 855

1 200 AF

58 798 FRT

2 655 CDG Sécur

789 PCT

2,93% 

2019 2020 

3,93% 

74



أداء احتياطيات النظام العام

سجل عائد االحتياطيات المودعة لدى صندوق اإليداع والتدبير انخفاضا بنسـبة 2,12%.

خزينة النظام العام

مليون درهم

بلغت االســتثمارات النقدية 13,15 مليار درهم 
نهايــة 2020 مقابــل 15,12 مليــار درهــم نهايــة 
2019، مســجلة انخفاضــا نســبته13%. ويعــزى 
هــذا االنخفــاض إلــى تراجــع تحصيــل االشــتراكات 

بســبب تأثيــر األزمــة الصحيــة ســنة 2020.

11 949 احتياطات 
متوسطة وطويلة 

األمد

554 االحتياطات 
النقدية

651 احتياطات 
قصيرة األمد

أداء خزينة النظام العام

خال سنة 2020، حققت السندات 
المتوسطة والطويلة األمد أداء 
بنسبة5,08% مقابل7,17% سنة 
2019، بينمــا حققــت الســندات 
القصيــرة األمــد والنقديــة أداء 
و2,35%علــى  بنســبة%2,92 

التوالي.

5,08% 

2,35% 

2019 
2020 

2,01% 

7,17% 

االحتياطات
القصيرة األمد

2019 
2020 

3,06% 2,87% 

5,00% 

3,03% 
2,84% 

7,12% 
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النظام العامالبيانات التوليفية برسم السنة المالية2020 

الســنة الماليــة المقفلة في 31/12/2020البيــان الختامي )األصول(

األصول
السنـــة الماضيةالسنـــة الماليـة

الصافي لسنة 
2019 االستهالكيات الخام

الصافيواألرصدة

708 825 139 62 686 059 836 63 239 227 633 5 926 286 469 69 األصول المتثبتة
التثبيتات دون القيمـــة

المصاريف األولية
تحمــالت موزعة على ســنوات متعددة

مكافآت تســديد االلتزامات
583 302 21 173 201 30 019 887 163 191 088 194 التثبيتــات غير العينية

تثبيتــات عــن األبحاث والتطوير
623 871 18 723 984 26 439 119 163 162 104 190 بــراءات االختــراع، العالمــات التجارية، والحقــوق والقيم المماثلة

األصول التجارية
960 430 2 449 216 3 580 767 029 984 3 تثبيتــات غيــر عينية أخرى

072 598 299 573 969 318 403 113 853 976 082 172 1 التثبيتات الـعـيـنـــية
389 381 37 239 585 37 239 585 37 األراضي 
578 236 147 337 849 129 071 146 372 408 995 501 البنايات

733 156 18 013 256 19 322 301 97 335 557 116 التجهيــزات التقنيــة والمعدات واألدوات
584 904 348 890 3 499 531 29 847 421 33 معدات النقل

471 974 29 215 324 48 512 134 354 726 458 402 أثــاث وأدوات المكتــب وتجهيزات متنوعة 
تثبيتــات عينية أخرى

318 944 65 422 064 80 422 064 80 تثبيتــات عينية جارية  

574 448 52 098 120 44 818 226 616 4 915 346 660 4 التثبيتــات المالية

780 105 52 304 777 43 879 793 6 182 571 50 قروض مثبتة
794 342 794 342 939 432 609 4 733 775 609 4 ديــون  مالية أخرى

سندات المساهمة
ســندات وديون مثبتة أخرى

479 476 766 61 843 768 442 63 843 768 442 63 اســتثمارات لتغطية المؤونات 
اســتثمارات مثبتة

ســندات االقتراض واألذينات
األســهم وحصص الشركة

قروض وكفاالت مشــابهة
479 476 766 61 843 768 442 63  843 768 442 63 ودائع في حســابات غير متوفرة

استثمارات أخرى
فــوارق التحويل – األصول

تخفيــض الديون المثبتة واالســتثمارات
زيــادة ديون التمويل 

801 246 702 31 719 384 485 31 090 484 062 36 809 868 547 67 األصــول الجارية )دون الخزينة(
347 598 347 598 مؤمــن عليهم وحســابات مرتطبــة بالمدينين 

190 010 330 18 196 535 257 20 468 057 807 34 664 592 064 55 منخرطــون وحســابات مرتبطة بهم
 247 583 888 247 583 888 مطابقــات الجارية الموازية

081 430 12 322 112 15 508 090 1 829 202 16 المخزونات
مزودون مدينون

212 016 11 467 531 10 695 632 4 161 164 15 مســتخدمون مدينون
الدولة مدينة

حســابات الشركاء مدينون
441 255 84 194 680 115 826 521 360 020 202 476 مدينون آخرون

816 976 104 492 614 103 492 614 103 حســابات التسوية - األصول
061 558 159 13 049 911 982 10 049 911 982 10 ســندات وقيم االستثمار

ســندات وقيم االســتثمار مخصصة لتمثيل األرصدة والمخزونات

061 558 159 13 049 911 982 10 049 911 982 10 ســندات وقيــم االســتثمار غير مخصصــة لتمثيل األرصدة والمخزونات

فــرق تحويــل األصول )عناصر جارية(

735 548 465 106 980 782 106 980 782 الخزينة
735 548 465 106 980 782 106 980 782 الخزينــة – األصول 

589 070 15   الشــيكات والقيم للتحصيل
242 730 420 007 836 782 007 836 782 بنك/خزينة عامة/شــيك بريدي

905 747 29 099 144 099 144 الصناديــق، وكاالت التســبيقات واالعتمادات

244 621 307 94 511 424 104 96 329 711 695 41 841 135 800 137 الـــمجموع الـعـام
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النظام العامالبيانات التوليفية برسم السنة المالية2020 

الســنة الماليــة المقفلة في 31/12/2020 البيــان الختامي )الخصوم(

السنـــة المـاضيـةالسنـــة الماليـةالخصــوم

684 776 848 80 669 571 959 91 التمويل الدائم
695 660 744 66 727 544 355 73 الرساميل الخاصة

أموال المخصصات أو التأســيس
181 398 77                      181 398 77                      فــوارق إعادة التقييم
االحتياطــي القانوني 

احتياطات أخرى
الترحيــل من جديد

142 310 750 60               515 262 667 66               الناتــج الصافي فــي طور التخصيص
372 952 916 5                 032 884 610 6                 الناتــج الصافي للســنة المالية

935 344 037 14               935 344 037 14               أرصــدة وأمــوال واحتياطات تقنية 
935 344 037 14               935 344 037 14               أرصــدة وأمــوال واحتياطات تقنيــة ألنظمة التوزيع

أرصــدة وأمــوال واحتياطات تقنية ألنظمة الرســملة
أرصــدة وأمــوال واحتياطات تقنية لألنظمة المشــتركة

أرصــدة أخرى وأمــوال واحتياطات تقنية 
الرســاميل المشابهة 

معونات االستثمار 
األرصدة المقننة

ديون التمويل
قروض السندات

قــروض التمويل األخرى
054 771 66                      007 682 566 4                 أرصــدة دائمــة لألخطار والتحمالت

140 614 58                      199 705 56                      أرصدة للمخاطر
913 156 8                        808 976 509 4                 أرصدة للتحمالت

فــوارق التحويل - الخصوم 
زيــادة الديون المثبتة واالســتثمارات

نقــص ديون التمويل واألرصدة 

033 326 323 13               298 589 062 4                 الـخـصـــوم الجـاريـــة )دون الخزينة(
033 326 323 13               298 589 062 4                 ديــون الخصوم الجارية 

952 882 765 1                 716 671 840 1                 لمؤمنــون والمنخرطون والحســابات المرتبطة
122 376 490 5                 المنخرطون الدائنون وتســبيقات وســلفات

911 609 35                      003 204 30                      اقتطاعــات عن المعاش
610 043 202                    519 289 210                    المزودون والحســابات المرتبطة

007 549 46                      363 663 88                      المســتخدمون الدائنون
327 490 53                      459 462 76                      المؤسســات االجتماعية – دائنون

440 806 26                      721 435 16                      الدولــــة – دائنة
حســابات الشركاء – دائنون

