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تلقى المجل�س االقت�ضادي واالجتماعي والبيئي طلبا من ال�ضيد رئي�س مجل�س الم�ضت�ضارين باإبداء 

وطبقا   .2013 �ضتنبر   18 بتاريخ  التعا�ضد  مدونة  بمثابة   109.12 رقم  القانون  م�ضروع  ب�ضاأن  راأي 

المجل�س  اأ�ضند مكتب  المجل�س،  وا�ضتغال  بتنظيم  المتعلق  التنظيمي  القانون  2 و7 من  للف�ضلين 

الم�ضادقة على هذا  و تمت  والت�ضامن.  بال�ضوؤون االجتماعية  المكلفة  الدائمة  للجنة  االإحالة  هذه 

الراأي باالإجماع خالل الدورة العادية الثالثة والثالثين للجمعية العامة للمجل�س، المنعقدة بتاريخ 

28 نونبر 2013. 
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منهجية �للجنة و�أ�شغالها

اأعدت اللجنة منهجيتها التحليلية وتو�ضياتها انطالقا من فح�س للو�ضع العام للقطاع التعا�ضدي وتطوره منذ اأول قانون . 1

خ�ض�ضته المملكة لهذا القطاع في 1963. وتم هذا الفح�س على �ضوء المعطيات ووجهات النظر التي تم ا�ضتقاوؤها من 

خالل �ضبعة ع�ضرة جل�ضة ان�ضات تم تنظيمها مع مجموعة وا�ضعة من االأطراف المعنية: 34 قطاعا حكوميا وموؤ�ض�ضات 

وهيئات تم االن�ضات اإليها )4 وزارات و19 تعا�ضدية و5 نقابات و3 هيئات تدبير وتقنين التاأمين االإجباري االأ�ضا�ضي عن 

. وقد ا�ضتطاعت اللجنة، على هذا االأ�ضا�س، اأن تح�ضر من جهٍة ما ي�ضتمل عليه م�ضروع المدونة 
1
المر�س و3 جمعيات (

من نقط نالت ا�ضتح�ضانا وا�ضعا من االأطراف المعنية، ومن جهة اأخرى النقط التي انتقدها اأغلب الفاعلين واأخيرا النقط 

التي كانت مو�ضوع مواقف متباينة بل متناق�ضة.

�ضاغت اللجنة مالحظاتها وتو�ضياتها بهدف اإبراز المبادئ والو�ضائل التي تتيح تحرير المبادرة في القطاع التعا�ضدي . 2

وتحفيز القطاع وتدعيم حكامته، بغية تعزيز م�ضاهمته في تطوير الحماية االجتماعية واالقت�ضاد االجتماعي والت�ضامني 

في بالدنا.

يت�ضمن هذا الراأي، كما �ضادقت عليه اللجنة ومكتب المجل�س االقت�ضادي واالجتماعي والبيئي وجمعه العام، 27 . 3

تو�ضية وهو مهيكل كما يلي:

I -لقطاع �لتعا�شدي منذ 1963، ح�شيلة ن�شف قرن�

II -مقت�شيات �مل�شروع ووجهات نظر �لأطر�ف �ملعنية

III -لرهانات لتنمية �لقطاع�

IV - إمكانات منو �لقطاع�

V -لتو�شيات�

VI -مللحقات�

1  بع�س المنظمات اأمدت اللجنة بم�ضاهمات مكتوبة. اأنظر في الملحق الئحة الهيئات التي تم االن�ضات اإليها والئحة الوثائق التي قدمت للجنة. 
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I.      �لقطاع �لتعا�شدي، ح�شيلة ن�شف قرن

تعريف و��شع �لنطاق و ت�شريع غير كافي

اأن�ضئت . 4 اإذ  للقطاع.  القانوني  التنظيم  الوطني،  المغرب، قبل وبعد اال�ضتقالل  للتعا�ضديات في  الفعلي  الوجود  �ضبق 

جمعيات التعاون المتبادل في �ضكل »تعا�ضديات الخدمات« من قبل الموظفين الفرن�ضيين في االإدارة اال�ضتعمارية 

والموا�ضالت  والهاتف  البريد  وتعا�ضدية   1928 في  الجمارك  وتعا�ضدية   1919 في  ال�ضرطة  تعا�ضدية  اأجلهم:  ومن 

للموظفي  التعا�ضدية  »الهياآت  ي  عامة،  طبيعة  ذاتي  تعا�ضديتين  اإحداث  تم  كما   .1946 في  والال�ضلكية  ال�ضلكية 

االإدارات والم�ضالح العمومية« في 1929 و«التعا�ضدية العامة لموظفي االإدارات العمومية باامغرب« في 1946. وقد 

الذي   )CNOPS( االجتماعي«  االحتياط  لمنظمات  الوطني  »ال�صندوق  في   1950 �ضنة  التعا�ضديات  هذه  اتحدت 

القطاع  تعزز  اال�ضتقالل،  وبعد  الدور.  بهذا  العموميوقام  القطاع  تعا�ضديات  فدرالية  �ضفة  ذلك  بعد  مبا�ضرة  اكت�ضى 

التعا�ضدي من خالل بروز فاعلين جدد: »تعا�ضدية القوات الم�ضلحة الملكية« في 1958 و«التعا�ضدية العامة للتربية 

الوطنية« في 1963 و«تعا�ضدية القوات الم�ضاعدة« في 1976.

في �ضنة 1963، اأحدث الظهير رقم 1.57.187 ال�ضادر في 24 جمادى الثانية 1383 )12 نونبر 1963( اإطارا ت�ضريعيا . 5

واإنما  اأرباح  اكت�ضاب  اإلى  تهدف  هيئات ال  المتبادل هي  التعاون  »اإن جمعيات  ودورها:   التعا�ضديات  طبيعة  يحدد 

تعتزم بوا�صطة واجبات انخراط اأع�صائها القيام لفائدة هوؤالء االأع�صاء اأو عائالتهم بعمل من اأعمال االإ�صعاف والت�صامن 

والتعاون مداره ال�ضمان من االأخطار الالحقة باالإن�ضان«.

جاء هذا التعريف، الم�صتلهم من االأعراف الدولية، تعريفا وا�صع النطاق في �صياق ينعدم فيه اأي نظام للتاأمين ال�صحي . 6

االأ�ضا�ضي. وكانت التعا�ضديات تغطي هذا الخ�ضا�س ل�ضالح اأع�ضائها من موظفي وم�ضتخدمي الدولة وذوي حقوقهم. 

وكان وا�صحا اأن نية الم�صرع هي تي�صير تطوير التعا�صديات وتو�صيع نطاق عملها، كهيئات ال ت�صتهدف الربح، مخ�ص�صة 

للوقاية وتغطية مجال وا�صع من المخاطر االجتماعية، دون اأي اإق�صاء ب�صبب طبيعة الن�صاط وال تقييد بخ�صو�ص فئات 

االأ�ضخا�س الموؤهلين للنظام التعا�ضدي.

. وقد ن�س هذا الظهير . 7
2
التاريخ التعا�ضد منذ هذا  اأطر قطاع  القانوني الوحيد الذي  1963 الن�س  نونبر   12 كان ظهير 

المتكون من 54 مادة ب�ضفة خا�ضة على:

تدبير التعا�ضديات تحت م�ضوؤولية جهازين منتخبين: جمع عام متكون من اأع�ضاء التعا�ضدية اأو مندوبيهم ومجل�س  •

اإداري ينتخب اأع�ضاوؤه من طرف الجمع العام.

و�ضاية اإدارية مزدوجة موكلة للوزارة المكلفة بالت�ضغيل والوزارة المكلفة بالمالية. •

لجنة للمراقبة منتخبة من طرف الجمع العام ت�ضم لزوما، بالن�ضبة لتعا�ضديات القطاع العمومي، ممثال للدولة يعينه  •

الوزير المكلف بالمالية.

الهبات  • وقبول  العقارات  وتفويت  واقتناءات  )بنايات  باالأمالك  المتعلقة  تلك  وال�ضيما  االأعمال  بع�س  اإخ�ضاع 

والو�ضايا( الإذن م�ضبق ومزدوج لوزارتي المالية وال�ضغل.

  الظهير رقم 1.57.187.�ضادر في 24 جمادى الثانية 1383 )12 نونبر 1963( ب�ضن نظام اأ�ضا�ضي للتعاون المتبادل
2
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وعيادات  • الوالدة  ودور  الم�ضتو�ضفات  مثل  التعا�ضديات  طرف  من  اجتماعية  من�ضاآت  وتدبير  اإحداث  اإمكانية 

دور  وكذا  اال�ضتجمام  اأو  والوقاية  ال�ضحة  على  بالمحافظة  المهتمة  الم�ضاريع  جميع  عام  وبوجه  الر�ضع  االأطفال 

الراحة ودور االإيواء.

مت�ضرفين  • تعيين  اإلى  مخالفات  في حالة  درهم(   240 اإلى   10 )من  مالية  غرامات  من  تتدرج  عقوبات  نظام 

موؤقتين في حالة اختالالت خطيرة اأو �ضحب الم�ضادقة كاأق�ضى اإجراء.

مر�ضوم  • بموجب  تكوينه  تم  والذي   )45 )المادة  القطاع  وتقنين  لتن�ضيط  للتعا�ضد  االأعلى  المجل�س  اإحداث 

. اإال اأن ن�صاط هذا المجل�ص بقى محدودا من دون هيكلة وال اإنتاج ملمو�ص ولم يعقد اإال 
ملكي في يونيو 31966

ثالثة اجتماعات منذ اإن�ضائه )1967 و2007 و2010(.

فاعل �أ�شا�شي في �لمنظومة �لوطنية للتمويل و�لولوج �إلى �لعالجات

اأ�ضا�ضا في قطاع ال�ضحة. ففي غياب نظام وطني موحد للتغطية ال�ضحية، برزت . 8 التعا�ضدية المغربية  تطورت الحركة 

التعا�صديات كاأول اآلية لتوفير التاأمين وكرائد من بين مقدمي الخدمات العالجية. هكذا، وبف�صل مبادرات ال�صندوق 

اتحاد  عمل  وبف�صل  الوطنية،  للتربية  العامة  التعا�صدية  مثل  ومكوناته،  االجتماعي  االحتياط  لمنظمات  الوطني 

التعا�ضديات االجتماعية المكون من تعا�ضديات عدة موؤ�ض�ضات عمومية، اأن�ضئت في ال�ضتينات وال�ضبعينات من القرن 

الما�ضي اأولى العيادات ومراكز عالج االأ�ضنان ودور التوليد وبعد ذلك عيادات متعددة التخ�ض�ضات. في الواقع كان 

الغر�ص االأول من الوحدات العالجية لل�صندوق الوطني لل�صمان االجتماعي هو اإن�صاء فرع التاأمين ال�صحي لفائدة 

َجراء القطاع الخا�ص، في اإطار اتفاقيات بين التعا�صديات و ال�صندوق على اأ�صا�ص التمويل الم�صترك للمعدات التقنية 
ُ
اأ

والخدمات العالجية. غير اأن هذا المنظور قد تم اإغفاله.

تتمثل التكثالت الكبرى للن�صاط التعا�صدي في قطاع ال�صحة، الواردة في الح�صابات الوطنية لل�صحية ل�صنة 2010، . 9

فيما يلي:

25 تعا�ضدية تمت الموافقة على نظمها االأ�ضا�ضية بموجب قرارات م�ضتركة للوزيرين المكلفين بال�ضغل والمالية:

8 تعا�ضديات في القطاع العمومي؛ –

7 تعا�ضديات في القطاع �ضبه العمومي؛ –

5 تعا�ضديات في القطاع الخا�س؛ –

5 تعا�ضديات في القطاع الحر. –

5.4 مليون م�ضتفيد، من بينهم 5.1 مليون منخرط –

مداخيل تقدر بمبلغ 2.385 مليار درهم •

 نفقات تقارب 2.140 مليار درهم •

فائ�س يقدر بما يناهز 180 مليون درهم •

3  المر�ضوم الملكي رقم 249.66 بتاريخ 29 �ضفر 1386 )18 يونيو 1966( المتعلق بتحديد تركيبة و�ضالحيات المجل�س االأعلى للتعا�ضد 
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اأهم االأن�ضطة: •

 تقديم خدمات عالجية في اإطار تاأمين �ضحي اأ�ضا�ضي و/اأو تكميلي ؛ –

االحتياط  – لمنظمات  الوطني  ال�صندوق  لح�صاب  المر�ص  عن  االأ�صا�صي  االإجباري  التاأمين  نظام  تدبير 

االجتماعي؛

م�ضاعدات واإعانات وت�ضبيقات عن التعوي�ضات عن المر�س ؛ –

اإحداث وتدبير من�ضاآت اجتماعية، ذات طابع �ضحي على وجه الخ�ضو�س؛ –

راأ�ضمال عند الوفاة و/اأو ال�ضيخوخة. –

ظهور هيئات بحكم �لأمر �لو�قع غير مقننة

ظهرت خالل العقدين المن�ضرمين هيئات اتخذت �ضكل تعا�ضديات فعلية، ت�ضمى اأحيانا »تعا�ضديات جماعاتية«. ال . 10

تعمل هذه الهيئات في اإطار نظام التعا�ضد المحدث في نونبر 1963، وتدرج نظمها االأ�ضا�ضية في اإطار القانون الخا�س 

بالجمعيات في حالة الت�ضريح بها. وتعمل هذه الهيئات باالأ�ضا�س في العالم القروي اأو االأحياء الهام�ضية من المدن. 

وت�ضتفيد من الدعم التقني والمالي من جهات مانحة اأجنبية التي قد تكون منظمات دولية )منظمة ال�ضحة العالمية 

واليوني�ضيف وغيرها(. اإال اأن اأعداد االأ�ضخا�س المعنيين بهوؤالء الفاعلين والموارد المعباأة واآليات �ضماناتهم وم�ضتوى 

احتياطياتهم واأفق ديمومتهم ونمط الحكامة لديهم تظل غير معروفة. ولم يتم اإجراء اأي درا�ضة ب�ضاأن االآثار المجتمعية 

التمويل  برامج  انتهاء  بعد  اال�ضتمرار  على  الهيئات  هذه  قدرة  وكذا  المعنية  الجماعات  على  المالية  التدفقات  لهذه 

االأجنبي.

�لإطار �لتنظيمي

اأن القانون المغربي المتعلق بالتعا�ضد قد ت�ضكل بطريقة غير مت�ضلة، في غياب روؤية مّت�ضقة واأهداف محددة . 11 يت�ضح 

ت�ضعى اإلى توجيه تطويره وتموقعه في المنظومة ال�ضحية الوطنية اأو ترابطه وتكامله مع دور وعمل باقي االأطراف المعنية. 

لم ُيعتمد اإال ع�صرة ن�صو�ص على مدى خم�صين عاما، منها اأ�صا�صا ظهير 1963 ب�ضن نظام اأ�ضا�ضي للتعا�ضد والمر�ضوم 

الملكي ل�ضنة 1966 المتعلق بالمجل�س االأعلى للتعا�ضد والقرارات المحددة للنظم النموذجية وبع�س جوانب عالقات 

التعا�صديات مع االأغيار. ولم ُي�صبح االإدالء بالقوائم االإح�صائية والمالية الواجبة على الفاعلين في هذا القطاع اإال في 

�ضهر يوليوز 2001. ولم يتم و�ضع المخطط المحا�ضبي الخا�س بالتعا�ضديات اإال �ضنة 2007.

�لن�شو�ص �لتي �أطرت �لقطاع �لتعا�شدي ب�شفة مبا�شرة

الظهير رقم 1.57.187 بتاريخ 12 نونبر 1963 نظام التعا�ضد

المر�ضوم الملكي رقم 249.60 بتاريخ 18 يونيو 1966 تركيبة و�ضالحيات المجل�س االأعلى للتعا�ضد

ووزير  االجتماعية  وال�ضوؤون  ال�ضغل  لوزير  الم�ضترك  القرار 

المالية رقم 359.67 بتاريخ 29 ماي 1967

النظم النموذجية للتعا�ضديات 
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ووزير  االجتماعية  وال�ضوؤون  ال�ضغل  لوزير  الم�ضترك  القرار 

ال�ضحة العمومية رقم 360.67 بتاريخ 29 ماي 1967

االتفاقية النموذجية للتعا�ضديات مع االأطباء واأطباء جراحة االأ�ضنان

قرار وزير ال�ضغل وال�ضوؤون االجتماعية رقم 361.67 بتاريخ 29 

ماي 1967

ا�ضتغال المجل�س االأعلى للتعا�ضد وق�ضمه الدائم

 1438.01 بالمالية رقم  بالت�ضغيل ووزير  لوزير  الم�ضترك  القرار 

بتاريخ 10 جمادى االأولى 1422 )31 يوليوز 2001(

القوائم االإح�ضائية والمالية الواجبة على التعا�ضديات واالتحادات 

والفديراليات وال�ضناديق الم�ضتقلة والمن�ضاآت االجتماعية

قرار وزير المالية والخو�ض�ضة رقم 1215.07 بتاريخ 11 جمادى 

الثانية 1428 )27 يونيو 2007(

المخطط المحا�ضبي للتعا�ضديات 

القرارات الم�ضتركة للوزير المكلف بال�ضغل والوزير المكلف 

بالمالية

النظم االأ�صا�صية لل�صندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي 

والتعا�ضديات المتواجدة 

انبثاق ما يمكن . 12 القانوني لم ي�صجع  فاإطاره  اليوم.  اإلى  ال�صحة منذ اال�صتقالل  التعا�صد مركزا على مجال  ظل قطاع 

ت�ضميته »قطاعا ثالثا« اقت�ضاديا، ذي طابع اجتماعي وت�ضامني. وقد كان من �ضاأنه، اعتماداً على اآليات التمويل والتدبير 

التعا�ضدي، اأن ي�ضاهم ب�ضفة اإيجابية في تح�ضين الرفاه االجتماعي، كرافعة اإ�ضافية لخلق الثروات وفر�س ال�ضغل وكاآلية 

و�ضعية  في  اأو  الم�ضنين  االأ�ضخا�س  لفائدة  وقرو�س وخدمات  واالأ�ضخا�س  الممتلكات  على  التاأمين  لتوفير خدمات 

اإعاقة وكذا تغطية �ضحية اأ�ضا�ضية بالن�ضبة للطلبة والتجار والحرفيين واأ�ضحاب المهن الحرة. وتبقى هذه االأبعاد، الغير 

الم�ضتغلة بما يكفي، تمثل اإمكانية هامة لتطوير القطاع التعا�ضدي. و�ضتدرج هذه النقطة من جديد في الباب الرابع من 

هذا الراأي و�ضمن تو�ضيات المجل�س االقت�ضادي واالجتماعي والبيئي.

اإن تطور االإطار الت�ضريعي والتنظيمي المتعلق بالتغطية ال�ضحية االأ�ضا�ضية من جهة، ومن جهة اأخرى بممار�ضة مهنة . 13

الطب لم يراعي ب�صفة كافية الن�صاط التعا�صدي، بل يبدو اأنه اأثر �صلبا على هذا الن�صاط. فالن�صو�ص المحدثة للتغطية 

تراعي  مقت�ضيات  تت�ضمن  لم  الخا�س،  القطاع  في  ال�ضحية  الخدمات  عر�س  ولتقنين  االأ�ضا�ضية  االإجبارية  ال�ضحية 

الخ�ضو�ضيات االجتماعية والم�ضاهمة النوعية التي تمنحها التعا�ضديات للمنظومة الوطنية للتغطية ال�ضحية. وهكذا 

للتاأمين  نظام  تدبير  بين  الجمَع  التدبير،  تتولى  موؤ�ص�صة  يمنع كل   
4
االأ�ضا�ضية  ال�ضحية  بالتغطية  المتعلق  القانون  فاإن 

االإجباري االأ�ضا�ضي عن المر�س وتدبير موؤ�ض�ضات تقدم خدمات عالجية بمعناها الوا�ضع. ومن الوا�ضح اأن هذا المبداأ 

كان وراء تن�ضي�س م�ضروع مدونة التعا�ضد المعرو�س على راأي المجل�س االقت�ضادي واالجتماعي والبيئي، على منع 

التعا�ضديات من اإن�ضاء اأو تدبير من�ضاآت ذات طابع �ضحي. اإال اأن التعا�ضديات تعار�س هذا المنع وتعتبر عن حق اأنها 

لي�ضت معنية بمقت�ضيات المادة 44 من القانون رقم 65.00. فتعا�ضديات القطاع العمومي التي ال تتكلف اإال بالتغطية 

ال�ضحية التكميلية منذ 2005 ال تقوم اإال باإدارة ملفات المر�ص واالنخراطات لح�صاب ال�صندوق الوطني لمنظمات 

االحتياط االجتماعي على اأ�صا�ص اتفاقية مبرمة بينهما والتي يمكن ف�صها في اأي وقت. لذا فاعتبار هذه التعا�صديات 

هيئات تدبر التاأمين االإجباري االأ�ضا�ضي عن المر�س يعد اأمرا ال اأ�ضا�س له. ومن الوا�ضح اأن م�ضدر هذا الخلط يرجع 

اإلى تغيير االإطار القانوني لل�صندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي، الذي تحول من فدرالية لتعا�صديات 

   القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية ال�ضحية االأ�ضا�ضية )المادة 44 (
4
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القطاع العمومي اإلى �ضبه موؤ�ض�ضة عمومية مكلفة بتدبير التاأمين االإجباري االأ�ضا�ضي عن المر�س لفائدة موظفي الدولة 

واأعوان الجماعات المحلية والموؤ�ض�ضات العمومية.

 والف�ضل 14 من المر�ضوم . 14
5
من جهة اأخرى، يبدو اأن التن�ضي�س ال�ضريح في القانون رقم 10.94 المتعلق بممار�ضة مهنة الطب

التطبيقي رقم 2.97.421 بتاريخ 28 اأكتوبر 1997 على االأهلية القانونية لالأطباء وحدهم في اإحداث وتدبير المراكز ال�ضحية 

والموؤ�ض�ضات ال�ضبيهة، قد اأف�ضى اإلى مفعول محبط على القطاع التعا�ضدي. فمنذ اعتماد هذا الن�س توقفت التعا�ضديات 

الموجودة عن اال�ضتثمار في تطوير المن�ضاآت والتجهيزات والخدمات ذات الطابع ال�ضحي. وقد ي�ضفر اعتماد م�ضروع مدونة 

التعا�صد في �صيغته الحالية على اإغالق المن�صاآت والم�صالح الموجودة علما باأن الولوج للعالج بالمغرب ال زال جد محدود كما 

جاء في تقرير المجل�س االقت�ضادي واالجتماعي والبيئي حول العالجات ال�ضحية االأ�ضا�ضية مما قد يت�ضبب في تدني عر�س 

الخدمات ال�ضحية والولوج اإليها.

وعلى العك�س من ذلك، هناك ن�س قانوني يكت�ضي تفعيله اأهمية حا�ضمة بالن�ضبة لتعميم وتوازن المنظومة الوطنية لتغطية العالجات . 15

ال�صحية، يظل مجهوال على نطاق وا�صع وغير مطبق. ويتعلق االأمر بالقانون رقم 03.07 ال�ضادر بموجب الظهير رقم 1.07.165 

بتاريخ 30 نونبر 2007 والذي ين�س على اإجبارية التوفر على تاأمين اإجباري اأ�ضا�ضي عن المر�س اإما لدى مقاوالت التاأمين واإعادة 

التاأمين اأو لدى تعا�ضديات، وذلك بالن�ضبة للعاملين الم�ضتقلين والعاملين الذين يمار�ضون مهنة حرة وم�ضيري ال�ضركات الذين 

. اإن هذا 
6
لي�ضت لهم �ضفة االأجراء وم�ضاعدي الحرفيين وكذا العاملين الذين يتلقون اأجورهم عن العمل المنجز اأو عن القطعة

الن�ص يكمل من حيث المبداأ نطاق التغطية ال�صحية للجميع. اإال اأنه لم تتم م�صاحبته بتدابير عملية ل�صمان تفعيله. ففي غياب 

منظومة تمكن من تنظيم التغطية ال�ضحية داخل هيئات مخ�ض�ضة وباأثمان معقولة وبدون انتقائية وعلى اأ�ضا�س حكامة وا�ضحة 

ومقننة فاإن مبداأ اإجبارية التاأمين ال�صحي لن يفعل ب�صفة عفوية. ويقت�صي تفعيل هذا الت�صريع ب�صفة فعلية اإحداث �صندوق وطني 

اأو �ضناديق مهنية اأو هيئات تعا�ضدية للتاأمين ال�ضحي بالن�ضبة لفئات العمال غير االأجراء. فعدم تطبيق هذا الن�س ي�ضائل ان�ضجام 

وا�ضتمرارية وعدالة مجموع المنظومة الوطنية للتاأمين ال�ضحي االأ�ضا�ضي. ومن �ضاأن تفعيله في اإطار تعميم التاأمين االإجباري 

االأ�صا�صي عن المر�ص لفائدة الفئات المعنية وكذا الحث على اإحداث تعا�صديات مهنية لتوفير تغطية تكميلية اأن ي�صاهم في 

.
7
تعميم التغطية ال�ضحية. ولم يلق هذا البعد ما يكفي من االهتمام في م�ضروع المدونة

 في طور الم�ضادقة، يتعلق باإحداث هيئة لمراقبة . 16
8
في مجال الو�ضاية المالية على القطاع، تجدر االإ�ضارة اإلى اأن هناك م�ضروع قانون

التاأمينات واالحتياط االجتماعي، ي�صمل مجال تطبيقه التعا�صديات عبر تخويل هذه الهيئة االخت�صا�صات التي كانت لحد االآن 

مخولة لوزارة المالية. 

  القانون رقم 10.94 المتعلق بممار�ضة مهنة الطب، الف�ضالن 22 و23، والمر�ضوم رقم 2.97.421 بتاريخ 28 اأكتوبر 1997، الف�ضل 14
5

  المادة االأولى من القانون رقم 03.07: »يجب على االأ�ضخا�س الم�ضار اإليهم بعده التوفر، لفائدتهم ولفائدة اأزواجهم وفروعهم من الدرجة االأولى، على تاأمين اإجباري اأ�ضا�ضي عن 
6

المر�س، اإما لدى مقاوالت للتاأمين واإعادة التاأمين الخا�ضعة للقانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التاأمينات اأو لدى جمعيات التعاون المتبادل الخا�ضعة الأحكام الظهير ال�ضريف رقم 

1.57.187 ال�ضادر في 24 من جمادى االآخرة 1383 )12 نوفمبر 1963( ب�ضن نظام اأ�ضا�ضي للتعاون المتبادل:

1.  العمال الم�صتقلون �صواء منهم المتوفرون على محل اأو غير المتوفرين عليه والذين يمار�صون لح�صابهم الخا�ص ن�صاطا مدرا للدخل، كيفما كان نوع هذا الن�صاط اأو الدخل ؛

2.  االأ�ضخا�س الذين يمار�ضون مهنة حرة ؛

3.  الم�ضيرون، الذين لي�ضت لهم �ضفة اأجير، الإحدى ال�ضركات الخا�ضعة للقانون  رقم 5.96 المتعلق ب�ضركة الت�ضامن و�ضركة التو�ضية الب�ضيطة و�ضركة التو�ضية باالأ�ضهم وال�ضركة 

ذات الم�ضوؤولية المحدودة و�ضركة المحا�ضة ؛

4.  معاونو ال�صناع التقليديين الذين يمار�صون ن�صاطا حرفيا، الحاملون لبطاقة مهنية ت�صلم وفق �صروط تحدد بن�ص تنظيمي، والذين يعملون لفائدة م�صدر اأمر اأو، في الوقت نف�صه، لفائدة 

عدة م�ضدري اأوامر، ويمار�ضون ن�ضاطهم في محالت م�ضدر االأمر وباأدواته مع ا�ضتعمال المواد التي يزودهم بها عند ال�ضرورة، ويتقا�ضون اأجورهم على اأ�ضا�س العمل المنجز اأو القطعة.

 لتحليل مدقق الإ�ضكالية الولوج للعالجات ال�ضحية االأ�ضا�ضية، الرجوع اإلى التقرير المتعلق براأي المجل�س االقت�ضادي واالجتماعي و البيئي رقم 2012 /1: » العالجات ال�ضحية 
  6

االأ�صا�صية: نحو ولوج عادل ومعمم« الم�صادق عليه من طرف الجمع العام للمجل�ص االقت�صادي واالجتماعي و البيئي في دورته في 26 �ضتنبر 2013

  م�ضروع القانون رقم 64.12 المتعلق باإحداث هيئة مراقبة التاأمينات واالحتياط االجتماعي.
8
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م�ضروع قانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعا�ضد

مكت�شبات �لقطاع

كان القطاع التعا�ضدي رائدا وكان دوره حا�ضما في تمويل وولوج منخرطيه وذوي حقوقهم اإلى التجهيزات والعالجات . 17

ال�ضحية. في الواقع وب�ضبب غياب تعميم التمويل الم�ضترك وعر�س الخدمات العالجية عملت التعا�ضديات كهيئات 

للتاأمين االجتماعي في �صياق طالما طبعه النق�ص والتوزيع غير المتوازن للمن�صاآت العمومية والمعدات التقنية للقطاع 

الخا�س. ومن بين مواطن القوة و مكت�ضبات القطاع التعا�ضدي المغربي، يجدر ذكر ما يلي:

اإزاحة الحاجز المالي: تتيح التعا�ضديات لمنخرطيها وذوي حقوقهم ولوجا مجانيا للعالجات بف�ضل م�ضاهماتهم  •

التي تمثل بهذا » اأداء م�ضبقا« وتخفف التعا�ضديات بذلك ن�ضبيا من اأعباء ميزانية الدولة؛

الطابع غير الربحي لتمويلها والطابع غير االنتقائي لطريقة االنخراط فيها يتيح لها توزيع المخاطر المالية بين جميع  •

اأع�ضائها دون ميز وال اإق�ضاء؛

الوطني لمنظمات االحتياط  • ال�صندوق  المر�ص ومن ثمة ا�صطالع  اكت�صاب خبرة قوية في مجال تغطية مخاطر 

االجتماعي بتدبير التغطية ال�ضحية االأ�ضا�ضية لفائدة م�ضتخدمي القطاع العمومي و�ضبه العمومي. فالتعا�ضديات 

منظومة  تطوير  في  بدور حا�صم  لال�صطالع  موؤهلة  وهي  الوطني  االجتماعي  االحتياط  م�صهد  في  بعمق  متجدرة 

التاأمين التكميلي للتغطية ال�ضحية االأ�ضا�ضية؛

اأتاح تدخل القطاع التعا�ضدي تطوير الخدمات والولوج اإلى العالجات والخدمات المكلفة اأو البعيدة )كعالجات  •

االأ�ضنان، والتوليد، واالأجهزة، وال�ضيدلية التعا�ضدية …(: اأقامت التعا�ضديات �ضبكة من المن�ضاآت االجتماعية 

المنخرطين  اإ�ضارة  رهن  ال�ضبكة  هذه  و�ضعت  وقد  �ضحي.  طابع  ذات  وحدة   130 منها  وحدة   200 يقارب  مما 

وغير  البيولوجية  والتحاليل  والك�ضوفات  والب�ضريات  االأ�ضنان  )كعالجات  ا�ضت�ضفائية  وغير  ا�ضت�ضفائية  عالجات 

ذلك(. وتجدر االإ�صارة اإلى اأن المعلومات عن حجم ن�صاط هذه الوحدات غير متوفرة رغم اأن التعا�صديات مجبرة 

على تقديم اإح�ضائيات للوزارتين المكلفتين بالمالية والت�ضغيل ؛

رغم اأن االإطار التنظيمي وال�ضيا�ضات العمومية في مجال الحماية االجتماعية وال�ضحة لم ي�ضجعا ب�ضكل اأ�ضا�ضي  •

فترة  من  الم�صتقاة  ديناميته  على  المحافظة  ا�صتطاع  القطاع  اأن  اإال  ال�صحي،  الطابع  ذا  التعا�صدي  الن�صاط  تطور 

الحماية، باالعتماد على بنيات مخ�ض�ضة لعالجات االأ�ضنان والتوليد ومراكز الب�ضريات وبع�س اال�ضت�ضارات الطبية 

اإطار  في  نة  الموؤمِّ الهيئات  بها  تقوم  التي  االأداءات  من  بالمائة   16.1 ن�ضبة  اأن  اإلى  االإ�ضارة  وتجدر  المتخ�ض�ضة. 

الثالث الموؤدي تذهب اإلى العيادات والم�صحات التعا�صدية مقابل 7.1 بالمائة التي ت�ضتفيد منها الم�ضت�ضفيات 

العمومية )الح�ضابات الوطنية لل�ضحية - 2010(.

�لمحدوديات و�لنتقاد�ت

يعاني القطاع التعا�ضدي من بع�س اأوجه النق�س ويتعر�س النتقادات قد ت�ضاهم مراعاتها في تهدئة المناخ االجتماعي . 18

ودعم دور وفر�س ا�ضتمرارية التعا�ضد في بالدنا. ويقت�ضي هذا التحول وجود روؤية متجددة لم�ضتقبل الحماية االجتماعية 

في المغرب وكذا حوار حقيقي موثق ومهيكل بين االأطراف المعنية. ونقط اليقظة في هذا المجال هي كالتالي:

في  • االأمر  عليه  كان  كما  و  اليوم،  القطاع  زال  ما  تعا�ضديات:  �ضكل  في  المنظمة  واالأعداد  الفئات  محدودية   

فترة الحماية، مركزا باالأ�ضا�س على موظفي الدولة وم�ضتخدمي الموؤ�ض�ضات العمومية والجماعات المحلية وذوي 

حقوقهم، اأي ما يناهز 1.5 مليون منخرط ونحو 4.5 مليون م�ضتفيد؛
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 قلة اال�ضتراكات المح�ضلة التي تبلغ في اأعلى م�ضتوياتها 2.4 مليار درهم؛ •

للتعا�ضديات  • يعد م�ضموحا  لم  التي  العالجات  االأن�ضطة في مجال عر�س  وبع�س  ال�ضحية  التغطية  التركيز على 

بتطويرها.

هذا التركيز الفئوي والمحدودية المالية التي تنجم عنه، يح�ضران القطاع التعا�ضدي في و�ضع اأدنى بكثير من موؤهالته ويحدان 

من م�ضاهمته في تح�ضين الرفاه االجتماعي وفي التنمية االقت�ضادية للبالد.

تتكرر االنتقادات الموجهة اإلى القطاع التعا�ضدي وت�ضيء اإلى �ضورته واإن كانت اأحياناً من م�ضوؤولية ال�ضلطات المكلفة . 19

بمراقبة القطاع. وتهم تلك االنتقادات على الخ�ضو�س:

�ضعف نوعية الخدمة المقدمة للمنخرطين والم�ضتفيدين بدءا باالآجال الطويلة للح�ضول على التعوي�ضات والم�ضاطر  •

االإدارية التي تعتبر مرهقة وغير فعالة وبطيئة اأكثر من الالزم. وقد بدلت بع�س التعا�ضديات مجهودا لتح�ضين نوعية 

خدماتها اإال اأنه ينبغي تج�ضيد هذا التقدم وتعميمه على كافة مكونات القطاع؛

اختالالت تعرفها اأجهزة حكامة التعا�ضديات وخ�ضو�ضا حاالت التاأخر في تنظيم االنتخابات وعدم احترام اآجال  •

عقد الجموع العامة ومن ثمة تجاوز ُمدد انتداب المندوبين واأع�صاء المجال�ص االإدارية. وجدير بالذكر اأنه خالل 

ال�ضنوات االأخيرة يالحظ قيام العديد من التعا�ضديات بتح�ضين اأجهزة حكامتها بف�ضل تجديد االأجيال وتقوية 

اآليات الرقابة الداخلية وعناية مكثفة من ال�ضلطات العمومية. وفي هذا ال�ضدد يمكن االإ�ضارة اإلى اأن العديد منها 

و�ضعت الم�ضاطر التدبيرية ولجاأت اإلى تعيين خبراء محا�ضبيين ومدققي ح�ضابات خارجيين و�ضهرت على م�ضادقة 

الجموع العامة على ح�ضاباتها ال�ضنوية خالل االآجال المعمول بها ؛

الخلط بين اأدوار مختلف االأجهزة الم�ضيرة للتعا�ضديات وغياب ف�ضل �ضارم بين مهام التوجيه والمراقبة من جهة،  •

ووظائف التدبير من جهة اأخرى؛

غياب المتابعة والتقييم والم�صاءلة تجاه المنخرطين بخ�صو�ص الموارد والم�صاريف وحجم الن�صاط ومدى ر�صا  •

المنخرطين وما اإلى ذلك؛

عجز في المراقبة الداخلية الموكولة اإلى لجنة المراقبة المحدثة بموجب الف�ضل 14 من ظهير 1963، وهو عجز  •

يعزى في غالب االأحيان اإلى نق�س التجربة عند اأع�ضاء هذه اللجنة في المجاالت المحا�ضبية والمالية؛

 عجز في اآلية المراقبة الموكلة اإلى القطاعات الوزارية المكلفة بالو�ضاية االإدارية والتقنية والمالية على التعا�ضديات  •

)الوزارة المكلفة بالت�ضغيل: مراقبة مدى فعلية تنظيم انتخابات المندوبين وعقد الجموع العامة وتجديد المت�ضرفين. 

الوزارة المكلفة بالمالية: المراقبة التقنية والمالية الم�ضتمرة على الوثائق وبعين المكان. وزارة ال�ضحة: الموافقة 

على اإحداث من�ضاآت اجتماعية ذات طابع �ضحي والمراقبة التقنية لبنياتها(. وقد تفاقم هذا العجز لعدم تعيين 

ال�ضلطات العمومية لممثلين لها في لجان المراقبة لمدة طويلة. كما تجدر االإ�ضارة اإلى اأن ظهير 1963 المتعلق ب�ضن 

نظام اأ�ضا�ضي للتعا�ضد يت�ضمن بندا يتعلق بالحفاظ على م�ضالح المنخرطين والتعا�ضديات في حالة االختالالت 

االجتماعية  وال�ضوؤون  ال�ضغل  في  المنتدب  للوزير  »يجوز  اأنه  على  ين�س  الظهير  هذا  من   26 فالف�ضل  الخطيرة. 

ووزير المالية في حالة ثبوت خلل خطير في ت�ضيير جمعية للتعاون المتبادل اأن ي�ضندا بموجب قرار م�ضترك معلل 

باأ�ضباب اإلى مت�ضرف واحد اأو عدة مت�ضرفين موؤقتين ال�ضلطات المخولة للمجل�س االإداري على اأن يعمل هوؤالء 

المت�ضرفون على اإجراء انتخابات جديدة في ظرف ثالثة اأ�ضهر«. ولم يتم اللجوء اإلى تعيين مت�ضرفين موؤقتين اإال 
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مرة واحدة بمبادرة من االإدارة وذلك في فبراير 2009 في حق التعا�ضدية العامة لموظفي االإدارات العمومية. وتم 

تطبيق هذا االإجراء في حق تعا�ضدية الجمارك وال�ضرائب غير المبا�ضرة في 2012، بناء على قرار ق�ضائي؛

دور  • اإليه  يوؤول  الذي  للتعا�ضد،  االأعلى  المجل�س  يجتمع  لم  القطاع.  وتن�ضيط  لتقنين  الموؤ�ض�ضاتي  الجهاز   عجز 

مركزي في تطوير الن�صاط التعا�صدي، اإال ثالث مرات )اجتمع في 1967 و2007 و2010( منذ اإحداثه في 1966. 

كما اأن جهازه الدائم الذي كان من المفرو�س اأن يدعم خبرته واأن يمكنه من اال�ضطالع بدوره كقوة اقتراحية لم 

يتم اإحداثه.

في هذا ال�صياق الذي كان ي�صوده عدم تطبيق المقت�صيات القانونية، انفجرت ف�صائح اأدت اإلى متابعات ق�صائية تتعلق . 20

�صاهم  وقد  القطاع.  تنظم  التي  والقواعد  والقوانين  الن�صو�ص  خرق  خالل  من  اقترافها  تم  هامة  مبالغ  باختال�صات 

للم�صاطر  غياب دالئل  الملفات،  وتدبير  ال�صفقات  وتفويت  التوظيف  مجال  في  االنزالق خ�صو�صا  هذا  في حدوث 

المحا�ضبية وغياب قواعد التدبير مكتوبة ووا�ضحة ومراقبة. 
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II.      مقت�شيات �لم�شروع ووجهات نظر �لأطر�ف �لمعنية

دو�عي �لم�شروع و�أهد�فه

ال ي�ضتمل م�ضروع القانون المعرو�س على المجل�س االقت�ضادي واالجتماعي والبيئي على عر�س مف�ضل لدواعيه وال . 21

وت�ضريحات  بالت�ضغيل  المكلفة  الوزارة  قدمتها  التي  القانون  بم�ضروع  المرفقة  المذكرة  على  واعتمادا  لكن  الأهدافه. 

القطاعات الوزارية التي ا�ضتمعت اإليها اللجنة، يمكن اخت�ضار دواعي وغايات هذا الم�ضروع فيما يلي:

تقادم االإطار القانوني المنظم للتعا�ضد والذي يعود اإلى 1963؛ •

اأو كما  • للمالية  العامة  المفت�ضية  تقارير  التعا�ضديات، كما جاء في  تدبير  والعجز في  الخلل  اأوجه  تكرار وخطورة 

ر�ضدتها لجان مراقبة تعا�ضديات القطاعين العمومي و�ضبه العمومي، التي تت�ضمن لزوما ممثال للدولة يعينه الوزير 

المكلف بالمالية؛

�ضرورة تزويد القطاع التعا�ضدي بم�ضاطر جديدة و�ضرورية لتطويره وتحديثه بالنظر اإلى التحوالت التي ي�ضهدها  •

محيطه؛

غياب قواعد تقنية واحترازية تنظم ن�صاط القطاع؛ •

الحاجة اإلى تزويد ال�صلطات الو�صية بو�صائل للمراقبة بهدف الحفاظ على حقوق المنخرطين. •

وح�ضب نف�س المذكرة التقديمية، فاإن اأهداف م�ضروع القانون تتمثل باالأ�ضا�س في:

تو�صيح نطاق تدخل التعا�صديات في مجال تغطية المخاطر؛ •

تحديد �صروط وكيفية اإحداث وا�صتغال التعا�صديات؛ •

القرار  • اأجهزة  اإلى مختلف  تعود  التي  والم�ضوؤوليات  االأدوار  بين  الف�ضل  تقوم على  قواعد لحكامة جديدة  و�ضع 

واالإدارة؛

تو�ضيح مجاالت تدخل االإدارة فيما يخ�س مراقبة التعا�ضديات؛ •

تحديد القواعد وال�ضمانات التقنية والمالية الكفيلة بتحقيق اأهداف التعا�ضديات؛ •

تعزيز المراقبة من طرف هيئات خارجية )تعيين خبراء ح�ضابات وافتحا�س �ضنوي(. •

بنية �لم�شروع و�أهم مقت�شياته

ي�ضتمل م�ضروع القانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعا�ضد على 188 مادة مق�ضمة اإلى 8 اأق�ضام:. 22

من  • والهدف  االجتماعي،  االحتياط  تعا�صديات  بتعريف  المتعلقة  العامة  المقت�صيات  االأول  الق�صم  يت�صمن 

بموؤ�ض�ضاتها،  المتعلقة  والنظم  الداخلي  و�ضابطها  االأ�ضا�ضية  نظمها  على  والم�ضادقة  تكوينها،  وكيفية  التعا�ضدية، 

مقت�ضيات  اأي�ضا  الباب  هذا  ي�ضمل  كما  اإليها.  الموكلة  وال�ضلطات  والمهام  واالإدارة،  القرار  اأجهزة  تحديد  وكذا 

تتعلق باالأهلية المدنية والقواعد المالية والمحا�صبية التي ُتلزم التعا�صديات باحترامها، وكذا تحديد �صروط وكيفية 

االإدماج اأو االندماج اأو االنف�ضال اأو الحل االختياري لتعا�ضدية معينة )93 مادة (؛
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الق�ضم الثاني يجمع المقت�ضيات المتعلقة بقواعد مراقبة الدولة للتعا�ضديات والتدابير الوقائية التي يمكن اتخاذها  •

اأي�ضا  اأو �ضحب الم�ضادقة على النظام االأ�ضا�ضي. كما يحدد هذا الق�ضم  اإلى تعيين مت�ضرف موؤقت  قبل اللجوء 

م�ضطرة الت�ضفية )44 مادة (؛

الق�صم الثالث يهم قواعد تدبير مخاطر ال�صيخوخة والوفاة وكذا المن�صاآت االجتماعية التي تخلقها التعا�صديات  •

)11 مادة(؛

الق�ضم الرابع يتعلق بالقواعد الخا�ضة ببع�س التعا�ضديات التي باإمكانها اال�ضتفادة من ا�ضتثناءات من مقت�ضيات  •

مدونة التعا�ضد )مادة واحدة(؛

التي  • االجتماعي  ااالحتياط  لتعا�صديات  اتحادات  باإحداث  الخا�صة  المقت�صيات  على  ين�ص  الخام�ص  الق�صم 

تنطبق عليها نف�س المقت�ضيات المنظمة للتعا�ضديات، مع مراعاة بع�س المقت�ضيات المت�ضمنة في هذا الق�ضم )19 

مادة (؛

الق�صم ال�صاد�ص ي�صمل المقت�صيات المتعلقة بالعقوبات التي تطبق في حالة خرق القوانين والقواعد الجاري بها  •

العمل، ح�صب طبيعة وخطورة الخرق )14 مادة ا(؛

•  3( ا�ضتغاله  وكيفية  و�ضالحياته  وتركيبته  للتعا�ضد  االأعلى  بالمجل�س  المتعلقة  بالمقت�ضيات  جاء  ال�ضابع  الق�ضم 

مواد(؛

الق�ضم الثامن يتناول مقت�ضيات متنوعة وانتقالية )3 مواد (. •

�لتغيير�ت �لتي يرمي �إليها م�شروع مدونة �لتعا�شد

تتناول اأهم التغييرات التي اأتى بها م�ضروع المدونة مقارنة مع نظام التعا�ضد ل�ضنة 1963 ما يلي:. 23

الحد من نطاق تدخل التعا�صديات في مجال تغطية المخاطر: �صرد محدود لمجال الن�صاط ومنع اأن�صطة تقديم  •

الخدمات ال�ضحية ؛ 

اإلغاء المقت�ضى الذي كان ين�س على اإعفاءات �ضريبية لفائدة التعا�ضديات المعترف لها ب�ضفة المنفعة العامة؛ •

•  5000 يقل عن  المنخرطين ال  اأدنى من  بعدد  المطالبة  التعا�صديات:  وا�صتغال  اإحداث  �صروط وكيفية  ت�صديد 

منخرط وم�صادقة االإدارة على ال�صابط الداخلي والمطالبة بدرا�صة تقنية وما اإلى ذلك؛

تقلي�س اأدوار االأجهزة المنتخبة: اإحداث »اإدارة جماعية« اأعطيت »اأو�ضع ال�ضلط« وتتكون من ثالثة اأع�ضاء معينين  •

من قبل المجل�س االإداري ولكن م�ضوؤولين اأمام الجمع العام وحده )الأن الجمع العام هو الوحيد الذي �ضتكون له، 

ح�ضب الم�ضروع، �ضالحية اإقالتهم (؛

تقوية ممار�ضة الو�ضاية ومراقبة الدولة ؛ •

تحديد القواعد وال�ضمانات التقنية والمالية الرامية اإلى �ضمان الديمومة المالية للتعا�ضديات؛ •

تخويل هيئات خارجية م�ضوؤولية المراقبة )تعيين خبراء ح�ضابات وافتحا�س �ضنوي(؛ •

اإدخال نظام جزاءات يت�ضمن تدابير جنائية. •
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وجهات �لنظر �لتي تم ��شتقاوؤها لدى �لأطر�ف �لمعنية: �إجماع �شئيل

عنا�شر حظيت بالتثمين

االقت�ضادي . 24 للمجل�س  التابعة  والت�ضامن  االجتماعية  ال�ضوؤون  لجنة  بها  التقت  التي  المعنية  االأطراف  اأجمعت 

واالجتماعي والبيئي بو�ضوح على �ضرورة تحيين الت�ضريع المتعلق بالتعا�ضد. و�ضدد الجميع على الطابع القديم وغير 

المطبق لالإطار المعياري الذي يخ�ضع له القطاع التعا�ضدي منذ ن�ضف قرن، موؤكدين على الحاجة اإلى اإطار قانوني 

متجدد ي�ضتجيب ل�ضرورة اإ�ضراك الفاعلين في الم�ضوؤولية وتعزيز قواعد حكامة القطاع. واتفق الجميع اأي�ضا على �ضرورة 

تمكين التعا�ضديات من م�ضاطر �ضفافة ت�ضمن موثوقية قواعدها التقنية والمالية المتعلقة بالتدبير والتي ت�ضمح بال�ضهر 

على توازنها المالي وديمومتها. واأكدت كل االأطراف الحاجة اإلى ال�ضهر على تح�ضين جودة الخدمات المقدمة من 

قبل التعا�ضديات لفائدة منخرطيها. وت�ضكل هذه العنا�ضر في حد ذاتها تعبيرا عن وعي جماعي ب�ضرورة اإ�ضالح اإطار 

العمل التعا�ضدي. ومن �ضاأن هذا الوعي اأن يمثل اأ�ضا�ضا متينا للت�ضاور والإبرام عقد جماعي بين الفاعلين االجتماعيين 

وال�صلطات العمومية حول م�صامين واأهداف اإ�صالح التعا�صد. وقد ي�صكل هذا االتفاق دفعة قوية لعملية اإ�صالح النظام 

االأ�ضا�ضي للتعا�ضد، بم�ضاركة من الهيئات التعا�ضدية. وتبرز الحاجة اأكثر اإلى اعتماد هذا الم�ضعى، خا�ضة واأن مرامي 

م�ضروع مدونة التعا�ضد واأبعاده واأحكامه التقنية لم تخ�ضع، فيما يبدو، لنقا�ضات معمقة ولم يكن هناك تقاطع في الروؤى 

المعنية، �ضواء تعلق االأمر  المعني من جهة، واالأطراف  الم�ضروع  اأعدت  التي  الوزارية  القطاعات  بين  واالآراء حولها 

بالنقابات اأو التعا�صديات اأو الموؤ�ص�صات التي تتكفل بتدبير التاأمين االإجباري االأ�صا�صي عن المر�ص، مثل ال�صندوق 

الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي اأو ال�صندوق الوطني لل�صمان االجتماعي.

