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 باسـم اللــه الرحمـان الرحيــم

 

 ،السيد الرئيس املحترم

 ،نيادة الىزراء املحترميدات والسالس

 ،نيدة املستشارين املحترميدات والساالس
 

ش الزي اإلاىكش اإلاجلغ  ؤهٍاس ؤعشك علىٌؽشفني ؤن  خالـت الخلٍش

بعذ اهتهائها مً ؤعذجه لجىت الخعلُم والؽاون الثلافُت والاحخماعُت 

ن بخغُير الٍهير ياإلاخعلل 90.17و 84.17مؽشوعي كاهىهين سكم  مذاسظت

خ  1.72.184الؽٍشف بمثابت كاهىن سكم   1392مً حمادي آلاخشة  15بخاٍس

( اإلاخعلم بىٍام الممان الاحخماعي هما وكع حغُيره 1972ًىلُى  24)

 وجخمُمه.

هزًً اإلاؽشوعين خالٌ احخماعين مخخالُين وكذ جذاسظذ اللجىت 

خ علذا بخا ، بشثاظت العُذ عبذ العلي خامي الذًً 2018 ماي 23و 16ٍس

سثِغ اللجىت، وبدمىس العُذ مدمذ ًدُم وصٍش الؽغل وؤلادماج اإلانهي 

والعُذ ظعُذ اخمُذوػ اإلاذًش العام للفىذوق الىوني للممان 

ً هإعماء اللجىت وبففتهم  الاحخماعي، وهزا العُذاث والعادة اإلاعدؽاٍس

 مالخٍين.

اليلمت الخلذًمُت للعُذ الىصٍش، كذم عشلا معخفُما في معتهل 

ا ممبرصا مً خالله ممامين هزًً اإلاؽشوعين التي اسجإث الحيىمت ججمُعه

ا للذساظت في اللجىت اإلاخخفت دفعت واخذة، ورلً جفعُال للشاسي موبخالته

اإلاىعلذ في دوسجه العادًت  الىوني للممان الاحخماعي مجلغ بداسة الفىذوق 

خ   47و 27و 26والزي ًلض ي بخغُير وجخمُم الففٌى  2014دحىبر  17بخاٍس

، بغُت 84.17مً مؽشوع اللاهىن سكم  ()الفلشة الثاهُت 48)الفلشة ألاولى( و

ذ باألحش وألاحشاء وؤداء ؤلاؼتراواث عبر ال ت الخفٍش ىظاثل بكشاس بحباٍس
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 ذد مً ألاحشاء،الزًً ًخىفشون على عغلين ؤلالىتروهُت، باليعبت للمؽ

"لماهىم"، ورلً لخبادٌ اإلاعلىماث بين الفىذوق وبين  وجدذًذا عبر بىابت

لت علالهُت وآمىت، وهزا جخفُن مفاٍسف  اإلالاوالث اإلاىخشوت فُه بىٍش

داث وؤداء الاؼتراواث، وفشك  وآحاٌ معالجت اإلالفاث اإلاخعللت بالخفٍش

ت، مؽيرا أل  هم غشامت باليعبت للملاوالث التي ال جدترم هزه ؤلاحباٍس

 الخعذًالث اإلاذخلت واإلاخمثلت في :

بخذار هٍام ؼفاف لخبادٌ اإلاعلىماث مع مىخشوي الفىذوق،  -

زىسة جىىىلىحُت في مجاٌ جلذًم الخذماث هزا ألاخير الزي عشف 

مه في عذة مدافل دولُت الاحخماعُت،  وهٍمذ عذة ماجمشاث بدُث جم جىٍش

 ٌ ىىلىحُا الحذًثت في الممان الاحخماعي ودوس الشكمىت والخى دولُت خى

ش الخذماث الاحخماعُت.  جىٍى

 لمامىين.لالحفاً على الحلىق الاحخماعُت  -

جدعين معخىي الخذماث اإلالذمت للملاوالث اإلاىخشوت  -

 بالفىذوق الىوني للممان الاحخماعي.

داث. -  جللُق مذة معالجت الخفٍش

الاهخشاه في الاظتراجُجُت الىوىُت للخذماث ؤلالىتروهُت  -

بعُي اإلاعاوش باليعبت للملاوالث، معلىا عً ومىح الفىذوق الىوني جو 

ٌى بلى  ذ عبر البىابت  %100للممان الاحخماعي بلى الـى مً الخفٍش

، فلذ 2016ؤلالىتروهُت، وخعب ؤلاخفاثُاث ألاخيرة اإلاخىفشة بشظم ظىت 

بلغ عذد اإلالاوالث اإلاىخشوت بالفىذوق واإلافشخت عبر البىابت ؤلالىتروهُت 

 89ملُىن و 2بِىما بلغ عذد ألاحشاء اإلافشح بهم عبر البىابت ، %61عبت و

 مً مجمىع اإلافشح بهم. %90ؤي بيعبت  2016ؤلف بلى غاًت نهاًت ظىت 

 48و 47ؤما باليعبت لللشاس الثاوي، فيهذف بلى حعذًل الففلين  -

مً الٍهير اإلاؽاس بلُه ؤعاله، والزي ًلض ي بمشوسة بحشاء الخبراث الىبُت 

الالصمت لخدذًذ وعبت العجض مً وشف وبِب جابع للفىذوق ؤو ملبٌى 
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ماث ألاخشي، ورلً مً ؤحل بعىاء الفىذوق  لذًه، على غشاس الخعٍى

ض اإلاشاكبت الىبُت وججاوص اإلاخاوش الىاحمت عً  ت لخعٍض الىظاثل المشوٍس

خاالث الغؾ وحعلُم ؼىاهذ اإلاجاملت التي ًلجإ بليها ؤو ًدفل عليها بعن 

 مىين.اإلاا 

فيهذف بلى بدخاٌ  71.09أما بخصىص مشروع القاهىن رقم 

 مً الٍهير اإلازوىس هما ًلي : 32و 15و 5حغُير وجخمُم الففٌى 

  جدعين آلاحاٌ اإلادذدة لخمذًذ ؤحل بًذاع ولب الاهخشاه في

( ؼهشا اإلاىالُت 36( بلى ظخت وزالزين )12الخإمين الاخخُاسي مً ازني عؽش )

خ الزي جيخهي  فُه خلىق اإلاامً له في الخإمين ؤلاحباسي. للخاٍس

 ( اإلازوىس، مىذ ألاحير خيزا 5ًخىخى مً حغُير الففل الخامغ )

صمىُا مهما لخلذًم ولب ؤلاهخشاه في الخإمين ؤلاخخُاسي ومىاـلت ؤداء 

واحباث ؤلاؼتران في هٍام الممان الاحخماعي لخمىُىه مً لمان الحم في 

ىت جىفشه عل ى ؼشوي العً وعذد ألاًام اإلافشح معاػ الؽُخىخت ؼٍش

 بها.

 مً الٍهير اإلازوىس، جلض ي  15لافت فلشة حذًذة في الففل ب

ع اإلاخعلم  بإن حمُع اإلالاوالث التي ٌعشي عليها الخعٍشف الىاسد في الدؽَش

لت بلىتروهُت، ًخعين عليها ؤلاهخشاه في الفىذوق بةخذار  اإلالاوالث بىٍش

ىفت ؤلالىتروهُت التي ًذبشها اإلاىخب الىوني للممان الاحخماعي عبر اإلا

ت  مىاهبت مخخلف الخدىالث مً ؤحل اإلاغشبي للملىُت الفىاعُت والخجاٍس

كخفادي والاحخماعي ببالدها والخىىس الخىىىلىجي التي ٌعشفها اليعُج ؤلا

 اإلاخميز ومعاهمخه في جبعُي معاوش بخذار اإلالاوالث.

  وىس، جلض ي مً الٍهير اإلاز 32بدخاٌ حعذًالث على الففل

بةلغاء اإلاشاكبت الىبُت الخللاثُت التي ًباؼشها الفىذوق الىوني للممان 

ماث  الاحخماعي على اإلاامً له، بعذ جلذًمه ولب الحفٌى على الخعٍى
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الُىمُت عً اإلاشك، والاهخفاء عىذ دساظت الىلب بالىزاثم اإلاثبخت للعجض 

 عً العمل، بال عىذ الاكخماء.

 ،السيد الرئيس املحترم

 ،ن ى السيدات والسادة الىزراء املحترم

 ،ن ى ن املحترمو السيدات والسادة املستشار 

ؼيلذ اإلاىاكؽت العامت مىاظبت ظاهدت للعُذاث والعادة 

ً للخعبير عً مىاكفهم العُاظُت والىلابُت اججاه هزًً  اإلاعدؽاٍس

ب  اإلاؽشوعين اللاهىهين واعخباسهما ًىفبان في ـالح الىبلت العاملت، وجلٍش

ماث الاحخماعُت إلاىخشوي الفىذوق الىوني للممان الاحخماعي، غير الخذ

ؤهه وان مً ألاوحب ججمُع هزًً الىفين في بواس كاهىن واخذ، وعذم 

 1972ججضثخه، هما جمذ الذعىة بلى لشوسة حغُير الٍهير الفادس في ظىت 

 وفم ملاسبت ؼمىلُت في حمُع ملخمُاجه.

