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 باسـم اللــه الرحمـان الرحيــم

 

 ،السيد الرئيس املحترم

 ،نيادة الىزراء املحترميدات والسالس

 ،نيدة املستشارين املحترميدات والساالس
 

ش الزي أغشك ٌؽشفني أن  غلى أهظاس مجلعىا اإلاىكش مىحضا للخلٍش

خػلُم والؽئون الثلافُت والاحخماغُت خالٌ دساظتها إلاؽشوع أغذجه لجىت ال

بعً جذابير اظخثىاتُت لفاتذة اإلاؽغلين اإلاىخشوين  52.52كاهىن سكم 

بالفىذوق الىوني للممان الاحخماعي والػاملين لذيهم اإلافشح بهم، 

 ".96-اإلاخمشسًٍ مً جذاغُاث جفش ي حاتحت فيروط وىسوها "وىفُذ

ل  91ؽشوع كاهىن ًى  الثالزا  جذاسظذ اللجىت هزا اإلا أبٍش

، بشتاظت العُذ غبذ الػلي حامي الذًً ستِغ اللجىت وبحمىس 5252

العُذ محمذ أمىشاص وصٍش الؽغل وؤلادماج اإلانهي، وغذد مً أوش الىصاسة 

 اإلاشافلت للعُذ الىصٍش.

وبػذ اليلمت الترحُبُت للعُذ ستِغ اللجىت، جفمل العُذ الىصٍش 

ُماث اإلالىُت العامُت لأبشص مً خالله أهه جىفُزا للخػ بخلذًم غشك معهب

اللالُت بمىاهبت اللىاغاث ؤلاهخاحُت التي حػشلذ الوػياظاث ألاصمت 

"، ودغم الاكخفاد 96الىاججت غً جفش ي حاتحت فيروط وىسوها "وىفُذ 

الاكخفادًت التي الىوني والحفاً غلى مىاـب الؽغل بادسث لجىت الُلظت 

ت ؼيلها ستِغ الحي ىمت بشتاظت العُذ وصٍش الاكخفاد واإلاالُت، وغمٍى

ت اإلاػىُت وممثلي اإلائظعاث اإلاالُت الىوىُت  الػذًذ مً اللىاغاث الىصاٍس

وممثلي اإلالاوالث، وأسباب الػمل، بادسث الى اجخار مجمىغت مً ؤلاحشا اث 
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التي وافلذ غليها الحيىمت، مخػللت بذغم اإلالاوالث الىوىُت اإلاخمشسة مً 

 وىسوها والخذابير اإلاخخزة إلاىاحهتها والحفاً غلى مىاـب الؽغل. أصمت

وأغلً العُذ الىصٍش أن مؽشوع هزا اللاهىن يهذف الى ظً جذابير 

اظخثىاتُت إلاىاهبت اإلاؽغلين الزًً ًىحذون في ولػُت ـػبت مً حشا  جؤزش 

" والػاملين لذيهم 96وؽاوهم بفػل جفش ي حاتحت فيروط وىسوها "وىفُذ 

سًٍ مً جذاغُاث جفش ي هزا الفيروط، وولؼ اواس كاهىوي للخذبير اإلاخمش 

 الزي اجخزجه الحيىمت إلاىاهبت ألاحشا  اإلاؽاس اليهم في مؽشوع اللاهىن.

 وألاف أن أهذاف هزا اإلاؽشوع اللاهىن جخمثل فُما ًلي 7
 

 02الى غاًت  5252ماسط  92اللُا  خالٌ الفترة اإلامخذة مً  -

ن 5252ًىهُى  ً  بفشف حػٍى مالي لفاتذة ألاحشا  واإلاخذسبين كفذ الخيٍى

مً أحل ؤلادماج والبحاسة الفُادًً باإلاحاـت اإلافشح بهم بشظم ؼهش 

لذي الفىذوق الىوني للممان الاحخماعي مً كبل اإلاؽغلين  5252فبراًش 

الزًً ًىحذون في ولػُت ـػبت مً حشا  آزاس حاتحت فيروط وىسوها 

ة في مؽشوع هزا اللاهىن، غلى أن ًيىن حعب اإلاػاًير والؽشوه اإلاحذد

هئال  ألاحشا  واإلاخذسبىن والبحاسة كذ جىكفىا مئكخا غً غملهم هدُجت هزه 

 الجاتحت.

اغخباس  اإلالاولت في ولػُت ـػبت حعب اإلاػاًير والؽشوه التي  -

 ظخحذد بىق جىظُمي.