771 125 981                    573 966 737                    دائنون آخرون
893 441 721 4                 943 895 061 1                 حســابات التســوية – الخصوم

األرصدة األخــرى لألخطار والتحمالت
فــوارق التحويــل - الخصــوم )العناصر الجارية(

528 518 135                    545 263 82                      الخزينة
528 518 135                    545 263 82                      السيولـــة – خصوم

قروض الخصم
قروض الخزينة

ســندات األداء الجارية
528 518 135                    545 263 82                      بنوك

244 621 307 94               511 424 104               الـمجـــموع الـعـام
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الســنة المالية من 01/01/2020 إلى 31/12/2020حســاب المنتوجات والتحمالت 

مجموع السنة مجموع السنةالسنة الماضيةالخاصة بالسنةطبيعــة العمليات
الماضية 

838 424 332 26 149 934 194 31 468 474 176 5 680 459 018 26 المساهمات

527 684 947 23 030 303 052 28 468 474 176 5 562 828 875 22 المســاهمات فــي طور التحصيل 

604 479 201 2 201 653 093 3 201 653 093 3 منتجات أخرى 

707 260 183 917 977 48  917 977 48 اســترجاع االســتغالل – تحويل التحمالت

888 877 639 21 812 299 812 24 583 443 365 395 743 177 25 تعويضات ومصاريف

572 603 026 20 362 379 615 22 324 149 406 686 528 021 23 تعويضــات عن الخدمات 

843 181 163 955 010 333 741 705 40 213 305 292 تحمالت االســتغالل األخرى

474 092 450 1 496 909 863 1 496 909 863 1 تخصيصات االســتغالل 

ناتج االستغالل

950 546 692 4 337 634 382 6 051 918 541 5 286 716 840 رصيــد العمليات التقنية

منتوجــات االســتثمار المخصصــة لتمثيل األرصدة 
387 948 066 2 592 365 095 2 592 365 095 2 والمخزونات

عائــدات االســتثمار المخصصــة لتمثيل األرصدة والمخزونات
أربــاح عن إنجاز اســتثمارات مخصصــة لتمثيل أرصدة 

ومخزونات
 ســندات مثبتة أخرى 

 أرباح الصرف

387 948 066 2 592 365 095 2 592 365 095 2 فوائد ومنتوجات االســتثمار األخرى

اســترجاع عن تحمالت االســتثمار عن األصول

5 تحمــالت االســتثمار المخصصــة لتمثيل األرصدة 
والمخزونات

تحمالت الفوائد

مصاريف تدبير االســتثمارات

خسائر الصرف

خســائر إنجاز االســتثمارات المخصصة لتمثيل األرصدة 
والمخزونات

تحمالت االســتثمار األخرى

تخصيصات عن االســتثمار

387 948 066 2 592 365 095 2 592 365 095 2  الناتــج المالي

التقني  337 495 759 6 929 999 477 8 051 918 541 5 878 081 936 2 الناتج 

النظام العامالبيانات التوليفية برسم السنة المالية2020 
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النظام العامالبيانات التوليفية برسم السنة المالية2020 

حســاب المنتوجات والتحمالت
حساب التسيير

الســنة الماليــة المقفلة في 31/12/2020

مجموع السنة مجموع السنةالسنة الماضيةالخاصة بالسنةطبيعــة العمليات
الماضية 

992 074 905 538 317 978 647 31 891 285 978 المنتوجات التســيير الجارية
397 854 476 613 844 504 613 844 504 منتوجات االســتغالل غيــر التقنية الجارية

565 258 407 224 663 454 411 635 663 454 فوائــد ومنتجات غيــر تقنية جارية

إعانات الدولة من أجل االســتغالل 

منتوجــات أخرى غيــر تقنية جارية

030 962 20 701 809 18 058 32 644 777 18 اســترجاع االســتغالل، تحويل التحمالت

849 753 550 1 424 492 016 2 665 666 312 758 825 703 1 تحمالت التســيير الجارية
131 932 59 529 364 73 176 617 4 353 747 68 مشــتريات مســتهلكة، مواد وأدوات

844 940 161 794 815 144 837 856 2 957 958 141 تحمــالت خارجية أخرى

636 717 415 826 086 420 341 692 166 779 420 ضرائب ورسوم 

400 097 847 624 494 968 464 150 10 159 344 958 تحمالت المســتخدمين

تحمالت اإلســتغالل األخرى
778 30 201 493 313 888 492 تحمــالت مالية غيــر تقنية جارية

060 035 66 450 237 409 216 734 295 234 503 113 تخصيصات اإلســتغالل

857 678 645 886 174 038 1 019 635 312 867 539 725 ناتج التســيير الجاري
410 367 16 178 252 515 4 287 233 512 4 890 018 3 منتجــات التســيير غير الجارية 

936 909 1 ناتج تفويــت التثبيتات

معونات التوازن
545 010 13 595 873 512 4 287 233 512 4 307 640 منتجــات أخرى غير جارية

928 446 1 583 378 2 583 378 2 اســترجاع غير جــاري: نقل التحمالت

517 231 213 190 193 344 5 615 445 607 4 575 747 736 تحمــالت التســيير غير الجارية
قيــم صافيــة الســتخماد التثبيتات المفوتة

625 320 199 463 868 235 463 868 235 مساعدات ممنوحة

892 910 13 832 504 606 720 625 105 112 879 500 تحمــالت أخرى غير جارية

895 819 501 4 895 819 501 4 تخصيصــات غير جارية لإلســتخمادات واألرصدة

108 864 196 012 941 828 327 212 95 684 728 733 ناتج التســيير غير الجاري
965 542 842 898 115 867 1 346 847 407 551 268 459 1 ناتج التسيير

الســنة الماليــة المقفلة في 31/12/2020تلخيصي

السنـــة المـاضيـةالسنـــة الماليـة 

I التقني 337 495 759 9296 999 477 8الناتج 
II965 542 842 898 115 867 1 ناتج التسيير

III 372 952 916 0325 884 610 6الناتج الصافي

 
225 373 399 74128 299 290 33مجمــوع المنتوجات التقنية
402 442 716921 569 493 5مجموع منتوجات التســيير

627 815 320 45729 869 783 38مجمــوع المنتوجات
888 877 639 81221 299 812 24مجمــوع التحمالت التقنية
367 985 763 6131 685 360 7مجموع التحمالت التســيير

254 863 403 42523 985 172 32مجموع التحمالت

372 952 916 5 032 884 610 6 الناتج الصافي 
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التأمين اإلجباري 
عن المرض





» تطوير التغطية الصحية وتجويد خدماتها، في مقدمة أولويات الصندوق الوطني 
للضمان االجتماعي «

يتكلــف الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي بتدبيــر التأميــن اإلجبــاري عــن المــرض بالنســبة ألجــراء وأصحــاب 
المعاشــات المنتميــن إلــى القطــاع الخــاص. وقــد دخــل هــذا النظــام حيــز التطبيــق بتاريــخ 18 غشــت 2005 بموجب 

القانــون 65.00 بمثابــة مدونــة التغطيــة الصحيــة الــذي تــم إصــداره ســنة 2002.

ويعتبــر االنخــراط فــي هــذا النظــام إجباريــا للمقــاوالت الخاضعة لنظام الحماية االجتماعيــة والتي ال تتوفر على أي 
نظــام للتغطيــة الصحيــة عنــد دخــول التأمين اإلجباري عــن المرض حيز التطبيق.