عنا�شر �شكلت مو�شوع �نتقاد حاد

من بين االنتقادات الحادة التي عبرت عنها االأطراف المعنية مرارا ب�ضاأن م�ضروع مدونة التعا�ضد، تلك المتعلقة بغياب . 25

والقطاع  المغربي عموما  والمجتمع  الوطني  االقت�ضاد  التعا�ضدي داخل  القطاع  وم�ضتقبل  ومكانة  لدور  وا�ضحة  روؤية 

ال�ضحي على وجه الخ�ضو�س. ويبدو اأن اآثار الم�ضروع على ديمومة المن�ضاآت العالجية والخدمات الموجودة وعلى 

م�ضتقبل قطاع التعا�ضد لم تكن مو�ضوع درا�ضة. 

ويرى العديد من االأطراف التي تم االن�ضات اإليها من طرف اللجنة الدائمة المكلفة بال�ضوؤون االجتماعية والت�ضامن اأن . 26

هذا الم�صروع جاء فيما يبدو ا�صتجابة لحاجة ظرفية. فالم�صاعر التي اأثارتها في اأو�صاط الراأي العام ف�صائح االختال�صات 

ومحاكمة م�ضيري بع�س التعا�ضديات واالختالالت التي تم ر�ضدها على م�ضتوى تدبير تعا�ضديات اأخرى لربما اأثرت 

 2010 اأي�ضا وراء ت�ضريع وتيرة تبنيه من قبل الحكومة �ضنة  2008 وقد تكون  في طريقة �ضياغة م�ضروع المدونة منذ 

وذلك قبل اأن يكون مو�ضوع نقا�ضات مع مختلف االأطراف. 

المبادئ . 27 مع  الم�ضروع  جوانب  من  العديد  ان�ضجام  عدم  هناك  اأن  المعنية  االأطراف  ترى  الم�ضمون،  م�ضتوى  وعلى 

ياأخذ بعين االعتبار المكت�ضبات وال التحوالت التي �ضهدها المحيط  اأن ن�س الم�ضروع ال  االأ�ضا�ضية للتعا�ضد، كما 

العام للقطاع التعا�ضدي. وهكذا تم انتقاد على وجه الخ�ضو�س:

العقبات التي تقف في وجه المبادرة التعا�ضدية، خا�ضة ب�ضبب و�ضع م�ضاطر اإدارية اإلزامية ومعايير تثني عن اإن�ضاء  •

التعا�ضديات ) حد اأدنى للمنخرطين في 5000 منخرط، وما اإلى ذلك(؛
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مخاطر اندثار التعا�ضد: •

قد ي�ضكل منع اإن�ضاء وتدبير موؤ�ض�ضات ذات طابع �ضحي تراجعا مقارنة بما حققه قطاع التعا�ضد من اإنجازات  –

وتوجها يتناق�س مع �ضرورة تدارك النق�س الذي تعاني منه بالدنا في مجال تقديم العالجات )نق�س - اإن لم 

يكن عدم وجود- موؤ�ض�ضات �ضحية عمومية اأو خا�س في بع�س المناطق( والولوج اإلى العالج واالأدوية )اإلغاء 

االأداء الم�ضبق لتكاليف العالج لفائدة المنخرطين االأع�ضاء في الهيئات المدبرة لهذه الموؤ�ض�ضات(؛ 

نظام الحكامة الم�ضتلهم من القانون الذي تخ�ضع له ال�ضركات مجهولة االاإ�ضم والذي ال يعتمد قواعد التدبير  –

الديمقراطي باعتباره اأحد المبادئ االأ�ضا�ضية والكونية للتعا�ضد؛

واالأحكام  • االإنفاذ  اأحكام  بع�ص  على  مفرط  ب�صكل  التركيز  تم  الم�صروع حيث  ن�ص  بنية  في  توازن  وجود  عدم 

التقييدية )الم�صاطر االإدارية وال�صروط التي يجب اأن تتوفر في م�صيري التعا�صديات وما اإلى ذلك(، دون اأن يتم في 

المقابل التدقيق بنف�ص الم�صتوى في الجوانب التي قد ت�صكل رافعات لتطوير التعا�صد )االحتياط �صد االأخطار 

والتقاعد التكميلي والقرو�س والتاأمينات وغيرها( ؛

تقادم م�ضروع المدونة اعتباراً لما يلي:  •

�ضدور د�ضتور المملكة في فاتح يوليوز 2011 والذي ين�س في ف�ضله 31 والأول مرة، على الحق في الولوج اإلى  –

العالجات ال�ضحية والحماية االجتماعية والتغطية ال�ضحية والت�ضامن التعا�ضدي اأو المنظم من قبل الدولة. 

وي�ضائل هذا المقت�ضى مدى وجاهة المواد 2 و144 و154 التي تمنع على التعا�ضديات واتحاداتها اإن�ضاء اأو 

تدبير اأن�ضطة طبية اأو �ضبه طبية؛

حول  – الوطنية  المناظرة  في  للم�ضاركين  الموجهة  اهلل  ن�ضره  ال�ضاد�س  محمد  الملك  الجاللة  �ضاحب  ر�ضالة 

اأمثل  »ا�صتك�صاف  �صرورة  على  �صدد جاللته  2013، حيث  يوليوز   3 اإلى   1 من  بمراك�س  المنعقدة  ال�ضحة 

ال�صبل لتوفير التمويالت ال�صرورية وطنيا ودوليا وتطوير النظام التعا�صدي والحد من الفوارق المجالية من اأجل 

الولوج العادل اإلى العالج«. ويتما�ضى هذا التوجيه الملكي ال�ضامي مع اإلزاميات الف�ضل 31 من الد�ضتور؛

يونيو  – في  الُمعتمدة  االجتماعية  الحماية  مقومات  الدولية، حول  العمل  منظمة  عن  ال�صادرة   ،202 التو�ضية 

2011 في اأعقاب الدورة 101 للندوة الدولية حول العمل. وتعتبر هذه التو�ضية التعا�ضدية كمكون اأ�ضا�ضي 

العالجات  اإلى  الولوج  واإتاحة  ال�ضاملة  ال�ضحية  التغطية  لتحقيق  و�ضروري  االجتماعية  الحماية  لمقومات 

ال�ضحية االأ�ضا�ضية واإلى الخدمات االجتماعية االأخرى. 

عنا�شر كانت مو�شوع مو�قف متناق�شة

اأبانت جل�ضات االن�ضات التي عقدتها اللجنة الدائمة المكلفة بال�ضوؤون االجتماعية والت�ضامن مع مختلف االأطراف . 28

المعنية، ح�ضب بع�ضهم، على اأن اإجتماع المجل�س االأعلى للتعا�ضد المنعقد في 2010 قد اقت�ضر على اإخبار الفرقاء 

في  االإجراء  هذا  بلورة  تتم  اأن  دون  الحكومة،  اأعدته  الذي  المدونة  م�ضروع  بخ�ضو�س  والتعا�ضديات  االجتماعيون 

م�صل�صل ت�صاوري مبني على تبادل وجهات النظر والتعاقد حول مقت�صيات اتفاق جماعي بين الفرقاء االجتماعيين.

)الحكومة . 29 الثالثة  االأطراف  اأجمعت  االجتماعي،  الحوار  اإطار  في   2011 اأبريل   26 بتاريخ  المبرم  االتفاق   ح�صب 

والم�ضغلون والمركزيات النقابية( على اإ�ضالح التعا�ضد وت�ضريع وثيرة الم�ضادقة على م�ضروع مدونة التعا�ضد بهدف 

اآليات التدبير وتعزيز الحكامة مع الحفاظ على الحقوق المكت�صبة في المجال التعا�صدي وتطويرها مع تفعيل  تعزيز 

اآليات االفتحا�س على جميع التعا�ضديات من طرف المفت�ضية العامة للمالية. 
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المعنيين . 30 الفاعلين  بين  للخالف  مهما  �ضببا  كذلك  المدونة،  م�ضروع  بها  اأتى  كما  التعا�ضديات،  حكامة  وت�ضكل 

والحكومة. اإذ يرمي الم�ضروع اإلى اإحداث اإدارة تنفيذية جماعية، مكونة من ثالثة اأع�ضاء، تخول لها »اأو�ضع ال�ضلط« 

لتدبير �ضوؤون التعا�ضدية. وح�ضب الم�ضروع، يعد الجمع العام الجهاز الوحيد المخول له اإنهاء مهام هذه االإدارة. ويبدو 

تحرم  لكونها  القانون،  عليها  يقوم  التي  العامة  والمبادئ  الديمقراطي  التدبير  ومبادئ  تتنافى  النقطة  هذه  اأن  وا�ضحا 

تعيينهم، ويتحمل  ينفرد ب�ضالحية  اإداريين  اإعفاء  العام، منحق  الجمع  االإداري، وهو هيئة منتخبة من قبل  المجل�س 

م�ضوؤولية التوجيه ومراقبة التدبير.

ويعاب على الم�ضروع ت�ضمنه نوعا من الغمو�س، مرده اإلى غياب التمييز بين الم�ضوؤولية المدنية والم�ضوؤولية الجنائية. . 31

كما اأنه ين�س على اأن دعوى الم�ضوؤولية �ضد اأع�ضاء المجل�س االإداري اأو اأع�ضاء االإدارة الجماعية ب�ضفة جماعية اأو ب�ضفة 

فردية، تتقادم بمرور خم�س )5( �ضنوات ابتداء من وقوع الفعل المحدث لل�ضرر اأو اإن وقع كتمانه، فابتداء من تاريخ 

اكت�ضافه. غير اأنه اإذا تم تكييف هذا الفعل بجناية تتقادم الدعوى بمرور ع�ضرين )20( �ضنة. وا�ضتنادا على ا�ضت�ضارة 

، عبر فاعلون من القطاع التعا�ضدي عن ا�ضتيائهم من الطابع الق�ضري الآجال تقادم دعوى الم�ضوؤولية المدنية 
9
قانونية

والم�ضوؤولية الجنائية المقترحة في م�ضروع مدونة التعا�ضد التي تتجاوز قواعد القانون العام. وهناك اأي�ضا بع�س الغمو�س 

فيما يخ�صتحديد الجهاز المخول له �صالحية اإطالق العمل االجتماعي اأو اتخاذ القرارات في مجال ا�صتراتيجية الدفاع 

با�ضم التعا�ضدية. كما يعتبر بع�س المتدخلين اأن اآليات الجزاء غير متنا�ضبة واالأفعال المرتكبة، اإذ تت�ضمن عنا�ضر من 

القانون الجنائي تت�ضم بال�ضرامة المفرطة، خا�ضة العقوبات ال�ضالبة للحرية، بما فيها االأفعال التي ال يتحمل مرتكبوها 

بال�ضرورة الم�ضوؤولية ال�ضخ�ضية وال تنطوي على ق�ضد جنائي وال على �ضرر وهما العن�ضران المكونان للجريمة. كما 

يعتبر العديد من المتدخلين اأن االأحكام المتعلقة بالت�ضفية الق�ضائية غير متنا�ضبة مع القطاع التعا�ضدي. اإ�ضافة اإلى 

ذلك، فاإن الم�ضروع يخ�ضع اأع�ضاء االإدارة الجماعية الذين يتمتعون باأو�ضع ال�ضلط لعقوبات اأقل �ضرامة، مقارنة بتلك 

المطبقة على الم�صيرين المنتَخبين الذين لي�ص لهم الحق في اإقالتهم.

9  وثيقة مقدمة من طرف ال�صندوق التعا�صدي المهني المغربي »مالحظات بخ�صو�ص م�صروع قانون التعا�صد« بقلم االأ�صتاذة علية معلمي، اأ�صتاذة جامعية بكلية العلوم القانونية 

واالقت�ضادية واالجتماعية – جامعة الح�ضن الثاني عين ال�ضق ومحامية بهيئة الدار البي�ضاء
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III.      �إمكانات من �أجل تطوير �لقطاع

�لقطاع  لتطوير  �أ�شا�شية  ر�فعة  للتعا�شد  �لكونية  للمبادئ  �لجميع  �حتر�م  ي�شكل 

�لتعا�شدي وجعله في خدمة �لرفاه �لجتماعي

اأ�ضخا�س . 32 يعد التعا�ضد نظاما كونيا من القيم وفي الوقت نف�ضه فاعال اقت�ضاديا واجتماعيا حقيقيا. فالتعا�ضدية تجمع 

ذاتيين اأو معنويين، تتميز عن باقي الفاعلين االقت�ضاديين بكونها ت�ضم اأع�ضاء منخرطين يعدون في الوقت نف�ضه مالكيها 

اأو  اإلى الرفع من رقم معامالتها  اأ�ضهم وال حاملي �ضندات. وهي ال ترمي  اأ�ضحاب  وم�ضتفيدين من خدماتها ولي�ضوا 

تو�صيع هام�ص اأرباحها، بل ت�صعى اإلى تلبية حاجيات اأع�صائها، �صريطة احترام �صروط المالءة )القدرة على ال�صداد( 

والديمومة التي يعود اإلى الدولة اأمر تحديدها ومراقبتها. ويمتد ن�صاط التعا�صديات في بلدان العالم لي�صمل مختلف 

والعمل  القرو�س  وتقديم  االأخطار  مختلف  �ضد  والتاأمين  ال�ضحي  والتاأمين  العجز  ومنحة  الوفاة  منحة  القطاعات: 

االجتماعي وغيرها.

، وي�ضتفيد من خدماتها 230 مليون 
10

وتمثل التعا�ضديات اليوم في اأوروبا ثلثي موؤ�ض�ضات التاأمين على مختلف االأخطار

.
11

�ضخ�س

 يقوم التعا�ضد على مبداأين اأ�ضا�ضيين هما الت�ضامن والديمقراطية:. 33

اإلى  • الربح وال ت�ضعى  )اإذ ال ت�ضتهدف  اأع�ضائها  لتلبية حاجيات  اأن�ضئت  التعا�ضديات  اأن  الت�ضامن  يفتر�س مبداأ 

تحقيق فائ�ص مالي ولكن اإلى خدمة م�صالح منخرطيها( ول�صمان مجانية االنخراط )ال يوؤدى واجب االلتحاق اأو 

االن�صحاب( والحترام مبداأ عدم التمييز عند انخراط اأع�صائها )عدم تطبيق تعريفة مختلفة ح�صب معايير تتعلق 

بالو�ضعية ال�ضحية اأو ال�ضن اأو الجن�س اأو اأي اعتبار تمييزي اآخر(

ويفتر�س مبداأ الديمقراطية حق االأع�ضاء في التمثيلية تما�ضيا مع قاعدة ع�ضو واحد ي�ضاوي �ضوتا واحدا. وي�ضتلزم  •

اإخبارهم بحقوقهم وتمكينهم من الم�ضاركة  هذا المبداأ انتخاب الم�ضيرين واإ�ضراك االأع�ضاء في الم�ضوؤولية عبر 

نا.  نا وموؤمِّ الفعلية الواعية في حكامة تعا�ضديتهم. فاأن تكون ع�ضوا في تعا�ضدية معناه اأن تكون موؤمَّ

الطوعي . 34 االلتزام  على  اأ�ضا�ضا  يقوم  الأنه  واالإح�ضان،  البر  اأعمال  عن  جوهريا  اختالفا  التعا�ضدي  العمل  يختلف 

والم�ضوؤولية المتبادلة بين الفرد والجماعة التي يتقا�ضم معها تغطية مجموعة من االأخطار على اأ�ضا�س الت�ضامن. وهو 

لي�س عمال خيريا تقوم به مجموعة من المانحين لفائدة فئات اجتماعية ه�ضة اأو معوزة. فهو موؤهل لي�ضم مختلف الفئات 

االجتماعية-المهنية، من اأجل تغطية االأخطار وتلبية مختلف الحاجيات. وللتعا�ضديات، باعتبارها فاعال ال ي�ضتهدف 

الربح ويقدم خدمات على المدى البعيد، قدرة اأكبر على ال�ضمود اأمام االأزمات الأنها ال ت�ضتدين وال تتاأثر اأو اإال قليال 

بتقلبات االأ�صواق المالية، بينما توؤدي اأن�صطتها اإلى اإغناء االقت�صاد وتنويعه.

10  European Added Value Asssessment, EAVA 01/2013, A Statute for European mutual societies, PE 494.461, ISBN: 
978-92-823-4073-8

  وثيقة للهيئة االإدارية للجنة التقنية للتعا�ضد، في مو�ضوع »التعا�ضديات: اأداة لتنمية الحماية االجتماعية في العالم، وخ�ضو�ضا في قطاع ال�ضحة« – المنتدى العالمي للوقاية 
11

االجتماعية، الجمع العام الحادي والثالثين للجنة، الدوحة، 15-10 نونبر 2013
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رهانات تقنين �لقطاع وحكامة �لتعا�شديات 

تعد تقوية تقنين �لقطاع و�لحكامة �لد�خلية للتعا�شديات �شرورية لح�شن �لت�شيير ولديمومة 

قطاع �لتعا�شد

 يحتاج االإطار التنظيمي الذي يخ�ضع له قطاع التعا�ضد اإلى مزيد من المرونة والواقعية وذلك عن طريق و�ضع مبادئ . 35

تمكن من المزاوجة بين اتخاذ المبادرة وم�ضاءلة الفاعلين، على اأ�ضا�س معايير تقنية وقواعد احترازية.

 توجد على راأ�ص االأولويات التي يجب االهتمام بها م�صاألة تو�صيح وعقلنة مبادئ وقواعد ارتباط قطاع التعا�صد باالإدارة . 36

)الو�ضاية( وكذا التحديد الدقيق الأدوار واخت�ضا�ضات مختلف القطاعات الوزارية المتدخلة في مجال التعا�ضد. وتظل 

هذه المهام غير محددة اإلى اليوم. 

اإلغاء االأحكام التي تجعل عمل التعا�ضديات خا�ضعا للموافقة الم�ضتركة للعديد من القطاعات الوزارية، االأمر الذي . 37

يوؤدي في اأغلب االأحيان اإلى �ضل م�ضل�ضل اتخاذ القرار وتجميد عمل التعا�ضديات. 

من �ضاأن اإر�ضاء نظام تقنين فعال لقطاع التعا�ضد اأن يعزز موقعه في مجال الحماية االجتماعية وتطويره وديمومة مكوناته. . 38

ت�ضتدعي اإعادة دينامية القطاع التعا�ضدي وتطويره اأي�ضاً م�ضوؤولية فاعلي قطاع التعا�ضد وتحت م�ضاهمتهم الفعالة، بدءا . 39

بالتعا�ضديات. وال بّد من التزام الجميع ر�ضميا باحترام المبادئ االأ�ضا�ضية للتعا�ضد والحكامة الم�ضوؤولة. 
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IV.      �إمكانات نمو �لقطاع �لتعا�شدي في �لمغرب

في  التعا�ضدي  القطاع  لتن�ضيط  م�ضبقة  تنظيمية  �ضروط  القطاع  نمّو  اإمكانات  تتطلب 

�لمجال �ل�شحي

من اأجل تحرير المبادرة التعا�ضدية، البد من اتخاذ اإجراءات م�ضبقة الإلغاء مقت�ضيات متواجدة في ن�ضو�س اأخرى . 40

والتي تاأثر �صلبا على نطاق عمل قطاع التعا�صد. وفي هذا ال�صدد يجب اإثارة انتباه الحكومة والم�صرع اإلى �صرورة: 

اإعادة �ضياغة المادة 44 من القانون رقم 65.00 ق�ضد تو�ضيح مقت�ضياته ب�ضكل ي�ضمح بالتن�ضي�س ال�ضريح على  •

الم�ضروعية  كامل  لها  المر�س،  عن  االأ�ضا�ضي  االإجباري  التاأمين  بتدبير  تقوم  ال  لكونها  نظرا  التعا�ضديات،  اأن 

اأن يحدده،  اإطار قانوني يتعين على الم�ضرع  وال�ضالحية الإحداث وتطوير وتدبير وحدات تقديم العالجات، في 

عالقة بالتنظيمات الجاري بها العمل في هذا المجال وبالت�ضاور مع مختلف الفرقاء؛

تعديل الف�ضل 14 من المر�ضوم رقم2.97.421 ال�ضادر بتاريخ 28 اأكتوبر 1997، وذلك لتمكين التعا�ضديات من  •

اإن�ضاء وحدات للعالجات، �ضريطة احترام معايير ومبادئ الحكامة الجيدة ؛

2 و144  • التوفر على موؤ�ض�ضات ذات طابع �ضحي المن�ضو�س عليه في م�ضروع المدونة في مواده  رفع المنع من 

و154 وت�ضمين الم�ضروع اإمكانية اإحداث التعا�ضديات لفروع لها ق�ضد الف�ضل بين المهن واأي�ضا بين االأخطار.

�أهمية مجال تو�شيع �أعد�د �لمنخرطين في �لنظام �لتعا�شدي 

فئات . 41 ي�ضمل  اأن  يمكن  التعا�ضدي  فاالإطار  المغرب.  في  التعا�ضدي  القطاع  تطوير  اإمكانات  تقييم  اليوم  اإلى  يتم  لم 

عديدة من االأ�ضخا�س الذين ال ي�ضتفيدون حاليا من اأي تغطية اجتماعية )من مر�س ووفاة وتقاعد( كاأ�ضحاب المهن 

الحرة وال�ضناع التقليديين والتجار والمزارعين والطلبة وغيرهم. ويمكن تقدير اأعدادهم بما في ذلك ذوي حقوقهم 

بما يفوق 10 ماليين �ضخ�س )�ضنة 2010(. ويظل نجاح عملية هذا التو�ضيع رهينة بدعم وت�ضجيع ال�ضلطات العمومية. 

اإن�ضاء موؤ�ض�ضات تعا�ضدية م�ضتقلة خا�ضة بها  ويو�ضى فيما يخ�س مختلف هذه الفئات االجتماعية-المهنية، بتحفيز 

ومنف�ضلة عن التعا�ضديات المهنية للماأجورين. 

يتعين تو�شيع نطاق �لأن�شطة �لموؤهلة لال�شتفادة من �لتمويل �لتعا�شدي

قد يكون من المفيد ت�صجيع تو�صيع نطاق الن�صاط التعا�صدي في اتجاه اأن�صطة جديدة وخا�صة االحتياط االجتماعي . 42

والك�ضف عن  والدواء  وال�ضيدلة  الحركة مثال(  ا�ضتقاللية  )فقدان  الطبي االجتماعي  والعمل  التكميلية  والتاأمينات 

مجال  في  قوي  قطاع  لتطوير  قوية  دفعة  ي�ضكل  وقد  االأخطار  مختلف  �ضد  والتاأمين  القرو�س  منح  واأي�ضا  االأمرا�س 

االقت�ضاد االجتماعي والت�ضامني. ويمكن اأي�ضا، في اإطار التوجه نف�ضه، ت�ضجيع تعاونيات االإنتاج والخدمات كي تعمل 

على تطوير واإن�ضاء وتدبير اأن�ضطة تعا�ضدية لفائدة اأع�ضائها. وقد ي�ضاهم اإ�ضراك هذه الموؤ�ض�ضات رافعة قوية كفيلة بتن�ضيط 

االقت�ضاد االجتماعي والت�ضامني في بالدنا.
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V.      تو�شيات �لمجل�ص �لقت�شادي و�لجتماعي و�لبيئي

تهدف هذه التو�ضيات اإلى االإ�ضهام في نجاح اإ�ضالح قطاع التعا�ضد. وتركز اأ�ضا�ضا على المبادئ والو�ضائل الكفيلة بتحرير 

المبادرة في المجال التعا�ضدي وتعزيز م�ضاهمة هذا القطاع في تطوير الحماية االجتماعية واالقت�ضاد االجتماعي والت�ضامني 

في بالدنا. 

قطاع  لإ�ضالح  الت�ضريعي  الم�ضل�ضل  للمنهجية:ت�ضريع  الم�ضبقة  ال�ضروط  مو�ضوع  في 

�لتعا�شد مع �ل�شتفادة من �لحو�ر �لجتماعي و�لت�شاور مع �لفعاليات �لمعنية 

الفرقاء . 43 مع  المبرمة  واالتفاقات  المتقاربة  الم�ضاهمات  اإدماج  مع  التعا�ضد  لإ�ضالح  الت�ضريعي  الم�ضل�ضل  ت�ضريع 

االجتماعيون في اإطار الحوار االجتماعي وكذا اال�ضتفادة من وجهات النظر وخبرة التعا�ضديات المتواجدة. 

المعلومة . 44 انتقال  قنوات  تب�ضيط  بمكان  االأهمية  من  التن�ضيق.  تو�ضيح المهام الخا�ضة لمختلف المتدخلين وتعزيز 

وت�ضهيل تداولها بين مختلف ال�ضلطات العمومية وبين هذه االأخيرة والفاعلين في القطاع التعا�ضدي. ولهذا الغر�س 

يو�ضى بتح�ضين التن�ضيق بين القطاعات الوزارية وتو�ضيح الم�ضاطر واآجال تدخلها ونوعية مهام كل قطاع وزاري على 

حدة في مجال الو�صاية. ويو�صى اأي�صا في ال�صياق نف�صه اأن توا�صل التعا�صديات تبادل المعلومات والخبرة فيما بينها 

لدى  عملها  يطبع  الذي  التن�ضيق  ويبرز  اقتراحاتها  ومقروئية  منظورية  من  يح�ضن  ب�ضكل  الم�ضترك  تعاونها  تعزز  واأن 

ال�ضلطات العمومية والم�ضرع. 

في مو�ضوع تحديد مجالت الن�ضاط والمراقبة العمومية للقطاع التعا�ضدي

اإعادة اإدماج الن�صاط ال�صحي �صمن نطاق ن�صاط التعا�صديات دون ميز وبنف�ص ال�صروط والقواعد التي تخ�صع لها . 45

مهنة الطب. 

مالءمة مقت�صيات م�صروع المدونة مع الإطارات التنظيمية التي تخ�صع لها:. 46

ال�ضركة التعا�ضدية للتاأمين )القانون رقم 17.99 بمثابة مدونة التاأمينات( ؛ •

واالحتياط  • التاأمينات  لمراقبة  هيئة  باإحداث  المتعلق   64.12 رقم  القانون  )م�ضروع  للتقاعد  التعا�ضدية  ال�ضركة 

االجتماعي وب�ضن المراقبة على عمليات التقاعد بالتوزيع اأو بالتوزيع والر�ضملة(.

في مو�شوع تقنين �لقطاع

للنظام . 47 تنظيمي،  اإطار  الأي  حاليا  تخ�ضع  ال  التي  الجماعاتية،  التعا�صديات  با�صم  المعروفة  التعا�صديات  اإخ�صاع 

االأ�ضا�ضي الذي �ضيتم و�ضعه م�ضتقبال.

مالءمة م�صروع مدونة التعا�صد مع القانون رقم 03.07 المتعلق بالتاأمين الإجباري الأ�صا�صي عن المر�ض لفائدة . 48

غير  من  اأخرى  فئات  لفائدة  تعا�ضديات  اإن�ضاء  وت�ضجيع  التعا�ضد  قطاع  النفتاح  الخا�س  القطاع  مهنيي  فئات  بع�س 

الماأجورين والم�ضتفيدين من نظام الم�ضاعدة الطبية )راميد( وتمكينهم من اال�ضتفادة من التغطية ال�ضحية االأ�ضا�ضية. 



25

م�ضروع قانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعا�ضد

الت�ضغيل . 49 قطاع  مهام  بين  )التمييز  القطاع  ومراقبة  بتقنين  المكلفة  الوزارية  القطاعات  اأدوار  وتحديد  تو�صيح 

والقطاع المكلف بالمالية واالأخذ بعين االعتبار االإحداث المعلن ل »هيئة م�ضتقلة«(. ويجدر في هذا ال�ضدد اإدراج 

لتحفيز  البعدية  المراقبة  اآليات  واعتماد  الو�صاية  تدخل  نطاق  وتحديد  تو�صيح  تتيح  المدونة  م�صروع  في  مقت�صيات 

وت�ضهيل تدبير التعا�ضديات.

 اإقامة تعاقد حول االأهداف والو�ضائل بين الدولة وقطاع التعا�صد على غرار التعاقدات المبرمة مع قطاعات اأخرى . 50

)قطاع التاأمينات مثال( وم�ضاعدة قطاع التعا�ضد على اإن�ضاء هيئة قادرة على تمثيله والدفاع عن م�ضالحه.

اإعادة النظر في تركيبة و�ضالحيات المجل�س االأعلى للتعا�ضد الأجل الرقي به لي�ضبح هيئة عليا للتقنين ت�ضم ممثلين . 51

بال�ضهر على االن�ضجام بين مكونات القطاع  اإليها  عن ال�ضلطات العمومية والم�ضغلين والنقابات والتعا�ضديات يعهد 

والنهو�س به.

لأجل تح�شين �لحكامة وتعزيز �لديمقر�طية �لد�خلية

التن�ضي�س وال�ضهر على احترام مبداأ المنا�ضفة في اللوائح االنتخابية وتركيبة جميع اأجهزة التعا�ضدية.. 52

تحديد �صلطات الأجهزة المنتخبة ومهام التدبير عبر تمييز وا�ضح بين مهام التوجيه والمراقبة الموكلة اإلى المت�ضرفين . 53

المنتخبين من جهة، ووظائف التدبير المعهودة اإلى الم�ضيرين التنفيذيين المعينين من قبل المنتخبين والم�ضوؤولين 

اأمامهم من جهة اأخرى. وفي هذا ال�ضدد يجب �ضمان االحترام ال�ضارم لمبادئ الت�ضيير الديموقراطي. ومن المفرو�س 

اأن يحيل م�ضروع المدونة على مر�ضوم تحديد اآليات تتيح تح�ضين ن�ضب م�ضاركة االأع�ضاء في الجموع العامة وتح�ضين 

نقل المعلومات واآليات ت�ضمن ال�ضفافية وانتظام انتخاب مناديب للجموع العامة وانتخاب المناديب للمجال�س االإدارية. 

ليطلع  وا�صعة  �صلطات  االإداري  المجل�ص  يمنح  اأن  على  التعا�صد  مدونة  م�صروع  يوؤكد  باأن  يو�صى  ال�صياق  نف�ص  وفي 

اأن المت�ضرفين المنتخبين  العامة للتعا�ضدية ويعالجها وعلى  بالتوجيه وبمراقبة تدبير االإدارة  على الم�ضائل المتعلقة 

م�ضوؤولين اأمام الجمع العام.

اإر�صاء قواعد الديمقراطية الداخلية عبر اإقرار اإلزامية تنظيم االنتخابات وتجديد االأجهزة في االآجال المن�ضو�س عليها . 54

في ال�ضوابط الداخلية. 

اإلغاء حد ال�ضن المح�ضور في 75 �ضنة المتوخى بالن�ضبة الأع�ضاء المجل�س االإداري. وال يعني تحديد عدد االنتدابات . 55

اإال الرئي�س. وال يجب اأن تتعّدى مدة االنتداب 4 �ضنوات مع اإعادة االنتداب مرة واحدة. ومن جهة اأخرى البد من 

اعتماد حركية اأع�صاء المجل�ص االإداري )بالن�صف اأو الثلث(.

ح�ضر جهاز التدبير في مدير واحد، م�ضوؤول اأمام المجل�س االإداري الذي يعينه ويقيله بقرار معلل. ويجب اأن ين�س . 56

النظام االأ�ضا�ضي للتعا�ضدية و�ضابطها الداخلي على ما يلي: 

كيفية تعيين واإقالة المدير؛ •

هيكلة عملية ت�ضتجيب الأهداف واأن�ضطة التعا�ضدية ؛ •

اإطار تنظيمي يحدد �ضالحيات كل بنية من بنيات التعا�ضدية والوحدات المكونة لها. •
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وتتكلف االإدارة بتحديد وتنظيم واإدارة اأعمال التدبير وتقدم تقريرها وح�ضاباتها لراأي المجل�س االإداري واأن تكون مو�ضوع 

افتحا�ضات دورية.

 حث الجموع العامة والمجال�ص االإدارية على تبني مواثيق »ح�صن ال�صلوك« تت�صمن مقت�صيات وا�صحة تحدد حاالت . 57

تتحقق  اأن  م�ضتقلة  دقيقة يمكن الأطراف خارجية  بموؤ�ضرات  بتفاديها وم�ضحوبة  الكفيلة  والو�ضائل  الم�ضالح  تعار�س 

بالمت�ضرفين المنتخبين ومناديب االأع�ضاء في النظم  اأنظمة التعوي�س الخا�ضة  اإلى ذلك، يجب تحديد  اإ�ضافة  منها. 

االأ�صا�صية وال�صوابط الداخلية، الم�صادق عليها بن�صو�ص تنظيمية. 

بال�ضوؤون . 58 واأخرى  المالية  بالق�ضايا  مكلفة  االأقل  على  واحدة  منها  متخ�ض�ضة  لجان  االإداري  المجل�س  داخل  خلق   

القانونية والنزاعات وكذا لجنة مكلفة باالإ�ضراف على المراقبة الداخلية وعلى االفتحا�س وتدعم هذه اللجنة �ضخ�ضيات 

م�ضتقلة وكفئة.

الم�ضوؤولية . 59 وربط  وال�ضالحيات  االأدوار  تو�ضيح  ق�ضد  للتعا�صديات  )الهيكلة(  الوظيفي  التنظيم  ت�صكيل  تعميم 

بالمحا�ضبة بطريقة وا�ضحة وملمو�ضة وقابلة للقيا�س والتتبع.

 و�صع دفاتر الم�صاطر المحا�صبية والتدبيرية اأو تحيينها اإن وجدت وتعميم اإلزاميتها ومراقبة تطبيقها. . 60

و�صع موؤ�صرات للتدبير تكون من�ضجمة مع القواعد التقنية واالحترازية المطبقة. . 61

من �أجل تن�شيط �لقطاع

ت�صجيع اإن�صاء اتحادات وفدراليات للتعا�صديات: . 62

تي�ضير اإحداث اتحادين للتعا�ضديات على االأقل )اتحاد قطب عمومي واتحاد قطب خا�س( لل�ضهر على النهو�س  •

االإدارية  المجال�س  واأع�ضاء  التعا�ضديات  م�ضتخدمي  لفائدة  تكوينية  دورات  وتاأطير  )كتنظيم  وتاأهيله  بالقطاع 

ومناديب المنخرطين وما اإلى ذلك( ؛

ت�ضجيع اإن�ضاء التعا�ضديات. وقد ي�ضاعد هذا التوجه على تفعيل القانون رقم 03.07 المتعلق بالتاأمين االإجباري  •

عن المر�س لفائدة بع�س فئات مهنيي القطاع الخا�س، الذين ال ي�ضتفيدون حاليا من التاأمين االإجباري االأ�ضا�ضي 

عن المر�س وال من خدمات التاأمينات الخا�ضة.

تو�شيات �أخرى لإنجاح �لإ�شالح

ت�ضطير . 63 في  م�ضمونه  وح�ضر  واالأهداف  لالأ�ضباب  عر�ضا  ت�ضمينه  مع  من حجمه،  المدونة والتقلي�ض  تب�صيط ن�ض   

المبادئ، على اأن يوكل اأمر تحديد كيفية تطبيقه والمقت�ضيات التقنية للن�ضو�س التنظيمية والنظم النموذجية. 

االأقل . 64 على  مرفقا  الم�ضروع  يكون  اأن  ي�ضتح�ضن  التعا�صد،  مدونة  م�صروع  لمقت�صيات  اأف�صل  مقروئية  اأجل  من   

بتو�صيح للكيفية المنتظرة لتطبيقه، في انتظار �صدور مرا�صيم التطبيق حيث اأن الم�صروع في �صيغته الحالية، ين�ص على 

اثني ع�ضر مر�ضوما واأحد ع�ضر قرارا اإداريا وورد فيه م�ضطلح »االإدارة« اأربعين مرة. 
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رقم . 65 القانون  مقت�ضيات  في  النظر  باإعادة  يو�ضى  للدولة،  ال�ضحية  ال�ضيا�ضة  في  االإ�ضهام  من  التعا�ضديات  لتمكين 

84.12 المتعلق باالآليات الطبية والقانون رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة ال�ضحية وتقديم العالجات وذلك لتمكين 

التعا�ضديات، باإطارها القانوني الخا�س، من ممار�ضة االأن�ضطة ذات الطابع ال�ضحي.

قانون . 66 م�ضروع  مقت�ضيات  بين  القائمة  والتناق�ضات  االن�ضجام  عدم  من  الحد  من  البد  التعا�صدية،  المبادرة  لتحرير 

التعا�ضد ومقت�ضيات الن�ضو�س القانونية االأخرى التي تاأثر على القطاع التعا�ضدي، ومن ال�ضروري في هذا ال�ضدد: 

اإعادة �صياغة المادة 44 من القانون 65.00 ق�ضد تو�ضيح مقت�ضياته ب�ضكل ي�ضمح بالتن�ضي�س ال�ضريح على اأن  •

التعا�ضديات، نظرا لكونها ال تقوم بتدبير التاأمين االإجباري االأ�ضا�ضي عن المر�س، لها كامل الم�ضروعية وال�ضالحية 

الإن�ضاء وتطوير وتدبير وحدات تقديم العالجات، على �ضكل فروع ت�ضمح بت�ضاركية الم�ضاريف والمحافظة على 

التوازنات المالية مع احترام التنظيمات الجاري بها العمل في هذا المجال؛

التن�ضي�س عند تحديد تعريف واأهداف التعا�ضدية واتحاداتها )الف�ضالن 2 و154( على اأن نطاق اأن�صطتها ال يخ�صع  •

الأي تقييد اأو ميز اأو امتياز يكون قائما على اعتبارات قطاعية اأو فئوية؛

•  2 المدونة في مواده  المن�صو�ض عليه في م�صروع  موؤ�ص�صات ذات طابع �صحي،  التوفر على  المنع من  رفع 

و144 و 154 وت�ضمين م�ضروع المدونة اإمكانية اإحداث التعا�ضديات لفروع لها ق�ضد الف�ضل بين المهن واأي�ضا 

بين االأخطار. 

اإن مجموع هذه االأدوات )فروع وف�ضل المهن( ي�ضاهم في الحفاظ على وحدة التعا�ضدية و�ضلة الخدمات ون�ضبة اال�ضتراك 

وان�ضجام اأعداد المنخرطين. ويمتاز هذا النمط بكونه ي�ضمن اآليات ال�ضفافية واالإن�ضاف بين المنخرطين وتقديم الخدمات 

بتكلفة معقولة عن طريق التحمل الت�ضاركي لهذه التكلفة وتو�ضيع �ضلة الخدمات بتغطية مخاطر جديدة. فعلى �ضبيل 

المثال هناك ت�ضريعات وطنية في فرن�ضا وبلجيكا تمنح للتعا�ضديات اإمكانية خلق فروع من اأجل هذه االأنواع من المخاطر؛

اإدراج مقت�ضى ي�ضمح للتعاونيات المنتجة للخيرات والخدمات باإ�ضافة من بين اأهدافها اإمكانية اإن�ضاء تعا�ضديات  •

في مجال الحماية االجتماعية والنهو�س بتطوير قطاع التعا�ضد.

اإدراج مقت�صى لحماية الطابع التعا�صدي:. 67

كل هيئة تقوم اأو تعتزم القيام بن�صاط يدخل في اإطار التعريف المن�صو�ص عليه في المادة االأولى من م�صروع  •

المدونة تخ�ضع لمقت�ضياته وللن�ضو�س المتخذة لتطبيقه.

يخ�ضع للموافقة ا�ضتعمال ت�ضمية تت�ضمن عبارة »تعا�ضدية« اأو«تعا�ضدي« من طرف اأي �ضركة اأو اأي تجمع من  •

غير التعا�ضديات.

ال�ضحية . 68 بالتغطية  المتعلقة  والت�صريعات  القطاعية  لل�صيا�صات  تفعيل  اأو  بلورة  كل  �صمن  التعا�صد  قطاع  اإدراج 

وب�ضموليتها وب�ضفة عامة باالقت�ضاد االجتماعي و الت�ضامني.

الم�ضوؤولية . 69 اأ�ضحابها  يتحمل  ال  اأفعال  ب�ضبب  للحرية  ال�صالبة  العقوبات  اإلغاء  خا�صة  و  العقوبات  في  النظر  اإعادة 

ال�ضخ�ضية عنها، وال يتوفر فيها ركنا الق�ضد وال�ضرر اللذان تقوم عليهما الجريمة. وعموما، يو�ضى باإعادة النظر في مجمل 

نظام العقوبات من اأجل مالءمة العقوبات بالم�ضوؤوليات والق�ضد وال�ضرر الناتج عن االأخطاء المرتكبة اأو المنازعات، 

ب�ضكل ي�ضمح بالتن�ضي�س ال�ضريح على الهيئات المكلفة بفتح التحقيق االإداري اأو الق�ضائي.
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ملخ�ص لتو�شيات �لمجل�ص �لقت�شادي و�لجتماعي و�لبيئي 

�لمتعلقة بم�شروع �لقانون بمثابة مدونة �لتعا�شد

I.   تو�شيات ذ�ت طابع عام 

1/ ت�ضريع الم�ضل�ضل الت�ضريعي لإ�ضالح التعا�ضد مع اإدماج الم�ضاهمات المتقاربة واالتفاقات المبرمة مع الفرقاء 
االجتماعيون في اإطار الحوار االجتماعي وكذا اال�ضتفادة من وجهات النظر وخبرة التعا�ضديات المتواجدة.

2/ اإدراج قطاع التعا�صد �صمن كل بلورة اأو تفعيل لل�صيا�صات القطاعية والت�صريعات المتعلقة بالتغطية ال�ضحية 
وب�ضموليتها وب�ضفة عامة باالقت�ضاد االجتماعي و الت�ضامني.

3/ تب�صيط ن�ض المدونة والتقلي�ض من حجمه، مع ت�ضمينه عر�ضا لالأ�ضباب واالأهداف وح�ضر م�ضمونه في ت�ضطير 
المبادئ، على اأن يوكل اأمر تحديد كيفية تطبيقه والمقت�ضيات التقنية للن�ضو�س التنظيمية والنظم النموذجية. 

4/ من اأجل مقروئية اأف�صل لمقت�صيات م�صروع مدونة التعا�صد، ي�ضتح�ضن اأن يكون الم�ضروع مرفقا على االأقل 
بتو�صيح للكيفية المنتظرة لتطبيقه، في انتظار �صدور مرا�صيم التطبيق، حيث اأن الم�صروع في �صيغته الحالية، ين�ص على 

اثني ع�ضر مر�ضوما واأحد ع�ضر قرارا اإداريا، ويرد فيه م�ضطلح »االإدارة« اأربعين مرة. 

5/ اإقامة تعاقد حول االأهداف والو�ضائل بين الدولة وقطاع التعا�صد على غرار التعاقدات المبرمة مع قطاعات اأخرى 
)قطاع التاأمينات مثال( وم�ضاعدة قطاع التعا�ضد على اإن�ضاء هيئة قادرة على تمثيله.

ت�ضم  للتقنين  عليا  هيئة  لي�ضبح  به  الرقي  الأجل  للتعا�ضد  االأعلى  المجل�س  و�ضالحيات  تركيبة  في  النظر  اإعادة   /6
ممثلين عن ال�ضلطات العمومية والم�ضغلين والنقابات والتعا�ضديات يعهد اإليها بال�ضهر على االن�ضجام بين مكونات 

القطاع والنهو�س به.

7/ ت�صجيع اإن�صاء اتحادات وفدراليات للتعا�صديات: تي�ضير اإحداث اتحادين للتعا�ضديات على االأقل )اتحاد قطب 
عمومي واتحاد قطب خا�س(، لل�ضهر على النهو�س بالقطاع وتاأهيله )كتنظيم وتاأطير دورات تكوينية لفائدة م�ضتخدمي 

التعا�ضديات واأع�ضاء المجال�س االإدارية ومندوبي المنخرطين وما اإلى ذلك(، ولت�ضجيع ت�ضجيع اإن�ضاء التعا�ضديات. 

8/ حث الجموع العامة والمجال�ض الإدارية على تبني مواثيق »ح�صن ال�صلوك« بمقت�ضيات وا�ضحة تحدد تعار�س 
الم�ضالح والو�ضائل الكفيلة بتفاديها وم�ضحوبة بموؤ�ضرات دقيقة يمكن الأطراف خارجية م�ضتقلة اأن تتحقق منها.

II.   تو�شيات ت�شتهدف مالءمة �لإطار �لت�شريعي و�لتنظيمي لتن�شيط �لقطاع 
�لتعا�شدي 

مالءمة م�ضروع مدونة التعا�ضد مع القانون رقم 03.07 المتعلق بالتاأمين االإجباري االأ�ضا�ضي عن المر�س لفائدة   /9
غير  اأخرى من  لفئات  تعا�ضديات  اإن�ضاء  وت�ضجيع  التعا�ضد  قطاع  الخا�س النفتاح  القطاع  مهنيي  فئات  بع�س 

ال�ضحية  التغطية  من  اال�ضتفادة  من  وتمكينهم  )راميد(  الطبية  الم�ضاعدة  نظام  من  والم�ضتفيدين  الماأجورين 

االأ�ضا�ضية.  



29

م�ضروع قانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعا�ضد

10/ اإعادة النظر في مقت�ضيات القانون رقم 84.12 المتعلق باالآليات الطبية والقانون رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة 
ال�ضحية وتقديم العالجات، وذلك لتمكين التعا�ضديات، بنظامها القانوني الخا�س، من ممار�ضة االأن�ضطة ذات 

الطابع ال�ضحي.

11/ اإعادة �صياغة المادة 44 من القانون رقم 65.00 ق�ضد تو�ضيح مقت�ضياته ب�ضكل ي�ضمح بالتن�ضي�س ال�ضريح 
على اأن التعا�ضديات، نظرا لكونها ال تقوم بتدبير التاأمين االإجباري االأ�ضا�ضي عن المر�س، لها كامل الم�ضروعية 

وال�ضالحية الإن�ضاء وتطوير وتدبير وحدات تقديم العالجات.

لتمكين  وذلك   ،1997 اأكتوبر   28 بتاريخ  ال�صادر   2.97.421 رقم  المر�صوم  من   14 الف�صل  تعديل   /12
التعا�ضديات من اإن�ضاء وحدات للعالجات �ضريطة احترام معايير ومبادئ الحكامة الجيدة.

مالءمة مقت�صيات الم�صروع مع الإطارات التنظيمية التي تخ�صع لها:  /13

ال�ضركة التعا�ضدية للتاأمين )القانون رقم 17.99 بمثابة مدونة التاأمينات( •

ال�ضركة التعا�ضدية للتقاعد )م�ضروع القانون رقم 64.12 المتعلق باإحداث هيئة لمراقبة التاأمينات واالحتياط  •

االجتماعي وب�ضن المراقبة على عمليات التقاعد بالتوزيع اأو بالتوزيع والر�ضملة(.

III.   تو�شيات متعلقة بالمقت�شيات �لتي يتعين تعديلها في م�شروع �لمدونة

المادة الأولى: اإخ�صاع التعا�صديات المعروفة با�صم التعا�صديات الجماعاتية، التي ال تخ�ضع حاليا الأي   /14
اإطار تنظيمي، للنظام االأ�ضا�ضي الذي �ضيتم و�ضعه م�ضتقبال.

