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 ...وانطالق ــا م ــن العط ــف ال ــذي نخ ــص ب ــه أس ــرة التعلي ــم واعتب ــارا لدوره ــا األساس ــي يف حتقي ــق اإلص ــاح املؤم ــل،
فقـــد قررنـــا إنشـــاء مؤسســـة لألعمـــال االجتماعيـــة ألســـرة التعليـــم .وسيتســـنى لهـــذه املؤسســـة التـــي أطلقنـــا
عليه ــا إس ــم جنابن ــا الش ــريف لتحم ــل إس ــم «مؤسس ــة حمم ــد الس ــادس لألعم ــال االجتماعي ــة ألس ــرة التعلي ــم» أن
حتتض ــن رب ــع ملي ــون م ــن أف ــراد ه ــذه األس ــرة العزي ــزة عل ــى جاللتن ــا م ــع عائالته ــم ،وأن توف ــر م ــا يلزمه ــم م ــن خدم ــات
اجتماعي ــة يف جم ــال الس ــكن والتطبي ــب والرتفي ــه والتأم ــن ض ــد اآلف ــات والتقاع ــد التكميل ــي.
مقتطف من خطاب العرش ليوم  30يوليوز 2000
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نتوجــه بالشــكر الجزيــل للفنان محمد أمني بنيوســف الذي ســمح لنا
بتضمــن أعاملــه الفنيــة يف ثنايا هذا التقرير الســنوي.

مــؤسسـ ــة
   محمـد الســادس

التأسيس

قيم املؤسسة

مؤسســـة محمــد الســادس للنهــوض باألعـــال االجتامعيـــة للرتبيــة والتكويـــن هـــي مؤسســـة عموميــة
اســـراتيجية غـيــــر ربحيــــة ذات شــــخصية معنويـــة واســــتقالل مـــــايل .وهـــي تـــؤدي أنشــــطتها،
التــــي تكتــــي صبغــــة اجتامعيــــة باألســـاس ،تحـــت الرعايـــة الرشفيـــة لصاحـــب الجاللــــة امللـــك
محمـــد الســـادس نرصه الله.

تكافـــؤ الفـــــرص

أنشــــئت املؤسسة مبوجـــب القانـــون رقم  73.00يف إطـــار مخطـــط إصـــاح قطاع الرتبيـــــة الوطنيـــة،
حي ــث تكم ــن مهمتهـ ــا يف تحقي ــق التنمي ــة البرشيـ ــة واالجتامعيـ ــة والثقافيـ ــة لنس ــاء ورجـ ــال الرتبي ــة
والتكويـــن العموميـــن.
تتمثـ ــل الخدم ــات الت ــي توفرهـ ــا املؤسس ــة يف آليـ ــات ،ع ــى شـ ــكل مسـ ــاعدة مالي ــة و/أو اس ــتثامر
مب ــارش ،متك ــن م ــن:
متويــل واقتنــاء الســكن الرئييس ؛

	فيام يخص اختيـــار الخدمـــة أو الخدمـــات ،وكذا املزود أو املزوديـــن ومـــكان
احرتام الحرية الشخصيـة
الخدمة.

املهنيــــة

الولــوج إىل العالجــات الطبية ؛
تعزيــز الرتبيــة والتكويــن والثقافة ؛
إحــداث وتنشــيط التجهيــزات السوســيوثقافية والرياضية والســياحية ؛
االســتفادة من الســفر واألنشــطة الرتفيهية.

يف االســ ــتفادة مــ ــن خدمــ ــات املؤسســ ــة ،حي ــث يتمت ــع جمي ــع املنخرط ــن
بنفــــس الحقــــوق ويخضعــــون لنفــــس االلتزامــــات عـلـــى امتــــداد الــــراب
الوطنــــي ،كــــا أن لديهــــم إمكانيــــة االتصــــال املبــــارش مبقــــدم الخدمــــة
مــــن دون تدخــــل أو وســــيط ،وذلــك بـصـــرف النظــــر عــــن نــوع الوظيفــــة
أو الدرجــ ــة أو املوقــ ــع الجغــ ــرايف.

مـــن خـــال تفويض تدبري الخدمات ملهنييـــن محرتفيـــن ،ووضع مســـاطر
مضبوطة للتتبـــع والتقييـــم.

الـشــفــافـيـــة
	يف الرقابــة املالية ويف تدبـــر الخدمـــات واالســتفادة منهــا ويف مجال الحصول
عـــى املعلومات.
الــثــقـــ ــة

املرتكـــزة عـــى املســـؤولية وعىل أولويـــة العمل وعىل التفاعل املســـتمر.

	املتجســـد يف إعطـــاء األولويـــة لألكرث احتياجا ويف تشـــجيع الجدارة
الـتـضــــامـــن
واالسـتحقاق.
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اللجنة املديرية

ممثلو النقابــــات

تســــهر عـــى حكامــــة املؤسســــة لجنــــة مديريــــة ثالثية ،تبت يف قراراتها االســراتيجية.
تعـيـــن هــــذه اللجنــــة لـمـــدة  4ســــنوات قابلــــة للتجديــــد مــــرة واحــــدة فقــــط .تضــــم اللجنــــة باإلضافــــة إىل رئيــــس
املؤسســـــة 21 ،عضـــوا ،يوزعـــون بالشـــكل التـــايل:
 7ممثلــن عــن اإلدارات العموميــة ؛
 7ممثلــن عــن النقابــات األكــر متثيلية لــدى املنخرطني ؛
 7ممثلــن عــن القطاعــات االقتصادية واملاليــة واالجتامعية.

يوسف عالكوش
كاتــب عــام بالجامعة الحــرة للتعليم
()UGTM

الصادق الرغيوي
كاتــب عام بالنقابــة الوطنية
للتعليــم ()FDT

ســيدي يوسف البقايل
ا لرئيــس

محمــد أبو صالح
كاتب عــام بقطــاع التعليم العايل
والبحــث العلمي

محمد فوزي
الــوايل الكاتب العام بــوزارة الداخلية
10
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يوســف بلقاسمي

زكريــاء العاطفي

كاتب عــام بقطاع الرتبيــة الوطنية

ممثــل قطــاع االقتصاد واملاليــة بالنيابة

توفيــق العلج
مدير املوارد البرشية والشؤون املالية والعامة بوزارة إعداد الرتاب
الوطني والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة  -قطاع اإلسكان

عبــد الرزاق اإلدرييس
كاتــب عام بالجامعــة الوطنيــة للتعليم

فاطمــة التامني
عضــوة باملكتب الوطنــي للنقابة
الوطني ــة للتعليم ()CDT

محمد جــال الدين صباين
كاتــب عام بالنقابــة الوطنيــة للتعليم
العايل ()SENSUP

ممثلو القطاعات االقتصادية واملالية واالجتماعية

ممثلــو اإلدارات العموميـــة

فائزة أمهروق
مديــرة التخطيــط والتقييم لقطاع
التكويــن املهني

حميد ابن الشــيخ
النائــب األول للكاتــب العام بالجامعــة الوطنية
ملوظفــي التعليم ()UNTM

ميلــود معصيد
كاتب عــام وطني بالجامعــة الوطنية
للتعليــم ()UMT

هشام نجمي
كاتب عــام بوزارة الصحة

عبــد العزيز عدنان
املدير العــام للصنــدوق الوطني ملنظامت
االحتيــاط االجتامعي

بشري بادو
املديــر العام للفدراليــة املغربية
لرشكات التأم ــن وإعادة التأمني

نور الدين رشقاين الحس ــيني
الرئيس املدي ــر العام لرشكة
“وفا إموبليي”

عيل غنام
عض ــو باملجلس االقتصادي
واالجتامعــي والبيئي

محمد برادة
وزير ســابق للاملية

رحمة بورقية
 مديــرة الوكالة الوطنيــة للتقييــم باملجلس
األعــى للرتبيــة والتكوين والبحــث العلمي

نجية حجاج الحســوين
عضــوة االكادميية الفرنســية للعلوم
11

أبريل

2018

حمـطــــات تاريخـيـــــة

صاحـ ــب الجاللـة يعني،
الســيد ســيدي يوسف البقايل،
رئيسـ ــا للمؤسسـة.

فرباير

2006

تعديـــل وتتميـــم القانـون رقم 73.00
القايض بإحـــداث وتنظيم املؤسســـة
بالقانــون رقم  ،09-05لتمكـــن املتقاعديـــن
وذوي حقـــوق املنخرطــن املتوفني
واملوظفـــن امللحقـــن بإدارات الرتبيـة
والتكوين مـــن االســـتفادة من الخدمـــات
االجتامعيــة التي تقدمها املؤسســـة.

غشت

أبريل

2015

2001

تصنيف املؤسســـة ضمن املؤسســـات
واملقـــاوالت العموميــة االســـراتيجية (القانون
التنظيمـــي رقـــم  12.14القايض بتغيـــر
وتتميــم القانـــون التنظيمـــي رقم 02.12
املتعلـــق بالتعيــن يف املناصـــب العليا).

املصادقـــة عـــى القانون رقم 73.00
القــايض بإحداث وتنظيم مؤسســــة
محمــد الســادس للنهوض باألعامل
االجتامعيــة للرتبيــة والتكوين.
مارس
يوليوز

2000

صاحـــب الجاللة يعلـــن يف
خطــاب العرش عن إحداث
مؤسسـ ــة محمد السـادس.

2010

أكتوبر

2001

صاحـــب الجاللـــة يعني ،املرحـوم
عبــد العزيــز مزيان بلفقيه ،رئيســـا
للمؤسسـة .

مراجعـــة القانـــون رقم  73.00بالقانـــون رقم
 03.10من أجل:
توســـيع مهام املؤسســـة لتشـــمل تعزيـز
التعليم األويل؛
تحسيـــن آليـــة االحتيــاط االجتامعي؛
إحـــداث رشكات أو فروع تهـــدف إىل تحقيق
أهـــداف املؤسسـة وتطويـــر مهامها يف
املجــاالت االجتامعيـــة والثقافيـــة والصحية.

