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حم�رش اجلل�سة العلنية اخلام�سة ع�رشة

املنعقدة يوم الثالثاء 16 �سفر 1436

املوافق 9 دي�سمرب 2014 

الرئا�شة: ال�صيد عبد القادر بن �صالح، رئي�س جمل�س الأمة.

متثيل احلكومة: 

- ال�صيد وزير العمل والت�صغيل وال�صمان الجتماعي؛

- ال�صيد وزير العالقات مع الربملان.

اإفتتحت اجلل�شة على ال�شاعة  التا�شعة

والدقيقة اخلام�شة والثالثني �شباحا

وال�صالة  الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�صم  الرئي�ص:  ال�شيد 

وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني؛ اجلل�صة مفتوحة.

يقت�صي  ومرافقيهما؛  الوزيرين  بال�صيدين  الرتحيب  بعد 

جدول اأعمال هذه اجلل�صة عر�س ومناق�صة م�صروع القانون 

املتعلق بالتعا�صديات الجتماعية؛ ودون اإطالة اأحيل الكلمة 

الجتماعي،  وال�صمان  والت�صغيل  العمل  وزير  ال�صيد  اإىل 

الكلمة لكم ال�صيد الوزير.

ال�شيد وزير العمل والت�شغيل وال�شمان االجتماعي: 

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف 

املر�صلني.

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�س الأمة املحرتمون،

ال�صالم عليكم.

يتعلق  الذي  القانون  م�صروع  هذه  مداخلتي  تخ�س 

كيفية  حتديد  اإىل  يهدف  الذي  الجتماعية  بالتعوي�صات 

تاأ�صي�س التعا�صدية الجتماعية وتنظيمها و�صريها.

يندرج م�صروع القانون هذا، يف اإطار اإ�صالح التعا�صدية 

مكمال  اجتماعية  حماية  نظام  ت�صكل  التي  الجتماعية 

الإ�صالح  وياأتي  الجتماعي،  لل�صمان  الوطنية  للمنظومة 

اإ�صالحات  �صياق  يف  القانون  م�صروع  عليه  ين�س  الذي 

املنظومة الوطنية لل�صمان الجتماعي التي �صمحت بتح�صني 

نوعية الأداءات وع�صرنة ال�صمان الجتماعي واحلفاظ على 

اجتماع  تبناه  الذي  الإ�صالح  هذا  ويخ�س  املالية،  توازناته 

برنامج احلكومة،  ت�صجيله يف  13 و14 والذي مت  الثالثيتني 

ل�صيما ما ياأتي:

التي  الجتماعية  للتعا�صدية  القانونية  الطبيعة  ـ   1
ذات  اخلا�س،  للقانون  يخ�صع  معنويا،  �صخ�صا  ت�صبح 

بال�صمان  املكلف  الوزير  لدى  ت�صجل  مربح،  غري  عر�س 

الجتماعي وت�صري مبوجب ت�صريع خا�س، بدل من الطبيعة 

القانونية احلالية واملتمثلة يف اجلمعية.

التعا�صدية  �صري  بتح�صني  التطور  هذا  و�صي�صمح 

عمومية  �صلطة  اإىل  مطابقتها  رقابة  وخ�صوع  الجتماعية 

وزارة  متمثلتني يف  �صلطتني عموميتني،  عو�صا عن  واحدة، 

والت�صغيل  العمل  ووزارة  املحلية  واجلماعات  الداخلية 

وال�صمان الجتماعي.

الجتماعية،  التعا�صدية  تدخل  جمال  تو�صيع  ـ   2
للنظام  واجلماعية  الفردية  اأداءاتها  ـ  ل�صيما  ـ  خالل  من 

يقدمها  التي  تلك  على  زيادة  والإ�صافية،  التكميلية  العام 

ال�صمان الجتماعي.

الجتماعية،  للتعا�صدية  الإ�صافية  الأداءات  �صت�صمح 

با�صتكمال التعوي�صات التي ي�صمنها ال�صمان الجتماعي.

البطاقة  نظام  يف  الجتماعية  التعا�صديات  اإدماج  ـ   3
نظام  يف  »ال�صفاء«،  اجتماعيا  له  للموؤمن  الإلكرتونية 

ال�صماح  ق�صد  الجتماعي،  لل�صمان  الغري  قبل  من  الدفع 

للموؤمن لهم اجتماعيا، املنخرطني يف التعا�صدية الجتماعية 
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�صيطبقان  اللذين  النظامني  هذين  مزايا  من  ال�صتفادة  من 

والتعا�صدية  الجتماعي  ال�صمان  قبل  من  واحد  اآن  يف 

الجتماعية.

4 ـ تاأ�صي�س تقاعد تكميلي بعنوان الأداءات الختيارية 
من  العمال  متكني  اإىل  الرامي  الجتماعية،  للتعا�صدية 

ال�صتفادة من مداخيل تكميلية، عند بلوغ �صن التقاعد.

التعا�ضدية  تاأ�ضي�س  �ضروط  بتح�ضني  تتعلق  اأحكام  ـ   5
هيئتها  ومهام  و�صريها  وتنظيمها  وت�صجيلها  الجتماعية 

وكذا حقوق وواجبات منخرطيها.

وممتلكات  موارد  حتدد  التي  املالية  الأحكام  ـ   6
من  والتي  تخ�صي�صها،  وكيفية  الجتماعية  التعا�صدية 

على  واحلفاظ  ودميومتها  املالية  توازناتها  ت�صمن  اأن  �صاأنها 

الحتفاظ  على  الأحكام  هذه  وتن�س  املنخرطني،  حقوق 

بن�صبة ال�صرتاك الق�صوى يف النظام العام للتعا�صدية املحدد 

اأ�صا�س ا�صرتاك ال�صمان الجتماعي، بالن�صبة  بـ 1.5% من 
للمنخرطني الذين ل تبلغ اأجورهم اأو مداخيل عملهم ثالث 

ون�صب   ،)SMIG( امل�صمون  الأدنى  الوطني  الأجر  مرات 

ا�صرتاك مت�صاعدة على اإجراء مداخيل تفوق اأو ت�صاوي هذا 

ملبداإ  الأمثل  بالتطبيق  هذا  ال�صرتاك  نظام  �صي�صمح  احلد؛ 

متويل  نظام  وبتح�صني  املنخرطني،  الأع�صاء  بني  الت�صامن 

التعا�صدية الجتماعية.

هذا  م�صروع  ين�س  املالية،  الأحكام  نف�س  اإطار  ويف 

القانون على اإلزام التعا�صدية الجتماعية بتاأ�صي�س �صندوق 

احتياط، يخ�ض�س ل�ضمان توازناتها املالية.

7 ـ تدعيم رقابة التعا�صدية الجتماعية، ل�صيما الرقابة 
عند  الجتماعي،   بال�صمان  املكلف  الوزير  ميار�صها  التي 

قانونها  مطابقة  ورقابة  الجتماعية،  التعا�صدية  تاأ�صي�س 

الأ�صا�صي، وجتديد هيئتها، وكذا الرقابة املحا�صبية واملالية.

والق�صائي  الإرادي  باحلل  املتعلقة  الأحكام  ـ   8
حقوق  على  احلفاظ  وكيفية  الجتماعية،  للتعا�صدية 

اأع�صائها املنخرطني، وكذا اأيلولة ممتلكاتها يف هذه احلالت.

املخالفني  على  املطبقة  اجلزائية  العقوبات  ت�صديد  ـ   9
كانوا  �صواء  الجتماعية،  بالتعا�صدية  اخلا�س  للت�صريع 

مت�صرفني اأو م�صريين للتعا�صدية الجتماعية اأو م�صتخدمني 

الأخرية  الثالث  النقاط  هذه  ت�ضكل  اآخر؛  �ضخ�س  اأي  اأو 

اأحكاما ردعية، ترمي اإىل تفادي الختاللت اأو ال�صعوبات 

املالية التي قد توؤدي اإىل امل�صا�س بحقوق املنخرطني.

اإلغاء  على  تن�س  اأحكاما  القانون  م�صروع  يت�صمن  كما 

القانون رقم 90ـ33، املوؤرخ يف 25 دي�صمرب 1990، واملتعلق 

للتعا�صدية  متنح  انتقالية  واأحكاما  الجتماعية  بالتعا�صدية 

الجتماعية املوجودة اأجل �صنة واحدة، للتطابق مع اأحكام 

القانون اجلديد.

وبعد مناق�صة م�صروع هذا القانون على م�صتوى املجل�س 

التعديالت  على  بالجماع  الت�صويت  مت  الوطني،  ال�صعبي 

الآتية:

على  تن�س  اأحكام  ـ   17 املادة  ن�س  �صمن  ـ  اإدراج  اأ( 

اإمكانية اإن�صاء �صناديق م�صرتكة للتقاعد التكميلي، من قبل 

التعا�صديات الجتماعية، يف اإطار الإدماج فيما بينها.

37 بتقلي�س الأجل الأق�صى املمنوح  ب( تعديل املادة 

ت�صجيل  و�صل  لت�صليم  املخت�صة،  العمومية  لل�صلطة 

والكامل  املطابق  امللف  اإيداع  بعد  الجتماعية  التعا�صدية 

يف  الإ�صهار  اإجراء  حتديد  وكذا  يوما،   45 اإىل  يوما   90 من 

يوميتني ذات توزيع وطني.

عبارة  الثالثة  الفقرة  يف  بحذف   ،59 املادة  تعديل  ت( 

»جلنة الرقابة«.

ث( تعديل املادة 70 باإدراج فقرة رابعة جديدة وحمررة 

كالآتي:

عامة  جمعية  انعقاد  تطلب  اأن  الرقابة  للجنة  ميكن   «

ا�صتثنائية على اأ�صا�س تقرير، يوجه اإىل رئي�س جمل�س الإدارة 

ال�صلطة  اإىل  منه  ن�صخة  اإر�صال  مع  الجتماعية،  للتعا�صدية 

العمومية املخت�صة«.

التعا�صدية  ت�صيري  لنفقات  الأق�صى  احلد  رفع  ج( 

عن  الناجمة  املوارد  من   ،%10 اإىل   %8 من  الجتماعية 

من   )2( الفقرة  تعديل  خالل  من  وذلك  الإ�صرتاكات، 

املادة 78.

العنوان  على  بالن�س   ،88 للمادة  �صكلي  تعديل  ح( 

من   )3( املطة  اإليه يف  امل�صار  07ـ11،  رقم  للقانون  الكامل 

هذه املادة.

