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 باسـم اللــه الرحمـان الرحيــم

 

 ،السيد الرئيس املحترم

 ،ن ى ادة الىزراء املحترميدات والسالس

 ،ن ى ن املحترمو دة املستشار يدات والساالس

 

ش الزي ؤعذجه  ٌؽشؿني ؤن ؤسؿع بلى اإلاجلغ اإلاىكش خالصت الخلٍش

 بمىاظبت اهتهائها مً مذاسظتلجىت الخعلُم والؽاون الشلاؿُت والاظخماعُت 

ً اإلاعخمش لـائذة ؤظشاء  61.07ؽشوع كاهىن سكم م ًخعلم بدىـُم الخيٍى

اللؼاع الخاص وبعع ؿئاث معخخذمي اإلااظعاث واإلالاوالث العمىمُت 

ً ػير ألاظشاء الزي ًضاولىن وؽاػا خاصا  .وألاشخاص آلاخٍش

 3جذاسظذ اللجىت هزا اإلاؽشوع اإلاؽاس بلُه ؤعاله خالٌ 

ل  3و 2108ماسط  26و 22خالُت : خ الاظخماعاث مخخالُت وؿم الخىاٍس ؤبٍش

ورلً بشئاظت العُذ عبذ العلي خامي الذًً خالٌ دوسة اظخصىائُت ، 2108

ً  ،سئِغ اللجىت وبدظىس العُذ ظعُذ ؤمضاصي وصٍش التربُت الىػىُت والخيٍى

العُذ خالذ الصمذي واجب ب مشؿىكااإلانهي والخعلُم العالي والبدض العلمي،  

مدمذ الؼشاط واجب الذولت اإلايلف الخعلُم العالي والعُذ الذولت اإلايلف ب

ً هإعظاء  ً اإلانهي، وعذد مهم مً العُذاث والعادة اإلاعدؽاٍس بالخيٍى

 اللجىت وبصـتهم مالخـين.

بذاًت، ؤعؼُذ اليلمت للعُذ الىصٍش الزي كذم ملخصا خٌى 

عي مبذًا اعتزاصه بهزا الللاء ء ألاولي مع ؤعظا مدخىي هزا الىص الدؽَش

ت، مظُـا ؤن  اللجىت اإلاىكشة وجلاظمه معهم سهان ؤلاسجلاء باإلاىـىمت التربٍى

 ً هزا اإلاؽشوع ًىدس ي ؤهمُت هبري ظُمىً مً حعمُم الاظخـادة مً الخيٍى

اإلاعخمش لِؽمل اإلالاوالث الصؼشي واإلاخىظؼت، خصىصا وؤن هىان وعبت 
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اؿت بلى ، بط%0,2كلُلت مً الؽشواث الىبري اإلاعخـُذة ؿلؽ، خُض جمشل 

ألظباب  جىظُع كاعذة اإلاعخـُذًً لِؽمل هزلً ألاظشاء ؿاكذي الؽؼل

اكخصادًت ؤو جىىىلىظُت ؤو بػالق اإلااظعت اإلاؽؼلت دون ؤلاخالت على 

ً اإلاعخمش جمىين  وهزاالخلاعذ،  ً ػير ألاظشاء مً الخيٍى ألاشخاص آلاخٍش

خم ألاظير وطمان  والصىاع الخللُذًين والـالخين والصُادًً الخللُذًين،

ً والخإهُل والشؿع مً كذساجه وظاربِخه، ورلً جدذ وصاًت مىخب  في الخيٍى

ا رو جشهُبت زالزُت  ً اإلانهي وبوعاػ الؽؼل الزي ًظم مجلعا بداٍس الخيٍى

ت  جظم هال مً اإلاإظىسًٍ والىلاباث واإلاؽؼلين، وهزا بخذار بيُت بداٍس

ً اإلانهي وبوعاػ الؽؼ ل ظدعهش على وطع معخللت مالُا عً مىخب الخيٍى

ً اإلانهي  ً اإلاعخمش بؼُت بلىسة الاظتراجُجُت الىػىُت للخيٍى بشامج الخيٍى

ً ما ًلاسب  مع طشوسة جشصُذ  ،2120مالًين ميىن في ؤؿم  01وجيٍى

ً اإلاعخمش  وججاوص بًجابُاث الىـام اإلاعمٌى به خالُا في مجاٌ الخيٍى

ً وبدالعلبُاث التي حعُ خاٌ ملخظُاث ظذًذة م العير العادي لهزا الخيٍى

إلاعاًشة الخدىالث الاكخصادًت التي حعشؿها بالدها، مىخـُا بهزا اللذس، 

ً اإلانهي لخلذًم عشض دكُم  ؿاسحا اإلاجاٌ لياجب الذولت اإلايلف بالخيٍى

ومـصل، مىضحا مً خالله اإلاشظعُاث اإلاعخمذة في صُاػت هزا الىص 

عي، وخاصت الـصل  واإلااظعاث ذولت مً الذظخىس الزي ًدض ال 30الدؽَش

العمىمُت والجماعاث الترابُت على حعبئت الىظائل اإلاخاخت لدعُير اظخـادة 

ً اإلانهي، بطاؿت بلى جـعُل الالتزام  اإلاىاػىاث واإلاىاػىين مً الحم في الخيٍى

ً اإلانهي في ؤؿم اللاهىن الحيىمي بةكشاس  وخاصت بلىغ  2120اإلاىـم للخيٍى

 ً ش الىـاءاث مً ألاظشاء مً ؤظل حعض  %21جيٍى ٍض جىاؿعُت اإلالاولت وجؼٍى

وحعُير ؼشوغ الترقي اإلانهي والاظخماعي لألظشاء وخماًت ؤؿظل للملاولت في 

مىاظهت الخللباث الاكخصادًت، ورلً بالخيعُم مع الؽشواء الاظخماعُين 

والاكخصادًين، مبرصا ؤهم ألاهذاؾ واإلاعخجذاث التي ظاء بها هزا اإلاؽشوع 

 الىلؽ الخالُت :لاهىن هىسدها في ال
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  ً ً اإلاعخمش في بػاس سصُذ صمني للخيٍى مإظعت خم ألاظير في الخيٍى

 ًظعه اإلاؽؼل سهً بؼاسجه،

  ًاإلاداؿـت على مشصذ الـشوع اإلاهىُت واإلاجمىعاث ما بين اإلاه

ً اإلاعخمش باعخباسها  لذعم الاظدؽاسة هألُت مً آلُاث جىمُت الخيٍى

ها في مىاهبت خاظُاث حؼؼي معـم اإلاجاالث الاكخصادًت وهجاعت

ً هـشا لتراهمها خبرة وججشبت في اإلاجاالث  اإلالاوالث مً الخيٍى

 اإلاىوىلت بليها،

  اإلاعخمش اإلاخمشلت في وعبت ً جإمين اإلاىاسد اإلاالُت اإلاخصصت للخيٍى

ً اإلانهي، 31%  مً سظم الخيٍى

 ( الخإظِغ للخصذًم على مىدعباث الخجشبت اإلاهىُتVAEP الزي )

 ؼهاد على هـاءاجه،ًمىً ألاظير ؤلا 

  ٌاإلاعخمش خال ً اخخـاؾ ألاظشاء عىذ اظخـادتهم مً بشامج الخيٍى

نهم بإظشتهم وبباقي خلىكهم ألاخشي اإلاىـىلت لهم  ؿترة جيٍى

 بصـتهم ؤظشاء،

  اإلاعخمش ًخخز بلشاس ً بكشاس جىـُم مالي ومداظبي خاص بالخيٍى

إلاالُت مً العلؼت الحيىمُت اإلايلـت باإلاالُت وبدساط العملُاث ا

 واإلاداظباجُت في ميزاهُت معخللت حؽمل اإلاىاسد والىـلاث،

  بخظاع اإلاىخب وهزا الجمعُاث اإلادذزت مً كبل اإلاىـماث اإلاهىُت

 الؿخداص مالي ومداظبي خاسجي،

  ض هـام للمشاكبت باالعخماد على ؤعىان مدلـين جدـى حعٍض

بها مداطش طباغ  مداطشهم بىـغ كىة ؤلازباث التي جخمخع

 ت اللظائُت.الؽشػ
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وهـشا لذكت اإلاعؼُاث واإلاعلىماث الؽاظعت الىاسدة في هزا العشض 

ً لالػالع على مظامُىه ظخجذوهه طمً  هدُل العُذاث والعادة اإلاعدؽاٍس

ش. اث الخلٍش  مدخٍى

 ،السيد الرئيس املحترم

 ،ن ى السيدات والسادة الىزراء املحترم

 ،ن ى ن املحترمو السيدات والسادة املستشار 

جاٌ كىي بين بسىاكؽت العامت لهزا اإلاؽشوع اللاهىن جميزث اإلا

مخخلف ألاػُاؾ العُاظُت والـاعلين الىلابُين والاكخصادًين ظاده ظى 

ذ وجدعين مظامين هزا  مً الخـاعل ؤلاًجابي في راث آلان، بؼُت ججٍى

سجلذ ؤػلب اإلاذاخالث اظخؼشابها مً الؼابع الاظخعجالي الىص، بدُض 

عي الهام  هزا الزي ًؼبع دساظت ورلً مً خالٌ دعىة الىص الدؽَش

شه، وهى ما ًخذم ػمىخها لعذم  الحيىمت بلى علذ دوسة اظخصىائُت لخمٍش

عي الزي  خعاسة ود اإلااهدين الذولُين، لىىه ال ًخذم بهشاهاث الضمً الدؽَش

ض والظبؽ، علما بإن هزا اإلاؽشوع اللاهىن جمذ اإلاصادكت  ٌؼلب علُه التًر

، لزا، ػشخذ حعائالث مدىسٍت 2104حيىمي مىز ظىت علُه في اإلاجلغ ال

عُت بلى خذود الُىم وجلذًم  خٌى ؤظباب حعثر بخالخه على اإلااظعت الدؽَش

ش الشؤي العام الىػني.ؤظباب واهُت ػير ملىعت  ، حعخذعي جىطُداث لخىٍى

جبُان ألاظباب الحلُلُت وساء ؿؽل خٌى وجمدىسث ظل اإلاذاخالث 

ً اإلاعخمش لـائذة ألاظشاء، وعضث رلً بلى الخجاسب العابلت في جذبي ر الخيٍى

ً اإلانهي طعف الحيامت في الخذبير ،  ظىاء على معخىي مىخب الخيٍى

وبوعاػ الؽؼل ؤو على معخىي ألاماهت العامت للحيىمت التي تهُمً وجخدىم 

عي في بصذاس الىصىص اللاهىهُت ، وخاصت حؼُيرها لهزا الىص الدؽَش

ذما جم الخىاؿم خٌى مظامُىه مع الـاعلين بالزاث ؼىال ومظمىها بع

 ً ل الخيٍى الاكخصادًين، بطاؿت بلى ؤلاؼيالُاث التي جؼشخها مصادس جمٍى

ً اإلانهي حعاهم ؿُه اإلالاوالث بيعبت هبيرةاإلاعخمش التي  ، بر ؤن سظم الخيٍى
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مً هخلت ألاظىس التي ًدصلها صىذوق الظمان الاظخماعي  %0,6ًمشل 

ضخها في ميزاهُت مى ً اإلانهي وبوعاػ الؽؼل وؿم وعب مدذدة ٍو خب الخيٍى

ً اإلاعخمش ظىاء اإلاخعللت باإلاجمىعاث ما  %31بمشظىم، بدُض جاوٌ  للخيٍى

ً لـائذة ؤظشاء  بين اإلاهً لذعم الاظدؽاسة ؤو هـام العلىد الخاصت بالخيٍى

ً اإلانهي، بطاؿت  %71اإلالاوالث الصؼشي واإلاخىظؼت و لـائذة مىخب الخيٍى

 661ر اإلالاوالث الىبري واإلاخمشهضة في الذاس البُظاء على وعبت بلى اظخدىا

ملُىن دسهم، هما جخىؿش على دلُل معاػش بعُؽ ومشن، ومً زم ؿاإلالاوالث 

الصؼشي واإلاخىظؼت جؼالب باعخماد هـغ الذلُل الزي حعخمذه اإلالاوالث 

 الىبري.

ومً ظهت ؤخشي، عبرث بخذي اإلاذاخالث على ؤهمُت هزه اإلابادسة 

ض جىاؿعُت اإلالاولت الىػىُت مً صالخُت والتي ؤلا  حعذ ساؿعت ؤظاظُت لخعٍض

وجمىً مً مىاهبت الخدىالث الخىىىلىظُت الحذًشت واإلادعاسعت التي  ،ظهت

ش هـاءاث الُذ  ٌعشؿها العالم مً ظهت ؤخشي، هما حعاهم ال مدالت في جؼٍى

في ظىق اإلاادًت والاظخماعُت وخلم دًىامُت  وطعُتهاالعاملت وجدعين 

له وػىُا ودولُا، هما ٌعذ سبدا  الؽؼل وطمان ظىدة اإلاىخىط اإلاؼشبي وحعٍى

لألظشاء وؿاكذي الؽؼل مً خالٌ جىَشغ خم دظخىسي، والزي ًدض على 

ً اإلاعخمش، ػير ؤهه ػشخذ اظخـعاساث همذ  طمان خم ألاظير في الخيٍى

ً اإلاعخمش واإلادذدة في  ل ميزاهُت الخيٍى اليعبت وما هي  %31مصادس جمٍى

واإلاعاًير اإلاىطىعُت اإلاعخمذة الخخُاس ألاظشاء  ،التي حعاهم بها اإلالاوالث

هما جمذ الذعىة  ،والظماهاث اللاهىهُت اإلامىىخت لهم خـاؿا على ؤظشتهم

ً كبلى طشوسة بعماٌ اإلاشا ليل ما مً ؼإهه  جـادًابت لظبؽ هزا الخيٍى

 اخخالط اإلااٌ العام.

شها وفي هـغ العُاق، ظاءث بخذي اإلا ذاخالث ماهذة على عذم جمٍش

ً لهزا اإلاؽشوع الياسسي ، لِغ في على خعب حعبير ؤخذ العادة اإلاعدؽاٍس

االث جىاصع الاخخصاص بين هزا اإلاؽشوع بد وبهما ؿُما ًخعلم ،مظامُىه

مىذ بمىظبها ( والتي 82)اإلاادة  04.000واللاهىن الخىـُمي للجهاث سكم 
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ً اإلاعخمش وخلم اإلاؽشع للجهاث اخخصاصاث راجُت ؿُ ما ًخعلم بخذبير الخيٍى

ً، وهزا الـصل  ت للخيٍى مً الذظخىس الزي ًخٌى  30مشاهض ظهٍى

واإلااظعاث العمىمُت الحم في حعهُل  للجماعاث الترابُت هما الذولت

ً اإلانهي، لزلً جمذ الذعىة بلى طشوسة  بعادة اظخـادة اإلاىاػىين مً الخيٍى

اإلاؽشوع بةؼشان الجهاث باعخباسها اإلاعىُت بالذسظت ألاولى  هزا صُاػت

ت اإلاخلذمت،  جـعُال للىمىرط الخىمىي الجذًذ واإلاخمشل في مؽشوع الجهٍى

ً الذساظت وؤًظا  ،وهزا ألاخز بخىصُاث اإلاجلغ ألاعلى للتربُت والخيٍى

والبُئي وخاصت والاظخماعي الاظدؽشاؿُت التي كام بها اإلاجلغ الاكخصادي 

ؤهمُت باعخباسه مـهىما ؼامال، بطاؿت بلى  "بالخعلم مذي الحُاة"ًخعلم ا مؿُ

لـاعلين الاظخماعُين والاكخصادًين الجخار واؿت الخذابير الخيعُم مع ا

واإلابادساث التي مً ؼإنها حعهُل اظخـادة اإلالاوالث واإلااظعاث العمىمُت 

ً اإلاعخمش مً خالٌ جبعُؽ اإلاعاػش  وألاظشاء واإلاعخخذمين مً الخيٍى

الخاصت به، خصىصا في ؿل الؼـشة الاكخصادًت الىىعُت التي حعشؿها بالدها 

واهـخاخها على اإلادُؽ الذولي، وعلى وظه الخدذًذ الخعاون ظىىب ظىىب 

لُت مً خالٌ الاجـاكُاث  الزي ظُمىً اإلاؼشب مً ولىط ألاظىاق ؤلاؿٍش

ػشاؾ والتي وان آخشها الشىائُت اإلاعمٌى بها خالُا ؤو الاجـاكُاث اإلاخعذدة ألا 

لُت، وهزا  جىكُع بالدها على اجـاكُت الخبادٌ الحش على معخىي اللاسة ؤلاؿٍش

ت إلاىاهبت هزا العىق  ًخؼلب مً اإلالاولت الىػىُت جإهُل مىاسدها البؽٍش

 الىاعذ.

وؤظمعذ اإلاذاخالث على طشوسة مشاعاة اإلالاسبت الدؽاسهُت هزلً 

مُت اإلاشاؿلت لهزا اإلاؽشوع اللاهىن، ؿُما ًخعلم بةصذاس الىصىص الخىـُ

وجدذًذ ظلف صمني إلخشاظها ختى ال ًـل هزا اإلاؽشوع اللاهىن خبرا على 

 وسق.

ً والصىاع  وبخصىص جىظُع كاعذة اإلاعخـُذًً مً الخيٍى

الخللُذًين وػيرهم، ؿلذ  ًًين والحشؿُين والـالخين والصُادًالخللُذ

ً اإلاعخمش لهاجه الـئت ػشخذ حعائالث خٌى ؤلامياهُاث اإلاشصىدة ل لخيٍى
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نهم بىاءا على عائذاث  العٍشظت مً اإلاجخمع، خصىصا وؤهه ال ًمىً جيٍى

بت وخذها ) ب  8الظٍش ملُاس دسهم( وؤن زلض هزا اإلابلؽ ًخصص للخذٍس

ىاث  دت على خذة، جخؼلب جيٍى اإلاعخمش لألظشاء، بطاؿت بلى خاظُاث ول ؼٍش

ىق الؽؼل، مما ًؼشح مخخلـت عً ػيرها خعب الخخصصاث وخاظُاث ظ

شؿع جدذي بًجاد ألاػش الخلىُت راث  ً اإلايىهين ٍو ؤًظا بؼيالُت جيٍى

ً وجىـُزها، وفي هزا الصذد جمذ  الىـاءة العالُت لىطع بشامج الخيٍى

الذعىة بلى طشوسة بعماٌ جلُُم مىطىعي دكُم إلاىاػً الخلل في اإلاىـىمت 

خلٌى بذًلت لبدض عً العابلت كبل بخالت هزا الىص للخذاٌو والىلاػ وا

ت مً ؼإنها ؤن حعاهم في اظخلؼاب الاظدشماساث التي جـل سهُىت عهاظ

باألظاط على سؤظماٌ بؽشي ميىن وماهل وعلى دساظت جامت بـظاء 

، وفي هزا العُاق جم الخزهير اإلاعخلبلُتو هُت آلا اإلالاولت وبهشاهاجه وجدذًاجه 

مى اإلاعخذام وؤلاداسة بظشوسة بعماٌ الحيامت ومشاعاة ألاخالكُاث والى

ً اإلاعخمش  اإلاعاولت والىـاءة والصشامت هعىاصش سئِعُت لبرامج الخيٍى

ين واإلااظعاجُين اإلاخذخلين في هزا اإلاجاٌ.  وإلااهالث الـاعلين التربٍى

 ،السيد الرئيس املحترم

 ،ن ى السيدات والسادة الىزراء املحترم

 ،ن ى ن املحترمو السيدات والسادة املستشار 

الىصٍش في بػاس سده على مذاخالث العُذاث والعادة  ؤعشب العُذ

ً عً مذي جـهمه إلاا ؤبذي مً مالخـاث وظيهت واكتراخاث كُمت،  اإلاعدؽاٍس

الىص، مىضحا بإن  هزاهما هىه بخعاونهم ؤلاًجابي في جدلُل ملخظُاث 

عي بؼُت ججاوص الاخـاكاث التي عشؿتها  الحيىمت ظاءث بهزا الىص الدؽَش

ً اإلاعخمش وجدلُم الىجاعت والؽـاؿُت، اإلاماسظت العاب لت لخذبير الخيٍى

ً اإلاعخمش  لم جىً  %31مؽيرا بلى اللُمت اإلاالُت التي واهذ مخصصت للخيٍى

، %7بلؼذ وعبتها  2102حعخـُذ منها ظمُع الؽشواث، بدُض ؤهه في ظىت 

والث ابدُض اظخـادث منها اإلال، %01جم الىصٌى بلى وعبت  2106وفي ظىت 
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 ال حعخـُذ منها الؽشواث الصؼشي واإلاخىظؼت، ووظهذ، بِىما لؽالىبري ؿ

ً اإلانهي خٌى هزا الشصُذ اإلاالي بيىهه جخصصه  اهخلاداث إلاىخب الخيٍى

ً ألاظاس ي، ومً زم ؿةن الىصاسة ظخدشص في بػاس هزا الىص  للخيٍى

ًمً سظم الخ %31اللاهىوي على جإمين  لـائذة اإلالاوالث وؤظشائها للشؿع  يٍى

ل مً جىا ؿعُتها، بطاؿت بلى اإلاصادس ألاخشي التي ظخخصصها الذولت لخمٍى

ً اإلاعخمش، ؿظال عً ؤلاعاهاث التي جلذمها ول هُئت ع امت ؤو خاصت الخيٍى

وػىُت واهذ ؤو دولُت، مظُـا بإن هزا اإلاؽشوع اللاهىن ًظمً خم ألاظشاء 

ً بمبادسة راجُت منهم، مع طمان الحم في ؤظشتهم خالٌ الش  صُذ مً الخيٍى

ً اإلاعخمش اإلادذد في ًىمي عمل في العىت  الضمني اإلاخصص له في الخيٍى

 ظىىاث. 5كابلت للخجمُع خالٌ 

جم ؤعلً بإهه ؿلذ  ،وبخصىص مىهجُت بصذاس هزا اإلاؽشوع

اخترام اإلالخض ى الذظخىسي بدزاؿيره وال ًمىً الؼعً ؿُه، بدُض جم 

مع سئظاء اإلااظعت بخشاط اإلاشظىم الخاص بعلذ دوسة اظخصىائُت بالدؽاسن 

عُت مً خالٌ اعخماد الـصل  مً الذظخىس، ؤما بخصىص  66الدؽَش

اظخعجالُت دساظخه، ؿال علم له بها ولم ًخللى ؤًت حعلُماث في هزا الصذد 

مً ؤي ظهت واهذ، وبن وظذ ؿلِغ اإلابرس الىخُذ الظخعجالُت دساظت هزا 

ظُمىدها صىذوق اللُمت اإلاالُت التي ب على بػالع هاإلاؽشوع، مظُـا بإه

لِعذ  ولىً ملُىن دوالس(، 061في )اإلاخمشلت الىلذ الذولي والاجداد ألاوسوبي 

 مبرسا للدعشع في دساظت هزا اإلاؽشوع اللاهىن.

ؤوضح بيىنها جم الاعخماد وؿُما ًخص اإلالاسبت الدؽاسهُت، ؿلذ 

عي، بدُض واهذ هىان اجصاالث  عليها كبل بصذاس هزا الىص الدؽَش

بما ؿيهم الاجداد اإلاؼشبي  ؤهخىبش مع الـشكاء الاظخماعُين ومؽاوساث في

مً لذن الىصساء الزًً واهىا  ورلً، باعخباسه الىلابت ألاهثر جمشُلُت، للؽؼل

هما جم على سؤط اللؼاعين الخابعين للىصاسة، لم جلذم بؽإهه ؤًت مالخـاث، 

داد العام الدؽاوس ؿُما بين سئِغ الحيىمت والشئِعت اإلاؽشؿت على سؤط الاج

هفس اثباع واعدا السيدات والسادة املستشارين بإلالاوالث اإلاؼشب، 
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مع الـاعلين الاظخماعُين والاكخصادًين مً ؤظل  الدؽاسهُت املنهجية

 .الخىاؿم خٌى بصذاس الىصىص الخىـُمُت هزلً

ً اإلاعخمش، ؿةن هزا اإلاؽشوع  ؤما بخصىص خيامت هـام الخيٍى

ً ًلترح اعخماد هـام خيامت مً  خالٌ بخذار مجلغ بداسي خاص بالخيٍى

ؽؼلين( وبوؽاء بيُت اإلاعخمش بترهُبت زالزُت )الذولت، ممشلي ألاظشاء، ممشلي اإلا

ت دائمت بها.  بداٍس

ً اإلاعخمش، ؿلذ  وؿُما ًخص اخخصاصاث الجهت في مجاٌ الخيٍى

اإلاخعلم  000.04مً اللاهىن الخىـُمي سكم  82ؤوضح بإن ملخظُاث اإلاادة 

ً  بالجهاث، ً اإلانهي والخيٍى مىدذ للجهاث اخخصاصاث راجُت جخعلم بالخيٍى

ش  ً والدؽؼُل وجؼٍى ت للخيٍى اإلاعخمش والدؽؼُل عبر بخذار مشاهض ظهٍى

ً اإلاعخمش  الىـاءاث مً ؤظل ؤلادماط في ظىق الؽؼل وؤلاؼشاؾ على الخيٍى

لـائذة ؤعظاء اإلاجالغ ومىؿـي الجماعاث الترابُت، بال ؤن هىان كاهىن 

ٌ  47.96 سكم ً اإلانهي، بدُض  خى للجهاث اخخصاصا عاما ًخمشل في الخيٍى

ً ؿلؽ، ومً زم ؿةن  ت للخيٍى ؤصبذ دوسها ًلخصش على بخذار مشاهض ظهٍى

ً اإلانهي  ت دوس الجهت في  2120الاظتراجُجُت الىػىُت للخيٍى حععى بلى جلٍى

ً اإلانهي، ورلً مً خالٌ هلل مهام جدذًذ الحاظُاث  مجاٌ الخيٍى

ً اإلانهي والخىظُه وبهجاص بشامج الاكخ صادًت والاظخماعُت وجخؼُؽ الخيٍى

ً لـائذة الجهت على اإلاذي اإلاخىظؽ، مظُـا ؤن الىصاسة مىـخدت على  الخيٍى

 ول الاكتراخاث التي مً ؼإنها ؤن جلىي دوس الجهاث في هزا اإلاجاٌ.

 ،السيد الرئيس املحترم

 ،ن ى السيدات والسادة الىزراء املحترم

 ،ن ى ن املحترمو والسادة املستشار  السيدات

وػبلا إلالخظُاث الىـام الذاخلي، ؿلذ جىصلذ مصلحت اللجىت 

، 01، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 0مادة ) 23اهصبذ خٌى  حعذًال  65بما ًلاسب 
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جلذمذ ( 32و 27، 26، 24، 23، 22، 21، 07، 06، 05، 04، 03، 02، 00

 : بها الـشق واإلاجمىعاث البرإلااهُت الخالُت

م الخجمع  - م العذالت والخىمُت، ؿٍش ؿشق ومجمىعت ألاػلبُت )ؿٍش

م الذظخىسي  م الحشوي، الـٍشم الاؼتراوي، الـٍش الىػني للحشاس، الـٍش

الذًملشاػي الاظخماعي ومجمىعت العمل الخلذمي(، والـٍشم الاظخلاللي 

م الاجداد اإلاؼشبي للؽؼل :   حعذًال. 33للىخذة والخعادلُت وؿٍش

م الا -  حعذًل. 07جداد العام إلالاوالث اإلاؼشب : ؿٍش

 حعذًل. 05مجمىعت اليىهـذسالُت الذًملشاػُت للؽؼل :  -

م ألاصالت واإلاعاصشة الزي لم ًخلذم بإي حعذًل  باظخصىاء ؿٍش

لهم على عذم اإلاؽاسهت  خٌى هزا اإلاؽشوع اللاهىن، خُض عبر ممشل عً ؿٍش

ذ على اعخباس ؤن اإلالخظُاث الل اهىهُت الىاسدة في هزا في عملُت الخصٍى

اإلاؽشوع جخعاسض مع اإلالخظُاث اإلاخعللت باللاهىن الخىـُمي للجهاث سكم 

000.04. 

وؤزىاء عشض هزه الخعذًالث على معؼشة اإلاصادكت، ؿلذ خـُذ 

العذًذ منها بالخىاؿم خىلها بين ؤعظاء اللجىت والحيىمت، ومنها ما جم بعادة 

ً لإلػالع عليها صُاػخه داخل اللجىت، هدُل العُذاث و  العادة اإلاعدؽاٍس

شها مً لذن  ذ، ؿُما جم سحب باقي الخعذًالث بعذ جبًر في ظذٌو الخصٍى

العُذ الىصٍش، ومً زم جمذ اإلاصادكت على ظمُع بىىد اإلاؽشوع مادة مادة، 

 ، ورلً بالىدُجت الخالُت :وعلى الىص اللاهىوي بشمخه معذال

  : 5املىافقـــــــىن 

  : 1املعارضىن 

 1مننعىن : امل 
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؛60.17مشزوع القاهىن رقم  مزحعيات 

؛الطياق العام 

 اإلاشزوع؛ؤهداف 

اإلاشزوع؛ مطحجدات 

اإلاشزوع بيية. 