اث الجباسة اإلابزولت مً لذن وؤحمعذ اإلاذاخالث على ؤهمُت اإلاجهىد

الفىذوق الىوني للممان الاحخماعي وعلى سؤظهم اإلاذًش العام، والؽفافُت 

ب الخذماث مً اإلاىاوىين، الش يء الزي جترحم وجفعل  في حعُير وجلٍش

ه بهزه  العُاظت الحيىمُت اإلاخبعت في اإلاُذان الاحخماعي، لزا جم الخىٍى

ذبيرها مىز عذة ظىىاث، وجم اعخباسها اإلااظعت وجثمين دوسها وسٍادتها في ج

همىرحا ًدخزي بها في ؤلاظشاع إلاعالجت اإلالفاث الاحخماعُت، وخاـت سكمىت 

الخذماث اإلالذمت وحعُير الىلىج بليها، سغم ؤن بعما مً اإلالاوالث لم 

ه باللاهىهين اإلاخعللين  ذ بإحشائها، هما جم الخىٍى حعخىمل بحشاءاث الخفٍش

الصحُت لهم وملف الخلاعذ الزي مً اإلاىخٍش ؤن  باإلاعخللين والخغىُت

مالًين وهفف، والزي ًفىق وعبت اإلاىخشوين الحالُين، لزا  6ًىخشه فُه 

وشح حعاٌئ في هزا الفذد خٌى هُفُت مىاصهت الفىذوق الىوني للخلاعذ 

ت  ذ خذماجه بةمياهُاث لئُلت، وخاـت على معخىي اإلاىاسد البؽٍش بين ججٍى

ُجت للمغادسة الىىعُت، والتي واهذ ظببا مباؼشا في التي حؽيل خفاـا هد
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بفالط ـىادًم الخلاعذ، لزا جم الاظخفعاس عً مفير علذة بشهامج بين 

( لخىفير مىاسد 2015/2018الحيىمت والفىذوق الىوني للممان الاحخماعي )

ا وؤهه ظخداٌ على  ت راث الىفاءة العالُت وؤلامياهُاث الالصمت خفـى بؽٍش

معخخذم ؤمام جىاكق عشوض ي  300هزه العىت ما ًلاسب  الخلاعذ خالٌ

 الدؽغُل، مما ظُازش ظلبا على حىدة الخذماث اإلالذمت وبىئ جىفُزها.

اإلادذدة  90.17وجمذ ؤلاؼادة باإلاذة اإلاعذلت في مؽشوع كاهىن سكم 

ؼهشا فُما ًخعلم بإحل بًذاع ولب الاهخشاه في الخإمين الاخخُاسي،  36في 

 اث اإلادشومت مً الاظخفادة مً الخإمين.والتي ظخخٌى للفئ

ومً حهت ؤخشي حاءث بعن اإلاذاخالث ماهذة في مدخىاها على 

غُاب ملاسبت ؼمىلُت إلاشاحعت هزًً اإلاؽشوعين بما ًخالءم مع مفهىم 

الحماًت الاحخماعُت الحالي ومخىلباث اإلاىاوً اإلاغشبي بما فيهم ألاحشاء، مما 

الففٌى واإلاىاد، ومشاحعت الغشاماث ٌعخذعي لشوسة خلم اوسجام بين ول 

الثلُلت الىاسدة فيها والتي جثلل واهل اإلاؽغلين، مما ًفعب مهمت جدفُل 

 اإلاعخدلاث لذي الفىذوق الىوني للممان الاحخماعي.

هما وشخذ العذًذ مً الاظخفعاساث واإلاالخٍاث جمدىسث خٌى 

 ًلي : العذًذ مً اللماًا اإلاشجبىت باإلاجاٌ الاحخماعي هىحضها فُما

  ت وجدذًذ ظلف مدذد ؤلاؼاسة ألهمُت بدخاٌ حعذًالث حىهٍش

للخلاعذ والزي جىالب به الؽغُلت لشفع الحُف الزي ًىاٌ مىخشوي 

( آالف دسهم، وهى 6الفىذوق الىوني للممان الاحخماعي واإلادذد في ظخت )

ُفت العمىمُت وفم  ٌؽيل فشكا ؼاظعا بين ما هى مدذد في كاهىن الٌى

 عً بـالح ـىذوق الخلاعذ. دساظت ـادسة

  فُما ًخعلم الخإهُذ على غُاب خىاس احخماعي حذي وخاـت

داث الحيىمُت ب اإلاؽشوع اإلاخعلم بالخلاعذ، ووحهذ اهخلاداث خٌى الخفٍش

دسهم للىفل في  100اإلاخعللت خٌى ألاسامل واسجفاع اللذسة الؽشاثُت ومىذ 
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ادة ف 11و 10مع اظخثىاء العلمين  2019ؤفم  وهي الىبلت ي ألاحىس، مً الٍض

 الىظىى التي حؽيل كاوشة الخىمُت الاكخفادًت باإلاغشب.

  ؤلاؼاسة بلى غالء ألاظعاس وعذم جفعُل اإلاشاكبت، ومشاعاة

اكخفاد العىق وفم ملىماث وهٍم، وخلم آلُت للمشاكبت مً ؤحل مىاحهت 

 الاخخياس واسجفاع ؤظعاس اإلادشوكاث واإلاىاد الغزاثُت.

 ملُاس غير وافُت في خم الىبلت العاملت  6عبت الخإهُذ على ؤن و

 اإلاىخجت.

  ممشك  700ووشح حعاٌئ حىهشي خٌى مأٌ ما ًلاسب

ظىىاث مً اإلاىالبت  4وممشلت لم ًخم معالجت ؤولاعها الاحخماعُت مىز 

ا وؤن  ذ بهم لذي الفىذوق الىوني للممان الاحخماعي، خفـى بالخفٍش

خه إلاا ًلاسب  ممشك وهى ما ٌؽيل  12000سثِغ الحيىمت ـشح بدعٍى

 عالمت اظخفهام وحب جىلُدها في الحاٌ.

  بعادة الىٍش في المشاثب التي ًخم جىبُلها على اإلالاوالث

 بدعب ول مىىلت على خذة مع مشاعاة اإلاشدودًت وؤلاهخاحُت ليل ملاولت.

  بخذار معىشة الفلح بين بعن اإلالاوالث التي جم بفالظها

 وألاحشاء.

  اإلاهُيل ومفير الىبلت العاملت في هزا  ؤلاؼاسة لللىاع غير

بت، مما ٌعخذعي  اللىاع والتي جذس عليها ؤسباخا هبيرة حذا دون ؤدائهم للمٍش

 لشوسة مشاكبخه مً وشف الذولت.

 ،السيد الرئيس املحترم

 ،ن ى السيدات والسادة الىزراء املحترم

 ،ن ى ن املحترمو السيدات والسادة املستشار 

التي ؤفاد بها العُذ الىصٍش، ؤؼاد بذاًت في بواس ألاحىبت الذكُلت 

ً اإلاعخمش ألوش الفىذوق الىوني للممان  بالىفاءة العالُت والخيٍى

الاحخماعي وهى على بِىت بهم خفىـا مً خالٌ الللاء بهم في هذوة بمشاهؾ 
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الخذماث اإلالذمت ، وهزا والخىىس الىىعي لىفاءاتهم  والىصاسة معتزة بإدائهم

ٌعخبر ماظعت مدترمت ساثذة وراث الزي مً وشف هزا الفىذوق 

مفذاكُت، والذلُل على رلً اإلاهمت اإلاللاة على عاجلها لخذبير ملف الخلاعذ 

لألحشاء وغير اإلاعخللين واإلاهً الحشة، مؽيرا بلى ؤن هزه اإلااظعت زالزُت 

ت(، مما ٌعىغ خىاسا الترهُب )اإلاؽغلين، ممثلي الىلاباث، ممثلي الحيىم

احخماعُا ماظعاجُا، ممُفا بإن الىلاػ الزي ًخم داخل اإلااظعت 

اث مخخلفت، مؽيرا  عُت هى في خذ راجه خىاسا احخماعُا وبمعخٍى الدؽَش

عُت للىذوة التي هٍمذ في اإلااظعت  بدُث  2016/2017خالٌ ظىت الدؽَش

بإن ، مفشخا خعذدجمذ ؤلاؼادة بها بشظالت ملىُت جلش بالحىاس الاحخماعي اإلا

دون رهش  2018بلى ظىت  2016الحىاس الاحخماعي عشف جىكفا مىز ظىت 

ع للمعخلبل وجشمُم العالكت بين  ؤظبابها، والىصاسة حعمل في اججاه الدؽَش

ا وفم مىهجُت  ألاوشاف وبسحاعها بلى ظىتها وججاوص الخالفاث والعمل ظٍى

ؿ خالٌ ؼهش عملُت، مفشخا بإهه جشؤط شخفُا لجىت اللىاع الخا

ل، بدُث وان خىاسا هاجحا بغن الىٍش عً الىخاثج، واجخزث جذابير  ؤبٍش

مً اللاهىن الجىاجي والالتزام بها  288خاـت مً ؤحل مشاحعت الففل 

اث الىلابُت كبُل فاجذ ماي لم  عملُا، وواهذ هىان سغبت لالجفاق مع اإلاشهٍض

عً وىهه ًخِعش جفعُله، هما ؤن الحيىمت حاءث بعشك بغن الىٍش 

ملُاس دسهم، هما ؤخزث على  6بًجابُا ؤو ظلبُا بخيلفت مالُت جلذس ب 

ا جىفز  26عاجلها جىفُز اجفاق  ل، والحيىمت الحالُت ظىٍى ملُاس  4ؤبٍش

عُت 26)اجفاق  (، وهىان ؤمىس لم جىفز بعذ فيها مىالب مادًت وحؽَش

ن وكاهىهُت، هما فخدذ الحيىمت باب الحىاس الاحخماعي بخفىؿ كاهى 

ؤلالشاب الزي ًىشح بؼياال، بلافت بلى اللاهىن اإلاىٍم للعمل الىلابي 

ل بلى اجفاق ولِغ  والحىاس الاحخماعي هى الجلىط على واولت الحىاس للخـى

الخىافم في ؼمىلُخه، والحيىمت حععى لترظُم الحىاس وجلىِىه وولع آلُاث 

ظعاس لحل اإلاؽاول اإلاشجبىت بمخخلف الٍىاهش الاحخماعُت )هغالء ألا 

وغيرها...( هما هى الؽإن في العذًذ مً الذٌو ومعإلت الخطخم وماؼشاجه 
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في الحذود اإلاعلىلت غير مىحىدة على ؤسك الىاكع، وهىان مماسظاث غير 

