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تقديم

  2016-2014من     جزات المؤسسة برسم سنوات

  2020الى  2016الرؤية االستراتيجية للمؤسسة برسم سنوات

  اإللكترونية للمؤسسةالبوابة



1.11.45رقمالشريفظهيرالبموجبهصادرال19.10الق انونبموجبالمؤسسةأحدثت

(2011يونيو02)1432اآلخرةجمادىمن29فيالصادر

االجتماعأشغالشهامعلىالوزيرالسيدطرفمنالمديريةاللجنةأعضاءالسادةتنصيبتم

2014ن ونب ر12بتاريخللجنةاألول

طبق ارسم    يةاجتماعات2016،6الى2014سنواتبرسمالمديريةاللجنةعقدت

(ةمختلفنق اطلدراسةعملاجتماعاتعدةمع)لهاالمحدثالق انونلمقتضيات

م دي  ق  ت 



م دي  ق  ت 

ت    مت الم     صادقة ع   لى أه        م الن   ق   اط التال       ية اري     خف   ي اجت      ماع اللج    نة المدي     رية بت
حصيةل املؤسسة يف املرحةل الانتقالية-

تمنية املؤسســــةالرشوط املرجعية ملرشوع ادلراسة حول خمطط-
2014ن ونب ر  12

2015مرشوع مزيانية املؤسسة لس نة - 2014دجنبر  11
النظام ادلاخيل للمؤسسة و النظام الأسايس ملس تخديم املؤسسة- 2015يناير  8

مقرتح تعديالت وزارة الصحة بشأأن النظام ادلاخيل-

مقرتح تعديالت وزارة الاقتصاد واملالية بشأأن النظام الأسايس للمس تخدمني-

2014نتاجئ الس نة املالية -

2015ي     ولي   وز  2
لعدم  2015يونيو  25بعد تعذر عقد اجتماع  )

(اكتمال النصاب الق انوني

2016مرشوع الاسرتاتيجية الاجامتعية مرشوع مزيانية املؤسسة لس نة -

مرشوع االتفاقية متعددة الس نوات بني املؤسسة ووزارة الصحة-

مرشوع االتفاقية مع املكتب الوطين للسكك احلديدية-

2015دجنبر  11



م دي  ق  ت 

ت    مت الم     صادقة ع   لى أه        م الن   ق   اط التال       ية ف   ي اجت      ماع اللج    نة المدي     رية بتاري     خ
حصيةل املؤسسة يف املرحةل الانتقالية-

تمنية املؤسســــةالرشوط املرجعية ملرشوع ادلراسة حول خمطط-
2014ن ونب ر  12

2015مرشوع مزيانية املؤسسة لس نة - 2014دجنبر  11
النظام ادلاخيل للمؤسسة و النظام الأسايس ملس تخديم املؤسسة- 2015يناير  8
مقرتح تعديالت وزارة الصحة بشأأن النظام ادلاخيل-

مقرتح تعديالت وزارة الاقتصاد واملالية بشأأن النظام الأسايس للمس تخدمني-

2014نتاجئ الس نة املالية -

2015ي     ولي   وز  2
لعدم اكتمال  2015يونيو  25بعد تعذر عقد اجتماع  )

(النصاب الق انوني

2016مرشوع الاسرتاتيجية الاجامتعية مرشوع مزيانية املؤسسة لس نة -

مرشوع االتفاقية متعددة الس نوات بني املؤسسة ووزارة الصحة-

مرشوع االتفاقية مع املكتب الوطين للسكك احلديدية-

2015دجنبر  11

النظام اخلاص بصفقات املؤسسة ومنوذج دفرت التحمالت- 2016أبريل  1



المصادقة على النظام الداخلي للمؤسسة
المصادقة على النظام األساسي لمستخدمي المؤسسة
المصادقة على هيكلة مصالح المؤسسة
  الصفق ات الخاص بالمؤسسةالمصادقة على نظام
حاسباتيةالشروع في اعداد دليل المساطر الميزانياتية والم
  بوضع قواعد المحاسبة العامة2015الشروع برسم سنة
  2014المصادقة على حسابات المؤسسة برسم سنة

ؤات   زسم سنــــ ة  ب  ات  المؤ سس  زــــ ج  ـــــ 2016-2014من

منظومة احلكامة: املستوى األول



تهيئة وتجهيز مقر المؤسسة
الشروع في تعيين المسؤولين بالمؤسسة
الشروع في اعداد الوثائق الوصفية للوظائف بالمؤسسة
نة العامة للمملكةالشروع في صياغة اتف اقية االقتطاع من المنبع مع مصالح الخزي
الشروع في رقمنة ملف ات االنخراط بالمؤسسة
الشروع في اعداد بطائق االنخراط
اعداد مشروع البوابة اإللكترونية للمؤسسة