 مضامين العرض



 مزحعيات مشزوع القاهىن  -  1  



 الزي مىه 31 الفصل والسُما ،اإلاملكة دضحىر  مقحضيات

  على الترابُت والجماعاث العمىمُت واإلاؤسساث الذولت خث

 اإلاىاطىات اضحفادة لحيطير  اإلاحاخة، الىضائل كل جعبئة"

 في ... الحق مً اإلاطاواة، قدم على ،واإلاىاطىين

 .”...اإلانهي الحكىًٍ

 مزحعيات مشزوع القاهىن  -  1 



 عشض بخىفير  اإلاخعلم حاهبه في الحكىمي البرهامج

ً ومىذمج مىسع  حمُع وحه في وفخده اإلانهي للخكٍى

 القاهىن  بئقزار  الحكىمت، التزام وجفعُل الفئاث،

 مً الىىع هذا لحإطير  اإلاطحمز للحكىًٍ اإلاىظم

 .وثفعيله الحكىًٍ

 مزحعيات مشزوع القاهىن  -  1 



 ،2021 اإلانهي للحكىًٍ الىطىية ؤلاضتراثيجية

ً مجال في أهذاف عذة خذدث  اإلاسخمش، الخكٍى

   :السُما

ً؛ في ألاحير  خم•   الخكٍى

•ً  .2021 أفم في ألاحشاء مً%20 جكٍى

 مزحعيات مشزوع القاهىن  -  1 



 العامالطياق  -2



 :ل ؤضاضية رافعة اإلاطحمز  الحكىًٍ

 ض  اإلالاولت؛ جىافسُت حعٍض

 ش ت؛ اإلاىاسد كفاءاث جطٍى  البضٍش

 لألحشاء؛ والاحخماعي اإلانهي الترقي صشوط جِسير 

الخللباث مىاحهت في للملاولت أفظل خماًت 

 .الاكخصادًت

 العامالطياق  -  2 



 إدماج على اإلاقاوالت لخشجيع محكاملحين آليحين وضع ثم   :1996 ضىة

ً  :ثىميتها مخطط ضمً  لألحزاء  اإلاطحمز الحكٍى

 العامالطياق  -  2 

 آلالية ألاولى
اإلاجمىعات ما بين اإلاهً لدعم 

 (GIAC)الاضخشارة  

 آلالية الثاهية

 ً  هظام العقىد الخاصة بالحكٍى

إبراز طلب المقاوالت في ميدان 

التكوين المستمر وتحديد 

 .حاجياتها من الكفاءات

تشجيع المقاوالت، خصوصا الصغيرة 

والمتوسطة على توفير التكوين 
 المستمر لفائدة أجراءها



 :مً مكىحا آلاليحان

  جىمُت ً  ؛ اإلالاولت داخل الخكٍى

سىق  في دًىامُت خلم ً    اإلاسخمش؛ الخكٍى

ت اإلاىاسد جذبير  بآلُاث الاسجلاء  .البضٍش

 العامالطياق  -  2 



ً سسم هاجج مً  20  وسبت جخصُص جم :2002 ضىة  الخكٍى

  في الصادس  2.73.633 سكم اإلاشسىم بمىحب اإلادذر اإلانهي

ل ،1974 ماي22 ً لخمٍى  .اإلاسخمش الخكٍى

   .2007 سىت   30 إلى اليسبت هزه وصلذ :2007 ضىة

 

ل هاثين آلاليحين ة ثمٍى  .ضمان اضحمزاٍر

 العامالطياق  -  2 



ً إطار  في اإلامىلة العمليات  :اإلاطحمز الحكٍى

 والخدسِس ؤلاعالم عملُاث ،ً    بالخكٍى

والاسدضاسة؛ الذساساث عملُاث 

ً؛ هىذست  الخكٍى

الخاصت البرامج ً    . ألاحشاء لفائذة بالخكٍى

 العامالطياق  -  2 



 السىىاث في الىظام هزا عشفها التي الصعىباث لخجاوص 

 الاكخصادًين الفشكاء مع بخيسُم جم، ألاخيرة،

  والخذابير اإلابادساث مً مجمىعت اجخار ،والاحخماعُين

ً مً وألاحشاء اإلالاوالث اسخفادة جِسير  إلى الشامُت  الخكٍى

   .اإلاسخمش

 العامالطياق  -  2 



 الخاصت بالعلىد الخاص اإلاساطش  دلُل حعذًل : 2014 ضىة

ً  اإلاهً بين ما باإلاجمىعاث الخاص اإلاساطش  ودلُل بالخكٍى

  .الاسدضاسة لذعم

 

ً اإلاطحمز،  ثبطيط اإلاطاطز وثيطير الىلىج لىظام الحكٍى

 .  خاصة باليطبة للمقاوالت الصغزي واإلاحىضطة

 العامالطياق  -  2 



ً اإلاطحمزبعض   2016بزضم ضىة  مؤشزات الحكٍى
ً  :العقىد الخاصة بالحكٍى

 (عمىمُت صشكت أو مؤسست 48 طمنها) ملاولت 1.112 :  اإلاطحفيدة اإلاقاوالت عدد•
 الاحخماعي للظمان الىطني بالصىذوق  اإلاىخشطت اإلالاوالث مً 1,2% بيسبت أي

 أو  باإلاؤسساث مسخفُذ 61742  طمنهم)  553 .391 :اإلاطحفيدًً ألاحزاء  عدد•
 .بهم اإلاصشح ألاحشاء  مً% 10 بيسبت أي (العمىمُت الضشكاث

 مليىن درهم  157: اإلاؤدي ؤو في طىر ألاداء اإلابلغ •
ما بين اإلاهً لدعم الاضخشارة إلاجمىعات ا: 

 ملاولت 744: عدد اإلاقاوالت اإلاطحفيدة  •
 946: عذد اإلالفاث •
 مليىن درهم 56: اإلابلغ اإلاؤدي •

 ف الدسُير  مليىن درهم 25: مصاٍس
 اإلاسخمش ً  ملُىن دسهم 587,4:  اإلاىاسد اإلاالُت اإلاشصىدة لعملُاث الخكٍى
 مً اإلاىارد اإلازصىدة % 40,5خىالي : وسبت اسخعمال اإلاىاسد اإلاالُت. 
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ً واسخذامت جشسُخ  الطفشة ظل في السُما اإلاسخمش، الخكٍى

 إطاس  وطع ًخطلب  بالدها، حعشفها التي الىىعُت الاكخصادًت

ً لىظام خلُلي إلصالح ًؤسس كاهىوي  :اإلاسخمش الخكٍى

 ؛ هجاعتها عً ؤباهد التي آلاليات ٌعشس •

 الاططالع مً والاحخماعُين الاكخصادًين الضشكاء ًمكً•

ً هظام جذبير  في أساس ي بذوس    .اإلاسخمش الخكٍى
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 اإلاشزوعؤهداف  -3



ً؛ في ألاحير  خق مإضطة  الحكٍى

مجال ثىضيع ً  حذًذة؛ فئاث لِضمل ،اإلاطحمز الحكٍى

اإلاطحفيدًً؛ ألاحزاء ؤعداد مً الزفع 

؛واإلاحىضطة الصغزي  خاصة اإلاطحفيدة اإلاقاوالت عدد مً الزفع 

حاربُت مً الشفع ً  اإلاسخمش؛ الخكٍى

ومزن  وهاحع فعال خكامة هظام وضع . 

 

ً اإلاطحمز مبيية  جشاركيةمقاربة ٌعخمذ  إصالح مىظىمة الحكٍى
 .على اإلاطاهمة الجماعية في الحدبير

 ؤهداف مشزوع القاهىن  -3



 اإلاشزوعمطحجدات  -4



 سجلتها التي التراكماث اإلاضشوع هزا إعذاد في الحكىمت ساعذ

ً مجال في بالدها  : خالل مً اإلاسخمش، الخكٍى

 العادي الطير  جعىق  التي الطلبيات ثجاوس ً  للحكٍى

   اإلاطحمز؛

؛ خاليا به اإلاعمىل  الىظام إًجابيات ثزصيد 

الاقحصادًة الحدىالت إلاطاًزة حدًدة مقحضيات إدخال 

 .بالدها جعزفها التي
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لدعم اإلاهً بين ما اإلاجمىعاتو اإلاهىية الفزوع مزصد على اإلادافظت 

ً ثىمية آليات مً كألية الاضخشارة  :أنها اعخباس  على ،اإلاطحمز الحكٍى

 الاكخصادًت؛ اإلاجاالث معظم حغطي•

ً؛ مً اإلالاوالث خاحُاث مىاكبت في هجاعتها عً أباهذ•  الخكٍى

 .إليها اإلاىكىلت اإلاجاالث في وججشبت خبرة ساكمذ•

اإلاخصصت اإلاالية اإلاىارد ثإمين ً  % 30 وسبت في اإلاخمثلت اإلاسخمش  للخكٍى

ً سسم مً  ؛اإلانهي الخكٍى

الثالثي الحدبير  جكَشس ً  .اإلاسخمش للخكٍى

 خاليا بهإًجابيات الىظام اإلاعمىل  ثزصيد



في ألاحير  لحم الخؤسِس ً  صمني سصُذ إطاس  في اإلاسخمش الخكٍى

ً    إصاسجه؛ سهً اإلاضغل ًظعه للخكٍى

اإلاهىُت الخجشبت مكدسباث على للخصذًم الخؤسِس(VAEP)  الزي 

 .كفاءاجه على ؤلاصهاد مً ألاحير  ًمكً

بشامج مً اسخفادتهم عىذ ألاحشاء ظاخخفا ً  اإلاسخمش، الخكٍى

نهم، فترة خالل  لهم اإلاكفىلت ألاخشي  خلىكهم وبباقي بؤحشتهم جكٍى

 .أحشاء بصفتهم

 إدخال مقحضيات حدًدة 



مجال جىسُع ً   اإلاسخفُذًً مً حذًذة فئاث لِضمل اإلاسخمش  الخكٍى

: 

 الفالخين، الحقليدًً، الصىاع) ألاحشاء غير  ألاشخاص•

  ؛(...الحقليدًً الصيادًً

 فلذوا الزًً العمىمُت واإلاؤسساث اإلالاوالث ومسخخذمى   ألاحشاء•

 الفصل) الخلاعذ على ؤلاخالت غير  ألاسباب مً سبب ألي عملهم

  اإلاؤسست إغالق أو  هُكلُت أو  جكىىلىحُت أو  اكخصادًت ألسباب

...).   

 إدخال مقحضيات حدًدة  



ل حذًذة مصادس  إطافت ً لخمٍى  : اإلاسخمش الخكٍى

    .الذولت جخصصها أن ًمكً التي ألاخشي  اإلاىاسد•

 خاصت، أو  عامت هُئت كل جلذمها التي ؤلاعاهاث•

 .دولُت أو كاهذ وطىُت

 إدخال مقحضيات حدًدة  



خذماثال جلذًم مهامو  الخذبير مهام بين الفصل ًشوم حذًذ خكامت هظام إسساء، 

 :في ًخجلى

ً لخذبير  خاص إداسي  مجلس إخذار•  خاصت جشكُبت وفم ًىعلذ اإلاسخمش الخكٍى

 للمكخب؛ ألاخشي  اإلاهام بخذبير  اإلاخعللت الاحخماعاث عً مسخللت وبكُفُت

ت بيُت إخذار• ً الخاص ؤلاداسي  للمجلس بلشاس  دائمت إداٍس  جخىلى اإلاسخمش  بالخكٍى

ت اإلاهام ً بخذبير  اإلاخعللت ؤلاداٍس  ؛اإلاسخمش الخكٍى

ت البيُت مهام• ً جذبير  مجال في الذائمت ؤلاداٍس  أًت مع ثخىافى اإلاسخمش، الخكٍى

 ؛اإلاكخب إلى اإلاسىذة ألاخشي  اإلاهام مً مهمت

 إدخال مقحضيات حدًدة 



ً خاص ومداضبي مالي ثىظيم إكشاس•  للسلطت بلشاس  ًخخز اإلاطحمز بالحكٍى

 ؛باإلاالُت اإلاكلفت الحكىمُت

 الخكىًٍ وعملُاث بشامج بخذبير  اإلاخعللت واإلاداسبُت اإلاالُت العملُاث جادس إ•

 ؛للىفلاث وبابا للمىاسد بابا حضمل مطحقلة ميزاهية في اإلاسخمش

  ،اإلاهىُت اإلاىظماث كبل مً اإلادذزت الجمعُاث وكزا اإلاكخب إخظاع•

 ؛خارجي ومداضبي مالي الفحداص

ض •  بىفس مداطشهم جدظى مدلفين أعىان على باالعخماد للمشاكبت هظام حعٍض

 .اللظائُت الضشطت طباط مداطش  بها جخمخع التي ؤلازباث كىة

 إدخال مقحضيات حدًدة 
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 :مادة 32 جخظمً أبىاب حسعت في اإلاضشوع ًيخظم

 :  ( 3إلى  1اإلاىاد مً )عامة ًحضمً ؤخكاما : الباب ألاول 

؛ اإلاضشوع هطاق 

أهذاف ً  اإلاسخمش؛ الخكٍى

في ألاحير  خم ً  .الخكٍى
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ً اإلاطتهدفة الفئات : الثاوي الباب  .(6 إلى 4 مً اإلاىاد) اإلاطحمز بالحكٍى

 بمذوهت اإلاخعلم 65.99 سكم اللاهىن  أخكام عليهم حسشي  الزًً ألاحشاء•
   الضغل،

ً لشسم الخاطعت العمىمُت واإلالاوالث اإلاؤسساث ىمسخخذم•  ؛اإلانهي الخكٍى

ً ألاشخاص•  مً خاصا وضاطا ًضاولىن  الزًً ألاحشاء، غير  مً آلاخٍش
 جىظُمي؛ هص بمىحب كائمتها اإلادذدة اإلاهىُت ألاوضطت

 واإلالاوالث اإلاؤسساث ومسخخذمي الضغل إلاذوهت الخاطعىن  ألاحشاء•
ً لشسم الخاطعت العمىمُت  سبب ألي عملهم فلذوا الزًً اإلانهي الخكٍى

 .الخلاعذ على ؤلاخالت غير  ألاسباب مً

نهم، فترة خالل ألاحزاء ظاخحفا على الحىصيص•  وبباقي بإحزتهم ثكٍى
 .ؤحزاء بصفتهم لهم اإلاكفىلة ألاخزي  خقىقهم
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ً اإلاطحمز : الباب الثالث  (9إلى  7اإلاىاد مً ) بزامج وعمليات الحكٍى

 :الباب هزا خذد

وبشامج عملُاث ً  ؛ اإلاسخمش الخكٍى

ًا بشهامج  فئاث أو  كطاعاث لفائذة ؤلاداسة اجلترخه التي اإلاسخمش لخكٍى

 ؛معُىت مهىُت

اإلالاولت؛ مً بمبادسة ألاحير  منها ٌسخفُذ التي البرامج   

الضمني الشصُذ إطاس  في مىه بمبادسة ألاحير  منها ٌسخفُذ التي البرامج 

ً؛    للخكٍى

وبشامج عملُاث إهجاص  جخىلى التي واإلاؤسساث الهُئاث ً  .اإلاسخمش الخكٍى
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خصيـلة الكفاءات والحصدًق على مكخطبات الحجزبة : الباب الزابع

 (11و 10اإلاادثان )اإلاهىية 

 ججشبخه مكدسباث على الخصذًم في ألاحير  خم إلاؤسست خصص

 .الكفاءاث خصُلت أهذاف جىاول  كما اإلاهىُت

 

 القاهىن بيية مشزوع  - 5



ً : الباب الخامظ  (.18إلى  12اإلاىاد مً )اإلاطحمز ثدبير الحكٍى

ً وعملُاث بشامج جذبير   ألاخزي  اإلاهام عً مطحقلة بكيفية اإلاسخمش الخكٍى

ً كخبإلا  اإلاىكىلت    :خالل مً ،الضغل وإوعاش اإلانهي الخكٍى

ً حدبير ل خاص إداري  مجلظ•  جشكُبت وفم ىعلذً اإلاطحمز الحكٍى

 ألاخشي  اإلاهام بخذبير  اإلاخعللت الاحخماعاث عً مسخللت وبكُفُت خاصت

 ؛للمكخب

ة بيية• ً الخاص ؤلاداسي  للمجلس بلشاس  جدذر دائمة إداٍر  بالخكٍى

 .اإلاسخمش
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إلى  19اإلاىاد مً )اإلاطحمز آليات إهجاس  بزامج الحكىًٍ : الباب الطادص 

22.) 

ل وكُفُاث صشوط دذدً لمساطشل دلُل  وعملُاث بشامج وإهجاص جمٍى

ً  اإلاسخمش الخكٍى

ً؛ الخاصت العلىد•  بالخكٍى

 اإلاىظماث كبل مً الغشض لهزا اإلادذزت الجمعُاث، مع اجفاكُاث•

 ؛اإلاهىُت
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 (.25إلى  23اإلاىاد مً )واإلاداضبي الحىظيم اإلاالي : الباب الطابع 

 اإلاخعللت واإلاداسبُت اإلاالُت العملُاث فيها جذسج مطحقلة ميزاهية إكشاس•

ً وعملُاث بشامج بخذبير    وبابا للمىاسد بابا حضمل اإلاسخمش الخكٍى

 للىفلاث؛

ً خاص ومداضبي مالي ثىظيم اعخماد•  بلشاس  ًخخز اإلاطحمز بالحكٍى

 ؛باإلاالُت اإلاكلفت الحكىمُت للسلطت

 .خارجي ومداضبي مالي الفحداص والجمعُاث اإلاكخب عاخظإ•
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 اإلاطحمز مزاقبة إهجاس بزامج وعمليات الحكىًٍ : الباب الثامً

 (.31إلى  26اإلاىاد مً )

ً وعملُاث بشامج  عاخظإ•  أعىان بها ًظطلع إلاشاكبت اإلاسخمش  الخكٍى

 ؛ ؤلاداسة كبل مً الغشض لهزا مىخذبىن  مدلفىن 

 ؛اإلاشاكبت بهزه لللُام مدلفىن  أعىان اهخذاب•

 إلاداطش  التي ؤلازباث كىة بىفس اإلادلفىن  ألاعىان مداطش  جمخُع•

 .اللظائُت الضشطت طباط
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 (.32اإلاادة )وخحامية ًحضمً ؤخكام اهحقالية :  الباب الحاضع

خ مً ابخذاء الخىفُز خيز  اللاهىن  ل ى دخ• ذة وضشه جاٍس  بالجٍش
خ هفس مً ابخذاء له اإلاخالفت ألاخكام حمُع ووسخ الشسمُت  ؛ الخاٍس

  بشسم اإلاخعللت الخىظُمُت الىصىص ملخظُاث على ؤلابلاء•
ً ت اإلانهي الخكٍى  ؛اإلافعىل  ساٍس

ت اإلابرمت والاجفاكُاث العلىد على ؤلابلاء•  خين إلى اإلافعىل  ساٍس
 ؛إنهائها أو  مذتها اهتهاء

  إلى اإلافعىل  يساَس العمل بهما الجاسي  اإلاساطش  دلُلي على ؤلابلاء•
ظهما خين  .19 اإلاادة في علُه اإلاىصىص بالذلُل حعٍى
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 شكرا

 على حسن تتبعكم
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 املناقشة العامة 

 

قاهىن مىاطبت طاهحت للظُداث الػكلذ املىاقؼت العامت لهرا املؼسوع 

ً لخىحُه التهىئت للظُد الىشٍس املكلف بالتربُت الىظىُت  والظادة املظدؼاٍز

ً املنهي والخعلُم العالي  والظُد كاجب الدولت املكلف والبحث العلمي والخكٍى

ً املنهي على الثقت  ت التي حؽُبالخكٍى بها لخدبير هرا القعاع الحُىي،  ااملىلٍى

 مخمىين لهم حمُعا كامل الخىفُق والىجاح في مهامهم.

وسجلذ ؤػلب املدادالث اطخؼسابها مً العابع الاطخعجالي الري ًعبع 

ؼلب علُه الدظسع عي الهام َو ، وذلك مً دالل دعىة دزاطت هرا الىص الدؼَس

سه، الحكىمت بلى عقد دوزة اطخثىائُ وهى ما ًذدم العمىحاث الحكىمُت ت لخمٍس

عي الري  لعدم دظازة ود املاهحين الدولُين، لكىه ال ًذدم بكساهاث الصمً الدؼَس

ث والضبغ،  القاهىن جمذ املصادقت علُه ملؼسوع علما بإن هرا اٌؼلب علُه التًر

عي للحكىمت 4102طىت في املجلع الحكىمي  ، وكان مً ضمً املذعغ الدؼَس

حىل ؤطباب حعثر بحالخه على املاطظت  تمحىزٍ ثحظائال  ذظسحلرا ، 4102لظىت 

عُت بلى حدود الُىم  وجقدًم ؤطباب واهُت ػير مقىعت حظخدعي جىضُحاث الدؼَس

س السؤي العام الىظني.  لخىٍى

وجمحىزث حل املدادالث على جبُان ألاطباب الحقُقُت وزاء فؼل الخجازب 

ً املظخمبقالظا وعصث ذلك بلى ضعف الحكامت  ،س لفائدة ألاحساءت في جدبير الخكٍى

ً املنهي وبوعاغ الؼؼل ؤو على مظخىي  في الخدبير  طىاء على مظخىي مكخب الخكٍى

ألاماهت العامت للحكىمت التي تهُمً وجخحكم في بصداز الىصىص القاهىهُت  وداصت 

عي  حىل بالراث ػكال ومضمىها بعدما جم الخىافق حؼُيرها لهرا الىص الدؼَس

، ومً زم جم الخإكُد على فؼل مىؽىمت مضامُىه مع الفاعلين الاقخصادًين

ً وإلادماج الاحخماعي،  ً ودوزها في الخكٍى ػكالُاث بضافت بلى  إلا التربُت والخكٍى

ل، بحُث حظاهم  ، بذ ؤن فُه املقاوالث بيظبت كبيرةالتي جعسحها مصادز الخمٍى
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ً املنهي جمثل  حىز التي ًحصلها صىدوا الضمان مً كخلت ألا  %0,6زطم الخكٍى

ً املنهي وبوعاغ الؼؼل وفق وظب  ضخها في ميزاهُت مكخب الخكٍى الاحخماعي ٍو

ً املظخمس طىاء ا %21محددة بمسطىم، بحُث جاول  ملخعلقت باملجمىعاث للخكٍى

ً لفائدة ؤحساء  ما بين املهً لدعم الاطدؼازة ؤو هؽام العقىد الخاصت بالخكٍى

ً املنهي، بضافت بلى  %01ي واملخىطعت واملقاوالث الصؼس  لفائدة مكخب الخكٍى

ملُىن  661اطخحىاذ املقاوالث الكبري واملخمسكصة في الداز البُضاء على وظبت 

دزهم، كما جخىفس على دلُل مظاظس بظُغ ومسن، ومً زم فةن املقاوالث الصؼسي 

كبري، ومً حهت واملخىطعت جعالب باعخماد هفع الدلُل الري حعخمده املقاوالث ال

خقائُت مع لجم جثمين الحفاػ على التركُبت الثالزُت لخحقُق هىع مً إلا ،ؤدسي 

ض ألاحير املكىن وكرا جفٍى ،الفسقاء الاحخماعُين والاقخصادًين واملاطظاجُين

مع الحفاػ على ؤحسجه، بال ؤهه ال ًمكً للمقاوالث جحمل الىفقاث  ملسجين في الظىت

 ألادسي.

عبرث بحدي املدادالث على ؤهمُت هره املبادزة إلاصالحُت ، في طُاا آدسو

قه وظىُا  والتي حظاهم ال محالت في حماًت املىخىج املؼسبي وضمان حىدجه وحظٍى

ً املظخمس لفائدة الُد الع املت، ومً زم فهرا املؼسوع ودولُا مً دالل الخكٍى

ظا لحق دطخىزي ًضمً حق ألاحير قاهىن  دة وجىطُع قاع، وكرا حاء جكَس

، ػير ؤهه ظسحذ املظخفُدًً لِؼمل ألاشخاص ػير ألاحساء وفاقدي الؼؼل

ً املظخمس واملحددة في  ذاطخفظازاث هم ل ميزاهُت الخكٍى ، وما %21مصادز جمٍى

هي اليظبت التي حظاهم بها املقاوالث، واملعاًير املىضىعُت املعخمدة الدخُاز ألاحساء 

ً املظخمس هىهُت املمىىحت لهم حفاؼا على ؤحستهم، الضماهاث القاو  إلحساء الخكٍى

 ً لكل ما مً  جفادًاكما جمذ الدعىة بلى ضسوزة بعمال املساقبت لضبغ هرا الخكٍى

 ػإهه ادخالض املال العام.

قاهىن الوحاءث بحدي املدادالث ماكدة في محخىاها على ؤن هرا املؼسوع 

ض املنهي وبمىحبه الري وضع إلاظاز القاهىوي للخمس  0996ٌؼكل قعُعت مع قاهىن 

ؤوؼإ آلُخين مخكاملخين وهما املجمىعاث ما بين املهً لدعم الاطدؼازة والعقىد 
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ً املنهي واللخين جم بقبازهما في املؼسوع الحالي، وجم اطدبدالها  الخاصت بالخكٍى

بألُاث حدًدة ػير واضحت املعالم، لرا ظسح حظائل حىل الكُفُت التي طِخم بها 

ً ججاوش إلادفاقاث ال تي سجلذ في الخجسبت الظابقت، دصىصا وؤن مكخب الخكٍى

املنهي وبوعاغ الؼؼل هى الىطُغ بين املاطظاث الجامعُت واملقاولت الىظىُت 

ً وعقىد الاطدؼازة، بحُث جاكد  ً وجدبير العقىد الخاصت بالخكٍى لدعم الخكٍى

ً بلؼذ املععُاث السطمُت ؤن وظبت ألا  فقغ، في  %0حساء املظخفُدة مً الخكٍى

ً في فضاء 4102بسطم طىت  %0,2حين ال جخعدي املقاوالث وظبت  ، كما ؤن الخكٍى

العمل ًؽل محدودا كما وكُفا، بضافت بلى الخفاوث الصازخ ما بين الىطعين 

الحضسي والقسوي وبين املقاوالث الصؼسي والكبري وما بين القعاعين العام 

ٍلهما ًؽالن ػير مالئمين، مما ًىعكع والخاص، كما ؤن إلاظاز القاهىوي لهما وجمى 

ً ؤمام بسوش الؼسكاث الكبري التي جخعلب جقىُاث  ذلك طلبا على حاحُاث الخكٍى

 حد دقُقت.

وؤمام حعدد املقترحاث وجىىع املالحؽاث وكثرة الدظائالث التي حاءث في 

 مذخلف املدادالث هبرشها في الىقغ الخالُت :

 جلع الاقخصادي والاحخماعي والبُيي الخإكُد على عدم ألادر بخىصُاث امل

جحذ عىىان "الخعلم مدي الحُاة"،  4102مً دالل دزاطتها املىجصة لظىت 

حُث هبهذ بلى طُادة الؼعىز بالقلق في ألاوطاط املهىُت مسده بلى ضعف 

ضير للخلف، الش يء الري ًادي بلى ػبه اوعدام آلُاث وقىىاث حزقافت الخ

لثرواث الاهخاحُت بين ألاحُال، كما الحؽذ اهخقال الخجازب واملهازاث وا

د الحاحت بلى  وحىد قصىز في الخحضير لخقاعد وؼُغ وذي فائدة، مما ًٍص

ىاث داصت حع ق ؤمام ولىج ألاشخاص املخقاعدًً بلى بجكٍى د العٍس

 ألاوؼعت.

  الخركير باألدواز املمىىحت للجهاث كإقعاب اقخصادًت واملىصىص عليها

هرا ألادير الري ( 04و 01لخىؽُمي للجهاث )املادجين دطخىزٍا وفي القاهىن ا

ً املظخمس ضمً ادخصاصاتها الراجُت املؼسوع مىح لها  ادخصاص الخكٍى
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س الكفاءاث مً ؤحل كرا و  ً والدؼؼُل وجعٍى ت للخكٍى بحداثها ملساكص حهٍى

ت الجامعُت  إلادماج في طىا الؼؼل، بحُث جم حؼُِب دوز ألاقعاب الجهٍى

دصىصا وؤجها حظاهم في بسوش حُل حدًد مً إلاحاشاث  في هرا املؼسوع

املمهىىت في مذخلف الخذصصاث، لرا جمذ الدعىة بلى ضسوزة جمكين 

ت معصشة بادخصاصاث حامعُت ذاث  04الجهاث  ت قٍى مً مساكص حهٍى

ت في  ت واضحت وظمىحت قادزة على جحقُق الخىافظُت الجهٍى مقاصد حهٍى

 اطخقعاب الكفاءاث.

 ب جثمُىه وجحظِىه بألُاث جُت السؤطمال الثقافي الري ًالخىبُه ألهم

ً املظخمس في ججاوش صعىباث  ً مدي الحُاة، بضافت بلى ؤهمُت الخكٍى الخكٍى

ت جحقق الدًمىمت  تها في ؼسوف حُدة وبمىازد مالُت وبؼٍس املقاولت وجفٍى

 والاطخدامت.

  الصؼسي ههج طُاطت مخىاصلت لخحظِع املقاوالث الصؼيرة حدا واملقاوالث

.ً  واملخىطعت بإهمُت الخكٍى

  املظخمس ً جفعُل إلاحساءاث املىاطبت لبلىغ وظبت املظخفُدًً مً الخكٍى

( ً ا مً ألاحساء %41التي حددها املُثاا الىظني للتربُت والخكٍى ( طىٍى

 املصسح بهم لدي الصىدوا الىظني للضمان الاحخماعي.

 املظخمس والععلت ً ً )الفصل مً ؤحل ال بقساز حق ألاحساء في الخكٍى  42خكٍى

مً مدوهت الؼؼل(، وكرا ضمان حقهم في جإمين مظازهم الىؼُفي وزقيهم 

 الاحخماعي.

  حشجُع الجامعاث واملعاهد واملدازض العلُا العمىمُت والخصىصُت على

ع عسضها في هرا الصدد. ً املظخمس وجىَى  الاهذساط بقىة في مجال الخكٍى

 با ً لخدزج وبعمال املساقبت حىل قعاع الصىاعت ضسوزة بععاء ؤهمُت للخكٍى

الخقلُدًت الري تهدز فُه ألامىال بدون فائدة، وفي هرا الصدد ظسح حظائل 

 املخعلق بالصىاعت الخقلُدًت. 21.00حىل مأل القاهىن زقم 
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  بؼكل الجدًد بعادة الىؽس في الىمىذج الخىمىي ً والعمل في بظاز الخكٍى

 حؼازكي.

  جساعي جىافظُت املقاوالث وحاحُاث بًجاد صُؼت جىافقُت ً حىل مدة الخكٍى

 ألاحساء.

  والخعلم عً بعد ً ىهُت وألاهترهِذ في مجال الخكٍى اطخؼالل القىىاث الخلفٍص

 والاهخمام باللؼاث في هرا املجال.

