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قســم اللجــان 
 لجنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعيةمصلحة 

 

 

 



 ـةــــــــــة تقنيـــــــــورقـ

 

 

 

 

 

 

  عبد الرحمان الدريس ي السيد املستشار :رئيس اللجنة 

  هند الغسالي السيدة املستشارة :مقزرة اللجنة 

 

  الطاقم إلاداري الذي قام بإعداد هذا التقزيز: 

  رئيس مصلحة اللجنة:السيد محمد عسوز  

 نعمة صباح امبيركى- يمينة التىابي          - وسيلة املسكيني      -

 علي رزوقي           - نبيه الىسطي-سمير بىخريس       -    

   2022 أكتىبر 7:  تاري  إتال  المشرو  القتانو  عل  اعلجل 

   رلقض  بتغغش ر بلغق  القتانو ادق  27.22 تاري  المتادل  عل  مشرو دقتانو ادق 
 2022 أكتىبر 31:  تاعلجل     لثت ل  ابتطغل  امحغل  ألستسغل65.00

   01:  عا  ابلت تا  اعلجل 

   ادغلل30 ست تا ر3:  عا ست تا  ابلت تا  اعلجل  

   رلقض  بتغغش ر بلغق  القتانو ادق  27.22 مشرو دقتانو ادق  ابغلل  ابمنري  عل 
 :   لثت ل  ابتطغل  امحغل  ألستسغل  65.00

 12: املوافقـــون  -

ال أحد : املعارضون  -

 1: املمتنعـــون  -
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باسـم اللــه الرحمـان الرحيــم 
 

 ،السيد الرئيس املحترم

 ،نوالسيدات والسادة الىزراء املحترم

 ،نو املحترمون السيدات والسادة املستشار

 

ني ؤن  ش الزي ؤِشك ِلى ؤهٍاسٌؽ٘ش ش هق التٍٝش  مجلعىا اإلاٜى

ؤِذته لجىة التّلُم والؽاون الثٝاُ٘ة والاحتماُِة بمىاظبة دساظتها إلاؽشوُ 

م  .  بمثابة مذوهة التٕىُة الصحُة ألاظاظُة65.00ٜاهىن ٜس

، 2022 ؤ٠تىبش 31تذاسظت اللجىة هزا اإلاؽشوُ الٝاهىن ًىم الاجىين 

س ي  ِلى العاِة الثالثة بّذ الضوا٥، ورل٤ بشئاظة العُذ ِبذ الشخمان الذَس

سئِغ اللجىة، وبدمىس خالذ آًت الىالب وصٍش الصحة والحماًة الاحتماُِة، 

. و٠زا ِذد مً العُذاا والعادد اإلاعسؽاسون اإلادحتمىن 

في معتهل هزا الاحتماُ، ٜذم العُذ الىصٍش ِشلا مٙفال خى٥ هزا 

اإلاؽشوُ الٝاهىن، خُث ؤوضح مً خالله ؤن بالدها ٜذ خىت خىىاا ٠بيتد في 

بسظاء التٕىُة الصحُة ألاظاظُة لٙائذد ١ا٘ة ٘ئاا اإلاجتمْ، بما في رل٤ ٘ئة 

ة  الع٣ان في ولُّة الٙٝش والهؽاؼة، بر تم اِتماد التٕىُة الصحُة ؤلاحباٍس

، ٠ما تم بوالٛ الّمل بىٍام اإلاعاِذد الىبُة في بواس تجشبة 2005خال٥ ظىة 

ال٥ ظىة -همىرحُة ؼملت حهة تادلة ، لُتم بّذ رل٤ تّمُم هٍام 2008ؤٍص

، مما م٢ً الٙئاا اإلاّىصد مً الاظتٙادد مً 2012اإلاعاِذد الىبُة ظىة 

شها اإلاعسؽُٙاا واإلااظعاا الّمىمُة الصحُة  الخذماا الصحُة التي ت٘ى

واإلافالح الصحُة التابّة للذولة بؽ٣ل مجاوي ومً دون دْ٘ ت٣الُٚ 

. الّالحاا والاظسؽٙاء

م الىتائج ؤلاًجابُة التي خٝٝها هٍام  ور٠ش في هزا الفذد، ؤهه ٔس

اإلاعاِذد الىبُة ُ٘ما ًخق تِعيت الىلىج ؤمام الٙئاا اإلادشومة لالظتٙادد 
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بؽ٣ل مجاوي، مً مختلٚ الخذماا الصحُة التي تٝذمها اإلاعسؽُٙاا 

الّمىمُة، والتي مً ؤبشصها الت٢ٙل باألمشاك اإلاضمىة واإلا٣لٙة وبهجاص ِملُاا 

ت  ٘ش ملُاا الٝعىشد، ٠ما تضاًذا خاالا الاظسؽٙاء، ِو صسُ الٝشهُة ِو

ة  يت ألادٍو الاظسؽاساا الىبُة الّامة واإلاختفة استٙاِا ٠بيتا، ِالود ِلى ت٘ى

ذم الٝذسد  واإلاعتلضماا الىبُة، ٘ةن الىٍام اإلاز١ىس ٌل ًسعم باإلادذودًة ِو

يت تٕىُة صحُة ؼاملة للٙئاا اإلاعتهذ٘ة تشقى بلى  ِلى معاًشد التدذًاا بت٘ى

. اإلاعتىي اإلاىلىب

وفي هزا ؤلاواس، وتىُٙزا للتىحيهاا اإلال٢ُة العامُة اإلاتّلٝة بةـالح 

وبِادد الىٍش بؽ٣ل حزسي في اإلاىٍىمة الصحُة الىوىُة الصحُة، ال ظُما الخىاب 

خ   2020 ًىلُى 29اإلال٣ي العامي اإلاىحه بلى ألامة بمىاظبة ُِذ الّشػ اإلاجُذ بتاٍس

ُّة وحه بلى ممثلي ألامة الماإلال٣ي العامي الخىاب و بمىاظبة ا٘تتاح الذوسد السؽَش

خ  ، الذاُِة بلى بوالٛ وسػ تّمُم التٕىُة الاحتماُِة لٙائذد 2020 ؤ٠تىبش 9بتاٍس

ةحمُْ اإلإاسبة  ٞ بشهامج ِمل ممبىه، بذء بتّمُم التٕىُة الصحُة ؤلاحباٍس ، ٘و

م واس ؤلاواوسجاما مْ ما هق ِلُه الٝاهىن  اإلاتّلٞ بالحماًة الاحتماُِة،  09.21ٜس

لى الخفىؿ ما  ُّة الحزام العلىاا الّمىمُة بًتّلٞ بِو مشاحّة الىفىؿ السؽَش

 مً ؤحل بلٓى الهذٗ اإلاعىش لتىظُْ ،خماًة الاحتماُِةاإلاتّلٝة با٥والتىٍُمُة 

الاظتٙادد مً التإمين ؤلاحباسي ًِ اإلاشك لِؽمل الٙئاا اإلاّىصد اإلاعتُٙذد مً هٍام 

م  مؽشوُ ٜاهىن اإلاعاِذد الىبُة، تم بِذاد   بمثابة 65.00بتُٕيت وتتمُم الٝاهىن ٜس

. مذوهة التٕىُة الصحُة ألاظاظُة

وؤِلً العُذ الىصٍش ؤن ؤخ٣ام هزا اإلاؽشوُ الٝاهىن تتمدىس خى٥ 

: اإلاشت٢ضاا التالُة 

  ل مٝتمُاا اإلاادد م 5تنًز  اإلاتّلٞ بالحماًة الاحتماُِة، 09.21 مً الٝاهىن ؤلاواس ٜس

ًِ اإلاشك لسؽمل ألاظاس ي  مً التإمين ؤلاحباسي الاظتٙادد التي تىق ِلى تىظُْ

 ؛RAMED الٙئاا اإلاّىصد اإلاعتُٙذد مً هٍام اإلاعاِذد الىبُة

  لالظتٙادد هٍام اإلاعاِذد الىبُةظتُٙذًً مً المالتىفُق ِلى ٜبى٥ ألاشخاؿ 

ب٢ُُٙة تلٝائُة مً هٍام التإمين ؤلاحباسي ألاظاس ي ًِ اإلاشك الخاؿ باألشخاؿ 
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ً ِلى تدمل واحباا الاؼحتاٟ، مْ اختٙاٌهم بجمُْ اإلا٢سعباا اإلامىىخة  ٔيت الٝادٍس

 .لهم في بواس هٍام اإلاعاِذد الىبُة

  ل هٍام التإمين ؤلاحباسي ألاظاس ي ًِ اإلاشكاظسىاد  مبذؤي  بلىتمٍى

ً ِلى تدمل  اإلاعاهمة والتّالذ في تدمل اإلاخاوش باليعبة لألشخاؿ الٝادٍس

ً ِلى تدمل مبذؤ التمامً باليعبةبلى واحباا الاؼحتاٟ، و  ها؛لألشخاؿ ٔيت الٝادٍس

 هٍام التإمين في إلابلٖ ؤلاحمالي لالؼحتا١اا  هي التي تتدّمل ا الذولةالتىفُق ِلى ؤن