أرقام دالة :

الفئات المؤهلة لالستفادة:  

950 875 7 مليون
فئة ذوي الحق المفتوح 

904 273 7 مليون
المؤمن لهم المستفيدين من التغطية الصحية:

3,6 مليون
التعويضات الممنوحة المصروفة

5مليار درهم
االشتراكات المستحقة: 

7,5مليار درهم

عدد الملفات المودعة في اليوم:   

 19 797
معدل التعويض: 

63,4%
األجل المتوسط لتعويض ملفات 

المؤمن لهم: 

8أيام
األجل المتوسط لتعويض مهني الصحة: 

14يوم
األجل المتوسط لتعويض الصيادلة: 

9أيام

التأمين اإلجباري عن المرض:
حصيلة أنشطة سنة 2020 
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أبرز األحداث خالل سنة 2020 
مواصلة ورش رقمنة العالقة مع الزبناء

إعادة تصميم بوابة PEC DAMANE وتعميم استخدامها	 
يشــكل الســعي المســتمر لرقمنــة اإلجــراءات والوثائــق أحــد المحــاور االســتراتيجية التــي يركــز عليهــا الصنــدوق 
الوطنــي للضمــان االجتماعــي. وبعــد أن نجحــت المؤسســة فــي رقمنــة جــزء يســير مــن خدماتهــا، انكبــت جهودها 
هــذه الســنة، علــى تحديــث ورقمنــة خدمــات التأميــن اإلجبــاري عــن المرض.وذلــك باتخــاذ عــدة إجــراءات، الســيما 
مبادرة إصاح بوابة PEC DAMANE وتعميم استخدامها، مما يمنح صاحية التحقق من أهلية المستفيدين 
)فتــرة التغطيــة(، وإرســال طلبــات التحمــل المســبق بصيغــة رقمية.كمــا توفــر هــذه البوابــة، إمكانيــة تتبــع التقــدم 

المحــرز فــي معالجــة ملفــات التحمــل المســبق، وتلقــي الــردود عــن الطلبــات بصيغــة إلكترونيــة.

تدابير استثنائية في ظروف استثنائية 	 
اإلعفــاء مــن إجــراءات طلــب التحمــل المســبق فــي إطــار الثالــث المــؤدي لصالــح مهنــي الصحــة خــال فتــرة - 

الحجــر الصحــي؛
تعليق اآلجال النهائية إليداع ملفات التعويض عن المرض خال فترة الحجر الصحي؛- 
دفع التعويضات عن العاجات المتعلقة بوباء كوفيد 19ابتداء من أكتوبر 2020.- 

مواصلة تطوير نظام التصدي لعمليات الغش واالحتيال	 
بغيــة الحــد مــن المخاطــر المرتبطــة بالســلوك االحتيالــي لبعــض الجهــات الفاعلــة فــي مجــال التأميــن اإلجبــاري 
ــن لهــم و / أو مقدمــو العاجــات(، تــم وضــع آليــة للرقابــة القبليــة والبعديــة،  عــن المــرض )األشــخاص المؤمَّ

هدفهــا رصــد الحــاالت المشــبوهة.
وقــد عمــل الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي علــى فحــص وتدقيــق أكثر من 122.737 ملف ســنة 2020 
فــي إطــار الرقابــة القبليــة، والتــي تهــم مراقبــة مــدى مطابقــة عمليــات تصفيــة الملفــات للمســاطر المعمــول 
بهــا )أخطــاء عنــد المعالجــة(، ســامة الســلوك االســتهاكي )كشــف التجــاوزات( ومصداقيــة الملفــات )صحــة 

الوثائــق المدلــى بهــا، إلــخ .(
وفي إطار المراقبة البعدية، تمت مراقبة أنشــطة 20 مقدما للعاجات، ممن اســتفادوا من الفوترة المباشــرة 

المعتمدة في ظل األزمة الصحية. ولم تســفر نتيجة التحليل عن أي اختاالت أو ملفات مشــكوك فيها.
وبخصــوص المؤمــن لهــم الغيــر مصابيــن بأمــراض مزمنــة أو مكلفــة والذيــن يســتهلكون التعويضــات بأســلوب 
مبالــغ فيــه وغيــر طبيعــي، تــم تحليــل الســلوك االســتهاكي لـــ 590 مؤمــن لــه، وفحــص أكثــر مــن 21.000 
ملــف، ممــا أفضــى إلــى ضبــط 85 حالــة مشــكوك فيهــا، جــرى تأكيــد 15منهــا. وهكــذا بلــغ معــدل حــاالت الغــش 

المرصــودة %13.
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مهام المفتشية العامة
تتدخــل المفتشــية العامــة فــي حالــة التحايــل والتاعــب  بملفــات التأميــن اإلجبــاري عــن المــرض أو فــي حالة خرق 

بعــض مســتخدمي الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي ألخاقيــات العمل وتورطهم فــي عمليات احتيال.
وخــال ســنة 2020، أجــرى الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي 8 عمليــات تفتيــش، أثمــرت جهودهــا عــن 
اتخــاذ إجــراءات قانونيــة فــي حــق: طبيــب واحــد، ومعالــج فيزيائــي، و 51 أجيــر مؤمــن لــه. إضافــة إلــى ذلــك، بلــغ 

عــدد ملفــات االحتيــال المضبوطــة ســنة 2020، 1664 ملًفــا.

التغطية الصحية سبيل ولوج الفئات المعوزة للخدمات الصحية

ارتفاع عدد المؤهلين لالستفادة 
الفئة المشمولة بالتأمين اإلجباري عن المرض

إلــى  المــرض مــن 7.482.700  التأميــن اإلجبــاري عــن  المســتفيدين مــن تعويضــات وخدمــات  ارتفــع عــدد 
7.875.950ما بين 2019 و 2020. ويمثل األجراء النشيطون وعائاتهم%86 ، بينما يمثل المتقاعدون14% 

مــن مجمــوع المســتفيدين.
نظــرا لتفعيــل خدمــة التعويضــات الجزافيــة كوفيــد 19 لصالــح األجــراء المتأثريــن باألزمــة، فــإن %57 مــن األجــراء 

ذوي الحــق المفتــوح، تقاضــوا أجــرا  يســاوي أو يقــل عــن الحــد األدنــى لألجــور، مقابل%39ســنة 2019. 
ــة التأميــن  ــن تشــملهم تغطي عــاوة علــى ذلــك، يحصــل %65 مــن أصحــاب معاشــات المتوفــى عنهــم، والذي
ــن 500 و 1000 درهم.بينمــا يتقاضــى  %48 مــن  ــراوح مــا بي ــاري عــن المــرض، علــى معــاش تقاعــدي يت اإلجب
أصحــاب معــاش الشــيخوخة والعجــز المســتفيدين مــن التأميــن اإلجبــاري عــن المــرض، معاشــا تقاعديــا يتــراوح مــا 

بيــن 1.000 و 1.500 درهــم.

فئة المؤمن له
أصحاب المعاشاتالنشيطون

2,233,48وتيرة معالجة الملفات
392 9371متوسط المبلغ عن كل ملف بالدرهم

849 0894 2متوسط المبلغ عن كل مستفيد بالدرهم
%55%45التعويضات الممنوحة

%42,8%18,5نسبة اإلصابة 

التوزيع حسب فئة المؤمن له	 
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توزيع ذوي الحق المفتوح حسب فئة المؤمن لهم	 

النسبةالعددالصلة فئة المؤمن لهم 

األجراء )86%(

%09342 604 2المؤمن لهم 
%84116 051 1األزواج 

%92742 606 2األوالد  
%861100 262 6المجموع الفرعي 1

أصحاب المعاشات 
 )14%(

%54157 571المؤمن لهم  
%40724 249األزواج 

%09519 190األوالد  
%043100 011 1المجموع الفرعي 2

904 273 7المجموع العام

يمثل األجراء النشيطون وعائاتهم %86، بينما يمثل المتقاعدون %14 من مجموع المستفيدين.

فئة مخولي الحق حسب الدخل	 

يتقـاضى %57 من األجراء المستفيدين من التأمين اإلجباري عن المرض راتبا أقل من أو يساوي الحد األدنى لألجور.

57 % أقل من 
الحد األدنى للدخل

7 % SMIG - 3000DH]

6 % ]4000DH - 5 000 DH]

16 % ]3000DH - 4000DH]

4 % ]5000DH - 6000DH]

10 % >6000DH
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المقاوالت المنخرطة 114
بلغ عـــدد المقاوالت المنخرطة المصنفـــة 114، 3038 مقاولة، أي %1,1 من مجموع المقاوالت المنخرطة في 
الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي ســنة 2020. وقــد صرحــت هـــذه المقــاوالت بمــا مجموعــه 651.376 أجيــر 
و54,8 مليـــار درهــم مــن كتلــة األجــور. وهــو مــا يمثل%13مــن مجموع األجــراء المصرح بهم و%35من إجمالي كتلة 

األجــور المصــرح بها.
وبشكل عام، انخرطت 2.878 مقاولة مصنفة 114 في التأمين اإلجباري عن المرض منذ سـنة 2005، من ضمنها 

1.217 مقاولة صرحت بما مجموعه 91.728 أجير وبكتلة أجور بلغت 3,42 مليار درهم سنة 2020. 
ولإلشــارة، فــإن %46,2 مــن المقــاوالت المنخرطــة المصنفــة 114 تشــغل أكثــر مــن 50 أجيــر، مقابــل %2,8 بالنســبة 

للمقــاوالت المنخرطــة فــي التأميــن اإلجبــاري عــن المرض.