  املنهي ً بحدار لجُىت مكىهت مً ؤظس الىشازة الىصُت ومكخب الخكٍى

 .وؤعضاء اللجىت لخبني حعدًالث جىافقُت
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 السيد الرئيس املحترم

املحترمون  املستشارينالسيدات والسادة   

 

أود بداية أن أعبر لكم عن خالص شكري وتقديري الهتمامكم بقطاع التكوين املنهي، وهو 

طرحتموها وجودة اآلراء وغنى األفكار  االهتمام الذي عكسته دقة األسئلة واالستفسارات التي

يتعلق بتـنظيـم  71.06مشـروع قانـون رقم بمناسبة مناقشتكم  ،واالقتراحات التي قدمتموها

التـكويـن املستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات مستخدمي املؤسسات واملقاوالت 

تشرفت بتقديمه  والذي ،طا خاصاالعمومية واألشخاص اآلخرين غير األجراء الذين يزاولون نشا

 . 2108 مارس 22بتاريخ  أمام لجنتكم املوقرة

بناء ريصة على ح والتعليم العالي والبحث العلمي إن وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي

الذي يعد  ،نظام تكويني يستجيب لتطلعات الشباب ويثمن مؤهالتهم ويجعل من الرأسمال البشري 

رافعة لتلبية حاجيات ومستلزمات اقتصادنا الوطني من  ،بامتياز التي تزخر بها بالدناالثروة األولى و 

ولضمان تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة في إطار التوجيهات  املؤهالت واملهارات املهنية،

عناية خاصة  يوليالذي  ،امللكية السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده

 .ةالسامي اتهخطابالعدد من كما أكد ذلك في  ح منظومة التربية الوطنية والتكوين املنهيإلصال 

مناسبة جيدة لتبادل األفكار واآلراء، يعتبر  هذا املشروعتقديم ومن هذا املنطلق، فإن 

التكوين الش يء الذي يسمح لنا جميعا بمقاربة أفضل ملختلف الرهانات والتحديات التي يعرفها 

وفق أسلوب الشراكة مع مختلف الشركاء واملتدخلين والفاعلين وفي مقدمتهم املؤسسة  املستمر

 التشريعية املوقرة.
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الذي أقر التكوين املنهي كحق دستوري  2100إن هذا املشروع يأتي تفعيال ملضامين دستور 

تنزيال و ن  لجميع املواطنات واملواطنين، وتنفيذا لبرنامج الحكومي الذي التزم بإخراج هذا القانو 

 التكوين للجميع في كل مكان ومدى الحياة. ىالتي تتوخ 2120ملحاور اإلستراتيجية الوطنية 

كية في كل مستويات ية التشار جعتماد املنهونسحل بهذا الخصوص حرص الحكومة على ا

كوين لتبير اد، بما في ذلك تنهيمية في ميدان التكوين املومراحل  إعداد وتنفيذ السياسة العمو 

. وال ية التي تم احترامها في مختلف أطوار إعداد هذا املشروعجاملنه وهي ،املستمر  ووضع آلياته

جد عن نتائج  تسفرفإنها    ،م أنها تتطلب وقتا طويال نسبياغجية ر هعليكم أن هذه املن ىيحف

 إيجابية.

ن هذا فإ، رضعاملناقشة القيمة واملتميزة التي خصصتموها لل خاللوكما عبرتم عن ذلك 

ة نظام التكوين املنهي ببالدنا سواء على مستوى تلبية الطلب ر و ريسوعية في نالقانون سيشكل نقلة 

أو على مستوى الطلب االقتصادي وتعزيز تنافسية املقاولة االجتماعي املتزايد على التكوين املنهي 

فئات جديدة إلى  إذ سيسمح باستفادةوخاصة منها املقاوالت الصغيرة واملتوسط والصغيرة جدا. 

غاية في األهمية  جديدةنه ملقتضيات ين تضمعفضال  ،اليحانب الفئات التي يشملها النظام الج

، كتسبات التجربة املهنيةملى عوالتصديق  ،يربادرة من األجن بميكما هو الشأن بالنسبة للتكو 

ستفادة من هذا من اال  ،الة فقدان العملحفي ى رصيد الشغل بتمكين فئة األجراء، والحفاظ عل

 .وهو ما سيجعل املوارد البشرية ببالدنا تحظى باملكانة التي تستحقها التكوين 

ومن املؤكد أن مالحظات وتساؤالت السيدات والسادة املستشارين حول هذا املشروع 

يتمكن من االضطالع باألدوار املنوطة به وتحقيق  حتىيد مضامينه و تشكل قيمة مضافة لتج

أبعث إليكم ببالغ  يسرني أن ،وتفاعال مع تدخالت  أعضاء لجنتكم املوقرة .خاةاألهداف املتو 

 السعادة أجوبة مدققة عن التساؤالت واملالحظات التي تقدمتم بها.
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إضافية  لتقديم توضيحاتأؤكد لكم أن هذه الوزارة تبقى رهن إشارة لجنتكم املوقرة كما 

 املستمر.حول مختلف القضايا التي تهم التكوين 

 مصادر تمويل التكوين املستمر

املحدث لرسم التكوين املنهي، النسبة  0761ماي  22الصادر في  2.62.722حدد املرسوم رقم 

 من كتلة األجور. % 0.7من ناتج رسم التكوين املنهي واملحدد في  %21املخصصة للتكوين املستمر في 

تخصصها الدولة  ى ادر أخر لى مصعإلى هذه النسبة، فقد تضمن املشروع التنصيص  وإضافة

التي تقدمها كل هيئة عامة أو خاصة، وطنية كانت أو  عن اإلعاناتفضال  ،لتمويل التكوين املستمر

  .دولية

 األجير لالستفادة من التكويناختيار 

 ، إما:من التكوين املستمراألجراء ستفادة تتم ا

 ا من الكفاءات تماشيا حدد حاجياتهي ذية من املقاولة، وفق مخطط املقاولة الر بمباد

 .هندسة التكوينة وذك عن طريق إنجاز يمع التطور التكنولوجي والتقلبات االقتصاد

 من األجير:  باختياره ووفق حاجياته من التكوين أو مشروعه املنهي في إطار  بمبادرة

 الرصيد الزمني للتكوين.

 الحقوق املضمونة لألجراء

ومي ي يمن خالل الرصيد الزمني للتكوين املحدد ف التكوينيضمن املشروع لألجير الحق في 

 عمل في السنة قابلة للتجميع خالل خمس سنوات.

من كل برنامج للتكوين بأجرته وباقي حقوقه األخرى املكفولة  عند استفادته األجيريحتفظ و 

 را .يله بصفته أج
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لتيسير إعادة  العمل الحق في التكوين املستمر حالة فقدانفي  لألجيرويقر هذا املشروع 

 املهنية. إدماجه في الحياة

 0100الوطنية للتكوين املنهي  اإلستراتيجية تنفيذ 

أولت أهمية خاصة للتكوين املستمر  2120الوطنية للتكوين املنهي  اإلستراتيجيةمن املؤكد أن 

ومرد هذا االهتمام إلى  ،لم تكن مشمولة بالنظام الحالي وعملت على توسيعه لفائدة فئات جديدة

املقاولة من مواجهة التقلبات االقتصادية والتكنولوجية  نحياة وتمكيلالحرص على التكوين مدى ا

 ومساير تطور املهن في عالم شغل يعرف مهن تولد وأخرى تموت.

ومن املؤكد أن التأخر في إخراج هذا القانون له أثر كبير على تأخر تحقيق أهداف هذه 

وخصوصا بالنسبة للفئات الجديدة. وعموما فإن األعداد  ،في مجال التكوين املستمر ةيستراتيجاإل 

مارس  21التي جاءت بها اإلستراتيجية تم تحديدها وفق دراسة دقيقة في حينها حيث تم توقيعها في 

، وهي أعداد وأهداف قائمة على تحقق وتوفر مجموعة من الشروط  من بينها املوارد املالية 2107

 لبشرية واإلجراءات التشريعية والتنظيمية املؤطرة للتكوين. وا

لجنة تتمثل في  اعتمد آلية للحكامة  إلستراتيجيةلالشامل عقد البرنامج ال وتجدر اإلشارة أن

واألعداد التي جاءت بها وفق  اإلستراتيجيةتقييم وتبع التنفيذ وضبط وتحيين أهداف قيادة تتولى 

 .ورة  التنفيذاملعطيات التي تفرزها سير

 ع نسبة املستفيديناارتف

نظام التكوين املستمر عرف مجموعة من الصعوبات تم العمل على  نإفمعلوم  كما هو

 يين على مرحلتين:نمع الفاعلين املع ةتجاوزها بشراك

 حيث تم تبسيط املساطر من خالل تعديل دليلي املساطر الخاصة  ،املدى القريب على

وهي تدابير  ،بالتكوين ةوالعقود الخاص ن لدعم االستشارة باملجموعات ما بين امله
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انعكس إيجابا على  األمر الذي ،وإجراءات مكنت من تيسير الولوج للتكوين املستمر

 .2107سنة  %01إلى  2102سنة  %6أعداد املستفيدين الذي  انتقل من  

 إخراج القانون  إقرار إصالح شامل لنظام التكوين املستمر من خالل ،على املدى البعيد

 املعروض اليوم على أنظار املؤسسة التشريعية املوقرة.

 حكامة نظام التكوين املستمر

من مختلف التقارير والتقييمات التي خضع لها التكوين املستمر تم الوقوف على  انطالقا

 :ملرتبطة بتدبير هذا النظام، واملتمثلة على الخصوص، في امجموعة من الصعوبات واإلكراهات 

  اإلدارة؛ وتعقيد املساطر وصعوبة تطبيقها بالنسبة للشركات 

 صعوبة ولوج املقاوالت الصغيرة واملتوسطة والصغيرة جدا؛ 

 تتعدد الهيئات املكونة ومحدودية كفاءات البعض منها؛ 

يقترح مشروع القانون اعتماد نظام حكامة  يستند إلى الهياكل  ،ولتجوز هذه الصعوبات

 التالية:

 ثالثي التركيبة )الدولة وممثلي األجراء وممثلي  ري خاص بالتكوين املستمر،مجلس إدا

املشغلين(، يتولى تحديد اإلجراءات العملية لتنفيذ اإلستراتيجية الحكومية في مجال 

 التكوين املستمر.

 م اتفاقيات وعقود اتتولى إبر  ،يحدثها املجلس اإلداري الخاص ،بنية إدارية دائمة

. وتشتغل بكيفية مستقلة عن باقي هياكل يات التكوين املستمرإنجاز برامج وعمل

 مكتب التكوين املنهي وإنعاش الشغل.

رف كل من اإلجباري عن املرض من ط الـتأمينول به في تدبير مفهذا النموذج مع ،ولإلشارة

 صندوق الوطني ملنظمات االحتياط االجتماعي.الو جتماعي ان اال مالصندوق الوطني للض
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املشروع  اعتماد مجموعة من اآلليات إلنجاز برامج وعمليات التكوين املستمر  كما يقترح

 تتمثل في :

 الجمعيات املحدثة من طرف املنظمات املهنية؛ 

 ات التكوين ياملقاوالت والهيئات واملؤسسات العامة والخاصة املؤهلة إلنجاز عمل

 املستمر.

ر برامج وعمليات التكوين املستم مويلوكذا تتغال هذه الهيئات وتحدد شروط وكيفيات اش

 في دليل املساطر الذي سيتم اعتماده بعد  املصادقة عليه من طرف املجلس اإلداري الخاص .

ويقترح املشروع تخصيص ميزانية مستقلة للتكوين املستمر تحدد قواعد تدبيرها وفق تنظيم 

 السلطة الحكومي املكلفة باملالية. همالي ومحاسبي خاص تعتمد

نظام ملراقبة التدبير وكذا مراقبة إنجاز برامج وعمليات التكوين املستمر التي  ح املشروعيقتر 

أضفى املشروع على املحاضر املنجزة من طرفهم نفس قوة  ،يعهد القيام بها ملراقبين محلفين

 وذلك لربط املسؤولية باملحاسبة. ،اإلثبات التي تتمتع بها محاضر الشرطة القضائية

 هة في مجال التكوين املستمراختصاصات الج

املتعلق بالجهات، للجهة  000.01من القانون التنظيمي رقم  82مقتضيات املادة  تخول 

يتعلق بالتكوين املنهي والتكوين املستمر والشغل، عبر إحداث مراكز جهوية ذاتي  اختصاص

 ،الشغل للتكوين وكذا مراكز جهوية للتشغيل وتطوير الكفاءات من أجل اإلدماج في سوق 

 .واإلشراف على التكوين املستمر لفائدة أعضاء املجالس وموظفي الجماعات الترابية

مجال التكوين املنهي من االختصاصات التي أنيطت بالجهة منذ إحداثها وتجدر اإلشارة إلى أن 

والذي تنص مقتضيات  ،املتعلق بتنظيم الجهات 16.77كجماعة محلية، أي في إطار  القانون رقم 
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اعتماد جميع التدابير املتعلقة بالتكوين يختص ب املجلس الجهوي منه على أن  (6)الفقرة  6ادةامل

 .املنهي

املشار إليه، كان لها اختصاص عام في  16.77يالحظ بأن الجهة، في إطار القانون رقم غير أنه 

دور الجهة في  ، حيث أصبح000.01مجال التكوين املنهي، خالفا ملا جاء به القانون التنظيمي رقم 

 . ، فقطمراكز جهوية للتكوين هذا املجال يقتصر على إحداث

إلى تقوية دور الجهة في  ،2120اإلستراتيجية الوطنية للتكوين املنهي تسعى  وفي هذا الصدد، 

مجال التكوين املنهي وذلك من خالل نقل مهام تحديد الحاجيات االقتصادية واالجتماعية 

)الخرائط التوقعية الجهوية( والتوجيه وإنجاز برامج التكوين لفائدة الجهة وتخطيط التكوين املنهي 

 على املدى املتوسط. 

فإن الوزارة تبقى منفتحة على كل االقتراحات التي من شأنها  ،وبخصوص التكوين املستمر

 تقوي دور الجهة في هذا املجال.أن 
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  60.1760.17رشم رشم   مةزوع شقهاون مةزوع شقهاون   اوا اوا التفصيلي  ملالتفصيلي  مل  ىقشة ىقشة املامل

يتعلق بتىظيم التكاوين املطتمز لفقئدة أجزاء القطقع الخقص يتعلق بتىظيم التكاوين املطتمز لفقئدة أجزاء القطقع الخقص 

وبعض فئقت مطتخدمي املؤضطقت واملققوالت العماومي  وبعض فئقت مطتخدمي املؤضطقت واملققوالت العماومي  

 وألاشخقص آلاخزين غير ألاجزاء الذين يشاولاون وةقطق خقصقوألاشخقص آلاخزين غير ألاجزاء الذين يشاولاون وةقطق خقصق
 

 ((33//22//11)املاوا  )املاوا    أحكقم عقم أحكقم عقم *  البقب ألاول : *  البقب ألاول : 
ي بظسوزة الخىصُص بخصدًس لىص اإلاؼسوق ًىضح ؤطباب وخُثُاث ؤولملترح 

لُت واإلالخظُاث الدطخىزٍت اإلاخلللت  في بالحم بخالت هرا الىص كلى اإلااطظت الدؼَس

ً الىازدة في الفصل  ً  53الخيٍى مىه، وجبُان مظامحن الاطتراجُجُت الىػىُت للخيٍى

 .4243اإلانهي 

  1مىقشة  املق ة : 

ادة اليي جىص كلى جىطُم كاكدة للمظخفُدًً مً جثمحن ملخط ى هره اإلا

ً اإلاظخمس لِؼمل  اللؼاق الخاص وبلع فئاث مظخخدمي فئاث وهم ؤحساء  6الخيٍى

ً مً غحر ألاحساء الرًً ًصاولىن  اإلااطظاث واإلالاوالث اللمىمُت وألاشخاص آلاخٍس

لاوالث الاطخفادة فلؽ في اإلاجىدصس وؼاػا خاصا، بدُث واهذ في اإلاسخلت الظابلت 

وؤحسائها، في خحن ؤن هرا الىص ٌؼمل ؤًظا ألاحساء فاكدي الؼغل الرًً ًخمخلىن 

لي واضح خاص بهم والفئت الجدًدة اإلاخلللت بغحر ألاحساء.  بىـام جمٍى

  3مىقشة  املق ة : 

ً اإلاظخمس لفائدة ألاشخاص آلاخسون مً غحر   ل الخيٍى ػسخذ بػيالُت جمٍى

ً اإلاظخمس لهاجه الفئت، ألاحساء، وغُاب الخىصُص كلى ا لجهت اإلايلفت بخدبحر الخيٍى

خصىصا وؤن مىخب الخيىًٍ اإلانهي ميلف بخدبحر ملف الخيىًٍ اإلاظخمس لفائدة 

 ااإلالاوالث وألاحساء، بِىما باليظبت لفاكدي الؼغل وألاشخاص غحر ألاحساء، فهر

ً اإلاظخمس لهم. ل الخيٍى  الىص لم ًىص صساخت كلى آلُاث الحيامت لخمٍى

ػسح اطخفظاز خٌى الجهت اإلايلفت باللُام بلملُت بخصاء ألاحساء فاكدي 

ً اإلاظخمس لألحساء لِؼمل فاكدي الؼغل صساخت في و  ،الؼغل كدم حلمُم خم الخيٍى

هاجه اإلاادة، وهرلً ما هي الجهت اإلايلفت بدىـُم البرامج الخاصت للخيىًٍ اإلاظخمس في 

 .5الفلسة ألاخحرة مً اإلاادة



2 

 

في هاجه اإلاادة كلى الجصاء اللاهىوي اإلاترجب كلى اإلالاوالث في كدم الخىصُص 

ً اإلاظخمس.  كدم جمىحن ألاحساء مً الخيٍى

  الجاواب : 

بإن الىشازة  واجب الدولت اإلايلف بالخيىًٍ اإلانهيباليظبت للدًباحت، ؤفاد الظُد 

حرة كدمذ مرهسة جخظمً دًباحت، لىً ألاماهت اللامت للحيىمت ازجإث في آلاوهت ألاخ

م اللىاهحن، ماهدا كلى ؤهمُت هرا اللاهىن  خرفها وكدم الخىصُص كليها في مؼاَز

شخاص آلاخسون غحر ألاحساء، وخاصت لخىطُم كاكدة اإلاظخفُدًً لِؼمل هرلً ألا

عي ًددد مصادز  الصىاق الخللُدًىن، الحسفُىن، الصُادون...، وهرا الىص الدؼَس

ل هاجه الفئاث بغع الىـس كً  واإلكاهاث والهباث وغحرها،  %52وظبت ؤخسي لخمٍى

هما ًىص كلى فئاث حدًدة طدظخفُد مً بسامج خاصت جلترخها ؤلادازة لفائدتهم، 

 طِخم جددًده بىص جىـُمي ؤًظا.
 

  ::  ((66//55//44الفئقت املطتهدف  )املاوا  الفئقت املطتهدف  )املاوا  *  البقب الثقوي : *  البقب الثقوي : 
 

  4مىقشة  املق ة : 

جي الجاملاث واإلالاهد الباخثحن ل خٍس كً كمل مً بمياهُت  الدكىة بلى جخٍى

 الاطخفادة مً الخيىًٍ اإلاظخمس وهرا بدماج السجىاء في الحُاة الاكخصادًت.

ت لِؼمل غحر ألاحساء، هما هى  بخدار زبؽ مم كاهىن الخغؼُت الصحُت ؤلاحباٍز

الؼإن باليظبت الطخفادتهم مً بسامج الخيىًٍ اإلاظخمس وبدماج اللؼاق غحر اإلاهُيل في 

ؤزىاء ألامس ًجب الاهدباه لهرا بدُث ماًت جىافظُت اإلالاولت، اللؼاق اإلاهُيل  لح

 اطخصداز الىصىص الخىـُمُت.

 كدم جددًد دكُم للملاوالث الصغحرة حدا.

ع كً فلدان الؼغل آلُت مً بحن آلالُاث اليي جمٌى مً ػسف  الخلٍى

 مً هخلت ألاحىز، فهاجه الفئت ال جؼسح بػياال فُما %3اإلاؼغلحن وألاحساء بيظبت 

لها، بِىما الفئاث الجدًدة هي اليي جؼسح بػياال كلى مظخىي  ًخص مصادز جمٍى

نهم.  جإػحرهم وجيٍى

  5مىقشة  املق ة : 

ىا مً ؤحل بدماحهم  خابلىن جيٍى ؤلاػازة بلى ؤن ألاحساء الرًً فلدوا كملهم ٍو

ع كً فلدان الؼغل.  ٌظخفُدون مً حلٍى
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كدم جددًد الحد ألاكص ى للُامه  جثمحن اإلابادزة الراجُت لألححر، غحر ؤهه لىخف

ً اإلاظخمس.  بالخيٍى

 

  6مىقشة  املق ة : 

لىخف في هاجه اإلاادة كدم الخىصُص صساخت كلى اإلالاوالث الىبري، لرا هل 

ً اإلاظخمس غحر ملني بخدبحر  ً اإلاظخمس، وهل مىخب الخيٍى هي مظخثىاة مً الخيٍى

ً اإلاظخمس للفئاث غحر ألاحساء ومً هي ؤلادازة  الفللُت اإلايلفت باإلػساف كلى الخيٍى

.ً  الخيٍى

 : الجاواب 

ً واجب الدولت اإلايلف بالخيىًٍ اإلانهي صسح الظُد  بإن جدبحر بسامج الخيٍى

ت جخىفس كلى مجلع بدازي خاص بها وهي  اإلاظخمس طُيىن مً اخخصاص وخدة بداٍز

ً اإلانهي وبولاغ الؼغل، مظُفا بإن هىان  مظخللت كً باقي ميىهاث مىخب الخيٍى

ً اإلاظخمس، بدُث ؤن هره ألاخحر  ً والخيٍى ظتهدف حفسق ما بحن بسامج الخيٍى

ألاشخاص في ػىز الاػخغاٌ طىاء في اإلااطظاث الخصىصُت ؤو اللمىمُت 

واإلادددة في كائمت جخىفس كلى حمُم  %52والخاطلت لسطم الخيىًٍ اإلانهي 

كً كمل فلهم  اإلااطظاث اللمىمُت، ؤما باليظبت للرًً الشالىا في مسخلت البدث

 ،بسامج ؤخسي اليي جدبس بؼساهت مم الىوالت الىػىُت إلولاغ الدؼغُل والىفاءاث

وهرا اللدًد مً البرامج اإلاخصصت لهم إلاظاكدتهم لإلهدماج في الحُاة اللملُت، 

وهفع الش يء ًىؼبم كلى فئت السجىاء اليي لديها بسامج خاصت مم ماطظت مدمد 

إلدماحهم في الحُاة اللامت بلد خسوحهم مً الظادض إلدماج السجىاء طماها 

نها وطِخم ألاخر بها  اإلاسخلت السجىُت، ؤما بخصىص باقي اإلاالخـاث، فلد جم جدٍو

د هرا الىص،  ل والحد ألاكص ى وباليظبت إلابلحن الاكخباز مً ؤحل ججٍى صادز الخمٍى

ً، فظِخم جدازطها في بػاز الخلدًالث ت هي اإلايلف ،للخيٍى ت بخدبحر والبيُت ؤلاداٍز

 الخيىًٍ اإلاظخمس لفائدة الصىاق الخللُدًحن والفالخحن والصُادًً... وغحرهم.
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)املاوا  )املاوا    بزامج وعمليقت التكاوين املطتمز بزامج وعمليقت التكاوين املطتمز : :   الثقلثالثقلث*  البقب *  البقب 

77//88//99: ): )  
 

  7مىقشة  املق ة : 

اإلاؼالبت بخىطُم الاطخفادة مً الخيىًٍ اإلاظخمس لِؼمل ألاحساء الرًً فلدوا 

ع مصؼل  ح "ؤلادازة" ب "اإلاجلع ؤلادازي".كملهم وحلٍى

وهرا اللملُاث جثمحن خصُلت الىفاءاث والخصدًم كلى ػهاداث الخيىًٍ 

ل لالزجلاء اإلاؼمىلت بالخيىًٍ واليي حظاكد كلى هىدطت الخيىًٍ والبرامج اللابلت  للخمٍى

الفني واإلانهي والاحخماعي، هما ؤن كملُاث جلُُم اولياطاث بسامج الخيىًٍ اإلاظخمس 

 خائجها جدخل في بػاز الحيامت الجُدة.وه

ت إلاىاهبت اإلالاوالث الصغحرة حدا وجدبم البرامج  طسوزة جددًد اإلاددداث اإلالُاٍز

ىاث الخاصت بها كبر الاطدؼازة واكخماد دلُل مظاػس مسن ومددد.  الخاصت بالخيٍى
 

  8مىقشة  املق ة : 

ً اإلاظخمس لفائ دة ألاحساء ًفىق الخىصُص بؼيل واضح كلى ؤن الحم في الخيٍى

الُىمحن في الظىت مخدملت الخيالُف مً ػسف اإلاؼغل، غحر ؤهه جمخع الىلاغ خٌى 

ً، خُث جساعي  مىؼىق هره اإلاادة كلى طسوزة بًجاد صُغت جىافلُت خٌى مدة الخيٍى

ً ًسض ي هال ألاػساف، وهرا زفم اإلادة  جىافظُت اإلالاوالث وخاحُاث ألاحساء مً الخيٍى

ؤًام في الظىت بلد جىفس اإلاظخخدم ؤو ألاححر كلى خمع  6لخصبذ اإلاروىزة في الىص 

 طىىاث مً ألاكدمُت.

م الللىد. ً كً ػٍس ل الخاص بالخيٍى  الحصٌى كلى الخمٍى

ً اإلاظخمس اإلاؼاز بليها في هره اإلاادة لألحساء  جمدًد الاطخفادة مً كسوض الخيٍى

 الرًً فلدوا كملهم.

ؤحل مخابلت الخيىًٍ اإلاظخمس خازج طمان خم اإلابادزة الراجُت لألححر مً 

س هفاءاجه وازجلائه اإلانهي.  طاكاث اللمل لإلكداد والخدظحر بهدف جؼٍى

  9مىقشة  املق ة : 

فُما ًخص جددًد هُفُاث وػسوغ جإهُل الهُأث واإلااطظاث واإلالاوالث 

بىص جىـُمي الىازدة في مىؼىق هاجه اإلاادة، فلد ؤلح حمُم اإلاخدخلحن كلى طسوزة 

 الفاكلحن الاحخماكُحن والاكخصادًحن في اطخصداز الىصىص الخىـُمُت. بػسان
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الدكىة بلى طسوزة مساكاة الخإػحر الجُد للماطظاث واإلالاوالث اللمىمُت 

والخاصت، وهرا الهُأث ألاخسي هُفما واهذ ػبُلتها اللاهىهُت واليي جلدم خدماث 

ً لفائدة ؤحسائها )الفلسة ج( لخفادي الؼؼؽ ؤو م داولت بفؼاٌ للخيىٍىاث الخيٍى

 اإلاىـمت لفائدة كماٌ ومظخخدمي هره اإلااطظاث.

    ملترح بطافت الىوالت الىػىُت إلادى ألامُت في بػاز الخلدًالث.
 

 الجاواب : 

ؤهد بإن مخخلف اإلاالخـاث واإلالترخاث اإلاؼسوخت هامت ومً ػإنها جدظحن 

د هرا الىص لخدلُم الىخائج اإلاإمٌى الىصٌى بليها، لرل ً فالباب مفخىح وججٍى

 للخىصل بهاجه الخلدًالث إلاىاكؼتها بدون اطخثىاء.

صسح بإهه واهذ هىان ججازب طابلت ًجب الاطخفادة منها، فيها ما هى هما 

بًجابي وما هى طلبي مً بُنها بلع الاخخالالث اليي كسفتها بلع بسامج الخيىًٍ 

ُاث حدًدة هلملُاث اإلاظخمس واليي ًجب ججاوشها في الىص الحالي الري حاء بملخظ

ً اإلاظخمس وهخائجها ومً زم فهرا اإلاؼسوق ٌظخجُب  ،جلُُم اولياطاث بسامج الخيٍى

إلاخؼلباث طىق الؼغل وخاحُاث اإلالاولت وهرا جخلُم الحُاة اللامت، وزبؽ 

ألاخر بلحن الاكخباز مصلحت واإلاظاولُت باإلاداطبت، هما جم اطخدظاز مصلحت ألاححر، 

ً لحاحُاث طىق الؼغل، هما طِخم ألاخر بلحن مساكاة ب مماإلالاولت  سامج الخيٍى

الاكخباز اإلالترح اإلاخللم بمساكاة الخيىًٍ لألحساء خازج طاكاث اللمل مم اخخفاؿه 

 بإحسجه في بػاز مدازطت الخلدًالث.

ىاث هى جدُحن ملازف اإلايىن ألاححر ومىاهبخه باطخمساز.  والهدف مً الخيٍى

ً للفئاث غحر ألاحساء، فةن هرا الىص ؤما بخصىص الجهت الظامىت لل خيٍى

ٌؼحر صساخت بلى ؤن الدولت هي اليي جظمً لهم الاطخفادة مً بسامج خاصت جلترخها 

 لفائدتهم هـسا للدم جإػحرهم في بػاز هُئت مىـمت حظهس كلى جلً البرامج.

ألمُت الىؿُفُت، فُمىً بدزاج الىوالت اإلاخلللت بها في كائمت اليظبت لوب

 ث وهى ملترح حد مهم ًمىً ألاخر به.اإلااطظا

ً، فةن الحد ألادوى هى  ؤما بخصىص اإلابادزة الراجُت لألححر في مجاٌ الخيٍى

ً مً لدن  ًىمان كلى ألاكل، وهي طماهت لألححر في خالت كدم جمخُله بدوزاث الخيٍى

 اإلاؼغل ؤو اإلالاولت بؼيل كام مم اطخدظاز مصلحت الؼسفحن.
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ؤكلً كلى ؤن الىشازة الىصُت طخلمل كلى  وبخصىص الىصىص الخىـُمُت

بلىزتها بةػسان حمُم الفاكلحن والفسكاء واليي حلد ذاث ؤهمُت باليظبت لللؼاق، ؤما 

 بخصىص اإلالاٌو الراحي فلِع ميانها في هرا الىص.