12

تقريـــر األنشطـــة 2019 - 2018

13

أحـــداث بــــارزة

2011
2010

2004
2003
2002

دعــم الرحالت عرب
الســـكك الحديدية
 15.783.172رحلة

إطالق خدمـــة الدعــم للحصول عىل
السـ ــكن (قرض فوكاليف)
 106.522مستفيد



إطـــاق خدمة الدعم ألداء مناســـك الحج
 3781مستفيد
إطالق خدمة منح «اســــتحقاق» إلمتـــام
الدراسـ ــات العليا باملغرب
 12.139مستفيد



افتتـــاح مكتبة وســـائطية
للقـــراءة العموميـــة بالرباط
 1879شخص مسـ ــجل سنويا

2005

إطـــاق خدمة التغطيـــة الصحية
التكميليـــة لفائـــدة املنخرطـــن وأرسهم
 300.000أرسة مســـتفيدة
 2.000.000ملف متت تســويته
إطـــاق خدمة اإلســعاف والنقل الصحي
 12.800أرسة مســـتفيدة
 69.824ملف متت تســويته



افتتاح أول مركــــز
لالصطيــاف بالجديدة
 405أرسة مســـتفيدة
يف السـنة

2007

افتتـــاح ثاين مركـز
لالصطياف بالس ــعيدية
 414أرسة مســـتفيدة
يف السـنة
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إطالق صنـــدوق الدعم
ا لطبي
 2470ملف متت تســويته

إطـالق بوابـ ــة تفاعلية
بفضاءات مخصصـــة
لتقديم املســـاعدة يف
مجايل الصحة والســكن





2013

إطـــاق برنامج نافذة لتشـــجيع اســـتعامل
تكنولوجيـــا االتصــال واملعلومات
 150.000مســـتفيد مــن دعم األنرتنيت
 50.000مســـتفيد مــن الحواســـيب النقالة
النهــــوض بالتعليــم األويل
 18مدرسـ ــة للتعليم األويل
 2500طفل مســـجل يف الســـنة



2014

افتتـــاح مكتبة وســـائطية
للقــراءة العموميــــة بطنجة
 2000شخص مســجل سنويا



افتتـــاح أول نادي
سوسـيو ريايض
للمنخرطـيـــن بالربــاط
 7462منخرط



2019
2018

2008

2006

إنشـــاء مجمع
سكني بالحسيمة
 281شقـة



إنشـــاء مجمع ســـكني بفاس
 192شقة

2016

2009





2012

إطــاق الخدمــــات الثقافية
للمؤسســــة عــر افتتاح
رواق للعـــرض بالرباط
 92معرض



افتتـــاح مركز سوســـيو ثقايف
بتطوان
 1245شخص مسـ ــجل سنويا
توقيــع عقد جديد AMC+
لتغطيــة كافة االستشــفاءات
الطبيــة والجراحية



2017

افتتــاح أول مركب
ســـياحي لفائـدة أرسة
التعليـــم مبراكش
 700رسير



تقدي ــم املخطط العرشي أمام
صاحــب الجاللة امللك
محمد الساد س
املصادقة ع ــى املخطط العرشي
 2028-2018للمؤسســة من أجل
تجويــد وتطويــر الخدمات املقدمة
تعزيــز خدمة اإلســعاف والنقل
الصحــي ( )ATSوإحداث منحة
التعزية

يف فاتــح شــتنرب :إحداث برنامج
جديد للمســاعدة عىل الســكن
«امتالك»
 2849مســتفيد يف ظرف  4أشــهر



إحداث منح ــة التعليم األويل
 21.474مستفيد
انطــاق بث «راديو منارات»،
إذاعــة إلكرتونية تربويــة وثقافية
موجهــة ألرسة التعليم
 25برنامــج إذاعي
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:2019/2018

سنتان حتفالن بالتغيريات
عـــن جاللـــة امللـــك محمـــد الســـادس نـــره اللـــه ،يـــوم  19أبريـــل  ،2018الســـيد ســـيدي يوســـف البقـــايل رئيســـا
للمؤسســـة وذلـــك تعبـــرا مـــن جاللتـــه عـــى االهتـــام الـــذي يوليـــه لنســـاء ورجـــال الرتبيـــة والتكويـــن؛ وليتـــم
بذلـــك إعطـــاء االنطالقـــة ملرحلـــة جديـــدة مـــن تعزيـــز وتطويـــر الخدمـــات االجتامعيـــة للمؤسســـة.
اتخـــذت املؤسســـة ،مبـــارشة بعـــد تاريـــخ التعيـــن امللـــي ،عـــدة إجـــراءات خلقـــت ديناميـــة يف مجـــال األعـــال
االجتامعيـــة لفائـــدة األرسة التعليميـــة .متثلـــت هـــذه التدابـــر يف انعقـــاد االجتـــاع األول للجنـــة املديريـــة برســـم
واليته ــا الثالث ــة ،بتاري ــخ  07يوني ــو  ،2018وال ــذي متح ــورت أش ــغاله ح ــول حصيل ــة إنج ــازات املؤسس ــة م ــن 2003
إىل  2018وم ــروع مخط ــط العم ــل للعرشي ــة (ُ .)2028-2018ع ــرض ه ــذا املخط ــط ع ــى اللجن ــة املديري ــة ،خ ــال
اجتـــاع ثـــان بتاريـــخ  12يوليـــوز  ،2018وذلـــك بهـــدف املصادقـــة النهائيـــة عليـــه باإلضافـــة إىل مـــروع إعـــادة
هيكلـــة املؤسســـة.
ق ــدم رئي ــس املؤسس ــة املخط ــط الع ــري ،ي ــوم  17ش ــتنرب  ،2018أم ــام صاح ــب الجالل ــة املل ــك محم ــد الس ــادس
خـــال حفـــل تقديـــم الحصيلـــة املرحليـــة والربنامـــج التنفيـــذي يف مجـــال دعـــم التمـــدرس وتنزيـــل إصـــاح الرتبيـــة
والتكويـــن.
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تج ــدد املؤسس ــة يف ه ــذا املخط ــط دعمه ــا لنس ــاء ورج ــال الرتبي ــة والتكوي ــن ،وتلت ــزم بتطوي ــر الخدم ــات الحالي ــة
وإح ــداث أخ ــرى جدي ــدة تس ــتجيب الحتياج ــات املنخرط ــن حي ــث تق ــرر ،ع ــى س ــبيل املث ــال:
إطــاق املرحلــة الثانيــة من برنامج املســاعدة عىل الســكن ؛
تعزيــز الخدمــات الصحية ؛
تعزيــز دعــم التعليم األويل ؛
تعميــم منحــة اســتحقاق عــى جميــع أبنــاء املنخرطــن الحائزين عىل شــهادة البكالوريا مبيزة حســن جدا ؛
تنويــع العــروض الخاصة بالســفر عرب الســكك الحديدية ؛
الرفــع مــن قيمــة منحة الحج وتوســيع قاعدة املســتفيدين ؛
إحــداث رشكــة « »Zéphyr Développementلتســيري املنشــآت الرياضية والســياحية التابعة للمؤسســة.
كل هــذه اإلنجــازات همــت باألســاس ثــاث مجــاالت تدخــل اس ـراتيجية وهــي دعــم الحصــول عــى ســكن رئيــي والصحــة
والتعليــم األويل ،وســتتعزز بعــدة خدمــات أخــرى ستشــمل باقــي مجــاالت عمــل املؤسســة وذلــك يف أفــق ســنة .2028
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منخـرط ـ ـ ــو
المـؤسسـ ـ ـ ـ ـ ــة

منخرطو املؤسسة
توزيــع املنخرطني حســب وضعيتهم األســرية

توزيــع املنخرطني حســب الســلم اإلداري

39%

38%

62%

61%

35.599

36.349

152.664

147.601

158.557

177.184

403.334

425.251

آخــرون (موظفو املؤسســات املتعاقدة،
ذوو الحقــوق وامللحقون) %2,42

<30
%9

املتقاعدون %23,84

2019

املنخرطون

األزواج

األبناء

توزيــع الفئــات العمرية خالل ســنة 2019

[[30-40
%20

موظفو الرتبي ــة الوطنية
والتكويــن املهني %68,4

خارج السلم

2019

2018

2019

2018

2019

2019

توزيــع املنخرطــن حســب الوضعية
موظف ــو التعليم العايل
والبحــث العلمي %5,33

56.514

2018

2019

11

64.117
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][1-9

10

2018

403.334

عــدد املنخرطني ()2019 - 2018

2018

2018

2019

2018

2019

2019

2018

2019

2018

425.251

التحــاق  11.305موظــف جديــد بقطــاع الرتبيـــة الوطنيـــة والتكوين املهني؛

نســا ء

376.297

نســا ء

إعـــــادة انخـــــراط  8950موظـــــف أحيلــوا عىل التقاعـــــد ،حيـــــث انتقـــــل
عـــ ــدد املنخرط ــن املتقاعدي ــن مـ ــن  92.419س ــنة  2018إىل  101.369س ــنة
 ،2019أي زيـــــادة بنســـــبة .%9.68

20

رجــال

رجــال

386.444

توزيــع املنخرطني حســب النوع

ارتفـــــع عـــــدد منخرطـــــي املؤسســـــة بنســـــبة  %5.43مـــــا بـيــــن ســـــنتي
 2018و ،2019إذ انتقـــــل مـــن  403.334إىل  425.251منخــرط؛ ويرجــع هـــــذا
االرتفـ ــاع بالخصـوص إىل:

2018

669.191

عــدد املنخرطني

689.305

ينتمـــــي منخرطـــــو مؤسســـــة محمـــــد الســـــادس للقطـــــاع العمومـــــي للرتبيـــــة وتكويـــــن األطـــــر ،حيـــــث ميثلـــــون أكــر مــن  %50مــن مجمـــــوع
موظفـــي الدولـــة املدنيـــن .وهـــم يســـتفيدون ،أســـاتذة وإداريـــن ومتقاعديـــن ،باإلضافـــة إىل أزواجهـــم وأبنائهـــم مـــن الخدمـــات االجتامعيـــة التـــي
توفرهـــا لهـــم املؤسســـة.

[[40-50
%20

>=70
%8

[[60-70
%23

[[50-60
%20
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التوزيـــع اجلغـــرايف للمنخرطـيــن
حســـب التقســـيم اإلداري للمغــرب 2019-2018

9,8%

7,2%
13,4%

التوزيـــــع اجلغـــــرايف للمنخرطـيــــن حســـــب
التقســـ ــيم اإلداري للمغـــ ــرب 2019

17%
17,1%
7,1%

| 425.251

12,4%

عــدد املنخرطني ســنة 2018

عــدد املنخرطني ســنة 2019

الــدار البيضاء  -ســــطات

68.802

72.625

الربــاط  -ســـا  -القنيطرة

68.597

72.319

فــاس  -مكناس

54.154

57.050

مراكش  -آســفي

50.117

52.812

طنجــة  -تطوان  -احلســيمة

39.446

41.589

ســوس  -ماسة

31.105

32.789

اجلهـ ــة الشرقية

29.012

30.602

بنــي مـــال  -خنيفرة

28.574

30.131

درعــة  -تافياللت

21.061

22.196

كلميــم  -واد نون

6325

6663

العيــون  -الســــاقية احلمراء

4750

5011

الداخلــة  -وادي الذهب

1391

1464

403.334

425.251

اجلهات
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منخرط ســنة 2019

5,2%

| 1.000.000+

7,7%

مســتفيد
1,6%

1,2%

0,3%

23

إن ـ ـجـ ـ ــازات

2019-2018

الــسـكــــــن

برنامج املساعدة على السكن فوكاليف/امتالك

برنام ــج “فوكاليف”
أحدث ــت املؤسس ــة س ــنة  ،2003وبرشاك ــة م ــع املجموع ــة املهني ــة لبن ــوك املغ ــرب ( ،)GPBMنظام ــا لق ــروض الس ــكن
به ــدف متك ــن منخرطيه ــا م ــن الحص ــول ع ــى الس ــكن الرئي ــي .يرتك ــز ه ــذا النظ ــام ع ــى:
إنشـــاء صنـــدوق ضـــان الســـكن للرتبيـــة والتكويـــن ( )FOGALEFبقيمـــة  400مليـــون درهـــم لضـــان 110.000
ق ــرض عق ــاري لفائ ــدة املنخرط ــن ؛
دعــم  %2مــن ســعر الفائدة عــن القروض التي ال تتعــدى مبلغ  200.000درهم ؛
توقي ــع اتفاقي ــة م ــع مجم ــوع البن ــوك الوطني ــة للحص ــول ع ــى نس ــب فائ ــدة تفضيلي ــة ع ــى الق ــروض التكميلي ــة
يف ح ــدود مبل ــغ  300.000دره ــم ؛
دعــم  %4مــن ســعر الفائدة عــن القروض الصغرية التــي ال تتجاوز  80.000درهم.
حصيلــة برنامــج “فوكاليف”
بل ــغ ع ــدد املس ــتفيدين مـــ ــن قـــ ــروض فوكاليـــ ــف ،يف الف ــرة م ــا ب ــن يناي ــر وغش ــت  2781 ،2019منخ ــرط لينته ــي
الربنامـــج باســـتفادة  106.522شـــخص منـــذ إحداثـــه ســـنة  .2003بلغـــت القيمـــة املاليـــة اإلجامليـــة للقـــروض ،منـــذ
بدايـــة الربنامـــج وحتـــى نهايتـــه 29 ،مليـــار درهـــم فيـــا ميثـــل دعـــم املؤسســـة لهـــذه التمويـــات  3,8مليـــار درهـــم،
تـــم تحويـــل  2,12مليـــار منهـــا للمؤسســـات البنكيـــة.
سـُـ ــجلت أع ــى نسـ ــب املسـ ــتفيدين مـ ــن القـ ــروض الس ــكنية يف الجهـ ــات التالي ــة :ف ــاس  -مكن ــاس ،ال ــدار البيضـ ــاء -
ســــطات ،الربـــاط  -ســــا  -القنيطـــرة ،مراكـــش  -آســـفي ،وسوس-ماســـة.