وبنف�ص  ميز  دون  التعا�صديات  ن�صاط  نطاق  �صمن  ال�صحي  الن�صاط  اإدماج  اإعادة  و154:  و144   2 المواد   /15
الف�صل  ق�صد  لها  فروع  باإن�صاء  للتعا�صديات  وال�صماح  االآخرون  الفاعلون  لها  يخ�صع  التي  والقواعد  ال�صروط 

بين المهن واأي�صا بين االأخطار التي تغطيها، مع التن�صي�ص على اأن نطاق اأن�صطة التعا�صدية ال يخ�صع الأي ميز 

للتعاونيات المنتجة للخيرات والخدمات باإ�صافة من بين  اأو فئوية، وال�ضماح  اأو ا�ضتثناء العتبارات قطاعية 

اأهدافها اإمكانية اإن�صاء تعا�صديات في مجال الحماية االجتماعية والنهو�س بتطوير قطاع التعا�ضد.

تحيينها  اأو  والتدبيرية،  المحا�ضبية  الم�ضاطر  ودفاتر  )الهيكلة(  الوظيفي  التنظيم  ت�صكيل  تعميم   :22 المادة   /16
ومراقبة تطبيقها مع متابعة ون�ضر موؤ�ضرات التدبير والتجليات متبثة من طرف خبراء اأغيار م�ضتقلين.

17/ المادتين 25 و51: اإر�صاء قواعد الديمقراطية الداخلية عبر اإقرار اإلزامية تنظيم االنتخابات وتجديد االأجهزة 
اللوائح االنتخابية  المنا�ضفة في  التن�ضي�س على مبداأ  و  الداخلية  ال�ضوابط  المن�ضو�س عليها في  في االآجال 

وتركيبة كل اأجهزة التعا�ضدية. 

18 / المادتين 25 و62: يجب تحديد اأنظمة التعوي�س الخا�ضة بالمت�ضرفين المنتخبين ومناديب االأع�ضاء في النظم 
االأ�صا�صية وال�صوابط الداخلية، الم�صادق عليها بن�صو�ص تنظيمية.

19/ المادة 52:اإلغاء حد ال�صن المح�صور في 75 �صنة المقترح بالن�ضبة الأع�ضاء المجل�س االإداري. وتحديد عدد 
االنتدابات يجب اأن يهم الرئي�س فقط واأن ال تتعدى مدة االنتداب 4 �ضنوات مع اإعادة االنتداب مرة واحدة. 

ومن جهة اأخرى البد من اعتماد حركية اأع�صاء المجل�ص االإداري )بالن�صف اأو الثلث(.
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20/ المواد 21 و65 و68: ح�صر جهاز التدبير في مدير على راأ�ض اإدارة وم�ضوؤول اأمام المجل�س االإداري الذي يعينه 
ويقيله بقرار معلل.

21/ المادة 72: خلق لجان متخ�ض�ضة داخل المجل�س االإداري منها واحدة مكلفة بالق�ضايا المالية واأخرى بال�ضوؤون 
اللجنة  هذه  وتدعم  االفتحا�س  وعلى  الداخلية  المراقبة  على  باالإ�ضراف  مكلفة  لجنة  وكذا  والنزاعات  القانونية 

�ضخ�ضيات م�ضتقلة وكفئة.

مهام  بين  وا�ضح  تمييز  عبر  والت�صير  التدبير  ومهام  المنتخبة  الأجهزة  �صلطات  تحديد   :80 اإلى   72 المواد   /22
التدبير  ومهام  من جهة،  االإداري(  والمجل�س  العام  )الجمع  المنتخبة  االأجهزة  اإلى  الموكلة  والمراقبة  التوجيه 

المناطة باالإداريين من جهة اأخرى.

23/ المواد 17 اإلى 19 و81 اإلى 83 و91 و93 و94 اإلى 98 و120 اإلى 125 و129 اإلى 132 و133 اإلى 137 
و141 و147 و162: تو�صيح مهام الخا�صة لمختلف القطاعات الوزارية المعنية والنق�س من التداخل بين 

احترازية  وقواعد  دقيقة  موؤ�ضرات  اأ�ضا�س  على  البعدية  المراقبة  واعتماد  القرارات  م�ضالك  وتب�ضيط  �ضالحياتها 

وا�ضحة.

24/ اإعادة النظر في اآليات العقوبات واإلغاء خا�ضة عقوبة ال�ضجن ب�ضبب اأفعال ال يتحمل اأ�ضحابها الم�ضوؤولية ال�ضخ�ضية 
نظام  النظر في مجمل  باإعادة  يو�ضى  الجريمة. وعموما،  تقوم عليهما  اللذين  وال�ضرر  الق�ضد  فيها ركنا  يتوفر  عنها، وال 

العقوبات من اأجل مالئمة العقوبات بالم�ضوؤوليات والق�ضد وال�ضرر الناتج عن االأخطاء المرتكبة اأو المنازعات، ب�ضكل 

ي�ضمح بالتن�ضي�س ال�ضريح على الهيئات المكلفة بفتح التحقيق االإداري اأو الق�ضائي

25/ مقت�صيات مختلفة: اإدراج مقت�صى لحماية الطابع التعا�صدي:

م�صروع  • االأولى من  المادة  في  عليه  المن�صو�ص  للتعريف  ي�صتجيب  بن�صاط  القيام  تعتزم  اأو  تقوم  هيئة  كل 

المدونة تخ�ضع لمقت�ضياته وللن�ضو�س المتخذة لتطبيقه

يخ�ضع للموافقة ا�ضتعمال ت�ضمية تت�ضمن عبارة »تعا�ضدية« اأو«تعا�ضدي« من طرف اأي �ضركة اأو اأي تجمع  •

من غير التعا�ضديات.
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العدد الفاعلون الذين جرى اال�ضتماع اإليهم المنظمات والموؤ�ض�ضات

4

وزارة ال�ضحة
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التعا�ضدية العامة للتربية الوطنية

1
تعا�ضدية القوات الم�ضلحة الملكية

تعا�ضدية القوات الم�ضاعدة

الجمعية االأخوية للتعاون الم�ضترك وميتم موظفي االأمن الوطني

الهيئات التعا�ضدية لموظفي االإدارات والم�ضالح العمومية بالمغرب

تعا�ضدية الجمارك وال�ضرائب غير المبا�ضرة

التعا�ضدية العامة للبريد والموا�ضالت

تعا�ضديات القطاع العمومي

7

تعا�صدية العمل االجتماعي لم�صتخدمي ال�صندوق الوطني لل�صمان االجتماعي

تعا�ضدية الم�ضاعدة الطبية للتبغ

تعا�ضدية مكتب ا�ضتغالل الموانئ

ال�صندوق التعا�صدي التكميلي وللعمل االجتماعي لمقاوالت اإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء بالمغرب

تعا�صدية االحتياط االجتماعيلل�صككيين

تعا�ضدية الوكاالت

تعا�ضدية المكتب الوطني للكهرباء

تعا�ضديات القطاع �ضبه العمومي

4

ال�صندوق التعا�صدي المهني المغربي

تعا�صدية االحتياط االجتماعي لالأبناك ال�صعبية

التعا�ضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب

التعا�ضدية العامة لل�ضيدالنيين ومهنيي ال�ضحة

تعا�ضديات القطاع الخا�س والمهن الحرة

5

االتحاد المغربي لل�ضغل

الكنفدرالية الديمقراطية لل�ضغل

الفيدرالية الديمقراطية لل�ضغل

االتحاد الوطني لل�ضغل بالمغرب

2
االتحاد العام لل�ضغالين بالمغرب 

المركزيات النقابية االأكثر تمثيلية

3 

الفيدرالية الوطنية لجمعيات الم�ضتهلكين بالمغرب 

جمعية القرو�س ال�ضغرى »االأمانة«

الجمعية المغربية لالأكتواريين

المجتمع المدني

لئحة �لفاعلين �لذين تم �لإن�شات �إليهم

م�ضاهمة كتابية
1
 

 م�ضاهمة كتابية
2
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م�ضروع قانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعا�ضد

الملحق 5

لئحة �لوثائق �لتي ت�شلمتها �للجنة �لد�ئمة �لمكلفة بال�شوؤون �لجتماعية و�لت�شامن من قبل �لقطاعات 

و�لموؤ�ش�شات و�لهيئات �لتي جرت دعوتها لجل�شات �ل�شتماع
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م�ضروع قانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعا�ضد

• وزارة ال�ضحة: دور التعا�ضديات في مجال ال�ضحة•

• وزارة ال�ضوؤون العامة والحكامة: تقديم خا�س بم�ضروع مدونة التعا�ضد•

• وزارة االقت�ضاد والمالية: م�ضروع مدونة التعا�ضد– محاور االإ�ضالح•

• وزارة الت�ضغيل: االإطار العام للقطاع التعا�ضدي بالمغرب والتعديالت التي يقترحها م�ضروع مدونة التعا�ضد•

• وزارة االقت�ضاد والمالية: اأجوبة على ت�ضاوؤالت اأع�ضاء اللجنة في مو�ضوع م�ضروع مدونة التعا�ضد•

• التاأمينات وتعا�صديات االحتياط االجتماعي المعنية بم�صروع • التي تنظمها مدونة ن  للتاأمين  التعا�صدية  ال�صركات  وزارة االقت�صاد والمالية: مقارنة بين 

مدونة التعا�ضد

• وزارة ال�ضوؤون العامة والحكامة: درا�ضة مقارنة متعلقة بالتدابير ال�ضريبية الرامية اإلى ت�ضجيع المقاولين الذاتيين•

• تقديم ال�صندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي الخا�ص بم�صروع القانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعا�ضد•

• العمل • التي تكونه، وخطة  التعا�صديات  وبين  ال�صندوق  بين  المبرمة  التدبير،  )اتفاقية  الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي  بال�صندوق  ملف متعلق 

اال�ضتراتيجية المندمجة 2014-2010، ودليل التاأمين االإجباري االأ�ضا�ضي عن المر�س-القطاع العمومي، وغير ذلك(

• مالحظات ال�صندوق الوطني لل�صمان االجتماعي بخ�صو�ص م�صروع القانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعا�ضد•

• تقديم الوكالة الوطنية للتاأمين على المر�س، بخ�ضو�س م�ضروع القانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعا�ضد•

• ورقة الكنفدرالية الديمقراطية لل�ضغل في مو�ضوع م�ضروع القانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعا�ضد•

• ورقة الفيدرالية العامة لل�ضغل بخ�ضو�س م�ضروع القانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعا�ضد•

• ورقة االتحاد المغربي لل�ضغل بخ�ضو�س م�ضروع القانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعا�ضد•

• ورقة االتحاد العام لل�ضغالين بالمغرب بخ�ضو�س م�ضروع القانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعا�ضد•

• ر�ضالة تعا�ضدية القوات الم�ضلحة الملكية بخ�ضو�س م�ضروع القانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعا�ضد•

• المالحظات المتعلقة بم�ضروع القانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعا�صد، المقدمة من قبل االأ�صتاذة علية معلمي، بتفوي�ص من ال�صندوق التعا�صدي •

المهني المغربي

• مالحظات واقتراحات متعلقة بم�ضروع القانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعا�صد )ال�صندوق التعا�صدي التكميلي وللعمل االجتماعي لمقاوالت اإنتاج •

ونقل وتوزيع الكهرباء بالمغرب، وتعا�صدية العمل االجتماعي لم�صتخدمي ال�صندوق الوطني لل�صمان االجتماعي(

• اقتراحات متعلقة بم�ضروع القانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعا�ضد لتعا�ضدية التبغ خالل �ضنة 2010•

• مالحظات واقتراحات متعلقة بم�ضروع القانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعا�صد، لتعا�صديات القطاع العمومي المكونة لل�صندوق الوطني لمنظمات •

االحتياط االجتماعي

• ت�ضخي�س قانوني منجز من قبل التعا�ضدية العامة لموظفي االإدارات العمومية بالمغرب•

• تعديالت مقترحة من قبل التعا�ضدية العامة لموظفي االإدارات العمومية بالمغرب حول م�ضروع القانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعا�ضد•

• مجموعة من الوثائق المتعلقة بالتعا�ضدية العامة لموظفي االإدارات العمومية بالمغرب•

• الفيدرالية الوطنية لجمعيات الم�ضتهلكين بالمغرب: درا�ضة في مو�ضوع م�ضروع القانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعا�ضد•

• جمعية القرو�س ال�ضغرى »االأمانة«: نموذج حكامة »االأمانة – التمويالت ال�ضغرى«•

• الجمعية المغربية لالأكتواريين: االإدارة الموؤقتة لتعا�ضدية الجمارك وال�ضرائب غير المبا�ضرة•

• وثيقة للهيئة االإدارية التابعة للجنة التقنية للتعا�ضد، في مو�ضوع »التعا�ضديات: اأداة لتنمية الحماية االجتماعية في العالم، وخ�ضو�ضا في قطاع ال�ضحة« – •

المنتدى العالمي لل�ضمان االجتماعي، الجمع العام الحادي والثالثين للجمعية الدولية لل�ضمان االجتماعي، الدوحة، 15-10 نونبر 2013

• الحوار االجتماعي: مح�ضر اتفاقية اأبريل 2011•

لئحة �لوثائق �لتي ت�شلمتها �للجنة �لد�ئمة �لمكلفة بال�شوؤون �لجتماعية و�لت�شامن من قبل �لقطاعات 

و�لموؤ�ش�شات و�لهيئات �لتي جرت دعوتها لجل�شات �ل�شتماع
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م�ضروع قانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعا�ضد

الملحق 6

تجارب دولية



راأي المجل�س االقت�ضادي و االجتماعي والبيئي

54



55

م�ضروع قانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعا�ضد

تون�ضبلجيكافرن�صاالموا�ضيع

يخ�ضع التعا�ضد في فرن�ضا لمدونة تعا�ضد تت�ضمن 1. تعريف

المنظمة  والتنظيمية  الت�ضريعية  االأحكام  كل 

المدونة  هذه  وتعرف  التعا�ضدية.  لالأن�ضطة 

للقانون  خا�ضعة  معنوية  ك�ضخ�ضيات  التعا�ضديات 

�ضفة  وتكت�ضب  الربح.  ت�ضتهدف  وال  الخا�س 

التعا�ضدية وت�ضري عليها اأحكام المدونة المذكورة 

الوطني  ال�ضجل  في  ت�ضجيلها  تاريخ  من  ابتداء 

للتعا�ضديات. وتقوم خا�ضة عن طريق اال�ضتراكات 

وذوي  هوؤالء  م�ضلحة  وفي  اأع�ضاوؤها،  يوؤديها  التي 

طبقا  وتعاون  وت�صامن  احتياط  باأعمال  حقوقهم، 

االأ�صا�صي،  نظامها  في  عليها  المن�صو�ص  لل�صروط 

والمعنوي  الثقافي  التطور  في  الم�ضاهمة  ق�ضد 

)physique(الأع�ضائها،  والج�ضدي  والفكري 

النظم  هذه  وتحدد  عي�صهم.  �صروط  تح�صين  وفي 

اأن�ضطتها  ومجال  االجتماعية  اأهدافها  االأ�ضا�ضية 

وكيفية ا�ضتغالها.

غ�ضت   6 لقانون  التعا�ضديات  تخ�ضع 

واالتحادات  بالتعا�ضديات  المتعلق   1990
القانون  هذا  ويعرف  للتعا�ضديات.  الوطنية 

اأ�ضخا�س  من  مكونة  كهيئات  التعا�ضديات 

ذاتيين ي�ضعون اإلى النهو�س بالرفاه الج�ضدي 

والنف�ضي واالجتماعي، تحذوهم في ذلك روح 

والت�صامن.  المتبادلة  والم�صاعدة  االحتياط 

وهي تمار�س اأن�ضطتها دون اأن ت�ضتهدف الربح.

لمر�ضوم  التعا�ضد  قطاع  يخ�ضع 

فبراير   18 تاريخ  اإلى  يعود 

ف�ضله  في  يعرف  وهو   ،1954
يلي:  كما  التعا�ضديات  االأول 

هيئات  التعا�ضدية  »الجمعيات 

ا�ضتراكات  طريق  عن  ت�ضعى 

ل�ضالح  القيام  اإلى  اأع�ضائها 

باأعمال  ذويهم  اأو  اأع�ضائها 

وتعاون  وت�صامن  احتياط 

االأخطار  تغطية  ت�ضتهدف 

المر�س  بال�ضخ�س:  المرتبطة 

والوالدة وال�ضيخوخة والحوادث 

واالإعاقة والوفاة، وغيرها«.  

كثير  في  المر�ضوم  هذا  يلتقي 

 1963 ظهير  مع  جوانبه  من 

في  التعا�ضد  لقطاع  المنظم 

المغرب.

تجارب دولية
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تون�ضبلجيكافرن�صاالموا�ضيع

تحقق التعا�ضديات االأهداف االآتية:2. االأهداف

1( القيام بعمليات التاأمين
البدنية  االأ�ضرار  مخاطر  من  الوقاية  تاأمين   )2
حماية  واأي�ضا  بمر�س،  اأو  بحادثة  المرتبطة 

الم�ضنين  واالأ�ضخا�س  واالأ�ضرة  الطفولة 

المحتاجين لم�ضاعدة الغير اأو المعاقين

موؤ�ض�ضات  تدبير  اأو  اجتماعية  اأعمال  تفعيل   )3
�ضحية واجتماعية وثقافية

عن  للتاأمين  قانوني  نظام  تدبير  في  الم�ضاركة   )4
المر�س والوالدة والقيام بتدبير اأن�ضطة وخدمات 

اجتماعية لح�ضاب الدولة اأو موؤ�ض�ضات عمومية

في  المذكورة  االلتزامات  تاأمين  اإعادة  قبول   )5
النقطة االأولى 

اأو  اأخرى  تعا�ضديات  محل  التام،  التكفل   )6
اتحادات، وبطلب منها، بالوفاء بهذه االلتزامات

ويتكفل بتفعيل اأعمال اجتماعية اأو تدبير وحدات 

يتم  للتعا�ضدية  فرع  ثقافية  اأو  اجتماعية  اأو  �ضحية 

اإن�ضاوؤه لهذا الغر�س. 

تتمثل اأهداف التعا�ضديات فيما يلي: 

للعالجات  االإجباري  التاأمين   )1
القائم  االجتماعي  ال�ضمان  وللتعوي�ضات: 

على الت�ضامن.

اأو  االختياري  التكميلي  التاأمين   )2
الخدمات  االأداء عن  ي�ضمل  الذي  االإجباري 

والتعوي�ضات والوقاية واالإخبار. 

وعلى التعا�ضدية كي ت�ضتحق �ضفتها تلك اأن 

ت�ضاهم في التاأمين االإجباري وال يمكنها فقط 

اأن تقت�ضر على الخدمات التكميلية.

على كل م�ضتفيد اأن يختار موؤ�ض�ضة موؤمنة كي 

التاأمين  خدمات  من  اال�ضتفادة  من  يتمكن 

االإجباري، ويتم االختيار عبر:

والتعا�صديات  تعا�صدية.  لدى  االنخراط   -

تنتمي  ال�ضحي  التاأمين  يخ�س  فيما  المعنية 

اإلى اأحد االتحادات الوطنية االآتية:

1. االتحاد الوطني للتعا�ضديات الم�ضيحية؛
2. االتحاد الوطني للتعا�ضديات اال�ضتراكية؛

3. االتحاد الوطني للتعا�ضديات المحايدة؛
4. االتحاد الوطني للتعا�ضديات الحرة؛

5. االتحاد الوطني للتعا�ضديات المتحرة.

جهوي  مكتب  في  االنخراط  عبر  -اأو 

المر�ص  عن  للتاأمين  الفرعي  لل�صندوق 

والعجز، وهو موؤ�ض�ضة عمومية تقوم بالدور نف�ضه 

نف�س  وتقدم  التعا�ضديات  به  ت�ضطلع  الذي 

الخدمات.

العالجات  �صندوق  في  االنخراط  عبر  -اأو 

الحديدية  لل�ضكك  الوطنية  لل�ضركة  ال�ضحية 

البلجيكية القاب�ضة.

وت�ضطلع الموؤ�ض�ضات الموؤمنة اأي�ضا بدور موؤمن 

التاأمين  مجال  في  منتوجاتها  عبر  اجتماعي 

الحر والتكميلي. 

م�ضلحة  على  تتوفر  اأن  التعا�ضديات  وعلى 

تحقق االأهداف االآتية:

اأ�ضا�ضية  اأنظمة  تت�ضمن 

�ضادر  قرار  ا�ضتحدثها  نموذجية 

االأحكام  نف�س   1961 �ضنة 

االأ�ضا�ضية  النظم  في  المت�ضمنة 

في   1967 ل�ضنة  النموذجية 

مقت�ضى  وتت�ضمن  المغرب، 

للموؤ�ض�ضات  ي�ضمح  اإجباريا 

على  بالتن�ضي�س  التعا�ضدية 

اأهدافها داخل نظامها االأ�ضا�ضي.

اأهداف  تحديد  ويتم 

م�ضتوى  على  التعا�ضديات 

احترام  في  االأ�ضا�ضية،  اأنظمتها 

ترتكز  اأهداف  وهي  لتعريفها، 

المكملة  المر�س  تغطية  على 

االأ�ضا�ضية  االإجبارية  للتغطية 

المعممة تقريبا على كل �ضكان 

تون�س. 
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عن  االإجباري  التاأمين  في   -الم�ضاركة 

العالجات ال�ضحية والتعوي�ضات؛

واالأ�ضخا�س  منخرطيها  لفائدة  ماليا  -التدخل 

ناتجة  بنفقات  يتعلق  فيما  حقوقهم،  وذوي 

منح  اأو  والعجز،  االأمرا�س  وعالج  الوقاية  عن 

تعوي�ضات في حال العجز عن العمل، اأو عند 

الج�ضدي  الرفاه  تح�ضين  �ضاأنه  ما من  حدوث 

والنف�ضي واالجتماعي؛

االإر�ضاد  اأو  المعلومات  اأو  الم�ضاعدة  -منح 

الج�ضدي  بالرفاه  النهو�س  ق�ضد  والدعم 

من  ذلك  وغير  واالجتماعي،  والنف�ضي 

االأهداف.

كل الماأجورين في بلجيكا ملزمون باالنخراط 

في تاأمين �ضحي تكميلي ق�ضد الم�ضاهمة في 

ال�ضمان االجتماعي. 
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الجمعية 3. الحكامة في  للتعا�ضدية  الحكامة  اأجهزة  تتمثل 

وي�ضيرها  والتوجيه،  القرار  التخاذ  كجهاز  العامة 

ال�ضري  باالقتراع  اأع�ضاوؤه  ينتخب  اإداري  مجل�س 

اأو  )المنخرطون  العامة  الجمعية  اأع�ضاء  قبل  من 

المناديب(

تقريبا  الفرن�ضي  للتعا�ضد  الوطنية  الفدرالية  ت�ضم 

كل التعا�ضديات الموجودة في فرن�ضا. وقد اأن�ضئت 

�ضنة 1902، وهي ت�ضم اليوم 38 مليون منخرط. 

لدى  التعا�ضدية  الحركة  تمثيل  بدور  وتقوم 

م�ضوؤولي الدولة، وتتكفل اأي�ضا بتدبير 2000 من 

مراكز العالجات والم�ضحات )خدمات العالجات 

الوطنية  الفدرالية  وت�ضم  التعا�ضدية(.  والمرافقة 

ترابية  واتحادات  تعا�ضديات  الفرن�ضي  للتعا�ضد 

تقوم بتدبير مراكز للعالجات والمرافقة التعا�ضدية 

بالنهو�س  تتكفل  التي  الجهوية  واالتحادات 

بال�ضحة، كما اأنها تمثل الحركة التعا�ضدية الوطنية 

على الم�ضتوى المحلي.

خالل  من  العامة  الجمعيات  اأع�ضاء  ينتخب 

انتخابات تعا�ضدية تنظم كل �ضت �ضنوات.

تقوم الحكامة في قطاع التعا�ضد ببلجيكا على 

جهازي الجمع العام والمجل�س االإداري.  
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الرقابة   .4
والعقوبات

التعا�ضديات  على  الرقابة  ممار�ضة  مجال  وفي 

االحترازية  الرقابة  هيئة  ت�ضطلع  واالتحادات، 

 Autorité de contrôle( والقرار 

 )prudentiel et de résolution
في  عليها  المن�صو�ص  لل�صروط  طبقا  بمهمتها 

والمالية.  النقدية  المدونة 

بمراقبة  بالتعا�ضد  المكلف  الوزير  ويقوم 

مراكز  بتدبير  تقوم  التي  واالتحادات  التعا�ضديات 

العالجات والمرافقة التعا�ضدية. 

اأن  والقرار  االحترازية  الرقابة  لهيئة  ويمكن 

اأكبر  مالءة  بهام�س  االتحاد  اأو  التعا�ضدية  تطالب 

الت�ضريعات  في  عليه  المن�ضو�س  الم�ضتوى  من 

المعمول بها، من اأجل منح التعا�ضدية اأو االتحاد 

قدرة اأكبر على ال�ضداد ال�ضريع.

اأن تخف�س العنا�ضر المطلوبة  ويمكن لهيئة الرقابة 

لتكوين هام�س المالءة للتعا�ضدية اأو االتحاد.

اأورو  األف   15 بال�ضجن لمدة �ضنة وبغرامة  يعاقب 

كل رئي�س مت�ضرف اأو م�ضير خولت له تعا�ضدية اأو 

اتحاد اأو فدرالية خا�ضعة للمدونة الحالية �ضلطاتها، 

وذلك في الحاالت االآتية:

به  تو�ضل  معلومات  لطلب  اال�ضتجابة  عدم   -1
باأ�ضعار م�ضمون من هيئة الرقابة االحترازية والقرار، 

هاته  اأمام ممار�ضة  نوعها،  اأيا كان  اأو و�ضع عقبات، 

الموؤ�ض�ضة لمهمة الرقابة الموكلة لها، اأو قام اإمدادها 

عمدا بمعلومات غير �ضحيحة

االحترازية  الرقابة  هيئة  اأعمال  اأحد  عرقلة   -2
للف�ضلين  تنفيذا  المتخذة  قراراتها  اأو  والقرار 

L.612-33و L.612-34 من المدونة النقدية 
والمالية؛

3- تقديم ت�ضريحات كاذبة اأو االإخفاء االحتيالي 
)dissimulation frauduleuse(

للوزارة  مقدمة  وثيقة  اأي  في  العنا�ضر  لبع�س 

المكلفة بالتعا�ضد اأو معلنة لعموم النا�س ولالأع�ضاء 

المنخرطين اأو الم�ضاركين.

يقوم مكتب مراقبة التعا�ضديات بمراقبة عمل 

التعا�ضديات.

طبقا  تعمل  ال  ما  موؤ�ض�ضة  اأن  يتبين  عندما 

اأو  االأ�ضا�ضي،   نظامها  الم�ضطرة في  لالأهداف 

التزاماتها القانونية، فاإن مكتب المراقبة قد يقرر 

ح�ضب طبيعة واأهمية الفعل المرتكب: 

-منحها اأجال معينا لت�ضوية و�ضعيتها، واإذا لم 

ت�ضو الو�ضعية في االأجل المحدد، يحكم على 

االتحاد الوطني باأداء غرامة اإدارية عن كل يوم 

تاأخير، اإلى حين الت�ضوية الكاملة، مع احترام 

الحق في الدفاع ؛

غرامة  بتاأدية  الوطني  االتحاد  على  -الحكم 

اإدارية، مع احترامالحق في الدفاع ؛

 commissaire( تعيين مندوب خا�س-

اأو  عاما  كتابيا  ترخي�ضا  يمنح   )spécial
الموؤ�ض�ضة  قرارات  اأو  اأعمال  لكل  خا�ضا 

التعا�ضدية؛

-�ضحب الترخي�س بتقديم اإحدى الخدمات؛

لها  ت�ضتجب  لم  التي  التوجيهات  -ن�ضر 

الجريدة  في  الكافية  اال�ضتجابة  التعا�ضديات 

الر�ضمية والجرائد والمن�ضورات، واإ�ضهارها في 

بع�س االأماكن. 

اإمكانية الطعن لدى مجل�س الدولة اأو محكمة 

العمل.
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وتدبير  5.اإن�ضاء 
ذات  موؤ�ض�ضات 

طابع �ضحي

من  وا�ضعة  �ضبكة  على  التعا�ضديات  تتوفر 

الوحدات التي ت�ضمن الأع�ضائها خدمات �ضحية، 

عنها  م�ضتقلة  موؤ�ض�ضات  بتكليف  ملزمة  اأنها  كما 

في  متمثلة  الوحدات،  هذه  بتدبير   ،)à part(

التعا�ضديات. فروع هذه 

التعا�ضدية االأمر نف�ضه في بلجيكا للموؤ�ض�ضات  يمكن 

وحدات  تحدث  اأن  تون�س  في 

الم�ضتو�ضفات  مثل  اجتماعية 

والر�ضع،  الوالدة  وم�ضت�ضفيات 

الوقاية  موؤ�ض�ضات  كل  وعموما 

واأي�ضا  والعالج،  ال�ضحة  وحفظ 

ويمكنها  والراحة.  لالإيواء  دورا 

لعالج  عيادات  اإن�ضاء  كذلك 

طبقا  تدبيرها  يتم  االأ�ضنان 

في  عليها  المن�صو�ص  لل�صروط 

الخا�ضة  والت�ضريعات  المرا�ضيم 

بهذا المجال. 

ال�صندوق  يظل  ذلك،  ومع 

االجتماعي  لل�ضمان  الوطني 

تتوفر  التي  الوحيدة  الموؤ�ض�ضة 

للعالجات  م�ضحات  على 

خدمات  تقدم  وهي  المتنقلة، 

والمتخ�ض�س  العام  الطب 

يتوفر  وبع�ضها  االأ�ضنان،  وعالج 

على خدمة ت�ضفية الكلى. 

االأخرى  الموؤ�ض�ضات  وت�ضتعين 

القطاعين  من  هيئات  بخدمات 

العام والخا�س، لتلبية حاجيات 

منخرطيها.

6. م�ضاهمة قطاع 
في  التعا�ضد 

التغطية  مجال 

ال�ضحية

تعا�ضدية   500 فرن�ضا  في  التعا�ضد  قطاع  ي�ضم 

�ضحية تتكفل بخدمة 38 مليون �ضخ�س.

الموؤ�ض�ضات  من  بالمائة   86 التعا�ضديات  تمثل 

التي تتكفل بالتاأمين ال�ضحي التكميلي 

التكميلية  ال�ضحية  التاأمينات  كل  تتطلب 

 35،7 ن�ضبته  وتبلغ  �ضنويا.  ا�ضتراكا  عموما 

بالمائة   55،3 منها  الخام،  االأجر  من  بالمائة 

يوؤديه  ا�ضتراك  �ضكل  في  والباقي  الراتب  من 

رب العمل. واإذا كانت االأ�ضرة م�ضتقلة بعملها، 

الخا�ص،  لح�صابه  يعمل  المنخرط  اأن  اأي 

ويمثل  كاملة.  بالمائة   35،7 يدفع  اأن  فعليه 

ال�ضحي  التاأمين  لخدمات  االإجمالي  المبلغ 

التكميلي اأكثر من مليار اأورو. 

طريق  عن  التعا�ضديات  ت�ضاهم 

بن�ضبة  المر�س  عن  التاأمين 

النظام  تمويل  في  بالمائة   4
الموؤ�ض�ضات  )اأ�ضا�ضا  ال�ضحي 

الخا�س(.  للقطاع  ال�ضحية 

هذا  في  االأكبر  والح�ضة 

التمويل تعود لالأ�ضر بن�ضبة 75 

بالمائة(،   13( والدولة  بالمائة، 

 12( العمومية  والموؤ�ض�ضات 

بالمائة(. 
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جدول مقارنة بين ظهير 1963 وم�شروع �لقانون رقم 109.12بمثابة مدونة �لتعا�شد

المقت�صيات الحالية الم�صروع

 1383 الثانية  جمادى   24 بتاريخ   ،187.57.1 رقم  �صريف  ظهير 

)12 نونبر 1963( ب�صن نظام اأ�صا�صي للتعاون المتبادل

بموجب  المحددة  التعا�صدية،  للجمعيات  النموذج  الأ�صا�صية  والنظم 

المالية، رقم  ال�صغل وال�صوؤون الجتماعية ووزير  لوزير  الم�صترك  القرار 

359.67 بتاريخ 29 ماي 1967

القانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعا�صد

الجزء الأول

 مقت�صيات عامة

الباب الأول

التعريف بالجمعيات وتاأليفها وتاأ�صي�صها

الف�صل 1 من ظهير 63:

اإن جمعيات التعاون المتبادل هي هيئات ال تهدف اإلى اكت�ضاب اأرباح واإنما 

اأو  االأع�صاء  هوؤالء  لفائدة  للقيام  اأع�صائها  انخراط  واجبات  بوا�صطة  تعتزم 

عائالتهم بعمل من اأعمال االإ�ضعاف والت�ضامن والتعاون مداره ال�ضمان من 

االأخطار الالحقة باالإن�ضان.

الق�صم الأول

مقت�صيـات عــامــة

الباب الأول

التعريف والغر�ض والتاأ�صي�ض والم�صادقة

الفرع الأول

التعريف والغر�ض

المـادة الأولى:

تعا�صدية االحتياط االجتماعي الم�صار اإليها بعده »التعا�صدية« هي �صخ�ص 

الأحكام  طبقا  وتقوم،  الربح  ت�ضتهدف  ال  الخا�س  للقانون  خا�ضع  معنوي 

و�صابطها  االأ�صا�صي  نظامها  في  عليها  المن�صو�ص  ل�صروط  ووفقا  القانون  هذا 

وذوي  المنخرطين  هوؤالء  ولفائدة  منخرطيها  ا�ضتراكات  بوا�ضطة  الداخلي، 

حقوقهم، بعمل من اأعمال االحتياط يرمي اإلى تغطية بع�ص االأخطار التي قد 

تلحق باالإن�ضان وكذا اأعمال الت�ضامن والتعاون. 
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الف�صل الأول، المقطع الثاني )النظم النموذجية(:

تهدف الجمعية اإلى:

)3( ....

مع  الجمعية،  اإليها  ترمي  التي  االأهداف  اإلى  االإ�ضارة  يجب   :3 الهام�ض 

 24 بتاريخ   ،1-57-187 الظهير  من  االأول  الف�ضل  مقت�ضيات  احترام 

جمادى الثانية 1383 )12 نونبر 1963(، المتعلق ب�ضن مدونة التعا�ضد.

المـادة 2: 

غر�س التعا�ضدية هو:

المتعلقة  )الخدمات  والحوادث  بالمر�س  المرتبطة  االأخطار  تغطية   .1

بالعالجات ال�ضحية – التعوي�ضات اليومية(؛

المتعلقة  )الخدمات  بها  المرتبطة  والمخاطر  الوالدة  عالجات  تغطية   .2

بالعالجات ال�ضحية – التعوي�ضات اليومية(؛

3. القيام بعمليات االإ�ضعاف المرتبطة بالمر�س والوالدة والحادثة؛

4. منح ت�ضبيقات عن التعوي�ضات عن المر�س؛

5. القيام باأعمال الوقاية �ضد االأخطار المرتبطة بالمر�س والوالدة والحوادث؛

6. منح روؤو�س اأموال اأو اإيرادات في حال الوفاة اأو ال�ضيخوخة؛

7. منح معونات وم�ضاعدات؛

تتولى  اأخرى  االإيواء وكذا وحدات اجتماعية  الراحة ودور  اإحداث دور   .8

المحتاجين  واالأ�ضخا�س  الم�ضنين  واالأ�ضخا�س  واالأ�ضرة  الطفولة  حماية 

لم�ضاعدة الغير اأو ذوي االحتياجات الخا�ضة، عدا موؤ�ض�ضات تقدم خدمات 

االأدوية  توريد  موؤ�ض�ضات  اأو  اال�ضت�ضفاء  اأو  العالج  اأو  الت�ضخي�س  مجال  في 

والمعدات و االآالت واأجهزة التروي�س الطبي اأو هما معا اأو وحدة ذات طابع 

تجاري اأو ت�ضتهدف الربح اأو تدخل في اإطار مهنة منظمة و/اأو يقننها ت�ضريع 

خا�س.

المنخرطين  على  مق�ضورا  االجتماعية  االأعمال  هذه  ولوج  يكون  اأن  يجب 

وذوي حقوقهم؛

في  الوطنية  ال�صيا�صة  مع  تما�صيا  للدولة  ال�صحي  الن�صاط  في  االإ�صهام   .9

والن�صو�ص  الت�صريع  قبل  من  المحددة  لل�صروط  وفقا  وذلك  ال�صحة  مجال 

القانونية الجاري بها العمل؛

10. عالوة على ذلك، يمكن للتعا�ضديات القيام، لح�ضاب هيئات اأخرى، 

مبرمة  اتفاقيات  بموجب  وذلك   1 البند  في  اإليها  الم�ضار  االأخطار  بتدبير 

بر�ضم هذا  التزام مالي  اأي  للتعا�ضديات تحمل  الهيئات. ال يمكن  مع هذه 

التدبير.

11. تحدد �صروط وكيفية تطبيق هذه المادة بن�ص تنظيمي.

كيفما  الهيئات  اأو  الجمعيات  تخ�ضع  اأن  يجب   :63 ظهير  من   2 الف�صل 

كان نوعها التي تطابق غايتها التعريف المبين في الف�ضل االأول اأعاله لنظام 

جمعيات التعاون المتبادل المن�ضو�س عليه في ظهيرنا ال�ضريف هذا.

الم�صبوط  المتبادل  الفالحي  التعاون  جمعيات  الوجوب  هذا  من  وتعفى 

�ضيرها بالظهير ال�ضريف ال�ضادر في 17 �ضفر 1339 )30 اأكتوبر 1920(.
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الف�صل 3 من ظهير 63: يجوز تاأليف جمعيات التعاون المتبادل من اأع�ضاء 

م�ضاهمين واأع�ضاء �ضرفيين.

ويعتبر اأع�صاء م�صاهمين االأ�صخا�ص الذين يوؤدون واجب االنخراط فيكت�صبون 

بذلك قابلية التمتع والمنافع االجتماعية اإما �ضخ�ضيا اأو الأفراد عائالتهم.

اأما االأع�صاء ال�صرفيون فهم الذين يدفعون واجب االنخراط اأو يقدمون هبات 

المنافع  من  اال�ضتفادة  غير  من  لذلك  مماثلة  خدمات  للجمعية  يوؤدون  اأو 

االجتماعية. وي�ضوغ لالأ�ضخا�س المعنويين اأن يكونوا اأع�ضاء �ضرفيين.

ويجوز للقا�ضرين اأن ينخرطوا في جمعيات التعاون المتبادل من غير تدخل 

ممثلهم القانوني.

ل�ضالح  خ�ضو�ضية  منافع  ترتب  اأن  المتبادل  التعاون  لجمعيات  يمكن  وال 

بع�س االأع�ضاء الم�ضاهمين اإن لم تبررها على الخ�ضو�س االأخطار المحتملة 

اأو الواجبات الموؤداة عن االنخراط اأو الحالة العائلية للمعنيين باالأمر.

المادة 3: يجوز تاأليف التعا�ضدية من اأع�ضاء م�ضاهمين يدعون »منخرطون« 

واأع�ضاء �ضرفيين.

اإما �ضخ�ضيا واإما لفائدة ذوي  يعتبر منخرطين، االأ�ضخا�س الذين يكت�ضبون، 

حقوقهم اأو م�ضتفيدين اآخرين، حق اال�ضتفادة من الخدمات الم�ضمونة من 

طرف التعا�ضدية مقابل اأداء ا�ضتراك. 

الداخلي  النظام  في  مبلغه  يحدد  لالنخراط  واجبا  المنخرطون  يوؤدي 

للتعا�ضدية.

اأو  اأو يقدمون هبات  اأع�ضاء �ضرفيين االأ�ضخا�س الذين يوؤدون ا�ضتراكا  يعتبر 

اأ�ضدوا للتعا�ضدية خدمات مماثلة لذلك دون اال�ضتفادة من الخدمات التي 

تقدمها التعا�ضدية. ويمكن لالأ�ضخا�س المعنويين اأن يكونوا اأع�ضاء �ضرفيين. 

منخرطين  ي�صبحوا  اأن  المتوفى  المنخرط  ذوي حقوق  من  للقا�صرين  يجوز 

بالتعا�ضدية.

من  فئات  اأو  المنخرطين  بين  تمييزا  تحدث  اأن  للتعا�ضدية  يمكن  ال 

المنخرطين فيما يخ�س م�ضتوى الخدمات واال�ضتراكات ما لم تبررها االأخطار 

المتحملة اأو اال�صتراكات الموؤداة اأو و�صعية ذوي حقوق المعنيين باالأمر اأو 

الم�ضتفيدين من الخدمات.

الف�صل 7 من ظهير 63 )المقطع االأول(: ال يجوز الأي جمعية من جمعيات 

التعاون المتبادل اأن ت�صرع في عملها قبل اأن ي�صادق على نظمها االأ�صا�صية 

طبق ال�صروط المقررة في الف�صل الرابع.

الفــرع الثانــي 

التاأ�صي�ض

المــادة 4:

اأن ت�ضرع في العمليات المن�ضو�س عليها في المادة  ال يحق الأي تعا�ضدية 

الم�صادق  االإداريين  للقرارين  الر�صمية  الجريدة  الن�صر في  بعد  اإال  اأعاله   2

بموجبهما على نظامها االأ�ضا�ضي و�ضابطها الداخلي.

غير  الجمعيات  على  ويمنع  الثاني(:  )المقطع   63 ظهير  من   7 الف�صل 

االأ�صا�صية  نظمها  في  ت�صتعمل  اأن  هذا  ال�صريف  ظهيرنا  نطاق  في  الداخلة 

اأي  الم�ضتندات  من  ذلك  غير  اأو  واإعالناتها  ون�ضراتها  وعقودها  و�ضوابطها 

ت�ضمية قد يترتب عليها التبا�س بجمعيات التعاون المتبادل.

المــادة 5:

في  ي�صتعمل  اأن  القانون  هذا  نطاق  في  يدخل  ال  �صخ�ص  كل  على  يمنع 

النظام االأ�ضا�ضي وال�ضوابط والعقود واالتفاقيات والبيانات والمل�ضقات اأو في 

اأي ت�صمية قد يترتب عنها خلط مع تعا�صديات االحتياط  اأخرى  كل وثيقة 

االجتماعي.

المــادة 6:

يجب على التعا�ضدية اأن تثبت توفرها على عدد اأدنى من المنخرطين يحدد 

بن�س تنظيمي والذي يجب اأن ال يقل عن خم�ضة اآالف ) 5000 ( منخرط.

 وال يطبق هذا المقت�ضى على كل تعا�ضدية تلتزم من خالل نظامها االأ�ضا�ضي 

باالنخراط في اتحاد للتعا�صديات له نف�ص غر�صها.
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الف�صل 5 من ظهير 63:

يعين في النظم االأ�ضا�ضية ما يلي:

1. المركز االأ�ضا�ضي الذي يجب اأن يكون بالمغرب؛

2. هدف الجمعية؛

3. �صروط وكيفية قبول االأع�صاء الم�صاهمين واالأع�صاء ال�صرفيين وحذفهم 

واإق�ضائهم؛

4. تركيب المجل�س االإداري وطيفية انتخاب اأع�ضائه، مع بيان نوع �ضلطاتهم 

واأمدها و�صروط االنتخاب في االجتماع العام وحق االأع�صاء في تمثيلهم فيه؛

5. واجبات ومنافع االأع�ضاء الم�ضاهمين اأو عائالتهم؛

6. كيفيات توظيف االأموال و�ضحبها؛

7. �صروط حل الجمعيات اختياريا وت�صفيتها.

وال�ضوؤون  ال�ضغل  في  المنتدب  الوزير  ي�ضدره  م�ضترك  قرار  بموجب  وتو�ضع 

المتبادل  للتعاون  االأعلى  المجل�س  ا�ضت�ضارة  بعد  المالية  ووزير  االجتماعية 

الموؤ�ض�س بموجب الف�ضل 45 من ظهيرنا ال�ضريف هذا نظم اأ�ضا�ضية نموذجية 

وتعين فيه مقت�ضيات هذه النظم االأ�ضا�ضية التي تكت�ضي �ضبغة اإلزامية..

المــادة 7:

يحدد النظام االأ�ضا�ضي: 

غر�س التعا�ضدية مع التقيد باأحكام المادة 2 اأعاله؛

المقر االجتماعي الذي يجباأن يوجد بالمغرب؛

مجال  و/اأو  لخدماتها  الترابية  الدائرة  االقت�ضاء،  وعند  التعا�ضدية،  ت�ضمية 

اأن�ضطة منخرطيها؛

العدد االأدنى للمنخرطين الذي ال يمكن اأن يقل عن الحد االأدنى المن�ضو�س 

عليه في المادة 6 اأعاله؛

�صروط وكيفية قبول و�صطب واإق�صاء  المنخرطين واالأع�صاء ال�صرفيين؛

الجماعية  االإدارة  اأع�ضائه وتركيبة  انتخاب  االإداري وكيفية  المجل�س  تركيبة 

في  االأع�صاء  وحق  العام  الجمع  في  الت�صويت  و�صروط  انتداباتهم  ومدة 

تمثيلهم فيه ؛

واجبات وحقوق المنخرطين وذوي حقوقهم؛

�صروط الحل االختياري. 

عالوة على البيانات الواردة في الفقرة ال�ضابقة، ودون االإخالل بكل البيانات 

االأخرى المفيدة، يجب اأن ين�س النظام االأ�ضا�ضي للتعا�ضدية على �ضالحيات 

وتاأليف مختلف االأجهزة وحقوق وواجبات اأع�صاء التعا�صدية في ت�صيير هذه 

االأخيرة وكذا �صروط قبولهم واإعفائهم من هذه االأجهزة.

راأي  ا�ضتطالع  بعد  اإداري  بقرار  للتعا�ضديات  نموذجي  اأ�ضا�ضي  نظام  يو�ضع 

المجل�س االأعلى للتعا�ضد المحدث بموجب المادة 183 اأدناه.
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الف�صل 43، النظم النموذجية

العام،  الجمع  عليه  وي�صادق  االإداري  المجل�ص  ي�صعه  داخلي  نظام  يحدد 

�صروط تطبيق هذه النظم االأ�صا�صية.

يمكن للمجل�س االإداري تغيير النظام الداخلي، �ضريطة الم�ضادقة عليه من 

قبل اأقرب جمع عام. وجميع اأع�ضاء الجمعية ملزمون بالخ�ضوع له، مثله في 

ذلك مثل النظم االأ�ضا�ضية )57(

الهام�ض 57: النظام الداخلي لي�س اإجباريا. وحين تتم اإقامته ال يمكنه الرفع 

من واجبات االأع�ضاء الم�ضاهمين وال�ضرفيين، كما ال يمكنه اأن يفتح ل�ضالح 

المنخرطين منافع غير تلك المن�ضو�س عليها في النظم االأ�ضا�ضية.

المــادة 8:

يحدد النظام الداخلي ال�صروط واالإجراءات المتعلقة على الخ�صو�ص ب:

1. انخراط المنخرطين وقبول االأع�صاء ال�صرفيين؛

2. تخويل الحق في اال�ضتفادة من الخدمات المغطاة؛

3. واجبات اأع�ضاء التعا�ضدية؛

4. اإرجاع الم�ضاريف اأو تحمل الخدمات؛

5. اإيداع الوثائق المثبتة للم�صاريف الموؤداة من قبل المنخرط و كذا اأجل 

هذا االإيداع؛

6. ممار�ضة المراقبة الطبية.

عالوة على ذلك، يجب اأن ين�س النظام الداخلي على:

الإرجاع  يوما   )90( ت�ضعين  يتجاوز  ال  اأن  يجب  الذي  االأق�ضى  االأجل   .1

الم�ضاريف الطبية للمنخرطين وخم�ضة )5( اأيام للح�ضول على التحمل؛

2. االأجل االأق�ضى ل�ضرف م�ضتحقات مقدمي العالجات على اأ�ضا�س اأن ال 

يتجاوز مائة و ثمانين )180( يوما؛

3. مدة اأداء اال�ضتراكات ال�ضابقة لتخويل الحق في اال�ضتفادة من الخدمات؛ 

النظام  في  عليها  من�صو�ص  اأخرى  خدمة  اأي  تحمل  وكيفية  �صروط   .4

والم�ضاعدات  بالمعونات  المتعلقة  تلك  وخ�ضو�ضا  للتعا�ضدية  االأ�ضا�ضي 

واالإ�ضعاف الطبي.

 

واالأع�ضاء  المنخرطين  التزامات  في  الزيادة  الداخلي  لل�ضابط  يمكن  ال 

ال�ضرفيين. وال يمكنه منح امتيازات للمنخرطين غير تلك المن�ضو�س عليها 

في النظام االأ�ضا�ضي.

