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... وانطاقـــا مـــن العطـــف الـــذي نخـــص بـــه أســـرة التعليـــم واعتبـــارا لدورهـــا األساســـي يف حتقيـــق اإلصـــاح املؤمـــل، 
فقـــد قررنـــا إنشـــاء مؤسســـة لألعمـــال االجتماعيـــة ألســـرة التعليـــم. وسيتســـنى لهـــذه املؤسســـة التـــي أطلقنـــا 
عليهـــا إســـم جنابنـــا الشـــريف لتحمـــل إســـم »مؤسســـة حممـــد الســـادس لألعمـــال االجتماعيـــة ألســـرة التعليـــم« أن 
ـــات  ـــن خدم ـــم م ـــا يلزمه ـــر م ـــم، وأن توف ـــع عائاته ـــا م ـــى جالتن ـــزة عل ـــرة العزي ـــذه األس ـــراد ه ـــن أف ـــون م ـــع ملي ـــن رب حتتض

اجتماعيـــة يف جمـــال الســـكن والتطبيـــب والرتفيـــه والتأمـــن ضـــد اآلفـــات والتقاعـــد التكميلـــي.

مقتطف من خطاب العرش ليوم 30 يوليوز 2000



	25 إنــــجــــــازات	2019-2018	
26 السكن   

32 الرعاية الصحية   

44 الرتبية والتكوين والثقافة   

52 الرياضة والرتفيه والسفر   
 

7 مؤسسة	محمد	السادس	
8 التأسيس وقيم املؤسسة    

10 اللجنة املديرية   

12 حمطات تاريخية   

14 أحداث بارزة   

19 منخرطو	المؤسسة	

نتوجـــه بالشـــكر الجزيـــل للفنان محمد أمني بنيوســـف الذي ســـمح لنا 

بتضمـــني أعاملـــه الفنيـــة يف ثنايا هذا التقرير الســـنوي.



مــؤسســــة
			محمـد	الســادس



قيم املؤسسة 
ـــني  ـــع املنخرط ـــع جمي ـــث يتمت ـــة، حي ـــات املؤسســ ـــن خدمــ ـــتفادة مــ تكافــــؤ الفــــــرص  يف االســ
بنفـــــس الحقـــــوق ويخضعـــــون لنفـــــس االلتزامـــــات عـلــــى امتـــــداد الـــــراب 
الوطنـــــي، كـــــام أن لديهـــــم إمكانيـــــة االتصـــــال املبـــــارش مبقـــــدم الخدمـــــة 
مـــــن دون تدخـــــل أو وســـــيط، وذلـــك بـصــــرف النظـــــر عـــــن نـــوع الوظيفـــــة 

ـــرايف. ـــع الجغــ ـــة أو املوقــ أو الدرجــ

احرتام الحرية الشخصيـة  فيام يخص اختيــــار الخدمــــة أو الخدمــــات، وكذا املزود أو املزوديــــن ومــــكان 
الخدمة. 

املهنيـــــة  مــــن خــــال تفويض تدبري الخدمات ملهنييــــن محرفيــــن، ووضع مســــاطر 
مضبوطة للتتبــــع والتقييــــم.

ـــة  يف الرقابـــة املالية ويف تدبــــري الخدمــــات واالســـتفادة منهـــا ويف مجال الحصول  الـشــفــافـيـ
عــــى املعلومات.

املرتكــــزة عــــى املســــؤولية وعى أولويــــة العمل وعى التفاعل املســــتمر. ـــة  الــثــقـــ

ـــن  املتجســــد يف إعطــــاء األولويــــة لألكرث احتياجا ويف تشــــجيع الجدارة  الـتـضــــامـ
واالسـتحقاق.

التأسيس 
مؤسســــة محمـــد الســـادس للنهـــوض باألعــــامل االجتامعيــــة للربيـــة والتكويــــن هــــي مؤسســــة عموميـــة 
اســـراتيجية غـيــــر ربحيــــة ذات شــــخصية معنويـــة واســــتقال مـــــايل. وهـــي تـــؤدي أنشــــطتها، 
 التــــي تكتــــي صبغــــة اجتامعيــــة باألســـاس، تحـــت الرعايـــة الرشفيـــة لصاحـــب الجالــــة امللـــك

محمــــد الســــادس نرصه الله.

أنشـــــئت املؤسسة مبوجــــب القانــــون رقم 73.00 يف إطــــار مخطــــط إصــــاح قطاع الربيــــــة الوطنيــــة، 
ـــة  ـــال الربي ـــة لنســـاء ورجـ ـــة والثقافيـ ـــة واالجتامعيـ ـــة البرشيـ ـــق التنمي ـــا يف تحقي حيـــث تكمـــن مهمتهـ

والتكويـــن العموميـــني.

ـــتثامر  ـــة و/أو اس ـــاعدة مالي ـــكل مسـ ـــى شـ ـــات، ع ـــة يف آليـ ـــا املؤسس ـــي توفرهـ ـــات الت ـــل الخدم تتمثـ
مبـــارش، متكـــن مـــن:

   متويـــل واقتنـــاء الســـكن الرئيي ؛

   الولـــوج إىل العاجـــات الطبية ؛ 

   تعزيـــز الربيـــة والتكويـــن والثقافة ؛

   إحـــداث وتنشـــيط التجهيـــزات السوســـيوثقافية والرياضية والســـياحية ؛

   االســـتفادة من الســـفر واألنشـــطة الرفيهية.
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اللجنة املديرية
تســـــهر عــــى حكامـــــة املؤسســـــة لجنـــــة مديريـــــة ثاثية، تبت يف قراراتها االســـراتيجية.

تعـيــــن هـــــذه اللجنـــــة لـمــــدة 4 ســـــنوات قابلـــــة للتجديـــــد مـــــرة واحـــــدة فقـــــط. تضـــــم اللجنـــــة باإلضافـــــة إىل رئيـــــس 
املؤسســـــة، 21 عضـــوا، يوزعـــون بالشـــكل التـــايل:

  7 ممثلـــني عـــن اإلدارات العموميـــة ؛
  7 ممثلـــني عـــن النقابـــات األكـــرث متثيلية لـــدى املنخرطني ؛

  7 ممثلـــني عـــن القطاعـــات االقتصادية واملاليـــة واالجتامعية.

زكريـــاء العاطفي

ممثـــل قطـــاع االقتصاد واملاليـــة بالنيابة

ممثلــو اإلدارات العموميـــة

فوزي محمد 

الـــوايل الكاتب العام بـــوزارة الداخلية

لرئيــس ا

ســـيدي يوسف البقايل

أمهروق فائزة 

مديـــرة التخطيـــط والتقييم لقطاع 
التكويـــن املهني

توفيـــق العلج

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

ممثلو النقابــــات

ممثلو القطاعات االقتصادية واملالية واالجتماعية

غنام عيل 

برادة محمد 

عضـــو باملجلس االقتصادي 
واالجتامعـــي والبيئي

وزير ســـابق للاملية

محمد جـــامل الدين صباين

كاتـــب عام بالنقابـــة الوطنيـــة للتعليم 
)SENSUP( العايل 

نجية حجاج الحســـوين

عضـــوة االكادميية الفرنســـية للعلوم

بورقية رحمة 

مديـــرة الوكالة الوطنيـــة للتقييـــم باملجلس   
األعـــى للربيـــة والتكوين والبحـــث العلمي

نور الدين رشقاين الحســـيني

ـــر العام لرشكة  الرئيس املدي
إموبليي”  “وفا 

عبـــد الرزاق اإلدرييس

كاتـــب عام بالجامعـــة الوطنيـــة للتعليم

حميد ابن الشـــيخ

النائـــب األول للكاتـــب العام بالجامعـــة الوطنية 
)UNTM( ملوظفـــي التعليم

عالكوش يوسف 

كاتـــب عـــام بالجامعة الحـــرة للتعليم 
)UGTM(

ميلـــود معصيد

كاتب عـــام وطني بالجامعـــة الوطنية 
)UMT( للتعليـــم

الرغيوي الصادق 

كاتـــب عام بالنقابـــة الوطنية 
)FDT( للتعليـــم

فاطمـــة التامني

عضـــوة باملكتب الوطنـــي للنقابة 
)CDT( ـــة للتعليم الوطني

عبـــد العزيز عدنان

املدير العـــام للصنـــدوق الوطني ملنظامت 
االحتيـــاط االجتامعي

بادو بشري 

املديـــر العام للفدراليـــة املغربية 
لرشكات التأمـــني وإعادة التأمني

محمـــد أبو صالح

كاتب عـــام بقطـــاع التعليم العايل 
والبحـــث العلمي

يوســـف بلقاسمي

كاتب عـــام بقطاع الربيـــة الوطنية

نجمي هشام 

كاتب عـــام بوزارة الصحة
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حمـطــــات تاريخـيـــــة

يوليوز
2000

صاحــــب الجالة يعلــــن يف 
خطـــاب العرش عن إحداث 
ـــة محمد السـادس. مؤسسـ

غشت
2001

أكتوبر
2001

املصادقــــة عــــى القانون رقم 73.00 
القـــايض بإحداث وتنظيم مؤسســـــة 
محمـــد الســـادس للنهوض باألعامل 

االجتامعيـــة للربيـــة والتكوين.

صاحــــب الجالــــة يعني، املرحـوم 
عبـــد العزيـــز مزيان بلفقيه، رئيســــا 

. للمؤسسـة

فرباير
2006

تعديــــل وتتميــــم القانـون رقم 73.00 
القايض بإحــــداث وتنظيم املؤسســــة 

بالقانـــون رقم 05-09، لتمكــــني املتقاعديــــن 
وذوي حقــــوق املنخرطـــني املتوفني 

واملوظفــــني امللحقــــني بإدارات الربيـة 
والتكوين مــــن االســــتفادة من الخدمــــات 

االجتامعيـــة التي تقدمها املؤسســــة.

مارس
2010

أبريل
2015

أبريل
2018

ـــب الجالـة يعني،  صاحـ
الســـيد ســـيدي يوسف البقايل، 

ـــا للمؤسسـة. رئيسـ

تصنيف املؤسســــة ضمن املؤسســــات 
واملقــــاوالت العموميـــة االســــراتيجية )القانون 

التنظيمــــي رقــــم 12.14 القايض بتغيــــري 
وتتميـــم القانــــون التنظيمــــي رقم 02.12 

املتعلــــق بالتعيـــني يف املناصــــب العليا(.