خ( اإدخال تعديل على املادة 97، لتقلي�س عهدة املمثلني 

للتعا�صدية الجتماعية لالكتفاء مبمثلني  الوطني  للمجل�س 

والتعا�صدية  املالية  وزارة  املخت�صة،  العمومية  ال�صلطة  عن 

الجتماعية واملنظمات النقابية للعمال واأ�صحاب الأعمال، 

�صناديق  ممثلي  وكذا  الوطني،  ال�صعيد  على  متثيال  الأكرث 

ال�صمان الجتماعي.



5

الدورة اخلريفية 2014         جمل�ص االأمة                      العدد: 8

الثالثاء 16 �شفر 1436                                   املوافق 9 دي�شمرب 2014

د( حذف الفقرة الثانية من املادة 98، واملتعلقة بالتكفل 

مب�صاريف �صري املجل�س الوطني للتعا�صدية الجتماعية من 

بال�صمان الجتماعي، بحيث  املكلفة  الوزارة  ميزانية  طرف 

�صيتم اإدراج هذه الأحكام يف ن�س تنظيمي.

القانون  هذا  م�صروع  حمتوى  عنا�صر  اأهم  هي  تلكم 

و�صكرا.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد الوزير على عر�صه م�صروع 

القانون مو�صوع جدول اأعمال اجلل�صة؛ والآن اأحيل الكلمة 

اإىل ال�صيد مقرر جلنة ال�صحة وال�صوؤون الجتماعية والعمل 

التمهيدي  التقرير  م�صامعنا  على  ليقراأ  الوطني،  والت�صامن 

الذي اأعدته اللجنة يف املو�صوع.

ال�شيد مقرر اللجنة املخت�شة: 

ال�صيد  رئي�س  جمل�س  الأمة  املحرتم ،

ال�صيد وزير العمل والت�صغيل وال�صمان الجتماعي،

ال�صيد  وزير العالقات مع الربملان،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�س الأمة املوقر،

ال�صيدات وال�صادة احل�صور،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل.

املقدمة

والعمل  الجتماعية  وال�صوؤون  ال�صحة  جلنة  تت�صرف 

والت�صامن الوطني ملجل�س الأمة، بعر�س تقريرها التمهيدي 

بالتعا�صديات  املتعلق  القانون  ن�س  حول  اأعدته  الذي 

الأمة، جمل�س  رئي�س  قبل  من  عليها  واملحال   الجتماعية، 

حتت  ال�صيد عبد القادر بن �صالح، بتاريخ 30 نوفمرب 2014 

رقم 14/48.  

لويزة  ال�صيدة  رئي�صتها  من  وبدعوة  هذا،  على  وبناء 

�صا�صوة، �صرعت جلنة ال�صحة وال�صوؤون الجتماعية والعمل 

الأمة، يف درا�صة ومناق�صة ن�س  الوطني، ملجل�س  والت�صامن 

القانون املحال عليها، تناولت فيه بالتحليل والنقا�س م�صمون 

ن�س القانون املتعلق بالتعا�صديات الجتماعية.

وا�صتمعت يوم الإثنني 1 دي�صمرب �صنة 2014، اإىل عر�س  

قدمه ال�صيد حممد غازي، وزير العمل والت�صغيل وال�صمان 

الجتماعي، ممثال للحكومة، وبح�صور  ال�صيد وزير العالقات 

مع الربملان كذلك.

وتطرق من خالله اإىل الأ�صباب اجلوهرية التي اأدت اإىل 

وان�صغالت  اأ�صئلة  اإىل  بدوره  وا�صتمع  الن�س،  هذا  اقرتاح 

ومالحظات اأع�صاء اللجنة واأجاب عليها.

على  ال�صوء  من  املزيد  بت�صليط  النقا�س  هذا  �صمح  وقد 

الأهداف  وكذا  الن�س  ت�صمنها  التي  والتدابري  الأحكام 

املرجوة منه.

التقرير  هذا  اللجنة  اأعدت  املقدمة،  املعطيات  �صوء  ويف 

التمهيدي.

تقدمي ن�س القانون

يندرج ن�س هذا القانون املتعلق »بالتعا�صديات الجتماعية« 

الوطنية  املنظومة  ي�صهدها قطاع  التي  ا�صتكمال لالإ�صالحات 

لل�صمان الجتماعي، ل�صيما من حيث حت�صني نوعية الأداءات 

واحلفاظ على التوازنات املالية، ق�صد �صمان وتفعيل ا�صتمرارية 

ن�صاطها التعا�صدي.

تاأ�ضي�س  وكيفيات  �ضروط  حتديد  مت  ذلك،  خالل  ومن 

التعا�صديات الجتماعية، ت�صجيلها، تنظيمها، �صريها وتكييف 

املهام املنوطة بها يف ظل الأحكام الواردة يف ن�س هذا القانون؛ 

ملهام  مكملة  اجتماعية  حماية  نظام  ت�صكل  اأنها  حيث  من 

املنظومة الوطنية لل�صمان الجتماعي.

جديدة  اآليات  بعث  احلكومة،  ارتاأت  ذلك،  ظل  ويف 

لتنظيم قطاع »التعا�صديات الجتماعية« باإدخال اإ�صالحات 

الجتماعية  التعا�صديات  تاأ�صي�س  اإعادة  اإىل  ترمي  حديثة، 

تغيري  من  انطالقا  املفعول،  ال�صاري  القانون  مبوجب  القائمة 

الطبيعة القانونية للتعا�صدية، لت�صبح هذه املوؤ�ص�صة �صخ�صا 

معنويا يخ�صع للقانون اخلا�س، ذات غر�س غري مربح، ت�صري 

مبوجب اأحكام هذا القانون وقانونها الأ�صا�صي.

الجتماعية«  »التعا�صدية  �صفة  التعا�صدية،  هذه  وتكت�صب 

ابتداء من تاريخ ت�صجيلها لدى الوزير املكلف بال�صمان الجتماعي، 

اأع�ضائها  لفائدة  والحتياط  امل�ضاعدة  الت�ضامن،  باأعمال  تتكفل 

املنخرطني، وذوي حقوقهم، من خالل دفع ال�صرتاكات.

وقد جاءت الأحكام الواردة يف هذا الن�س اأي�صا، باإجراءات 

جديدة، ترمي اإىل اإدماج التعا�صديات الجتماعية يف نظام 

الغري  قبل  من  الدفع  ونظام  »ال�صفاء«  الإلكرتونية  البطاقة 

املوؤمن لهم اجتماعيا، حيث تقدم هذه البطاقة وجوبا لكل 

اأي  على  احل�صول  ق�صد  عالج،  هيكل  و/اأو  عالج  مقدم 

ترقية  بهدف  التكميلي،  للتعوي�س  قابلة  خدمة  اأو  عالج 

الدفع  نظام  مع  موازاة  النفقات،  وتر�صيد  الأداءات  نوعية 

والذي  الجتماعي«  ال�صمان  »موؤ�ص�صة  ت�صمنه  الذي 
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من  ال�صتفادة  م�صتقبال،   اجتماعيا  لهم  للموؤمن  �صي�صمح 

هذين النظامني يف اآن واحد.

التكميلي  التقاعد  تاأ�صي�س  �صيتم  ذلك،  �صياق  ويف 

مايل  طابع  ذي  تكميلي  تقاعد  معا�س  يف  احلق  مينح  الذي 

للتقاعد لكل عامل،  القانونية  ال�صن  ابتداء من  و�صخ�صي، 

ال�صرتاكات يف  �صنة من   )15( ع�صرة  يثبت خم�س  ع�صو 

التعا�صدية الجتماعية على الأقل.

تقاعد  �صناديق  »من  التكميلي  التقاعد  هذا  ميول 

تكميلية« تخ�صع ل�صرتاكات خا�صة للمنخرطني فيها، حيث 

بن�صبة  لل�صريبة  اخلا�صع  الدخل  من  ال�صرتاك  هذا  يقتطع 

والأجري،  امل�صتخدم  بالت�صاوي بني  يوزع  اأدنى،  كحد   %3
ويتحمل العامل غري الأجري على عاتقه هذه الن�صبة كلها.

كما ميكن لالأع�صاء امل�صتفيدين من التقاعد التكميلي، 

اأن ينخرطوا وب�صفة فردية على عاتقهم يف التقاعد التكميلي، 

اخلا�صة  تلك  غري  اأخرى،  اجتماعية  تعا�صديات  �صمن 

بقطاعهم، ق�صد رفع مداخيلهم عند بلوغ �صن التقاعد.

فئة  من  اأخرى  اأي�صا، حالت  التكميلي  التقاعد  يحدد 

الجتماعية،  للتعا�صدية  التكميلي  التقاعد  يف  املنخرطني 

على  للتقاعد  القانونية  ال�صن  بلوغ  عند  يتوفرون  ل  للذين 

اعتماد  من  وال�صتفادة  لال�صرتاك،  الدنيا  ال�صنوات  عدد 

�صنوات ال�صرتاك الناق�صة، مقابل رفع ا�صرتاكات التعوي�س 

على عاتقهم، يف حدود خم�س )05( �صنوات.

كما اأن هذا الن�س، مل يغفل عن حتديد متويل �صندوق 

امل�صاعدة والإ�صعاف وطبيعة الأداءات التي تقدم من طرف 

هذا الأخري، وفق �ضروط منحها لأع�ضائها املنخرطني وذوي 

حقوقهم.

كما اأكدت اأحكام هذا الن�س كذلك، باأن ن�صبة املرجعية 

يف التقاعد التكميلي �صتنتقل من 80% اإىل 100%، بالإ�صافة 

من حيث  فيها  للمنخرطني  التعا�صديات  متنحها  اإىل %20، 

ال�صتفادة  الفئة،  لهذه  �صي�صمح  مما  املر�س،  على  التاأمني 

وال�صمان  »التعا�صدي  النظامني  مزايا  من  متزامن  ب�صكل 

املت�صمنة  الأدوية  على  احل�صول  ميكنهم  الجتماعي«، كما 

يف الو�صفة الطبية اأينما وجدوا عرب الرتاب الوطني.

كما مل يهمل هذا الن�س اأي�صا، ت�صديد العقوبات اجلزائية 

بالتعا�صديات  اخلا�س  للت�صريع  املخالفني  على  املطبقة 

الجتماعية، ق�ضد حماية حقوق امل�ضتفيدين من النخراط 

يف التعا�صديات .