*  البقب الزابع : حصيل  الكفقءات والتصديق على مكتطبقت *  البقب الزابع : حصيل  الكفقءات والتصديق على مكتطبقت 

  ( :( :1111//1010التجزب  املهىي  )املق تين التجزب  املهىي  )املق تين 
 

 10ة  املق ة مىقش : 

جخىف مً وىن الىصىص الخىـُمُت طخؼٌى مدة بخساحها بلى خحز الىحىد، 

هما خدر في اللدًد مً الىصىص اللاهىهُت ألاخسي، لرا جم الحث كلى طسوزة 

 بصدازها مم مساكاة هفع مظؼسة الاطخعجاٌ.

 جمدًد الاطخفادة مً خصُلت الىفاءاث بلى ألاحساء الري فلدوا كملهم.

ا ؤكلً كىه الظُد واجب الدولت اإلايلف بالخيىًٍ اإلانهي بخصىص جثمحن م

بػساهه للفلالُاث الىلابُت والاكخصادًت في بكداد وصُاغت وجفلُل الىصىص 

 الخىـُمُت.
 

  11مىقشة  املق ة : 

اإلاؼالبت بسفم اللبع خٌى مظإلت الخصدًم كلى الىفاءاث وجددًد الجهت 

اليي ًلىم  ماػهاد بؼيل دكُم للخمُحز بحن اإلاهاإلايلفت بةصداز الؼهاداث الخاصت باإل 

 بها مىخب الخيىًٍ اإلانهي ومهام الىوالت الىػىُت إلولاغ الدؼغُل والىفاءاث.

ججمُم الىصىص الخىـُمُت الثالر الىازدة في هرا اإلاؼسوق في بػاز باب واخد 

 هـسا لىخدة اإلاىطىق.

 الجاواب : 

هرا اإلاؼسوق ؤو الىصىص  ىاء فيث بلحن الاكخباز ططِخم ألاخر بهره اإلاالخـا

ل ملخظُاث الخيىًٍ اإلاظخمس مسجبؼت بةخساج هرا الىص اللاهىوي  الخىـُمُت، وججًز

وهرلً مسهىن بةصداز الىصىص الخىـُمُت اإلاسافلت له، والىشازة مظاولت طخداطب 

كلى جإخحر بهصالها كلى ؤزض الىاكم، وال ًمىً الاػخغاٌ في بػاز الاطتراجُجُت الىػىُت 

 بدونها. 4243للخيىًٍ اإلاظخمس 

ؤما بخصىص اإلادة الىازدة في الىص، فال ًمىً الخىصُص كلى مدة واخدة، 

جفصُل مدد الخيىًٍ بىاءا كلى اللؼاكاث ؤلاهخاحُت اليي ًيخمي بليها  غبدُث ٌؼتر 
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فظفاطت في مدخىاها، ملترخا  33ألاحساء للىصىص الخىـُمُت، ملسا بيىن اإلاادة 

اليي جددد  6ليل شخص مً ألاشخاص اإلاؼاز بليهم في اإلاادة  بطافت في : "ًدم

ل خاػئ لها.  الفئاث اإلاظخفُدة زفلا ليل جإٍو

*  البقب الخقمظ : تدبير التكاوين املطتمز )املاوا  من *  البقب الخقمظ : تدبير التكاوين املطتمز )املاوا  من 

1212//1313//1414//1515//1616//1717//1818))  
 

ً اإلاظخمس وهُفُت جدبحره،  الخرهحر بيىن هرا الباب يهم خيامت مىـىمت الخيٍى

ً اإلانهي وبولاغ الؼغل الري ًخىفس كلى خيامت  مم الخىطُذ بدوز مىخب الخيٍى

زالزُت، بطافت بلى اللجىت الللُا حظمى لجىت الدظُحر اليي جدبس ؤطاطا بىُفُت زالزُت، 

ت اليي حلن ًبطافت بلى اللجىت اإلاسهٍص هىان لجان  ،ى بخدبحر الللىد الخاصت بالخيٍى

ا، وال ًمىً الخللُل مً دوز وشازة  ً اإلاظخمس حهٍى ت جابلت لها ميلفت بخدبحر الخيٍى حهٍى

 اإلاالُت في خيامت الخدبحر.

الترهُبت الثالزُت للمجلع ؤلادازي الُىم ال ًفلل الحيامت الفاطلت بحن الفسكاء 

ؤن جسهُبخه اللددًت ال جفي باإلاؼلىب وجمثل هُمىت  ُحن والاكخصادًحن، بدُثالاحخماك

 إلامثلي ؤلادازة، مما ًلخط ي بكادة الىـس فيها ؤزىاء جلدًم حلدًل خىلها.

ً اإلاظخمس، مم الخإهُد  جم جثمحن بوؼاء اإلاجلع ؤلادازي الخاص بخدبحر الخيٍى

ت، و  ًيىن ن ؤكلى طسوزة ؤن جيىن هره البيُت مظخللت في مصادزها اإلاالُت والبؼٍس

ً اإلانهي وبولاغ الؼغل لخدلُم الىجاكت والحيامت.  مظخلال هرلً كً مىخب الخيٍى

جثمحن دوز اإلاجلع ؤلادازي الري طىف ًصادق كلى دلُل اإلاظاػس الري 

 بمىحبه طِخم ججاوش اللدًد مً الللباث الري كسفه طابلا.
 

  13مىقشة  املق ة : 

جم اكتراح ؤن جيىن الخمثُلُت غُاب الخىاشن في جسهُبت اإلاجلع ؤلادازي، لرا 

الثالزُت مخىاشهت، بدُث حلؼى إلامثلي ؤلادازة وإلامثلي اإلاىـماث الىلابُت ألاهثر جمثُلُت 

إلامثلي اإلاىـماث اإلاهىُت للمؼغلحن ألاهثر جمثُلُت وحلُحن هائبحن للسئِع  6اللدد و هفع

 ز بليها طلفا.ؤخدهما ًمثل اإلاؼغلحن وآلاخس ًمثل الىلاباث ألاهثر جمثُلُت اإلاؼا
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  14مىقشة  املق ة : 

بطافت صالخُت حدًدة للمجلع ؤلادازي واإلاخمثلت في اإلاصادكت كلى زخص 

ً اإلاظخمس.  ومإذوهُاث مياجب ؤلاطدؼازة في مجاٌ الخيٍى
 

  16مىقشة  املق ة : 

وحىد خلل في الىصاب اللاهىوي لصحت مداوالث اإلاجلع ؤلادازي في خالت كلد 

ً، بدُث ًجب مساكاة احخماق زان، واكخ باز الخداٌو صحُدا ؤًا وان كدد الحاطٍس

الحد ألادوى لحظىز كدد ألاكظاء، مم اكتراح بما الثلث ؤو الىصف، هما جم اػتراغ 

 خظىز كظى واخد كلى ألاكل مً اإلايىهاث الثالر للمجلع ؤلادازي.
 

  17مىقشة  املق ة : 

 دازي للمىخب.ؤلاػازة بلى طسوزة وحىد هخابت خاصت في الخىـُم ؤلا 

ت، هل لها هفع الترهُبت كلى اإلاظخىي الجهىي  ػسح حظاٌئ خٌى البيُت ؤلاداٍز

 وهل لديها امخداداث حهىٍت.

ً اإلانهي  ت كً مىخب الخيٍى طسوزة مساكاة وطمان اطخلاللُت البيُت ؤلاداٍز

 لظمان ػسوغ بهجاخها وخلم هـام داخلي خاص بها.
 

 الجاواب : 

ً اإلانهي الظُد واجب الدولت احدد  الؼىس للظُداث والظادة إلايلف بالخيٍى

ً كلى جىطُداتهم اللُمت في بػاز اإلاىاكؼت الخفصُلُت إلاىاد هرا اإلاؼسوق  اإلاظدؼاٍز

لىص اللاهىوي حاء هدُجت طلظلت مؼاوزاث وكصازة اللاهىن، مللىا بإن هرا ا

ً اإلانهي كلى ؤن جيىن مظخللت  براتها ملترخاث خٌى بوؼاء هُئت داخل مىخب الخيٍى

ً اإلانهي في جدبحره  ،دل وطؽ بحن مخخلف ألاػسافه وذلً هـسا لخبرة مىخب الخيٍى

للخيىًٍ اإلاظخمس وؤًظا لترػُد الىفلاث وججمُم اإلااطظاث اللمىمُت اليي جدخاج 

ت ومالُت كد ٌؼيل هدزا للماٌ اللام ولِع  لجهاش بدازي ًخىفس كلى مىازد بؼٍس

م الخىصل بلى خل وطؼي بحن سحىة، ومً زذلً الىجاكت اإلابالظسوزة ؤن ًدلم 

ت  داخل مىخب الخيىًٍ اإلانهي الفسكاء الاحخماكُحن والاكخصادًحن إلوؼاء بيُت بداٍز

ت الدائمت  31لالكخبازاث اإلاروىزة طلفا واإلاادة  جددد خاالث الخىافي إلاهام البيُت ؤلاداٍز

ً اإلاظ 31اإلاؼاز بليها في اإلاادة  خمس مم ؤًت مهمت مً اإلاهام ؤكاله في مجاٌ جدبحر الخيٍى

ل فمىؼىق وبالخالي  ،ألاخسي اإلاظىدة بلى اإلاىخب اإلاادة واضحت ال جدخاج بلى ؤي جإٍو
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ت الالشمت جابلت إلادًس جلً الهُئت،  آخس، وطُىطم زهً بػازة هره البيُت اإلاىازد البؼٍس

فُه ؤي ؤخد، هما لها هـام  ًخدىموالري ًخظم هرا ألاخحر للمىخب ؤلادازي ال 

 مداطباحي ومالي خاص بها.

ل ملخظُاث  هما ؤهد كلى ؤن الىشازة كاشمت كلى اإلاط ي كدما في ججًز

ت الدولت واإلاسافم اللمىمُت، غحر ؤهه  4243الاطتراجُجُت الىػىُت  طماها الطخمساٍز

ت  ًجب بكماٌ جلُُم مىطىعي لها لخفادي ؤلاػيالُاث ا إلاؼسوخت، والبيُت ؤلاداٍز

ت لً ًيىن جابلا للمدًس طُيىن لها امخداد حهىي  ، بدُث ؤن مظاوٌ البيُت ؤلاداٍز

ت اليي طىف جمىذ له.  الجهىي وبهما طُلخبر همىدوب وطِخم البدث في الصفت ؤلاداٍز

حسث بها اللادة فلد والصُغت اليي وزدث بها،  ؤما بخصىص الىصاب اللاهىوي

كلى اكتراخاث (، ؤو الثلث، زم بمً خظس هلاكدة، ولىً الىشازة مىفخدت 3)الىصف+

ً، هما ؤن الظلؼت الحيىمُت هي اإلايلفت بدىـُم  وافت الظُداث والظادة اإلاظدؼاٍز

ً اإلانهي وبولاغ الؼغل ًلىم ب ً، في خحن ؤن مىخب الخيٍى لهو خدبحره الخيٍى  .ججًز

 1وبخصىص جسهُبت اإلاجلع ؤلادازي، فلد ؤوضح بإنها وظبت كادلت حؼمل 

 ن الاحخماكُحن والاكخصادًحن.يهم الفاكلح 1ممثلحن كً ؤلادازة و

*  البقب الطق ص : آليقت إهجقس بزامج التكاوين املطتمز )املاوا  *  البقب الطق ص : آليقت إهجقس بزامج التكاوين املطتمز )املاوا  

1919//2020//2121//2222: ): )  
 

  19مىقشة  املق ة : 

الخيىًٍ اإلاظخمس في  طسوزة اكخماد دلُل اإلاظاػس اإلاخلللت ببرامج وكملُاث -

ت اإلايلفت مظخللت واكخمادها مً ػسف   اإلاجلع ؤلادازي.خالت بذا واهذ البيُت ؤلاداٍز

ػسح حظاٌئ خٌى آلُاث ببسام اجفاكُاث مم ألاشخاص غحر ألاحساء، وما هي  -

 الىشازة. اإلاخخصت إلبسامها، هل ؤلادازة ؤم الجهت

ً لجىت زالزُت الكتراح دلُل اإلاظاػس باكتراح مً اإلاجلع ؤلادازي. -  جيٍى

 لألحساء. تحغُِب الحدًث كً اإلابادزة الراجُ -

اخخصاصاث الجملُاث اإلاهىُت اليي جلىم بدوز الخدظِع  جثمحن جىطُم -

وجددًد الحاحُاث وهىدطت الخيىًٍ إلاظاكدة اإلالاوالث ومىاهبتها الطخفادة ؤحسائها 

ً اإلاظخمس.  مً بسامج وكملُاث الخيٍى
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  20مىقشة  املق ة : 

 مادة جاطع للمل الجملُاث اإلاهىُت.
 

  21مىقشة  املق ة : 

لللُام بالدزاطت  43الصالخُاث اإلاىحىدة في اإلاادة  بطافت صالخُاث ؤخسي بلى

واإلاصادكت كلى ػلباث الخيىًٍ اإلاظخمس اإلالدمت مً كبل ألاحساء وجددًد مبالغ 

لها.  جمٍى
 

 الجاواب : 

عي كً  باإلطم، ولىً ٌظدؼف  .L.G.Cال ًمىً الحدًث في هرا الىص الدؼَس

ومً زم فالىشازة حؼخغل في  جىص كلى كدة ؤخيام اهخلالُت، 54مً مىؼىكه وفي اإلاادة 

باإلخصائُاث هما  ، وطِخم جمخُله.L.G.Cبػاز هفع اإلاىـىمت، في خحن طِخم جدُحن 

اطت، وال ًمىً حغُحر ألاػُاء ؤلاًجابُت بل  هى الؼإن باليظبت لىشازة الؼباب والٍس

خاحُاث ألاححر واإلالاولت ملا،  طسوزة مساكاةطِخم اإلادافـت كليها، ماهدا ؤًظا كلى 

 .71الىص ًخددر كً الجملُاث اإلاىـمت باللاهىن زكم و 

ً اإلاظخمس، ؤهد كلى اهفخاح الىشازة ؤمام اللجىت  س الخيٍى دلُل اإلاظاػس لخبًر

 الثالزُت لإلهخساغ في بكدادها.

  (:(:2525//2424//2323*  البقب الطقبع : التىظيم املقلي واملحقضبي )املاوا  *  البقب الطقبع : التىظيم املقلي واملحقضبي )املاوا  
 

  23مىقشة  املق ة : 

الُت واإلاداطبُت اإلاخلللت بخدبحر كملُاث وبسامج مىذ اللُام باللملُاث اإلا

ً جفادًا لخلدد الهُأث ألاخسي  ً اإلاظخمس مً كبل اإلاىخب بلى لجىت وػىُت للخيٍى  .الخيٍى

جبُان الفئاث اإلاظخفُدة طىاء ألاحساء وغحر ألاحساء فُما ًخللم بباب الىفلاث 

 بسامج وكملُاث الخيىًٍ اإلاظخمس. ش اإلاسجبؼت بةهجا

حىب فُما ًخص باب اإلاىازد، وخاصت في مجمىكها اليي ًمىً ؤن بطافت الى 

ل الخيىًٍ اإلاظخمس، و اطخثىاء اإلالاوالث مً ألاداء كً الخيىًٍ  جخصص لخمٍى

 ألاطاس ي.
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  24مىقشة  املق ة : 

ت  كىض اإلاىخب طماها لالطخلاللُت  لإلفخداصطسوزة بخظاق البيُت ؤلاداٍز

 الخامت والؼفافُت.

ل جبُان الجهت اإلا يلفت بخىفحر اإلاىازد ألاخسي اليي ًمىً ؤن جخصص لخمٍى

ً اإلاظخمس بؼيل دكُم بن واهذ الدولت ؤو حهاث ؤخسي.  الخيٍى
 

  25مىقشة  املق ة : 

( كلى اكخباز ؤن GIACطسوزة مساكاة الخمثُلُت الىلابُت في هُأجه وميىهاجه )

 اباث ألاهثر جمثُلُت.الخيىًٍ اإلاظخمس هى بامخُاش مجاٌ للؼساهت بحن اإلاؼغلحن والىل

مىؼىق اإلاادة جىسض هُمىت الظلؼت الحيىمُت اإلايلفت باإلاالُت وبكؼائها 

اجخاذ كسازاث جخللم بالخىـُم اإلاالي واإلاداطبي واليي حلد هلؼت الخالف مم الصدازة في 

وشازة اإلاالُت واإلالاوالث، وؼإث كىه اولياطاث مخلددة، لرا ًجب جددًد حهت واخدة 

م اإلاالي واإلاداطباحي جصادق كلُه مً لدن اإلاجلع ؤلادازي الري ًظم لخدبحر الىـا

 الدؼىُلت الثالزُت.
 

 الجاواب : 

ً اإلاظخمس  ل لبرامج وكملُاث الخيٍى الباب الثامً ًخددر كً مصادز الخمٍى

آلاجُت مً ػسف الدولت ؤو حلدد اإلاىازد مً حهاث ؤخسي، وفي هرا الصدد ؤػاز بلى 

الري ًخٌى  14بػاز اللاهىن الخىـُمي لها، وخاصت الفصل  الدوز اإلامىىح للجهاث في

اخخصاصا ذاجُا للجهاث في مجاٌ الخيىًٍ اإلاظخمس، ومً زم فالجهاث حلد ؤخد 

اإلاصادز هرلً في جىفحر اإلاىازد اإلاالُت، بطافت بلى اإلااطظاث اللامت والخاصت، وهرا 

 الؼسواء الدولُحن...بلخ.

فلها مظؼسة خاصت مخخلفت ولُا كً ألاخسي،  وباليظبت للىاكد الخدبحر اإلاالي،

وشازة اإلاالُت دزءا للخظازب فُما بلد،  ب مساكاة بهجاشها مم اإلاخخصصحن فيبال ؤهه ًج

 وطماها لخدبحر خياماحي كام.

وبخصىص باقي اإلاالخـاث اإلاؼسوخت، فلد كبر كً اهفخاخه كلى وافت 

د الىص الخلدًالث اليي طِخم مىاكؼتها الخلا واجخاذ الحلٌى  ألامثل لظمان ججٍى

مساكاة اإلابلغ اإلاالي اإلاخصص لها، لفائدة ألاحساء وغحرهم لللُام بالخيىًٍ اإلاظخمس مم 

 وفي ذاث آلان هىان مً ػالب بظسوزة الحفاؾ كلى هرا الؼسغ.
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*  البقب الثقمن : مزاشب  إهجقس بزامج وعمليقت التكاوين *  البقب الثقمن : مزاشب  إهجقس بزامج وعمليقت التكاوين 

  (:(:3131//3030//2929//2828//2727//2626املطتمز )املاوا  املطتمز )املاوا  
 

 27  املق ة مىقشة : 

واإلاخلللت بةهجاش  41طسوزة بصالح الخؼإ الىازد في الفلسة ب مً اإلاادة 

س خٌى ول كملُت مً كملُاث اإلاساكبت اليي ًلىمىن بها ألاكىان اإلايلفىن وزفلها  الخلاٍز

ً اإلانهي وبولاغ  ً اإلاظخمس ولِع مىخب الخيٍى بلى اإلاجلع ؤلادازي الخاص بالخيٍى

 الؼغل.

اللىة الثبىجُت للمداطس اإلاىجصة مً ػسف ألاكىان اإلايلفىن بلغاء اػتراغ 

اإلاىخدبىن هما اليي لدي مداطس طباغ الؼسػت اللظائُت، هـسا لخللد اإلاظاػس 

اإلاخبلت في هرا اإلاجاٌ، وهلص الدزاًت اليافُت بها، وخاصت كلى مظخىي اللجىت 

ت، هما ؤهه في خالت زبىث اإلاخالفاث، فةهه جخم ؤلاخالت ك لى اللاهىن الجىائي الجهٍى

م لها.  إلهصاٌ الللىباث وبالخالي فةن الحاالث الاطخثىائُت ال ًمىً الدؼَس
 

  28مىقشة  املق ة : 

ؤلادازة  روىزة في آخس اإلاادة هل الدولت ؤمػسح حظاٌئ خٌى اإلالصىد باإلدازة اإلا

 ش آخس.ااإلالىُت ؤو حه

دازي اإلايلف مىذ مهمت بجمام الللىد مم الجملُاث اإلاهىُت للمجلع ؤلا 

ً اإلاظخمس.  بالخيٍى
 

  29مىقشة  املق ة : 

ػسح حظاٌئ خٌى مً اإلايلف بخؼبُم الللىباث الىازدة في جلً اإلاادة مً حهت 

ً اإلاظخمس في  ان خىم سحب الاكخماد كلى الهُئت اإلايلفت بدىـُم الخيٍى وطسوزة طٍس

لِع كلى الجملُت خالت زبىث بخاللها بااللتزاماث اللاهىهُت والخلاكدًت اإلاروىزة و 

 فلؽ.
 

 الجاواب : 

وواحباث، هما هص كلى مجمىكت مً الللىباث  اإلاؼسق ؤكس مجمىكت خلىق 

ت إلخدار هىق مً الخىاشن في هرا الىص  ًجب الحفاؾ كلى اللاهىوي، لرا الصحٍس

صلحت ألاححر واإلالاولت ملا، ولخجاوش اإلامازطاث الظلبُت الظابلت، إلاالصفت الظبؼُت 
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ؤلادازة الىازدة بحن زىاًا هرا الىص اللاهىوي ما هي بال الظلؼت  مظُفا ؤن مصؼلح

ً اإلانهي، ملسا بالخؼإ الىازد في الفلسة ب مً اإلاادة  واإلاخلللت  41الحيىمُت بالخيٍى

ظها لِع باإلاجلع ؤلادازي،  ً اإلانهي وبولاغ الؼغل، بدُث ًجب حلٍى بمىخب الخيٍى

ت اإلايلفت بخدبحر الخ ً اإلاظخمس، وفي اهخـاز الخلدًالث وبهما بالبيُت ؤلاداٍز هرا بيٍى

 ألامثل. لالخصىص لألخر بالح

  (:(:3232*  البقب التقضع : أحكقم اهتققلي  وختقمي  )املق ة *  البقب التقضع : أحكقم اهتققلي  وختقمي  )املق ة 
 

  32مىقشة  املق ة : 

طسوزة جددًد مدة شمىُت الطخصداز الىصىص الخىـُمُت اللدًدة اإلاروىزة في 

ل اإلالخظُاث الل  اهىهُت الىازدة في الىص.اإلاؼسوق واليي حلد ؤطاطُت في ججًز
 

 الجاواب : 

 في اهخـاز ؤن ًإحي ذلً في ملترح حلدًالث إلاىاكؼتها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  

  القانــونالقانــون  مشروعمشروع  حـولحـول  ـةـةـــــــالت المقدمـــالت المقدمــــــــالتعدٌـالتعدٌـ

  رف :رف :ــــــــن طن طــــــــــمم  

"فرٌق العدالة والتنمٌة، الفرٌق الحركً، "فرٌق العدالة والتنمٌة، الفرٌق الحركً، : :   األغلبٌةاألغلبٌة  منمن  فرقفرق    --

تراكً، الفرٌق الدستوري الدٌمقراطً االجتماعً تراكً، الفرٌق الدستوري الدٌمقراطً االجتماعً الفرٌق االشالفرٌق االش

االستقاللً للوحدة االستقاللً للوحدة   ققٌٌفرفرالالوو  ومجموعة العمل التقدمً"ومجموعة العمل التقدمً"

  ، وفرٌق االتحاد المغربً للشغل، وفرٌق االتحاد المغربً للشغلوالتعادلٌةوالتعادلٌة

  فرٌق االتحاد العام لمقاوالت المغربفرٌق االتحاد العام لمقاوالت المغرب    --

  الكونفدرالٌة الدٌمقراطٌة للشغلالكونفدرالٌة الدٌمقراطٌة للشغلمجموعة مجموعة     --
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 فزق ومجمىعت ألاغلبيت حعدًالث 

 الفزيق الاسخقاللي للىخدة والخعادليت وفزيق الاجداد اإلاغزبي للشغلو 

 

ًخعلق بخـىظيـم الخـكىيـن اإلاسخمز  71.06على مشزوع قاهىن رقم 

لفائدة أجزاء القطاع الخاص وبعض فئاث مسخخدمي اإلاؤسساث 

واإلاقاوالث العمىميت وألاشخاص آلاخزين غير ألاجزاء الذًن 

 ًشاولىن وشاطا خاصا

 

 المممــــكة المــــغربية
 البرلمـــــــــــــــان

 نــشاريتمجلـــــــس المس
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 المادة نص المشروع التعديل المقترح تعليل التعديل
قم ر 

 التعديل
التكوين ادلستمر طبقا للمادة 

من القانون التنظيمي  88
 اختصاصللجهات ىو من 

 .األخريةىذه 

-41مع مراعاة أحكام القانون التنظيمي رقم 
 ، حيدد ىذا القانون الشروطالمتعلق بالجهات 444

....... 
 

 

 يحدد ىذا القانون الشروط ....ـ
 
 

المادة 
4 

1.  

ادلستمر ىو حق  التكوين
 .جلميع ىذه الفئات

 
مع إعادة ترتيب فقرات ىذه 

 .ادلادة

القانون يعترب التكوين ادلستمر حقا لألجراء يضمنو 
 ادلشغل لفائدهتم. ويلتزم بو

التكوين المستمر أيضا حقا لألشخاص  يعتبركما 
 مهنيا من غري األجراء الذين يزاولون نشاطا اآلخرون

لذين فقدوا عملهم، ادلشار خاصا، وكذا األجراء ا
ويستفيدون بعده،  4 الفقرة الااني  من ادلادة يف إليهم

تضمنها  تنظم من برامج خاص  بالتكوين ادلستمر
 لفائدهتم. الدولة

التكوين  برامج متابعةب االلتزام ويتعين على األجراء
 .لفائدتهم ينظمها المشغلالمستمر التي 

 

لألجراء يضمنو  يعترب التكوين ادلستمر حقا
 ادلشغل لفائدهتم.

 

المادة 
3 
 

8.  

خلق االنسجام مع القانون 
 ادلذكور

 كما يستهدف التكوين ادلستمر أيضا:
، الذين من غري األجراءاألشخاص اآلخرين  -

احملددة يزاولون نشاطا خاص  من األنشط  ادلهني  
 على أن يكونوامبوجب نص تنظيمي  قائمتها
 98.49ضيات القانون رقم لمقت نخاضعي

نظام التأمين اإلجباري األساسي عن لمتعلق با
المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال 
المستقلين واألشخاص غير األجراء الذين 

 .يزاولون نشاطا خاصا
................................ 

 

 كما يستهدف التكوين ادلستمر أيضا:
من غري األجراء  األشخاص اآلخرين -

 ..... مبوجب نص تنظيمي الذين 
..... 

 
 

 

المادة 
1  

3.  
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رقم  المادة نص المشروع التعديل المقترح تعليل التعديل
 التعديل

 
 

حذف ىذه العبارة حىت 
 أيضا يشمل التكوين

األشخاص احملالني على 
 التقاعد

 كما يستهدف التكوين ادلستمر أيضا:
 ... نشاطا خاصا؛األشخاص اآلخرين -
يف الفقرة األوىل من ىذه  ادلشار إليهم األجراء -

سبب من ألي ادلادة الذين فقدوا عملهم 
 األسباب غير اإلحالة على التقاعد.

 كما يستهدف التكوين ادلستمر أيضا:
 نشاطا خاصا؛ ...األشخاص اآلخرين  -
يف الفقرة األوىل من  األجراء ادلشار إليهم -

ىذه ادلادة الذين فقدوا عملهم ألي 
سباب غري اإلحال  على سبب من األ

 .التقاعد

المادة 
1  1.  

للتمييز بينهم وبني األجراء 
 الذين فقدوا عملهم.

عند استفادهتم من   لمزاولون لعملهماحيتفظ األجراء 
كل برنامج من برامج التكوين ادلستمر ادلشار إليها يف 

أدناه، خالل فًتة تكوينهم، بأجرهتم وبباقي  8ادلادة 
 حقوقهم األخرى ادلكفول  ذلم بصفتهم أجراء.

حيتفظ األجراء عند استفادهتم من كل برنامج 
من برامج التكوين ادلستمر ادلشار إليها يف 

، خالل فًتة تكوينهم، بأجرهتم أدناه 8ادلادة 
وبباقي حقوقهم األخرى ادلكفول  ذلم بصفتهم 

 أجراء.

 
المادة 

9 
9.  

تعميم االستفادة من 
ادلساعدة التقني  ومن برامج 
وعمليات التكوين ادلستمر 
لتشمل ادلقاوالت الصغرية 
 جدا نظرا حملدودي  إمكانياهتا.

 
 متت إضاف  ىذه الفقرة

اختصاص البني   لتوسيع رلال
 .اإلداري 

يعمل مكتب التكوين ....... على تقدمي سلتلف 
التقني  لتمكني ادلقاوالت  أوجو الدعم وادلساعدة

من االستفادة من  والصغيرة جداالصغرى وادلتوسط  
برامج وعمليات التكوين ادلستمر اليت تسهر ........ 

 يف ىذا القانون.
ان تقوم بالدراسات  اإلداريةكما يمكن لهذه البنية 

القطاعية وىندسة التكوين لفائدة المقاوالت 
 .والصغيرة جدا الصغرى والمتوسطة

 

يعمل مكتب التكوين ....... على تقدمي 
سلتلف أوجو الدعم وادلساعدة التقني  لتمكني 

وادلتوسط  من االستفادة  ادلقاوالت الصغرى
من برامج وعمليات التكوين ادلستمر اليت 

المادة  تسهر ........ يف ىذا القانون.
6 6.  

 يشمل التكوين ادلستمر العمليات التالي : للمالءم 
 عمليات تكييف الكفاءات اليت يتوفر عليها األجراء

المشار إليهم في  واألشخاص والمستخدمون
حتيني معارفهم ومهاراهتم هبدف  أعاله، 1المادة 

 ؛ادلهني  وإتقاهنا

 يشمل التكوين ادلستمر العمليات التالي :
عمليات تكييف الكفاءات اليت يتوفر عليها 

هبدف حتيني معارفهم ومهاراهتم ، األجراء
 ؛ادلهني  وإتقاهنا

المادة 
7 

7.  