ًىق مؽشوع اللاهىن غلى أهه ًخػين غلى اإلاؽغل أن ًشحؼ الى  -

ن أو مبلغ جم ـشفه بىا  الفىذوق  الىوني للممان الاحخماعي ول حػٍى

ح وارب مىه جحذ واتلت جىبُم الػلىباث اإلاىفىؿ غليها في  غلى جفٍش

ػمل الفىذوق غلى اسحاع اإلابالغ التي أغُذث  ؼ الجاسي به الػمل، َو الدؽَش

 الُه الى ميزاهُت الذولت.
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ذاخالث خالٌ الىلاػ الػا  حٌى اإلاؽشوع وممامُىه، جىاولذ م

ً غذد مً الجىاهب واللماًا راث الفلت  العُذاث والعادة اإلاعدؽاٍس

" 96باألحشا  واإلالاولت واوػياظاث جفش ي فيروط وىسوها اإلاعخجذ "وىفُذ 

 غلى الحُاة الاكخفادًت والاحخماغُت.

 ً وفي هزا الفذد هىه حل العُذاث والعادة اإلاعدؽاٍس

خزها ـاحب الجاللت اإلالً محمذ باإلحشا اث والاحتراصاث الىكاتُت التي اج

العادط هفشه هللا وأًذه إلاىاحهت هزه الجاتحت، الش ي  الزي أدي الى 

 ججىب بالدها ألاظى .

ه بلىة بيافت ألاولم الىبُت والخمٍشمُت  وهىزا، فلذ جم الخىٍى

ت التي جىحذ في الففىف ألاولى إلاىاحهت هزا الذا   ظىا  اإلاذهُت أو الػعىٍش

أسواح اإلاىاوىين اإلافابين واظخلبالهم في أحعً  الفخان كفذ اهلار

 الظشوف.

هما هىه الجمُؼ باإلاجهىداث الجباسة التي جبزلها العلىاث ألامىُت 

لخىبُم حالت الىىاسة الصحُت مىز اهىالكها إلاىاحهت هزه الجاتحت 

" مً ظلىاث محلُت 96الخىيرة اإلاخمثل في فيروط وىسوها اإلاعخجذ "وىفُذ 

وغىاـش ألامً والىكاًت اإلاذهُت وسحاٌ اللىاث اإلاعاغذة  وأغىانها وأفشاد

الىظافت وفػالُاث اإلاجخمؼ اإلاذوي ووظاتل ؤلاغال  الىوىُت وسحاٌ ووعا  

اإلاىظىمت الخػلُمُت وبيل الػاملين بباقي اللىاغاث واللىاع الفالحي 

 والخذماحي.

وفي هزا الفذد، جم وشح مجمىغت مً اإلاالحظاث والاظخفعاساث 

 لخُفها فُما ًلي 7ًمىً ج

ؤلاؼادة بالشوح الخمامىُت التي أبان غنها حمُؼ اإلاىاوىين  -

اإلاغاسبت، مً خالٌ جآصسهم ومعاهمتهم اللُمت في الفىذوق الزي أغلً غىه 

 ".96ـاحب الجاللت إلاىاحهت حاتحت وىسوها "وىفُذ 
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ؼ غملُت اخشاج هزا ؤلاواس اللاهىوي لعً جذابير  - ه بدعَش الخىٍى

ت لفاتذة اإلاؽغلين اإلاىخشوين بالفىذوق الىوني للممان اظخثىاتُ

الاحخماعي والػاملين لذيهم اإلافشح بهم، اإلاخمشسًٍ مً جذاغُاث جفش ي 

 ".96حاتحت فيروط وىسوها "وىفُذ 

الخؤهُذ غلى لشوسة اؼشان الفشكا  الاحخماغُين في اغذاد  -

 الىفىؿ الخىظُمُت اإلاشجبىت بهزا اإلاؽشوع.

ح الػماٌ كفذ الحفاً اإلاىالبت ببحب - اس اإلالاوالث بػذ  حعٍش

 غلى مىاـب الؽغل.

الدعاٌإ حٌى جؤخش اإلاعخحلاث اإلاالُت للمىاوىين الحاملين  -

 بالػالم اللشوي. "سامُذ"لبىاكت 

ه بالذوس الىال - ػُت الخىٍى ثعي الزي كامذ به اإلائظعت الدؽَش

ل -خالٌ الفترة ما بين الذوسجين أهخىبش البذ في غذد مً مً أحل  5252أبٍش

ػُت اإلاشجبىت بذغم اللىة الؽشاتُت لألحشا .  الىفىؿ الدؽَش

لىحظ أن ملخمُاث هزا اللاهىن حؽمل حمُؼ ألاحشا ، وهزا  -

 البحاسة الفُادًً باإلاحاـت.