مراجعــــة القانــــون رقم 73.00 بالقانــــون رقم 
03.10 من أجل:

   توســــيع مهام املؤسســــة لتشــــمل تعزيـز 
األويل؛ التعليم 

  تحسيــــن آليــــة االحتيـــاط االجتامعي؛

   إحــــداث رشكات أو فروع تهــــدف إىل تحقيق 
أهــــداف املؤسسـة وتطويــــر مهامها يف 

املجـــاالت االجتامعيــــة والثقافيــــة والصحية.
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2002

2003

2004
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011
2012

2013
2014

2016

2017

2018

2019

أحـــداث بــــارزة

 
دعـــم الرحات عرب 
الســــكك الحديدية

رحلة   15.783.172

 
إطاق خدمــــة الدعـــم للحصول عى 

ـــكن )قرض فوكاليف( السـ
مستفيد   106.522

إطــــاق خدمة الدعم ألداء مناســــك الحج
مستفيد   3781

إطاق خدمة منح »اســـــتحقاق« إلمتــــام 
ـــات العليا باملغرب  الدراسـ

مستفيد    12.139

 
إطــــاق خدمة التغطيــــة الصحية 

التكميليــــة لفائــــدة املنخرطــــني وأرسهم
300.000 أرسة مســــتفيدة

2.000.000 ملف متت تســـويته  

إطــــاق خدمة اإلســـعاف والنقل الصحي
12.800 أرسة مســــتفيدة

69.824 ملف متت تســـويته

 
افتتاح أول مركـــــز 

لاصطيـــاف بالجديدة
405 أرسة مســــتفيدة 

السـنة يف 

 
افتتــــاح مكتبة وســــائطية 

للقــــراءة العموميــــة بالرباط
ـــجل سنويا 1879 شخص مسـ

إنشــــاء مجمع ســــكني بفاس
شقة  192

 
إنشــــاء مجمع 

بالحسيمة سكني 
شقـة  281

 
ـــة تفاعلية  إطـاق بوابـ

بفضاءات مخصصــــة 
لتقديم املســــاعدة يف 

مجايل الصحة والســـكن

 
افتتــــاح أول نادي 

ريايض  سوسـيو 
للمنخرطـيــــن بالربـــاط

منخرط   7462

 
افتتــــاح مركز سوســــيو ثقايف 

ن بتطوا
ـــجل سنويا 1245 شخص مسـ

 AMC+ توقيـــع عقد جديد
لتغطيـــة كافة االستشـــفاءات 

الطبيـــة والجراحية

 
افتتـــاح أول مركب 

ســــياحي لفائـدة أرسة 
التعليــــم مبراكش

700 رسير

ـــم املخطط العرشي أمام  تقدي
 صاحـــب الجالة امللك

السادس  محمد 

املصادقة عـــى املخطط العرشي 
2018-2028 للمؤسســـة من أجل 

تجويـــد وتطويـــر الخدمات املقدمة

تعزيـــز خدمة اإلســـعاف والنقل 
الصحـــي )ATS( وإحداث منحة 

ية لتعز ا

 
يف فاتـــح شـــتنرب: إحداث برنامج 
جديد للمســـاعدة عى الســـكن 

»امتاك«
2849 مســـتفيد يف ظرف 4 أشـــهر 

إحداث منحـــة التعليم األويل
مستفيد  21.474

انطـــاق بث »راديو منارات«، 
إذاعـــة إلكرونية تربويـــة وثقافية 

موجهـــة ألرسة التعليم
25 برنامـــج إذاعي

 
افتتــــاح مكتبة وســــائطية 

للقـــراءة العموميـــــة بطنجة
2000 شخص مســـجل سنويا

 
افتتــــاح ثاين مركـز 

ـــعيدية لاصطياف بالس
414 أرسة مســــتفيدة 

السـنة يف 

 
إطاق صنــــدوق الدعم 

لطبي ا
2470 ملف متت تســـويته

 
إطـــاق الخدمـــــات الثقافية 

للمؤسســـــة عـــرب افتتاح 
رواق للعــــرض بالرباط

معرض   92

 
إطــــاق برنامج نافذة لتشــــجيع اســــتعامل 

تكنولوجيــــا االتصـــال واملعلومات
150.000 مســــتفيد مـــن دعم األنرنيت

50.000 مســــتفيد مـــن الحواســــيب النقالة

النهـــــوض بالتعليـــم األويل
ـــة للتعليم األويل 18 مدرسـ

2500 طفل مســــجل يف الســــنة
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:2019/2018
سنتان حتفان بالتغيريات

عـــني جالـــة امللـــك محمـــد الســـادس نـــرصه اللـــه، يـــوم 19 أبريـــل 2018، الســـيد ســـيدي يوســـف البقـــايل رئيســـا 
ــم  ــن؛ وليتـ ــة والتكويـ ــال الربيـ ــاء ورجـ ــه لنسـ ــه عـــى االهتـــامم الـــذي يوليـ ــريا مـــن جالتـ ــة وذلـــك تعبـ للمؤسسـ

ــة. ــة للمؤسسـ ــات االجتامعيـ ــر الخدمـ ــز وتطويـ ــدة مـــن تعزيـ ــة جديـ ــة ملرحلـ ــاء االنطاقـ بذلـــك إعطـ

ــال األعـــامل  ــة يف مجـ ــراءات خلقـــت ديناميـ ــدة إجـ ــني امللـــي، عـ ــخ التعيـ ــد تاريـ ــارشة بعـ ــة، مبـ ــذت املؤسسـ اتخـ
ــة برســـم  ــة املديريـ ــاد االجتـــامع األول للجنـ ــة. متثلـــت هـــذه التدابـــري يف انعقـ ــة لفائـــدة األرسة التعليميـ االجتامعيـ
ـــن 2003  ـــة م ـــازات املؤسس ـــة إنج ـــول حصيل ـــغاله ح ـــورت أش ـــذي متح ـــو 2018، وال ـــخ 07 يوني ـــة، بتاري ـــا الثالث واليته
ـــال  ـــة، خ ـــة املديري ـــى اللجن ـــط ع ـــذا املخط ـــرض ه ـــة )2018-2028(. ُع ـــل للعرشي ـــط العم ـــرشوع مخط إىل 2018 وم
اجتـــامع ثـــان بتاريـــخ 12 يوليـــوز 2018، وذلـــك بهـــدف املصادقـــة النهائيـــة عليـــه باإلضافـــة إىل مـــرشوع إعـــادة 

هيكلـــة املؤسســـة.

قـــدم رئيـــس املؤسســـة املخطـــط العـــرشي، يـــوم 17 شـــتنرب 2018، أمـــام صاحـــب الجالـــة امللـــك محمـــد الســـادس 
خـــال حفـــل تقديـــم الحصيلـــة املرحليـــة والربنامـــج التنفيـــذي يف مجـــال دعـــم التمـــدرس وتنزيـــل إصـــاح الربيـــة 

والتكويـــن.

تجـــدد املؤسســـة يف هـــذا املخطـــط دعمهـــا لنســـاء ورجـــال الربيـــة والتكويـــن، وتلتـــزم بتطويـــر الخدمـــات الحاليـــة 
وإحـــداث أخـــرى جديـــدة تســـتجيب الحتياجـــات املنخرطـــني حيـــث تقـــرر، عـــى ســـبيل املثـــال:

  إطـــاق املرحلـــة الثانيـــة من برنامج املســـاعدة عى الســـكن ؛
  تعزيـــز الخدمـــات الصحية ؛

  تعزيـــز دعـــم التعليم األويل ؛
  تعميـــم منحـــة اســـتحقاق عـــى جميـــع أبنـــاء املنخرطـــني الحائزين عى شـــهادة البكالوريا مبيزة حســـن جدا ؛

  تنويـــع العـــروض الخاصة بالســـفر عرب الســـكك الحديدية ؛
  الرفـــع مـــن قيمـــة منحة الحج وتوســـيع قاعدة املســـتفيدين ؛

  إحـــداث رشكـــة »Zéphyr Développement« لتســـيري املنشـــآت الرياضية والســـياحية التابعة للمؤسســـة.

كل هـــذه اإلنجـــازات همـــت باألســـاس ثـــاث مجـــاالت تدخـــل اســـراتيجية وهـــي دعـــم الحصـــول عـــى ســـكن رئيـــي والصحـــة 
والتعليـــم األويل، وســـتتعزز بعـــدة خدمـــات أخـــرى ستشـــمل باقـــي مجـــاالت عمـــل املؤسســـة وذلـــك يف أفـــق ســـنة 2028.
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منخـرطـــــــو
المـؤسســــــــــــة



منخرطو املؤسسة
ينتمــــــي منخرطــــــو مؤسســــــة محمــــــد الســــــادس للقطــــــاع العمومــــــي للربيــــــة وتكويــــــن األطــــــر، حيــــــث ميثلــــــون أكـــرث مـــن 50% مـــن مجمــــــوع 
ــي  ــة التـ ــات االجتامعيـ ــن الخدمـ ــم مـ ــم وأبنائهـ ــة إىل أزواجهـ ــن، باإلضافـ ــني ومتقاعديـ ــاتذة وإداريـ ــتفيدون، أسـ ــم يسـ ــني. وهـ ــة املدنيـ ــي الدولـ موظفـ

توفرهـــا لهـــم املؤسســـة.

عـــدد املنخرطني
5.43% مــــــا بـيـــــن ســــــنتي  ارتفــــــع عــــــدد منخرطــــــي املؤسســــــة بنســــــبة 
2018 و2019، إذ انتقــــــل مــــن 403.334 إىل 425.251 منخـــرط؛ ويرجـــع هــــــذا 

ـــاع بالخصـوص إىل:  االرتفـ

  التحـــاق 11.305 موظـــف جديـــد بقطـــاع الربيــــة الوطنيــــة والتكوين املهني؛

   إعــــــادة انخــــــراط 8950 موظــــــف أحيلـــوا عى التقاعــــــد، حيــــــث انتقــــــل 
ـــنة  ـــنة 2018 إىل 101.369 س ـــن 92.419 س ـــن مـ ـــني املتقاعدي ـــدد املنخرط عـــ

2019، أي زيــــــادة بنســــــبة %9.68.

توزيـــع املنخرطني حســـب النوع 

توزيـــع املنخرطني حســـب الســـلم اإلداري

توزيـــع الفئـــات العمرية خالل ســـنة 2019

توزيـــع املنخرطني حســـب وضعيتهم األســـرية 

توزيـــع املنخرطـــني حســـب الوضعية
عـــدد املنخرطني )2018 - 2019(

ـــة الوطنية  موظفو الربي
%68,4 والتكويـــن املهني 

ـــو التعليم العايل  موظف
%5,33 والبحـــث العلمي 

السلم األبناءاألزواجاملنخرطونخارج 

آخـــرون )موظفو املؤسســـات املتعاقدة، 
%2,42 ذوو الحقـــوق وامللحقون( 

%23,84 املتقاعدون 
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التوزيـــع اجلغـــرايف للمنخرطـيــن 
حســـب التقســـيم اإلداري للمغــرب 2019-2018  

التوزيــــــع اجلغــــــرايف للمنخرطـيـــــن حســــــب 
ـــيم اإلداري للمغــــــرب 2019   التقســـ

عـــدد املنخرطني ســـنة 2019 عـــدد املنخرطني ســـنة 2018 اجلهات

72.625 68.802 الـــدار البيضاء - ســـــطات

72.319 68.597 الربـــاط - ســــا - القنيطرة

57.050 54.154 فـــاس - مكناس

52.812 50.117 مراكش - آســـفي

41.589 39.446 طنجـــة - تطوان - احلســـيمة

32.789 31.105 ســـوس - ماسة

30.602 29.012 ـــة الشرقية اجلهـ

30.131 28.574 بنـــي مــــال - خنيفرة

22.196 21.061 درعـــة - تافيالت

6663 6325 كلميـــم - واد نون

5011 4750 العيـــون - الســـــاقية احلمراء

1464 1391 الداخلـــة - وادي الذهب

425.251 403.334  

7,1%

7,2%
13,4%

9,8%

17%

12,4%

0,3%

1,2%

1,6%

7,7%

17,1%

5,2%

425.251 |  

1.000.000+ | 

منخرط ســـنة 2019

مســـتفيد

23 222019 - 2018 تقريـــر األنشطـــة



إنــــجــــــازات
2019-2018



برنامـــج “فوكاليف”
أحدثـــت املؤسســـة ســـنة 2003، وبرشاكـــة مـــع املجموعـــة املهنيـــة لبنـــوك املغـــرب )GPBM(، نظامـــا لقـــروض الســـكن 

بهـــدف متكـــني منخرطيهـــا مـــن الحصـــول عـــى الســـكن الرئيـــي. يرتكـــز هـــذا النظـــام عـــى:

400 مليـــون درهـــم لضـــامن 110.000     إنشـــاء صنـــدوق ضـــامن الســـكن للربيـــة والتكويـــن )FOGALEF( بقيمـــة 
قـــرض عقـــاري لفائـــدة املنخرطـــني ؛

   دعـــم 2% مـــن ســـعر الفائدة عـــن القروض التي ال تتعـــدى مبلغ 200.000 درهم ؛

   توقيـــع اتفاقيـــة مـــع مجمـــوع البنـــوك الوطنيـــة للحصـــول عـــى نســـب فائـــدة تفضيليـــة عـــى القـــروض التكميليـــة 
ـــم ؛ ـــغ 300.000 دره ـــدود مبل يف ح

   دعـــم 4% مـــن ســـعر الفائدة عـــن القروض الصغرية التـــي ال تتجاوز 80.000 درهم. 

