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النائب السيد عبد اللطيف وهيب (نقطة نظام):

حمضر اجللسة اخلامسة واألربعني بعد املائة

ال ،غري كفريق األصالة واملعاصرة ،امسحوا يل ،نبلغكم السيد
الرئيس ،بصفتكم رئيس مكتب ،نبلغ زمالءان النواب أنه بعد

التاريخ :األربعاء  7مجادى اآلخرة0441ه( 01فرباير )1109

مناقشتنا املستفيضة للقانون اإلطار التعليم ،صدمنا البارحة أبنه مت
املساس حبقنا الدستوري ،الفصل  01وحق املعارضة يف التصويت
على قانون ،ومت حرماننا ،ألن األغلبية مل تتفق وعلى حساب

الرائسة :السيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب.

املعارضة ،حنن ندين هذا السلوك الذي ميس ابلدميقراطية وحقنا
وحنمل املسؤولية لرئيس اللجنة ،ولفريق
يف التصويت ،وحقنا يفّ ..
العدالة والتنمية الذي مل حيدد حىت موقفه أثناء مناقشة اجمللس،
شكرا السيد رئيس.

التوقيت :مخسة وأربعون دقيقة ابتداء من الساعة احلادية عشر
صباحا والدقيقة اخلامسة والعشرين.
جدول األعمال :الدراسة والتصويت النصوص التشريعية التالية:

السيد الرئيس:

مشروع قانون رقم  94.09يقضي ابملصادقة على املرسومبقانون رقم  1.09.790الصادر يف  11من حمرم 01( 0441
أكتوبر  )1109إبحداث الصندوق املغريب للتأمني الصحي.

نعتذر السيد الرئيس ،السيد الرئيس لكم الكلمة.
النائب السيد إدريس األزمي اإلدريسي رئيس فريق العدالة

والتنمية (نقطة نظام):
السيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب ،رئيس اجللسة:

بسم هللا الرمحن الرحيم.

بسم هللا الرمحن الرحيم ،الصالة والسالم على أشرف املرسلني

يف احلقيقة السيد الرئيس ،آش غنقول؟ ال إله اال هللا حممد
رسول هللا ،ال إله إال هللا حممد رسول هللا ،ماتت الكلمة ،مات

السيد الوزير،

املعقول ،مات املبادىء ،هاد الشي اللي مات السيد النائب.
السيد الرئيس ،السيد الرئيس ،احنا ماشي ما جيناش البارح السيد
الرئيس ،أنت مل تكن حاضرا يف هذا املسلسل الذي حضره كل
الرؤساء ،حضره ،غري خليين نقول...

وعلى آله وصحبه.
السيدات والسادة النواب،
يعقد جملسنا جلسة عمومية تشريعية ختصص للدراسة
والتصويت على مشروع قانون رقم  94.09يقضي ابملصادقة

السيد الرئيس:

على املرسوم بقانون رقم  1.09.790الصادر يف  11من حمرم
 01( 0441أكتوبر  )1109إبحداث الصندوق املغريب للتأمني
الصحي .الكلمة للسيد الوزير ،تفضل ،تفضل السيد النائب.

نستمعو للسيد الرئيس.
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النائب السيد إدريس األزمي اإلدريسي رئيس فريق العدالة

أصحاب قراره ،وجينا وما زلنا متفقني واتفقنا ابإلمجاع أن نؤجل
دائما حبثا عن اإلمجاع السيد الرئيس.

مل تكن حاضرا السيد النائب احملرتم ،وال تعرف شيئا على
االتفاق...

اتفقنا البارح برائستكم إىل الساعة الرابعة حبضور كل الرؤساء

والتنمية (نقطة نظام):

والسيد الرئيسة أن نرجئ االجتماع دايل اللجنة وعلى ذاك الشي
ما جيناش ،ما عندان حىت شي موقف ،موقفنا هو اإلمجاع حول
القانون اإلطار وحول القوانني ،وبقينا مل ننسحب ما عندان عالش
انسحبو ،عندان واحلمد هلل  011عالش غنسحبو؟ عندان الرأي

السيد الرئيس:
السيد النائب...

دايلنا وعندان القرار دايلنا وعندان املوقف دايلنا املستقل وعندان
 1رجلني مع اإلمجاع داخل اإلجتماع اللي كان ما عندانش رجل
هنا ورجل هنا.

النائب السيد إدريس األزمي اإلدريسي رئيس فريق العدالة
والتنمية (نقطة نظام):
امسح يل ،السيد الرئيس...

السيد الرئيس:

السيد الرئيس:

شكرا ،الكلمة للسيد الوزير ،لكم الكلمة السيد الرئيس..
تفضل السيد الرئيس.