ً ِلى تدمل واحباا  ؤلاحباسي ألاظاس ي ًِ اإلاشك الخاؿ باألشخاؿ ٔيت الٝادٍس

 ؛الاؼحتاٟ

  مبذؤ ِذم التمُيز في الىلىج بلى خذماا تدذًذ الخذماا اإلاممىهة ِلى ؤظاط

م  م3ً اإلاادد الحماًة الاحتماُِة اإلاىفىؿ ِلُه في  ورل٤ 09.21 الٝاهىن ؤلاواس ٜس

ً ِلى تدمل واحباا الاؼحتاٟ مً هٙغ ظلة باظتٙادد  ألاشخاؿ ٔيت الٝادٍس

ٙي ومعتخذمي الذولة واإلااظعاا الّمىمُة وؤحشاء الٝىاُ ؤالّالحاا  ظىد بمٌى

 ؛الخاؿ

 ورل٤ لتدُٝٞ  ُ٘ما ًتّلٞ بٝىاِذ السسجُلاِتماد السجل الاحتماعي اإلاىخذ ،

اظتهذاٗ ؤ٠ثت ّ٘الُة للٙئاا اإلااهلة لالظتٙادد مً خذماا هٍام التإمين ؤلاحباسي 

ً ِلى تدمل واحباا الاؼحتاٟألاظاس ي ًِ اإلاشك الخاؿ   ؛باألشخاؿ ٔيت الٝادٍس

 ل ٛ  تخٍى  بلى بالىٍش ورل٤، الىٍام هزا تذبيت مهمة الاحتماعي للممان الىوني الفىذو

 ؤحشاء لٙائذد اإلاشك ًِ ألاظاس ي ؤلاحباسي  التإمين هٍام تذبيت في التي سا٠مها التجشبة

اإلاز١ىس ًىّٝذ هٍام ا٥تذبيت ، مْ التىفُق ِلى مجلغ بداسي خاؿ ٥الخاؿ الٝىاُ

بفٙة معتٝلة ًِ الاحتماِاا ألاخشي اإلاتّلٝة بتذبيت باقي ألاهٍمة التي ًذبشها 

 ٛ  مداظبة في الىٍام لهزا اإلاالي بالتذبيت اإلاتّلٝة الّملُاا جادس، ِالود ِلى بالفىذو

 .معتٝلة
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  ٙي ومعتخذمي الذولة لمان الاظتٙادد مً هٙغ ظلة الّالحاا ؤظىد بمٌى

 .واإلااظعاا الّمىمُة وؤحشاء الٝىاُ الخاؿ

و بّذ رل٤، ؤ٘اد العُذ الىصٍش ؤهه ظِتم هٝل الٙئاا اإلاعتُٙذد مً هٍام 

اإلاعاِذد الىبُة ب٢ُُٙة تلٝائُة بلى الىٍام الجذًذ، ٘هي تهذٗ بلى ٜبى٥ ألاشخاؿ 

اإلاعتُٙذًً مً هٍام اإلاعاِذد الىبُة لالظتٙادد ب٢ُُٙة تلٝائُة مً هٍام التإمين 

ً ِلى تدمل واحباا  ؤلاحباسي ألاظاس ي ًِ اإلاشك الخاؿ باألشخاؿ ٔيت الٝادٍس

الاؼحتاٟ، مْ اختٙاٌهم بجمُْ اإلا٢سعباا التي ١اهت ممىىخة لهم في بواس هٍام 

. اإلاعاِذد الىبُة

٠ما ؤ٠ذ ِلى ؤن الذولة ظٗى تتدمل اإلابلٖ ؤلاحمالي لإلؼحتا١اا في هٍام 

ً ِلى تدمل  التإمين ؤلاحباسي ألاظاس ي ًِ اإلاشك باليعبة لألشخاؿ ٔيت الٝادٍس

 117واحباا ؤلاؼحتاٟ، وتم التىفُق ِلى هزه الّملُة في الٙٝشد الثاهُة مً اإلاادد 

. مً مؽشوُ هزا الٝاهىن 

ور٠ش ؤًما ؤهه ظِتم بخذاث هٍام للتإمين ؤلاحباسي ألاظاس ي ًِ اإلاشك 

لٙائذد ألاشخاؿ ٔيت اإلاىتمين ألي هٍام للتإمين ؤلاحباسي ألاظاس ي ًِ اإلاشك ولهم 

الٝذسد اإلاالُة ِلى ؤداء واحباا الاؼحتاٟ، ورل٤ لممان اظتٙادد حمُْ اإلاىاوىين 

مً التٕىُة الصحُة، وظذ ؤي ٘شآ ٜذ ًجّل بّن اإلاىاوىين خاسج هٍام التإمين 

ؤلاحباسي ألاظاس ي ًِ اإلاشك، وظِتم بخذاث الىٍام الخاؿ بهزه الٙئة بمىحب 

ْ خاؿ . تؽَش

وفي ختام ١لمته، ؤ٠ذ العُذ الىصٍش ِلى ؤن مؽشوُ الٝاهىن ًشوم باألظاط 

تّمُم التإمين ؤلاحباسي ألاظاس ي ًِ اإلاشك لممان اإلاالئمة مْ آلاحا٥ اإلاىفىؿ 

ِليها في الٝاهىن ؤلاواس اإلاتّلٞ بالحماًة الاحتماُِة وؤن الح٣ىمة واُِة ١ل الىعي 

م   في ؼمىلُته وفي الٙلعٙة التي اِتمذها 65.00بمشوسد بِادد الىٍش في الٝاهىن ٜس

ببان ـذوسه، اِتباسا ل٣ىن بّن بخ٣امه ظتفبذ متجاوصد بّذ تّمُم الاظتٙادد 

. مً التإمين ؤلاحباسي ألاظاس ي ًِ اإلاشك
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، السيد الرئيس املحترم

، نوالسيدات والسادة الىزراء املحترم

، نون املحترموالسيدات والسادة املستشار

ً اإلادحتمين  وفي بواس الىٝاػ الّام، هىه مجمل العُذاا والعادد اإلاعسؽاٍس

بممامين هزا اإلاؽشوُ ٜاهىن والزي حاء تىُٙزا للتىحهاا اإلال٢ُة العامُة اإلاتّلٝة 

ال لىسػ الذولة  الح الّمُٞ والؽامل للمىٍىمة الصحُة الىوىُة وتنًز باإـل

. الاحتماُِة

وتم اِتباس ؤن هزا اإلاؽشوُ ٜاهىن ًدٍى بإهمُة ٠بيتد ألهه ظُمْ نهاًة 

يت تٕىُة ؤظاظُة للٙئاا اإلاّىصد، ٠ما  تها مىٍىمة الشامُذ لت٘ى للمؽا١ل التي ِ٘ش

ذم التمُيز بين حمُْ اإلاىاوىين الزًً ظِعتُٙذون مً  ا مً اإلاعاواد ِو ظُدٝٞ هِى

ماا ًِ الاظسؽٙاء التي ١اهت في العابٞ خ٢شا ٘ٝي  هٙغ ظلة الّالحاا والتٍّى

ِلى ؤحشاء الٝىاِين الّام والخاؿ، والُىم ظِتم تىظُْ بشهامج التإمين ؤلاحباسي 

. ًِ اإلاشك لِؽمل الؽُٕلين ٔيت ألاحشاء والٙئاا الهؽة

وتمت الذِىد بلى تم٢ين الفىذٛو الىوني للممان الاحتماعي، ١ا٘ة آلالُاا 

تم٢ً مً اإلاعاهمة بؽ٣ل  ة ختى ال ًتم تدمُله ِبئ جُٝل، ٍو وؤلام٣اهُاا المشوٍس

. بًجابي في تذبيت هزا اإلالٚ الهام

ه بىجاح الح٣ىمة في بخشاج اإلاشاظُم التىٍُمُة راا الفلة بالّما٥  وتم التىٍى

ٔيت ألاحشاء وروي الحٝٛى اإلاشتبىين بهم، و١ل رل٤ في بواس الحشؿ ِلى اخحتام 

الجذولة الضمىُة التي خذدها حاللة اإلال٤ لتّمُم الحماًة الاحتماُِة، والتي ٌّذ 

. تّمُم التإمين ؤلاحباسي ًِ اإلاشك ؤخذ دِاماتها ألاظاظُة

ة وتإهُل اإلااظعاا  وتمت اإلاىالبة بمشوسد النهىك باإلاىاسد البؽٍش

ذ الّشك الفحي، والتي تؽ٣ل ؤخذ اإلاتىلباا ألاظاظُة لىجاح  الاظسؽٙائُة، وتجٍى

ة . تّمُم التٕىُة الصحُة ؤلاحباٍس

وتم التإ٠ُذ ِلى تىٍُم خملة تىاـلُة تّٗش وتٝشب الٙئاا اإلاّىُة مً 

مختلٚ هزه اإلاعتجذاا لممان هجاح التذابيت اإلاتخزد، مْ الّلم ؤن التدذي الُىم 
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الح لِؽّش به حمُْ اإلاىاوىين الزًً ًلجىن اإلاشا٠ض الصحُة، مْ  ل ؤلـا هى تنًز

