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الحماية االجتماعية ح�سب معطيات البحث الوطني
حول الت�شغيل
محجوب عبيد� ،إح�صائي بالمندوبية ال�سامية للتخطيط

تقدم هذه المذكرة م�ستوى ا�ستفادة ال�ساكنة من التغطية ال�صحية والتقاعد ،وذلك انطالقا من معطيات البحث الوطني حول الت�شغيل ل�سنة .2017

التغطية ال�صحية  :ما يقارب ن�صف �ساكنة المغرب تتوفر
على التغطية مع وجود تفاوتات ح�سب الجن�س ،وال�سن،
وو�سط الإقامة
من بين �ساكنة تقدر بـ  34,8مليون ن�سمة ،خالل �سنة ،2017
ف�إن  16,2مليون ن�سمة من المغاربة يتوفرون على تغطية
�صحية ( % 15,5 ،)%  46,6كمنخرطين و % 31,1كذوي حقوق �أو
كم�ستفيدين .وتفوق ن�سبة التغطية ال�صحية لدى الن�ساء نظيرتها
الم�سجلة لدى الرجال ،على التوالي  % 47,6و .% 45,5كما تتجاوز
الن�سبة الم�سجلة لدى الح�ضريين تلك الم�سجلة لدى القرويين ،على
التوالي  % 53,4و.% 35,5
وتبلغ ن�سبة التغطية ال�صحية  % 56,7لدى الأ�شخا�ص البالغين من
العمر � 60سنة فما فوق مقابل % 37,1لدى ال�شباب المتراوحة �أعمارهم
ما بين  15و� 29سنة.
ويتراوح معدل التغطية ال�صحية ما بين  ،% 47,4بالن�سبة للأ�شخا�ص
الذين يعي�شون داخل �أ�سر ت�سير من قبل الرجال� ،إلى  % 41,1بالن�سبة
للذين يعي�شون داخل �أ�سر ت�سيرها ن�ساء.

ويتح�سن هذا المعدل ب�شكل وا�ضح ح�سب �شهادة رب الأ�سرة ،حيث
ينتقل من  % 39,3بالن�سبة للأ�شخا�ص الذين يعي�شون �ضمن �أ�سر
ال يتوفر رب الأ�سرة فيها على �أية �شهادة �إلى  % 78,2بالن�سبة
للأ�شخا�ص الذين يعي�شون داخل �أ�سر يتوفر رب �أ�سرتها على �شهادة
ذات م�ستوى عال.

ما يقارب  4ن�شيطين م�شتغلين من بين كل ع�شرة بالغين
من العمر � 15سنة ف�أكثر يتوفرون على تغطية �صحية
تقدر ال�ساكنة الن�شيطة الم�شتغلة ،خالل �سنة  10,7 ،2017مليون
�شخ�صا .كما �أن ما يقارب  4,6مليون منهم� ،أي  ،% 42,7يتوفرون
على تغطية �صحية  % 35,2كمنخرطين و % 7,5كم�ستفيدين .وح�سب
الجن�س يتوفرن  % 47,1من الن�شيطات الم�شتغالت على تغطية �صحية
مقابل  % 41,3لدى الرجال ،كما �أن  % 51,6من الن�شطين الم�شتغلين
الح�ضريين يتوفرون على تغطية �صحية مقابل  % 31,8لدى القرويين.
وينتقل هذا المعدل من  % 35,3لدى الن�شيطين الم�شتغلين بدون �شهادة
�إلى  % 78,5لدى الن�شيطين الم�شتغلين الحاملين ل�شهادة عليا.