النظام  ال�ضرفيين لمقت�ضيات  المنخرطين واالأع�ضاء  اأن يخ�ضع جميع  يجب 

الداخلي كخ�ضوعهم للنظام االأ�ضا�ضي. 
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المــادة 9 :

المتطلبة  البيانات  كل  الداخلي  النظام  اأو  االأ�ضا�ضي  النظام  يت�ضمن  لم  اإذا 

االإجراءات  باأحد  القيام  اأغفال  اأو  التطبيقية  ون�ضو�ضه  القانون  هذا  بموجب 

المن�ضو�س عليها فيما يخ�س تاأ�ضي�س التعا�ضدية اأو تمت ب�ضورة غير قانونية، 

يخول لكل ذي م�ضلحة تقديم طلب للق�ضاء لتوجيه اأمر بت�ضوية عملية التاأ�ضي�س 

تحت طائلة غرامة تهديدية. كما يمكن للنيابة العامة التقدم بنف�س الطلب.

تتقادم الدعوى الم�ضار اإليها في الفقرة اأعاله بمرور ثالث )3( �ضنوات ابتداء 

من تاريخ ن�ضر القرار االإداري الم�ضترك بين الوزير المكلف بال�ضغل والوزير 

النظام االأ�صا�صي للتعا�صدية، في  بالمالية، الم�صادق بموجبه على  المكلف 

الجريدة الر�ضمية. 

المــادة 10:

عند االنخراط في التعا�صدية، يجب على هذه االأخيرة اأن ت�صلم للمنخرط النظام 

االأ�ضا�ضي والنظام الداخلي ويجب عليها اأن تتوفر على اإثبات هذا الت�ضليم.

النظام  على  يطراأ  تعديل  كل  التعا�ضدية  منخرطي  علم  اإلى  يبلغ  اأن  يجب   

االأ�ضا�ضي اأو النظام الداخلي لهذه التعا�ضدية.
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المــادة 11:

تودع االأموال الم�صتخل�صة من اأداء واجب االنخراط با�صم التعا�صدية التي 

التاأ�ضي�س في ح�ضاب بنكي مجمد مع قائمة للمنخرطين ت�ضم  هي في طور 

الوطنية  تعريفهم  بطاقة  ورقم  والعائلي  ال�ضخ�ضي  ا�ضمهم  وتبين  توقيعاتهم 

و�ضفتهم وعنوانهم والمبالغ المدفوعة من طرف كل واحد منهم.

القائمة  بو�ضع  �ضحبها،  يتم  اأن  اإلى  لديها،  االأموال  المودعة  الموؤ�ض�ضة  وتلزم 

الم�صار اإليها في الفقرة ال�صابقة رهن اإ�صارة كل منخرط. و يمكن لمن طلب 

ذلك االطالع على هذه القائمة والح�ضول على ن�ضخة منها على نفقته.

يقوم وكيل مفو�س عن االإدارة الجماعية ب�ضحب هذه االأموال مقابل ت�ضليم 

تم  للتعا�صديةكما  االأ�صا�صي  النظام  على  بموجبه  الم�صادق  االإداري  القرار 

ن�ضره في الجريدة الر�ضمية.

في  اأو  للتعا�ضدية  االأ�ضا�ضي  النظام  على  الم�ضادقة  االإدارة  رف�س  حالة  في 

حالة عدم اإيداع الوثائق المن�ضو�س عليها في المادة 14 اأدناه لدى االإدارة 

داخل اأجل مائة وثمانين )180( يوما من فتح الح�ضاب البنكي المخ�ض�س 

لتلقي االأموال الم�صتخل�صة من واجبات االنخراط ، يلزم على وجه الت�صامن، 

اأع�ضاء اأول مجل�س اإداري اأو الموؤ�ض�ضون، اإذا لم يوجد مجل�س اإداري، باإرجاع 

يوما.  )30( ثالثين  يتعدى  ال  اأجل  داخل  المنخرطين  اإلى  االأموال  هذه 

با�صترجاع  يقوم  من  بتعيين  ا�صتعجالي  اأمر  ا�صت�صدار  منخرط  لكل  يمكن 

االأموال المدفوعة و توزيعها على المنخرطين.

المــادة 12:

من  ويتكون  الموؤ�ض�ضين  من  بطلب  لالنعقاد  التاأ�ضي�ضي  العام  الجمع  يدعى 

جميع االأع�ضاء الذين وافقوا على م�ضروع تاأ�ضي�س التعا�ضدية.

اإال اأنه يمكن للمنخرط تمثيل منخرط اأو عدة منخرطين. 

ال يمكن للجمع العام التاأ�ضي�ضي اأن يتداول ب�ضورة �ضحيحة اإال بح�ضور اأو 

تمثيل ن�ضف )2/1( االأع�ضاء على االأقل. 

 )3/2( ثلثي  باأغلبية  اإال  التاأ�صي�صي  العام  الجمع  قرارات  على  ي�صادق  وال 

االأع�صاء الحا�صرين اأو الممثلين حيث يمتلك كل ع�صو �صوتا واحدا
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المــادة 13:

يقوم الجمع العام التاأ�ضي�ضي بما يلي:

- التحقق، قبل اأية مداولة، من االنخراط الفعلي لعدد المنخرطين المن�صو�ص 

عليه في النظام االأ�ضا�ضي مع احترام اأحكام المادة 6 اأعاله، باعتماد الئحة 

تعريفهم  بطاقة  ورقم  والعائلي  ال�ضخ�ضي  ا�ضمهم  وتبين  توقيعاتهم  تت�ضمن 

الوطنية و�صفتهم وعنوانهم، و من وجود �صهادة اإيداع مبالغ واجبات االنخراط 

في ح�ضاب بنكي مجمد مفتوح با�ضم التعا�ضدية التي هي في طور التاأ�ضي�س؛

- البث في م�صروع النظام االأ�صا�صي وم�صروع النظام الداخلي ؛

ال�صروط  فيهم  تتوفر  اأن  يجب  الذين  اإداري  مجل�ص  اأول  اأع�صاء  انتخاب   -

المن�ضو�س عليها في المادتين 51 و 79 اأدناه.

الم�ضندة  المهام  اإداري  مجل�س  اأول  اأع�ضاء  قبول  الجل�ضة  مح�ضر  ويثبت 

اإليهم.

الف�صل 4 من ظهير 63 )المقطع 1(:

مقابل  المالية  وبوزارة  االجتماعية  وال�ضوؤون  ال�ضغل  بوزارة  تودع  اأن  يجب 

التاأ�صي�صي  االجتماع  لدن  من  عليها  الم�صادق  االأ�صا�صية  النظم  و�صول 

م�ضفوعة بت�ضميم مالي لثالث �ضنوات.

المــادة 14:

يتعين على اأع�ضاء اأول مجل�ضاإداري اأن يقوموا، خالل المائة وثمانين )180( 

يوما الموالية لفتح الح�ضاب البنكي المخ�ض�س لتلقي المبالغ الم�ضتخل�ضة 

من واجبات االنخراط، باإيداع لدى االإدارة: 

1.  النظام االأ�ضا�ضي والنظام الداخلي كما تمت الم�ضادقة عليهما من طرف 

الجمع العام التاأ�ضي�ضي؛

2.  مح�ضر الجمع العام التاأ�ضي�ضي ؛

3.  الئحة المنخرطين تت�ضمن توقيعاتهم وتبين ا�ضمهم ال�ضخ�ضي والعائلي 

ورقم بطاقة تعريفهم الوطنية و�ضفتهم وعنوانهم والمبالغ المدفوعة من طرف 

كل واحد منهم ؛

اإيداع مبالغ واجبات االنخراط في ح�صاب بنكي مجمد  �صهادة تثبت    .4

با�ضم التعا�ضدية التي هي في طور التاأ�ضي�س.

5.  درا�صة تقنية معدة وفق ال�صروط المحددة بن�ص تنظيمي.

اإ�ضافة اإلى العنا�ضر المذكورة، فاالإدارة قد تطالب بمدها بكل معطى اأو وثيقة 

اإ�ضافية �ضرورية لتقديم راأي.

المــادة 15:

 يخول الأع�ضاء اأول مجل�س اإداري، داخل الثالثين)30( يوما الموالية لن�ضر 

القرار االإداري الم�صادق بموجبه على النظام االأ�صا�صي للتعا�صدية، الحق في 

تعيين اأع�ضاء مجل�س االإدارة الجماعية ومراقب اأو مراقبي الح�ضابات.
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المادة 16:

االإداري  القرار  ن�ضر  تاريخ  من  ابتداء  المعنوية  بال�ضخ�ضية  التعا�ضدية  تتمتع 

الم�صادق بموجبه على نظامها االأ�صا�صي.

تبليغ  تاريخ  اأو  الن�ضر  هذا  غاية  اإلى  التعا�ضدية،  اأع�ضاء  بين  العالقات  تبقى 

للمبادئ  االإدارة، خا�ضعة  االأ�ضا�ضي من طرف  النظام  الم�ضادقة على  رف�س 

العامة للقانون المطبقة على االلتزامات والعقود.

الف�صل 4 من ظهير 63:

.....................

في  المنتدب  الوزير  ي�ضدره  م�ضترك  قرار  رف�ضها  اأو  الم�ضادقة  ب�ضاأن  ويتخذ 

القرار في  يتخذ هذا  اأن  المالية، ويجب  ووزير  وال�ضوؤون االجتماعية  ال�ضغل 

اأجل ثالثة اأ�ضهر يبتدئ من تاريخ اإيداع النظم االأ�ضا�ضية.

غير اأن النظم االأ�ضا�ضية تعتبر م�ضادقا عليها اإذا ان�ضرم اأجل قدره ثالثة اأ�ضهر 

يبتدئ من تاريخ االإيداع ولم يتم رف�س الم�ضادقة بكيفية �ضريحة.

الفرع الثالث:

 الم�صادقة على النظام الأ�صا�صي والنظام الداخلي

المادة 17:

اإداري  قرار  الداخلي  والنظام  االأ�ضا�ضي  النظام  على  الم�ضادقة  ب�ضاأن  يتخذ 

في  ين�ضر  بالمالية،  المكلف  والوزير  بال�ضغل  المكلف  الوزير  بين  م�ضترك 

الجريدة الر�ضمية.

الف�صل 6 من ظهير 63:

ال يجوز رف�س الم�ضادقة اإال في الحالتين التاليتين:

1.  اإذا كانت النظم االأ�ضا�ضية غير مطابقة لمقت�ضيات القانون اأو المقت�ضيات 

االإلزامية للنظم االأ�ضا�ضية النموذجية الم�ضار اإليها في الف�ضل ال�ضالف.

2.  اإذا ظهر اأن التوازن المالي غير ممكن تحقيقه.

المادة 18:

ال يمكن رف�س الم�ضادقة المن�ضو�س عليها في المادة 17 اأعاله اإال:

1.  في حالة عدم احترام اأحكام هذا القانون اأو ن�ضو�ضه التطبيقية؛

2.  اإذا بدا اأن التوازن المالي غير ممكن تحقيقه؛

3.  اإذا اقت�ضت الم�ضلحة العامة ذلك

يجب تعليل رف�س الم�ضادقة.

على  و6  و5   4 الف�ضول  مقت�ضيات  تطبق   :63 ظهير  من   8 الف�صل 

التعديالت المدخلة على النظم االأ�ضا�ضية على اأن ال يعمل بهذه التعديالت 

وال�ضوؤون  ال�ضغل  في  المنتدب  الوزير  يقررها  م�ضتركة  م�ضادقة  بعد  اإال 

االجتماعية ووزير المالية.

المادة 19:

باإمكان التعا�ضدية اإدخال تعديالت على النظام االأ�ضا�ضي والنظام الداخلي. 

وفي هذه الحالة، يجب على التعا�ضدية اأن تر�ضل اإلى االإدارة:

1.  تعديالت النظام االأ�صا�صي و/اأو النظام الداخلي كما �صادق عليها الجمع 

العام غير العادي ؛

2.  مح�صر الجمع العام غير العادي الذي �صادق على هذه التعديالت؛

3.  درا�ضة تقنية عند االقت�ضاء.

وثيقة  وكل  معلومة  بكل  موافاتها  تطلب  اأن  االإدارة  باإمكان  الحال،  هذه  في 

اإ�ضافية �ضرورية الإبداء نظرها.

تنطبق مقت�ضيات المادتين 17 و18 اأعاله على تعديالت النظام االأ�ضا�ضي 

والنظام الداخلي.
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المادة 20:

يجب اأن تت�ضمن العقود والوثائق ال�ضادرة عن التعا�ضدية والموجهة لالأغيار، 

ت�ضميتها  والمن�ضورات،  االإعالنات  ومختلف  والفاتورات  الر�ضائل  ال�ضيما 

متبوعة مبا�صرة وب�صكل مقروء بعبارة »تعا�صدية االحتياط االجتماعي خا�صعة 

بمراجع  وكذا  االجتماعي  وبمقرها  التعا�ضد«  مدونة  بمثابة  رقم....  للقانون 

و�صابطها  االأ�صا�صي  نظامها  على  بموجبهما  الم�صادق  االإداريين  القرارين 

الداخلي ومراجع الجريدة الر�ضمية

الف�صل 9 من ظهير 63:

اإن جمعيات التعاون المتبادل ي�ضوغ االعتراف بكونها ذات م�ضلحة عمومية 

للتعاون  االأعلى  المجل�س  ا�ضت�ضارة  بعد  ي�ضدره  �ضريف  ظهير  بمقت�ضى 

المتبادل. ويمكن اإلغاء هذا الظهير ال�ضريف بنف�س الكيفية المذكورة فيما اإذا 

ت�ضبب عن اإدارة ال�ضركة اأو ت�ضييرها ما يبرر اتخاذ هذا االإجراء.

الباب الثاني:

اأجهــزة القــرار والإدارة

المادة 21:

اأجهزة القرار واالإدارة للتعا�ضدية هي:

1.  الجمع العام؛

2.  المجل�س االإداري؛

3.  االإدارة الجماعية.

المادة 22:

يدير التعا�ضدية مجل�س اإداريو اإدارة جماعية.
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الف�صل 10 من ظهير 63 – المقطع الأول

يعقد الأع�ضاء الجمعيات ال�ضرفيون منهم والم�ضاهمون اجتماعا عاما.....

الفرع الأول 

الجمـع العـــام

المادة 23:

تكون الجموع العامة اإما عادية اأو غير عادية. وتتكون من مجموع المنخرطين 

واالأع�ضْاء ال�ضرفيين.

ال تحق الم�ضاركة في الجمع العام اإال للمنخرطين الذين اأدوا كل ا�ضتراكاتهم. 

ويجوز للنظام االأ�صا�صي اأن ين�ص على �صروط اأخرى لم�صاركة المنخرطين في 

الجموع العامة.

الذين  ال�ضرفيين  واالأع�ضْاء  المنخرطين  قائمة  االإداري  المجل�س  يحدد 

يمكنهم الم�ضاركة في الجمع العام خم�ضة ع�ضر)15( يوما على االأقل قبل 

انعقاد الجمع العام.

يمكن لكل ع�ضو في الجمع العام اأن يطلع بنف�ضه اأو بوا�ضطة وكيل على هذه 

القائمة بالمقر االجتماعي للتعا�ضدية.

الف�صل 10 من ظهير 63 – المقطع الثاني

......... ويخول الحق في الت�ضويت لكل ع�ضو من اأع�ضاء الجمعية البالغين 

18 �ضنة على االأقل.

الف�صل 13، النظم النموذجية: حق الت�ضويت الذي يتمتع به المنخرطون 

القا�ضرون يمار�ضه ممثلوهم القانونيون.

الف�صل 10 من ظهير 63 – المقطع الثالث

ومن الجائز اأن تن�س النظم االأ�ضا�ضية على اأن اأع�ضاء الجمعية الذين عاقهم 

عائق مقبول عن الح�ضور في االجتماع العام يمكنهم الت�ضويت عن طريق 

التوكيل اأو المرا�ضلة.

الف�صل 11، النظم النموذجية:

يوكلوا  اأن  العام  الجمع  ح�ضور  عن  عائق  يعوقهم  الذين  االأع�ضاء  باإمكان 

تمثيلهم اإلى ع�ضو اآخر غير منتم اإلى الهيئة االإدارية للجمعية، دون اأن يتجاوز 

عدد التفوي�ضات التي يتوفر عليها �ضخ�س واحد... تفوي�ضا )13(

الهام�ض 13: يجب تحديد عدد التفوي�ضات التي يتوفر عليها �ضخ�س واحد، 

ممار�ضة  االأ�ضخا�س  من  �ضغيرة  اأو مجموعة  واحد  �ضخ�س  ي�ضتطيع  لكي ال 

تاأثير مهيمن اأثناء عملية الت�ضويت.

المادة  24:

 يملك حق الت�ضويت كل واحد من منخرطي التعا�ضدية واأع�ضائها ال�ضرفيين.

عليهم  والمحجور  القا�ضرين  للمنخرطين  بالن�ضبة  الت�ضويت  حق  يمار�س 

ح�ضب مدلول المادة 220 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة االأ�ضرة و 

المادتين 38 و39 من القانون الجنائي اأو عديمي االأهلية من قبل ممثليهم 

القانونيين.

اأن  بذلك،  االأ�ضا�ضي  النظام  �ضمح  اإذا  العام،  الجمع  في  ع�ضو  لكل  يمكن 

يمثل من طرف ع�صو اآخر من اختياره وفق ال�صروط المن�صو�ص عليها في هذا 

النظام. وال يمكن اإعطاء هذا التوكيل لم�ضتخدم بالتعا�ضدية.

اأجل  من  منحه  يمكن  اأنه  غير  واحد.  عام  جمع  اأجل  من  التوكيل  يمنح 

جمعين عامين، اأحدهما عادي و االآخر غير عادي، منعقدين في نف�س اليوم 

اأو داخل اأجل خم�ضة ع�ضر)15( يوما. 

للجموع  بالن�ضبة  ممنوحا  واحد  عام  جمع  اأجل  من  الممنوح  التوكيل  يعد 

العامة التي تدعى للتداول حول نف�س جدول االأعمال.

ال يجوز اأن يتجاوز عدد االأ�ضوات لدى وكيل واحد خم�ضة في المائة )5%( 

من عدد اأ�ضوات مجموع المنخرطين واالأع�ضاء ال�ضرفيين.
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الف�صل 10 من ظهير 63 – المقطع الرابع

اأع�ضائها  جمع  اإمكانها  في  لي�س  التي  المتبادل  التعاون  لجمعيات  ويجوز 

محلية  اأق�صام  تنظيم  دوائرها  نطاق  ات�صاع  اأو  عددهم  لكثرة  عام  اجتماع  في 

للت�ضويت، وفي هذه الحالة يتاألف االجتماع من مندوبين ينتخبون من طرف 

هذه االأق�ضام.

المادة 25: 

لكثرة  عام  اأع�ضائها في جمع  اإمكانها جمع  في  لي�س  التي  للتعا�ضدية،  يجوز 

عددهم اأو ات�صاع نطاق دائرتها، تنظيم اأق�صام للت�صويت الأجل انتخاب مناديب 

المنخرطين باالقتراع المبا�ضر. وفي هذه الحالة يتاألف الجمع العام من المناديب 

المنتخبين من طرف هذه االأق�ضام و من االأع�ضاء ال�ضرفيين.

يجب اأن يكون المنخرط قد اأدى كل ا�صتراكاته قبل اأن يقدم تر�صيحه النتخابه 

مندوبا اأو اأن ي�ضارك في الت�ضويت في االأق�ضام النتخاب المناديب.

يجب اأن ين�ص النظام االأ�صا�صي للتعا�صدية على �صروط انتخاب المناديب ومدة 

انتدابهم و�صروط الت�صويت في الجمع العام وحق المناديب في تمثيلهم فيه.

ينتخب المناديب لمدة اأق�ضاها �ضت )6( �ضنوات.

خالف  على  االأ�ضا�ضي  النظام  ين�س  لم  ما  المناديب  انتخاب  اإعادة  يمكن 

ذلك. غير اأنه ال يمكن انتخاب اأي مندوب على التوالي اأكثر من مرتين.

مبا�ضر  غير  اأو  مبا�ضر  مقابل  اأية  ال�ضفة  بهذه  يتلقى  اأن  للمندوب  يمكن  ال 

وكيفما كان �ضكله. 

اإال اأنه يمكن اأن يعو�س عن م�ضاريف التنقل واالإقامة بمنا�ضبة م�ضاركته في 

اجتماعات الجموع العامة.

المادة 26:

االأهلية  وعديمو  الغائبون  فيهم  بمن  الجميع  العامة  الجموع  قرارات  تلزم 

والمعار�ضون.

الف�صل 10 من ظهير 63 – المقطع الثاني

على  المدخلة  التغييرات  في  نظرها  العام  االجتماع  هيئة  تبدي  اأن  ويجب 

النظم االأ�ضا�ضية وفي حل الجمعية وكذا في �ضمها اإلى جمعية اأخرى...

الف�صل 30 من ظهير 63: اإن حل جمعية للتعاون المتبادل باالختيار الحر 

ال يجوز الت�صريح به اإال من طرف هيئة اجتماع عام انعقد فوق العادة لهذه 

الغاية بوا�ضطة اإعالن مبين فيه الغر�س من االجتماع. ويجب اأن تتوفر لدى 

ثلثي  باأغلبية  �ضحيحا  الت�ضويت  ويكون  المقيدين،  االأع�ضاء  اأغلبية  الهيئة 

االأع�ضاء الحا�ضرين.

الف�صل 50، النظم النموذجية: اإن حل جمعية للتعاون المتبادل باالختيار 

اإال من طرف هيئة اجتماع عام انعقد فوق العادة  الحر ال يجوز الت�صريح به 

لهذه الغاية بوا�ضطة اإعالن مبين فيه الغر�س من االجتماع. ويجب اأن تتوفر 

لدى الهيئة اأغلبية االأع�ضاء المقيدين، ويكون الت�ضويت �ضحيحا باأغلبية ثلثي 

االأع�ضاء الحا�ضرين اأو الممثلين.

المادة 27:

ال يوؤهل اإال جمع عام غير عادي للبث في:

تعديالت النظام االأ�ضا�ضي والنظام الداخلي ؛

اإحداث ال�ضناديق الم�ضتقلة والوحدات االجتماعية طبقا الأحكام المادتين 

138 و142 و144 و148 و167 اأدناه؛ 
اأنظمة ال�ضناديق الم�ضتقلة والوحدات االجتماعية والتعديالت المدخلة عليها؛

االنخراط في االتحادات وم�صاهمة التعا�صدية في هذه االتحادات، وان�صحاب 

التعا�ضدية من اتحاد ؛

حل اأو انف�ضال التعا�ضدية اأو اإدماجها مع تعا�ضدية اأخرى.

عدد  كان  اإذا  اإال  �ضحيحة  العادي  غير  العام  الجمع  مداوالت  تكون  ال 

اأو الممثلين ي�ضكل على االأقل ن�ضف)1/2( مجموع  االأع�ضاء الحا�ضرين 

الجمع  اأع�ضاء هذا  ثلثا)2/3(  يكون  اأن  اأنه يجب  اإال  العام.  الجمع  اأع�ضاء 

حا�ضرين في حالة التداول ب�ضاأن الحل اأو االنف�ضال اأو االإدماج.

االأغلبية المطلوبة للبث ب�صفة �صحيحة هي ثلثي)2/3( االأ�ضوات التي يتوفر 

اأن االأغلبية المطلوبة هي ثالثة  اأو الممثلون. غير  عليها االأع�ضاء الحا�ضرون 

اأرباع)3/4( اإذا كان الجمع العام مدعوا للبت في حاالت الحل اأو االنف�ضال 

اأو االإدماج.
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الف�صل 10 من ظهير 63 – المقطع الأول:

ال�ضرفيون منهم والم�ضاهمون اجتماعا عاما مرة في  الجمعيات  اأع�ضاء  يعقد 

المتعلق  التقرير  �ضاأن  في  الخ�ضو�س  عل  راأيهم  الإبداء  االأقل  على  ال�ضنة 

بالت�ضيير المعنوي والمالي الذي يقوم به المجل�س االإداري وللقيام عن طريق 

بانتخاب مت�ضرفي واأع�ضاء لجنة المراقبة المن�ضو�س عليها  االقتراع ال�ضري 

في الف�ضل 14 بعده �صمن ال�صروط المقررة في النظم االأ�صا�صية.

الف�صل 14، النظم النموذجية )مقت�صى اإجباري(

يتداول الجمع العام حول التقارير التي تقدم اإليه، ويبث في الم�صائل التي 

يرفعها اإليه المجل�س.

يبث الجمع العام في التقريرين االأدبي والمالي لمجل�ص االإدارة.

وحده الجمع العام له �ضالحية:

- انتخاب اأع�ضاء المجل�س االإداري ولجنة المراقبة؛

- تقرير التعديالت في النظم االأ�ضا�ضية؛

- تقرير اإحداث �ضناديق م�ضتقلة وخدمات واأعمال اجتماعية للجمعية؛

واالأعمال  والخدمات  الم�ضتقلة  ال�ضناديق  �ضوابط  على  الم�ضادقة   -

االجتماعية للجمعية؛

اإذا تم و�ضعه، والم�ضادقة على ما يدخل  - الم�ضادقة على النظام الداخلي 

عليه من تغييرات؛

- تحديد �ضقف االأموال التي يجري ا�ضتعمالها لكل فئة من التوظيفات التي 

ين�س عليها الف�ضل 20 من الظهير رقم 187-57-1، ال�ضادر بتاريخ 24 

جمادى الثانية 1383 )12 نونبر 1963(، المتعلق ب�ضن مدونة التعا�ضد؛

- البث في اإدماج اأو انف�صال اأو ت�صفية الجمعية؛

- تقرير:

لالأعمال  االإدارية  للم�ضالح  مقرات  لتكون  مباني  اإعداد  اأو  بناء  اأو  اقتناء 

االجتماعية اأو لل�ضناديق الم�ضتقلة؛

تفويت االأمالك العقارية المخ�ض�ضة للم�ضالح االإدارية، لالأعمال االجتماعية 

للجمعية اأو لل�ضناديق الم�ضتقلة.

المادة 28:

ينعقد الجمع العام العادي مرة في ال�ضنة على االأقل خالل ال�ضتة )6( اأ�ضهر 

الموالية الختتام ال�ضنة المالية الأجل الم�ضادقة على ح�ضابات ال�ضنة المالية 

المختتمة.

بعد تالوة تقرير مجل�س االإدارة الجماعية ومالحظاته ب�ضاأنه، يقدم المجل�س 

ذلك  على  عالوة  ال�ضنوية.  التركيبية  القوائم  العادي  العام  للجمع  االإداري 

يعر�س مراقب الح�ضابات في تقريره اإنجازه لمهمته وم�ضتنتجاته.

يقوم الجمع العام العادي بانتخاب اأع�ضاء المجل�س االإداري باالقتراع ال�ضري 

وكذا بتعيين مراقبي الح�ضابات المن�ضو�س عليه في المادة 99 اأدناه.
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الف�صل 12، النظم النموذجية )مقت�صى اإجباري(

على  الثلث  بح�صور  انعقد  اإذا  اإال  العام �صحيحة  الجمع  مداوالت  تكون  ال 

لوائح  على  المقيدين  والم�ضاهمين  ال�ضرفيين  االأع�ضاء  مجموع  من  االأقل 

مراقبة الجمعية )14( )15(.

عليها  يتوفر  التي  لالأ�ضوات  المطلقة  باالأغلبية  قراراته  العام  الجمع  يتخذ 

االأع�ضاء الحا�ضرون اأو الممثلون.

غير اأن االأغلبية الالزمة تكون من ثلثي االأع�ضاء الحا�ضرين اأو الممثلين، اإذا 

كانت المداولة تجري بخ�ضو�س تغيير النظم االأ�ضا�ضية... )16( )17(

الهام�ض 14:

1 - يتم احت�ضاب الن�ضاب باعتبار عدد االأع�ضاء الحا�ضرين ب�ضفة �ضخ�ضية 

اأو الذين �ضوتوا بالمرا�ضلة  اآخر  والممثلين، �ضواء منهم الذين فو�ضوا ع�ضوا 

متى كانت النظم االأ�ضا�ضية ت�ضمح بذلك.

2- باإمكان االأع�ضاء اأن يحددوا ن�ضابا اأعلى.

3- باإمكان االأع�ضاء الذين يرون ذلك مفيدا اأن يدخلوا بين الفقرتين االأوليين 

من هذا الف�ضل الن�س التالي:

موعد  قبل  ثاٍن  عام  جمع  ا�ضتدعاء  يتم  الن�ضاب،  هذا  بلوغ  يتحقق  لم  »اإذا 

الجمع ب... اأيام، وال تكون مداوالته �صحيحة اإال في نف�ص �صروط الن�صاب. 

لجمع  يدعى  الن�ضاب،  تحقيق  من  الثاني  العام  الجمع  هذا  يتمكن  لم  فاإذا 

عام ثالث خالل اأجل م�صاو على االأقل لالأجل المحدد اأعاله، يتداول ب�صفة 

�ضحيحة مهما كان عدد االأع�ضاء الحا�ضرين اأو الممثلين«.

الممثلين«  »االأع�ضاء  بتعبير  يق�ضد  االأغلبية،  احت�ضاب  في   :15 الهام�ض 

االأع�ضاء الذين فو�ضوا �ضلطة الت�ضويت اإلى ع�ضو اآخر، وكذا الذين ي�ضوتون 

بالمرا�ضلة متى كانت النظم االأ�ضا�ضية تتيح ذلك.

الهام�ض 16: حين يتكون الجمع العام من مناديب منتخبين من قبل فروع، 

يتم احت�ضاب الن�ضاب واالأغلبية اعتبارا لعدد المناديب الحا�ضرين واأولئك 

اأم الذين  اآخر،  اإلى مندوب  الت�ضويت  الممثلين، �ضواء الذين فو�ضوا �ضلطة 

ي�ضوتون بالمرا�ضلة متى كانت النظم االأ�ضا�ضية تتيح ذلك.

يجب على الجمعيات اأن تتبنى اأحد المقت�ضيين التاليين:

الحالة االأولى: ال يتوفر كل مندوب عن فرع انتخابي اإال على �ضوت واحد 

كممثل للفرع:

على  التاأم  اإذا  اإال  �ضحيحة  العام  الجمع  مداوالت  تكون  – ال  »الف�ضل... 

االأقل بربع المناديب الحا�ضرين اأو الممثلين اأو الم�ضوتين بالمرا�ضلة. وتتخذ 

قرارات المداولة على اأ�ضا�س اأغلبية اأ�ضوات هوؤالء المناديب.

الت�ضويت  كان  متى  المناديب،  اأ�ضوات  ثلثا  هي  المطلوبة  االأغلبية  اأن  »غير 

يتعلق... )الباقي دون تغيير(.

المادة 29:

يتخذ الجمع العام العادي كل القرارات ما عدا تلك الم�ضار اإليها في المادة 

27 اأعاله.

اإذا كان عدد االأع�ضاء  اإال  ال تكون مداوالت الجمع العام العادي �ضحيحة 

اأع�ضاء  مجموع   )3/1( ثلث  االأقل  على  ي�صكل  الممثلين  اأو  الحا�صرين 

الجمع العام. 

عليها  يتوفر  التي  لالأ�ضوات  المطلقة  باالأغلبية  قراراته  العام  الجمع  يتخذ 

االأع�ضاء الحا�ضرون اأو الممثلون.

المادة 30:

ال ت�ضكل قواعد الن�ضاب واالأغلبية المن�ضو�س عليها في المادتين 27 و29 

اأعاله اإال حدا قانونيا اأدنى يمكن الرفع منه بموجب النظام االأ�ضا�ضي.

في  اأعاله   29 المادة  اأو   27 المادة  في  اإليه  الم�ضار  الن�ضاب  يتوفر  لم  اإذا 

ثان خم�ضة  عام  لجمع  يدعى  اأن  يمكن  اأولى،  بدعوة  المنعقد  العام  الجمع 

ع�ضر )15( يوما قبل تاريخ انعقاده الذي يتداول وفق نف�ص �صروط الن�صاب.

اإذا لم يتوفر الن�صاب في الجمع العام الثاني يدعى لجمع عام ثالث خالل 

الخم�ضة ع�ضر )15( يوما ابتداء من تاريخ انعقاد الجمع العام الثاني والذي 

يتداول ب�ضفة �ضحيحة مهما كان عدد االأع�ضاء الحا�ضرين اأو الممثلين.
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انتخابي على عدد من االأ�ضوات  يتوفر كل مندوب عن فرع  الثانية:  الحالة 

م�ضاو لعدد االأع�ضاء ال�ضرفيين والم�ضاهمين المنتمين اإلى الفرع الذي يمثله 

ذلك المندوب:

»الف�ضل... – ال تكون مداوالت الجمع العام �ضحيحة اإال اإذا التاأم بعدد من 

ربع  بالمرا�ضلة، ال يقل عن  الم�ضوتين  اأو  الممثلين  اأو  الحا�ضرين  المناديب 

عدد اأع�ضاء الجمعية.

»تتخذ قرارات مداوالت الجمع العام على اأ�ضا�س االأغلبية المطلقة لالأ�ضوات 

التي يجمعها المناديب.

الت�ضويت  كان  متى  المناديب،  اأ�ضوات  ثلثا  هي  المطلوبة  االأغلبية  اأن  غير 

يتعلق... )الباقي دون تغيير(.

الخدمات دون  ي�صتفيدون من  المنخرط  عائلة  اأفراد  اإذا كان   :17 الهام�ض 

اأن يكونوا اأع�ضاء في الجمعية، يمكن اأن تت�ضمن النظم االأ�ضا�ضية المقت�ضى 

التالي:

�ضوته  اإلى  اإ�ضافة  الت�ضويت،  في  م�ضارك  ع�ضو  كل  يتوفر   – »الف�ضل... 

لي�ضوا  الذين  اأ�ضرته  اأفراد  لعدد  معادل  االأ�ضوات  من  عدد  على  الخا�س، 

النظم  هذه  بمقت�ضى  الخدمات  من  ي�ضتفيدون  لكنهم  الجمعية  في  اأع�ضاء 

االأ�ضا�ضية«.

الف�صل 10، النظم النموذجية )مقت�ضى اإجباري(

في  مرات  عام...  جمع  في   )9( والم�ضاهمون  ال�ضرفيون  االأع�ضاء  يجتمع 

ال�ضنة )10( بناء على دعوة من المجل�س االإداري.

يحدد المجل�س االإداري جدول االأعمال الخا�ضة بالجموع العامة، ويجب اأن 

يتو�ضل به االأع�ضاء م�ضبقا )11( برفقة اال�ضتدعاءات.

درا�ضتها  طلب  تقديم  يجري  م�ضاألة  كل  اإجباريا  االأعمال  جدول  يت�ضمن 

�ضهرا على االأقل قبل موعد انعقاد الجمع العام من قبل... )12( من اأع�ضاء 

الجمعية.

في حال اال�ضتعجال، يمكن للرئي�س الدعوة اإلى عقد جمع عام.

يكون اال�صتدعاء اإجباريا حين تتم المطالبة به كتابيا، اإما من قبل الثلث على 

المجل�س  ي�ضكلون  الذين  المت�ضرفين  اأغلبية  اأو  الجمعية،  اأع�ضاء  االأقل من 

بمقت�ضى النظام االأ�ضا�ضي.

المادة 31:

يقوم المجل�س االإداري بدعوة الجمع العام العادي لالنعقاد.

تم طلبها كتابة  اإذا  الدعوة  بهذه  القيام  االإداري  المجل�س  رئي�س  يجب على 

للتعا�ضدية  ال�ضرفيين  واالأع�ضاء  المنخرطين   )3/1( ثلث  طرف  من  �صواء 

على االأقل اأو ثلث )3/1( المناديب واالأع�ضاء ال�ضرفيين على االأقل اأو من 

طرف اأغلبية اأع�ضاء المجل�س االإداري اأو من طرف مجل�س االإدارة الجماعية 

طبقا الأحكام المادة 74 اأدناه.

المجل�س  طرف  من  العام  الجمع  دعوة  يتم  لم  واإذا  اال�ضتعجال،  حالة  في 

رئي�س  طرف  من  العام  الجمع  النعقاد  الدعوة  توجه  اأن  يمكن  االإداري، 

المجل�س االإداري اأو من طرف مراقب اأو مراقبي الح�ضابات.

ال يحق لمراقب اأو لمراقبي الح�ضابات دعوة الجمع العام لالنعقاد اإال بعد اأن 

يطلبوا دعوته من المجل�س االإداري دون جدوى.
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الهام�ض 9: يجب على الجمعيات ذات العدد الكبير من االأع�ضاء اأو التي 

من  العام  جمعها  تركيب  اإمكانية  ت�ضتعمل  حين  وا�ضع،  جغرافي  مجال  لها 

تعبير  عن  ت�ضتعي�س  اأن  اأع�ضاءها،  بينها  توزع  التي  الت�ضويت  فروع  مناديب 

»يجتمع  بتعبير  عام«  جمع  في  والم�ضاهمون  ال�ضرفيون  االأع�ضاء  »يجتمع 

مناديب االأع�ضاء ال�ضرفيين والم�ضاهمين في جمع عام«.

الهام�ض 10: مرة »واحدة« على االأقل.

العام،  الجمع  ت�ضكيل  في  المعتمدة  ال�ضياغة  ح�ضب   :11 الهام�ض 

اال�ضتعا�ضة عن تعبير »لالأع�ضاء« بتعبير »للمناديب«.

الهام�ض 12: يعود اإلى كل جمعية اأن تحدد رقما ح�ضب تركيبتها واأهميتها.

في حالة تعدد مراقبي الح�ضابات، يتفق هوؤالء بينهم ويحددون جدول االأعمال. 

واإذا اختلفوا ب�ضاأن جدوى دعوة الجمع لالنعقاد، يمكن الأحدهم اأن يطلب من 

رئي�س المحكمة ب�ضفته قا�ضي الم�ضتعجالت االإذن بتوجيه هذه الدعوة، على 

اأن ي�ضتدعي باقي مراقبي الح�ضابات و رئي�س المجل�س االإداري ب�ضورة قانونية. 

ويكون اأمر رئي�س المحكمة الذي يحدد جدول االأعمال غير قابل الأي طعن. 

وتتحمل التعا�ضدية الم�ضاريف المترتبة عن انعقاد الجمع العام

المادة 32:

وير�ضل  االإداري.  المجل�س  طرف  من  العامة  الجموع  اأعمال  جدول  يحدد 

م�ضبقا اإلى اأع�ضاء الجمع العام مرفقا بالدعوات.

ويدرج لزوما بجدول اأعمال الجمع العام كل مو�ضوع طلب تفح�ضه، ثالثين 

واالأع�ضاء  المنخرطون  العام،  الجمع  انعقاد  قبل  االأقل  على  يوما   )30(

ال�صرفيون اأو المناديب واالأع�صاء ال�صرفيون وفق ال�صروط المحددة في النظام 

االأ�ضا�ضي.

العادي  العام  الجمع  انعقاد  اإلى  الدعوة  ترفق  اأن  يجب  ذلك،  على  عالوة 

بالقوائم  وكذا  الجماعية  االإدارة  طرف  من  المعد  الت�ضيير  بتقرير  ال�ضنوي 

التركيبية لل�ضنة المالية المختتمة.

المادة 33:

الدعوة الأي جمع عام عادي  ابتداء من  العام،  الجمع  يحق لكل ع�ضو في 

اأو غير عادي، وعلى االأقل خالل الخم�ضة ع�ضر )15( يوما ال�ضابقة لتاريخ 

�ضيتم  وثيقة  كل  على  للتعا�ضدية  االجتماعي  بالمقر  االإطالع  االجتماع، 

المجال�س  اأع�ضاء  قوائم  على  االقت�ضاء،  وعند  العام  الجمع  على  عر�ضها 

بها  انخرطت  التي  لالتحادات  المزاولين  الجماعية  واالإدارات  االإدارية 

التعا�ضدية وكذا محا�ضر اآخر جموع عامة لتلك االتحادات.

المادة  34:

ال يمكن للجمع العام اأن يتداول ب�ضاأن مو�ضوع غير مدرج في جدول االأعمال.

الثالثة  اأو  الثانية  الدعوة  في  العام  الجمع  اأعمال  جدول  تغيير  يمكن  ال 

النعقاده.

المادة 35:

تقريرا عن  لكل جمع  ويقدم  يعد  اأن  العام  الجمع  بدعوة  القائم  على  يجب 

الموا�ضيع المدرجة في جدول االأعمال وعن القرارات المطروحة للت�ضويت.
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المادة 36:

المقر  اإلى  االأعمال  قرارات في جدول  اإدراج م�ضاريع  يوجه طلب  اأن  يجب 

االجتماعي بر�ضالة م�ضمونة مع اإ�ضعار بالتو�ضل قبل ع�ضرين )20( يوما على 

االأجل  هذا  تحديد  في  ويعتد  اأولى،  بدعوة  الجمع  انعقاد  تاريخ  من  االأقل 

بالتاريخ المبين في خاتم البريد.

المادة 37:

يبين النظام االأ�صا�صي ال�صروط التي تتم وفقها دعوة الجموع العامة لالنعقاد. 

ويجب ن�ضر هذه الدعوة بجريدتين وطنيتين، اإحداهما باللغة العربية واالأخرى 

 )15( ع�ضر  وذلك خم�ضة  القانونية  االإعالنات  ن�ضر  لهما  مخول  بالفرن�ضية، 

يوما على االأقل قبل التاريخ المحدد النعقاد الجمع العام.

طلب  العام  الجمع  في  ع�ضو  كل  م�ضمونة،  ر�ضالة  بوا�ضطة  يخبر،  اأن  يجب 

ذلك، بانعقاد كل جمع عام خم�ضة ع�ضر )15( يوما على االأقل قبل التاريخ 

المحدد النعقاد الجمع العام.

المادة 38: 

يكون االأجل الفا�ضل بين تاريخ، اإما اإدراج اإعالن الدعوة للجمع العام اأو اآخر 

اإدراج له في الجريدة واإما بعث الر�صائل الم�صمونة، وبين تاريخ انعقاد الجمع 

بالدعوة  االأمر  يتعلق  االأقل حينما  على  يوما   )15( ع�ضر  هو خم�ضة  العام، 

االأولى لالنعقاد و ثمانية )8( اأيام في الدعوات الموالية.

المادة 39: 

ينبغي اأن يبين اإعالن الدعوة ت�ضمية التعا�ضدية متبوعة، اإن اقت�ضى الحال، 

انعقاد  مكان  و  �ضاعة  و  ويوم  االجتماعي  مقرها  وعنوان  االأولى  باأحرفها 

االجتماع وكذا طبيعة الجمع العام وجدول اأعماله.

يجب اأن تذكر الدعوة الثانية اأو الثالثة النعقاد الجمع بتاريخ الجمع الذي لم 

يتمكن من التداول ب�ضفة �ضحيحة. 

المادة 40:

يمكن اإبطال كل جمع تمت دعوته لالنعقاد ب�ضفة غير قانونية. غير اأن دعوى 

االإبطال تكون غير مقبولة حينما يكون كل االأع�ضاء حا�ضرين اأو ممثلين في 

الجمع العام.

المادة 41 :

اآخر  مكان  اأي  في  اأو  للتعا�ضدية  االجتماعي  بالمقر  العامة  الجموع  تنعقد 

بالمدينة التي يوجد بها المقر االجتماعي المحدد في اإعالن الدعوة.
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المادة 42 :

والعائلي  ال�ضخ�ضي  اال�ضم  تبين  ح�ضور،  ورقة  عام  جمع  كل  عند  تم�ضك 

التي  االأ�ضوات  وعدد  وجدوا  اإن  وكالئهم  و  العام  الجمع  اأع�ضاء  وعنوان 

يتوفرون عليها.

يجب توقيع ورقة الح�ضور، التي تلحق بها التوكيالت التي فو�ضت لالأع�ضاء 

اأو التي وجهت للتعا�ضدية، من طرف االأع�ضاء الحا�ضرين ووكالء االأع�ضاء 

الممثلين وكذا م�ضادقة مكتب الجمع العام على �ضحة هذه الورقة. يتكون 

مكتب الجمع العام من رئي�س هذا الجمع وفاح�ضين اثنين )2( لالأ�ضوات 

ي�ضاعدهم كاتب.

المادة 43:

يتراأ�س الجموع العامة رئي�س المجل�س االإداري. وفي حال تعذر ذلك، يتراأ�س 

نائب الرئي�س الجمع العام. وفي حال تعذر ذلك ينعقد الجمع العام برئا�ضة 

الع�ضو االأكبر �ضنا.

يتم تكوين مكتب الجمع العام قبل بدء اأ�ضغال الجمع، وهو يتاألف من رئي�س 

هذا الجمع وفاح�ضين اثنين )2( بم�ضاعدة كاتب.

اإذا تمت دعوة الجمع العام من طرف مراقب اأو مراقبي الح�ضابات اأو وكيل 

دعوا  الذين  االأ�ضخا�س  اأحد  اأو  ال�ضخ�س  يراأ�ضه  الجمع  هذا  فاإن  ق�ضائي، 

النعقاده.

اأن  على  العام  الجمع  في  �ضنا  االأكبر  الع�ضوان  لالأ�ضوات،  فاح�ضين  يعين 

يقبال هذه المهمة.

المادة 44:

المكتب ويحرر في  اأع�ضاء  يوقعه  العامة في مح�ضر  الجموع  تثبت مداوالت 

�صجل اأو على اأوراق م�صتقلة وفقا لل�صروط المن�صو�ص عليها في المادة 45 اأدناه.

يبين هذا المح�ضر تاريخ انعقاد الجمع العام ومكانه وجدول اأعماله وت�ضكيلة 

الجمع  على  المعرو�ضة  والتقارير  والوثائق  بلوغه  تم  الذي  والن�ضاب  مكتبه 

وملخ�ضا للنقا�س ون�س القرارات المطروحة للت�ضويت ونتائج الت�ضويت.



83

م�ضروع قانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعا�ضد

المقت�صيات الحالية الم�صروع

Article 16 (alinéa 3) ST (Disposition obligatoire)
La composition du conseil d’administration est 
immédiatement portée à la connaissance du 
Ministre du Travail et des Affaires Sociales. Il en est 
de même de ses modifications successives.

المادة 45:

ت�ضمن محا�ضر اجتماعات الجموع العامة في �ضجل خا�س يم�ضك في المقر 

االجتماعي ويتم ترقيمه وتوقيعه من طرف رئي�س المجل�س االإداري. 

يجب اإطالع مراقبي الح�ضابات على هذا ال�ضجل بطلب منهم. ويجب على 

هوؤالء،كلما تطلب االأمر ذلك، اأن يخبروا اأع�ضاء االإدارة الجماعية والمجل�س 

االإداري عن كل مخالفة ب�ضاأن م�ضك هذا ال�ضجل ويعلنوا عنها في تقريرهم 

للجمع العام العادي.

المادة 46:

اكتمال  لعدم  �ضحيحة  ب�ضفة  التداول  العام  الجمع  على  يتعذر  حينما 

الن�ضاب، يحرر مكتب الجمع المذكور مح�ضرا بهذا ال�ضاأن.

المادة 47:

اأو  العامة  الجموع  محا�صر  ن�صخ  �صحة  على  �صحيحة  ب�صفة  ي�صادق 

الم�ضتخرجات عنها من طرف رئي�س المجل�س االإداري واإال من طرف رئي�س 

االإدارة الجماعية. 

المادة 48:

تعد باطلة مداوالت الجموع العامة المتخذة خرقا الأحكام المواد 28 و29 

و34 )المقطع االأول( و42.

المادة 49:

تبعث لالإدارة داخل اأجل ثالثين يوما )30( يوما من تاريخ انعقاد كل جمع 

عام ن�ضخة من مح�ضره وقائمة االأع�ضاء الحا�ضرين اأو الممثلين فيه.
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الف�صل 11 من ظهير 63 )المقطع الأول(

اإال لمغاربة  التعاون المتبادل  باإدارة جمعية من جمعيات  اأن يعهد  ال ي�ضوغ 

المدنية  21 �ضنة على االأقل، وغير مجردين من حقوقهم  العمر  بالغين من 

والوطنية.

Article 15 ST Alinéa 1 (Disposition obligatoire) 
La société est administrée par un conseil composé 
de … )18) membres élus à bulletins secrets par 
l’assemblé e générale.
Renvoi 18: les sociétés ont la faculté d’indiquer 
le minimum et le maximum entre lesquels sera 
compris le nombre des administrateurs. Il peut être 
prévu l’élection de membres suppléants.

الف�صل 11 من ظهير 63 )المقطع الثاني(

وال يمكن انتخاب المت�ضرفين اإال من بين االأع�ضاء الم�ضاهمين وال�ضرفيين... 

Article 15 ST Alinéa 3 (Disposition obligatoire) 
Le conseil doit comprendre deux tiers au moins des 
membres participants )20).

Article 15 ST Alinéa 2 (Disposition obligatoire) 
Ces membres obligatoirement choisis parmi les 
membres participants et honoraires de la société 
doivent être marocains )19), majeurs et jouir de 
leurs droits civils et civiques. 

Article 16 ST (2ème alinéa) 
Nul n’est élu au premier tour de scrutin s’il n’a réuni 
la majorité absolue des suffrages exprimés )23). Au 
deuxième tour, l’élection a lieu à la majorité relative ; 
dans le cas où les candidats obtiennent un nombre 
égal de suffrages, l’élection est acquise au plus âgé. 
…….

