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 مذكرة تقديمية:

والصغرية والصغرية  املتوسطة  املغربية  املقاوالت  عدة    تعاين  من  جدا 

الوطين. ولعل   النس يج الاقتصادي  اندماهجا يف  ماكنية  ا  صعوابت حتول دون 

الغرامات الاس تثنائية واليت يتضمهنا الفصل   أ ساسا يه  أ برز هذه الصعوابت 

  27)  1392جامدى الثانية    15بتارخي     1.72.184من الظهري الرشيف رمق     27

كام مت تغيريه وتمتميه، ذكل أ نه    ( يتعلق بنظام الضامن الاجامتعي،1972يوليوز  

س نة   دلى  2004قبل  الاشرتاك  واجبات  تؤدي  املغربية  املقاوالت  اكنت   ،

صندوق الضامن الاجامتعي وكذكل اذلعائر الناجتة عن التأ خري يف الترصحي أ و  

يف ال داء بطريقة سهةل ومنتظمة، حيث اكنت قمية الغرامات عن عدم التوصل  

( درامه عن لك شهر ) الفصل  05مخسة )  زال تتجاو بورقة الترصحي ابل جراء  

  27)  1392جامدى الثانية    15بتارخي     1.72.184من الظهري الرشيف رمق     27

( يتعلق بنظام الضامن الاجامتعي(، لكن هذه الغرامات تضاعفت  1972يوليوز  

من الظهري الرشيف املذكور    27( مرات مع تفعيل مقتضيات الفصل  10عرشة )

تغيري  مت  بعدما  ابلقانون  أ عاله  رمق    17.02ه  الرشيف  الظهري  بتنفيذه  الصادر 

حيث أ صبحت    2004نونرب    4املوافق ل    1425رمضان    21بتارخي    1.04.127
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زاء الصندوق الوطين للضامن   املقاوالت املغربية غري قادرة عىل تسوية وضعيهتا ا 

ما  الاجامتعي يف الشق املتعلق ابلغرامات الاس تثنائية ويف نفس الوقت تأ دية  

  ق.بذمهتا فامي يتعلق ابلغرامات العادية اليت اكنت يف متناولها يف الساب

ننا يف فريق التجمع الوطين لل حرار نعترب أ ن مقتضيات  الفصل   من    27ا 

الظهري الرشيف املذكور أ عاله فهيا حيف كبري وتعد عىل املقاوالت عرب الغرامات  

أ و التأ خري عن  الاس تثنائية واملبالغ فهيا يف حاةل عدم الترصحي بأ حد ال جراء،   

الترصحي دلى الصندوق الوطين للضامن الاجامتعي أ و يف حاةل حصول خطأ  يف 

الترصحي أ و عدم توصلها بورقة الترصحي ابل جور حىت لو مت ذكل من طرف  

املقاوةل، خاصة وأ ن  الصندوق الوطين للضامن الاجامتعي غالبا ما يتأ خر كثريا  

بعد املقاوةل  شعار  ا  أ و  يف  أ ربع  بعد  ابل جراء، وذكل  الترصحي  بورقة  توصلها  م 

مخس س نوات مما جيعل املقاوةل عاجزة عن أ داء هذه املبالغ الضخمة اليت جتاوز  

ماكنياهتا ورمق معامالهتا يف غالب ال حيان   .ا 

الوطين   الصندوق  يتوصل  مل  ذا  ا  املثال  سبيل  عىل  أ نه  اال شارة  وجتب 

الترصحي بورقة  يناير    للضامن الاجامتعي  شعار    2013لل جري عن شهر  ا  ومت 

، فا ن قمية هذه الغرامات تزتايد بطريقة 2019املشغل بعدم التوصل هبا يف يناير  
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درمه عن لك أ جري، ما جيعل املقاوالت املعنية عرضة    262800هموةل لتصل ا ىل  

