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الرحيــم الرحمـان اللــھ   باسـم

 

م املح س الرئ   ،السيد

والسالس ميدات املح الوزراء   ،نادة

والساالس ميدات املح ن شار املس   ،ندة
  

أن نةاملجلسأمامأعرضشرف أعدتھ الذي ر التقر املوقر

رقم قانون ملشروع ا دراس أثناء جتماعية و الثقافية والشؤون التعليم

تتعلق48.21 متفرقة ام أح ةسن مواج إطار املتخذة التداب ببعض

وروناج وس ف   ".19-وفيد"ائحة

قانون تدارست املشروع ذا نة نال ثن يوليوز12يوم

ول2021 ليفة ا الدر الرحمان عبد شار املس السيد رئاسة تحت ،

و  نة، ل ا س دماجلرئ و الشغل ر وز أمكراز محمد ر الوز السيد حضور

إ يرمي قانون املشروع ذا أن خاللھ من أو عرضا قدم الذي امل

التانصو 3عديل و قانونية   :ص

 رقمعديل : أوال بقانون محرم26صادرال 2.20.605املرسوم  1442من

تم15( ن)2020س املنخرط ن املشغل عض لفائدة نائية است تداب سن

عض و م املصرح م لد ن العامل و جتما للضمان الوط بالصندوق

الصندوق، لدى ن املؤمن جراء غ اص و ن املستقل العمال فئات

ورونا وس ف جائحة تف تداعيات من ن وذلك»19- وفيد«املتضرر ،

ادف اعتبار ع مالتنصيص إل املشار ن القانون لعامل ذا ،بموجب

ورونا وس ف جائحة ب س العمل عن توقفوا حكم"19وفيد"الذين ،

الشغل لعقد مؤقت توقف ة لألجراءف سبة املادةبال ام أح من32وفق

رقم الشغل،65.99القانون بمدونة مؤقتاملتعلق توقف ة لعقودوف
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دماج أجل من ن و الت قصد ن للمتدر سبة بال ن و بالتا.الت وتظل

قائمة م مشغل مع التعاقدية  .“العالقة

 رقم عديل : ثانيا ن25.20القانون املشغل ملواكبة نائية است تداب سن

جائحة تف بفعل م شاط تأثر جراء من صعبة وضعية يوجدون الذين

ورونا وس تف" 19- وفيد"ف تداعيات من ن املتضرر م لد ن والعامل

؛ وس الف أجلذا من الوطوذلك الصندوق ن لتمك ي قانو إطار وضع

املنصوص العائلية، واملساعدات ضات التعو إعفاء من جتما للضمان

املادة ا لأل ) 2البند( 57عل املمنوحة للضرائب، العامة املدونة جراءمن

الصندوق لدى م املصرح دماج أجل من ن و الت قصد ن واملتدر

ات ا ش واجبات وعاء ضمن ا سا اح وعدم ، جتما للضمان الوط

واملساعدات ضات التعو ذه مجموع ان إذا ور، املذ للصندوق املستحقة

ال  القانون ذا من و املادة عليھ املنصوص ض التعو يتجاوزوكذا

املقبوض50% الدخل، ع بة الضر خصم عد ، الصا جر متوسط من

اير وف يناير ري ش  .2020برسم

 تقوم عديل : ثالثا ال شآت امل يع ل تداب بتحديد املتعلق القانون

دماج أجل من ن و الت بقصد ادات الش عض ع ن اصل ا ب بتدر

الظ نفيذه ب رقمالصادر ف رمضان29صادر1.93.16الشر  1413من

إ)1993مارس23( يرمي حيث ساب، اح عملية خ تار تأجيل مسألة إقرار

وكذا دماج، أجل من ن و الت عقود إطار ن املتدر شغيل سبة

سبة بال جراء ذا إطار املمنوحة املنافع من ستفادة جاع اس

و ايةللمقاوالت حدود إ والتعاونيات دو ،2021ستغالالت مز إعطاء

م وضعي يح لت التداب افة التخاذ ن للمشغل الوقت   .من
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م املح س الرئ   ،السيد

