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توافق هذه السنة متم املخطط الثال� 2015-2017، وقد شهدت تقدما واضحا عىل جميع املستويات، 
إضافة إىل اإلنجازات املحققة يف تطوير الح�ية االجت�عية، و تعترب هذه الفرتة، �ثابة مرحلة انتقالية 
يف س©ورة العمل بالصندوق الوطني للض�ن االجت�عي، حيث �كنا خاللها من تحقيق تقدم ملموس 
املرض، إضافة  التأم¬ عن  إطار  املقبولة يف  العالجات  استك�ل سلة  الرقمي، و  االنتقال  في� يخص 

إىل تهييئ القواعد األساسية الستقبال فئات جديدة من املؤمن لهم تحت مظلة الض�ن االجت�عي.

و عىل سبيل توسيع التغطية االجت�عية و الصحية، فقد وصل عدد األجراء املرصح بهم هذه السنة، 
إىل 3،38 مليون أج©، أي بتزايد بلغت نسبته 3،05% ، م� نتج عنه 137،54 مليار درهم من الكتلة 

األجرية املرصحة، و التي بلغت نسبة Ãوها 6،64% مقارنة مع السنة املاضية.

انتقل مبلغها إىل  6%، حيث  يناهز  ارتفاعا  العام  النظام  إطار  املقدمة يف  التعويضات  و قد سجلت 
16,52 مليار درهم سنة 2017، بين� تجاوزت التعويضات املتعلقة بالتأم¬ عن املرض 3,54 مليار درهم 

سنة 2017، أي بزيادة قدرها %17. 

و موازاة مع تزايد التعويضات و تزايد الفئات املستفيدة منها، عمل الصندوق الوطني للض�ن اإلجت�عي 
عىل تخفيض آجال رصف التعويضات، وذلك عن طريق رقمنة جزء مهم من مسطرة معالجة امللفات، 

إضافة إىل معالجة امللفات العادية منها عىل املستوى الجهوي.

تبعا لذلك، وبالرغم من االرتفاع امللحوظ لعدد ملفات التأم¬ عن املرض املودعة لدى الصندوق الوطني 
للض�ن اإلجت�عي، الذي بلغ معدله 12%، و ذلك بانتقال العدد اليومي املتوسط للملفات املودعة 
إىل 222 17، فإن متوسط آجال معالجة هذه امللفات قد سجل انخفاضا مه� من 22 يوم سنة 2016 

إىل 5 أيام سنة 2017.

و من أجل تطوير جودة الخدمات و ترسيخ سياسة القرب من الزبناء، التي تعترب صلب اهت�ماتنا، 
و التي أرىس الصندوق الوطني للض�ن االجت�عي دعاماتها، وذلك عن طريق تجديد الخدمات 
اإللكرتونية كتطبيق الهواتف الذكية MA CNSS و املجيب اآليل و بوابة ض�نكم، عرب إضافة العديد 

من الخصائص الجديدة و إضفاء رونق معارص عىل واجهات هذه الخدمات اإللكرتونية.

وختاما ملا سبق، فإن عزمنا عىل امليض قدما و بإرصار، يتجدد داÙا و باستمرار عىل طريق التطوير 
للح�ية االجت�عية باملغرب، ك� و كيفا.

تـــــ
يــم

قــد
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هـــيــئـــات الـــحـــكـامــة

ا�جلس اإلداري
يس© الصندوق الوطني للض�ن االجت�عي مجلس إداري يتألف من 24 عضوا رسميا يعينون �رسوم 

ملدة ثالث سنوات، ضمنهم :

و يرأس املجلس اإلداري، الثال� الرتكيبة، رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية املفوضة من قبله لهذا 
الغرض، و يجتمع كل� دعت الحاجة إىل ذلك وعىل األقل مرت¬ يف السنة.

تنبثق هذه اللجنة من املجلس اإلداري، ويرأسها رئيس املجلس اإلداري أو السلطة الحكومية التي يفوض 
إليها ذلك. ويعهد إىل هذه اللجنة خالل الفرتات الفاصلة ب¬ اجت�عات املجلس اإلداري بتتبع تسي© 

الصندوق والقيام عند االقتضاء بتسوية جميع املسائل املفوض إليها فيها من طرف املجلس اإلداري. 
و تتألف هذه اللجنة من:

وتجدر اإلشارة إىل أن األعضاء املمثل¬ للع�ل و املشغل¬ يعينون من طرف املجلس اإلداري ملدة ثالث 
سنوات.

لجنة االفتحاص واملخاطر: تضطلع بدور استشاري خاصة في� يتعلق بإعداد الحسابات ومهام اإلفتحاص 
وتدقيق الحسابات و جهاز املراقبة الداخلية واملخاطر.

لجنة اإلسرتاتيجية والتطوير: تقوم بدور استشاري يف مجال التوجهات اإلسرتاتيجية للصندوق الوطني 
للض�ن االجت�عي وكذا االتفاقيات املرتبطة بالتحالف و العمليات اإلسرتاتيجية املهمة.

ممثل� للدولة؛

مجلس اإلدارة الذي ثل الوزير املكلف بالتشغيل؛

ممثل� للشغال�؛

 ممثل� للمشغل�.

لجنة التسيير و الدراســــات

لجــــــان متخصصة

8

عضو
مجلس اإلدارة الذي ثل الوزير املكلف باملالية؛

عضو
مجلس اإلدارة الذين ثلون الشغال�؛

 3 أعضاء  

 3 أعضاء  
مجلس اإلدارة الذين ثلون املشغل�.

8
8



الرئيس : 
السيد محمد يتيم: وزير الشغل واإلدماج املهني.

نواب الرئيس:
السيد املصطفى ساجد: ممثل املشغل¬ ؛
السيد محمد العلوي: ممثل املستخدم¬.

أعضـــــاء مجلس اإلدارة
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 هـــيــئـــات الـــحـــكـامــة

الهيئات املهنية

ممثلو اإلدارة

رئاسة احلكومة

ممثلو املشغلني

ممثلو العمال

وزارة الشغل واإلدماج املهني

وزارة االقتصاد و املالية

وزارة الصحة

وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية

واملياه والغابات

وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد

الرقمي 

االحتاد العام ملقاوالت املغرب

جامعة غرف التجارة والصناعة واخلدمات

الوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة املكلفة

بإصالح اإلدارة وبالوظيفة العمومية

السيد كمال بنبراهيمالسيد عبد احلق العربي

السيد حلسن إفزوانالسيد محمد بوطاطة

السيد عبد اللطيف سعيديالسيدة سليمة خربوش

السيد هشام املدغريالسيد عبد السالم اجلزولي الفار

السيد أحمد بوداك

السيد املصطفى ساجدالسيدة مرمي بنصالح شقرون

السيد خالد شداديالسيد فيصل مكوار

السيد هشام زواناتالسيد جواد الشيخ حللو

السيد محمد البطاحالسيد عبد احلفيظ اجلرودي

السيد خالد املنصوريالسيد علي أبرون

السيد ميمون اوسارالسيد محمد رياض

السيد فاروق املدنيالسيد عبد املالك البوطيني

السيد كمال صبريالسيد محمد أملود

السيدة مصطفى وردانالسيد محمد العلوي

السيد محمد يجيدالسيد نور الدين سليك

السيد سعيد خير اللهالسيد املصطفى مومن

السيد بوشعيب علوشالسيد محمد العماري

السيدة سعيدة بن الطاهرالسيد عبد الفتاح البغدادي

السيدة خديجة لعشيرالسيد احلسني اليماني

السيد عبد الرحمان قندلةالسيد مصطفى خالفة

السيد عبد العزيز الطاشيالسيد عزيز هناوي

السيد موالي الهاشمي امليري

السيد حسن ناجيالسيد حميد املليكي

السيد رشيد البوعزاويالسيد يوسف البريئ

السيد أناس عبد اإلله شايبالسيد توفيق أزروال

العضو املناوبالعضو الرسمي

جامعة الغرف الفالحية

جامعة غرف الصناعة التقليدية

جامعة غرف الصيد البحري

االحتاد املغربي للشغل

الكونفدرالية الدميقراطية للشغل

االحتاد العام للشغالني باملغرب

االحتاد الوطني للشغل باملغرب



الـــمـــهـــام و الــقـيــــم

عالوة عىل املهام التي يضطلع بها باعتباره مؤسسة عمومية ترشف عىل تدب© النظام اإلجباري للض�ن 
االجت�عي لفائدة مجموع األجراء يف القطاع الخاص، يعهد للصندوق الوطني للض�ن االجت�عي �همة 
أخرى ال تقل أهمية وتتمثل يف الرفع من جودة التعويضات التي يرصفها و تقديم خدمات فعالة يف مجال 
التغطية االجت�عية، وم� يجسد هذا التوجه الهام شعار "ملتزمون بح�يتكم" الذي تبناه الصندوق والذي 

يؤكد عىل االلتزام الدائم بتأم¬ ح�ية اجت�عية تستجيب لتطلعات الزبناء وانتظاراتهم.

إن املسؤولية االجت�عية والرتكيز عىل الزبون وتثم� الرأس�ل البرشي هي القيم الثالث التي يضعها 
الصندوق الوطني للض�ن االجت�عي  يف صلب مهامه من أجل إنجاح مهمته:

املسؤولية االجت�عية : نسعى لض�ن الولوج إىل العالجات الصحية و توف© دخل لفائدة مؤمني الصندوق 
و كذا تعميم التغطية الصحية واالجت�عية لتشمل مجموع فئات األجراء يف القطاع الخاص وذوي حقوقهم.
الرتكيز عىل الزبون: نحشد كل طاقاتنا لالست�ع وإسداء النصيحة والتجاوب مع انتظارات زبنائنا من 
مؤمني لهم ومنخرط¬ و استباقها من خالل توف© خدمات تفاعلية تستجيب لحاجياتهم يف أقرب اآلجال، 

بكيفية مهنية مبتكرة وموثوق بها.
 ä تثم� الرأس�ل البرشي : نستثمر يف املوارد البرشية من خالل التكوين املستمر لتحفيز مستخدمينا

يضعوا مؤهالتهم و كفاءاتهم يف خدمة الزبناء.

ا�هـــــــــــــــام

القيـــــــــــــــم
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أهم قرارات مجلس الإلدارة

عقد مجلس اإلدارة خالل سنة 2017 أربع دورات، 2 منها تتعلق بالنظام العام، بين� تهم 2 التأم¬ اإلجباري عن املرض.
عىل إثر ذلك، تم اتخاذ 22 قراراً يتعلق بتدب© النظام العام.