ادة  كاهىهُت ال حعاهم الحيىمت فيها )واالظخغالٌ والاخخياس اإلافض ي لٍض

لللُام بذوسها  ألاظعاس(، هما ؤنها ولعذ سئٍت اظتراجُجُت لذعم الىلاباث

وجإويرها ألن بلعاف الىلاباث وألاخضاب ٌؽيل خىشا على العلم 

والاظخلشاس العُاس ي، هما ؤن الحيىمت حؽخغل على جدمير كاهىن بواس 

ًخعلم بالخلاعذ في بواس بـالح ؼمىلي، ورلً وفم دساظت ظِخم العمل 

 ها.بىاءا عليها ظِخم بخالتها على الفشكاء الاحخماعُين لإلوالع علي

ؤما باليعبت للمىلىع اإلاخعلم بالحماًت الاحخماعُت فهى ملف 

الح اإلاىٍىمت الاحخماعُت الؽاملت، ولهزا  مجخمعي ًمم حمُع الؽشواء إـل

خ  ، ؤـذس ميؽىسا مً 2018ماسط  30ؤفاد بإن العُذ سثِغ الحيىمت بخاٍس

ا، ؤحل بـالح مىٍىمت الحيامت الاحخماعُت باإلاغشب وبسظاء اللىاعذ للُادته

وفي هزا الفذد جم بخذار لجىت لللُادة وخيامت مىٍىمت الحماًت 

ت ولجان مىلىعاجُت مً بُنها لجىت جثمً  الاحخماعُت ولجىت جلىُت بين وصاٍس

خيامت والخلاثُت البرامج الاحخماعُت والخغىُت الصحُت ألاظاظُت 

واإلاعاعذة الاحخماعُت وملاسبت الاظتهذاف، وهزه اإلاىٍىمت ظخمىً مً 

ُم ؤلالخلاثُت العُاظُت والبرامج العمىمُت اإلاخعللت بالحماًت جدل

إحي في بواس  الاحخماعُت ولمان اظتهذاف ؤهبر فئت مً اإلاىاوىين بها، ٍو

ذ الحيىمي.خؤحشؤة الالتزاماث اإلاعبر عنها في ال  فٍش

ئ اإلاؽشوعين، فلذ ؤوضح بإن  وبخفىؿ العااٌ اإلاخعلم بخجَض

داسي رو الترهُبت الثالزُت التي جمم هزًً الىفين حاءا مً اإلاجلغ ؤلا 

مخخلف الفاعلين الىلابُين والعُاظُين والاكخفادًين والحلٌى التي 

وشخذ حاءث في ؤصمىت مخخلفت، والىصاسة ظخعمل في بواس مشاحعت ؼمىلُت 

له بعذ دخٌى الىٍام الجذًذ الزي ظخيىن له جذاعُاث وجإزيراث على 

اواث الفىذوق الىوني للممان الىٍام العام واإلاشجبىت هزلً باخخُ

ش ممامين هزًً اإلاؽشوعين الخلا  الاحخماعي، وظِخم العمل على جىٍى

 بالدؽاسن مع الؽشواء.
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 ً ؤما بخفىؿ الجهاث، فهى يهم حمُع اإلاجاالث، وهىان معاٍس

خعلم ألامش باالخخفاـاث الزاجُت للجهاث  ت اإلاىظعت، ٍو هامين للجهٍى

اخخفاـاتها الزاجُت والخفىير في هلل  والؽشوع في معاعذتها على مماسظت

بعن الاخخفاـاث والخيعُم فُما بين الجهاث باليعبت لالخخفاـاث 

اإلاخىلت للذولت والدؽغُل باعخباسه مً معاولُت الذولت، وهىان 

اخخفاـاث مضدوحت بين الجهاث والذولت، وهىان جفىس يهم الدؽغُل 

ً اإلانهي والىلل والفىاعت، بدُث جم علذ للاءاث مع العادة سئظاء  والخيٍى

با ظِخم العمل وفم الالجشهيز ؤلاداسي والخإظِغ لحىاس  الجهاث والىالة، وكٍش

احخماعي حهىي وظِخم الخفىير في حعمُم الاجفاكُاث الجماعُت ممُفا بإن 

ت حعخبر مً مذاخل بـالخاث هُيلُت واحخماعُت لىاكع اللشب  الجهٍى

اث الخدخُت التي حعاعذ على حلب ومشاعاة خفىـُاث الجهاث وجىفير البيُ

الاظدثماس )اإلاىاوئ، اإلاىاساث،...(، لزا فالحيىمت حعهش على بـالح اإلاشاهض 

ت لالظدثماس التي ظخفبذ ماظعاث عمىمُت حؽ غل وفم مبادت خالجهٍى

الحيامت وجبعُي اإلاعاوش واظخلىاب الىفاءاث، مىخفُا بهزا اللذس فاسحا 

ني للممان الاحخماعي لخلذًم ؤحىبت اإلاجاٌ للعُذ مذًش الفىذوق الىو

جلىُت خٌى ما وشح مً مالخٍاث، خازا في البذاًت العُذاث والعادة 

اسة مُذاهُت  لممان الاحخماعي الىوني للفىذوق لاإلاعدؽاسون لللُام بٍض

للىكىف عً هثب على هُفُت اؼخغاله وجلذًم خذماجه إلاىخشوُه وحعمُم 

، ممُفا بإن هىان ؼبه بحماع على الىلاػ ؤهثر إلاا ًيخٍش مىه مً جدذًاث

( ؤـبذ مخجاوصا، مما ًلخض ي بعادة الىٍش في 1972ؤن هزا الىق )

ممامُىه العلبُت ومشاحعخه بؽيل حىهشي وؼمىلي، فمثال الاخخُاواث 

اإلاالُت للممان الاحخماعي ال ًخم جشحمتها على ؤسك الىاكع، ممُفا بإن 

الاحخماعي واللاهىن هىان كىاهين ؤخشي مىففلت جاوش عمل الممان 

الخاؿ بالخإمين الفحي،  65.00الخاؿ باإلاعخللين، وهزا كاهىن سكم 

والفىذوق  1972وواهذ هىان هفىؿ مخفشكت جم ججمُعها في بواس كاهىن 

ُت باليعبت  الىوني للممان الاحخماعي ماظعت عمىمُت لها خفـى
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هي في غالب لحيامتها التي ال حؽبه حمُع اإلااظعاث العمىمُت ألاخشي والتي 

ألاخُان ًىحذ لمً جشهُبت مجلعها ؤلاداسي هُمىت وشف ما ، ؤما الممان 

الاحخماعي، فال ًىحذ فيها وشف مهُمً في اإلاجلغ ؤلاداسي ؤو مهُمً علُه، 

بدُث جدعاوي وعبت اإلالاعذ بها ظىاء باليعبت للحيىمت ؤو الىلاباث ألاهثر 

إلاجلغ ؤلاداسي بففت اث جمثُلُت واإلاؽغلين، وهزه الهُأث جدمش احخماعا

ٌى بلى الخىاصن بين  حذًت ومعاولت بغُت خلم هلاػ مثري ومىخج والـى

 مخخلف ألاوشاف.

ذ ؤلالىترووي فالفىذوق الىوني للممان  وباليعبت للخفٍش

ها بذاًت، وبهما عشف  الاحخماعي فلم ٌؽخغل على جىبُم ؤلالضامُت بخفـى

سي بعذ بكىاع اإلالاوالث معاسا مخخلفا مخمثال في جفعُلها بؽيل اخخُا

ذ بهم في البىابت  %90والؽشواث وهزا ألاحشاء وؤهثر مً  ًخم الخفٍش

 ؤلالىتروهُت وهي ججشبت بًجابُت حذا.

وبخفىؿ الففل اإلاخعلم بخعذًل اإلاشاكبت الىبُت، فلذ جم 

 47ؤلالحاح على لشوسة جفعُل اإلاشاكبت لجمُع اإلالفاث الىبُت والففل 

ش الىبُت الفادسة في ًىق على لشوسة وحىد خ ىم ؤو خبير ًففل في الخلاٍس

خم اإلاامً له العخماده، وهي حغُيراث مهمت لخذاسن الهفىاث العابلت، 

بإن لذًه كىاعت احخماعُت لً جخغير بيىهه ًخدذر مً العُذ الىصٍش ممُفا 

مىكع الحيىمت التي لها بواس خاؿ بها، مؽيرا إلابادسة حاللت اإلالً في خىاب 

اث الىلابُت ؤوال كبل ماسط فُ 9 ما ًخعلم باإللشاب، بدُث اجفل باإلاشهٍض

ه، وجم الللاء بإسبعت  الح مً خالٌ معدؽاٍس ؤلاعالن عً عملُت ؤلـا

اث هلابُت بدُث جمذ حعمُتها بالىلاباث الجادة، ممُفا بإن الحىاس  مشهٍض

الاحخماعي عشف جشاهما هابعا مً زلافت مجخمع، ؤما باليعبت لللىاع غير 

فت ويهذد خلىق العماٌ، اإلاه ُيل فهى يهذد اللىاع اإلاهُيل واإلاىافعت الؽٍش

 لزا ًجب جىثُف حهىد حمُع اإلايىهاث لخذبير  ؤلاهشاهاث.
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، فلذ ممرض وممرضة 911ب ؤما بخفىؿ العااٌ اإلاشجبي 

، ألهه ال ًخىفش على معىُاث وافُت خٌى التزم بتقديم جىاب كتابي حىله

 اإلاىلىع داخل اللجىت. 

 ،د الرئيس املحترمالسي

 ،ن ى السيدات والسادة الىزراء املحترم

 ،ن ى ن املحترمو السيدات والسادة املستشار 
 

لذ  اللجىت مفلحت وبلا إلالخمُاث الىٍام الذاخلي، جـى

بىٍام اإلاخعللين اللاهىهين  نخٌى اإلاؽشوعيبمجمىعت مً الخعذًالث 

جمىعاث ( جلذمذ بها الفشق واإلا84.17( و)90.17الممان الاحخماعي )

 البرإلااهُت الخالُت :

  الت واإلاعاـشة م ألـا م الاظخلاللي للىخذة والخعادلُت وفٍش الفٍش

م الاجداد اإلاغشبي للؽغل خٌى مؽشوع كاهىن سكم  (حعذًالث 6) : وفٍش

 .84.17ًالث خٌى مؽشوع كاهىن سكم حعذ 5، و90.17

  م العذالت والخىمُت : حعذًال واخذ خٌى مؽشوع كاهىن سكم فٍش

90.17. 