المقــاوالت المنخرطــة فــي التأميــن 
اإلجبــاري عــن المــرض

16,9 % [1,10]

3,2 % >=1 000

14,6 % [10,20]

22,2 % [20,50]

16,3 % [50,100]

12,6 % [100,200]

10,5 % [200,500]

3,6 % [500,1000]

المقاوالت المصنفة 114                                             

0,7 % [100,200]

1,4 % [50,100]

4,1 % [20,50]

0,7 % >=200

86,4 % [1,10]

6,8 % [10,20] [20,50]

أصحاب معاشات المتوفى عنهم أصحاب معاشات التقاعد والعجز

أصحاب المعاشات	 

4 % [2 000,3000]
6 % <500

1 % >=3 000

65 % [500,1000]

7 % [1 500,2000]

17 % 
[1 000,1500]

6 % >=4 000 DH

6 % [3 500,4000 DH]

1 % <1 000 DH

48 % [1 000,1500 
DH]

6 % [3 000,3500 DH]

17 % [2 000,3000 DH]

16 % [1 500,2000 DH]
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تطور الملفات المعوضة في إطار التأمين اإلجباري عن المرض
انخفض عدد الملفات المودعة بنسبة %2,5 بين 2019 و 2020، بينما ارتفع عدد الملفات التي تم تعويضها 

سنة 2020 بنسبة 6,5% مقارنة بسنة 2019، مما أدى إلى زيادة المبلغ المدفوع بنسبة15,2%.
وفــي المتوســط، أودع أصحــاب المعاشــات 3,48 ملــف خــال 2020، مقابــل 2,23 ملــف لألجــراء النشــيطين. 
ويبلغ متوســط تكلفة الملف ألصحاب المعاشــات 1.392 درهم، مقابل 937 درهم للمؤمن لهم النشــطين.
وعرفــت ملفــات طلــب التعويــض التــي يودعهــا المؤمــن لهــم، متوســط نمو ســنوي بنســبة %4,7 خــال الفترة 
2020-2016، فــي حيــن ارتفــع عــدد ملفــات التعويــض المودعــة مــن طــرف مقدمــي خدمــات الرعايــة الصحيــة 

بنسبة 11,3%.
وعلــى غــرار المعــدالت المســجلة فــي الســنة الفارطــة، تمثــل ملفــات التحمــل المســبق لتكاليــف العــاج 5% 
مــن إجمالــي الملفــات المعوضــة و%52  مــن مجمــوع المبلــغ المعــوض. كمــا يمثــل الثالــث المــؤدى بالنســبة 

لألدويــة،%10 مــن حيــث عــدد الملفــات المعوضــة و%12 مــن حيــث المبلــغ المعــوض. 
وقــدرت نســبة اإلصابــة ســنة 2020 بحوالــي %21,9 مقابــل %24,6 ســنة 2019، أي بتراجــع قــدره 2,7 نقطــة. 
وباإلضافــة إلــى ذلــك، ارتفــع متوســط تكلفــة كل ملــف مــن 1.007 درهــم ســنة 2019 إلــى 1.104 درهــم فــي 

2020، أي بنســبة نمــو بلغــت 9,7%.
الرسوم البيانية

توزيع المستفيدين من مبلغ التعويضات حسب الجنس

توزيع المستفيدين ومبلغ التعويضات حسب فئة المؤمن لهم 

المستفيدون مبلغ التعويض

أصحاب 
المعاشات 26%

 األجراء
74%

أصحاب 
المعاشات 45%

األجراء 55%

أصحاب المعاشات األجراء النشيطون                                                                  

اإلناث 60% اإلناث 62%

الذكور 40%  الذكور
38%
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التوزيع حسب فئة المؤمن له	 

فئة المؤمن له

أصحاب المعاشاتالنشيطون

2,233,48وتيرة إيداع الملفات

392 9371متوسط كلفة الملف بالدرهم

849 0894 2متوسط الكلفة حسب المستفيد بالدرهم

% 45% 55نسبة التعويضات الممنوحة

% 42,8% 18,5معدل اإلصابة باألمراض

نسبة %20192020المؤشر  

% 2,5-191 949 9984 076 5 عدد الملفات المودعة 
% 2,5-797 30819 20 عدد الملفات المودعة كل يوم  

 عدد المستفيدين المستهلكين لخدمات التأمين 
% 1695,9 712 8751 616 1اإلجباري عن المرض

% 8946,5 517 4144 243 4 عدد الملفات المعوضة

% 026,9215,2 364,785 4مبلغ التعويضات )مليون درهم(

points 0,8+% 63,90% 63,10 معدل التعويض  

points 7+% 65,8% 58,8التعـويضات/ االشتراكات*

)*(: فارق النسبة بين التعويضات واالشتراكات المستحقة خال السنة المالية.  

تطور الملفات المودعة سنة 2020 حسب الصنف	 

نسبة %20192020الصنف

% 2,1-346 424 5564 520 4ملفات تعويض المؤمن لهم

% 0,5-984 351249 251ملفات تعويض مقدمي العاجات

% 9,4-466 933236 260طلب التحمل المسبق وطلب الموافقة المسبقة

% 13,1-395 15838 44طلب افتتاح الحق في األمراض المزمنة

% 2,5-191 949 9984 076 5المجموع
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تطور عدد الملفات المعوضة

بنية الملفات المعوضة

مبلغ التعويض عدد الملفات المعوضة

5 %

95 %

52%

المؤمن لهم 
% 48

ملفات تعويض مقدمي العالجات ملفات التعويض عن المرض 

3 556 879 
3 887 158 

3 590 631 

4 275 509 
4 023 013 

2016 2017 2018 2019 2020

181 252 
157 765 

242 385 
214 773    227 068 

2016 2017 2018 2019 2020
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بنية تعويضات مقدمي العالجات

مبلغ التعويض عدد الملفات المعوضة

معدل التكلفة ونسبة اإلصابة باألمراض: 2019-2020 )*(	 

وتيرة معالجة السنة
الملفات

متوسط المبلغ 
عن كل ملف 

بالدرهم

متوسط المبلغ 
عن كل مستفيد 

- بالدرهم

نسبة اإلصابة 
باألمراض )**(

2019   2,681 0072 69924,6%

2020  2,57   1 104 2 83821,9%

2,7-% 5,1+% 9,7+% 4,1-نسبة التغيير

)*(: يتم حساب هذه المؤشرات بناء على سنة حدوثها.
)**(: نسبة العجز هي النسبة بين عدد تعويضات التأمين اإلجباري عن المرض وعدد األشخاص المؤهلين للحصول على هذه التعويضات

10 %

90 %

الصيدليات 12%

 المؤسسات
العالجية 88%
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ارتفاع مبلغ التعويضات الممنوحة
» ارتفع عدد المستفيدين من تعويضات التأمين اإلجباري عن المرض بنسبة%5,9بين سنة 2019 و 2020 «

المستفيدون من التعويضات
بلــغ إجمالــي عــدد المســتفيدين مــن التأميــن اإلجبــاري عــن 
المــرض 1,71 مليــون مســتفيد ســنة 2020. تشــكل النســاء 
نسبة%60من مجموع المستفيدين النشيطين مقابل%59سنة 
2019.كما تمثل النساء الحصة األكبر من أصحاب المعاشات 
بنسبة%62. وعموما، يمثل أصحاب المعاشات وذويهم26% 
المســتفيدين، ويســتهلكون%45من مجمــوع  مــن مجمــوع 

خدمــات التأميــن اإلجبــاري عــن المــرض..