انتخاب نائب رئيس مجلس اإلدارة، وتعي¬ أعضاء لجنة الدراسات والتسي© و أعضاء لجنة اإلفتحاص
و املخاطر و أعضاء لجنة اإلسرتاتيجيات و التطوير ؛

تعديل القوان¬ الداخلية لللجان املتختصصة (إضافة أعضاء مناوب¬) ؛
املصادقة عىل التقرير السنوي ألنشطة الصندوق الوطني للض�ن االجت�عي برسم سنة 2016 ؛

املصادقة عىل التقرير املايل املؤقت لسنة 2016 ؛
اإلطالع عىل تقريري رئييس لجنة الدراسات والتسي© و لجنة اإلفتحاص واملخاطر ؛

اإلطالع عىل تقرير االفتحاص الخارجي برسم سنة 2016 ؛
االطالع عىل تقريريْن ملراقب الدولة برسم سنتي 2015 َو 2016 ؛

تتبع تنزيل القرارات الصادرة عن مجلس اإلدارة برسم سنة 2016 ؛
تعديل الفصل 32 من القانون 184.72.1 ؛

املصادقة عىل حصيلة املخطط الثالé 2015-2017 ؛
املصادقة عىل املخطط الثالé 2018-2020 ؛

املصادقة عىل برنامج سنة 2018 ؛
املصادقة عىل ميزانية سنة 2018. 
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الظرفية االقتصادية و االجتماعية

نمو االقتصاد الوطني بنسبة 2،8 % سنة 2017

ارتفاع نسبي للفئة العاملة النشيطة
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2016

%1،2 

%-11،3

%2،2

%1،2

%4

%13،9

%2،5

%2،4

2017 املؤشرات

النمو اإلجمالي

القيمة املضافة الفالحية

القيمة املضافة غير الفالحية

القيمة املضافة للقطاع الثانوي

املصدر: املندوبية السامية للتخطيط 

املؤشرات

الفئة العاملة النشيطة

نسبة البطالة العامة

في املجال احلضري

في املجال القروي

2016

10 613  

%9،9

%14،2

%4

10 699

%10،2

%14،7

%4

2017

املصدر: املندوبية السامية للتخطيط 

ناً يف املعدل العام لنمو االقتصاد الوطني، بانتقاله من 1،2 % عام 2016 إىل 4 % سنة 2017. عرف املغرب تحسُّ
شهدت األنشطة الفالحية قفزة قوية، نتيجة تسجيل موسم فالحي جيد، حيث انتقلت قيمتها، من انخفاض بنسبة

11،3 % برسم سنة 2016 إىل قيمة إيجابية بنسبة 13،9 % سنة 2017.
بين� عرفت النشاط غ© الفالحي ارتفاعاً طفيفاً، من 2،2%  خالل 2016 إىل 2،5%  يف العام 2017. 

موازاة مع ارتفاع معدل البطالة العامة باملغرب بـ 0،3 نقطة، حيث انتقل من 9،9 % يف 2016 إىل 10،2 % سنة 2017، 
فإن نســبة الفئة العاملة النشــيطة شهدت ارتفاعاً بـ  0،8 % .

ظلت نسبة البطالة باملغرب مؤرشاً مقلقاً ؛ بالنظر إىل ارتفاعها يف الوسط الحرضي، إذ تُـــقارب %15 .

من جهة أخرى، قام االقتصاد الوطني بخلق 86 ألف منصب شــغل صايف، خالل ســنتْي 2016 و 2017 ، ُموزَّعة ب¬ 
57 ألف منصب شــغل مؤدى عنه و 29 ألف منصب غ© مؤدى عنه.

%0،8

0،3 نقطة

0،5 نقطة

0 نقطة

نسبة التغير



 النظام    

العــــام
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 أرقــــــــــام دالــــــــة / الـــنظام العام

 221 271

أرقــــــــــام دالــــــــة

3،38 مليون 

137 مليار درهم 

000 544 (ضمنهم 69% من املتقاعدين)

16،52 مليار درهم

21،16 مليار درهم 

50  مليار درهم 

حة عدد املقاوالت املنخرطة املصَرّ

ح بهم عدد األجراء املصَرّ

كتلة األجور املصرح بها

أصحاب املعاشات

التعويضات املصروفة

االشتراكات املستحقة

األموال االحتياطية
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 أهم اإلجنازات/ الـــنظام العام

أهم اإلجنازات

تطوير التغطية االجت�عية
ح بهم لدى الصندوق الوطني للض�ن االجت�عي نقلة نوعية خالل العام 2017 ، حيث انتقل  شهد عدد األجراء املرصَّ
إىل 3،38 مليون أج©، مقابل 3،28 مليون أج© برسم سنة 2016، و تستحود الخدمات، والبناء، والصناعات التحويلية

عىل أكرب حصة من األجراء املرصح بهم.

تطور التعويضات املرصوفة
- يف 2017، وصــل مبلــغ التعويضــات املرصوفــة إىل 16،52 مليار درهم، مقابل 15،58 مليار درهم يف 2016، بزيادة 

تُقّدر ب%6.
- أداء 10،4 مليار درهم كـمعاشات، أي ما óثل 63% من مجموع التعويضات املرصوفة برسم سنة 2017.

تطوير الخدمات عن بُعد
داÙاً يف االست�ع إىل زبنائه، ال يّدخر الصندوق الوطني للض�ن االجت�عي أّي جهد من أجل تحس¬ وتجويد خدماته 

هة لصالح املؤمن لهم ك� املنخرط¬. املوجَّ
وبغرض زيادة اإلنتاجية واملردودية، وتقليص تكاليف معالجة امللفات وتبسيط العالقة مع املنخرط¬ و املؤمن لهم، 

التزم الصندوق بالعمل عىل إسرتاتيجية ال ماّدية العالقة مع الزبناء.
ثــم إحــداث خدمات إلكرتونية عديدة ومتنوعة لفائدة الزبناء، ســواٌء كانوا مقاوالت منخرطة بالصندوق، أو أجراء 

مؤمناً لهم، أو رشكاء آخرين (ِمهنيّي الصحة), وتكمن أبرز تلك الخدمات يف ما ييل :

    بوابة ض�نكم : ارتفع عدد املقاوالت املنخرطة بـ 21 % مقارنة مع 2016، ليبلغ عددها 095 136 مقاولة عام 2017.
   بوابة املؤمن لهم : حيث ارتفع عدد زائريها إىل 000 500 شخص كمعّدل شهري.

    تطبيق الهواتف الذكية "MaCNSS": والذي يُصّنف من ب¬ التطبيقات األكø مهنية باملغرب، بأزيد من، 4،4 مالي¬ 
تحميل عىل الهواتف الذكية.

    املجيب اآليل (100 30 20 080) الذي سجل أكø من 000 25 اتصال هاتفي كمعدل شهري طيلة 2017.
   مركز االتصال ألو الض�ن: استقبل، كمعدل شهري، 600 48 اتصال خالل سنة 2017.

توطيد سياســة القرب / مكاتب اإلتصال
ومن أجل التقرب أكø من زبنائه، طّور الصندوق شبكة مهمة عرب ربوع الرتاب الوطني، تتوزع ب¬ مديريات جهوية، 

وكاالت وقباضات، حيث يصل عددها يف املجموع إىل :
   13 مديرية جهوية؛        90 وكالة؛            10 وكاالت متنقلة؛           10 قباضات (3 منها يف طور اإلنشاء)؛

   مركز واحد للمراقبة الطبية؛     04 أكشاك للقرب، والخامس يف طور اإلنشاء؛      25 مكتب للتنسيق واإلتصال.
قصد العمل عىل إيصال خدمات الصندوق.و.ض.ج  إىل املناطق البعيدة والنائية التي ال تتوفر عىل وكاالت، قام الصندوق 

بعقد اتفاقيات رشاكة محلياً بتشاور مع السلطات املعنية بكل من :
   ثالثاء سيدي يحيى ؛         العيون الرشقية؛          سيدي إفني؛           قلعة مكونة؛           أكدز؛             طاطا؛    

  إóوزار؛             صفرو؛                 دمنات؛                ميسور؛                مرشع بلقص©ي؛                بوجدور.
باإلضافة إىل ذلك، افتتح الصندوق أيضاً اثنْ¬ (2) من أكشاك القرب بجهة الدارالبيضاء الكربى، يتعلق األمر بكشك الحي 

املحمدي، وآخر بع¬ السبع.
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التوط� البن° :
بلغت نسبة التوط¬ البنú للمؤمن لهم املستفيدون من التعويضات العائلية نسبة 98 % ، ك� بلغت هذه النسبة  %63 

عند املؤمن لهم النشيط¬، مقابل 57% سنة 2016، في� بلغت نفس النسبة 97% عند ذوي املعاشات.

%98
%63
%97

النسبةاملستفيدون

املؤمن لهم املستفيدون من التعويضات العائلية

املؤمن لهم النشيطون

أصحاب املعاشات

ً 26 یوما
ً 24 یوما

آجال الدفعاملستفيدون

التعويضات اليومية عن املرض أو األمومة

املعاشات

آجال رصف التعويضات
لقد تحسنت آجال معالجة ملفات املؤمن لهم بشكل ملحوظ، وذلك ناتج عن الجهود املبدولة من طرف الصندوق الوطني 

للض�ن اإلجت�عي لتحس¬ جودة الخدمات.
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2013201420152016

حــصـيـــــــــــلة األنــشـــطة
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 حصيلة األنشطة/ الـــنظام العام

  I - املساهمات املستحقة 

أ - املقاوالت املنخرطة

يتبــّ¬ مــن خــالل عدد املقاوالت املنخرطة املرصحة لدى الصندوق الوطني للض�ن االجت�عي أنها شــهدت ارتفاعاً 
ح يف 2017، أي ما  متواصالً منذ 2012 ، بنســبة Ãو ســنوية بلغ معدلها 7 % ، لتبلُغ بذلك 534 217 منخرط مرصِّ

يعادل 735 8 مقاولة زيادة عن سنة 2016 .