 م الاجداد العام إلالاوالث اإلاغشب خٌى  (حعذًالث 3) : فٍش

 .84.17مؽشوع كاهىن سكم 

 ( حعذًالث 3) : مجمىعت اليىهفذسالُت الذًملشاوُت للؽغل

 .84.17خٌى مؽشوع كاهىن سكم 

ذ، بدُث لم  وكذ عشلذ هزه الخعذًالث على معىشة الخفٍى

ألاولى( مً مؽشوع  )اإلاادة 27ًلبل منها ظىي الخعذًل الىاسد على الففل 

وخاـت بلافت مفىلح "الفىذوق الىوني للممان  84.17اللاهىن سكم 

ففى مبلغ" الىاسدة في هفغ الففل  ،الاحخماعي" وهزا خزف مفىلح "ٍو

وؤًما الخعذًل الىاسد في اإلاادة ا لثاهُت مً هفغ  ،باعخباسه حعذًل اللجىت
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فُما جم الدؽبث  ؤما باقي الخعذًالث فلذ جم سحب حضء منها،اإلاؽشوع، 

ذ)بالبعن آلاخش،   (.حذٌو الخفٍى

ذ على مؽشوعي كاهىهي مادة مادة وعلى اإلاؽشوعين  نوبعذ الخفٍى

 فياهذ الىدُجت واآلحي :بشمتهما، 

بخغُير وجخمُم الٍهير الؽٍشف بمثابت كاهىن  84.17مؽشوع كاهىن سكم  -0

خ  1.72.184سكم  ( 1972ًىلُى  27) 1392حمادي آلاخشة  15بخاٍس

 إلاخعلم بىٍام الممان الاحخماعي :ا

  : 7املىافقـــــــىن 

  : 0املعارضىن 

 املمتنعىن : ال أحد 

بخغُير وجخمُم الٍهير الؽٍشف بمثابت كاهىن  90.17مؽشوع كاهىن سكم  -2

خ  1.72.184سكم  ( 1972ًىلُى  27) 1392حمادي آلاخشة  15بخاٍس

 اإلاخعلم بىٍام الممان الاحخماعي :

  إلاجماع كما جاء 
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بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة   71.0971.09رقم رقم مشروع  قانــون مشروع  قانــون 

يوليو يوليو   9.9.))  .097.097جمادى اآلخرة جمادى اآلخرة   0101بتاريخ بتاريخ   0.1..0.10.9..0.9قانون رقم قانون رقم 

  لق بنظام الضمان االجتماعيلق بنظام الضمان االجتماعيعع( المت( المت.079.079

  ووافقت عليهووافقت عليه  كما أحيل على اللجنـــةكما أحيل على اللجنـــة  
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  لعــــــــــــــاملعــــــــــــــامااالتقديــــــــــم التقديــــــــــم 
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  ينينكقهاوهكقهاوهي ي مةروعمةروع  اوا اوا التفصيلي  ملالتفصيلي  مل  انقكة انقكة املامل
 

  بتغيير وتتميم الظهير الةريف بمثقب  كقهاون ركم  41.43مةروع كقهاون ركم

( املتعلق بانظقم .453ياولياو  3.) .495جمق ى آلاخرة  41بتقريخ  441..4.3

 الاجتمقعي الضمقن
 

 6 املق ة ألاولى 66 املق ة ألاولى 6  2.2.الفصل الفصل *  *  

  6 املانقكة 

  الخىظُمُت الىازدة في الىظ والتي حعُم ػالبا ؤلاشازة إلاسإلت الىطىص

عُت وجـعُلها  بشيل سلُم، لرا جمذ الدعىة بلى غسوزة جـعُل الىطىص الدشَس

 جحدًد وسبت الؼساماث في الىظام الداخلي بشيل دكُم.

  الخإهُد على غسوزة بعادة الىظس في الؼساماث وجخـُػها لخحـيز

ً، وجمذ الدعىة بلى اللُام بةح  طاء اإلالاوالث التي لم حسدد مخإخساتها.اإلاسدثمٍس

  باليسبت لدؿع واحباث اشتران حدًدة في هرا اإلاشسوع سخخلم بشيالُت

 (.4002بخطىص اليسب في اإلاشسوع اللدًم )

  ال ًمىً ؤن جيىن الرعائس والؼساماث ؤهبر مً الىاحب ألاضلي الري علُه ؤن

كخطاد البالد، ؤما جادًه للطىدوق الىطني للػمان الاحخماعي، مما ٌعُم ا

ألامىاٌ التي ال جىشع والري  لالطىدوق الىطني للػمان الاحخماعي ؿهى ًحط

ٌساهم في الخىاشن اإلاالي، وهي اإلااسست الىحُدة في العالم التي لها جىاشن مالي 

ت، ولىً على حساب اإلالاٌو وألاحير.  وؿائؼ، مما ًخٌى لها اسخمساٍز

  66  )املق ة ألاولى()املق ة ألاولى(  3.3.الفصل الفصل * * 
 قكة  6املان 

ح بإحىز ألاحساء عبر الىسائل  الحيىمت اكخطسث على حعدًل بلصامُت الخطٍس

شا في الـتراث اإلاخبلُت مً اإلاادة ألاضلُت بخطىص  ؤلالىتروهُت، مما سُخلم حشَى

وجـسع في حدود خمست "ؿسع الؼساماث بحُث ظلذ هما هي في اللاهىن ألاضلي 

ح باألحىز ؤو على بػـاٌ دزهما عً ول هلظ  00آالؾ دزهم ػسامت كدزها  في الخطٍس

 الىطين مً حعدًالث. فيهىان ملخػُاث جخعازع مع ما حاء هما ؤن ، "ول مإحىز 

 هما جمذ اإلاطالبت بخىغُح ما اإلالطىد بالباقي بدون حؼُير في آخس اإلاادة.
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  6 بدون مانقكة .6 بدون مانقكة .  1313الفصل الفصل * * 

  6 بدون مانقكة .6 بدون مانقكة .  1414الفصل الفصل * * 

  املق ة الثقهي  6 بدون مانقكة .املق ة الثقهي  6 بدون مانقكة .* * 
 

  بتغيير وتتميم الظهير الةريف بمثقب  كقهاون ركم  51.43مةروع كقهاون ركم

( املتعلق بانظقم .453ياولياو  3.) .495جمق ى آلاخرة  41بتقريخ  441..4.3

 الاجتمقعي الضمقن

  66  11املق ة ألاولى 6 الفصل املق ة ألاولى 6 الفصل * * 
ػها ب "على ألاكل".  الدعىة بلى جدكُم وبعادة ضُاػت مططلح "خالٌ" وحعٍى

شهسا لخلدًم طلب ببسام جإمين اخخُازي وجم اعخبازها  63حٌى مدة طسح حساٌئ 

لت ألامد وملُدة.  بًجابُت، وفي ذاث آلان هىان مً اعخبرها طٍى

  66  4141الفصل الفصل * * 
   املانقكة: 

ح ؤلالىترووي عبر اإلاىطت، وجم الخىبُه إلاسإلت عدم حعدًل الـلسة  ه بالخطٍس الخىٍى

 ألاخيرة مً اإلاادة ألاولى.

هألُت  2794، وهي الؼسامت اإلاحددة في اللاهىن %6دًد وسبت اإلاطالبت بخم

 للػؼط على اإلالاولت لللُام بما ًلصم.

 6 جاواب السيد املدير العقم للصاندوق الاوطني للضمقن الاجتمقعي 

ح ؤلالىترووي عسؿؤ  %70ؤشىاطا مهمت، بحُث حىالي  ذهد بإن مسإلت الخطٍس

اإلااسساث سىاء الطؼيرة والىبيرة ًخم جم جىـُرها، بحُث ؤن العدًد مً اإلالاوالث و 

لت، ػير ؤن هرا الطىدوق حاء إلعطائها هىعا مً ؤلالصامُت  الخعامل معها بهره الطٍس

ل مػامُىه في بطاز الىظ الخىظُمي، بحُث سُطبم على  ،والسىد اللاهىوي وسِخم جنًز

اإلاللاة على هاجه اإلالاوالث في ذاث آلان،  هره اإلالاوالث بالخدزج مع مساعاة ؤلاهساهاث

مػُـا بإهه كبل بحالت هرا الىظ على البرإلاان، ؿةن اإلاجلس ؤلادازي ضاغ هره 

عدًالث بالدشازن مع حمُع اإلايىهاث التي جمثله في اإلاجلس ؤلادازي، بما في ذلً الخ

 .ىمتاإلاشؼلين، وخاضت الاجحاد العام إلالاوالث اإلاؼسب والىلاباث وممثلي الحي
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ح باألحساء في آلاحاٌ  هما ؤعلً بإن هرا الىظ ًخحدر عً عدم الخطٍس

بعاث مالُت، وهاحس الطىدوق الىطني جاإلاىطىص عليها كاهىها والتي ًترجب عنها 

للػمان الاحخماعي هى جطبُم الحماًت الاحخماعُت على الجمُع بما في ذلً ؤحساء 

 00لؽ اإلاىطىص علُه في اللطاع الخاص والهدؾ مً الىظ لِس اسخخالص اإلاب

ح ؤلالىترووي غماها لحلىق ألاحساء، وهي  دزهم ؤو ػيره، وبهما جسسُم بلصامُت الخطٍس

إن هرا الىظ جم حعدًله بالخىاؿم عليها سلـا في اإلاجلس ؤلادازي، مػُـا مسإلت جم 

ت  4002سىت  ومىر ذلً الحين عسؿذ حؼُيراث مهمت في اليسب، بحُث هىان اسخمساٍز

ها الُىم، وخاضت على مسخىي بدخاٌ حعدًل خاص باإللصامُت على ؤمل ؤن في جحدًث

 ٌشمل هرا اإلاشسوع مساحعت شمىلُت الحلا.

وبخطىص السااٌ اإلاسجبط باإلالاوالث التي حشخؼل في مىاطم هائُت وحعِش 

آالؾ  420ضعىباث هثيرة، ؿةن الػمان الاحخماعي ٌسير مىخسطي اإلالاوالث حىالي 

الث منها ما ٌعِش ضعىباث لعدة ؤسباب منها عدم الخبرة والخجسبت ت، وهره اإلالاو شسه

والىـاءة، ومً زم ؿةن بعؼ هره اإلالاوالث جخعسع للخطـُت اللػائُت بلساز مً 

 اإلاحىمت.