آليات العمل: املستوى الثاين

ؤات   زسم سنــــ ة  ب  ات  المؤ سس  زــــ ج  ـــــ 2016-2014من



  2020الى  2016تحديد األولويات االستراتيجية وبرنامج عمل المؤسسة على الفترة من

عمومي للصحة  عقد لق اءات تحسيسية وتشاورية على المستوى الجهوي، مع موظفي القطاع ال
  مشاريع اتف اقيات مع المؤسسات البنكيةاعداد
اعداد مشروع اتف اقية مع المكتب الوطني للسكك الحديدية
  ء  العامة والخاصة المتخصصة في التجهيز والبناالهيئات  التف اوض مع بعض
الشروع في اعداد مساطر معالجة ملف ات االستف ادة من الخدمات االجتماعية

 اخلدمات االجتماعية: املستوى الثالث

ؤات   زسم سنــــ ة  ب  ات  المؤ سس  زــــ ج  ـــــ 2016-2014من



ؤات   زسم سنــــ ة  ب  لمؤ سس 
ل
ة   ي  ج  ي 

زاي  ة  الاست  ي  2020الى 2016الزؤ 

الرؤية االسرتاتيجية

مؤسسة احلسن الثاين للهنوض ابلأعامل الاجامتعية لفائدة

:العاملني ابلقطاع العمويم للصحة 

نســـاء ورجـــال معـــــبؤون من أأجل جـــــودة اخلدمـــات 

الاجتـــامعــــية



ؤات   زسم سنــــ ة  ب  لمؤ سس 
ل
ة   ي  ج  ي 

زاي  ة  الاست  ي  2020الى 2016الزؤ 

التوجـــهات االسرتاتيجية

تكشاف  إنتاج الخدمات االجتماعية عبر اس
كل اإلمكانيات المتاحة

االستعمال األمثل للموارد وعق لنة  
دةالتكاليف دون المساومة على الجو 

وضع أسس الحكامة الجيدة على  
المستويين اإلداري والمالي

1 2 3

أهداف استراتيجية7

مش    روعا25محفظة من  

أهداف استراتيجية3

مشاريع10محفظة من  

أهداف استراتيجية5

مش  روعا15محفظة من  



ؤات   زسم سنــــ ة  ب  لمؤ سس 
ل
ة   ي  ج  ي 

زاي  ة  الاست  ي  2020الى 2016الزؤ 

أهـــــــــم املشاريــــع والـــخدمات

.رطيهاخعقدت املؤسسة مشاريع اتفاقيات مع املؤسسات البنكية من أجل ختفيض سعر الفائدة املطبق على من-
سنة كحد اقصى20ألف درهم على مدة 200من سعر الفائدة يف حدود مبلغ استيدان بقيمة % 2.5ستتحمل املؤسسة -

(.منخرط سنواي فيما بعد1000و 2016منخرط يف 3000)
راغبني يف لفائدة املنخرطني الراغبني يف بناء او اقتناء سكن وغري الألف درهم 30حددت يف إعانة مباشرةتصرف املؤسسة -

(.منخرط سنواي100)االستفادة من خدمة فارق سعر الفائدة 
و 3ن البيع ترتاو  بني عقد اتفاقيات مع بعض الفاعلني يف جمال السكن لالستفادة من عدة امتيازات أمهها ختفيضات يف مث-

.ابملئة20

دعم الولوج الى السكن

مليون درهم18: 2016الغالف المالي برسم مشروع الميزانية  



ؤات   زسم سنــــ ة  ب  لمؤ سس 
ل
ة   ي  ج  ي 

زاي  ة  الاست  ي  2020الى 2016الزؤ 

أهـــــــــم املشاريــــع والـــخدمات

.التكميليةمتكني املنخرطني وازواجهم وابنائهم من االستفادة من نظام التغطية الصحية -
الهمالتكميليةحيةالصالتغطيةاىلالعروض،لطلباتمفتو اعالنعرباختيارهسيتمالذيالنظامهذايهدف-

االستشفاء،،(ALC)واملكلفةالثقيلةااللتهاابت،(ALD)األمدطويلةااللتهاابت:التاليةالعالجات
.الرتويضاالسنان،طبالوقاية،الوالدة،البصرايت،

