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 : ات األساسية بني وال واجلماعات الرتابية  رئيس جلنة الداخلية  
                                                                  

 د ـد ش م ـ أح د  ـ السي 
 

 : ـــة ـــــ ــرر اللجنـــــــ ــ ــ قــــ ــ م   نائـــــــب                  
 

 عبد الكريم مهدي   لسيد ا 
 :املقرر مساعد حتت إشراف السيد ريراتقي الذي قام بإعداد الارداإلاقم طلا      

 ؛لحة اللجنة(س مص)رئي  وانـرض ارقـط السيد*   

 ؛عـيـق مطـوفيـت السيد*

 ؛هلبـوبـي ةـزهـالسيدة ن* 

  ؛2019أكتوبر  2  :نون على اللجنةتاريخ إحالة مشروع القا  *

 ؛2020 يوليوز  2: ننوالقا وعمشر على تيوالتصالدراسة و تاريـخ  * 

            االمجاع معدال؛ قانون: صويت على املشروعجة الت* نتي 

 16، 11، 10، 6، 5، 4، 3، 2املادة األوىل،  ،عنوان مشروع القانون :ةـواد املعدلـ* امل

 .(مادة إضافية) 22 واملادة

 ؛اعاتثالث اجتماالجتمـاعـات: دد ــع*     

   دقيقة. 55تسع ساعات و العمـل: تاـاعـد سدـع* 

 ة ـ ي ـ ـ قن ــــ ة ت ـ ق ور 
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 بسم هللا الرحمان الرحيم 
                                                                                    

 حترم، رئيس املالسيد ال

 والسادة الوزراء املحترمون، السيدات

 السيدات والسادة املستشارون املحترمون،

عدته أالتقرير الذي  نص  رأعرض على مجلسنا املوق نيشرفني أ

سية بمناسبة دراستها سال لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات ا

 يفوظاألعمال الجتماعية مل مؤسسةبتعلق ي 37.18ملشروع القانون رقم 

كما أحيل من طرف ) الترابية ومجموعاتها وهيئاتها وأعوان الجماعات 

 (.الحكومة

قانون في اجتماعاتها املنعقدة على الة مشروع هذا اللجنارست دت

، برئاسة السيد أحمد 2020 يوليوز  2و يونيو 23و مارس 9التوالي بتاريخ 

ب لدى دتنالوزير امل السيد نور الدين بوطيب شد رئيس اللجنة، وبحضور 

 الداخلية.ير وز 

ير بعرض وز الالسيد  قدم، ت2020مارس  9وفي الجتماع املنعقد بتاريخ         

للنهوض باألوضاع تولي الهتمام الالزم الوزارة أن  قيم أبرز من خالله

ان العاملين بمختلف الجماعات الترابية، ة للموظفين واألعو عيماالجت

هذا  تم إعداد حيث موظف، 000 100 مالياإلجوالذين يفوق عددهم 

ء الفرقا تلفوفق مقاربة تشاركية وبتشاور مع مخ املشروع قانون 

  جتماعيين.ال 

ن كو ت جمعية ذات املنفعة العامة، يمكن أنتعتبر  املؤسسةوأوضح أن            

، رابية الكبرى على صعيد بعض الجماعات التلها فروعا على صعيد الجهات و 
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ا جميع موظفي وأعوان الجماعات الترابية وبجو  ا من خدماتهسيستفيد 

وكذا موظفي  ،ا وأزواجهماتهوهيئ ةيرابوهيئاتها ومتقاعدي الجماعات الت

الشؤون ة ايالجماعات الترابية املنخرطين حاليا بمؤسسة الحسن الثاني لرع

وكذا أزواج وأبناء  ،ةالجتماعية لرجال السلطة التابعين لوزارة الداخلي

 رح بهم. ين املصطر نخأرامل املو 

 تدما املؤسسة املذكورة تهدف إلى تقديم مختلف الخ وأفاد أن    

ية للمنخرطين، منها تشجيع مشاريع سكنية أو إنجازها لفائدة ماعالجت

املؤسسات العمومية والشبه  مع قياتفا تإبرام ال، منخرطي املؤسسة

دواء، لا، ب، العالجين املنخرطين من التطبيالعمومية والخاصة لتمك

يم، يخالتين، الحج، تملك وسائل النقل، متابعة التعليم العالي لألبناء، أمالت

إبرام اتفاقيات مع البنوك ومؤسسات ، طياف واإلقامة السياحيةلصا

سة من الستفادة من القروض الستهالكية ؤسملالتمويل لتمكين منخرطي ا

ثقافية  ةطنشتنظيم أا ، وكذكية بشروط تفضيليةبنومن الخدمات ال

 اضية وترفيهية لفائدة منخرطي املؤسسة وأزواجهم وأبنائهم.وري

على مراعاة مشاركة حرص شكيل هياكل املؤسسة ت نأبرز أ كما     

رابية، ومنها على لتا مختلف املكونات املتواجدة بقطاع الجماعات

ها، ت الترابية بكل مستوياتا الخصوص: ممثلين عن رؤساء مجالس الجماع

ن وكذا املوظفين الرسميين املنتخبين باللجان اإلدارية املنخرطي نعن ممثلي

ضافة إلى أعضاء يتم اقتراحهم من طرف النقابات باإل ضاء، عاأل  املتساوية

 ة النوع.ربقا األكثر تمثيلية بالقطاع، مع مراعاة م

توقف عند تنصيص  في تسيير املؤسسة، الجيدة ومن أجل ضمان الحكامة

عها ملراقبة املفتشية العامة للمالية، كما تخضع جوب خضو و  لىن عالقانو مشروع 
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ويمكن  ،لق بمدونة املحاكم املاليةتعامل 62.99م ألحكام القانون رق

الية أو ات املليعمالتدقيق لإلدارة الترابية القيام ب للمفتشية العامة

حسابات املؤسسة  أن افأض، و افتحاص تدبيرها و املحاسبية للمؤسسة 

إلزاميا تحت مسؤولية مكتب للخبرة لتقييم وي، يجرى نسق لتدقيضع خت

أكد من مدى تطابق البيانات التسسة و ؤ ملل نظام املراقبة الداخلية

 السنوية لوضعيتها وممتلكاتها ونتائجها. 

 م؛تر حالسيد الرئيس امل

 والسادة الوزراء املحترمون؛السيدات 

 ن املحترمون؛املستشارو  السيدات والسادة

على  النقاش العام سياقاملستشارين في السادة و  داتسيلاعبر       

ى تنمية وتطوير خالذي يتو  ون نوع قااملشر  اهذ األهمية التي يكتسيها 

الترابية ت عا الخدمات الجتماعية لفائدة شريحة موظفي وأعوان الجما 

ا ت إليهمع تستحق اللتفا تقدم خدمات للمجتالتي ومجموعاتها وهيئاتها، و 

 جتماعية ومنحها مؤسسة اجتماعية تليق بتضحياتها، ا ال هتيوضعين وتحس

وتوقفت ملشروع قانون، ينهم معن تثارين شتملسعبر أغلب السادة او 

وتهيء ة سسبعض التدخالت عند التأخر الذي حال دون إخراج هذه املؤ 

يعد من أهم مخرجات  خصوصا أنههذا املشروع قانون الذي طال انتظاره، 

بين النقابات األكثر تمثيلية إلى حيز الوجود قطاعي لااعي وار الجتمالح

وكان له األثر  2007سنة و  2002 سنةقيعه و تتم ووزارة الداخلية الذي 

من  نما الحر الحيف و  بسببشغيلة الجماعات الترابية الس يء على 

 ديدة.مجموعة من املكتسبات الجتماعية على امتداد سنوات ع
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 ستجيبت  املؤسسة يجب أن ههذ نأتدخالت وأكدت بعض ال    

 اتسسؤ ملا مستوى  في تكون  وأن واملوظفين املوظفات كل لتطلعات

  للموظفين جليلة خدمات تقدم لتيوا املجال هذا في الرائدة تماعيةجال 

ا أن هذه الفئة من املوظفين وأعوان وصخص واملستخدمين، واألطر

عويضات والت ر جو أل ا وهزالة التهميش واإلقصاءتعاني الجماعات الترابية 

، وتدهور شروط وبنيات العمل، املقدمةالخدمات الجتماعية ضعف و 

لتعسف اإلداري والسياس ي، عالوة التكوين، واستفحال افيز و التح باوغي

فاقات وتأخير الستفادة من حذف تالعلى الستثناء واإلقصاء من كل 

املهنية،  ةكفاءائية، وامتحانات الا ومن الترقيات الستثنالساللم الدني

ات شغيلة قطاعوالحرمان من كل الخدمات الجتماعية التي تستفيد منها 

 .وميةمع

السادة املستشارين أن اتفاق الحوار  ومن جهة أخرى، أفاد أحد

لم تأتي في هذا املشروع، مؤكدا في  اتضيالجتماعي يتضمن بعض املقت

ها، يمقدتم تالتعديالت التي سي ت على ضرورة تضمينها فينفس الوق

ي، خصوصا مطالبا من السيد الوزير املنتدب التفاعل معها بشكل إيجابو 

 د لشخصه.ل لهذا التفاق يعو صالتو  ضل فيفلن اأ

ذه الفئة ه بهوتطرق السادة املستشارين إلى أهمية الدور الذي تقوم 

املوظفين الدور الذي يقوم به كل من املوظفين، الذي ل يقل أهمية عن 

جعله يطالب برفع الحيف عن هذه الشريحة، من خالل  ا من، مالعموميي

التأكيد على ، كما تم ملقدمة لها عية اجتمال اات ألجور، وتحسين الخدمرفع ا

علها تلعب الدور لجة تمكين هذه املؤسسة الجتماعية من موارد مالية مهم
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جعلها مؤسسة في الحيف ولو بشكل جزئي، و املنوط بها في الرفع من هذا 

 ي املؤسسات الجتماعية في هذا املجال.قا بتوى مس

ن قادر على قانو  شروعملاذا وطالب أحد السادة املتدخلين بجعل ه

عمل بمساطر الحكامة الجيدة، وربط املسؤولية باملحاسبة، إلى ترسيخ ال

للمؤسسة، وفي رسيخ قيم الشفافية على مستوى التدبير املالي ت نبجا 

وتشكيل لجنها املحلية، مع تأكيده على  هبنتداخاب رئيسها ومدة اطريقة انت

 ها.أجهزت فختللنقابات بمضرورة الرفع من تمثيلية ا

ن هذه املؤسسة ستساهم في أخالت على وشددت مجموعة من التد

ظفين عبر تقديم الدعم الجتماعي على مو للتحسين الوضعية الجتماعية 

م الحج عدو ناء ن ودعم تمدرس األبتطبيب والستشفاء والسكمستوى ال

مؤسسات  ما له عالقة بالشأن الجتماعي على غرار باقي وكل ،والقروض

رى، وأضافت أن من شأن مهام اعية بقطاعات حكومية أخجتمال ال معال 

، وهذا بها والرقي لموظف اعية لتمجالخدمات ال املؤسسة تحسين وتجويد 

 باء التي تثقل كاهله.ما سيخفف من األع

ؤسسة للوجود ومنحها بإخراج هذه امل يلعجبالتالبت التدخالت طو 

لخدمات ن اجديد م جيل، وخلق كل اإلمكانيات لتحقيق أهدافها 

 .الجتماعية ترقى إلى تطلعات شغيلة الجماعات الترابية
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 ؛السيد الرئيس املحترم 

 والسادة الوزراء املحترمون؛ السيدات

 ات والسادة املستشارون املحترمون؛السيد

ت القيمة وابه عن إشادته باملداخال مستهل جفي ير الوز بر السيد ع

والمتنان على تفاعلهم  كرلشلهم با دم وتق ين،املستشار  دةسا سيدات واللل

 اإليجابي مع مواد هذا املشروع قانون.