السي وهيب ،خنليو السيد الرئيس يكمل الكلمة دايلو.
النائب السيد إدريس األزمي اإلدريسي رئيس فريق العدالة

النائب السيد شقران أمام رئيس الفريق االشرتاكي (نقطة

والتنمية (نقطة نظام):

نظام):

هاذ القانون اإلطار أوال ،أان تنعتز ابنتمائي هلذا الوطن،
وأعتز أبنه فهاذ الوطن كاين نساء وكاين رجال منني تتجي القضااي

الّ غري فقط السيد الرئيس ،حنن يف جلسة عامة تشريعية

مصورة صوات وصورة ما ميكنش على أن شي مغالطات تدوز ،ألن
احنا حضران ابألمس يف اللجنة دايل التعليم ،وكان واحد النقاش،
النقاش اللي مشينا فيه مجيع على أن هناك حبث من طرف مجيع
الفرق كيما كانت يف اجتماعات دايل الرؤساء على أن هاذ

الوطنية ينتصبون كاهلامة ،وكذلك كانت السيد الرئيسة والسادة
رؤساء الفرق واجملموعات حول هذا املوضوع .اشتغلنا بوطنية عالية
وهذا عالش هاذ البالد هاذي آمنة مستقرة متقدمة وستبقى
كذلك ،أان شفت الروح اليت كانت حتت رائستكم السيد الرئيس،
حول هذا املوضوع وحول القوانني املؤطرة وقلناها كاملني ،قلنا
هذه القوانني هي امتداد للدستور والدستور صوت عليه املغاربة
ابإلمجاع.

القانون هذا ميشي ابإلمجاع .والسيد رئيس اللجنة بناء على النظام
الداخلي ،وبناء على النقاش الذي كان ،واحنا كرؤساء فرق طلبنا
ابلتأخري دايل اللجنة قام برفع اجللسة .وابلتايل ابش ما جييش شي
حد اليوم ويقول شي كالم اللي ما عندو حىت شي أساس ،ألن
األساس الذي من أجله أجلت اللجنة هو أساس قانوين انطالقا
من النظام الداخلي ،وأساس واقعي ارتباطا ابلنقاش الذي ساد يف

لذلك ينبغي أن نبقى جممعني على هذه القوانني وبذلنا اجلهد،
وهللا العلي العظيم ،إيال الكتاف دايلنا واكلة ال ّدق على ذاك اجلهد
ابهلل ،وجلسنا وخدمنا واتفقنا ،واتفقنا أن نعود كل فيما خيصه إىل
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حسب القانون الداخلي ،كنطلب التأجيل ،حسب القانون ويعين

اللجنة والذي كان يرمي إىل ضرورة أن هذا القانون جيب أن خيرج
ابإلمجاع ،شكرا.

دستوراي وقانونيا ،ومت أتجيل يف مواد احلرمان .ابلعكس ،ابلعكس
كنت كنتمىن يكون التفهم مع هاذ املسعى النبيل اللي كنحيي يف
كل الرؤساء وكل املشارب السياسية ،ألننا نسعى إىل إنتاج قانون
يلتئم حوله املغاربة ألن هذا قانون جمتمعي ،شكرا السيد الرئيس.

السيد الرئيس:
السيد الرئيس ،السي مبديع.
النائب السيد حممد مبديع رئيس الفريق احلركي (نقطة نظام):

السيد الرئيس:

شكرا السيد الرئيس،

شكرا ،السيدة الرئيسة.

ما ميكنش حلظة حبال هاذي خنليوها تدوز ،فأان شخصيا
السيد الرئيس ،حضرت البارح الجتماع اللجنة ،وتقدمت كنت
أول متدخل وطلبت من السيد الرئيس ،ومن أعضاء اللجنة

النائبة السيدة عائشة لبلق رئيسة اجملموعة النيابية للتقدم

واالشرتاكية (نقطة نظام):
شكرا السيد الرئيس.

املوقرين ،أنجلو هاذ اإلجتماع ،ألن اخلالصة دايل االجتماعات
املتتالية حتت الرائسة دايلكم السيد الرئيس ،وابحلضور دايل خمتلف
رؤساء الفرق من األغلبية ومن املعارضة ،تتبعنا مسلسل النقاش،
وكلنا مسؤولية وطنية ونسعاو ملشروع حبال هذا اللي غادي أيطر

ابلفعل نقطة النظام اللي أاثرها السيد النائب ،هي كتعلق
أبشغال اللجنة ،ولكن هي فالعمق كتهم واحد القانون ،قانون
إطار حول الرتبية التكوين ،قانون مهيكل داخل اجملتمع .وابلتايل
كان حرص اللي خصنا أنكدو عليه ،واحنا يف جلسة عامة اليوم،
وحنن بصدد اختتام الدورة ،كان حرص دايل مجيع الرؤساء
والرئيسة ،مجيع الفرق ابش يكون إمجاع وطين حول هذا القانون،

اجملتمع دايلنا لسنوات ،وغادي نعيشو معاه نقطة مفصلية يف اتريخ
الرتبية والتكوين .وقلنا ما ميكنش هاذ القانون اجملتمعي الكبري
تكون فيها أغلبية ومعارضة .خاص يكون فيه اإلمجاع والتوافق،
ألن هاذي بالدان وهاذو أوالدان ،وهاذو أوالد أوالدان ،خصنا
نتوافقو مجيعا على املسار دايهلم.