حصيلـــة برنامـــج “فوكاليف” 

ـــي  ـــرط لينته 2781 منخ ـــت 2019،  ـــر وغش ـــني يناي ـــا ب ـــرة م ـــف، يف الف ـــروض فوكاليـــ ـــن قـــ ـــتفيدين مـــ ـــدد املس ـــغ ع بل
الربنامـــج باســـتفادة 106.522 شـــخص منـــذ إحداثـــه ســـنة 2003. بلغـــت القيمـــة املاليـــة اإلجامليـــة للقـــروض، منـــذ 
3,8 مليـــار درهـــم،  29 مليـــار درهـــم فيـــام ميثـــل دعـــم املؤسســـة لهـــذه التمويـــات  بدايـــة الربنامـــج وحتـــى نهايتـــه، 

2,12 مليـــار منهـــا للمؤسســـات البنكيـــة. تـــم تحويـــل 

ـــاء -  ـــدار البيضـ ـــاس، ال ـــاس - مكن ـــة: ف ـــات التالي ـــكنية يف الجهـ ـــروض الس ـــن القـ ـــتفيدين مـ ـــب املسـ ـــى نسـ ـــجلت أع سـُـ
ســــطات، الربـــاط - ســــا - القنيطـــرة، مراكـــش - آســـفي، وسوس-ماســـة.

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

% اجلهات

20% فـــاس - مكناس

20% الـــدار البيضاء - ســـــطات

18% الربـــاط - ســــا - القنيطرة

11% مراكش - آســـفي

9% طنجـــة - تطوان - احلســـيمة

8% ســـوس - ماسة

7% ـــة الشرقية اجلهـ

5% بنـــي مــــال - خنيفرة

1% درعـــة - تافيالت

0,37% العيـــون - الســـــاقية احلمراء

0,30% كلميـــم - واد نون

0,15% الداخلـــة - وادي الذهب

100% اجملموع

نسبة املستفيدين من قروض فوكاليف 

الــسـكــــــن
برنامج املساعدة على السكن فوكاليف/امتاك

29 |  

106.522 | 

مليـــار درهـــم من القروض

مســـتفيد

16%

23%
37%

23%

26%

23%

11%

8%

5%

24%

29%

5%
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برنامـــج "امتالك”
يف إطـــار تفعيـــل مخططهـــا العـــرشي 2018 - 2028، أطلقـــت املؤسســـة برنامجـــا جديـــدا للمســـاعدة عـــى الســـكن، يهـــدف إىل تلبيـــة االحتياجـــات 
الجديـــدة للمنخرطـــني يف هـــذا املجـــال، وذلـــك بعـــد أن مكـــن برنامـــج فوكاليـــف مـــن ضـــامن ودعـــم القـــروض الســـكنية املخولـــة ألزيـــد مـــن 

ــتفيد. 106.000 مسـ

تـــم إطـــاق الربنامـــج الجديـــد يف فاتـــح شـــتنرب 2019 وأطلـــق عليـــه اســـم »امتـــاك« وهـــو يهـــدف بـــدوره إىل تســـهيل ولـــوج 100.000 منخـــرط 
آخـــر لســـكن رئيـــي يف أفـــق ســـنة 2028 وذلـــك مـــن خـــال تنويـــع العـــروض التفضيليـــة والرفـــع مـــن قيمـــة التمويـــات املدعومـــة.

آليـــات برنامج "امتالك”

يضـــم الربنامـــج ثـــاث آليـــات لدعم القروض الكاســـيكية وآليـــة مخصصة للتمويل التشـــاريك »مرابحـــة« مفصلة عى الشـــكل التايل:

السقف

300.000 درهم قرض مدعم بنقطتن
اآللية 1

التمويل الكالسيكي

حسب القدرة على السداد قرض تكميلي

150.000 درهم قرض مدعم بالكامل
اآللية 2

حسب القدرة على السداد قرض تكميلي

حسب القدرة على السداد قرض تعاقدي
اآللية 3

40.000 درهم كمساعدة جزافية من طرف املؤسسة

حسب القدرة على السداد متويل تشاركي تعاقدي
التمويل التشاركي )املرابحة(

40.000 درهم كمساعدة جزافية من طرف املؤسسة

حصيلـــة برنامـــج “امتالك”
)مـــن فاتح شـــتنرب إىل غاية 31 دجنرب 2019(

2849 مســـتفيد. وقـــد ســـاهم الربنامـــج  انطلـــق برنامـــج امتـــاك مـــع بدايـــة شـــتنرب 2019 وســـجل مـــع نهايـــة العـــام، أي خـــال 4 أشـــهر فقـــط، 
ـــة  ـــبة 25 يف املائ ـــاع بنس ـــخص، أي ارتف 5630 ش ـــنة 2019 إىل  ـــال س ـــة خ ـــات املدعم ـــن التموي ـــتفيدين م ـــاميل املس ـــن إج ـــع م ـــك، يف الرف ـــد بذل الجدي

مقارنـــة مـــع ســـنة 2018 )4500 مســـتفيد(.

مبلغ القروض
)مليون درهم(

نسبة املستفيدين % عدد املستفيدين

366,90 45% 1288 اآللية 1

137,68التمويل الكالسيكي 32% 927 اآللية 2

5,11 1% 16 اآللية 3

218,66 22% 618 التمويل التشاركي )املرابحة(

728,35 100% 2849 اجملموع
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جممـــع ســـكني جديد يف مراكش 

ـــييده  ـــم تش ـــد، ت ـــكني جدي ـــع س ـــويق مجم ـــنة 2018، يف تس ـــة س ـــت املؤسس رشع
ـــش. ـــة مبراك مبدين

يتكـــون هـــذا املجمـــع، الـــذي تـــم بنـــاؤه باعتـــامد األســـلوب العريب/األندلـــي 
 410 مـــن   ،)CGI( العقاريـــة العامـــة  الرشكـــة  مـــع  يف هندســـته وبتعـــاون 
57 و121 مـــر مربـــع، وموزعـــة عـــى  شـــقق تـــراوح مســـاحاتها مـــا بـــني 

إقامة.   33

اتفاقيـــات جديدة للســـكن
ـــكنية  ـــاريع س ـــاء مش ـــات وإنش ـــم التموي ـــج دع ـــب برنام ـــة، إىل جان ـــل املؤسس تعم
خاصـــة بـــأرسة التعليـــم، عـــى إبـــرام وتفعيـــل اتفاقيـــات رشاكـــة مـــع مجموعـــة 
مـــن املنعشـــني العقاريـــني مبختلـــف جهـــات اململكـــة مـــن أجـــل توفـــري عـــروض 

ــني. ــة للمنخرطـ تفضيليـ

تـــم إبـــرام، خـــال ســـنتي 2018 و2019، ســـبع اتفاقيـــات رشاكـــة جديـــدة مـــع 
5 و10  منعشـــني عقاريـــني، متكـــن املنخرطـــني مـــن تخفيضـــات تـــراوح مـــا بـــني 

يف املائـــة مـــن مثـــن البيـــع للعمـــوم.

تطور عدد قروض »فوكاليف« من سنة 2003 إىل سنة 2019

عدد املستفيدين السنوات

318 2003

8407 2004

9466 2005

9831 2006

9779 2007

7672 2008

6522 2009

6972 2010

7032 2011

7188 2012

6184 2013

5590 2014

5082 2015

4574 2016

4624 2017

4500 2018

2781 فوكاليف
2019

2849
الربنامج اجلديد امتاك 

)شتنرب - دجنرب(
109.371 اجملموع )2019-2003(

6%

5%15%

11%

16%

13%

0,25%

1%

1%

8%

20%

3%

توزيع املستفيدين من برنامج »امتالك« حسب الجهات
)الحصيلة الراكمية من شتنرب إىل دجنرب 2019(
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التغطيـــة الصحيـــة التكميليـــة 
 )AMC( أبرمـــت مؤسســــــة محمــــــد الســــــادس، يف شـــهر يوليـــوز 2004، عقــــــدا للتأمــيــــن الصحــــــي التكميـــــيل
ـــف  ـــل التكالي ـــض و/أو تحم ـــي تعوي ـــي التضامن ـــني الجامع ـــذا التأم ـــن ه ـــم. يضم ـــم وأبنائه ـــا وأزواجهــ ـــدة منخرطيهــ لفائ

الطبيـــة، باإلضافـــة إىل التغطيـــة التـــي يوفرهـــا النظـــام األســـايس.

طـــورت املؤسســـة نظـــام تأمينهـــا التكميـــيل، ســـنة 2016، مـــن خـــال تعزيـــز ســـلة الخدمـــات لتشـــمل باإلضافـــة إىل 
ـــي  ـــفاء الطب ـــاالت االستش ـــع ح ـــة، جمي ـــاالت الخاص ـــض الح ـــذا بع ـــة، وك ـــة واملكلف ـــرية و/أو املزمن ـــراض الخط ـــة األم تغطي
والجراحـــي التـــي تجـــرى باملؤسســـات العموميـــة أو الخاصـــة، ســـواء أكانـــت داخـــل املغـــرب أو خارجـــه، وذلـــك بغـــض 

النظـــر عـــن طبيعـــة املـــرض أو الحـــادث. 

كـــام تـــم تعزيـــز هـــذه التغطيـــة، التي أصبحت تحمل اســـم +AMC، بالعديـــد من االمتيـــازات اإلضافية أهمها: 

100% بعــــد اقتطــــاع املبلـــغ املؤمــــن مـــن طـــرف التأمــــني الصحـــي  90% إىل     الرفــــع مـــن نســــبة التعويـــض مـــن 
ــاري؛ اإلجبـ

   توفيــــر تعويــــض تكميـــيل يصـــل إىل 150% مــــن التعريفة الوطنيــــة املرجعية )ت.و.م(؛

.»Scanner« الرفــــع مــــن ســــقف التعويــــض بالنسبة للفحوصات بأشــــعة الســــكانري   

تـــم تفويـــض تدبـــري هـــذه التغطية الصحية لرشكة ســــــهام للتأميــــــن وذلك عى إثــــــر طلــــــب عــــــروض مفتــــــوح.

الرعاية الصحية

:AMC+ الحـــاالت الخاصـــة التي تشـــملها التغطيـــة الصحيـــة التكميلية

الـــوالدة )تعويض جزايف(

| 1000 درهـــم يف حالـــة الـــوالدة الطبيعية
| 1500 درهـــم يف حالـــة والدة توأم

| 2000 درهـــم يف حالة الـــوالدة القيرصية

البرصيات

ـــرط  ـــق املنخ ـــى عات ـــة ع ـــف املتبقي ـــغ املصاري ـــن مبل   100% م
ـــهرا ـــكل 24 ش ـــم ل ـــدود 400 دره يف ح

الرمامة الســـمعية

ـــرط  ـــق املنخ ـــى عات ـــة ع ـــف املتبقي ـــغ املصاري ـــن مبل   100% م
ـــهرا ـــكل 24 ش ـــة ل ـــن كل رمام ـــم ع ـــدود 3000 دره يف ح

الطبي الرتويض 

ـــرط  ـــق املنخ ـــى عات ـــة ع ـــف املتبقي ـــغ املصاري ـــن مبل   100% م
2000 درهـــم يف الســـنة لـــكل حـــادث وعـــن كل  يف حـــدود 

مســـتفيد

IRM الســـكانري والتصويـــر بالصـــدى املغناطييس

ـــرط  ـــق املنخ ـــى عات ـــة ع ـــف املتبقي ـــغ املصاري ـــن مبل   100% م
درهـــم  و2000  للســـكانري  بالنســـبة  درهـــم   1000 حـــدود  يف 

IRM بالنســـبة للتصويـــر بالصـــدى املغناطيـــي

األسنان تقويم 

ـــرط  ـــق املنخ ـــى عات ـــة ع ـــف املتبقي ـــغ املصاري ـــن مبل   100% م
يف حـــدود 1200 درهـــم عـــن كل 6 أشـــهر ويف حـــدود 6 مـــرات 