ل�صيما  القانون،  لهذا  املخالفة  الأحكام  كل  وتلغى 

القانون رقم 90ـ33، املوؤرخ يف 8 جمادى الثانية عام 1411 

بالتعا�صديات  واملتعلق   ،1990 �صنة  دي�صمرب   25 املوافق 

الجتماعية.

مناق�صة ن�س القانون على م�صتوى اللجنة

وال�صمان  والت�صغيل  العمل  وزير  ال�صيد  عر�س  ـ   1
الجتماعي، ممثل احلكومة:  

ممثل  اأو�صح  الدرا�صة،  قيد  القانون  لن�س  تقدميه  لدى 

اأن  اخل�صو�س،  وجه  على  غازي  حممد  ال�صيد  احلكومة، 

لتكييف  اأ�صا�صا  جاءت  الن�س،  هذا  يف  الواردة  الأحكام 

التعا�صديات  تاأ�صي�س  جمال  يف  الت�صريعية  املرجعية 

الجتماعية، مع الإ�صالحات التي ت�صهدها املنظومة الوطنية 

لل�صمان الجتماعي.

كما اأكد على اأن هذا الن�س جاء �صامال لكل الإن�صغالت 

واأح�صى كل النقائ�س والثغرات التي ت�صمنها ن�س القانون 

ال�صاري املفعول.

و�صعية  من  �صيح�صن  الن�س  هذا  باأن  اأي�صا،  واأ�صاد 

اأجراء   كانوا  �صواء  الجتماعية  التعا�صديات  يف  املنخرطني 

اأم غري اأجراء اأم متقاعدين.

يحمل  الن�س،  هذا  باأن  احلكومة  ممثل  ال�صيد  اأ�صاد  وقد 

تعد  التي  الجتماعية  التعا�صديات  هما،  اأ�صا�صيني  �صقني 

من اأحد املكا�صب الكربى للعمال املنخرطني فيها، وال�صق 

مداخيل  يكمل  الذي  التكميلي،  التقاعد  هو  الثاين 

امل�صتفيدين من التعا�صديات الجتماعية يف ال�صن القانونية 

الدولة  تعدها  التي  القوانني  طائلة  �صمن  وهذا  للتقاعد، 

حلماية املواطنني عمال ومتقاعدين.

وقد طراأت على اأحكام هذا الن�س، بع�س التعديالت قد 

ت�صـمنها العر�س الذي قدمه ال�صيد ممثل احلكومة يف هذه 

اجلل�صة حول »قانون التعا�صديات الجتماعية«. 

وان�صغالت  اأ�صئلة  على  احلكومة  ممثل  ال�صيد  رد  ـ   2
اأع�صاء اللجنة:

ومالحظات  وان�صغالت  اأ�صئلة  على  رده  معر�س  يف 

اخلا�س  ال�صوؤال  ب�صاأن  الوزير  ال�صيد  اأو�صح  اللجنة،  اأع�صاء 

الثقافية  الن�صاطات  جانب  اإىل  »الرتفيهية«  عبارة  باإ�صافة 

والريا�صية التي ن�صت عليها املادة )15( من ن�س هذا القانون 

والختياري،  الجتماعي  الطابع  ذات  بالأداءات  واملتعلقة 

املجال  يرتك  بل  الأداءات،  هذه  حتديد  �صرطا يف  لي�س  اأنه 
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اإ�صافية  ن�صاطات  اإدماج  يف  التعا�صديات  اأمام  مفتوحا 

اجتماعية وثقافية، موازاة مع الإمكانيات التي تتوفر عليها 

كل تعا�صدية اجتماعية، مادام الأمر يخدم امل�صلحة العامة 

للم�صتفيدين من هذه اخلدمات الفردية واجلماعية، ومهمة 

القطاع الو�صي، يدخل يف اإطار الإ�صراف واملراقبة والتاأطري 

حل�ضن �ضري الن�ضاط التعا�ضدي.

وفيما يتعلق بتجديد عهدة اأع�صاء جمل�س الإدارة بخم�س 

)05( �صنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، واملن�صو�س عليها 

باأن  اأو�صح ممثل احلكومة  القانون،  املادة )65( من ن�س  يف 

املهام املنوطة باأع�صاء جمل�س الإدارة هي ذات طابع تطوعي 

بتمثيل  كفيلة  �صنوات،   )10( ع�صر  الزمنية  فاملدة  حم�س، 

جمل�س  اأع�صاء  يف  فالتجديد  التعا�صدية،  يف  املنخرطني 

الإدارة مينع اإ�صفاء الطابع الحرتايف يف املهام املنوطة مبجل�س 

يف  الوقوع  وجتنب  جهة،  من  الجتماعية  التعا�صدية  اإدارة 

اأجلها  من  اأن�صاأت  التي  املبادئ  حتريف  ويف  الإنزلقات 

التعا�صدية الجتماعية من جهة اأخرى.

وعن ال�صوؤال املتعلق بتعميم البطاقة الإلكرتونية  »ال�صفاء« 

باأن  احلكومة  ممثل  ال�صيد  اأجاب  الأجراء،  وغري  لالأجراء 

»ال�صفاء«  الإلكرتونية  البطاقة  نظام  التعا�صديات يف  اإدماج 

الغري«  قبل  من  »الدفع  نظام  ويف  اجتماعيا،  لهم  للموؤمن 

للموؤمن  �صي�صمح  الجتماعي،  ال�صمان  بها  يتكفل  التي 

لهم اجتماعيا من ال�صتفادة من مزايا هذين النظامني يف اآن 

واحد، و�صي�صمل هذا القانون حتى العاطلني عن العمل.

وبخ�صو�س الأمر املتعلق، بعدد املنخرطني يف التعا�صديات 

الجتماعية اأكد ال�صيد الوزير، اأن الإح�صائيات التي و�صلتنا 

 36 وهناك  منخرط  األف  ومائتي  مبليون  تعد  الآن،  اإىل حد 

التعا�صديات  هذه  بني  من  الوطني،  الرتاب  عرب  تعا�صدية 

بالتعا�صديات  اخلا�س  للقانون  مطابق  ب�صكل  ت�صريرّ  من 

وللجهة  ق�صائي،  اإجراء  حمل  هو  ما  ومنها  الجتماعية، 

اإداري  مت�صرف  تعيني  يف  احلق  قانونا،  املخت�صة  الق�صائية 

والتنظيم  للت�صريع  طبقا  الجتماعية،  التعا�صدية  لت�صوية 

التعا�صدية  مكتب  ت�صكيل  اإعادة  انتظار  بهما، يف  املعمول 

وجمل�س اإدارتها.

هذه  مثل  يف  الجتماعية  التعا�صديات  وقوع  ولتجنب 

الو�صعيات، فاإن هذا القانون ن�س على اأحكام جزائية، ينبه 

غري  اأو  مبا�صرة  عالقة  لهم  الذين  الأ�صخا�س  جميع  فيها 

التجاوزات  عن  الجتماعية  التعا�صديات  بت�صيري  مبا�صرة 

والإنزلقات التي ميكن اأن توؤدي اإىل ا�صتعمال املوارد املالية 

التعا�صدية الجتماعية لأغرا�س �صخ�صية خمالفة  واأمالك 

لأحكام هذا القانون.

وب�صاأن ال�صوؤال املتعلق بتاأ�صي�س التعا�صديات الجتماعية 

فيما بينها احتادات اأو احتاديات اأو احتاد تعا�صديات، اأو�صح 

ممثل احلكومة، اأن الأمر وا�صح يف هذا املجال)املادة 34(، من 

القانون، لأن املغزى من هذا الدمج، ي�صب يف هدف واحد 

مماثل لالأهداف التي ترمي اإليها التعا�صديات الجتماعية، 

�صف اإىل اأن املادة )36( من ن�س القانون، اأعاله متنح احلرية 

التعا�صديات  واحتاد  والحتاديات  الحتادات  تاأ�صي�س  يف 

عامة  جمعية  انعقاد  فور  اأعاله،  املذكورة  ال�ضروط  بنف�س 

ت�صم الأع�صاء املنخرطني واملندوبني املمثلني للتعا�صديات 

تعا�صدية  بني  �صراكة  اأي  من  نع  ميمُ ل  كما  الجتماعية، 

جزائرية واأجنبية عمال بت�صليط ال�صوء على الن�صاطات التي 

تقوم بها هذه املوؤ�ص�صات الجتماعية والرتقاء بها دوليا.

باجلانب  يتعلق  الذي  ال�صوؤال  يخ�س  فيما  اأما 

الهياكل  للتعا�صديات الجتماعية، يف جمال  ال�صتثماري 

احلكومة،  ممثل  ال�صيد  اأ�صار  والثقافية،  والعالجية  ال�صحية 

يف  ال�صتثمار  من  الجتماعية  الهياكل  لهذه  مانع  ل  اأنه 

املجالت املذكورة اأعاله، مادام الأمر يتعلق بخدمة م�صلحة 

ومادامت  واجلماعية،  الفردية  الأداءات  من  امل�صتفيدين 

اإىل  هذه املوؤ�ص�صات قادرة على متويل هذه امل�صاريع؛ �صف 

�صتو�صح  الإجناز،  قيد  هي  التي  التنظيمية  الن�صو�س  اأن 

تدخل  جمال  تو�صيع  بخ�صو�س  املبهمة،  امل�صائل  كل 

التعا�صديات الجتماعية من جهة ثانية.    

اخلال�صة

واملعطيات  القانون  لن�س هذا  اللجنة  درا�صة  من خالل 

هذا  يف  الواردة  الأحكام  اأن  اإىل  خل�صت  حوله،  املقدمة 

بالتعا�صدية الجتماعية، هي مك�صب من  واملتعلقة  الن�س 

املكا�صب التي ت�صهر الدولة على اإجنازها، من حيث اإيجاد 

مبا  املجتمع،  �صرائح  كافة  لتح�صني ظروف  الناجعة،  احللول 

وما  املعي�صة،  وم�صتوى  ال�صرائية  القدرة  مقت�صيات  يراعي 

لال�صتمرار يف حتديث  اإيجابية  اإل خطوة  القانون  هذا  ن�س 

وع�صرنة القطاع والرتقاء به.