ألنه قانون مهيكل داخل اجملتمع .وخالل البحث على هاذ
اإلمجاع الوطين كنا كنديرو سلسلة من اإلجتماعات ،من
التشاورات اللي اخذات ساعات من العمل حتت اإلشراف

وكنحيي السيدة والسادة الرؤساء على الروح الوطنية وعلى
اإلخنراط دايهلم فهاذ املنهجية حتت الرائسة دايلكم .والبارح
حضرت السيد الرئيس ،وقدمت هاذ اإلقرتاح أننا أنجلو ألن
نسعى إىل التوافق ،وابقي خصنا شوية دايل الوقت ابش ميكننا

دايلكم السيد الرئيس مشكورا ،إلجياد صيغة توافقية حول هذا..
وابلتايل مت طلب التأجيل اللي اتفقنا عليه كاملني ،رؤساء الفرق
أغلبية ومعارضة ،ومل يتم االتفاق فقط على التأجيل السيد الرئيس،
بل أكثر من هذا ،مت االتفاق أيضا وبعد إذنكم السيد الرئيس،

خنمرو هاذ القضية ونتجو مشروع اللي تيهم املغاربة كاملني .وفعال
طلبت أان شخصيا التأجيل كمنسق لألغلبية وكذلك كموفد عن
مجيع الفرق ،ألن اتفقنا مجيعا أننا أنجلو بدون استثناء ،أغلبية

أبن الرئيسة والرؤساء ،أغلبية ومعارضة ،سيستئنفون يوم اإلثنني،
يوم اإلثنني ..هاذ الشي خصنا أنكدو عليه ،ابش ماشي الصيغة
النهائية وإن اقتضى األمر رمبا نعقد دورة استثنائية يف املوضوع.

ومعارضة .وفعال كان دفعات على أنه ليس يل احلق أن أطلب
ذلك ألن القانون الداخلي واضح ،فكان السيد الرئيس ،قال أان
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السيد الرئيس:

السيد الرئيس ،كنقبلو أن تكون مزايدات سياسية داخل
األسئلة يف مسيتو ..ولكن ما نقبلوش أن قانون حبال هذا نديرو
به مداخالت سياسية لتغليط الرأي العام.

أعتقد ..السيد الرئيس ،عاين باليت ،السيد الرئيس ،السي
وهيب غري نكمل ،السيد الرئيس ..السي وهيب ،السيد الرئيس غري

السيد الرئيس:

كمل ،السيد الرئيس نعطيوه الكلمة ..السيد الرئيس ،السيد
النائب ..السي وهيب من فضلك السي وهيب ،تفضل ..شوية د
اهلدوء السيدات والسادة النواب ..السيد الرئيس لكم الكلمة..

الكلمة للسيد الوزير .السي وهيب ..السي وهيب ..السيد
النائب ..السيد النائب ..السيد النائب ..السيد النائب ..أان..
السيد النائب ،احنا اعطينا ..اهلدوء اهلدوء ..ما عندكش الكلمة
السيد النائب ..السيد النائب ..السيد النائب ..السيد النائب ما

احنا بغينا إيال مشى السيد الوزير ،غادي نستمرو يف النقاش ،من
األحسن يبقى هنا كضمانة لتوقيف النقاش ..تفضل السيد
الرئيس.

عندكش الكلمة .ما عندوش احلق يف نقطة نظام ،أان عندي حق
واحد وهو احرتام النظام الداخلي ،قريب نساليو مجيعا مبا فيها
أنت ..تفضل بكيفية مركزة السيد النائب ..السادة النواب،
السيدات والسادة النواب نستمعو لبعضنا .السيدات والسادة

النائب السيد توفيق كميل رئيس فريق التجمع الدستوري

(نقطة نظام):

شكرا السيد الرئيس،

النواب شوية دايل اهلدوء ،شوية دايل اهلدوء ..هاذي اجللسة
اختتامية فخصنا حناولو ما أمكن نكونوا مجيعا مسؤولني ،مجيعا
مجيعا نكونوا مسؤولني شكرا .دقيقة السيد النائب احملرتم ..تفضل

أوال ابسم مجيع أعضاء اجمللس ،كنبغي نتوجه لكم بواحد
الشكر على اجملهودات اللي قمتم هبا...

شوية اهلدوء ،حنا اآلن ..السيد النائب دقيقة السيد النائب من
فضلك وبرتكيز كبري.

السيد الرئيس:
السيد الرئيس ،السي وهيب ،نستمعو لبعضنا من فضلك.

النائب السيد عبد اللطيف وهيب (نقطة نظام):

النائب السيد توفيق كاميل رئيس فريق التجمع الدستوري

برتكيز ،أان حضرت اجتماعات اللجنة بكاملها ،وبطلب من
السيد رئيس اللجنة وقال نسرعو هاذ القانون ابش جنيبو وقتكم.
وكنتم جتتمعون وكنت أان ضد هذاك اإلجتماع دايل رؤساء الفرق،
قالوا ال غانديرو التوافق ،قلنا ما كاين مشكل .مت اإلتفاق ،اتفقنا

(نقطة نظام):

السيد الرئيس،
ابسم مجيع األعضاء ،األخوات واإلخوان أعضاء اجمللس،
كنبغي نتوجهو لكم ابلشكر على اجملهودات اللي قمتم هبا فهاذ
القانون ابلذات .ألنه هذا قانون كنعتربوه هو العمود الفقري دايل

غنرجعو لألجهزة دايلنا .احنا قلنا هلم قابلني ،رجعات العدالة
والتنمية قالت ال احنا ما قابلينش ،بداو كيتناقشو ،قلنا مزاين ما
تفامهنا ،منشيو للجنة يف إطار الدميقراطية ونصوتوا .حىت كنسمعو

النموذج التنموي ،اللي كنبحثو عليه مجيعا واللي كينادي به
صاحب اجلاللة.