عالجات األسنان
تمثــل عاجــات األســنان%81من مجمــوع ملفــات األســنان المودعــة و%42 مــن المبلــغ الــذي تــم تعويضــه 

ســنة 2020 . 
وقــد ارتفــع عــدد ملفــات عاجــات األســنان المودعــة بنســبة %16 مــا بيــن 2019 و 2020، حيــث انتقــل مــن 
217.912  إلــى 253.693 ملــف. كمــا ارتفــع المبلــغ المعــوض بنســبة%18، إذ انتقــل مــن 132.25 مليــون 
درهــم ســنة 2019 إلــى 156.64 مليــون درهــم ســنة 2020، وهــو مــا يمثــل %3مــن مبلــغ التعويــض المســدد.
فــي المقابــل، ناحــظ أن وتيــرة إيــداع ملفــات عاجــات األســنان، قــد ســجلت انخفاضــا طفيفــا بنســبة %1,3 مــا 
بيــن 2019 و 2020. وبالمثــل، انخفــض متوســط التكلفــة لــكل ملــف ولــكل مســتفيد بنســبة%3,6 و%4,9علــى 

التوالي.

مبلغ التعويضعدد الملفات المعوضة

مــن  المســتفيدين  عــدد  »ارتفــع 
تعويضــات التأميــن اإلجبــاري عــن 
المرض بنسبة%5,9بين سنة 2019 

»2020 و 

وتيرة إيداع ملفات التعويض	 

التغير20192020المؤشرات

% 3,6-635612متوسط تكلفة كل ملف )بالدرهم(

% 4,9-798759معدل كل مستفيد )بالدرهم(

% 1,3-1,261,24وثيرة إيداع الملفات

0.3- نقطة% 2,5% 2,8نسبة اإلصابة باألمراض

2- نقطتين% 43% 45نسبة التعويض

+16% 

217 912 

253 693 

2019 2020

+18% 

132,20 

156,64 

2019 2020

91

2020 نــــشــــطــــــــــــــة    أ يـــــــر  تـقــر    CNSS



عالجات األسنان المعوضة حسب صنف العالج	 

مبلغ التعويض المستفيدون

تحمل مصاريف العالجات
تتصـدر المصحات الخاصة ترتيـب مقدمي العاجات الذين اسـتفادوا مـن تحمات مصاريف العاج الموافق عليھا 
بنســبة 84,7%، والتــي تمثــل91% مــن إجمالــي المبلــغ الموافــق عليــه. وتأتــي مصحات الصنــدوق الوطني للضمان 

االجتماعــي فــي المرتبــة الثانيــة بنســبة7,3% مــن التحمــات و4,4% من إجمالي المبلغ الموافق عليه.
كماوافــق الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي علــى ســتة طلبــات للتحمل المســبق لمصاریـــف العاجــات خارج 

الوطــن، بتكلفـــة قدرھــا 14,4 ملیــون درھــم، تنضــاف إليهــا ســت طلبــات تكميلية، بقيمــة 910.850,70 درھـــم.

تحمالت مصاريف العالجات الموافق علیھا حسب صنف المؤسسة	 

%المبلغ بالدرهم%العددالمؤسسة

% 46891 818 968 1% 07784,7 201المصحات الخاصة
مصحات الصندوق الوطني للضمان 

% 8274,4 829 95% 3397,3 17االجتماعي

% 1974,0 856 86% 0766,8 16المراكز االستشفائية الجامعية

% 4760,3 275 6% 7031,1 2المستشفيات العمومية

العصبة الوطنية لمقاومة أمراض 
% 0330,3 740 7% 3060,1القلب والشرايين

% 001100 520 165 2% 501100 237المجموع

20192020VAR

عدد التحمالت المسبقة لمصاريف 
% 33-1812العالج الممنوحة

% 34941 88615 10القيمة الممنوحة

الوحدة: ألف درهم

أطقم األسنان 17 %

عالج األسنان 81 %

تقويم
األسنان 2 %

تقويم األسنان
3 %

عالج األسنان 42 %

أطقم األسنان 55 %
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األمراض الطويلة األمد )المزمنة(
مــن بيــن مجمــوع المســتفيدين مــن نظــام التأمیــن اإلجبــاري عن المرض، صرح 253.371 مســتفيد بإصابتــه بواحد أو 
أكثــر مــن 334.848 مــرض مزمــن يتــم تعويضــه فــي إطــار هــذا النظــام. ويتصــدر مــرض الســكري وارتفــاع ضغــط الــدم 
الشریاني الحاد قائمة األمراض المزمنة المشمولة بالتامين الصحي بنسبة 53%. ومع ذلك، فإن58%من المبلغ 

اإلجمالــي المعوض،يصــرف لفائــدة مرضــى القصور الكلوي المزمن واألورام الخبیثة.

األمراض المزمنة الموافق علیھا منذ انطالق التأمین اإلجباري عن المرض حسب طبیعتھا	 

األمراض الطويلة األمد
المبلغ المعوض 
حسب األمراض 
الطويلة األمد

عدد المستفيدين 
المصابين باألمراض 

الطويلة األمد

5 %30 %داء السكري المعتمد على األنسولين وغير المعتمد على األنسولين
8 %23 %ارتفاع ضغط الدم الحاد

21 %8 %األورام الخبيثة
1 %5 %الربو الحاد

3 %4 %مرض الشريان التاجي
8 %3 %جراحة القلب

37 %3 %القصور الكلوي المزمن في المرحلة النهائية
2 %روماتيزم القلب

2 %اضطرابات نبضات وخفقان القلب
1 %3 %الزرق المزمن

2 %اضطرابات الشخصية الحادة
1 %2 %مرض الصرع الحاد

14 %13 %أمراض أخرى

بنیة المستفیدین وقیمة التعویض عن األمراض المزمنة وغیر المزمنة	 

المستفيدون مبلغ التعويض 

حوالي 11% من المستفیدین من التأمین اإلجباري عن المرض سنة 2020 ، هم مصابون بأمراض مزمنة ویتلقون%61 
من إجمالي تعویضات التأمین اإلجباري عن المرض.

المصابون بأمراض 
مزمنة 11%

المصابون بأمراض
غير مزمنة 89%

المصابون بأمراض 
مزمنة  61 %

 المصابون بأمراض
غير مزمنة 39 %
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آجال صرف التعویضات
فــي إطــار اســتراتیجیة تحســين وتعزيــز جــودة الخدمــات 
المقدمــة للزبنــاء، يعتبــر تقليــص آجــال صــرف التعويضــات 
من أهم أولويات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي.

وفي هذا السياق، انخفضت مدة تصفية ملفات التعويضات 
سنة 2020، بـ7 أيام مقارنة بالسنة المنصرمة، حيث بلغت 
8 أيــام عــوض 15 يومــا، بينمــا انخفضــت مــدة معالجــة 
ملفــات مقدمــي العاجــات بمقــدار يــوم واحد، إذ انتقلت 

مــن 15 إلــى 14 يومــا ما بيــن 2019 و2020.
وتستأثر ملفات “الصيادلة” بحصة49% من إجمالي المبلغ الذي يتم تعويضه في إطار العاجات الخارجية، وتليها 

الملفات المتعلقة بالتحاليل البيولوجية بنسبة%17.

فــي إطــار اســتراتیجیة تحســين وتعزيــز 
للزبنــاء،  المقدمــة  الخدمــات  جــودة 
يعتبــر تقليــص آجال صــرف التعويضات 
مــن أهــم أولويــات الصنــدوق الوطنــي 

للضمــان االجتماعــي.

بنية ملفات العالجات الخارجية المعوضة حسب طبيعتها	 

 االستشارات
والزيارات 12%

الصيدلية 49%

عالجات 
األسنان 6%

االستكشاف 
الوظيفي 2%

زجاج وإطارات 
النظارات 3%

الفحص باألشعة 
والتصوير الطبي 9%

التحاليل الطبية 
والبيولوجية 17%

عالجات أخرى 2%

 33 

16 17 
15 14 

2017 2018 2019 2020 

5 
6 

8 

2017 2018 2020 

آجال معالجة ملفات مقدمي خدمات الرعاية الصحيةآجال تصفية ملفات التعويض
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نسبة التعويض حسب مستوى المبلغ المعوض	 

تتراوح نسبة التعويض حسب المبلغ المعوض ما بين 50% بالنسبة للملفات التي تقل قيمتها عن 5.000 درهم 
و92% للملفات التي تفوق قيمتها 100.000 درهم

حصة ملفات التحمل حسب المبلغ المعوض	 

كلما ارتفع مبلغ ملف التعويض، ازدادت نسبة اللجوء إلى نمط الثالث المؤدي )86% للملفات التي تزيد قيمتها 
عن 100000 درهم(.