املشروع قانون في صيغة تمكن من  خراج هذا إل  عىأن الوزارة تس وأكد

وموظفي الجماعات ات وظففة مالرقي باألدوار الجتماعية التي ينتظرها كا 

 ةغطيالتتوى صوصا على مسلة تخفيف العبء عنهم وخالترابية، ومحاو 

لشاملة والتكميلية، حيث أكد في هذا اإلطار أن موظفي ا يةالصح

يتوفرون على نفس التغطية الصحية ة لطالجماعات الترابية ورجال الس

 املجال.ذا ي همة فوض املقدالتكميلية، مشيرا إلى أنها من بين أفضل العر 

سة على سمشروع قانون يساعد املؤ كما أشار إلى ضرورة وضع 

، عوض خلق ء والهتمام بالجانب الجتماعي للموظفا طعالو  لشتغاال 

اتفاق  نصوص عليها نتاجاملة ، مؤكدا على أن الصيغالتمثيلةحول  ا ذبجا ت

 وتشاور سابق.

ن، انو للقبقا األعمال الجتماعية التي تشتغل ط وتطرق لجمعيات

وع ائال حول مآلها بعد إخراج هذا املشر جمعية، متس 940والتي تقدر ب 

ن نوعا ممل، وخصوصا أنها ستخلق وانطالق املؤسسة في العن، انو ق

ألعمال الجتماعية واملجهود ل دمرتباك على مستوى تشتيت الدعم املقال 

 بذول في هذا الباب.   امل



 1873. مشروع قانون رقمتقرير حول  –اسية األس والبنياترابية توالجماعات ال الداخلية لجنة - جلس المستشارينم –مان البرل

11 

  

رة ستتفاعل بشكل إيجابي مع از لو ا أن وأكد السيد الوزير املنتدب على

مشروع قانون  راجإخ بهدفالقضايا التي ستطرح على مستوى التعديالت، 

بالرقي بمستواهم  محيسترابية، و تطلع موظفي الجماعات الفي مستوى 

 الجتماعي.

 

 د الرئيس املحترم؛سيال

 والسادة الوزراء املحترمون؛ السيدات

 ن؛و محتر ات والسادة املستشارون املالسيد

ة وإعمال لحق التعديل البرملاني، تقدمت الفرق واملجموعات البرملاني  

 :ب مصدرها كما يليتعديال توزعت بحس 27 عهمو ا مجبم

الفريق  لتنمية،واة فريق العدالوحدة التعادلية، ريق الستقاللي للفلا*

 ؛تتعديال  9 الشتراكي،

 ؛تتعديال  7 فريق التحاد املغربي للشغل*       

 تعديال. 11لية الديمقراطية للشغل رادفونلكعة امجمو *          

راسة واملخصص لد 2020 يوليوز  2اريخ بتد نعقع املوفي الجتما

وافقت اللجنة  ،البت فيها والتصويت على مواد مشروع القانون التعديالت و 

 ،11، 10، 6، 5، 4، 3، 2 ،األولى: عنوان املشروع قانون، واملواد تعديلعلى 

يها معد اقتناع مقدب تعديال وسحبت باقي الت )مادة إضافية(،22واملادة  16

يد الوزير املنتدب لدى وزير  التي قدمها الس اتوعالدفروحات و بالش

 .الداخلية
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قانون ملشروع امواد اللجنة على  تقفوا ،م هذا الجتماعختا  وفي          

مؤسسة األعمال الجتماعية ملوظفي وأعوان الجماعات بتعلق ي 37.18رقم 

 .جماعل بامعدال وعلى املشروع برمته  ا اتهالترابية ومجموعاتها وهيئ

 

                                                       

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1873. مشروع قانون رقمتقرير حول  –اسية األس والبنياترابية توالجماعات ال الداخلية لجنة - جلس المستشارينم –مان البرل

13 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اخلية لدا   زير و  عـــــرض السيــد 
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 مغربيةالمملكة ال

 يةوزارة الداخل
 

 

 

 

 

 

 ير املنتدب السيد الوز عرض  

املتعلق بإحداث مؤسسة    37.18مشروع القانون رقم  لتقديم  

ابية  وظفي وأعوان اجلماعات الرت ة مل ماعي األعمال االجت 

 تها يئا ه و ا  وجمموعاته 

 األساسية   والبنيات   الرتابية   واجلماعات   الداخلية   نة جل   أمام 

 مبجلس املستشارين 

********************** 
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 رتم رئيس احملالس يد ال 

 احملرتمي   ن ستشاري ادة ال لس وا  ت الس يدا 

 

طار الاهامتم اذلي توليه هذه الوزارة للهنوض اب        ي ظفي والأعوان العامللمو ية لع امتالاج لأوضاع يف ا 

ض عىل  أأعر ، يرشفين أأن  موظف 000 100 لف امجلاعات الرتابية، واذلين يفوق عددمه ال جاميل مبخت

حداث مؤسسة الأعامل  37.18مق نون رالقا وع رش ة ل وقرة، اخلطوط العريضمك الأأنظار جلنت التعلق اب 

ىل أأن هذا الرشوع قد متوهيئاهتا. وجتدر ال ش ا وعاهتومجمابية ت الرت الاجامتعية لوظفي وأأعوان امجلاعا  ارة ا 

عداده وفق مقاربة تشاركية وب   عيي. جامتتشاور مع خمتلف الفرقاء الا ا 

كن أأن تكون لها فروعا عىل صعيد اجلهات وعىل  ة، ميالعامة فع النعية ذات الؤسسة، ج تعترب هذه     

 لكربى.صعيد بعض امجلاعات الرتابية ا

 ة جيع موظفي وأأعوان امجلاعاتخنراط يف الؤسسة وجواب لفائديد عىل فتح ابب الاالتأأك  وقد مت      

ابية النخرطي  ت الرت اعاامجلي موظفاهتا وأأزواهجم وكذا امجلاعات الرتابية وهيئدي الرتابية وهيئاهتا ومتقاع

 ارة ادلاخلية. لوز عي ابلتلطة اال السحاليا مبؤسسة احلسن الثاين لرعاية الشؤون الاجامتعية لرج

لهيم أأعاله وأأزوا س تفيد كام ي   هجم وأأبناؤمه، وكذا أأزواج  من خدمات الؤسسة النخرطون الشار ا 

 لرصح هبم.  ناء وأأرامل النخرطي اوأأب 

ىللذكو ا سةلؤس وهتدف ا  تقدمي خمتلف اخلدمات الاجامتعية للمنخرطي، واليت نذكر مهنا عىل سبيل  رة ا 

 ذلكر:ا

جنازها لفائدةسكن يع ر شام  تشجيع •  منخرطي الؤسسة؛ ية أأو ا 
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برام التفاقيات مع الؤسسات العمومية وا العالج،   النخرطي من التطبيب،  كيلش به العمومية واخلاصة لمتا 

بناء، التخيمي، الاصطياف وال قامة متكل حلج، ا ،تأأميادلواء، ال    وسائل النقل، متابعة التعلمي العايل للأ

 حية؛ الس يا

 لتمكييل؛ ية والتأأمي الصحي االصح طية تغ ال  •

حداث منشأ ت لتقدمي خدمات اجامتعية أأخرى؛  •  ا 

برام ا  • ض  رولقمن اؤسسة من الاس تفادة متويل لمتكي منخرطي الال  مع البنوك ومؤسسات تفاقياتا 

 كية ومن اخلدمات البنكية برشوط تفضيلية؛ س هتالالا

 أأبناهئم.ؤسسة وأأزواهجم و ي الخرطة منئدفاية لوترفهي  تنظمي أأنشطة ثقافية ورايضية     

لكوانت التواجدة  ف ا سة عىل مراعاة مشاركة خمتلكام مت احلرص أأثناء تشكيل هيألك الؤس              

صوص: ممثلي عن رؤساء جمالس امجلاعات الرتابية بلك مس توايهتا،  خلا ا عىل، ومهنع امجلاعات الرتابيةبقطا

ىل  للجان ال دارية التساوية الأعضالرمسيي النتخبي اب اوظفيلا  وكذا  نخرطي ممثلي عن ال  ء، ابل ضافة ا 

 وع. ع مراعاة مقاربة النكرث متثيلية ابلقطاع، مالأ اقرتاهحم من طرف النقاابت أأعضاء يمت 

راط،  الرشوع عىل حتديد الوارد الالية للمؤسسة واليت تتكون من واجبات الاخن نصد وق         

ت أأو  مهة امجلاعات الرتابية، ال عاانالقدمة من طرف الؤسسة، مساة الرتبطة ابخلدمات اليال تهامالسا

 ئع والس ندات. والوصااي، عائدات الوداات الساعدات، قبول الهب

أأن   لرشوع تعلق ابلوارد البرشية فميكن للمؤّسسة، بناء عىل القتضيات الواردة يف ال ا نبص اجلاامي خيف و      

حلاخلاص هبا، كام ميكهنا تشغي  وفق النظام الأساس دميمس تخ ل شغ ت  اق  ل أأعوان وأأطر مبوجب عقود أأو ا 

ش   ا. ارهتموظفي أأو وضعهم رهن ا 
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القانون عىل وجوب خضوعها لراقبة   وع رش ص م ، فقد نلؤسسةتس يري ا احلاكمة يف  ومن أأجل ضامن       

ية  امك الالية. وميكن للمفتش  التعلق مبدونة احمل 62.99مق ر ونالقانحاكم الفتش ية العامة للاملية، كام ختضع لأ 

دارة الرتابية القي   ريها. سسة وكذا افتحاص تدبالية أأو احملاسبية للمؤ الام مبهام لتدقيق العمليات العامة لال 

لزاميا حتت مسؤولية مكتب لل ح  ضعكام خت                تقيمي خربة ل ساابت الؤسسة لتدقيق س نوي، جيرى ا 

ا ونتاجئها. ويرفع  طابق البياانت الس نوية لوضعيهتا وممتلاكهتوالتأأكد من مدى ت  قبة ادلاخلية للمؤسسةرام ال ظان

ىل جمرب مكتب اخل ر بعد اختتام  شهأأ  (6تعدى س تة ) جل ل ي داخل أأ لس التوجيه والتتبع ة تقرير التدقيق ا 

  الس نة الالية. 

اعات الرتابية  لوظفي امجل ل الاجامتعيةة الأعامؤسسق مب علتون ال القان تلمك يه أأمه مضامي حمتوى مرشوع 

 اللجنة الوقرة. ار مادة والعروض عىل أأنظ 21 ومجموعاهتا وهيئاهتا، التكون من

 ./.وبركاتهتعالى م ورحمة هللا م عليكوالسال
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 لجنة ل ا   ى عل يل  انون كما أح ق ال مشروع  
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 انون  ق ال مشروع  واد  املناقشة التفصيلية مل 
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 : تقديم ال 
 

  37.18رقم ن و ن مشروع قا

ت  ماعان الجوأعوا يتعلق بمؤسسة األعمال االجتماعية ملوظفي

 موعاتها وهيئاتها جوم ةبيراتال

***** **** 

 الباب األول
 اإلحداث واملهام 
 املــادة األوىل  

حقيق الربح، ى تتحدث، بموجب هذا القانون، مؤسسة ل تهدف إل         

األعمال  سةس ؤ سم »م ال الي، تحمامل قاللصية املعنوية والستوتتمتع بالشخ

يئاتها«. ويشار  ها وهموعات جومابية الجتماعية ملوظفي وأعوان الجماعات التر 

 ها بعده باسم »املؤسسة«.إلي

  يكون مقر املؤسسة بالرباط.