اآلن أبن احنا املسؤولني ..،كيهمنا ولكن القوة األساسية اللي
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السيد النائب احملرتم ،تيقول أبنه ها الوقائع ،الوقائع ما

عندان هي الدميقراطية ،وهي التصويت ،وهي اللجن ،وهي النظام
الداخلي...

ضابطهاش لألسف ،وليست صحيحة ،شوف راه اتفقنا وكان
هناك توافق بني كل املكوانت ،واتفقنا أنه كل واحد ،أان طلبت
شخصيا أمام السادة الرؤساء ،وايال كذيت يقولوها يل نزيد فحايل
دااب ،نفضي من هاذ املوضوع.

السيد الرئيس:
السيد النائب ..السي وهيب نكونوا إجيابيني شكرا ..الكلمة..
تفضل السيد الرئيس ،تفضل.

أان قلت هلم غادي منشي نشوف الفريق داييل ،والسيد الوزير قالك
غادي ميشي يشوف رئيس احلكومة واألمني العام للحكومة ،واش

النائب السيد ادريس األزمي اإلدريسي رئيس فريق العدالة
والتنمية (نقطة نظام):

هاذ الشي تقال اإلخوان وال ما تقالش؟ ،الغد جيت قلت هلم
أودي ملّي رجعت لألجهزة داييل ،عندي واحد املالحظة بقات،
راه احنا مشينا بعيد بقات واحد املالحظة ،وحتت رائستكم وقدمنا

السيد الرئيس ،معذرة...
السيد الرئيس:

مقرتح ،واتفق عليه اجلميع .منني ما اتفقنا ،منني تكلمنا ،يعين،
دران املشاورات ،قال لك أودي هاذ املقرتح ما نضجش ،ابش ما
نقولش كالم آخر ،واتفقنا حنن ،السيد الرئيس والسادة الرؤساء
كاملني على التأجيل ،إتفقنا على التأجيل ،مل نتفق السيد النائب،

السيد النائب...السي وهيب وحناولو ما أمكن شوية اهلدوء..
السيدة النائبة ،أان أعلم أنك فقيت الصباح بكري ابش جتي هلنا،
ولكن هذا ال مينع ذلك .تفضل السيد الرئيس ..شوية اهلدوء من
فضلك ..تفضل السيد الرئيس ..السيدة النائبة راه مازال عامني
ونص ،تفضل السيد الرئيس.

ما كنتيش حاضر أنت فهاذ احملطة هاذي ،اتفقنا على التأجيل،
أن نؤجل اجتماع اللجنة من أجل البحث على التوافق وسنبحث
على التوافق ،وسننجح يف التوافق ،وشكرا.

النائب السيد ادريس األزمي اإلدريسي رئيس فريق العدالة

والتنمية (نقطة نظام):

السيد الرئيس:

شكرا السيد الرئيس،

شكرا ،الكلمة للسيد الوزير ،ومعذرة السيد الوزير وأنت انئب
سابق.

أان ما كنتش غادي نتدخل لوال أنه السيد النائب احملرتم..
هي نقطة نظام أوال ،راين مسعت السي ..نقطة نظام تدخل يف

السيد حممد يتيم وزير الشغل واإلدماج املهين:

التسيري ،وما تدخلش يف املوضوع ،دااب رجعات تدخل حىت يف
الفرق .السيد النائب احملرتم ،مهووس ابلعدالة والتنمية ،لدرجة أنه
للمرة الثانية يف الكلمة دايلو ،وبورك العشق ..للمرة الثانية كيجبد،

بسم هللا الرمحن الرحيم.
السيد الرئيس،

شوف السي وهيب ،السيد النائب احملرتم ،السيد النائب احملرتم عبد
اللطيف وهيب ،تنعرفو بك أمام املأل ،راك تدوز مباشرة.

السيدات والسادة النواب احملرتمون،
يطيب يل ويشرفين أن أتقدم اليوم أمام جملسكم املوقر،
مبشروع قانون رقم  94.09القاضي ابملصادقة على املرسوم بقانون
5
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 1.09.790الصادر بتاريخ  01أكتوبر  ،1109إبحداث

ملنظمات اإلحتياط اإلجتماعي ،كاحتاد لثمان تعاضدايت

الصندوق املغريب للتأمني الصحي ،وذلك تطبيقا ألحكام املقطع
األخري من الفقرة األوىل من الفصل  90من الدستور ،من أجل
استكمال مسطرة املصادقة على املرسوم بقانون.

ابلقطاع العام والشبه العام ،واملتمثلة يف خضوعه يف نفس الوقت
ملقتضيات الظهري الشريف رقم  0.17.097الصادر بتاريخ 01
نونرب  ،0961بسن نظام أساسي للتعاون املتبادل من حيث
التأسيس ،وأيضا للقانون  61.11مبثابة مدونة التغطية الصحية.