الفـرع الثانـي

 المجل�ض الإداري

المادة 50:

من  مجردين  وغير  مغاربة  يكونوا  اأن  االإداري  المجل�ص  اأع�صاء  في  ي�صترط 

حقوقهم المدنية والوطنية واأن ال يقل �ضنهم عن واحد وع�ضرين )21( �ضنة.

المادة 51:

اأع�ضاء على االأقل ومن �ضتة ع�ضر  اأربعة )4(  يتكون المجل�س االإداري من 

)16( ع�ضوا على االأكثر.

يتم انتخاب اأع�ضاء المجل�س االإداري من طرف ومن بين اأع�ضاء الجمع العام. 

يتم انتخاب اأع�ضاء المجل�س االإداري باالأغلبية الن�ضبية. وفي حالة ح�ضول 

المر�ضحين على عدد مت�ضاو من االأ�ضوات، ينتخب المر�ضح االأكبر �ضنا. 

يجب اأن يتكون ثلثا )3/2 ( المجل�س االإداري على االأقل من المنخرطين 

اأو مناديبهم. 

يجب اأن يكون رئي�س المجل�س االإداري ونائبه ع�ضوين منخرطين اأو مندوبين، 

�ضخ�ضين طبيعيين.

المادة 52:

يجب اأن ين�س النظام االأ�ضا�ضي على حد ال�ضن لمزاولة مهام ع�ضو المجل�س 

االإداري والذي يجب اأن ال يزيد عن خم�ضة و�ضبعين )75( �ضنة. 

ال يمكن لع�ضو في المجل�س االإداري اأن ينتمي في نف�س الوقت الأكثر من 

مجل�س اإداري للتعا�ضديات. اإال اأنه يمكن لع�ضو في مجل�س اإداري لتعا�ضدية 

ما اأن يكون ع�صوا في المجال�ص االإدارية لالتحادات التي تنخرط فيها.

يتعين على كل ع�ضو في المجل�س االإداري حينما يح�ضل على انتداب جديد 

ويوجد في و�ضعية مخالفة الأحكام الفقرة اأعاله، اأن يتخلى، داخل اأجل ت�ضعين 

)90( يوما من تاريخ انتخابه، عن اأحد انتداباته. عند ان�ضرام هذا االأجل، يعتبر 

هذا الع�ضو معفى من اأحدث انتداب اأو انتدابات له دون اأن يم�س هذا االإعفاء 

ب�ضحة المداوالت التي �ضارك فيها خالل االأجل المذكور اأعاله.
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الف�صل 11 من ظهير 63 )المقطع الثاني(

من  االأقل  على  الثلثين  من  االإداري  المجل�س  يتاألف  اأن  الواجب  ومن   ...

االأع�ضاء الم�ضاهمين، ويجدد هذا المجل�س في اأجل ال يتجاوز �ضت �ضنوات 

على اأ�صا�ص ال�صروط المحددة في النظم االأ�صا�صية وفقا للف�صل الخام�ص من 

ظهيرنا ال�ضريف هذا.

Article 16 ST (1er alinéa): Les membres du conseil 
d’administration sont élus pour ……. Ans et sont re-
nouvelés par …. tous les ….. )21) et )22).

Renvoi 21: fixer la durée du mandat )six ans au 
maximum)

Article 16 ST (2ème alinéa) 
……... Les membres du conseil sont rééligibles.

الف�صل 11 من ظهير 63 )المقطع الثالث(

اإما  �ضلطاته  من  جزءا  م�ضوؤوليته  تحت  يفو�س  اأن  االإداري  للمجل�س  ويجوز 

يقع  دائمة  اأم  كانت  موؤقتة  للت�ضيير  لجان  عدة  اأو  واحدة  للجنة  واإما  للرئي�س 

اختيار اأع�ضائها من بين المت�ضرفين.

Article 17 ST (2ème et 3ème alinéas) (Disposition fa-
cultative) 
Il est pourvu provisoirement par le conseil à la no-
mination d’administrateurs dans les sièges devenus 
vacants, sauf ratification par la plus prochaine as-
semblée générale. Les administrateurs ainsi nom-
més ne demeurent en fonctions que pendant la du-
rée restant à courir du mandat qui avait été confié à 
leurs prédécesseurs.

المادة 53:

ال يمكن اأن تتجاوز مدة انتداب اأع�ضاء المجل�س االإداري �ضت )6( �ضنوات. 

الفترة  انتدابهم  اإلى مدة  اإداري، ت�ضاف  اأول مجل�س  بالن�ضبة الأع�ضاء  اأنه  غير 

اأعاله  المادة 14  الوثائق المن�ضو�س عليها في  اإيداع  تاريخ  الممتدة ما بين 

وتاريخ ن�صر القرار االإداري الم�صادق بموجبه على النظام االأ�صا�صي للتعا�صدية. 

يمكن اإعادة انتخاب اأع�ضاء المجل�س االإداري ما لم ين�س النظام االأ�ضا�ضي 

المجل�س  اأي ع�ضو في  انتخاب  اإعادة  اأنه ال يمكن  على خالف ذلك. غير 

االإداري اإال مرة واحدة. 

العادي  العام  الجمع  اجتماع  بانتهاء  االإداري  المجل�س  اأع�ضاء  مهام  تنتهي 

الذي بث في ح�صابات ال�صنة المالية المن�صرمة والذي انعقد خالل ال�صنة 

التي ينتهي فيها انتداب اأع�ضاء المجل�س االإداري المذكورين.

المادة 54: 

اأن يعين ممثال  يلزم ال�ضخ�س المعنوي المنتخب داخل المجل�س االإداري 

نف�ص  ويتحمل  والواجبات  ال�صروط  لنف�ص  الممثل  هذا  ويخ�صع  عنه.  دائما 

الم�ضوؤولية المدنية والجنائية كما لو كان ع�ضوا في المجل�س با�ضمه الخا�س 

وذلك دون الم�ضا�س بالم�ضوؤولية الت�ضامنية لل�ضخ�س المعنوي الذي يمثله.

عندما يعزل ال�ضخ�س المعنوي ممثله، يتعين عليه تعوي�ضه في نف�س الوقت. 

ويبلغ القرارات التي يتخذها دون تاأخير للتعا�ضدية. ويقوم بنف�س االإجراء في 

حالة وفاة اأو ا�ضتقالة الممثل الدائم.  

المادة 55: 

في حالة �ضغور مقعد اأو عدة مقاعد الأع�ضاء المجل�س االإداري ب�ضبب الوفاة اأو 

اال�ضتقالة اأو الأي عائق اآخر، يمكن لهذا المجل�س القيام اأثناء الفترة الفا�ضلة 

بين جمعين عامين، بتعيينات موؤقتة من بين اأع�ضاء اآخر جمع عام.

من  تبقى  ما  اإال خالل  مهامهم  مزاولة  الموؤقتون  االأع�ضاء  هوؤالء  يوا�ضل  ال 

الذي  المقبل  العام  الجمع  انعقاد  اإلى حين  لمهمتهم  اأ�ضالفهم  مزاولة  مدة 

ينتخب اأع�ضاء جدد. ويمار�س هوؤالء االأع�ضاء المنتخبون مهامهم اإلى حين 

اأو  اأو الم�ضتقيلين  انتداب االأع�ضاء المتوفين  انتهاء الفترة المتبقية من مدة 

الذين عاقهم عائق.

Si les nominations faites par le conseil d’administra-
tion n’étaient pas ratifiées par l’assemblée, les déli-
bérations prises et les actes accomplis par lui n’en 
seraient pas moins valables.
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Article 18 ST- 3ème alinéa (Disposition obligatoire) 
Les membres du conseil d’administration ne peu-
vent ni se faire représenter, ni voter par correspon-
dance. 

اإذا اأ�ضبح عدد اأع�ضاء المجل�س االإداري اأقل من الحد االأدنى الذي ي�ضمح 

له بالتداول ب�ضفة �ضحيحة، وجب على رئي�س المجل�س اأو نائبه واإال اأي ع�ضو 

في المجل�س واإال رئي�س االإدارة الجماعية، دعوة الجمع العام العادي لالنعقاد 

ق�ضد  وذلك  ال�ضغور  تاريخ  من  يوما   )30( ثالثين  يتعدى  ال  اأجل  داخل 

ا�ضتكمال عدد اأع�ضاء المجل�س االإداري.

اإذا اأغفل المجل�س االإداري القيام بالتعيينات المتطلبة اأو اإذا لم تتم الدعوة 

اإلى عقد الجمع العام، يمكن لكل ذي م�ضلحة اأن يطلب من رئي�س المحكمة 

ب�ضفته قا�ضي الم�ضتعجالت تعيين وكيل مكلف بدعوة الجمع العام لالنعقاد 

ق�ضد اإجراء انتخابات ال�ضتكمال عدد اأع�ضاء المجل�س االإداري.

المادة 56: 

يمكن لع�ضو في المجل�س االإداري، ما لم ين�س النظام االأ�ضا�ضي على خالف 

المجل�س.  لتمثيله في جل�ضة من جل�ضات  اآخرا  يوكل عنه ع�ضوا  اأن  ذلك، 

وال يمكن لكل ع�ضو اأن يكون له �ضوى توكيل واحد خالل نف�س الجل�ضة.

المادة 57:

الذي يحل  للرئي�س  ونائبا  رئي�ضا  اأع�ضائه  بين  االإداري من  المجل�س  ينتخب 

محله في مهامه اإذا عاق الرئي�ص عائق. 

يكلف الرئي�س بدعوة المجل�س لالنعقاد وبت�ضيير النقا�س فيه. 

يجب على المجل�س االإداري اأن يجتمع كلما دعت ال�ضرورة اإلى ذلك طبقا 

ال�صنة  النظام االأ�صا�صي وعلى االأقل مرة في  لل�صروط المن�صو�ص عليها في 

للبث في ح�صابات ال�صنة المالية االأخيرة. 

المادة 58:

 )2/1( ن�ضف  بح�ضور  اإال  �ضحيحة  ب�ضفة  االإداري  المجل�س  يتداول  ال 

اأع�ضائه على االأقل. 

تتخذ القرارات باأغلبية اأ�ضوات االأع�ضاء الحا�ضرين اأو الممثلين ما لم ين�س 

النظام االأ�ضا�ضي على اأغلبية اأكبر. 

في حالة ت�ضاوي االأ�ضوات، يرجح �ضوت رئي�س الجل�ضة ما لما ين�س النظام 

االأ�ضا�ضي على خالف ذلك.
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Article 18 ST- 1er alinéa (Disposition obligatoire) 
Le conseil se réunit chaque fois qu’il est convoqué 
par le président et au moins …. )24). 

Renvoi 24: Indiquer la périodicité des réunions

Article 18 ST- 4ème alinéa (Disposition obligatoire) 
Le conseil peut délibérer valablement si la majorité 
des membres qui le composent statutairement as-
siste à la séance )26).

Article 26 ST (disposition obligatoire): 
La composition du bureau est immédiatement por-
tée à la connaissance du ministre du travail et des 
affaires sociales. Il est de même de ses modifications 
successives.

الف�صل 12 من ظهير 63:

تكون وظائف اأع�ضاء المجل�س االإداري مجانية.

غير اأنه يجوز اأن ترجع للمت�ضرفين �ضوائر تنقلهم ومقامهم.

المادة 59:

يم�ضك �ضجل للح�ضور يوقعه كل اأع�ضاء المجل�س االإداري الم�ضاركين في 

االجتماع واالأ�ضخا�س االآخرون الحا�ضرون فيه بموجب اأحكام هذا القانون 

اأو الأي �ضبب اآخر.

المادة 60:

محا�صر  ن�صخ  �صحة  على  �صحيحة  ب�صفة  االإداري  المجل�ص  رئي�ص  ي�صادق 

المداوالت اأو م�ضتخرجاتها.

المادة 61:

تبعث لالإدارة، داخل اأجل خم�صة ع�صر )15( يوما من كل اجتماع المجل�س 

االإداري ن�ضخة من مح�ضره وقائمة االأع�ضاء الحا�ضرين فيه اأو الممثلين.

المادة 62:

اأي  على  من�ضبهم،  بحكم  الح�ضول  االإداري  المجل�س  الأع�ضاء  يمكن  ال 

مقابل مبا�ضر اأو غير مبا�ضر وكيفما كان �ضكله.

تنقلهم  يعو�ضوا عن م�ضاريف  اأن  االإداري  المجل�س  يمكن الأع�ضاء  اأنه  غير 

وفي  االإدارية  المجال�س  اجتماعات  في  م�ضاركتهم  بمنا�ضبة  واإقامتهم 

اجتماعات الجموع العامة.

المادة 63:

غير  اأو  مبا�ضرة  م�ضالح  لهم  تكون  اأن  االإداري  المجل�س  اأع�ضاء  على  يمنع 

مبا�ضرة اأو اأن يحتفظوا بها في مقاولة اأو موؤ�ض�ضة اأو اأية هيئة اأخرى تعاملت مع 

التعا�ضدية اأو في �ضفقة اأبرمت معها.
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الف�صل 13 من ظهير 63:

يمنع على المت�ضرفين اأن تكون لهم م�ضالح اأو اأن يحتفظوا بها ب�ضفة مبا�ضرة اأو 

غير مبا�ضرة في مقاولة تعاملت مع الجمعية اأو في �ضفقة اأبرمت معها.

الجمعية  اأجرتهم من  المتقا�ضين  الموظفين  اأن يكونوا من  يمنع عليهم  كما 

اأو اأن يتلقوا باأي وجه كان اأو في اأي �ضورة كانت اأجورا تنفذ بمنا�ضبة ت�ضيير 

الجمعية اأو بمنا�ضبة تاأدية المنافع المن�ضو�س عليها في النظم االأ�ضا�ضية.

اأجرتهم  يتقا�ضون  الذين  الموظفين  اأن يكونوا من  الجمعية  ويمكن الأع�ضاء 

من هذه الجمعية. وفي هذه الحالة ال يجوز انتخابهم لوظائف المت�ضرفين اأو 

اأع�ضاء لجنة المراقبة.

ويمنع على الجمعيات التعاونية ال�ضعي في اإبرام المعامالت وكذا ا�ضتخدام 

ال�ضما�ضرة باأجرة.

المادة 64:

يمنع على اأع�ضاء المجل�س االإداري اأن يكونوا من ماأجوري التعا�ضدية اأو اأن 

يتلقوا، مع مراعاة اأحكام المادة 62 اأعاله، مقابال باأي �ضفة من ال�ضفات واأي 

اأو تقديم خدمات من�ضو�س  �ضكل من االأ�ضكال بمنا�ضبة ت�ضيير التعا�ضدية 

عليها في النظام االأ�ضا�ضي.

يمكن لالأع�ضاء ال�ضرفيين، االأ�ضخا�س الذاتيين والمنخرطين اأن يكونوا من 

ماأجوري التعا�ضدية. وفي هذه الحالة ال يجوز انتخابهم اأع�ضاء في المجل�س 

االإداري.

ا�ضتخدام  وكذا  المعامالت  اإبرام  في  ال�ضعي  التعا�ضديات  على  يمنع 

ال�ضما�ضرة باأجرة.

المكتب

الفرع: تركيبة المكتب

Article 24 ST (Disposition obligatoire): Il est consti-
tué, au sein du conseil d’administration, un bu-
reau comprenant un président, ……., un trésorier, 
…….)31).

Renvoi 31 Un vice-président, un secrétaire, un tréso-
rier adjoint et un secrétaire adjoint peuvent, s’il y a 
lieu, être désignés.

الفــرع الثــالث

الإدارة الجماعيــة

المادة 65:

يدير التعا�ضدية اإدارة جماعية تتكون من ثالثة )03( اأع�ضاء.

تزاول االإدارة الجماعية مهامها تحت مراقبة المجل�س االإداري.
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Article 25 ST (Disposition, obligatoire): 
Le président et les membres du bureau sont élus 
dans les conditions suivantes, compte tenu des 
règles de majorité fixées par les présents statuts 
pour l’élection des membres du conseil d’adminis-
tration: …………………………)32) )33).

Renvoi 32: Les membres du bureau doivent obli-
gatoirement être élus. Toutes disposition contraire 
est nulle et non avenue.

Renvoi 33: Pour l’élection des membres du bureau, 
les sociétés ont le choix entre les trois formules sui-
vantes: 

1°) Le président est élu par l’assemblée. Les autres 
membres du bureau sont élus chaque année par 
le conseil d’administration au cours de la première 
réunion qui suit l’assemblée générale annuelle.

2°) Le président et les membres du bureau sont 
élus chaque année par le conseil d’administration 
au cours de la première réunion qui suit l’assem-
blée générale annuelle.

3°) Le président et les membres du bureau sont 
élus chaque année par l’assemblée générale.

Toutefois, quelle que soit la formule adoptée, 
lorsque le renouvellement partiel ou total du 
conseil d’administration a lieu à l’expiration des 
périodes excédant une année, l’élection des 
membres du bureau peut n’intervenir que lors de 
ce renouvellement.

المادة 66:

يوكل  الذي  االإداري  المجل�س  طرف  من  الجماعية  االإدارة  اأع�ضاء  يعين 

الأحدهم �ضفة الرئي�س.

خم�س  م�ضتوى  من  ديبلوم  على  حا�ضلين  االأع�ضاء  هوؤالء  يكون  اأن  يجب 

)5( �ضنوات جامعية بعد الباكلوريا م�ضلم من قبل موؤ�ض�ضة جامعية وطنية اأو 

على ديبلوم معترف بمعادلته من طرف االإدارة، واأن يتوفروا على تجربة مهنية 

في ميادين التعا�ضد اأو التقاعد اأو التاأمين ال تقل على خم�س )5( �ضنوات.

يكون اأع�ضاء االإدارة الجماعية من االأ�ضخا�س الطبيعيين تحت طائلة بطالن 

التعيين.

عند �ضغور مقعد اأحد اأع�ضاء االإدارة الجماعية، يتعين على المجل�س االإداري 

مالأه داخل اأجل �ضتين )60( يوما. واإال فيمكن لكل ذي م�ضلحة اأن يطلب 

من رئي�س المحكمة، ب�ضفته قا�ضي الم�ضتعجالت، القيام بهذا التعيين ب�ضفة 

موؤقتة. يمكن تعوي�س ال�ضخ�س المعين بهذه الطريقة في اأي وقت من طرف 

المجل�س االإداري.
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الف�صل 21 من ظهير 63 )المقطع الثاني(:

االأموال  توظيف  بمنا�ضبة  كان  باأي وجه  يقب�ضوا  اأن  المت�ضرفين  ويمنع على 

عمولة اأو اأجرا اأو مبلغا مرجعا.

المادة 67:

ال يمكن الأع�ضاء االإدارة الجماعية اأن يكونوا اأع�ضاء ال في المجل�س االإداري 

وال في الجمع العام.

المادة 68:

يمكن للجمع العام عزل اأع�ضاء االإدارة الجماعية بناء على اقتراح المجل�س 

االإداري.

اأجيرا  الوقت  نف�س  في  يكون  الذي  المعزول  الع�ضو  عمل  عقد  يف�ضخ  ال 

للتعا�ضدية ب�ضبب مجرد العزل.

المادة 69:

عن  تقل  اأن ال  على  الجماعية  االإدارة  انتداب  مدة  االأ�ضا�ضي  النظام  يحدد 

�ضنتين )2( واأال تتجاوز �ضت )6( �ضنوات. وفي حالة �ضغور اأحد المقاعد، 

يعين من ي�ضغله للمدة الباقية اإلى غاية تجديد االإدارة الجماعية.

المادة 70:

االإدارة  اأع�ضاء  من  ع�ضو  كل  اأجر  �ضرف  وطريقة  مبلغ  التعيين  عقد  يحدد 

الجماعية.

المادة 71:

غير  اأو  مبا�ضرة  م�ضالح  لهم  تكون  اأن  الجماعية  االإدارة  اأع�ضاء  على  يمنع 

مبا�ضرة اأو اأن يحتفظوا بها في مقاولة اأو موؤ�ض�ضة اأو اأية هيئة اأخرى تعاملت مع 

التعا�ضدية اأو في �ضفقة اأبرمت معها.

اأو  التعا�ضدية عمولة  اأموال  توظيف  بمنا�ضبة  يتلقوا  اأن  عليهم كذلك  ويمنع 

اأجرا اأو خ�ضما باأي �ضكل من االأ�ضكال.
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Article 22 ST
Le conseil dispose pour l’administration et la ges-
tion de la société de tous les pouvoirs qui ne sont 
pas expressément réservées à l’assemblée géné-
rale par le dahir n° 1-57-187 du 12 novembre 1963 
portant statut de la mutualité et par les présents 
statuts.

الفــرع الرابــع:

مهام و�صلطـات المجل�ض الإداري

والإدارة الجماعية

المادة 72:

الجماعية  االإدارة  ت�ضيير  على  الدائمة  المراقبة  االإداري  المجل�س  يمار�س 

للتعا�ضدية.

يقوم المجل�س االإداري بدعوة الجموع العامة ويحدد جدول اأعمالها ويح�ضر 

ن�س القرارات التي تعر�س عليها ون�س التقرير المتعلق بهذه القرارات الذي 

يقدم لها. 

يجب عليه بالخ�ضو�س اأن يقدم للجمع العام العادي ال�ضنوي تقرير الت�ضيير 

الذي اأعدته االإدارة الجماعية وفقا الأحكام المادة 74 اأدناه. 

عالوة على ذلك، يجب عليه تقديم تقارير الت�ضيير الآخر �ضنة مالية مختتمة 

لالتحادات التي تنخرط فيها التعا�صدية كما تمت الم�صادقة عليها من طرف 

الجموع العامة لتلك االتحادات.

يعر�س المجل�س االإداري على الجمع العام العادي ال�ضنوي مالحظاته ب�ضاأن 

تقرير االإدارة الجماعية وكذا ب�ضـاأن ح�ضابات ال�ضنة المالية.

يقوم المجل�س االإداري، في اأي فترة من ال�ضنة، بعمليات التحقق والمراقبة 

التي يراها مالئمة ويمكن له الح�ضول على الوثائق التي يراها مفيدة الإنجاز 

والمعلومات  البيانات  كل  على  االإطالع  المجل�س  الأع�ضاء  ويمكن  مهمته. 

المتعلقة بالتعا�ضدية.

المادة 73:

اأع�صاء  فيها  تنخرط  التي  لالتحادات  العامة  الجموع  في  التعا�صدية  يمثل 

مجل�ضها االإداري.
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Article 27 ST (Disposition obligatoire):
 Le président assure la régularité du fonctionne-
ment de société, conformément aux statuts. Il 
préside les réunions du conseil d’administration et 
des assemblées générales dont il assure l’ordre et 
la police.

Il signe tous les actes et délibérations ; il représente 
la société en justice et dans les actes de la vie civile. 
Il fournit à l’autorité compétente, dans les trois pre-
miers mois de chaque année, les renseignements 
statistiques et financiers prévus par l’article 25 du 
dahir n° 1-57-187 du 24 joumada II 1383 )12 no-
vembre 1963) portant statut de la mutualité )34) 
)35) )36).

Article 28ST (Disposition obligatoire): Le trésorier 
fait les encaissements et les paiements ; il tient les 
livres de comptabilité.

Il est responsable du maniement des fonds et des 
titres de la société.

Il paie sur mandats visés par le président et perçoit 
avec l’autorisation du conseil, toutes les sommes 
dues à un titre quelconque aux sociétés en accom-
plissant à cet effet toutes les formalités nécessaires.

Il fait, après décision du conseil, procéder aux 
achats, aux ventes et, d’une façon générale, à 
toutes les opérations concernant les titres et va-
leurs )37).

Les opérations de retrait de fonds et de virement 
sur les comptes de dépôts de la société s’effectuent 
sous deux signatures conjointes, celle du trésorier 
et celle du président )38) )39).

Le trésorier présente à l’assemblée générale un 
rapport annuel sur la situation financière de la so-
ciété )40).

Renvoi 34: Les statuts peuvent également prévoir 
la disposition suivante: 

المادة 74:

التعا�ضدية في جميع  با�ضم  للت�ضرف  ال�ضلط  اأو�ضع  الجماعية  لالإدارة  تخول 

المخولة  ال�ضلط  مراعاة  مع  التعا�ضدية  غر�س  حدود  في  وتزاولها  الظروف. 

�ضراحة بمقت�ضى هذا القانون للمجل�س االإداري والجموع العامة.

يمكن للنظام االأ�ضا�ضي اأن يخ�ضع اإبرام العمليات التي ين�س عليها لترخي�س 

العمليات  اإحدى  ت�ضتلزم  حينما  و  االإداري.  المجل�س  طرف  من  م�ضبق 

ترخي�ضا من المجل�س االإداري ويرف�س هذا االأخير منحه، يمكن اأن تعر�س 

االإدارة الجماعية الخالف على الجمع العام للبث فيه.

للم�ضاهمات  الجزئي  اأو  الكلي  والتفويت  بطبيعته  العقار  تفويت  ي�ضتوجب 

ترخي�ضا من المجل�س االإداري. ويحدد هذا االأخير مبلغا لكل عملية. غير اأنه 

اأو  اأو �ضمانات احتياطية  اأن يرخ�س لالإدارة الجماعية بمنح كفاالت  يمكن 

�ضمانات، دون تحديد لمبلغها، لالإدارات الجبائية والجمركية.

حينما تتجاوز اإحدى العمليات المبلغ المحدد بهذه الكيفية، يجب الح�ضول 

على ترخي�س المجل�س االإداري في كل حالة.

تقدم االإدارة الجماعية للمجل�س االإداري، بعد اختتام كل �ضنة مالية وداخل 

فح�ضها  بغر�س  الت�ضيير  وتقرير  التركيبية  القوائم  اأ�ضهر   )3( ثالثة  اأجل 

ومراقبتها.

تتداول االإدارة الجماعية و يتخذ قراراتها وفقا لل�صروط المحددة في النظام 

خالف  على  االأ�ضا�ضي  النظام  ين�س  لم  ما  الأع�ضائها،  ويمكن  االأ�ضا�ضي. 

ذلك، اأن يتقا�ضموا بينهم مهام االإدارة بترخي�س من المجل�س االإداري. غير 

تجريد  التق�ضيم  هذا  عن  يترتب  اأن  االأحوال  من  حال  اأي  في  يجوز  ال  اأنه 

االإدارة الجماعية من �ضبغتها كجهاز يتولى اإدارة التعا�ضدية جماعيا.

المادة 75:

واأمام  االأغيار  مع  عالقاتها  في  التعا�ضدية  الجماعية  االإدارة  رئي�س  يمثل 

المحاكم.
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«Le président peut, sous sa responsabilité et 
son contrôle, et avec l’autorisation du conseil 
d’administration, confier à des employés 
l’exécution de certaines tâches qui lui incombent 
et leur déléguer sa signature pour des objets 
nettement déterminés».

Renvoi 35: Au cas où il a été élu un ou plusieurs 
vice-présidents, la disposition suivante peut être 
insérée:

«Le ou les vice-présidents secondent le président. 
En cas d’empêchement de celui-ci ils le suppléent 
avec les mêmes pouvoirs dans ses fonctions.»

En outre, l’ordre dans lequel cette suppléance 
est assurée devra être défini par le conseil 
d’administration, en cas de pluralité de vice-
présidents.

Renvoi 36: Au cas où il a été élu un secrétaire, la 
disposition suivante peut être insérée:
«Art. …: Le secrétaire est chargé des convocations, 
de la rédaction des procès-verbaux, de la 
correspondance, de la conservation des archives 
ainsi que de la tenue du registre matricule».
Cette disposition peut éventuellement être 
complétée de la manière suivante:

Le secrétaire peut, sous sa responsabilité et 
son contrôle et avec l’autorisation du conseil 
d’administration, confier à des employés 
l’exécution de certaines tâches qui lui incombent 
et leur déléguer sa signature pour des objets 
nettement déterminés».

Si les statuts prévoient un secrétaire adjoint, ladite 
disposition peut être complétée ainsi qu’il suit:
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«Le secrétaire adjoint seconde le secrétaire. En cas 
d’empêchement de celui-ci, il le supplée avec les 
même pouvoirs dans toutes ses fonctions.»

Renvoi 37: Les opérations sur valeurs mobilières, 
doivent obligatoirement être effectuées par la 
Caisse de dépôt et de gestion.

Renvoi 38: Le président )ou l’administrateur 
délégué) et le trésorier peuvent, sous leur 
responsabilité, déléguer leurs pouvoirs à des 
employés de la société. )cf renvoi 34). Les pouvoirs 
du président et ceux du trésorier ne peuvent être 
délégués à un même employé de la société.

Renvoi 39: Les sociétés peuvent prévoir que la 
signature du président est remplacée par celle d’un 
administrateur délégué à cet effet par le conseil.

Renvoi 40: Si le bureau de la société comprend un 
trésorier adjoint, l’article peut être complété de 
la façon suivante: «Le trésorier adjoint seconde le 
trésorier. En cas d’empêchement de celui-ci, il le 
supplée avec les même pouvoirs dans toutes ses 
fonctions.»

Article18 D63:
Les sociétés mutualistes sont valablement 
représentées en justice par leur président ou un 
délégué ayant reçu du conseil d’administration 
mandat spécial à cet effet et peuvent obtenir 
l’assistance judiciaire.
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الف�صل 11 من ظهير 63 )المقطع الثالث(:

اإما  �ضلطاته  من  جزءا  م�ضوؤوليته  تحت  يفو�س  اأن  االإداري  للمجل�س  ويجوز 

يقع  دائمة  اأم  كانت  موؤقتة  للت�ضيير  لجان  عدة  اأو  واحدة  للجنة  واإما  للرئي�س 

اختيار اأع�ضائها من بين المت�ضرفين.

المادة 76:

يجوز لالإدارة الجماعية اأن تفو�س تحت م�ضوؤوليتها جزءا من �ضلطاتها للجنة 

واحدة اأو عدة لجان للت�ضيير، موؤقتة كانت اأم دائمة، يقع اختيار اأع�ضائها من 

بين م�ضتخدمي التعا�ضدية.

المادة 77:

يجب على رئي�ص االإدارة الجماعية اأن ي�صع رهن اإ�صارة كل منخرط اأو ع�صو 

�ضرفي قدم طلبا بذلك:

1 - قائمة ا�ضماء اأع�ضاء المجل�س االإداري اأو االإدارة الجماعية المزاولين؛
2 – مح�ضر اآخر جمع عام؛

�صادق  كما  مختتمة  مالية  �صنة  الآخر  التركيبية  والقوائم  الت�صيير  تقرير   -3
عليهم الجمع العام ال�ضنوي.
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المادة 78:

ال يمكن الأحد باأي �ضفة كانت اأن يوؤ�ض�س اأو ي�ضير اأو يدير اأو يدبر تعا�ضدية:

1( اإذا �ضدر في حقه حكم نهائي من اأجل جناية اأو اإحدى الجنح المن�ضو�س 

و1-574   574 اإلـى  و505   391 اإلى   334 بالمواد  عليها  والمعاقب 

اإلى574-7 من القانون الجنائي؛

2( اإذا �ضدر في حقه حكم نهائي من اأجل مخالفة الت�ضريع الخا�س بال�ضرف؛

3 اإذا �ضدر في حقه حكم نهائي عمال بالت�ضريع الخا�س بمحاربة االإرهاب؛

4( اإذا �ضقطت اأهليته التجارية عمال باأحكام المواد من 711 اإلى 720 من 

القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة ولم يرد اإليه االعتبار؛

5( اإذا �ضدر في حقه حكم نهائي من اأجل اإحدى المخالفات المن�ضو�س 

ال�ضالف   15.95 رقم  القانون  من   724 اإلى   721 من  المواد  في  عليها 

الذكر؛

6( اإذا �ضدر في حقه حكم نهائي عمال باأحكام المادة 182 )المقطع 3( 

من هذا القانون؛

7( اإذا اأ�ضدرت في حقه محكمة اأجنبية حكما اكت�ضب قوة ال�ضيء المق�ضي 

به من اأجل اإحدى الجنايات اأو الجنح الم�ضار اإليها اأعاله؛

يديرها،  كان  التي  الموؤ�ض�ضة  اأو  المقاولة  حق  في  اأو  حقه  في  �ضدر  8(اإذا 

بالمغرب اأو بالخارج، حكم بالت�ضفية الق�ضائية ولم يرد له االعتبار؛

المنظمة  المهن  اإحدى  تاأديبية من  نهائية الأ�ضباب  ب�ضفة  اإذا وقع �ضطبه   )9

ولم يرد اإليه االعتبار؛

10(اإذا كانت مقاولة اأو موؤ�ض�ضة التاأمين واإعادة التاأمين التي كان يديرها اأو 

يدبرها مو�ضوع تطبيق اأحكام المادة 269 من القانون رقم 17.99 بمثابة 

اإثر �ضحب كلي العتمادها غير ال�ضحب المن�ضو�س عليه في  التاأمين  مدونة 

المادة 232 من القانون المذكور؛ 

11( اإذا �ضدرت في حقه العقوبة التاأديبية المن�ضو�س عليها في البند 4( من 

المادة 170 من هذا القانون.
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المادة 79:

اإما  م�ضوؤوليين  الجماعية  االإدارة  واأع�ضاء  االإداري  المجل�س  اأع�ضاء  يكون 

االأغيار،  اأو  التعا�ضدية  تجاه  الحالة،  ح�ضب  الت�ضامن،  وجه  على  اأو  فرادى 

�ضواء عن مخالفة االأحكام الت�ضريعية والتنظيمية المطبقة على التعا�ضديات 

اأو عن خروقات النظام االأ�ضا�ضي اأو عن االأخطاء التي يرتكبونها في التدبير.

ن�ضبة  المحكمة  تحدد  االأفعال،  بنف�س  القيام  في  اأع�ضاء  عدة  ا�ضترك  اإذا 

م�ضاهمة كل واحد منهم في تعوي�س االأ�ضرار.

االإدارة  اأع�ضاء  اأو  االإداري  المجل�س  اأع�ضاء  �ضد  الم�ضوؤولية  دعوى  تتقادم 

الجماعية ب�ضفة جماعية اأو ب�ضفة فردية، بمرور خم�س )5( �ضنوات ابتداء من 

تاريخ الفعل المحدث لل�ضرر اأو اإن وقع كتمانه، فابتداء من تاريخ ك�ضفه. غير 

تتقادم الدعوى بمرور ع�ضرين )20(  الفعل بجناية،  اإذا تم تكييف هذا  اأنه 

�ضنة.

المادة 80:

اإقامة دعوى  يعتبر كاأن لم يكن واردا في النظام االأ�صا�صي، كل �صرط يعلق 

على الراأي الم�ضبق للجمع العام اأو على ترخي�س من هذا االأخير اأو يت�ضمن 

م�ضبقا تنازال عن هذه الدعوى.

ال يمكن اأن يترتب عن اأي قرار للجمع العام �صقوط دعوى الم�صوؤولية �صد 

اأع�ضاء االإدارة الجماعية اأو المجل�س االإداري لخطاأ ارتكبوه اأثناء ممار�ضتهم 

مهامهم.
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 الباب الثاني: الأهلية المدنية

الق�صم الأول: اأعمال اإدارية – اقتناءات وتخليات بعو�ض اأو بغير عو�ض

الف�صل 15 من ظهير 63:

المالية  المبالغ  وت�ضتعمل  تتلقى  اأن  المتبادل  التعاون  لجمعيات  يمكن 

المتح�صلة من واجبات انخراط االأع�صاء ال�صرفيين والم�صاهمين وكذا �صائر 

تنجز  اأن  عامة  وب�ضفة  العقارات  تكتري  واأن  االأخرى  المنتظمة  المداخيل 

جميع اأعمال الت�ضرف المح�ضة.

عمال  امتالكها  في  لها  الماأذون  العقارات  تعاو�س  اأو  تبيع  اأن  لها  يجوز  وال 

اإذن من الوزير المنتدب في  اإال بعد �ضابق  بمقت�ضيات ظهيرنا ال�ضريف هذا 

ال�ضغل وال�ضوؤون االجتماعية ووزير المالية.

في  عليها  المن�ضو�س  الحالة  في  اإال  اأمواال  تقتر�س  اأن  يمكنها  ال  اأنه  على 

الف�ضل 36، ويجوز لها اأن ت�ضاهم ماليا في منجزات االتحادات والفيدراليات 

المنتمية اإليها، وذلك في حدود االأموال المتوفرة.

الباب الثالث 

الأهليـة المدنيــة

المادة 81:

يمكن للتعا�ضدية اأن تتلقى وت�ضتعمل المبالغ المالية المح�ضلة من ا�ضتراكات 

االأخرى  االعتيادية  المداخيل  �ضائر  وكذا  ال�ضرفيين  واالأع�ضاء  المنخرطين 

واأن تكتري العقارات، وعموما، اأن تقوم بجميع اأعمال االإدارة العادية.

بن�ص  المحددة  والكيفية  لل�صروط  وفقا  وتوظيفات  باإيداعات  القيام  يمكنها 

تنظيمي.

يمكن لها اأن ت�صاهم ماليا في اإنجازات االتحادات التي تنخرط فيها وذلك في 

حدود االأموال المتوفرة في اأموالها االحتياطية.

ال يجوز لها اأن تبيع اأو تعاو�س العقارات، الم�ضموح لها بامتالكها طبقا الأحكام 

هذا القانون، اإال بعد ترخي�س م�ضبق من االإدارة. 

مبالغ  اقتطاع  ويتم  الم�ضتقلة.  �ضناديقها  من  اإال  تقتر�س  اأن  يمكنها  ال 

االقترا�ضات من االأموال االحتياطية لهذه ال�ضناديق المكونة طبقا الأحكام 

المادة 87 اأدناه.

الف�صل 16 من ظهير 63:

م�ضالحها  لت�ضيير  �ضرورية  عقارات  المتبادل  التعاون  جمعية  اقتناء  يتوقف 

ال�ضغل  في  المنتدب  الوزير  يمنحه  �ضابق  اإذن  على  بناوؤها  وكذا  االإدارية 

من  اأ�ضغال  الإنجاز  االإذن  نف�س  ويطلب  المالية،  ووزير  االجتماعية  وال�ضوؤون 

�ضاأنها تو�ضيع اأو تغيير اأو تخ�ضي�س العقار.

المادة 82:

يتوقف االقتناء والبناء من طرف التعا�ضدية للعقارات ال�ضرورية لت�ضييرها على 

ترخي�س م�ضبق تمنحه االإدارة. ويتعين الح�ضول على نف�س الترخي�س الإنجاز 

اأ�ضغال من �ضاأنها تو�ضيع اأو تغيير تخ�ضي�س الممتلكات العقارية للتعا�ضدية.
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الف�صل 17 من ظهير 63:

باالأموال  والو�ضايا  الهبات  تتلقى  اأن  المتبادل  التعاون  لجمعيات  يمكن 

الوزير المنتدب في  التبرعات  المنقولة وغير المنقولة. وياأذن في قبول هذه 

ال�ضغل وال�ضوؤون االجتماعية ووزير المالية.

المادة 83:

ويخ�ضع  منقولة.  غير  اأو  منقولة  وو�ضايا،  هبات  تتلقى  اأن  للتعا�ضدية  يمكن 

قبول هذه الهبات والو�ضايا لترخي�س من االإدارة.

المادة 84:

تحدد بن�ص تنظيمي �صروط وكيفية منح التراخي�ص الم�صار اإليها  في المواد 

81 اإلى 83 اأعاله.

المادة 85:

لفائدة  �ضمانات  اأو  كفاالت  اإعطاء  اأو  �ضلفات  منح  تعا�ضدية  على كل  يمنع 

اأي كان.

با�ضتثمارات خارج المغرب وكذا بتوظيفات  اأو  باإيداعات  القيام  يمنع عليها 

بالقيم االأجنبية.

المادة 86:

يعتبر باطال، كل عمل خا�ضع لترخي�س م�ضبق لالإدارة عندما يتم اإنجازه في 

غياب هذا الترخي�س.

عقاري  ملك  اأي  ت�ضجيل  يمنع  مخالف،  مقت�ضى  اأي  عن  النظر  ب�ضرف 

اإليه في  با�ضم اأي تعا�ضدية بالمحافظة العقارية في غياب الترخي�س الم�ضار 

المادتين 81 و82 اأعاله.
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الق�صم الثاني

توظيف الأموال – الت�ضيير المالي

الف�صل 19 من ظهير 63: يمكن اأن تودع االأموال المتوفرة لدى جمعيات 

بال�صيكات  وفي ح�صاب جار  الوطني  التوفير  �صندوق  في  المتبادل  التعاون 

البريدية وفي الخزينة العامة وفي �صندوق االإيداع والت�صيير.

الف�صل 20 من ظهير 63:

توظف االأموال على ال�ضورة التالية:

1. ب�ضندات وقيم الخزينة وما ي�ضاكلها ت�ضدرها الدولة؛

�ضمانة  من  الم�ضتفيدة  والمنظمات  الجماعات  ت�ضدرها  وقيم  ب�ضندات   .2

الدولة؛

3. ب�ضلفات الجماعات العمومية؛

من  المائة  في   25 حدود  �ضمن  البناء  وتامة  م�ضيدة  عمارات  با�ضتراء   .4

اأموالها، ويجب اأن تكون العمارات المذكورة واقعة بالمغرب.

غير اأنه يجوز اأن تمنح ت�ضريحات بالمخالفة ب�ضاأن التوظيفات المالية المبينة 

ال�ضغل  في  المنتدب  الوزير  ا�ضت�ضارة  بعد  المالية  وزير  طرف  من  اأعاله، 

وال�ضوؤون االجتماعية.

الف�صل 21 من ظهير 63 )المقطع الأول(:

يقرر توظيف االأموال مجل�س الجمعية االإداري الذي يتعين عليه اأن يراعي ما 

تحدده هيئة االجتماع العام من المقادير الق�ضوى.

الف�صل 22 من ظهير 63:

بالمائة   50 بن�ضبة  تخ�ض�س  المداخيل  عن  الفا�ضلة  ال�ضنوية  االأموال  اإن 

مقدار  يبلغ  حينما  االقتطاع  وجوب  وينتهي  االحتياطية،  االأموال  لتاأ�ضي�س 

الجمعية  بالفعل  تتحملها  التي  الم�ضاريف  مجموع  االحتياطية  االأموال 

والموؤداة خالل ال�ضنة ال�ضالفة.

الباب الرابع 

 القواعد المالية والمحا�صبية

الفرع الأول

القواعد المالية 

المادة 87:

تمثل  واأن  خ�ضومها  في  تدرج  اأن  وقت،  اأي  في  تعا�ضدية  كل  على  يجب 

تجاه  اللتزاماتها  الكامل  لالأداء  الكافية  التقنية  االحتياطيات  اأ�ضولها  في 

المنخرطين وذوي حقوقهم.

تتحملها  التي  االأخطار  طبيعة  ح�ضب  التقنية  االحتياطيات  تكوين  يتم 

التعا�صدية وبالن�صبة لكل �صندوق م�صتقل محدث من طرفها. 

اأموال  لتكوين  الفائ�ضة  ال�ضنوية  االأموال  كل  تخ�ض�س  ذلك،  على  عالوة 

احتياطية.

يتم تكوين هذه االأموال االحتياطية ح�ضب طبيعة االأخطار التي تتحملها التعا�ضدية 

وبالن�صبة لكل �صندوق م�صتقل وكل وحدة اجتماعية محدثة من طرفها.

المادة 88:

تحدد �صروط وكيفية تكوين االحتياطيات التقنية وتقييمها وتمثيلها واإيداعها 

من طرف االإدارة.

من  المتوفرة  االحتياطية  االأموال  وتوظيف  ا�صتعمال  وكيفية  �صروط  تحدد 

طرف االإدارة. 
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ثم اإن الق�ضط من اأموال الجمعية المطابق لمقدار االأموال االحتياطية يجب 

ا�صتعماله بتمامه �صمن ال�صروط المن�صو�ص عليها في الف�صلين 19 و20.

المداخيل  عن  الفائ�ضة  ال�ضنوية  االأموال  من  الباقية  بالمائة  الخم�ضون  اأما 

فتخ�ض�س طبقا لمقت�ضيات النظم االأ�ضا�ضية.

الف�صل 35 من ظهير 63 )المقطع الثاني(:

لفائدة  امتياز  المتبادل  للتعاون  الم�ضتقلة  ال�ضناديق  اأموال  على  ويوظف 

االأع�ضاء الم�ضاهمين اإلى غاية مبلغ االحتياطات التقنية، ويرتب هذا االمتياز 

مبا�ضرة بعد االمتيازات الموظفة على مجموع المنقوالت التي يقرها الت�ضريع 

الجاري به العمل.

الف�صل 23 من ظهير 63:

القواعد  ح�ضاباتها  م�ضك  في  المتبادل  التعاون  جمعيات  تراعي  اأن  يجب 

االأعلى  المجل�س  ا�ضت�ضارة  بعد  المالية  وزير  ي�ضدره  قرار  بموجب  المحددة 

للتعاون المتبادل.

Article 24 D63 : Indépendamment des dispositions 
ci-dessus prévues, les sociétés mutualistes 
effectuant des opérations d’assurances doivent se 
conformer aux règles en vigueur en la matière. 

الف�صل 35 من ظهير 63 )المقطع الثالث(:

خا�صة  ميزانية  ال�صناديق  تلك  من  �صندوق  كل  عمليات  ب�صاأن  وتو�صح 

ومحا�ضبة منف�ضلة.

الف�صل 40 من ظهير 63:

... ويجب اأن تو�ضع في �ضاأن عمليات كل م�ضروع من الم�ضاريع االجتماعية 

ح�ضابات منف�ضلة.

الفرع الثاني 

القواعد المحا�صبية

المادة 89:

يجب على التعا�ضديات التقيد بقواعد محا�ضبية خا�ضة في م�ضك محا�ضبتها. 

التي  التركيبية  والقوائم  المحا�ضبي  االإطار  وم�ضمون  �ضكل  من  كل  يحدد 

االإدارة  اأر�ضدة  وقائمة  والتكاليف  العائدات  وح�ضاب  الح�ضيلة  ت�ضمل 

وجدول التمويل وقائمة المعلومات التكميلية من طرف االإدارة بعد ا�ضتطالع 

راأي المجل�س الوطني للمحا�ضبة.

تو�صع محا�صبة منف�صلة لعمليات كل �صندوق م�صتقل وكل وحدة اجتماعية 

تدبرها التعا�ضدية.

اأو وحدات اجتماعية  يتعين على كل تعا�ضدية تتوفر على �ضناديق م�ضتقلة 

تقديم قوائم تركيبية مجمعة.

مدة ال�ضنة المالية اثنا ع�ضر )12( �ضهرا تمتد من فاتح يناير اإلى 31 دجنبر 

من كل �ضنة. غير اأنه يمكن اأن تقل ال�ضنة المالية االأولى واالأخيرة عن اثني 

ع�ضر )12( �ضهرا.

تقوم االإدارة الجماعية، عند اختتام كل �ضنة مالية، بح�ضر الح�ضابات واإعداد 

القوائم التركيبية وح�ضر النتيجة ال�ضافية لل�ضنة المالية لعر�ضها على الجمع 

العام العادي ال�ضنوي ق�ضد الموافقة عليها.

تتم االإ�ضارة في تقرير الت�ضيير، واإن اقت�ضى الحال في تقرير مراقبي الح�ضابات، 

اإلى التعديالت المدخلة على تقديم القوائم التركيبية اأو في مناهج التقييم 

المعتمدة.
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الباب الرابع: الإدماج وحل جمعيات التعاون المتبادل وت�صفيتها

الف�صل 29 من ظهير 63 )المقطع الأول(:

اإثر  على  المتبادل  للتعاون  جمعيات  عدة  اأو  جمعيتين  باندماج  ي�ضرح 

اأو  للجمعية  العام  االجتماع  هيئة  من  ال�ضادرة  المتوافقة  المداوالت 

الجمعيات يتعين ا�ضمحاللها ومن المجل�س االإداري للجمعية المدمجة فيها 

االأولى......

Article 49 ST - 1er alinéa: La fusion de deux ou plu-
sieurs sociétés mutualistes est prononcée à la suite 
des délibérations concordantes de l’assemblée gé-
nérale de la ou des sociétés appelées à disparaître 
et du conseil d’administration de la société absor-
bante. 

الف�صل 29 من ظهير 63 )المقطع الثاني(:

وتحوز الجمعية التام فيها االإدماج ما للجمعية المدمجة من االأ�ضول على ما 

هي عليه، وتكون ملزمة باأداء ما على هذه الجمعية من الخ�ضوم.

الف�صل 29 من ظهير 63 )المقطع الأول(:

..... وي�ضبح االندماج نهائيا بعد الم�ضادقة عليه بقرار م�ضترك ي�ضدره الوزير 

المنتدب في ال�ضغل وال�ضوؤون االجتماعية ووزير المالية.

الف�صل 29 من ظهير 63 )المقطع الثالث(:

غير اأنه في حالة ما اإذا تعذر عقد اجتماع عام تمكن الم�ضادقة على االإدماج 

في  المقررة  الكيفية  �ضمن  المتبادل  للتعاون  االأعلى  المجل�س  من  باقتراح 

المقطع االأول اأعاله.

