المملكة المغربية
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ROYAUME DU MAROC

دعم الولوج الى السكن الرئيسي:

من أجل دعم منخرطيها المتالك سكنهم الرئيسي بأحسن الشروط ،عملت المؤسسة على
إحداث برنامج هام للمساعدة على السكن ،وذلك بشراكة مع جل األبناك المغربية .ويوفر هذا
البرنامج امتيازات تفضيلية لفائدة منخرطيها في مجال االستفادة من السكن الرئيسي.
وهو مبني على نظام للقروض بنسب فائدة جد تفضيلية تصل إلى ( )5.4%حسب العرض المقدم
من طرف كل مؤسسة بنكية ،ولتقديم مساعدة الئقة بالمنخرطين بالنسبة لهذه الخدمة ،عملت
المؤسسة على تقديم دعم مالي في تمويل مشروع السكن الرئيسي عبر اختياريين:
إما عن طريق االستفادة من دعم سعر الفائدة أو عبر الدعم المباشر.

 .1دعم سعر الفائدة :
تدعم المؤسسة قرض السكن ب  % 254من سعر الفائدة في حدود  222.222.22درهم
االولى من مبلغ القرض االجمالي على مدى فترة تصل إلى  22سنة ،وذلك في حدود 0222
مستفيد برسم سنة .2202

 .2الدعم المباشر
تقدم المؤسسة دعما مباشرا قدره  02.222.22درهم لألفراد الذين ال يرغبون في
االستفادة من منحة دعم سعر الفائدة (في حدود  022ملف سنويا).
على أ ّ
ن ما تبقى من قيمة القرض يطبق عليه سعر الفائدة التفضيلي المشار إليه سابقا،
أي (.)5.4%

 .3اتفاقيات الشراكة مع المنعشين العقاريين.
تدعيما منها للمجهود السابق في مجال دعم الولوج للسكن عملت المؤسسة على
توقيع اتفاقيات للشراكة مع العديد من المنعشين العقاريين وذلك بهدف منح
المنخرطين امتيازات تهم المنتوجات والخدمات ،وتهم اتفاقيات الشراكة هذه:
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-

اقتناء الشقق والفيالت الجاهزة؛

-

اقتناء البقع األرضية المجهزة؛

-

توفير برنامج عقاري متميز لصالح المنخرطين؛

-

توفير خدمات شخصية واستقبال خاص في مكاتب البيع؛

-

كل هذه العمليات عبر تخفيضات في ثمن البيع تتراوح بين  %0و.%02

التغطية الصحية التكميلية

استجابة منها النتظارات وحاجيات المنخرطين ،ستعمل المؤسسة على تفعيل هذه الخدمة عن
طريق فتح طلب عروض أمام شركات التأمين الخاصة وذات التجربة الواسعة في مجال التغطية
الصحية التكميلية.
وس يغطي التأمين الصحي التكميلي سلة من العالجات تشمل االمراض المكلفة واالمراض
المستعصية والتي تتطلب عالجات طويلة األمد ( ،)ALD/ALCوكذلك االستشفاء والبصريات وطب
األسنان واألشعة...
وهذه الخدمة االجتماعية في مرحلة تحضير اإلعالن الخاص بطلب العروض.

 (IIIالنقل عبر السكك الحديدية
بموجب اتفاق بين المؤسسة و l’ONCFيستفيد المنخرطون من تخفيضات هامة وكذلك أزواجهم
وأطفالهم الذين تتراوح أعمارهم بين  02و 01سنة.
وهكذا يستفيد المعنيون من تخفيض في األسعار العمومية المطبقة على تذاكر السفر بالدرجة
األولى والثانية على متن قطارات الخط الحالية إذ ال تشمل هذه التخفيضات السفر عبر القطارات
المكوكية السريعة.



تختلف نسبة التخفيض في سعر التذاكر حسب فترة السفر.

طبيعة فترة السفر

الدرجة األولى

الدرجة الثانية

العادية
(طيلة أيام األسبوع ،ماعدا
يومي الجمعة واألحد من
الساعة  02زواال إلى منتصف
الليل)

24%

52%

الذروة

(يوما الجمعة واألحد من
الساعة  02زواال إلى منتصف
الليل)

04%

22%

 (IVأداء مناسك الحج :


سعيا منها للمساهمة في أداء مصاريف مناسك الحج ،تمنح المؤسسة دعما ماديا تتراوح
قيمته ما بين  02.222522و 02.222522درهم لمنخرطيها الذين وقع عليهم االختيار في
القرعة الوطنية للحج ،وذلك مع األخذ بعين االعتبار دخل وسلم األجور الخاص بالمنخرطين.



 04%من عدد

عدد المستفيدين 022 :شخصا سنويا ،كما سيتم تخصيص نسبة
المستفيدين للمتقاعدين وذوي الحقوق.

 (Vالمنح الدراسية للطلبة المستحقين :




تخصص المؤسسة منحا دراسية كل سنة للطلبة المتفوقين من أبناء المنخرطين
بالمؤسسة ،على الصعيدين الوطني والجهوي:
 المستوى الوطني :تخصص المؤسسة  22منحة دراسية سنوية تمنح للحاصلين علىأعلى معدل في جميع التخصصات ،ويبلغ حجم المنحة  0222درهم شهريا ( 02أشهر
في السنة) لمدة  4سنوات.
 المستوى الجهوي :تخصص المؤسسة  7منح دراسية سنويا في كل جهة من جهاتالمملكة (االثنا عشر) ،أي  15منحة دراسية للحاصلين على أعلى معدل في جميع
التخصصات ،مع مراعاة مبدأ اإلنصاف فيما يتعلق بالتوزيع العددي للمنخرطين جهويا.
وتبلغ قيمة المنحة  0222درهم شهريا ( 02أشهر في السنة) لمدة  4سنوات.
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المراكز السوسيو -ثقافية :
 1مراكز االصطياف





وضعت المؤسسة على رأس أولوياتها إنشاء وتهيئة مراكز لالصطياف لفائدة المنخرطين
وعائالتهم وأبنائهم.
ّ
المؤسسة وبتعاون مع وزارة الصحة في طور تملك أراضي بمختلف المناطق إلنشاء نوادي
ومراكز االصطياف.
تم تخصيص ميزانية هامة برسم سنة  2202إلطالق عدة مشاريع ،وفي هذا اإلطار يتعلق
األمر بإعادة تأهيل واستكمال بناء نوادي إيموزار ومراكش والرباط.

 2المخيمات الصيفية لألطفال





في انتظار إنشاء وتهيئة مراكز اصطياف خاصة بها ،تأخذ المؤسسة على عاتقها تنظيم
مخيمات لالصطياف لفائدة أبناء المنخرطين.
ومن المقرر أن يستفيد من هذه المخيمات  122طفل خالل كـــل موسم ( 5أفواج ،يضم
كل فوج  222طفل).
ستعمل المؤسسة على أن تمر هذه العملية في أحسن الظروف بالنسبة ألبناء
المنخرطين.
سيعلن الحقا عن المسطرة الخاصة باالستفادة.

 )VIIاألنشطة الثقافية والفنية والرياضية
سعيا منها لالهتمام بالجانب الثقافي والترفيهي والرياضي ستنظم المؤسسة أنشطة ثقافية
وفنية ورياضية يستفيد منها المنخرطون وعائالتهم وأطفالهم.