ة . الحٙاً ِلى التىاصهاا الجهٍى

 ما 2023وتمت ؤلاؼادد بتخفُق الح٣ىمة في مؽشوُ ٜاهىن اإلاالُة لعىة 

ة 9,5ًىاهض   ملُاس دسهم مىحهة لتدمل ؤِباء الاؼحتاٟ في التٕىُة الصحُة ؤلاحباٍس

ً ِلى ؤداء واحباا الاؼحتاٟ، لماها لىلىحهم  باليعبة لألشخاؿ ٔيت الٝادٍس

للخذماا الصحُة في الٝىاِين الّام والخاؿ، وهى ألامش الزي ًٙشك ألن ًتدمل 

ل، وؤن ًشقى بُّذا ًِ الحعاباا الفٕيتد  الٝىاُ الخاؿ ؤًما معاولُته في التنًز

. بلى آ٘اٛ ومتىلباا هزه اإلاشخلة

ذ اإلاىذوبُة العامُة  بتا بخذي العُذاا اإلاعسؽاساا ًِ ٜلٝها مً تفٍش ِو

ذ مً  ُة 3للتخىُي خى٥ تذهىس ألاخىا٥ اإلاِّؽُة ألٍص  ملُىن مٕشبي، هٍشا للٍ٘ش

التطخم،الحشب : التي ًمش منها الّالم، والتي ؤسخت بٍاللها ِلى بلذها اإلإشب 

، وتعاءلت ًِ اظحتاتُجُة الىصاسد في خالة تمت ...الشوظُة ألاو٠شاهُة، الجٙاٗ

بلا٘ة هزا الّذد ِلى ِذد اإلاىخشوين في الشامُذ، وبن ١اهت ميزاهُة الح٣ىمة تعمذ 

بزل٤، و٠زا برا ١اهت هىاٟ سئٍة اظسؽشاُ٘ة مً ؤحل بهجاح هزا الىسػ الاحتماعي 

. ال٢بيت

: هزا، واظتٙعشا بخذي العُذاا اإلاعسؽاساا خى٥ الىٝي التالُة 

في اهتٍاس بخشاج السجل الاحتماعي اإلاىخذ لحيز الىحىد، هل اإلاعتُٙذون - 

 ظٗى ٌعتُٙذون مً التٕىُة « RAMED »الحالُىن مً هٍام اإلاعاِذد الىبُة 

خها نهاًة دحىبت  ؟، وهل خشوج السجل الاحتماعي 2022الصحُة ألاظاظُة، في تاٍس

. اإلاىخذ للىحىد ظُُّذ دساظة اإلاعتُٙذًً مً حذًذ؟

ً اإلانهي، الٕيت خاـلين ِلى با١الىسٍا، ظٗى ٌعتُٙذون مً -  هل ولبة الت٣ٍى

. التٕىُة الصحُة؟

، هل التىاصن "مْ خشؿ الذولة ِلى التىاصن اإلاالي: "...... في الٙٝشد العابّة - 

 .اإلاالي برا اختل ظٗى تختل الاظتٙادد مً التٕىُة الصحُة؟

 التي تشبي الاظتٙادد بخشوج الىفىؿ التىٍُمُة، 116تعائ٥ خى٥ اإلاادد - 

. مما ٜذ ًاخش اظتٙادد ال٢ثيت مً اإلإاسبة
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. خماًة اإلاّىُاا الصخفُة، مارا تم بِذاده في هزا اإلاؽشوُ ٜاهىن؟- 

هل خمْ هزا اإلاؽشوُ ٜاهىن للسؽاوساا مْ ١ا٘ة التمثُلُاا الىٝابُة - 

ة . والٙئاا اإلاّىُة، وبن تم مشاِاد تمثُلُة الىٝاباا داخل اإلاجالغ ؤلاداٍس

. « CNSS »بؼ٣الُة التىاصن اإلاالي داخل الفىذٛو الىوني للممان الاحتماعي - 

ض الح٣امة-  . لشوسد تٍّض

.  مً هزا اإلاؽشوُ ٜاهىن 61 و59التّذًالا اإلاذخلة ِلى اإلاادتين - 

 التي تىق ِلى ألاشخاؿ الٝادسون ِلى تدمل 2تعائ٥ خى٥ اإلاادد - 

. واحباا ؤلاؼحتاٟ الزًً ًضاولىن وؽاوا مإحىسا ؤو ٔيت مإحىس 

وتمت ؤلاؼاسد بلى ؤن هزا اإلاؽشوُ ٜاهىن يهذٗ بلى بخذاث تإمين بحباسي 

ؤظاس ي مىخذ ًِ اإلاشك لٙائذد ١ل اإلإاسبة، ٠ُٙما ١اهت ولُّتهم الاحتماُِة ؤو 

ل دائم لهزا الىٍام اإلاىخذ، اِتمذ ِلى مبذؤ اإلاعاهمة  يت تمٍى الاٜتفادًة ولت٘ى

ً ِلى تدمل واحباا  والتّالذ في تدمل اإلاخاوش باليعبة لألشخاؿ الٝادٍس

 ً الاؼحتاٟ، ومً حهة ؤخشي ِلى مبذؤ التمامً باليعبة لألشخاؿ ٔيت الٝادٍس

. ِلى تدملها

اٜه بالىجائٞ واإلاّىُاا التي  وتم تسجُل ؤن هزا اإلاؽشوُ ٜاهىن لم ًتم ب٘س

تعاِذ ِلى دساظته مً ٜبل الذساظاا اإلاىجضد في بواس تُُٝم خفُلة تىبُٞ 

اإلاعاِذد الىبُة والّشاُٜل التي خالت دون اظتٙادد ٘ئاا ٍِشمة مً اإلاّىصًٍ 

. مً خٝهم في الصحة

وؤلُٚ في هٙغ العُاٛ، ؤن الشهان ألاظاس ي اإلاّٝىد ِلى مؽشوُ هزا 

ة، ٔيت ؤهه ًدمل في وُاته بذوس  الٝاهىن ًتجلى في تُّٙل مٝتمُاته ِلى وحه العِش

ٜذ ًاجش ِلى تىبُٝه مً خال٥ ما تممىه مً هفىؿ تىٍُمُة لتىبُٝه، والتي ١ان 

اٜه بمعىداتها مْ هزا اإلاؽشوُ ٜاهىن ٜفذ تىلُذ الشئٍة،  مً اإلاٙشوك ب٘س

ولتٙادي ؤلاؼ٣االا التي ٜذ تّحتك تُّٙل مٝتمُاته، بر تمت اإلاىالبة بةـذاس 

. اإلاشاظُم التىبُُٝة اإلاىفىؿ ِليها في هزا اإلاؽشوُ ٜاهىن 
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وتم ؤلالحاح ِلى لشوسد دِم ٜذساا الفىذٛو الىوني للممان الاحتماعي 