ي ؤو الجهىي، ؿطسح بإهه لحدود الُىم الطىدوق لؤما باليسبت للخمُيز اإلاجا

ال جىظ في مػامُنها على ؤي  به حمُع اللىاهين اإلاسجبطتالىطني للػمان الاحخماعي، 

جمُيز بًجابي ؤو سلبي مع مخخلف اإلالاوالث في ؤي حهت واهذ سىاء في وحدة ؤو 

وزشاشاث...، والطىدوق الىطني للػمان الاحخماعي ًمٌى مً خالٌ اشتراواث 

مىخسطيها، وهي ؤمىاٌ عمىمُت ولِسذ للدولت، ودعم اإلالاوالث في اإلاىاطم التي حعِش 

ج للساز سُاس ي هما حدر في ؿترة شمىُت معُىت، بحُث جدخلذ الدولت تهمِشا ًحخا

عبر وشازة اإلاالُت لخلدًم دعىماث مالُت للملاوالث التي حسير في مىاطم حعِش وغعا 

ضعبا واسخثىائُا، ومً زم ؿالطىدوق مسخعد لخلدًم خدماتها في هرا اإلاجاٌ، ومىر 

 24اإلادة مً  حؼُيرسىي ولم ًخم  هىان ؿلسة ؤخيرة في اللاهىن لم جخؼير  4002سىت 

 شهس. 63شهسا بلى 

 6 جاواب الاوزير 

ضسح بإن الحيىمت سخيىن مىـخحت على ول الخعدًالث الىحيهت التي سِخلدم بها 

ادة عً الخإخير، مً االسُداث والسادة اإلاسدشازون، ػير ؤن هىان حالت ؤلاعـاء  لٍص

س اإلاابحُث ًخٌى    .لُت اجخاذ كساز في هرا الشإناللاهىن بمياهُت لىشٍس الشؼل ووٍش



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

بتغيير وتتميم الظهير بتغيير وتتميم الظهير   71.4871.48قم قم مشروع  قانــون رمشروع  قانــون ر  علىعلى  التعديـالت المقدمـةالتعديـالت المقدمـة

  8.8.))  .493.493جمادى اآلخرة جمادى اآلخرة   4141بتاريخ بتاريخ   471..4714.8..4.8الشريف بمثابة قانون رقم الشريف بمثابة قانون رقم 

  ( المتلق بنظام الضمان االجتماعي( المتلق بنظام الضمان االجتماعي.438.438يوليو يوليو 

  رف :رف :ــــــــن طن طــــــــــمم  

الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية وفريق األصالة والمعاصرة وفريق الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية وفريق األصالة والمعاصرة وفريق     --

  االتحاد المغربي للشغلاالتحاد المغربي للشغل

  اد العام لمقاوالت المغرباد العام لمقاوالت المغربفريق االتحفريق االتح    --

  الكونفدرالية الديمقراطية للشغلالكونفدرالية الديمقراطية للشغلمجموعة مجموعة     --

  



 
 

 

 

 
 

 

 

 الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية وفريق األصالة والمعاصرةتعديالت 

 وفريق االتحاد المغربي للشغل

 حول 

 .493جمادى اآلخر  41بتاريخ  471..4.8بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  71.48مشروع قانون رقم  

 ( المتعلق بنظام الضمان االجتماعي.438يوليو  8.)
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التعديلتبرير   رقم التعديل المادة األصلية التعديل المقترح 

 

دزهم هي غسامت مبالغ  0555

فيها وخصىصا أن هناك دعائس 

ا )  عدم أداء الاشتراماث شهٍس

عن مل  % 1للشهس ألاول و   3%

 شهس جأخير في ألاداء(

 62الفصل 

ًدفع اإلاشغل مجمىع .................................... 

 الاجخماعي.للضمان 

 ..................اإلاشغل ........... غير أهه، ًخعين على

 ...............................غير اإلادفىعت ..... أما اإلابالغ

 ( درهم055خمس مائت )جفسض في حدود 

( دزهما عن مل 05غسامت قدزها خمسىن )

مأجىز لم ًخم دفع واجباث اشتراله عبر 

ا ألحهام الفقسة الىسائل ؤلالنتروهيت ظبق

 الثاهيت أعاله.

 62الفصل 

ًدفع اإلاشغل مجمىع .................................... 

 للضمان الاجخماعي.

 ....................لى اإلاشغل ..........غير أهه، ًخعين ع

 ..............................أما اإلابالغ غير اإلادفىعت .......

( دزهم 0555)جفسض في حدود خمست آالف 

دزهما عن مل  (05) غسامت قدزها خمسىن 

ز لم ًخم دفع واجباث اشتراله عبر مأجى 

الىسائل ؤلالنتروهيت ظبقا ألحهام الفقسة 

 الثاهيت أعاله.

 
 
 
4 
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 رقم التعديل المادة األصلية التعديل المقترح تبرير التعديل

......العاملين ....أن ًىجه .. ًجب-72الفصل  

 باإلاؤسست.

النيفياث أهه، ًخعين....... وفق الشسوط و  غير 

بنص تنظيمي املشار التي يتم تحديده  اإلاحددة

في النظام الداخلي أعاله.  62الفصل اليه في 

 . اإلارمىز.

 )الباقي دون حغيير(

 

 ..........العاملينًجب أن ًىجه  -72الفصل«

 باإلاؤسست.

النيفياث أهه، ًخعين....... وفق الشسوط و  غير 

 اإلاحددة في النظام الداخلي اإلارمىز.

 )الباقي دون حغيير(

 

 
 
 
. 
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 رقم التعديل المادة األصلية التعديل المقترح تبرير التعديل

ب لغىي   جصٍى
 

 )الفقرة الثاهيت( 62الفصل 

، ًخعين على اإلاشغل الري ًخىفس على غير أهه

عدد من ألاجساء ٌساوي أو ًفىق مخىسط 

العدد السنىي لألجساء اإلاشاز إليه في الفصل 

ح أعاله  72 بأجىز  أن يصرحأن ًقىم بالخصٍس

أجسائه عبر الىسائل ؤلالنتروهيت وفق الشسوط 

 اإلارمىز.والنيفياث اإلاحددة في النظام الداخلي 

 الثاهيت()الفقرة  62لفصل 

غير أهه، ًخعين على اإلاشغل الري ًخىفس على 

عدد من ألاجساء ٌساوي أو ًفىق مخىسط 

العدد السنىي لألجساء اإلاشاز إليه في الفصل 

ح بأجىز أجسائه عبر  72 أعاله أن ًقىم بالخصٍس

الىسائل ؤلالنتروهيت وفق الشسوط والنيفياث 

 اإلارمىز.اإلاحددة في النظام الداخلي 
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 رقم التعديل المادة األصلية التعديل المقترح تبرير التعديل

 
 

لقد أصبحت الدعائس والغساماث 

ماهل اإلاقاولت اإلاغسبيت مما  جثقل

علها بعض ألاحيان غير قادزة ًج

على أداء الاشتراماث وخصىصا 

الغ الدعائس أهه أصبحت مب

والغساماث جفىق بنثير مبالغ 

 الاشتراماث ألاصليت.

الغساماث في خالت عدم 

ح والغساماث والدعائس في  الخصٍس

حالت عدم ألاداء حعد اشدواجيت 

 في العقىباث.

  62الفصل 

 ........... العاملين باإلاؤسست.ًجب أن ًىجه .......

 ......................................ًخعين .......... غير أهه،

............... مل وجفسض في حدود .........................

 مأجىز.

ترجب عن عدم ؤلادالء ...................... مجمىع  ٍو

 ( درهم.055خمس مائت )الغساماث 

 ........................مدة الخأخير .........وإذا ججاوشث 

 ..... من آلاجال اإلارمىزة.ا لم ٌسبق ..............وإذ

 ( درهم055خمس مائت )جفسض في حدود 

عن مل  ( درهم05) عشرةغسامت قدزها 

ح به عبر الىسائل  مأجىز لم ًخم الخصٍس

 ؤلالنتروهيت ظبقا ألحهام الفقسة الثاهيت أعاله.

  62الفصل 

 .... العاملين باإلاؤسست.ًجب أن ًىجه .............

 ..................................أهه، ًخعين ..............غير 

.................................... مل وجفسض في حدود ....

 مأجىز.

ترجب عن عدم ؤلادالء ...................... مجمىع  ٍو

 ( دزهم.0555الغساماث خمست آالف )

 .............................وإذا ججاوشث مدة الخأخير .

 ......... من آلاجال اإلارمىزة.وإذا لم ٌسبق ..........

( دزهم 0555أالف )جفسض في حدود خمست 

( دزهما عن مل 05غسامت قدزها خمسىن )

ح به عبر الىسائل  مأجىز لم ًخم الخصٍس

 ؤلالنتروهيت ظبقا ألحهام الفقسة الثاهيت أعاله.
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 رقم التعديل المادة األصلية التعديل المقترح تبرير التعديل

 

 

حفاظا على حقىق اإلاؤمن له 

 وعدم إزغامه حعسفا من ظسف

ظبيب اإلاؤسست إلحالخه على 

 الصماهت.

 

 

 ) الفقرة الثالثت( 84لفصل 

 ..................................................أما اإلاؤمن لهم 

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

 72ولم ٌسخىفىا الشسوط اإلاقسزة في الفصل 

بطلب أعاله، فيخىلىن الحق في زاجب الصماهت 

 منهم.

وفي حالت الرفض يمكن اللجىء إلى 

 الخبرة الطبيت.

 ) الفقرة الثالثت( 84الفصل 

 .....................................أما اإلاؤمن لهم ...............

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

 72ولم ٌسخىفىا الشسوط اإلاقسزة في الفصل 

 أعاله، فيخىلىن الحق في زاجب الصماهت.
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بتـيري وتمتمي امظهري  41.43ملرتحات تؼدًالت فًرق الاحتاد امؼام مللاوالت املـرب حول مرشوع كاهون رمق 

 (( املتؼلق ابمضٌلن الاجامتغي4537ًوميو  73بتارخي ) 4.31.441امرشًف مبثابة كاهون رمق 

 امتؼليل امتؼدًل امللرتح امنص الأضًل  

 :الأوىلاملادة  

 72امتايل، أأحاكم امفطول  تـري وتمتم ػىل امنحو

)امفلرة امثامثة(  14)امفلرة الأوىل( و 13و 73و

 4.37.441مبثابة كاهون رمق  من امظهري امرشًف

 73) 4957من جٌلدى الآخرة  41بتارخي 

( املتؼلق بنظام امضٌلن الاجامتغي 4537ًوميوز 

   كٌل مت تـيريه وتمتميه:

ضٌلن ًدفع املشـل ٍلوع ....... نل -72"امفطل 

 الاجامتغي.

"ؿري أأهه ًتؼني ػىل املشـل اذلي ًتوفر ػىل 

ػدد من الأجراء ٌساوي أأو ًفوق متوسط 

امؼدد امس نوي ملأجراء اذلي ًمت حتدًده بنص 

تنظميي، أأن ًلوم بدفع واجبات الاشرتاك ػرب 

اموسائل الامكرتوهية وفق امرشوط وامكيفيات 

 احملددة يف امنظام ادلاخًل املذكور.