م املح الوزراء والسادة   ،نالسيدات

مالسيدات املح ن شار املس   ،نوالسادة
  

العامة املناقشة ل من ،مس ثلة والسادةنوه السيدات

ع عديل إ يرمي الذي قانون املشروع ذا بمقتضيات ن شار ضاملس

و  عام، ل ش ائحة با عالقة ا ل ال ن القوان ع نمشار العامل وضعية

ثارنالذي عن ن سائل م خاص، ل ش مؤقت ل ش العمل عن توقفوا

ال التوقفالسلبية ة ف ا ع العملأبانت سابعن اح كيفية أجور وعن

،إطاراملعاشات جتما للضمان الوط منالصندوق عدد وأبدى

ا ذه خالل توقفوا الذين جراء مصا شأن م تخوفا ن ةاملتدخل ،لف

ن ب التعاقدية العالقة أن ين أنمعت علما ة، وا غ تبقى واملؤجر ج

الضم عن ن سائل وم املؤقت الشغل عقد ع تنص الشغل اناتمدونة

التعاقدية العالقة يخص فيما لألج   .املقدمة

املتوقفتمو  ج استفادة كيفية حول العملستفسار عن

املدة ساب اح قة وطر ية ال التغطية تجاوزتمن ر 6ال أش

القانون املنصوص سابقا ا علماعل يتحمالنملواجأن ، ال ؤجر

وإن العمل، عن التوقف املقدممسؤولية للدعم ة استمرار ناك انت

رقم القانون م عل املنصوص اص و64.20لأل املادة وأن خاصة ،

ع تنص قانون املشروع ذا يوليو"عبارةمن فاتح من   ".2020ابتداء

عقودوتم م لد الذين جراء وضعية عن أيضا ساؤل ال

والذين والكفاءات، شغيل ال عاش إل الوطنية الة الو مع مجة م

من التعوستفيدون زاصرف ا و 2000ض م مندر ن معفي انوا إن

جتما للضمان الوط الصندوق   .خدمات
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أحدكما املر ساءل وضعية عن ن شار املس دينشالسادة

والفرق ن ةالفلالسياحي للقطاعاوكذا لور ي امل بمنطقةالغ خاصة ،

أن كذلك ا معت ائحة، ا جراء كب ل ش تضرر والذي ، الشر نوب ا

باملقا العليا طر حدددعم والذي التوقف،در2000والت ة ف خالل م

غ جريبقى بدعم املتعلق جراء ع التنصيص من بالرغم اف

سبة   .%50حدود

الصندوقوتم لدى ن باملستقل ح التصر ضرورة ع التأكيد

جتما للضمان   .الوط

م املح س الرئ   ،السيد

م املح الوزراء والسادة   ،نالسيدات

م املح ن شار املس والسادة   ،نالسيدات
  

ذكر  ن، شار املس والسادة السيدات مداخالت ع جوابھ معرض

ر  الوز موضالسيد تمو أن عندما البداية كب ل ش طرح التقاعد ع

املدة ر،3تحديد سنةأش ملدة اليوم دود الوصول تم عندما لكن

م س جديدة عديالت ناك   .التقاعدمسألةف

قصدوأفاد ن واملتدر جراء لفائدة مستمرا زال ال الدعم أن

اير ف ر ش برسم م املصرح دماج أجل من ن و لدى2020الت

ل الوط يوجدونالصندوق الذي ن املشغل قبل من جتما لضمان

ورون جائحة تف بفعل م شاط تأثر جراء صعبة أنوضعية مفيدا ا،

بال املعنية االقطاعات عدد بلغ ندعم   .قطاعات8 د

املادةوأبرز املؤقتة العقود طبيعة ت أو الشغل مدونة ،16أن

ملدة التوقف أن تضرر3غ عن أبان ر و8أش البدقطاعات، ان التا

إد جخالمن ن ب املؤقت التوقف عالقة لتوضيح جديد عديل

س التعاقدية العالقة وأن التوقفستواملؤجر، شرط إزالة حالة   .مر
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سبة ال يو امل القطاع إطار ن العامل اص بمنطقةلأل ل