األداء المالي
التدبير المالي

نفقات التسيير/ االشتراكات

بلغــت نســبة تكاليــف التســيير/ االشــتراكات، 6,05% ســنة 
2020 مقابل 5,44% في سنة 2019. ويفسر ذلك بتراجع 
قيمــة االشــتراكات المدفوعــة نتيجــة تداعيــات وباء كوفيد 
19، وارتفاع الرسوم االجتماعية بسبب الزيادة في الرواتب 

الممنوحة للمستخدمين سنة 2020.

5,44% 6,05% 

2019 2020 

2% 

81% 

<=5000 [5000, 10000] [10000, 100000] >100000

90% 86%

50% 

71% 

89% 

<=5000 

92% 

[5000, 10000] [10000, 100000] >100000
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تحصيل االشتراكات
تحصيل االشتراكات خالل سنة 2020 	 

خال سنة 2020، انخفضت قيمة االشتراكات المستخلصة بنسبة 6,1%، حيث انتقلت من 7,1 مليار درهم إلى 6,7 
مليار درهم ما بين 2019 و 2020. وُيعزى هذا االنخفاض إلى تبعات األزمة الصحية وحالة الطوارئ المفروضة.

الوحدة: مليار درهم

استخالص اشتراكات التأمين اإلجباري عن المرض

تطور معدل استخالص اشتراكات نظام التأمين اإلجباري عن المرض	 
أثــرت األزمــة الصحيــة بشــكل ملمــوس علــى معــدل تحصيــل االشــتراكات المســتحقة ســنة 2020، والذي بلــغ %89 

مقابل 92% ســنة 2019.

20162017201820192020السنة

201693%96%96%96%96%
2017 91%94%96%96%
2018  92%96%96%
2019   92%95%
2020    89%

Unité : KDH

الحصيلة المالية 

المــرض: عــن  اإلجبــاري  التأميــن   احتياطيــات 
2,5 مليار درهم

بنيــة احتياطيــات التأميــن اإلجبــاري عــن المــرض  ســنة 
2020 )بمليــون درهــم(   

احتياطات التعويضات 
الواجب أداؤها

1 747

 احتياطات التأمين
801 2300 2500 100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

الوحدة: مليون درهم

2019 2020 

 7,1  6,7 

2016 2017 2018 2019 2020 

5,6 6,1 6,5

+10,0% +6,7% +8,6% -6,1%
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أداء احتياطيات التأمين اإلجباري عن المرض

إلــى حــدود 31/12/2020، بلغــت األمــوال االحتياطيــة للتأميــن اإلجبــاري عــن المــرض التــي يتــم تدبيرهــا مــن قبــل 
صندوق اإليداع والتدبير، 2,5 مليار درهم مقابل 2,3 مليار درهم نهاية 2019. ويجد هذا التطور المقدر بنسبة%8,5 
تفســيره فــي أهميــة االشــتراكات المســتخلصة ســنة 2019.)يتــم احتســاب االســتثمارات الخاصــة بســنة 2020 بنــاء 

على االشــتراكات المحصلة ســنة 2019(.

في نهاية 2020، بلغت نسبة العائدات الصافية الحتياطيات التأمين اإلجباري عن المرض3,68%مقابل%4,33 
سنة 2019.

د ة األم ل وي ة وط ط وس ت ات م اط ي ت OMLT= اح
د رة األم ي ص ات ق اط ي ت OCT = اح

خزينة التأمين اإلجباري عن المرض:36,2مليار درهم

تمثــل الســندات المتوســطة والطويلــة األمــد،89% من 
إجمالــي ودائــع خزينــة التأميــن اإلجبــاري عــن المــرض

OPCVM 
Monétaires
427 OCT

3 589

OMLT
32 167

خال 2020، حققت السندات المتوسطة والطويلة األمد، أداء بنسبة 5,14% مقابل 6,91% سنة 2019، بينما 
بلغ أداء الســندات القصيرة األمد نســبة 2,94% مقابل 2,65% ســنة 2019.

أداء خزينة التأمين اإلجباري عن المرض

2019 2020 

6,91% 

5,14% 

2,65% 2,94%

OPMLT OCT 

3,68% 
4,34% 

3,68% 3,68% 

2019  2020 

 احتياطات التعويضاتاحتياطات التأمينمجموع االحتياطات
 الواجب أداؤها

97

2020 نــــشــــطــــــــــــــة    أ يـــــــر  تـقــر    CNSS



الســنة الماليــة المقفلة في 31/12/2020 البيــان الختامي )األصول(

األصــول 
السنـــة الماليـة

الصافي
لسنة 2019 االستهالكيات الخام

واألرصدة
الصافي

لسنة2020 

تة
ثاب

 ال
ول

ص
األ

752 012 9 427 081 33 674 127 12 102 209 45التثبيتات دون القيمـــة )أ(
المصاريف األولية

752 012 9 427 081 33 674 127 12 102 209 45 تحمــالت موزعة على ســنوات متعددة
التثبيتــات غيــر العينية )ب(

بــراءات االختــراع، العالمــات التجارية، والحقــوق والقيم المماثلة

تثبيتــات عينية أخرى
التثبيتــات الـعـيـنـــية )ج(

األراضي 
البنايات

التجهيــزات التقنيــة والمعدات واألدوات
معدات النقل

أثــاث وأدوات المكتــب وتجهيزات متنوعة 
تثبيتــات عينية أخرى

تثبيتــات عينية جارية  
التثبيتــات المالية )د(

قروض مثبتة
ديــون  مالية أخرى

سندات المساهمة
ســندات وديون مثبتة أخرى

962 341 257 2 327 162 398 2 327 162 398 2 اســتثمارات لتغطيــة المؤونــات التقنية )هـ(

اســتثمارات مثبتة
000 900 720 1 000 500 843 1 000 500 843 1 ســندات االقتراض واألذينات

962 441 536 327 662 554 327 662 554 األســهم وحصص الشركة
النقدية القيم 

استثمارات أخرى
فــوارق التحويل )و(

تخفيــض الديون المثبتة واالســتثمارات

زيــادة ديون التمويــل والمؤونات التقنية

714 354 266 2 754 243 431 2 674 127 12 429 371 443 2 المجمــوع األول )أ+ب+ج+د+ه+ و(

ية
جار

 ال
ول

ص
األ

056 458 640 2 653 564 080 3 220 260 387 1 873 824 467 4 مديونيــة األصــول الجارية التقنية )ز(
056 458 640 2 653 564 080 3 220 260 387 1 873 824 467 4 مســاهمات، مساهمات لالستالم 

منخرطــون أو مؤمــن عليهم-تقديمــات على الخدمات
مديونيــة األصول الجاريــة التقنية األخرى

المخزونات )ح(
بضائع

مواد وأدوات اســتهالكية

074 157 993 1 746 024 237 2 094 175 987 1 840 199 224 4 مديونيــة األصــول الجاريــة غير التقنية )ط(

792 878 043 1 462 847 076 1 462 847 076 1 تســيير الحســاب واألعمال االجتماعية
مزودون-مدينون-تســبيقات-وتقديمات

الزبناء والحســابات المرتبطة
المستخدمون-المدينون

الدولة-مدينيون
698 010 917 953 407 123 1 094 175 987 1 046 583 110 3 مدينون آخرون

585 267 32 332 769 36  332 769 36 حســابات تسوية األصول
729 026 721 28 928 054 794 31 928 054 794 31 ســندات وقيم االستثمار )ي(

729 026 721 28 928 054 794 31 928 054 794 31 ســندات وقيم االستثمار
فــرق تحويــل األصول )عنصر جاري( 
فــرق تحويــل األصول )عناصر جارية(

860 641 354 32733 644 111 31337 435 374 6413 079 486 40المجمــوع الثاني )ز+ح+ط+ي(