 ي للمؤسسة في كل جهة من جهات اململكة.رع جهو يحدث ف

لدن  ئمتها منة قاحددلجماعات الترابية املإحداث فروع على صعيد ا كنيم

   ظيمي.، وفق الشروط والكيفيات واملعايير املحددة بنص تنرةاداإل 

 2املـادة                                                 
موظفي  ة ير الخدمات الجتماعية لفائدتهدف املؤسسة إلى تنمية وتدب

 ها وهيئاتها. ماعات الترابية ومجموعاتالج وأعوان 

 هام التالية :وم املؤسسة باملتق، يةالغاولهذه 
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لى تمويلها في ة عساعد ملواين رطنختشجيع مشاريع السكن لفائدة امل - 1

 ؛املؤسسات املالية املعنيةتفاقيات مع الهيئات و إطار ا

كلفة بالتهيئة املالهيئات العامة والخاصة والشركات تفاقيات مع إبرام ا - 2

 ؛ طيننخر املة صد بناء مساكن لفائدوالبناء ق

 منالهيئات املختصة قصد تمكين املنخرطين تفاقيات مع إبرام ا - 3

 ؛ تقاعد التكميليلة من اادلستفا

تمكين  لفاقيات مع الهيئات املتخصصة في املجال الصحي رام ات إب - 4

 ؛ غطية الصحية التكميليةالتن وأزواجهم وأبنائهم من الستفادة من ملنخرطي ا

ين منخرطي تمويل لتمكومؤسسات الألبناك يات مع اإبرام اتفاق - 5

زة ومن الخدمات حفم اردخا صيغ نمو  ضرو املؤسسة من الستفادة من الق

 ؛ة بشروط تفضيليةالبنكي

املعنية لتمكين املنخرطين وكذا إبرام اتفاقيات مع املؤسسات والهيئات  - 6

بشروط النقل واإليواء من الستفادة من خدمات  ئهمبناأزواجهم وأ

 ؛ليةيضتف

ن  رطي املنخ دةائر مرافق اجتماعية وترفيهية ورياضية لفعلى توفي العمل - 7

م، واإلشراف  ز لالصطياف وأماكن للتخييوأبنائهم، ل سيما مراك مزواجهوأ

 ؛على تنظيميها وتسييرها 

دة منخرطي املؤسسة  فائتنظيم أنشطة ثقافية ورياضية وترفيهية ل - 8

 ؛جهم وأبنائهموأزوا

ا تلك املتعلقة بتسهيل للمنخرطين، ول سيما منهوفير خدمات لتسعي ال - 9

ر على تنفيذها، وذلك اإليواء والحج، والسهي و لطباف عااإلسو ت النقل ماخد

شروط وضوابط تحدد في النظام مع الهيئات العامة والخاصة وفق  بتنسيق

     ؛خلي للمؤسسةالدا



 1873. مشروع قانون رقمتقرير حول  –اسية األس والبنياترابية توالجماعات ال الداخلية لجنة - جلس المستشارينم –مان البرل

27 

  

لبية نائية، لتستثصفة امادية، بأو إعانات  منح قروض اجتماعية - 10

ق وفوذلك أبنائهم، و  همياجات مستعجلة وطارئة للمنخرطين وأزواجاحت

   ؛الداخلي للمؤسسةابط تحدد في النظام وضو  شروط

طين املتفوقين الذين يتابعون  تقديم منح أو مساعدات ألبناء املنخر  - 11

ي ط تحدد فشروط وضوابتعليم العالي، وذلك وفق ال سساتدراستهم بمؤ 

 ؛للمؤسسةالداخلي  امالنظ

 التي اصة لخوامة عاالمع الهيئات ة اكإبرام اتفاقيات للتعاون والشر  - 12

 األهداف. تسعى إلى تحقيق نفس 

 3املـادة  
خدماتها، املوظفون واألعوان  يعتبـر منخرطا في املؤسسة، ويستفيد من 

جماعات قاعدو ال ئاتها ومتالترابية ومجموعاتها وهيات الجماعالعاملون ب

 هم وأبناؤهماجزو اط بانتظام، وكذا أالذين يؤدون واجبات النخر لترابية، ا

 اخلي للمؤسسة. حددة في النظام الدط امللشرو ا فقك و ذلو 

ابية واألعوان العاملون ينخرط وجوبا في املؤسسة موظفو الجماعات التر 

ن، في ا القانو ل صدور هذبمن فيهم املنخرطون، قب تهاابها ومجموعاتها وهيئ

سلطة الل جتماعية لفائدة رجا الثاني لرعاية الشؤون ال  سسة الحسنؤ م

 لية.لداخا رةوزال ينالتابع

 املناقشة:         
الترابية،  أشار أحد السادة املتدخلين إلى عدم وجود األعوان بالجماعات

 .موعات الجماعات الترابيةومجوتم الستفسار عن املقصود بهيئات 
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ظفي إمكانية احتفاظ مو  حول  تشارينة املسد ابعض السوتساءل 

ال  ألعمني لثاال سنلحا مؤسسة اطهم فيالجماعات الترابية بانخر 

 هذا النخراط. السلطة ومآل الجتماعية لرجال

 ظفي الجماعاتالجتماعية ملو  م مؤسسة األعماليتقدقتراح ا وتم

  لألعمال  لحسن الثاني ي ستقدمها مؤسسة ادمات التخنفس ال الترابية

 السلطة. عية لرجالتما الج

  ط نخرارية ال ول إجبانقاشا مستفيضا خصوصا ح 3وعرفت املادة 

ح سب منطوق هذه املادة، وتم اقترا جوبا في املؤسسة حيكون و والذي 

بتعديل التدخالت دة من الخدمات، وطالبت اقتطاعه من املنبع لالستفا

 وبي.عل األداء وجهذه املادة وج  صياغة

املستفيدين إلى لئحة " مستخدم" مصطلح  ضافةة بإكما تمت املطالب

ترتبط بعقود مع  ة رابيلتا اتماعالج من خدمات املؤسسة بحكم أن

 .ة الشغلين تخضع ملقتضيات مدونمستخدم

 اجلواب:
"مجموعاتها وهيئاتها   ملنتدب أن املقصود ب أشار السيد الوزير ا

أكد جماعي، و ن ال تعاو الجماعية كهيئة ال هيئات التي تتفرع عن املجالسلا

ي  ها فيلنصوص عللمقتضيات املطبقا  ن التنصيص على الهيئات جاءعلى أ

بامليثاق تعلق ملا 78.00القانون رقم وخاصة التنظيمية والقوانين  ينالقوان

 الجماعي. 

ميين،  س، أوضح أن املقصود بها األعوان املو األعوانوبخصوص 

ظائف بعض الو  تخص ملدةمقتض ى عقود محددة اواألعوان املستخدمين ب

 تحجب فيو رابية، ة لدى الجماعات التعمال التقنية والغير متوفر وال 

 ملؤسسة. استفادتهم من خدمات ا يةإمكان
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أي أحد أن وأفاد أن أداء النخراط سيكون وجوبي، لكن إذا أراد 

لك شريطة عدم السماح له ذيسحب انخراطه سيتم املوافقة على 

ن يؤدي املؤسسة من خدمات يد ميستفنخراط مرة أخرى، وسبال 

لية، قاحل انترار بممتت التي استثناء بعض الحال انخراطه بانتظام، ب

شارتهم حول إمكانية مواصلة تقاعد، الذين سيتم استكاملحالين على ال

 هم.وإرفاق استمارة موافقتهم مع ملف تقاعدانخراطهم، 

أن  ن الثاني، أشار إلىوص النخراط في مؤسسة الحسخصبو 

ات وسيتم نقل انخراط  السلطة عند تقديم الخدمطى لرجال لوية ستع األو 

جتماعية ملوظفي إلى مؤسسة األعمال ال ة لترابيا اعاتمج وظفي الم

تعاون بين املؤسستين في  الجماعات الترابية، مع فتح املجال لل واعوان

 تبادلها.و دمات تقديم بعض الخ

دمات الخ نفس موظفي الجماعات من وعلى مستوى استفادة

على   نيتوفرو  كد السيد الوزير املنتدب على أنهمل السلطة، أقدمة لرجاامل

جتماعية  ن بين أهم الخدمات ال ة الصحية، والتي تعد مطيس التغنف

 املتوفرة. 

 : التقديم
 ثـانيالبـاب ال

 التنظيم والتسيري
 4املـادة 

 :ة منزة املؤسسهتتكون أج

 ؛ وجيه والتتبعمجلس الت - 1

 ملؤسسة. ا مدير - 2
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 5املـادة 
 ات ع لجماام لدير العيتألف مجلس التوجيه والتتبع، إضافة إلى امل

 هم :من األعضاء التالي بيانة بصفته رئيسا للمجلس، يملحلا

يرية شرية للجماعات الترابية باملداملسؤول عن تدبير املوارد الب -

 ؛للرئيسجماعات املحلية نائبا ل العامة ل

أعضاء   تعيينه من بينس الجهات يتم مجالء ثل رؤساعضو واحد يم -

 هات ؛جمعية رؤساء مجالس الج

ينهما  لت واألقاليم يتم تعيالن رؤساء مجالس العمامث( ي2) يننن اثعضوي -

 ؛العمالت واألقاليم من بين أعضاء جمعية رؤساء مجالس

بين ينهم من تم تعيعات، يلون رؤساء مجالس الجماث ( يم3ثالثة أعضاء )  -

 ؛ س الجماعاتساء مجالجمعية رؤ  ءأعضا

 ؛ رطينن املنخ( أعضاء يعينون من بي6ستة ) -

ممثلي املوظفين الرسميين انتخابهم، من بين ء يتم ( أعضا6)تة س -

 ؛ ءاإلدارية املتساوية األعضا باللجان

 ر تمثيلية برسـم خخـر انتخابـاتث( أعضاء يمثلون النقابات األك5خمسة ) -

ــان اإل  ترابيـــةماعـــات الن الجواأعـــ ي مـــوظفي و عامـــة ملمثلـــ  ــةفـــي حظيـــرة اللجـ  داريـ

 .ءاألعضا املتساوية

 بة النوع عند القتضاء.مثلي املوظفين مقار خاب موانت نييي تعفتراعى 

املشار إليهم أعاله بقرار لوزير  تحدد كيفيات انتخاب وتعيين األعضاء 

 اخلية.الد

انتخب  عين أوي الصفة التيه والتتبع ا فقد أحد أعضاء مجلس التوجذإ

الكيفيات  فق نفس ي سبب من األسباب، وجب تعويضه، و وجبها، أل بم
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  أجل شهرين من تاريخ فقدان رة الثالثة أعاله خالل قفال فية حددملا

 .مدة انتداب العضو الذي وقع تعويضه العضوية، وذلك للفترة املتبقية من

  اجتماعات  يدعو لحضور  س التوجيه والتتبع أنئيس مجلر يمكن ل

 في ي الخبرة يرى فائدةشارية، كل شخص من ذو بصفة استجلس، ملا

 ضوره. ح

 6املـادة 
تخبين وممثلي جمعيات رؤساء ممثلي املوظفين املنداب انت دةم تحدد

 لس التوجيه والتتبعماعات الترابية داخل مجمجالس الج

 الهيئة التي يمثلونها.  يحدود مدة انتدابهم ففي 

 7ادة املـ
ة لتحقيق  طات والصالحيات الالزموالتتبع السل يه وجالت ملجلستخول 

 :يما يل  سيما تهمها، ول يت ال ئلساامل لتداول في ك سسة، ويأهداف املؤ 

عامة تحديد استراتيجية عمل املؤسسة، ول سيما التوجهات ال - 1

 ؛ام بمهامهايوالختيارات ذات األولوية في إطار الق

ت والعمل واسنددة العاملتية و سسة السنو عمل املؤ  تحديد برامج - 2

 ؛على تقييمها بصفة دورية

 ؛ سةسلمؤ ل ليداخالم صادقة على النظاامل - 3

 ؛سة وفروعهاهيكل التنظيمي للمؤس املصادقة على ال - 4

 ؛ سةساس ي الخاص بمستخدمي املؤساملصادقة على النظام األ  - 5

 يب الختامعلى الحساسسة و ية السنوية للمؤ على امليزان ةاملصادق - 6

 ؛ملاليةللسنة ا
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دمات ت والخشغال والتوريدافقات األ تحديد شروط وطرق إبرام ص - 7