وجتدر اإلشارة إىل أن املرسوم بقانون هذا قد صدر خالل الفرتة
الفاصلة بني دوريت جملسكم املوقر يف إطار الفصل  90من
الدستور ،وبناء على قرار جلنة القطاعات اإلجتماعية مبجلس

إن اهلدف األساس من إحداث الصندوق املغريب للتأمني
الصحي ،كما قلت ،هو رفع التحدايت والرهاانت اليت تعرفها
منظومة التغطية الصحية ببالدان ،وضمان اإلنسجام مع التوجهات
واألولوايت األساسية للدولة يف جمال احلكامة واإلهتمام بقضااي
املرتفقني وتقريب اخلدمات وحتسينها ،وكذا التدبري اجليد ألنظمة

النواب مت نشره ابجلريدة الرمسية عدد  6706بتاريخ  11من حمرم
 00( 0441أكتوبر .)1109
حضرات السيدات والسادة،

التأمني اإلجباري األساسي عن املرض بقطاعه العام والشبه العام،
وتكريس مبادئ الشفافية واحلكامة يف التسيري واحلفاظ على
التوازانت املالية هلذه األنظمة ،وخاصة هلذا النظام.

إن الدافع األساس إلحداث الصندوق املغريب للتأمني
الصحي ،هو دافع حمكوم...
السيد الرئيس:

ولإلشارة ،بعض املعطيات تتعلق ابلوضعية املالية هلذا
الصندوق ،فتبني النتائج املالية الحتياطات الصندوق ،تبني هذه

شوية اإلنصات للسيد الوزير ،من فضلكم ،السيدات والسادة
النواب.

النتائج أن هذه التوازانت بدأت تعرف للسنة الثانية على التوايل
عجزا تقنيا يقدر ب 111مليون درهم ،كما عرفت وألول مرة
منذ دخول التأمني اإلجباري عن املرض حيز التنفيذ عجزا إمجاليا
يقدر ب 11مليون درهم سنة  ،1107كما أن عائدات

السيد حممد يتيم وزير الشغل واإلدماج املهين:
هو دافع حمكوم هباجس أتمني ضمان استمرارية أتمني
التغطية الصحية لقطاع كبري من املؤمنني ،وهذا األمر هو جزء كما
تعلمون ال يتجزأ من األمن اإلجتماعي مما اقتضى حتويل هذه
املؤسسة ،أي الصندوق الوطين ملنظمات اإلحتياط اإلجتماعي

التوظيفات املالية للصندوق واملقدرة ب 167مليون درهم مل تعد
كافية لتغطية العجز التقين املذكور ،والذي ارتفع ل %41مقارنة
مع ما مت تسجيله سنة  ،1106وترجع هذه الوضعية برسم سنة
 1107إىل عدد من العوامل أذكر منها على سبيل املثال:

إىل مؤسسة عمومية تتمتع ابلشخصية اإلعتبارية واإلستقالل
املايل ،وختضع للوصاية اإلدارية ولقواعد احلكامة ،الوصاية اإلدارية
للدولة ولقواعد احلكامة املطبقة على املؤسسات العمومية ،لكي

 ارتفاع نسبة اإلصابة ابألمراض املزمنة؛ تضخم بند النفقات املتعلقة ببعض العالجات بسبب كلفتهااملرتفعة؛

حتل ،كما قلت ،حمل الصندوق الوطين ملنظمات اإلحتياط
اإلجتماعي .وهذا من شأنه ،ويهدف أيضا إىل معاجلة عدد من
الصعوابت القانونية اليت يعرفها ،اليت كان يعرفها الصندوق الوطين

 تزايد نفقات عالج األسنان الفم واألسنان؛6
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كما ميكن للصندوق أن يتوىل مبقتضى تشريع خاص ،أو مبوجب

 زايدة حجم النفقات املتعلقة ابلتدخالت البيولوجية بسببتسعريهتا املفرطة يف القطاع اخلاص؛

اتفاقيات تدبري نظام أتمني إجباري أساسي عن املرض لفائدة فئة
أخرى غري املذكورة أعاله.

 -التوسع املستمر لسلة العالجات بدون أتطري مايل مسبق؛

وابلنسبة ألجهزة احلكامة اليت سيتم استحداثها يف إطار
الصندوق املغريب للتأمني الصحي ،فالصندوق سيديره جملس
إداري مثله مثل كافة يعين املؤسسات العمومية اليت ختضع إىل
قواعد تدبري احلكامة املالية اجليدة ،إذن سيتكون من ممثلني عن

 مث منو نسبة جلوء املؤمنني لإلستفادة من خدمات النظام؛ مث استقبال النظام ملستخدمي املكتب الوطين للسككاحلديدية تطبيقا للمادة  004من القانون .61.11
وبصفة عامة فإن جمموع العوامل السابقة وغريها أدت إىل
ارتفاع الكلفة املتوسطة مللف املرض إىل  491درهم سنة
أ ،1106إىل  941درهم سنة .1107

اإلدارة عن القطاعات الوزارية املعنية؛ ممثل عن الوكالة الوطنية
للتأمني الصحي؛ ممثلون عن التعاضدايت ابلقطاع العام ،وتعلق
األمر ب 9تعاضدايت؛ شخصيتان تتوفران على اخلربة والكفاءة

حضرات السيدات والسادة،

يف جمال التأمني اإلجباري األساسي عن املرض والتغطية الصحية.
وميكن لرئيس جملس اإلدارة أن يدعو حلضور اجتماعات اجمللس
بصفة استشارية أي شخص ذايت أو اعتباري من القطاع العام أو
اخلاص يرى فائدة يف حضوره.