التقرير  الأع�صاء،  ال�صادة  الرئي�س،  �صيدي  ذلكم، 

التمهيدي الذي اأعدته جلنة ال�صحة وال�صوؤون الجتماعية 

ن�س  حول  الأمة،  ملجل�س  الوطني  والت�صامن  والعمل 
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القانون املتعلق بالتعا�صديات الجتماعية، املعرو�س عليكم 

للمناق�صة.

�صكرا وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد نائب رئي�س جلنة ال�صحة 

وال�صوؤون الجتماعية والعمل والت�صامن الوطني على قراءته 

التقرير التمهيدي الذي اأعدته اللجنة، وال�صكر مو�صول اإىل 

الوزير  ال�صيد  اإىل عر�س  ا�صتمعنا  اأع�صائها؛ الآن وقد  كافة 

واإىل  الجتماعية  بالتعا�صديات  املتعلق  القانون  مل�صروع 

ننتقل  املو�صوع،  اللجنة يف  اأعدته  الذي  التمهيدي  التقرير 

الآن اإىل باب املناق�صة العامة واأول م�صجل يف هذا النقا�س 

لهذه اجلل�صة، هو ال�صيد �صالح دراجي.

ال�شيد �شالح دراجي: �صكرا �صيدي الرئي�س؛ بعد ب�صم 

اهلل وال�صالة وال�صالم على ر�صول اهلل؛

ال�صيد الرئي�س املحرتم،

ال�صادة الوزراء،

زميالتي، زمالئي،

اأ�صرة الإعالم،

احل�صور الكرمي،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

اأول وقبل كل �صيء، اأود اأن اأ�صكر ال�صيد الوزير والطاقم 

�صيكون       الذي  القانون  هذا  م�صروع  اإعداد  على  له  املرافق 

ـ باإذن اهلل ـ يف خدمته الوطن، واأ�صكر اللجنة املخت�صة على 

تقدمي هذا القانون اأمامنا.

القانون  هذا  حول  مالحظاتي  اإبداء  يف  اأ�صرع  اأن  قبل 

املهم جدا، اأود اأن اأطرح بع�س الأ�صئلة التالية:

اأنا اأت�صاءل كيف ينظم يوم درا�صي...

اليوم  املناق�صة  رجاء،  للمو�صوع  اإرجع  الرئي�ص:  ال�شيد 

هي حول م�صروع هذا القانون، تف�صل.

 ال�شيد �شالح دراجي: حول دور جمل�س الأمة ومل يتم 

الإعالن عن اأع�صاء جمل�س الأمة...

ال�شيد الرئي�ص: اإرجع للمو�صوع رجاء.

ال�شيد �شالح دراجي: جملة فقط، �صيدي الرئي�س.

ال�شيد الرئي�ص: ل جملة ول اثنتان، نحن ب�صدد مناق�صة 

م�صروع قانون، ومو�صوعك ل يعني هذه اجلل�صة ول يعني 

جمل�س الأمة.

ولكن   الأمة؛  يعني جمل�س  بل  ال�شيد �شالح دراجي: 

ل عليك، �صيدي الرئي�س، �صكرا.

به  اأ�صعر  عما  التعبري  و�صاأحاول  املو�صوع  اإىل  �صاأعود 

ي�صاطرونني  زمالئي  باأن  يقني  على  واأنا  زمالئي،  به  وي�صعر 

الراأي، �صكرا.

اليوم،  الجتماعية  التعا�صديات  قانون  م�صروع  نقا�س 

اإن�صاين، جلاأ  �صلوك  »التعا�صدية« هو  اإن كلمة  القول  ميكننا 

اإليه الب�صر ملواجهة م�صاكل املر�س وفواجع املوت، وهو نوع 

من الت�صامن ب�صكله الفعلي، حيث يدفع كل عامل جزًءا 

�صقاء  يف  هم  الذين  مع  ويت�صامن  لي�صاعد  ا�صرتاكه  من 

ال�صرتاكات  �صندوق  من  �صي�صتفيد  بدوره  وهو  وحاجة، 

عند احلاجة، وهذا هو هدف التعا�صدية.

يف حالة التعا�صديات املوجودة حاليا يف امليدان ي�صتفيد 

تقدمي  يف  قوله  �صبق  كما  عددهم  يفوق  الذين  امل�صرتكون 

الن�س، حوايل مليون ون�صف م�صرتك من تعوي�صات بن�صبة 

20%، تكملة لالأداءات التي يقدمها ال�صمان الجتماعي، 
واإعانات نقدية تخ�س امل�صاريف الثقيلة )الأمرا�س املزمنة، 

كما  الطبيعية(،  الكوارث  اجلراحية،  العمليات  الإعاقة، 

كما  الأ�صنان،  وعالج  طبية  من خدمات  امل�صرتك  ي�صتفيد 

ت�صرف منح متعددة على غرار منحة التقاعد، منحة الزواج 

الوفاة، �صواء تعلق الأمر  ومنحة الزدياد، ف�صال عن منحة 

باملنخرط اأو زوج املنخرط، بالإ�ضافة اإىل منح متعلقة باليتيم 

والأرملة.

�صراحة، هذه املبادرات واملكت�صبات جد اإيجابية، حيث 

تخدم العمال ب�صفة خا�صة وت�صاهم يف ا�صتقرارهم وحتافظ 

على م�صتوى معي�صتهم.

بالتعا�صديات  املتعلق  القانون  ن�س  قراءتنا  اأثناء 

الجتماعية، املعرو�س علينا للنقا�س اليوم، جند اأنه يت�صمن 

110 مادة لتعديل اأحكام القانون رقم 90ـ33، املوؤرخ يف 25 
دي�صمرب 1990، املتعلق بالتعا�صديات الجتماعية، ويندرج 

يف �صياق اإ�صالحات النظام الوطني لل�صمان الجتماعي، 
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التي متت امل�صادقة عليه خالل الثالثيتني 13 و14، ويتعلق 

وتو�صيع  للتعا�صدية الجتماعية  الأ�صا�صي  بالقانون  كذلك 

نظام  يف  الجتماعية  التعا�صديات  ودمج  تدخلها  حقل 

ونظام  »�صفاء«  الجتماعي  للموؤمن  الإلكرتونية  البطاقة 

الدفع من قبل الغري وتاأ�صي�س التقاعد التكميلي.

كما يهدف اأ�صا�صا اإىل تدعيم الرقابة عليها، ق�صد �صمان 

التوازنات  على  وحفاظا  التعا�ضدي  الن�ضاط  ا�ضتمرارية 

املالية.

القانونية  الطبيعة  تغيري  اإىل  اأي�صا  يهدف  القانون  هذا 

للتعا�صدية الجتماعية، التي ت�صبح �صخ�صا معنويا، يخ�صع 

للقانون اخلا�س وي�صري مبوجب ت�صريع خا�س.

التقاعد  تاأ�صي�س  اإىل  يهدف  اجلديد  الن�س  اإن  اأي�صا، 

مداخيل  من  ال�صتفادة  من  العمال  لتمكني  التكميلي 

تكميلية عند بلوغ ال�صن القانونية للتقاعد، وكذلك يندرج 

الجتماعية  التعا�صديات  اإ�صالح  اإطار  يف  اجلديد  الن�س 

وا�صتكمال للتطورات التي تعرفها املنظومة الوطنية لل�صمان 

الجتماعي.

�صيدي الوزير،

هذا ال�صيء اإيجابي، لأنه لبد من ال�صروري ع�صرنة هذا 

القطاع احل�صا�س.

لكنـ  ال�صيد الوزيرـ  ح�صب املنخرطني، 50% من املواد 

الجتماعية  التعا�صدية  قانون  م�صروع  يف  جاءت  التي 

اجلديد، ل تتما�صى وم�صالح هوؤلء املنخرطني.

املعنية،  الأطراف  اإ�صراك  دون  و�صع  امل�صروع  اأن  كما 

الجتماعية  التعا�صديات  من  العديد  اأن  اعتبار  على 

على خمتلف  موجودة  تعا�صدية،   36 بـ  يقدر عددها  التي 

الن�ضاط،  قطاعات  خمتلف  متثل  والتي  الوطن  موؤ�ض�ضات 

مل يتم ا�صتدعاوؤها من قبل الو�صاية للم�صاركة يف املناق�صة 

وال�صياغة، كما اأعدته ـ ح�صب هذه التعا�صديات ـ الإدارة 

ب�صكل اأحادي الطرف دون م�صاركة التعا�صديات.

ال�صيد الوزير،

هذه  طرف  من  النفعالت  هذه  �صحة  مدى  ما 

التعا�صديات؟

واحلركات  وال�صطرابات  الحتجاجات  كل  لتفادي 

املجتمعاتية التي يعي�صها جمتمعنا، والتي يف معظم الأحيان 

هي نتيجة نق�س ويف بع�س الأحيان عدم الت�صال والأحادية 

يف اأخذ القرارات لذلك:

ـ لبد من قاعدة مرجعية، من �صاأنها اأن ت�صمح بالنقا�س 

الوا�صع والفعال بني جميع ال�صركاء حول امل�صاكل امل�صرتكة.

اأجنع  لأنها  واملراقبة،  لل�صبط  �صلطة  اإن�صاء  يجب  كما   ـ 

طريقة لتنفيذ الإجراءات املتعلقة با�ضتخدام اأموال الحتياط 

اخلا�صة بالتعا�صدية ل�صالح ال�صتثمارات املوجهة للح�صول 

نف�صه،  الوقت  ويف  والجتماعية؛  ال�صحية  الوحدات  على 

اإعانة القطاع  لمت�صا�س البطالة يف القطاع ال�صحي، وكذا 

الجتماعي عن طريق ما ي�صمى بالإجراءات التف�صيلية.

ـ كما يجب فتح احلوار لرتقية اأداء التعا�صديات، وتفادي 

الجتماعي              القت�صاد  على  للق�صاء  توؤدي  قد  قرارات 

يف اجلزائر.

�صيدي الوزير،

ما هي الإجراءات امللمو�صة التي �صتتخذونها:

حماية  دون  العمال  توظيف  م�صكلة  حل  لإلزامية  ـ 

الالزمة  الإجراءات  هي  وما  بهم،  الت�صريح  اأو  اجتماعية 

بعمالها  ت�صرح  ل  التي  املوؤ�ص�صات  على  اخلناق  لت�صييق 

وت�صغلهم بطرق غري �صرعية؟

ـ كما نقرتح مراجعة تعوي�صات ال�صمان الجتماعي املتعلقة 

 )Scanner-IRM-UIV..( كـ  والتحاليل  الأ�صعة  بالفحو�س، 

بالثمن احلقيقي الذي يدفع للطبيب، ل يعقل اأن يدفع عامل 

للطبيب ثمن 2000 دج ويتم التعوي�س بعدها بـ 200 دج، هذا 

اأمر ل يعقل!