201220132014201520162017

156 665
172 554183 405

194 881
208 799217 534

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000 %7

عدد املقاوالت املرصحة حســب القطاع ب� 2016 و 2017

عــدد املقــاوالت املنخرطة املرصحة : 7+% ب� 2016 و 2017

قطاعات أخرى
%7

اإلدارة العامة
%0،02

الصناعات التحویلیة
%5

البناء
%18

التجارة
%26

النقل و اإلستیداع
%6

فنادق و مطاعم
%6

إعالم وتواصل
%2

الخدمات
%18

 أنشطة مالیة و التأمین
%1

زراعة و غابات و صید
%11

26 % يف املائة من مجموع املنخرط¬ الجدد ينتمون لقطاع التجارة، بين� يحتل كل من قطاعْي البناء والخدمات املرتبة 
الثانية بنسبة 18 % لكل واحد منها.
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من املقاوالت املصرحة تتمركز بجهات الدار البيضاء الكبرى%27

ب - الــرصف و التحصيل :

حوايل الثلث من املنخرط¬ الجدد يتمركزون بجهة الدار البيضاء الكربى 27% ، متبوعة بجهة الرباط 12 % ، ثم تانسيفت 
و العيون بـ 10 % لكل منه�.

يستخلص الصندوق الوطني للض�ن االجت�عي االشرتاكات املستحقة من املقاوالت املنخرطة بشكل تلقاü أو عرب عمليات 
تحصيل تضطلع بها شبكة القباضات، من أجل �ويل أداء مختلف التعويضات املقدمة.

بلغت مبالغ التحصيل التلقاü 738 26 مليون درهم برسم سنة 2017 مقابل 099 25 مليون درهم سنة 2016، بزيادة  
.%6،53

التحصيل التلقائي

 

%+6،53

20162017

25 099

26 738 
%+6,53

الوحدة : مليون الدرهم 
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 حصيلة األنشطة/ الـــنظام العام

ج - مهــام التفتيش واملراقبة :

ناهزت املبالغ الناتجة عن التحصيل القرسي، خالل 2017، أزيد من 2 مليار درهم مقابل 1،9 مليار درهم يف سنة 2016، 
بزيادة 7،8 %. وقد تم الوصول إىل هذه النتيجة بتظافر جهود مختلف مصالح الصندوق الوطني للض�ن االجت�عي، 

مع تتبع دقيق وتعميم وسائل عمل ُمحكمة عىل مختلف شبكة القباضات.

التحصيل القسري

 

%+7,8

200920102011201220132014201520162017

901 000
1 126 0001 174 000

1 054 0001 118 990
1 281 410

1 385 952

500

1000

1500

2000

2500

1 921 186
2 058 355

20162017 املؤشرات

العدد اإلجمالي للمهام املصادق عليها قصد 

املراقبة  منها :

مراقبة عدم التصريح والتصريح الناقص

مراقبة التصريح الزائد

مراقبة التصريح غير املتعلق بالتصريحات الزائدة

عدد األجراء الذين متت تسوية وضعيتهم

اة (مليار درهم) كتلة األجور اُملسَوّ

نسبة التغيير

يف 2017، قام الصندوق الوطني للض�ن االجت�عي بأكø 2300 مهمة للتفتيش واملراقبة، في� يخص عدم الترصيح،  
الترصيح الناقص أو الترصيح الزائد، مع انخفاض بنسبة 16 % باملقارنة مع 2016.

وقــد مكنــت هذه املهام املنجزة من تســوية وضعية 752 42 مؤمن لــه، وهو ما يعني انخفاضها بالنظر إىل 2016. 
هذا االنخفاض يف عدد األجراء وكتلة األجور التي �ت تسويتها يُفّرس بطبيعة املهام، التي تم إطالقها تبًعا لشكاياٍت 

فردية لعدد من األجراء، حيث ال تعترب هذه املهام حاملة لتسويات كب©ة.

يف 2017، أسفرت 2300 مهمة تتعلق باملراقبة والتفتيش عن تسوية وضعية 752 42 أج©، بكتلة أجور ُمسّواة بلغت 
1،06 مليار درهم.

ك� تم إنجاز 253 مهمة ذات طابع خاص خالل السنة نفسها، ملراقبة الترصيح الزائد باألجراء.

2 733

2 087
369

2 300

1 754
253

%-16

%-16

%-32
277

55 682
1،5

293
42 752
1،06

%6
%-23
%-29
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II - فئة األجراء املصرح بهم

ارتفع عدد األجراء املرصح بهم لدى الصندوق الوطني للض�ن االجت�عي برسم 2017 بنسبة 3% مقارنة مع 2016، ليُمّر 
من 3،28 إىل 3،38 مليون أج© مرصح به.

من جانب آخر، سّجل هذا املؤرش تطوراً سنويا بلغ  4،2 % يف املتوسط ما ب¬ 2013 و 2017.

من األجراء املصرح بهم خالل الفترة املمتدة من 2016 إلى 32017+%

الوحدة : املليون  20132014201520162017

2,873,00
3,103,283,38

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

%+3

(24 - 20) %10

(29 - 25 ) %18
 سنة%17  30 - 34 

 سنة سنة
 سنة

 سنة

 سنة

(39 - 35) %15

(44 - 40) %13

(49 - 45) %11 (54 - 50) %8
(55 - 59) %5

 2% (60 سنة فما فوق)
1% (أقل من 20 سنة)

 

بنية مجموع األجراء املصرح بهم سنة 2017 عبر الفئة الُعمرية

عموماً، فإن الفئة العمرية من 25 إىل 39 سنة التي تُهيمن لدى الجنسْ¬ مًعا، �ا óثل 50 % من مجموع املؤمن لهم.
أكø من 56 ألف مؤمن، الذين تجاوزوا 60 سنة، ما زالوا أجراء نشيط¬. بين� 53 % من املؤمن لهم البالغ¬ أكø من 60 سنة، 

مع مراكمة أكø من 3240 يوماً، لكن ال يتوفرون عىل أّي معاش.
جدير بالذكر أن متوسط األع�ر لدى األجراء برسم سنة 2017 هو 37،6 سنة.
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األجراء املصرح بهم بحسب متوسط األجر الشهري

متوسط األجر الشهري املرصح به يف 2017 ارتفع إىل 5120 دره�ً مقابل 5032 درهم سنة 2016، وهو ما óثل ارتفاعاً 
بنسبة 1،7 %.

[1000 - 2566[ 
%34[2655 - 3000[ 

%20

[3000 - 4000[ 
%16

[4000 - 5000[ %7
[5000 - 6000[ %4

[6000 - 10000[ %7 10000 وأكثر
%7

[1- 500[  %2
[500 - 1000[ %3

يُالَحــظ أن الكتلــة األجريــة املــرصح بها تتطّور برسعة أكــرب من عدد األيام املرصح بها ( 5% مقابل 2،8% )، وهذا 
ما يعكس تحّسنا عىل مستوى األجور املرصح بها.

 عدد األيام املصرح بها بني 2016 و 2،82017+%

20132014201520162017

 528 297 

 550 883

 569 741

 596 179

 612 825

545,000

570,000

595,000

620,000
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15 59616 512%5،87

9 70010 370%7،2

4 9885 176%3،77

819903%10،3

8963%-28،2

  III - التعويضات املصروفة

الوحدة : مليون الدرهم 

املستفيدون من التعويضات ما بني 2016 و 2017

 مبلغ التعويضات املقدمة ما بني 2016 و 2017

عــرف عــدد املســتفيدين مــن التعويضات التي رصفهــا الصندوق الوطني للض�ن االجت�عي خالل ســنة 2017 
لة يف 2016 ، بالنســبة للفروع الكــربى: التعويضات العائلية  ارتفاعــا عاّمــاً، ليســتقر يف نســبة التغي© ذاتها املســجَّ

والتعويضات طويلة األمد.
ويف الوقت الذي َشــِهَد فيه عدد املســتفيدين من التعويضات قص©ة األمد نســبة تغي© معتدلة نســبيًا بتســجيلها 

0،7 % ، وتراجَع عدد املســتفيدين من اســرتجاع االشــرتاكات األجرية بنسبة قاربْت 58 % .

20162017

535 379560 819%4،7

1 217 2351 254 321%3،1

143 188144 188%0،7

20 7158 713%-57،9

التعويضات

التعويضات الطويلة األمد

التعويضات العائلية

التعويضات  القصيرة األمد

استرجاع االشتراكات األجرية

نسبة التغيير

20162017 التعويضات

املجموع

التعويضات الطويلة األمد

التعويضات العائلية

التعويضات  القصيرة األمد

استرجاع االشتراكات األجرية

نسبة التغيير
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تطــور مبلغ التعويضات العائلية :

تطورعدد املســتفيدين التعويضات العائلية :

بنية التعويضات املرصوفة حســب الفرع :

انتقلت التعويضات العائلية املرصوفة إىل 5،2 مليار درهم، مع نســبة تغي© بلغت 3،8% باملقارنة مع ســنة 2016.

خالل الفرتة نفسها، بلغ عدد املستفيدين من التعويضات العائلية 321 254 1 مستفيد، مسجالً ارتفاعاً بنسبة %3.

تشمل التعويضات املرصوفة يف مجملها التعويضات 
الطويلة األمد التي تستحوذ لوحدها عىل 62،8 % 
من مجموع التعويضات املرصوفة، تليها التعويضات 
العائليــة والتعويضــات القص©ة األمد بـ %31،3 

َو 5،5% عىل التوايل.

التعویضات القصیرة
األمد

%5،5

 التعویضات الطویلة
األمد

%62،8

إسترجاع ا شتراكات
ا جریة
%0،4

التعویضات العائلیة
%31،3

 تطور التعويضات العائلية املصروفة 2016 و 2017

20132014201520162017

4 124 210
4 374 1084 613 341

4 988 8265 175 939

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

املبلغ بألف درهم

املبلغ بألف درهم 20132014201520162017

1 036 017
1 099 184

1 155 845
1 217 2351 254 321

300.000

600.000

900.000

1.200.000
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 حصيلة األنشطة/ الـــنظام العام

ســّجل املبلغ املرصوف من التعويضات القص©ة األمد ارتفاعاً بنســبة 10،3% ، حيث انتقل من 819 مليون درهم 
يف 2016 إىل 903 مليــون درهم يف 2017.

بلغ عدد املســتفيدين من التعويضات القص©ة األمد ســنة 2017، 188 144 مقابل 188 143 ســنة 2016، أي بنسبة 
زيادة %0،7. 