أكد فقد ، الشر نوب يبقىا ال ش أن غ الدعم، م منح تم أنھ

سبة بال نلوضعيةمطروحا العامل لاص ي امل غ   .القطاع

حأما التصر تم أنھ أكد فقد ن، املستقل العمال فئات بخصوص

الوط الصندوق لدى جتمام املر للضمان م ف دينشبما

ن املدخلالسياحي التعديل من م وضعي ناء است يجب ال   .والذين

رقموأبرز ف الشر الظ ا ينظم امل شغيل ال عقود 1.93.16أن

بت1993مارس23الصادر املتعلق قانون بمثابة تدابحدياملعت د

يع بقصدل ادات الش عض ع ن اصل ا ب بتدر تقوم ال شآت امل

نال و دماجت أجل   .من

الفنيةوأشار ن امل مرسوم إعداد أجل من حا اشتغال وجود إ

املجموعات وضعية ن الفللتحس والفرق منالفنية ستفيدوا ل ة لور

ن التأم املرضخدمات عن ع« L’AMO »جباري التقاعد ذلك عد و ،

جتما للضمان الوط الصندوق   .« CNSS »مستوى

رقموأو القانون مؤقت25.20أن توقف ة ف حكم أن ع نص

وفق لألجراء سبة بال العمل املادةأحعن القانون32ام 65.99من

ا بمدونة ناملتعلق تأم كمدد ورة املذ ة الف ذه سب تح أن ع لشغل،

املتعلق القانون ا عل املنصوص ضات التعو لألجراء ق ا ل لتخو

الضمان رقمبنظام القانون و التغطية65.00جتما مدونة بمثابة

إ املدد ذه وتحول ساسية، ية رال الش باعتبار   .يوما26أيام
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م املح س الرئ   ،السيد

م املح الوزراء والسادة   ،نالسيدات

م املح ن شار املس والسادة   ،نالسيدات
  

تقديمضياتمقتعرفت قانون املشروع التعديالتذا عض

نة ال طرف توافقيمن ل عةش الرا املادة جديدة فقرة إدخال مت

إ وكذا ، و املادة باإلضافةمن الثالثة، باملادة رقمت جديدة مادة ضافة

أي جديد قيم ب لتصبح القانون مشروع من الثالثة املادة ب ترت إعادة إ

الرا   .عةاملادة

موا عديالتالبتوأثناء ع املدخلة نة املشروعال ذا د

باإلجماع نة ال ا عل صوتت   .قانون،

ع ،ذا نة ال قانونوصادقت سن48.21رقممشروع

ام جائحةأح ة مواج إطار املتخذة التداب ببعض تتعلق متفرقة

ورونا وس معدالب" 19- وفيد"ف باإلجماع   .رمتھ
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  وافقت علیھ اللجنة معدالكما  ونــالقان شروعمال



املادة األولى

أحكام   ،2020 يوليو  فاتح  من  ابتداء  التالي،  النحو  على  تتمم، 

املادة الرابعة من املرسوم بقانون رقم 2.20.605 الصادر في 26 من 

محرم 1442 )15 سبتمبر 2020( بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض 

املشغلين املنخرطين بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي والعاملين 

العمال املستقلين واألشخاص غير  بهم وبعض فئات  لديهم املصرح 

األجراء املؤمنين لدى الصندوق، املتضررين من تداعيات تف�شي جائحة 

فيروس كورونا » كوفيد 19« واملصادق عليه بموجب القانون رقم 64.20 

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.26 بتاريخ 10 رجب 1442 

)22 فبراير 2021( :

»املادة الرابعة. - تحتسب الفترة املحددة .......................................... 

»باعتبار الشهر ستة وعشرين يوما.

غير أنه ال يتم، خالفا للتشريع الجاري به العمل،احتساب مبلغ 

التعويض املشار إليه في املادة األولى أعاله، والذي يتم صرفه خالل 

التي  املادة املذكورة، ضمن األجور  الفترة املحددة تطبيقا ألحكام 

الفقرة  في  الواردة  التعويضات  في  الحق  تخويل  أساسها  على  يتم 

السابقة«.