بالنســـبة لألطفـــال الذيـــن ال تتعـــدى أعامرهـــم 16 ســـنة
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التغطيــــة الصحيــــة التكميليــــة +AMC باألرقـــام 

منــــــذ إطــــاق خدمــــة التغطيــــة الصحيــــة التكميليــــة يف شـــهر يوليوز 2004 وحتــــى متـــــم ســــنة 2019، بلـــــغ عــــدد امللفــــات الطبيــــة املعــــوض عنهــــا 
ـــم. ـــار درهـ 1,1 مليـ ـــايل قـــدره  ـــغ إجــمـ ـــا 300.000 أرسة، مببلـ ـــتفادت منهــ ـــدة منخرطـــي املؤسســـة 2.000.000 ملــــف، اسـ لفائ

6.1%، إذ انتقـــل عددهـــم مـــن 101.197 إىل 107.437  ارتفـــع عـــدد املســـتفيدين مـــن تعويضـــات +AMC مـــا بـــني ســـنتي 2018 و2019 بنســـبة 
75.713 إىل  ـــن  ـــم م ـــل عدده ـــث انتق 42%، حي ـــبة  ـــة بنس ـــذه التغطي ـــن ه ـــتفيدين م ـــدد املس ـــع ع ـــنتي 2014 و2019، ارتف ـــني س ـــام ب ـــرط. وفي منخ

ـــخص. 107.437 ش

يف ســـنة 2019، بلــــغ عــــــدد املســـتفيدين مــــن التعويضــــات عــــن الحاالت الخاصــــة *73.930 شــــخص، مقابــــل *33.644 مســــتفيد يف الحــــاالت الخطرة 
ـــا  ـــك ارتفاع ـــون درهـــم، مســـجلة بذل 122 ملي ـــة التعويضـــات  ـــة(. يف نفـــس الســـنة، بلغـــت قيم ـــة واملكلفـ ـــراض املزمنــ ـــد واألمـ ـــة األمـ ـــراض طويلـ )األم

ـــنة 2014. ـــع س ـــة م 68.5% مقارن ـــبة  ـــنة 2018، وبنس ـــع س ـــة م 3.4% مقارن ـــبة  بنس

تطــــور مبالــــغ التعويــــض وعدد املســــتفيدين مــــن التغطية الصحيــــة التكميليــــة للعرشية 2019-2010

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

107.437 101.197 93.403 88.383 81.928 75.713 70.177 66.537 61.189 59.748 عدد املستفيدين

122 118 105.20 90.85 78.9 72.4 66.976 59.375 55.167 53.425
 مبالغ التعويض

)مباين الدراهم( **

)*( ميكــــن للمنخـــرط أن يســـتفيد خـــال نفـــس الســـنة مـــن ضامنتني : التعويــــض عن الحاالت الخطـــرة، والتعويض عــــن الحاالت الخاصة.

)**( تـــم احتســـاب هـــذا املبلغ اعتامدا عى تاريـــخ الترصيحات.

107.437 | 
مســـتفيد من التغطيــــة 

AMC+ الصحيــــة التكميليــــة

التوزيــــع الجهـوي لعـدد املســــتفيدين من التغطيـة 
 AMC+ 2019(الصحيــــة التكميلية(

 AMC+ النفقـــات الصحيــــة وتعويضــــات التغطيـــة الصحية

حصة 
التغطيـــة 

+AMC من 
التكاليـــف 
املتحملـــة

مبلغ 
التعويضـــات

)مبليون 
درهم(

التكاليـــف 
املتحملـــة
)مبليون 

درهم(

عدد 
التصريحـــات 

باملرض

عدد 
املســـتفيدين لسنة ا

%18.6 118 616 212.661 101.197 2018

%19 122.2 655 225.404 107.437 2019

19% مـــــن  يف ســـنة 2019، مكنـــــت التعويضــــات التكميليــــة +AMC مــــن تغطيــــــة 
18.6% ســـنة 2018. ـــل  ـــرف املنخرطـــني، مقاب ـــن طـ ـــة مـ التكاليــــف املتحملــ

)2019-2018(

6347

7177
13.188

8794

15.952

10.407

251

1060

1160

6104

19.497

3696
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نسبة* االستفادة من التغطية الصحية التكميلية +AMC حسب الجهات )2019(

% اجلهات

28% الـــدار البيضاء - ســـــطات

23% الربـــاط - ســــا - القنيطرة

24% فـــاس - مكناس

21% مراكش - آســـفي

22% طنجـــة - تطوان - احلســـيمة

25% ـــة الشرقية اجلهـ

20% ســـوس - ماسة

24% بنـــي مــــال - خنيفرة

18% درعـــة - تافيالت

18% كلميـــم - واد نون

22% العيـــون - الســـــاقية احلمراء

18% الداخلـــة - وادي الذهب

)*( النســــبة املئويــــة للمســــتفيدين مــــن املجمـــوع اإلجــــــاميل للمنخرطــيــــن بالجهة.

التغطيــــة الصحيــــة التكميليـــة

| 2.000.000 ملـــف ُمعـــوض عنه

| 1,1 مليـــار درهم

| 300.000 أســــرة مســـتفيدة

  )ATS( اإلســـعاف والنقـــل الصحي
ـــام التأمــــــني التكميــــــيل خدمـــة اإلســــــعاف والنقـــل الصحـــي  تنضــــــاف إىل نظـــ
)ATS(، الــــــتي توفـــر النقــــــل املجــــــاين إىل إحــــــدى الوحــــــدات االستشــــــفائية 
داخــــــل املغــــــرب أو خارجــــــه، وذلـــك يف حــــــالة وقــــــوع حــــــدث مفاجـــئ أو 

مســــــتعجل )مــــــرض أو حادثــــــة(. 

ــة  ــداث »منحـ ــال إحـ ــن خـ ــنة 2018، مـ ــة، سـ ــذه الخدمـ ــة هـ ــززت املؤسسـ عـ
للتعزيـــة« تُقـــدم يف حالـــة وفـــاة املنخـــرط، أو زوجـــه أو أحـــد أبنائـــه؛ وذلـــك 
بهـــدف املســـاهمة يف تخفيـــف األعبـــاء املاديـــة املرتبـــة عـــن الوفـــاة. تتحـــدد 

قيمـــة املنحـــة عـــى الشـــكل التـــايل: 

  10.000 درهـــم يف حالـــة وفاة املنخرط؛ 

  5000 درهـــم يف حالـــة وفاة الزوجة أو الزوج؛ 

  3000 درهـــم يف حالـــة وفاة أحد األبناء.

ــل  ــات النقـ ــز خدمـ ــى تعزيـ ــة عـ ــت املؤسسـ ــة، عملـ ــذه املنحـ ــة إىل هـ باإلضافـ
ــل  ــز تحمـ ــذا تعزيـ ــة وكـ ــعافات املقدمـ ــرايب لإلسـ ــال الـ ــيع املجـ ــي وتوسـ الطبـ

ــفاء. ــرض االستشـ ــارج بغـ ــة بالخـ ــف اإلقامـ تكاليـ

متكـــن خدمة اإلســـعاف والنقل الصحـــي حاليا من:

ــة  ــص تصفيـ ــام بحصـ ــرى للقيـ ــة ألخـ ــن مدينـ ــرر مـ ــل املتكـ ــري النقـ    توفـ
الـــدم؛

   تحمـــل تكاليـــف نقـــل املريـــض ومرافقـــه للقيـــام باملراقبـــة الطبيـــة 
باملغـــرب؛

  توفـــري النقـــل لاستشـــفاء بالخارج مـــع تغطية مصاريف:

- نقـــل الشـــخص املريـــض واملرافقني املحدديـــن لهذا الغرض؛

-  اإلقامـــة بغـــرض االستشـــفاء: يتـــم تحمـــل مصاريـــف 15 ليلـــة إقامـــة 
للمريـــض ومرافقـــه، متـــدد إىل غايـــة 45 ليلـــة يف حالـــة زرع األعضـــاء؛

- اإلقامـــة بغرض املراقبـــة الطبية؛

   املســـاعدة والنقـــل الجنائـــزي حتـــى مـــكان الدفـــن، مـــع تحمـــل تكلفـــة 
تذكـــرة الذهـــاب واإليـــاب بالدرجـــة الثانيـــة عـــرب الطائـــرة )أو عـــرب أي 

وســـيلة نقـــل أخـــرى( ملرافقـــة املتـــوىف إىل مـــكان دفنـــه باملغـــرب.
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اإلســـعاف والنقـــل الصحي باألرقام

النقـــل الصحي واإلقامة

12.800 أرسة،  ـــدة  ـــف لفائ ـــه 69.824 مل ـــا مجموع ـــف م ـــل تكالي ـــم تحم ـــنة 2004، ت ـــي يف س ـــل الصح ـــني والنق ـــة التأم ـــاق خدم ـــذ إط من
ـــم. ـــون دره 208,5 ملي ـــت  ـــة بلغ ـــة إجاملي بتكلف

 3146 ــدة  ــك لفائـ ــة، وذلـ ــي واإلقامـ ــل الصحـ ــعاف والنقـ ــات اإلسـ ــن خدمـ ــتفادة مـ ــة اسـ ــجيل 12.852 عمليـ ــم تسـ ــنة 2019، تـ يف سـ
ــم. ــون درهـ 16,30 مليـ ــوايل  ــا حـ ــة قدرهـ ــرط بتكلفـ منخـ

باملقابـــل، دفعـــت املؤسســـة لصالح ســـهام لإلســـعاف )Saham Assistance( منحـــة مالية بلغـــت 21,79 مليون درهم.

ـــات  ـــة التدخ ـــاع تكلف ـــى إىل ارتف ـــا أف ـــنة 2018، م ـــع س ـــة م 23% مقارن ـــبة  ـــع بنس ـــة ارتف ـــات املعالج ـــدد امللف ـــارة إىل أن ع ـــدر اإلش تج
32%. ويعـــزى هـــذا التطـــور إىل توســـيع ســـلة الخدمـــات املقدمـــة بعـــد تجديـــد العقـــد يف يوليـــوز 2018. اإلســـعافية بنســـبة 

التوزيـــع حســـب نوع الخدمة )2019(

%)مـــن التكلفـــة اإلجمالية( ـــة )بالدرهم( التكلف عدد امللفـــات املعاجلة اخلدمات

3% 541 780 114 اإلقامة

2% 319 235 172 نقـــل املرافق

7% 1 142 612 988 نقـــل اجلثمان

35% 5 689 782 6534 النقـــل الصحي

53% 8 616 531 5044 النقـــل الصحـــي املتكرر

100% 16 309 940 12 852 اجملموع

13%

11%
9%

7%

19%

10%

1%

4%

2%

7%

11%

5%

التوزيع الجهوي للمســـتفيدين من النقل 
واإلسعاف الصحي )2019(

12.852 |  

3146 | 

عمليـــة إســـعاف ونقل صحي 
2019 يف سنة 

مســـتفيد
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صندوق الدعـــم الطبي 
ــداث  ــق إحـ ــن طريـ ــنة 2007، عـ ــي، سـ ــل الصحـ ــعاف والنقـ ــيل واإلسـ ــي التكميـ ــني الصحـ ــي التأمـ ــز خدمتـ ــم تعزيـ تـ
10 مايـــــني درهـــــم، وذلـــك قصـــد تغطيـــة تكاليـــف  ـــايل قـــــدره  ـــه غـــــاف مــ صنـــــدوق الدعـــــم الطبـــــي الـــذي ُرصـــد ل
ـــك  ـــيل أو تل ـــايس والتكمي ـــني األس ـــرف التأمين ـــن ط ـــا م ـــمولة جزئي ـــة؛ املش ـــرية و/أو املزمن ـــراض الخط ـــة باألم ـــاج املرتبط الع

غـــري املشـــمولة بأيـــة تغطيـــة.