.وهذه اخلدمة هي يف مرحلة إعالن طلب العروض-

التغطية الصحية التكميلية

مليون درهم14: 2016الغالف المالي برسم مشروع الميزانية  



ؤات   زسم سنــــ ة  ب  لمؤ سس 
ل
ة   ي  ج  ي 

زاي  ة  الاست  ي  2020الى 2016الزؤ 

أهـــــــــم املشاريــــع والـــخدمات

مع املكتب الوطين للسكك اتفاقية مشروع املؤسسة عقدت -
.احلديدية

.CTMمع شركة النقلاتفاقية تقوم املؤسسة ابلتفاوض من أجل عقد -

دعم خدمة النق ل

مليون درهم4: 2016الغالف المالي برسم مشروع الميزانية  

الدرجة طبيعة فرتة السفر
األوىل

الدرجة 
الثانية

العادية
12طيلة أايم األسبوع، ماعدا يومي اجلمعة واألحد من الساعة)

(زواال إىل منتصف الليل
%25%40

الذروة 
20%15%(زواال إىل منتصف الليل12يوما اجلمعة واألحد من الساعة )



ؤات   زسم سنــــ ة  ب  لمؤ سس 
ل
ة   ي  ج  ي 

زاي  ة  الاست  ي  2020الى 2016الزؤ 

أهـــــــــم املشاريــــع والـــخدمات

والطارئةتعجلةاملساحلاجياتتلبيةمنستمكنهاسنويةميزانيةاخلدمةهذهبرسماملؤسسةختصص

التغطيةإطاريفلتدخالواليتوالطارئةاملكلفةاالمراضحاالتخصوصاصعبةوضعيةيفللمنخرطني

.الصحية

ارئةتلبية الحاجيات المستعجلة والط

مليون درهم4: 2016الغالف المالي برسم مشروع الميزانية  



ؤات   زسم سنــــ ة  ب  لمؤ سس 
ل
ة   ي  ج  ي 

زاي  ة  الاست  ي  2020الى 2016الزؤ 

أهـــــــــم املشاريــــع والـــخدمات

:مستوينيوقني وذلك على التفوق الدراسي لدى أبناء املنخرطني املتفز يفتحلحتدث املؤسسة مبوجب هذه اخلدمة منحة استحقاق 
لغ قيمة املنحة وتب( مجيع الشعب)منحة استحقاق لفائدة املتفوقني على الصعيد الوطين، 20ختصص : على الصعيد الوطين-

سنوات5درهم شهراي طيلة عشرة أشهر يف السنة وذلك على مدى 1200
خصصة لكل منحة استحقاق لفائدة املتفوقني على الصعيد اجلهوي وسيوزع عدد املنح امل84ختصص : على الصعيد اجلهوي-

تبلغ قيمة .  للجهةجهة حسب اعداد جمتازي البكالوراي املرشحني لالستفادة وموازاة مع ذلك حدد العدد األدىن للمنح يف منحتني
.سنوات5درهم شهراي طيلة عشرة أشهر يف السنة وذلك على مدى 1000املنحة 

الفوق الدراسيمنح  

مليون درهم1,1: 2016الغالف المالي برسم مشروع الميزانية  



ؤات   زسم سنــــ ة  ب  لمؤ سس 
ل
ة   ي  ج  ي 

زاي  ة  الاست  ي  2020الى 2016الزؤ 

أهـــــــــم املشاريــــع والـــخدمات

وستتكلف جلنة معينة هلذا .جتقدمي دعم مايل ملنخرطي املؤسسة الذين مت قبول ملفاهتم يف عملية القرعة اخلاصة أبداء فريضة احل
:الغرض بتوزيع هذا الغالف املايل وذلك حسب مسطرة داخلية سرتاعي أساسا

،التوزيع العادل للملفات املقبولة وذلك أخدا بعني االعتبار، وزن كل فئة من العدد اإلمجايل للمنخرطني-
درهم حسب سلم ترتيب املنخرط،30.000درهم اىل 10.000ترتاو  قيمة الدعم من س-
.من املقاعد لفائدة املتقاعدين وذوي احلقوق%15ص يختصيتم س-

تقديم الدعم المالي ألداء فريضة الحج

مليون درهم3: 2016الغالف المالي برسم مشروع الميزانية  



ؤات   زسم سنــــ ة  ب  لمؤ سس 
ل
ة   ي  ج  ي 

زاي  ة  الاست  ي  2020الى 2016الزؤ 

أهـــــــــم املشاريــــع والـــخدمات

املنخرطني،أبناءلفائدةخميماتتنظيم-
.فالاألطخاصة،وعائالهتماملنخرطنيلفائدةوترفيهيةافيةثقرايضية،أنشطةتنظيم-