26

تقريـــر األنشطـــة 2019 - 2018

توزيع املستفيدين من قروض فوكاليف حسب الجهات
(الحصيلة الرتاكمية من شتنرب  2003إىل غشت )2019
اجلهات

نسبة املستفيدين من قروض فوكاليف

23%

%

فــاس  -مكناس

20%

الــدار البيضاء  -ســــطات

20%

الربــاط  -ســـا  -القنيطرة

18%

مراكش  -آســفي

11%

طنجــة  -تطوان  -احلســيمة

9%

ســوس  -ماسة

8%

اجلهـ ــة الشرقية

7%

بنــي مـــال  -خنيفرة

5%

درعــة  -تافياللت

1%

23%

26%

37%

29%
16%
23%
5%
24%

5%

8%

العيــون  -الســــاقية احلمراء

0,37%

كلميــم  -واد نون

0,30%

الداخلــة  -وادي الذهب

0,15%

| 29

100%

| 106.522

اجملموع

مليــار درهــم من القروض
11%

مســتفيد
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برنامــج "امتالك”
يف إط ــار تفعي ــل مخططه ــا الع ــري  ،2028 - 2018أطلق ــت املؤسس ــة برنامج ــا جدي ــدا للمس ــاعدة ع ــى الس ــكن ،يه ــدف إىل تلبي ــة االحتياج ــات
الجديـــدة للمنخرطـــن يف هـــذا املجـــال ،وذلـــك بعـــد أن مكـــن برنامـــج فوكاليـــف مـــن ضـــان ودعـــم القـــروض الســـكنية املخولـــة ألزيـــد مـــن
 106.000مســـتفيد.
ت ــم إط ــاق الربنام ــج الجدي ــد يف فات ــح ش ــتنرب  2019وأطل ــق علي ــه اس ــم «امت ــاك» وه ــو يه ــدف ب ــدوره إىل تس ــهيل ول ــوج  100.000منخ ــرط
آخ ــر لس ــكن رئي ــي يف أف ــق س ــنة  2028وذل ــك م ــن خ ــال تنوي ــع الع ــروض التفضيلي ــة والرف ــع م ــن قيم ــة التموي ــات املدعوم ــة.

حصيلــة برنامــج “امتالك”

(مــن فاتح شــتنرب إىل غاية  31دجنرب )2019
انطلـــق برنامـــج امتـــاك مـــع بدايـــة شـــتنرب  2019وســـجل مـــع نهايـــة العـــام ،أي خـــال  4أشـــهر فقـــط 2849 ،مســـتفيد .وقـــد ســـاهم الربنامـــج
الجدي ــد بذل ــك ،يف الرف ــع م ــن إج ــايل املس ــتفيدين م ــن التموي ــات املدعم ــة خ ــال س ــنة  2019إىل  5630ش ــخص ،أي ارتف ــاع بنس ــبة  25يف املائ ــة
مقارن ــة م ــع س ــنة  4500( 2018مس ــتفيد).

آلي ــات برنامج "امتالك”
يضــم الربنامــج ثــاث آليــات لدعم القروض الكالســيكية وآليــة مخصصة للتمويل التشــاريك «مرابحــة» مفصلة عىل الشــكل التايل:
السقف
اآللية 1
التمويل الكالسيكي

اآللية 2
اآللية 3

التمويل التشاركي (املرابحة)
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قرض مدعم بنقطتني

 300.000درهم

قرض تكميلي

حسب القدرة على السداد

قرض مدعم بالكامل

 150.000درهم

قرض تكميلي

حسب القدرة على السداد

قرض تعاقدي

حسب القدرة على السداد

التمويل الكالسيكي

عدد املستفيدين

نسبة املستفيدين %

مبلغ القروض
(مليون درهم)

اآللية 1

1288

45%

366,90

اآللية 2

927

32%

137,68

اآللية 3

16

1%

5,11

618

22%

218,66

التمويل التشاركي (املرابحة)
اجملموع

2849

100%

728,35

 40.000درهم كمساعدة جزافية من طرف املؤسسة

متويل تشاركي تعاقدي

حسب القدرة على السداد

 40.000درهم كمساعدة جزافية من طرف املؤسسة
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تطور عدد قروض «فوكاليف» من سنة  2003إىل سنة 2019

توزيع املستفيدين من برنامج «امتالك» حسب الجهات
(الحصيلة الرتاكمية من شتنرب إىل دجنرب )2019
11%
5%

15%

16%
20%
6%
13%

3%
8%

1%

1%

0,25%

2019

السنوات

عدد املستفيدين

2003

318

2004

8407

2005

9466

تعم ــل املؤسس ــة ،إىل جان ــب برنام ــج دع ــم التموي ــات وإنش ــاء مش ــاريع س ــكنية
خاص ــة ب ــأرسة التعلي ــم ،ع ــى إب ــرام وتفعي ــل اتفاقي ــات رشاك ــة م ــع مجموع ــة
م ــن املنعش ــن العقاري ــن مبختل ــف جه ــات اململك ــة م ــن أج ــل توف ــر ع ــروض
تفضيليـــة للمنخرطـــن.

2006

9831

2007

9779

2008

7672

ت ــم إب ــرام ،خ ــال س ــنتي  2018و ،2019س ــبع اتفاقي ــات رشاك ــة جدي ــدة م ــع
منعشـــن عقاريـــن ،متكـــن املنخرطـــن مـــن تخفيضـــات تـــراوح مـــا بـــن  5و10
يف املائ ــة م ــن مث ــن البي ــع للعم ــوم.

2009

6522

2010

6972

2011

7032

2012

7188

2013

6184

2014

5590

2015

5082

2016

4574

2017

4624

2018

4500
فوكاليف

2781

الربنامج اجلديد امتالك
(شتنرب  -دجنرب)

2849

اجملموع ()2019-2003
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جممــع ســكني جديد يف مراكش

اتفاقيــات جديدة للســكن

رشع ــت املؤسس ــة س ــنة  ،2018يف تس ــويق مجم ــع س ــكني جدي ــد ،ت ــم تش ــييده
مبدين ــة مبراك ــش.
يتكـــون هـــذا املجمـــع ،الـــذي تـــم بنـــاؤه باعتـــاد األســـلوب العريب/األندلـــي
يف هندســـته وبتعـــاون مـــع الرشكـــة العامـــة العقاريـــة ( ،)CGIمـــن 410
شـــقق تـــراوح مســـاحاتها مـــا بـــن  57و 121مـــر مربـــع ،وموزعـــة عـــى
 33إقامة.

109.371
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الرعاية الصحية
التغطيــة الصحيــة التكميليــة
أبرم ــت مؤسســـ ــة محمـــ ــد الســـ ــادس ،يف ش ــهر يولي ــوز  ،2004عقـــ ــدا للتأمــيـ ــن الصحـــ ــي التكميــ ــي ()AMC
لفائ ــدة منخرطيهــ ــا وأزواجهــ ــم وأبنائه ــم .يضم ــن ه ــذا التأم ــن الجامع ــي التضامن ــي تعوي ــض و/أو تحم ــل التكالي ــف
الطبيـــة ،باإلضافـــة إىل التغطيـــة التـــي يوفرهـــا النظـــام األســـايس.
طـــورت املؤسســـة نظـــام تأمينهـــا التكميـــي ،ســـنة  ،2016مـــن خـــال تعزيـــز ســـلة الخدمـــات لتشـــمل باإلضافـــة إىل
تغطي ــة األم ــراض الخط ــرة و/أو املزمن ــة واملكلف ــة ،وك ــذا بع ــض الح ــاالت الخاص ــة ،جمي ــع ح ــاالت االستش ــفاء الطب ــي
والجراح ــي الت ــي تج ــرى باملؤسس ــات العمومي ــة أو الخاص ــة ،س ــواء أكان ــت داخ ــل املغ ــرب أو خارج ــه ،وذل ــك بغ ــض
النظ ــر ع ــن طبيع ــة امل ــرض أو الح ــادث.
كــا تــم تعزيــز هــذه التغطيــة ،التي أصبحت تحمل اســم  ،AMC+بالعديــد من االمتيــازات اإلضافية أهمها:
الرفـ ــع م ــن نسـ ــبة التعوي ــض م ــن  %90إىل  %100بعـ ــد اقتطـ ــاع املبل ــغ املؤمـ ــن م ــن ط ــرف التأمـ ــن الصح ــي
اإلجبـــاري؛
توفيـــر تعويـــض تكميــي يصــل إىل  %150مـــن التعريفة الوطنيـــة املرجعية (ت.و.م)؛

الحــاالت الخاصــة التي تشــملها التغطيــة الصحيــة التكميلية :AMC+
الــوالدة (تعويض جزايف)

|
|  1500درهــم يف حالــة والدة توأم
|  2000درهــم يف حالة الــوالدة القيرصية
 1000درهــم يف حالــة الــوالدة الطبيعية

البرصيات

الرتويض الطبي



 %100م ــن مبل ــغ املصاري ــف املتبقي ــة ع ــى عات ــق املنخ ــرط
يف حـــدود  2000درهـــم يف الســـنة لـــكل حـــادث وعـــن كل
مســـتفيد

الرمامة الســمعية



 %100م ــن مبل ــغ املصاري ــف املتبقي ــة ع ــى عات ــق املنخ ــرط
يف ح ــدود  400دره ــم ل ــكل  24ش ــهرا



 %100م ــن مبل ــغ املصاري ــف املتبقي ــة ع ــى عات ــق املنخ ــرط
يف ح ــدود  3000دره ــم ع ــن كل رمام ــة ل ــكل  24ش ــهرا

الرفـــع مـــن ســـقف التعويـــض بالنسبة للفحوصات بأشـــعة الســـكانري «.»Scanner
تــم تفويــض تدبــر هــذه التغطية الصحية لرشكة ســـــهام للتأميـــــن وذلك عىل إثـــــر طلـــــب عـــــروض مفتـــــوح.

