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 الوطني الصندوق يدبره الذي االجتماعي الضمان نظام1.

 بالمغرب االجتماعي للضمان
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المتعلق االجتماعي للضمان اإلجباري النظام بتدبير 1961 مند االجتماعي للضمان الوطني الصندوق إلى عهد لقد 

 .البحري والصيد الفالحة التقليدية، الصناعة الحرة، المهن التجارة، الصناعة، في العاملين الخاص القطاع بأجراء
 

المقدمة التعويضات: 
 

oالعائلية؛ التعويضات 

oالتعويض الوالة، عطلة الوفاة، منحة األمومة، المرض، عن اليومية التعويضات) األمد القصيرة التعويضات 

 (الشغل فقدان عن

o(األجرية االشتراكات إرجاع و عنهم المتوفى و العجز و الشيخوخة معاش) األمد الطويلة التعويضات 

oاإلجباري الصحي التأمين 

oاالجتماعي للضمان الدولية االتفاقيات إطار في تعويضات 

oمصحة 13 عددها البالغ و االجتماعي الضمان مصحات خالل من طبية خدمات تقديم. 

 التمويل

 صندوق لدى المودعة األموال عن الناتجة والفوائد واألجراء العمل أرباب اشتراكات خالل من يتم

   والتدبير اإليداع
 

 بالمغرب االجتماعي للضمان الوطني الصندوق يدبره الذي االجتماعي الضمان نظام1.
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 االجتماعية الحماية لتطور اإلستراتيجية المحاور .2
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 الصحية وتحسين التغطية االجتماعية: 

 والرفع من مبلغ التعويضات العائلية؛ الفالحيتمديد االستفادة من التعويضات العائلية ألجراء القطاع •

 درهم ؛  1000درهم ثم إلى  600درهم إلى  500الرفع من الحد األدنى للمعاش من •

 ؛2005إحداث نظام التغطية الصحية اإلجبارية منذ •

توسيع سلة العالجات والئحة األدوية المعوضة واإلعفاء )التحسين المستمر للتأمين اإلجباري عن المرض •

 ...(الجزئي أو الكلي بالنسبة لألمراض الطويلة األمد والمكلفة

بالنسبة لألشخاص الذين بلغوا  األجريةالتعويض عن فقدان الشغل؛ إرجاع االشتراكات : إحداث منافع جديدة •

 .يوما من االشتراك  كحد أدنى لالستفادة من راتب التقاعد 3240سن التقاعد دون تمكنهم من استكمال 

تحسين جودة الخدمات: 

 التحسين المستمر آلجال أداء التعويضات؛•

   2015تمثيلية سنة  102إلى  2005وكالة سنة  61توسيع شبكة وكاالت الصندوق الوطني للضمان االجتماعي من •

التصريح عن بعد، أداء : تطوير مجموعة من الخدمات عن بعد وتبسيط المساطر لصالح المشغل عن طريق إحداث •

 ...  االشتراكات عن بعد، طلب الشواهد عن بعد

 ...و تتبع مسار الملفات المودعة بهاالطالع التصريحات الخاصة : تبسيط المساطر لصالح المؤمن له •

 

 االجتماعية الحماية لتطور اإلستراتيجية المحاور2.
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التغطية نسبة تطوير في المساهمة في فعالية أكثر بجعله وذلك والمراقبة التفتيش نظام إصالح 

 :االجتماعية

 

الدراسات و المعطيات تحليل خالل من والتفتيش للمراقبة تخضع سوف التي المقاوالت انتقاء 

 االجتماعي التهرب مستوى مطابقة مدى تحديد من تمكن التي القطاعية

الكاملة المسؤولية تحميلهم مع أشخاص 3 عن يقل ال لفريق والتفتيش المراقبة مهمات إسناد 

 للمهمة؛

والتفتيش؛ المراقبة مهنة تخليق 

؛والمؤطرين والمفتشين للمراقبين بالنسبة بالممتلكات التصريح 

والتفتيش المراقبة فريق قبل من إجباري بشكل تسليمه يتم الذي المراقب المنخرط ميثاق إعداد 

 االلكتروني الموقع في أيضا متوفر) والتفتيش المراقبة مهمة موضوع المنخرطة للمقاولة

 ؛(للصندوق

والمراقبة التفتيش لمهمات مخصص هاتف رقم المنخرطة المقاوالت إشارة رهن وضع. 