 

املبامؽ ؿري املدفوػة ................. أأو جزء "أأما 

 شهر

 اتل من امتأأخري.

  

 :الأوىلاملادة 

 72أأحاكم امفطول تـري وتمتم ػىل امنحو امتايل، 

)امفلرة امثامثة(  14)امفلرة الأوىل( و 13و 73و

 4.37.441من امظهري امرشًف مبثابة كاهون رمق 

ز ًوميو  73) 4957من جٌلدى الآخرة  41بتارخي 

( املتؼلق بنظام امضٌلن الاجامتغي كٌل مت 4537

 تـيريه وتمتميه:  

ًدفع املشـل ٍلوع ........ نلضٌلن  -72"امفطل 

 الاجامتغي.

"ؿري أأهه ًتؼني ػىل املشـل اذلي ًتوفر ػىل ػدد 

من الأجراء ٌساوي أأو ًفوق متوسط امؼدد 

أأن ًلوم بدفع واجبات  أأجري، 722امس نوي 

ائل الامكرتوهية وفق الاشرتاك ػرب اموس

امرشوط وامكيفيات احملددة يف امنظام ادلاخًل 

 املذكور.

"أأما املبامؽ ؿري املدفوػة.................. أأو جزء 

 شهر

 اتل من امتأأخري.

 

 

 

 

 

حتدًد امزتام 

املشـل بدفع 

واجبات 

أأو  الاشرتاك

 امترصحي بأأجرائه

ػرب اموسائل 

يف الامكرتوهية 

 امنص امترشًؼي

 722 يف حدود

 أأجري.

 :الأوىلاملادة  

 ..................... تـري وتمتم ػىل امنحو امتايل،

ًدفع املشـل ٍلوع ....... نلضٌلن  -72"امفطل 

 الاجامتغي.

"ؿري أأهه ًتؼني ػىل 

 املشـل............................

"أأما املبامؽ ؿري املدفوػة.................. أأو جزء 

 .اتل من امتأأخري شهر

آالف ) ( درمه 1222"تفرض يف حدود مخسة أ

( درهٌل غن لك 12ؾرامة كدرها مخسون )

مأأجور مل ًمت دفع واجبات اشرتاكه ػرب اموسائل 

 الامكرتوهية ظبلا لأحاكم امفلرة امثاهية أأػاله.

 

 :الأوىلاملادة 

  ، ....................تـري وتمتم ػىل امنحو امتايل

وع ....... نلضٌلن ًدفع املشـل ٍل -72امفطل "

 الاجامتغي.

"ؿري أأهه ًتؼني ػىل 

 املشـل............................

"أأما املبامؽ ؿري املدفوػة................... أأو جزء 

 اتل من امتأأخري. شهر

ة ملدة  ؾرامة، "تفرض بؼد فرتة اختباًر

س نتني ابتداء من اترخي ورش هذا املاهون 

دة امرمسية، أأمف حدود يف  يف اجلًر

( درامه 42( درمه كدرها غرشة )4222)
غن لك مأأجور مل ًمت دفع واجبات اشرتاكه ػرب 

 

 

كرار فرتة ( 4 اؤ

ة ملدة  اختباًر

س نتني كبل 

تعبيق امـرامات 

اجلنائية يف حق 

 امللاوالت اخملامفة.

ثلال ( 7 ػدم اؤ

نية امللاوةل اموظ 

الس امي امطـرى 



2 

 

اموسائل الامكرتوهية ظبلا لأحاكم امفلرة امثاهية 

 أأػاله.

 

واملتوسعة مهنا 

بتحمالت مامية 

مرهلة انمجة غن 

امرفع من مبلؽ 

امـرامات امللررة 

وفق مواد 

مرشوع هذا 

  املاهون.

 :الأوىلاملادة  

تـري وتمتم ػىل امنحو امتايل، 

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

 ب أأن ًوجه ... امؼاملني جي -73امفطل "

 ابملؤسسة.

ػىل املشـل اذلي ًتوفر ػىل  "ؿري أأهه، ًتؼني

ميه يف امفطل   72ػدد من الأجراء املشار اؤ

أأػاله أأن ًلوم ابمترصحي بأأجور أأجرائه ػرب 

اموسائل الامكرتوهية وفق امرشوط وامكيفيات 

 احملددة يف امنظام ادلاخًل املذكور.

"وتفرض يف حدود ..................... لك 

 مأأجور.

دالء .... رتت ب غن ػدم االؤ ........ ٍلوع "ًو

 امـرامات   

آالف )  ( درمه.1222مخسة أ

ذا جتاوزت مدة امـتأأخري ... من امتأأخري  "واؤ

 .االؤضايف

ذا مل ٌس بق ...... .. من الآجال .........."واؤ

 املذكورة.

آالف ) ( درمه 1222"تفرض يف حدود مخسة أ

( درهٌل غن لك 12ؾرامة كدرها مخسون )

ائل مأأجور مل ًمت امترصحي به ػرب اموس

 الامكرتوهية ظبلا لأحاكم امفلرة امثاهية أأػاله.

طفى مبلؽ ...................................."  "ًو

 )امبايق بدون تـيري(.  

 

 :الأوىلاملادة 

تـري وتمتم ػىل امنحو امتايل، 

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

جي ب أأن ًوجه ... امؼاملني  -73"امفطل 

 ابملؤسسة.

ػىل املشـل اذلي ًتوفر ػىل  "ؿري أأهه، ًتؼني

ميه يف امفطل  أأػاله  72ػدد من الأجراء املشار اؤ

أأن ًلوم ابمترصحي بأأجور أأجرائه ػرب اموسائل 

الامكرتوهية وفق امرشوط وامكيفيات احملددة يف 

 امنظام ادلاخًل املذكور.

يف حدود ..................... لك  ؾرامة "وتفرض

 مأأجور.

رتت ب غن ػدم االؤدال ء ............ ٍلوع "ًو

 امـرامات   

 ( درمه.4222أأمف )
ذا جتاوزت مدة امـتأأخري ... من امتأأخري  "واؤ

 االؤضايف.

ذا مل ٌس بق .................. من الآجال  "واؤ

 املذكورة.

( درمه 4222أأمف )يف حدود ؾرامة  "تفرض

غن لك مأأجور مل  ( درامه42كدرها غرشة )

مكرتوهية ظبلا ًمت امترصحي به ػرب اموسائل الا

 لأحاكم امفلرة امثاهية أأػاله.

طفى  مبلؽ ....................................." "ًو

 )امبايق بدون تـيري(.  

 

 

 

 

 

 

ثلال  ػدم اؤ

امللاوةل 

بتحمالت مامية 

مرهلة انمجة 

غن امرفع من 

 مبلؽ امـرامات.
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 المملـــكة المــــغربية
 البرلمـــان

 مجلـــس المستــــشارين
 مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

  71.48التعديالت المقترحة على مشروع قانون رقم 

 ( المتعلق بنظام الضمان االجتماعي.438 يوليو 8.) .493من جمادى اآلخرة  41بتاريخ  471..4.8بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 

    التعديل األول

 تعليل التعديل التعديل المقترح النص األصلي 
 ألاولى املادة

 47 و 27 و 26 الفصىل  أحيام الخالي، الىحى على وجخمم، حغير

 كاهىن  بمثابت الشٍشف الظهير من (الثالثت لفلشة)ا 48 و (ألاولى الفلشة)

خ 1.72.184 سكم (  1972 ًىليى 72) 1392 آلاخشة جمادي من 15 بخاٍس

 : وجخميمه حغييره جم هما الاجخماعي الظمان بىظام اإلاخعلم

 

 للظمان ................................. مجمىع اإلاشغل ًذفع - .26 الفصل

 .الاجخماعي

 ألاجشاء من عذد على ًخىفش الزي اإلاشغل على ًخعين أهه، غير

 جحذًذه ًخم الزي لألجشاء السىىي  العذد مخىسط ًفىق  أو ٌساوي 

 الىسائل عبر الاشتران واجباث بذفع ًلىم أن جىظيمي، بىص

 ألاولى املادة  

 47 و 27 و 26 الفصىل  أحيام الخالي، الىحى على وجخمم، حغير

 بمثابت الشٍشف الظهير من (الثالثت لفلشة)ا 48 و (ألاولى الفلشة)

خ 1.72.184 سكم كاهىن   72) 1392 آلاخشة جمادي من 15 بخاٍس

 حغييره جم هما الاجخماعي الظمان بىظام اإلاخعلم(  1972 ًىليى

 : وجخميمه

 ................................. مجمىع اإلاشغل ًذفع - .26 الفصل

 .الاجخماعي للظمان

 ألاجشاء من عذد على ًخىفش الزي اإلاشغل على ًخعين أهه، غير

 جحذًذه ًخم الزي لألجشاء السىىي  العذد مخىسط ًفىق  أو ٌساوي 

 الىسائل عبر الاشتران واجباث بذفع ًلىم أن جىظيمي، بىص
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 الذاخلي الىظام في اإلاحذدة والىيفياث الششوط وفم ؤلالىتروهيت

 .اإلازوىس 

 شهش جضء أو .............................................. اإلاذفىعت غير اإلابالغ أما

 .الخأخير من جال

 خمسىن  كذسها غشامت دسهم (5000) آالف خمست حذود في جفشض

 الىسائل عبر اشتراهه واجباث دفع ًخم لم مأجىس  ول عن دسهما (50)

 .أعاله الثاهيت الفلشة ألحيام طبلا ؤلالىتروهيت

 

 .باإلاؤسست العاملين .................. ًىجه أن ًجب - .27 الفصل

 ألاجشاء من عذد على ًخىفش الزي اإلاشغل على ًخعين أهه، غير

 الفصل في إليه اإلاشاس لألجشاء السىىي  العذد مخىسط ًفىق  أو ٌساوي 

ح ًلىم أن أعاله 26  ؤلالىتروهيت الىسائل عبر أجشائه بأجىس  بالخصٍش

 .اإلازوىس  الذاخلي الىظام في اإلاحذدة والىيفياث الششوط وفم

 .مأجىس  ول ................................................. حذود في وجفشض

ترجب  الغشاماث مجمىع ..................................... ؤلادالء عذم عن ٍو

 .دسهم (5000) آالف خمست

 .ؤلاطافي الخأخير من .............................. الخأخير مذة ججاوصث وإرا

 .اإلازوىسة آلاجال من ................................................. ٌسبم لم وإرا

 خمسىن  كذسها غشامت دسهم (5000) آالف خمست حذود في جفشض

 الىسائل عبر به الخصٍشح ًخم لم مأجىس  ول عن دسهما (50)

 .أعاله الثاهيت الفلشة ألحيام طبلا ؤلالىتروهيت

صفى  ...................................................................................مبلغ ٍو

 )الباقي بذون حغيير(.