الباب الخام�ض 

 ال�صم والإدماج والنف�صال والحل الختياري

المادة 90:

تاأ�ضي�س  في  ت�ضترك  اأن  اأو  اأخرى  تعا�ضدية  ت�ضمها  اأن  ما  لتعا�ضدية  يمكن 

تعا�ضدية جديدة عن طريق االإدماج.

اأو  جديدة  تعا�ضديات  في  المالية  ذمتها  من  بجزء  ت�ضاهم  اأن  يمكنها  كما 

تعا�ضديات قائمة عن طريق عملية االنف�ضال.

المادة 91:

ت�ضفيتها  دون  تنتهي  التي  التعا�ضدية  حل  االإدماج  اأو  ال�ضم  عن  يترتب 

التي تكون  الحالة  الم�ضتفيدة في  للتعا�ضدية  المالية  وانتقال مجموع ذمتها 

عليها ذمتها المالية وقت االإنجاز النهائي للعملية. 

المالية  الذمة  المف�ضول من  للجزء  ال�ضامل  االنتقال  االنف�ضال،  يترتب عن 

للتعا�ضدية اإلى التعا�ضدية الجديدة التاأ�ضي�س.

يترتب عن عملية ال�ضم، اكت�ضاب المنخرطين في التعا�ضدية المنتهية ل�ضفة 

منخرطين في التعا�ضدية ال�ضامة. 

تكون عملية ال�ضم اأو االإدماج اأو االنف�ضال �ضارية ابتداء من تاريخ الن�ضر في 

الجريدة الر�صمية الآخر قرار اإداري م�صادق بموجبه على النظم االأ�صا�صية اأو 

تعديالت النظم االأ�ضا�ضية للتعا�ضديات المعنية.

المادة 92:

يترتب عن عملية ال�ضم اأو االإدماج، �ضحب الم�ضادقة على النظام االأ�ضا�ضي 

للتعا�ضدية اأو التعا�ضديات المنتهية.
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المادة 93:

نظامها  على  الم�ضادقة  �ضحب  ما،  لتعا�ضدية  االختياري  الحل  عن  يترتب 

االأ�ضا�ضي.

يتم  الذي  االإداري  القرار  ن�ضر  تاريخ  من  ابتداء  الحل  هذا  مفعول  ي�ضري 

بموجبه �ضحب الم�ضادقة على النظام االأ�ضا�ضي.

الباب الثالث: المراقبة والعقوبات

الف�صل 25 من ظهير 63:

يتعين على جمعيات التعاون المتبادل اأن توجه خالل الثالثة اأ�ضهر االأولى من 

كل �ضنة اإلى الوزير المنتدب في ال�ضغل وال�ضوؤون االجتماعية ووزير المالية 

وتوظيفاتها  اأع�ضائها  قائمة عدد  م�ضترك  قرار  في  تحدد  التي  الطريقة  ح�ضب 

اأو  الموؤ�ض�ضات  ونفقات  مداخيل  ذلك  في  بما  ونفقاتها،  ومداخيلها  المالية 

الم�ضاريع اأو الم�ضالح التي تحدثها.

ويجوز لوزير المالية اأن يراقب في عين المكان �ضواء من تلقاء نف�ضه اأو بطلب 

من الوزير المنتدب في ال�ضغل وال�ضوؤون االجتماعية العمليات التي تقوم بها 

جمعيات التعاون المتبادل.

المكلفين  واالأعوان  الموظفين  تطلع  باأن  المتبادل  التعاون  جمعيات  وتلزم 

وم�ضتنداتها  ومحا�ضرها  ودفاترها  �ضجالتها  على  المكان  عين  في  بالمراقبة 

الح�ضابية كيفما كان نوعها.

الق�صم الثاني 

 قواعد المراقبة و التدابير الوقائية و�صحب الم�صادقة والت�صفية

الباب الأول

قواعد المراقبة

المادة 94:

تخ�صع التعا�صديات لمراقبة الدولة وفق ال�صروط المن�صو�ص عليها في هذا 

الق�ضم.

تمار�س هذه المراقبة على الوثائق التي يفر�س هذا القانون االإدالء بها وكذا 

على الوثائق التي تطلبها االإدارة. تمار�س المراقبة كذلك بعين المكان وفق 

ال�صروط المن�صو�ص عليها في المادة 98 اأدناه.

المادة 95:

الخدمات.  من  والم�ضتفيدين  المنخرطين  لم�ضلحة  الدولة  مراقبة  تمار�س 

القانون  هذا  الأحكام  التعا�ضديات  احترام  على  الحر�س  منها  والغر�س 

والن�ضو�س المتخذة لتطبيقه.

المادة 96:

ال يمكن باأي حال من االأحوال اأن تحل م�ضوؤولية الدولة، بمنا�ضبة ممار�ضتها 

الخا�ضعة  التعا�ضديات  الق�ضم، محل م�ضوؤولية  للمراقبة تطبيقا الأحكام هذا 

الأحكام هذا القانون.
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المادة 97:

االآجال  وداخل  ال�ضكل  ح�ضب  لالإدارة،  االإدالء  التعا�ضديات  على  يجب 

الوثائق  وكل  والجداول  والتقارير  البيانات  بجميع  تنظيمي،  بن�س  المحددة 

واأداء  وتح�ضيلها  واال�ضتراكات  المالية  و�ضعيتها  مراقبة  من  تمكن  التي 

االتفاقيات  وتطبيق  وتمثيلها  التقنية  االحتياطيات  وتكوين  التعوي�ضات 

المبرمة مع االأغيار وال �ضيما تلك المبرمة مع منتجي العالجات.

المادة 98:

من  اأعاله   94 المادة  في  عليها  المن�ضو�س  المكان  بعين  المراقبة  تمار�س 

طرف موظفين محلفين تنتدبهم االإدارة لهذا الغر�س. 

جميع  المكان  بعين  يفح�ضوا  اأن  وقت  كل  في  الموظفين  لهوؤالء  يمكن 

العمليات التي تقوم بها التعا�ضديات.

اإذا اأبان تقرير المراقبة على الوثائق اأو بعين المكان عن مالحظات، يتم تبليغه 

للمجل�س االإداري و االإدارة الجماعية للتعا�ضدية المعنية.

 يتوفر المجل�س االإداري على اأجل ثالثين )30( يوما لتقديم تو�ضيحاته كتابة 

وعند االقت�ضاء، بيان التدابير التي يعتزم القيام بها لتقويم الو�ضعية.
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الف�صل 14 من ظهير 63:

للمراقبة  ال�ضري لجنة  وباالقتراع  العام  اأثناء االجتماع  �ضنة  تنتخب في كل 

وترفع  الجمعية،  في  بمت�ضرفين  لي�ضوا  اأع�ضاء  ثالثة  من  االأقل  على  موؤلفة 

تقريرا عن ح�ضاب الجمعية،  الموالي  العام  اإلى االجتماع  المذكورة  اللجنة 

ويمكن لهيئة االجتماع العام اأن ت�ضيف اإلى هذه اللجنة مندوبا للح�ضابات اأو 

عدة مندوبين لي�ضوا من المت�ضرفين، ويجوز اختيارهم خارج اأع�ضاء الجمعية.

التي  المتبادل  التعاون  جمعيات  في  المراقبة  لجنة  فاإن  ذلك  على  وعالوة 

العمومية ذات االمتياز، يجب  والم�ضالح  العمومية  االإدارات  يحدثها موظفو 

اأن ت�ضم لزوما ممثال للدولة يعينه وزير المالية.

المادة 99:

يجب اأن يعين في كل تعا�ضدية على االأقل مراقب للح�ضابات يكلف بمهمة 

مراقبة ومتابعة ح�ضابات التعا�ضدية.

المادة 100:

ال يحق الأي كان مزاولة مهام مراقب ح�ضابات اإذا لم يكن مقيدا في جدول 

هيئة الخبراء المحا�ضبين.

المادة 101:

ال يمكن تعيين االأ�ضخا�س االآتي ذكرهم كمراقبي ح�ضابات: 

المجل�س  اأع�ضاء  وكذا  ال�ضرفيون  واالأع�ضاء  المنخرطون  و  –الموؤ�ض�ضون   1

االإداري اأو االإدارة الجماعية للتعا�ضدية؛

2 - اأزواج االأ�ضخا�س الم�ضار اإليهم في البند 1- ال�ضابق واأقاربهم و اأ�ضهارهم 

اإلى الدرجة الثانية باإدخال الغاية؛

3 – االأ�ضخا�س الذين يتقا�ضون اأجرا كيفما كان نوعه من االأ�ضخا�س الم�ضار 

اإليهم في البند 1- اأعاله اأو من التعا�ضدية بالنظر لممار�ضتهم لمهام قد تم�س 

با�ضتقالليتهم؛

4 - �ضركات الخبرة في المحا�ضبة التي يكون اأحد ال�ضركاء فيها في اإحدى 

الو�ضعيات الم�ضار اإليها في البنود ال�ضابقة. 

مزاولة  مدة  خالل  اأعاله  اإليها  الم�ضار  التنافي  اأ�ضباب  من  �ضبب  طراأ  اإذا 

و  مهامه  مزاولة  فورا عن  التوقف  باالأمر  المعني  على  تعين  مهامه،  المراقب 

اإخبار المجل�س االإداري بذلك داخل اأجل اأق�ضاه خم�ضة ع�ضر )15( يوما 

بعد حدوث حالة التنافي.
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المادة 102:

اأو  االإداري  المجل�س  في  كاأع�ضاء  يعينوا  اأن  الح�ضابات  لمراقبي  يمكن  ال 

االإدارة الجماعية للتعا�ضدية التي يراقبونها اإال بعد ان�ضرام اأجل خم�س )5( 

�ضنوات على االأقل اعتبارا من تاريخ انتهاء مهامهم بها كمراقبين للح�ضابات.

ال يمكن لالأ�ضخا�س الذين كانوا اأع�ضاء في المجل�س االإداري اأو اأع�ضاء في 

االإدارة الجماعية لتعا�ضدية ما اأن يعينوا مراقبين لح�ضابات تلك التعا�ضدية 

خالل الخم�س )5( �ضنوات على االأقل التي تلي تاريخ انتهاء مهامهم.

المادة 103:

اأو مراقبي الح�ضابات لمدة ثالث )3( �ضنوات مالية من  يتم تعيين مراقب 

قبل الجمع العام العادي باقتراح من المجل�س االإداري اأو االإدارة الجماعية. 

تمتد  اأن  يمكن  ال  اأعاله،   15 المادة  في  عليها  المن�ضو�س  الحالة  وفي 

مزاولتهم لمهامهم الأكثر من �ضنة مالية واحدة.

تنتهي مهام مراقبي الح�صابات بانتهاء اجتماع الجمع العام العادي الذي يبث 

في ح�صابات ثالث �صنة مالية.

اآخر،  مراقب  محل  ليحل  الجمع  عينه  الح�ضابات،الذي  مراقب  يوا�ضل  ال 

مزاولة مهامه اإال خالل ما تبقى من مدة مزاولة �ضلفه لمهمته.

لدى  الح�ضابات  مراقب  مهام  تجديد  عدم  العام  الجمع  على  يقترح  حينما 

انتهائها، يتعين على هذا الجمع اال�ضتماع اإلى المراقب اإن طلب ذلك.

المادة 104:

في  تدخل  اأي  با�ضتثناء  دائمة،  ب�ضفة  الح�ضابات  مراقبو  اأو  مراقب  يقوم 

للتعا�ضدية  المحا�ضبية  والوثائق  والدفاتر  القيم  من  التحقق  بمهمة  الت�ضيير، 

�ضحة  من  يتحققون  كما  بها.  المعمول  للقواعد  محا�ضبتها  مطابقة  ومراقبة 

المعلومات الواردة في تقرير الت�ضيير لالإدارة الجماعية وفي الوثائق الموجهة 

بنتائجها  المالية و  التعا�ضدية  العام والمتعلقة بذمة وو�ضعية  الأع�ضاء الجمع 

ومن تطابقها مع القوائم التركيبية.
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المادة 105:

عمليات  بكل  ال�ضنة،  من  فترة  اأي  في  الح�ضابات،  مراقبو  اأو  مراقب  يقوم 

التحقق والمراقبة التي يرونها مالئمة و يمكن لهم االإطالع في عين المكان 

العقود  كل  وال�ضيما  مهمتهم،  لمزاولة  مفيدة  يرونها  التي  الوثائق  كل  على 

والدفاتر والوثائق المحا�ضبية و�ضجالت المحا�ضر.

اأن يعينوا، ح�ضب اختيارهم وتحت م�ضوؤوليتهم،  الح�ضابات  يمكن لمراقبي 

المراقبة،  عمليات  الإنجاز  م�ضاعدين  اأو  خبراء  من  يمثلهم  اأو  ي�ضاعدهم  من 

على اأن يطلعوا التعا�ضدية على اأ�ضمائهم.

لهوؤالء نف�ص حقوق التحري المخولة لمراقبي الح�صابات.

المفيدة  المعلومات  كل  جمع  الح�ضابات  مراقبي  اأو  لمراقب  يمكن  كما 

لمزاولة مهمتهم لدى االأغيار الذين اأنجزوا عمليات لح�ضاب التعا�ضدية. غير 

اأن حق اال�ضتعالم ال يمكن اأن يمتد لي�ضمل االطالع على الوثائق والعقود 

اإذا رخ�س لهم بذلك من طرف  والم�ضتندات التي يحوزها االأغيار، ما عدا 

رئي�س المحكمة ب�ضفته قا�ضي الم�ضتعجالت.

المادة 106:

ال يمكن الأحد، غير م�ضاعدي الق�ضاء، االحتجاج بال�ضر المهني �ضد مراقبي 

الح�ضابات.

كما ال يمكن االحتجاج به �ضد مراقبي الح�ضابات من لدن االأغيار محرري 

العقود اأو المودعة لديهم االأموال اأو وكالء م�ضيري التعا�ضدية وذلك حينما 

الوثائق  مع  مبا�ضرة  عالقة  وكالتهم  مزاولة  اأو  الودائع  اأو  العقود  لتلك  تكون 

التي ي�ضطلع مراقب اأو مراقبو الح�ضابات قانونا بمراقبتها اأو مع اأعمال التحري 

المخول لهم القيام بها الإنجاز مهمتهم اال�ضتعالمية.
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المادة 107:

يحيط مراقب اأو مراقبو الح�ضابات المجل�س االإداري و االإدارة الجماعية علما 

بما يلي كلما تطلب االأمر ذلك:

1 ( عمليات المراقبة والتحقق التي قاموا بها ومختلف اال�ضتطالعات التي 
تولوا اإنجازها؛

2 ( بنود القوائم التركيبية التي يتبين لهم �ضرورة القيام بتغييرات فيها مع 
اإبداء كل المالحظات المفيدة حول اأ�ضاليب التقييم الم�ضتعملة في اإعداد 

هذه القوائم؛

3 ( الخروقات والبيانات غير المطابقة للحقيقة التي قد يكت�ضفونها؛
المذكورة  والت�ضحيحات  المالحظات  اإليها  توؤدي  التي  الم�ضتنتجات   )4
اأعاله فيما يخ�س نتائج ال�ضنة المالية مقارنة بنتائج ال�ضنة المالية التي �ضبقتها؛

5( كل فعل بلغ اإلى علمهم اأثناء مزاولة مهامهم وبدا لهم اأنه يكت�ضي �ضبغة 
جرمية.

المادة 108:

الجماعية  االإدارة  اجتماع  ح�ضور  اإلى  الح�ضابات  مراقبي  اأو  مراقب  يدعى 

الذي يح�ضر ح�ضابات ال�ضنة المالية المن�ضرمة، كما يدعون اإلى ح�ضور كل 

الجموع العامة.

اإلى ح�ضور  اقت�ضى الحال،  اإن  اأو مراقبي الح�ضابات،  كما تتم دعوة مراقب 

اجتماعات المجل�س االإداري في نف�س الوقت الذي تتم فيه دعوة اأع�ضاء هذا 

المجل�س وذلك بوا�ضطة ر�ضالة م�ضمونة مع اإ�ضعار بالتو�ضل. 

المادة 109:

اإذا تعدد مراقبو الح�ضابات المزاولون مهامهم، اأمكن لهم اإنجاز مهامهم ب�ضورة 

فردية على اأن يعدوا تقريرا م�ضتركا.

اإلى  التقرير  ن�ضوء خالف بين مراقبي الح�ضابات، تتم االإ�ضارة في  في حالة 

مختلف االآراء المعبر عنها.
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المادة 110:

نتائج  يت�ضمن  العام  للجمع  يقدمونه  تقريرا  الح�ضابات  مراقبو  اأو  مراقب  يعد 

قيامهم بالمهمة التي اأوكلها لهم الجمع العام.

المقر  في  المذكور،  التقرير  اإيداع  الح�ضابات  مراقبي  اأو  مراقب  على  يجب 

الجمع  انعقاد  قبل  االأقل  على  يوما   )30( ثالثين  للتعا�ضدية،  االجتماعي 

العام ال�ضنوي.

المادة 111:

تو�ضع القوائم التركيبية وتقرير الت�ضيير لالإدارة الجماعية رهن ت�ضرف مراقب 

الدعوة  اإعالن  قبل  االأقل  على  يوما   )60( �ضتين  الح�ضابات،  مراقبي  اأو 

النعقاد الجمع العام ال�ضنوي.

المادة 112:

يجب على مراقب اأو مراقبي الح�ضابات في تقريرهم المقدم للجمع العام:

1 ( اإما اأن ي�صهدوا ب�صحة و�صدق القوائم التركيبية و باإعطائها �صورة �صادقة 

وذمتها  للتعا�ضدية  المالية  والو�ضعية  المن�ضرمة  المالية  ال�ضنة  نتيجة  عن 

المالية في نهاية تلك ال�ضنة؛

2 ( واإما اأن ي�ضفعوا هذا االإ�ضهاد بتحفظات؛

3 ( واإما اأن يرف�ضوا االإ�ضهاد على الح�ضابات.

في هاتين الحالتين االأخيرتين، يو�ضح المراقبون اأ�ضباب ذلك.

المعلومات  ومطابقة  �صدق  حول  مالحظاتهم  التقرير  هذا  في  اأي�صا  يوردون 

الواردة في تقرير الت�ضيير لل�ضنة المالية وفي الوثائق الموجهة الأع�ضاء الجمع 

المالية  ذمتها  حول  وكذا  للتعا�ضدية  المالية  الو�ضعية  يتناول  الذي  العام 

ونتائجها مع القوائم التركيبية.
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المادة 113:

يتعلق  فيما  المهني  بال�ضر  م�ضاعدوهم  وكذلك  الح�ضابات  مراقبو  يتقيد 

بالوقائع واالأعمال والمعلومات التي يكونون قد اطلعوا عليها بحكم ممار�ضتهم 

مهامهم.

المادة 114:

ح�ضابات  مراقبي  اأو  مراقب  غياب  في  المتخذة  القرارات  كل  باطلة،  تعد 

اأو  معينين  مراقبي ح�ضابات  لتقرير  تبعا  المتخذة  اأو  ب�ضفة �ضحيحة  معينين 

ظلوا يزاولون مهامهم خرقا الأحكام المادتين 100 و101 اأعاله.

ت�ضقط دعوى البطالن اإذا تم تاأكيد هذه المداوالت ب�ضفة �ضريحة من طرف 

اأو مراقبون للح�ضابات معينون ب�ضفة  بناء على تقرير قدمه مراقب  جمع عام 

�ضحيحة.

المادة 115:

يمكن اإعفاء مراقب اأو عدة مراقبين للح�ضابات من مهامهم، في حالة ارتكابهم 

خطاأ اأو اإذا عاقهم عائق مهما كان �ضببه، قبل انق�ضاء المدة العادية لمهامهم، 

من  بطلب  وذلك  الم�ضتعجالت،  قا�ضي  ب�ضفته  المحكمة  رئي�س  من طرف 

المجل�س االإداري اأو من الجمع العام.

حينما يتم اإعفاء مراقب اأو عدة مراقبين للح�ضابات من مهامهم، يتم تعوي�ضهم 

وفق ال�صروط المن�صو�ص عليها في المـــادة 103 اأعاله.

المادة 116:

عن  واالأغيار  التعا�ضدية  تجاه  م�ضوؤولين  الح�ضابات  مراقبو  اأو  مراقب  يعتبر 

االأ�ضرار الناتجة عن االأخطاء واالإهمال المرتكب من طرفهم خالل مزاولتهم 

لمهامهم.
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اأو  الجماعية  االإدارة  اأع�ضاء  ارتكبها  التي  المخالفات  عن  مدنيا  ي�ضاألون  ال 

يقوموا  ولم  لمهامهم  مزاولتهم  اأثناء  بها  علموا  اإذا  عدا  ما  االإداري  المجل�س 

بالك�ضف عنها في تقريرهم اإلى الجمع العام.

المادة 117:

بمرور  م�ضوؤوليتهم  ب�ضاأن  الح�ضابات  مراقبي  �ضد  المرفوعة  الدعاوى  تتقادم 

اأو من  الناجم عنه �ضرر  الفعل  وقوع  تاريخ  تبتدئ من  �ضنوات   )5( خم�س 

تاريخ ك�ضفه في حالة كتمانه.

المادة 118:

بتدقيق  تقوم  اأن  تعا�ضدية  كل  من  وقت  اأي  في  تطلب  اأن  لالإدارة  يمكن 

تدقيق  مهمة  كل  ب�ضاأن  يعد  اأن  يجب  ذلك.  و�ضعها  ا�ضتلزم  اإذا  ح�ضاباتها، 

للح�ضابات تقرير ير�ضل اإلى االإدارة.

المادة 119:

يجب اختيار مدققي الح�ضابات من غير اأولئك الذين يزاولون مهمة مراقب 

اأي  في  تربطهم،  ال  اأن  ويجب كذلك  المعنية.  التعا�ضدية  لدى  للح�ضابات 

حال من االأحوال، عالقات تبعية مبا�ضرة اأو غير مبا�ضرة مع التعا�ضدية التي 

دققت ح�ضاباتها اأو عالقة قرابة اأو م�ضاهرة مع م�ضيريها.

الباب الثاني:

التدابير الوقائية

المادة 120:

اإذا خالفت تعا�ضدية اأحد اأحكام هذا القانون اأو الن�ضو�س المتخذة لتطبيقه، 

اأن ت�ضمح لم�ضيري هذه التعا�ضدية بتقديم مالحظاتهم،  يمكن لالإدارة بعد 

اأن توجه اإليها اأمرا كي تتخذ داخل اأجل معين كل اإجراء يهدف اإلى اإعادة اأو 

تقوية توازنها المالي اأو اإلى ت�ضحيح ممار�ضاتها.
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المادة 121:

تدلي  اأن  يجب  التي  والمالية  المحا�ضبية  الوثائق  تفح�س  عند  تبين،  اإذا 

اأو  مراقبة  عملية  اإثر  على  اأو  اأعاله   97 المادة  اأحكام  وفق  التعا�ضدية  بها 

ال  قد  المالية  و�ضعيتها  اأن  اأعاله،   98 المادة  الأحكام  تطبيقا  تمت  فح�س 

لالإدارة، دون  اأمكن  بالتزاماتها،  الوفاء  لتمكينها من  الكافية  ال�ضمانات  توفر 

اإلزام  اأدناه،   129 المادة  في  عليها  المن�ضو�س  االأحكام  بتطبيق  االإخالل 

لالإدارة،  تقدم  باأن  بالتو�ضل  اإ�ضعار  مع  م�ضمونة  ر�ضالة  بوا�ضطة  التعا�ضدية 

الجمع  من طرف  عليه  موافقا  للتقويم  مخططا  تحددها،  التي  االآجال  داخل 

التعا�ضدية  تقترح  التي  االإجراءات  المخطط  هذا  يت�ضمن  اأن  يجب  العام. 

لتقوية  اأو  بالتزاماتها  الوفاء  اأجل  من  المالية  و�ضعيتها  لت�ضوية  �ضواء  اتخاذها 

بنياتها االإدارية اأو التقنية اأو المحا�ضبية الالزمة لتدبيرها.

القرارات  كل  اإخ�ضاع  يجب  الم�ضمونة،  بالر�ضالة  التعا�ضدية  تو�ضل  بمجرد 

التي تتخذ من طرف الجمع العام اأو المجل�س االإداري اأو االإدارة الجماعية، 

با�ضتثناء القرارات المتعلقة بالتدبير الجاري، للموافقة الم�ضبقة لالإدارة قبل 

تنفيذها. وتعتبر االإجراءات المتخذة خرقا لهذا المقت�ضى باطلة وعديمة االأثر 

ما لم ت�صادق عليها االإدارة. 

تتوفر التعا�ضدية المعنية على اأجل مائة وثمانين )180( يوما لتقدم لالإدارة 

مخطط التقويم م�ضادقا عليه من طرف الجمع العام، اإذا تعلق هذا المخطط 

كليا اأو جزئيا بالو�ضعية المالية.

المادة 122:

اإذا وافقت االإدارة على مخطط التقويم المقترح، فاإنها تحدد اآجال وكيفية 

تطبيقه. ويمكنها اأن تمنع التعا�ضدية المعنية من حرية الت�ضرف في اأ�ضولها 

المنقولة والعقارية وكذا اأن تلزمها باتخاذ جميع االإجراءات الكفيلة بتقويم 

و�ضعيتها المالية.

ال يمكن في اأي حال من االأحوال تحميل الم�ضوؤولية للدولة ب�ضبب تنفيذ 

مخطط التقويم.

المادة 123:

يمكن لالإدارة، بمجرد تبليغ الر�ضالة الم�ضمونة التي تلزم التعا�ضدية بتقديم 

مخطط التقويم، اأن تاأمر هذه االأخيرة باتخاذ كل تدبير وقائي من اأجل حماية 

م�ضالح المنخرطين والم�ضتفيدين من الخدمات.
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المادة 124:

في حالة رف�س التعا�ضدية تقديم مخطط التقويم داخل االآجال المحددة اأو 

عدم تنفيذ مخطط التقويم الذي تم قبوله داخل االآجال الم�ضروبة اأو رف�س 

في  عليها  المن�ضو�س  بالعقوبات  االإخالل  المقدم،ودون  التقويم  مخطط 

الق�ضم ال�ضاد�س من هذا القانون، يمكن لالإدارة:

اإما اأن تعين مت�ضرفا موؤقتا؛ 	 

اإما اأن ت�ضحب الم�ضادقة على النظام االأ�ضا�ضي للتعا�ضدية.	 

الف�صل 26 من ظهير 63

يجوز للوزير المنتدب في ال�ضغل وال�ضوؤون االجتماعية ووزير المالية في 

حالة ثبوت خلل خطير في ت�ضيير جمعية للتعاون المتبادل اأن ي�ضندا 

بموجب قرار م�ضترك معلل باأ�ضباب اإلى مت�ضرف واحد اأو عدة مت�ضرفين 

موؤقتين ال�ضلطات المخولة للمجل�س االإداري على اأن يعمل هوؤالء 

المت�ضرفون على اإجراء انتخابات جديدة في ظرف ثالثة اأ�ضهر. 

المادة 125:

للتعا�ضدية،  الجاري  التدبير  �ضلطات  اأو�ضع  على  الموؤقت  المت�ضرف  يتوفر 

با�ضتثناء اأعمال الت�ضرف، ما لم ترخ�س االإدارة بها �ضراحة.

�ضتة  تقريرا عن مهمته كل  لالإدارة  يقدم  اأن  الموؤقت  المت�ضرف  يجب على 

اإمكانيات  حول  وا�ضتنتاجاته  للتعا�ضدية  تقييمه  عن  تقريرا  و  اأ�ضهر   )6(

تقويمها اأو ت�ضفيتها خالل اثني ع�ضر )12( �ضهرا من تعيينه على اأبعد تقدير. 

ويجب على االإدارة، خالل ال�ضتة )6( اأ�ضهر الموالية الإيداع تقرير المت�ضرف 

اإما بقبول مخطط تقويم التعا�ضدية واإما  اأن تقوم ح�ضب االأحوال،  الموؤقت، 

ب�ضحب الم�ضادقة على النظام االأ�ضا�ضي.

يجب اأن يبلغ اإلى المت�ضرف الموؤقت القرار الذي اتخذته االإدارة. وي�ضع 

هذا التبليغ حدا لمهمة المت�ضرف الموؤقت

المادة 126:

تحدد االإدارة اأجر المت�ضرف الموؤقت وتتحمل التعا�ضدية المعنية هذا االأجر.

المادة 127:

مدة  طيلة  المعنية  للتعا�ضدية  واالإدارة  القرار  اأجهزة  �ضلطات  جميع  تعلق 

انتداب المت�ضرف الموؤقت.

تعد باطلة وعديمة االأثر جميع القرارات المتخذة خرقا لهذا المقت�ضى.

 71 المادة  في  عليها  المن�ضو�س  االأحكام  الموؤقت  المت�ضرف  على  تطبق 

اأعاله.



راأي المجل�س االقت�ضادي و االجتماعي والبيئي

114

الم�صروعالمقت�صيات الحالية

المادة 128:

التوازن  في  اختالل  هناك  اأن  التقويم،  مخطط  تطبيق  انتهاء  عند  تبين،  اإذا 

النظام  على  الم�ضادقة  �ضحب  يتم  تحقيقه،  الممكن  غير  من  بدا  اأو  المالي 

االأ�ضا�ضي للتعا�ضدية المعنية.

الباب الثالث 

 �صحب الم�صادقة على النظام الأ�صا�صي

المادة 129:

ب�ضرف النظر عن حاالت �ضحب الم�ضادقة على النظام االأ�ضا�ضي المن�ضو�س 

اأن  لالإدارة  يمكن  اأدناه،  و187  اأعاله  و128  و93   92 المواد  في  عليها 

ت�ضحب الم�ضادقة على النظام االأ�ضا�ضي للتعا�ضدية اإذا:

- كانت التعا�ضدية ال ت�ضير وفقا للن�ضو�س الت�ضريعية والتنظيمية الجاري بها 

العمل ؛

هذا  تحقيق  يمكن  ال  اأنه  بدا  اأو  المالي  التوازن  في  اختالل  هناك  كان   -

التوازن؛

-اقت�ضت الم�ضلحة العامة ذلك. 

بموجب  للتعا�ضدية  االأ�ضا�ضي  النظام  على  للم�ضادقة  �ضحب  كل  يوؤدي 

واأنظمة �ضناديقها  الداخلي  الم�ضادقة على �ضابطها  اإلى �ضحب  القانون  هذا 

الم�ضتقلة ووحداتها االجتماعية.

يتخذ ال�ضحب بقرارات اإدارية تن�ضر في الجريدة الر�ضمية.

تم  الذي  االإداري  القرار  ن�ضر  تاريخ  من  ابتداء  التعا�ضدية  ت�ضيير  تعليق  يتم 

بموجبه �ضحب الم�ضادقة على نظامها االأ�ضا�ضي.

الف�صل 27 من ظهير 63

ي�ضوغ للوزير المنتدب في ال�ضغل وال�ضوؤون االجتماعية ووزير المالية اأن 

ي�ضحبا –بموجب قرار م�ضترك معلل باأ�ضباب، وبعد ا�ضت�ضارة المجل�س 

االأعلى للتعاون المتبادل- الم�ضادقة على النظم االأ�ضا�ضية المقررة في 

الف�ضل الرابع من ظهيرنا ال�ضريف هذا في حالة مخالفة للقوانين والنظم 

االأ�ضا�ضية اأو فيما اإذا اختل التوازن المالي اأو ظهر عدم اإمكانية تحقيقه.

ويوقف ت�ضيير الجمعية ابتداء من تاريخ ن�ضر القرار ال�ضادر ب�ضحب 

الم�ضادقة، ثم تبا�ضر الت�ضفية وفقا لمقت�ضيات الف�ضل31 من ظهيرنا 

ال�ضريف هذا.  
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المادة 130:

ال يتم �ضحب الم�ضادقة على النظام االأ�ضا�ضي اإال بعد توجيه اإنذار للتعا�ضدية 

اآخر عنوان معروف  اإلى  بالتو�ضل  اإ�ضعار  ر�ضالة م�ضمونة مع  بوا�ضطة  المعنية 

لمقرها االجتماعي، لتدلي بمالحظاتها كتابة داخل اأجل خم�ضة ع�ضر)15( 

يوما، ابتداء من تاريخ اإر�ضال الر�ضالة المذكورة.

ال يطبق هذا ال�صرط على التعا�صديات الخا�صعة لالإدارة الموؤقتة وفي حاالت 

 92 المواد  في  عليها  المن�ضو�س  االأ�ضا�ضي  النظام  على  الم�ضادقة  �ضحب 

و93 اأعاله و187 اأدناه.

المادة 131:

تاريخ  في  تجاهها  وديونهم  التعا�ضدية  اإزاء  المنخرطين  دائنيات  ح�ضر  يتم 

ن�ضر القرار االإداري الذي تم بموجبه �ضحب الم�ضادقة على نظامها االأ�ضا�ضي 

في الجريدة الر�ضمية وذلك وفقا لنظامها االأ�ضا�ضي و�ضابطها الداخلي وعند 

االقت�ضاء، الأنظمة �ضناديقها الم�ضتقلة ووحداتها االجتماعية.

المادة 132:

عليها  المن�ضو�س  االأ�ضا�ضي  النظام  الم�ضادقة على  �ضحب  با�ضتثناء حاالت 

في المادة 92 اأعاله، يترتب عن كل �ضحب للم�ضادقة على النظام االأ�ضا�ضي 

للتعا�ضدية حل هذه االأخيرة وت�ضفيتها.
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الباب الرابع

 الت�صفيـــة

المادة 133:

عليها  المن�ضو�س  االأ�ضا�ضي  النظام  الم�ضادقة على  �ضحب  با�ضتثناء حاالت 

�ضحب  يتم  عندما  اأدناه،  الرابع(  )المقطع  و187  اأعاله   92 المادتين  في 

الم�ضادقة على النظام االأ�ضا�ضي لتعا�ضدية ما، ترفع االإدارة االأمر اإلى رئي�س 

تخ�ضع  للتعا�ضدية.  الق�ضائية  بالت�ضفية  حكم  الإ�ضدار  المخت�ضة  المحكمة 

رقم  للقانون  الخام�ص  الباب  من  الثالث  الق�صم  لمقت�صيات  الت�صفية  هذه 

15.95 المتعلق بمدونة التجارة مع مراعاة اأحكام هذا الق�ضم.

الم�ضادقة  �ضحب  بموجبه  تم  الذي  االإداري  القرار  ن�ضر  تاريخ  من  ابتداء 

على النظام االأ�ضا�ضي واإلى غاية اإ�ضدار الحكم بالت�ضفية الق�ضائية، يظل 

اأع�ضاء االإدارة الجماعية اأو المت�ضرف الموؤقت في مهامهم.

الف�صل 31 من ظهير 63:

تجري ت�ضفية جمعية ما تحت اإ�ضراف ممثل لوزير المالية، ويقتطع ما يلي 

من اأموال الجمعية ح�ضب الترتيب االآتي مع مراعاة الديون ذات االمتياز:

اأ(مبلغ االأموال الملتزم بها للغير؛

ب(المبالغ ال�صرورية المخ�ص�صة باالإيفاء بالحقوق التي اكت�صبها االأع�صاء 

الم�صاهمون واإرجاع ح�ص�ص واجبات االنخراط غير الجارية في تاريخ 

الت�ضفية اإلى هوؤالء االأع�ضاء؛

ج(المبالغ الم�ضاوية لقدر الهبات والو�ضايا ق�ضد ا�ضتعمالها وفق اإرادة 

واهبيها اأو المو�ضين بها اإن ن�ضوا على احتمال ت�ضفية الجمعية.

وتوزيع هيئة االجتماع العام عند االقت�ضاء الفا�ضل من اأموال الجمعية على 

جمعيات تعاونية اأخرى باقتراح من المجل�س االإداري بعد م�ضادقة الوزير 

المنتدب في ال�ضغل وال�ضوؤون االجتماعية.

وفي حالة عدم مبا�ضرة هذا التوزيع في ظرف ال�ضتة اأ�ضهر الموالية لحل 

الجمعية فاإن الفا�ضل من اأموالها يخ�ض�س بجمعية او عدة جمعيات للتعاون 

المتبادل بموجب قرار م�ضترك ي�ضدره الوزير المنتدب في ال�ضغل وال�ضوؤون 

االجتماعية ووزير المالية بعد موافقة المجل�س االأعلى للتعاون المتبادل.

الف�صل 51 من النظم النموذجية:

في حالة الحل، تتم الت�ضفية طبقا للتوجيهات الواردة في الف�ضل 31 من 

الظهير رقم 187-57-1 بتاريخ 24 جمادي الثانية )12 نونبر 1963( 

بمثابة مدونة للتعا�ضد.

المادة 134:

ومعالجتها  المقاولة  �ضعوبات  من  الوقاية  لم�ضاطر  التعا�ضديات  تخ�ضع  ال 

المن�ضو�س عليها على التوالي باأحكام الق�ضمين االأول والثاني من الكتاب 

الخام�س من القانون رقم 15.95 ال�ضالف الذكر.

المادة 135:

يمكن للقا�ضي المنتدب اأن يلجاأ لالإدارة من اأجل التحقق من الديون الناتجة 

عن تطبيق النظام االأ�ضا�ضي واأنظمة التعا�ضدية وتقييمها.
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المادة 136:

ا�ضتثناء من اأحكام المادة 686 من القانون رقم 15-95 ال�ضالف الذكر، 

النظام  بموجب  لديه حق  �ضخ�س  اأي  اأو  الخدمات  من  الم�ضتفيدون  يعفى 

اأو  الم�ضتقلة  �ضناديقها  اأنظمة  اأو  للتعا�ضدية  الداخلي  والنظام  االأ�ضا�ضي 

المادة  في  عليه  المن�ضو�س  بالديون  الت�ضريح  من  االجتماعية  وحداتها 

المذكورة.

المادة 137:

بطريقة  لفائدتهم،  يقتنوا  اأن  الت�ضفية  في  ي�ضاركون  الذين  جميع  على  يمنع 

من  بع�ضا  اأو  كال  الق�ضاء،  طريق  عن  اأو  بالترا�ضي  مبا�ضرة،  غير  اأو  مبا�ضرة 

طور  في  الموجودة  التعا�ضدية  تملكها  التي  العقارية  اأو  المنقولة  االأ�ضول 

الت�ضفية.

الق�صم الثالث 

 قواعد تدبير اأخطار ال�صيخوخة والوفاة

والوحدات الجتماعية

الباب الأول 

 اأخطار ال�صيخوخة والوفاة

المادة 138:

م�صتقل  �صندوق  طرف  من  والوفاة  ال�صيخوخة  اأخطار  تدبير  يتم  اأن  يجب 

يحدث لهذا الغر�س داخل التعا�ضدية.

لكنه  التعا�صدية  عن  م�صتقلة  قانونية  �صخ�صية  الم�صتقل  لل�صندوق  لي�صت 

يتمتع باال�ضتقالل المالي.

Article33 D63: Les sociétés mutualistes peuvent 
poursuivre les buts prévus à l’article premier, dans 
les conditions fixées par leurs statuts, sous réserve 
des dispositions législatives en vigueur et compte 
tenu des prescriptions suivantes.

الباب الأول

اأخطار ال�صيخوخة –الحوادث –الزمانة –الوفيات

الف�صل 34 من ظهير 63 )كما تم تعديله �صنة 1964(:

يجوز لجمعيات التعاون المتبادل اأن ت�ضمن –ب�ضرف النظر عن 

المقت�ضيات الت�ضريعية الخا�ضة بوجوب ال�ضمان االجتماعي- اأخطار 

ال�ضيخوخة والحوادث والزمانة والوفيات.

على اأن هذه االأخطار ال يجوز اأن ي�صمن االإيفاء بها اإال �صندوق م�صتقل 

لفائدة االأع�ضاء الم�ضاهمين. 

وال تجري مقت�ضيات هذا الف�ضل على ال�ضركات المخولة االمتياز اأو 

الت�ضرف في م�ضلحة عمومية ووكاالت الدولة والوكاالت الم�ضتركة 

الم�ضالح التي ي�ضتفيد موظفوها من نظام اأ�ضا�ضي خ�ضو�ضي عمال بالظهير 

ال�ضريف ال�ضادر في 5 ربيع الثاني 1364 )20 مار�س 1945( ب�ضاأن 

النظام االأ�ضا�ضي لموظفي مختلف الموؤ�ض�ضات.  
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المادة 139:

ال يحق الأي �صندوق م�صتقل مبا�صرة عمله قبل الم�صادقة على نظامه وفق 

ال�صروط الواردة اأدناه.

يودع لدى االإدارة، النظام المحدد لت�صيير ال�صندوق الم�صتقل لل�صيخوخة اأو 

الوفاة والم�صادق عليه من طرف جمع عام غير عادي وكذا درا�صة تقنية منجزة 

وفق ال�صروط المحددة بن�ص تنظيمي. 

في  ين�صر  اإداري  قرار  الم�صتقل  ال�صندوق  نظام  على  الم�صادقة  ب�صاأن  يتخذ 

الجريدة الر�ضمية.

هذه  من  الثالث  المقطع  في  عليها  المن�صو�ص  الم�صادقة  رف�ص  يمكن  ال 

المادة اإال في الحاالت التالية:

- عند عدم احترام اأحكام هذا القانون اأو ن�ضو�ضه التطبيقية؛

- اإذا بدا اأن التوازن المالي غير ممكن تحقيقه.

يجب تعليل رف�س الم�ضادقة.

تطبق اأحكام الفقرات 2 و3 و4 من هذه المادة على التعديالت المدخلة 

على النظام.

الف�صل 35 من ظهير 63، المقطع الأول:

اإن كيفية اأ�ضي�س وت�ضيير �ضناديق التعاون المتبادل الم�ضتقلة في ماليتها 

بخ�صو�ص ال�صيخوخة والزمانة والحوادث والوفيات تعين في نظام ي�صادق 

عليه بموجب قرار م�ضترك للوزير المنتدب في ال�ضغل وال�ضوؤون االجتماعية 

ووزير المالية.

المادة 140:

ت�صلم  اأن  التعا�صدية  على  يجب  الم�صتقل،  ال�صندوق  في  االنخراط  عند 

للمنخرط نظام هذا ال�صندوق ويجب عليها اأن تتوفر على اإثبات هذا الت�صليم.

يجب اأن يبلغ اإلى علم المنخرطين بال�صندوق الم�صتقل كل تعديل يطراأ على 

نظام هذا ال�صندوق.
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المادة 141:

م�صتقل  �صندوق  نظام  على  الم�صادقة  �صحب  حاالت  عن  النظر  ب�صرف   

المن�ضو�س عليها في المواد 129 اأعاله و142 و167 و187 اأدناه، يمكن 

لالإدارة اأن ت�صحب الم�صادقة على نظام �صندوق م�صتقل اإذا:

والتنظيمية  الت�صريعية  للن�صو�ص  وفقا  ي�صير  ال  الم�صتقل  ال�صندوق  كان   -

الجاري بها العمل؛

ال  اأنه  بدا  اأو  الم�صتقل  لل�صندوق  المالي  التوازن  في  اختالل  هناك  كان   -

يمكن تحقيق هذا التوازن.

بتقويم  التعا�ضدية  اإلزام  النظام،  الم�ضادقة على  قبل �ضحب  لالإدارة،  يمكن 

و�صعية ال�صندوق داخل اأجل اأق�صاه �صتة )6( اأ�ضهر.

االإدارة  تقوم  االأجل،  هذا  ان�صرام  بعد  ال�صندوق  و�صعية  تقويم  يتم  لم  اإذا 

ب�ضحب الم�ضادقة على نظامه.

ال تطبق اأحكام الفقرتين 2 و3 من هذه المادة في حاالت �ضحب الم�ضادقة 

على النظام المن�ضو�س عليها في المواد 142 و167 و187 اأدناه.

يتخذ �صحب الم�صادقة على نظام ال�صندوق الم�صتقل بقرار اإداري ين�صر في 

الجريدة الر�ضمية.

يترتب عن �صحب الم�صادقة على نظام �صندوق م�صتقل حل هذا ال�صندوق 

وت�ضفيته.

الف�صل 36 من ظهير 63:

تطبق على �ضناديق ا لتعاون المتبادل الم�ضتقلة في ماليتها الم�ضار اإليها 

في الف�ضل 35 اأعاله مقت�ضيات ظهيرنا ال�ضريف هذا الخا�ضة با�ضتعمال 

المتوفرات وتوظيف االأموال ومراقبة جمعيات التعاون المتبادل في 

عين المكان و�ضحب الم�ضادقة وكذا النظم الخا�ضة بالتاأمين فيما يتعلق 

بال�ضناديق الموؤ�ض�ضة من طرف منظمات التاأمين.

كما تطبق على ال�ضناديق المذكورة مقت�ضيات الف�ضلين 19 و20 من 

ظهيرنا ال�ضريف هذا المتعلق باإيداع المتوفرات وتوظيف االأموال مع مراعاة 

ما ياأتي: يجوز ل�ضناديق التعاون المتبادل الم�ضتقلة في ماليتها اأو تمنح 

الجمعية اأو االتحاد الم�ضير �ضلفات بق�ضد تنظيم م�ضاريع اجتماعية اأو �ضراء 

العمارات ال�ضرورية لت�ضيير م�ضالحها اأو م�ضاريعها اأو بنائها اأو تهيئتها. 

المادة 142:

على  الم�صادقة  �صحب  الم�صتقل  لل�صندوق  االختياري  الحل  عن  يترتب 

نظامه.

ي�ضري مفعول هذا الحل ابتداء من تاريخ ن�ضر القرار االإداري الذي تم بموجبه 

�ضحب الم�ضادقة على النظام في الجريدة الر�ضمية.
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المادة 143:

في حالة �صحب الم�صادقة على نظام �صندوق م�صتقل المن�صو�ص عليها في 

الم�صتقل  ال�صندوق  ت�صفية  تتم  اأدناه،  و187  اأعاله  و142   141 المواد 

الم�ضتفيدين  و  دائنيه  بين  االأ�ضول  بتوزيع  تقوم  التي  التعا�ضدية  طرف  من 

من خدماته.

اإزاء ال�صندوق الم�صتقل وديونهم تجاهه في  يتم ح�صر دائنيات المنخرطين 

تاريخ ن�ضر القرار االإداري الذي تم بموجبه �ضحب الم�ضادقة على نظام هذا 

ال�صندوق في الجريدة الر�صمية وذلك وفق هذا النظام. 

في حالة ما اإذا كانت اأ�صول ال�صندوق الموجود في و�صعية ت�صفية غير كافية 

ل�ضمان الوفاء الكلي بالتزاماته، تقوم التعا�ضدية بتحمل ذلك العجز.

الم�ضتفيدين من  لفائدة  الت�ضفية  فائ�س  اإما توزيع  اأن تقرر  للتعا�ضدية  يمكن 

حالة  في  للتعا�صدية  االحتياطية  االأموال  في  �صخه  اأو  ال�صندوق  خدمات 

وجود هذا الفائ�س.

الف�صل 37 من ظهير 63:

في حالة ما اإذا �ضحبت الم�ضادقة فاإن القرار القا�ضي بهذا ال�ضحب تعين فيه 

الوقت نف�صه ال�صروط المتعلقة بت�صفية �صندوق التعاون المتبادل الم�صتقل 

في ماليته اأو يتحمل �صندوق اآخر تعهدات ال�صندوق االأول وكذا �صروط 

تحويل ما له وما عليه اإلى ال�صندوق االآخر. 
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الباب الثاني 

الوحدات الجتماعية

المادة 144:

يمكن للتعا�ضديات اإحداث وتدبير وحدات اجتماعية تتولى حماية الطفولة 

الغير  لم�ضاعدة  المحتاجين  واالأ�ضخا�س  الم�ضنين،  واالأ�ضخا�س  واالأ�ضرة 

مجال  في  خدمات  تقدم  موؤ�ض�ضات  عدا  الخا�ضة،  االحتياجات  ذوي  اأو 

الت�ضخي�س اأو العالج اأو اال�ضت�ضفاء اأو موؤ�ض�ضات توريد االأدوية والمعدات 

واالآالت واأجهزة التروي�س الطبي اأو هما معا اأو وحدة ذات طابع تجاري اأو 

ت�ضتهدف الربح اأو تدخل في اإطار مهنة منظمة و/اأو يقننها ت�ضريع خا�س.

عالوة على التقيد باأحكام هذا القانون، يجب اأن يتم اقتناء وبناء وتهيئة هذه 

الوحدات االجتماعية وفقا للقواعد الت�ضريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

الباب الثاني

الم�صاريع الجتماعية

الف�صل 38 من ظهير 63 (كما تم تعديله �صنة 1977):

يجوز لجمعيات المعونة المتبادلة اأن تقوم بما ياأتي خالفا لقواعد قانون 

االأطباء وقانون واجبات ال�ضيادلة:

اإبرام اتفاقيات مع المنظمات المهنية لالأطباء وجراحي االأ�ضنان ق�ضد اإنجاز 

اأعمال وعالجات طبية ومداواة االأ�ضنان ل�ضالح اأع�ضائها.