ـ متكني اإن�صاء �صندوق وطني واحد للتقاعد التكميلي، 

للتعوي�س  كبرية  �صعوبة  اأمام  التعا�صديات  و�صع  لعدم 

الجتماعي.

لل�صمان  الوطني  ال�صندوق  وبخ�صو�س  جهة،  من  هذا 

الجتماعي لغري الأجراء:

ـ هل فكرمت يف اإعادة هيكلة ال�صندوق الوطني لل�صمان 

مركزية  ل  يخ�س  فيما  وخا�صة  الأجراء  لغري  الجتماعي 

الت�صيري؟

القطر  م�صتوى  على  جهوية  وكالة   13 هناك  اأن  علما 

الوطني، وكل واحدة منها ت�صرف على عدة فروع ولئية.

مثال فيما يخ�س ولية بجاية، ليكن يف علمكم اأن لديها 

اأكرث من 67000 م�صرتك يف �صندوق غري الأجراء، ووكالة 

بجاية قد وزعت اأكرث 23000 بطاقة للم�صرتكني، لذا نرى     

ـ ح�صب راأييـ  اأن يرقى هذا القطاع كما هو احلال لل�صندوق 

الوطني ل�صمان الجتماعي )CNAS( �صريفع كل احلواجز 
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وتقريب  الأداءات  حت�صني  من  �صيمكن  كما  البريوقراطية، 

على  وحتفيزهم  امل�صرتكني  من  ـ  ال�صبابيك  اأي  ـ  الإدارة 

دفع م�صتحقات ال�صندوق يف الوقت املنا�صب، دون اإحراج 

ال�صندوق للجوء اإىل تطبيق نظام التغرمي.

�صكرا على ح�صن الإ�صغاء، وال�صالم عليكم ورحمة اهلل 

وبركاته.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد �صالح دراجي؛ بودي فقط 

يعمل  باأنه  دائما  عودنا  دراجي  �صالح  ال�صيد  باأن  اأقول  اأن 

املو�صوع،  حول  ومالحظته  تعرف«،  »خالف  مببداإ  دائما 

كان يجب عليه اأن يتاأكد اأول عن اجلهة املنظمة: هل عقد                     

يف املجل�س؟ وهل عقد مببادرة وزير؟ ل ميكنك اأن تتدخل 

كنت  فاإن  القاعة،  خارج  مو�صوع  هذا  الوزير،  مو�صوع  يف 

اأخرى  جهة  به  قامت  بن�ضاط،  خا�س  مو�ضوع  عن  تتكلم 

فهذا  مق�صرا،  كان  اأنه  لو  كما  اإياه  متهما  املجل�س،  بداخل 

ال�صلوك يجب األ يتكرر، �صكرا.

الكلمة الآن لل�صيد خمتار �صي يو�صف.

ال�شيد خمتار �شي يو�شف: �صكرا �صيدي الرئي�س؛ ب�صم 

اهلل الرحمن الرحيم.

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

ال�صادة الوزراء،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�س الأمة املوقر،

اأ�صرة الإعالم،

ال�صيدات وال�صادة احل�صور،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

�صيدي الرئي�س،

يف البداية، اأ�صكر طاقم وزارة العمل والت�صغيل وال�صمان 

هذا  اإعداد  يف  بذلوها  التي  املجهودات  على  الجتماعي 

الجتماعية  وال�صوؤون  ال�صحة  جلنة  ن�صكر  كما  امل�صروع، 

والعمل والت�صامن الوطني على عر�صها التقرير التمهيدي 

حول ن�س هذا القانون.

�صيدي الرئي�س املحرتم،

تاأ�صي�س  اإن ن�س هذا امل�صروع الذي يحدد كيفيات   )1
جتاه  وواجباتها  وممار�صتها  الجتماعية  التعا�صديات  واإن�صاء 

الأول   الباب  وذوي حقوقهم، كما جاء يف  فيها  املنخرطني 

ويف ن�س املادة الثانية والثالثة والرابعة التي تعد التعا�صديات 

ذات  اخلا�س  للقانون  يخ�صع  معنويا،  �صخ�صا  الجتماعية 

غر�س غري مربح.

باأعمال  القيام  اإىل  الجتماعية  التعا�صدية  تهدف   )2  

ت�ضامنية وامل�ضاعدة والحتياط لفائدة اأع�ضائها.

الفردية  لالأداءات  العام  النظام  اأداة  كذلك  هي   )3
ال�صمان  قبل  املقدمة من  والإ�صافية،  التكميلية  واجلماعية 

الجتماعي.

 ،)28( املادة  يف  جاء  كما  القانون،  هذا  ي�صمح  كما 

اإدماج  وكذلك  والإ�صعاف  امل�صاعدات  �صندوق  بتمويل 

الإلكرتونية  البطاقة  نظام  يف  الجتماعية  التعا�صديات 

اأجل  من  التكميلي  التقاعد  اإن�صاء  اإىل  بالإ�صافة  »ال�صفاء« 

الذين  العمال،  لبع�س  املعي�صي  امل�صتوى  وحت�صني  تعزيز 

القانونية  ال�صن  بلوغ  عند  تكميلية  مداخيل  من  ا�صتفادوا 

للتقاعد، وهذه امل�صاهمة باأموال �صخ�صية.

�صيدي الرئي�س،

اأطرح بع�س الت�صاوؤلت:

امل�صاكل  حل  يف  فعال  القانون  هذا  م�صروع  هل  ـ 

الجتماعية لكل العمال، اأعني ال�صعيفة والقوية؟

ـ ومبا اأنه تكلفة اقت�صادية واجتماعية، كيف �صيتم ذلك؟ 

اأعني التكاليف واملزايا التي �صتنتج عند تطبيق هذا القانون.

ـ ح�صب احلقائق املرتبطة بواقع هذا القانون، اأرىـ  ح�صب 

راأيي ـ اأنه ل يخدم كل الفئات لأنها ل حتظى بتمثيل كبري 

من العمال، خا�صة الب�صطاء.

�صوف  التعا�صديات،  هذه  انخرطوا يف  اإذا  ما  حالة  ويف 

معي�صتهم؛  م�صتوى  وينفجر  العائلية  الأعباء  عليهم  تزداد 

ال�صمان  مع  وجوبا  يتنا�صب  ل  امل�صروع  اأن  نرى  ولهذا 

الجتماعي للعمال الب�صطاء.

�صيدي الرئي�س،

القانون  فروع  اأحد  هو  الجتماعي  ال�صمان  قانون  اإن 

حقوق  وهي  خا�صة،  حقوقا  اأ�صال  ينظم  لكونه  اخلا�س، 

العاملة،  الطبقة  عمال  م�صالح  الواقع  يف  ويحمي  العمل 

ويعمل على رفع امل�صتوى املعي�صي وال�صحي، وذلك بتوفري 

كافة و�صائل العالج وتقدمي م�صاعدات مالية يف حالة العجز، 

التقاعد، الوفاة، الأمومة، والإعانات العائلية... اإلخ.

ال�صمان  قانون  يعدل  اأن  الأوىل  فاإن  الأ�صباب،  ولهذه 

الجتماعي، لأنه يحتاج اإىل املزيد من الدعم املايل وحت�صني 

ذاته، مما ي�صمح مبزيد من احلماية اأهم واأ�صمل من تلك التي 
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يحققها قانون التعا�صدية.

�صيدي الرئي�س،

لدي بع�س املالحظات وامل�صاكل التي يعي�صها املوؤمن.

املفعول،      ال�صاري  الجتماعي  ال�صمان  قانون  اإن   )1
ل يواكب تطور الأ�صعار املعتمدة حاليا، على �صبيل املثال: 

العيادات  طرف  من  والتعوي�صات  الأ�صعار  تطبيق  جند  ل 

اخلا�صة، فنجد هذه الأخرية تطبق مبالغ باهظة على املوؤمن، 

دون مراقبة من اجلهات الو�صية، �صواء من مديرية ال�صحة 

بالولية اأو من مديرية ال�صمان الجتماعي.

 2( ن�صبة الأداءات التي تعود اإىل مهمة م�صالح ال�صمان 

التي  والنفقات  امل�صاريف  تعوي�س  �صكل  يف  الجتماعي 

يدفعها امل�صتفيدون من التاأمني، ل تتوافق مع تكلفة العالج، 

�صعر  اأ�صا�س  املمنوحة حمددة على  التعوي�صات  اأن  باعتبار 

الطبيب  بتكلفة  مقارنة  قليلة،  ن�صبة  اإل  ميثل  ل  مرجعي، 

وتكلفة العالج حاليا.

يجعل  ب�صكل  املعتمدة،  الأ�صعار  حتيني  ال�صروري  من 

التعوي�صات امل�صتحقة واملمنوحة تنا�صب حقيقة التكاليف.

ال�صيد الرئي�س،

موظفا،  اأو  عامال  كان  �صواء  له،  املوؤمن  فاإن  الأخري،  يف 

قدرة  اإىل  حاجة  �صابق يف  وقت  اأي  من  اأكرث  اليوم  اأ�صبح 

كبرية من احلماية والت�صامن يف جمال ال�صمان الجتماعي، 

العمال  املجتمع ومنهم  ال�صعيفة من  الطبقة  خا�صة حلماية 

اجلزائري،  املجتمع  تطور  يواكب  اأن  يتحتم  ولذا  الب�صطاء، 

فاإننا  مبا يخدم م�صلحة العمال، وعلى �صوء ما �صبق ذكره، 

النظر               لإعادة  جديد  من  التدخل  ال�صروري  من  اأنه  نرى 

يف النقاط التي تغا�ضى عنها قانون ال�ضمان الجتماعي رقم 

.2011 ل�صنة  11ـ08 
تلكم، �صيدي الرئي�س املحرتم، ال�صادة الوزراء، زميالتي، 

زمالئي، بع�س املالحظات التي اأردت اأن اأعرب عنها، واأكتفي 

وال�صالم  الإ�صغاء،  ح�صن  على  واأ�صكركم  القدر،  بهذا 

عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

يو�صف؛  �صي  خمتار  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 

الكلمة الآن لل�صيد عبد الرحمان يحيى.