 التعويضات االجتماعية القصيرة األمد املصروفة ما بني 2016 و2017

تطور عدد املستفيدين

املبلغ بألف درهم 20162017

819 012
903 302
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 حصيلة األنشطة/ الـــنظام العام

ارتفعــت التعويضــات الطويلــة األمد املرصوفة خالل 2017 إىل ما مجموعــه 10،37 مليار درهم، مقابل 9،7 مليار 
درهم يف 2016، مســجلة بذلك تطوراً ملحوظاً بنســبة 7،2 %.

خــالل الفــرتة ذاتها، ســجل عدد املســتفيدين من املعاشــات Ãواً بـــ 4،7 % لينتقل من 379 535 عام 2016 إىل  
819 560 مســتفيد من املعاش يف 2017.

 التعويضات االجتماعية القصيرة األمد املصروفة ما بني 2016 و7،22017+%

20162017

9،7

10،37 %+7،2

20162017

535 379

560 819 %+4،7

 عدد املستفيدين4،7+%
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 حصيلة األنشطة/ الـــنظام العام

عرف اســرتجاع االشــرتاكات األجرية انخفاضا قدرت نســبته ب29،2%، حيث انتقل من 89 مليون درهم سنة 2016 
إىل 63 مليــون درهم خالل 2017.

عرف عدد املستفيدين من اسرتجاع االشرتاكات األجرية املرصوفة خالل سنة 2017، تراجعاً بنسبة 57،9%، إذ انتقل 
من 715 20  ســنة 2016 إىل  713 8 مســتفيد يف 2017.

 استرجاع االشتراكات األجرية ما بني 2016 و29،22017-%

20162017

89

63

%-29،2

املبلغ ½ليون درهم

20162017

20 715

8 713

%-57،9

 عدد املستفيدين من استرجاع االشتراكات األجرية املصروفة ما بني 2016 و57،92017-%
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 حصيلة األنشطة/ الـــنظام العام

يشكل معاش الشيخوخة أكرب حصة من التعويضات طويلة األمد، أْي 69% من مجموع املعاشات التي تم رصفها.

إن متوسط أع�ر الرجال يتجاوز نظ©ه املتعلق بالنساء، إالّ بالنسبة للمتوىف عنهم. فضال عن ذلك، فإن أعىل متوسط 
للسن ب¬ املستفيدين من املعاشات يعود، بشكل طبيعي، إىل املتقاعدين حيث يتجاوز 68 عاماً.

من جهة أخرى، يعد متوســط معاش العجز األعىل من ب¬ املعاشــات، حيث بلغ 044 2 درهم يف الشــهر لفائدة 
املستفيدين الرجال.

وعموماً ، فإن الرجال يستفيدون من مبالغ معاشات أعىل من النساء.

%30

%1

%69

بنية املعاشات

متوســط العمر واملعاش حسب نوع الراتب والجنس :
إج�يل أصحاب املعاشات

معاش الشيخوخة

املتوفى عنهم

معاش العجز

52،2

52،9

68،8

70،1

66،8

65،7

 1 824 

 2 044 

 1 873 

 1 944 

 842 

915 

متوسط املعاش (بالدرهم)متوسط السناجلنسمجموع املعاشات

العجز
النساء

الرجال

النساء

الرجال

النساء

الرجال

الشيخوخة

املتوفى عنهم
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 حصيلة األنشطة/ الـــنظام العام

إج�لياً، يتقاىض أصحاب املعاشات الجدد متوسط معاش شهري أعىل من قدماء أصحاب املعاشات، خاصة يف صفوف 
املتقاعدين. ويُعزى هذا املعطى إىل تحّسن مستوى األجور املرصح بها و طول املسار املهني املرصح به.

أصحاب املعاشات الجدد

متوسط املعاش (بالدرهم)متوسط السناجلنساملعاشات

العجز
النساء

الرجال

النساء

الرجال

النساء

الرجال

الشيخوخة

املتوفى عنهم

48،8

50،8

61،1

61،0

62،0

60،3

 1 960 

 2 343 

 2 046 

 2 123 

 1 019 

1 176
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 حصيلة األنشطة/ الـــنظام العام

Total

  IV - اخلدمات عن بعد

بلغ عدد املقاوالت املنخرطة التي تعتمد الترصيح عرب بوابة "ض�نكم" 095 136 مقاولة يف 2017 مقابل 414 112 
يف 2016. وتجدر اإلشارة إىل أن هذا العدد قد ارتفع بأكø من 21% خالل الفرتة ما ب¬ 2016 و2017  بسبب املجهودات 

املبذولة للتعريف بهذه الخدمة.

شكلت سنة 2017، مرحلة نضج الخدمات عن بعد املقدمة من طرف الصندوق الوطني للض�ن اإلجت�عي بامتياز، 
وذلك بفضل املجهود التجاري، والحمالت اإلعالمية إضافة إىل تجارب الزبناء و ثقتهم.

بوابة ضمانكم
 من املقاوالت املنخرطة تعتمد التصريح عبر ضمانكم%62

2011201220132014 201520162017

40 043
 52 949

65 398
 77 763

 93 967

136 095

 112 414

30.000

60.000

90.000

120.000

150.000

يشهد عدد املقاوالت التي تعتمد خدمة األداء عن بعد، عرب بوابة ض�نكم، تصاُعداً مستمراً، حيث انتقل من 061 43 
يف  2016 إىل 040 62 سنة 2017، مسجال بذلك زيادة  فاقت 44%. انتقل مبلغ االشرتاكات املؤداة عرب هذا النمط 

إىل 11،3 مليار درهم مقابل 8،5 مليار درهم سنة 2016، أي بزيادة تفوق %33.

2011201220132014201520162017

12 000
16 865

22 085
26 251

32 385

62 040

43 061

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000
 من املقاوالت املنخرطة في البوابة تباشر أداء اشتراكاتها عبر ضمانكم%45،6
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 حصيلة األنشطة/ الـــنظام العام

انتقلت كتلة األجور املرصح بها عرب البوابة إىل 126،8 مليار درهم مقابل 116،4 مليار ســنة 2016، أي بنســبة تطور 
تجاوزت %8،93.

بلغ عدد املؤمن لهم املرصح بهم عرب بوابة ض�نكم 106 799 2 أج© سنة 2017، مقابل 111 435 2 يف 2016.

من األجراء يصرح بهم عبر ضمانكم%91

 

2011201220132014201520162017

1 721 297
1 889 807

2 032 4632 149 548
2 265 589

2 799 106

2 435 111

500000
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3000000

20132014201520162017

92،299،1107،8
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126،8
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من الكتلة األجرية ُيصّرح بها للصندوق الوطني للضمان االجتماعي عبر ضمانكم%94

املبلغ بـمليار درهم
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استقبل مركز االتصال ''آلو ض�ن'' 608 583 مكاملة خالل سنة 2017 مقابل 424 502 يف 2016، أي بارتفاع بلغ %13،91، 
وذلك نتيجة الرشوع بالعمل بالنسخة الجديدة لبوابة "ض�نكم".

مركز االتصال "آلو ضمان"

"Ma CNSS" تطبيق الهواتف الذكية

عدد املكاملات13،91+%

 

عدد التحميالت38+%

 

52833
5108546524

48277

55740
50545

52123
44633

52134
41376

52610
38941381524517635488

400783180933223

34581
40750

3823862092
49299
50325
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دجنبرنونبرأكتوبرشتنبرغشتيوليوزيونيومايأبريلمارسفبرايريناير

بلغ عدد التحميالت للتطبيق الذä                     4،04 مليون مقابل 2،93 مليون يف 2016، بنسبة تطور إيجابية بلغت
 38%. وهو ما يعكس تزايد الوعي بالخدمات املتاحة عىل النسخة الجديدة من التطبيق.

   "Ma CNSS"
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بوابة املؤمن لهم

عدد الزوار املتوسط

 

بلغ متوسط الزيارات الشهرية لبوابة املؤمن له 283 135 مقابل 075 480 يف سنة 2016، وهو ما يعني انخفاًضا بـ  71,82- %. 
ويعزى ذلك إىل االستع�ل املتزايد لباقي الخدمات عن بعد، و خاصة تطبيق الهواتف الذكية.
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%-71،82

2016
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20132014201520162017

حصيلة أنشطة الوحدات الطبية
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 حصيلة أنشطة  الوحدات الطبية/ الـــنظام العام

óكن اعتبار 2017 سنة تحصيل ]ار عدة إجراءات تم اتخاذها لتطوير أداء نشاط ومردودية املصحات التابعة للصندوق 
الوطني للض�ن االجت�عي. النتيجة املتحصل عليها تنبني عىل الجهود املبذولة عىل مستوى التطوير التنظيمي واملايل، 

مع تحديث املصحات والوحدات الطبية قصد ض�ن استمرارية ودóومة تلك الخدمات.

يالَحظ أن تطور رقم املعامالت اإلج�يل يبقى إيجابياً عموماً. بانتقاله إىل ما يفوق 438 مليون درهم ســنة 2017، 
بنسبة زيادة تساوي 1% مقارنة مع 2016 ، حيث بلغت نسبة اإلنجاز 92 %.

وعند تحليل املعطيات حسب كل مصحة عىل حدة، يتبّ¬ أن مصحات الجديدة، سطات، درب غلف و وجدة سّجلت 
مؤرشات إيجابية خالل 2017 دون تحقيق األهداف املسطرة، إذ تبقى مصحة طنجة الوحيدة (18+%) التي حققت 

نسبة إنجاز وصلت إىل %110.