»وتعتبر الفترة املذكورة، بالنسبة للعاملين املشار إليهم في البند أ 

»من املادة األولى أعاله، الذين توقفوا عن العمل بسبب جائحة فيروس 

»كورونا »كوفيد 19«، في حكم فترة توقف مؤقت لعقد الشغل بالنسبة 

»لألجراء وفق أحكام املادة 32 من القانون رقم 65.99 املتعلق بمدونة 

»الشغل، وفترة توقف مؤقت لعقود التكوين بالنسبة للمتدربين قصد 

»التكوين من أجل اإلدماج. وتظل بالتالي العالقة التعاقدية مع مشغليهم 

»قائمة«.

املادة الثانية

للصندوق  املستحقة  االشتراكات  واجبات  وعاء  تدخل، ضمن  ال 
العائلية  واملساعدات  التعويضات  االجتماعي،  للضمان  الوطني 
املنصوص عليها في املادة 57 )البند 2( من املدونة العامة للضرائب، 
املمنوحة لألجراء واملتدربين قصد التكوين من أجل اإلدماج املصرح 
مشغليهم  قبل  من  االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  لدى  بهم 
تف�شي  بفعل  نشاطهم  تأثر  جراء  صعبة  وضعية  في  يوجدون  الذين 
جائحة فيروس كورونا »كوفيد - 19«، إذا كان مجموع هذه التعويضات 
واملساعدات والتعويض املنصوص عليه في املادة األولى من القانون 
املنخرطين  املشغلين  لفائدة  استثنائية  تدابير  بسن  رقم 25.20 
بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي والعاملين لديهم املصرح بهم، 
املتضررين من تداعيات تف�شي جائحة فيروس كورونا »كوفيد - 19«، 
ال يتجاوز 50% من متوسط األجر الصافي، بعد خصم الضريبة على 

الدخل، املقبوض برسم شهري يناير وفبراير 2020.

يعمل بأحكام هذه املادة ابتداء من تاريخ دخول القانون السالف 
الذكر رقم 25.20 حيز التنفيذ.

املادة الثالثة

رقم  القانون  من  الثالثة  املادة  أحكام  التالي  النحو  على  تتمم 
25.20 بسن تدابير استثنائية لفائدة املشغلين املنخرطين بالصندوق 
الوطني للضمان االجتماعي و العاملين لديهم املصرح بهم، املتضررين 
من تداعيات تف�شي جائحة فيروس كورونا »كوفيد 19«على النحو 

التالي:

» املادة الثالثة: - تعتبر الفترة ................................................
...........................................................................................مع 

مشغليهم قائمة.

................................................... و تحتسب الفترة املذكورة 
عشرين  و  ستة  الشهر   ..............................................................

يوما.

ال يتم احتساب مبلغ التعويض املشار إليه في املادة األولى  من 
القانون رقم  25.20، والذي يتم صرفه خالل الفترة املنصوص عليها 

مشروع قانون رقم 48.21

بسن أحكام متفرقة تتعلق ببعض

التدابير املتخذة في إطار مواجهة جائحة

فيروس كورونا »كوفيد - 19«
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في نفس املادة، ضمن األجور التي يتم على أساسها تخويل الحق 
في التعويضات الواردة في الفقرة الثانية من املادة 3 من القانون 

املذكور«.

املادة  الرابعة

يتوقف، بصفة استثنائية، بالنسبة لسنتي 2020 و2021 العمل 
بأحكام املادة 2 املكررة من الظهير الشريف رقم 1.93.16 الصادر في 
29 من رمضان  1413)23 مارس 1993( املعتبر بمثابة قانون املتعلق 
الحاصلين على  بتدريب  التي تقوم  املنشآت  تدابير  لتشجيع  بتحديد 
تغييره  تم  كما  اإلدماج،  أجل  من  التكوين  بقصد  الشهادات  بعض 

وتتميمه.