 األجراءعمليات التكوين اليت ترمي إىل متكني  - للمالءم 
المشار إليهم في  واألشخاص والمستخدمين

من اكتساب مؤىالت  أعاله 1المادة 
 ؛هارات جديدةمو 

عمليات التكوين اليت ترمي إىل متكني  -
من اكتساب مؤىالت األجراء، 

 ؛هارات جديدةوم
المادة 

7 8.  
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 التعديل
وجب توضيح أن األمر يتعلق 
 باألجراء الذين فقدوا عملهم.

عمليات التكوين ادلستمر لفائدة األشخاص  -
ادلشار إليهم يف  الذين فقدوا عملهمواألجراء 

 من ىذا القانون. 3الفقرة األخرية من ادلادة 

عمليات التكوين ادلستمر لفائدة  -
يف  األشخاص واألجراء ادلشار إليهم

من ىذا  3الفقرة األخرية من ادلادة 
 القانون.

المادة 
7 

9.  

جتنبا للسقوط يف عبارات 
ذات طابع إعالمي يف الوقت 
الذي يتطلب فيو األمر 
عبارات تقني  واضح ، ويف 
نفس الوقت جتنب ما حتملو  
كلم  زلو األمي  الوظيفي  من 

 محول  سلبي . 

على ذلك، تندرج ضمن عمليات التكوين  وعالوة
إعادة التأىيل زلو األمي  و ادلستمر، عمليات

الرامي  إىل مالءم  مؤىالت ادلعنيني باألمر  الوظيفي
 مع متطلبات الوظائف وادلهام ادلسندة إليهم.

وعالوة على ذلك، تندرج ضمن عمليات 
الوظيفي   األمي  التكوين ادلستمر، عمليات زلو

الرامي  إىل مالءم  مؤىالت ادلعنيني باألمر مع 
 متطلبات الوظائف وادلهام ادلسندة إليهم.

المادة 
7 41.  

العمليات الرامي  إىل حصر حاجيات األجراء  - للمالءم 
المشار إليهم في  واألشخاصوالمستخدمين 

من التكوين ادلستمر ..... أعاله  1المادة 
 أدناه؛

العمليات الرامي  إىل حصر حاجيات  -
األجراء من التكوين ادلستمر ..... 

 أدناه؛
المادة 

7 44.  

عمليات التصديق على مكتسبات التجرب  ادلهني   - للمالءم 
المشار  واألشخاصوالمستخدمين  لألجراء

الرامي  إىل االعًتاف  أعاله 1إليهم في المادة 
بكفاءاهتم وجتربتهم ادلهني  طبقا ألحكام ادلادة 

 أدناه؛ 11

عمليات التصديق على مكتسبات  -
التجرب  ادلهني  لألجراء الرامي  إىل 
االعًتاف بكفاءاهتم وجتربتهم ادلهني  

 أدناه؛ 11طبقا ألحكام ادلادة 

المادة 
7 41.  

ادلهن  وحاجياهتا  رصد تطور
يف رلال الكفاءات ونوعيتها 

 .إنتاجهاواستمرار 

الدراسات واالستشارات الالزم  لتحديد اسًتاتيجي  
ادلقاوالت وادلؤسسات وادلنظمات ادلهني  للمشغلني يف 

حاجياهتا من  تحديدل رلال التكوين ادلستمر
وتتبع تطور المهنة في مجال الكفاءات  الكفاءات،

 الرصد.ووظيفة 

الدراسات واالستشارات الالزم  لتحديد 
اسًتاتيجي  ادلقاوالت وادلؤسسات وادلنظمات 
ادلهني  للمشغلني يف رلال التكوين ادلستمر 

 حلصر حاجياهتا من الكفاءات.

 المادة 
7 

43.  

وديكن أن يندرج ضمن العمليات ادلذكورة، كل برنامج  جتويد النص
لفائدة  المعنية اإلدارةقًتحو تللتكوين ادلستمر 

 قطاعات أو فئات مهني  معين .

وديكن أن يندرج ضمن العمليات ادلذكورة، 
كل برنامج للتكوين ادلستمر تقًتحو اإلدارة 

 لفائدة قطاعات أو فئات مهني  معين .

المادة 
7 
 

41.  
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 الزمين للتكوين الرصيد توسيع

 لألجراءومنح فرص متعددة 
للتكوين ادلستمر عرب تسهيل 

 عملي  التمويل 

برامج التكوين ...... يف إطار رصيد زمين  ( ب
 أربعةللتكوين ادلستمر ال تقل مدتو عن 

عمل يف السن ، قابل  للتجميع خالل  أيام
 مخس سنوات.

 تضع ادلقاول  الرصيد الزمين...........بنص تنظيمي.
بمبادرة منهم وحسب كما يمكن لألجراء 
من  خارج أوقات العملاختيارىم أن يستفيدوا 

الممول من متابعة التكوين أو إعادة التكوين 
 عائدات الرسم المهني وفق دليل المساطر.

إطار  برامج التكوين ...... يف ( ب
رصيد زمين للتكوين ادلستمر ال تقل 
مدتو عن يومني عمل يف السن ، 
قابل  للتجميع خالل مخس 

 سنوات.
تضع ادلقاول  الرصيد الزمين...........بنص 

 تنظيمي.

المادة 
8 49.  

 
حتديد آليات إصلاز برامج 

 وعمليات التكوين

بموجب تنجز  82مع مراعاة أحكام ادلادة 
برامج  اإلداريشراكات يبرمها المجلس 

وعمليات التكوين ادلستمر من قبل ادلؤسسات 
 التالي : واذليئات وادلقاوالت ادلؤىل 

تنجز برامج  82مع مراعاة أحكام ادلادة 
وعمليات التكوين ادلستمر من قبل ادلؤسسات 

 واذليئات وادلقاوالت ادلؤىل  التالي :
المادة 

9 46.  

اعتبارا للدور اذلام الذي تقوم 
يف رلال زلارب   بو الوكال 

 األمي  الوظيفي 

والوكالة الوطنية مؤسسات التعليم العايل  ( أ
ادلؤسسات العمومي   باقياألمية و لمحاربة 

 األخرى .... أو تنظيمي ؛

مؤسسات التعليم العايل  ( أ
وادلؤسسات العمومي  األخرى .... 

 أو تنظيمي ؛

المادة 
9 47.  

 
 جتويد النص

هتدف حصيل  الكفاءات ادلنصوص عليها يف البند 
من ىذا القانون  7األول من الفقرة الاالا  من ادلادة 

إىل متكني األجري من التعرف على الكفاءات 
وبالتايل حصر حاجياتو من التكوين يف  ........ 

 ادلهين. مساره إطار

وتنجز حصيل  الكفاءات وفق شروط حتدد بنص 
 تنظيمي.

هتدف حصيل  الكفاءات ادلنصوص عليها 
 7يف البند األول من الفقرة الاالا  من ادلادة 

من ىذا القانون إىل متكني األجري من التعرف 
وبالتايل حصر  على الكفاءات ........ 

 مشروعو ادلهين.حاجياتو من التكوين يف إطار 

وتنجز حصيل  الكفاءات وفق شروط حتدد 
 بنص تنظيمي.

المادة 
41 

48.  

اإلحال  إىل نص تنظيم واحد 
 11ينظم مقتضيات ادلادة 

 محددةحيق لكل شخص مارس نشاطا مهنيا دلدة 
أن يطلب التصديق على مكتسبات جتربتو ادلهني ، 

بواسط   بذلك بذلك. بغي  احلصول على إشهاد
 شهادة أو دبلوم.

 

حيق لكل شخص مارس نشاطا مهنيا دلدة 
التصديق على حتدد بنص تنظيمي أن يطلب 

مكتسبات جتربتو ادلهني ، بغي  احلصول على 
 إشهاد بذلك بواسط  شهادة أو دبلوم.

 

 المادة
44 49.  
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 للمالءم  والتدقيق

عدم تقييد األجراء اخلاضعون 
للتكوين ادلستمر بضرورة 
احلصول على شواىد 

 ودبلومات

كيفيات تنظيم عمليات  و الئحة المهنحتدد 
والمدة  ديق على مكتسبات التجرب  ادلهني التص

 الدبلوم أو الشهادةوكذا شروط تسليم الزمنية 
 بنص تنظيمي اإلشهاد

 
حتدد كيفيات تنظيم عمليات التصديق على 
مكتسبات التجرب  ادلهني  وكذا شروط تسليم 

 الدبلوم أو الشهادة بنص تنظيمي.
المادة 

44 11.  

تفعيال للدور ادلنوط باجلهات 
 .الًتابي  يف ىذا اجملال

التعديل يتماشى مع ما ىو 
معمول بو على ادلستوى 
الدويل، الذي يضمن متايلي  
متوازن  بني مجيع الفرقاء شلا 
يضمن صلاع  وحكام  تدبري 

 التكوين ادلستمر.

 وذلذه الغاي ، يضم ... كما يلي:

، باإلضاف  إىل إلداريا اجمللسوذلذه الغاي ، يضم 
ينتدبون لمدة  رمسياعضوا  (48عشر ) ثمانية رئيسو،

 موزعني كما يلي: سنوات 6

 ومجالس الجهات،شلالني عن اإلدارة  (6ستة ) -

شلالني عن ادلنظمات النقابي  لألجراء  (6ستة ) -
 األكار متايلي ؛

شلالني عن ادلنظمات ادلهني  للمشغلني  (6ستة ) -
 األكار متايلي .

 وذلذه الغاي ، يضم ... كما يلي:
 شلالني عن اإلدارة؛( 8) مثاني  -
 أربع  ...؛ -
 أربع  .... -

المادة 
43 

14.  

 
 

 81انسجاما مع التعديل رقم

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

 ويعني عضو نائب عن كل عضو رمسي.

، طريق  تعيني أعضاء اجمللس بنص تنظيميحتدد 
 وكدا مدة انتداهبماإلداري وفق الًتكيب  ادلذكورة، 

 

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

 ويعني عضو نائب عن كل عضو رمسي.

، طريق  تعيني أعضاء حتدد بنص تنظيمي
اجمللس اإلداري وفق الًتكيب  ادلذكورة، وكدا 

 مدة انتداهبم

 

 المادة 
43 11.  

 
 التدقيق والتجويد

 
 
 
 

 43المشار إليو في المادة  داريخيتص اجمللس اإل
، يف دلكتب التكوين ادلهين وإنعاش الشغل ،أعاله

إطار اجتماعاتو اخلاص  بالتكوين ادلستمر، مبمارس  
 :ادلهام التالي 

 

داري دلكتب التكوين ادلهين خيتص اجمللس اإل
الشغل، يف إطار اجتماعاتو اخلاص   وإنعاش

 :بالتكوين ادلستمر، مبمارس  ادلهام التالي 

 
المادة 

41 13.  
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إضاف  صالحي  جديدة 
للمجلس اإلداري وادلتمال  
يف ادلصادق  على رخص 
ومأدونيات مكاتب 
 االستشارة يف رلال التكوين

 ادلستمر

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

  ادلصادق  على اإلجراءات.... 

  ادلصادق  على تقارير تقييم برامج وعمليات التكوين
واالجتماعي   ادلستمر وانعكاساهتا االقتصادي 

 وادلهني .
 الهيآت  المصادقة على رخص ومأدونيات

والمؤسسات التابعة للقطاع الخاص التي تقدم 
 ارة والتكوين. شخدمات اإلست
أن حيدث جلانا تقني  خاص   اإلداري وديكن للمجلس

 يكلفها بالقيام، حتت إشرافو، مبهام زلددة

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

  ادلصادق  على اإلجراءات.... 

 صادق  على تقارير تقييم برامج وعملياتادل 
 ...................................... 
   التكوين ادلستمر وانعكاساهتا االقتصادي 

 واالجتماعي  وادلهني .
وديكن للمجلس أن حيدث جلانا تقني  خاص  

 يكلفها بالقيام، حتت إشرافو، مبهام زلددة

 المادة 
41 

11.  

 
 جتويد النص

 
 

النصاب الذي  ضمانا لتوفر
 يسمح بعقد االجتماع.

يشًتط لصح  مداوالت رللس اإلدارة أن حيضرىا ما 
 توفر توافر ال يقل عن ثلاي أعضائو ويف حال  عدم

ىذا النصاب  ...................... ويف ىذه 
يفي  صحيح  أيا كان عدد احلال ، يتداول اجمللس بك

 .األعضاء على أن ال يقل عن ثلثاحلاضرين، 
 

رللس اإلدارة أن يشًتط لصح  مداوالت 
و ويف حال  ئحيضرىا ما ال يقل عن ثلاي أعضا

 عدم توافر ىذا النصاب 
ويف ىذه احلال ،  ......................

يتداول اجمللس بكيفي  صحيح  أيا كان عدد 
 . احلاضرين

المادة 
46 

19.  

 

 

 

ضمانا للًتكيب ، فيها متايلي  
النقابي  ثنائي  بني ادلنظمات 

 وادلهني .

من أجل ثمكين املشغلين من إعداد مخططات 

التكىين املستمز الخاصة بأجزائهم، وفق 

الشزوط والكيفيات املنصىص عليها في دليل 

أعاله، ثضطلع 91املساطز املشار إليه في املادة 

الجمعيات، املحدثة لهذا الغزض من قبل 

الشزيف املنظمات املهنية، طبقا ألحكام الظهير 

 ..95جمادي ألاولى  5الصادر في  5.1..9.3رقم 

( بتنظيم حق ثأسيس .913هىهبر  93)

بالعمليات والبرامج املنصىص عليها  الجمعيات،

من الفقزة الثالثة من املادة  3و 4و 5في البنىد 

 من هذا القاهىن. .

عى في جىظيم هذه الجمعياث جزكيبت اًز 

اث الىقابيت مدساويت ألاعضاء بين ممثلي اإلاىظم

 .لألجزاء واإلاىظماث اإلاهىيت للمشغلين

من أجل متكني ادلشغلني من إعداد سلططات 
التكوين ادلستمر اخلاص  بأجرائهم، وفق 
الشروط والكيفيات ادلنصوص عليها يف دليل 

أعاله، 19ادلساطر ادلشار إليو يف ادلادة 
تضطلع اجلمعيات، احملدث  ذلذا الغرض من 

ني ، طبقا ألحكام الظهري قبل ادلنظمات ادله
 3الصادر يف  1.58.376الشريف رقم 
( 1958نونرب  15) 1378مجادى األوىل 

بالعمليات  بتنظيم حق تأسيس اجلمعيات،
 5و 4و 3والربامج ادلنصوص عليها يف البنود 

 من ىذا القانون. 7من الفقرة الاالا  من ادلادة 

 

المادة 
11 16.  
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إبراز الدور اذلام للجهات يف 
 رلال التكوين ادلستمر.

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

، بزامج ًقترح مجلس الجهت، بدشاور مع ؤلادارة

 ب : خاصتومخططاث للخكىين اإلاسخمز 

  آلاخزين من غير ألاجزاء، الذًن ألاشخاص

ًشاولىن وشاطا خاصا من ألاوشطت 

 اإلاهىيت؛

  ألاجزاء الذًن فقدوا عملهم ألي سبب من

 ؛ألاسباب غير ؤلاخالت على الخقاعد

 على ، في إطار حعاقدي، ؤلاشزافالجهت جخىلى و 

إهجاس بزامج ومخططاث الخكىين اإلاسخمز 

اإلاشار  وفقا لدليل اإلاساطز  أعاله، اإلاذكىرة

 أعاله 01إليه في اإلاادة 

من أجل متكني ادلشغلني من إعداد سلططات 
 .....التكوين ادلستمر اخلاص  بأجرائهم، وفق 

 ............ من ىذا القانون.
 
 
 

 إضافة فقرة جديدة
 

 المادة 
11 

17.  

 

انسجاما مع مضمون ادلادة 
17 

 

 

 

 

 

تعميم االستفادة من 
ادلساعدة التقني  ومن برامج 
وعمليات التكوين ادلستمر 
لتشمل ادلقاوالت الصغرية 
 جدا نظرا حملدودي  إمكانياهتا.

 

من أجل متكني كل مجعي  من اجلمعيات ادلشار إليها 
أعاله من االضطالع بادلهام احملددة يف  82يف ادلادة 

بينها وبني ادلادة ادلذكورة، تربم اتفاقيات للتمويل 
، شريط  أن أعاله 47وفقا ألحكام المادة  ادلكتب

تكون اجلمعي  ادلعني  معتمدة من أجل ذلك من قبل 
 اإلدارة وفق شروط وكيفيات حتدد بنص تنظيمي.

 .........................حتدد االتفاقيات ادلذكورة 
وشروط وكيفيات االستفادة من ىذه ............

 19ادلبالغ طبقا لدليل ادلساطر ادلشار إليو يف ادلادة 
 أعاله.

كما ديكن إبرام اتفاقيات مع اجلمعيات ادلذكورة 
 والصغيرة جدا دلساعدة ادلقاوالت الصغرى وادلتوسط 

 برامجستفادة أجرائها من ومواكبتها من أجل ا
 1التكوين ادلستمر ادلشار إليها يف البنود  وعمليات

من ىذا  7من الفقرة األوىل من ادلادة  3و 8و
 .القانون

مجعي  من اجلمعيات من أجل متكني كل 
أعاله من  82ادلشار إليها يف ادلادة 

االضطالع بادلهام احملددة يف ادلادة ادلذكورة، 
تربم اتفاقيات للتمويل بينها وبني ادلكتب، 
شريط  أن تكون اجلمعي  ادلعني  معتمدة من 
أجل ذلك من قبل اإلدارة وفق شروط 

 وكيفيات حتدد بنص تنظيمي.
 ..................كورة حتدد االتفاقيات ادلذ 

وشروط وكيفيات االستفادة  .............
من ىذه ادلبالغ طبقا لدليل ادلساطر ادلشار إليو 

 أعاله. 19يف ادلادة 
كما ديكن إبرام اتفاقيات مع اجلمعيات 
ادلذكورة دلساعدة ادلقاوالت الصغرى وادلتوسط  

 برامجستفادة أجرائها من ومواكبتها من أجل ا
التكوين ادلستمر ادلشار إليها يف  توعمليا
من الفقرة األوىل من ادلادة  3و 8و 1البنود 

 من ىذا القانون. 7

المادة 
11 18.  

 

رقم  المادة نص المشروع التعديل المقترح تعليل التعديل
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 التعديل

تدقيق يف مصدر اإلعان ، 
 وإبراز دور الدول  يف التمويل.

وكل ىيئ  عام  أو  الدولةاإلعانات اليت تقدمها 
 خاص ، وطني  كانت أو دولي ؛

اإلعانات اليت تقدمها كل ىيئ  عام  أو خاص ، 
 وطني  كانت أو دولي ؛

 

المادة 
13 

19.  

 
التدقيق يف اجله  ادلعني  

 بادلراقب 

وكذا اجلمعيات  الدائمة اإلداريةتخضع البنية 
 ..................أعاله،  82ادلشار إليها يف ادلادة 

مقيدان بصف  قانوني  يف جدول ىيئ  اخلرباء 
 احملاسبيني.

خيضع ادلكتب وكذا اجلمعيات ادلشار 
 ...........أعاله،  82إليها يف ادلادة 

مقيدان بصف  قانوني  يف جدول ىيئ  اخلرباء 
 احملاسبيني.

المادة 
11 31.  

 
 

اجله  باعتبار اإلدارة ىي 
ادلختص  بتدبري التكوين 

 .لالستقاللي  وإبرازا ادلستمر
وبالتايل ىي اليت حيق ذلا تلقي 
التقارير حول عمليات 

 ادلراقب .

يقوم األعوان احمللفون ادلنتدبون للقيام بعمليات ادلراقب  
 .................. 86ادلنصوص عليها يف ادلادة 

 من القانون اجلنائي.
األعوان احمللفون ادلنتدبون تقريرا حول كل عملي   ينجز

 إىلمن عمليات ادلراقب  اليت يقومون هبا، ويرفعونو 
 .اإلدارة   مكتب التكوين ادلهين وإنعاش الشغل

ويتعني عليهم، يف حال  معاينتهم ألي  سلالف  
......................... 

 إلادارة. حيدد منوذج احملضر ادلذكور من قبل

يقوم األعوان احمللفون ادلنتدبون للقيام 
 86بعمليات ادلراقب  ادلنصوص عليها يف ادلادة 

 من القانون اجلنائي. ..................
ينجز األعوان احمللفون ادلنتدبون تقريرا حول  
كل عملي  من عمليات ادلراقب  اليت يقومون 
هبا، ويرفعونو إىل مكتب التكوين ادلهين 

 وإنعاش الشغل.
ويتعني عليهم، يف حال  معاينتهم ألي  سلالف  

......................... 
 إلادارة. حيدد منوذج احملضر ادلذكور من قبل

المادة 
17 34.  

 
يتعلق األمر بالعقود 
واالتفاقيات ادلربم  قبل صدور 

 القانون.

 يدخل ىذا القانون .......................
تاريخ دخول ىذا  قبل ................. ادلربم 

 القانون حيز التنفيذ ...........

 يدخل ىذا القانون .......................
................. ادلربم  يف تاريخ دخول 

 ىذا القانون حيز التنفيذ ...........
 المادة 

31 31.  

 
لتسريع تفعيل مقتضيات ىذا 

 القانون

تصدر كل النصوص التنظيمية المنصوص 
عليها في ىذا القانون في أجل أقصاه إثنى 

( شهرا ابتداء من تاريخ صدوره 41عشر )
 في الجريدة الرسمية.

 يدخل ىذا القانون .......................
تظل مقتضيات 

........................... 
 كما تظل العقود .........................

...... ........... 
 إضافة فقرة جديدة

المادة 
31 33.  
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ق الاجداد العام إلاقاوالث اإلاغزب  خىل  حعذًالث فٍز

ـً اإلاطخمز لفائذة أجزاء القعاع الخاص وبعض فئاث مطخخذمي اإلاؤضطاثًخعلق بخـىظ 61.07مشزوع قاهىن رقم  ً غير ألاجزاء الذًً ًشاولىن وشاظا خاصا يـم الخـكٍى  واإلاقاوالث العمىميت وألاشخاص آلاخٍز
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ق الاجداد العام إلاقاوالث اإلاغزب  خىل  حعذًالث فٍز

ـً اإلاطخمز لفائذة أجزاء  61.07مشزوع قاهىن رقم  ًخعلق بخـىظيـم الخـكٍى

واإلاقاوالث العمىميت  القعاع الخاص وبعض فئاث مطخخذمي اإلاؤضطاث

ً غير ألاجزاء الذًً ًشاولىن وشاظا خاصا  .وألاشخاص آلاخٍز

 



ق الاجداد العام إلاقاوالث اإلاغزب  خىل  حعذًالث فٍز

ـً اإلاطخمز لفائذة أجزاء القعاع الخاص وبعض فئاث مطخخذمي اإلاؤضطاثًخعلق بخـىظ 61.07مشزوع قاهىن رقم  ً غير ألاجزاء الذًً ًشاولىن وشاظا خاصا يـم الخـكٍى  واإلاقاوالث العمىميت وألاشخاص آلاخٍز
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 0الخعذًل رقم 

 الخعليل الخعذًل اإلاقترح ألاصليتالصيغت 

 3اإلاـادة 

ً اإلاسخمش حلا لألجشاء، ًظمىه اإلاضغل لفائذتهم.  ٌػخبر الخكٍى

ً اإلاسخمش التي  خػين غلى ألاجشاء مخابػت بشامج الخكٍى ٍو

 ًىظمها اإلاضغل لفائذتهم.

كما ٌسخفُذ ألاشخاص آلاخشون مً غير ألاجشاء الزًً 

ء الزًً فلذوا غملهم، اإلاضاس ًضاولىن وضاطا خاصا وكزا ألاجشا

بػذه، مً بشامج خاصت  4اليهم في الفلشة الثاهُت مً اإلاادة 

ً اإلاسخمش، جىظم لفائذتهم.  للخكٍى

 3اإلاـادة 

ً اإلاسخمش حلا لألجشاء، ًظمىه اإلاضغل لفائذتهم.  ٌػخبر الخكٍى

ً اإلاسخمش التي ًىظمها  خػين غلى ألاجشاء مخابػت بشامج الخكٍى ٍو

 تهم.اإلاضغل لفائذ

كما ٌسخفُذ ألاشخاص آلاخشون مً غير ألاجشاء الزًً 

ًضاولىن وضاطا خاصا وكزا ألاجشاء الزًً فلذوا غملهم، اإلاضاس 

بػذه، مً بشامج خاصت  4اليهم في الفلشة الثاهُت مً اإلاادة 

ً اإلاسخمش، جىظم وجمىل مً قبل القعاعاث لفائذتهم  للخكٍى

 .عىيتالحكىميت اإلا

ل بشامج  ى طمانلايهذف هزا الخػذًل  مصادس جمٍى

ً غير  ً اإلاسخمش التي حستهذف ألاشخاص آلاخٍش الخكٍى

  ألاجشاء الزًً ًضاولىن وضاطا خاصا

 



ق الاجداد العام إلاقاوالث اإلاغزب  خىل  حعذًالث فٍز

ـً اإلاطخمز لفائذة أجزاء القعاع الخاص وبعض فئاث مطخخذمي اإلاؤضطاثًخعلق بخـىظ 61.07مشزوع قاهىن رقم  ً غير ألاجزاء الذًً ًشاولىن وشاظا خاصا يـم الخـكٍى  واإلاقاوالث العمىميت وألاشخاص آلاخٍز

 

3 

 

 2الخعذًل رقم 

 الخعليل الخعذًل اإلاقترح الصيغت ألاصليت

 5اإلاادة 

ًحخفظ ألاجشاء غىذ اسخفادتهم مً كل بشهامج مً بشامج 

ً اإلاسخمش اإلاضاس اليها في نهم،  8اإلاادة  الخكٍى أدهاه، خالل فترة جكٍى

 .بؤجشتهم وبباقي حلىكهم ألاخشي اإلاكفىلت لهم بصفتهم أجشاء

 5اإلاادة 

 ً ًحخفظ ألاجشاء غىذ اسخفادتهم مً كل بشهامج مً بشامج الخكٍى

نهم، بؤجشتهم  8اإلاسخمش اإلاضاس اليها في اإلاادة  أدهاه، خالل فترة جكٍى

على أن ال ، لهم بصفتهم أجشاءوبباقي حلىكهم ألاخشي اإلاكفىلت 

ً التي جكىن بمبادرة مً ألاجير ًىمي عمل في خجخعذي مذة ال كٍى

 .الطىت

ً التي جكىن  يهذف هزا الخػذًل الى جحذًذ أًام الخكٍى

والتي ًحخفظ فيها لألجير بؤجشجه وبباقي  بمبادرة مً ألاجير

 ، حفاظا غلى السير الػادي للملاولت. حلىكه ألاخشي 

 



ق الاجداد العام إلاقاوالث اإلاغزب  خىل  حعذًالث فٍز

ـً اإلاطخمز لفائذة أجزاء القعاع الخاص وبعض فئاث مطخخذمي اإلاؤضطاثًخعلق بخـىظ 61.07مشزوع قاهىن رقم  ً غير ألاجزاء الذًً ًشاولىن وشاظا خاصا يـم الخـكٍى  واإلاقاوالث العمىميت وألاشخاص آلاخٍز
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 3ًل رقم الخعذ

 الخعليل الخعذًل اإلاقترح الصيغت ألاصليت

 6اإلاادة 

ً اإلانهي واوػاش الضغل اإلاحذر بمىجب  ٌػمل مكخب الخكٍى

خ  781..7.7الظهير الضٍشف بمثابت كاهىن سكم  مً سبُؼ  8.بخاٍس

ت اإلاضاس اليها 7974ماي  7.) 7194آلاخش  (، مً خالل البيُت ؤلاداٍس

ذًم مخخلف أوجه الذغم واإلاساغذة أدهاه، غلى جل 77في اإلاادة 

الخلىُت لخمكين اإلالاوالث الصغشي واإلاخىسطت مً الاسخفادة مً 

ً اإلاسخمش التي حسهش غلى اهجاصها لفائذتهم  بشامج وغملُاث الخكٍى

أدهاه، طبلا للضشوط  9اإلائسساث والهُئاث اإلاضاس اليها في اإلاادة 

 والكُفُاث اإلاىصىص غليها في هزا اللاهىن.

 6دة اإلاا

ً اإلانهي واوػاش الضغل اإلاحذر بمىجب ٌػمل  مكخب الخكٍى

خ  781..7.7الظهير الضٍشف بمثابت كاهىن سكم  مً سبُؼ  8.بخاٍس

 الخاص اإلاجلظ ؤلاداري  (، مً خالل7974ماي  7.) 7194آلاخش 

ً اإلاطخمز  تللخكٍى أدهاه،  30اإلاادة في  إليهاإلاضاس  البييت ؤلاداٍر

ذغم واإلاساغذة الخلىُت لخمكين غلى جلذًم مخخلف أوجه ال

الصغشي واإلاخىسطت مً الاسخفادة مً بشامج  وخصىصااإلالاوالث 

ً اإلاسخمش التي حسهش غلى اهجاصها لفائذتهم  وغملُاث الخكٍى

أدهاه، طبلا للضشوط  9س اليها في اإلاادة اإلائسساث والهُئاث اإلاضا

 والكُفُاث اإلاىصىص غليها في هزا اللاهىن.