رقم املعامالت

 

%+1

املصحة

درب غلف

الزيراوي

أكادير

مراكش

طنجة

وجدة

االنارة

احلي احلسني

اجلديدة

احملمدية

سطات

القنيطرة

البرنوصي

املجموع

نسبة التطوررقم املعامالترقم املعامالت 2016 

72 163
43 997
66 904
21 085
20 671
22 994
34 899
39 710
20 768
25 846
17 628
17 669
29 130

2017
74 390
43 664
65 141
20 839
24 367
23 486
33 768
39 016
22 358
25 858
18 762
17 138
29 430

2017 / 2016

433 464438 216%1

%3
%-1
%-3
%-1
%18
%2
%-3
%-2
%8
%0
%6
%-3
%1

أهم مؤرشات اإلنتاج

275 953
42 906
39 181
35 013
29 520
8 900
1 991

284 503
45 536
34 218
34 622
29 962
7 179
2 196

433 464438 216%1100%

%3
%6

%-13
%-1
%1

%-19
%10

%65
%10
%8
%8
%7
%2
%1

االستشفاء

املستعجالت

عدد حصص تصفية الكلي

عدد الفحوصات باألشعة

عدد االستشارات الطبية

التحاليل الطبية

أخرى

املجموع

األرقام بـمليون الدرهم

احلصةنسبة التطور 2017رقم املعامالت 2016رقم املعامالت
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يتب¬ من املعطيات الواردة أن مؤرشات املستعجالت واالستشارات الطبية قد شهدت تطوراً بـ 6% َو %1 عىل التوايل،
مة.  وهو ما انعكس إيجاباً عىل خدمات االستشفاء املقدَّ

وعند أخذ التطور املرتبط باألنشطة بع¬ االعتبار، فإن رقم معامالت االستشفاء óثل 65% من رقم املعامالت اإلج�يل 
لكل املصحات. ارتفاع بنسبة %3 حيث بلغ مايفوق 284 مليون درهم يف 2017.

اختُِتَمت الســنة املالية 2017 عىل إيقاع عجز يف نتيجة االســتغالل يُقّدر بأزيد من 200 مليون درهم، وهو ما يعني 
نها بـأكø من 12 مليون درهم، أي بزيادة فاقت (6+%). يعزى ذلك باألساس إىل حركية الخدمات واألنشطة والحفاظ  تحسُّ

عليها فضال عن تقليص نفقات املستخدم¬.

ساهم تطور النشاط و اإلجراءات املتخذة يف تحس¬ مستوى التحصيل. حيث انتقل هذا األخ© من 382 مليون درهم 
يف 2013 إىل 445 مليون درهم ســنة 2017، بزيادة بلغت %16.

هذه الزيادة خالل الســنوات األخ©ة كان لها أثر بالغ عىل الحاجة إىل اإلعانات املمنوحة ســنوياً إىل املصحات التي 
تراجع رقم معامالتها خالل الســنتْ¬ األخ©تْ¬.

ارتفاع نتيجة االستغالل

 

%+6

املؤشر

رقم املعامالت

نفقات التسيير (املشتريات)

نفقات أخرى خارجية

نفقات املستخدمني

مجموع النفقات

نتيجة االستغالل

نسبة التغيير 2016 

433 464
103 107
139 117
403 639
645 863
-212 399

2017
438 216
108 814
152 811
376 742
638 367
-200 151

2017 / 2016

%1
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%10
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%+6
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اإلعانة املالية التحصيل

تطــور يف اإلعانات املمنوحة للمصحات



 ص.و.ض.ج - الـــتــقــريــــر الـــســـنـــوي 332017

 احلصيلة املالية/ الـــنظام العام

احلصيـــــــلة املـــــــالية
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 احلصيلة املالية/ الـــنظام العام

ب¬ 2013 و2017، سجلت األموال االحتياطية املوَدعة لدى صندوق اإليداع والتدب© إيقاعاً سنوياً بلغ يف املتوسط %11، 
وهو ما óثل ارتفاعاً بـ 39 %خالل الفرتة نفسها، إذ انتقلت من 33،6 مليار درهم يف نهاية 2013  إىل 46،8 مليار درهم، 

عند نهاية 2017.

�ثل االحتياطيات التقنية داÙاً الحصة األكرب من احتياطيات األموال املودعة  بحجم يقارب 90% ، يف ح¬ تشــكل 
احتياطيات التأم¬ املتعلقة بالتعويضات العائلية والتعويضات القص©ة األمد 7،65% و 1،50% عىل التوايل.

بلغ العائدات الصافية لتوظيف األموال االحتياطية  1،52 مليار درهم عام 2017، مسجالً ارتفاعاً بنسبة 8% مقارنة 
بعام 2016.

ر بـ 915 مليون درهم،  وقد حقق "صندوق اإليداع والتدب© ضامن" (FCP CDG SECUR) مكاســب كامنة تقدَّ
مقابل 812 مليون درهم تم تحقيقها ســنة 2016.

تطور االحتياطيات لدى صندوق اإليداع والتدبÇ عىل مدى 5 ســنوات

 من األموال االحتياطية تتكون من احتياطيات فرع املعاشات%90

%90,85

%1,50 %7,65

التعويضات الطويلة األمد

التعويضات القصيرة األمد

التعويضات العائلية

األموال اإلحتياطية

من عائدات توظيف األموال االحتياطية

 

%+8

20162017

1 407

812 

1 519

915 مكاسب كامنة

2013201420152016

 33 581
 36 286

39 286
44 514

 46 834

2017

30,750

36,500

42,250

48,000

الوحدة : مليون الدرهم 

الوحدة : مليون الدرهم 

صندوق اإليداع و التدبير

ضامن
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 حساب العائدات و التكاليف / الـــنظام العام

حساب العائدات و التكاليف

الحساب التقني

الصنف

* االشتراكات من التحصيل القسري 

االشتراكات واملساهمات 

خدمات ونفقات

* التعويضات املصروفة

* عائدات أخرى

* نفقات أخرى لالستغالل 

* مخصصات االستغالل

II-I نتيجة االستغالل

* الدخل من االستثمار املخصص 
املتعلق باالعتمادات 

* األرباح على حتقيق االستثمار املخصص 
املتعلق باالعتمادات  

* األصول الثابتة  

* عائدات الصرف  

* فوائد وعائدات أخرى  

* استرجاع نفقات االستثمار:  
حتويل التحمالت

حاصل العمليات التقنية

عائدات االستثمار املتعلقة باالعتمادات 

واالحتياطيات

* استرجاع االستغالل، حتويل التحمالت  

العملـــيــــــــــــات

نسبة

 التغيير

مجموع السنةمجموع السنةالسنوات املاضيةبرسم السنة احلالية

N-1 3=2 + 1 2 1

%-5

%2

%10

%-95

%31

%8

%-29

%-74

%8

%8

24 873 884 717

21 219 281 139

1 981 429 587

1 673 173 991

16 325 862 334

14 607 814 647

1 635 697 097

82 350 591

8 548 022 383

1 759 102 157

-

-

-

-

-

1 759 102 157

--

15 749 982 007

23 581 916 237

21 637 920 738

102 226 164

21 392 404 429

1 167 796 551

4 474 625 871

2 189 511 809

1 899 484 845

-

1 899 484 845

1 841 769 336

-

-

-

-

-

475 875 249

475 875 249

-246 942 905

-766 255 410

519 312 505

-

722 818 154

-

-

-

-

-

-

-

-

23 106 040 989

21 162 045 489

1 841 769 336

102 226 164   

21 639 347 334

16 516 237 417

648 484 046

4 474 625 871

-

1 466 693 655

1 899 484 845

-

1 899 484 845

-

-

-

-
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 حساب العائدات و التكاليف / الـــنظام العام

تطوير التغطية االجت�عية
ح بهم لدى الصندوق الوطني للض�ن االجت�عي نقلة نوعية خالل العام 2017 ، حيث انتقل  شهد عدد األجراء املرصَّ
إىل 3،38 مليون أج©، مقابل 3،28 مليون أج© برسم سنة 2016، و تستحود الخدمات، والبناء، والصناعات التحويلية

عىل أكرب حصة من األجراء املرصح بهم.

تطور التعويضات املرصوفة
- يف 2017، وصــل مبلــغ التعويضــات املرصوفــة إىل 16،52 مليار درهم، مقابل 15،58 مليار درهم يف 2016، بزيادة 

تُقّدر ب%6.
- أداء 10،4 مليار درهم كـمعاشات، أي ما óثل 63% من مجموع التعويضات املرصوفة برسم سنة 2017.

تطوير الخدمات عن بُعد
داÙاً يف االست�ع إىل زبنائه، ال يّدخر الصندوق الوطني للض�ن االجت�عي أّي جهد من أجل تحس¬ وتجويد خدماته 

هة لصالح املؤمن لهم ك� املنخرط¬. املوجَّ
وبغرض زيادة اإلنتاجية واملردودية، وتقليص تكاليف معالجة امللفات وتبسيط العالقة مع املنخرط¬ و املؤمن لهم، 

التزم الصندوق بالعمل عىل إسرتاتيجية ال ماّدية العالقة مع الزبناء.
ثــم إحــداث خدمات إلكرتونية عديدة ومتنوعة لفائدة الزبناء، ســواٌء كانوا مقاوالت منخرطة بالصندوق، أو أجراء 

مؤمناً لهم، أو رشكاء آخرين (ِمهنيّي الصحة), وتكمن أبرز تلك الخدمات يف ما ييل :

    بوابة ض�نكم : ارتفع عدد املقاوالت املنخرطة بـ 21 % مقارنة مع 2016، ليبلغ عددها 095 136 مقاولة عام 2017.
   بوابة املؤمن لهم : حيث ارتفع عدد زائريها إىل 000 500 شخص كمعّدل شهري.

    تطبيق الهواتف الذكية "MaCNSS": والذي يُصّنف من ب¬ التطبيقات األكø مهنية باملغرب، بأزيد من، 4،4 مالي¬ 
تحميل عىل الهواتف الذكية.

    املجيب اآليل (100 30 20 080) الذي سجل أكø من 000 25 اتصال هاتفي كمعدل شهري طيلة 2017.
   مركز االتصال ألو الض�ن: استقبل، كمعدل شهري، 600 48 اتصال خالل سنة 2017.

توطيد سياســة القرب / مكاتب اإلتصال
ومن أجل التقرب أكø من زبنائه، طّور الصندوق شبكة مهمة عرب ربوع الرتاب الوطني، تتوزع ب¬ مديريات جهوية، 

وكاالت وقباضات، حيث يصل عددها يف املجموع إىل :
   13 مديرية جهوية؛        90 وكالة؛            10 وكاالت متنقلة؛           10 قباضات (3 منها يف طور اإلنشاء)؛

   مركز واحد للمراقبة الطبية؛     04 أكشاك للقرب، والخامس يف طور اإلنشاء؛      25 مكتب للتنسيق واإلتصال.
قصد العمل عىل إيصال خدمات الصندوق.و.ض.ج  إىل املناطق البعيدة والنائية التي ال تتوفر عىل وكاالت، قام الصندوق 

بعقد اتفاقيات رشاكة محلياً بتشاور مع السلطات املعنية بكل من :
   ثالثاء سيدي يحيى ؛         العيون الرشقية؛          سيدي إفني؛           قلعة مكونة؛           أكدز؛             طاطا؛    

  إóوزار؛             صفرو؛                 دمنات؛                ميسور؛                مرشع بلقص©ي؛                بوجدور.
باإلضافة إىل ذلك، افتتح الصندوق أيضاً اثنْ¬ (2) من أكشاك القرب بجهة الدارالبيضاء الكربى، يتعلق األمر بكشك الحي 

املحمدي، وآخر بع¬ السبع.