تقويم األسنان



 %100م ــن مبل ــغ املصاري ــف املتبقي ــة ع ــى عات ــق املنخ ــرط
يف حـــدود  1200درهـــم عـــن كل  6أشـــهر ويف حـــدود  6مـــرات
بالنس ــبة لألطف ــال الذي ــن ال تتع ــدى أعامره ــم  16س ــنة
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الســكانري والتصويــر بالصــدى املغناطييس IRM



 %100م ــن مبل ــغ املصاري ــف املتبقي ــة ع ــى عات ــق املنخ ــرط
يف حـــدود  1000درهـــم بالنســـبة للســـكانري و 2000درهـــم
بالنســـبة للتصويـــر بالصـــدى املغناطيـــي IRM
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التوزيـــع الجهـوي لعـدد املســـتفيدين من التغطيـة
الصحيـــة التكميلية )2019( AMC+

التغطيـــة الصحيـــة التكميليـــة  AMC +باألرقــام
8794

منـــــذ إطـــاق خدمـــة التغطيـــة الصحيـــة التكميليـــة يف شــهر يوليوز  2004وحتـــى متــــم ســـنة  ،2019بلــــغ عـــدد امللفـــات الطبيـــة املعـــوض عنهـــا
لفائ ــدة منخرط ــي املؤسس ــة  2.000.000ملـ ــف ،اسـ ــتفادت منهــ ــا  300.000أرسة ،مببلـ ــغ إجــمـ ــايل ق ــدره  1,1مليـ ــار درهـ ــم.

7177

15.952 13.188

ارتف ــع ع ــدد املس ــتفيدين م ــن تعويض ــات  AMC+م ــا ب ــن س ــنتي  2018و 2019بنس ــبة  ،%6.1إذ انتق ــل عدده ــم م ــن  101.197إىل 107.437
منخ ــرط .وفي ــا ب ــن س ــنتي  2014و ،2019ارتف ــع ع ــدد املس ــتفيدين م ــن ه ــذه التغطي ــة بنس ــبة  ،%42حي ــث انتق ــل عدده ــم م ــن  75.713إىل
 107.437ش ــخص.

19.497
6347
10.407

يف ســنة  ،2019بلـــغ عـــــدد املســتفيدين مـــن التعويضـــات عـــن الحاالت الخاصـــة * 73.930شـــخص ،مقابـــل * 33.644مســـتفيد يف الحـــاالت الخطرة
(األم ــراض طويلـ ــة األمـ ــد واألمـ ــراض املزمنــ ــة واملكلفـ ــة) .يف نف ــس الس ــنة ،بلغ ــت قيم ــة التعويض ــات  122ملي ــون دره ــم ،مس ــجلة بذل ــك ارتفاع ــا
بنس ــبة  %3.4مقارن ــة م ــع س ــنة  ،2018وبنس ــبة  %68.5مقارن ــة م ــع س ــنة .2014

تطـــور مبالـــغ التعويـــض وعدد املســـتفيدين مـــن التغطية الصحيـــة التكميليـــة للعرشية 2019-2010
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

عدد املستفيدين

59.748

61.189

66.537

70.177

75.713

81.928

88.383

93.403

مبالغ التعويض
(مباليني الدراهم) **

53.425

55.167

59.375

66.976

72.4

78.9

90.85

105.20

(*) ميكـــن للمنخــرط أن يســتفيد خــال نفــس الســنة مــن ضامنتني  :التعويـــض عن الحاالت الخطــرة ،والتعويض عـــن الحاالت الخاصة.
(**) تــم احتســاب هــذا املبلغ اعتامدا عىل تاريــخ الترصيحات.

2018

2019

107.437 101.197
118

122

3696
6104

النفقــات الصحيـــة وتعويضـــات التغطيــة الصحية )2019-2018( AMC+
مبلغ
التعويضــات
(مبليون
درهم)

حصة
التغطيــة
 AMC+من
التكاليــف
املتحملــة

2018

101.197

212.661

616

118

%18.6

2019

107.437

225.404

655

122.2

%19

التكاليــف
عدد
املتحملــة
عدد
التصريحــات
ا لسنة
(مبليون
املســتفيدين
باملرض
درهم)

يف ســنة  ،2019مكنــــت التعويضـــات التكميليـــة  AMC+مـــن تغطيـــــة  %19مــــن
التكاليـ ــف املتحملــ ــة مـ ــن طـ ــرف املنخرط ــن ،مقاب ــل  %18.6س ــنة .2018
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1160

1060

| 107.437
مســتفيد من التغطيـــة
الصحيـــة التكميليـــة AMC+

251

35

نسبة* االستفادة من التغطية الصحية التكميلية  AMC+حسب الجهات ()2019

اإلســعاف والنقــل الصحي ()ATS
%

اجلهات

تنضـــــاف إىل نظـــــام التأمـــــن التكميـــــي خدمــة اإلســـــعاف والنقــل الصحــي
( ،)ATSالـــــتي توفــر النقـــــل املجـــــاين إىل إحـــــدى الوحـــــدات االستشـــــفائية
داخـــــل املغـــــرب أو خارجـــــه ،وذلــك يف حـــــالة وقـــــوع حـــــدث مفاجــئ أو
مســـــتعجل (مـــــرض أو حادثـــــة).

الــدار البيضاء  -ســــطات

28%

الربــاط  -ســـا  -القنيطرة

23%

فــاس  -مكناس

24%

مراكش  -آســفي

21%

طنجــة  -تطوان  -احلســيمة

22%

اجلهـ ــة الشرقية

25%

ســوس  -ماسة

20%

 10.000درهــم يف حالــة وفاة املنخرط؛

بنــي مـــال  -خنيفرة

24%

 5000درهــم يف حالــة وفاة الزوجة أو الزوج؛

درعــة  -تافياللت

18%

 3000درهــم يف حالــة وفاة أحد األبناء.

كلميــم  -واد نون

18%

العيــون  -الســــاقية احلمراء

22%

الداخلــة  -وادي الذهب

18%

عـــززت املؤسســـة هـــذه الخدمـــة ،ســـنة  ،2018مـــن خـــال إحـــداث «منحـــة
للتعزيـــة» ت ُقـــدم يف حالـــة وفـــاة املنخـــرط ،أو زوجـــه أو أحـــد أبنائـــه؛ وذلـــك
بهـــدف املســـاهمة يف تخفيـــف األعبـــاء املاديـــة املرتتبـــة عـــن الوفـــاة .تتحـــدد
قيمـــة املنحـــة عـــى الشـــكل التـــايل:

باإلضافـــة إىل هـــذه املنحـــة ،عملـــت املؤسســـة عـــى تعزيـــز خدمـــات النقـــل
الطبـــي وتوســـيع املجـــال الـــرايب لإلســـعافات املقدمـــة وكـــذا تعزيـــز تحمـــل
تكاليـــف اإلقامـــة بالخـــارج بغـــرض االستشـــفاء.

متكــن خدمة اإلســعاف والنقل الصحــي حاليا من:
توفـــر النقـــل املتكـــرر مـــن مدينـــة ألخـــرى للقيـــام بحصـــص تصفيـــة
الـــدم؛
تحمـــل تكاليـــف نقـــل املريـــض ومرافقـــه للقيـــام باملراقبـــة الطبيـــة
باملغـــرب؛
توفــر النقــل لالستشــفاء بالخارج مــع تغطية مصاريف:
 نقــل الشــخص املريــض واملرافقني املحدديــن لهذا الغرض؛ اإلقامـــة بغـــرض االستشـــفاء :يتـــم تحمـــل مصاريـــف  15ليلـــة إقامـــةللمريـــض ومرافقـــه ،متـــدد إىل غايـــة  45ليلـــة يف حالـــة زرع األعضـــاء؛
 اإلقامــة بغرض املراقبــة الطبية؛املس ــاعدة والنق ــل الجنائ ــزي حت ــى م ــكان الدف ــن ،م ــع تحم ــل تكلف ــة
تذكـــرة الذهـــاب واإليـــاب بالدرجـــة الثانيـــة عـــر الطائـــرة (أو عـــر أي
وس ــيلة نق ــل أخ ــرى) ملرافق ــة املت ــوىف إىل م ــكان دفن ــه باملغ ــرب.

(*) النســـبة املئويـــة للمســـتفيدين مـــن املجمــوع اإلجـــــايل للمنخرطــيـــن بالجهة.

التغطيـــة الصحيـــة التكميليــة

| 2.000.000
| 1,1
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ملــف ُمعــوض عنه

| 300.000

أســـرة مســتفيدة

مليــار درهم

37

7%

11%

اإلســعاف والنقــل الصحي باألرقام

9%

التوزيع الجهوي للمســتفيدين من النقل
واإلسعاف الصحي ()2019
19%
11%

النقــل الصحي واإلقامة

13%

من ــذ إط ــاق خدم ــة التأم ــن والنق ــل الصح ــي يف س ــنة  ،2004ت ــم تحم ــل تكالي ــف م ــا مجموع ــه  69.824مل ــف لفائ ــدة  12.800أرسة،
بتكلف ــة إجاملي ــة بلغ ــت  208,5ملي ــون دره ــم.
يف ســـنة  ،2019تـــم تســـجيل  12.852عمليـــة اســـتفادة مـــن خدمـــات اإلســـعاف والنقـــل الصحـــي واإلقامـــة ،وذلـــك لفائـــدة 3146
منخـــرط بتكلفـــة قدرهـــا حـــوايل  16,30مليـــون درهـــم.

| 12.852

10%
5%

| 3146

عمليــة إســعاف ونقل صحي
يف سنة 2019

مســتفيد

7%

باملقابــل ،دفعــت املؤسســة لصالح ســهام لإلســعاف ( )Saham Assistanceمنحــة مالية بلغــت  21,79مليون درهم.
تج ــدر اإلش ــارة إىل أن ع ــدد امللف ــات املعالج ــة ارتف ــع بنس ــبة  %23مقارن ــة م ــع س ــنة  ،2018م ــا أف ــى إىل ارتف ــاع تكلف ــة التدخ ــات
اإلس ــعافية بنس ــبة  .%32ويع ــزى ه ــذا التط ــور إىل توس ــيع س ــلة الخدم ــات املقدم ــة بع ــد تجدي ــد العق ــد يف يولي ــوز .2018

2%

التوزيــع حســب نوع الخدمة ()2019
عدد امللف ــات املعاجلة

التكلف ــة (بالدرهم)

(%مــن التكلفــة اإلجمالية)

اخلدمات
اإلقامة

114

541 780

3%

نقــل املرافق

172

319 235

2%

نقــل اجلثمان

988

1 142 612

7%

النقــل الصحي

6534

5 689 782

35%

النقــل الصحــي املتكرر

5044

8 616 531

53%

12 852

16 309 940

100%

اجملموع
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4%

1%

39

توزيــع املســتفيدين مــن منحة التعزية حســب الجهات ()2019

منحــة التعزية
يف مـــا يخـــص منحـــة التعزيـــة ،فقـــد تـــم تقديـــم  2252منحـــة خـــال ســـنتي
 2018و ،2019وذل ــك بقيم ــة مالي ــة إجاملي ــة تق ــدر بـــ  18,09ملي ــون دره ــم.