 الداخلي النظام في املحددة والىيفياث الششوط وفم ؤلالىتروهيت

 .للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

 جضء أو .............................................. اإلاذفىعت غير اإلابالغ أما

 .الخأخير من جال شهش

 كذسها غشامت دسهم (5000) آالف خمست حذود في جفشض

 اشتراهه واجباث دفع ًخم لم مأجىس  ول عن دسهما (50) خمسىن 

 .أعاله الثاهيت الفلشة ألحيام طبلا ؤلالىتروهيت الىسائل عبر

 

 .باإلاؤسست العاملين .................. ًىجه أن ًجب - .27 الفصل

 ألاجشاء من عذد على ًخىفش الزي اإلاشغل على ًخعين أهه، غير

 في إليه اإلاشاس لألجشاء السىىي  العذد مخىسط ًفىق  أو ٌساوي 

ح ًلىم أن أعاله 26 الفصل  الىسائل عبر أجشائه بأجىس  بالخصٍش

 الداخلي النظام في املحددة والىيفياث الششوط وفم ؤلالىتروهيت

 .للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

 .مأجىس  ول ................................................. حذود في وجفشض

ترجب  مجمىع ..................................... ؤلادالء عذم عن ٍو

 .دسهم (5000) آالف خمست الغشاماث

 الخأخير من .............................. الخأخير مذة ججاوصث وإرا

 .ؤلاطافي

 آلاجال من ................................................. ٌسبم لم وإرا

 .اإلازوىسة

 كذسها غشامت دسهم (5000) آالف خمست حذود في جفشض

ح ًخم لم مأجىس  ول عن دسهما (50) خمسىن   عبر به الخصٍش

" مي المذكورختحديد المقصود بعبارة " النظام الدا
 . لتجويد النص
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 .أعاله الثاهيت الفلشة ألحيام طبلا ؤلالىتروهيت الىسائل 

صفى  ٍو

 ...................................................................................مبلغ

 )الباقي بدون تغيير(.

 
 
 

 
 
 لتجويد النص .ف " الباقي بدون تغيير " ذح

 
 

 

 نيثاالتعديل ال

 تعليل التعديل التعديل المقترح النص األصلي 
 الثاهيت اإلاادة

خ من ابخذاء الخىفيز حيز اللاهىن  هزا ًذخل ذة في وششه جاٍس  الجٍش

 لفلشة)ا 26 الفصل في عليها اإلاىصىص الغشاماث أن غير الشسميت،

 بمثابت الشٍشف الظهير من (السابعت لفلشة)ا 27 والفصل (الشابعت

 من سىت مشوس بعذ جطبم ،1.72.184 سكم أعاله إليه اإلاشاس كاهىن 

خ  .اإلازوىس  الخاٍس

 
 

 الثاهيت اإلاادة

خ من ابخذاء الخىفيز حيز اللاهىن  هزا ًذخل  في وششه جاٍس

ذة  في عليها اإلاىصىص الغشاماث أن غير ،الشسميت الجٍش

 من (السابعت لفلشة)ا  27والفصل (الشابعت لفلشة)ا  26الفصل

 سكم أعاله إليه اإلاشاس كاهىن  بمثابت الشٍشف الظهير

خ من سىت مشوس بعذ جطبم ،1.72.184  .اإلازوىس  الخاٍس

 
 

 
حذف التنصيص عمى تأجيل تطبيق المقتضيات المتعمقة 

و لذلك بالغرامات لمدة سنة بعد النشر بالجريدة الرسمية 
عمى  لمقتضيات مشروع القانون  الفوري لضمان التنفيذ

 . إثر نشره بالجريدة الرسمية
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
بتغيير وتتميم الظهير الشريف بتغيير وتتميم الظهير الشريف   71.0971.09التعديـالت المقدمة مشروع  قانـون رقم التعديـالت المقدمة مشروع  قانـون رقم 

يوليو يوليو   9.9.))  .097.097جمادى اآلخرة جمادى اآلخرة   0101بتاريخ بتاريخ   0.1..0.10.9..0.9بمثابة قانون رقم بمثابة قانون رقم 

  ان االجتماعيان االجتماعيلق بنظام الضملق بنظام الضمعع( المت( المت.079.079

  مـــــن طــــرف :مـــــن طــــرف :  

الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية وفريق األصالة والمعاصرة وفريق الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية وفريق األصالة والمعاصرة وفريق     --

  االتحاد المغربي للشغلاالتحاد المغربي للشغل

  فريق العدالة والتنميةفريق العدالة والتنمية  --



 
 

 

 

 
 

 

 وفريق األصالة والمعاصرةالفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية تعديالت 

 وفريق االتحاد المغربي للشغل 

 حول 

 .097جمادى اآلخر  01بتاريخ  0.1..0.9بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  71.09مشروع قانون رقم  

( المتعلق بنظام الضمان االجتماعي.079يوليو  9.)

 المممــــكة المــــغربية
 البرلمـــــــــــــــان

 نــشاريتمجلـــــــس المس
 

 

ROYAUME DU MAROC 

PARLEMENT 

CHAMBRE DES CONSEILLERS 
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رقم 

 التعدًل

ألاصليتاملادة  ز التعدًل التعدًل املقترح   تبًر

 

 

1 

 )الفقزة ألاولى( 50الفصل 

" كل شخص فزض عليه التأمين إلاجباري 

ًىما متىاليت  أو غير  1505خالل مدة 

متىاليت على ألاقل، ولم تبق شزوط التأمين 

" ...... 

 )الفقزة ألاولى( 50الفصل 

" كل شخص فزض عليه التأمين إلاجباري 

متىاليت   على ألاقل ًىما 1505خالل مدة 

ولم تبق شزوط  على ألاقل،أو غير متىاليت 

 التأمين ...... "

 

 

تصىيب لغىي وتجىيد  

 الىص
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ز التعدًل  رقم التعدًل املادة ألاصليت التعدًل املقترح تبًر

 

 36شهشا إلى  63جمذًذ اإلاذة من 

شهشا للحفاظ على حقىق 

اإلاؤمن له الزي اهخشط في 

الصىذوق مذة ال جقل على 

ًىم، ولزلو لخفادي  0606

الخحاًل والتزويش في الخصشيحاث 

للمؤمىين الزًن لم ًخقذمىا 

 بطلبهم خالى اإلاذة اإلاحذدة.

 املادة ألاولى

مل شخص فشض  –الفصل الخامس )الفقشة ألاولى( 

ًىما مخىاليت  0606عليه الخأمين ؤلاجباسي خالى مذة 

 أو غير مخىاليت ................................................................

 ينالستاخخياسي بششط أن ًقذم طلبا بزلو خالى 

 شهشا اإلاىاليت للخاسيخ ..............................( 05)

 املادة ألاولى

مل شخص فشض  –الفصل الخامس )الفقشة ألاولى( 

ًىما مخىاليت  0606عليه الخأمين ؤلاجباسي خالى مذة 

 أو غير مخىاليت ................................................................

اخخياسي بششط أن ًقذم طلبا بزلو خالى السخت 

 ......................( شهشا اإلاىاليت للخاسيخ ........63وثالثين )

 
 
 
. 
 

 

 

 

 

  



3 
 

 

ز التعدًل  رقم التعدًل املادة ألاصليت التعدًل املقترح تبًر

 

 إطافت فقشة

 املادة ألاولى

مل شخص فشض  –الفصل الخامس )الفقشة ألاولى( 

ًىما مخىاليت  0606عليه الخأمين ؤلاجباسي خالى مذة 

 أو غير مخىاليت ................................................................

اخخياسي بششط أن ًقذم ....................................ما لم 

 جحل دون رلو قىة قاهشة.

اإلاؤمن له الزي  غير أن هزه آلاجاى ال جطبق على

ًىما من الاشتراماث مخىاليت  0036اسخىفى على ألاقل 

 أو غير مخىاليت.

 

 املادة ألاولى

مل شخص فشض  –الفصل الخامس )الفقشة ألاولى( 

ًىما مخىاليت  0606عليه الخأمين ؤلاجباسي خالى مذة 

 ..........أو غير مخىاليت ......................................................

اخخياسي بششط أن ًقذم ....................................ما لم 

 جحل دون رلو قىة قاهشة.
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ز التعدًل التعدًل املقترح املادة ألاصليت رقم التعدًل  تبًر

1 

   

 على جميع اإلاشغلين.........ًجب  -15الفصل«

 ........ القيام بماًلي: 

ًخعين....... وفق الششوط و النيفياث غير أهه، 

 اإلاحذدة في الىظام الذاخلي اإلازمىس.

 )الباقي دون حغيير(

 

ًلتزم جميع  علىًجب  -15الفصل«

 ........ القيام بماًلي:  اإلاشغلين.........

غير أهه، ًخعين....... وفق الششوط و النيفياث 

 اإلاحذدة في الىظام الذاخلي اإلازمىس.

 حغيير)الباقي دون 
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 رقم التعديل المادة األصلية التعديل المقترح تبرير التعديل

 

 

إطافت هزه الفقشة، حفاظا على 

حقىق اإلاؤمن له في حالت جظاسب 

آلاساء وخصىصا أن طبيب اإلاؤمن له 

ًخابع الحالت بذقت وإلاذة طىيلت في 

 حالت العجز.

 )الفقزة ألاول( 23الفصل 

 ًىجذ في حالت ...............................إن اإلاؤمن له الزي 

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

الطبيب اإلاعين من قبل الصىذوق الىطني للظمان 

 الاجخماعي أو طبيب مقبىى لذًه.