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  السادة المستشارین السادة المستشارین وو  السیداتالسیدات  حضورحضورإثبات إثبات   الئحةالئحة
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 قــــــــــملح :  
 الكلمة التقدیمیة للسید وزیر الشغل واإلدماج المھني   
 مشروع قانون رقم  حول السید وزیر الشغل واإلدماج المھني عرض

بسن أحكام متفرقة تتعلق ببعض التدابیر المتخذة في إطار  48.21
  "19-كوفید"مواجھة جائحة فیروس كورونا 



  
  
  
  
  
  
  
  

  
الكلمة التقدیمیة للسید وزیر الشغل واإلدماج المھني الكلمة التقدیمیة للسید وزیر الشغل واإلدماج المھني 

بسن أحكام متفرقة بسن أحكام متفرقة   48.2148.21حول مشروع قانون رقم حول مشروع قانون رقم 
تتعلق ببعض التدابیر المتخذة في إطار مواجھة جائحة تتعلق ببعض التدابیر المتخذة في إطار مواجھة جائحة 

    ""1919--كوفیدكوفید""فیروس كورونا فیروس كورونا 
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التقديميـــــــــة لمـــــــــة  ال

أمكراز محمد   للسيـــــــــد

امل دماج و الشغل ر   وز

 

  

  

  

  

  

ن شار املس جتماعية: مجلس و الثقافية والشؤون التعليم   نة

خ  2021يوليوز 12 بتار

 

 
 المملكـــة المغربیـــة

------- 
 وزارة الشغـــل واإلدمـــاج المھنـــي

 
ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⵖⵔⵉⴱ 

ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⵙⵉⴷⴼ 
ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ 

 

 

 

Royaume du Maroc 

------- 
Ministère du Travail 

 et de l’Insertion Professionnelle 
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محمــــــلسياةــــــلم أمكرازــــــد  د

الشغــــــوز دمــــــر و نــــــل امل  يــــــاج
  

  

  

قانون  متفرقة48.21رقم مشروع ام أح التداب سن ببعض تتعلق

ة مواج إطار كورونا املتخذة وس ف  "19- كوفيد"جائحة

  

 

 

نمجلــــــــــــس شار   املس
 

 

 

 

 
 المملكـــة المغربیـــة

------- 
 وزارة الشغـــل واإلدمـــاج المھنـــي

 
ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⵖⵔⵉⴱ 

ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⵙⵉⴷⴼ 
ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ 

 

 

Royaume du Maroc 

------- 
Ministère du Travail 

 et de l’Insertion Professionnelle 
 

  



 
3 

مجلسالسيـــــد س نرئ شار م؛املس   املح

  

التعليمرئيـــــسدالسيـــــ جتماعيةنة و الثقافية ؛ والشؤون م   املح

أعضاء والســـــادة نمجلسالسيـــــدات شار ناملس م   .املح

أقدم أن ي ذسعد لسة ه، متفرقة 48.21رقمقانون ال مشروع ا ام أح تتعلق سن

ة مواج إطار املتخذة التداب كورونا ببعض وس ف تمت"19- كوفيد"جائحة الذي

يوليوز فاتح خ بتار املنعقد كومة ا بمجلس عليھ   .2021املصادقة

أنھ بالذكر، دير سنةوا من مارس ر ش خالل باملغرب ائحة ا شار ان بادرت2020منذ

لفائدة التداب من مجموعة اتخاذ إ اللة ا صاحب من سامية بتعليمات كومة ا

لد ن والعامل املتضررة و ااملقاوالت قتصاد عاش إ الشغلدف مناصب ع فاظ ،ا

مت قتصادية اليقظة نة ق طر عن باقية س جراءات من مجموعة وضع تم حيث

والص جتما و قتصادي    .املجال

جراءات ذه تفعيل أجل من والتنظيمية عية شر ال النصوص إعداد الصدد، ذا تم و

ال حالة التعديالتظل عض إدراج من البد ان النصوص ذه ل وتتميما ية، ال طوارئ

الصادرة القرارات تفعيل قصد ائحة ا ة ف خالل الصادرة القانونية النصوص عض ع

نحن الذي القانون مشروع إعداد تم صوص ا ذا و قتصادية، اليقظة نة عن

اليوم أنظاركم أمام عرضھ   : التالية القانونية النصوص عديل إيرميالذي بصدد

تم 15( 1442 محرم من 26   الصادر 2.20.605 رقم بقانون  املرسوم: أوال  سن) 2020 س

نائية تداب ن عض لفائدة است ن املشغل  و جتما للضمان الوط بالصندوق  املنخرط

ن م العامل عض م املصرح لد ن العمال فئات و اص املستقل ن جراء غ و  املؤمن

ن الصندوق، لدى وس جائحة تف تداعيات من املتضرر ؛ 19- كوفيد كورونا ف  
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نائية تداب سن 25.20 رقم القانون : ثانيا ن ملواكبة است  وضعية  يوجدون  الذين املشغل