تـــم تعزيـــز خدمتـــي التأمـــن الصحـــي التكميـــي واإلســـعاف والنقـــل الصحـــي ،ســـنة  ،2007عـــن طريـــق إحـــداث
صنــــدوق الدعــــم الطبــــي الــذي ُرصــد لــه غــــاف مــــايل قــــدره  10ماليــــن درهــــم ،وذلــك قصــد تغطيــة تكاليــف
الع ــاج املرتبط ــة باألم ــراض الخط ــرة و/أو املزمن ــة؛ املش ــمولة جزئي ــا م ــن ط ــرف التأمين ــن األس ــايس والتكمي ــي أو تل ــك
غـــر املشـــمولة بأيـــة تغطيـــة.

اجلهات

%

الربــاط  -ســـا  -القنيطرة

21%

الــدار البيضاء  -ســــطات

15%

فــاس  -مكناس

13%

طنجــة  -تطوان  -احلســيمة

9%

بنــي مـــال  -خنيفرة

8%

األمــراض ،الخطــرة و/أو املزمنــة ،غــر املغطاة من طــرف التأمينني األســايس ( )AMOوالتكمييل ()AMC؛

مراكش  -آســفي

8%

اجلهـ ــة الشرقية

8%

األدويــة املوصوفــة لعالج األمــراض الخطرية و/أو املزمنة؛

درعــة  -تافياللت

7%

عدد املس ــتفيدين

التكلفــة

ســوس  -ماسة

6%

املنخرطون

1070

10 700 000

كلميــم  -واد نون

2%

األزواج

413

2 065 000

العيــون  -الســــاقية احلمراء

2%

األبناء

165

495 000

الداخلــة  -وادي الذهب

2%

1648

13 260 000

اجملموع

100%

باملقابـــل ،دفعـــت املؤسســـة لصالـــح ســـهام لإلســـعاف ()Saham Assistance
منحـــة ماليـــة بلغـــت  23,46مليـــون درهـــم.
يف ســـنة  ،2019بلـــغ عـــدد املســـتفيدين مـــن منـــح التعزيـــة  1648منخـــرط .يف
املتوس ــط ،ارتف ــع مبل ــغ املس ــاعدات املقدم ــة بنس ــبة  %38حي ــث انتق ــل م ــن
 4,83مليـــون درهـــم يف األســـدس الثـــاين مـــن ســـنة  2018إىل  13,26مليـــون
درهـــم ســـنة .2019

توزيــع منــح التعزية حســب صفة املؤ َّمن ()2019
املؤمن
صفــة
َّ

اجملموع
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ميكــ ــن ه ــذا الصن ــدوق م ــن االس ــتفادة م ــن مس ــاعدة مالي ــة مب ــارشة غ ــر مس ــرجعة م ــن ط ــرف املس ــتفيد ،وذل ــك
بع ــد املصادق ــة عـــى الطلب ــات م ــن طـــرف لجنـــة طبي ــة متخصصـــة ،وه ــو يش ــمل خاصـــة التعوي ــض ع ــن تكالي ــف :

الرتويــض أو املعــدات املخصصة لألشــخاص ذوي اإلعاقــات الحركية الجزئيــة أو الكلية؛
اإلقامــة بغرض االستشــفاء بالخارج.
كــا يقــدم صنــدوق الدعــم الطبي مســاعدات جزافية لألطفــال املصابني بالتوحــد أو بإعاقة خطرية.

41
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توزيــع خدمــات صندوق الدعم الطبي ســنة 2019
(النســبة املئوية حســب قيمة الدعم)

من ــذ إط ــاق صن ــدوق الدعـ ــم الطبـ ــي س ــنة  ،2007مت ــت تس ــوية  2470مل ــف
بقيمـــة ماليـــة بلغـــت  50,3مليـــون درهـــم.

األدوية

الكش ــف/الفحص الطبي
()PET Scan

%12

%14

يف ســـنة  ،2018قدمت املؤسسة  527مســـاعدة ،بقيمـــة ماليـــة إجامليـــة بلغـت حـوايل
 9,5مليــــون درهــــم ،حيـــث متثـــل األدويـــة وتقنيـــة الكشـــف الطبـــي ()Pet Scan
واملع ــدات وباق ــي تقني ــات الكش ــف نس ــبة  %88م ــن مجم ــوع املس ــاعدات املقدم ــة.

الخدمات الصحية
املنزلية ومساعدة ذوي
االحتياجات الخاصة

أما يف ســـنة  ،2019فقد منحت املؤسسة  492مســـاعدة ،بقيمـــة ماليـــة إجامليـة بلغـت
حـــوايل  9,093مليـــون درهـــم ،حيـــث متثـــل األدويـــة املكلفة وتقنيـــة الكشـــف الطبي
( )PET Scanواملعـــدات الطبيـــة واســـتخدام تقنيـــة  VMATوكـــذا الدعـــم املقـــدم
لألطف ــال املصاب ــن بالتوح ــد نس ــبة  %84مـ ــن مجمـ ــوع املسـ ــاعدات املقدم ــة.

التوحد
%22

النق ــل الطبي املتكرر
داخل املغرب

أخرى (املعــدات الطبية،
 ،VMATالتحاليل
البيولوجية)...

%1

%38

%3

273

209

قبــول طلب التحمــل التكمييل AMC+؛

93

54

63

74

100

12

16

8

12

16

2019 2018

اعتــاد أســعار تفضيليــة قــد تصل فيها نســبة الخصم إىل  %30من الســعر
العمومي.

25

األدوية

الكشف الطبي
()PET Scan

الخدمات
الصحية املنزلية
ومساعدة ذوي
االحتياجات
الخاصة

النقل الطبي
املتكرر داخل
املغرب

 2مراكز لتقويم الس ــمع.

نظمـــت املؤسســـة ،خـــال عامـــي  2018و 12 ،2019ملتقـــى صحـــي يف كل مـــن :
تزني ــت ،كلمي ــم ،طانط ــان ،الناظ ــور ،تاوري ــرت ،قلع ــة الرساغن ــة ،طاط ــا ،تارودان ــت،
إنـــزكان ،أزرو ،زاكـــورة ،تـــازة ،والحســـيمة .وقـــد بلـــغ عـــدد املشـــاركني يف هـــذه
شـــخصا اســـتفادوا مـــن  4141استشـــارة طبيـــة.
امللتقيـــات 2742
ً

تبس ــيط املساطر واإلجراءات اإلدارية؛
122
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2019 2018

 2مراكــز للفحص باألشــعة والكشــف الطبي؛

تقـــدم هـــذه امللتقيـــات العديـــد مـــن الخدمـــات :استشـــارات طبيـــة متخصصـــة،
وكش ــف مبك ــر ع ــن م ــرض الس ــكري ،باإلضاف ــة إىل حص ــص للتحس ــيس والتوعي ــة
برسط ــان الث ــدي وعن ــق الرح ــم.

إيــاء عنايــة خاصــة بهم وضامن معالجــة تفضيليــة مللفاتهم؛

تطــور الخدمــات املقدمة ما بني ســنتي  2018و2019

2019 2018

 17عيــادة خاصة؛

متك ــن ه ــذه االتفاقي ــات م ــن توف ــر ظ ــروف جي ــدة الس ــتفادة املنخرط ــن م ــن
الخدم ــات الصحي ــة وذل ــك م ــن خ ــال:

النقل واإلقامة
واالستشــفاء بالخارج

2019 2018

مـــن أجـــل تحســـن اســـتفادة منخرطيهـــا مـــن الخدمـــات الطبيـــة باملؤسســـات
الصحيـــة واالستشـــفائية ،قامـــت املؤسســـة بإبـــرام اتفاقيـــات رشاكـــة مـــع
مجموع ــة م ــن املستش ــفيات والعي ــادات واملخت ــرات املتواج ــدة مبختل ــف م ــدن
اململكـــة؛ حيـــث أبرمـــت اتفاقيـــات مـــع:

يف إط ــار مجهوداته ــا للمس ــاهمة يف وقاي ــة نس ــاء ورج ــال التعلي ــم م ــن األمــراض
الخطـــرة واملزمنـــة ،وبهـــدف تعزيـــز اســـتفادة منخرطيهـــا مـــن خدمـــات املواكبـــة
الصحي ــة ،التزم ــت املؤسس ــة ،من ــذ س ــنة  ،2012بتنظي ــم ملتقي ــات صحي ــة دوري ــة
مبختل ــف جه ــات املغ ــرب.

 12مختــرا للتحاليــل البيولوجية؛

%10

2019 2018

املؤسســات الصحيــة املتعاقدة

امللتقيــات الصحيــة

2019 2018

2019 2018

النقل واإلقامة خدمات أخرى مساعدة مالية
واالستشفاء (املعدات الطبية ،ألبناء املنخرطني
 ،VMATالتحاليل املصابني بالتوحد
بالخارج
البيولوجية)...
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الرتبية والتكوين والثقافة
منحــة "اســــتحقاق”
وعي ــا منه ــا بأهمي ــة الخدم ــات التعليمي ــة والثقافي ــة وتكام ــل أدواره ــا ،تعم ــل املؤسس ــة ع ــى دعمه ــا وتعزيزه ــا
لفائ ــدة منخرطيه ــا وذل ــك م ــن خ ــال تزويده ــم مب ــوارد ثقافي ــة مختلف ــة ،س ــواء كان ــت مادي ــة أو إلكرتوني ــة.
ويف هــذا اإلطار ،تعمل املؤسســة عىل:
تقدي ــم من ــح «اسـ ــتحقاق» سـ ــنويا ألبن ــاء املنخرطيـ ــن الحائزي ــن ع ــى ش ــهادة الباكالوري ــا بامتي ــاز ،حي ــث ته ــدف
هــــذه الخدمــة إىل تثمـيـــن وتشــــجيع واســـــتدامة التفـــــوق داخـــــل املنظومـــــة الرتبويـــــة؛
تعزيـــز وتشـــجيع التعليــم األويل؛
إنشـــاء مرافــق اجتامعيـــة وثقافية؛
املســـاهمة يف املبــــادرة الوطنيــــة «مليــــون محفظــــة» الرامية إىل تشــــجيع متــــدرس األطفــــال املنحدريــــن مـــن أرس
معــــوزة .وصلـــــت قيمـــــة دعــــم املؤسســــة لهــــذه املبـــادرة إىل  103مليــون درهـم مــــع متـم سـنة .2019

تنـــدرج منحـــة «اســـتحقاق» ،ضمـــن أوىل الخدمـــات التـــي شـــهدت تحســـينات
مهمـــة يف إطـــار املخطـــط العـــري للمؤسســـة ( ،)2028-2018حيـــث قـــررت
اللجنـــة املديريـــة ،عقـــب اجتـــاع لهـــا يـــوم  12يوليـــوز  ،2018مـــا يـــي:

توزيــع التالميــذ املمنوحني حســـب التخصصات الدراســية
املتبعــة بالتعليــم الثانــوي التأهييل ()2019-2018
العلــوم التقنية

تعميـــم املنحـــة عـــى كافـــة أبنـــاء املنخرطـــن الحائزيـــن عـــى شـــهادة
البكالوريـــا مبيـــزة حســـن جـــدا؛

اآلداب والعلوم اإلنســانية

إدراج الطلبـــة ،املســـجلني باملؤسســـات الخاصـــة املعـــرف بهـــا مـــن قبـــل
الدولـــة ،مـــن بـــن األشـــخاص املســـموح لهـــم باالســـتفادة مـــن هـــذه املنحـــة؛