الرئي�س؛  �صيدي  �صكرا  يحيى:  الرحمان  عبد  ال�شيد 

ر�صوله  وال�صالم على  وال�صالة  الرحيم  الرحمن  ا هلل  ب�صم 

الكرمي.

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

ال�صادة معايل الوزراء،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء املجل�س،

الأ�صرة الإعالمية،

ال�صالم عليكم جميعا ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

للتعا�صديات  القانون  هذا  على  اأعرج  البداية،  يف 

لل�صمان  الوطنية  املنظومة  اإطار  يف  جاء  الذي  الجتماعية 

املوجودة  التكاليف  رفع  وخا�صة  وتطويرها؛  الجتماعي 

واحلفاظ   )CNR( بـ  ي�صمى  ما  اأو  التقاعد  �صندوق  عن 

لت�صيري  القانونية  الطبيعة  تغيري  توازناته وكذلك  اأي�صا على 

هذه التعا�صديات الجتماعية، وجعلها تابعة لقطاع العمل 

والت�صغيل وال�صمان الجتماعي، حتى توؤدي العمل املرجو 

من ذلك، والغر�س الذي اأن�صئت لأجله.

�صندوق  تاأ�صي�س  من  اأنه لبد  امل�صروع  عر�س  فجاء يف 

حتى  ال�صندوق،  موارد  اأو  املوارد  هذه  لتاأمني  احتياطي، 

بن�صبة  التقاعد  �صندوق  من  املتبقية  الكلفة  دفع  ي�صتطيع 

ال�صندوق. لهذا   %20 اأي   %80
�صيدي الرئي�س،

�صور  اأحد  الجتماعي  ال�صمان  يعترب  احلال،  بطبيعة 

احلماية الجتماعية التي ن�صت عليها املعاهدات واملواثيق 

الإعالن  مقدمتها  ويف  احلق  هذا  تكر�س  والتي  الدولية 

اأنه لكل �صخ�س     العاملي حلقوق الإن�صان، الذي ن�س على 

ـ باعتباره ع�صوا يف املجتمع ـ احلق يف ال�صمان الجتماعي.

الدولية  املنظمة  ومنها  كثرية  منظمات  تدخلت  وقد 

اعتماد  الدول على  الدويل، حلث  العمل  للعمل، ومكتب 

�صيا�صة اجتماعية �صفافة لذلك.

طرف  من  املبذولة  باملجهودات  ننوه  الإطار،  هذا  ويف 

الفارط،  نوفمرب  �ضهر  ويف  القطاع،  هذا  اجلزائرية يف  الدولة 

حيث مت اإبرام اتفاق بروتوكويل يف جنيف مع املكتب الدويل 

للعمل وممثل احلكومة، وزير ال�صناعة واأع�صاء الثالثية، من 

امل�صادق  العمل  وثيقة  اعتماد  ومت  والباترونا  العمل  اأرباب 

على  اإيجابي  كموؤ�صر  يعترب  وهذا  الثالثية  طرف  من  عليها 

ال�صيا�صة الر�صيدة واحلنكة ال�صيا�صية للدولة اجلزائرية وعلى 

وال�صمان  العمل  اجلمهورية يف جمال  رئي�س  فخامة  راأ�صها 

اإىل عدة �صرائح من املجتمع،  الجتماعي، وتو�صيع تغطيته 

مبجهودات  اأي�صا  وننوه  اله�صة،  لل�صرائح  بالن�صبة  خا�صة 
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احلكومة لإدراج عمال عن طريق )L’ANEM( يف الحتفاظ 

فهي  الوطنية،  للخدمة  بالن�صبة  واأي�صا  التقاعد،  وحقهم يف 

تعترب اأي�صا �صمن احلقوق الواجبة �صرعا ونقدا واأداة عينية 

يف ال�صمان الجتماعي.

�صيدي الرئي�س،

لل�صيا�صة  هاما  موؤ�صرا  يعترب  الجتماعي  ال�صمان 

القت�صادية والجتماعية للدولة، من خالل العالقة القائمة 

الدولة  ت�صخرها  والتي  الوطني  والقت�صاد  النظام  هذا  بني 

من اأجل اإجناح ال�صيا�صة الجتماعية اإىل جانب احلماية التي 

جعل  ما  وهذا  الجتماعي،  الت�صامن  عن�صر  على  ترتكز 

بالتوازن  تهتم  م�صتوياتها  خمتلف  يف  احلكومية  امل�صالح 

تزايد  اأمام  وذلك  الجتماعي  ال�صمان  لهيئات  اجلماعي 

لالأ�صخا�س  املالية  القدرات  و�صعف  الجتماعية  املخاطر 

من  اأ�صبح  حيث  الجتماعي،  ال�صمان  لنظام  اخلا�صعني 

املخاطر،  هذه  من  للحد  كفيلة  طرق  التفكري يف  ال�صروري 

وذلك بتدخل التعا�صديات الجتماعية كم�صاهمة ومكملة 

بن�صبة  امل�صتفيدين  التقاعد الذي يدفع معا�صات  ل�صندوق 

ال�صرتاكات يف  م�صاهمة  طريق  ي�صدد عن  والباقي   ،%80
 ،%20 يعادل  ما  اأي   %0.625 بـ  املحدد  ال�صندوق  هذا 

وهي تكملة ملعا�صات املوؤمنني اجتماعيا، للتاأمني من اأخطار 

خمتلفة: العجز وال�صيخوخة والتعوي�صات على ال�صهادات 

الطبية اإىل غري ذلك.

�صيدي الرئي�س،

قوانني  م�صاريع  �صياغة  يف  جتتهد  فتئت  ما  اجلزائر  اإن 

واإعدادها، يف جمال العمل وال�صمان الجتماعي، واأن�صاأت 

هذه ال�صناديق املوجودة بكرثة واحلمد هلل ومنها:

.)FSR( ـ �صندوق

.)CNR( ـ �صندوق

الأجراء  للعمال  الجتماعي  ال�صمان  �صندوق  ـ 

.)CNAS(

.)CASNOS( ـ �صندوق العمال غري الأجراء

.)CNAC( ـ �صندوق التاأمني على البطالة

للت�صامن  الجتماعية  اخلدمة  اإطار  يف  تدخل  فكلها 

الجتماعي.

لكن، �صيدي الرئي�س، اليوم جند بع�س املنازعات املوجودة 

وبكرثة على م�صتوى املحاكم، يف اإطار ال�صمان الجتماعي، 

الإداري  بالطابع  ز  يتميرّ الجتماعي  ال�صمان  قانون  اأن  علما 

والطابع التقني وتلعب اخلربة دورا كبريا يف حتديد ن�صبة العجز، 

حيث نالحظ، �صيدي الرئي�س، اأنه يف اإطار الطابع التقني لبد 

اأن متر املنازعات ح�صب القانون رقم 08ـ08 املتعلق بال�صمان 

اللجان  ثم  الولئية،  اأي  املحلية  اللجان  على  الجتماعي 

الوطنية، وبعد ذلك حتال على الق�صاء، لكن الثقافة القانونية 

غائبة لدى العامل، اإذ نالحظ اأن اأغلبية املنازعات يف ال�صمان 

الجتماعي حتال �صكال ول يتم البت فيها.

نحاول، �صيدي الرئي�س، من خالل هذ التدخل، الأخذ 

ت�صوى  عندما ل  اأي  العمل،  قانون  القانونية ح�صب  باملادة 

ال�صكل  نف�س  اأ�صهر،   )06( ال�صتة  مدة  العامل يف  و�صعية 

اأ�صهر،   )06( اأي  املدة  لهذه  بالن�صبة  اأي�صا  التوقيت  ونف�س 

حتى ل ترف�س دعاوى الأ�صخا�س املوجودين يف ال�صمان 

الجتماعي لتحديد اخلربة.

�صيدي الرئي�س، 

حتديد  وهي  �صنة  كل  عن   %2،5 ن�صبة  اعتماد  نالحظ 

دل  واإن  هذا  �صنة،   32 بـ  حمددة  وهي  للعمل  مدة  اأق�صى 

حقوق  بع�س  يف  الإجحاف  على  يدل  فاإمنا  �صيء  على 

العمال، خا�صة بالن�صبة للعمال الذين يوؤدون واجبات مهنية، 

ظرفية، اأو ما ي�صمى بـ )3ـ  8( اأو مثال ال�صرطة اأو عمال املناجم 

نطالب،  نحن  وبالتايل  احلديد؛  م�صانع  لعمال  بالن�صبة  اأو 

العمل  مدة  تخفي�س  اأو  �صيدي الرئي�س، مبراجعة ن�صبة %2.5 

للح�صول على التقاعد يف هذا املجال.

�صيدي الرئي�س،

هناك ظاهرة �صيئة نالحظها اليوم يف املجتمع، لإحداث 

التقاعد امل�صبق؛ هذا الأخري موجود اليوم، �صيدي الرئي�س، 

امل�صبق،  التقاعد  على  حت�صلوا  الذين  العمال  من  فكثري 

فبلجوئهم  مردودهم،  لتح�صني  اخلا�س  القطاع  اإىل  يلجوؤون 

اإىل القطاع اخلا�س رمبا ي�صتفيدون من منا�صب عمل هي من 

اأو خريجي اجلامعات؛ ويف هذه احلالة،  اآخرين  حق عمال 

نطالب باإجراء حتقيقات من طرف م�صالح العمل وال�صمان 

الجتماعي.

�صيدي الرئي�س،

ومن دون اإطالة لدي بع�س املالحظات، اأود الأخذ بها:

ـ مبا اأن قطاع العمل وال�صمان الجتماعي له عالقة كبرية 

الت�صال  ربط  من  فالبد  الق�صائية،  املنظومة  مع  ووطيدة 

الدائم بني هذه املنظومة واملنظومة الق�صائية خلدمة ال�صالح 

العام.
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متخ�ص�صة،  وطنية  معاهد  اإن�صاء  على  العمل  كذلك  ـ 

ترقيتها  على  وتعمل  الجتماعي  ال�صمان  مبنظومة  تهتم 

وتطويرها.

ـ كذلك، لبد من الع�صرنة لنظام الإعالم الآيل، اخلا�س 

بنظام التح�صيل ومراعاة للمتغريات اجلديدة.

ح�صن  على  �صكرا  الرئي�س،  �صيدي  مداخلتي،  تلكم 

الإ�صغاء وال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

يحيى؛  الرحمان  عبد  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 

الكلمة الآن لل�صيد ب�صري داود.