في هذا التنظيمية الجاري بها العمل ة مع مراعاة النصوص ؤسسب املسالح

 املجال؛ 

فوق يوالتوريدات والخدمات التي  ى صفقات األشغالاملصادقة عل - 8

 ؛مبلغها مليون درهم

  2 يها في املادةوالشراكة املشار إل التعاون تفاقيات ا لىصادقة ع امل - 9

 ؛  عالهأ

 ؛ طي املؤسسةملنخر نوية سلااكات غ الشتر تحديد مبل - 10

 ؛ رق تدبير املرافق واألمالك التابعة للمؤسسةحديد طت - 11

نخرطون برسم ملاملساهمات املالية التـي يتحملها ايد مبلغ تحد - 12

 ؛ املؤسسةة من طرف الخدمات املقدم

ؤسسة الذي يقدمه إليه شطة املعلى التقرير السنوي ألن صادقة امل - 13

  ؛ئيس املجلسر 

 ؛طلبات القروض قة علىاملصاد  - 14

 البت في قبول الهبات والوصايا. - 15

 8املادة 
ة إلى جوة من رئيسه، كلما دعت الحاجيه والتتبع بدعيجتمع مجلس التو 

 : سنة، وذلكال في تينذلك، وعلى األقل مر 

 ملالية السابقة؛السنة اشهر يونيو للبت في نتائج متم  لقب -

توقعي للسنة يزانية والبرنامج الامل وحصرة اسر لدر ر ديسمبمتم شهقبل  -

 املوالية.
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غلبية املطلقة ألعضائه. وإذا تكون مداولت املجلس صحيحة بحضور األ 

ن اتماع ثجئيس إلى االر عو يد لنصاب في الجتماع األول،ار هذا لم يتوف

يوما  (15( أيام ول يتعدى خمسة عشر )7أجل ل يقل عن سبعة )داخل 

أيا كان عدد   اولت صحيحةه الحالة تكون املدفي هذول. و األ تماع ن الجم

 الحاضرين. 

ضرين. وفي حالة لبية أصوات األعضاء الحايتخذ املجلس مقرراته بأغ

 .يه الرئيسن فيكو ذي ل األصوات يرجح الجانب الدتعا

ـــــرة يـــــرى رئيس اـلــــ يمكـــــن  ملجلـــــس توجيـــــه الـــــدعوة ألي شـــــخص مـــــن ذوي الخـب

 ة. ريشاة استفي حضوره، بصففائدة 

يس املجلس وع محاضر توقع من طرف رئتكون مداولت املجلس موض

 يينه من قبل املجلس خاللوكاتب املجلس الذي يتم تع

 كل دورة.

 9املادة 
أن  نه يجوز أ، على ةتبع مجانيالته و وجيتكون مهام أعضاء مجلس الت

 اجيات املؤسسة تمنح تعويضات عن كل مأمورية خاصة أو تنقالت تخص ح

 اخلي. الد امهانظل طبقا

 10املـادة 
 املؤسسة مدير يعين طبقا للتشريع الجاري به العمل. يريد

 11ة املـاد
تمتع، من أجل ذلك، بجميع ييتولى مدير املؤسسة تسيير املؤسسة، و 

الغرض، يضطلع على الخصوص،   ولهذا .روريةلضصالحيات الط واالسل

 :باملهام التالية
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 ؛سةلمؤسية لالملية وااإلدار  ر الشؤونتدبي - 1

 واإلدارات العمومية أو الخاصة  سة إزاء الدولة تمثيل املؤس  - 2

 ؛راألغياوإزاء       

و أ قضائية يمكنه أن يرفع كل دعوى و تمثيل املؤسسة أمام القضاء،  - 3

تحفظي يهدف إلى الدفاع عن مصالح املؤسسة، غيـر أنه  ءبكل إجراالقيام 

 ؛اجتماع لهبع في أول التتيه و وجلتجلس اه أن يخبـر بذلك ميجب علي

 ؛تنفيذ مقررات مجلس التوجيه والتتبع - 4

 ؛ ميزانية املؤسسةإعداد مشروع  - 5

 ؛املؤسسة  ةة بميزانيصرف النفقات املحددو األمر بقبض املوارد  - 6

توجيه ر املالي السنوي للمؤسسة وعرضه على أنظار مجلس اللتقريداد اعإ  - 7

 ؛والتتبع

   ؛ا من قبل املؤسسةفاقيات املزمع إبرامهلتيع ا ار مشتراح اق - 8

 ؛تدبير شؤون املوارد البشرية للمؤسسة - 9

 ؛ ادقة عليهاصعلى مجلس التوجيه والتتبع قصد امل      

 ؛ مواردهااملؤسسة و  اتتلكممر تدبي - 10

 ؛إعداد مشروع الهيكل التنظيمي للمؤسسة - 11

 ؛ أعمالهاسير سة و ؤسملشاط ا إعداد التقرير السنوي حول ن - 12

 ؛ ظام األساس ي الخاص بمستخدمي املؤسسةمشروع الن  إعداد - 13

 ؛م الداخلي للمؤسسةمشروع النظاإعداد  - 14

 ؛ تتبعيه والتوجال مجلس جدول أعمال حاقترا - 15

 ؤسسة وفق مقتضيات النظام األساس ي.دمي املل مستختشغي - 16
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 :اقشةاملن
مالحظات حول باب ا الهذص بخصو  التدخالتمجموعة من أبدت 

فها ه والتتبع، حيث أكدت أنها توافقية ويكتنوتركيبة مجلس التوجيتشكيلة 

تقليصه حة قتر وهذا عدد كبير م عضوا 24، وتتكون من "5 املادة"الغموض 

 العمال الجتماعية لرجال السلطة.  ؤسسةار معضو على غر  12إلى 

تتبع، وتم وال وجيهلتا مجلس رق إلى مدة انتداب أعضاءم التطكما ت 

عن مكانة رؤساء الجماعات ورؤساء مجالس العمالت واألقاليم   سارالستف

ي  وظفل الجتماعية ملا وصا وأن فلسفة املشروع قانون ينظم العمخص

 الترابية. لجماعاتأعوان او 

س واقترح أحد وتمت املطالبة بتمثيلية املوظفين بهذا املجل ،اهذ     

ؤسسة ككل، ياكل املأجهزة وهكوين ر في تالنظادة إعن تشاريالسادة املس

 . والرفع من تمثيلية النقابات األكثر تمثيال

ين سستتسمية أجهزة املؤ أشار أحد السادة املتدخلين إلى التمييز في 

ؤسسة  الجماعات الترابية ومظفي وأعوان جتماعية ملو ل العمال اسة مؤس

، وما تحمله هذه 4ادة في املا عليه املنصوصالحسن الثاني لرجال السلطة 

صات األجهزة إلى جانب وجود ستوى اختصاتسميات كدللة على مال

 . وأجهزتها هاتالف على مستوى تكويناخ

سة  ير املؤسبتقليص مهام مد ستشاريناملطالب السادة  ،خرخوفي إطار 

رئيس لها منحض املهام املخصصة له و مهمة، بحذف بع 16 حوالي

ري سيير اإلداالت ي يشرف علىدار إ فكموظ املدير املؤسسة، ليظل

يدخل  11من املادة  9خلين أن البند هة أضاف أحد املتدللمؤسسة، ومن ج

 ا في بند واحد.لذا وجب تجميعه 16لبند ضمنه ا
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، كما أفاد  5ة املادبة املنصوص عليها في إلى الغموض في التركي شارةوتم اإل 

ساء  رؤ ممثلي ص على نصيالت ي أحد املتدخلين أنه ليس من الضرور 

 ملتدخليناملؤسسة، وطالب أحد اس الجماعية ضمن تركيبة هياكل جالامل

 تبع.ه والتاء في مجلس التوجيبتقليص عدد األعض من جهة اخرى 

 :اجلواب 
ني ن الثاس مؤسسة الحفرق بين دب ان هناك لوزير املنتيد اأكد الس

ملوظفي  تماعيةال الجعمال الجتماعية لرجال السلطة ومؤسسة العملأل 

ي ملجلس الوزار ة األولى يعين في اابية، فرئيس املؤسسماعات التر الجوأعوان 

التوجيه والتتبع في رئيس مجلس  سسة، بينماول عن املؤ وهو املسؤول األ 

لية بالصفة الذي ديرية الجماعات املحام ملالثانية هو املدير الع ؤسسةامل

ل تحت إشراف  معالذي يللمدير ض حسب القانون جزء من سلطته سيفو 

وتنفيذ كل اد واقتراح وتدبير لمصادقة ويقوم بإعدالتوجيه ل جلسم

 .11ة ختصاصات التي جاءت في املادال 

لرئيس الهدف منه ضمان  وض اوأضاف أن إسناد بعض املهام للمدير ع   

يين مدير له كفاءة في تدبير املؤسسة  طريق تع ؤسسة، عنستمرارية عمل املا

ة املهام  أكيده على أن ممارسإلى جانب ت س،عدم تفرغ الرئيلنظرا  رغ لها،ومتف

ف مجلس التوجيه في غالبيتها باملصادقة من طر  دير مشروطةمن طرف امل

 تبع.والت

بمجلس التوجيه الترابية  مجالس الجماعيةتمثيلية رؤساء أن برز وأ  

 مم بتقديباعتبارهم مشغلين، قصد تحفيزهم ومطالبتهضرورية والتتبع 

 ا املالية، وعدم القتصار على النخراطهع من مواردم للمؤسسة، والرفعدال

 ها.عاملقدمة وتنوي يع تحسين مستوى خدماتهاتستطتى ، حكمورد للميزانية
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عضو،  24في دد التوجيه والتتبع املح وبخصوص عدد أعضاء مجلس

فة ااق مع ك لتوصل له من خالل التفأفاد السيد الوزير املنتدب أنه تم ا

د يمكن أن يتكون منه  وهذا أقل عدجميع، تمثيلية ال ن، قصد ضمافرقاءال

 .مجلس التوجيه والتتبع

 : يمالتقد
 الباب الثالث 

 التنظيم املايل واملراقبة املالية
 12املـادة 

 تمل ميزانية املؤسسة على ما يلي : تش

 في باب املوارد :

 ؛ةالسنوي  واجبات النخراط باملؤسسة والشتراكات - 1

 ؛مة من قبل املؤسسة مات املقدخدالة بلية املرتبطااملساهمات امل - 2

 ؛لترابيةمساهمات الجماعات ا - 3

 ؛رد املتأتية من ممتلكات املؤسسةحصيلة املوا - 4

التي يمنحها كل شخص اعتباري من أشخاص القانون   اإلعانات - 5

 ؛ العام أو الخاص

 ؛الهبات والوصايا - 6

 ؛نداتوالس عالودائ عائدات - 7

توجيه عليها من قبل مجلس الت املصادق مداخيل القتراضا - 8

 ؛والتتبع
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 رى مختلفة.موارد أخ - 9

 ت :في باب النفقا

 ؛نفقات التسيير والستثمار - 1

 املؤسسة؛ ت الالزمة إلعداد وإنجاز برامج ومشاريع النفقا - 2

 سة؛ ساملؤ ها املساهمة في تحمل مصاريف الخدمات التي تقدم - 3

 ؛ املؤسسةات التي تقدمها الخدم لنفقات املتعلقة بمختلفا - 4

 نشاط املؤسسة. جميع النفقات املرتبطة ب - 5

 13املـادة 
وكيفية تسديدها  تحدد كيفية وأشكال مساهمات الجماعات الترابية

 بقرار للسلطة الحكومية املكلفة بالداخلية.

