برنامج "تيسير" للتحويالت المالية المشروطة
بطاقة حول
مسطرة تنفيذ التحويل المالي

 -1مقدار منح برنامج "تيسير"
للتذكير ،فإنه يتم تقديم دعم مالي مباشر لألسر التي تستوفي شروط الترشيح لالستفادة من التحويالت المالية
المشروطة المعتمدة في البرنامج وذلك عن كل تلميذ(ة) ممدرس(ة) بإحدى المؤسسات التعليمية المستهدفة في
برنامج "تيسير" .ويختلف المقدار الشهري لهذه المنح حسب المستوى الدراسي للتلميذ(ة) كما يلي :
 60 درهما عن كل تلميذ(ة) في المستويين األول والثاني ابتدائي؛
 80 درهما عن كل تلميذ(ة) في المستويين الثالث والرابع ابتدائي؛
 100 درهما عن كل تلميذ(ة) في المستويين الخامس والسادس ابتدائي؛
 140 درهما عن كل تلميذ(ة) بالنسبة للمستويات الثالث للسلك اإلعدادي.
 -2انتظامية صرف المنح لألسر المستفيدة
ابتداء من الموسم الدراسي  2019-2018وبتنسيق مع مختلف شركاء البرنامج ،فقد تم تحديد "انتظامية" سنوية
لتنفيذ التحويالت المالية المشروطة لبرنامج "تيسير" ،في ثالث ( )03عمليات لصرف منح األسر المستفيدة على
مستوى الوكاالت البريدية وذلك حسب الجدولة المعتمدة التالية :
 المرحلة األولى  :وتهم الفترة الممتدة من شتنبر إلى دجنبر من الموسم الدراسي حيث يتم تنفيذ التحويل
المالي لهذه المرحلة خالل شهر يناير بعد تقاطع بيانات األسر المسجلة مع قاعدتي بيانات نظام "راميد"
وبرنامج "دعم األرامل".
 المرحلة الثانية  :وتهم الفترة الممتدة من يناير إلى مارس من الموسم الدراسي حيث يتم تنفيذ التحويل
المالي لهذه المرحلة خالل شهر أبريل بعد تقاطع بيانات األسر المسجلة مع قاعدتي بيانات نظام "راميد"
وبرنامج "دعم األرامل".
 المرحلة الثالثة  :وتهم الفترة الممتدة من أبريل إلى يونيو من الموسم الدراسي حيث يتم تنفيذ التحويل
المالي لهذه المرحلة خالل شهر يوليوز بعد تقاطع بيانات األسر المسجلة مع قاعدتي بيانات نظام "راميد"
وبرنامج "دعم األرامل".
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 -3كيفية استخالص منحة "تيسير"
يتم تحويل الدعم المالي في إطار برنامج "تيسير" إلى آباء وأمهات وأولياء التلميذات والتالميذ المستفيدين في
البرنامج عبر الوكاالت البريدية لمؤسسة "بريد بنك" وذلك بعد التحقق من استيفائهم لشروط االستفادة من التحويل
المالي خالل كل مرحلة من المراحل الثالثة المحددة ألداء التحويل المالي.
ويتم التحويل المالي لألسر المستفيدة من خالل صيغتين لألداء :
 صيغة "الشباك الثابت" :في حالة قرب الوكالة البريدية من مقر سكنى األسرة المستفيدة حيث يتعين على
هذه األخيرة التنقل للوكالة البريدية الستخالص المنحة؛
 صيغة "الشباك المتنقل" :في حالة بعد أو صعوبة ولوج الوكالة البريدية من طرف األسرة المعنية ،حيث
يتعين على المسؤول(ة) عن الوكالة البريدية التنقل رفقة الفريق اإلقليمي المسؤول على تدبير البرنامج إلى
المؤسسة التعليمية المعنية من أجل تسليم المنح لألسر المستفيدة من التحويل المالي .ولتيسير عملية التحويل
المالي خاصة بالنسبة لألسر القاطنة بالمناطق الجغرافية النائية والمعزولة ،فإن مؤسسة "بريد بنك" تقوم
باستغالل "وحدات متنقلة" تابعة لها مجهزة ومرتبطة بشبكة األنترنيت وذلك لتقريب خدمة صرف منح
"تيسير" لفائدة األسر القاطنة بهذه المناطق الجغرافية.
 -4تحضير وتنفيذ عميلة التحويل المالي
يتم عقد لقاءات تحضيرية بين المسؤولين عن البرنامج وممثلين عن مؤسسة "بريد بنك" مركزيا وجهويا
وإقليميا من أجل اإلعداد الجيد للجوانب التقنية واللوجستية المتعلقة بتنظيم عمليات التحويل المالي في إطار برنامج
"تيسير" ،وذلك من أجل ضمان سير وتنفيذ العملية في ظروف مواتية وميسرة.
وفي هذا اإلطار ،يتم إعداد جدولة زمنية لتنفيذ التحويل المالي بتنسيق بين المسؤولين اإلقليميين للبرنامج
والمسؤولين اإلقليميين "لبريد بنك" تأخذ بعين االعتبار المعطيات الميدانية والمجالية وكذا عدد األسر المستفيدة
حسب كل مؤسسة تعليمية مستهدفة.
ويتم تقاسم هذه الجدولة الزمنية مع السيدات والسادة مديري المؤسسات التعليمية لتمكينهم من إخبار األسر
المعنية بالتاريخ المحدد لصرف المنح وفق الجدولة المعتمدة وكذا الوكالة البريدية المعنية بصرف التحويل المالي
وذلك من خالل تسليم األسر المعنية وصل األداء يتضمن هذه المعطيات وتوقيع السيد(ة) المدير(ة) .ويتعين على
األسرة المستفيدة تقديم هذا الوصل مرفوقا ببطاقة التعريف الوطنية على مستوى الوكالة البريدية من أجل
استخالص منحة "تيسير".
كما يتم خالل مرحلة التحضير لتنفيذ التحويل المالي الحرص على استكمال عملية تدبير ومعالجة الشكايات
العالقة من طرف السيدات والسادة مديري المؤسسات التعليمية المستهدفة في البرنامج من أجل أخذها بعين االعتبار
عند التحضير إلعداد الئحة األسر المستفيدة من التحويل المالي.
وفي حالة تعذر استخالص المنحة من طرف األسر المستفيدة وذلك ألسباب عدة (مرض ،عمل ،ظروف
اجتماعية قاهرة )...يتم استرجاع المنح غير المستخلصة بصورة تلقائية إلى الحساب البريدي للبرنامج ،ويتم إعادة
تحويلها لألسر المعنية خالل التحويل المالي الموالي.
المصدر :الدليل المسطري المحين للبرنامج .2019
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