اهلل  ب�صم  الرئي�س؛  �صيدي  �صكرا  داود:  ب�شري  ال�شيد 

الرحمن الرحيم وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

ال�صادة معايل الوزراء،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�س الأمة،

ال�صالم عليكم جميعا ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

يف البداية، �صيدي الرئي�س، اأود اأن اأتقدم بال�صكر لل�صيد 

وال�صكر  امل�صروع  ن�س  تقدميه  على  والت�صغيل  العمل  وزير 

ال�صحة  جلنة  واأع�صاء  رئي�صة  ال�صيدة  اإىل  مو�صول  اأي�صا 

وال�صوؤون الجتماعية والعمل وال�صمان الجتماعي ملجل�س 

الأمة.

اهتمام  بارتياح  اأ�صجل  اأن  ـ  الرئي�س  ـ �صيدي  اأود  اأول، 

فعال  تعد  التي  بالتعا�صديات،  املتعلق  باجلانب  احلكومة 

مكمال هاما ملنظومة ال�صمان واحلماية الجتماعية، وميدان 

ويعرف  لل�صغل،  العاملية  املنظومة  معروف يف  التعا�صديات 

تطورا ون�صاطا يف الدول املتقدمة، ويتو�صع يف جمال اخلدمات 

لتدعيم  اليوم  احلكومة  توجه  فاإن  لذا  املنخرطني،  لفائدة 

وتنظيم وتو�ضيع مهام ن�ضاط التعا�ضديات، من �ضاأنه تدعيم 

واحلماية  الجتماعي  ال�صمان  مبنظومة  الأف�صل  التكفل 

الجتماعية ب�صفة عامة.

حول  خمت�صرا  �صيكون  ـ  الرئي�س  �صيدي  ـ  تدخلي 

نقطتني اأ�صا�صيتني:

1( لبد ـ ال�صيد الرئي�س ـ من اإيجاد �صيغة ـ يف تقديري 
الجتماعية  املنظومة  تنظيم  نتحدث عن  دمنا  ما  م�صتقبال،  ـ 

لعمالنا ومواطنينا، هناك فراغ يعرفه ميدان احلماية الجتماعية 

للعمال والأجراء فيما يتعلق باخلدمات الجتماعية.

مثلما هو معروفـ  �صيدي الرئي�سـ  هناك ن�صبة ملزمة طبقا 

الكتلة  من  لقوانني الهيئات امل�صتخدمة، تتعلق ب�صب %2 

العامة لالأجور لفائدة العمال، يف اإطار ما ي�صمى باخلدمات 

الجتماعية، وكان من املفرو�س اأن يتم اإيجاد �صيغة ما بني 

عمل التعا�صديات واخلدمات الجتماعية، لأنه ـ لالأ�صف 

لقواعد  تخ�صع  التي  الأموال  هذه  يخ�س  فيما  ـ  ال�صديد 

فاأموال  القانون،  وفق  ت�صيريها  يتم  ل  العمومية  املحا�صبة 

لها  جند  اأن  املفرو�س  من  كان  التي  الجتماعية  اخلدمات 

�صيغة مع عمل التعا�صديات، يتم يف هذا الوقت ت�صيريها 

ب�صكل ع�صوائي، وتوزيع اأموال اخلدمات الجتماعية ـ التي 

كثريا  ملتوية،  بطرق  ـ  باملاليري  القطاعات  بع�س  يف  تقدر 

والعمال  النقابات  طرف  من  احتجاجات  حمل  كانت  ما 

اأموالهم ل ي�صتفيدون منها، فاإيجاد �صيغة  باأن  الذين يرون 

قانونية بني عمل التعا�صديات واخلدمات الجتماعية، ميكن 

التعا�ضديات  ن�ضاط  اأكرث  يطور  اأن  وميكن  بالفائدة  يعود  اأن 

املوجودة الآن، والتي تقدر ح�صب ما جاء يف التقرير بـ 36 

تعا�صدية.

اأن  اأود  التي  ـ  الرئي�س  �صيدي  ـ  الثانية  النقطة   )2
على  واملالية  الإدارية  بالرقابة  تتعلق  ب�صاأنها،  اأتدخل 

الآن  للتعا�صديات  امل�صري  القانون  التعا�صديات؛  عمل 

يكفل ـ تقريبا ـ عملية الرقابة على ن�ضاط التعا�ضديات اإىل 

طرح  ما  كثريا  هذا  لكن  للتعا�صديات،  املنتخبة  املجال�س 

الرقابة  تفعيل  ـ  تقديري  يف  ـ  وجب  لذا  اإ�صكالت،  عدة 

املالية والإدارية على التعا�صديات وعدم الكتفاء باللقاءات 

الدورية للمجال�س املنتخبة للتعا�صديات، لأن متابعة عمل 

لل�صري  �صمان  هو  ح�صاباتها،  يف  وبالتدقيق  التعا�صديات 

الأح�صن لأموال التعا�صديات التي حتى واإن كانت ذات 

املايل  الت�صيري  لقواعد  وجوبا  تخ�صع  فهي  اجتماعي،  طابع 

العمومي، وهذه املهمة تقع  ـ يف تقديري ـ على عاتق قطاع 

�صبق  وقد  الجتماعي،  وال�صمان  والت�صغيل  العمل  وزارة 

بع�س  يف  التجاوزات  بع�س  على  احتجاجات  �صجلنا  واأن 

التعا�صديات،  اأموال  بت�صيري  اأ�صا�صا  املتعلقة  التعا�صديات 

وكانت هذه الق�صايا حمل العديد من ال�صكاوي.

ميدان  نحو  احلكومة  توجه  اأن  راأيي  يف  العموم،  على 

التعا�صديات، ميكن اأن اأقول للمرة الأخرية اأن يكون دعما 

ظل  يف  التي  الجتماعي  ال�صمان  ملنظومة  وكافيا  كامال 

البالد،  تعرفها  التي  والقت�صادية  الجتماعية  التحولت 
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الجتماعية  الق�صايا  من  للكثري  املالذ  هي  تكون  اأن  ميكن 

التي تعرفها الطبقة ال�صغيلة يف اجلزائر.

كان ذلك حمتوى  لقد  ـ  الرئي�س  �صيدي  ـ  لكم  �صكرا 

تدخلي.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد ب�صري داود؛ وبه نكون قد 

ا�صتنفدنا قائمة امل�صجلني للتدخل.

اأ�صاأل ال�صيد وزير العمل والت�صغيل وال�صمان الجتماعي 

هل لديه اجلاهزية للرد الآن، اأم اأننا منهله بع�س الوقت، لكي 

يعود اإلينا لحقا ويرد على الأ�صئلة التي طرحت؟

الكلمة لك ال�صيد الوزير.

ال�شيد وزير العمل والت�شغيل وال�شمان االجتماعي: 

لو �صمحتم، �صاأرد بعد ربع �صاعة.

ال�شيد الرئي�ص: اإذن، �صن�صتاأنف اأ�صغالنا بعد ربع �صاعة، 

�صكرا لكم واجلل�صة موقفة.

اإيقاف اجلل�شة يف ال�شاعة العا�شرة والدقيقة االأربعني

وا�شتئنافها على ال�شاعة احلادية ع�شرة �شباحا

ال�شيد الرئي�ص: بعد ب�صم اهلل الرحمن الرحيم وال�صالة 

وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني؛ اجلل�صة مفتوحة.

الوزير والتقرير  ال�صيد  بعد �صماعنا للعر�س الذي قدمه 

التمهيدي الذي اأعدته اللجنة املخت�صة، وتدخالت ال�صادة 

الأع�صاء يف املناق�صة؛ ن�صتاأنف اأ�صغالنا الآن، ونحيل الكلمة 

الجتماعي  وال�صمان  والت�صغيل  العمل  وزير  ال�صيد  اإىل 

لكي يرد على الأ�صئلة والن�صغالت التي مت التعبري عنها يف 

هذه القاعة؛ الكلمة لكم ال�صيد الوزير.

ال�شيد وزير العمل والت�شغيل وال�شمان االجتماعي: 

الرحمن  اهلل  ب�صم  بعد  املحرتم؛  الرئي�س  �صيدي  �صكرا 

الرحيم وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني؛

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�س الأمة املحرتمون،

بداية، اأود اأن اأتقدم بال�صكر اإىل ال�صادة اأع�صاء املجل�س 

املوقر، على املداخالت واملناق�صة البناءة والقيمة، بخ�صو�س 

م�صروع القانون املتعلق بالتعا�صدية الجتماعية.

قبل اأن اأتطرق اإىل بع�س التو�صيحات حول الت�صاوؤلت 

ب�صفة  والتعا�صدي  التعا�صدية  بنظام  واملتعلقة  املطروحة 

عامة وم�صمون امل�صروع ب�صفة خا�صة، اإ�صمحوا يل اأن اأوؤكد 

اإىل  يهدف  املناق�صة،  حمل  القانون  م�صروع  اأن  جديد  من 

النتقال اإىل مرحلة جديدة لتطور النظام التكميلي للتغطية 

خالل  من  ل�صيما  تدخله،  جمال  وتو�صيع  الجتماعية 

التكفل التكميلي والإ�صايف بالعالج ال�صحي وا�صتحداث 

املنخرطني            عدد  رفع  اإىل  وبالتايل  تكميلي،  تقاعد  فرع 

من  يف التعا�صدية الجتماعية الذي ل يتجاوز حاليا %10 

املرجو  والهدف  اجتماعيا،  لهم  للموؤمن  الإجمايل  العدد 

يف  اجتماعيا  لهم  املوؤمن  انخراط  ن�ضبة  اإىل  الو�ضول  هو 

الدول  غرار  على  التعا�صديات الجتماعية تقارب %100، 

املتقدمة.

الرقابة  حت�صني  اإىل  القانون  هذا  م�صروع  يهدف  كما 

التعا�صدية الجتماعية واحلفاظ على حقوق  ومطابقة �صري 

العمومية  ال�صلطات  قبل  من  املالية  وتوازناتها  منخرطيها 

وتطوير  اإن�صاء  مرافقة  �صت�صاهم كذلك يف  والتي  املخت�صة؛ 

التعا�صديات الجتماعية، من خالل ترقية الت�صاور بني كل 

للتعا�صدية الجتماعية  املتدخلني، �صمن املجل�س الوطني 

الذي �صيحظى بدعم خا�س.