من الظهري الرشيف    27لال فالس بسبب التعسف يف تطبيق مقتضيات الفصل  

 .واذلي أ حضى يشلك خطرا عىل تطور النس يج املقاواليت الوطين  املذكور أ عاله

يتضمن   اذلكر  السالف  القانون  هذا  مادام  أ نه  موضوعية  وبلك  نعتقد 

ما  مقتضيات اكفية لزجر اخملالفات املرتبطة بعدم الترصحي ابل جراء عىل غرار  

لغاء مقت   وه ننا نقرتح ا  ضيات  معمول به عىل مس توى املدونة العامة للرضائب، فا 

جراء هاما ورضوراي لضامن اس مترار املقاوةل    واذلي   27الفصل   يشلك يف نظران ا 

 .هبدف دمع الاستامثر ومن أ جل خلق فرص الشغل ببالدان

ذلا، ارتأ ى فريق التجمع الوطين لل حرار تقدمي هذا املقرتح والقايض بنسخ  

ليه أ عاله لتجاوز هذه الوضع   27املادة   ية الصعبة من الظهري الرشيف املشار ا 

 دما بعاليت أ صبحت تعاين مهنا املقاوةل وضامن متوقع أ فضل لبالدان مضن عامل  

 . ييل نص هذا التعديل وفامي 19-كوفيد
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  1.72.184رقم من الظهير الشريف بمثابة قانون  27بنسخ المادة  مقترح قانون

( يتعلق بنظام الضمان 1972يوليوز  27)1392جمادى الثانية  15 بتاريخ

 .االجتماعي، كما تم تغييره وتتميمه

 °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 مادة فريدة 

جامدى الثانية    15بتارخي    1.72.184رمق  من الظهري الرشيف مبثابة قانون    27تنسخ املادة  

  :( يتعلق بنظام الضامن الاجامتعي، كام مت تغيريه وتمتميه1972يوليوز  27) 1392

 27المادة 

جيب أ ن يوجه املشغل ا ىل الصندوق الوطين للضامن الاجامتعي طبق الرشوط والآجال  

 .ملؤسسةاحملددة يف النظام ادلاخيل ترصحيا بأ جور لك مأ جور من املأ جورين العاملني اب 

العدد   أ و يفوق متوسط  يتعني عىل املشغل اذلي يتوفر عىل عدد من ال جراء يساوي 

الفصل   ليه يف  ا  أ جرائه عرب الوسائل    26الس نوي لل جراء املشار  بأ جور  أ ن يرصح  أ عاله 

الالكرتونية وفق الرشوط والكيفيات احملددة يف النظام ادلاخيل للصندوق الوطين للضامن  

 .الاجامتعي

درهام عىل لك نقص يف الترصحي ابل جور    50درمه غرامة قدرها    5.000وتفرض يف حدود  

غفال لك مأ جور  .أ و عىل ا 

ويرتتب عن عدم اال دالء يف الآجال املقررة ابلوثيقة املنصوص علهيا يف املقطع ال ول فرض  

أآخر ترصحي قدمه    50غرامة قدرها   مأ جور مدرج يف  أ ن  درامه عن لك  املشغل من غري 

 .( درمه 5000يتجاوز مجموع الغرامات مخسة أ الف ) 

ذا جتاوزت مدة التأ خري شهرا واحدا طبقت الغرامة حامت عن لك شهر أ و جزء شهر من   وا 

 .التأ خري اال ضايف 
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أ ظهرت   مأ جور  الغرامة عن لك  أ ن قدم ترصحيا وجب تطبيق  للمشغل  ذا مل يس بق  وا 

درمه عن لك أ جل من    500غري أ ن يتجاوز مجموع الغرامات  املراقبة أ نه يعمل ابملؤسسة من 

 .الآجال املذكورة 

( درهام عن لك  50( درمه غرامة قدرها مخسون ) 5000تفرض يف حدود مخسة أ الف ) 

 .مأ جور مل يمت الترصحي به عرب الوسائل الالكرتونية طبقا ل حاكم الفقرة الثانية أ عاله 

ا  هذا  يف  املقررة  الغرامات  مبلغ  للضامن  ويصفى  الوطين  للصندوق  العام  املدير  لفصل 

الاجامتعي ويتعني أ داؤها يف امخلسة عرش يوما املوالية لتبليغها يف رساةل مضمونة وتس تخلص  

 .كام هو الشأ ن يف واجبات الاشرتاك 

 

 

 