ميكـــــن هـــذا الصنـــدوق مـــن االســـتفادة مـــن مســـاعدة ماليـــة مبـــارشة غـــري مســـرجعة مـــن طـــرف املســـتفيد، وذلـــك 
بعـــد املصادقـــة عـــى الطلبـــات مـــن طـــرف لجنـــة طبيـــة متخصصـــة، وهـــو يشـــمل خاصـــة التعويـــض عـــن تكاليـــف :

   األمـــراض، الخطـــرية و/أو املزمنـــة، غـــري املغطاة من طـــرف التأمينني األســـايس )AMO( والتكمييل )AMC(؛

   األدويـــة املوصوفـــة لعاج األمـــراض الخطرية و/أو املزمنة؛

   الرويـــض أو املعـــدات املخصصة لألشـــخاص ذوي اإلعاقـــات الحركية الجزئيـــة أو الكلية؛

   اإلقامـــة بغرض االستشـــفاء بالخارج.

كـــام يقـــدم صنـــدوق الدعـــم الطبي مســـاعدات جزافية لألطفـــال املصابني بالتوحـــد أو بإعاقة خطرية.  

منحـــة التعزية

2252 منحـــة خـــال ســـنتي  يف مـــا يخـــص منحـــة التعزيـــة، فقـــد تـــم تقديـــم 
ـــم. ـــون دره 18,09 ملي ـــدر بــــ  ـــة تق ـــة إجاملي ـــة مالي ـــك بقيم 2018 و2019، وذل

 )Saham Assistance( ــعاف ــهام لإلسـ ــح سـ ــة لصالـ ــت املؤسسـ ــل، دفعـ باملقابـ
23,46 مليـــون درهـــم. منحـــة ماليـــة بلغـــت 

1648 منخـــرط. يف  يف ســـنة 2019، بلـــغ عـــدد املســـتفيدين مـــن منـــح التعزيـــة 
38% حيـــث انتقـــل مـــن  املتوســـط، ارتفـــع مبلـــغ املســـاعدات املقدمـــة بنســـبة 
ــون  ــنة 2018 إىل 13,26 مليـ ــن سـ ــاين مـ ــدس الثـ ــم يف األسـ ــون درهـ 4,83 مليـ

درهـــم ســـنة 2019.

توزيـــع منـــح التعزية حســـب صفة املؤمَّن )2019(

التكلفـــة عدد املســـتفيدين ن صفـــة املؤمَّ

10 700 000 1070 املنخرطون

2 065 000 413 األزواج

495 000 165 األبناء

13 260 000 1648 اجملموع

توزيـــع املســـتفيدين مـــن منحة التعزية حســـب الجهات )2019(

% اجلهات

21% الربـــاط - ســــا - القنيطرة

15% الـــدار البيضاء - ســـــطات

13% فـــاس - مكناس

9% طنجـــة - تطوان - احلســـيمة

8% بنـــي مــــال - خنيفرة

8% مراكش - آســـفي

8% ـــة الشرقية اجلهـ

7% درعـــة - تافيالت

6% ســـوس - ماسة

2% كلميـــم - واد نون

2% العيـــون - الســـــاقية احلمراء

2% الداخلـــة - وادي الذهب

100% اجملموع
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تطـــور الخدمـــات املقدمة ما بني ســـنتي 2018 و2019

صندوق الدعــــم الطبــــي باألرقام 

ـــف  2470 مل ـــوية  ـــت تس ـــنة 2007، مت ـــي س ـــم الطبـ ـــدوق الدعـ ـــاق صن ـــذ إط من
50,3 مليـــون درهـــم. بقيمـــة ماليـــة بلغـــت 

 يف ســــنة 2018، قدمت املؤسسة 527 مســــاعدة، بقيمــــة ماليــــة إجامليــــة بلغـت حـوايل
 )Pet Scan( 9,5 مليــــون درهــــم، حيـــث متثـــل األدويـــة وتقنيـــة الكشـــف الطبـــي
ـــة. ـــن مجمـــوع املســـاعدات املقدم ـــات الكشـــف نســـبة 88% م ـــي تقني ـــدات وباق واملع

أما يف ســــنة 2019، فقد منحت املؤسسة 492 مســــاعدة، بقيمــــة ماليــــة إجامليـة بلغـت 
 حــــوايل 9,093 مليــــون درهــــم، حيــــث متثــــل األدويــــة املكلفة وتقنيــــة الكشــــف الطبي

)PET Scan( واملعـــدات الطبيـــة واســـتخدام تقنيـــة VMAT وكـــذا الدعـــم املقـــدم 
ـــة. ـــاعدات املقدم ـــوع املسـ ـــن مجمـ ـــني بالتوحـــد نســـبة 84% مـ ـــال املصاب لألطف

الخدمات األدوية
الصحية املنزلية 
ومساعدة ذوي 

االحتياجات 
الخاصة

النقل الطبي 
املتكرر داخل 

املغرب

النقل واإلقامة 
واالستشفاء 

بالخارج

خدمات أخرى 
)املعدات الطبية، 
VMAT، التحاليل 

البيولوجية...(

مساعدة مالية 
ألبناء املنخرطني 
املصابني بالتوحد

الكشف الطبي 
)PET Scan(
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املؤسســـات الصحيـــة املتعاقدة  
مـــن أجـــل تحســـني اســـتفادة منخرطيهـــا مـــن الخدمـــات الطبيـــة باملؤسســـات 
اتفاقيـــات رشاكـــة مـــع  بإبـــرام  الصحيـــة واالستشـــفائية، قامـــت املؤسســـة 
ـــدن  ـــف م ـــدة مبختل ـــربات املتواج ـــادات واملخت ـــفيات والعي ـــن املستش ـــة م مجموع

ــة؛ حيـــث أبرمـــت اتفاقيـــات مـــع:  اململكـ

  17 عيـــادة خاصة؛

   12 مختـــربا للتحاليـــل البيولوجية؛

   2 مراكـــز للفحص باألشـــعة والكشـــف الطبي؛

   2 مراكز لتقويم الســـمع.

متكـــن هـــذه االتفاقيـــات مـــن توفـــري ظـــروف جيـــدة الســـتفادة املنخرطـــني مـــن 
ـــال:  ـــن خ ـــك م ـــة وذل ـــات الصحي الخدم

   إيـــاء عنايـــة خاصـــة بهم وضامن معالجـــة تفضيليـــة مللفاتهم؛

   تبســـيط املساطر واإلجراءات اإلدارية؛

   قبـــول طلب التحمـــل التكمييل +AMC؛

   اعتـــامد أســـعار تفضيليـــة قـــد تصل فيها نســـبة الخصم إىل 30% من الســـعر 
لعمومي.  ا

امللتقيـــات الصحيـــة 
يف إطـــار مجهوداتهـــا للمســـاهمة يف وقايـــة نســـاء ورجـــال التعليـــم مـــن األمـــراض 
الخطـــرية واملزمنـــة، وبهـــدف تعزيـــز اســـتفادة منخرطيهـــا مـــن خدمـــات املواكبـــة 
ـــة  ـــة دوري ـــات صحي ـــم ملتقي ـــنة 2012، بتنظي ـــذ س ـــة، من ـــت املؤسس ـــة، التزم الصحي

مبختلـــف جهـــات املغـــرب.

تقـــدم هـــذه امللتقيـــات العديـــد مـــن الخدمـــات: استشـــارات طبيـــة متخصصـــة، 
وكشـــف مبكـــر عـــن مـــرض الســـكري، باإلضافـــة إىل حصـــص للتحســـيس والتوعيـــة 

برسطـــان الثـــدي وعنـــق الرحـــم.

نظمـــت املؤسســـة، خـــال عامـــي 2018 و2019، 12 ملتقـــى صحـــي يف كل مـــن : 
ـــت،  ـــا، تارودان ـــة، طاط ـــة الرساغن ـــرت، قلع ـــور، تاوري ـــان، الناظ ـــم، طانط ـــت، كلمي تزني
ــاركني يف هـــذه  ــيمة. وقـــد بلـــغ عـــدد املشـ ــازة، والحسـ إنـــزكان، أزرو، زاكـــورة، تـ

امللتقيـــات 2742 شـــخًصا اســـتفادوا مـــن 4141 استشـــارة طبيـــة.

%12

األدوية

لتوحد ا

أخرى )املعـــدات الطبية، 
التحاليل   ،VMAT
لبيولوجية...( ا

الكشـــف/الفحص الطبي 
)PET Scan(

واإلقامة  النقل 
واالستشـــفاء بالخارج

الخدمات الصحية 
املنزلية ومساعدة ذوي 

االحتياجات الخاصة

النقـــل الطبي املتكرر 
املغرب داخل 

توزيـــع خدمـــات صندوق الدعم الطبي ســـنة 2019
)النســـبة املئوية حســـب قيمة الدعم(

%14

%1

%3

%10

%38

%22
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الرتبية والتكوين والثقافة
منحـــة "اســـــتحقاق”  

تنـــدرج منحـــة »اســـتحقاق«، ضمـــن أوىل الخدمـــات التـــي شـــهدت تحســـينات 
ــررت  ــث قـ ــة )2018-2028(، حيـ ــرشي للمؤسسـ ــط العـ ــار املخطـ ــة يف إطـ مهمـ

اللجنـــة املديريـــة، عقـــب اجتـــامع لهـــا يـــوم 12 يوليـــوز 2018، مـــا يـــيل:

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

ــل  ــن قبـ ــا مـ ــرف بهـ ــة املعـ ــات الخاصـ ــجلني باملؤسسـ ــة، املسـ    إدراج الطلبـ
الدولـــة، مـــن بـــني األشـــخاص املســـموح لهـــم باالســـتفادة مـــن هـــذه املنحـــة؛

ـــى  ـــة ع ـــم موزع ـــية يف 30.000 دره ـــة الدراس ـــاميل للمنح ـــغ اإلج ـــد املبل    تحدي
ـــنة. ـــهر يف الس 10 أش ـــدة  ـــهريا مل ـــم ش 1000 دره ـــدل  ـــنوات مبع 3 س ـــدى  م

يتــــــم متويــــــل هــــــذه املنحــــــة مــــــن خــــــال املــــــوارد املاليــــــة لصنــــــدوق 
خــــــاص أحدثتــــــه املؤسســــــة، مببلــــــغ 545 مليــــــون درهــــــم، وفوضـــت 

ـــر. ـــداع والتدبـيــ ـــدوق اإليـــ ـــره إىل صنـــ تدبــيـ

منحـــة "اســـــتحقاق” باألرقام

اســـتفاد 12.139 تلميـــذ متفـــوق مـــن منحـــة اســـتحقاق منـــذ إطاقهـــا وحتـــى 
نهايـــة ســـنة 2019؛ حيـــث ســـجلت ســـنة 2018، 3164 مســـتفيد فيـــام تـــم تخصيـــص 
ـــنة  ـــي س ـــن ممنوح ـــة م ـــوايل 42 يف املائ ـــع ح ـــنة 2019. يتاب ـــال س ـــة خ 2949 منح

ـــة. ـــب والصيدل ـــة والط ـــات الهندس ـــا يف تخصص ـــاتهم العلي 2019 دراس

درهم | 276,83| 12.139 مستفيـــــد مليون 

%5,05

%3,12

%19,77

%21,21

%1,23

%21,9

%2,18

%26,99

%18,27

%69,63

توزيـــع التالميـــذ املمنوحني حســــب التخصصات الدراســـية 
املتبعـــة بالتعليـــم الثانـــوي التأهييل )2019-2018(

توزيـــع التالميـــذ املمنوحني حســــب مؤسســـات التعليم العايل 
املســـجلني بها )2019-2018( 

العلـــوم التقنية

األقســـام التحضريية

أخرى

لجامعات ا

الطـــب - الصيدلة املهندسني مدارس 

ـــوم التجريبية العل

العلـــوم الرياضية )أ( و)ب(

اآلداب والعلوم اإلنســـانية

علـــوم االقتصاد والتدبري

مدارس التجـــارة )املعهد العايل 
للتجارة وإدارة املقاوالت، املدرســـة 
الوطنيـــة للتجارة والتســـيري(

وعيـــا منهـــا بأهميـــة الخدمـــات التعليميـــة والثقافيـــة وتكامـــل أدوارهـــام، تعمـــل املؤسســـة عـــى دعمهـــام وتعزيزهـــام 
لفائـــدة منخرطيهـــا وذلـــك مـــن خـــال تزويدهـــم مبـــوارد ثقافيـــة مختلفـــة، ســـواء كانـــت ماديـــة أو إلكرونيـــة.