Çحساب التدب

نسبةالصنف

 التغيير

مجموع السنةمجموع السنةالسنوات املاضيةبرسم السنة احلالية

N-1 3=2 + 1 2 1

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

%-60

%8

10 307 124 540

 1 759 102 157

 4 088 996 653

1 899 484 845

722 818 154

- 1 899 484 845

3 366 178 499

نفقات االستثمار املتعلقة 

باالعتمادات واالحتياطيات 

* نفقات الفائدة

* نفقات تدبير االستثمار

* نفقات أخرى لالستثمار

* مخصصات الستثمار

النتيجة املالية (5-4)

النتيجة التقنية

* اخلسائر املترتبة عن الصرف 

* اخلسائر على حتقيق االستثمار
املخصص املتعلق باالعتمادات

العملـــيــــــــــــات

%-3

%-3

%-2

%-14

%0

%9

846 314 770

460 144 370

365 616 780

-

-

20 553 620

1 509 331 717

65 907 229

824 549 023

447 128 248

359 683 590

-

17 737 186

1 514 406 145

71 727 212

-

46 442

-

46 442

-

-

7 405 027

2 855 674

-

824 502 581

447 128 248

359 637 147

-

17 737 186

1 507 001 118

68 871 538

-

عائدات التدبير اجلارية

 نفقات التدبير اجلارية

* عائدات االستغالل غير التقنية 
اجلارية

* فوائد وعائدات أخرى غيرالتقنية 
اجلارية

* دعم استغالل مقدم من الدولة

* عائدات أخرى غير التقنية 

* استرجاع اإلستغالل، حتويل التحمالت

* شراء اللوازم واملواد املستهلكة(2)
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* نفقات خارجية أخرى 

* ضرائب و رسوم

* تكلفة املستخدمني

* نفقات أخرى لالستغالل

* تكاليف مالية غير تقنية جارية 

* مخصصات االستغالل

* دعم املوازنة

* الدعم املمنوح

* عائدات أخرى غير جارية

* نفقات أخرى غير جارية

نتيجة التدبير غير اجلارية (5-4)

نتيجة التدبير (3+6)

* استرجاع غير جاري، حتويل التحمالت

* مخصصات غير جارية متعلقة
باالهتالك واالعتمادات

* القيم الصافية الهتالك األصول 
الثابتة املفوتة

 نتيجة التدبير اجلاري (2-1)

نفقات التدبير غير اجلارية

عائدات التدبير غير اجلارية

* عائدات متعلقة ببيع االصول الثابتة

%-4

%9

%2

%-43

%4

%1

%-90

%-21

%13

%-90

%-70

165 866 024

352 519 563

-

98 796

96 067 560

5 887 894

133 560

828 872 544

- 663 016 947

-

3 845 807

1 908 528

2 402 730 508

62 135

295 208 039

13 441 860

2 094 018 474

- 2 396 842 614

- 3 059 859 561

-

159 033 229

382 962 952

209 245

55 224 345

13 001 938

449 430

845 249 162

- 689 857 122

-

10 627 491

1 925 017

248 765 527

233 623 652

15 141 875

- 235 763 589

- 925 620 711

-

-

-

2 116 479

10 893

-

985 686

9 111 357

-

1 436 295

- 7 358 585

-

9 111 357

-

15 069 398

-

15 069 398

- 5 958 041

- 13 316 625

-

-

156 916 750

382 952 059

-

209 245

54 238 659

3 890 581

449 430

843 812 867

- 682 498 537

-

1 516 134

1 925 017

233 696 129

233 623 652

72 477

-  229 805 548

- 912 304 085

-

-



38  ص.و.ض.ج - الـــتــقــريــــر الـــســـنـــوي 2017

 حساب العائدات و التكاليف / الـــنظام العام

حساب العائدات و التكاليف

25 481 401 08226 632 986 874%-4

837 550 962852 202 664%-2

26 318 952 04427 485 189 538%-4

21 392 404 42916 325 862 334%31

1 763 171 6733 912 062 225%-55

 23 155 576 101    20 237 924 559%14

4 088 996 65310 307 124 540%-60

-925 620 711-3 059 859 561%-70

3 163 375 9427 247 264 979%-56

3 163 375 942 7 247 264 979 %-56

اجلدول رقم 3 : مختَصر احلسابات

السنة املالية 2017

النتيجة التقنية

نتيجة التدبير

مجموع العائدات التقنية

مجموع عائدات التدبير

مجموع التكاليف التقنية

مجموع تكاليف التدبير

النتيجة الصافية

مجموع العائدات

مجموع التكاليف

النتيجة الصافية

نسبة التغييرالسنوات املالية السابقة



    نظــــام        

  التـأميــن

 اإلجبـــاري

املــرض عن 
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    نظــــام        

  التـأميــن

 اإلجبـــاري

املــرض عن 
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 أرقام دالة 2017/نظام التأمني اإلجباري عن املرض

ارتفع عدد امللفات املودعة يف اليوم بنسبة 12%، حيث انتقل من 681 13 ملف يف 2016 إىل 367 15 يف 2017.

أرقـام دالـة 2017

6،1

5،5

6،5

5،9

4 288 203 

%7،3

%7،5

%12

 2016 20172017/2016 

 3 826 426

 3،02 3،54%17

 6،15 6،52 %6

 6،5 0،56 %12

 19 268 22 236 %15

نسبة التغيير املؤشـر

الفئات املؤهلة لالستفادة (مليون شخص)

الفئات املخولة احلق (مليون شخص)

عدد امللفات املوَدعة

التعويضات املصروفة (مليار درهم)

اشتراكات قيد التحصيل (مليار درهم)

العائدات املالية (مليار درهم)

قيمة االستثمارات املالية (مليار درهم)
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 أهم اإلجنازات/نظام التأمني اإلجباري عن املرض

خالل سنة 2017، يف إطار تنمية التغطية الصحية األساسية، واصل الصندوق الوطني للض�ن االجت�عي مجهوداته 
من أجل تحس¬ ظروف أنشطة نظام التأم¬ اإلجباري عن املرض، عىل مستوى جودة الخدمات ك� عىل صعيد عدد 

امللفات املعالجة، ويف هذا الصدد، تم اتخاذ عدة قرارات، منها :

     تخفيض آجال معالجة امللفات و آجال رصف التعويضات املتعلقة ½لفات املؤمن لهم: 
انتقل معدل آجال معالجة ملفات املؤمن لهم من 22 يوم ســنة 2016 إىل 5 أيام خالل ســنة 2017، أما في� يخص 

معدل آجال رصف التعويضات املتعلقة بهذه امللفات، فقد انخفض من 10 أيام برسم سنة 2016 إىل 5 أيام، سنة 2017.   

     تحس� ولوج املؤمن لهم إىل األدوية غÇ القابلة للتعويض وتُعترب الخيار العالجي الوحيد: 
تنزيل إجراء للتعويض االستثناü لألدوية التي تعترب الخيار العالجي الوحيد للمستفيد يف انتظار إدماجه يف الئحة األدوية 

القابلة للتعويض يف إطار التأم¬ اإلجباري عن املرض، بتعاون مع الوكالة الوطنية للتأم¬ الصحي.

      تقليص آجال إضافة األدوية الجديدة لالئحة األدوية املقبولة: 
مطالبة وزارة الصحة العمومية �راجعة املسطرة الحالية، و اقرتاح دمج مسطرة قبول األدوية الجديدة يف الئحة األدوية 

املقبولة مع املسطرة املتعلقة بطرح األدوية الجديدة يف السوق و تحديد سعر البيع للعموم.
هذه املقاربة الجديدة، من شأنها إنهاء الوضعية التي يعيشها بعض املؤمن لهم، عند اقتنائهم أدوية جديدة غ© موجودة

عىل الئحة األدوية املقبولة.

     تحس� التحمل املسبق ملصاريف االستشفاء الطبي يف القطاع العمومي: 
التكفل �صاريف الئحة 80 دواًء باهظ الثمن إضافة إىل تكاليف االستشفاء، ]ن العلبة الواحدة لبعض تلك األدوية 

يتجاوز 27 ألف درهم. 

     التحمل املسبق ملصاريف األدوية لفائدة املستفيدين الذين يعانون من مرض الهيموفيليا : 
يتم العمل والتشاور حول قرار تنزيل اتفاقية وطنية ب¬ املركز الوطني لتحاقن الدم ومؤسسات تدب© نظام التأم¬ 
اإلجباري عن املرض برعاية من الوكالة الوطنية للتأم¬ الصحي، تســمح بالتحمل املســبق ملصاريف األدوية املقدمة 

من طرف املركز لفائدة مرىض الهيموفيليا.

ني الصندوق.و.ض.ج يف القطاع الخاص:       تحس� ظروف القبول والتحمل املسبق ملؤمَّ
تنزيل رشاكة مع الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة (ANCP) قصد تحس¬ التعاون مع مؤسسات الرعاية الصحية 

الخاصة في� يخص التحمل املسبق للمؤمن لهم لدى الصندوق وذوي حقوقهم.

      توسيع التغطية لتشَمل التقنيات الطبية الجديدة يف املغرب مع األخذ بع� االعتبار التدخالت الجراحية املعتمدة 
حديثاً باملغرب: 

عملية زرع انطالقا من متربع عائيل مالئم، عىل صعيد املراكز االستشفائية الجامعية ومؤسسات القطاع الخاص، 600
ألف درهم. العالج اإلشعاعي املوضعي عايل النطاق، يف املؤسسات الصحية الخاصة 8500 درهم للحصة.عالج �دد 

األوعية الدموية يف الرشيان الرئوي، يف املؤسسات الصحية الخاصة، 70 ألف درهم.