وفي حالة ما اإذا لم يبرم اأي اتفاق خالل اأجل �صتة اأ�صهر الموالية لف�صخ 

اتفاقية اأو ان�ضرام اأجل �ضتة اأ�ضهر يبتدئ من التاريخ الذي تطلب فيه اإحدى 

جمعيات المعونة المتبادلة من منظمة مهنية لالأطباء وجراحي االأ�ضنان اإبرام 

اتفاقية جاز لجمعيات المعونة المتبادلة اأن تبرم مع اأطباء وجراحين لالأ�ضنان 

اتفاقيات مطابقة التفاقية نموذجية مو�ضوعة بقرار م�ضترك ي�ضدره الوزير 

المكلف بال�ضغل ووزير ال�ضحة العمومية بعد ا�ضت�ضارة المجل�س االأعلى 

للمعونة المتبادلة.

اإبرام مع المنظمات المهنية لل�ضيادلة الموؤ�ض�ضة قانونيا القيام مقام اأع�ضائها 

في اأداء ثمن المنتوجات ال�ضيدلة وفي حالة ما اإذا لم تبرم اأي اتفاقية خالل 

ال�ضت اأ�ضهر الموالية لف�ضخ اتفاقية اأو بعد ان�ضرام اأجل �ضتة اأ�ضهر يبتدئ من 

التاريخ الذي تطلب فيه اإحدى جمعيات المعونة المتبادلة من منظمة مهنية 

لل�ضيادلة اإبرام اتفاقية جاز لجمعيات المعونة المتبادلة اأن تبرم مع �ضيادلة 

اتفاقيات خ�ضو�ضية ال يمكن اأن يعمل بها اإال بعد الم�ضادقة عليها من طرف 

الوزير المكلف بال�ضغل ووزير ال�ضحة العمومية وفي حالة عدم الجواب في 

اأجل ثالثة اأ�صهر نعتبر االتفاقية م�صادق عليها.

اإحداث م�ضاريع اجتماعية مثل الم�ضتو�ضفات ودور الوالدة وعيادات 

االأطفال الر�ضع وعيادات معالجة االأ�ضنان، والعيادات الطبية والم�ضحات 

ودور ال�ضحة اأو المعالجة وبوجه عام جميع الم�ضاريع المهتمة بالمحافظة 

على �ضحة اأو الوقاية اأو اال�ضتجمام وكذا دور الراحة ودور االإيواء.

ويمكن اأن يوؤذن لالأطباء وجراحي االأ�ضنان التابعين الأ�ضالك ال�ضحة 

العمومية في العمل خالل اأوقات معينة لدى جمعيات المعونة المتبادلة 

تطبيقا لمقت�ضيات الف�ضل 15 من الظهير ال�ضريف رقم 1-58-008 

ال�ضادر في 4 �ضعبان 1377 )24 يبراير( بمثابة النظام االأ�ضا�ضي العام
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للوظيفة العمومية. وتحديد كيفية اأداء اأجورهم بموجب اتفاقية تبرم بين 

وزارة ال�ضحة العمومية وجمعيات المعونة المتبادلة المعنية. 

ويمكن طبقا لل�صروط المحددة في الظهير ال�صريف رقم 1-59-367 

ال�ضادر في 21 �ضعبان 1379 )19 يبراير 1960( بتنظيم مزاولة 

مهنة االأطباء وال�ضيادلة وجراحي االأ�ضنان والعقاقريين والقوابل خالفا 

لمقت�ضياتى الف�ضل 8 )المقطعان االأول والثاني( اأن تحدث جمعية للمعونة 

المتبادلة بتعاون مع اأحد ال�ضيادلة �ضيدلية تخ�ض�س باأع�ضائها الم�ضاهمين 

وعائالتهم �ضريطة اأن يح�ضل ال�ضيدلي �ضلفا على رخ�ضة مزاولة المهنة بهذه 

ال�صفة طبق ال�صروط المن�صو�ص عليها في ظهيرنا ال�صريف هذا واأن تكون 

له �ضيدلية اأخرى واأن يتولى �ضخ�ضيا ت�ضيير هذه ال�ضيدلية وفقا للقوانين 

واالأنظمة الخا�ضة المعمول بها في هذا الميدان. 

وتحدث كيفيات تطبيق المقطع ال�ضابق عند الحاجة بمر�ضوم ي�ضدر باقتراح 

من الوزير المكلف بال�ضغل بعد ا�ضت�ضارة وزير ال�ضحة العمومية واالأمين 

العام للحكومة.

تطبيق الف�ضول 39 و40 و41 بعده على �ضيدليات المعونة المتبادلة. 
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المادة 145:

ال يحق الأي وحدة اجتماعية مبا�ضرة عملها قبل الم�ضادقة على نظامها وفق 

ال�صروط الواردة اأدناه.

يودع لدى االإدارة النظام المحدد لت�صيير الوحدة االجتماعية م�صادق عليه 

من طرف جمع عام غير عادي وكذا درا�ضة تقنية. 

الجريدة  في  ين�ضر  اإداري  قرار  الوحدة  نظام  على  الم�ضادقة  ب�ضاأن  يتخذ 

الر�ضمية.

هذه  من  الثالث  المقطع  في  عليها  المن�صو�ص  الم�صادقة  رف�ص  يمكن  ال 

المادة اإال في الحاالت التالية:

- عند عدم احترام اأحكام هذا القانون ون�ضو�ضه التطبيقية؛

- اإذا بدا اأن التوازن المالي للوحدة غير ممكن تحقيقه.

يجب تعليل رف�س الم�ضادقة.

تطبق اأحكام الفقرات 2 و3 و4 من هذه المادة على التعديالت المدخلة 

على النظام.

الف�صل 39 من ظهير 1977 )كما تم تعديله �صنة 1977(: 

ب�ضرف النظر عن رخ�س المزاولة اأو العمل المن�ضو�س عيها في الظهير 

ال�ضريف رقم 367-59-1 الم�ضار اإليه اأعاله الموؤرخ في 21 �ضعبان 

1379 )19 يبراير 1960( فاإن للم�ضاريع االجتماعية ال يجوز اأن 

ت�ضرع في عملها اإال بعد الم�ضادقة بموجب قرار م�ضترك للوزير المنتدب 

في ال�ضغل وال�ضوؤون االجتماعية ووزير المالية على نظام ملحق بالنظم 

االأ�ضا�ضية تعين فيه كيفية تدبير �ضوؤونها االإدارية والمالية، على اأن جميع 

هذه الموؤ�ض�ضات االإيوائية المعدة لال�ضتجمام والوقاية والوالدة وكذا دور 

االنعزال الراحة يتوقف بناوؤها واقتناوؤها وتهيئتها على اإذن �ضابق ي�ضدره وزير 

ال�صحة العمومية بعد ا�صت�صارة وزير المالية في دائرة نطاق مجموع القواعد 

المطبقة على الموؤ�ص�صات الخ�صو�صية المماثلة لها و�صمن �صروط التجهيز 

والت�ضيير من طرف وزير ال�ضحة العمومية. 

ويطبق الف�ضل الرابع من ظهيرنا ال�ضريف هذا على نظم الم�ضاريع 

االجتماعية فيما يخ�س اإيداع النظام والتغيرات المدخلة عليه.

اإن الم�ضاريع االجتماعية التابعة الأحد االأ�ضناف الم�ضار اإليها في المقطع 

االأول من الفقرة 4 من الف�ضل 38 تجري عليها بالخ�ضو�س مقت�ضيات 

الف�ضل 18 من الظهير ال�ضريف رقم 367-59-1 الم�ضار اإليه اأعاله 

الموؤرخ في 21 �ضعبان 1379 )19 يبراير 1960(.
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المادة 146:

لكنها  التعا�ضدية  عن  م�ضتقلة  قانونية  �ضخ�ضية  االجتماعية  للوحدة  لي�ضت 

تتمتع باال�ضتقالل المالي.

مواردها  بوا�ضطة  اجتماعية  وحدة  لكل  �ضنويا  المالي  التوازن  تحقيق  يجب 

الخا�ضة.

للوحدة  المالي  التوازن  لتحقيق  كافية  غير  الموارد  هذه  تكون  عندما 

االجتماعية، يتعين ر�ضد ا�ضتراكات خا�ضة لهذا الغر�س.

الف�صل 40 من ظهير 63 )المقطع االأول(: لي�ضت الم�ضاريع االجتماعية 

�ضخ�ضية قانونية متباينة عن �ضخ�ضية المنظمة الموؤ�ض�ضة... 

الف�صل 41 من ظهير 63: تطبق مقت�ضيات الف�ضلين 26 و27 من 

ظهيرنا ال�ضريف هذا على نقل �ضلطات المجل�س االإداري اإلى مت�ضرف 

موؤقت اأو عدة مت�ضرفين موؤقتين من جهة وعلى �ضحب الم�ضادقة بنظام 

م�ضروع اجتماعي اأو م�ضلحة مالية من جهة اأخرى.

على اأن عدم مراعاة �صروط التجهيز والت�صيير التي يعينها وزير ال�صحة 

العمومية يمكن اأن يترتب عنها بناء على طلبه تطبيق الف�ضلين 26 و27 

على الم�ضاريع االجتماعية المن�ضو�س عليها في الف�ضل 38.

كما يمكن اأن يعلن عن �ضحب الم�ضادقة بعد ا�ضت�ضارة المجل�س االأعلى 

للتعاون المتبادل اإذا اأ�ضبح الم�ضروع ال يفي بحاجيات المنظمة الموؤ�ض�ضة. 

ويجب اأن يعلن القرار المت�ضمن �ضحب الم�ضادقة عن ت�ضفية الم�ضروع طبقا 

لل�صروط المحددة في الف�صل 31.
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المادة 147:

اجتماعية  وحدة  نظام  على  الم�ضادقة  �ضحب  حاالت  عن  النظر  ب�ضرف 

المن�ضو�س عليها في المواد 129 اأعاله و148 و167 و187 اأدناه، يمكن 

لالإدارة اأن ت�ضحب الم�ضادقة على نظام وحدة اجتماعية اإذا:

والتنظيمية  الت�ضريعية  للن�ضو�س  وفقا  ت�ضير  ال  االجتماعية  الوحدة  كانت   -

الجاري بها العمل ؛

ال  اأنه  بدا  اأو  االجتماعية  للوحدة  المالي  التوازن  في  اختالل  هناك  كان   -

يمكن تحقيق هذا التوازن.

يمكن لالإدارة، قبل �ضحب الم�ضادقة، اإلزام التعا�ضدية بتقويم و�ضعية الوحدة 

االجتماعية داخل اأجل اأق�ضاه �ضتة )6( اأ�ضهر.

اإذا لم يتم تقويم و�ضعية الوحدة المعنية بعد ان�ضرام هذا االأجل، تقوم االإدارة 

ب�ضحب الم�ضادقة على نظامها.

ال تطبق اأحكام الفقرتين 2 و3 من هذه المادة في حاالت �ضحب الم�ضادقة 

على النظام المن�ضو�س عليها في المواد 148 و167 و187 اأدناه.

يتخذ �ضحب الم�ضادقة على نظام الوحدة االجتماعية بقرار اإداري ين�ضر في 

الجريدة الر�ضمية.

الوحدة  هذه  حل  اجتماعية  وحدة  نظام  على  الم�ضادقة  �ضحب  عن  يترتب 

االجتماعية.

المادة 148:

على  الم�ضادقة  �ضحب  االجتماعية  للوحدة  االختياري  الحل  عن  يترتب 

نظامها.

ي�ضري مفعول هذا الحل ابتداء من تاريخ ن�ضر القرار االإداري الذي تم بموجبه 

�ضحب الم�ضادقة على النظام.
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الق�صم الرابع 

قواعد خا�صة ببع�ض التعا�صديات

المادة 149:

القوات  داخل  الموؤ�ض�ضة  التعا�ضديات  على  القانون  هذا  مقت�ضيات  تجري 

الم�ضاعدة  القوات  داخل  الموؤ�ض�ضة  والتعا�ضديات  الملكية  الم�ضلحة 

والتعا�ضديات الموؤ�ض�ضة داخل االأمن الوطني.

لالإدارة  يمكن  التعا�صديات،  هذه  بت�صيير  الخا�صة  لل�صروط  مراعاة  اأنه  غير 

الترخي�س باال�ضتثناءات الأحكام هذا القانون التي تعتبر �ضرورية.

الباب الخام�ض 

جمعيات التعاون المتبادل الع�صكرية

الف�صل 32 من ظهير 63 )كما تم تعديله �ضنتي 1968 و2010(:

تجري مقت�ضيات ظهيرنا ال�ضريف هذا على جمعيات المعاونة الموؤ�ض�ضة 

داخل القوات الم�ضلحة الملكية. 

غير اأنه مراعاة لل�صروط الخا�صة بت�صيير هذه الجمعيات غير اأنه يجوز لل�صلطة 

الحكومية المكلفة باإدارة الدفاع الوطني والوزير المكلف بالمالية الترخي�س 

باال�ضتثناءات الأحكام هذا الن�س التي تعتبر �ضرورية. 

الق�صم الخام�ض 

 اتحادات تعا�صديات الحتياط الجتماعي

المادة 150 :

هو  »اتحاد«  بعده  اإليه  الم�صار  االجتماعي  االحتياط  تعا�صديات  اتحاد 

�ضخ�س معنوي خا�ضع للقانون الخا�س ال ي�ضتهدف الربح، يحدث من طرف 

تعا�ضديتين )2( على االأقل.

اأخرى  تعا�صديات  انخراط  قبول  النحو  هذا  على  المحدث  لالتحاد  يمكن 

الحقا.

ال يمكن الأحد اأن ي�ضتفيد مبا�ضرة من التعوي�ضات اأو الخدمات المقترحة من 

طرف اتحاد دون اأن يكون ع�ضوا بتعا�ضدية منخرطة في االتحاد.

ال يمكن لالتحاد اأن يتدخل في الت�ضيير الداخلي للتعا�ضديات المكونة له.

الباب الثالث 

التحادات والفدراليات 

الف�صل 42 من ظهير 63 (المقطع الأول):

يجوز لجمعيات التعاون المتبادل اأن توؤ�ض�س فيما بينها اتحادات....

الف�صل 42 من ظهير 63 )المقطع 2(

ويجوز اأن تتاألف من هذه االتحادات فيدراليات لجمعيات التعاون المتبادل 

يق�ضد منها نف�س االأهداف.

الف�صل 42 من ظهير 63 )المقطع 3(

وال ي�ضوغ لالتحادات والفيدراليات اأن تتدخل في الت�ضيير الداخلي 

للجمعيات المنخرطة فيها.

المادة 151:

يجب على التعا�صدية عند االنخراط في اتحاد ما اأو االن�صحاب منه، مالءمة 

الداخلي  والنظام  االأ�ضا�ضي  النظام  مع  الداخلي  ونظامها  االأ�ضا�ضي  نظامها 

النظام  النظام االأ�ضا�ضي و/اأو  لالتحاد. وي�ضري نف�س االأمر في حالة تعديل 

الداخلي لالتحاد الذي تنخرط فيه.
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المادة 152 :

القانون مع  اأعاله، يخ�ضع االتحاد الأحكام هذا   77 المادة  اأحكام  با�ضتثناء 

مراعاة االأحكام المن�ضو�س عليها في هذا الق�ضم.

ا�ضتبدال  يتم  االتحاد،  على  اأعاله   20 المادة  اأحكام  تطبيق  الأجل 

االحتياط  تعا�صديات  »اتحاد  ب  االجتماعي«  االحتياط  »تعا�صدية  عبارة 

االجتماعي«. 

ا�ضتبدال  اأعاله على االتحاد،يتم  و32   31 المادتين  اأحكام  تطبيق  الأجل 

عبارات »المنخرطون واالأع�ضاء ال�ضرفيون« و«المناديب واالأع�ضاء ال�ضرفيون« 

ب »اأع�ضاء الجمع العام«.

الأجل تطبيق اأحكام المادتين 51 و81 اأعاله على االتحاد، يتم ا�ضتبدال 

كلمة »المنخرطون« ب »منخرطو التعا�ضديات المكونة لالإتحاد«.

الف�صل 44 من ظهير 63:

تطبق المقت�ضيات المن�ضو�س عليها في ظهيرنا ال�ضريف هذا فيما يخ�س 

جمعيات التعاون المتبادل على اتحادات جمعيات التعاون المتبادل من 

جهة وعلى فيدرالياتها من جهة اأخرى. 

اأن  والفيدراليات  لالتحادات  يجوز   15 الف�ضل  لمقت�ضيات  خالفا  اأنه  غير 

تقتر�س اأمواال من الجمعيات اأو االتحادات المنخرطة فيها لتحقيق اأهداف 

الم�ضاريع اأو الم�ضالح الماأذون لها في اإحداثها. 

المادة 153 :

في  المنخرطين  من  اأدنى  عدد  على  توفره  يثبت  اأن  االتحاد  على  يجب 

اأن يقل عن  التعا�ضديات المكونة له يحدد بن�س تنظيمي والذي ال يمكن 

خم�ضة اآالف )5000(.

المادة 154 :

غر�س االتحاد هو:

1.تغطية االأخطار التاليــة:

1-1 المر�س والوالدة والحادثة: الخدمات المتعلقة بالعالجات ال�ضحية؛

1-2 المر�س والوالدة والحادثة: التعوي�ضات اليومية؛ 

1-3 الوفاة وال�ضيخوخة الهادفة اإلى اأداء روؤو�س االأموال اأو اإيرادات تم 

تكوينها بوا�ضطة اال�ضتراكات المح�ضلة والتي تمت ر�ضملتها وذلك وفق 

ال�صروط المحددة في المادة 381 اأعاله.

يوؤدي انخراط التعا�صدية في اتحاد اإلى اإلزامية التحويل اإلى هذا االأخير 

تغطية االأخطار المن�ضو�س عليها في البندين1-1 و1-2 اأعاله ؛

2.القيام بعمليات االإ�ضعاف عند المر�س والوالدة والحادثة؛

الف�صل 42 من ظهير 63 )المقطع 1(:

....اتحادات يق�ضد منها على الخ�ضو�س تنظيم الم�ضاريع االجتماعية اأو 

م�ضالح تاأمين الموؤمن بين مجموع الجمعيات المنخرطة. 
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3. منح:

•   معونات وم�ضاعدات؛

•   ت�ضبيقات عن التعوي�ضاتعن المر�س. 

الجمع  طرف  الت�ضبيقاتمن  و  المعونات والم�ضاعدات  تقرر  اأن  يجب 

لمنخرطي  اإال  منحها  يتم  وال  �ضنوية  ميزانية  ب�ضاأنها  تو�ضع  واأن  العام، 

التعا�ضديات المكونة لالتحاد وذوي حقوقهم؛ 

اأو  الوالدة  اأو  بالمر�س  المتعلقة  االأخطار  �ضد  الوقاية  باأعمال  القيام   .4

الحوادث ؛ 

تتولى  اأخرى  اجتماعية  االإيواء وكذا وحدات  ودور  الراحة  دور  اإحداث   .5

المحتاجين  الم�ضنين واالأ�ضخا�س  الطفولة واالأ�ضرة واالأ�ضخا�س  حماية 

تقدم  موؤ�ض�ضات  عدا  الخا�ضة،  االحتياجات  ذوي  اأو  الغير  لم�ضاعدة 

موؤ�ض�ضات  اأو  اال�ضت�ضفاء  اأو  العالج  اأو  الت�ضخي�س  مجال  في  خدمات 

توريد االأدوية والمعدات و االآالت واأجهزة التروي�س الطبي اأو هما معا اأو 

وحدة ذات طابع تجاري اأو ت�ضتهدف الربح اأو تدخل في اإطار مهنة منظمة 

و/اأو يقننها ت�ضريع خا�س.

تفتح هذه الوحدات االجتماعية في وجه منخرطي التعا�ضديات المكونة 

لالتحاد وذوي حقوقهم دون غيرهم؛

6. االإ�صهام في الن�صاط ال�صحي للدولة تما�صيا مع ال�صيا�صة الوطنية في مجال 

ال�صحة وذلك وفقا لل�صروط المحددة بت�صريع خا�ص. 

عالوة على ذلك، يمكن لالتحاد القيام لح�ضاب تعا�ضدية منخرطة فيه بتدبير 

اأو عدة �صناديق و/اأو وحدات اجتماعية وذلك بموجب اتفاقيات  �صندوق 

بر�ضم  مالي  التزام  اأي  تحمل  لالتحاد  يمكن  التعا�ضدية. ال  هذه  مع  مبرمة 

هذا التدبير.

يمنع على كل اتحاد تغطية اأخطار اأو مزاولة عمليات غير تلكالم�ضار اإليها في 

المقطع االأول من هذه المادة.

تحدد �صروط وكيفية تطبيق هذه المادة بن�س تنظيمي.
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المادة 155 :

يحدد النظام االأ�ضا�ضي لالتحاد :

غر�س االتحاد مع التقيد باأحكام المادة 154 اأعاله؛. 1

المقر االجتماعي الذي يجب اأن يوجد بالمغرب؛. 2

ت�ضمية االتحاد؛. 3

العدد االأدنى لمنخرطي التعا�ضديات المكونة لالتحاد الذي ال يمكن اأن . 4

يقل عن الحد االأدنى المن�ضو�س عليه في المادة 153 اأعاله؛

اإحدى . 5 وان�صحاب  ب�صطب  المتعلقة  تلك  وكذا  االنخراط  وكيفية  �صروط 

التعا�ضديات المكونة لالتحاد؛

تركيبة المجل�س االإداري وكيفية انتخاب اأع�ضائه وتركيبة االإدارة الجماعية . 6

ومدة انتداباتهم و�صروط الت�صويت في الجمع العام؛

الخا�صة . 7 تلك  وكذا  لالتحاد  المكونة  التعا�صديات  وحقوق  واجبات 

بمنخرطي هذه التعا�ضديات وذوي حقوقهم؛

�صروط الحل االختياري.. 8

بكل  االإخالل  ودون  ال�ضابقة،  الفقرة  في  الواردة  البيانات  على  عالوة 

البيانات االأخرى المفيدة، يجب اأن ين�س النظام االأ�ضا�ضي لالتحاد على 

التعا�صديات  وواجبات  وحقوق  االأجهزة  مختلف  وتاأليف  �صالحيات 

المكونة لالتحاد ومنخرطيها في ت�صييره وكذا �صروط قبولهم واإعفائهم 

من هذه االأجهزة.

يو�ضع نظام اأ�ضا�ضي نموذجي لالتحادات بقرار اإداري بعد ا�ضتطالع راأي 

المجل�س االأعلى للتعا�ضد المحدث بموجب المادة 183 اأدناه.
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المــادة 156:

يحدد النظام الداخلي لالتحاد ال�صروط واالإجراءات المتعلقة على الخ�صو�ص 

ب:

انخراط التعا�صديات في االتحاد ؛. 1

تخويل الحق في اال�ضتفادة من الخدمات المغطاة؛. 2

واجبات التعا�ضديات المكونة لالتحاد ومنخرطيها؛. 3

اإرجاع الم�ضاريف اأو تحمل الخدمات؛. 4

اإيداع الوثائق المثبتة للم�صاريف الموؤداة من قبل المنخرط في . 5

تعا�ضدية منخرطة في االتحاد وكذا اأجل هذا االإيداع؛

ممار�ضة المراقبة الطبية.. 6

عالوة على ذلك، يجب اأن ين�س النظام الداخلي على:

1 . )90( ت�ضعين  يتجاوز  ال  اأن  يجب  الذي  االأق�ضى،  االأجل 

اأيام   )5( للمنخرطين وخم�ضة  الطبية  الإرجاع الم�ضاريف  يوما 

للح�ضول على التحمل؛

االأجل االأق�ضى ل�ضرف م�ضتحقات مقدمي العالجات على اأ�ضا�س . 2

اأن ال يتجاوز مائة وثمانين )180( يوما؛

في . 3 عليها  من�ضو�س  اأخرى  اأي خدمة  تحمل  وكيفية  �صروط 

بالمعونات  المتعلقة  تلك  وخ�ضو�ضا  لالتحاد  االأ�ضا�ضي  النظام 

والم�ضاعدات واالإ�ضعاف الطبي.

ال يمكن لل�ضابط الداخلي الزيادة في التزامات التعا�ضديات المكونة لالتحاد 

ومنخرطيها. وال يمكنه منحهم امتيازات غير تلك المن�ضو�س عليها في النظام 

االأ�ضا�ضي لالتحاد.

يجب اأن تخ�ضع جميع التعا�ضديات المكونة لالتحاد ومنخرطوها لمقت�ضيات 

النظام الداخلي كخ�ضوعهم للنظام االأ�ضا�ضي لالتحاد.
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المــادة 157:

النظام  اأن ت�صلم لمنخرطيها  انخراط تعا�صدية في االتحاد، يجب عليها  عند 

اإثبات  اأن تتوفر على  االأ�ضا�ضي والنظام الداخلي لهذا االتحاد ويجب عليها 

هذا الت�ضليم.

بالتعا�ضدية المذكورة كل تعديل يطراأ  اإلى علم المنخرطين  يبلغ  اأن   يجب 

على النظام االأ�ضا�ضي اأو النظام الداخلي لالتحاد.

المــادة 158:

لالتحاد  المكونة  التعا�ضديات  م�ضاهمات  من  الم�ضتخل�ضة  االأموال  تودع 

با�ضم االتحاد الذي هو في طور التاأ�ضي�س في ح�ضاب بنكي مجمد مع قائمة 

التعا�ضديات المذكورةت�ضم المبالغ المدفوعة من طرف كل واحدة منها.

القائمة  بو�ضع  �ضحبها،  يتم  اأن  اإلى  لديها،  االأموال  المودعة  الموؤ�ض�ضة  تلزم 

لكل  الجماعية  االإدارة  رئي�س  اإ�ضارة  رهن  ال�ضابقة  الفقرة  في  اإليها  الم�ضار 

االإطالع على هذه  لمن طلب ذلك  ويمكن  االتحاد.  تعا�ضدية منخرطة في 

القائمة والح�ضول على ن�ضخة منها.

يقوم وكيل مفو�س عن االإدارة الجماعية ب�ضحب هذه االأموال مقابل ت�ضليم 

في  ن�صره  تم  لالتحادكما  االأ�صا�صي  النظام  على  الم�صادق  االإداري  القرار 

الجريدة الر�ضمية.

في حالة رف�س االإدارة الم�ضادقة على النظام االأ�ضا�ضي لالتحاد اأو في حالة 

عدم اإيداع الوثائق المن�ضو�س عليها في المادة 161 اأدناه لدى االإدارة،داخل 

اأجل مائة وثمانين )180( يوما من فتح الح�ضاب البنكي المخ�ض�س لتلقي 

االأموال الم�ضتخل�ضة من م�ضاهمات التعا�ضديات، يلزم على وجه الت�ضامن، 

مجل�س  يوجد  لم  اإذا  الموؤ�ض�ضة  التعا�ضديات  اأو  مجل�س اإداري  اأول  اأع�ضاء 

اإداري باإرجاع هذه االأموال اإلى التعا�ضديات داخل اأجل ال يتعدى ثالثين 

)30( يوما. يمكن لكل تعا�ضدية ا�ضت�ضدار اأمر ا�ضتعجالي بتعيين من يقوم 

با�ضترجاع االأموال المدفوعة و توزيعها على التعا�ضديات المكونة لالتحاد.
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المادة 159:

يدعى الجمع العام التاأ�ضي�ضي لالتحاد لالنعقاد بطلب من روؤ�ضاء المجال�س 

المزاولين  االأع�ضاء  جميع  من  ويتكون  الموؤ�ض�ضة،  للتعا�ضديات  االإدارية 

للمجال�س االإدارية للتعا�ضديات التي وافقت على م�ضروع تاأ�ضي�س االتحاد.

ال يمكن للجمع العام التاأ�ضي�ضي اأن يتداول ب�ضفة �ضحيحة اإال بح�ضور ن�ضف 

)2/1( االأع�ضاء. 

 )2/3( ثلثي  باأغلبية  اإال  التاأ�صي�صي  العام  الجمع  قرارات  على  ي�صادق  ال 

االأع�صاء الحا�صرين، حيث يملك كل ع�صو �صوتا واحدا.

المادة 160:

يقوم الجمع العام التاأ�ضي�ضي بما يلي:

- التحقق قبل اأية مداولة، من االنخراط الفعلي للتعا�صديات، باعتماد ن�صخ 

محا�صر الجموع العامة غير العادية التي �صادقت على انخراط كل تعا�صدية 

من التعا�ضديات المذكورة ومن وجود �ضهادة اإيداع المبالغ الم�ضتخل�ضة من 

م�ضاهمات التعا�ضديات في ح�ضاب بنكي مجمد مفتوح با�ضم االتحاد الذي 

هو في طور التاأ�ضي�س ؛

- البث في م�صروع النظام االأ�صا�صي وم�صروع النظام الداخلي؛

ال�صروط  فيهم  تتوفر  اأن  يجب  الذين  اإداري  مجل�ص  اأول  اأع�صاء  انتخاب   -

المن�ضو�س عليها في المادتين 51 و79 اأعاله.

المادة :161

ال�ضتة  خالل  يقوموا،  اأن  لالتحاد  اإداري  مجل�س  اأول  اأع�ضاء  على  يتعين 

المبالغ  لتلقي  المخ�ض�س  البنكي  الح�ضاب  لفتح  الموالية  اأ�ضهر   )6(

الم�ضتخل�ضة من م�ضاهمات التعا�ضديات الموؤ�ض�ضة، باإيداع لدى االإدارة:

محا�صر الجموع العامة غير العادية للتعا�صديات التي اتخذت قرار انخراط   .1

التعا�ضدية في االتحاد ودفع م�ضاهمتها فيه؛

النظام االأ�ضا�ضي والنظام الداخلي كما تمت الم�ضادقة عليهما من طرف   .2

الجمع العام التاأ�ضي�ضي؛

مح�ضر الجمع العام التاأ�ضي�ضي ؛  .3

�ضهادة تثبت اإيداع المبالغ الم�ضتخل�ضة من م�ضاهمات التعا�ضديات في   .4

ح�ضاب بنكي مجمد با�ضم االتحاد الذي هو في طور التاأ�ضي�س؛

درا�صة تقنية معدة وفق ال�صروط المحددة بن�ص تنظيمي.  .5
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المادة :162

ال يحق لالتحاد اأن ي�ضرع في عمله اإال بعد الم�ضادقة على نظامه االأ�ضا�ضي 

من طرف االإدارة.

اإذا لم يعد اتحاد ما ي�ضم تعا�ضديتين، فاإن الم�ضادقة على النظام االأ�ضا�ضي 

طرف  من  الو�ضعية  هذه  معاينة  وتتم  القانون.  بقوة  تنتهي  له  الممنوحة 

وفقا  ن�ضاطها  االتحاد  لهذا  المكونة  التعا�ضديات  توا�ضل  االإدارة. 

اإحدى  توفر  عدم  حالة  في  اأنه  غير  االأ�ضا�ضية.  اأنظمتها  لمقت�ضيات 

 6 المادة  في  اإليه  الم�ضار  للمنخرطين  االأدنى  العدد  على  التعا�ضديات 

اأعاله فاإن الم�ضادقة على نظامها االأ�ضا�ضي تنتهي بقوة القانون.

المادة 163 :

يجب على كل تعا�ضدية اأن تح�ضل على موافقة م�ضبقة من االإدارة من اأجل 

انخراطها اأو ان�ضحابها من االتحاد.

اإذا كان ان�ضحاب اإحدى التعا�ضديات من االتحاد من �ضاأنه االإخالل بالتوازن 

المالي لهذا االأخير، يمكن لالإدارة اأن تعتر�س على ان�ضحابها.

المادة 164:

االأع�ضاء  من  وتتكون  عادية.  غير  اأو  عادية  اإما  التحاد  العامة  الجموع  تكون 

المزاولين بالمجال�س االإدارية للتعا�ضديات المكونة لالتحاد.

الم�ضاركة  يمكنهم  الذين  االأع�ضاء  قائمة  لالتحاد  االإداري  المجل�س  يحدد 

في الجمع العام خم�ضة ع�ضر )15( يوما على االأقل قبل انعقاد الجمع العام.

يمكن لكل ع�ضو في الجمع العام اأن يطلع بنف�ضه اأو بوا�ضطة وكيل على هذه 

القائمة بالمقر االجتماعي لالتحاد.

تكون القرارات التي يتخذها الجمع العام ب�ضفة �ضحيحة ملزمة للتعا�ضديات 

المكونة لالتحاد.

يجب اأن يحدد النظام االأ�صا�صي لالتحاد �صروط الت�صويت في الجمع العام.

ال يمكن تمثيل ع�ضو في الجمع العام ب�ضخ�س اآخر لح�ضور هذا الجمع.

تنتهي مدة انتداب ع�ضو في الجمع العام عند انتهاء مدة انتدابه كع�ضو في 

المجل�س االإداري للتعا�ضدية التي يمثلها.

ال يمكن لع�ضو في الجمع العام اأن يتلقى بهذه ال�ضفة اأي مقابل، مبا�ضر اأو 

غير مبا�ضر، وكيفما كان �ضكله.

في  م�ضاركته  بمنا�ضبة  واالإقامة  التنقل  م�ضاريف  عن  تعوي�ضه  يمكن  اأنه  اإال 

اجتماعات الجموع العامة.

لالتحادات  العام  االجتماع  هيئة  تتاألف   :63 ظهير  من   43 الف�صل 

والفيدراليات من مندوبي الجمعيات المنخرطة فيها الذين ينتخلون �ضمن 

ال�صروط التي تحددها النظم االأ�صا�صية.

وتلزم المقررات التي تتخذها هيئة االجتماع العام بوجه قانوني الجمعيات 

المنخرطة.
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المادة 165 :

يتم ح�ضر دائنيات المنخرطين في التعا�ضديات المكونة لالتحاد اإزاء االتحاد 

بموجبه  الم�صادق  االإداري  القرار  ن�صر  تاريخ  في  االأخير  هذا  تجاه  وديونهم 

وذلك  الر�ضمية  الجريدة  في  االأ�ضا�ضي  نظامه  على  الم�ضادقة  �ضحب  على 

�ضناديقه  الأنظمة  االقت�ضاء،  وعند  الداخلي  و�ضابطه  االأ�ضا�ضي  لنظامه  طبقا 

الم�ضتقلة ووحداته االجتماعية.

المادة 166 :

له  تابع  م�صتقل  �صندوق  ت�صفية  فائ�ص  بتوزيع  يقوم  اأن  االتحاد  على  يتعين 

هذا  وجود  حالة  في  له،  المكونة  التعا�ضديات  لفائدة  مت�ضاوية  بح�ض�س 

الفائ�س.

المادة 167 :

الحقوق  مجموع  تحويل  االإدارة،  من  ترخي�ص  بعد  للتعا�صدية،  يمكن 

اإلى  طرفها  من  محدث  م�صتقل  ب�صندوق  نظام  عن  الناتجة  وااللتزامات 

�صندوق م�صتقل تابع لالتحاد الذي تنخرط فيه.

من  لكل  العادي  غير  العام  الجمع  طرف  من  التحويل  هذا  قرار  يتخذ 

التعا�ضدية واالتحاد.

تحدد االإدارة �صروط وكيفية هذا التحويل.

اأن الو�صعية المالية  اإذا تبين  يتم رف�ص الترخي�ص بتحويل �صندوق م�صتقل 

لل�صندوق الم�صتقل التابع لالتحاد من �صاأنها، اإثر هذا التحويل، اأن ال تعطي 

�ضمانات كافية لتمكينه من الوفاء بالتزاماته. 

ي�ضبح التحويل بموجب هذا الترخي�س قابال لالحتجاج به تجاه المنخرطين 

تجاه  وكذا  خدماتهما  من  الم�ضتفيدين  وتجاه  الم�ضتقلين  ال�ضندوقين  في 

دائنيهما. 

الترخي�ص �صحب الم�صادقة على نظام ال�صندوق الم�صتقل  يترتب عن هذا 

للتعا�ضدية مع حله دون ت�ضفيته.

المادة 168 :

يمكن للتعا�ضدية، بعد ترخي�س من االإدارة، تحويل وحدة اجتماعية محدثة 

من طرفها اإلى االتحاد الذي تنخرط فيه.

من  لكل  العادي  غير  العام  الجمع  طرف  من  التحويل  هذا  قرار  يتخذ 

التعا�ضدية واالتحاد.

االجتماعية  الوحدة  نظام  الم�ضادقة على  �ضحب  الترخي�س  يترتب عن هذا 

للتعا�ضدية مع حل هذه الوحدة.
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الق�صــم ال�صاد�ض:

العقوبــــات

المادة 169:

اإن رئي�س االإدارة الجماعية للتعا�ضدية الذي لم يقم داخل االآجال الم�ضروبة 

المتخذة  القانون والن�ضو�س  المن�ضو�س عليها في هذا  بالوثائق  باالإدالء  لها 

لتطبيقه، يتعر�س، في كل حالة، لغرامة اإدارية قدرها خم�ضمائة )500(  درهم 

اإر�ضال  لتاريخ  الموالي   )30( الثالثين  اليوم  ابتداء من  تاأخير  يوم  عن كل 

اإنذار بوا�ضطة ر�ضالة م�ضمونة اإلى التعا�ضدية بمقرها االجتماعي.

ت�ضتخل�س هذه الغرامة، بطلب من االإدارة، وفق القانون رقم 15.97 بمثابة 

مدونة تح�ضيل الديون العمومية.

القانون  ثابتة، تطبق بحكم  تواريخ  بالوثائق في  االإدالء  الواجب  اإذا كان من 

لهذه  جزئي  اأو  كلي  تاأجيل  عدا  التواريخ،  هذه  من  ابتداء  االإدارية  الغرامة 

التواريخ من طرف االإدارة.
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المادة 170:

ب�ضرف النظر عن العقوبات التي يمكن اأن تتعر�س لها التعا�ضدية بموجب 

القانون  في هذا  عليها  المن�ضو�س  االأحكام  اأحد  تحترم  لم  اإذا  الق�ضم،  هذا 

والن�ضو�س المتخذة لتطبيقه اأو قامت بممار�ضات من �ضاأنها االإخالل بالوفاء 

بااللتزامات تجاه المنخرطين وذوي حقوقهم اأو الم�ضتفيدين من الخدمات، 

المجل�س  اأع�ضاء  من  مجموعة  اأو  اأحد  حق  في  ت�ضدر،  اأن  لالإدارة  يمكن 

من  مجموعة  اأو  اإحدى  المعنية،  للتعا�ضدية  الجماعية  االإدارة  اأو  االإداري 

العقوبات التاأديبية الواردة بعده، وذلك ح�ضب خطورة المخالفة المرتكبة:

1( االإنذار؛

األف  مائة  و   )5000( اآالف  خم�ضة  بين  ما  تتراوح  اإدارية  غرامة   )2

)100.000( درهم؛

3( التوقيف الموؤقت؛

4( التوقيف النهائي.

ت�ضتخل�س الغرامة الم�ضار اإليها في البند 2( اأعاله، بطلب من االإدارة، وفق 

القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تح�ضيل الديون العمومية.

مع  م�ضمونة  ر�ضالة  بوا�ضطة  باالأمر،  المعني  اإلى  اإنذار  توجيه  م�ضبقا  يجب 

اإ�ضعار بالتو�ضل، اإلى اآخر عنوان معروف للمقر االجتماعي للتعا�ضدية ليدلي 

بمالحظاته كتابة داخل اأجل خم�ضة ع�ضر )15( يوما ي�ضري ابتداء من تاريخ 

توجيه الر�ضالة ال�ضالفة الذكر.

المادة 171:

األف  واأربعين  مائتين  اإلى   )10.000( اآالف  ع�ضرة  من  بغرامة  يعاقب 

)240.000( درهما، وفي حالة العود، بغرامة من ع�ضرين األف )20.000( 

المجل�س  واأع�ضاء  رئي�س  )480.000( درهما،  األف  وثمانين  اأربعمائة  اإلى 

بمخالفة  اإدانتهم  تتم  الذين  للتعا�ضدية  الجماعية  االإدارة  اأع�ضاء  اأو  االإداري 

و25  و20   )2 )الفقــرة  و15  و10  االأخيرة(  )الفقرة   3 المواد  اأحكام 

)الفقرات 6-5-4-2( و41 و49 و50 و51 و61 و62 و63 و64 و71 

و76 و81 و82 و83 و85 و86 )الفقرة 2( و97 و111 و119 و140 

و145 من هذا القانون.

الف�صل 28 من ظهير 63: يتعر�س من ياأتي لغرامة يتراوح قدرها بين 

ع�ضرة دراهم ومائتين واأربعين درهما و في حالة العودة اإلى المخالفة لغرامة 

يتراوح قدرها بين ع�ضرين درهما واأربعمائة وثمانين درهما: 

1. روؤ�ضاء لجمعيات التعاون المتبادل اأو مت�ضرفوها اأو مديرها الذين يدانون 

بمخالفة للف�ضول 3 )المقطع االأخير( و12 و13 و15 و16 و21 )المقطع 

الثاني( و39 من ظهيرنا ال�ضريف هذا وكذا الن�ضو�س ال�ضادرة بتطبيق 

مقت�ضياته.
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المادة 172:

األف  خم�ضمائة  اإلى   )50.000( األف  خم�ضين  من  بغرامة  يعاقب 

اأو  االإدارية  المجال�س  اأو  العامة  الجموع  اأع�ضاء  درهم،   )500.000(

االإدارات الجماعية للتعا�ضديات الذين:

يعلمون  ا�ضتعماال  اعتماداتها  اأو  التعا�ضدية  اأموال  نية،  ب�ضوء  ا�ضتعملوا   )1

�ضخ�ضية  اأغرا�س  تحقيق  بغية  و ذلك  االأخيرة  م�ضالح هذه  مع  تعار�ضه 

اأو  مبا�ضرة  م�ضالح  بها  لهم  كانت  هيئة  اأو  موؤ�ض�ضة  اأو  مقاولة  لتف�ضيل  اأو 

غير مبا�ضرة؛

2( ا�ضتعملوا ب�ضوء نية، ال�ضلط المخولة لهم اأو االأ�ضوات التي يملكونها في 

اأو هما معا بحكم من�ضبهم ا�ضتعماال يعلمون تعار�ضه مع م�ضالح  التعا�ضدية 

اأو  مقاولة  لتف�ضيل  اأو  �ضخ�ضية  اأغرا�س  تحقيق  بغية  وذلك  االأخيرة  هذه 

موؤ�ض�ضة اأو هيئة كانت لهم بها م�ضالح مبا�ضرة اأو غير مبا�ضرة.

المادة 173:

يعاقب بغرامة من ثالثة اآالف )3.000( اإلى خم�ضة ع�ضر األف )15.000( 

الجل�ضة،  رئي�س  االإداري  المجل�س  ع�ضو  اأو  االإداري  المجل�س  رئي�س  درهم 

الذي لم يعمل على اإثبات مداوالت المجل�س االإداري في محا�ضر.

المادة 174: 

يعاقب بغرامة من ع�ضرين األف )20.000( اإلى مائتي األف )200.000( 

درهم اأع�ضاء االإدارة الجماعية الذين لم يعدوا، بر�ضم كل �ضنة مالية، الجرد 

والقوائم التركيبية وتقرير الت�ضيير.

المادة 175:

 )20.000( األف  ع�ضرين  اإلى   )4000( اآالف  اأربعة  من  بغرامة  يعاقب 

درهما:

من منع، عن ق�ضد، ع�ضوا في الجمع العام من الم�ضاركة في اأ�ضغاله؛. 1

من ح�ضل على مزايا اأو على �ضمان اأو وعد بها مقابل الت�ضويت ل�ضالح جهة معينة اأو 

عدم الم�ضاركة في الت�ضويت وكذا من منح اأو �ضمن اأو وعد بتلك المزايا.

المادة 176:

يعاقب بغرامة من ثالثين األف )30.000( اإلى ثالثمائة األف )300.000( 

لم  الذين  للتعا�ضدية  الجماعية  االإدارة  اأو  االإداري  المجل�س  اأع�ضاء  درهما، 

يعقدوا الجمع العام ال�ضنوي خالل ال�ضتة )6( اأ�ضهر الموالية الختتام ال�ضنة 

المالية اأو الذين لم يخ�ضعوا القوائم التركيبية ال�ضنوية وتقرير الت�ضيير لموافقة 

الجمع المذكور.
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المادة 177:

يعاقب بغرامة من ع�ضرة اآالف )10.000( اإلى خم�ضين األف )50.000( 

درهما، رئي�ص االإدارة الجماعية الذي لم ي�صع رهن اإ�صارة كل منخرط اأو ع�صو 

�ضرفي قدم طلبا بذلك:

قائمة باأ�ضماء اأع�ضاء المجل�س االإداري اأو االإدارة الجماعية المزاولين؛ 1-

 مح�ضر اآخر جمع عام؛ 2-

تقرير الت�صيير والقوائم التركيبية الآخر �صنة مالية مختتمة كما �صادق عليهم 

الجمع العام ال�ضنوي.

المادة 178:

يعاقب بغرامة من ع�ضرة اآالف )10.000( اإلى خم�ضين األف )50.000( 

لم  الذين  للتعا�ضدية  الجماعية  االإدارة  اأو  االإداري  المجل�س  اأع�ضاء  درهما، 

الدعوة  لهم  يوجهوا  لم  اأو  الح�ضابات  مراقبي  اأو  مراقب  تعيين  على  يعملوا 

لح�ضور كل جمع عام يتعين فيه تقديم تقرير هوؤالء المراقبين.

الف�صل 28 من ظهير 63 –المقطع 2:

وبجوز للمحكمة عالوة على ذلك اأن تحكم بعدم االأهلية للم�ضاهمة موؤقتا 

اأو نهائيا في تدبير اأو اإدارة جمعية اأو اتحاد جمعيات للتعاون المتبادل وفي 

حالة مخالفة لهذا المنع يعاقب المخالفون بغرامة بتراوح قدرها بين ع�ضرة 

دراهم ومائتين واأربعين درهما، وب�ضجن تتراوح مدته بين �ضتة اأيام و�ضهرين 

اأو باإحدى هاتين العقوبتين فقط. 

الف�صل 28 من ظهير 63 –المقطع 3:

وفيما يخ�س المخالفات االأخرى لمقت�ضيات ظهيرنا ال�ضريف هذا 

والن�ضو�س ال�ضادرة بتطبيقه يعاقب الروؤ�ضاء اأو المت�ضرفون اأو المديرون 

بغرامة يتراوح قدرها بين 13 و18 درهما. 

الف�صل 28 من ظهير 63 –المقطع 1: يتعر�س من ياأتي لغرامة يتراوح 

قدرها بين ع�ضرة دراهم ومائتين واأربعين درهما وفي حالة العودة اإلى 

المخالفة لغرامة يتراوح قدرها بين ع�ضرين درهما واأربعمائة وثمانين درهما:

اأوال –جميع االأ�ضخا�س الذين ي�ضاهمون باأي وجه كان في اإدارة هيئة تجري 

عليها مقت�ضيات ظهيرنا ال�ضريف هذا وتعمل تحت ا�ضم جمعية التعاون 

المتبادل تجري عليها مقت�ضيات ظهيرنا ال�ضريف هذا وتعمل تحت ا�ضم 

جمعية التعاون المتبادل من غير اأن ي�صادق على نظمها االأ�صا�صية طبق 

ال�صروط المقررة في الف�صل الرباع من ظهيرنا ال�صريف هذا؛ 
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المادة 180:

يعاقب بغرامة من ثالثة اآالف )3.000( اإلى خم�ضة ع�ضر األف )15.000( 

لم  الذين  للتعا�ضدية  الجماعية  االإدارة  اأو  االإداري  المجل�س  اأع�ضاء  درهما، 

يقوموا عن ق�ضد:

العام، ورقة ح�ضور موقعة من طرف . 1 بم�ضك، خالل كل اجتماع للجمع 

اأع�ضاء الجمع العام الحا�ضرين اأو الوكالء، م�ضهود على �ضحتها من قبل 

ع�ضو  كل  وعنوان  والعائلي  ال�ضخ�ضي  لال�ضم  ومت�ضمنة  الجمع،  مكتب 

حا�ضر اأو ممثل وكذا عدد االأ�ضوات التي يتوفر عليها؛

باإلحاق التوكيالت الممنوحة لكل وكيل بورقة الح�صور؛. 2

مكتب  اأع�ضاء  طرف  من  موقع  مح�ضر  في  عام  جمع  كل  قرارات  باإثبات 

تاريخ  اإلى  ي�ضير  خا�س  �ضجل  في  االجتماعي  بالمقر  به  ومحتفظ  الجمع 

ومكان انعقاد الجمع وجدول االأعمال وت�ضكيلة مكتب الجمع وعدد اأع�ضاء 

الجمع الم�ضاركين في الت�ضويت والن�ضاب الذي تم بلوغه والوثائق والتقارير 

القرارات  ون�س  النقا�ضات  وملخ�س  العام  الجمع  اأنظار  على  المعرو�ضة 

المطروحة للت�ضويت ونتيجة الت�ضويت.