م تأثر جراء من صعبة وس جائحة تف بفعل شاط ن" 19- كوفيد" كورونا ف م والعامل  لد

ن وس؛ ذا تف تداعيات من املتضرر الف  

ف الظ: ثالثا  املعت   ) 1993 مارس 23( 1413 رمضان من 29 صادر1.93.16 رقم الشر

يع تداب بتحديد املتعلق قانون  بمثابة شآت ل ب تقوم ال امل ن بتدر اصل  عض ع ا

ادات ن بقصد الش  .دماج أجل من التكو

 رقمعديل: أوال بقانون محرم26صادرال 2.20.605املرسوم تم15( 1442من س

الوط)2020 بالصندوق ن املنخرط ن املشغل عض لفائدة نائية است تداب سن

ن املستقل العمال فئات عض و م املصرح م لد ن العامل و جتما للضمان

جائحة تف تداعيات من ن املتضرر الصندوق، لدى ن املؤمن جراء غ اص و

كورونا وس  .»19-كوفيد«ف

  من دف ا:  التعديلال اعتبار ع مالتنصيص إل املشار ن القانون لعامل ذا ،بموجب

كورونا وس ف جائحة ب س العمل عن توقفوا توقف"19كوفيد"الذين ة ف حكم ،

الشغل لعقد لألجراءمؤقت سبة املادةبال ام أح رقم32وفق القانون املتعلق65.99من

الشغل، مؤقتبمدونة توقف ة منوف ن التكو قصد ن للمتدر سبة بال ن التكو لعقود

دماج قائمة.أجل م مشغل مع التعاقدية العالقة بالتا  .“وتظل

 رقم عديل: ثانيا يوجدون25.20القانون الذين ن املشغل ملواكبة نائية است تداب سن

كورونا وس ف جائحة تف بفعل م شاط تأثر جراء من صعبة " 19- كوفيد"وضعية

؛ وس الف ذا تف تداعيات من ن املتضرر م لد ن  والعامل

 التعديل من دف من:ال جتما للضمان الوط الصندوق ن لتمك ي قانو إطار وضع

املادة ا عل املنصوص العائلية، واملساعدات ضات التعو من) 2البند( 57إعفاء

لأل  املمنوحة للضرائب، العامة دماجاملدونة أجل من ن التكو قصد ن واملتدر جراء

وعاء ضمن ا سا اح وعدم ، جتما للضمان الوط الصندوق لدى م املصرح



 
5 

ضات التعو ذه مجموع ان إذا املذكور، للصندوق املستحقة ات ا ش واجبات

ال  القانون ذا من و املادة عليھ املنصوص ض التعو وكذا يتجاوزواملساعدات

ري50% ش برسم املقبوض الدخل، ع بة الضر خصم عد ، الصا جر متوسط من

اير وف  .2020يناير

 ن عديل: ثالثا اصل ا ب بتدر تقوم ال شآت امل يع ل تداب بتحديد املتعلق القانون

الظ نفيذه ب الصادر دماج أجل من ن التكو بقصد ادات الش عض فع الشر

رمضان29صادر1.93.16رقم  ).1993مارس23( 1413من

 التعديل من دف  :ال

 عقود إطار ن املتدر شغيل سبة ساب اح عملية خ تار تأجيل مسألة إقرار

إطار املمنوحة املنافع من ستفادة جاع اس وكذا دماج، أجل من ن التكو

و للمقاوالت سبة بال جراء ايةذا حدود إ والتعاونيات  ؛2021.ستغالالت

 م وضعي يح لت التداب افة التخاذ ن للمشغل الوقت من د مز   .إعطاء

أعضاء والســـــادة ن؛النوابالسيـــــدات م   املح

ختام أشكرو اتھ و  لم ناالسادةالسيدات شار يجابيةملس م م مسا ع

يلال  والفعالة شرت ةل ال مواج إطار املتخذة كورونالتداب وس ف جائحة

   .  "19- كوفيد"