 االجتماعية الحماية لتطور اإلستراتيجية المحاور2.
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ماليين   3,1  

2015 

ماليين   2,71 

2013 

مليون  1,58 

2005 

43% 78% 79% 

 نسبة التغطية

 االجتماعية الحماية لتطور اإلستراتيجية المحاور2.
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 مجموع هذه التدابير كان لها أثر إيجابي في الرفع من نسبة التغطية
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الفالحيالتغطية االجتماعية ألجراء القطاع   

 اإلحصائيات المتعلقة بالعشر سنوات األخيرة
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سنويا  10% : معدل النمو السنوي  

 تطور عدد المقاوالت في القطاع الفالحي

 

 تطور عدد أجراء القطاع الفالحي

 

 االجتماعية الحماية لتطور اإلستراتيجية المحاور2.
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 تطور معدل األجر الشهري المصرح به في القطاع الفالحي

 

الدرهم المغربي: الوحدة : 

 االجتماعية الحماية لتطور اإلستراتيجية المحاور2.
الفالحيالتغطية االجتماعية ألجراء القطاع   

 اإلحصائيات المتعلقة بالعشر سنوات األخيرة

سنويا  5 % : معدل النمو السنوي  
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  اإلجبارية الصحية التغطية توسيع آفاق .3     

   االجتماعية و
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 العمال غير األجراء

 (55%) ماليين   5,86 

 

 األجراء العاملون

(45%) ماليين    4,79  

مليون   : الفئة النشيطة العاملة  10,65  

 القطاع العام

   (21%) مليون   1,02 

 

مليون  : الفئة النشيطة  81 ,11  

 العاطلون

مليون   1,17 

 القطاع الخاص

ماليين   (79%)  3,78 
بدون أي 

 تغطية

نسبة تغطية الصندوق الوطني 
 79 %= للضمان االجتماعي 
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  معطيات حول التغطية

   2005سنة  %25مقابل  35%: بالمغربنسبة تغطية التقاعد 

 

االجتماعية  وآفاق توسيع التغطية الصحية اإلجبارية . 3    
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 التغطية الصحية

 ؛2005 سنة 15 % مقابل 63% إلى وصلت المغرب في الصحية التغطية نسبة•

 فئة من خصوصا ويتشكلون صحية تغطية إلى يفتقرون المغرب سكان ثلث من أكثر•
 .األجراء غير العمال

 شركات التأمين
5% 

 التعاضديات
8% 

الصندوق الوطني 
لمنظمات االحتياط 

 االجتماعي
9% 

الصندوق الوطني 
 للضمان االجتماعي

16% 

 نظام المساعدة الطبية
25% 

 بدون تغطية
37% 
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الخاص القطاع أجراء لمجموع االجتماعية التغطية توسيع: 
 

 ردعا أكثر لجعلها بالمراقبة المتعلقة القانونية النصوص مراجعة•

 االجتماعي؛ التهرب محاربة أجل من
 

 برامج إطار في الدولة طرف من االجتماعية االشتراكات تحمل•

 للشغل إدماج عقود تحفيز، برنامج :خاصة
 

   المنزليين لعمال االجتماعية التغطية توسيع•
 

 

 

األجراء غير للعمال واالجتماعية اإلجبارية الصحية التغطية إحداث 
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و التقاعد الصحية  التغطية
غير األجراءللعمال   

(1 )  

إجباري خاصنظام   

(2 )  

نظام منفصل عن 
 األجراء

(3)  

تغطية المخاطر المتعلقة 
 بالمرض والتقاعد 

(4)  

احتساب االشتراكات على 
أساس دخل جزافي محدد 

 حسب كل فئة مهنية

(5)  

التعويضات من ربط االستفادة   

باألداء المسبق لواجبات 
 االشتراك

(6 )  

التدرج في تطبيق التغطية 
من خالل البدء بالمهن 

 المنظمة

اإلجبارية و االجتماعية للعمال غير األجراء الصحيةالتغطية نظامي المعتمدة لبلورة  األساسيةالمبادئ   

15 

االجتماعية  وآفاق توسيع التغطية الصحية اإلجبارية . 3    

 الندوة القومية للجمعية العربية للضمان االجتماعي تحت عنوان 

بيروت، لبنان  2016أكتوبر  6 – 4: االقتصاد غير المنظم والتأمينات االجتماعية للعاملين في الزراعة    



 

 إجباري وأساسي نظام   :التغطية طبيعة 

 

مماثلة لتلك : طرق التغطية وو نسب التعويض  سلة العالجات

 المدبرة حاليا لفائدة أجراء القطاع الخاص 

 

واجبات لاألداء المسبق بمرتبطة  التغطية الصحيةاالستفادة من 

 .  اكرشتاإل

 
 

 :الصحيةالتغطية نظام 
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 بالنسبة واختياري الفئات، ألغلب بالنسبة إجباري و أساسي نظام : التغطية طبيعة

 ؛المحدود  الدخل ذات للفئات
 

 على يحتسب نقط إلى االشتراكات تحويل على باألساس يعتمد نظام :التغطية طريقة

  التقاعد؛ مبلغ أساسها
 

 عائدات إلى باإلضافة مهنية فئة بكل الخاصة اتاالشتراك بواسطة يتم : التمويل

 ؛ االحتياطية األموال توظيف

 
 

 

   التقاعدنظام 
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 شكرا
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