العلــوم الرياضية (أ) و(ب)

تحدي ــد املبل ــغ اإلج ــايل للمنح ــة الدراس ــية يف  30.000دره ــم موزع ــة ع ــى
م ــدى  3س ــنوات مبع ــدل  1000دره ــم ش ــهريا مل ــدة  10أش ــهر يف الس ــنة.
يتـــــم متويـــــل هـــــذه املنحـــــة مـــــن خـــــال املـــــوارد املاليـــــة لصنـــــدوق
خــــــاص أحدثتــــــه املؤسســــــة ،مببلــــــغ  545مليــــــون درهــــــم ،وفوضـــت
تدبــيـ ــره إىل صنـــ ــدوق اإليـــ ــداع والتدبـيــ ــر.
منحــة "اســــتحقاق” باألرقام

| 12.139

مستفيــــد

%2,18

| 276,83

%21,9

العل ــوم التجريبية

%69,63

توزيــع التالميــذ املمنوحني حســـب مؤسســات التعليم العايل
املســجلني بها ()2019-2018

%26,99

أخرى

%3,12

مدارس التج ــارة (املعهد العايل
للتجارة وإدارة املقاوالت ،املدرســة
الوطنيــة للتجارة والتســيري)

%10,63

الجامعات

%19,77

مليون درهم

مدارس املهندسني

%18,27
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%5,05
%1,23

األقســام التحضريية

اســـتفاد  12.139تلميـــذ متفـــوق مـــن منحـــة اســـتحقاق منـــذ إطالقهـــا وحتـــى
نهايــة ســنة 2019؛ حيــث ســجلت ســنة  3164 ،2018مســتفيد فيــا تــم تخصيــص
 2949منح ــة خ ــال س ــنة  .2019يتاب ــع ح ــوايل  42يف املائ ــة م ــن ممنوح ــي س ــنة
 2019دراس ــاتهم العلي ــا يف تخصص ــات الهندس ــة والط ــب والصيدل ــة.

تقريـــر األنشطـــة 2019 - 2018

علــوم االقتصاد والتدبري

الطــب  -الصيدلة

%21,21
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التعلـيــــــم األولــــي
يف إطــــــار جهودهــــــا لدعـــم التعليــــم األويل العمومـــي ،عملــــت
املؤسســـــة منـــذ سنة  2009عـــى إنشـــاء  18مدرســـة منوذجيـــــة يف عـدة
مـ ــدن باملغـــ ــرب ،بقـ ــدرة اس ــتيعابية إجامليـ ــة تصـ ــل ل  2525مقعـ ــد
وباســ ــتثامر بلــ ــغ  86مليـ ــون درهــ ــم.
تسـ ــعى هــ ــذه املبـ ــادرة إىل تعزيــ ــز عــ ــرض التعليــ ــم األويل لتمكـيــ ــن
أطفـــــال املنخرطني ،مـــن تطويـــر املهـــارات الالزمــــة ملســـار درايس ناجـح
وذي جـودة.

منحــة التعليــم األويل
التوزيـــع الجغرايف ملـــدارس التعليم األويل للمؤسســة
تطوان

انخرط ــت املؤسس ــة ،س ــنة  ،2018يف الربنام ــج الوطن ــي لتعمي ــم التعلي ــم األويل وذل ــك م ــن خ ــال اتفاقي ــة رشاك ــة ت ــم
توقيعهـــا مـــع وزارة الرتبيـــة الوطنيـــة والتكويـــن املهنـــي والتعليـــم العـــايل والبحـــث العلمـــي ،تلتـــزم املؤسســـة مـــن
خاللهـــا ،بتعزيـــز التعليـــم مـــا قبـــل املـــدريس لفائـــدة أبنـــاء األرسة التعليميـــة.

طنجة

م ــن ب ــن أوىل مقتضي ــات الرشاك ــة الت ــي ت ــم تفعيله ــا ،إح ــداث منح ــة للتعلي ــم األويل لفائ ــدة نس ــاء ورج ــال التعلي ــم،
وه ــي عب ــارة ع ــن دع ــم م ــايل بقيم ــة  2000دره ــمُ ،ين ــح س ــنو يًا ع ــن كل طف ــل يف مرحل ــة التعلي ــم األويل ،متوف ــر
عـــى رمـــز مســـار ،و ُمســـجل باملســـتوى األول أو الثـــاين مـــن التعليـــم األويل بإحـــدى املـــدارس العموميـــة أو الخاصـــة
املرخ ــص له ــا م ــن ط ــرف وزارة الرتبي ــة الوطني ــة.

الحسيمة ()2
العرائش
فاس
وجدة
ا لقنيطرة
سال
الرباط
مكنا س
الــدار البيضاء – شــارع غاندي
الــدار البيضــاء  -حي الربنويص
الجديدة

سطات

تقـــوم املؤسســــة أيضـــا بدعــــم مصاريـــــف متـــدرس أطفـــال املنخرطـــني
بنســـــبة  %50حيـــث وصلـــت قيمة هـــذا الدعـــم إىل  55مليــــون درهـم،
نهاي ــة س ــنة .2019

تفعيل الخدمة

مراكش

تـــم تســـجيل  24.789طفـــل مبـــدارس املؤسســـة ،خـــال العرشيـــة
 ،2019-2009مـ ــن بينه ــم  2462طف ــل سـ ــجلوا برسـ ــم الس ــنة الدراسـ ــية
.2020-2019

إن إطالق هذه الخدمة اإللكرتونية اســتلزم:
إحــداث صندوق خــاص بالتعليم األويل برصيد يقدر مبليار درهم ؛

أكادير

توقيــع اتفاقيــة تبــادل املعطيات مع وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهنــي والتعليم العايل والبحث العلمي ؛
توقيــع اتفاقيــة تبادل املعطيات وتدبري امليزانية مــع الخزينة العامة للمملكة ؛

تعك ــف املؤسس ــة حالي ــا ع ــى م ــروع إح ــداث مدرس ــة منوذجي ــة ،ع ــى
األق ــل ،ب ــكل مديري ــة إقليمي ــة للرتبي ــة والتكوي ــن ،وذل ــك به ــدف بل ــوغ
م ــا مجموع ــه  82مدرس ــة للتعلي ــم األويل.
يف هـــذا الصـــدد ،عملـــت املؤسســـة ســـنة  2019عـــى تحديــــد العقــــار
لبنـــاء  10مـــدارس جديـــدة للتعليـــم األولـــي بـــكل مـــن املــدن التاليـــة:
بـــن ســـليامن ،أكـــدز ،تارودانـــت ،تزنيـــت ،بـــركان ،تاوريرت ،الخميسـات،
الرشـ ــيدية ،بنـ ــي م ــال واملحمدي ــة.
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إحداث تطبيق إلكرتوين خاص مبنح التعليم األويل ،بغرض رقمنة مســطرة الرتشــيح والتتبع اآلين ملســطرة معالجة امللفات.

| 18

العيون

مدرسة

| 24.789

طفل مســتفيد
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منحــة التعليــم األويل باألرقام

(الحصيلة الرتاكمية من  20يوليوز إىل  15دجنرب )2019
منـــذ إطـــاق هـــذه الخدمـــة يف شـــهر يوليـــوز  ،2019وإىل غايـــة نهايـــة شـــهر
دجنـــر  ،2019توصلـــت املؤسســـة ب  21.474طل ًبـــا لالســـتفادة مـــن هـــذه
املنحـــة ،أي بنســـبة  %77مـــن عـــدد الطلبـــات املتوقعـــة ،والتـــي قٌـــدرت بـــ
 28.000طلـــب .متثـــل الطلبـــات الخاصـــة باألطفـــال املســـجلني يف مؤسســـات
خاصـــة  %77مـــن مجمـــوع امللفـــات ا مل ُتوصـــل بهـــا ،فيـــا يتابـــع  %53مـــن
األطفـــال املســـتفيدين دراســـتهم باملســـتوى الثـــاين مـــن التعليـــم األويل و%47
منهـــم باملســـتوى األول.
أمـــا يف مـــا يخـــص التوزيـــع الجغـــرايف ،فـــإن أكـــر مـــن نصـــف الطلبـــات ()%56
صـــدرت عـــن أربـــع جهـــات ويتعلـــق األمـــر بالـــدار البيضـــاء  -ســـطات (،)%15
فـــاس  -مكنـــاس ( ،)%15مراكـــش  -آســـفي ( )%13والربـــاط  -ســـا  -القنيطـــرة
(.)%13

توزيع طلبات الرتشــيح حســب النوع

الثقــافــ ــة

املكتبــة الوســائطية بالرباط

املكتبــة الوســائطية مبدينــة طنجة

تهـــ ــدف املؤسســـ ــة ،م ــن خ ــال إنشـــ ــاء وتجهيـــ ــز املكتبـــ ــات الوســـ ــائطية
واملراكـــــز السوســـيو-ثقافيـــــة ،إىل دعــــم الثقافــــة واملســــاعدة عــىل اكتشــاف
تنــــوع وغنى مجــــاالت املعرفــــة ،وتوســــيع نطــــاق الوصــــول إىل املعلومـــــات.
توف ــر هـ ــذه البنيـ ــات أرصـ ــدة ومـ ــوارد وثائقيـ ــة مهم ــة ،ك ــا تش ــكل فض ــاء
الكتشـ ــاف وتب ــادل األف ــكار.

فتحـــ ــت ه ــذه املكتبـــ ــة أبوابه ــا يف وج ــه العمـــ ــوم يف ش ــهر فربايـــ ــر م ــن
ســـنة  2010وقــــــد تــــــم بناؤهــــــا عـلـــــى مســــــاحة  800مــــــر مربــــــع،
وتحتـــــوي عـــــى عـــــدة فضـــــاءات خاصـــــة تضــم :كشـــــك ،فضـــــاء بـــــراي،
فضـــــاء األطفـــــال والشـــــباب ،فضـــــاء متعــدد الوســائط ،فضــاءات وقاعـــــات
للدراســـ ــة واملطالع ــة ،قاعـــ ــات للتكويـــ ــن وفضـــ ــاء للع ــرض.

تســـاهم هــــذه املرافـــق ،املتنوعــــة واملنفتحــــــة أيضـــا ،يف تقديـــم خدمـــات
ثقافيـــة لفائـــدة األطفــــال واألشـــخاص ذوي االحتياجــــات الخاصـــــة ،خاصــــة
ضعـــاف البــصـــر واملكفوفـــن منهم ،وتالمـــــذة املــــدارس وطــــاب الجامعـــات
العموميــــــة وجمعيــــات األعــــال االجتامعيـــة واملؤسســــات الثقافيـــة أو
التعليميـ ــة .ويس ــتفيد كذل ــك م ــن ه ــذه املراف ــق ،جمي ــع منخرط ــي املؤسس ــة
وجميـــع املتوافديـــن عليهـــا ،عـــى اختـــاف أعامرهـــم.
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فتحـــ ــت املكتبـــ ــة الوســـ ــائطية بطنجـــ ــة أبوابهـــ ــا ،يف ش ــهر دجنـــ ــر م ــن
ســنة  ،2013يف حــــي شـــــعبي مببنـــــى مدرســـــة تاريخيـــــة مرممـــــة ،يعـــــود
تاريـــــخ بنائهـــــا إىل أوائـــــل القـــــرن العرشيـــــن (مدرســـــة ســـيدي محمـــــد
بـــــن عبـــــد اللـــــه الكائنــة بحــي عـــــن قطيـــــوط) .متتـــــد املكتبـــــة عـــــى
مســـــاحة  730مـــــر مربـــــع وتضـــــم ســـــتة فضـــــاءات مجهـــــزة وعمليـــــة:
كشـــــك ،فضـــــاء بـــراي ،فضــــاء األطفـــــال ،فضــــاء الوســـائط املتعـــددة ،قاعـــة
للتكوينـــات وقاعـــة متعــــددة الخدمـــات.