الزي ؤجٝل ١اهله ت٣لُٙه بتذبيت ؤهٍمة متّذدد ومّٝذد، ودِم ٜذساته في مجالي 

ل هزا الىٍام ولتدُٝٞ دًمىمته ابة والتٙتِؾ وبٜشاس خ٣امة حُذد لتمٍى . الٜش

ذ اإلايزاهُة  ٠ما تم اِتباس ؤن التٕىُة الصحُة الؽاملة لِعت مشتبىة بـش

ل ٘ٝي، بل تؽمل حمُْ ِىاـش الىٍام الفحي، بما ٘يها ؼشوه  ة والتمٍى المشوٍس

ة  ة الالصمة، واإلاشا٘ٞ الصحُة المشوٍس تٝذًم الخذماا الصحُة، واإلاىاسد البؽٍش

ة،  وؼب٣اا الاتفا٥ والت٢ىىلىحُاا الصحُة، وهٍم اإلاّلىمُاا والح٣امة ؤلاداٍس

ُة الصحُة، ورل٤ بهذٗ بهجاح التٕىُة الصحُة الؽاملة . وخمالا التِى

: هزا، وتم وشح ِذد تعائالا تمثلت ُ٘ما ًلي 

ً مجلغ بداسي بهزه الحت٠ُبة وممثلي ؤلاداسد وبدعاباا مدذدد، -  ٘لعٙة ت٣ٍى

ائذاا اإلاىخشواا واإلاىخشوين  ِلما ؤن هىاٟ بؼ٣الُة ِلى معتىي الحتا٠ماا ِو

ش العُىلة  م مً ؤن الذولة ظت٘ى بالفىذٛو الىوني للممان الاحتماعي، بالٔش

. اإلاالُة، ٔيت ؤن هىاٟ بؼ٣اال خى٥ ظلة الّالحاا اإلاختلٙة

ؤًً دوس التّالذًاا في بواس هزا اإلاؽشوُ ٜاهىن، مْ الّلم ؤن تفىس - 

. الح٣ىمة ًزهب في بواس تىخُذ الفىادًٞ

ذم الاهتمام -  ين واإلاؽاس٠ين في اإلاعيتد الخمشاء ِو ظبب تجاهل اإلاتىِى

. بإولاِهم لمً هزا الىُى مً الىفىؿ الٝاهىهُة

. تدُين مّىُاا الٙئاا اإلاتّلٝة بالسجل الاحتماعي اإلاىخذ- 

ل مٝتمُاا هزا اإلاؽشوُ ٜاهىن ؤمام الخفاؿ البؽشي -  ٠ُُٙة تنًز

. واللىحعس٣ُي ولّٚ البيُاا التدتُة

ً بلى لشوسد ؤلاظشاُ بةخشاج السجل الاحتماعي  ودِا ؤخذ العادد اإلاعسؽاٍس

اإلاىخذ، ألن التإخش في بخشاحه ظُاجش ِلى معاس التٕىُة الصحُة، مسعائال ًِ 

٠ُُٙة ومإهة اإلاىاوىين بإن الذولة ظسبٝى ملضمة باألداءاا للٝىاُ الّام ؤو الخاؿ 

ل3في خمم  ة التمٍى .  ؤؼهش وظتداَ٘ ِلى اظتمشاٍس
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وؤ٠ذ هٙغ اإلاتذخل ِلى ؤهمُة بِادد الىٍش في تش٠ُبة اإلاجلغ ؤلاداسي وؤن 

ت٣ىن هىاٟ م٣اتب مداًذد تعهش ِلى تعُيت هزا الفىذٛو مْ الاظتٙعاس بن ١ان 

. هزا ألاخيت تابّا للممان الاحتماعي، ؤو م٢تبا مداًذا تابّا للذولة

وتم السعائ٥ ًِ العبب ال٣امً وساء ِذم معاهمة ؤو ؤداء الذولة ليعبة 

 في الٝىاُ الخاؿ ؤًما، ولِغ الاٜتفاس ِلى ؤداء الٝىاُ الّام ٘ٝي ختى 10%

ة لالختُاس باليعبة للمىاوً ما بين الىلىج للٝىاُ الّام ؤو  ٣ًىن هىاٟ تىاصها وخٍش

. الخاؿ

وتم الاظتٙعاس خى٥ مٝتمُاا الٙٝشد العابّة مً دًباحة هزا اإلاؽشوُ 

ٜاهىن والتي تتدذث ًِ خشؿ الذولة ِلى تدُٝٞ التىاصن اإلاالي خاـة لتإويت هٍام 

ً مأ٥ ألاشخاؿ  التإمين ؤلاحباسي ألاظاس ي ًِ اإلاشك بفٙة معتذًمة، ِو

اإلاسجلىن بىق تىٍُمي في الحالة التي ال تعتىُْ ٘يها الذولة تدُٝٞ هزا التىاصن 

. اإلاىفىؿ ِلُه

، السيد الرئيس املحترم

، نوالسيدات والسادة الىزراء املحترم

، نون املحترموالسيدات والسادة املستشار

وفي مّشك حىابه، تٝذم العُذ الىصٍش بّباساا الؽ٢ش والتٝذًش لٙائذد 

ً ِلى تٙاِلهم ؤلاًجابي ومعاهتهم الُٝمة الىابّة مً  العُذاا والعادد اإلاعسؽاٍس

عي ٌّذ وسؼا احتماُِا  خعهم الىوني ومعاولُتهم، مؽيتا بلى ؤن هزا الىق السؽَش

بامتُاص، تم بِذاده مً خال٥ التىحيهاا اإلال٢ُة لتّمُم التٕىُة الاحتماُِة لجمُْ 

:  دِاماا ؤظاظُة، وهي 4اإلإاسبة ًشت٢ض ِلى 

ة في ؤحل ؤٜفاه نهاًة  -1  لٙائذد 2022تّمُم التٕىُة الصحُة ؤلاحباٍس

.  ملُىن معتُٙذ بلافي بُٕة تِعيت الىلىج للخذماا الىبُة22

مه بىٍام التإمين ؤلاحباسي  -2 خزٗ هٍام اإلاعاِذد الىبُة وتٍّى

ً ِلى تدمل  ألاظاس ي ًِ اإلاشك الخاؿ باألشخاؿ ٔيت الٝادٍس

 .واحباا ؤلاؼحتاٟ
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الىٝل التلٝائي للٙئاا اإلاعتُٙذد مً هٍام اإلاعاِذد الىبُة بلى هٍام  -3

 ً التإمين ؤلاحباسي ألاظاس ي ًِ اإلاشك الخاؿ باألشخاؿ ٔيت الٝادٍس

 .ِلى تدمل واحباا ؤلاؼحتاٟ

ِذم اإلاعاط باإلا٢سعباا اإلاخىلة لٙائذد الٙئاا اإلاعتُٙذد مً هٍام  -4

. اإلاعاِذد الىبُة

ذ تم تدذًذ آحا٥ مدذدد لتدُٝٞ هزا ألامش وبٜشاهه مْ بـالح ؼمىلي  ٜو

. للمىٍىمة الصحُة بؽ٣ل ِام

ْ مىا٠بة لهزا ٠5ما ؤ٠ذ العُذ الىصٍش ِلى ؤن الىصاسد تّمل ِلى بخالة   مؽاَس

الخُة  ىدد لهزا الٕشك، وؤن الشئٍة ؤلـا يت ميزاهُة مهمة مـش الح مىاصاد مْ ت٘ى ؤلـا

ة ظىاء  ٝة متىاٍص ٞ خىة ممىهجة وبىٍش ال ًم٢ً ا٠تمالها بال مً خال٥ الّمل ٘و

ة والبيُاا التدتُة يت الّشك الفحي واإلاىاسد البؽٍش ، ورل٤ ...ِلى معتىي ت٘ى

ٞ مشخلة  الحي الهام، ممُٙا بإن الىصاسد ظسؽتٕل ٘و إلهجاح هزا الّشك ؤلـا

اهتٝالُة مً خال٥ دِم الجهاا بميزاهُاا تىاظب خاحُاتها مً اإلاىاسد اإلاالُة، 

يت معال٤ الّالحاا، وبىاء الّذًذ مً اإلاشا٠ض الصحُة واإلاعسؽُٙاا الجامُّة  وت٘ى

يت 800)، و( ملُىن دسهم لتإهُل اإلاعسؽُٙاا الجامُّة700ملُاس و)  ملُىن لت٘ى

، وظِتم خفش وعبة اإلاّالجين ببىاٜة (اإلاشا٠ض الصحُة مً الفىٚ ألاو٥ والثاوي

ا لالظسثماس 10الشامُذ في  ة ٘ـش  مالًين وهفٚ، و٠زا مىذ اإلاعسؽُٙاا الجهٍى

 ٞ يت ِشك ـحي ري حىدد، ممُٙا بإن الىصاسد ظتّمل رل٤ ٘و الىبي، بُٕة ت٘ى

ؼشا١اا ما بين الٝىاُ الخاؿ والٝىاُ الّام في بواس مً الت٣امل، و٠زا ِٝذ 

يت خذماا  ٞ د٘حت تدمالا واضحة وؼٙا٘ة لت٘ى اتٙاُٜاا مْ الٝىاُ الخاؿ ٘و

يت  ٞ بحشاءاا مباؼشد ٔو صحُة حُذد، والذولة ظتداَ٘ ِلى التىاصهاا اإلاالُة ٘و

مباؼشد، مً خال٥ الاظسثماس في اإلاُذان الىبي وتّمُم التإمين الفحي ؤلاحباسي ًِ 

تذ باب الحىاس  اإلاشك، ورل٤ مً خال٥ التمامً والتّالذ مْ حمُْ الٙاِلين، ٘و

مْ ١ا٘ة الؽش١اء، ٠ما ظِتم الّمل في بواس السجل الاحتماعي اإلاىخذ الزي تم 

، 2022بِذاده بؽشا٠ة مْ وصاسد الذاخلُة، وظ٣ُىن حاهضا لتُّٙله في ؤواخش هىهبت 

ْ تّمُم  ممُٙا بإن الىصاسد ٜامت بّٝذ لٝاء مْ العُذ سئِغ الح٣ىمة لسعَش

مىة وتِعيت الىلىج للخذماا  الحماًة الاحتماُِة، وخاـة ُ٘ما ًتّلٞ بالٜش
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 خاسج %55 في حهة الشباه، وؤٜل مً %55 حهاا و9 في %100الصحُة بيعبة 