تتحدد مهام الصندوق املغريب للتأمني ابلصحي ،يف تدبري
نظام التأمني اإلجباري األساسي عن املرض وفقا للنصوص
التشريعية والتنظيمية اجلاري هبا العمل ،لفائدة:

أما اختصاصات اجمللس فتتلخص فيما يلي:

أوال موظفي وأعوان الدولة؛ واجلماعات الرتابية؛ ومستخدمي
املؤسسات العمومية؛ وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون
العام؛ أصحاب املعاشات ابلقطاع العام؛ واألشخاص املستفيدون
من املعاشات مبوجب األنظمة اخلاصة لإلحتياط اإلجتماعي
ولفائدة ذوي حقوقهم.



حصر برانمج -أقصد اجمللس اإلداري-حصر برانمج

العمل السنوي أو متعدد السنوات؛
 املصادقة على عقود الربامج واتفاقيات الشراكة املربمة من
لدن الصندوق يف إطار اختصاصاته؛
 حصر ميزانية الصندوق وميزانية كل نظام من أنظمة

األشخاص املستفيدون من نظام التأمني اإلجباري األساسي
عن املرض الذي يدبره الصندوق الوطين ملنظمة اإلحتياط
اإلجتماعني أو الذي كان يدبره الصندوق الوطين ملنظمات
االحتياط اإلجتماعي :طلبة التعليم العايل ابلقطاعني العام

التأمني عن املرض اليت يدبرها الصندوق؛
 حصر احلساابت والقوائم الرتكيبية للسنة احملاسبية
املختتمة؛

واخلاص مبوجب القانون رقم  006.01املتعلق بنظام التأمني
اإلجباري األساسي عن املرض اخلاص ابلطلبة.

 املوافقة على املخطط التنظيمي احملدد للبنيات اإلدارية
للصندوق واختصاصاهتا؛
 املوافقة على النظام الذي حتدد مبوجبه قواعد وطرق إبرام
الصفقات؛
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املوافقة على النظام األساسي ملستخدمي الصندوق؛



إبرام اإلتفاقيات والعقود اليت يفوض مبوجبها الصندوق

 املصادقة على النظام الداخلي للصندوق؛
 قبول اهلبات واهلدااي؛
 املصادقة على التقرير املايل والتقرير املتعلق أبنشطة
الصندوق برسم السنة املنصرمة املرفوعة إليه من لدن املدير؛

جزء من املهام املوكولة إليه ،أو يفوض مبوجبها الصندوق جزءا
من املهام املوكولة إليه؛
 متثيل الصندوق أمام الدولة ومجيع اإلدارات العمومية
أواخلاصة ،وإيزاء األغيار والقيام جبميع األعمال التحفظية؛

 اختاذ القرار يف شأن تفويض جزء من املهام املوكولة
للصندوق وحلسابه مبوجب نظام التأمني اإلجباري األساسي
على املرض؛

 متثيل الصندوق أمام القضاء ،جيوز له أن يرفع دعوى
قضائية هبدف الدفاع عن مصاحل الصندوق؛
 إعداد مشروع ميزانية الصندوق وعرضه على جملس

 إبداء رأيه يف مشاريع اإلتفاقيات الوطنية املراد إبرامها مع
مقدمي اخلدمات الطبية؛
 املصادقة على االتفاقيات األخرى اليت يعرضها عليها
مدير الصندوق؛

اإلدارة لدراسته واملوافقة عليه؛
 حت ضري أشغال جملس اإلدارة وحيضر املدير بصفة
استشارية اجتماعات اللجان احملدثة من لدنه؛
أما فيما يتعلق ابلتنظيم املايل ،فإن الصندوق يتوفر على
ميزانية خاصة ابإلستثمار والتسيري وميزانية خاصة ابخلدمات،

 اختاذ القرار يف شأن اقتناء األمالك العقارية من لدن
الصندوق أو تدبريها أو تفويتها.

وتتشكل أهم موارده من شراكات املشغلني املنخرطني واألشخاص
املسجلني به.

وفيما يتعلق ابلتسيري اإلداري ،فإن الصندوق يسريه
مدير يعني وفق النصوص التشريعية والتنظيمية اجلاري هبا العمل،
ويقوم املدير ابخلصوص مبا يلي:


وخبصوص الشروع يف ممارسة الصندوق للتأمني الصحي
مبهامه وأنشطته ،فإن املرسوم بقانون املتعلق إبحداثه نص على
نقل مستخدمي الصندوق الوطين ملنظمات اإلحتياط

تنفيذ قرارات جملس إدارة؛

اإلجتماعي ،وكذا عقاراته واملعدات اليت يتوفر عليها إىل الصندوق
املغريب للتأمني الصحي .كما نص على أن املنقوالت والعقارات
املذكورة تنقل إليه بكامل ملكيتها وبدون عوض ،ومعفية من كل
كذلك من رسوم احملافظة العقارية.