الرصيـ ــد الوثائقي
يضـ ــم الرصي ــد الوثائق ــي للمؤسس ــة  47.362منشـــ ــور باللغتــيـ ــن العربيـــ ــة
والفرنســــية ،مـــوزع بـــن املكتبـــة الوســــائطية بالربــــاط ( ،)%47واملكتبـــة
الوس ــائطية بطنج ــة ( ،)%34واملركـ ــز السوسـ ــيو ثق ــايف بتطـ ــوان ( .)%19يض ــم
هـ ــذا الرصيـ ــد روايـ ــات ومراج ــع وثائقيـــ ــة متث ــل نس ــبة  %74مـ ــن مجمـ ــوع
محتويــ ــاته.

اإلناث
%48

الذكور
%52

| 2304

شــخص مســجل ( %5.5+مقارنـــة مع )2018

| 4076

إعــارة كتــاب ( %5.54+مقارنـــة مع )2018

| 568

نشــاط ثقــايف ( %19+مقارنــة مع )2018

| 19.410

مســتفيد ( %50.20+مقارنــة مــع )2018
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| 2391

شــخص مســجل ( %9.48+مقارنـــة مع )2018

| 6025

إعــارة كتــاب ( %10.53-مقارنـــة مع )2018

| 764

نشــاط ثقــايف ( %64.66+مقارنــة مع )2018

| 56.650

مســتفيد ( %51+مقارنــة مــع )2018

تنضـــاف لهــذا الرصيــد الوثائقــــي ،محتويــات األكشـــاك التـــي تضــم  32صحيفــة
و 146مجل ــة ودوري ــة وك ــذا  9قواع ــد بيان ــات م ــؤدى عنه ــا و 5أخ ــرى مجاني ــة.
وبهـــدف إثـــراء برامــــج التنشـــيط واملواكبـــة البيداغوجيـــــة ،تــــم اقتنـــاء 3746
عنــ ــوان لتسـ ــجيالت الفيديـ ــو وأقــ ــراص مدمجـ ــة للموس ــيقى ،تتضمــ ــن أعـ ــاال
مـــن الـــراث الســـيناميئ الوطنـــي والعالـمي.

48
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املركز السوســيو ثقــايف بتطوان
فتحـــــت مؤسســـــة محمـــــد الســـــادس مبدينـــة تطـــــوان ســـنة  ،2016أول
مركــ ــز سوســ ــيو ثقــ ــايف لهــ ــا متخصــ ــص يف الفنـــ ــون التطبيقيـــ ــة والفنـــ ــون
التشـــــكيلية .وقــد أُقيــم هــذا املركـــــز باملدرســـة امللكيـــة للبنــات ســابقا والتــي
تعت ــر معلم ــة تربوي ــة عريق ــة ،مج ــاورة ل ــدار الثقاف ــة ومعه ــد الفنـ ــون الجميلـ ــة
وك ــذا للعدي ــد م ــن املؤسسـ ــات الثقافيـ ــة والتعليمي ــة.
يشــــــتمل املركــــــز ،الـــذي ميتـــد عـــى مســـاحة  650مـــر مربـــع ،عــلــــى
فضـــ ــاءات للتوثيـــ ــق والقـــ ــراءة ،والتنشـــ ــيط والعـــ ــرض لـ ــكل األعـــ ــار.
كـــ ــا يقـــ ــدم ورشـــ ــات للتعليـــ ــم وتطويـــ ــر املهـــ ــارات يف  9تخصصـــ ــات
فنيـــــة :الصباغــة ،الرســـم ،الصباغـــة املائيـــــة ،النحـــــت ،الخـــــزف ،التصويـــــر
الفوتوغـــــرايف ،الرســـم الحاســـويب ،املوســـــيقى والغنـــاء ،وذلـــــك بتوجيـه وتأطري
م ــن فنانـيـ ــن يجمعـ ــون بـــ ــن الخـــ ــرة والبيداغوجيـ ــا.
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| 1668

شــخص مســجل ( %26.65+مقارنـــة مع )2018

| 7244

إعــارة كتــاب ( %131+مقارنـــة مع )2018

| 667

نشــاط ثقــايف ( %27.53+مقارنــة مع )2018

| 45.448
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أروقة الع ــرض الفنية

راديو منارات
أطلقـــت املؤسســـة يف نونـــر « ،2019راديـــو
منـــارات» ،وهـــو أول إذاعـــة إلكرتونيـــة موجهـــة
لنســـاء ورجـــال الرتبيـــة والتكويـــن .تقـــدم هـــذه
اإلذاعـــة  25برنامجـــا يشـــتمل عـــى محتويـــات
تربويـــة وثقافيـــة غنيـــة ومتنوعـــة ،تبـــث عـــى
مـــدار اليـــوم ،وتتمحـــور حـــول  4مواضيـــع رئيســـية
وهـــي :التاريـــخ والـــراث املغـــريب ،الفـــن والثقافـــة،
البحـــث العلمـــي ،والخدمـــات االجتامعيـــة لفائـــدة
أرسة الرتبيـــة والتكويـــن.
يتضم ــن كل مح ــور م ــن ه ــذه املح ــاور مجموع ــة متنوع ــة م ــن الربام ــج تناق ــش
وتحلـــل ،باللغتـــن العربيـــة والفرنســـية ،مواضيـــع تربويـــة وفنيـــة وثقافيـــة
بأجنـــاس إذاعيـــة مختلفـــة :كبســـوالت ،حـــوارات ،بورتريهـــات ،تقاريـــر...

تش ــكل أروقـــ ــة الع ــرض الفني ــة التابعـــ ــة للمؤسســـ ــة فضـــ ــاءات لتشـــ ــجيع
مختلـــــف أنـــــواع التعبيـــــر الفنـــــي ،باإلضافــة إىل صقــل وإبـــــراز مواهـــــب
املنخرطـيـــــن يف مختلــــــف مجــــــاالت الفنــــــون التشــــــكيلية والتطبيقيــــــة:
الصباغـــ ــة ،النحـــ ــت ،التصويـــ ــر الفوتوغـــ ــرايف ،الفنـــ ــون املعـــ ــارصة...
فتحـــت املؤسســـة أول رواق لهـــا ســـنة  2009مبقرهـــا املركـــزي بالربـــاط ،ثـــم
انض ــاف إلي ــه رواق ث ــان ،س ــنة  ،2016باملرك ــز السوس ــيو ثق ــايف مبدين ــة تط ــوان.
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| 10
|7

معــارض فردية

معــارض جامعية
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الرياضة والرتفيه والسفر
تحظـــى خدمـــات الرياضــــة والرتفيــــه والســـفر باهتـــام كبـــر مـــن قبـــل أرسة
الرتبي ــة والتكوي ــن ،م ــا جع ــل املؤسس ــة تس ــطر برنام ــج عم ــل مه ــم يف ه ــذا
املجـــال يرتكـــز عـــى:
دعـ ــم التنق ــل بــ ــن املـ ــدن ،ميك ــن املنخرطــيـ ــن م ــن االســـ ــتفادة مـــ ــن
تخفيضـــــات عـــى تذاكـــر الســـفر بالقطـــــار ،وذلـــك يف إطــــــار االتفاقيــــة
الجدي ــدة الت ــي أبرمته ــا املؤسس ــة م ــع املكت ــب الوطن ــي للسـ ــكك الحديديـ ــة.
تنويـ ــع عــ ــروض الســ ــفر داخـ ــل املغــ ــرب وخارجـ ــه ،بفضـ ــل االتفاقيـــ ــات
املوقعـــ ــة مـــ ــع مجموعـ ــات فندقيـ ــة مـ ــن أج ــل االسـ ــتفادة مـ ــن أس ــعار
تفضيليـــة ألرسة الرتبيــــة والتكويــــن.
بنـــ ــاء أنديـ ــة سوسـ ــيو رياضيـ ــة ومخيـ ــات ومراكـ ــز ســ ــياحية يف جميـــ ــع
أنحـــاء البـــاد لتمكـيـــن املنخرطـيـــن مـــن إقامـــة الئقــــة ،غنيـــة باألنشـــطة
الرتفيهيـــــة واالستكشــــافية.
مـــن جهـــة أخــــرى ،تدعـم املؤسســــة ســــنويا إنشــاء  6نـــــوادي جهويـــة ألرسة
الرتبيــة والتكويــن يف العديـــد مــن جهــات اململكـــة؛ حيــث تخصــــص لـــكل نـــادي
غــاف مــايل يقـــدر ب  500ألـــف درهـــم.
مـــع متــــم ســــنة  ،2019دعمـــت املؤسســـة  56نـــاديا لألســـاتذة بتكلفــــة ماليـــة
بلغـــت  28مليـــون درهــــم.

التنقــل عــر القطار

االصطياف

تدع ــم املؤسس ــة ،من ــذ س ــنة  ،2003تنق ــات منخرطيه ــا ع ــر الس ــكك الحديدي ــة
الوطنيـــة ،حيـــث جـــددت يف نونـــر  ،2018االتفاقيـــة املربمـــة مـــع املكتــــب
الوطنـــي للســـــكك الحديديـــــة.

إميانـــا منهـــا بفعاليـــة آليـــة التدبـــر املفـــوض يف تســـيري املشـــاريع املتخصصـــة،
وتفعيـــا لواحـــدة مـــن قيمهـــا املؤسســـاتية واملتمثلـــة يف تشـــجيع املهنيـــة يف
تدبـــر الخدمـــات ،أحدثـــت املؤسســـة ،ســـنة  ،2018رشكـــة إلدارة منشـــآتها
الرياضيـــة والســـياحية تحمـــل اســـم "."Zéphyr Développement SA

متكـــن هـــذه االتفاقيـــة الجديـــدة املنخرطــيــــن وأزواجهـــم وأبناءهـــم ،مـــن
االســــــتفادة مــــــن تخفيـــض بنســـبة  %30عـــى تذاكـــــر الســـــفر بالقطـــــار،
باإلضافـــة إىل مزايـــا أخـــرى ،تتمثـــل يف:
توســيع االســتفادة من هذا التخفيض ليشــمل :
القطــار فائــق الرسعة «الرباق»؛
جميــع قطارات الخط؛
القطــارات املكوكيــة الرسيعة.

تديـــر هـــذه الرشكـــة حاليًـــا املركـــب الســـياحي " " Zephyr-Targaمبراكـــش،
باإلضافـــة إىل النـــادي السوســـيو ريـــايض "الرنجـــس" املتواجـــد بالربـــاط.

متديـــد االســـتفادة مـــن هـــذا التخفيـــض ،بالنســـبة ألبنـــاء املنخرطـــن ،إىل
غايـــة ســـن  21ســـنة بـــدل  18ســـنة.