المادة 181:

عالوة على العقوبات المن�ضو�س عليها في المواد من 169 اإلى 180 اأعاله، 

يمكن للمحكمة اأن تحكم، موؤقتا اأو نهائيا، بعدم اأهلية �ضخ�س ليكون ع�ضوا 

في المجل�س االإداري اأو االإدارة الجماعية لتعا�ضدية ما. وفي حالة مخالفة هذا 

المنع، يعاقب مرتكبو هذه المخالفة بغرامة من مائة األف )100.000( اإلى 

مائتين واأربعين األف )240.000( درهما.

المادة 182:

تعاقب كل مخالفة الأحكام المادة 5 اأعاله ب�ضجن تتراوح مدته من �ضتة )6( 

اأ�ضهر اإلى �ضنتين )2( وبغرامة من ع�ضرة اآالف )10.000( اإلى مائة األف 

)100.000( درهم اأو باإحدى هاتين العقوبتين فقط. 

عندما يتعلق االأمر ب�ضخ�س معنوي، تطبق العقوبة على الممثل القانوني لهذا 

ال�ضخ�س.

األف  واأربعين  مائتين  اإلى   )10.000( اآالف  ع�ضرة  من  بغرامة  يعاقب 

األف  ع�ضرين  من  بغرامة  العود،  حالة  وفي  درهما،   )240.000(

)20.000( اإلى اأربعمائة وثمانين األف )480.000( درهما، كل �ضخ�س 

ي�ضاهم، باأية �ضفة كانت، في اإدارة هيئة تخ�ضع الأحكام هذا القانون دون اأن 

تتم الم�صادقة على نظامها االأ�صا�صي طبق �صروط المادة 17 من هذا القانون.
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الق�صم ال�صابع:

المجل�ض الأعلى للتعا�صد

المادة 183:

يحدث مجل�س اأعلى للتعا�ضد يعهد اإليه باإبداء الراأي في كل الق�ضايا المتعلقة 

بالتعا�ضد. ويمكن ا�ضت�ضارته �ضواء بطلب من االإدارة اأو من اأغلبية اأع�ضائه.

تكت�ضي اآراء المجل�س االأعلى للتعا�ضد �ضبغة ا�ضت�ضارية.

كما يوؤهل لتقديم كل اقتراحات لالإدارة حول الق�ضايا المتعلقة بالتعا�ضد.

الجزء الثالث

المجل�ض الأعلى للتعاون المتبادل

الف�صل 45 من ظهير 63: يحدث لدى الوزير المنتدب في ال�ضغل 

وال�ضوؤون االجتماعية مجل�س اأعلى للتعاون المتبادل تحدد كيفية تاأليفه 

واخت�ضا�ضه بموجب مر�ضوم. 

الف�ضل 8 من مر�ضوم 66

الف�ضل 9.............

الف�ضل 10............

الف�ضل 11..................

الف�ضل االأول................

الف�ضل 2.............

الف�ضل 5............

الف�ضل 6 القرار 29/05/1967

المادة 184:

يراأ�س المجل�س االأعلى للتعا�ضد الوزير المكلف بالت�ضغيل اأو ممثله.

وي�ضم المجل�س عالوة على ذلك:

•••ممثلين عن االإدارة؛
•••ممثلين عن التعا�صديات االأكثر تمثيال من حيث عدد المنخرطين؛

•••ممثلين عن المركزيات النقابية االأكثر تمثيال.

تحدد �صروط وكيفية تعيين اأع�صاء المجل�ص االأعلى للتعا�صد، غير ممثلي 

االإدارة، بمقت�ضى ن�س تنظيمي.

يعين ع�صو نائب لكل ع�صو ر�صمي طبق نف�ص ال�صروط المتبعة في تعيين 

هذا االأخير.

يمكن للمجل�س، بطلب من رئي�ضه، اأن ي�ضم اإليه كل �ضخ�س يرى فائدة في 

ا�ضتطالع راأيه دون اأن يكون له �ضوت تداولي.

تحدد االإدارة قائمة االأع�ضاء الر�ضميين والنواب بالمجل�س االأعلى للتعا�ضد 

ويتم ن�ضرها في الجريدة الر�ضمية.
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المادة 185:

يجتمع المجل�س االأعلى للتعا�ضد كلما ا�ضتدعى االأمر ذلك وعلى االأقل مرة 

في ال�ضنة با�ضتدعاء من رئي�ضه.

اأو  اإليها كال  يفو�س  لجان  اأو عدة  لجنة  بداخله  اأن يحدث  للمجل�س  يمكن 

المتعلقة  والق�ضايا  التقنية  الق�ضايا  درا�ضة  وال�ضيما  اخت�ضا�ضاته  من  بع�ضا 

بتنظيم القطاع التعا�ضدي.

يعد المجل�س �ضابطا داخليا تتم الم�ضادقة عليه بن�س تنظيمي.

الق�صم الثامن:

مقت�صيات مختلفة وانتقالية

الجزء الرابع

مقت�صيات مختلفة وانتقالية

الف�صل 46 من ظهير 63: )كما تم تعديله �ضنة 1979(

تعفى جمعيات التعاون المتبادل والموؤ�ض�ضات االجتماعية للماأجورين الم�ضار 

اإليها في الف�ضل االأول والمعترف باأنها ذات م�ضلحة عمومية من جميع ر�ضوم 

التنبر والت�ضجيل وال�ضريبة الح�ضرية وال�ضريبة على المنتوجات والخدمات. 

تطبق هذه المقت�ضيات ابتداء من فاتح يناير 1979. 

تدفعها  التي  واالإيرادات  والرواتب  المنح  اإن   :63 ظهير  من   47 الف�صل 

وحجزها  عنها  التخلي  يمكن  اأع�ضائها  اإلى  المتبادل  التعاون  جمعيات 

 50 وبن�صبة  االأجور  على  الجارية  ال�صروط  بنف�ص  الم�صت�صفيات  لفائدة 

االأحوال.  من  ذلك  غير  في  بالمائة  و90  متزوجا  �ضاحبها  كان  اإن   بالمائة 

الف�صل 48 من ظهير 63: التاأمين المترتب عن الوفاة بما في ذلك روؤو�س 

االأموال االحتياطية يمكن التخلي عنها وحجزها بنف�ص ال�صروط الجارية على 

كل اأجرة �ضنوية معادلة لخم�س مبلغ راأ�س المال المذكور.

المادة 186:

يمكن للتعا�ضديات اأن تن�س في اأنظمتها االأ�ضا�ضية على اأنها تحل بقوة 

القانون محل المنخرط، الم�صاب في حادثة، في دعواه تجاه الغير الم�صوؤول 

وذلك في حدود النفقات التي قد تتحملها.

تن�س  اأن  المتبادل  التعاون  لجمعيات  يمكن   :63 ظهير  من   49 الف�صل 

الم�ضاب  الم�ضاهم  الع�ضو  قانونيا محل  تحل  اأنها  على  االأ�ضا�ضية  نظمها  في 

التي  النفقات  ال�ضخ�س الم�ضوؤول وذلك في حدود  في دعواه المقامة على 

قد تتحملها.

او  الجمعيات  اأو  الموؤ�ض�ضات  على  يتعين   :63 ظهير  من   50 الف�صل 

اأن تخ�ضع في  اأعاله  الثاني  الف�ضل  اإليها في  الم�ضار  نوعها  اأيا كان  الهيئات 

اأ�ضهر يبتدئ من تاريخ ن�ضر ظهيرنا ال�ضريف هذا لنظام جمعيات  ظرف �ضتة 

التعاون المتبادل، وت�ضتمر اإدارتها اإلى غاية ان�ضرام هذا االأجل وفقا لنظمها 

االأ�ضا�ضية، ويجري التحويل من غير اأن يوؤدي اإلى ت�ضفية الهيئات المذكورة. 
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المادة 187:

االأ�ضا�ضية  نظمها  على  الم�ضادقة  تمت  التي  التعا�ضديات  على  يتعين 

واأنظمتها قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، التقيد باأحكامه داخل 

اأجل ال يتعدى اأربعة وع�ضرين )24( �ضهرا ابتداء من هذا التاريخ.

النظام  على  الم�ضادقة  ب�ضحب  االإدارة  تقوم  االأجل،  هذا  انق�ضاء  عند 

االأ�ضا�ضي لكل تعا�ضدية لم تتقيد بهذه االأحكام.

اإذا كانت المخالفة تتعلق ب�صندوق م�صتقل اأو وحدة اجتماعية، تقوم االإدارة 

الوحدة  هذه  اأو  الم�صتقل  ال�صندوق  هذا  نظام  على  الم�صادقة  ب�صحب 

االجتماعية.

الوثائق  لالإدارة  توجه  لم  اأو  عام  جمع  اأي  تعقد  لم  تعا�ضدية  لكل  بالن�ضبة 

الواجب اإر�ضالها بموجب الظهير ال�ضريف رقم 1.57.187 ال�ضادر في 24 

االأ�ضا�ضي  النظام  ب�ضن   )1963 نوفمبر   12( 1383 من جمادى االآخرة 

للتعاون المتبادل، خالل ال�ضتة وثالثين )36( �ضهرا ال�ضابقة لتاريخ دخول 

هذا القانون حيز التنفيذ، تقوم االإدارة ب�ضحب الم�ضادقة على النظام االأ�ضا�ضي 

اإداري  قرار  ب�ضاأنه  يتخذ  الذي  ال�ضحب،  هذا  ويترتب عن  التعا�ضدية.  لهذه 

ين�ضر في الجريدة الر�ضمية، حل وت�ضفية التعا�ضدية المعنية. وال تخ�ضع هذه 

الت�ضفية لمقت�ضيات المواد 133 الى 137 من هذا القانون.

Article 51 D63 : L’arrêté approuvant les statuts de 
la société mutualiste résultant de la transforma-
tion prévue à l’article 50 pourra accorder des délais 
pour l’adaptation du fonctionnement des nou-
velles sociétés aux prescriptions du présent dahir.

Article 52 D63 : Les placements effectués antérieu-
rement à la publication du présent dahir et non 
prévus par celui-ci, doivent être réalisés dans les 
conditions fixées par le ministre des finances pour 
chaque société mutualiste au vu de l’inventaire des 
biens soumis à réalisation. Les fonds provenant de 
ces réalisations doivent être réemployés dans les 
conditions et limites de l’article 20, sous réserve 
des dispositions spéciales régissant les organismes 
d’assurance.

Article 53 D63 : Si la condition de nationalité prévue 
à l’article 11 ci-dessus ne peut être remplie, l’admi-
nistration d’une société mutualiste peut être assu-
rée par des non marocains dans la proportion maxi-
mum de 50 %, sous réserve de l’approbation du 
ministre délégué au travail et aux affaires sociales.

الف�صل 54 من ظهير 63: يجوز اأن تمنح اآجال في القرار الم�صادق عليه 

على النظم االأ�ضا�ضية لجمعيات التعاون المتبادل الناجمة عن التحويل 

المن�ضو�س عليه في الف�ضل 50 لتمكين هذه الجمعيات من م�ضايرة 

مقت�ضيات ظهيرنا ال�ضريف هذا. 

المادة 188:

ين�ضخ الظهير ال�ضريف رقم 1.57.187 ال�ضادر في 24 من جمادى االآخرة 

1383 )12 نوفمبر 1963( ب�ضن النظام االأ�ضا�ضي للتعاون المتبادل كما 

تم تغييره وتتميمه.
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م�ضروع قانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعا�ضد

 مذكرة تقديمية لم�شروع �لقانون رقم 109.12 بمثابة مدونة �لتعا�شد

المملكة المغربية

  

وزارة الت�صغي والتكوين المهني

مذكرة تقديم

م�صروع قانون بمثابة مدونة التعا�صد

عرف القطاع التعا�ضدي منذ �ضدور الظهير ال�ضريف رقم 1.57.187 ال�ضادر في 24 من جمادى االآخرة 1383 )12 نونبر 1963( ب�ضن نظام 

اأ�ضا�ضي للتعاون المتبادل عدة تطورات كان لها االأثر االإيجابي في تفعيل مقت�ضيات هذا الظهير. 

ويمكن اإبراز هذه التطورات على الخ�ضو�س من خالل ما يلي:

للتعاون  • االأعلى  المجل�س  لتاأليف واخت�ضا�ضات  المحدد  المر�ضوم  ومنها   1963 نونبر   12 لظهير  التنظيمية  الن�ضو�س  مجموعة من  إصدار   
المتبادل والقرار الم�ضترك المتعلق بالنظم االأ�ضا�ضية النموذجية والقرار الم�ضترك المتعلق بالقوائم االإح�ضائية والمالية التي يتعين على التعا�ضديات 

اإر�ضالها اإلى االإدارة والقرار المتعلق بالمخطط المحا�ضبي ؛

اإحداث قطب عمومي على �صكل اتحاد م�صمى » ال�صندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي« ي�صم 9 تعا�ضديات بالقطاع العمومي مكن،  •

ابتداء من �ضنة 1970، من توحيد جهود هذه التعا�صديات وتكليف هذا ال�صندوق بتدبير القطاع الم�صترك بين التعا�صديات ور�صد اال�صتراكات 

المح�صلة في هذا االإطار اإلى تدبير ما يعرف ب«الثالث الموؤدي«؛

تعزيز قطاع التعا�صد باإحداث تعا�صديات عامة واأخرى قطاعية اأو فئوية حيث بلغ عدد التعا�صديات المرخ�ص لها حتى االآن 31 تعا�ضدية، باالإ�ضافة  •

اإلى مجموعة من ال�ضناديق الم�ضتقلة لتغطية اأخطار ال�ضيخوخة والوفاة وعدد مهم من الم�ضاريع االجتماعية التي ت�ضكل منفذا للمنخرطين لولوج 

العالج الطبي في اإطار الت�ضامن؛

مراجعة ن�ضبة ووعاء اال�ضتراكات بر�ضم القطاع الم�ضترك �ضنة 1999 حيث �صكل هذا االإجراء قفزة نوعية في تاريخ التعا�صد بالقطاع العام الأن  •

الدولة اأ�ضحت فاعال اأ�ضا�ضيا وحيويا يوؤدي ح�ضته كم�ضغل االأمر الذي مكن القطاع من موارد مالية اإ�ضافية �ضاهمت في تطوير اأ�ضاليب التدبير 

وتح�صين الخدمات المقدمة للمنخرطين )بروتوكول االتفاق المبرم بين الدولة وال�صندوق �صنة 1997(؛

اإجراء افتحا�ص ا�صتراتيجي عام لل�صندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي �صنة 2001 من اأبرز تو�ضياته �ضرورة مراجعة االإطار القانوني  •

المنظم للقطاع من اأجل مالئمته مع التحوالت التي تطبع محيطه؛

ب�صفة  • الدولة،  ور�صد  فيه  المن�صوية  والتعا�صديات  االجتماعي  االحتياط  لمنظمات  الوطني  ال�صندوق  لتاأهيل  ا�صتراتيجي  عمل  مخطط  و�صع 

ا�ضتثنائية لمبلغ 360 مليون درهم مكن ال�صندوق من ت�صفية الديون المترتبة عليه اإزاء منتجي العالجات )بروتوكول االتفاق المبرم بين الدولة 

وال�صندوق �صنة 2002( ؛
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تكليف ال�صندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي والتعا�صديات المتاألف منها بتدبير نظام التاأمين االإجباري عن المر�ص لفائدة الموؤمنين  •

مدونة  بمثابة   65.00 رقم  بالقانون  متقاعدين، عمال  اأم  كانوا  ن�ضيطين  العمومية،  والموؤ�ض�ضات  المحلية  والجماعات  الدولة  واأعوان  موظفي  من 

التغطية ال�ضحية االأ�ضا�ضية ال�ضادر في 3 اأكتوبر2002. وفي هذا االإطار، وا�صلت التعا�صديات المتاألف منها ال�صندوق، بموجب اتفاقية مع هذا 

االأخير، تدبير ملفات العالجات المتنقلة، في حين منح الم�ضرع باقي مدبري التاأمين االإجباري عن المر�س ومن بينها التعا�ضديات االأخرى اأجل 

خم�س �ضنوات قابلة للتجديد لموا�ضلة ن�ضاطها في مجال التاأمين االأ�ضا�ضي عن المر�س؛

دخول التاأمين االإجباري االأ�صا�صي عن المر�ص حيز التنفيذ وتفعيل الدور المنوط بالتعا�صديات في اإطاره؛ •

مراعاة خ�ضو�ضيات  • فيه  تمت  الذي  بها  الخا�س  المحا�ضبي  المخطط  وفق  م�ضك ح�ضاباتها  في   ،2008 يناير  من  ابتداء  التعا�ضديات،  �ضروع 

االأن�ضطة التعا�ضدية ؛

تو�ضيع قاعدة المنخرطين والم�ضتفيدين من خدمات القطاع التعا�ضدي ليناهز حاليا 1,5مليون منخرط و4,5 مليون م�ضتفيد حوالي %70 منهم  •

في القطاع العمومي. 

عالوة على الدور الهام الذي تلعبه التعا�ضديات في اإطار التاأمين االأ�ضا�ضي عن المر�س، فاإنها ت�ضطلع اأي�ضا بدور ال يقل اأهمية يتجلى في تدبير نظام 

التاأمين التكميلي عن المر�س )القطاع التعا�ضدي( وفي اإمكانية اإحداث �ضناديق م�ضتقلة ووحدات اجتماعية. 

ورغم ما عرفه قطاع التعا�صد من تطورات اإيجابية �صواء من حيث عدد المخرطين اأو من حيث الخدمات التي يقدمها، وعلى الرغم من الجهود المبذولة 

لتاأهيله، فقد ظل يعاني من عدة معيقات وم�ضاكل اأهمها:

عدم م�ضايرة االإطار القانوني المنظم للتعا�ضد للتطورات التي عرفها القطاع منذ 1963، وعدم تفعيل بع�س مقت�ضيات ظهير 1963 ال �ضيما  •

المتعلقة باآليات المراقبة والتتبع، والقواعد التقنية والتدبيرية الخا�ضة بالتعا�ضديات اإلى جانب غياب التاأطير والدور التوجيهي للمجل�س االأعلى 

للتعاون المتبادل ؛

االإكراهات التي يفر�ضها المحيط الخارجي والمتمثلة في التزايد الم�ضطرد لتكلفة العالج والوثيرة المتنامية لولوج المنخرطين للخدمات ال�ضحية،  •

باالإ�ضافة اإلى �ضرورة الحفاظ على ديمومة التعا�ضديات وتحقيق توازناتها المالية. 

وقد اأبانت االفتحا�ضات التي قامت بها المفت�ضية العامة للمالية لبع�س التعا�ضديات عن وجود عدة اختالالت في الت�ضيير االإداري والمالي واأو�ضت 

ب�ضرورة القيام باإ�ضالح �ضامل وجذري للقطاع التعا�ضدي واإعادة النظر في اأ�ضاليب ت�ضييره وتدبيره.

ويظل اأكبر تحدي يتعين على التعا�صديات رفعه هو تحديث القطاع التعا�صدي ليلعب الدور المنوط به في تناغم وتكامل مع القطاع االأ�صا�صي ال�صيء 

الذي ي�ضتدعي و�ضع القواعد االأ�ضا�ضية للحكامة الجيدة واإر�ضاء مبادئ الت�ضيير وتح�ضين جودة الخدمات لفائدة المنخرطين مع الحفاظ على ديمومة التعا�ضديات 

و�ضمان توازنها عبر مراقبة بناءة وم�ضتمرة. 

اإعادة النظر في الن�ضو�س القانونية والتنظيمية  اإلى تاأهيل القطاع،  اإ�ضتراتيجية اإ�ضالح النظام التعا�ضدي، باالإ�ضافة  لذا، بات من ال�ضروري اأن ت�ضمل 

الموؤطرة له. وتتج�ضد االأهمية التي توليها الحكومة للقطاع التعا�ضدي في بلورة م�ضروع قانون بمثابة مدونة التعا�ضد يهدف باالأ�ضا�س اإلى: 

تحديد دور التعا�ضديات في مجال تاأمين بع�س االأخطار؛ •

تو�صيح ال�صروط المتعلقة باإحداث التعا�صديات وكيفية تدبيرها؛ •

اإر�ضاء قواعد حكامة جديدة تعتمد على تحديد االأدوار والم�ضوؤوليات بين مختلف االأجهزة ال�ضاهرة على �ضوؤونها ؛ •

تو�ضيح مجال تدخل االإدارة في مراقبة التعا�ضديات؛ •

تحديد القواعد وال�ضمانات التقنية والمالية المالئمة لتحقيق اأهداف التعا�ضديات؛ •
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اإجبارية اإخ�ضاع ح�ضابات التعا�ضديات الفتحا�س �ضنوي خارجي.  •

يت�ضمن م�ضروع القانون بمثابة مدونة التعا�ضد 189 مادة موزعة على 8 اأق�ضام وهي:

الق�صم الأول ويت�صمن مقت�صيات عامة تتعلق بتعريف تعا�صديات االحتياط االجتماعي وغر�صها وكيفية تاأ�صي�صها والم�صادقة على نظمها االأ�صا�صية  •

و�ضوابطها الداخلية واأنظمة من�ضاآتها، زيادة على تحديد اأجهزة القرار واالإدارة والمهام وال�ضلطات المخولة لها. كما يت�ضمن هذا الق�ضم مقت�ضيات 

خا�صة باالأهلية المدنية والقواعد المالية والمحا�صبية التي يتعين على التعا�صدية احترامها وكذا تحديد �صروط وكيفيات �صم اأو اإدماج اأو انف�صال 

اأو حل اإحدى التعا�ضديات )93 مادة(؛

الق�صم الثاني وي�ضم مقت�ضيات تتعلق بقواعد مراقبة الدولة على التعا�ضديات والتدابير الوقائية الممكن اتخاذها قبل تفعيل م�ضطرة تعيين مت�ضرف  •

موؤقت اأو �ضحب الم�ضادقة على النظام االأ�ضا�ضي كما يحدد هذا الق�ضم م�ضطرة ت�ضفية التعا�ضديات )44 مادة(؛

الق�صم الثالث ويهم القواعد الخا�ضة بتدبير اأخطار ال�ضيخوخة والوفاة والوحدات االجتماعية التي تحدثها التعا�ضديات )11 مادة(؛ •

الق�صم الرابع ويتناول القواعد الخا�ضة ببع�س التعا�ضديات التي يمكن اأن تمنح لها ا�ضتثناءات الأحكام مدونة التعا�ضد )مادة فريدة(؛ •

الق�صم الخام�ض وين�ص على مقت�صيات تتعلق باإحداث اتحادات تعا�صديات االحتياط االجتماعي الذي تطبق عليها نف�ص المقت�صيات المقررة  •

للتعا�ضديات مع مراعاة بع�س االأحكام الخا�ضة الواردة في هذا الق�ضم )19 مادة(؛

نوعية  • بها العمل وذلك ح�ضب  القوانين واالأنظمة الجاري  التي �ضتطبق في حالة مخالفة  بالعقوبات  الق�صم ال�صاد�ض وي�ضمل مقت�ضيات تتعلق 

وخطورة المخالفة )14 مادة(؛

الق�صم ال�صابع ويورد مقت�ضيات تتعلق بالمجل�س االأعلى للتعا�ضد وكيفية تكوينه وتحديد مجاالت تدخله وطريقة ا�ضتغاله )3 مواد(؛ •

الق�صم الثامن واالأخير ويت�ضمن مقت�ضيات مختلفة وانتقالية )4 مواد(.  •

�لق�شم �لأول: مقت�شيات عامة

والمحا�ضبية  المالية  والقواعد  ت�ضييرها  وكيفية  التعا�ضديات  وحل  وانف�ضال  واإدماج  و�ضم  باإحداث  المتعلقة  العامة  للمقت�ضيات  الق�ضم  هذا  يتطرق 

المعتمدة. ويت�ضمن 5 اأبواب تن�س على ما يلي:

تعريف تعا�ضدية الحتياط الجتماعي وغر�صها وتاأ�صي�صها والم�صادقة عليها )المواد من 1 اإلى 20(: بموجب هذا الباب، اأ�ضبحت التعا�ضدية تحمل   .1

ت�ضمية »تعا�ضدية االحتياط االجتماعي« وذلك من جهة، بهدف مالئمتها مع االأهداف التي ترمي اإليها وهي اأ�ضا�ضا القيام باأعمال االحتياط االجتماعي، 

ومن جهة اأخرى لرفع الخلط الحا�ضل عند العموم بين التعا�ضديات والجمعيات.

ويعرف الم�ضروع التعا�ضدية بكونها �ضخ�ضا معنويا يخ�ضع للقانون الخا�س وال ترمي اإلى اكت�ضاب الربح حيث تقوم اأ�ضا�ضا باأعمال الت�ضامن والتعاون بهدف 

تغطية بع�س االأخطار الالحقة باالإن�ضان.

اأما عن غر�س التعا�ضدية، فقد تم تو�ضيع مجال تدخلها لي�ضمل اأي�ضا الوقاية واالإ�ضهام في الن�صاط ال�ضحي للدولة والقيام لح�ضاب هيئات اأخرى بتدبير 

المخاطر واإحداث وحدات اجتماعية عدا موؤ�ض�ضات تقديم خدمات في مجال الت�ضخي�س اأو العالج اأو اال�ضت�ضفاء وكذا كل وحدة ذات طابع تجاري اأو 

تهدف اإلى اكت�ضاب الربح اأو تخ�س مهنة منظمة و/اأو خا�ضعة لت�ضريع خا�س.

وفيما يتعلق بالتاأ�ضي�س، فاإن التجديد الذي تم اإدخاله هو �ضرورة توفر التعا�ضدية على عدد اأدنى من المنخرطين ل�ضمان ديمومتها وتوازنها المالي اإال في 

حالة انخراطها في اتحاد للتعا�ضديات. كما تم التن�ضي�س على �ضرورة الم�ضادقة على النظام الداخلي بوا�ضطة قرار اإداري ين�ضر في الجريدة الر�ضمية على 

غرار النظام االأ�ضا�ضي.
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ومن الم�ضتجدات الهامة التي اأتى بها الم�ضروع كذلك، اإجبارية ت�ضليم ن�ضخة من النظام االأ�ضا�ضي والنظام الداخلي للمنخرط عند االنخراط. ويرمي 

هذا االإجراء اإلى �ضمان حق المنخرط في معرفة حقوقه وواجباته.

واجبات  من  الم�ضتخل�ضة  االأموال  اإيداع  على  تن�س  مقت�ضيات جديدة  الم�ضروع  اأورد  فقد  ما،  تعا�ضدية  تاأ�ضي�س  عند  االأع�ضاء  انخراط  من  وللتاأكد 

التاأ�ضي�ضي  العام  الجمع  انعقاد  بكيفية  تتعلق  اأخرى  ومقت�ضيات  مجمد،  بنكي  ح�ضاب  في  التاأ�ضي�س  طور  في  هي  التي  التعا�ضدية  با�ضم  االنخراط 

للتعا�ضدية مع تحديد اخت�ضا�ضات هذا الجمع الذي يتعين عليه التحقق، قبل اأي مداولة، من االنخراط الفعلي لعدد المنخرطين ومن وجود �ضهادة 

اإيداع المبالغ المتح�ضلة من واجبات االنخراط. كما يجب عليه الم�ضادقة على م�ضروع النظام االأ�ضا�ضي وم�ضروع النظام الداخلي وانتخاب اأع�ضاء اأول 

مجل�س اإداري.

العام  الجمع  التوالي  على  وهي  التعا�ضدية  ب�ضوؤون  ت�ضطلع  التي  االأجهزة  مختلف  الثاني  الباب  ي�ضتعر�س   :)80 اإلى   21 من  )المواد  والإدارة  القرار   .2

والمجل�س االإداري واالإدارة الجماعية كما يتطرق اإلى مهامها و�ضلطاتها.

فبخ�ضو�س الجمع العام، فهو يتكون من مجموع المنخرطين واالأع�ضاء ال�ضرفيين اأو مناديبهم المنتخبين في اإطار الفروع. ومن اأهم الم�ضتجدات اأنه تم 

تحديد مدة انتخاب المناديب في انتدابين متتاليين وذلك بغية فتح المجال واإعطاء الفر�ضة لكل االأع�ضاء لتدبير �ضوؤون التعا�ضدية.

ويف�ضل الم�ضروع بين اخت�ضا�ضات الجموع العامة التي تكون عادية واخت�ضا�ضات الجموع العامة غير العادية وكذلك كيفية ا�ضتغال الجمع العام العادي 

التي عالجتها مقت�ضيات اأغلبها جديدة والتي ن�ضت على �ضرورة انعقاده مرة في ال�ضنة على االأقل الأجل الم�ضادقة على ح�ضابات ال�ضنة المالية المختتمة. 

وتعود رئا�ضة الجمع العام لرئي�س المجل�س االإداري اأو ح�ضب الحالة من طرف ال�ضخ�س الذي دعا النعقاده، ويجب م�ضك ورقة ح�ضور م�صادق على �ضحتها 

من طرف مكتب الجمع العام. كما اأن مح�ضر المداوالت يدون في �ضجل خا�س يوقعه رئي�س مكتب الجمع العام.

اأما الجهاز الثاني للتعا�ضدية اأي المجل�س االإداري فيتكون من 4 اإلى 16 ع�ضوا وينتخب من طرف اأع�ضاء الجمع العام ومن بينهم باالأغلبية الن�ضبية مع 

العلم اأن مدة انتداب اأع�ضائه ال يمكن اأن تتجاوز 6 �ضنوات. هذا ويمكن اإعادة انتخابهم مرة واحدة فقط. 

التعا�ضدية  الدائمة على تدبير  المراقبة  حيث تم تكليفه بممار�ضة  لتفعيل دوره كمراقب  باخت�ضا�ضات تم تحديدها بو�ضوح  وي�ضطلع المجل�س االإداري 

ويقدم  اأعمالها  العامة ويحدد جدول  الجموع  ي�ضتدعي  اأنه  يراها مالئمة. كما  التي  والمراقبة  الفح�س  بعمليات  يقوم  حيث  الجماعية  االإدارة  من طرف 

للجمع العام العادي ال�ضنوي تقرير الت�ضيير الذي اأعدته االإدارة الجماعية وكذا مالحظاته ب�ضاأنه عالوة على تقارير التدبير لل�ضنة المالية الختامية االأخيرة 

لالتحادات التي تنخرط فيها التعا�ضدية. اإلى جانب هذا، يمثل اأع�ضاوؤه التعا�ضدية في الجموع العامة لالتحادات التي تنخرط فيها.

ويجتمع المجل�س االإداري مرة في ال�ضنة على االأقل من اأجل البث في ح�ضابات ال�ضنة المالية االأخيرة؛ ويتعين عليه م�ضك �ضجل للح�ضور يوقعه جميع 

االأع�ضاء الحا�ضرين كما يجب عليه اأن يوجه اإلى االإدارة، داخل اأجل خم�ضة ع�ضر )15( يوما الموالية لكل اجتماع، ن�ضخة من المح�ضر وقائمة االأع�ضاء 

الحا�ضرين اأو الممثلين في االجتماع.

رئي�س. ويكون  يمنح الأحدهم �ضفة  الذي  االإداري  المجل�س  يعينون من طرف  اأع�ضاء  فتتكون من ثالثة  الثالث،  الجهاز  التي هي  الجماعية  االإدارة  اأما 

اأع�ضاوؤها من االأ�ضخا�س الطبيعيين وغير اأع�ضاء ال في المجل�س االإداري وال في الجمع العام. ويمكن اأن يتم اختيارهم من خارج التعا�ضدية ويعتبرون 

اأجراء لديها. هذا، ويتم تعيينهم لمدة تتراوح ما بين �ضنتين )2( و�ضت )6( �ضنوات.

المخولة �ضراحة  ال�ضلط  مراعاة  التعا�ضدية مع  اأهداف  وتمار�ضها في حدود  والرقابة  القرار  اأجهزة  ومنف�ضلة عن  وا�ضعة  ب�ضلط  الجماعية،  االإدارة  ت�ضطلع 

للمجل�س االإداري والجمع العام وت�ضطلع بم�ضوؤولية تدبير التعا�ضدية ويمثل رئي�ضها التعا�ضدية في عالقاتها مع الغير واأمام المحاكم. 

ال�ضنوية طبقا  التركيبية  القوائم  واإعداد  التعا�ضدية  اأ�ضول وخ�ضوم  مالية، جرد لمختلف عنا�ضر  �ضنة  نهاية كل  اإعداد، في  الجماعية  االإدارة  يتعين على 

للت�ضريع المعمول به. كما يجب عليها اإعداد تقرير للت�ضيير يت�ضمن كل المعلومات المفيدة بالن�ضبة الأع�ضاء الجمع العام وذلك حتى يت�ضنى لهم تقييم 

ن�صاط التعا�ضدية خالل ال�ضنة المالية المن�ضرمة والعمليات المنجزة وال�ضعوبات التي اعتر�ضتها والنتائج التي ح�ضلت عليها ومكونات النتيجة والو�ضعية 

المالية للتعا�ضدية واآفاقها الم�ضتقبلية. ويجب عليها اأي�ضا اأن تقدم للمجل�س االإداري بعد اختتام كل �ضنة مالية القوائم التركيبية وتقرير الت�ضيير بغر�س 

فح�ضها ومراقبتها.



149

م�ضروع قانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعا�ضد

الأهلية المدنية )المواد من 81 اإلى 86(: يتطرق الباب الثالث اإلى االإمكانية المخولة للتعا�ضدية القتناء وبناء العقارات ال�ضرورية لت�ضيير م�ضالحها االإدارية   .3

وكذلك اإنجاز اأ�ضغال من �ضاأنها تو�ضيع اأو تغيير تخ�ضي�س العقارات التي تمتلكها. ويتوقف ذلك على ترخي�س م�ضبق تمنحه االإدارة في هذا ال�ضاأن ويعتبر 

باطال، كل عمل يتم اإنجازه في غياب هذا الترخي�س.

هذا، وقد تم اإيراد اأحكام جديدة حفاظا على اأموال المنخرطين تق�ضي بمنع التعا�ضديات من منح �ضلفات اأو اإعطاء كفاالت اأو �ضمانات احتياطية لفائدة 

اأي كان وكذا اإيداع اأو ا�ضتثمار اأموال خارج المغرب اأو توظيفها بالقيم االأجنبية. 

تكوين  يجب  حيث  بها  التقيد  التعا�ضديات  على  الواجب  المالية  القواعد  الرابع  الباب  يحدد   :)89 اإلى   87 من  )المواد  والمحا�صبية  المالية  القواعد   .4

احتياطيات ح�ضب طبيعة االأخطار التي تتحملها وح�ضب كل �صندوق م�ضتقل محدث من طرفها. ويرمي هذا االإجراء اإلى �ضمان االأداء الكامل اللتزاماتها 

اتجاه المنخرطين وذوي حقوقهم. �ضيتم تحديد �صروط وكيفية تكوين هذه االحتياطيات وتقييمها وتمثيلها واإيداعها بن�س تنظيمي. 

كما يجب على التعا�ضديات، فيما يتعلق بم�ضك ح�ضاباتها، التقيد بقواعد محا�ضبية خا�ضة.

ال�صم والإدماج والنف�صال والحل الختياري )المواد من 90 اإلى 93(: يت�ضمن الباب الخام�س مقت�ضيات تن�س على اإمكانية �ضم تعا�ضدية الأخرى   .5

اأو اال�ضتراك في تاأ�ضي�س تعا�ضدية جديدة عن طريق االإدماج مع تحديد ما يترتب عن كل حالة من الحاالت، حيث يكون اإما الحل دون الت�ضفية اأو االنتقال 

ال�ضامل للجزء المف�ضول من الذمة المالية للتعا�ضدية اإلى التعا�ضدية الجديدة التاأ�ضي�س اأو �ضحب الم�ضادقة على النظام االأ�ضا�ضي للتعا�ضدية المنتهية بما 

فيها تلك التي اعتمدت الحل االختياري. 

الق�ضم الثاني: قواعد المراقبة والتدابير الوقائية و�ضحب الم�ضادقة والت�ضفية

يتعلق الق�ضم الثاني بقواعد المراقبة والتدابير الوقائية و�ضحب الم�ضادقة وت�ضفية التعا�ضديات. ويت�ضمن 4 اأبواب تن�س على ما يلي: 

قواعد المراقبة )المواد من 94 اإلى 119(: يت�ضمن هذا الباب مقت�ضيات ترمي اإلى تعزيز مراقبة الدولة على التعا�ضديات وتو�ضيحها الغر�س منها الحفاظ   .1

على م�ضلحة المنخرطين مع الحر�س على احترام التعا�ضديات لمقت�ضيات المدونة والن�ضو�س المتخذة لتطبيقها. 

وتمار�س هذه المراقبة بعين المكان اأو على الوثائق. وتتم بعين المكان من طرف موظفين محلفين تنتدبهم االإدارة لهذا الغر�س والذين باإمكانهم، 

في كل وقت، فح�س جميع العمليات التي تقوم بها التعا�ضديات. وفي حالة ما اإذا اأبان تقرير المراقبة على الوثائق اأو بعين المكان عن مالحظات، 

يتم تبليغها للمجل�س االإداري واالإدارة الجماعية للتعا�ضدية المعنية. ويتوفر المجل�س االإداري على اأجل ثالثين )30( يوما لتقديم تو�ضيحاته كتابة 

بخ�ضو�ضها، وعند االقت�ضاء، بيان التدابير التي يعتزم القيام بها لتقويم الو�ضعية.

وتتبع  مراقبة  بمهمة  يكلف  العادي  العام  الجمع  قبل  للح�ضابات من  مراقب  تعيين  تعا�ضدية على  باإلزام كل  الم�ضروع  ق�ضى  الدولة،  مراقبة  اإلى جانب 

ح�ضابات التعا�ضدية. ويتعين عليه اإعداد تقرير يعر�س فيه نتائج مهمته وتقديمه للجمع العام.

واعتبارا الأهمية اإجراء االفتحا�ضات الدورية، فالم�ضروع اأعطى لالإدارة اإمكانية مطالبة كل تعا�ضدية، اإذا ا�ضتلزم و�ضعها ذلك، اأن تقوم بتدقيق ح�ضاباتها. 

التدابير الوقائية )المواد من 120 اإلى 128(: يت�ضمن هذا الباب مقت�ضيات تعطي االإمكانية لالإدارة، في حالة مخالفة التعا�ضدية الأحد اأحكام الم�ضروع   .2

اأو ن�ضو�ضه التطبيقية، وبعد اأن ت�ضمح لم�ضيري هذه التعا�ضدية بتقديم مالحظاتهم، لمطالبتها باتخاذ، داخل اأجل محدد، كل اإجراء يهدف اإلى اإعادة توازنها 

المالي اأو تقويته اأو اإلى مراجعة ممار�ضاتها. 

يت�ضمن  للتقويم  مخطط  بتقديم  تلزمها  فاإنها  بالتزاماتها،  الوفاء  من  التعا�ضدية  لتمكين  الكافية  ال�ضمانات  توفر  ال  المالية  الو�ضعية  اأن  ات�ضح  اإذا  اأما 

االإجراءات التي تقترح هذه التعا�ضدية اتخاذها لت�ضوية و�ضعيتها المالية اأو لتقوية بنياتها االإدارية اأو التقنية اأو المحا�ضبية الالزمة لتدبير �ضوؤونها. وفي 

حالة عجز التعا�ضدية عن تقديم مخطط التقويم، اأوعند ف�ضلها في تنفيذ مخطط التقويم الذي تم قبوله داخل االآجال المحددة، يمكن لالإدارة اإما اأن 

تعين مت�ضرفا موؤقتا واإما اأن ت�ضحب الم�ضادقة على النظام االأ�ضا�ضي للتعا�ضدية.
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اإمكانيات  حول  وا�ضتنتاجاته  للتعا�ضدية  تقييميا  تقريرا  تعيينه،  من  �ضهرا  ع�ضر  اثني  خالل  لالإدارة،  تقديم  هو  الموؤقت  المت�ضرف  دور  ويكون 

تقويمها اأو ت�ضفيتها. وعلى االإدارة، خالل ال�ضتة اأ�ضهر الموالية الإيداع تقرير المت�ضرف الموؤقت، اأن تقوم ح�ضب االأحوال، اإما بقبول مخطط تقويم 

التعا�ضدية واإما ب�ضحب الم�ضادقة على النظام االأ�ضا�ضي؛ ويتم هذا ال�ضحب اأي�ضا عند انتهاء تطبيق مخطط التقويم دون تحقيق التوازن المالي اأو 

بدا من غير الممكن تحقيقه.

�صحب الم�صادقة على النظام الأ�صا�صي )المواد من 129 اإلى 132(: حدد الم�ضروع الحاالت التي يمكن فيها لالإدارة اأن ت�ضحب الم�ضادقة على النظام   .3

االأ�ضا�ضي لتعا�ضدية ما، كما اأو�ضح الم�ضطرة التي يتعين اتباعها.

الت�صفية )المواد من 133 اإلى 137(: يت�ضمن هذا الباب مقت�ضيات تتعلق بم�ضطرة الت�ضفية التي تخ�ضع لها التعا�ضدية اإثر �ضحب الم�ضادقة على النظام   .4

االأ�ضا�ضي، وهي ت�ضفية ق�ضائية تخ�ضع لمقت�ضيات الق�ضم الثالث من الباب الخام�س للقانون رقم 15-95 بمثابة مدونة التجارة.

�لق�شم �لثالث: قو�عد تدبير �أخطار �ل�شيخوخة و�لوفاة و�لوحد�ت �لجتماعية 

يخت�س الق�ضم الثالث بكل المقت�ضيات المتعلقة بقواعد تدبير اأخطار ال�ضيخوخة والوفاة وقواعد اإحداث وتدبير وحدات اجتماعية. ويت�ضمن بابين اثنين حول:

اأخطار ال�صيخوخة والوفاة )المواد من 138 اإلى 143(:ي�ضير هذا الباب اإلى اأن تدبير اأخطار ال�ضيخوخة والوفاة ال يمكن اأن يتم اإال من طرف �صندوق   .1

م�ضتقل يحدث لهذا الغر�س داخل التعا�ضدية والذي لي�س له �ضخ�ضية قانونية م�ضتقلة عن التعا�ضدية لكنه يتمتع باال�ضتقالل المالي وتكون الم�ضادقة على 

نظامه بموجب قرار اإداري ين�ضر بالجريدة الر�ضمية. ويتعين على التعا�ضدية، عند كل انخراط في ال�صندوق الم�ضتقل، ت�ضليم ن�ضخة من نظامه لكل منخرط.

واإذا تبين لالإدارة اأن ت�ضيير ال�صندوق الم�ضتقل ال يتم وفق الن�ضو�س الت�ضريعية والتنظيمية الجاري بها العمل اأو اأن هناك اختالل في توازنه المالي، فيمكنها، 

قبل �ضحب الم�ضادقة على نظام هذا ال�صندوق، اإلزام التعا�ضدية بتقويم و�ضعيته داخل اأجل اأق�ضاه �ضتة اأ�ضهر.

ويترتب عن كل �ضحب الم�ضادقة على نظام �صندوق م�ضتقل ما ت�ضفيته من طرف التعا�ضدية التي تقوم بتوزيع االأ�ضول بين دائنيه والم�ضتفيدين من خدماته. 

لمبداأ  وتفعيال  اجتماعية.  وحدات  وتدبير  اإحداث  بقواعد  خا�ضة  مقت�ضيات  الباب  هذا  يت�ضمن   :)148 اإلى   144 من  )المواد  الجتماعية  الوحدات   .2

فاإنه ال يمكن للتعا�ضديات  44 من مدونة التغطية ال�ضحية االأ�ضا�ضية،  التنافي المن�ضو�س عليها في المادة  التخ�ض�س في مزاولة ن�ضاطها ومراعاة لحاالت 

اإحداث موؤ�ض�ضات تقدم خدمات �ضحية اأو تخ�س مهنة منظمة و/اأو خا�ضعة لت�ضريع خا�س، دون منعها من اإحداث وتدبير وحدات اجتماعية توؤمن حماية 

الطفولة واالأ�ضرة واالأ�ضخا�س الم�ضنين واالأ�ضخا�س ذوي احتياجات خا�ضة اأو المحتاجين لم�ضاعدة الغير.

وفي مجال التدبير، فلي�ضت للوحدة االجتماعية �ضخ�ضية قانونية م�ضتقلة عن التعا�ضدية لكنها تتمتع باال�ضتقالل المالي؛ ويتعين عليها �ضمان توازنها المالي 

�ضنويا بوا�ضطة مواردها الخا�ضة مع اإمكانية ر�ضد ا�ضتراكات لهذا الغر�س عندما تكون هذه الموارد غير كافية.

�لق�شم �لر�بع: قو�عد خا�شة ببع�ص �لتعا�شديات)�لمادة 149(

يتناول الق�ضم الرابع القواعد الخا�ضة ببع�س التعا�ضديات حيث تمت اإ�ضافة التعا�ضديات الموؤ�ض�ضة داخل االأمن الوطني اإلى جانب التعا�ضديات التي ت�ضتفيد 

من ا�ضتثناءات الأحكام مدونة التعا�ضد وهي التعا�ضديات الموؤ�ض�ضة داخل القوات الم�ضلحة الملكية وداخل القوات الم�ضاعدة.

الق�ضم الخام�س: اتحاد تعا�ضديات الحتياط الجتماعي )المواد من 150 �إلى 168(

اإلى اكت�ضاب الربح، ويحدث  حيث يعتبر �ضخ�ضا معنويا خا�ضعا للقانون الخا�س، ال يهدف  االحتياط االجتماعي  ي�ضع هذا الق�ضم تعريفا التحاد تعا�ضديات 

الداخلي  الت�ضيير  في  التدخل  يمكنه  وال  التعا�ضديات  اإليها  ت�ضعى  التي  االأهداف  نف�س  موا�ضلة  لالتحاد  ويمكن  االأقل.  على  اثنتين  تعا�ضديتين  من طرف 

للتعا�ضديات المكونة له.

وبخ�ضو�س تاأ�ضي�س االتحاد، فهو يخ�ضع لنف�س المقت�ضيات التي تطبق على التعا�ضديات ومنها �ضرورة التوفر على عدد اأدنى من المنخرطين وذلك �ضمانا للتوازن 
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المالي لالتحاد وديمومته، كما تم اأي�ضا تحديد م�ضطرة الم�ضادقة على اإحداثه. 

اأما فيما يتعلق بالجمع العام لالتحاد، فيتكون من االأع�ضاء المزاولين بالمجال�س االإدارية للتعا�ضديات المكونة له وهو اإجراء يعفي االتحاد من تنظيم انتخابات 

الختيار اأع�ضاء جمعه العام.

هذا ويت�ضمن الم�ضروع مقت�ضيات تعطي للتعا�ضدية، بعد ترخي�س من االإدارة، اإمكانية تحويل مجموع الحقوق وااللتزامات الناتجة عن النظام الخا�س ب�صندوق 

م�ضتقل محدث من طرفها اإلى �صندوق م�ضتقل تابع لالتحاد الذي تنخرط فيه.

�لق�شم �ل�شاد�ص: �لعقوبات )�لمو�د من 169 �إلى 182(

يت�ضمن هذا الق�ضم مجموع العقوبات التي تطبق في حالة مخالفة اأحكام هذا الم�ضروع اأو ن�ضو�ضه التطبيقية. وموازاة مع المقت�ضيات المحددة لمهام وم�ضوؤوليات 

كل متدخل في تدبير التعا�ضدية، فاإن العقوبات التي اأتى بها الم�ضروع تتالءم وحجم المخالفة المرتكبة مع تطبيقها في حق الم�ضوؤول عنها.

�لق�شم �ل�شابع: �لمجل�ص �لأعلى للتعا�شد )�لمو�د 183 �إلى 185( 

يت�ضمن هذا الق�ضم مقت�ضيات خا�ضة بتكوين واخت�ضا�ضات المجل�س االأعلى للتعا�ضد. وقد عمل على اأن تمثل داخل المجل�س القطاعات والهيئات المعنية 

مبا�ضرة بالقطاع التعا�ضدي حيث ي�ضم، اإلى جانب ممثلي االإدارة، ممثلين عن التعا�ضديات االأكثر تمثيال من حيث عدد المنخرطين وممثلين عن المركزيات 

النقابية االأكثر تمثيال. ويرجع تحديد �صروط وكيفية تعيين اأع�ضاء المجل�س اإلى ن�س تنظيمي.

ويعتبر المجل�س ف�ضاء للت�ضاور واإبداء الراأي وتقديم اقتراحات حول الق�ضايا المتعلقة بالتعا�ضد. 

�لق�شم �لثامن: مقت�شيات مختلفة و�نتقالية )�لمو�د من 186 �إلى 189( 

وفيما يتعلق بالق�ضم الثامن واالأخير فهو يت�ضمن مقت�ضيات مختلفة وانتقالية حيث تم منح التعا�ضديات اأجال اأق�ضاه 24 �ضهرا لمالءمة و�ضعيتها مع اأحكام هذه 

المدونة ويبتدئ من تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق، يتم بعده �ضحب الم�ضادقة على النظام االأ�ضا�ضي للتعا�ضدية التي اأخلت بهذه المقت�ضيات. 
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