أهم اإلجنازات
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 أهم اإلجنازات/نظام التأمني اإلجباري عن املرض

     إحداث خدمة إلكرتونية جديدة «بوابة مهني الصحة» لفائدة مهنّيي الصحة املقبول� يف نظام الثالث املؤدي: 
(انخراط أكø من 870 مهنيّي الصحة: املؤسسات العالجية و الصيادلة):

يتعلق األمر بحل آمن وسهل االستع�ل، حيث óكن مهنيّي الصحة من : 
ني الصندوق الوطني للض�ن االجت�عي؛     التحقق من الحقوق املخولة ملؤمَّ

    تتبع طلبات التحمل املسبق ملصاريف العالج؛
    تتبع جميع امللفات املودعة؛

    تتبع األداءات؛
    تتبع تفاصيل األداء.

     تنزيل نظام شبكة إنرتنت خارجية  Extranet لفائدة مؤسسات العالج (46 مؤسسة نشيطة عىل هذه الشبكة، 
½ا فيها مراكز االنكولوجيا العمومية والخاصة، مراكز أمراض القلب فضال عن املصحات .. )ويتيح العمل بهذه الشبكة :

     التحقق من أهلية وحقوق استفادة املؤمن لهم (فرتات التغطية)؛
     اإلرسال الرقمي لطلب التحمل املسبق ملصاريف العالج ؛

     تتبع وضعية معالجة طلبات التحمل املسبق ملصاريف العالج؛
     الحصول عىل رد إلكرتو[ بخصوص التحمل املسبق ملصاريف العالج.

      توسيع التغطية لتشمل أرامل املؤمن لهم متعددي الزوجات ذوات معاش يقل عن 500 درهم.

     âديد الئحة األمراض الطويلة األمد و املكلفة لتشمل االمراض النادرة ، املزمنة و إعفاء يصل إىل %100 بالنسبة 
لألمراض التالية : نقص املناعة األويل، األمراض الليزوزومية و نقص يف هرمون النمو.

عموماً، فإن الفئة العمرية من 25 إىل 39 سنة التي تُهيمن لدى الجنسْ¬ مًعا، �ا óثل 50 % من مجموع املؤمن لهم.
أكø من 56 ألف مؤمن، الذين تجاوزوا 60 سنة، ما زالوا أجراء نشيط¬. بين� 53 % من املؤمن لهم البالغ¬ أكø من 60 سنة، 

مع مراكمة أكø من 3240 يوماً، لكن ال يتوفرون عىل أّي معاش.
جدير بالذكر أن متوسط األع�ر لدى األجراء برسم سنة 2017 هو 37،6 سنة.
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 حصيلة األنشطة/نظام التأمني اإلجباري عن املرض

يستحوذ األجراء النشيطون وذوي حقوقهم عىل حصة نازهت 85% من الفئات املخولة الحق يف التأم¬ عن املرض.

يتب¬ أن أكø من نصف األجراء املخول لهم الحق يف االستفادة من نظام التأم¬ اإلجباري عن املرض، �ا يعادل 53 %،
يشتغلون بقطاعات البناء، الصناعات التحويلية والتجارة.

حصيـلة األنشـطـة

لة احلق في التأمني الصحي اإلجباري عن املرض حسب صنف املؤمن لهم الفئات املخَوّ

ل لهم احلق حسب القطاع األجراء املخَوّ

5 959 649

(%85)

2 110 510

850 385

2 124 889

5 085 784

483 690

207 356

182 819

873 865

العددنوعية العالقةصنف املؤمن لهم

 األجـراء

املجموع العـام

املؤمن لهم

األزواج

األطفال

املجموع الفرعي (1)

املؤمن لهم

األزواج

األطفال

املجموع الفرعي (2)

أصحاب املعاشـات(%15)

الزراعة والغابات والصید
%12،1

النقل و االستیداع
%4،6

الفنادق و المطاعم
%4،9

االنشطة المتخصصة والتقنیة
%3،7

 أنشطة الخدمات اإلداریة
وخدمات الدعم

%9،2

التعلیم
%3،4

قطاعات   مختلفة
%9،4

الصناعات التحویلیة
%16،9

البناء
بیع وإصالح السیارات%19،9

%15،9
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 حصيلة األنشطة/نظام التأمني اإلجباري عن املرض

ارتفاع عدد امللفات املودعة ما ب� 2016 و 2017 حســب نوع امللف

آجال صرف التعويضات

سّجل عدد املؤمن لهم املستفيدين من خدمات نظام التأم¬ اإلجباري عن املرض ارتفاعاً بنسبة 5% ما ب¬ عامْي 2016 
و 2017، إذ بلغ عدد املستفيدين 226 382 1 مستفيد سنة 2017.

خالل سنة 2017 بلغ العدد اإلج�يل للملفات املودعة 28،4 مليون ملف، بنسبة زيادة 12% باملقارنة مع 2016.

ب¬ سنتْي 2016 و 2017، عرفت آجال اسرتداد مصاريف عالج املؤمن لهم واسرتداد مصاريف مهنيي الصحة انخفاضاً 
كب©اً بلغ عىل التوايل 5 أيام و 16 يوًما.

تطور عدد امللفات املودعة

تطور نشاط نظام التأمني اإلجباري عن املرض

2016

3 826 426 

15 367

1 321 255 

3 714 644

2017

4 288 203

17 222

1 382 226

3 771 883

2017 - 2016

%12

%12

%5

%2 

3 449 7273 523 854%2

   نقطة%61،1%62،1

املؤشر

عدد امللفات املودعة

عدد امللفات املودعة في اليوم

عدد امللفات التي مت تعويضها

مبلغ التعويضات (مليون درهم)

نسبة التعويض عن مصاريف العالجات

عدد املستفيدين من خدمات نظام التأمني

اإلجباري عن املرض

2016

3 432 842

186 410

178 536

28 638

2017

3 824 065

200 340

229 685

34 113

%11

%7

%29

%19 

3 826 4264 288 203%12

نوع امللف

املجموع

ملف استرداد مصاريف العالج بالنسبة للمؤمن لهم

طلب استرداد مصاريف مهنّيي الصحة

طلب التحمل وطلب احلصول على املوافقة املسبقة

طلب تخويل احلق برسم األمراض الطويلة األمد

-1

201620172017 / 2016

3

6

یوما 22

یومایوما

أیام

33

5

16

%-77

%-52

املؤشر
نسبة التغيير

نسبة التغيير

2017 - 2016
نسبة التغيير

اآلجال القانونية
اآلجال احلقيقية

   أشھرعلى أبعد تقدیر 

   أشھرعلى أبعد تقدیر 

استرداد مصاريف عالج املؤمن لهم

استرداد مصاريف مهنّيي الصحة
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 حصيلة األنشطة/نظام التأمني اإلجباري عن املرض

بنية مصاريف العالجات اخلارجية حسب طبيعتها

التعويضات املصروفة حسب صنف املؤمن له

�ثل املصاريف الصيدالنية 47% من مجموع املبالغ املرصوفة برسم التعويض عن العالجات الخارجية، متبوعة بالتحاليل 
الطبية البيولوجية بـ 17%، بين� �ثل عالجات األسنان %7.

بلغ متوسط االستهالك السنوي لكل مستفيد من أصحاب املعاشات 4522 درهم، أي ما óثل أكø من ِضْعف متوسط 
االستهالك السنوي للمؤمن النشيط (األج©) والذي بلغ 1863 درهم برسم سنة 2017. يعود سبب هذا التباين، باألساس، 
إىل ارتفاع عىل مدى السنة يف وت©ة امللفات املودعة من طرف املؤمن لهم أصحاب املعاشات، أي 72،3 ملف مودع 
يف السنة ( 2،37 لدى املؤمن النشيط)، بين� ارتفعت تكلفة امللف يف املتوسط إىل 1216 درهم (مقابل 785 درهم 

لدى املؤمن له النشيط).

النظارات
%3،1

 فحص باشعة
واالستكشاف الوضیفي

%8،8

تخطیط الصدى
%2،1

عالجات االسنان
%6،6

تحالیل الطبیة البیولوجیة
%16،5

عالجات أخرى
%2،8 استشارات وزیارات

%12،7

صیدلة
%47،3

3،72

1 216

4 522

%36

2،37

785

1 863

%64

2،73

939

2 560

%100 

%46%54%100

صنف املؤمن له

أصحاب املعاشات
املجموع

األجـراء

وتيرة إيداع امللفات

نسبة عدد امللفات

نسبة التعويضات املمنوحة

متوسط الكلفة / امللف (بالدرهم)

متوسط الكلفة / املستفيد (بالدرهم)
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توزيع مصاريف التحمالت املسبقة حسب مقدمي العالجات * 

األمراض الطويلة األمد املشمولة بالتغطية حسب صنفها * 

تستمر املصحات الخاصة يف استحواذها عىل النصيب األوفر من ملفات التحمل املسبق ملصاريف العالجات املوافق عليها 
برسم التغطية الصحية اإلجبارية، أي 86 % من حيث القيمة املالية و 78،5 % من حيث عددها، تليها مصحات الض�ن

 االجت�عي بـ7 و 11% عىل التوايل.
في� يخص املراكز االستشفائية الجامعية واملستشفيات العمومية، ال تتجاوز هذه الحصة 6% من حيث املبلغ و %8

من حيث العدد.

%78،5

%11،2

%8،1

%2،0

%100%100

%5،8

%7،3

%5،9

%0،5

%0،2%0،5

صنف مقدمي العالجات

املجموع

املصحات اخلاصة

مصحات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

املراكز االستشفائية اجلامعية

املستشفيات العمومية

العصبة الوطنية حملاربة أمراض القلب والشرايني

احلصة حسب املبلغاحلصة حسب العدد

السنة المالیة 2017 (*)

87 288%28

76 912 %24

28 139%9

14 170%4

12 745%4

10 093%3

8 555%3

7 958%3

7 243%2

النسبةعدد احلاالتصنف املرض

داء السكري املعتمد على األنسولني وغير املعتمد على األنسولني

ارتفاع ضغط الدم الشديد

األورام اخلبيثة

مرض الربو احلاد

مرض الشرايني التاجية

جراحة القلب

الفشل الكلوي املزمن والنهائي

اعتالالت صمامات القلب الرئوية

اضطرابات دائمة اإليقاع والتوصيل

الزرق املزمن

اضطرابات خطيرة للشخصية

6 753%2

5 619%2
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 حصيلة األنشطة/نظام التأمني اإلجباري عن املرض

بنية املستفيدين واملبالغ املتعلقة باألمراض الطويلة األمد وغيرها
52 % من مجموع األمراض الطويلة األمد املوافق عليها  تتعلق بداء السكري ومرض ارتفاع ضغط الدم الشديد.