ل 
وا

ألم
ا

610 550 1 192 231 2 192 231 2 األمــوال الجاهزة - األصول
798 3 720 1 720 1 الشــيكات والقيم للتحصيل

812 546 1 471 229 2 471 229 2 بنك/خزينة عامة/شــيك بريدي
 الصناديــق، وكاالت التســبيقات واالعتماديات

610 550 1 192 231 2 192 231 2 الـمـجـمـــوع الـثالـث
183 547 622 35 273 119 545 39 988 562 386 3 261 682 931 42 الـــمجموع الـــعام 1+ 2 + 3 
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التأمين اإلجباري عن المرض           البيانات التوليفية برسم السنة المالية 2020

الســنة المالية المقفلة في 31/12/2020 البيــان الختامي )الخصوم(

ئم
دا

 ال
يل

مو
الت

السنـــة المـاضيـةالسنـــة الماليـةالخصــوم

787 948 972 32             652 282 558 37             الرساميل الخاصة
أموال المخصصات أو التأســيس

فــوارق إعادة التقييم

أموال االحتياطي

احتياطات أخرى

701 096 047 29             787 948 972 32             فائــض أو عجــز فــي طور التخصيص )*(

086 852 925 3               864 333 585 4               فائض أو عجز الســنة المالية )*(

787 948 972 32             652 282 558 37             مجموع الرســاميل الخاصة )أ(

  رؤوس أمــوال موازنة )ب(

إعانات االستثمار

أرصدة مقننة

  ديــون التمويل )ج(

ديــون التمويل األخرى

  أرصــدة دائمــة لألخطار والتحمالت )د(

أرصدة للمخاطر

أرصدة للتحمالت

829 907 907 1               980 415 837 1               أرصــدة تقنية )هـ(

000 260 222 1               000 170 043 1               أرصــدة الخدمات لألداء

التمويل المســتمر
أرصدة رياضية

829 647 685                  980 245 794                  احتياطي األمان

أرصــدة تقنية أخرى

  فــوارق التحويــل - الخصوم )و(

زيــادة الديون المثبتة واالســتثمارات
نقــص ديون التمويــل واألرصدة التقنية

616 856 880 34             631 698 395 39             المجمــوع األول )أ+ب+ج+د+هـ+و(

يـة
جـار

 ال
وم

صـــ
خـ

الـ

567 690 741                  642 420 149                  ديــون الخصــوم الجاريــة غير التقنية )ز(

336 341 141                  843 280 114                  تسيير الحساب

531 299 1                      839 409 1                      المزودون والحســابات المرتبطة 

323 866 546                  الزبناء المدينون، تســبيقات وســلفات

المســتخدمون – دائنون

المؤسســات االجتماعية – دائنون

الدولــــة – دائنة

546 685 24                    760 605 27                    دائنون آخرون

831 497 27                    199 124 6                      حســابات التســوية – الخصوم

  األرصــدة األخــرى لألخطار والتحمالت )ح(

األرصدة األخــرى لألخطار والتحمالت

  فــوارق التحويــل - الخصوم )ط(
فــوارق التحويــل – الخصــوم )عناصر جارية(

567 690 741                  642 420 149                  المجموع الثـانـــي )ز+ح+ط(

ال
مو

األ

  السيولـــة – خصوم

قروض الخصم

قروض الخزينة

بنــوك )رصيد دائن(

  الـمجـمـــوع الـثـالـث

183 547 622 35             273 119 545 39             الـمجـــموع الـعـــام 1+ 2 + 3
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التأمين اإلجباري عن المرض           البيانات التوليفية برسم السنة المالية 2020

الســنة المالية من 01/01/2020 إلى 31/12/2020حســاب المنتوجات والتحمالت

طبيعــة العمليات
العمليات

مجموع السنة
3=1+2

مجموع
السنة الماضية

4
الخاصة بالسنة

1

السنة 
الماضية

2
    - المساهمات

529 869 027 5               185 069 320 5               720 371 151              464 697 168 5               مســاهمات المشغلين
366 624 845 2               349 912 067 3               412 465 409              937 446 658 2               مساهمات األجراء

اقتطــاع من احتياطي األمان
تســويات المساهمات

894 493 873 7               533 981 387 8               132 837 560              401 144 827 7               المجمـوع 1
    2 - منتوجــات تقنية لالســتغالل

إعانات االستغالل
منتوجات االســتغالل األخرى

829 643 368 1               849 559 452 1                             اســترجاع االســتغالل،  تحويل التحمالت

829 643 368 1               849 559 452 1                              المجمـوع 2
    3 - تعويضــات ومصاريف

096 344 273 4               954 804 621 4                             تعويضــات ومصاريف مؤداة 

000 610 90                    - 000 090 179                 تغيــرات أرصــدة التعويضات لألداء )1(

تغيــرات األرصدة الرياضية )1(
241 364 112                  151 598 108                                   تغيــر احتياطي األمان 

تغيــرات األرصــدة التقنية األخرى )1(

337 318 476 4               105 313 551 4                              المجمـوع 3
    4 - التحمــالت التقنية لالســتغالل

مشــتريات مواد وأدوات مســتهلكة
439 032 485                  442 849 511                                   تحمــالت خارجية أخرى

123 129                         340 170                                                 رسوم وضرائب
تحمالت المســتخدمين

057 075 2                      729 195 1                      821 736                     909 458                         تحمالت االســتغالل األخرى
559 414 454 1               033 382 448 1                             تخصيصات االســتغالل

179 651 941 1               544 597 961 1               821 736                     723 860 960 1               المجمـوع 4

    5 - منتوجــات االســتثمار لتغطيــة األرصدة التقنية

عائدات االستثمار
أرباح الصرف 

أرباح عائدات االســتثمارات
439 023 115                  399 720 158                                   فوائد ومنتوجات االســتثمار األخرى

اســتئناف التحمــالت التقنيــة لتغطية األرصــدة التقنية. تحويل 
التحمالت

5 439 023 115                  399 720 158                   399 720 158المجمــوع 

    6 - تحمــالت االســتثمار لتغطيــة األرصدة التقنية

مصاريف تســيير االستثمارات 
خسارات الصرف

875 001 54                    467 021 36                                       خســارات عائدات االستثمار
تحمالت االســتثمار األخرى

أرصدة االســتثمارات لتغطيــة األرصدة التقنية

6 875 001 46754 021 36 467 021 36المجمــوع 

771 189 885 6662 329 450 3113 100 354560 229 890 72 - فائــض أو عجــز تقني )1+2-3-4+5-6(
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التأمين اإلجباري عن المرض           البيانات التوليفية برسم السنة المالية 2020

الســنة المالية من 01/01/2020 إلى 31/12/2020حســاب المنتوجات والتحمالت

طبيعــة العمليات

العمليات
مجموع السنة

3=1+2

مجموع
السنة الماضية

4
الخاصة 
بالسنة

1

السنة الماضية
2

    8 - المنتوجــات غيــر التقنيــة الجارية

عموالت المســتلمة للتدبير لحســاب

مبيعات السلع 

منتوجــات االســتغالل – الخدمات االجتماعية 

349 921 منتوجــات مالية غيــر تقنية جارية
                  135                  921 349 135                  793 360 924

تثبيتــات تــم انتاجهــا من طرف المؤسســة التعاضدية لفائدتها

349 921 المجمــــــوع 8
                  135                   921 349 135                  793 360 924

    9 - التحمــالت غيــر التقنيــة الجارية

تحمالت اإلســتغالل – تدبير الحســاب

مشــتريات ســلع تمت إعادة بيعها )2(

تحمــالت اإلســتغالل– الخدمات االجتماعية

912 3 912 3 تحمــالت مالية غيــر تقنية جارية

تحمــالت أخرى غيــر تقنية جارية

9  912 3  912 3 المجمــوع 

345 921 10 - فائــض أو عجــز غيــر تقني جاري )8-9(
                  223                  921 345 223                  793 360 924

    11 - منتجــات غيــر تقنيــة غير جارية

منتجات تفويــت التثبيتات

معونات التوازن

اســترجاع عن معونات اإلســتثمار

572 498 465                  819 538 472                                   منتجــات أخــرى غيــر تقنية غير جارية