ٞ اإلالٚ الىبي اإلاؽحٟت بالتّاون مْ الفىذٛو  هزه الجهاا، ٠ما ظِتم الّمل ٘و

الىوني للممان الاحتماعي والتدٝٞ مً البُاهاا الصخفُة الىاسدد ُ٘ه، ٠ما 

ظتّمل الذولة ِلى لمان الاظسثماس ألامثل اإلاىحه للٝىاُ الفحي الّمىمي خىالي 

ٙة مىخذد للىلىج للخذماا الصحُة مْ الفىذٛو 80%  وظتّمل ِلى لمان تٍّش

الىوني للممان الاحتماعي، و٠زا الٝىاُ الخاؿ، وخاـة ُ٘ما ًتّلٞ بالّالحاا 

ٞ بحشاءاا مىا٠بة مً ؤحل تٝلُق ؤجمىة  اإلاضمىة، ممُٙا بإن الىصاسد ظتّمل ٘و

ة إلاا ًٝاسب   مً الذواء الجىِغ، مما ظُاجش بًجابا ِلى ظلة الّالحاا %25ألادٍو

ُٚ ألامثل لإلم٣اهُاا  ش الّالحاا ألاخشي والتٌى التي ظتّٗش اهخٙاٌا وتىٍى

. اإلاتاخة خالُا

ُما ًخق بؼ٣الُة الىلىج بلى الخذماا الصحُة بىاظىة بىاٜة : الشامُذ -  ٘و

الشامُذ في مختلٚ اإلاىاوٞ والجهاا باإلامل٢ة، ٘ٝذ ؤوضح بإن الىصاسد ٜامت بذوسٍة 

لحل هزا ؤلاؼ٣ا٥، ورل٤ بّٝذ لٝاءاا مْ ممثلي اإلاشا٠ض الاظسؽٙائُة بالجهاا، 

ش ِلى بم٣اهُاا مدذودد للّالج ال ًم٢ً ؤن تٕىي  وتإ٠ذ بإن ١ل حهة ِلى خذد تت٘ى

١ا٘ة اإلاشض ى الزًً ًلجىن بليها، بدُث ظِتم مىذ تدٙيزاا ل٣ل حهة ِلى خذد، 

.  ؤؼهش ظستطح الشئٍة حُذا في هزا الفذد6وفي ؤ٘ٞ 

ؤ٠ذ بخفىؿ هزه الٙئاا التي تّاوي الهؽاؼة بإنها مؽمىلة : الهؽاؼة - 

عي، وظتمىذ مذد   ؤؼهش ٠مشخلة اهتٝالُة للمعسؽُٙاا ٠6زل٤ بهزا الىق السؽَش

الجامُّة إلاّالجة هزا اإلالٚ، ممُٙا بإن الهُئة الىوىُة للصحة هي اإلا٣لٙة بتذبيت 

. التإمين ؤلاحباسي ألاظاس ي ًِ اإلاشك

عي ال ًاوش ٘ئة دون ؤخشي، وبهما : الىلبة -  ؤوضح بإن هزا الىق السؽَش

ً ِلى تدمل واحباا ؤلاؼحتاٟ . ٜاهىن ظِؽمل ؤًما ألاشخاؿ ٔيت الٝادٍس

ؤ٠ذ بإن هزا ألامش سهين : الاظسثماس الجهىي واإلاجالي اإلادٙض إلاداسبة التصحش - 

يت البىاٜة الصحُة والّمل في بواس مً الت٣امل والؽشا١اا مْ الٝىاُ الخاؿ . بت٘ى

الح اإلاىٍىمة الصحُة ببالدها إلاىاحهة  ٠ما ؤلاٗ بإن ؤلاحشاءاا اإلاىا٠بة إـل

ً  ( ؤلٚ خالُا32)الخفاؿ اإلاحزاًذ في وعبة ألاوش الصحُة  وتٝلُق مذد الت٣ٍى
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يت ما ًٝاسب  ً ِلى معتىي الجهاا للىلبة، بدُث ظِتم ت٘ى تذ مىاـب الت٣ٍى ٘و

، مسجال في هزا الفذد الخفاؿ 2026 وعمة في ؤ٘ٞ 1000 وبِب ل٣ل 2,5%

. الحاد ليعبة ؤوباء ؤلاوّاػ ظىاء في الٝىاُ الّام ؤو في الٝىاُ الخاؿ

ا إلاىاحهة هزا ؤلاؼ٣ا٥: البتهامج الىبي اإلاتدٟش  - ُٙه حهٍى . ؤ٠ذ بإهه ظِتم تٌى

وبّذ ؤلاهتهاء مً دساظة مؽشوُ هزا الٝاهىن واإلاىاد اإلاشتبىة به، تٝذمت 

ة ال٣ىهٙذسالُة الذًمٝشاوُة للؽٕل بعتة تّذًالا همت دًباحة مؽشوُ  مجمِى

 واإلاادد 34 و2 و1الٝاهىن، خاـة الٙٝشتين العابّة والثامىة مىه، و٠زا اإلاادد 

ن حمُْ هزه التّذًالا مً وٗش الح٣ىمة، الش يء الزي ؤدي 122 ، خُث تم ٘س

بلى سحبها مً وٗش ؤصحابها، باظتثىاء السؽبث بالتّذًل الىاسد ِلى الٙٝشد الثامىة 

 مً مؽشوُ الٝاهىن، خُث ِشك هزًً التّذًلين 122مً الذًباحة واإلاادد 

ت، ٣٘اهت الىسُجة ١التالي  : للتفٍى

  1: املىافقـــىن 

  10: املعارضىن 

  2: املمتنعـــىن 

م  ىذ ِشك مؽشوُ الٝاهىن ٜس  ًٝض ي بتُٕيت وتتمُم 27.22ِو

م   بمثابة مذوهة التٕىُة الصحُة ألاظاظُة بشمته ِلى 65.00الٝاهىن ٜس

ت، وا٘ٝت ِلُه اللجىة بالىسُجة التالُة   :التفٍى

  12: املىافقـــىن 

  ال أحد : املعارضىن

  1: املمتنعـــىن 
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مشروع قانون رقم 27.22

يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00

بمثابة مدونة التغطية الصحية األساسية



املادة األولى

بمثابة مدونة   65.00 القانون رقم  التالي، عنوان  النحو  يغير، على 

التغطية الصحية األساسية :

»قانون رقم 65.00

»يتعلق بالتأمين اإلجباري األسا�ضي عن املرض

املادة الثانية

من  والتاسعة  والثامنة  السابعة  الفقرات  التالي،  النحو  على  تغير، 

ديباجة القانون السالف الذكر رقم 65.00 :

»ديباجة

»الفقرة السابعة. - ولبلورة هذا االلتزام ................................ وذلك 

استفادة  تحقيق  قصد  املرض  عن  األسا�سي  التأمين  إجبارية  »بسن 

»الجميع من الخدمات الطبية مع حرص الدولة على التوازن املالي عبر 

»تأطير نظام التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض بصفة مستديمة.

إلى إحداث  القانون  - وفي هذا اإلطار يهدف هذا  الثامنة.  »الفقرة 

»تأمين إجباري أسا�سي عن املرض يرتكز على :

على  القادرين  لألشخاص  بالنسبة  االشتراك  على  قائمة  آلية   -  «

»تحمل واجبات االشتراك ؛

- آلية قائمة على التضامن لفائدة األشخاص غير القادرين على   «

»تحمل واجبات االشتراك.

يشكل  القانون  هذا  فإن  السياق،  هذا  وفي   - التاسعة.  »الفقرة 

»األساس ................................ واألطراف املعنية.«

املادة الثالثة

تغير أو تتمم، على النحو التالي، أحكام املواد األولى و 2 و 4 و 5 و 7 

 )الفقرة الثالثة( و 21 )الفقرة الثالثة( و 32 و 34 و 46 )الفقرة األولى(

 102 و   69 و   68 و   61 و  الثانية(  )الفقرة   59 و  األولى(  )الفقرة   58 و 

118 وعنوان القسم الثالث من  105 وعنوان الكتاب الثالث واملادة  و 

 الكتاب الثالث واملواد 125 و126 )الفقرة األولى( و 142 و 144 و 145

و 146 من القانون السالف الذكر رقم 65.00 :

»املادة األولى. - يقوم تمويل .............................. الخدمات املذكورة.

»ولهذه الغاية، يحدث تأمين إجباري أسا�سي عن املرض يقوم على 
لألشخاص  بالنسبة  املخاطر  تحمل  في  والتعاضد  املساهمة  »مبدأي 
»القادرين على تحمل واجبات االشتراك، وعلى مبدأ التضامن بالنسبة 

»لألشخاص غير القادرين على تحملها.

»وفي هذا اإلطار ................ املؤمنين من الحصول على هذا التأمين 
»دون أي تمييز............... مناطق سكناهم.

»املادة 2. - تستفيد كل فئة أو مجموعة من الفئات التالية من نظام 
»للتأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض يكون خاصا بها :

» - موظفو وأعوان.................. ؛

» - ............................ ؛

» - أصحاب املعاشات بالقطاعين العام والخاص ؛

الذين  األجراء  غير  واألشخاص  املستقلون  والعمال  املهنيون   -  «
»يزاولون نشاطا خاصا وذوو املعاشات منهم ؛

» - األشخاص غير القادرين على تحمل واجبات االشتراك املنصوص 
»عليهم في الكتاب الثالث من هذا القانون ؛

العالي  التعليم  وطلبة  التحرير  جيش  وأعضاء  املقاومين  قدماء   -  «
ألحكام طبقا  منه  استفادتهم  عدم  حالة  في  والخاص   »العام 

»املادة 5 بعده ؛

الذين االشتراك  واجبات  تحمل  على  القادرون  األشخاص   -  « 
»ال يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.«

بالقطاعين   .................................... القانون  هذا  يحدد   -  .4 »املادة 
اإلجباري  التأمين  بنظام  الخاصة  األحكام  وكذا  والخاص  »العام 
تحمل  على  القادرين  غير  باألشخاص  الخاص  املرض  عن  »األسا�سي 

»واجبات االشتراك.