ويف هـــذا اإلطار، تعمل املؤسســـة عى: 

   تقديـــم منـــح »اســــتحقاق« ســــنويا ألبنـــاء املنخرطيــــن الحائزيـــن عـــى شـــهادة الباكالوريـــا بامتيـــاز، حيـــث تهـــدف 
هـــــذه الخدمـــة إىل تثمـيــــن وتشـــــجيع واســــــتدامة التفــــــوق داخــــــل املنظومــــــة الربويــــــة؛

  تعزيــــز وتشــــجيع التعليـــم األويل؛

  إنشــــاء مرافـــق اجتامعيــــة وثقافية؛

   املســــاهمة يف املبـــــادرة الوطنيـــــة »مليـــــون محفظـــــة« الرامية إىل تشـــــجيع متـــــدرس األطفـــــال املنحدريـــــن مــــن أرس 
معـــــوزة. وصلــــــت قيمــــــة دعـــــم املؤسســـــة لهـــــذه املبــــادرة إىل 103 مليــون درهـم مـــــع متـم سـنة 2019.

%10,63
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التعلـيـــــــم األولـــــي  
عملــــت  العمومـــي،  األويل  التعليــــم  لدعـــم  إطــــــار جهودهــــــا  يف 
املؤسســــــة منــــذ سنة 2009 عــــى إنشــــاء 18 مدرســــة منوذجيــــــة يف عـدة 
ـــد  2525 مقعـ ـــل ل  ـــة تصـ ـــتيعابية إجامليـ ـــدرة اس ـــرب، بقـ ـــدن باملغـــ مـ

ـــم. ـــون درهــ 86 مليـ ـــغ  ـــتثامر بلــ وباســ

ـــن  ـــم األويل لتمكـيــ ـــرض التعليــ ـــز عــ ـــادرة إىل تعزيــ ـــذه املبـ ـــعى هــ تسـ
أطفــــــال املنخرطني، مــــن تطويــــر املهــــارات الازمـــــة ملســــار درايس ناجـح 

جـودة. وذي 

تقــــوم املؤسســـــة أيضــــا بدعـــــم مصاريــــــف متــــدرس أطفــــال املنخرطـــني 
بنســــــبة 50% حيــــث وصلــــت قيمة هــــذا الدعــــم إىل 55 مليـــــون درهـم، 

نهايـــة ســـنة 2019.

العرشيـــة املؤسســـة، خـــال  مبـــدارس  24.789 طفـــل  تســـجيل   تـــم 
ـــية ـــم الســـنة الدراسـ ـــجلوا برسـ 2462 طفـــل سـ ـــن بينهـــم   2009-2019، مـ

 .2020-2019

ـــى  ـــة، ع ـــة منوذجي ـــداث مدرس ـــرشوع إح ـــى م ـــا ع ـــة حالي ـــف املؤسس تعك
ـــوغ  ـــدف بل ـــك به ـــن، وذل ـــة والتكوي ـــة للربي ـــة إقليمي ـــكل مديري ـــل، ب األق

ـــم األويل. ـــة للتعلي ـــه 82 مدرس ـــا مجموع م

يف هـــذا الصـــدد، عملـــت املؤسســـة ســـنة 2019 عـــى تحديــــد العقــــار 
10 مــــدارس جديــــدة للتعليــــم األولــــي بــــكل مــــن املـــدن التاليــــة:  لبنــــاء 
بــــن ســــليامن، أكــــدز، تارودانــــت، تزنيــــت، بــــركان، تاوريرت، الخميسـات، 

ـــة. ـــال واملحمدي ـــي م ـــيدية، بنـ الرشـ

التوزيــــع الجغرايف ملــــدارس التعليم األويل للمؤسســـة

أكادير

الرباط
سال

العرائش

طنجة تطوان

)2( الحسيمة 

وجدة

مراكش

الجديدة

س مكنا

لعيون ا

سطات

الـــدار البيضـــاء - حي الربنويص
الـــدار البيضاء – شـــارع غاندي

لقنيطرةفاس ا

18 | 

24.789 | 

مدرسة

طفل مســـتفيد

منحـــة التعليـــم األويل 
ـــم  ـــة ت ـــة رشاك ـــال اتفاقي ـــن خ ـــك م ـــم األويل وذل ـــم التعلي ـــي لتعمي ـــج الوطن ـــنة 2018، يف الربنام ـــة، س ـــت املؤسس انخرط
ــة مـــن  ــزم املؤسسـ ــايل والبحـــث العلمـــي، تلتـ ــم العـ ــة والتكويـــن املهنـــي والتعليـ ــة الوطنيـ ــا مـــع وزارة الربيـ توقيعهـ

خالهـــا، بتعزيـــز التعليـــم مـــا قبـــل املـــدريس لفائـــدة أبنـــاء األرسة التعليميـــة. 

ـــم،  ـــال التعلي ـــاء ورج ـــدة نس ـــم األويل لفائ ـــة للتعلي ـــداث منح ـــا، إح ـــم تفعيله ـــي ت ـــة الت ـــات الرشاك ـــني أوىل مقتضي ـــن ب م
2000 درهـــم، مُينـــح ســـنويًا عـــن كل طفـــل يف مرحلـــة التعليـــم األويل، متوفـــر  وهـــي عبـــارة عـــن دعـــم مـــايل بقيمـــة 
عـــى رمـــز مســـار، وُمســـجل باملســـتوى األول أو الثـــاين مـــن التعليـــم األويل بإحـــدى املـــدارس العموميـــة أو الخاصـــة 

املرخـــص لهـــا مـــن طـــرف وزارة الربيـــة الوطنيـــة.

الخدمة تفعيل 

إن إطاق هذه الخدمة اإللكرونية اســـتلزم:

   إحـــداث صندوق خـــاص بالتعليم األويل برصيد يقدر مبليار درهم ؛

   توقيـــع اتفاقيـــة تبـــادل املعطيات مع وزارة الربية الوطنية والتكوين املهنـــي والتعليم العايل والبحث العلمي ؛

   توقيـــع اتفاقيـــة تبادل املعطيات وتدبري امليزانية مـــع الخزينة العامة للمملكة ؛

   إحداث تطبيق إلكروين خاص مبنح التعليم األويل، بغرض رقمنة مســـطرة الرشـــيح والتتبع اآلين ملســـطرة معالجة امللفات.

47 462019 - 2018 تقريـــر األنشطـــة



ـــة  الثقــافــ
ـــائطية  ـــات الوســـ ـــز املكتبـــ ـــاء وتجهيـــ ـــال إنشـــ ـــن خ ـــة، م ـــدف املؤسســـ تهـــ
واملراكــــــز السوســـيو-ثقافيــــــة، إىل دعـــــم الثقافـــــة واملســـــاعدة عــى اكتشــاف 
تنـــــوع وغنى مجـــــاالت املعرفـــــة، وتوســـــيع نطـــــاق الوصـــــول إىل املعلومــــــات.  
توفـــر هــــذه البنيــــات أرصــــدة ومــــوارد وثائقيــــة مهمـــة، كـــام تشـــكل فضـــاء 

ـــكار. ـــادل األف ـــاف وتب الكتشـ

ــات  ــم خدمـ ــا، يف تقديـ ــة أيضـ ــة واملنفتحــــ ــق، املتنوعــ ــذه املرافـ ــاهم هــ تسـ
ثقافيـــة لفائـــدة األطفــــال واألشـــخاص ذوي االحتياجــــات الخاصـــــة، خاصــــة 
ضعــــاف البــصــــر واملكفوفــــني منهم، وتامــــــذة املـــــدارس وطـــــاب الجامعــــات 
أو  الثقافيـــة  واملؤسســــات  االجتامعيـــة  األعــــامل  العموميــــــة وجمعيــــات 
التعليميــــة. ويســـتفيد كذلـــك مـــن هـــذه املرافـــق، جميـــع منخرطـــي املؤسســـة 

ــم. ــاف أعامرهـ ــى اختـ ــا، عـ ــن عليهـ ــع املتوافديـ وجميـ

ـــد الوثائقي الرصيـ

يضــــم الرصيـــد الوثائقـــي للمؤسســـة 47.362 منشــــــور باللغتــيــــن العربيــــــة 
والفرنســــية، مـــوزع بـــني املكتبـــة الوســــائطية بالربــــاط )47%(، واملكتبـــة 
ـــم  ـــوان )19%(. يض ـــايف بتطـ ـــيو ثق ـــز السوسـ ـــة )34%(، واملركـ ـــائطية بطنج الوس
ـــوع  ـــن مجمـ 74% مـ ـــبة  ـــل نس ـــة متث ـــع وثائقيـــ ـــات ومراج ـــد روايـ ـــذا الرصيـ هـ

محتويـــــاته.

32 صحيفـــة  تنضــــاف لهـــذا الرصيـــد الوثائقـــــي، محتويـــات األكشــــاك التــــي تضـــم 
ـــة. ـــرى مجاني ـــا و5 أخ ـــؤدى عنه ـــات م ـــد بيان ـــذا 9 قواع ـــة وك ـــة ودوري و146 مجل

وبهــــدف إثــــراء برامـــــج التنشــــيط واملواكبــــة البيداغوجيــــــة، تـــــم اقتنـــاء 3746 
ـــن أعــــامال  ـــة للموســـيقى، تتضمــ ـــراص مدمجـ ـــو وأقــ ـــوان لتســــجيات الفيديـ عنــ

مــــن الــــراث الســــيناميئ الوطنــــي والعالـمي.

منحـــة التعليـــم األويل باألرقام
)الحصيلة الراكمية من 20 يوليوز إىل 15 دجنرب 2019(

منـــذ إطـــاق هـــذه الخدمـــة يف شـــهر يوليـــوز 2019، وإىل غايـــة نهايـــة شـــهر 
دجنـــرب 2019، توصلـــت املؤسســـة ب 21.474 طلبًـــا لاســـتفادة مـــن هـــذه 
بــــ  ــدرت  ــي قٌـ ــة، والتـ ــات املتوقعـ ــدد الطلبـ ــن عـ 77% مـ ــبة  ــة، أي بنسـ املنحـ
ــات  ــجلني يف مؤسسـ ــال املسـ ــة باألطفـ ــات الخاصـ ــل الطلبـ ــب. متثـ 28.000 طلـ
ــن  53% مـ ــع  ــام يتابـ ــا، فيـ ــل بهـ ــات املُتوصـ ــوع امللفـ ــن مجمـ 77% مـ ــة  خاصـ
ــم األويل و%47  ــن التعليـ ــاين مـ ــتوى الثـ ــتهم باملسـ ــتفيدين دراسـ ــال املسـ األطفـ

منهـــم باملســـتوى األول.

أمـــا يف مـــا يخـــص التوزيـــع الجغـــرايف، فـــإن أكـــرث مـــن نصـــف الطلبـــات )%56( 
صـــدرت عـــن أربـــع جهـــات ويتعلـــق األمـــر بالـــدار البيضـــاء - ســـطات )%15(، 
فـــاس - مكنـــاس )15%(، مراكـــش - آســـفي )13%( والربـــاط - ســـا - القنيطـــرة 

.)%13(

الذكور
%52

اإلناث
%48

املكتبـــة الوســـائطية بالرباط

فتحــــــت هـــذه املكتبــــــة أبوابهـــا يف وجـــه العمــــــوم يف شـــهر فربايــــــر مـــن 
800 مــــــر مربــــــع،  ســـنة 2010 وقــــــد تــــــم بناؤهــــــا عـلـــــى مســــــاحة 
وتحتــــــوي عــــــى عــــــدة فضــــــاءات خاصــــــة تضـــم: كشــــــك، فضــــــاء بــــــراي، 
فضــــــاء األطفــــــال والشــــــباب، فضــــــاء متعـــدد الوســـائط، فضـــاءات وقاعــــــات 

للدراســــــة واملطالعـــة، قاعــــــات للتكويــــــن وفضــــــاء للعـــرض.