ضا لحكامت  اللطاع، يهذف هزا الخػذًل الى جحذًذ حػٍض

ً اإلاسخمش، مً  الجهت التي سدضشف غلى جذبير الخكٍى

خالل جهاص ٌػمل بصفت مسخللت غً ألاجهضة ألاخشي 

ً اإلانهي واوػاش الضغلإلا  .كخب الخكٍى

 ،الصغشي واإلاخىسطتاإلالاوالث الخؤكُذ غلى اسخفادة وكزا 

ً اإلاسخمشمً   .بشامج وغملُاث الخكٍى

 

 



ق الاجداد العام إلاقاوالث اإلاغزب  خىل  حعذًالث فٍز

ـً اإلاطخمز لفائذة أجزاء القعاع الخاص وبعض فئاث مطخخذمي اإلاؤضطاثًخعلق بخـىظ 61.07مشزوع قاهىن رقم  ً غير ألاجزاء الذًً ًشاولىن وشاظا خاصا يـم الخـكٍى  واإلاقاوالث العمىميت وألاشخاص آلاخٍز

 

5 

 

 4خعذًل رقم ال

 الخعليل الخعذًل اإلاقترح الصيغت ألاصليت

 7اإلاادة 

ً اإلاسخمش الػملُاث الخالُت:  ٌضمل الخكٍى

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

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

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

ً اإلاسخمش وهخائجها. غملُاث جلُُم اوػكاساث بشامج -  الخكٍى

مكً أن ًىذسج طمً الػملُاث اإلازكىسة، كل بشهامج  ٍو

ً اإلاسخمش جلترحه ؤلاداسة لفائذة كطاغاث أو فئاث مهىُت  للخكٍى

 مػُىت.

 

 7اإلاادة 

ً اإلاسخمش الػملُاث الخالُت :ٌضمل     الخكٍى

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

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

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

…………………………………. 

الذساساث والاسدضاساث الالصمت لخحذًذ استراجُجُت  -

واإلاىظماث والقعاعاث والشعب اإلالاوالث واإلائسساث 

ً اإلاسخمش لحصش حاجُاتها  اإلاهىيت للمضغلين في مجال الخكٍى

 مً الكفاءاث؛

  ............ اإلاخػللت بها؛دساساث هىذست .. -

ً اإلاسخمش وهخائجها. -   غملُاث جلُُم اوػكاساث بشامج الخكٍى

مكً أن ًىذسج طمً الػملُاث اإلازكىسة، كل بشهامج  ٍو

ً اإلاسخمش لفائذة كطاغاث أو فئاث مهىُت مػُىت  عت للخكٍى شٍز

 رصذ الاعخماداث الالسمت إلهجاس جلك البرامج.

ول غلى جىسُؼ كاغذة في صله ألا  يهذف هزا الخػذًل

 اإلائسساث التي حضملها الذساساث والاسدضاساث.

مان جخصُص اغخماداث كما يهذف في صله الثاوي الى ط

للبرامج اإلاىصىص غليها في هزه اإلاادة، خاسج اإلاىاسد 

اإلاخؤجُت مً الشسىم التي جئديها اإلالاوالث، فال ًصح أن 

ً اإلاسخمش  لفئاث غير  جئدي اإلالاوالث جكالُف بشامج الخكٍى

 ألاجشاء.
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 5الخعذًل رقم 

 الخعليل الخعذًل اإلاقترح الصيغت ألاصليت

 8اإلاادة 

ً اإلاسخمش الخالُت:  ٌسخفُذ ألاجشاء،مً بشامج الخكٍى

ً اإلاسخمش التي جىظمها اإلالاولت بمبادسة منها  أ( بشامج الخكٍى

 لفائذة أجشائها،وفم الضشوط اإلاحذدة في هزا اللاهىن ؛

ً اإلاسخمش التي ٌسخفُذ منها ألاجشاء،بمبادسة ب( بشامج ا لخكٍى

منهم،وحسب اخخُاسهم، والتي حضخمل غليها احذي الػملُاث 

اإلاضاس اليها في الفلشجين ألاولى والثاهُت والبىذًً ألاول والثاوي مً 

ً  7الفلشة الثالثت مً اإلاادة  أغاله،في اطاس سصُذ صمني للخكٍى

ل في السىت،كابلت للخجمُؼ اإلاسخمش ال جلل مذجه غً ًىمي غم

 خالل خمس سىىاث.

جظؼ اإلالاولت الشصُذ الضمني اإلازكىس سهً اصاسة أجشائها وفم 

 الكُفُاث اإلاحذدة بىص جىظُمي.

 8اإلاادة 

ً اإلاسخمش الخالُت:  ٌسخفُذ ألاجشاء،مً بشامج الخكٍى

ً اإلاسخمش التي جىظمها اإلالاولت بمبادسة منها  أ( بشامج الخكٍى

 ها،وفم الضشوط اإلاحذدة في هزا اللاهىن ؛لفائذة أجشائ

ً اإلاسخمش التي ٌسخفُذ منها ألاجشاء،بمبادسة  ب( بشامج الخكٍى

منهم،وحسب اخخُاسهم، والتي حضخمل غليها احذي الػملُاث 

اإلاضاس اليها في الفلشجين ألاولى والثاهُت والبىذًً ألاول والثاوي مً 

ً  أغاله،في اطاس  7الفلشة الثالثت مً اإلاادة  سصُذ صمني للخكٍى

كابلت للخجمُؼ خالل خمس  غمل في السىت، ًىمي مذجهاإلاسخمش 

 سىىاث.

جظؼ اإلالاولت الشصُذ الضمني اإلازكىس سهً اصاسة أجشائها وفم 

 الكُفُاث اإلاحذدة بىص جىظُمي.

 5اإلاالءمت مؼ حػذًل اإلاادة يهذف هزا الخػذًل 
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 6الخعذًل رقم 

 الخعليل قترحالخعذًل اإلا الصيغت ألاصليت

 01اإلاـادة 

تهذف حصُلت الكفاءاث اإلاىصىص غليها في البىذ ألاول مً 

مً هزا اللاهىن الى جمكين ألاجير مً  7الفلشة الثالثت مً اإلاادة 

الخػشف غلى الكفاءاث التي اكدسبها بىاء غلى ججشبخه اإلاهىُت، 

ً في اطاس مضشوغه اإلانهي.  وبالخالي حصش حاجُاجه مً الخكٍى

 ض حصُلت الكفاءاث وفم صشوط جحذد بىص جىظُمي.وجىج

 01اإلاـادة 

تهذف حصُلت الكفاءاث اإلاىصىص غليها في البىذ ألاول مً 

مً هزا اللاهىن الى جمكين ألاجير مً  7الفلشة الثالثت مً اإلاادة 

الخػشف غلى الكفاءاث التي اكدسبها بىاء غلى ججشبخه اإلاهىُت، 

 ً في اطاس مضشوغه اإلانهي.وبالخالي حصش حاجُاجه مً الخكٍى

على أضاص الزصيذ الشمجي  وجىجض حصُلت الكفاءاث

وفم صشوط جحذد بىص  أعاله 8للخكىًٍ اإلاشار إليه في اإلاادة 

 جىظُمي.

 8واإلاادة  5 اإلاادة ييهذف هزا الخػذًل اإلاالءمت مؼ حػذًل

 



ق الاجداد العام إلاقاوالث اإلاغزب  خىل  حعذًالث فٍز

ـً اإلاطخمز لفائذة أجزاء القعاع الخاص وبعض فئاث مطخخذمي اإلاؤضطاثًخعلق بخـىظ 61.07مشزوع قاهىن رقم  ً غير ألاجزاء الذًً ًشاولىن وشاظا خاصا يـم الخـكٍى  واإلاقاوالث العمىميت وألاشخاص آلاخٍز

 

8 

 

 7الخعذًل رقم 

 الخعليل الخعذًل اإلاقترح الصيغت ألاصليت

 02اإلاـادة 

ً اإلاسخمش وفم أحكام هزا  ٌػهذ بخذبير بشامج وغملُاث الخكٍى

ً اإلانهي واوػاش الضغل اإلاحذر  اللاهىن، الى مكخب الخكٍى

خ  781..7.7بمىجب الظهير الضٍشف بمثابت كاهىن سكم   8.بخاٍس

( كما جم حغُيره، ورلك 7974ماًى  7.) 7194مً سبُؼ آلاخش 

بمىجب الظهير الضٍشف بكُفُت مسخللت غً اإلاهام اإلاىكىلت له 

 اإلازكىس.

 02اإلاـادة 

ً اإلانهي واوػاش الضغل اإلاحذر بمىجب  ًحذر بمكخب الخكٍى

خ  781..7.7الظهير الضٍشف بمثابت كاهىن سكم  مً سبُؼ  8.بخاٍس

مجلظ إداري خاص ( كما جم حغُيره، 7974ماًى  7.) 7194 آلاخش

، اهىن ٌعهذ إليه بدطيير الخكىًٍ اإلاطخمز وفق أخكام هذا الق

ورلك بكُفُت مسخللت غً اإلاهام ألاخشي اإلاىكىلت للمكخب بمىجب 

 .الظهير الضٍشف اإلازكىس 

 6حػذًل اإلاادة هزا الخػذًل اإلاالءمت مؼ يهذف 

 



ق الاجداد العام إلاقاوالث اإلاغزب  خىل  حعذًالث فٍز
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 8الخعذًل رقم 

 الخعليل الخعذًل اإلاقترح الصيغت ألاصليت

 03اإلاادة 

ًجب أن جىػلذ اجخماغاث اإلاجلس ؤلاداسي للمكخب اإلاخػللت 

ً اإلاسخمش وفم جشكُبت خاصت وبكُفُت مسخللت غً بخذب ير الخكٍى

 الاجخماغاث اإلاخػللت بخذبير اإلاهام ألاخشي للمكخب.

ولهزه الغاًت، ًظم اإلاجلس، باإلطافت الى سئِسه،سخت غضش 

 ( غظىا سسمُا مىصغين كما ًلي :76)

 ( ممثلين غً ؤلاداسة؛8زماهُت ) -

بُت لألجشاء ألاكثر ( ممثلين غً اإلاىظماث الىلا4أسبػت ) -

 جمثُلُت؛

( ممثلين غً اإلاىظماث اإلاهىُت للمضغلين ألاكثر 4أسبػت ) -

 جمثُلُت.

ػين غظى هائب غً كل غظى سسمي.  َو

لت حػُين أغظاء اإلاجلس ؤلاداسي  جحذد بىص جىظُمي، طٍش

 وفم التركُبت اإلازكىسة وكزا مذة اهخذابهم.

 03اإلاادة 

داسي للمكخب ًجب أن جىػلذ اجخماغاث اإلاجلس ؤلا 

ً اإلاسخمش وفم جشكُبت خاصت وبكُفُت  اإلاخػللت بخذبير الخكٍى

 مسخللت غً الاجخماغاث اإلاخػللت بخذبير اإلاهام ألاخشي للمكخب.

( عضىا 04أربعت عشز )ولهزه الغاًت، ًظم اإلاجلس 

 رضميا باإلضافت إلى رئيطه، مىسعين كما ًلي:

 ( ممثلين عً ؤلادارة؛4أربعت ) -

لين عً اإلاىظماث الىقابيت لألجزاء ألاكثر ( ممث4أربعت ) -

 جمثيليت؛

 ( ممثلين عً اإلاىظماث اإلاهىيت للمشغلين4أربعت ) -

 ألاكثر جمثيليت.

 ممثل واخذ عً الغزف اإلاهىيت؛ -

 .ممثل واخذ عً جمعيت رؤضاء الجهاث -

ػين غظى هائب غً كل غظى سسمي.  َو

لت حػُين أغظاء اإلاجلس ؤلاداسي  جحذد بىص جىظُمي، طٍش

ًالخ وفم التركُبت اإلازكىسة وكزا مذة  اإلاطخمز اص بالخكٍى

 اهخذابهم.

ض حكامت الى  هزا الخػذًليهذف  اإلاجلس ؤلاداسي حػٍض

ً اإلاسخمشلل زالزُت الخىصُص غلى جشكُبت مً خالل  خكٍى

ت ألاغظاء بين ممثلي ؤلاداسة وممثلي  اإلاىظماث مدساٍو

اإلاهىُت  اإلاىظماث وممثلي الىلابُت لألجشاء ألاكثر جمثُلُت

، اطافت إلامثل غً الغشف اإلاهىُت للمضغلين ألاكثر جمثُلُت

، إلصشاكهما في اإلاجلس وممثل غً جمػُت سإساء الجهاث

 ؤلاداسي.

 

ويهذف الضم الثاوي للخػذًل الى اإلاالئمت مؼ حػذًل اإلاادة 

6 
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 9الخعذًل رقم 

 الخعليل الخعذًل اإلاقترح الصيغت ألاصليت

 04اإلاادة 

ً اإلانهي واوػاش الضغل، ًخخص اإلاج لس ؤلاداسي إلاكخب الخكٍى

ً اإلاسخمش، بمماسست اإلاهام  في اطاس اجخماغاجه الخاصت بالخكٍى

 الخالُت :

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

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

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

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

مكً للمجلس أن ًحذر لجاها جلىُت خاصت ًكلفها باللُام،  ٍو

 جحذ اصشافه، بمهام محذدة

 04اإلاادة 

ً اإلاطخمز اإلاجلظ ؤلاداري ًخخص  بمماسست  الخاص بالخكٍى

 اإلاهام الخالُت:

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

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

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

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

جىبثق عً اإلاجلظ لجىت لخدبع ضير جىفيذ جىصياث اإلاجلظ 

ت اإلاشار إليها في اإلاادة  أدهاه.  07ؤلاداري مً ظزف البييت ؤلاداٍر

مكً للمجلظ أن ًكلفها للقيام ببعض مً مهامه. وجدذد  ٍو

جزكيبت وكيفياث اشخغال اللجىت في دليل اإلاطاظز اإلاشار إليه في 

 أدهاه. 09اإلاادة 

 )الباقي بذون حغُير (

الى اإلاالءمت مؼ حػذًل في صله ألاول هزا الخػذًل يهذف 

 .6اإلاادة 

 وفي صله الثاوي الى الخىصُص غلى احذار لجىت خاصت

 .داسي لخدبؼ سير جىفُز جىصُاث اإلاجلس ؤلا 

 

 



ق الاجداد العام إلاقاوالث اإلاغزب  خىل  حعذًالث فٍز
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 01الخعذًل رقم 

 الخعليل الخعذًل اإلاقترح الصيغت ألاصليت

 05اإلاادة 

ًجخمؼ اإلاجلس، كلما اسخلضمذ الظشوف رلك، ومشجين غلى 

 ألاكل في السىت، لللُام غلى وجه الخصىص بما ًلي :

 حصش اللىائم التركُبُت للسىت اإلاحاسبُت اإلاخخخمت ؛ -

 دساست وحصش ميزاهُت وبشهامج السىت اإلاحاسبُت اإلاىالُت. -

 05اإلاادة 

ًجخمؼ اإلاجلس، كلما اسخلضمذ الظشوف رلك، ومشجين غلى ألاكل 

لللُام ، بذعىة مً رئيطه أو بعلب مً ثلثي أعضائه، في السىت

 غلى وجه الخصىص بما ًلي: 

 حصش اللىائم التركُبُت للسىت اإلاحاسبُت اإلاخخخمت؛ -

 وحصش ميزاهُت وبشهامج السىت اإلاحاسبُت اإلاىالُت.دساست 

هزا الخػذًل الى جحذًذ الجهت التي جذغى الى اوػلاد يهذف 

ً اإلاسخمش.  اجخماغاث اإلاجلس ؤلاداسي للخكٍى

 

 



ق الاجداد العام إلاقاوالث اإلاغزب  خىل  حعذًالث فٍز
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 00الخعذًل رقم 

 الخعليل الخعذًل اإلاقترح الصيغت ألاصليت

 07اإلاـادة 

ً  مً أجل جمكين اإلاكخب مً اللُام بمهامه في مجال جذبير الخكٍى

 71اإلاسخمش، جحذر بلشاس للمجلس ؤلاداسي اإلاضاس الُه في اإلاادة 

حذد اإلاجلس ؤلاداسي  ت دائمت ببداسة اإلاكخب، ٍو أغاله، بيُت اداٍس

صادق غلى حػُين اإلاسئول غنها.  اإلازكىس هُكلت هزه البيُت ٍو

ت اإلازكىسة بمهمت اغذاد بشهامج الػمل  جكلف البيُت ؤلاداٍس

ً اإلاسخمش والسهش غلى جىفُزه بػذ اإلاصادكت السىىي ال خاص بالخكٍى

 أغاله. 71غلُه مً كبل اإلاجلس ؤلاداسي اإلاىصىص غلُه في اإلاادة 

كما جلىم بخحذًذ ؤلاجشاءاث الػملُت لخطبُم الاستراجُجُت 

ً اإلاسخمش وغشطها غلى اإلاجلس ؤلاداسي اإلازكىس كصذ  الىطىُت للخكٍى

 اإلاصادكت.

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

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

ت ت اإلازكىسة وجمثُلُاتها الجهٍى حذد جىظُم البيُت ؤلاداٍس في  ٍو

الىظام الذاخلي للمكخب، الزي ٌػشض غلى مسطشة اإلاصادكت طبلا 

ؼ الجاسي به الػمل اإلاخػلم باإلاشاكبت اإلاالُت ل لذولت غلى للدضَش

اإلايضآث الػامت وهُئاث أخشي، مؼ مشاغاة أحكام الفلشة ألاولى أغاله 

 بػذه. 78وأحكام اإلاادة 

 07اإلاـادة 

 ً مً أجل جمكين اإلاكخب مً اللُام بمهامه في مجال جذبير الخكٍى

 71جحذر بلشاس للمجلس ؤلاداسي اإلاضاس الُه في اإلاادة  اإلاسخمش،

ت دائمت ببدا حذد اإلاجلس ؤلاداسي أغاله، بيُت اداٍس سة اإلاكخب، ٍو

صادق غلى حػُين اإلاسئول غنها.   اإلازكىس هُكلت هزه البيُت ٍو

ت اإلازكىسة،  في اضخقالليت جامت عً اإلاهام جكلف البيُت ؤلاداٍس

، بمهمت اغذاد بشهامج الػمل السىىي الخاص اإلاىكىلت للمكخب

ً اإلاسخمش والسهش غلى جىفُزه بػذ اإلاصادكت غلُه  مً كبل بالخكٍى

  أغاله. 71اإلاجلس ؤلاداسي اإلاىصىص غلُه في اإلاادة 

كما جلىم بخحذًذ ؤلاجشاءاث الػملُت لخطبُم ؤلاستراجُجُت 

ً اإلاسخمش وغشطها غلى اإلاجلس ؤلاداسي اإلازكىس  الىطىُت للخكٍى

  كصذ اإلاصادكت.

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

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

ت  ت اإلازكىسة وجمثُلُاتها الجهٍى حذد جىظُم البيُت ؤلاداٍس في ٍو

 الىظام الذاخلي للمكخب، الزي ٌػشض غلى مسطشة اإلاصادكت

ؼ الجاسي به الػمل اإلاخػلم باإلاشاكبت اإلاالُت للذولت  طبلا للدضَش

لفلشة غلى اإلايضآث الػامت وهُئاث أخشي، مؼ مشاغاة أحكام ا

 بػذه. 78ألاولى أغاله وأحكام اإلاادة 

اإلاالءمت مؼ حػذًل هزا الخػذًل في صله ألاول يهذف 

  6اإلاادة 

ت  وفي صله الثاوي الخؤكُذ غلى اسخلاللُت البيُت ؤلاداٍس

ً اإلاسخمش غً باقي مهام اإلاكخب.  اإلاكلفت بالخكٍى

 



ق الاجداد العام إلاقاوالث اإلاغزب  خىل  حعذًالث فٍز
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 20الخعذًل رقم 

 الخعليل الخعذًل اإلاقترح الصيغت ألاصليت

 21اإلاـادة 

 ً مً أجل جمكين اإلاضغلين مً اغذاد مخططاث الخكٍى

اإلاسخمش الخاصت بؤجشائهم، وفم الضشوط والكُفُاث اإلاىصىص 

أغاله، جظطلؼ  79غليها في دلُل اإلاساطش اإلاضاس الُه في اإلاادة 

الجمػُاث، اإلاحذزت لهزا الغشض مً كبل اإلاىظماث اإلاهىُت، 

جمادي  1الصادس في  7.58.176طبلا ألحكام الظهير الضٍشف سكم 

( بدىظُم حم جؤسِس الجمػُاث، 7958هىفمبر  75) 7178ألاولى 

مً  5و 4و 1بالػملُاث والبرامج اإلاىصىص غليها في البىىد 

 مً هزا اللاهىن. 7الفلشة الثالثت مً اإلاادة 

 21اإلاـادة 

ً اإلاسخمش  مً أجل جمكين اإلاضغلين مً اغذاد مخططاث الخكٍى

ئهم، وفم الضشوط والكُفُاث اإلاىصىص غليها في الخاصت بؤجشا

أغاله، جظطلؼ الجمػُاث،  79دلُل اإلاساطش اإلاضاس الُه في اإلاادة 

اإلاحذزت لهزا الغشض مً كبل اإلاىظماث اإلاهىُت، طبلا ألحكام 

 7178جمادي ألاولى  1الصادس في  7.58.176الظهير الضٍشف سكم 

اث، بالػملُاث ( بدىظُم حم جؤسِس الجمػ7958ُهىفمبر  75)

الفلشة الثالثت  مً 5و 4و 3البىىد والبرامج اإلاىصىص غليها في 

 مً هزا اللاهىن. 7مً اإلاادة 

يهذف هزا الخػذًل الى جىسُؼ الػملُاث والبرامج التي 

جظطلؼ بها الجمػُاث لدضمل كافت البرامج اإلاىصىص 

 مً هزا اللاهىن. 7الفلشة الثالثت مً اإلاادة غليها في 

 



ق الاجداد العام إلاقاوالث اإلاغزب  خىل  حعذًالث فٍز

ـً اإلاطخمز لفائذة أجزاء القعاع الخاص وبعض فئاث مطخخذمي اإلاؤضطاثًخعلق بخـىظ 61.07مشزوع قاهىن رقم  ً غير ألاجزاء الذًً ًشاولىن وشاظا خاصا يـم الخـكٍى  واإلاقاوالث العمىميت وألاشخاص آلاخٍز
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 03ذًل رقم الخع

 الخعليل الخعذًل اإلاقترح الصيغت ألاصليت

 22اإلاادة 

مً أجل جمكين كل جمػُت مً الجمػُاث اإلاضاس اليها في 

أغاله مً الاططالع باإلاهام اإلاحذدة في اإلاادة اإلازكىسة،  2.اإلاادة 

طت أن جكىن  ل بُنها وبين اإلاكخب، صٍش جبرم اجفاكُاث للخمٍى

أجل رلك مً كبل ؤلاداسة وفم الجمػُت اإلاػىُت مػخمذة مً 

 صشوط وكُفُاث جحذد بىص جىظُمي.

جحذد الاجفاكُاث اإلازكىسة بصفت خاصت حلىق والتزاماث 

ل الػملُاث  الطشفين، ومبالغ الذغم اإلاالي اإلاخصص لخمٍى

والبرامج التي جلىم بها الجمػُت اإلازكىسة لفائذة اإلاضغلين، 

بلا لذلُل اإلاساطش وصشوط وكُفُاث الاسخفادة مً هزه اإلابالغ ط

 أغاله. 79اإلاضاس الُه في اإلاادة 

كما ًمكً ابشام اجفاكُاث مؼ الجمػُاث اإلازكىسة إلاساغذة 

اإلالاوالث الصغشي واإلاخىسطت ومىاكبتها مً أجل اسخفادة 

ً اإلاسخمش اإلاضاس اليها في البىىد  أجشائها مً بشامج وغملُاث الخكٍى

 مً هزا اللاهىن. 7مً الفلشة ألاولى مً اإلاادة  1و .و 7

 22اإلاادة 

 2.مً أجل جمكين كل جمػُت مً الجمػُاث اإلاضاس اليها في اإلاادة 

أغاله مً الاططالع باإلاهام اإلاحذدة في اإلاادة اإلازكىسة، جبرم 

ل بُنها   07وبين البييت اإلاشار إليها في اإلاادة اجفاكُاث للخمٍى

طت أن جكىن الجمػُت اإلاػىُت مػخمذة مً أجلأعاله رلك  ، صٍش

  مً كبل ؤلاداسة وفم صشوط وكُفُاث جحذد بىص جىظُمي.

جحذد الاجفاكُاث اإلازكىسة بصفت خاصت حلىق والتزاماث 

ل الػملُاث والبرامج  الطشفين، ومبالغ الذغم اإلاالي اإلاخصص لخمٍى

التي جلىم بها الجمػُت اإلازكىسة لفائذة اإلاضغلين، وصشوط 

ا لذلُل اإلاساطش اإلاضاس وكُفُاث الاسخفادة مً هزه اإلابالغ طبل

  أغاله. 79الُه في اإلاادة 

كما ًمكً ابشام اجفاكُاث مؼ الجمػُاث اإلازكىسة إلاساغذة 

الصغشي واإلاخىسطت ومىاكبتها مً أجل  وخصىصااإلالاوالث 

ً اإلاسخمش اإلاضاس اليها  اسخفادة أجشائها مً بشامح وغملُاث  الخكٍى

 .مً هزا اللاهىن  7ادة مً الفلشة ألاولى مً اإلا 1و .و 7في البىىد 

اإلاالءمت مؼ حػذًل  الىفي صله ألاول يهذف هزا الخػذًل 

 .77اإلاادة 

ويهذف الضم الثاوي مً الخػذًل الى اإلاالئمت مؼ حػذًل 

 .6اإلاادة 

 



ق الاجداد العام إلاقاوالث اإلاغزب  خىل  حعذًالث فٍز

ـً اإلاطخمز لفائذة أجزاء القعاع الخاص وبعض فئاث مطخخذمي اإلاؤضطاثًخعلق بخـىظ 61.07مشزوع قاهىن رقم  ً غير ألاجزاء الذًً ًشاولىن وشاظا خاصا يـم الخـكٍى  واإلاقاوالث العمىميت وألاشخاص آلاخٍز
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 40الخعذًل رقم 

 الخعليل الخعذًل اإلاقترح الصيغت ألاصليت

 23اإلاـادة 

ت بخذبير بشامج جذسج الػملُاث اإلاالُت واإلاحاسبُت اإلاخػلل

ً اإلاسخمش مً كبل اإلاكخب في ميزاهُت مسخللت  وغملُاث الخكٍى

 حضمل :

 في باب اإلاىارد :

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

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

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

 23اإلاـادة 

جذسج الػملُاث اإلاالُت واإلاحاسبُت اإلاخػللت بخذبير بشامج 

ً اإلاسخمش مً كبل   07البييت اإلاشار إليها في اإلاادة وغملُاث الخكٍى

 في ميزاهُت مسخللت حضمل: أعاله

 في باب اإلاىارد :

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

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

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

 .77اإلاالءمت مؼ حػذًل اإلاادة  يهذف هزا الخػذًل الى

 



ق الاجداد العام إلاقاوالث اإلاغزب  خىل  حعذًالث فٍز

ـً اإلاطخمز لفائذة أجزاء القعاع الخاص وبعض فئاث مطخخذمي اإلاؤضطاثًخعلق بخـىظ 61.07مشزوع قاهىن رقم  ً غير ألاجزاء الذًً ًشاولىن وشاظا خاصا يـم الخـكٍى  واإلاقاوالث العمىميت وألاشخاص آلاخٍز
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 05الخعذًل رقم 

 الخعليل الخعذًل اإلاقترح الصيغت ألاصليت

 4.اإلاادة 

أغاله، 2.ًخظؼ اإلاكخب وكزا الجمػُاث اإلاضاس اليها في اإلاادة 

ً اإلاسخمش التي ًلىم  كل فُما ًخص جذبير بشامج وغملُاث الخكٍى

بها، الفخحاص مالي ومحاسبي خاسجي، ًىجضه كل سىت خبيران 

محاسبُان ملُذان بصفت كاهىهُت في جذول هُئت الخبراء 

 اإلاحاسبُين.

ش ًشفؼ الى اإلاجلس  جظمً هخائج الافخحاص اإلازكىس في جلٍش

مىه الى  أغاله، كما جبلغ وسخت 71ؤلاداسي اإلاضاس الُه في اإلاادة 

 ؤلاداسة.

 4.اإلاادة 

وكزا الجمػُاث  أعاله 07جخضع البييت اإلاشار إليها في اإلاادة 

أغاله، كل فُما ًخص جذبير بشامج  2.اإلاضاس اليها في اإلاادة 

ً اإلاسخمش التي ًلىم بها، الفخحاص مالي ومحاسبي  وغملُاث الخكٍى

ُت خاسجي، ًىجضه كل سىت خبيران محاسبُان ملُذان بصفت كاهىه

  في جذول هُئت الخبراء اإلاحاسبُين.

ش ًشفؼ الى اإلاجلس  جظمً هخائج الافخحاص اإلازكىس في جلٍش

أغاله، كما جبلغ وسخت مىه الى  71ؤلاداسي اإلاضاس الُه في اإلاادة 

 ؤلاداسة.

 .77اإلاالءمت مؼ حػذًل اإلاادة  يهذف هزا الخػذًل الى

 



ق الاجداد العام إلاقاوالث اإلاغزب  خىل  حعذًالث فٍز

ـً اإلاطخمز لفائذة أجزاء القعاع الخاص وبعض فئاث مطخخذمي اإلاؤضطاثًخعلق بخـىظ 61.07مشزوع قاهىن رقم  ً غير ألاجزاء الذًً ًشاولىن وشاظا خاصا يـم الخـكٍى  واإلاقاوالث العمىميت وألاشخاص آلاخٍز
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 06الخعذًل رقم 

 الخعليل ترحالخعذًل اإلاق الصيغت ألاصليت

 27اإلاادة 

ًلىم ألاغىان اإلاحلفىن اإلاىخذبىن لللُام بػملُاث اإلاشاكبت 

أغاله، بؤداء الُمين اللاهىهُت طبلا  6.اإلاىصىص غليها في اإلاادة 

لضمىن خالل أداء  ػُت الجاسي بها الػمل، ٍو للىصىص الدضَش

مهامهم بكخمان السش اإلانهي جحذ طائلت الػلىباث اإلاىصىص 

 مً اللاهىن الجىائي. 446الفصل غليها في 

شا حىل كل غملُت مً  ًىجض ألاغىان اإلاحلفىن اإلاىخذبىن جلٍش

 ً شفػىهه الى مكخب الخكٍى غملُاث اإلاشاكبت التي ًلىمىن بها، ٍو

 اإلانهي واوػاش الضغل.

خػين غليهم، في حالت مػاًىتهم ألًت مخالفت بمىاسبت  ٍو

ش محاطش جكىن لها هفس كىة ؤلازباث التي  كُامهم بمهامهم، جحٍش

 إلاحاطش طباط الضشطت اللظائُت.