فحاولت  املتدخلني،  ال�صادة  ان�صغالت  يخ�س  فيما  اأما 

اأن اأح�ضر هذه الن�ضغالت يف بع�س النقاط:

1( فيما يخ�س م�صاركة املنخرطني للتعا�صديات يف م�صروع 
اأ�صركنا  قد  اأننا  املحرتمني،  الأع�صاء  ال�صادة  اأبلغ  القانون،  هذا 

لتقدمي هذا  الثالثية،  اإطار  للتعا�صديات، يف  18 ممثال  اأكرث من 

ن�صتدع  مل  طبعا،  اقرتاحاتهم،  العتبار  بعني  والأخذ  امل�صروع 

التعا�صديات التي لديها م�صاكل يف الت�صيري اأو م�صاكل داخلية، 

وقد  للم�صاركة،  لكننا ا�صتدعينا من بني 36 تعا�صدية، %50، 

�صارك اأكرثهم يف اإطار املجل�س الوطني للتعا�صديات.

الإخوة  بع�س  ت�صاوؤلت  على  الإجابة  بخ�صو�س  هذا 

الأع�صاء املتدخلني يف هذا ال�صاأن.

الت�صعرية املطبقة  اأو  اأما فيما يخ�س الأ�صعار املطبقة   )2
على العقود الطبية والفحو�س، اأول اأبلغ ال�صادة املحرتمني 

م�صتوى  على  الدرا�صة  قيد  هي  جديدة  اتفاقية  هناك  اأن 

الوزارة، ن�صعى من خاللها على تو�صيع دائرة م�صاركة الأطباء 

ال�صيدات  اأذكر  اأن  يجب  ولكن  الجتماعي،  ال�صمان  مع 
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حاليا  الجتماعي  لل�صمان  اأن  الكرام،  احل�صور  وال�صادة 

ارتفاع  بقينا يف  فاإن  اأن من�صه،  با�صتطاعتنا  لي�س  توازنا ماليا، 

لأ�صعار الفحو�س الطبية اأو تعوي�س الدواء، ن�صبح يف دوامة 

توؤدي ب�صندوق ال�صمان الجتماعي اإىل انزلقات مالية ل 

اأو عجز مايل  بعدها يف خ�صارة  اأنف�صنا  يحمد عقباها، وجند 

لدولة  اأو  بفرن�صا  الجتماعي  ال�صمان  �صندوق  مثل  دائم، 

ونحن       الدائم،  املايل  العجز  هذا  من  تعاين  اأخرى  اأوروبية 

ـ كما تعلمون ـ اأن ال�صمان الجتماعي مي�س امل�صتفيدين، 

ال�صفاء  فبطاقة  احلقوق،  ذوي  اأو  اجتماعيا  املوؤمنني  �صواء 

نحن  فاإن  جزائريا،  مواطنا  مليونا   33 مزاياها  من  ي�صتفيد 

مبكا�صب  �صنم�س  ـ  قلت  كما  ـ  الت�صعرية  غرينا  اأو  عدلنا 

باعتبار  اإنه  القول  وميكن  منها،  ي�صتفيدون  الذين  املواطنني 

اأن كل ال�صعب اجلزائري ي�صتفيد من بطاقة ال�صفاء �صي�صبح 

ال�صندوق يف اأزمة اقت�صادية، مالية والأحرى اأن ندافع كلنا 

عنه، �صواء لأنف�صنا اأو لأولدنا اأو لالأجيال املقبلة، فيجب اأن 

الجتماعي  املك�صب  هذا  على  نحافظ  كيف  جيدا  نعرف 

فمثال  فيه،  املتحكم  غري  املايل  ال�صتهالك  نحو  ن�صري  ول 

حددنا تعوي�س الأدوية اإىل 3000 دج حلد اأق�صى يف فاتورة 

الأدوية، بالرغم من اأننا قد لحظنا  بع�س التجاوزات، واأظن 

بخ�صو�س  التجاوزات،  بتلك  علم  على  كذلك  اأنتم  اأنكم 

طريقة ا�صتهالك الأدوية التي تتعب ال�صندوق كثريا وكذا 

امليزانية اجلزائرية فيما يخ�س ا�صتهالك الأدوية.

اأما فيما يخ�س الأمرا�س املزمنة، فهي حتت كفالة الدولة، 

اإذن  اإذ تتكفل الدولة بكل الأمرا�س املزمنة بن�صبة %100، 

ل تخوف على هذه الفئة من املجتمع.

3( نرجع اإىل القانون الذي نحن ب�صدد مناق�صته، فيما يخ�س 
الطبقة ذات  اأو  الكادحة  الطبقة  الأع�صاء وذكر  اأحد  تدخل 

النخراط،  يف  احلق  لديها  لي�س  )املحدود(  الب�ضيط  الدخل 

�ضبيل  وعلى  النخراط  لهم احلق يف  العمال  بالعك�س فكل 

الذكر فقط، هناك تق�صيم يف الدرجات، فالطبقة التي هي يف 

درجة الأجر الوطني الأدنى امل�صمون، ت�صارك بـ 270 دج 

فقط، ولكن ال�صتفادة تكون على جممل املزايا واخلدمات 

والأداءات املقدمة من طرف التعا�صدية الجتماعية، كيف 

270 دج  دفع  الذي  التوازن بني  بف�صل  يكون  يتم ذلك؟ 

ويكونون  الإمكانيات  لديهم  الذين  الآخرين  والأ�صخا�س 

منخرطني يف التعا�صديات الجتماعية فيقدمون ح�صة متكن 

من تغطية نق�س هوؤلء امل�صاركني ذوي الدخل الب�صيط.

خدمة،  توؤدي  الجتماعية  التعا�صدية  بالعك�س،  اإذن، 

وهي عملية ت�صامنية ت�صمح للطبقة الكادحة من ال�صتفادة 

من مزايا التعا�صدية الجتماعية ب�صفة كاملة.

�صوؤون  يف  للتدخل  هنا  ل�صنا  اأول  الرقابة،  يخ�س  فيما 

ت�صيري التعا�صديات الجتماعية، بل نحن نراقب من اأجل 

لحظنا  اإن  نحذرهم  ولكي  ـ  �صابقا  ذكرت  كما  ـ  املرافقة 

التنبيه  هو  الإدارة  فدور  للقانون،  خمالفة  انزلقات  هناك 

لكي يعيدوا نظرتهم فيما يخ�س م�صاألة الت�صيري.

لبع�س  ـ  الأ�صف  مع  ـ  النزلقات  بع�س  وهناك 

و�صلت  وقد  احلايل،  الظرف  يف  تف�صل  التي  التعا�صديات 

اإىل الإفال�س، لأن هذه التعا�صديات وم�صريوها، قد  تقريبا 

قاموا باأعمال رمبا حادت عن القانون.

حقوقهم،  حماية  على  ن�صهر  املنخرطني،  ول�صالح  اإذن، 

مبراقبة م�صريي التعا�صديات لتجنيبهم الوقوع يف الأخطاء.

الإدارة  جمل�س  عهدة  تكون  اأن  لذلك  اقرتحنا  ولقد 

حمددة بـ 5 �صنوات مكررة مدة واحدة فقط، لكي ل يكونوا 

حياتهم  مدى  على  الإدارة  ملجل�س  وحمتكرين  حمرتفني 

تقريبا، كما هو احلال يف هذه املوؤ�ص�صة.

فيما يخ�س الرقابة املالية؛ للم�صريين نظام داخلي ينظم 

املفت�صية   )IGF( هناك  ولكن  التعا�صديات،  هذه  ت�صيري 

كانت  �صواء  املوؤ�ص�صات،  كل  تراقب  التي  للمالية  العامة 

موؤ�ص�صات الدولة اأو املوؤ�ص�صات �صبه احلكومية اأو موؤ�ص�صات 

اإذن هذا اجلهاز للمراقبة ا�صتحدثته الدولة  النوع،  من هذا 

من اأجل املراقبة ول وجود لأي اإ�صكال يف هذا ال�صاأن.

الع�صو  الأخ  طرحه  الذي  ال�صوؤال  يخ�س  فيما   )4
اأن  ذكر  تعرفون  وكما  )CASNOS(؛  �صندوق  حول 

ال�صندوق ممثل جهوي واأنا اأبلغ الأخ املحرتم، اأننا قد قدمنا 

العام اجلديد ل�صندوق )CASNOS( من  تعليمات للمدير 

اأجل اإعادة هيكلته، اأي جعله وكالت حملية ولئية تتمتع 

بال�صالحيات الكاملة، من اأجل تفعيل التقارب مع زبائنهم 

بغر�س تقدمي اخلدمات املرجوة يف هذا ال�صاأن.

اأردت تنوير هذا املجل�س املوقر، اأنه بالرجوع اإىل �صندوق 

طرف  من  حماولة  توجد   )CNAS( الجتماعي  ال�صمان 

ديون  ل�صتعادة  عامة،  ب�صفة  الو�صاية  وجهة  من  الوزارة 

بدفع  تقم  مل  خا�صة،  اأو  عامة  موؤ�ص�صات  طرف  من  كبرية 

م�صتحقاتها اأو ال�صرتاكات، واإن بقينا على هذا احلال، نتوقع 

لل�صمان  الوطني  ال�صندوق  ميزانية  على  خطورة  حدوث 
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هذا  من  ندعو  هنا،  تواجدنا  ومن خالل  اإذن  الجتماعي، 

املنرب كل املوؤ�ص�صات التي لها ديون جتاه ال�صندوق اأن ت�صدد 

ديونها، و�صكرا وبارك اهلل فيكم �صيدي الرئي�س.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد الوزير، و�صكرا للزميالت 

والزمالء؛ بذلك نكون قد اأنهينا درا�صة امللف املربمج جلل�صة 

هذه ال�صبيحة. 

�صوف ن�صتاأنف اأ�صغالنا غدا الأربعاء على ال�صاعة التا�صعة 

ـ و�صوف تخ�ص�س اجلل�صة  اإن �صاء اهلل  ـ  والن�صف �صباحا 

�صندوق  اإن�صاء  املت�صمن  القانون  م�صروع  ومناق�صة  لعر�س 

النفقة؛ �صكرا للجميع واجلل�صة مرفوعة.

رفعت اجلل�شة يف ال�شاعة احلادية ع�شرة

والدقيقة العا�شرة �شباحا
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