التأمين  نظاما  لها  يخضع  التي  القواعد   ............. بموجب  »وتحدد 
باملهنيين  والخاص  بالطلبة  الخاص  املرض،  عن  األسا�سي  »اإلجباري 
نشاطا  يزاولون  الذين  األجراء  غير  واألشخاص  املستقلين  »والعمال 

»خاصا.

»وتحدد بموجب ............................................... صفة أخرى.

مشروع قانون رقم 27.22

يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00

بمثابة مدونة التغطية الصحية األساسية
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يمكن  التي  والشروط  القواعد  خاص  تشريع  بموجب  تحدد  »كما 
»بموجبها لألشخاص القادرين على تحمل واجبات االشتراك املنصوص 
»عليهم في املادة 2 أعاله االستفادة من نظام التأمين اإلجباري األسا�سي 

»عن املرض.«

»املادة 5. - يشمل التأمين اإلجباري ...................................................

................................................ - «

» - األوالد املتكفل ........................ مراعاة أحكام البند السادس من 
»املادة 2 أعاله ؛

» - األطفال املتكفل بهم طبقا للتشريع الجاري به العمل.

»غير أن حد ........................................ بما يثبت ذلك.

»ويعتبر في حكم ............... أوالد املؤمن في وضعية إعاقة واألطفال 
»املتكفل بهم .................. نشاط مأجور.«

»املادة 7 )الفقرة الثالثة(. - يخول التأمين ....................... بالخدمات 
»التالية :

» - العالجات الوقائية ..........................................................

.............................................................«

.............................................................«

» - األعمال شبه الطبية ؛

» - التنقالت الصحية بين املستشفيات.«

»املادة 21 )الفقرة الثالثة(. - وفي حالة عدم االتفاق على ................ 
»بموجب هذا القانون، أو تقرر ................ للتأمين الصحي.«

»املادة 32. - يتوقف ..................... بصورة فعلية، مع مراعاة أحكام 
»املادة 102 من هذا القانون.

 »غير أنه يتعين ...................... ومكلفا، تقديم الخدمات ..................
»..................... التحصيل التابع لها.

»وتحدد شروط تخويل ....................... قضاء هذه الفترة.

»ويعفى بقوة ............... النظام الذي كانوا يخضعون إليه من قبل.

وأصحاب  النشيطون  األشخاص  التدريب  فترة  من  كذلك  »ويعفى 
االختيارية  الصحية  التغطية  من  يستفيدون  كانوا  الذين  »املعاشات 
التعاضديات،  لدى  أو  التأمين  شركات  لدى  جماعية  عقود  »بواسطة 
»أو في إطار صناديق داخلية، والذين أصبحوا خاضعين ألحد األنظمة 
»التي تدبرها الهيئات املكلفة بتدبير نظام التأمين اإلجباري األسا�سي عن 

»املرض.

»وال يجوز ............................................... ستة أشهر.

»املادة 34. - باستثناء األشخاص املؤمنين في نظام التأمين اإلجباري 

تحمل  على  القادرين  غير  باألشخاص  الخاص  املرض  عن  »األسا�سي 

»واجبات االشتراك، يستفيد األشخاص الذين لم .......... االستفادة من 

»نظام للتأمين اإلجباري األسا�سي .................... ذوي حقوق، ابتداء من 

»................. ستة أشهر.

»غير أنه ................. عن املرض، فإن حقه ...................... من قبل.

اإلجباري  التأمين  أنظمة  بين  املؤمنين  انتقال  كيفيات  »تحدد 

»األسا�سي عن املرض بنص تنظيمي.«

ويحدد  املأجور،  لغير   .............. يحدد   - األولى(.  )الفقرة   46 »املادة 

نظام  في  املؤمنين  لفائدة  الدولة  طرف  من  املؤداة  االشتراكات  »وعاء 

غير  باألشخاص  الخاص  املرض  عن  األسا�سي  اإلجباري  »التأمين 

»القادرين على تحمل واجبات االشتراك بنص تنظيمي على أساس مبلغ 

»جزافي.«

التأمين  سير  حسن   ............. تخضع   - األولى(.  )الفقرة   58 »املادة 

»اإلجباري األسا�سي عن املرض.«

»املادة 59 )الفقرة الثانية(. - ولهذه الغاية، تكلف الوكالة بما يلي :

» - التأكد بتشاور مع اإلدارة .................................................

.............................................................«

.............................................................«

» - إعداد تقرير...................................  والعمل على نشرها.«

»املادة 61. - يدير الوكالة ............................... لهذا الغرض.

.............................................................«

.............................................................«

»ويعفى .................................................. لهذا املجلس.«

»املادة 68. - تتكون ......................................... من :

» - اقتطاع ................................. تنظيمي ؛

» - اإلعانات املالية ؛

)الباقي ال تغيير فيه.(
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»املادة 69. - تتكون نفقات الوكالة من :

.............................................................«

.............................................................«

» - جميع النفقات األخرى املرتبطة بالتأمين اإلجباري األسا�سي عن 

»املرض.«

»املادة 102.- كل انقطاع ..................... وقف تقديمها.

فيما  سيما  وال  املادة  هذه  تطبيق  كيفيات  تنظيمي  بنص  »تحدد 

»يتعلق بمدة االستفادة من الخدمات وكيفيات تسوية وضعية املؤمنين 

»املعنيين.«

»املادة 105. - كل تغيير ..................... التعديل املذكور، عبر الوسائل 

»املتاحة وال سيما بطريقة إلكترونية.«

»الكتاب الثالث 

»نظام التأمين اإلجباري األسا�ضي عن املرض الخاص 

»باألشخاص غير القادرين على تحمل واجبات االشتراك 

»املادة 118. - يقبل لالستفادة من نظام التأمين اإلجباري األسا�سي 

واجبات  تحمل  على  القادرين  غير  باألشخاص  الخاص  املرض  »عن 

واجبات  تحمل  على  قدرتهم  تثبت  لم  ما  التالية،  الفئات  »االشتراك، 

»االشتراك :

» - نزالء املؤسسات ......................

.................................... - «

» - األشخاص ................. سكن قار.

»تحدد كيفيات تطبيق هذه املادة بنص تنظيمي.«

»القسم الثالث

»تمويل النظام

املرض  عن  األسا�سي  اإلجباري  التأمين  نظام  يمول   -  .125 »املادة 

»الخاص باألشخاص غير القادرين على تحمل واجبات االشتراك بصفة 

»رئيسية ............................... كما يمول عن طريق :

» - العائدات ......................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

لتمويل  املرصدة   ..................... - تدرج  األولى(.  )الفقرة   126 »املادة 

الخاص باألشخاص غير  التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض  »نظام 

»القادرين على تحمل واجبات االشتراك.«

»املادة 142. - كل غش ................ ألجل االستفادة من نظام التأمين 

»اإلجباري األسا�سي عن املرض الخاص باألشخاص غير القادرين على 

»تحمل واجبات االشتراك يعرض مرتكبه للعقوبات ............... إلى املعني 

»باألمر برسم النظام املذكور.«

القانون  7 من هذا  املادة  في   ................... إذا قدمت   -  .144 »املادة 

»ملستفيد كان ضحية .............................. األسا�سي عن املرض تحل بقوة 

»القانون محل ................................. بموجب املادة 7 السالفة الذكر.«

»املادة 145 - يجب .......................... من التأمين اإلجباري األسا�سي 

»عن املرض.

 ................ بالتدبير، خالل أجل  املكلفة   ....................... تتم  لم  »إذا 

»من حيث الجوهر.

»املادة 146. - ال يجوز أن يحتج ............................................ بالتدبير 

»إال إذا طلب منها املشاركة....................... الرسالة املذكورة.«

املادة الرابعة

 تنسخ وتعوض، على النحو التالي، أحكام املواد 115 و 116 و 117

و 119 و 120 والقسم الثاني من الكتاب الثالث واملادة 127 من القانون 

السالف الذكر رقم 65.00 :

اإلجباري  بالتأمين  املتعلقة  الخاصة  األحكام  تحدد   -.115 »املادة 

تحمل  على  القادرين  غير  باألشخاص  الخاص  املرض  عن  »األسا�سي 

»واجبات االشتراك بموجب هذا الكتاب.

اإلجباري  التأمين  نظام  من  لالستفادة  يؤهل   -  .116 »املادة 

تحمل  على  القادرين  غير  باألشخاص  الخاص  املرض  عن  »األسا�سي 

»واجبات االشتراك األشخاص املقيدون في السجل االجتماعي املوحد، 

»والذين ثبتت عدم قدرتهم على تحمل واجبات االشتراك وفق املعايير 

»والكيفيات املحددة بنص تنظيمي.