 ًحذد همىرج اإلاحظش اإلازكىس مً كبل ؤلاداسة.

 27اإلاادة 

ًلىم ألاغىان اإلاحلفىن اإلاىخذبىن لللُام بػملُاث اإلاشاكبت 

أغاله، بؤداء الُمين اللاهىهُت طبلا  6.اإلاىصىص غليها في اإلاادة 

لض  ػُت الجاسي بها الػمل، ٍو مىن خالل أداء للىصىص الدضَش

مهامهم بكخمان السش اإلانهي جحذ طائلت الػلىباث اإلاىصىص غليها 

  مً اللاهىن الجىائي. 446في الفصل 

شا حىل كل غملُت مً  ًىجض ألاغىان اإلاحلفىن اإلاىخذبىن جلٍش

شفػىهه  وفق الشزوط غملُاث اإلاشاكبت التي ًلىمىن بها. ٍو

  .09إليه في اإلاادة والكيفياث اإلادذدة في دليل اإلاطاظز اإلاشار 

خعين عليهم، في خالت معاًىتهم ألًت مخالفت بمىاضبت  ٍو

ز مداضز جكىن لها هفظ قىة ؤلاثباث  قيامهم بمهامهم، جدٍز

 التي إلاداضز ضباط الشزظت القضائيت.

 ًحذد همىرج اإلاحظش اإلازكىس مً كبل ؤلاداسة.

 

 



ق الاجداد العام إلاقاوالث اإلاغزب  خىل  حعذًالث فٍز

ـً اإلاطخمز لفائذة أجزاء القعاع الخاص وبعض فئاث مطخخذمي اإلاؤضطاثًخعلق بخـىظ 61.07مشزوع قاهىن رقم  ً غير ألاجزاء الذًً ًشاولىن وشاظا خاصا يـم الخـكٍى  واإلاقاوالث العمىميت وألاشخاص آلاخٍز
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 07الخعذًل رقم 

 لالخعلي الخعذًل اإلاقترح الصيغت ألاصليت

 32اإلاادة 

خ وضشه  ًذخل هزا اللاهىن حيز الخىفُز ابخذاء مً جاٍس

خ جمُؼ ألاحكام  ذة الشسمُت وجيسخ ابخذاء مً هفس الخاٍس بالجٍش

اإلاخالفت له، غير أن اإلالخظُاث التي حسخىجب اصذاس هصىص 

خ وضش هزه  جطبُلُت، جذخل حيز الخىفُز ابخذاء مً جاٍس

 .الىصىص مؼ مشاغاة ألاحكام الخالُت

جظل ملخظُاث الىصىص الخىظُمُت اإلاخػللت بالشسم اإلاضاس 

خ السالف  1.الُه في اإلاادة  أغاله، الجاسي بها الػمل في الخاٍس

ت اإلافػىل.  الزكش ساٍس

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

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

 32اإلاادة 

خ وضشه ًذخل ه زا اللاهىن حيز الخىفُز ابخذاء مً جاٍس

خ جمُؼ ألاحكام  ذة الشسمُت وجيسخ ابخذاء مً هفس الخاٍس بالجٍش

اإلاخالفت له، غير أن اإلالخظُاث التي حسخىجب اصذاس هصىص 

خ وضش هزه الىصىص  جطبُلُت، جذخل حيز الخىفُز ابخذاء مً جاٍس

خ مً ج( أشهز 6خت )على أن جصذر داخل أجل أقصاه ض اٍر

 مؼ مشاغاة ألاحكام الخالُت. ،هوشز 

جظل ملخظُاث الىصىص الخىظُمُت اإلاخػللت بالشسم اإلاضاس 

خ السالف  1.الُه في اإلاادة  أغاله، الجاسي بها الػمل في الخاٍس

ت اإلافػىل.  الزكش ساٍس

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

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

الى الخىصُص الى جحذًذ أجل اصذاس يهذف هزا الخػذًل 

الىصىص الخطبُلُت اإلاىصىص غليها في كافت مىاد هزا 

 اللاهىن 
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 ديالت ــتع
 نفدرالية الدميقراطية للشغل و جمموعة الك

 حول
بعض فئات و يتعلق بتنظيم التكوين املستمر لفائدة أجراء القطاع اخلاص  06-71مشروع قانون رقم 

 غري األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا  واألشخاص اآلخرين واملقاوالت العموميةمستخدمي املؤسسات 

 المممــــكة المــــغربية
 البرلمـــــــــــــــان

 نــشاريتمجلـــــــس المس
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1رقم :  التعديل  

 البــاب الثانً

 الفئات المستهدفة

 
 املادة ألاصلية التعديل املقترح التبرير

 

جمكين ألاشخاص الذًً 

اهقطعىا عً العمل بسبب 

وخاصت إلاحالت على التقاعد 

 العمل واالذًً ػادر  منهم

 ػير بلىغ السً ألسباب

ي ف القاهىوي للتقاعد وال سالىا

حاجت ملشاولت وشاط منهي 

   م مىرد رسق.ًىفز له

 4المـادة 

ٌستهدف التكوٌن المستمر األجراء الذٌن تسري علٌهم أحكام القانون 
المتعلق بمدونة الشغل، ومستخدمً المؤسسات والمقاوالت  65.99رقم 

العمومٌة الخاضعة لرسم التكوٌن المهنً المحدث بموجب النصوص 
 التشرٌعٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العمل.

 :تكوٌن المستمر أٌضاما ٌستهدف الك

األشخاص اآلخرٌن من غٌر األجراء، الذٌن ٌزاولون نشاطا خاصا من  -
 ؛بموجب نص تنظٌمًاألنشطة المهنٌة المحددة قائمتها 

األجراء المشار إلٌهم فً الفقرة األولى من هذه المادة الذٌن فقدوا عملهم  -
 .اإلحالة على التقاعدألي سبب من األسباب غٌر 

 .المحالين على التقاعد االشخاص -

 4المـادة 

ٌستهدف التكوٌن المستمر األجراء الذٌن 
 65.99تسري علٌهم أحكام القانون رقم 

المتعلق بمدونة الشغل، ومستخدمً 
المؤسسات والمقاوالت العمومٌة الخاضعة 
لرسم التكوٌن المهنً المحدث بموجب 
النصوص التشرٌعٌة والتنظٌمٌة الجاري بها 

 العمل.

 :ٌستهدف التكوٌن المستمر أٌضاما ك

األشخاص اآلخرٌن من غٌر األجراء، الذٌن  -
ٌزاولون نشاطا خاصا من األنشطة المهنٌة 

 ؛بموجب نص تنظٌمًالمحددة قائمتها 

األجراء المشار إلٌهم فً الفقرة األولى من  -
هذه المادة الذٌن فقدوا عملهم ألي سبب من 

 األسباب غٌر اإلحالة على التقاعد.
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 2 رقم:التعديل 

 الباب الثالث

 برامج وعملٌات التكوٌن المستمر

 
 

 املادة ألاصلية التعديل املقترح التبرير

 
جراء يهم حصريا فئة األ باعتبار ان النص ال -

الفئات جراء" بعبارة تغري كلمة "األ

لٌها فً المادة إ المستهدفة المشار
 ؛أعاله 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7المادة 

 ٌشمل التكوٌن المستمر العملٌات التالٌة  :

الفئات ا توفر علٌهتعملٌات تكٌٌف الكفاءات التً  -
، بهدف أعاله 4 لٌها فً المادةإ المستهدفة المشار
 مهاراتهم المهنٌة وإتقانها ؛تحٌٌن معارفهم و

الفئات عملٌات التكوٌن التً ترمً إلى تمكٌن  -
، من  أعاله 4لٌها فً المادة إ المستهدفة المشار

 اكتساب مؤهالت ومهارات جدٌدة ؛

الفئات عملٌات إعادة التأهٌل، الرامٌة إلى تمكٌن  -
من  أعاله 4ادة لٌها فً المإ المستهدفة المشار

اكتساب المهارات التً ٌتطلبها تغٌٌر مناصب 
 عملهم أو من أجل شغل مناصب عمل جدٌدة ؛

عملٌات التكوٌن المستمر لفائدة األشخاص  -
واألجراء المشار إلٌهم فً الفقرة األخٌرة من المادة 

 من هذا القانون. 3

وعالوة على ذلك، تندرج ضمن عملٌات التكوٌن 
الوظٌفٌة  مٌةواأل األمٌةات محو المستمر، عملٌ

 7ادة الم

 التالٌة :ٌشمل التكوٌن المستمر العملٌات 

ا عملٌات تكٌٌف الكفاءات التً ٌتوفر علٌه -
مهاراتهم المهنٌة األجراء، بهدف تحٌٌن معارفهم و

 وإتقانها ؛

عملٌات التكوٌن التً ترمً إلى تمكٌن األجراء،  -
 من اكتساب مؤهالت ومهارات جدٌدة ؛

لى تمكٌن األجراء عملٌات إعادة التأهٌل، الرامٌة إ -
من اكتساب المهارات التً ٌتطلبها تغٌٌر مناصب 

 عملهم أو من أجل شغل مناصب عمل جدٌدة ؛

عملٌات التكوٌن المستمر لفائدة األشخاص  -
واألجراء المشار إلٌهم فً الفقرة األخٌرة من المادة 

 من هذا القانون. 3

وعالوة على ذلك، تندرج ضمن عملٌات التكوٌن 
عملٌات محو األمٌة الوظٌفٌة الرامٌة إلى  المستمر،

مالءمة مؤهالت المعنٌٌن باألمر مع متطلبات 
 الوظائف والمهام المسندة إلٌهم.
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لمقاوالت ل لمنظمات النقابٌةإضافة ا  -
والمؤسسات والمنظمات المهنٌة 

ألن المنظمات النقابٌة تقوم للمشغلٌن 
 فعال بدورات تكوٌنٌة لفائدة األجراء

الرامٌة إلى مالءمة مؤهالت المعنٌٌن باألمر مع 
 متطلبات الوظائف والمهام المسندة إلٌهم.

وتعتبر فً حكم عملٌات التكوٌن المستمر أٌضا 
 األنشطة والمهام التالٌة  :

الفئات العملٌات الرامٌة إلى حصر حاجٌات  -
من  أعاله 4ة لٌها فً المادإ المستهدفة المشار

التكوٌن المستمر، استنادا، عند االقتضاء، إلى 
 01حصٌلة كفاءاتهم المنجزة طبقا ألحكام المادة 

 أدناه ؛

عملٌات التصدٌق على مكتسبات التجربة المهنٌة  -
لفئات المستهدفة المشار إلٌها فً المادة ل لألجراء

الرامٌة إلى االعتراف بكفاءاتهم وتجربتهم  أعاله 4
 ؛أدناه00ٌة طبقا ألحكام المادة هنالم

برامج وعملٌات اإلعالم والتحسٌس بأهمٌة  -
الفئات التكوٌن المستمر وأهدافه، الموجهة لفائدة 

 أعاله 4لٌها فً المادة إ المستهدفة المشار
والمستخدمٌن واألشخاص المشار إلٌهم فً المادة 

أعاله، وكذا تلك الموجهة لفائدة المنظمات  4
جراء والغرف المهنٌة والمنظمات النقابٌة لأل

ٌة المهنٌة للمشغلٌن والمقاوالت والمؤسسات العموم
 ؛المعنٌة

الدراسات واالستشارات الالزمة لتحدٌد  -
إستراتٌجٌة المقاوالت والمؤسسات والمنظمات 

فً مجال  والمنظمات النقابٌةالمهنٌة للمشغلٌن 
 ؛مستمر لحصر حاجٌاتها من الكفاءاتالتكوٌن ال

وتعتبر فً حكم عملٌات التكوٌن المستمر أٌضا 
 األنشطة والمهام التالٌة  :

العملٌات الرامٌة إلى حصر حاجٌات األجراء من  -
االقتضاء، إلى التكوٌن المستمر، استنادا، عند 

 01حصٌلة كفاءاتهم المنجزة طبقا ألحكام المادة 
 أدناه ؛

عملٌات التصدٌق على مكتسبات التجربة المهنٌة  -
لألجراء الرامٌة إلى االعتراف بكفاءاتهم وتجربتهم 

 ؛أدناه00هنٌة طبقا ألحكام المادة الم

برامج وعملٌات اإلعالم والتحسٌس بأهمٌة  -
افه، الموجهة لفائدة األجراء التكوٌن المستمر وأهد

والمستخدمٌن واألشخاص المشار إلٌهم فً المادة 
أعاله، وكذا تلك الموجهة لفائدة المنظمات  4

النقابٌة لألجراء والغرف المهنٌة والمنظمات 
ٌة المهنٌة للمشغلٌن والمقاوالت والمؤسسات العموم

 ؛المعنٌة

الدراسات واالستشارات الالزمة لتحدٌد  -
ٌجٌة المقاوالت والمؤسسات والمنظمات إسترات

مستمر المهنٌة للمشغلٌن فً مجال التكوٌن ال
 ؛لحصر حاجٌاتها من الكفاءات

دراسات هندسة التكوٌن المستمر لفائدة المقاوالت  -
والمؤسسات والمنظمات المهنٌة للمشغلٌن، وإعداد 

 ؛ات التكوٌن المستمر المتعلقة بهامخطط

برامج التكوٌن المستمر  عملٌات تقٌٌم انعكاسات -
 ونتائجها.
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 3التعديل رقم : 

 
 

 املادة ألاصلية التعديل املقترح التبرير

 
 
 
 
 
 
 
 
 

متديد مدة التكوين من يومني إىل أربعة أيام  -
 ؛لضمان كفاية االستفادة منه

 
فتح إمكانية االستفادة من التكوين خارج  -

ساعات العمل أو خالل أيام العطل لتعزيز 
ستفيد من أيام التكوين والتسريع من رصيد امل

 ؛وترية تنمية مؤهالته ورفع قدراته

 8المادة 

لٌها فً إ تستفٌد الفئات المستهدفة المشار
من برامج التكوٌن المستمر  ،أعاله 4المادة 

 :لتالٌةا

تكوٌن المستمر التً تنظمها المقاولة أ( برامج ال
وفق الشروط المحددة  بمبادرة منها لفائدة أجرائها،

 فً هذا القانون ؛

ب( برامج التكوٌن المستمر التً ٌستفٌد منها 
وحسب اختٌارهم، والتً  بمبادرة منهم، األجراء،

تشتمل علٌها إحدى العملٌات المشار إلٌها فً 
بندٌن األول والثانً من الفقرتٌن األولى والثانٌة وال

فً إطار رصٌد  أعاله، 7الفقرة الثالثة من المادة 
ٌام أربعة أ زمنً للتكوٌن المستمر ال تقل مدته عن

قابلة للتجمٌع خالل خمس  فً السنة، عملال ٌامأمن 
 سنوات.

جٌر من برامج التكوٌن و ٌمكن ان ٌستفٌد األ
المذكورة خارج ساعات العمل أو خالل أٌام 

 .العطل

تضع المقاولة الرصٌد الزمنً المذكور رهن 
 إشارة أجرائها وفق الكٌفٌات المحددة بنص تنظٌمً

 8المادة 

من برامج التكوٌن المستمر  ٌستفٌد األجراء،
 :لتالٌةا

أ( برامج التكوٌن المستمر التً تنظمها المقاولة 
لفائدة أجرائها،وفق الشروط المحددة بمبادرة منها 

 فً هذا القانون ؛

ب( برامج التكوٌن المستمر التً ٌستفٌد منها 
األجراء،بمبادرة منهم،وحسب اختٌارهم، والتً 
تشتمل علٌها إحدى العملٌات المشار إلٌها فً 
الفقرتٌن األولى والثانٌة والبندٌن األول والثانً من 

عاله،فً إطار رصٌد أ 7الفقرة الثالثة من المادة 
زمنً للتكوٌن المستمر ال تقل مدته عن ٌومً عمل 

 فً السنة،قابلة للتجمٌع خالل خمس سنوات.

تضع المقاولة الرصٌد الزمنً المذكور رهن 
إشارة أجرائها وفق الكٌفٌات المحددة بنص 

 تنظٌمً.
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إدراج برامج التكوين لغري األجراء باعتبار أن  -
 النص ال يهم حصريا فئة األجراء.

  
 

 .عداده باشراك الفرقاء االجتماعٌٌنإٌتم 

ستفٌد منها تبرامج التكوٌن المستمر التً ( ج
 أعاله 4الفئات المستهدفة المشار إلٌها فً المادة 

وحسب  بمبادرة منهم، ،من غٌر األجراء
رهم، والتً تشتمل علٌها إحدى العملٌات اختٌا

المشار إلٌها فً الفقرتٌن األولى والثانٌة والبندٌن 
 7األول والثانً من الفقرة الثالثة من المادة 

 أعاله
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4التعديل رقم :  

 

 املادة ألاصلية التعديل املقترح التبرير

 
و الىحداث املكلفت    إدراج دوائز التكىيً

املؤسساث الىقابيت ضمً  بالتكىيً باملىظماث

 .املؤهلت إلهجاس بزامج و عملياث التكىيً 

 9المادة 

أدناه، تنجز برامج  01مع مراعاة أحكام المادة 
وعملٌات التكوٌن المستمر من قبل المؤسسات 

 لٌة :والهٌئات والمقاوالت المؤهلة التا

أ( مؤسسات التعلٌم العالً والمؤسسات العمومٌة 
األخرى العاملة فً مجال التكوٌن وغٌرها من 
مؤسسات االستشارة أو التكوٌن، المحدثة بنصوص 

 ؛  ةأو تنظٌمٌتشرٌعٌة 

ب( الهٌئات والمؤسسات التابعة للقطاع الخاص 
 التً تقدم خدمات فً مجالً االستشارة والتكوٌن ؛

والمقاوالت العمومٌة والخاصة ج( المؤسسات 
وكذا الهٌئات األخرى كٌفما كانت طبٌعتها 
القانونٌة، التً تقدم لفائدة أجرائها خدمات فً 

 مجال التكوٌن.

د( دوائر التكوٌن و الوحدات المكلفة بالتكوٌن 
 بالمنظمات النقابٌة؛

تحدد كٌفٌات وشروط تأهٌل الهٌئات 
بنص  قابٌةالمنظمات النو والمؤسسات والمقاوالت

 .شراك الفرقاء االجتماعٌٌنإعداده بإٌتم  تنظٌمً

 

 9المادة 

أدناه، تنجز برامج  01مع مراعاة أحكام المادة 
وعملٌات التكوٌن المستمر من قبل المؤسسات 

 والهٌئات والمقاوالت المؤهلة التالٌة :

أ( مؤسسات التعلٌم العالً والمؤسسات العمومٌة 
لتكوٌن وغٌرها من األخرى العاملة فً مجال ا

مؤسسات االستشارة أو التكوٌن، المحدثة بنصوص 
 تشرٌعٌة أوتنظٌمٌة ؛

ب( الهٌئات والمؤسسات التابعة للقطاع الخاص 
 التً تقدم خدمات فً مجالً االستشارة والتكوٌن ؛

ج( المؤسسات والمقاوالت العمومٌىة والخاصة 
ة، وكذا الهٌئات األخرى كٌفما كانت طبٌعتها القانونٌ
 التً تقدم لفائدة أجرائها خدمات فً مجال التكوٌن.

تحدد كٌفٌات وشروط تأهٌل الهٌئات والمؤسسات 
 والمقاوالت بنص تنظٌمً.
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 5التعديل رقم :

 البــاب الرابع

 حصٌـلة الكفاءات والتصدٌق
 على مكتسبات التجربة المهنٌة

 

 املادة ألاصلية التعديل املقترح التبرير

 

الىص بخصىص الفئاث  ضزورة اوسجام

 املستهدفت.

 01المـادة 

تهدف حصٌلة الكفاءات المنصوص علٌها فً 
من هذا  7البند األول من الفقرة الثالثة من المادة 

لٌها إ الفئات المستهدفة المشار القانون إلى تمكٌن
من التعرف على الكفاءات   أعاله 4فً المادة 

بالتالً التً اكتسبها بناء على تجربته المهنٌة، و
حصر حاجٌاته من التكوٌن فً إطار مشروعه 

 المهنً.

وتنجز حصٌلة الكفاءات وفق شروط تحدد بنص 
 تنظٌمً.

 

 01المـادة 

تهدف حصٌلة الكفاءات المنصوص علٌها فً 
من هذا  7البند األول من الفقرة الثالثة من المادة 

القانون إلى تمكٌن األجٌر من التعرف على 
بها بناء على تجربته المهنٌة، الكفاءات التً اكتس

وبالتالً حصر حاجٌاته من التكوٌن فً إطار 
 مشروعه المهنً.

وتنجز حصٌلة الكفاءات وفق شروط تحدد بنص 
 تنظٌمً.
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 6التعديل رقم :

 البــاب الخامس

 تدبٌر التكوٌن المستمر

 

 املادة ألاصلية التعديل املقترح التبرير

 

الفزقاء  لجمثي التساوي فيقاعدة ضمان 

 إلاداري  باملجلس

 01المادة 

ٌجب أن تنعقد اجتماعات المجلس اإلداري 
للمكتب المتعلقة بتدبٌر التكوٌن المستمر وفق 
تركٌبة خاصة وبكٌفٌة مستقلة عن االجتماعات 

 المتعلقة بتدبٌر المهام األخرى للمكتب.

ولهذه الغاٌة، ٌضم المجلس، باإلضافة إلى 
عضوا رسمٌا  (24) وعشرون أربعةرئٌسه 

 موزعٌن كما ٌلً :

 ؛لٌن عن اإلدارةممث (8ثمانٌة ) -

النقابٌة ممثلٌن عن المنظمات  (8)ثمانٌة -

 ؛لألجراء األكثر تمثٌلٌة

ممثلٌن عن المنظمات المهنٌة  (8) ثمانٌة -
 للمشغلٌن األكثر تمثٌلٌة.

 وٌعٌن عضو نائب عن كل عضو رسمً.

ء تحدد بنص تنظٌمً، طرٌقة تعٌٌن أعضا
المجلس اإلداري وفق التركٌبة المذكورة وكذا مدة 

 انتدابهم.

 

 01المادة 

ٌجب أن تنعقد اجتماعات المجلس اإلداري 
للمكتب المتعلقة بتدبٌر التكوٌن المستمر وفق 
تركٌبة خاصة وبكٌفٌة مستقلة عن االجتماعات 

 المتعلقة بتدبٌر المهام األخرى للمكتب.

إلضافة إلى ولهذه الغاٌة، ٌضم المجلس، با
( عضوا رسمٌا موزعٌن 06رئٌسه،ستة عشر )

 كما ٌلً :

 ؛لٌن عن اإلدارة( ممث8ثمانٌة ) -

النقابٌة ( ممثلٌن عن المنظمات 4أربعة ) -
 ؛لألجراء األكثر تمثٌلٌة

( ممثلٌن عن المنظمات المهنٌة 4أربعة ) -
 للمشغلٌن األكثر تمثٌلٌة.

 وٌعٌن عضو نائب عن كل عضو رسمً.

تحدد بنص تنظٌمً، طرٌقة تعٌٌن أعضاء 
 المجلس اإلداري وفق التركٌبة المذكورة وكذا مدة 
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 7التعديل رقم : 

 

 املادة ألاصلية التعديل املقترح التبرير

 

 

 

 

إضافت عمليت املىاقشت حتى ال جكىن عمليت 

 املصادقت عمليت شكليت

 04المادة 

 ٌختص المجلس اإلداري لمكتب التكوٌن المهنً
وإنعاش الشغل، فً إطار اجتماعاته الخاصة 

 بالتكوٌن المستمر، بممارسة المهام التالٌة :

المصادقة على اإلجراءات العملٌة المناقشة و •
لتطبٌق اإلستراتٌجٌة الوطنٌة للتكوٌن المستمر التً 

 ؛نفٌذهاتعدها الحكومة، واإلشراف على ت

ق المصادقة على دلٌل المساطر المتعلو المناقشة •
المشار إلٌه فً  رببرامج وعملٌات التكوٌن المستم

 ؛أدناه 09المادة 

المصادقة على حصٌلة برامج التكوٌن و المناقشة •
 ؛ستمرالمنجزة خالل السنة المنصرمةالم

المصادقة على برنامج العمل لتنمٌة و المناقشة •

 التكوٌن المستمر للسنة الموالٌة ؛

لمٌزانٌة المصادقة على مشروع اوالمناقشة  •
صة لتموٌل برامج التكوٌن السنوٌة المخص

 ؛المستمر

المصادقة على تقرٌر نتائج االفتحاص  المناقشة  •

 04المادة 

ٌختص المجلس اإلداري لمكتب التكوٌن المهنً 
وإنعاش الشغل، فً إطار اجتماعاته الخاصة 

 بالتكوٌن المستمر، بممارسة المهام التالٌة :

ات العملٌة لتطبٌق المصادقة على اإلجراء• 
اإلستراتٌجٌة الوطنٌة للتكوٌن المستمر التً تعدها 

 ؛نفٌذهاالحكومة، واإلشراف على ت

المصادقة على دلٌل المساطر المتعلق ببرامج  •
المشار إلٌه فً المادة  روعملٌات التكوٌن المستم

 ؛أدناه 09

المصادقة على حصٌلة برامج التكوٌن  •
 ؛المنصرمة ستمرالمنجزة خالل السنةالم

المصادقة على برنامج العمل لتنمٌة التكوٌن  •
 المستمر للسنة الموالٌة ؛

المصادقة على مشروع المٌزانٌة السنوٌة  •
 ؛صة لتموٌل برامج التكوٌن المستمرالمخص

المصادقة على تقرٌر نتائج االفتحاص المالً  •
ر عملٌات وبرامج التكوٌن والمحاسبً المتعلق بتدبٌ
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ر عملٌات وبرامج المالً والمحاسبً المتعلق بتدبٌ
 ؛التكوٌن المستمر

برامج  متقارٌر تقٌٌالمصادقة على  المناقشة •
وعملٌات التكوٌن المستمر وانعكاساتها االقتصادٌة 

 الجتماعٌة والمهنٌة.وا

وٌمكن للمجلس أن ٌحدث لجانا تقنٌة خاصة 
 ٌكلفها بالقٌام، تحت إشرافه، بمهام محددة.

 
 

 ؛المستمر

المصادقة على تقارٌرتقٌٌم برامج وعملٌات  •
التكوٌن المستمر وانعكاساتها االقتصادٌة 

 واالجتماعٌة والمهنٌة.

وٌمكن للمجلس أن ٌحدث لجانا تقنٌة خاصة 
 ٌكلفها بالقٌام، تحت إشرافه، بمهام محددة.
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 8التعديل رقم : 

 

 املادة ألاصلية التعديل املقترح التبرير

 

ورة حضىر ممثلي كل الفئاث التي ًتكىن منها ضز 

املجلس إلاداري خاصت وأن كل عضى في املجلس 

 لدًه هائب ًمكً ان ًىىب عىه

 01المادة 

ٌشترط لصحة مداوالت مجلس اإلدارة أن 
ٌحضرها ما ال ٌقل عن ثلثً أعضائه. وفً حالة 
عدم توافر هذا النصاب، ٌوجه الرئٌس الدعوة إلى 

ماع ثان خالل الخمسة عشر المجلس لعقد اجت
( ٌوما الموالٌة على أبعد تقدٌر. وفً هذه 05)

أٌا كان عدد  الحالة، ٌتداول المجلس بكٌفٌة صحٌحة
شرٌطة أن تكون كل الفئات  الحاضرٌناألعضاء 

 .التً ٌتكون منها المجلس اإلداري ممثلة

وتتخذ مقررات المجلس بأغلبٌة أصوات األعضاء 
ادلها ٌكون صوت الحاضرٌن، وفً حالة تع

 الرئٌس مرجحا.

 01المادة 

ٌشترط لصحة مداوالت مجلس اإلدارة أن 
ٌحضرها ما ال ٌقل عن ثلثً أعضائه. وفً حالة 
عدم توافر هذا النصاب، ٌوجه الرئٌس الدعوة إلى 
المجلس لعقد اجتماع ثان خالل الخمسة عشر 

( ٌوما الموالٌة على أبعد تقدٌر. وفً هذه 05)
أٌا كان عدد  ل المجلس بكٌفٌة صحٌحةالحالة، ٌتداو

 األعضاء الحاضرٌن.

وتتخذ مقررات المجلس بأغلبٌة أصوات األعضاء 
الحاضرٌن، وفً حالة تعادلها ٌكون صوت 

 الرئٌس مرجحا.
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 9التعديل رقم : 
 

 املادة ألاصلية التعديل املقترح التبرير

 
عن مكتب التكوٌن  لضمان االستقالل التام

 الشغل. اشالمهنً وإنع

 

 07المـادة 

من أجل تمكٌن المكتب من القٌام بمهامه فً 
مجال تدبٌر التكوٌن المستمر، تحدث بقرار 

أعاله،  03للمجلس اإلداري المشار إلٌه فً المادة 
 إدارة المكتب،عن  مستقلةو بنٌة إدارٌة دائمة

وٌحدد المجلس  تتوفر لها تمثٌلٌات جهوٌة
لبنٌة وٌصادق على اإلداري المذكور هٌكلة هذه ا

ساسً على النظام األو تعٌٌن المسؤول عنها
 .هالمستخدمٌ

تكلف البنٌة اإلدارٌة المذكورة بمهمة إعداد 
برنامج العمل السنوي الخاص بالتكوٌن المستمر 
والسهر على تنفٌذه بعد المصادقة علٌه من قبل 

 03المجلس اإلداري المنصوص علٌه فً المادة 
 أعاله.

...... 

 

 07ادة المـ

من أجل تمكٌن المكتب من القٌام بمهامه فً 
مجال تدبٌر التكوٌن المستمر، تحدث بقرار 

أعاله،  03للمجلس اإلداري المشار إلٌه فً المادة 
بنٌة إدارٌة دائمة بإدارة المكتب، وٌحدد المجلس 
اإلداري المذكور هٌكلة هذه البنٌة وٌصادق على 

 تعٌٌن المسؤول عنها.

إلدارٌة المذكورة بمهمة إعداد تكلف البنٌة ا
برنامج العمل السنوي الخاص بالتكوٌن المستمر 
والسهر على تنفٌذه بعد المصادقة علٌه من قبل 

 03المجلس اإلداري المنصوص علٌه فً المادة 
 أعاله.