 14املادة 

ية. كما تخضع ألحكام  ماللامة لعتشية التخضع املؤسسة ملراقبة املف

 نة املحاكم املالية. املتعلق بمدو  62.99رقم   قانون ال

رابية القيام بمهام لتدقيق العمليات عامة لإلدارة التفتشية اليمكن للم

 و املحاسبية للمؤسسة وكذا لفتحاص تدبيرها.املالية أ

 15املادة 
ة ليو ت مسؤ حزاميا تتخضع حسابات املؤسسة لتدقيق سنوي، يجرى إل

ة والتأكد من مدى راقبة الداخلية للمؤسسام املمكتب للخبرة لتقييم نظ

لكاتها ونتائجها. ويرفع مكتب الخبرة ت السنوية لوضعيتها وممتتطابق البيانا

( 6قيق إلى مجلس التوجيه والتتبع داخل أجل ل يتعدى ستة )دتقرير الت

 أشهر بعد اختتام السنة املالية.
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 : شة املناق 
التي جاءت  12 ، وخاصة املادةاب نقاشا واسعالبوعرف هذا ا         

ضعف  م الدولة، و تسجيل غياب مساهمة ودعا حول امليزانية، وتم مقتضياته 

دون تحقيق األهداف املرجوة،   ما سيحول املوارد املالية املنصوص عليها، م 

 ادولة كمواقترح أحد السادة املستشارين ضرورة التنصيص على مساهمة ال

 رجال السلطة.الحسن الثاني لة بمؤسسلشأن هو ا

بية، يطة بكل جماعة تراعمال الحالية النشاأل  كما تم طرح مصير جمعيات 

ضها التسييري ن وضع بعي هذا اإلطار أحد السادة املستشارين أحيث أوضح ف

يعرف صعوبات ويفتقد على الشفافية والحكامة الجيدة، وطالب بحسم هذا 

روع سسة الجديدة وتضمينها في املشؤ في املعيات الجم هبدمج هذالنقاش 

 قانون. 

عات  التي تحدد كيفية وأشكال مساهمات الجما 13دة وبخصوص املا

فة بالداخلية، ية املكلة وكيفية تسديدها بقرار للسلطة الحكومالترابي

واستفسر أحد السادة املتدخلين عن كيفية تدبير مساهمات الجماعات، 

 النخراط. ماوطالب بجعلها الزامية واجبارية ك

تشارين على التنصيص على سالسادة امل ىأثن 14ادة املوفيما يتعلق ب

العامة للمالية وألحكام القانون رقم   اخضاع املؤسسة ملراقبة املفتشية

تعلق بمدونة املحاكم املالية، ربطا للمسؤولية باملحاسبة وتعزيزا امل 62.99

ملادية وامليزانية لخدمة ات والشفافية، ولتوجيه اإلمكانياللحكامة الجيدة 

 هم في ظل غياب تحفيزات مباشرة. شوظفين والرقي بمستوى عيامل

للمؤسسة اقترح أحد السادة  دائما ي وفي سياق التدبير املال 

ضرورة مصادقة مجلس التوجيه والتتبع للمؤسسة على  ستشارين امل

 الصفقات التي يفوق مبلغها اإلجمالي مليون درهم.
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 : اجلواب 
راحة مساهمة الدولة صص في هذا املشروع قانون على صين التنأفاد أ   

لوزارة تتوفر على  وزير املالية، وأكد أن ا طرف لب التوقيع بالعطف منيتط

اهمون بما فيهم مديرية الجماعات الترابية يس الفاعلين تصور سيجعل جميع 

در  التي ستحول املبالغ التي ستساهم بها الجماعات الترابية للمؤسسة، وسيص

من  % 0.4 محددة فيابية بنسبة يحدد وينظم مساهمة الجماعات التر ر قرا

فية  تفعيال ملبدأ الشفا مراقبة املاليةلل ستخضعميزانيتها، كما أكد أن املؤسسة 

 . ة الجيدةكاموالح

السيد الوزير املنتدب أن تنويع موارد املؤسسة والرفع من إمكانياتها  برز وأ    

 .وعائهاات التي ستقدمها وعلى سينعكس على جودة الخدم

 ات لترشيد ة يجب أن يمتلك املؤهالت والكفاءسسوأوضح أن مدير املؤ    

ت ف اإلمكانياالل توظيمتنوعة وبجودة عالية من خ تتقديم خدماالنفقات و 

 بشكل جيد.

 :التقديم
 البـاب الـرابع 

 املوارد البشرية للمؤسسة
 16املادة 

ا من القيام باملهام املسندة إليها بموجب يمكن للمؤسسة، ومن أجل تمكينه

س ي الخاص  تشغيل مستخدمين وفق النظام األسا، ن هذا القانو 

ى  ساعدتها عل ب عقود ملا تشغيل أطر أو أعوان بموجه. كما يمكن بمستخدميها

 إنجاز مهامها طبقا للنظام األساس ي الخاص بمستخدميها. 
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والتنظيمية الجاري  كما يمكن، للغرض نفسه وخالفا لألحكام التشريعية

 أعوان تابعين  ة أو وضع موظفين أوسسؤ بها العمل، إلحاق موظفين لدى امل

 العمومية رهن إشارتها.   تأو اإلداراللجماعات الترابية 

 17ملادة ا
 ؤسسة أن تبرم اتفاقيات مع خبراء إلنجاز مهام محددة. يجوز للم 

 :املناقشة
خالفا لألحكام التشريعية " توقف أحد السادة املستشارين عند عبارة " 

من  ، واستفسر عن الجدوى 16من املادة  ةنيفي الفقرة الثات ي جاءتال

 ادة. ي هذه املف االتنصيص عليه

 : اجلواب 
ن الهدف من تضمين هذه العبارة في  نتدب إلى أوزير املأشار السيد ال

تفادي الوقوع في التعارض بينه وبين مقتضيات قانونية أخرى، هو القانون 

خدمات   مون وخصوصا التي ل تسمح بإلحاق بعض املوظفين الذين سيقد

الهدف هو  قىيب ، حيثدائهاأالرفع من  وأإضافية لهذه املؤسسة مهمة 

التعاقد معها وتمكين إلحاق موظفين   إلحاقها أوت سواء بالبحث عن الكفاءا

و القطاعات خاصة التي ل يسمح نظامها األساس ي أمن بعض املؤسسات 

والتقنية التي  ية، حيث سيتم فتح الباب أمام الطاقات والكفاءات اإلدار بذلك

، افة نوعية لعملهاإضأو التي ستعطي  ؤسسةتملك مؤهالت لاللتحاق بامل

اغة هو إضفاء بعض املرونة على القانون ن هذه الصيالهدف م أن وأضاف

 لتسهيل عمل املؤسسة.
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 18املادة 
امة طبقا للنصوص التشريعية تتمتع املؤسسة بصفة املنفعة الع

 عمل.ي بها الر والتنظيمية الجا

 19املـادة 
التشريعية  ان العمومي طبقا للنصوصماس اإلحس تز للمؤسسة الجو ي

 لعمل.ري بها اوالتنظيمية الجا

 20املـادة 
يحدد النظام الداخلي للمؤسسة كيفيات تنظيم وتسيير املؤسسة 

 املحلية ومهام هذه الفروع. وأجهزتها املركزية و فروعها الجهوية و 

طين  ر ستفادة املنخا ؤسسة شروط وكيفياتاخلي للمديحدد النظام ال

 ت التي تقدمها املؤسسة.جهم وأبنائهم من الخدماوأزوا

 21ـادة امل
يجوز للدولة واألشخاص اآلخرين الخاضعين للقانون العام، أن 

ي تحتاج  يضعوا مجانا رهن تصرف املؤسسة، املنقولت والعقارات الت

رات قالك املنقولت والع ة أن تمتسإليها للقيام بمهامها. ويجوز للمؤس

 .نفس الغرضلالالزمة 

 بدون مناقشة.
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 قانون ال على مشروع  حة  رت التعديالت املق 
 

 
 



 ملكة املغربيةامل        

 البرملان                

 مجلس املستشارين  

 فريق االتحاد املغربي للشغل

 

 

 

 راكي االشت ريقية والفالعدالة والتنم ق للوحدة والتعادلية، وفري  ستقاللي اال فريق ال تعديالت 

   37.18ع قانون رقم  مشرو حول 

  يتعلق بمؤسسة األعمال االجتماعية ملوظفي

 .ومجموعاتها وهيئاتها الترابية عوان الجماعاتوأ
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 النص في المشروع التعديل التبرير
  ترابية. ماعات العدم وجود صنف األعوان بين موظفي الج

 18.37نون رقم  قاالعنوان: مشروع 

 ة لموظفي الجماعات الترابية. عمال االجتماعي سة األيتعلق بمؤس
 أعوان حذف: 

 
 8.371رقم  العنوان: مشروع قانون  

يتعلق بمؤسسة األعمال االجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات  
 الترابية

 

1 

  نظام داخلي شامل ويستجيب للحاجيات. 
 ى: ) الفقرة األخيرة( دة األول الما 
 
النظام   ق شروط تحدد في ... وف.......... . إحداث فروع . كنيم

 الداخلي للمؤسسة. 

 
 المادة األولى: ) الفقرة األخيرة( 

إحداث فروع ............ وفق الشروط والمعايير المحددة  يمكن " 
 بنص تنظيمي

2 

حيد  على غرار غالبية جمعيات األعمال االجتماعية وتو
 ئات.الهي 

 
 المادة الرابعة: 

 
 سة من: سون أجهزة المؤ تكت 

 ة س إدارمجل -1
 إدارة -2

-6-5التسميتين فيما تبقى من القانون خاصة  المواد  وتحذف 
7-8-9 

 ا
 بعة: الرا لمادة 

 تتكون أجهزة المؤسسة من: 
 مجلس التوجيه والتتبع -1
 مدير المؤسسة  -2

 3 3 

 
 
 

لية كثر تمثي عضو يعينون من طرف النقابات األ 12إن عدد 

عي  الجتمار الحوار اا اق عليه في إطتفهو تنفيذا لما تم اال
 القطاعي. 

 ا
 لمادة: الخامسة 

 
 ....... ..... يتألف مجلس التوجيه  والتتبع من .............. 

- .................................................... 
- ............................................ 
- ... ........ ........................ .. . 
-.......... ................. ...... 
-...... ...................... 
 . تمثيلية ألكثر يتم اقتراحهم من طرف النقابات ا  عضو  12-

 أعضاء الذين يتم انتخابهم. 6مع حذف 

 

 
 المادة: الخامسة 

 ........ يتألف مجلس التوجيه  والتتبع من .................. 
- ...................... .. ............. . .......... . 
- ... .............. ............................. 
- .............................. ..... ......... 
- .......................................... 
- .................................... 
ن  يي بين ممثلي الموظفين الرسمبهم  من ( أعضاء يتم انتخا6)-

 ألعضاء. اوية اارية المتسدباللجان اال
 
 
 
 

4 
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 ضرورة التمثيلية النسائية. 

 المادة: الخامسة 
 

 والتتبع من ..........................   توجيهيتألف مجلس ال
- .................................................. 
-........................... ............. 
- ......... .. .............. ........ 
-...... .............. ........ 
 

 تراعي في انتخابات ممثلي الموظفين مقاربة النوع 
 عند االقتضاء. بارة حذف ع

 
 
 
 
 

 المادة: الخامسة 
 يتألف مجلس التوجيه  والتتبع من .......................... 