مبيان 1

معدل التغطية ال�صحية ح�سب الجن�س ،ال�سن ،وو�سط الإقامة
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مخت�صرات المندوبية ال�سامية للتخطيط
وح�سب الحالة في المهنة ،ي�سجل الم�ست�أجرون �أعلى معدل للتغطية
ال�صحية ( )% 56,9يليهم الم�شغلون ( )% 41,2ثم الم�ستقلون ()% 31,3
و�أخيرا الم�ساعدون العائليون (.)% 23,1
وي�سجل الن�شيطون الم�شتغلون بقطاع «ال�صناعة بما فيها ال�صناعة
التقليدية» وبقطاع «الخدمات» �أعلى معدالت التغطية ال�صحية،
على التوالي  % 54,8و .% 51,9وي�سجل الن�شيطون الم�شتغلون بقطاع
«البناء والأ�شغال العمومية» وبقطاع «الفالحة والغابات وال�صيد»
�أدنى المعدالت ،على التوالي  % 32,9و.% 30,4
مبيان 2

معدل التغطية ال�صحية لدى الن�شيطين الم�شتغلين
ح�سب قطاع الن�شاط االقت�صادي ( )%

ويبقى معدل تغطية التقاعد تقريبا في نف�س الم�ستوى بالن�سبة لكل
من الن�شيطين الم�شتغلين الذكور والن�شيطات الم�شتغالت الإناث ،على
التوالي  % 20,5و .%21,8في حين ينتقل هذا المعدل من % 13,3
بالن�سبة لل�شباب الذين تتراوح �أعمارهم ما بين  15و� 29سنة �إلى
 % 23,2بالن�سبة للن�شيطين الم�شتغلين البالغين من العمر � 30سنة
فما فوق ،كما ينتقل من  % 10,6بالن�سبة للأ�شخا�ص الن�شيطين
الم�شتغلين الذين ال يتوفرون على �أية �شهادة �إلى  % 75,2بالن�سبة
لحاملي ال�شهادات ذات الم�ستوى العالي.
وي�سجل كل من قطاع «ال�صناعة بما فيها ال�صناعة التقليدية»
وقطاع «الخدمات» �أعلى معدالت التغطية بن�سب  % 37,1و% 32,9
على التوالي ،في حين ي�سجل كل من قطاعي «البناء والأ�شغال
العمومية» و«الفالحة والغابات وال�صيد» �أدنى معدالت التغطية ،على
التوالي  % 8,9و.% 4,5
مبيان 3

معدل تغطية التقاعد لدى الن�شيطين الم�شتغلين
ح�سب الحالة في المهنة ( )%
الخدمات

البناء والأ�شغال
العمومية

ال�صناعة بما فيها
ال�صناعة التقليدية

الفالحة والغابات
وال�صيد

ما يقارب ربع ال�سكان الن�شيطين الم�شتغلين يتوفرون على
تغطية �صحية مرتبطة ب�شغلهم
�أكثر بقليل من ن�شيط م�شتغل واحد من �أ�صل خم�سة �سنهم � 15سنة
ف�أكثر ( )% 22,5يتوفرون على تغطية �صحية مرتبطة ب�شغلهم % 34,5
بالو�سط الح�ضري و % 7,8بالو�سط القروي .وي�أتي الم�ست�أجرون
في المقدمة بمعدل  % 42يليهم الم�شغلون بـ  .% 26,2وي�صل هذا
المعدل  % 38,5لدى الن�شيطين الم�شتغلين بقطاع «ال�صناعة بما فيها
ال�صناعة التقليدية» و % 34,9لدى الم�شتغلين بقطاع «الخدمات»،
بينما ال يتعدى هذا المعدل  % 11بقطاع «البناء والأ�شغال العمومية»
و % 5,7بقطاع «الفالحة والغابات وال�صيد».
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وح�سب الحالة في المهنة ،ما يقارب  4م�ست�أجرين من بين كل
(  )% 39,5و 1من بين كل  5م�شغلين (  )% 22,2هم م�سجلون ب�إحدى
�أنظمة التقاعد .في حين تبلغ ن�سبة الم�ستقلين الذين يتوفرون على
تغطية التقاعد فقط .% 2,4
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نظام التقاعد  :ما يقارب  1من كل  5ن�شيطين م�شتغلين
يتوفر على التقاعد مع تفاوتات ح�سب و�سط الإقامة ،وقطاع
الن�شاط ،والحالة في المهنة
تبين المعطيات التي يوفرها البحث الوطني حول الت�شغيل ل�سنة ،2017
�أن  % 20,9من الن�شيطين الم�شتغلين البالغين من العمر � 15سنة ف�أكثر
يتوفرون على تغطية التقاعد % 33 ،بالو�سط الح�ضري و % 6بالو�سط
القروي.
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