 تسيري الصندوق والتصرف ابمسه ومباشرة أو اإلذن يف
مباشرة األعمال أو العمليات املتعلقة ابلصندوق؛
 تسيري مجيع مصاحل الصندوق وتنسيق أنشطتها؛
 التعيني يف مناصب الصندوق وفقا للمخطط التنظيمي
والنظام األساسي ملستخدميها؛
 عرض مشاريع اإلتفاقيات الوطنية على جملس اإلدارة
إلبداء الرأي بشأهنا؛

أما فيما يتعلق بدخول املرسوم بقانون حيز التنفيذ ،فقد مت
من التاريخ الذي أو سيتم أقصد اآلن القانون سيتم ،يعين ،دخوله
حيز التنفيذ مبجرد ،يعين ،نشر النصوص التطبيقية له وخاصة تلك
املتعلقة بتنصيب أجهزة إدارة الصندوق.

 إبرام االتفاقيات وعرضها على جملس اإلدارة قبل دخوهلا
حيز التنفيذ؛
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النائب السيد مصطفى شناوي (نقطة نظام):

ومن جهة أخرى ،وحتضريا لشروع الصندوق املغريب للتأمني
الصحي يف ممارسة مهامه ،سيعقد اجمللس اإلداري للصندوق
الوطين ملنظمات اإلحتياط اإلجتماعي اجتماعا يف األسبوع املقبل
لدراسة وحصر حساابت نظام التأمني اإلجباري األساسي عن
املرض ابلقطاع العام برسم سنيت  1106و ،1107وحصر
ميزانية سنة .1109

السيد الرئيس،
التدخل يف إطار املسطرة ،وهذا مرسوم بقانون احلكومة
استعملت الفصل  90من الدستور ،عندها احلق يف ذلك وتقال
لنا قبل افتتاح الدورة أبنه احنا سلكنا هاذ املسطرة السريعة ألنه
كاينة حاجة ماشي مشكل تفهمنا ،على أساس غيتحال على
اللجنة وعلى اجللسة العامة فيما بعد ملناقشته من أجل جتويده.
احنا كنتفاجأو البارح يف اللجنة واليوم أبنه يعين مادة فريدة

وبطبيعة احلال أتخر انعقاد هذين اجمللسني ألسباب قانونية حبكم
أنه تعذر إعادة تعيني املتصرفني دايل الصندوق الوطين ملنظمات
التسيري االجتماعي ،إما بسبب أن القطاعات املعنية مل ترسل
مرشحيها أو بسبب بعض اخلالفات اليت وقعت يف تفسري النص

املصادقة بدون نقاش ،هذا أعتربه واعتربانه البارح يف اللجنة أبنه
مصادرة حلق النواب الربملانيني يف مناقشة القوانني ،وإال هذه غتويل
سابقة وميكن احلكومة تسلك هاذ املسلك هذا السريع خبصوص

القانوين ،ولذلك مت يعين التمديد ،أصدرت احلكومة مرسوما يف
األسابيع السابقة متدد للصندوق الوطين ملنظمات اإلحتياط
اإلجتماعي ثالث أشهر حىت يتمكن من تصفية أعماله ،أي
تصفية احلساابت مث عقد اجملالس اإلدارية املتأخرة وبعد ذلك

واحد العدد دايل ..تقال لنا من بعد أنه ماشي مشكل ميكن
تقدموا مقرتحات قوانني ،هذا ما نعرف ميكن ضحك على الدقون
مع األسف ،كنعترب أبن هذا مصادرة حلقنا كربملانيني يف مناقشة
القانون ،مشروع قانون من أجل جتويده.

سيدخل هذا القانون بعد نشر النصوص التطبيقية حيز الوجود،
وسيتم تعيني الرتكيبة اجلديدة للصندوق املغريب للتأمني الصحي.

السيد الرئيس:

ووزارة الشؤون اإلدماج املهين ستعمل جاهدة بتنسيق مع
كافة القطاعات الوزارية املعنية ،على وضع األسس السليمة
لشروع الصندوق اجلديد يف ممارسة مهامه وأنشطته وفق منهجية

شكرا السيد النائب ،لكم احلق يف التعبري عن موقفكم من
خالل التصويت .تفضل السيد النائب ،السيد الرئيس.

ومقاربة ترتكز على مواكبة ومصاحبة األجهزة املسرية واملدبرة
لشؤونه .وفقنا هللا ملا فيه اخلري ،والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل
وبركاته.

النائب السيد عبد هللا بووانو:
السيد الرئيس،
هذا إشكال دائما يطرح كان يطرح قبل دستور ،1100
لكن يف دستور  1100كاينة مسطرة ،وهاذ املسطرة هي اللي
درانها احنا .كاين عندان الفصل  90من الدستور ،وعندان النظام

السيد الرئيس:
شكرا للسيد الوزير ،وشكرا كذلك ملقرر جلنة القطاعات
اإلجتماعية السيد النائب عبد اجمليد جوبيج ..شكرا على
التصحيح .منر اآلن إىل عملية التصويت على املادة الفريدة املكونة
ملشروع القانون ،املوافقون  ..احنا اتفقنا ،تفضل السيد النائب.