- .................. ........ ........................ .. 
- ............ .......... ...... .............. . 
- .................................... 
- ......................... . 
 

تراعي في تعيين ......................................مقاربة النوع  
 عند االقتضاء  

5 

 المادة : العاشرة  
  ةوالتنظيميعية  ري ر  يعين طبقا للنصوص التشؤسسة مدي يدير الم

 ل ا العمالجاري به
 

 عاشرة المادة : ال
ا  يدير المؤسسة مدير  يعين طبقا للنصوص التشريعية الجاري به

 مل. الع
 

6 

 
 
 
 
 

 المادة: الحادية عشر 
 

 يتولى مدير المؤسسة تسيير المؤسسة ............. 
1 ... 

2 .... 

3 ....... 

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

 -9-ة  ألنها ضمنيا ضمن الفقر  16حذف الفقرة  

 المادة: الحادية عشر 
 يتولى مدير المؤسسة تسيير المؤسسة ............. 

1 ... 

2 .... 

3 ....... 

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

 اسي. تشغيل مستخدمي المؤسسة وفق مقتضيات النظام األس 16

 

7 

 
 

 من أجل التدقيق 
 

 تحسين الصياغة 
 
 
 

 المادة  الحادية عشرة: 
1- ............. 

 المحلية   والجماعاتتمثيل المؤسسة إزاء الدولة -2

أن   شريطة  ائية ..... قض  رفع كل دعوىي  ........... ويمكنه أن-3

 مجلس االدارة يخبر بذلك 
 

 المادة  الحادية عشرة: 
1- ............. 

 سسة إزاء الدولة .... لمؤتمثيل ا-2

........... ويمكنه أن يرفع كل دعوى قضائية ..... شريطة أن  -3

 يخبر بذلك مجلس التوجيه. 
 
 

8 
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 دية عشرة: دة  الحا الما  
 .............. .. .............. ....... 

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

 جديد: ند إضافة ب
 إعداد مشروع البرنامج السنوي ألنشطة المؤسسة 

 

 المادة  الحادية عشرة: 
 ..................................... 

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

 

9 

 لمادة الثانية عشر ا 
 

 تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يلي: 
 ارد  لموفي باب ا

1-   .... 
2-  .... 
3-  .............. 
4-  ..... 

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

 لنفقات : في باب ا
1-  .... 
2-  .... 
3- ....... ....... 
4- ... .. 
5-  ........ 

....... .............. ................. 
لطة  للستحدد كيفيات تطبيق مقتضيات هذه المادة بقرار 

 الحكومية المكلفة  بالداخلية. 
 

 المادة الثانية عشر 
 تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يلي: 

 في باب الموارد  
1- 

2- 

3- 

4- 

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

 ات : باب النفق في
1-............. .... 

2- .......................... 

3-  ..................... 
4- ..... ... 
5-  ............... 

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

10 
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 اململكة املغربية        

 البرملان                 

 ينمجلس املستشار   

 شغلاملغربي للد فريق االتحا

 

 

 

 

  37.18مشروع قانون رقم  االتحاد املغربي للشغل بخصوصتعديالت فريق 

  األعمال االجتماعية ملوظفيسة  يتعلق بمؤس

 .ومجموعاتها وهيئاتها وأعوان الجماعات الترابية
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 رير التب دلةاملادة املع املادة االصلية رقم التعديل

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 2املادة 

الخدمات  تدبيرلى تنمية و سسة إتهدف املؤ 

اعية لفائدة موظفي وأعوان الجماعات الجتم

 . االترابية ومجموعاتها وهيئاته

 :التاليةولهذه الغاية، تقوم املؤسسة باملهام 
1) ....................................... 

2) ....................................... 

3) ....................................... 

4) ....................................... 

5) ....................................... 

6) ....................................... 

7) ....................................... 

تنظيم أنشطة ثقافية ورياضية وترفيهية لفائدة  (8

 ؤسسة وازواجهم وأبنائهخرطي املمن

 2 ادةملا 
 الجتماعية الخدمات تدبيرو  نميةت إلى ؤسسةامل فتهد

 ومجموعاتها الترابية الجماعات وأعوان موظفي لفائدة

 . يئاتهاهو 

 التالية: باملهام املؤسسة تقوم الغاية، ولهذه

1)  ....................................... 

2) ......................... .............. 

3) ...................................... . 

4) ......... .............................. 

5) ............................ ........... 

6)  ....................................... 

7)  ....................................... 

 

 لفائدة اضية وترفيهيةوري افيةثق أنشطة تنظيم (8

 ئهم؛وأبنا اجهموازو  املؤسسة يرطمنخ

 

 

 
لتفادي التكرار الوارد  8حذف البند 

الذي تحدث عن نفس  7في البند 

 تقدمها املؤسسة. يالخدمات الت
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 3املادة 

يعتبـر منخرطا في املؤسسة، 

ويستفيد من خدماتها، املوظفون 

ابية عات التر واألعوان العاملون بالجما

متقاعدو و  ومجموعاتها وهيئاتها

ين يؤدون ة، الذات الترابيلجماعا

ت النخراط بانتظام، وكذا واجبا

أزواجهم وأبناؤهم وذلك وفق الشروط 

 ددة في النظام الداخلي للمؤسسة. حامل

ينخرط وجوبا في املؤسسة موظفو 

الجماعات الترابية واألعوان العاملون بها 

فيهم  اتها بمنومجموعاتها وهيئ

ي ون، فهذا القانر املنخرطون، قبل صدو 

شؤون ثاني لرعاية الحسن المؤسسة ال

الجتماعية لفائدة رجال السلطة 

 التابعين لوزارة الداخلية.

 3ملادة ا

يعتبـر منخرطا في املؤسسة، ويستفيد من 

واألعوان العاملون خدماتها، املوظفون 

تها بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئا

لعمال وا اعدو الجماعات الترابية،ومتق

الذين يؤدون  ظافة،وعمال الن رضيينالع

جبات النخراط بانتظام، وكذا أزواجهم وا

ملحددة في النظام اوأبناؤهم وذلك وفق الشروط 

 الداخلي للمؤسسة. 

ينخرط وجوبا في املؤسسة موظفو الجماعات 

الترابية واألعوان العاملون بها ومجموعاتها 

ور هذا صدبمن فيهم املنخرطون، قبل هيئاتها و 

 الثاني لرعاية الحسن ، في مؤسسةقانون ال

الشؤون الجتماعية لفائدة رجال السلطة 

 .ةالتابعين لوزارة الداخلي

 

 

 

 

 

 

 

ل يعقل أن يضع حد لنخراط بعض -

أطر الجماعات الترابية في مؤسسة 

الحسن الثاني لرجال السلطة ملدة 

النخراط  ارهم علىسنوات ويتم اجب

 دة.ديفي املؤسسة الج

ال ين وعممال العرضية العإضاف-

تساوي بين جميع الفئات النظافة، لل

 في التمثيلية.
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 4 املـادة
 من: املؤسسة ةأجهز  تتكون 

 والتتبع؛ التوجيه مجلس- 1

 .املؤسسة مدير- 2

 

 4 املـادة
 من: املؤسسة أجهزة تتكون 

 املؤسسة؛ مدير - 1

 التتبع.و  لتوجيها مجلس- 2

 

سة حسب ؤسترتيب أجهزة امل

وفقا لباقي  العمل الجاري به ترتيبال

تشريعات حيث يأتي على هرم ال

املؤسسة املدير ثم تباعا بقية أعضاء 

 جلس...وهكذا دواليك.ملا

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 5املادة 

يتألف مجلس التوجيه والتتبع، إضافة إلى 

ئيسا املدير العام للجماعات املحلية بصفته ر 

 نهم:يابجلس، من األعضاء التالي للم

 .......... ............عن  سؤولامل -

 .............. و واحد يمثل رؤساء عض-

 ........... ...........( 2عضوين اثنين ) -

 ........... ( يمثلون رؤساء 3ثالثة أعضاء ) -

 ........... ( أعضاء يعينون 6ستة ) -

 ...... ....هم، ( أعضاء يتم انتخاب6ستة ) -

 ........ ابات ثلون النقيم( أعضاء 5خمسة ) -

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

 5املادة 

والتتبع، إضافة إلى املدير العام   ه يتألف مجلس التوجي

للجماعات املحلية بصفته رئيسا للمجلس، من األعضاء  

 بيانهم: التالي 

 ......................املسؤول عن  -

 ..............اء ؤسعضو واحد يمثل ر -

 ......................( 2ن )ن اثني عضوي -

 ...........( يمثلون رؤساء 3ثالثة أعضاء ) -

 املنخرطين؛ أعضاء يعينون من بين  ( 4بعة) ر أ -

 ...........( أعضاء يعينون 6ستة ) -

 ..........( أعضاء يتم انتخابهم،  6ستة ) -

  ات األكثر ابيمثلون النقعضوا  ( 12رة ) إثنى عش - 

ثلي موظفي  خابات عامة ملمخر انتلية برسم ختمثي

في حظيرة اللجان   وأعوان الجماعات الترابية 

 . تساوية األعضاءملاإلدارية ا

 

ترك مجلس التوجيه بعيدا عن أي 

 انتماء سياس ي.

الحرص على تواجد التمثيلية 

 النقابية بالعدد الكافي من أجل

لى مصلحة املنخرطات السهر ع

 سسة.طين باملؤ خر واملن
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5 

 6ة املاد

ممثلي املوظفين دد مدة انتداب تح

املنتخبين وممثلي جمعيات رؤساء مجالس 

ترابية داخل مجلس التوجيه لالجماعات ا

في حدود مدة انتدابهم في الهيئة التي  والتتبع

 يمثلونها.

 

 6املادة 

تخبين فين املنتحدد مدة انتداب ممثلي املوظ 

 ماعاتمجالس الجء وممثلي جمعيات رؤسا

خمس في  لتتبعجلس التوجيه واداخل مالترابية 

 ( سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.5)

 

 
نتداب تماشيا مع ل تحديد مدة ا

 القوانين الجاري بها العمل.

 

 

6 

 9املادة 

تكون مهام أعضاء مجلس التوجيه والتتبع 

تعويضات عن أن تمنح مجانية، على أنه يجوز 

حاجيات  ت تخصأو تنقال  صةكل مأمورية خا

 لداخلي. طبقا لنظامها اؤسسة امل

 

 

 

 9املادة 

تكون مهام أعضاء مجلس التوجيه والتتبع 

على أنه يجوز أن تمنح تعويضات عن ، ةمجاني

كل مأمورية خاصة أو تنقالت تخص حاجيات 

 املؤسسة طبقا لنظامها الداخلي.

 

 

...طبقا جوز.....حذف "على انه ي

مال ن الع"ل لنظامها الداخلي 

جتماعية سات ال قدمة للمؤسامل

 تطوعية.تكون 
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 ديالتــتع

  37.18مشروع قانون رقم حول اطية للشغل رنفدرالية الدميقوجمموعة الك

 اتهاوجمموعاتها وهيئ وأعوان اجلماعات الرتابية يتعلق مبؤسسة األعمال االجتماعية ملوظفي

********* 

 

 ــغربيةالمملــــكة المــ
 ــــــــــــــانمـالبرل

 ن ـشاريـتالمس مجلـــــــس
 

 
 

ROYAUME DU MAROC 

PARLEMENT 

CHAMBRE DES CONSEILLERS 
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 األول التعديل  
 املادة األ صلية تعديل املقترحلا التبرير

 
 
 
 

أعوان حبيث يشمل هدا القانون حذف مصطلح 
 املوظفني النظاميني.

 
 
 
. 
 

 

 

 

 

. 