»املادة 117. - تصرح اإلدارة باألشخاص الذين يستوفون الشروط 

116 أعاله لدى الصندوق الوطني للضمان  املادة  في  »املنصوص عليها 

»االجتماعي قصد تسجيلهم، وتوافيه لهذا الغرض باملعطيات املتعلقة 

»بهم، وذلك وفق الكيفيات املحددة بنص تنظيمي.



-4-

املبلغ  تنظيمي،  بنص  املحددة  الكيفيات  وفق  الدولة،  »تتحمل 

املرض  عن  األسا�سي  اإلجباري  التأمين  نظام  في  لالشتراكات  »اإلجمالي 

»الخاص باألشخاص غير القادرين على تحمل واجبات االشتراك.«

 »املادة 119. - يعفى من فترة التدريب األشخاص املؤمنون في نظام

 »التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض الخاص باألشخاص غير القادرين

واملدة  الكيفيات  تنظيمي  بنص  تحدد  االشتراك.  واجبات  تحمل  »على 

»التي يبقى خاللها املؤمن محتفظا بالحق في الخدمات.

120. - يتم وفق الكيفيات املحددة بنص تنظيمي، التحقق  »املادة 

اإلجباري  التأمين  نظام  إطار  في  املؤمنين  استيفاء  من  دورية  »بكيفية 

تحمل  على  القادرين  غير  باألشخاص  الخاص  املرض  عن  »األسا�سي 

»واجبات االشتراك للشروط املطلوبة لالستفادة من النظام املذكور.«

»القسم الثاني

»تدبير النظام

عن  األسا�سي  اإلجباري  التأمين  نظام  بتدبير  يعهد   -  .121 »املادة 

»املرض الخاص باألشخاص غير القادرين على تحمل واجبات االشتراك 

»إلى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي وفق الشروط املحددة في هذا 

»القانون والنصوص املتخذة لتطبيقه.

للضمان  الوطني  الصندوق  إدارة  مجلس  يختص   -  .122 »املادة 

 »االجتماعي عالوة على املهام املسندة إليه بموجب النصوص الجاري بها

ويقوم  املذكور،  بالنظام  املتعلقة  املسائل  جميع  في  بالنظر  »العمل، 

»بالبت في القضايا املرتبطة به.

 »يجب أن تنعقد اجتماعات مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان

»االجتماعي الخاصة بتدبير نظام التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض 

»الخاص باألشخاص غير القادرين على تحمل واجبات االشتراك بصفة 

التي  األنظمة  باقي  بتدبير  املتعلقة  األخرى  االجتماعات  عن  »مستقلة 

»يدبرها الصندوق.

»ولهذه الغاية، يتألف املجلس إضافة إلى رئيسه، من :

» - ممثلين عن اإلدارة ؛

» - ممثل عن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.«

»املادة 123. - يشترط لصحة مداوالت مجلس اإلدارة أن يحضرها 

»على األقل نصف عدد أعضائه.

النصاب خالل االجتماع األول، توجه الدعوة  »وإذا لم يتوفر هذا 

هذه  وفي  املوالية.  يوما   )15( عشر  خمسة  خالل  ثان  اجتماع  »لعقد 

»الحالة، يتداول املجلس دون التقيد بشرط النصاب.

وفي  الحاضرين،  األعضاء  أصوات  بأغلبية  قراراته  املجلس  »يتخذ 

»حالة تعادلها، رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

»املادة 124. - يجتمع مجلس اإلدارة كلما دعت الضرورة إلى ذلك، 

»وعلى األقل مرتين في السنة :

» - لحصر القوائم التركيبية للسنة املحاسبية املختتمة ؛

» - لحصر ميزانية وبرنامج السنة املحاسبية املوالية.

سيرها وكيفيات  تأليفها  يحدد  لجان  إحداث  للمجلس   »يجوز 

»ويجوز له أن يفوض لها جزءا من اختصاصاته.«

نظام  في  االشتراك  واجبات  تنظيمي  بنص  تحدد   -  .127 »املادة 

غير  باألشخاص  الخاص  املرض  عن  األسا�سي  اإلجباري  »التأمين 

»القادرين على تحمل واجبات االشتراك على أساس الوعاء املنصوص 

»عليه في املادة 46 من هذا القانون.«

املادة الخامسة

املكررة  120 باملادتين   65.00 رقم  الذكر  السالف  القانون   يتمم 

و 124 املكررة التاليتين :

املنصوص  الخدمات  مصاريف  تغطية  تتم   - املكررة.   120 »املادة 

»عليها في املادة 7 من هذا القانون التي تباشر داخل املؤسسات الصحية 

الوطني  الصندوق  لدن  من  املباشر  التحمل  طريق  عن  »العمومية، 

»للضمان االجتماعي وفق النسب املنصوص عليها في املادة 10 من هذا 

»القانون وذلك وفق الكيفيات املحددة بنص تنظيمي.

للخدمات  بالنسبة  املؤمن  عاتق  على  الباقي  الجزء  »تتحمل الدولة 

»املحددة قائمتها بنص تنظيمي من بين الخدمات املذكورة.«

املرتبطة  واملحاسبية  املالية  العمليات  تدرج   - املكررة.   124 »املادة 

»بتدبير نظام التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض الخاص باألشخاص 

»غير القادرين على تحمل واجبات االشتراك في ميزانية مستقلة تشمل :



»أ( في باب املوارد :

» - االشتراكات املؤداة من طرف الدولة لفائدة املؤمنين ؛

» - حصيلة التوظيفات املالية ؛

التنظيمية  للنصوص  طبقا  إصدارها  في  املأذون  االقتراضات   -  «

»الجاري بها العمل ؛

» - الهبات والوصايا ؛

» - جميع املوارد األخرى التي يمكن أن ترصد للنظام.

»ب( في باب النفقات :

يضمنها  التي  بالخدمات  يتعلق  فيما  واملرجعة  املدفوعة  املبالغ   -  «

»النظام ؛

» - نفقات التسيير ؛

» - نفقات االستثمار ؛

» - املبالغ املرجعة من االقتراضات.«

املادة السادسة

تنسخ أحكام املواد 3 و 37 و 60 من القانون السالف رقم 65.00.

املادة السابعة

بالجريدة  نشره  تاريخ  من  ابتداء  التنفيذ  حيز  القانون  هذا  يدخل 

الرسمية، غير أن األحكام التي تستلزم صدور نصوص تنظيمية تدخل 

حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر هذه النصوص بالجريدة الرسمية.

املادة الثامنة

عن  األسا�سي  اإلجباري  التأمين  نظام  من  تلقائية  بكيفية  يستفيد 
املرض الخاص باألشخاص غير القادرين على تحمل واجبات االشتراك، 
ابتداء من تاريخ يحدد بنص تنظيمي، األشخاص الذين يستفيدون من 
نظام املساعدة الطبية في التاريخ املذكور. ولهذا الغرض، توافي الوكالة 
الوطني  الصندوق  املذكور،  التاريخ  قبل  الصحي،  للتأمين  الوطنية 
للضمان االجتماعي بقاعدة املعطيات املتعلقة بهؤالء األشخاص. ويقوم 

الصندوق بمعالجة هذه املعطيات قصد تسجيلهم.

أن  أعاله،  األولى  الفقرة  في  إليهم  املشار  األشخاص  على  يتعين 
التأمين  نظام  من  االستفادة  في  الحق  توقيف  طائلة  تحت  يطلبوا، 
على  القادرين  غير  باألشخاص  الخاص  املرض  عن  األسا�سي  اإلجباري 
النظام  هذا  من  االستفادة  في  االستمرار  االشتراك،  واجبات  تحمل 
طبقا للشروط املحددة في هذا القانون، وذلك وفق الكيفيات واآلجال 

املحددة بنص تنظيمي.

املادة التاسعة

أعاله،  الثامنة  املادة  في  عليه  املنصوص  التاريخ  في  الدولة،  تحل 
الدراسات  صفقات  جميع  في  الصحي  للتأمين  الوطنية  الوكالة  محل 
واالتفاقيات  العقود  جميع  وكذا  والخدمات،  والتوريدات  واألشغال 
بصفة  تسويتها  تتم  لم  التي  الطبية،  املساعدة  بنظام  املتعلقة  األخرى 
املذكورة  واالتفاقيات  والعقود  الصفقات  تسوية  الدولة  وتتولى  نهائية. 

وفق األشكال والشروط الواردة فيها.