املركـــــب الســـــياحي "زفــر تارغة”

منـ ــذ إط ــاق ه ــذه الخدمـ ــة س ــنة  ،2002دعـ ــمت املؤسس ــة م ــا يزي ــد ع ــن 15
ملي ــون رحل ــة مبع ــدل  1,4ملي ــون رحل ــة س ــنويا.
بل ــغ ع ــدد الرح ــات املدعم ــة ،خ ــال س ــنة  1.454.886 ،2019رحل ــة ،أي ارتف ــاع
بنس ــبة  %10.30مقارن ــة م ــع الس ــنة الفارط ــة  1.319.003( 2018رحل ــة) ،وق ــد
س ــجلت التنق ــات ع ــر قط ــارات الخ ــط نس ــبة  %72م ــن مجم ــوع الرح ــات.

أرقام هامة

| 15
|  1,4+مليـــون رحلة يف الســـنة
مليــون درهم يف الســـنة

52

تقريـــر األنشطـــة 2019 - 2018

أُحدثـــت الرشكـــة وفقـــاً ملقتضيـــات القانـــون رقـــم  ،10-03املعـــدل واملتمـــم
للقانـــون رقـــم  73.00القـــايض بإحــــداث وتنظيـــم املؤسســــة ،والـــذي يســـمح
لهـــذه األخـــرة بإنشـــاء رشكات أو فـــروع تهــــدف إىل تطويــــر مهامهـــا.

افتُتـــح املركـــب الســـياحي «زفـــر تارغـــة» مبدينـــة مراكـــش نهايـــة ســـنة ،2017
وذلـــك بهـــدف تعزيـــز وتطويـــر الخدمـــات الرتفيهيـــة التـــي تقدمهـــا املؤسســـة،
واالرتقـــاء بهـــا إىل مســـتوى تطلعـــات أرسة الرتبيـــة والتكويـــن ،ال ســـيام يف مـــا
يخـــص اإلقامـــات الســـياحية.
ت ــم تصمي ــم ه ــذا املرك ــب ع ــى ش ــكل قري ــة س ــياحية ،بني ــت وجه ــزت ع ــى
مســـاحة  6هكتـــارات بتكلفـــة إجامليـــة قدرهـــا  220مليـــون درهـــم ،حيـــث
يض ــم فندق ــا م ــن فئ ــة  4نج ــوم ،وش ــقق واس ــعة تزي ــد مس ــاحتها ع ــن  70م ــر
مربـــع ،فضـــا عـــن فضـــاءات للرتفيـــه واالســـتجامم.

يف ســنة  ،2018بلغ:
معدل ملء الغرف والشــقق نســبة %33
متوســط ســعر حجز الغرف أو الشــقق  313,31درهم
أمــا يف ســنة  ،2019فقد بلغ:
معدل ملء الغرف والشــقق نســبة %48
متوســط ســعر حجز الغرف والشــقق  395,64درهم

وتعتـــزم املؤسســـة تعزيـــز عروضهـــا الســـياحية مـــن خـــال تشـــييد منشـــآت
أخـــرى ،توجـــد حاليـــا يف طـــور البنـــاء ،بـــكل مـــن مـــدن الجديـــدة وأكاديـــر
وإفـــران.
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نبذة عــن "زفري تارغة”
املساحة

| 60.000

مــر مربع

 5مالعـ ــب للتنـ ــس .يتوفـ ــر امللعـ ــب الرئيـ ــي ،ذو األرضي ــة الرملي ــة ،علـ ــى
 550مقعـــد ،حجـــرات للصحافـــة ،ومنصـــة رســـمية كبـيـــرة .يجــاور امللعـــب
الرئيـــي أربعــة مالعـــب أخـــرى.
 1مركـــز يضــــم :فضــــاء كــــال األجســام ،فضــاءان لتامريـــن العــدو ،قاعـــــة
لتامريــــن الدراجــة ،قاعـــة للســـكواتش ،وفضـــاء للياقـــة البدنيـــة.
 1باحـــة للعـــب األطفـــال ،تغطـــي مســاحة قدرهـــا  200مــــر مربــــع ،وقــــد
تـــم تجهيزهـــا بعـــدة ألعــاب مــــن قبيــــل األرجوحــات ،إضافــــة إىل ألعـــاب
أخـرى.

34%

|
| حـــام بخار ()Sauna
| حاممـــات فردية
| فضـــاءات للتجميــل
جاكوزي

2018

26%

أكادمييـــة الســـباحة تضـــم مســـبحني ،أحدهـــا مغطـــى واآلخـــر يف الهـــواء
الطل ــق ،وجاك ــوزي ومس ــبح لألطف ــال .يت ــم تدفئ ــة ه ــذه التجهي ــزات ع ــى
مـــدار الســـنة ،لتمكـــن منخرطينـــا مـــن مامرســـة مجموعـــة واســـعة مـــن
األنشـــطة والرياضـــات املائيـــة.

64%

|3
|  1مطعم يســـع  200شــخص
|  1قاعة املؤمترات تســع  300شــخص
مســابح

منتجـــع صحي

2019

العرض 1

2018

2019

العرض 2

2%

تجهيزات

يعتـ ــر نـ ــادي الرنجـ ــس الرب ــاط فضـ ــاء للرياض ــة والرتفيـ ــه بامتيـ ــاز ،إذ متكـ ــن
فضاءاتــــه العائـــات مــــن االســــتمتاع بالعديــــد مـــــن األنشـــطة (الرياضـــة،
الســـباحة ،كـــرة املـــرب ،)..فهــــو يشـــتمل عـــى قاعــــة للحفــــات ،صالونـــات
خاصــة ،مطاعـــم ،إضافـــة إىل فضـــاءات ملامرســـة  8أنشـــطة رياضيـــة وترفيهيـــة
مختلفـــة.

2%

رسيـــر مـــوزع عىل  150غرفة فندقية و 104شـــقة

فتحـــت املؤسســـة ســنة  ،2014أول نـــادي سوســــيو ريـــايض لهــا بالربـــــاط ،وهــو
ميتــــد عىل مســـاحة  3هكتـــارات ،حيـــث تـــم بنـــاؤه وتجهيـــزه بتكلفـــة إجامليـــة
بلغـ ــت  75ملي ــون درهـــ ــم .يف س ــنة  ،2019بل ــغ ع ــدد أعض ــاء ه ــذا النـ ــادي
 7710عضـ ــوا ،مس ــجال أي بزي ــادة تق ــدر بنس ــبة  %3مقارن ــة م ــع س ــنة .2018

تطــور نســبة العضوية حســب العروض املقدمة خالل ســنتي
 2018و2019
72%

مليــون درهم

الطاقة االس ــتيعابية

| 700

|1
|  1نـــادي األطفال ()Kids club
|  1باحـــة ألعــاب لألطفال
|  1ملعــــب متعــدد الرياضــات
|  1ملعـــب للغولـــف املصغر
أغــورا

تكلفـــة البنـــاء والتجهيز

| 220

فضاءات خارجية

نـــــــادي الــرنجـــــس الربــاط

2018

2019

العرض 3

العــرض  :1يشــمل جميع األنشــطة الخارجية (مســبح غــر مغطى ،ملعب متعـــدد
الرياضــات ،باحــة للعب األطفال،)....
العــرض  :2يشـــمل األنشـــطة الخارجيـــة مـــع تشـــكيلة مـــن  3حصـــص منتقـــاة
مـــن بـــن مختل ــف األنشـــطة الت ــي مت ــارس داخ ــل الفضـــاء املغطـــى،
العــرض  :3يشـــمل األنشـــطة الخارجيـــة باإلضافـــة إىل  3حصـــص باملســـبح
املغطـــى و 3حصـــص بقاعـــات اللياقـــة البدنيـــة.

 1ملعـــب متعـــدد الرياضــــات ،تـــم تجهيــــزه ليســـمح مبامرســـة أنشــطة كــرة
الســلة وكــرة الطائــرة وكـــرة اليـــد وكـــرة القـــدم املصغـــرة.
 1ملعـــب الكـــرة الحديديـــة يتوفر عىل ســاحتني للعب.
 1فضـــاء مخصـــص لرياضـــة كــرة الطاولــة (بينـــغ بونـــغ) ،يوفــــر طاولتـيـــن
اثنتـ ــن يف الهـ ــواء الطل ــق.
زفري الجديدة
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زفري أكادير
55

احلــــــج

اخمليمــــ ــات
أرقام هامة

إىل حـــدود ســـنة  ،2018كانـــت املؤسســـة توفـــر ملنخرطيهـــا إمكانيــــة قضــــاء
عطلهــــــم مبركزيــــــن لالصطيــــــاف ،يتواجـــدان مبدينتـــي الجديـــدة (ميمـــوزا)
والســـعيدية (البســــتان).

عدد األرس املســتفيدة ســنة 2018

يتواجـــد املخيــان بالقرب مـــن الشـــاطئ ويتوفران عىل عــدة تجهيزات:

ميمـــو زا

 240خيمـــة تســـع كل واحـــدة منهــــا  5أشـــــخاص ،فضــــاءات خـــرضاء ،مسـابح،
مطاعــ ــم ،فضـــ ــاءات للعـ ــب ،مرائـ ــب ،خدمـ ــات للتنشـ ــيط ،والصحـ ــة واألمـ ــن
والتمريـــض...
رشعـــت املؤسســـة ،خـــال ســـنة  ،2019يف إجـــراء دراســـات هندســـية وتقنيـــة
بغـــرض تحويـــل هذيـــن املخيمـــن إىل مركزيــــــن لالصطيـــاف مـــن املســـتوى
الرفيـــع ويســـتجيبان ملعايـــر اإلقامـــة الســـياحية.
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عززت املؤسســة ،ســنة  ،2018خدمة املســاعدة عىل أداء مناســك الحج مبزايا جديدة تتمثل يف:

أرسة

البســـــتان
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أرسة

رفـــع قيمـــة الدعـــم ،مـــن  24.500درهـــم إىل  35.000درهـــم ،للمنخرطـــن املرتبـــن يف الســـاليم األجريـــة مـــن
الســـلم  9فـــا تحـــت؛
توســـيع االســـتفادة مـــن هـــذا الدعـــم ،ليشـــمل املنخرطـــن املرتبـــن يف الســـلم  10أو مـــا مياثلـــه والبالغـــن مـــن
العمـــر  64ســـنة عـــى األقـــل؛ حيـــث يســـتفيدون مـــن منحـــة ماليـــة قدرهـــا  25.000درهـــم.
يف س ــنة  ،2018تـ ــم من ــح  144مسـ ــاعدة بقيم ــة مالي ــة قدره ــا  3.528.000دره ــم .يف ح ــن بل ــغ ع ــدد املس ــتفيدين
م ــن منح ــة الح ــج ،س ــنة  254 ،2019منخ ــرط بقيم ــة مالي ــة بلغ ــت  8.105.000دره ــم .وميث ــل املنخرط ــون املرتب ــون
يف الســـلم  9فـــا تحـــت  %62مـــن مجمـــوع املســـتفيدين.
منـــ ــذ إطـــ ــاق ه ــذه الخدمـــ ــة س ــنة  2003وحت ــى نهاي ــة س ــنة  ،2019بلـــ ــغ عـــ ــدد املســـ ــتفيدين منه ــا 3781
شـــ ــخص ،بقيمـــ ــة ماليـــ ــة إجاملي ــة بلغـــ ــت  93.507.510مليـــ ــون درهـــ ــم.
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| 3781
|  93+مليــون درهم
مســتفيد
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