ية والترفيهيةاألنشطة الرياضية والتف افالتخييم و  

مليون درهم5,7: 2016الغالف المالي برسم مشروع الميزانية  



ؤات   زسم سنــــ ة  ب  لمؤ سس 
ل
ة   ي  ج  ي 

زاي  ة  الاست  ي  2020الى 2016الزؤ 

أهـــــــــم املشاريــــع والـــخدمات

واملرافقلبنياتايفاملؤسسةتستثمراناالسرتاتيجيالصعيدعلىتقرراالستغالل،دورةحتسنياجلمن-
البعيد،املدىعلىماليتهاأداءحتسنيبغيةودلكوالثقافيةاالجتماعية

:اىلللمؤسسةيجياالسرتاتاملخططإطاريفانشاؤهااملزمعوالثقافيةاالجتماعيةواملرافقالبنياتوتنقسم-
والثقافيةاالجتماعيةاملركبات،
االصطيافمراكز،
اإلداريةوالبنياتالتخييممراكزأساساتضماليتاألخرىوالبنياتالنوادي.

ستثمارميزانية اال–والثق افيةالمرافق االجتماعية  

مليون درهم23: 2016الغالف المالي برسم مشروع الميزانية  

الصطياف إبميوزارترميم مركز التخييم واو إهناء االشغال بنادي الرابط،االشغال بنادي مراكش،إهناء : برسم مشاريع



 النس    بة2016أهم حماور امليزانية برسم ســـــــــنة د 49 800 000,00 ب    رن   امج ال    دعم والم    ساعدة االجتم   اعية
36% د 18 000 000,00 دعم الولوج الى السكن
28% د 14 000 000,00 التغطية الصحية التكميلية
8% د 4 000 000,00 دعم خدمة النق ل
8% د 4 000 000,00 تلبية الحاجيات المستعجلة والطارئة
2% د 1 100 000,00 منح الفوق الدراسي
6% د 3 000 000,00 الدعم المالي ألداء فريضة الحج
11% د 5 700 000,00 ترفيهيةالتخييم و األنشطة الرياضية والتف افية وال

ؤات   زسم سنــــ ة  ب  لمؤ سس 
ل
ة   ي  ج  ي 

زاي  ة  الاست  ي  2020الى 2016الزؤ 

النس    بة د 23 000 000,00 ال  استثم        ارب    رن   امج  
100% د 23 000 000,00 السوسيوثق افي   ةالمركبات  



دمات   سداء الجــــ ة  لا  علي 
ة  الفــــ طلاق 

الانــــ

البطاقةعلىلواحلصو االخنراطعمليةيفلإلسراعللصحةالعموميالقطاعشغيلةاملؤسسةتدعو-
االجتماعيةاخلدماتمنلالستفادة

أتجيلستثنائيااقررتللمؤسسةاملديريةاللجنةأنللصحةالعموميالقطاعشغيلةاملؤسسةخترب-
.االجتماعيةاتاخلدمتقدمييفالفعليالشروعحنياىلاالخنراطواجباتاستخالصيفالشروع

الرابطعلىااللكرتونيةبوابتهازايرةاىلللصحةالعموميالقطاعشغيلةاملؤسسةتدعو-
www.fh2sante.ma،رومساطوشروطاالجتماعيةاخلدماتعلىأكرتالتعرفأجلمن

.االستفادة



ة   ي  زؤيــــ لكت  ة  الا  ؤاي  ة  الن  لمؤ سس 
ل

www.fh2sante.ma

ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بني املنخرطني

الولوج للخدمات بسهولة و بكل شفافية

اءبوابة للتواصل مع الفرقاء و الشرك
ONCF, CTM, BANQUES…



www.fh2sante.ma

عرض مجيع اخلدمات املقرتحة

ة   ي  زؤيــــ لكت  ة  الا  ؤاي  ة  الن  لمؤ سس 
ل



www.fh2sante.ma

شخصي خاص لكل منخرطحساب
مؤسسةللطلبات املقدمة للىن تتبع بشكل آ

الحج

قروض السكن

التكميليالتأمين

االستحقاقمنح
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منتدى رقمي

انتقادات  تقدمي اقرتاحات ، شكاايت ،
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