217 156 547 1               275 203 750 1                             اســترجاع غير جــاري: نقل التحمالت

789 654 012 2               094 742 222 2                              المجمــــــوع 11 

    12 - تحمــالت غيــر تقنيــة غير جارية

898 179 15                    153 929 26                                       قيــم صافيــة إلســتخماد التثبيتات المفوتة

مساعدات ممنوحة

018 111                         878 020 52                    328 000 52              550 20                           تحمــالت أخــرى غيــر تقنية غير جارية

482 062 750 1               087 133 930 1                             تخصيصــات غيــر تقنية غير جارية

082 957 1 المجمــــــوع 12
               790              52 000 328               2 009 083 118               1 765 353 398

659 265 13 – فائــض أو عجــز غيــر تقنــي غير جاري )11-12(
                  304             52 000 328 -                  213 658 976                  247 301 391

004 187 1 14 – فائــض أو عجــز غيــر تقني )10+13(
               527             52 000 328 -               1 135 004 199               1 040 662 315

233 077 4 15 – فائــض أو عجــز قبــل احتســاب الضرائب )7+14(
               881            508 099 983               4 585 333 864               3 925 852 086

16 – الضرائــب علــى الفائــض أو العجز

233 077 4 17 – فائض أو عجز الســنة المالية )15-16(
               881            508 099 983               4 585 333 864               3 925 852 086
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في األفق، الطريق نحو تنزيل إرادة ملكية...
اإلصالح العميق والشامل لمنظومة التغطية االجتماعية في المغرب 

شــدد الملك محمد الســادس نصره الله، خال الخطاب الســامي الذي وجهه إلى األمة بمناســبة عيد العرش المجيد 
فــي 29 يوليــوز 2020، علــى ضــرورة تحســين الظــروف المعيشــية للمواطنيــن، ووجــوب إحــداث نهضــة وتجديــد عميــق 

للقطــاع االجتماعــي بتعميــم التغطيــة االجتماعية على جميع فئات المجتمع.
“ويأتــي فــي مقدمــة ذلــك، توفيــر الحمايــة االجتماعيــة لــكل المغاربــة، التــي ســتبقى شــغلنا الشــاغل، حتــى نتمكــن 

من تعميمها على جميع الفئات االجتماعية... 
وقــد ســبق لــي أن دعــوت فــي خطــاب العــرش لســنة 2018، إلــى التعجيــل بإعــادة النظــر فــي منظومــة الحمايــة 

االجتماعيــة، التــي يطبعهــا التشــتت، والضعــف فــي مســتوى التغطيــة والنجاعــة.
لــذا، نعتبــر أن الوقــت قــد حــان، إلطــالق عمليــة حازمة، لتعميم التغطية االجتماعية لجميع المغاربة، خالل الخمس 

سنوات المقبلة.
لــذا، ندعــو الحكومــة، بتشــاور مــع الشــركاء االجتماعييــن الســتكمال بلــورة منظــور عملــي شــامل، يتضمــن البرنامــج 

الزمنــي، واإلطــار القانونــي، وخيــارات التمويــل، بمــا يحقــق التعميــم الفعلــي للتغطيــة االجتماعيــة.”

مقتطف من خطاب العرش لسنة 2020

بعــد ذلــك، تــم تحديــد المحــاور االســتراتيجية لهــذا التحــدي الوطنــي الكبيــر خال الخطاب الملكي الموجــه إلى مجلس النواب 
بمناســبة افتتاح الدورة األولى من الســنة التشــريعية الخامســة من الوالية التشــريعية العاشــرة:

المحــور األول: تعميــم التأميــن اإلجبــاري األساســي عــن المــرض خــال ســنتي 
2021 و2022، ليشــمل 22 مليــون مســتفيد إضافــي مــن هــذا التأميــن، الــذي 

يغطــي تكاليــف العــاج واألدويــة واالستشــفاء.
المحــور الثانــي: تعميــم التعويضــات العائليــة، لتشــمل مــا يقارب ســبعة مايين 
طفــل فــي ســن الدراســة، وتســتفيد منهــا حوالــي ثاثــة ماييــن أســرة، وذلــك 

خــال ســنتي 2023 و 2024.
المحور الثالث: توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد، من خال دمج 
حوالــي خمســة ماييــن مغربــي يمارســون عمــا وال يســتفيدون مــن أي معاش. 

وستخصص سنة 2025 لتنزيل هذه المحور.
المحور الرابع: تعميم االستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، بالنسبة 

للمغاربة الذين يتوفرون على عمل قار في أفق 2025.
يعــد الــورش الملكــي الرائــد لتعميــم الحمايــة االجتماعيــة مشــروعا مجتمعيــا 

غيــر مســبوق وثــورة حقيقيــة، بــات تنزيلهــا أولويــة البــاد القصــوى.
  وتماشــيا مــع التوجيهــات الملكيــة الســامية، يمــر تنزيــل هــذا المشــروع عبــر
3 مراحل خال 5 سنوات، وسينكب في مرحلة أولى على  تعميم التأمين 
اإلجباري األساسي عن المرض، ليتم تعميم التعويضات العائلية في مرحلة 
ثانيــة، قبــل أن توجــه الجهــود فــي المرحلــة الثالثــة نحوتعميم االســتفادة من 

التقاعد والتعويض عن فقدان الشــغل.
وباإلضافــة إلــى كونــه المؤسســة المكلفــة بتدبيــر نظــام الحمايــة االجتماعيــة ألجــراء القطــاع الخاص، يلتزم الصنــدوق الوطني 
للضمان االجتماعي بلعب دور فعال في إنجاح هذا المشروع بعد أن وقع عليه االختيار إلدارة هذه الثورة المجتمعية الكبرى.
ويكمــن الهــدف األساســي مــن المرحلــة األولــى التــي يقبــل الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعي على خــوض غمارها، في 
توســيع االســتفادة مــن التأميــن اإلجبــاري عــن المــرض ليشــمل فئــات المهنييــن والعمــال المســتقلين واألشــخاص غيــر األجــراء 

ــا مــن نظــام  الذيــن يمارســون نشــاطا خاصا،والفئــات المعــوزة والمســتفيدة حالي
المســاعدة الطبية.

وممــا ال شــك فيــه أن لتنزيــل هــذا الــورش آثــارا مباشــرة وملموســة فــي تحســين 
ظــروف عيــش المواطنيــن وصيانــة كرامتهــم. ولإلشــارة، فقــد باشــر الصنــدوق 
الوطنــي للضمــان االجتماعــي مسلســل إدمــاج العمــال غيــر األجــراء مبكــرا. وفــي 
ســنة 2020، شــاركت المؤسســة فــي إعــداد عــدة مشــاريع مراســيم دخلــت ثاثــة 
منهــا حيــز التنفيــذ خــال هذه الســنة، وتتعلق بتعميم الحمايــة االجتماعية لفائدة 

فئــات العــدول، المفوضيــن القضائييــن والمرشــدين الســياحيين.
وفي الختام، يقبل الصندوق الوطني للضمان االجتماعي على سنة 2021، عازما 
علــى رفــع التحديــات التــي يطرحهــا تنزيــل هــذا الــورش الرائــد، ويســتعد الســتقبال 
22 مليون مستفيد إضافي من خدمات التأمين اإلجباري عن المرض، مما يجعل 
مــن تنزيــل هــذا المشــروع المجتمعــي الهــام، منعطفــا حاســما فــي مســار تحقيــق 

العدالة االجتماعية تحت القيادة الملكية الرشــيدة.

ــالق  ــان، إلطـ ــد حـ ــت قـ » إن الوقـ
عمليـــة حازمــة، لتعميــم التغطية 
االجتماعية لجميع المغاربة، خالل 

الخمــس ســنوات المقبلــة «

» يلتــزم الصنـــدوق الوطنــي 
بإنجــاح  االجتماعــي  للضمــان 
وإدارة هذه الثورة المجتمعية 

الكبــرى «

» يســـتعد الصنــدوق الســـتقبال 
إضافــي  مســتفيد  مليــون   22
مــن خدمــات التأميــن اإلجبــاري 
 عــن المــرض خــالل ســنتي 2021

و 2022 «
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