تنقل إلى اإلدارة، في نفس التاريخ، امللفات واألرشيف املمسوك من 
لدن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي فيما يخص اختصاصاتها املتعلقة 

بنظام املساعدة الطبية.
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  ملحــــــــــقملحــــــــــق: :   

  عرض السيد وزير الصحة والحماية االجتماعيةعرض السيد وزير الصحة والحماية االجتماعية  --

  الئحة إثبات الحضورالئحة إثبات الحضور  --

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  

  عرض السيد وزير الصحة والحماية االجتماعيةعرض السيد وزير الصحة والحماية االجتماعية

  



يقض ي بتغيير وتتميم 27.22مشروع قانون رقم 
بمثابة مدونة التغطية الصحية 65.00القانون رقم 

األساسية

والحماية االجتماعية وزير الصحة
طالبآيتاألستاذ خالد 

20221أكتوبر 31االثنين 

ارينلجنة التعليم و الشؤون الثقافية و االجتماعية بمجلس املستش



2

اإلطار املرجعي ملشروع القانون 
m the Sun and the largest of them all

مضامين مشروع القانون 

Venus is the second planet from the 
Sun. It is named after the goddess

انون املبادئ التي ينبني عليهاالق

3

1

2

محاور العرض



اإلطار العام ملشروع القانون 

2020أكتوبر9بتاريخالجاللةصاحبوجههالذيالساميالخطاب❖
منالخامسةالتشريعيةالسنةمناألولىالدورةافتتاحبمناسبة
:العاشرةالتشريعيةالوالية

وغير بير كوطنيمشروعوهو .املغاربةلجميعاالجتماعيةالتغطيةلتعميمَدَعْونا..."

:أساسيةمكوناتأربعةعلىيرتكز مسبوق،

مليون 22لصالح،2022نهايةأقصاهأجلفياالجبارية،الصحيةالتغطيةتعميم:أوال
لتطبيبابمصاريفيتعلقماسواءاملرض،علىاألساس يالتأمينمنإضافي،مستفيد
."والعالجاالستشفاءأو والدواء،

3
2022نهاية تعميم نظام التأمين اإلجباري األساس ي عن املرض 

1



4

اإلطار العام ملشروع القانون 

2

القانون اإلطار 
09.21رقم 

املتعلق بالحماية 
االجتماعية

تعميم التأمين اإلجباري األساس ي عن املرض خالل : 17املادة 
؛2022و 2021سنتي 

مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة : 18املادة 
بالحماية االجتماعية وباملنظومة الصحية



5

ن القانو التي ينبني عليها مشروع األساسية املبادئ 

الطبيةدةاملساعنظاممناملستفيدةللفئاتالتلقائيالنقل
الخاصاملرضعناألساس ياإلجباري التأميننظامإلى

االشتراكواجباتتحملعلىالقادرينغير باألشخاص

تالفئالفائدةاملخولةباملكتسباتاملساسعدم

الطبيةاملساعدةنظاممناملستفيدة

إلجباري االتأمينبنظاموتعويضهالطبيةاملساعدةنظامحذف
علىالقادرينغير باألشخاصالخاصاملرضعناألساس ي

االشتراكواجباتتحمل

03

الصحيةاملنظومةوإصالحاالجتماعيةالحمايةورشأجرأة

املرضعناألساس ياإلجباري التأمينبتعميماملتعلقالشقفي

املبادئ

الجوهرية 



6

مضامين مشروع القانون 

03

نظام وحذفاعتماد نظام التأمين اإلجباري األساس ي عن املرض الخاص باألشخاص غير القادرين على تحمل واجبات االشتراك

املساعدة الطبية ؛

نقل الفئات املستفيدة من نظام املساعدة الطبية بكيفية تلقائية إلى النظام الجديد؛

املتعلق بالحماية االجتماعية ؛09.21مالءمة املبادئ التي يستند عليها تمويل النظام الجديد مع القانون اإلطار رقم 

تحمل الدولة الجزء الباقي على عاتق املؤمن بالنسبة الخدمات الصحية التي تتم داخل املؤسسات الصحية العمومية ؛

الجديد؛تحمل الدولة املبلغ اإلجمالي لالشتراكات في نظام 

1

2

3

4

5



7

مضامين مشروع القانون 

03

ضمان االستفادة من نفس سلة العالجات؛

؛النظاممنلالستفادةكشرطاملوحداالجتماعيالسجلاعتماد

إسناد مهمة تدبير النظام إلى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي؛

إحداث نظام للتأمين اإلجباري األساس ي عن املرض خاص باألشخاص القادرين على تحمل واجبات االشتراك؛

6

7

8

9



من القانون 5ضمان تنزيل مقتضيات املادة 
ة، املتعلق بالحماية االجتماعي09.21اإلطار رقم 

أمين والتي تنص على توسيع االستفادة من الت
ات اإلجباري األساس ي عن املرض لتشمل الفئ
بيةاملعوزة املستفيدة من نظام املساعدة الط

8

اعتماد نظام التأمين اإلجباري 

األساسي عن المرض الخاص 

باألشخاص غير القادرين على تحمل 

واجبات االشتراك وحذف نظام 

المساعدة الطبية

1

نقطة األولىال

مضامين مشروع القانون 



عدة قبول األشخاص املستفيدين من نظام املسا❖
ام التأمين الطبية لالستفادة بكيفية تلقائية من نظ

اإلجباري األساس ي عن املرض الخاص باألشخاص
غير القادرين على تحمل واجبات االشتراك،

منوحة احتفاظهم بجميع املكتسبات التي كانت م❖
لهم في إطار نظام املساعدة الطبية

9

نقل الفئات المستفيدة من 

نظام المساعدة الطبية إلى 

النظام الجديد

2

نقطة الثانيةال

مضامين مشروع القانون 



اطر والتعاضد في تحمل املخمبدأي املساهمة❖
بالنسبة لألشخاص القادرين على تحمل 

؛واجبات االشتراك

مبدأ التضامن بالنسبة لألشخاص غير ❖
القادرين على تحملها

10

مالءمة المبادئ التي يستند عليها 

تمويل نظام التأمين اإلجباري 

األساسي عن المرض مع تلك 

المحددة في القانون اإلطار رقم 

المتعلق بالحماية 09.21

االجتماعية

3

نقطة الثالثةال

مضامين مشروع القانون 



تباشرالتيالصحيةالخدماتمصاريفتغطية❖
منالخاصةوالعموميةالصحيةاملؤسساتداخل
بارهباعتاالجتماعيللضمانالوطنيالصندوق لدن

منملباشراالتحملمعالنظام،بتدبيراملكلفةالهيئة
داخلاملقدمةالصحيةللخدماتالصندوق طرف

العمومية؛الصحيةاملؤسسات

نسبةبالاملؤمنعاتقعلىالباقيالجزءالدولةتحمل❖
املؤسساتداخلاملقدمةالصحيةللخدمات
.العموميةالصحية

11

تحمل الدولة الجزء الباقي على 

عاتق المؤمن بالنسبة للخدمات 

الصحية التي تتم داخل المؤسسات 

الصحية العمومية 

4

نقطة الرابعةال

مضامين مشروع القانون 



عدم أداء األشخاص غير القادرين على تحمل 

واجبات االشتراك أي مساهمة أو واجب لالشتراك

12

تحمل الدولة المبلغ اإلجمالي 

لالشتراكات في نظام التأمين 

اإلجباري األساسي عن المرض 

الخاص باألشخاص غير القادرين 

على تحمل واجبات االشتراك

5

نقطة الخامسةال

مضامين مشروع القانون 



سلة الخدمات املضمونة في إطاراالستفادة من نفس ❖
التأمين اإلجباري األساس ي عن املرض ؛

فيات االحتفاظ بخدمات التنقالت الصحية بين املستش❖
دة الطبية التي كانت مكفولة للمستفيدين من نظام املساع

سابقا وذلك بغية الحفاظ على املكتسبات؛

ت على تعميم خدمات التنقالت الصحية بين املستشفيا❖
نين مَّ

َ
ؤ
ُ
جميع امل

13

ضمان االستفادة من 

نفس سلة العالجات

6

النقطة السادسة

مضامين مشروع القانون 



دةلالستفاجوهري شرطاملوحداالجتماعيالسجل

عناألساس ياإلجباري التأميننظامخدماتمن

ملتحعلىالقادرينغيرباألشخاصالخاصاملرض

االشتراك؛واجبات

14

اعتماد السجل االجتماعي املوحد 
كشرط لالستفادة من  النظام 

7

النقطة السابعة

مضامين مشروع القانون 



؛النظامهذالتدبيرخاصإداري مجلسإحداث❖

فيالنظامالهذاملاليبالتدبيراملتعلقةالعملياتإدراج❖

مستقلةمحاسبة

15

إسناد مهمة تدبير النظام الجديد 

إلى الصندوق الوطني للضمان 

االجتماعي

8

النقطة الثامنة

مضامين مشروع القانون 



األشخاص غير املنتمين ألي نظام للتأمين ❖

اإلجباري األساس ي عن املرض؛

توفرهم على القدرة املالية ألداء واجبات ❖

االشتراك؛

16

إحداث نظام للتأمين اإلجباري 

األساسي عن المرض خاص 

باألشخاص القادرين على تحمل 

واجبات االشتراك

9

النقطة التاسعة

مضامين مشروع القانون 
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  ورقـــــــــــة إثبــــــات الحضــــــــــــــــورورقـــــــــــة إثبــــــات الحضــــــــــــــــور
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