..... 
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 11التعديل رقم : 

 البــاب السادس

 آلٌات إنجاز برامج التكوٌن المستمر

 
 

 املادة ألاصلية املقترح التعديل التبرير

 
من االضطالع  المنظمات النقابٌة تمكٌن

 التأهٌل بإعادةالمتعلقة بالعملٌات والبرامج 
 ... ومحو االمٌة وبالتكوٌن المستمر

 
 

 21المـادة 

من إعداد مخططات  من أجل تمكٌن المشغلٌن
التكوٌن المستمر الخاصة بأجرائهم، وفق الشروط 

ا فً دلٌل المساطر والكٌفٌات المنصوص علٌه
أعاله، تضطلع  09المشار إلٌه فً المادة 

الجمعٌات، المحدثة لهذا الغرض من قبل المنظمات 
طبقا ألحكام الظهٌر الشرٌف رقم  المهنٌة

 0378جمادى األولى  3الصادر فً  0.58.376
بتنظٌم حق تأسٌس  (0958نوفمبر  05)

 بالعملٌات ،المنظمات النقابٌةكذا و   الجمعٌات،

 5و 4و 3والبرامج المنصوص علٌها فً البنود 
 من هذا القانون. 7من الفقرة الثالثة من المادة 

 

 
 21المـادة 

من أجل تمكٌن المشغلٌن من إعداد مخططات 
التكوٌن المستمر الخاصة بأجرائهم، وفق الشروط 
والكٌفٌات المنصوص علٌها فً دلٌل المساطر 

ضطلع أعاله، ت 09المشار إلٌه فً المادة 
الجمعٌات، المحدثة لهذا الغرض من قبل المنظمات 
المهنٌة، طبقا ألحكام الظهٌر الشرٌف رقم 

 0378جمادى األولى  3الصادر فً  0.58.376
بتنظٌم حق تأسٌس  (0958نوفمبر  05)

بالعملٌات والبرامج المنصوص علٌها  الجمعٌات،
 7من الفقرة الثالثة من المادة  5و 4و 3فً البنود 

 ذا القانون.من ه
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 11التعديل رقم :  

 البــاب السابع

 التنظٌم المالً والمحاسبً

 
 

 املادة ألاصلية التعديل املقترح التبرير

 
 
. 
 

 21المـادة 

تدرج العملٌات المالٌة والمحاسبٌة المتعلقة 
بتدبٌر برامج وعملٌات التكوٌن المستمر من قبل 

 المكتب فً مٌزانٌة مستقلة تشمل :

 الموارد : فً باب

نسبة من ناتج رسم التكوٌن المهنً المحدث لفائدة  •
مكتب التكوٌن المهنً وإنعاش الشغل بموجب 

بها  والتنظٌمٌة الجاري النصوص التشرٌعٌة
 ؛العمل

اإلعانات التً تقدمها كل هٌئة عامة أو خاصة،  •
 ؛أو دولٌةوطنٌة كانت 

 من الكتلة  % 0بنسبة  حكومةمة الهمسا
 جور؛األ

 

  جمٌع الموارد األخرى التً ٌمكن أن تخصص •
 لتموٌل التكوٌن المستمر.  من طرف الدولة

 21المـادة 

تدرج العملٌات المالٌة والمحاسبٌة المتعلقة 
بتدبٌر برامج وعملٌات التكوٌن المستمر من قبل 

 المكتب فً مٌزانٌة مستقلة تشمل :

 فً باب الموارد :

ً المحدث لفائدة نسبة من ناتج رسم التكوٌن المهن •
مكتب التكوٌن المهنً وإنعاش الشغل بموجب 

و التنظٌمٌة الجاري بها  النصوص التشرٌعٌة
 ؛العمل

اإلعانات التً تقدمها كل هٌئة عامة أو خاصة،  •
 ؛أو دولٌةوطنٌة كانت 

جمٌع الموارد األخرى التً ٌمكن أن تخصص  •
 لتموٌل التكوٌن المستمر.
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 12التعديل رقم : 

 
 

 املادة ألاصلية التعديل املقترح لتبريرا

 
باعتبار البنية اإلدارية الدائمة تتوفر حتت اشراف 
اجمللس اإلداري على كافة الصالحيات لتدبري التكوين 

 املستمر فإنه يتعني اخضاعها لالفتحاص.
. 
 

 24المادة 

البنٌة اإلدارٌة المشار الٌها فً المادة  خضعت
مشار إلٌها فً المادة الجمعٌات ال وكذا عالهأ 07

أعاله، كل فٌما ٌخص تدبٌر برامج وعملٌات 01
التكوٌن المستمر التً ٌقوم بها، الفتحاص مالً 
ومحاسبً خارجً، ٌنجزه كل سنة خبٌران 
محاسبٌان مقٌدان بصفة قانونٌة فً جدول هٌئة 

 الخبراء المحاسبٌٌن.

تضمن نتائج االفتحاص المذكور فً تقرٌر ٌرفع 
 03اإلداري المشار إلٌه فً المادة إلى المجلس 

 أعاله، كما تبلغ نسخة منه إلى اإلدارة.

 

 24المادة 

ٌخضع المكتب وكذا الجمعٌات المشار إلٌها فً 
أعاله، كل فٌما ٌخص تدبٌر برامج 01المادة 

وعملٌات التكوٌن المستمر التً ٌقوم بها، 
الفتحاص مالً ومحاسبً خارجً، ٌنجزه كل سنة 

ٌان مقٌدان بصفة قانونٌة فً جدول خبٌران محاسب
 هٌئة الخبراء المحاسبٌٌن.

تضمن نتائج االفتحاص المذكور فً تقرٌر ٌرفع 
 03إلى المجلس اإلداري المشار إلٌه فً المادة 

 أعاله، كما تبلغ نسخة منه إلى اإلدارة.
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 13التعديل رقم : 

 الباب الثامن

 تمرمراقبة إنجاز برامج وعملٌات التكوٌن المس

 

 املادة ألاصلية التعديل املقترح التبرير

 
 حتديد اجلهة املسؤولة

. 
 

 21المادة 

تخضع برامج وعملٌات التكوٌن المستمر التً 
ٌتم إعدادها وإنجازها وتموٌلها وفق الشروط 
والكٌفٌات المحددة فً هذا القانون لمراقبة ٌضطلع 

نتدبون لهذا الغرض من قبل بها أعوان محلفون م
 .المهنً ة الحكومٌة المكلفة بالتكوٌنلسلطا

وتهدف هذه المراقبة إلى ضمان تقٌد المشغلٌن 
والمؤسسات والهٌئات والجمعٌات المشار إلٌها، 

أعاله بأحكام  01و 9و 3على التوالً، فً المواد 
هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبٌقه، وبالعقود 
واالتفاقٌات المبرمة من أجل إنجاز البرامج 

دلٌل المساطر  عملٌات المذكورة، وكذاوال
 أعاله. 09المنصوص علٌه فً المادة 

تباشر المراقبة المذكورة على الوثائق وفً عٌن 
المكان. وتتم وفق الشروط والكٌفٌات المحددة فً 

 دلٌل المساطر المذكور.

 

 21المادة 

تخضع برامج وعملٌات التكوٌن المستمر التً 
لها وفق الشروط ٌتم إعدادها وإنجازها وتموٌ

والكٌفٌات المحددة فً هذا القانون لمراقبة ٌضطلع 
بها أعوان محلفون منتدبون لهذا الغرض من قبل 

 اإلدارة.

وتهدف هذه المراقبة إلى ضمان تقٌد المشغلٌن 
والمؤسسات والهٌئات والجمعٌات المشار إلٌها، 

أعاله بأحكام  01و 9و 3على التوالً، فً المواد 
والنصوص المتخذة لتطبٌقه، وبالعقود هذا القانون 

واالتفاقٌات المبرمة من أجل إنجاز البرامج 
دلٌل المساطر  والعملٌات المذكورة، وكذا

 أعاله. 09المنصوص علٌه فً المادة 

تباشر المراقبة المذكورة على الوثائق وفً عٌن 
المكان. وتتم وفق الشروط والكٌفٌات المحددة فً 

 دلٌل المساطر المذكور.
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 14التعديل رقم : 

 
 

 املادة ألاصلية التعديل املقترح التبرير

 
 
. 
 

 

 

 

 

 

لتفادي الخلط بين املكتب املنهي والبييت إلاداريت 

 املستقلت املكلفت بالتكىيً املستمز

 27المادة 

ٌقوم األعوان المحلفون المنتدبون للقٌام بعملٌات 
أعاله،  06المراقبة المنصوص علٌها فً المادة 

أداء الٌمٌن القانونٌة طبقا للنصوص التشرٌعٌة ب
الجاري بها العمل، وٌلزمون خالل أداء مهامهم 
بكتمان السر المهنً تحت طائلة العقوبات 

من القانون  446المنصوص علٌها فً الفصل 
 الجنائً.

ٌنجز األعوان المحلفون المنتدبون تقرٌرا حول 
ها، كل عملٌة من عملٌات المراقبة التً ٌقومون ب

  المجلس اإلداري البنٌة اإلدارٌة و وٌرفعونه إلى

. 

وٌتعٌن علٌهم، فً حالة معاٌنتهم ألٌة مخالفة 
بمناسبة قٌامهم بمهامهم، تحرٌر محاضر تكون لها 
نفس قوة اإلثبات التً لمحاضر ضباط الشرطة 

 القضائٌة.

مجلس ال من قبلٌحدد نموذج المحضر المذكور 
 .ةٌاإلدار البنٌةمن  اإلداري باقتراح

 

 27المادة 

ٌقوم األعوان المحلفون المنتدبون للقٌام بعملٌات 
أعاله،  06المراقبة المنصوص علٌها فً المادة 

بأداء الٌمٌن القانونٌة طبقا للنصوص التشرٌعٌة 
الجاري بها العمل، وٌلزمون خالل أداء مهامهم 
بكتمان السر المهنً تحت طائلة العقوبات 

من القانون  446لفصل المنصوص علٌها فً ا
 الجنائً.

ٌنجز األعوان المحلفون المنتدبون تقرٌرا حول 
كل عملٌة من عملٌات المراقبة التً ٌقومون بها، 
وٌرفعونه إلى مكتب التكوٌن المهنً وإنعاش 

 الشغل.

وٌتعٌن علٌهم، فً حالة معاٌنتهم ألٌة مخالفة 
بمناسبة قٌامهم بمهامهم، تحرٌر محاضر تكون لها 

قوة اإلثبات التً لمحاضر ضباط الشرطة نفس 
 القضائٌة.

 ٌحدد نموذج المحضر المذكور من قبل اإلدارة.
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 15التعديل رقم : 

 

 املادة ألاصلية التعديل املقترح التبرير

 
 

مً أجل التسزيع بتطبيق كافت مقتضياث هذا 

 القاهىن 

 11المادة 

ٌدخل هذا القانون حٌز التنفٌذ ابتداء من نشره 
رٌدة الرسمٌة...............، غٌر أن بالج

المقتضٌات التً تستوجب إصدار نصوص تطبٌقٌة 
تدخل حٌز التنفٌذ ابتداء من تارٌخ نشر هذه 

ٌتعدى ستة أشهر من تارٌخ ال أن  علىالنصوص 
مع مراعاة  نشر هذا القانون بالجرٌدة الرسمٌة

 األحكام التالٌة.

 12المادة 

ذ ابتداء من نشره ٌدخل هذا القانون حٌز التنفٌ
 بالجرٌدة الرسمٌة...............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

على التعذيالت المقذمة حول مواد مشزوع ث ـيـج التصووتبئ

يتعلق بتىظيم التكويه المستمز لفبئذة  71.06قبوون رقم 

أجزاء القطبع الخبص وبعض فئبت مستخذمي المؤسسبت 

والمقبوالت العمومية واألشخبص اآلخزيه غيز األجزاء 

 الذيه يزاولون وشبطب خبصب

 وعلى المشزوع بزمته



1
انفزٌك  –انفزٌك االشرزاكً    –انفزٌك انحزكً  -فزٌك انرجًع انوطًُ نألحزار  –: فزٌك انعدانح و انرًٍُح  فزق ويجًىػح األغهثُح1

   يجًوعح انعًم انرقديً –االجرًاعً اندًٌقزاطً  اندسروري

يتعلق بتنظيم التكوين  =6.7>رقم  يشزوع قاَىٌَرائج انرصىَد ػهً انرؼدَالخ انًقديح حىل يىاد 
المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات مستخدمي المؤسسات والمقاوالت العمومية 

 ػهً انًشزوع تزيرهو واألشخاص اآلخرين غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا
 
 

 يالحظاخ

يىقف  َرُجح انرصىَد ػهً انرؼدَم َرُجح انرصىَد ػهً انًادج
أصحاب 
 انرؼدَم

يىقف 
 انحكىيح

 انًادج يقدو انرؼدَم
 انًىافقىٌ انًؼارضىٌ انًًرُؼىٌ انًىافقىٌ انًؼارضىٌ انًًرُؼىٌ

  

 ال أحد

 

8 

 

< 

 

--- 

 

 سحة

 

 رفض

فزق ويجًوعح 

األغهثٍح
1
 وانفزٌك 

االسرقالنً نهوحدج 

وانرعادنٍح وفزٌك 

 االذحاد انًغزتً نهشغم

انًادج 

7 

نى َزد تشؤَها أٌ    --- إجًاع كًا جاءخ 

 ذؼدَم
انًادج 

8 

  

 إجًاع كًا عدند

 

 إجًاع

 

سحة 

 جزئً

 

يقثول 

 جزئٍا

فزق ويجًوعح 

األغهثٍح
7

وانفزٌك  

االسرقالنً نهوحدج 

وانرعادنٍح وفزٌك 

 االذحاد انًغزتً نهشغم

 

انًادج 

9 

غٍز  سحة --- ---

 يقثول

فزٌك االذحاد انعاو 

 نًقاوالخ انًغزب

  

 

 إجًاع كًا جاءخ

 

 

--- 

 

 سحة

 

غٍز 

 يقثول

فزق ويجًوعح 

األغهثٍح
7

وانفزٌك  

االسرقالنً نهوحدج 

وانرعادنٍح وفزٌك 

 االذحاد انًغزتً نهشغم

 (ذؼدَهٍُ) 

 

انًادج 

: 

غٍز  ذشثد 1 3 4

 يقثول

انكوَفدرانٍح يجًوعح 

 اندًٌقزاطٍح نهشغم

  

 

 إجًاع كًا جاءخ

 

 

--- 

 

 سحة

 

غٍز 

 يقثول

فزق ويجًوعح 

األغهثٍح
7

وانفزٌك  

االسرقالنً نهوحدج 

وانرعادنٍح وفزٌك 

 االذحاد انًغزتً نهشغم

 

انًادج 

; 

غٍز  سحة

 يقثول

فزٌك االذحاد انعاو 

 نًقاوالخ انًغزب

  

 

 

 إجًاع كًا عدند

 

 كهًح "انصغٍزج جدا: إجًاع إضافح

 

سحة 

 جزئً

 

يقثول 

 جزئٍا

فزق ويجًوعح 

األغهثٍح
7

وانفزٌك  

االسرقالنً نهوحدج 

وانرعادنٍح وفزٌك 

 االذحاد انًغزتً نهشغم

 

انًادج 

< 

 حذف انعثاراخ األونى يٍ انفقزج :
 2/ انًًرُعوٌ:  3/انًعارضوٌ:  1انًوافقوٌ: 

 

ذشثث 

 جزئً

رفض 

 جزئً

انعاو فزٌك االذحاد 

 نًقاوالخ انًغزب

 )ذؼدَهٍُ(

 إضافح "وخصوصا" : إجًاع

  

 

 

 إجًاع كًا عدند

 

 

 

 ال أحد

 

 

 

1 

 

 

 

6 

سحة 

 جزئً

يقثول 

 جزئٍا

فزق ويجًوعح 

األغهثٍح
7

وانفزٌك  

االسرقالنً نهوحدج 

وانرعادنٍح وفزٌك 

 االذحاد انًغزتً نهشغم

 ذؼدَالخ( <)

 

 

 

انًادج 

= 

سحة 

 جزئً

 يقثول

 جزئٍا

فزٌك االذحاد انعاو 

 نًقاوالخ انًغزب

 )ذؼدَهٍُ(

سحة 

 جزئً

يقثول 

 جزئٍا

يجًوعح انكوَفدرانٍح 

 اندًٌقزاطٍح نهشغم

 ذؼدَالخ( =) 
 

 

 

 

                                                 
 



1
انفزٌك  –انفزٌك االشرزاكً    –انفزٌك انحزكً  -فزٌك انرجًع انوطًُ نألحزار  –: فزٌك انعدانح و انرًٍُح  فزق ويجًىػح األغهثُح1

   يجًوعح انعًم انرقديً –االجرًاعً اندًٌقزاطً  اندسروري

 يالحظاخ

يىقف  َرُجح انرصىَد ػهً انرؼدَم َرُجح انرصىَد ػهً انًادج
أصحاب 
 انرؼدَم

يىقف 
 انحكىيح

 انًادج يقدو انرؼدَم
 انًىافقىٌ انًؼارضىٌ انًًرُؼىٌ انًىافقىٌ انًؼارضىٌ انًًرُؼىٌ

  

 

 

 

 ال أحد

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

< 

 

"...... ال ذقم انفقزج ب : ذعدٌم : -7

 أٌاو..." 3يدذه عٍ 
 0/ انًًرُوٌ  1/ انًعارضوٌ  6انًوافقوٌ 

 

 ذعدٌم انهجُح تإضافح فقزج "ج"-8

 اإلجًاع

  

غٍز 

 يقثول

فزق ويجًوعح 

األغهثٍح
7

وانفزٌك 

االسرقالنً نهوحدج 

وانرعادنٍح وفزٌك 

 االذحاد انًغزتً نهشغم

 

 

انًادج 

> 

غٍز  سحة

 يقثول

فزٌك االذحاد انعاو 

 نًقاوالخ انًغزب

ذشثد 

 جزئً

غٍز 

 يقثول

يجًوعح انكوَفدرانٍح 

 اندًٌقزاطٍح نهشغم

 ذؼدَالخ( :)
ذى سحة فقزج "د" 

يٍ انرؼدَم انذٌ 

يجًىػح ذقديد تغ 

انكىَفدرانُح 

اندًَقزاطُح 

نهشغم، ألٌ انسُد 

انىسَز اػرثز أٌ 

ػثارج "انهُآخ 

األخزي" 

انًرضًُح فٍ انثُد 

 ?"ج" يٍ انًادج 

ذشًم حرً 

 انًُظًاخ انُقاتُح

 

 

 

 إجًاع كًا جاءخ

 

 

 

--- 

 

 سحة

 

غٍز 

 يقثول

فزق ويجًوعح 

األغهثٍح
7

وانفزٌك 

االسرقالنً نهوحدج 

وانرعادنٍح وفزٌك 

 االذحاد انًغزتً نهشغم

 )ذؼدَهٍُ( 

 

 

 

انًادج 

? 

غٍز  سحة

 يقثول

يجًوعح انكوَفدرانٍح 

 اندًٌقزاطٍح نهشغم

 ()ذؼدَهٍُ

  

 

 

 إجًاع كًا عدند

 

 

 

 إجًاع كًا عدند تانهجُح

يقثول  

تصٍغح 

 انهجُح

فزق ويجًوعح 

األغهثٍح
7

وانفزٌك 

االسرقالنً نهوحدج 

وانرعادنٍح وفزٌك 

 انًغزتً نهشغماالذحاد 

 

 

انًادج 

76 

غٍز  سحة

 يقثول

فزٌك االذحاد انعاو 

 نًقاوالخ انًغزب

غٍز  سحة

 يقثول

يجًوعح انكوَفدرانٍح 

 اندًٌقزاطٍح نهشغم

  

 

 إجًاع كًا عدند

 

 

 إجًاع كًا عدند تانهجُح

  

يقثول 

تصٍغح 

 انهجُح

فزق ويجًوعح 

وانفزٌك 7األغهثٍح

االسرقالنً نهوحدج 

وانرعادنٍح وفزٌك االذحاد 

 )ذؼدَهٍُ(انًغزتً نهشغم 

انًادج 

77 

فزٌك االذحاد انعاو  غٍز يقثول ذشثث 2 5 ال أحد 5 2 ال أحد 

 نًقاوالخ انًغزب
انًادج 

78 

  

 

 

 إجًاع كًا عدند

 

 

1 

 

 

 ال أحد

 

 

6 

 

ذشثث 

 جزئً

 

يقثول 

 جزئٍا

فزق ويجًوعح 

وانفزٌك 7األغهثٍح

االسرقالنً نهوحدج 

وانرعادنٍح وفزٌك االذحاد 

 )ذؼدَهٍُ(انًغزتً نهشغم 

 

 

 

انًادج 

79 
فزٌك االذحاد انعاو  غٍز يقثول سحة ---

 نًقاوالخ انًغزب

يجًوعح انكوَفدرانٍح  غٍز يقثول سحة ---

 اندًٌقزاطٍح نهشغم

 ذؼدَالخ( :)

  

 

 

 ال أحد

 

 

 

1 

 

 

 

6 

 

 ال أحد   

 

1 

 

6 

  

يقثول 

 جزئٍا

فزق ويجًوعح 

وانفزٌك 7األغهثٍح

االسرقالنً نهوحدج 

وانرعادنٍح وفزٌك االذحاد 

 )ذؼدَهٍُ(انًغزتً نهشغم 

 

 

 

انًادج 

 إضافح فقزج أخٍزج : :7
 0/انًًرُعوٌ:  1/انًعارضوٌ:6انًوافقوٌ:

غٍز  ذشثث

 يقثول

فزٌك االذحاد انعاو 

 نًقاوالخ انًغزب

 )ذؼدَهٍُ(
 

 إضافح كهًح "انرداول" : إجًاع
يقثول  

تصٍغح 

 انهجُح

يجًوعح انكوَفدرانٍح 

 اندًٌقزاطٍح نهشغم

 

 

 

 

 

 

 

 



1
انفزٌك  –انفزٌك االشرزاكً    –انفزٌك انحزكً  -فزٌك انرجًع انوطًُ نألحزار  –: فزٌك انعدانح و انرًٍُح  فزق ويجًىػح األغهثُح1

   يجًوعح انعًم انرقديً –االجرًاعً اندًٌقزاطً  اندسروري

 

 

 

 

 

 يالحظاخ

يىقف  َرُجح انرصىَد ػهً انرؼدَم َرُجح انرصىَد ػهً انًادج
أصحاب 
 انرؼدَم

يىقف 
 انحكىيح

 انًادج يقدو انرؼدَم
 انًىافقىٌ انًؼارضىٌ انًًرُؼىٌ انًىافقىٌ انًؼارضىٌ انًًرُؼىٌ

  

 إجًاع كًا عدند
 

 إجًاع كًا ذى ذعدٌهه تانهجُح

يقثول  

تصٍغح 

 انهجُح

فزٌك االذحاد انعاو 

 نًقاوالخ انًغزب
انًادج 

7; 

  

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 إجًاع

  

يقثول 

 جزئٍا

فزق ويجًوعح 

األغهثٍح
7

وانفزٌك 

االسرقالنً نهوحدج 

وانرعادنٍح وفزٌك 

 االذحاد انًغزتً نهشغم

 

انًادج 

7< 

غٍز  ذشثث 2 3 1

 يقثول

يجًوعح انكوَفدرانٍح 

 اندًٌقزاطٍح نهشغم

  

 إجًاع كًا عدند

 

 إجًاع

فزٌك االذحاد انعاو  يقثول 

 نًقاوالخ انًغزب

 (ذؼدَالخ 9)

 

انًادج 

7= 
غٍز  سحة

 يقثول

يجًوعح انكوَفدرانٍح 

 اندًٌقزاطٍح نهشغم

 ذؼدَالخ( 9)

نى َزد تشؤَها أٌ    --- إجًاع كًا جاءخ 

 ذؼدَم
انًادج 

7> 

نى َزد تشؤَها أٌ    --- إجًاع كًا جاءخ 

 ذؼدَم
انًادج 

7? 

  

 

 

 ال أحد

 

 

 

2 

 

 

 

5 

 

 

--- 

 

 سحة

 

غٍز 

 يقثول

فزق ويجًوعح 

األغهثٍح
7

وانفزٌك 

االسرقالنً نهوحدج 

وانرعادنٍح وفزٌك 

 االذحاد انًغزتً نهشغم

 )ذؼدَهٍُ(

 

 

 

انًادج 

86 

غٍز  ذشثث 1 3 2

 يقثول

فزٌك االذحاد انعاو 

 نًقاوالخ انًغزب

غٍز  سحة ---

 يقثول

يجًوعح انكوَفدرانٍح 

 اندًٌقزاطٍح نهشغم

نى َزد تشؤَها أٌ    --- إجًاع كًا جاءخ 

 ذؼدَم
انًادج 

87 

  

 

 إجًاع كًا عدند

 

 إجًاع

  

 يقثول

فزق ويجًوعح 

األغهثٍح
7

وانفزٌك 

االسرقالنً نهوحدج 

وانرعادنٍح وفزٌك 

 االذحاد انًغزتً نهشغم

 

 

انًادج 

88 

يقثول   ---

 جزئٍا

فزٌك االذحاد انعاو 

 نًقاوالخ انًغزب

 )ذؼدَهٍُ(

  

 

 

 

 ال أحد

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

6 

 

--- 

 

 سحة

 

غٍز 

 يقثول

فزق ويجًوعح 

األغهثٍح
7

وانفزٌك 

االسرقالنً نهوحدج 

وانرعادنٍح وفزٌك 

 االذحاد انًغزتً نهشغم

 

 

 

انًادج 

غٍز  ذشثث 1 5 1 89

 يقثول

فزٌك االذحاد انعاو 

 نًقاوالخ انًغزب

 %1يساهًح انحكويح تُسثح إضافح "ذعدٌم 

 "يٍ كرهح األجور

 0انًًرُعوٌ / 5انًعارضوٌ / 2انًوافقوٌ 

 ذشثث

 جزئً

يقثول 

 جزئٍا

يجًوعح انكوَفدرانٍح 

 اندًٌقزاطٍح نهشغم

 )ذؼدَهٍُ(

 إضافح "يٍ طزف اندونح" : إجًاع

 

 
 

 



1
انفزٌك  –انفزٌك االشرزاكً    –انفزٌك انحزكً  -فزٌك انرجًع انوطًُ نألحزار  –: فزٌك انعدانح و انرًٍُح  فزق ويجًىػح األغهثُح1

   يجًوعح انعًم انرقديً –االجرًاعً اندًٌقزاطً  اندسروري

 

 

 يالحظاخ

يىقف  َرُجح انرصىَد ػهً انرؼدَم َرُجح انرصىَد ػهً انًادج
أصحاب 
 انرؼدَم

يىقف 
 انحكىيح

 انًادج يقدو انرؼدَم
 انًىافقىٌ انًؼارضىٌ انًًرُؼىٌ انًىافقىٌ انًؼارضىٌ انًًرُؼىٌ

  

 

 

 إجًاع كًا عدند

 

 

 

 إجًاع

  

 يقثول

فزق ويجًوعح 

األغهثٍح
7

وانفزٌك 

االسرقالنً نهوحدج 

وانرعادنٍح وفزٌك 

 االذحاد انًغزتً نهشغم

 

 

انًادج 

8: 

فزٌك االذحاد انعاو  يقثول 

 نًقاوالخ انًغزب

يجًوعح انكوَفدرانٍح  يقثول 

 اندًٌقزاطٍح نهشغم

نى َزد تشؤَها أٌ    --- إجًاع كًا جاءخ 

 ذؼدَم
انًادج 

8; 

غٍز  سحة --- إجًاع كًا جاءخ 

 يقثول

يجًوعح انكوَفدرانٍح 

 اندًٌقزاطٍح نهشغم
انًادج 

8< 

  

 

 

 إجًاع كًا ػدند

 

 إجًاع

 

 

 

 يقثول

فزق ويجًوعح 

األغهثٍح
7

وانفزٌك 

االسرقالنً نهوحدج 

وانرعادنٍح وفزٌك 

 االذحاد انًغزتً نهشغم

 

 

 

انًادج 

غٍز  ذشثث  7 ; 7 =8

 يقثول

انعاو فزٌك االذحاد 

 نًقاوالخ انًغزب

 )ذؼدَهٍُ(

غٍز  سحة ---

 يقثول

يجًوعح انكوَفدرانٍح 

 اندًٌقزاطٍح نهشغم

 )ذؼدَهٍُ(

نى َزد تشؤَها أٌ    --- إجًاع كًا جاءخ 

 ذؼدَم
انًادج 

8> 

نى َزد تشؤَها أٌ    --- إجًاع كًا جاءخ 

 ذؼدَم
انًادج 

8? 

َزد تشؤَها أٌ  نى   --- إجًاع كًا جاءخ 

 ذؼدَم
انًادج 

96 

نى َزد تشؤَها أٌ    --- إجًاع كًا جاءخ 

 ذؼدَم
انًادج 

97 

ذهرشو 

انحكىيح 

تإصدار 

انقىاٍَُ 

انرُظًُُح 

تؼد انرشاور 

يغ جًُغ 

انفزقاء فٍ 

أجم ال َرؼدي 

 سُح

 

 

 

 

 ال ألحد

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

< 

 

 

 إجًاع

  

يقثول 

 جزئٍا

فزق ويجًوعح 

األغهثٍح
7

وانفزٌك 

االسرقالنً نهوحدج 

وانرعادنٍح وفزٌك 

 االذحاد انًغزتً نهشغم

 )ذؼدَهٍُ(

 

 

انًادج 

98 

غٍز  ذشثث 7 > ال أحد

 يقثول

فزٌك االذحاد انعاو 

 نًقاوالخ انًغزب

غٍز  سحة ---

 يقثول

يجًوعح انكوَفدرانٍح 

  اندًٌقزاطٍح نهشغم

 5 انًىافقـــىٌ @  @ هَرُجح انرصىَد ػهً يشزوع انقاَىٌ  تزير 
 1انًؼارضـىٌ @

 1 ـىٌ @ـــانًًرُؼ
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  علٌه اللجنة معدالعلٌه اللجنة معدال  وافقتوافقتالقانون كما القانون كما مشروع مشروع 
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