الداخلي واملقتضيات دايلو  111-111-110-111كلها
حول املوضوع ،شنو فيها؟ ،احنا فوقاش خصنا منارسو حقنا
كربملان؟ ألنه الفصل  90كيتكلم على إتفاق ما بني اللجنة املعنية
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النائب السيد عدي بوعرفة:

واحلكومة ،يف هاذيك اللحظة فاش خصو يكون اتفاق ،أما ملّي
كيجي كمشروع صايف تساال الوقت دايل النقاش ،هوالوقت دايل
املصادقة .فلذلك إذا كان شي حاجة اللي ميكن انخذوها يف
املناقشة هو منشيو نعدلو النظام الداخلي ونديرو مسطرة ،أما
املسطرة طبقا للدستور هي هذه ،شكرا.

غري واحد القضية اللي هي مهمة ،احنا الربملان الدور دايلنا
واضح ،السيد الرئيس ،حنن نعمل على التشريع هلذا الوطن وهذه
األمة ،أصبحت احلكومة هي اليت تشرع أكثر من مشرعي الربملان؛
اثنيا حنن نراقب احلكومة يف عملها ،ونعمل على تقييم السياسات
العمومية ،هذا دوران ال بد أن نناقش مجيع القضااي اللي هتمنا،

السيد الرئيس:

احنا تفاجأان البارح واستحضران هلذا حنن يف فريق األصالة
واملعاصرة ،امتنعنا عن التصويت يف ما خيص هاذ املادة الفريدة.

شكرا السيد الرئيس ،السيد النائب.
النائب السيد عدي بوعرفة:

السيد الرئيس:

شكرا السيد الرئيس،

شكرا ،السيدة الرئيسة.

ابلفعل البارح يف اللجنة كان هناك نقاش مستفيض حول
املسطرة املعمول هبا يف واملسموح للحكومة ابلتشريع ،ولكن
كذلك ال نريد مصادرة الربملان يف التشريع كذلك .كان هناك
التزام من الوزير دايل العالقات مع الربملان فيما مضى ،أن نسرع

النائبة السيدة سعيدة آيت بوعلي:
بسم هللا الرمحن الرحيم.
أوال للتوضيح ،كرئيسة جلنة القطاعات اإلجتماعية ،هذا
املشروع قانون مبرسوم ملا جاء للجنة كان للجنة نقاش طويل
وعميق فهاذ األمر وكيتلخص فيما يلي:

ونشارك يف مناقشة هذا القانون على أساس سيتم جتويده فيما
بعد .ولكن البارح كانت املفاجأة أنه السرعة مادة فريدة وإىل
ذلك.

 أوال مل يكن هناك طابع لالستعجال ألنه جا واحنا علىأبواب  1أايم من افتتاح الدورة التشريعية أو  4أايم؛

هناك جمموعة دايل املعطيات مغلوطة اليوم البد أن نستحضرها
مجيعا ،وهي العالقة ما بني الصندوق املغريب للتأمني الصحي

 -واحلاجة الثانية هي أنه ما كيمكنش للحكومة تستعمل واحد

والتعاضدايت .الصندوق املغريب للـتأمني الصحي هو الوريث دايل
التعاضدايت ،وابلتايل أنه إىل حدود اليوم ما عارفينش العالقة
اللي غادي تكون ما بني الصندوق والتعاضدايت ،ما عارفينش
املديونية اللي كاينة على الصندوق اللي كتنتاظرها التعاضدايت
وابلتايل أنه البد...

اآللية تعطاها هلا الدستور صحيح ،ولكن من أجل جتويد النص،
ومن أجل أن حيصل هذا اإلمجاع اللي كنطلبوه كيخص يكون هاذ
األمر كيفتح للسادة النواب النقاش.
تقال أبنه كاين اإلعالن دايل إصالح منظومة دايل احلماية
اإلجتماعية ككل ،واحنا كنا امسعنا العرض دايل املدير دايل

السيد الرئيس:

""CNOPSاللي عرض فيه الوضعية املالية واإلدارية قبل من
هاذ الشي ،ولكن يف النهاية حسمنا على أساس أنه هاذيك مادة
فريدة غادي نصوتو عليها.

السيد النائب ،واصلوا برتكيز السيد النائب من فضلك.
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لكن يف اللجنة وراه مسجل توعدان أبنه غيجينا للمحتوايت دايل

السيد الرئيس:

هاذ املشروع قانون مبرسوم لكي تكون مادة للنقاش .وأثرت
املوضوع حبضوركم ،السيد الرئيس ،يف جلنة الرؤساء وقيل لنا أبنه
ميكننا أن نقوم مبقرتحات قوانني لتعديل ما ميكن تعديله يف مشروع
القانون ،وهناك بني الرأي األول والثاين كاين واحد الفرق ،وقلنا

شكرا السيدة الرئيسة ،منر اآلن إىل عملية التصويت على املادة
الفريدة املكونة ملشروع القانون:
املوافقون451 :
املعارضون :ال أحد

وحبضور السيد الرئيس أبنه هاد املسألة دايل مقرتحات القوانني
إذا وعدت احلكومة أبهنا تتجاوب معها يف أقرب األوقات
املمكنة ،وهذا اللي توعدان به ،حبضوركم السيد الرئيس يف ندوة
الرؤساء ،وشكرا.

املمتنعون92 :
صادق جملس النواب على مشروع قانون رقم  94.09يقضي
ابملصادقة على املرسوم بقانون رقم  1.09.790الصادر يف 11

من حمرم  0441إبحداث الصندوق املغريب للتأمني الصحي.
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