اتھ ر و هللا ورحمة عليكم والسالم ، ا فيھ ملا جميعا هللا  .وفقنا

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  
زیر الشغل واإلدماج المھني حول زیر الشغل واإلدماج المھني حول ووعرض السید عرض السید 

بسن أحكام متفرقة تتعلق بسن أحكام متفرقة تتعلق   48.2148.21مشروع قانون رقم مشروع قانون رقم 
ببعض التدابیر المتخذة في إطار مواجھة جائحة ببعض التدابیر المتخذة في إطار مواجھة جائحة 
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محمــــــالسيعرض أمكرازــــــد د

دملــــــالشغرــــــوز نــــــو امل يــــــاج

ن شار املس الثقافية: مجلس والشؤون التعليم نة
خ بتار جتماعية   2021يوليوز12و

تقديــــــــــــــــــــم حــــــــــــــــــول

رقم قانون امسن48  21مشروع متفرقةأح

املتخذةتتعلق التداب ةإطارببعض مواج

كورونا  وس ف "19-كوفيد"جائحة



عام تقديم

شار منذ ائحةان ر خاللباملغربا بادرت2020 سنةمنمارسش

كومة يةا مجموعةاتخاذ إامللكجاللة منساميةبتعليماتاملغر

ناملتضررةاملقاوالتلفائدةالتداب من اوالعامل فاظدف لد   ا

باقية جراءات منمجموعةوضعتمحيثالشغل،مناصبع س

كومةطرفمن املجالمتقتصاديةاليقظة نةع ا

جتماقتصادي .والصو

رقم قانون إطار48  21مشروع املتخذة التداب ببعض تتعلق متفرقة ام أح سن
كورونا وس ف جائحة ة "19-كوفيد"مواج
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عام تقديم

رقم قانون إطار48  21مشروع املتخذة التداب ببعض تتعلق متفرقة ام أح سن

كورونا وس ف جائحة ة "19-كوفيد"مواج

رقم قانون إطار48  21مشروع املتخذة التداب ببعض تتعلق متفرقة ام أح سن

كورونا وس ف جائحة ة "19-كوفيد"مواج

عيةالنصوصإعدادالصدد،ذاتمو  شر أجلمنوالتنظيميةال

يةالطوارئ حالةظلجراءاتذهتفعيل ذهوتتميما،ال ل

النصوصعضعالتعديالتعضإدراجمنالبدانالنصوص

ةخاللالصادرةالقانونية ائحةف الصادرةالقراراتتفعيلقصدا

ذاقتصادية،اليقظةنةعن صوصو مشروعإعدادتما

.اليومأنظاركمأمامعرضھبصددنحنالذيالقانون 



بسن أحكام متفرقة تتعلق ببعض التدابیر المتخذة في إطار مواجھة جائحة فیروس  48.21رقم  قانونالمشروع 
:یعدل النصوص القانونیة التالیة    «19-كوفید"كورونا 

رقماملرسوم• محرم26صادرال 2.20.605بقانون تم15( 1442من سن)2020س
للضمان الوط بالصندوق ن املنخرط ن املشغل عض لفائدة نائية است تداب

غ اص و ن املستقل العمال فئات عض و م املصرح م لد ن العامل و جتما
كورونا وس ف جائحة تف تداعيات من ن املتضرر الصندوق، لدى ن املؤمن جراء

؛19-كوفيد

رقم• وضعية25.20القانون يوجدون الذين ن املشغل ملواكبة نائية است تداب سن
كورونا صعبة وس ف جائحة تف بفعل م شاط تأثر جراء ن" 19-كوفيد"من والعامل