أرقام هامة لســــنة 2019

| 2304 شـــخص مســـجل )+5.5% مقارنــــة مع 2018( 

| 4076 إعـــارة كتـــاب )+5.54% مقارنــــة مع 2018(

| 568 نشـــاط ثقـــايف )+19% مقارنـــة مع 2018(

| 19.410 مســـتفيد )+50.20% مقارنـــة مـــع 2018(

املكتبـــة الوســـائطية مبدينـــة طنجة

فتحــــــت املكتبــــــة الوســــــائطية بطنجــــــة أبوابهــــــا، يف شـــهر دجنــــــرب مـــن 
ســـنة 2013، يف حـــــي شــــــعبي مببنــــــى مدرســــــة تاريخيــــــة مرممــــــة، يعــــــود 
تاريــــــخ بنائهــــــا إىل أوائــــــل القــــــرن العرشيــــــن )مدرســــــة ســــيدي محمــــــد 
بــــــن عبــــــد اللــــــه الكائنـــة بحـــي عــــــني قطيــــــوط(. متتــــــد املكتبــــــة عــــــى 
730 مــــــر مربــــــع وتضــــــم ســــــتة فضــــــاءات مجهــــــزة وعمليــــــة:  مســــــاحة 
كشــــــك، فضــــــاء بــــراي، فضـــــاء األطفــــــال، فضـــــاء الوســــائط املتعــــددة، قاعـــة 

للتكوينــــات وقاعــــة متعـــــددة الخدمــــات.

أرقام هامة لســــنة 2019

| 2391 شـــخص مســـجل )+9.48% مقارنــــة مع 2018( 

| 6025 إعـــارة كتـــاب )-10.53% مقارنــــة مع 2018(

| 764 نشـــاط ثقـــايف )+64.66% مقارنـــة مع 2018(

| 56.650 مســـتفيد )+51% مقارنـــة مـــع 2018(

توزيع طلبات الرتشـــيح حســـب النوع
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املركز السوســـيو ثقـــايف بتطوان

ــوان ســـنة 2016، أول  ــادس مبدينـــة تطـــ ــت مؤسســـــة محمـــــد الســـ فتحـــ
ـــون  ـــة والفنـــ ـــون التطبيقيـــ ـــص يف الفنـــ ـــا متخصــ ـــايف لهــ ـــيو ثقــ ـــز سوســ مركــ
التشــــــكيلية. وقـــد أُقيـــم هـــذا املركــــــز باملدرســــة امللكيــــة للبنـــات ســـابقا والتـــي 
ـــة  ـــون الجميلـ ـــدار الثقافـــة ومعهـــد الفنـ ـــة عريقـــة، مجـــاورة ل تعتـــرب معلمـــة تربوي

وكـــذا للعديـــد مـــن املؤسســــات الثقافيــــة والتعليميـــة.

650 مـــر مربـــع، عــلــــى  يشــــــتمل املركــــــز، الـــذي ميتـــد عـــى مســـاحة 
فضــــــاءات للتوثيــــــق والقــــــراءة، والتنشــــــيط والعــــــرض لــــكل األعــــــامر. 
ـــات  9 تخصصـــ ـــارات يف  ـــر املهـــ ـــم وتطويـــ ـــات للتعليـــ ـــدم ورشـــ ـــام يقـــ كـــ
فنيــــــة: الصباغـــة، الرســــم، الصباغــــة املائيــــــة، النحــــــت، الخــــــزف، التصويــــــر 
الفوتوغــــــرايف، الرســــم الحاســــويب، املوســــــيقى والغنــــاء، وذلــــــك بتوجيـه وتأطري 

ـــا. ـــربة والبيداغوجيـ ـــني الخـــ ـــون بـــ ـــن يجمعـ ـــن فنانـيـ م

أرقام هامة لســــنة 2019

| 1668 شـــخص مســـجل )+26.65% مقارنــــة مع 2018(

| 7244 إعـــارة كتـــاب )+131% مقارنــــة مع 2018(

| 667 نشـــاط ثقـــايف )+27.53% مقارنـــة مع 2018(

| 45.448 مســـتفيد )+64.20% مقارنـــة مـــع 2018(

منارات راديو 

»راديـــو   ،2019 نونـــرب  يف  املؤسســـة  أطلقـــت 
منـــارات«، وهـــو أول إذاعـــة إلكرونيـــة موجهـــة 
لنســـاء ورجـــال الربيـــة والتكويـــن. تقـــدم هـــذه 
محتويـــات  عـــى  يشـــتمل  برنامجـــا   25 اإلذاعـــة 
عـــى  تبـــث  ومتنوعـــة،  غنيـــة  وثقافيـــة  تربويـــة 
4 مواضيـــع رئيســـية  مـــدار اليـــوم، وتتمحـــور حـــول 
وهـــي: التاريـــخ والـــراث املغـــريب، الفـــن والثقافـــة، 
ــدة  ــة لفائـ ــات االجتامعيـ ــي، والخدمـ ــث العلمـ البحـ

والتكويـــن. الربيـــة  أرسة 

ـــش  ـــج تناق ـــن الربام ـــة م ـــة متنوع ـــاور مجموع ـــذه املح ـــن ه ـــور م ـــن كل مح يتضم
وتحلـــل، باللغتـــني العربيـــة والفرنســـية، مواضيـــع تربويـــة وفنيـــة وثقافيـــة 

بأجنـــاس إذاعيـــة مختلفـــة: كبســـوالت، حـــوارات، بورتريهـــات، تقاريـــر...

أروقة العـــرض الفنية

ـــجيع  ـــاءات لتشـــ ـــة فضـــ ـــة للمؤسســـ ـــة التابعـــ ـــرض الفني ـــة الع ـــكل أروقـــ تش
مختلــــــف أنــــــواع التعبيــــــر الفنــــــي، باإلضافـــة إىل صقـــل وإبــــــراز مواهــــــب 
املنخرطـيـــــن يف مختلــــــف مجــــــاالت الفنــــــون التشــــــكيلية والتطبيقيــــــة: 

ـــارصة... ـــون املعـــ ـــرايف، الفنـــ ـــر الفوتوغـــ ـــت، التصويـــ ـــة، النحـــ الصباغـــ

ــم  ــاط، ثـ ــزي بالربـ ــا املركـ ــنة 2009 مبقرهـ ــا سـ ــة أول رواق لهـ ــت املؤسسـ فتحـ
ـــوان. ـــة تط ـــايف مبدين ـــيو ثق ـــز السوس ـــنة 2016، باملرك ـــان، س ـــه رواق ث ـــاف إلي انض

أرقام هامة ســـنة 2018 

| 10 معـــارض فردية 

| 7 معـــارض جامعية

أرقام هامة ســـنة 2019 

| 14 معـــرض فردي 

| 1 معـــرض جامعي
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تحظـــى خدمـــات الرياضــــة والرفيــــه والســـفر باهتـــامم كبـــري مـــن قبـــل أرسة 
الربيـــة والتكويـــن، مـــام جعـــل املؤسســـة تســـطر برنامـــج عمـــل مهـــم يف هـــذا 

املجـــال يرتكـــز عـــى: 

   دعــــم التنقـــل بـــــني املــــدن، ميكـــن املنخرطــيــــن مـــن االســــــتفادة مــــــن 
تخفيضـــــات عـــى تذاكـــر الســـفر بالقطـــــار، وذلـــك يف إطــــــار االتفاقيــــة 
الجديـــدة التـــي أبرمتهـــا املؤسســـة مـــع املكتـــب الوطنـــي للســــكك الحديديــــة.

ـــات  ـــل االتفاقيـــ ـــه، بفضـ ـــرب وخارجـ ـــل املغــ ـــفر داخـ ـــروض الســ ـــع عــ    تنويـ
ـــعار  ـــن أس ـــتفادة مـ ـــل االسـ ـــن أج ـــة مـ ـــات فندقيـ ـــع مجموعـ ـــة مـــ املوقعـــ

ــن. ــة والتكويــ ــة ألرسة الربيــ تفضيليـ

ـــع  ـــياحية يف جميـــ ـــز ســ ـــامت ومراكـ ـــة ومخيـ ـــيو رياضيـ ـــة سوسـ ـــاء أنديـ    بنـــ
أنحــــاء البــــاد لتمكـيــــن املنخرطـيــــن مــــن إقامــــة الئقـــــة، غنيــــة باألنشــــطة 

الرفيهيـــــة واالستكشــــافية.

مــــن جهــــة أخـــــرى، تدعـم املؤسســـــة ســـــنويا إنشــاء 6 نــــــوادي جهويـــة ألرسة 
الربيـــة والتكويـــن يف العديــــد مـــن جهـــات اململكــــة؛ حيـــث تخصـــــص لــــكل نــــادي 

غـــاف مـــايل يقــــدر ب 500 ألــــف درهــــم.

مــــع متـــــم ســـــنة 2019، دعمــــت املؤسســــة 56 نــــاديا لألســــاتذة بتكلفـــــة ماليــــة 
بلغــــت 28 مليــــون درهـــــم.

التنقـــل عـــرب القطار
ـــة  ـــكك الحديدي ـــرب الس ـــا ع ـــات منخرطيه ـــنة 2003، تنق ـــذ س ـــة، من ـــم املؤسس تدع
ــب  ـــع املكتــ ــة م ـــة املربمـ ـــرب 2018، االتفاقي ــددت يف نون ــث جـ ـــة، حيـ الوطني

الوطنــــي للســــــكك الحديديــــــة.  

ــن  ــم، مـ ــم وأبناءهـ ــن وأزواجهـ ــدة املنخرطــيــ ــة الجديـ ــذه االتفاقيـ ــن هـ متكـ
30% عـــى تذاكـــــر الســـــفر بالقطـــــار،  االســــــتفادة مــــــن تخفيـــض بنســـبة 

باإلضافـــة إىل مزايـــا أخـــرى، تتمثـــل يف:

   توســـيع االســـتفادة من هذا التخفيض ليشـــمل :
  القطـــار فائـــق الرسعة »الرباق«؛

  جميـــع قطارات الخط؛
  القطـــارات املكوكيـــة الرسيعة.

ــني، إىل  ــاء املنخرطـ ــبة ألبنـ ــض، بالنسـ ــذا التخفيـ ــن هـ ــتفادة مـ ــد االسـ    متديـ
ــنة. ــنة بـــدل 18 سـ غايـــة ســـن 21 سـ

ـــن 15  ـــد ع ـــا يزي ـــمت املؤسســـة م ـــنة 2002، دعـ ـــة س ـــذ إطـــاق هـــذه الخدمـ منـ
مليـــون رحلـــة مبعـــدل 1,4 مليـــون رحلـــة ســـنويا.

ـــاع  ـــة، أي ارتف ـــنة 2019، 1.454.886 رحل ـــال س ـــة، خ ـــات املدعم ـــدد الرح ـــغ ع بل
بنســـبة 10.30% مقارنـــة مـــع الســـنة الفارطـــة 2018 )1.319.003 رحلـــة(، وقـــد 

ـــات. ـــوع الرح ـــن مجم ـــبة 72% م ـــط نس ـــارات الخ ـــرب قط ـــات ع ـــجلت التنق س

هامة أرقام 

| 15 مليـــون درهم يف الســــنة
| +1,4 مليــــون رحلة يف الســــنة

االصطياف
إميانـــا منهـــا بفعاليـــة آليـــة التدبـــري املفـــوض يف تســـيري املشـــاريع املتخصصـــة، 
ــة يف  ــجيع املهنيـ ــة يف تشـ ــاتية واملتمثلـ ــا املؤسسـ ــن قيمهـ ــدة مـ ــا لواحـ وتفعيـ
تدبـــري الخدمـــات، أحدثـــت املؤسســـة، ســـنة 2018، رشكـــة إلدارة منشـــآتها 

."Zéphyr Développement SA" الرياضيـــة والســـياحية تحمـــل اســـم

ــم  ــدل واملتمـ ــم 03-10، املعـ ــون رقـ ــات القانـ ــاً ملقتضيـ ــة وفقـ ــت الرشكـ أُحدثـ
للقانـــون رقـــم 73.00 القـــايض بإحــــداث وتنظيـــم املؤسســــة، والـــذي يســـمح 

لهـــذه األخـــرية بإنشـــاء رشكات أو فـــروع تهــــدف إىل تطويــــر مهامهـــا.