وفي حالت تىاقض أو تضارب آراء العبيب املؤمن له 

والعبيب املعين من ظزف الصىدوق الىظني 

جىء إلى للضمان الاجتماعي، ًمكن للمؤمن له الل

 الت العجز.الخبرة العبيت للحسم غي ح

 )الفقزة ألاول( 23الفصل 

 إن اإلاؤمن له الزي ًىجذ في حالت ...............................

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

الطبيب اإلاعين من قبل الصىذوق الىطني للظمان 

 الاجخماعي أو طبيب مقبىى لذًه.

 
1 
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 رقم التعديل المادة األصلية التعديل المقترح تبرير التعديل

 

 

إعطاء الفشصت للمقاوالث الغير 

اإلاهيهلت والصغشي والتي جحذث 

الخصشيح ؤلالنترووي بالقشي إلاىالبت 

وخصىصا أن هىاك غشاماث في 

خالت عذم الخصشيح بطشيقت 

 إلنتروهيت.

 املادة الثاهيت

ًذخل هزا القاهىن حيز الخىفيز ابخذاء من جاسيخ 

 01وششه بالجشيذة الشسميت، غير أن أحهام الفصل 

اإلاشاس إليه في اإلاادة ألاولى أعاله، جذخل حيز الخىفيز 

القاهىن بالجزيدة سىت بعد وشز هذا 

ابخذاء من جاسيخ العمل بالدششيع اإلاخعلق  الزسميت

 بئحذاث اإلاقاوالث بطشيقت إلنتروهيت ومىالبتها.

 املادة الثاهيت

ًذخل هزا القاهىن حيز الخىفيز ابخذاء من جاسيخ 

 01وششه بالجشيذة الشسميت، غير أن أحهام الفصل 

يز الخىفيز اإلاشاس إليه في اإلاادة ألاولى أعاله، جذخل ح

ابخذاء من جاسيخ العمل بالدششيع اإلاخعلق بئحذاث 

 اإلاقاوالث بطشيقت إلنتروهيت ومىالبتها.
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 01بتارخي  0.1..0.9بتغيري وتمتمي الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق  71.09مرشوع قانون رمق عىل  فريق العداةل والتمنية تعديالت

 يتعلق بنظام الضامن الاجامتع( ال .079يوليو  9.) .097من جامدى الآخرة 

 

 المادة نص المشروع التعديل المقترح تعليل التعديل
رقم 

 التعديل
  جتويد الصياغة اللغوية

كل شخص   –)الفقرة األوىل(  5الفصل 
 لمدة خاللفرض عليه التأمني اإلجباري 

، متوالية أو غري على األقليوما  0101
ومل تبق شروط التأمني  على األقل،متوالية 

اإلجباري متوفرة فيه، جيوز له ....... ما 
 مل حتل دون ذلك قوة قاهرة.

 )الباقي بدون تغيير(

 
كل   –)الفقرة األوىل(  5الفصل 

شخص فرض عليه التأمني اإلجباري 
يوما متوالية أو  0101خالل مدة 

غري متوالية على األقل، ومل تبق شروط 
التأمني اإلجباري متوفرة فيه، جيوز له 

....... ما مل حتل دون ذلك قوة 
 قاهرة.

 )الباقي بدون تغيير(

الفقرة 
الثانية 
من 

المادة 
1 

0.  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػلٔ ػلٔ الرؼذيالخ الومذهح دـيـج الرصًْرائ

ترغييز ّذروين الظِيز الشزيف  .4871 رلن هشزّع لاًْى 

جوادٓ اآلخزج  11تراريخ  7148..17توثاتح لاًْى رلن 

( الورؼلك تٌظام الضواى ..13يْليْ  ..) .193

 االجرواػي ّػلٔ الوشزّع تزهرَ

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

بتغيير وثتميم الظهير  .4871 رقم مشروع قاهىن لى التعذيالت املقذمة على هتائـج التصىيـت ع

( املتعلق ..13يىليى  ..) .193جمادي آلاخرة  11بتاريخ  7148..17الشريف بمثابة قاهىن رقم 

 وعلى املشروع برمتهالاجتماعي  بنظام الضمان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                  

 

 هالدظاخ

هْلف  ًريجح الرصْيد ػلٔ الرؼذيل ًريجح الرصْيد ػلٔ الوادج
أصذاب 
 الرؼذيل

هْلف 
 الذكْهح

 الوادج همذم الرؼذيل
 الوْافمْى الوؼارضْى الوورٌؼْى الوْافمْى الوؼارضْى الوورٌؼْى

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال أدذ
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سذة الرؼذيل "ترغييز ( 6.)الفصل  -1

 درُن" 155درُن غزاهح ب  1555
 

 

 

 

 

 

تشبث 

 جزئي

 

 

 

 

 

 

 رفض

 

 

 

 

 

 

انفريق االستقالني وفريق 

األصانت وانمعاصرة 

وفريق االتحاد انمغربي 

 ذؼذيالخ( 1)نهشغم 

الوادج 

1 

"ذغييز  .سذة الرؼذيل  (..)الفصل  -.

الري يرن ز أًَ 777777777777: غي .صياغح الفمزج 

 ذذذيذ77777777ٍأػال7ٍ

رغييز ػثارج تالرشثث ( ..)الفصل  -9

 "يمْم تالرصزيخ" تؼيارج "أى يصزح"

 ./ الوورٌؼْى:1/الوؼارضْى: 9الوْافمْى:

 ( سذة الرؼذيل الزاتغ..)الفصل  -8

درُن  155درُن ب  1555"ذغييز غزاهح 

 دراُن7 15درُن ػي كل هؤجْر ب 15ّ

( سذة الرؼذيل الخاهس 84)الفصل  -1

ػثارج "تطلة هٌِن" للفمزج األخيزج، 

 ّإضافح فمزج تآخز ُذا الفصل7

( الرشثث تالرؼذيل تإضافح "فرزج 6.)الفصل 

 اخرثاريح لوذج سٌريي"

 ./ الوورٌؼْى:1/الوؼارضْى: 1الوْافمْى:

 

 تشبث

 

 رفض

فريق االتحاد انعاو 

 ث انمغربنمقاوال

 ذؼذيالخ( 9)

ترغييز غزاهح ( الرشثث تالرؼذيل ..)الفصل 

درُن ب  15درُن، ّ 1555درُن ب 1555

  دراُن 15

 ./ الوورٌؼْى:6/الوؼارضْى: 1الوْافمْى:
( إضافح ػثارج "الوذذدج في ..)الفصل 

الٌظام الذاخلي للصٌذّق الْطٌي للضواى 

 االجرواػي"

  

 مقبول
نكونفدرانيت مجموعت ا

 انديمقراطيت نهشغم

 )ذؼذيليي(

تاإلضافح إلٔ ذؼذيل اللجٌح تذذف ػثارج 

 .."ّيصفٔ هثلغ7777777777" تالفصل 

--- 

  

 ال أدذ
 

1 
 

3 
 

 ال أدذ
 

1 
 

3 

 

 
 

 مقبول
مجموعت انكونفدرانيت 

 انديمقراطيت نهشغم
الوادج 

. 

 

 ن طرف اللجنة :كما عدل م برمتهمشروع القانون  نتيجة التصويت على

  3 :الموافقــون 
  1 :المعارضون 

  ال أحد  :الممتنعـــون 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علً علً الرعذيالخ الوقذهح دـيـج الرصىنرائ

ترغيير وذروين الظهير الشريف  .0971 رقن هشروع قانىى 

جوادي اآلخرج  11تراريخ  71.1..17توثاتح قانىى رقن 

( الورعلق تنظام الضواى ..10يىليى  ..) .190

 االجرواعي وعلً الوشروع ترهره

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
بتغيير وثتميم  .0971 رقم مشروع قاهىن لى التعذيالت املقذمة على هتائـج التصىيـت ع

يىليى  ..) .190جمادي آلاخرة  11بتاريخ  71.1..17الظهير الشريف بمثابة قاهىن رقم 

 وعلى املشروع برمتهالاجتماعي  ( املتعلق بنظام الضمان..10
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                  

 

 هالحظاخ

هىقف  نريجح الرصىيد علً الرعذيل نريجح الرصىيد علً الوادج
أصحاب 
 الرعذيل

هىقف 
 الحكىهح

 الوادج هقذم الرعذيل
 الوىافقىى الوعارضىى الوورنعىى الوىافقىى الوعارضىى الوورنعىى

  

 

 

 

 

 

 ال أحذ

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

الرشثث تالرعذيل : إضافح "علً  -1

 األقل"
 الوورنعىى:الأحذ/ 1الوعارضىى:/ 1الوىافقىى:

 

 

 

 

 

 

تشبث 

 جزئي

 

 

 

 

 

 

 رفض

 

 

 

 

 

 

 

الفريق االستقاللي وفريق 

األصالت والمعاصرة 

وفريق االتحاد المغربي 

 ذعذيالخ( 1)للشغل 

 

 

 

 

 

 

الوادج 

1 

شهرا عىض  09الرشثث ترعذيل " -.

 شهرا" 90
 الوورنعىى:الأحذ/ 1الوعارضىى:/ 1الوىافقىى:

الرشثث تالرعذيل تإضافح فقرج تآخر  -9

 الفصل الخاهس )الفقرج األولً(
 

 الوورنعىى:الأحذ/ 1الوعارضىى:/ 1الوىافقىى:

سحة "ذغيير "يجة عل777ً" ب  -1

 "يلرزم777"

لرعذيل تإضافح فقرج تآخر الرشثث تا -1

 )الفقرج األولً( .9الفصل 
 

 الوورنعىى:الأحذ/ 1الوعارضىى:/ 1الوىافقىى:

 فريق العدالت والتنميت رفض سحب ---

  

 اإلجواع

 

--- 

 

 سحب

الفريق االستقاللي وفريق  

األصالت والمعاصرة 

وفريق االتحاد المغربي 

 للشغل

الوادج 

. 

 

 

 : برمتهمشروع القانون  ىنتيجة التصويت عل

 اءــــــا جـــــاع كمـــــاإلجم

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة   .484871.71مشروع  قانــون رقم مشروع  قانــون رقم 

يوليو يوليو   1.1.))  .793.793جمادى اآلخرة جمادى اآلخرة   7171بتاريخ بتاريخ   721.2748721.2748قانون رقم قانون رقم 

  لق بنظام الضمان االجتماعيلق بنظام الضمان االجتماعيعع( المت( المت.731.731

  عليه اللجنة معدالعليه اللجنة معدال  وافقتوافقتكما كما   
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