وس الف ذا تف تداعيات من ن املتضرر م ؛لد

رقم• ف الشر رمضان29صادر1.93.16الظ املعت)1993مارس23( 1413من
عبمثابة ن اصل ا ب بتدر تقوم ال شآت امل يع ل تداب بتحديد املتعلق قانون

دماج أجل من ن التكو بقصد ادات الش .عض
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 بقانون القانون  من26 صادر ال 2.20.605 رقمبقانون املرسوم : التعديلموضوعالقانون
تم15( 1442 محرم نائيةتداب سن)2020 س نعضلفائدةاست املشغل

ن نو جتماللضمانالوطبالصندوق املنخرط مالعامل ماملصرحلد
عض نالعمالفئاتو اصاملستقل نجراءغ و الصندوق،لدىاملؤمن

ن وسجائحةتفتداعياتمناملتضرر .»19-كوفيد« كوروناف
 دف نااعتبار عالتنصيص : التعديلمنال ماملشار لعامل ذابموجب إل

بالعملعنتوقفواالذين ،القانون  وسجائحةس ،"19 كوفيد" كوروناف
ةحكم سبةالشغللعقدمؤقتتوقفف اموفقلألجراءبال من32 املادةأح

ةالشغل،بمدونةاملتعلق65.99 رقمالقانون  نلعقودمؤقتتوقفوف التكو
سبة نبال نقصدللمتدر العالقةبالتاوتظل.دماجأجلمنالتكو

ممعالتعاقدية .”قائمةمشغل
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رقم قانون إطار48  21مشروع املتخذة التداب ببعض تتعلق متفرقة ام أح سن
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القانون  ذا مشروع ومضمون داف أ



 القانون القانون

بة ري برسماملقبوضالدخل،عالضر ايريناير ش .2020 وف

  نائيةتداب سن25.20 رقم القانون :التعديل موضوعالقانون ملواكبةاست
ن متأثر جراءمن صعبةوضعيةيوجدون الذيناملشغل تفبفعلشاط

وسجائحة ن"19-كوفيد" كوروناف موالعامل نلد تفتداعياتمناملتضرر
وسذا ؛ الف
دف يإطار  وضع : التعديلمنال نقانو للضمانالوطالصندوق لتمك

ضاتإعفاءمنجتما ااملنصوصالعائلية، واملساعداتالتعو   املادةعل
نلألجراءاملمنوحةللضرائب،العامةاملدونةمن)2 البند( 57 قصدواملتدر

ن ،للضمانالوطالصندوق لدىماملصرحدماجأجلمنالتكو جتما
اوعدم سا اتواجباتوعاءضمناح ا إذااملذكور،للصندوق املستحقةش

ضاتذهمجموعان ضوكذاواملساعداتالتعو املادةعليھاملنصوصالتعو
،جر متوسطمن%50 يتجاوز ال القانون ذامنو خصمعدالصا

بة ري برسماملقبوضالدخل،عالضر ايريناير ش .2020 وف

رقم قانون إطار48  21مشروع املتخذة التداب ببعض تتعلق متفرقة ام أح سن
كورونا وس ف جائحة ة "19-كوفيد"مواج

رقم قانون إطار48  21مشروع املتخذة التداب ببعض تتعلق متفرقة ام أح سن
كورونا وس ف جائحة ة "19-كوفيد"مواج

القانون  ذا مشروع ومضمون داف أ



 يعتداب بتحديداملتعلق القانون :لتعديلا موضوعالقانون شآتل الامل
بتقوم نبتدر اصل اداتعضعا نبقصدالش دماجأجلمنالتكو

نفيذهالصادر  فالظ ب  1413 رمضانمن29 صادر1.93.16 رقمالشر
.)1993 مارس23(

دف : التعديلمنال
 ختأجيلمسألةإقرار سابعمليةتار نشغيلسبةاح إطار املتدر

نعقود جاعوكذادماج،أجلمنالتكو املنافعمنستفادةاس
سبةجراءذاإطار املمنوحة والتعاونياتستغالالت وللمقاوالتبال

؛2021. ايةحدودإ
دإعطاء نالوقتمنمز يحالتداب افةالتخاذللمشغل ملت .وضعي

ذا مشروع ومضمون داف القانون أ
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