ــش،  ــياحي "Zephyr-Targa " مبراكـ ــب السـ ــا املركـ ــة حاليًـ ــذه الرشكـ ــر هـ تديـ
ــاط. ــد بالربـ ــس" املتواجـ ــايض "الرنجـ ــيو ريـ ــادي السوسـ ــة إىل النـ باإلضافـ

املركــــــب الســــــياحي "زفـــر تارغة”

افتُتـــح املركـــب الســـياحي »زفـــري تارغـــة« مبدينـــة مراكـــش نهايـــة ســـنة 2017، 
وذلـــك بهـــدف تعزيـــز وتطويـــر الخدمـــات الرفيهيـــة التـــي تقدمهـــا املؤسســـة، 
واالرتقـــاء بهـــا إىل مســـتوى تطلعـــات أرسة الربيـــة والتكويـــن، ال ســـيام يف مـــا 

يخـــص اإلقامـــات الســـياحية.

تـــم تصميـــم هـــذا املركـــب عـــى شـــكل قريـــة ســـياحية، بنيـــت وجهـــزت عـــى 
ــث  ــم، حيـ ــون درهـ 220 مليـ ــا  ــة قدرهـ ــة إجامليـ ــارات بتكلفـ 6 هكتـ ــاحة  مسـ
ـــر  70 م ـــن  ـــاحتها ع ـــد مس ـــعة تزي ـــقق واس ـــوم، وش 4 نج ـــة  ـــن فئ ـــا م ـــم فندق يض

مربـــع، فضـــا عـــن فضـــاءات للرفيـــه واالســـتجامم.

ــآت  ــييد منشـ ــال تشـ ــن خـ ــياحية مـ ــا السـ ــز عروضهـ ــة تعزيـ ــزم املؤسسـ وتعتـ
ــر  ــدة وأكاديـ ــدن الجديـ ــن مـ ــكل مـ ــاء، بـ ــور البنـ ــا يف طـ ــد حاليـ ــرى، توجـ أخـ

وإفـــران.

يف ســـنة 2018، بلغ:

  معدل ملء الغرف والشـــقق نســـبة %33  

  متوســـط ســـعر حجز الغرف أو الشـــقق 313,31 درهم

أمـــا يف ســـنة 2019، فقد بلغ:

  معدل ملء الغرف والشـــقق نســـبة %48 

  متوســـط ســـعر حجز الغرف والشـــقق 395,64 درهم

الرياضة والرتفيه والسفر
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نبذة عـــن "زفر تارغة”

املساحة

| 60.000 مـــر مربع 
تكلفــــة البنــــاء والتجهيز

| 220 مليـــون درهم
الطاقة االســـتيعابية

| 700 رسيــــر مــــوزع عى 150 غرفة فندقية و104 شــــقة
تجهيزات

| 3 مســـابح
| 1 مطعم يســــع 200 شـــخص

| 1 قاعة املؤمترات تســـع 300 شـــخص 

خارجية فضاءات 

| 1 أغـــورا
 )Kids club( 1 نــــادي األطفال |

| 1 باحــــة ألعـــاب لألطفال
| 1 ملعـــــب متعـــدد الرياضـــات

| 1 ملعــــب للغولــــف املصغر
منتجــــع صحي

| جاكوزي
)Sauna( حــــامم بخار |

| حاممــــات فردية
| فضــــاءات للتجميـــل

نــــــــادي الــرنجــــــس الربـــاط
فتحــــت املؤسســــة ســـنة 2014، أول نــــادي سوســـــيو ريــــايض لهـــا بالربــــــاط، وهـــو 
ميتـــــد عى مســــاحة 3 هكتــــارات، حيــــث تــــم بنــــاؤه وتجهيــــزه بتكلفــــة إجامليــــة 
ـــادي  ـــذا النـ ـــاء ه ـــدد أعض ـــغ ع ـــنة 2019، بل ـــم. يف س ـــون درهـــ 75 ملي ـــت  بلغـ
ـــنة 2018. ـــع س ـــة م 3% مقارن ـــبة  ـــدر بنس ـــادة تق ـــجا أي بزي ـــوا، مس 7710 عضـ

ـــن  ـــاز، إذ متكـ ـــه بامتيـ ـــة والرفيـ ـــاء للرياض ـــاط فضـ ـــس الرب ـــادي الرنجـ ـــرب نـ يعتـ
ــة،  ــطة )الرياضـ ــن األنشـ ــد مـــ ــتمتاع بالعديــ ــن االســ ــات مــ ــه العائـ فضاءاتــ
الســـباحة، كـــرة املـــرب..(، فهــــو يشـــتمل عـــى قاعــــة للحفــــات، صالونـــات 
8 أنشــــطة رياضيــــة وترفيهيــــة  خاصـــة، مطاعــــم، إضافــــة إىل فضــــاءات ملامرســــة 

مختلفـــة.

ــواء  ــر يف الهـ ــى واآلخـ ــام مغطـ ــبحني، أحدهـ ــم مسـ ــباحة تضـ ــة السـ    أكادمييـ
الطلـــق، وجاكـــوزي ومســـبح لألطفـــال. يتـــم تدفئـــة هـــذه التجهيـــزات عـــى 
ــن  ــعة مـ ــة واسـ ــة مجموعـ ــن مامرسـ ــا مـ ــني منخرطينـ ــنة، لتمكـ ــدار السـ مـ

ــة.  ــات املائيـ ــطة والرياضـ األنشـ

ـــى  ـــة، علـ ـــة الرملي ـــي، ذو األرضي ـــب الرئيـ ـــر امللعـ ـــس. يتوفـ ـــب للتنـ    5 ماعـ
550 مقعــــد، حجــــرات للصحافــــة، ومنصــــة رســــمية كبـيــــرة. يجـــاور امللعــــب 

الرئيــــي أربعـــة ماعــــب أخــــرى. 

   1 مركــــز يضـــــم: فضـــــاء كـــــامل األجســـام، فضـــاءان لتامريــــن العـــدو، قاعــــــة 
لتامريـــــن الدراجـــة، قاعــــة للســــكواتش، وفضــــاء للياقــــة البدنيــــة.

   1 باحــــة للعــــب األطفــــال، تغطــــي مســـاحة قدرهــــا 200 مـــــر مربـــــع، وقـــــد 
تــــم تجهيزهــــا بعــــدة ألعـــاب مـــــن قبيـــــل األرجوحـــات، إضافـــــة إىل ألعــــاب 

أخـرى.

   1 ملعــــب متعــــدد الرياضـــــات، تــــم تجهيـــــزه ليســــمح مبامرســــة أنشـــطة كـــرة 
الســـلة وكـــرة الطائـــرة وكــــرة اليــــد وكــــرة القــــدم املصغــــرة. 

   1 ملعــــب الكــــرة الحديديــــة يتوفر عى ســـاحتني للعب.

ـــة )بينــــغ بونــــغ(، يوفـــــر طاولتـيــــن  ـــة كـــرة الطاول ـــاء مخصــــص لرياضـ    1 فضـ
ـــق. ـــواء الطل ـــني يف الهـ اثنتـ

العـــرض 1:  يشـــمل جميع األنشـــطة الخارجية )مســـبح غـــري مغطى، ملعب متعــــدد 
الرياضـــات، باحـــة للعب األطفال....(،

ــاة  ــص منتقـ 3 حصـ ــن  ــكيلة مـ ــع تشـ ــة مـ ــطة الخارجيـ ــمل األنشـ العـــرض 2:  يشـ
مـــن بـــني مختلـــف األنشـــطة التـــي متـــارس داخـــل الفضـــاء املغطـــى، 

باملســـبح  حصـــص   3 إىل  باإلضافـــة  الخارجيـــة  األنشـــطة  العـــرض 3:  يشـــمل 
املغطـــى و3 حصـــص بقاعـــات اللياقـــة البدنيـــة.
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اخمليمـــــــات
ــاء  ــة قضــ ــا إمكانيــ ــر ملنخرطيهـ ــة توفـ ــت املؤسسـ ــنة 2018، كانـ ــدود سـ إىل حـ
عطلهــــــم مبركزيــــــن لاصطيــــــاف، يتواجـــدان مبدينتـــي الجديـــدة )ميمـــوزا( 

ــتان(.  ــعيدية )البســ والسـ

يتواجــــد املخيـــامن بالقرب مــــن الشــــاطئ ويتوفران عى عـــدة تجهيزات:

240 خيمــــة تســــع كل واحــــدة منهـــــا 5 أشــــــخاص، فضـــــاءات خـــراء، مسـابح، 
ـــن  ـــة واألمـ ـــيط، والصحـ ـــات للتنشـ ـــب، خدمـ ـــب، مرائـ ـــاءات للعـ ـــم، فضـــ مطاعــ

ــض... والتمريـ

ــة  ــية وتقنيـ ــات هندسـ ــراء دراسـ ــنة 2019، يف إجـ ــال سـ ــة، خـ رشعـــت املؤسسـ
ــتوى  ــن املسـ ــاف مـ ــن لاصطيـ ــني إىل مركزيــــ ــن املخيمـ ــل هذيـ ــرض تحويـ بغـ

الرفيـــع ويســـتجيبان ملعايـــري اإلقامـــة الســـياحية.

هامة أرقام 

عدد األرس املســـتفيدة ســـنة 2018

زا ميمـــو

| 309 أرسة
البســــــتان

| 317 أرسة

التصميـــم املعـــاري – مركز االصطياف البســـتان )الســـعيدية(التصميـــم املعـــاري – مركز االصطيـــاف ميموزا )الجديدة(

احلـــــــج  
عززت املؤسســـة، ســـنة 2018، خدمة املســـاعدة عى أداء مناســـك الحج مبزايا جديدة تتمثل يف:

ــن  ــة مـ ــاليم األجريـ ــني يف السـ ــني املرتبـ ــم، للمنخرطـ ــم إىل 35.000 درهـ ــن 24.500 درهـ ــم، مـ ــة الدعـ ــع قيمـ    رفـ
9 فـــام تحـــت؛ الســـلم 

ــن  ــني مـ ــه والبالغـ ــا مياثلـ 10 أو مـ ــلم  ــني يف السـ ــني املرتبـ ــمل املنخرطـ ــم، ليشـ ــذا الدعـ ــن هـ ــتفادة مـ ــيع االسـ    توسـ
25.000 درهـــم. ــا  ــة قدرهـ ــة ماليـ ــتفيدون مـــن منحـ ــنة عـــى األقـــل؛ حيـــث يسـ 64 سـ ــر  العمـ

144 مســــاعدة بقيمـــة ماليـــة قدرهـــا 3.528.000 درهـــم. يف حـــني بلـــغ عـــدد املســـتفيدين  يف ســـنة 2018، تــــم منـــح 
254 منخـــرط بقيمـــة ماليـــة بلغـــت 8.105.000 درهـــم. وميثـــل املنخرطـــون املرتبـــون  مـــن منحـــة الحـــج، ســـنة 2019، 

62% مـــن مجمـــوع املســـتفيدين. 9 فـــام تحـــت  يف الســـلم 

 3781 منــــــذ إطــــــاق هـــذه الخدمــــــة ســـنة 2003 وحتـــى نهايـــة ســـنة 2019، بلــــــغ عــــــدد املســــــتفيدين منهـــا 
ـــم.   ـــون درهـــ ـــت 93.507.510 مليـــ ـــة بلغـــ ـــة إجاملي ـــة ماليـــ ـــخص، بقيمـــ شـــ

هامة أرقام 

| 3781 مســـتفيد
| +93 مليـــون درهم 
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