التعـــاضــديــــــــة الــعـامــــــة للـتـربـيـة الـوطـنـيـــة
بـــــــــالغ إخباري
عقد المجلس اإلداري للتعاضدية العامة للتربية الوطنية اجتماعا عاديا يوم  2يوليوز  1.12حيث افتتح السيد ميلود معصيد رئيس المجلس
اإلداري للتعاضدية االجتماع بكلمة ترحيبية بأعضاء المجلس اإلداري ومن خاللهم أبلغ تحياته لكل مندوبات ومناديب الجمع العام وكل منخرطات
ومنخرطي التعاضدية العامة للتربية الوطنية.
كما نوه بمجهودات كتاب الفروع وأطر ومستخدمي التعاضدية في ضمان استمرار الخدمات اإلدارية بالفروع ومكاتب االتصال والخدمات
الصحية بعيادات األسنان ومركز التحليالت الطبية رغم استمرار الجائحة ،شاكرا هللا على نعمة الصحة والعافية ،وحثهم على المزيد من الحيطة
والحذر والتقيد بالتدابير الصحية االحترازية تفاديا لعدوى كوفيد  ،21وعلى ضرورة االنخراط في الحملة الوطنية للتلقيح.
كما عبر رئيس التعاضدية العامة للتربية الوطنية أصالة عن نفسه ونيابة عن مكونات التعاضدية عن مدى االفتخار واالعتزاز .بتقدم عملية
التلقيح ببالدنا بفضل السياسة الرشيدة لصاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره هللا التي تروم إلى الحفاظ على صحة وسالمة المواطنين
والمواطنات في المقام األول.
بعد مناقشة نقط جدول أعمال هذا االجتماع خلصت أشغال المجلس اإلداري إلى ما يلي:











تحديد زمان ومكان انعقاد الجمع العام السنوي  .2للتعاضدية مع أخذ بعين االعتبار تطور الوضعية الوبائية ومؤشراتها ببالدنا.
ضرورة االستمرار في سياسية تقريب الخدمات التعاضدية من المنخرطين والمنخرطات عبر فتح المزيد من مكاتب االتصال على
مستوى جهات المملكة.
تتمين المجهودات المبذولة من طرف مستخدمي المصالح المرتبطة بملف المرض( :في سنة  1.21تمت معالجة وتسوية ما مجموعه
 25.015..2ملفا طبيا و 250.1521.ملفا في سنة  ،1.1.وإلى حدود شهر يونيو 1.12تمت تسوية ما مجموعه  .1152.2ملفا
بحسب إحصائيات الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي  ،)CNOPSوتراوحت آجال تعويض ملفات المرض خالل شهر
ماي  1.12ثالثون يوما ( 0.يوم).
شدد المجلس على ضرورة مواصلة الجهود لتسوية سواء الملفات الطبية العادية أو التي تخضع للمراقبة الطبية في آجال قياسية.
إشادته بالطرق العصرية للتواصل مع المنخرطين والمنخرطات عبر الرسائل النصية القصيرة  SMSللهاتف المحمول بخصوص
ملفات المرض الناقصة الوثائق وكذا إبالغ المنخرطين بسحب منحة التقاعد و الوفاة من بريد بنك .Barid Bank
ضرورة القيام بدراسة اكتوارية للصندوق التكميلي عند التقاعد والوفاة للوقوف على وضعية احتياطاته المالية مع االستمرار في
تسوية طلبات المنخرطات والمنخرطين في أحسن الظروف واآلجال.
االستمرار في تجويد الخدمات التي تقدمها عيادات طب األسنان التابعة للتعاضدية ومركز التحاليل الطبية.
في األخير ندد أعضاء المجلس اإلداري بالحملة المسعورة لألقالم المأجورة التي لجأت إلى منصات التواصل االجتماعي حيث عملت
على الترويج بكثافة لتقرير المفتشية العامة للمالية (متصرف فيه) يعود إلى بداية األلفية الثالثة (تقرير تم نشر تفاصيله في إحدى
األسبوعيات سنة  )1..1/1..2خاص بالرئيس السابق للتعاضدية وأشخاص تحملوا معه المسؤولية لم يعد لهم جميعا أي صلة
باألجهزة الحالية ،ويؤكد المجلس أن مثل هذه المغالطات ال تنطلي على عموم المنخرطات والمنخرطين حتى تنطلي على جهات
الوصاية.
ويؤكد أعضاء المجلس اإلداري أن مثل هؤالء الغوغائيين لن يوقفوا عجلة اإلصالح والدينامية في العمل التي باتت تعرفها التعاضدية
وتجويد الخدمات التي تم االنخراط فيها منذ سنة  1.20وهو تاريخ تغيير رئاسة التعاضدية العامة للتربية الوطنية.
عن للمجلس اإلداري للتعاضدية العامة للتربية الوطنية
عن لجنة اإلعالم والتواصل
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