11% من املستفيدين من خدمات التأم� اإلجباري عن املرض هم من املصاب� بأمراض طويلة األمد، ويستهلكون %56
من تعويضات التأم� اإلجباري عن املرض.

 معطیات تھم التأمین اإلجباري عن المرض منذ انطالق العمل بھ(*)

نزيف أو إفقار بالدماغ أو النخاع الشوكي

مرض الصرع احلاد

قصور القلب

( Cو B التهاب الكبد) أمراض الكبد املزمنة النشيطة

األورام اخلبيثة للنسيج اللمفاوي أو ملكونات الدم (سرطان الدم)

أشكال حادة من االضطرابات العصبية والعصبية العضلية

التهاب املفاصل الروماتويدي املتطور واحلاد

حالة العجز العقلي

مرض باركنسون

ذهان

أمراض أخرى

5 424%2

5 114%2

4 298%1

3 251%1

3 130%1

3 054%1

2 872%1

2 390%1

2 330%1

2 199%1

15 588%5

315 125%100 املجموع العام

%89
%56

%11
%44

 بنية املبالغ املصروفة

غير حاملي األمراض طويلة األمدحاملي األمراض طويلة األمد

 بنية املستفيدين من خدمات التأمني الصحي اإلجباري
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 احلصيلة املالية/نظام التأمني اإلجباري عن املرض

األموال االحتياطية للتأمني اإلجباري عن املرض
 

انخفاض عائدات توظيف األموال االحتياطية : 38-%
 

بنية األموال االحتياطية للتأمني اإلجباري عن املرض حسب طبيعتها

 

�ثل التعويضات الواجب أداؤها الحصة األكرب من مجموع احتياطيات التأم¬ اإلجباري عن املرض، �ا óثل نسبة %79 
 مقابل 21%  لفائدة احتياطيات التأم¬.

ارتفعت احتياطيات التأم¬ اإلجباري عن املرض بنسبة 9 % ما ب¬ 
سنتي 2016 و 2017 ببلوغها 1939 مليون درهم سنة 2017 مقابل 
درهم سنة 2016.  ويعود الفضل يف هذا االرتفاع إىل التطور الذي 
عرفتــه احتياطيــات التأم¬ التــي انتقلت من 315 مليون درهم 

سنة 2016 إىل 413 مليون درهم سنة 2017.
مــن جهة أخــرى، انتقلت احتياطيات التعويضات الواجب أداؤها 
مــن 1470 مليــون درهم ســنة 2016 إىل 1526 مليون درهم 

سنة 2017.

انتقل منتوج توظيف األموال االحتياطية للتأم¬ اإلجباري عن املرض 
من 92 مليون درهم ســنة 2016 إىل 57 مليون درهم يف 2017،

 مسجالً بذلك انخفاضاً بـ %38.

احلصيـلة املالية

20162017

1785

1939

%9

%21

%79

التعويضات الواجب أداؤها

األموال اإلحتياطية للتأمني

92

20162017

57

0

20

40

60

80

100

%-38

الوحدة : مليون درهم 

الوحدة : مليون درهم 
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حساب العائدات والتكاليف

123 = 2 + 1N-1

 6 647 879 160,11 - 126 361 006,53

 6 647 879 160,11 6 521 518 153,58 6 153 355 956,04

 6 521 518 153,58 6 153 355 956,04

  1 165 623 985,00  -  1 165 623 985,00   994 096 295,00 

  3 637 053 324,51  -  3 637 053 324,51   3 109 530 670,76 

  96 055 846,90 96 055 846,90   88 053 450,48 

449 113 751,35   449 113 751,35     465 645 021,46

   124 610,97-1,68   124 609,29    105 850,28

  189 120 000,00  189 120 000,00 - 428 250 000,00

  3 351 877 477,61  3 351 877 477,61  3 449 727 220,28

  1 165 623 985,00 

 -  -  -  - 

 -  -  -  - 

 -  -  -  - 

 -  - 

 - 

 -  - 

 -  -  - 

 -  -  - 

 -  - 

 - 

 -  - 

 -  -  -  - 

 1 165 623 985,00   994 096 295,00 

 - 126 361 006,53

الصنف

1. االشتراكات

2. املداخيل التقنية املتعلقة باالستغالل

3. خدمات و نفقات

4. التكاليف التقنية لالستغالل

 املجموع 1

 املجموع 2

 املجموع 3

االشتراكات

دعم االستغالل

خدمات ونفقات مؤداة

شراء اللوازم واملواد املستهلكة 

نفقات خارجية أخرى 

ضرائب و رسوم 

تكلفة املستخدمني 

تغيير االعتمادات اخلاصة بالتعويضات الواجب صرفها (1)

تغيير االعتمادات احلسابية (1)

مخصصات احتياطي التأمني

تغيير االعتمادات التقنية األخرى (1) 

مداخيل أخرى متعلقة باإلستغالل

استرجاع االستغالل، حتويل التحمالت

تعديل االشتراكات

السحب من احتياطات التأمني

العمليات

مجموعمجموعالسنوات برسم السنة

 حساب العائدات والتكاليف/نظام التأمني اإلجباري عن املرض
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 حساب العائدات والتكاليف/نظام التأمني اإلجباري عن املرض

5. عائدات االستثمار املتعلقة باالعتمادات التقنية

6. نفقات االستثمار املتعلقة باالعتمادات التقنية 

 املجموع 5

 املجموع 6

 املجموع 4

عائدات االستثمار

العائدات املترتبة عن الصرف 

العائدات املترتبة عن إجناز االستثمار

فوائد وعائدات أخرى لالستثمار

نفقات تدبير االستثمار

اخلسائر املترتبة عن الصرف

اخلسائر املترتبة عن إجناز االستثمار

نفقات أخرى لالستثمار

مخصصات متعلقة باالعتمادات التقنية

استرجاع نفقات االستثمار املتعلقة  باالعتمادات التقنية

 و حتويل التحمالت

نفقات أخرى لالستغالل

مخصصات االستغالل

 2 524 923 557,60 -126 361 004,85 2 398 562 552,75   2 817 192 766,15 7. فائض أو خصاص تقني  (1 + 2 - 3 - 4 + 5 - 6)  

تغيير املخزون : املخزون النهائي - املخزون األولي ؛ ارتفاع (+) ؛ انخفاض (-)

1 853 601 250,10

  242 211 643,10

  40 136 656,00

1 401 482 903,17

 2 879 984,61 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 242 211 643,10

 40 136 656,00

 - 1,68

 -

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 1 853 601 248,42

 242 211 643,10   

40 136 656,00

 1 401 482 903,17 

 2 879 984,61

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 242 211 643,10  

 40 136 656,00  

 1 649 012 922,61

428 375 571,83

 91 463,35

1 183 262 050,87

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 428 375 571,83

 91 463,35

املبلغ بألف درهم 
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123 = 2 + 1N-1

الصنف

8. عائدات غير تقنية جارية 

9. حتمالت غير تقنية جارية

10. فائض أو خصاص تقني جاري 9-8 

11. عائدات غير تقنية غير جارية  

عموالت تدبير احلسابات 

نفقات االستغالل - مقابل تدبير احلسابات 

شراء السلع إلعادة بيعها (2) 

نفقات االستغالل - األعمال االجتماعية

نفقات مالية غير تقنية جارية

نفقات أخرى غير تقنية جارية

عائدات متعلقة ببيع األصول الثابتة

دعم املوازنة

استرجاع دعم االستثمار

عائدات أخرى غير تقنية غير جارية

استرجاع غير جاري ؛ حتويل التحمالت

إيرادات االستغالل - األعمال االجتماعية

عائدات مالية غير تقنية جارية 

املمتلكات التي أنتجتها التعاضدية لنفسها

بيع السلع

العمليات

مجموعمجموعالسنوات برسم السنة

 املجموع 8

 املجموع 9

 املجموع 11

  -

  559 376 276,12

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

559 376 276,12

  559 376 276,12

  1 429 512 959,09

  1 056 156 065,92 

   373 356 893,17

 - 

 - 8,38

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 8,38

 - 8,38

 0,30

0,30

 - 

-

 559 376 267,74

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 559 376 267,74

 559 376 267,74  

1 429 512 959,39

   373 356 893,47

 1 056 156 065,92

4 819,19

 4 819,19

 500 614 388,64

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 500 619 207,83

500 619 207,83

1 261 733 352,18

   374 361 470,18

 887 371 882,00
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12. نفقات غير تقنية غير جارية  

القيم الصافية من اإلهتالك لألصول التي مت بيعها

نفقات أخرى غير تقنية غير جارية

الدعم املمنوح

 املجموع 12

مخصصات غير تقنية غير جارية

 - 

 - 

147 690 376,39

1 375 001 670,26

  1 522 692 046,65

 - 

 - 

522 697,58 

 - 

 522 697,58

 522 697,58 

 - 

 147 690 376,39

 1 375 001 670,26

 1 523 214 744,23

 3 194 462,40 

 320 513 890,16

 - 

1 380 625 883,13

13. فائض أو خصاص غير جاري غير تقني (12-11) 

14. فائض أو خصاص غير تقني (13+10) 

15. فائض أو خصاص دون ضرائب (14+7) 

16. الضريبة على الفائض أو اخلصاص

17. الفائض أو اخلصاص برسم السنة (16-15)

مجموع العائدات (11+8+5+2+1)

مجموع التحمالت (16+12+9+6+4+3)

فائض أو خصاص السنة املالية 2017

(مجموع العائدات - مجموع التكاليف)

  2 991 120 746,16

  - 

 - 93 179 087,56

  2 991 120 746,16

  466 197 188,56

 10 044 604 023,42

  2 991 120 746,16

  7 053 483 277,26

 - 126 883 710,51

 - 522 697,28

 - 126 883 710,51 

 - 522 705,66  

 - 126 361 014,61

 - 126 883 710,51 

 522 695,90

  2 864 237 035,65

 -  

 - 93 701 784,84

 2 864 237 035,65

 465 674 482,90

 9 918 243 008,81

 2 864 237 035,65

 7 054 005 973,16

 -  

 3 198 914 623,84

- 118 892 530,95

 3 198 914 623,84

 381 721 857,69

 9 338 180 382,88

 3 198 914 623,84

 6 139 265 759,04

 1 056 917 530,57

املبلغ بألف درهم 