  37.18شروع قانون رقم م

 تعلق بمؤسسة األعمال االجتماعية ملوظفيي

 ومجموعاتها وهيئاتها الجماعات الترابية وأعوان

 

 

 

 

  37.18نون رقم مشروع قا

 ل االجتماعية ملوظفيمايتعلق بمؤسسة األع

 ومجموعاتها وهيئاتها ان الجماعات الترابيةوأعو 
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 الثانيالتعديل 

 املادة األصلية قترحلتعديل املا التبرير

 
 
 
 

حذف مصطلح أعوان حبيث يشمل هدا القانون 
 املوظفني النظاميني.

 
 
 
. 
 

 

 

 

 

 املــادة األولى  

القانون، مؤسسة ل   موجب هذا تحدث، ب

لشخصية  ى تحقيق الربح، وتتمتع باإلتهدف 

ستقالل املالي، تحمل إسم »مؤسسة  املعنوية وال 

الجماعات   ان وأعو وظفي األعمال الجتماعية مل

الترابية ومجموعاتها وهيئاتها«. ويشار إليها بعده  

 باسم »املؤسسة«. 

 

 

 املــادة األولى  

ل   ن، مؤسسةبموجب هذا القانو تحدث، 

وتتمتع بالشخصية  ، تهدف إلى تحقيق الربح

تحمل إسم »مؤسسة  والستقالل املالي،  املعنوية

جماعات  األعمال الجتماعية ملوظفي وأعوان ال

رابية ومجموعاتها وهيئاتها«. ويشار إليها بعده  الت

 باسم »املؤسسة«. 
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 الثالثالتعديل 
 املادة األصلية التعديل املقترح التبرير

 
ا القانون هد  ف مصطلح أعوان حبيث يشملحذ 

 ميني.املوظفني النظا
 
 
 
 
 
 
 
. 
 

 

 

 

 2ملـادة ا

تهدف املؤسسة إلى تنمية وتدبير الخدمات  

الجماعات   وأعوانئدة موظفي جتماعية لفاال 

 الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.  

 ولهذه الغاية، تقوم املؤسسة باملهام التالية : 

 

 2املـادة 

  ات ة إلى تنمية وتدبير الخدمف املؤسستهد

وأعوان الجماعات   الجتماعية لفائدة موظفي 

 رابية ومجموعاتها وهيئاتها.  الت

 م التالية : سسة باملهاولهذه الغاية، تقوم املؤ 
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 5و  التعديل الرابع
 

 املادة األصلية التعديل املقترح التبرير

 
 النظاميني. ملوظفني حذف مصطلح أعوان حبيث يشمل هدا القانون ا

 
 

 ين املنخرطين و أزواجهم وكمالعمل على ت

ة بشروط تفضيلية من أبنائهم من الستفاد

ومية و الخدمات التي تقدمها املؤسسات العم

 الشراكة معها.خاصة عبر ال

 
 
 
 
 
 
. 
 

 

 

 

 2املـادة 

تهدف املؤسسة إلى تنمية وتدبير الخدمات الجتماعية 

ترابية ومجموعاتها ماعات الالج وأعوان لفائدة موظفي 

 . اهوهيئات 

 ة :ؤسسة باملهام التاليولهذه الغاية، تقوم امل

العمل على تمكين املنخرطين و أزواجهم و  – 6د

ستفادة بشروط تفضيلية من الخدمات التي ال هم من أبنائ 

 تقدمها املؤسسات العمومية و الخاصة عبر الشراكة معها.

 

 2املـادة 

 تدبير الخدمات الجتماعيةتنمية و  تهدف املؤسسة إلى

تها عات الترابية ومجموعافائدة موظفي وأعوان الجمال

 وهيئاتها. 

 :الية ولهذه الغاية، تقوم املؤسسة باملهام الت

إبرام اتفاقيات مع املؤسسات والهيئات املعنية  - 6

لتمكين املنخرطين وكذا أزواجهم وأبنائهم من الستفادة 

 روط تفضيلية ؛يواء بشمن خدمات النقل واإل 
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 6ل التعدي
 املادة األصلية رحالتعديل املقت التبرير

 

 

 

حذف مصطلح أعوان حبيث 
املوظفني يشمل هدا القانون 

 ميني.النظا
 

 

 

 

 3املـادة 

يعتبـر منخرطا في املؤسسة، ويستفيد من خدماتها،  

العاملون بالجماعات الترابية ومجموعاتها   واألعواناملوظفون 

الذين يؤدون واجبات   ، يةومتقاعدو الجماعات الترابهيئاتها و 

أزواجهم وأبناؤهم وذلك وفق  نخراط بانتظام، وكذا ال 

 مؤسسة.  اخلي للالشروط املحددة في النظام الد

ينخرط وجوبا في املؤسسة موظفو الجماعات الترابية  

ومجموعاتها وهيئاتها بمن فيهم  العاملون بها  واألعوان

ن  سلحهذا القانون، في مؤسسة ا قبل صدور املنخرطون، 

ال السلطة  الجتماعية لفائدة رجالثاني لرعاية الشؤون 

 التابعين لوزارة الداخلية. 

 

 

 3املـادة 

في املؤسسة، ويستفيد من خدماتها،   منخرطا  يعتبـر

املوظفون واألعوان العاملون بالجماعات الترابية ومجموعاتها  

، الذين يؤدون واجبات  الترابيةوهيئاتها ومتقاعدو الجماعات 

م وأبناؤهم وذلك وفق  اط بانتظام، وكذا أزواجهر نخال 

 الشروط املحددة في النظام الداخلي للمؤسسة.  

ؤسسة موظفو الجماعات الترابية  في امل وجوبا ينخرط

واألعوان العاملون بها ومجموعاتها وهيئاتها بمن فيهم  

سن  ؤسسة الحاملنخرطون، قبل صدور هذا القانون، في م

لطة  جتماعية لفائدة رجال السال الثاني لرعاية الشؤون 

 الداخلية. التابعين لوزارة  
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 7التعديل 

 املادة األصلية التعديل املقترح التبرير

 

 

اإلشارة إلى إدارة املؤسسة إلى  

 أجهزة املجلس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4املـادة 

 تتكون أجهزة املؤسسة من : 

 تتبع ؛مجلس التوجيه وال - 1

 . ديرم إدارة  املؤسسة يديرها – 2

 

 

 4املـادة 

 أجهزة املؤسسة من : تتكون 

 مجلس التوجيه والتتبع ؛ - 1

 مدير املؤسسة.  - 2
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8ديل التع  

 املادة األصلية التعديل املقترح لتبريرا

 
 

 أتليف جملس التوجيه و التتبع.   ةإعاد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5املـادة 

من أربعة و عشرين  والتتبع،يتألف مجلس التوجيه 

 مثلون الفئتين التاليتن:يا عضو  24

  12و تتشكل من اثني عشرة عضوا فئة ممثلي اإلدارة -

 كما يلي: 

ت الترابية كرئيس للجماعا* المدير العام 

 للمجلس.

*المسؤول عن تدبير الموارد البشرية  

للجماعات الترابية بالمديرية العامة للجماعات  

 للرئيس. المحلية نائبا 

من طرف   محهأعضاء يتم اقترا 5*خمسة 

 لس الجماعات.اجمعية رؤساء مج

رؤساء يتم اقتراحهم من طرف  3 *ثالثة

  قاليم.رؤساء مجالس العماالت و األ

يقترحان من طرف جمعية رؤساء  2*عضوين 

 مجالس الجهات.

و تتشكل من اثني عشرة   فئة ممثلي الموظفين -

ير الداخلية باقتراح من ار من وز يتم تعيينهم بقر  12عضوا 

لرسميين املوظفين الجماعيين اتمثيلية من ابات األكثر قلنا

 املنتمين مليزانية الجماعات الترابية.

مثلي املوظفين مقاربة النوع عند تعيين متراعى في 

 
 5املـادة 

يتألف مجلس التوجيه والتتبع، إضافة إلى املدير العام 

 ءضاته رئيسا للمجلس، من األعحلية بصفللجماعات امل

 التالي بيانهم :

البشرية للجماعات الترابية  ؤول عن تدبير املوارداملس -

 نائبا للرئيس ؛ ملحلية باملديرية العامة للجماعات ا 

عضو واحد يمثل رؤساء مجالس الجهات يتم تعيينه  -

 من بين أعضاء جمعية رؤساء مجالس الجهات ؛

العمالت  رؤساء مجالس  ( يمثالن 2عضوين اثنين ) -

ن أعضاء جمعية رؤساء اليم يتم تعيينهما من بيقألوا

 مجالس العمالت واألقاليم ؛ 

لس الجماعات، ساء مجا( يمثلون رؤ 3ثالثة أعضاء ) -

يتم تعيينهم من بين أعضاء جمعية رؤساء مجالس 

 الجماعات ؛

 ( أعضاء يعينون من بين املنخرطين ؛6ستة ) -

 لي من بين ممث يتم انتخابهم،( أعضاء 6ستة ) -

 ة األعضاء ؛ ان اإلدارية املتساوياملوظفين الرسميين باللج

مثيلية ( أعضاء يمثلون النقابات األكثر ت5خمسة ) -

برسم خخر انتخابات عامة ملمثلي موظفي وأعوان 

 الجماعات الترابية

 في حظيرة اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء.
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  اإلقتضاء.

 

نوع لا ظفين مقاربةاب ممثلي املو ين وانتختراعى في تعي

 عند القتضاء.

األعضاء املشار إليهم  كيفيات انتخاب وتعيين تحدد 

 أعاله بقرار لوزير الداخلية.

أعضاء مجلس التوجيه والتتبع الصفة  فقد أحدإذا 

أو انتخب بموجبها، ألي سبب من األسباب، وجب  التي عين 

قرة الثالثة ة في الفتعويضه، وفق نفس الكيفيات املحدد

عضوية، وذلك شهرين من تاريخ فقدان ال جلعاله خالل أأ

 ملتبقية من مدة انتداب العضو الذي وقع تعويضه.للفترة ا

التوجيه والتتبع أن يدعو س مجلس يمكن لرئي

لحضور اجتماعات املجلس، بصفة استشارية، كل شخص 

 في حضوره. من ذوي الخبرة يرى فائدة
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 9لتعديل ا
 املادة األصلية التعديل املقترح التبرير

 
 

فين  ة انتداب ممثلي املوظتحدد مد

أربعة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة  

 .  تتبعتوجيه والداخل مجلس ال

 
 
 
 
 
 
. 
 

