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 2017أكتوبر 12فً الدار البٌضاء

 غالبـــــــ
 بقاعة االجتماعات بالمقر االجتماعً 2017 أكتوبر 12عقد المجلس اإلداري للتعاضدٌة العامة للتربٌة الوطنٌة اجتماعا عادٌا ٌوم 

 . زنقة حلب مرس السلطان بالدار البٌضاء21للتعاضدٌة العامة للتربٌة الوطنٌة 

افتتح السٌد مٌلود معصٌد رئٌس المجلس اإلداري االجتماع بكلمة ترحٌبٌة بالسٌدتٌن والسادة أعضاء المجلس اإلداري ومن خاللهم أبلػ 
كما نوه بمجهودات المستخدمات . تحٌاته لكل مندوبات ومنادٌب الجمع العام وكل منخرطات ومنخرطً التعاضدٌة العامة للتربٌة الوطنٌة

 . والمستخدمٌن وعلى رأسهم األطر اإلدارٌة بالمركز

فً هذا االجتماع تمت المناقشة والتداول فً مجموعة من المواضٌع المسطرة فً جدول األعمال وتم اتخاد القرارات اآلتٌة والمصادقة 
 :علٌها باإلجماع

  بطنجة52وضع برنامج عمل لتنزٌل القرارات والتوصٌات التً خرج بها الجمع العام . 

  ارتباطا بما سبق وتطبٌقا لمقتضٌات النظم األساسٌة للتعاضدٌة العامة للتربٌة الوطنٌة واٌمانا منه بضرورة اشراك كل
الطاقات والفعالٌات من أعضاء المجلس اإلداري واالطر اإلدارٌة فً بلورة توصٌات الجمع العام وتنفٌذ المشارٌع المسطرة 

 :من طرؾ المجلس اإلداري قرر رئٌس المجلس اإلداري تشكٌل اللجان الوظٌفٌة التالٌة
 لتنفٌذ رؤٌة وقرارات المجلس اإلداري برسم نفس السنة المالٌة 2018لجنة إلعداد برنامج العمل للسنة المحاسبٌة  -

 .التً أعطى رئٌس المجلس تعلٌماته لتحضٌر مٌزانٌتها من أجل المصادقة علٌها فً اجتماع المجلس اإلداري المقبل
دعم وتوسٌع لجنة ملؾ المرض التً كلفت بمراقبة سٌر عملٌة تصفٌة ملفات المرض والوقوؾ على حل أي معٌقات  -

 .كما عهد إلٌها بوضع ألٌة ناجعة لكشؾ الؽش فً ملؾ المرض وزجره. تحول دون السٌر العادي لتصفٌتها
لجنة الموارد البشرٌة التً تم تمدٌد تفوٌضها الستكمال اخراج النظام األساسً لمستخدمً التعاضدٌة ووضع اللمسات  -

كما عهد لها .  بطنجة52األخٌرة لبلورة تصور نهائً لكٌفٌة إنزال المخطط االجتماعً الذي صادق علٌه الجمع العام 

بالتفاوض مع المكتبٌن النقابٌٌن لمستخدمً التعاضدٌة فً القطاع التعاضدي وقطاع الشؤون االجتماعٌة فٌما ٌخص 
 .مطالبها المادٌة واالجتماعٌة

 .53لجنة اعداد الجمع العام السنوي  -
 .تمدٌد التفوٌض للجنة التً تتابع مشروع بناء المقر االجتماعً للتعاضدٌة العامة للتربٌة الوطنٌة -
لجنة الشؤون االجتماعٌة عهد لها بتتبع سٌر قطاع الشؤون االجتماعٌة وتشخٌص أسباب التعثرات ومعٌقات عدم تطور  -

علما أن المجلس اإلداري كان قد صادق فً . نسبة المردودٌة فً هذا القطاع وبلورة تصور شامل للنهوض بهذا القطاع
 .اجتماع سابق على شراء كراسً طبٌة ومعدات خاصة بطب األسنان لتطوٌر الخدمات المقدمة للمنخرطٌن

 
  ارتباطا بعمل لجنة الشؤون االجتماعٌة واٌمانا من المجلس اإلداري بضرورة اشراك مستخدمً قطاع الشؤون االجتماعٌة

فً النهوض بالقطاع الذٌن ٌشتؽلون فٌه، قرر انجاز ٌومٌن دراسٌٌن لوضع أرضٌة  (أطباء األسنان والمسؤولٌن اإلدارٌٌن)
لتطوٌر الخدمات الطبٌة لطب األسنان وابداء رأٌهم فً كل ما ٌتعلق بالخدمات الطبٌة وما ٌرتبط بها من آالت والمواد الطبٌة 

 .المستعملة
  ًثمن المجلس اإلداري تدشٌن مكتبً االتصال بكل من مدٌنة الفقٌه بنصالح ومدٌنة دمنات تنفٌذا لما قرره المجلس ف

فً نفس السٌاق قرر المجلس االستمرار فً دعم سٌاسة تقرٌب خدمات التعاضدٌة من المنخرطات . اجتماعات سابقة
والمنخرطٌن من خالل تدشٌن المراكز التً أصبحت جاهزة كما هو الحال بالنسبة لمكتب اتصال تاورٌرت، وبرمجت أخرى 

بكل من تاونات وتزنٌت وسٌدي افنً وسٌدي قاسم وتارودانت و قلعة السراؼنة والصوٌرة، سٌتم تجهٌزها بمجرد الحصول 
 .على موافقة المدٌرٌات اإلقلٌمٌة للتعلٌم بهذه المدن على تفوٌت فضاءات الستؽاللها لهذا الؽرض

 
 المجلس اإلداري للتعاضدٌة العامة للتربٌة الوطنٌة