 

 

 

 

 6املـادة 

أربعة تحدد مدة انتداب ممثلي املوظفين 

داخل مجلس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة 

 .  لتتبع التوجيه وا

جمعيات رؤساء   يممثلكما تحدد مدة انتداب 

لس التوجيه  عات الترابية داخل مجمجالس الجما

تي  في حدود مدة انتدابهم في الهيئة ال والتتبع 

 ها. يمثلون

 

 

 

 6املـادة 

املنتخبين  تحدد مدة انتداب ممثلي املوظفين 

وممثلي جمعيات رؤساء مجالس الجماعات  

 بعيه والتت الترابية داخل مجلس التوج

 الهيئة التي يمثلونها.  يففي حدود مدة انتدابهم 
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 10التعديل 
 املادة األصلية التعديل املقترح يرالتبر 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 7املـادة 

السلطات والصالحيات والتتبع تخول ملجلس التوجيه 

 يتداول في كل املسائللتحقيق أهداف املؤسسة، و  ةمالالز 

 سيما ما يلي : التي تهمها، ول

سة، ول سيما عمل املؤساستراتيجية تحديد  - 1

التوجهات العامة والختيارات ذات األولوية في إطار القيام 

 بمهامها ؛

ملتعددة تحديد برامج عمل املؤسسة السنوية وا - 2

 بصفة دورية ؛ اه السنوات والعمل على تقييم

 ي للمؤسسة ؛قة على النظام الداخلاملصاد - 3

وفروعها  يمي للمؤسسةاملصادقة على الهيكل التنظ - 4

 ؛

املصادقة على النظام األساس ي الخاص  - 5

 بمستخدمي املؤسسة ؛

املصادقة على امليزانية السنوية للمؤسسة وعلى  - 6

 نة املالية ؛تامي للسالحساب الخ

ال  ط وطرق إبرام صفقات األشغو ر تحديد ش - 7

ات لحساب املؤسسة مع مراعاة والتوريدات والخدم

 في هذا املجال؛ ها العمل ية الجاري بالنصوص التنظيم

املصادقة على صفقات األشغال والتوريدات   - 8

 
 7املـادة 

حيات ال جيه والتتبع السلطات والصجلس التو تخول مل 

ي كل املسائل ف املؤسسة، ويتداول فالالزمة لتحقيق أهدا

 ما يلي :س??? يما  التي تهمها، ول

اتيجية عمل املؤسسة، ول سيما حديد استر ت - 1

التوجهات العامة والختيارات ذات األولوية في إطار القيام 

 بمهامها ؛

سنوية واملتعددة ؤسسة ال تحديد برامج عمل امل - 2

 رية ؛لعمل على تقييمها بصفة دو او السنوات 

 لى النظام الداخلي للمؤسسة ؛املصادقة ع - 3

للمؤسسة وفروعها التنظيمي قة على الهيكل املصاد - 4

 ؛

املصادقة على النظام األساس ي الخاص  - 5

 بمستخدمي املؤسسة ؛

وعلى  املصادقة على امليزانية السنوية للمؤسسة - 6

 ؛ ةيحساب الختامي للسنة املالال

برام صفقات األشغال  تحديد شروط وطرق إ - 7

اعاة التوريدات والخدمات لحساب املؤسسة مع مر و 

 لجاري بها العمل في هذا املجال؛ تنظيمية االنصوص ال
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على صفقات األشغال  املصادقة

 والتوريدات والخدمات التي يفوق مبلغها 

 بدل مليون درهم. درهم  200ألف

 

 درهم ؛  200ألف والخدمات التي يفوق مبلغها 

 

املصادقة على صفقات األشغال والتوريدات   - 8

 والخدمات التي يفوق مبلغها مليون درهم ؛
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 11التعديل
 املادة األصلية ل املقترحديعالت التبرير

 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 

 

 

 

 

 16ادة امل

تمكينها من القيام  يمكن للمؤسسة، ومن أجل 

ة إليها بموجب هذا القانون، تشغيل  هام املسندبامل

مستخدمين وفق النظام األساس ي الخاص  

بمستخدميها. كما يمكنها تشغيل أطر أو أعوان  

  قا بدتها على إنجاز مهامها طود ملساعبموجب عق

و طبقا   ستخدميهاللنظام األساس ي الخاص بم 

ري بها  وص التشريعية و التنظيمية الجاللنص 

 . العمل

سه وخالفا لألحكام  ن، للغرض نفكما يمك

التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، إلحاق  

أعوان   موظفين لدى املؤسسة أو وضع موظفين أو

ة  يابية أو اإلدارات العمومعات التر تابعين للجما

 رهن إشارتها.  

 

 

16 املادة .  

ن أجل تمكينها من القيام  يمكن للمؤسسة، وم 

ون، تشغيل  ب هذا القان ها بموجباملهام املسندة إلي

مستخدمين وفق النظام األساس ي الخاص  

بمستخدميها. كما يمكنها تشغيل أطر أو أعوان  

بقا  مهامها طبموجب عقود ملساعدتها على إنجاز 

 مستخدميها. ب ص للنظام األساس ي الخا

ام  رض نفسه وخالفا لألحككما يمكن، للغ

التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، إلحاق  

أعوان   ؤسسة أو وضع موظفين أوظفين لدى املمو 

تابعين للجماعات الترابية أو اإلدارات العمومية  

 رهن إشارتها.  
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 12التعديل 
 املادة األصلية ملقترحلتعديل اا التبرير

 دخول هذا القانون حيزجديدة تشري إىل اتريخ  ة ادم
 القانون.

 
 
 
 
 

 

 مادة جديدة 22المادة 

نفيذ بعد نشره بالجريدة ون حيز الت يدخل هذا القان 
 الرسمية.

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

التعديالت ومواد  لى  التصويت ع   جدول 
 قانون   وع مشر 
 

 
 



 
ؤسسة األعمال االجتماعية يتعلق مب 37.18قانون رقم  روعالتعديالت ومواد مشالتصويت على  جدول  

يئاتهاوجمموعاتها وه اجلماعات الرتابية عوانملوظفي وأ  
* ************************* * *******  

 

على التعديل   نتيجة التصويت  نتيجة التصويت   موقف  
أصحاب    

 التعديل 

موقف  
 احلكومة 

ل التعدي مقدم    املادة  
 املوافقون  املعارضون  املمتنعون  املوافقون  املعارضون  املمتنعون 

 

 

مجاع كما عدلاإل  

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 مقبول

:النورد بشأنه تعدي  

 ،العدالة والتنمية فريق االستقاللي، قيفرال :1التعديل 

 رتاكيشاال فريقال

 

مشروع ان عنو

نالقانو  

 لونفدرالية للشغالك جمموعة :2التعديل             

 

 

 

لجنةكما عدلت بصيغة الاإلمجاع   

مقبول  - - - -

بصيغة 

 اللجنة

الن:تعدي اهورد بشأن  

 ،العدالة والتنمية فريق االستقاللي، قيفرال :1التعديل 

االشرتاكيفريق ال  

 

 

 األوىل

 
مقبول  - - - -

لمالئمةل  

ونفدرالية للشغلالك وعةجمم :2التعديل   

 

 

املغربية  ملكةامل   
  جملس املستشارين

رتابية جلنة الداخلية واجلماعات ال
األساسية والبنيات  
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ويت التص   نتيجة  على التعديل   صويت لت نتيجة ا   موقف   
أصحاب  
 التعديل 

موقف  
 احلكومة 

التعديل مقدم    املادة  
نعون املمت   املوافقون  املعارضون  املمتنعون  املوافقون  املعارضون  

 

 

بصيغة اللجنةكما عدلت مجاع اإل  

مقبول بصيغة  - - - -

 اللجنة

تتعديال 3ا ورد بشأنه  

لاملغربي للشغ فريق االحتاد :1التعديل   

 

2 

غلللش يةالدميقراط ةونفدراليكال جمموعة :2التعديل  مقبول للمالئمة - - - -  

 

للشغل الدميقراطية ونفدراليةكال جمموعة :3التعديل  مقبول للمالئمة - - - -  

 

 

كما عدلتمجاع اإل  

:النيعدا تورد بشأنه غري مقبول  السحب - - -  

 ملغربي للشغلفريق االحتاد ا :1التعديل 

3 

 لللشغ الدميقراطية ونفدراليةكال جمموعة :2التعديل            مقبول للمالئمة - - - -

 

 

بصيغة اللجنةكما عدلت مجاع اإل  

- - - -  

 

مقبول بصيغة 

 اللجنة

:تيالتعد 3 نهاورد بشأ  

فريق ال ،ة والتنميةالعدال فريق ي،االستقالل قيفرال 1يل التعد

 االشرتاكي

 

4 

 فريق االحتاد املغربي للشغل :2التعديل  - - - -

 للشغل قراطيةالدمي ونفدراليةكال جمموعة :3التعديل  - - - -
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تيجة التصويت ن  على التعديل   نتيجة التصويت   موقف أصحاب   
 التعديل 

موقف  
 احلكومة 

ل عدي الت مقدم    املادة  
ون متنع امل ن ضو املعار    املوافقون  املعارضون  املمتنعون  املوافقون  

 

 

 

 

بصيغة اللجنةكما عدلت مجاع اإل  

- - - -  

 

 

يغة مقبول بص

 اللجنة

ت:تعديال 4ورد بشأنها   

العدالة  فريق االستقاللي، قيفرال 1التعديل 

االشرتاكيفريق ال ،والتنمية  

 

 

 

الة العد فريق االستقاللي، قيرفال 2التعديل  - - - - 5

االشرتاكيفريق ال ،والتنمية  

للشغلفريق االحتاد املغربي  :3التعديل  - - - -  

لللشغ ربيملغفريق االحتاد ا :4التعديل  - - - -  

 ونفدراليةالك جمموعة :5التعديل  - - - -

للشغل الدميقراطية  

 

بصيغة اللجنةكما عدلت مجاع اإل  

- - - -  

يغة مقبول بص

 اللجنة

نبشأنها تعديال ورد  

 ق االحتاد املغربي للشغلفري : 1التعديل 

 

6 

 ونفدراليةكال جمموعة :2التعديل  - - - - 

 للشغل الدميقراطية

مجاعإلا  جمموعة :ورد بشأنها تعديل غري مقبول  السحب - - - 

للشغلالدميقراطية ونفدرالية الك  

7 

 8 مل يرد بشأنها أي تعديل - - - - - اإلمجاع
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تيجة التصويت ن  التعديل على    نتيجة التصويت   موقف أصحاب   
 التعديل 

قف  مو 
 احلكومة 

التعديل مقدم    املادة  
متنعون امل وافقون امل املعارضون   عون متن امل   املوافقون  املعارضون  

 

 اإلمجاع

 

- 

 

- 

 

- 

 

 السحب

 

 غري مقبول

فريق االحتاد  ها تعديل:ورد بشأن

 املغربي للشغل

 

9 

 

 اإلمجاع

 

- 

 

- 

 

- 

 

 السحب

 

 غري مقبول

 االستقاللي، قيفرال ا تعديل:ورد بشأنه

فريق ال ،والتنميةالعدالة  يقفر

 االشرتاكي

10 

 

 

 

 

ة اللجنةبصيغكما عدلت مجاع اإل  

- - - -  

 

 

يغة مقبول بص

 اللجنة

تعديالت: 3ورد بشأنها   

 فريق االستقاللي، قيفرال :1التعديل 

كياالشرتافريق ال ،لعدالة والتنميةا  

 

 

11 

 فريق االستقاللي، قيرفال: 2التعديل  - - - -

االشرتاكيفريق ال ،العدالة والتنمية  

 فريق قاللي،االست قيفرال :3التعديل  - - - -

االشرتاكيفريق ال ،والتنميةعدالة ال  

 

 اإلمجاع

 

- 

 

- 

 

- 

 

 السحب

 

 غري مقبول

 ورد بشأنها تعديل

 العدالة فريق االستقاللي، قيفرال 

االشرتاكي الفريق ،والتنمية  

12 
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على التعديل   نتيجة التصويت  على التعديل   نتيجة التصويت   موقف أصحاب   
 التعديل 

  موقف 
 احلكومة 

لتعديل ا مقدم   ادة امل    

متنعون امل وافقون امل املعارضون    املوافقون  املعارضون  املمتنعون  
إلمجاعا يرد بشأنها أي تعديلمل  - - - - -   13-14-15  

  كما عدلت مجاعاإل               

- 

 

- 

 

- 

 موعةاجمل أنها تعديل:ورد بش غري مقبول     السحب       

ونفدرالية للشغلالك  

16 

إلمجاعا -18-17 مل يرد بشأنها أي تعديل - - - - - 

19-20-21  

 االمجاع 

 (مادة إضافية)

 موعةاجمل ورد بشأنها تعديل: مقبول - - - -

للشغل طيةالدميقرا ونفدراليةالك  

22  

ضافيةاادة م  

 ماعية ؤسسة األعمال االجتعلق مبيت 37.18قانون رقم  روعمشعلى تصويت ال                                  

:برمته يئاتهاجمموعاتها وهو عوان اجلماعات الرتابيةملوظفي وأ  

الاإلمجاع معد



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

جنة  شروع القانون كما وافقت عليه الل م 
 معدال 
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