ً أن بىاكت "سامُذ" واهذ آلُت  - وسجل أحذ العادة اإلاعدؽاٍس

 ن غِؽهم.هامت مً أحل معاغذة غذد مً الفئاث الاحخماغُت لخحعي

الخؤهُذ غلى لشوسة اجخار جذابير اظخعجالُت مً أحل الػمل  -

غلى جحفيز سحاٌ ووعا  اإلاىظىمت الصحُت ببالدها كفذ حشجُػهم أهثر 

ذ مً الػىا .  للمٍض

هما جمذ ؤلاؼادة باإلالاوالث والؽشواث الىوىُت التي كامذ  -

لت، مما ًذٌ ببهخاج مجمىغت مً ؤلاهخاحاث الىوىُت في هزه اإلاشحلت الذكُ

غلى أن بالدها ًىحذ بها أبىاٌ حلُلُىن في حمُؼ اإلاُادًً ظىا  منها 

 الفىاغُت والفالحُت وغير رلً.
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ً غلى لشوسة أخز  وبػذ رلً أهذ أحذ العادة اإلاعدؽاٍس

مجمىغت مً الاحخُاواث ألهه ال ٌػلم أحذ متى ظخيخهي هزه الجاتحت، 

ط ال صاٌ في اسجفاع معخمش وي للمفابين بهزا الفيروخاـت أن الػذد ؤلاحمال

 ظىا  بالػالم أو اإلاغشب.

وأهاب الجمُؼ بمشوسة الالتزا  بلىاغذ الىظافت والعالمت 

ت التي اجخزتها العلىاث الصحُت  الصحُت والاهخشاه في الخذابير الاحتراٍص

 وألامىُت بيل ووىُت ومعئولُت.

فلي اإلالاوالث  وفي الخخا  جم الخؤهُذ غلى لشوسة دغم

والؽشواث التي جلتز  بىاحباتها اججاه ألاحشا ، وبؤن ال حػمل غلى جىكُف 

ح الػماٌ بػذ اهتها  هزه اإلاشحلت، وخاـت بػذ اهتها  حاتحت وىسوها.  وحعٍش

هما أحمؼ الجمُؼ غلى لشوسة الاغخماد غلى الحلٌى الشكمُت 

ت الػمل ؤلاداسي وجللُق جبادٌ اإلاشاظال  ث والىزاتم لممان اظخمشاٍس

الىسكُت، والػمل غلى اخشاج اللاهىن اإلاخػلم باإلداسة الشكمُت الزي أغذجه 

الحيىمت في العابم، كفذ جمىين اإلاىاوىين جبادٌ اإلالفاث واإلاشاظالث وجدبؼ 

لت سكمُت.  مػالجتها بىٍش
 

 ،أيها السيدات والسادة 

 ً في مػشك حىابه غلى جذخالث العُذاث والعادة اإلاعدؽاٍس

لعُذ الىصٍش أن الحذًث حٌى هزا اإلاؽشوع وان داخل الحيىمت مىز أغلً ا

بذاًت هزه ألاصمت الىباتُت، حُث وان هىان اخخالف هبير بؽؤن ممامُىه 

، وخاـت اإلاادة الثالثت مىه التي حػمل غلى احدعاب الفترة هوأحيام

ل الحم لألحشا  والبحاسة الفُادًً باإلاحاـت  اإلازوىسة همذد جؤمين لخحٍى

ماث اإلاىفىؿ غليها في الظهير الؽٍشف بمثابت كاهىن سكم في  الخػٍى

خ  9.45.951 ( اإلاخػلم 9645ًىلُىص  54) 9065حمادي الثاهُت  92بخاٍس

بمثابت مذوهت الخغىُت  32.22بىظا  الممان الاحخماعي، وفي اللاهىن سكم 
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الصحُت ألاظاظُت، وجحٌى هزه اإلاذد الى أًا  باغخباس الؽهش ظخت وغؽشون 

 ىما.ً

وفي هزا الفذد، أحاب العُذ الىصٍش أن هزا اإلاؽشوع كاهىن 

حعم في ظً جذابير اظخثىاتُت لفاتذة اإلاؽغلين اإلاىخشوين بالفىذوق 

اإلافشح بهم مً وشف  الىوني للممان الاحخماعي والػاملين لذيهم

اإلاخمشسًٍ مً جذاغُاث جفش ي حاتحت وىسوها الىلػُت اللاهىهُت لألحشا  

غملهم خالٌ هزه الفترة وأفاد العُذ الىصٍش أهه حشي الزًً فلذوا 

ح في البىابت ؤلالىتروهُت اإلاحذزت لهزا الغشك بخفىؿ ؼهش ماسط  الخفٍش

ملاولت جمشسث مً حاتحت وىسوها مً أـل  909.622اإلااض ي ما مجمىغه 

ألف ملاولت مىخشوت في ـىذوق الممان الاحخماعي، وهى ما ًلاسب  593

غذد اإلالاوالث اإلاىخشوت لذي الفىذوق الىوني مً احمالي  %39وعبت 

 للممان الاحخماعي.

أحير   525.966بلغ  غذد ألاحشا  اإلاخىكفين غً الػمل ورهش أن

، %09ألف أحير، أي بمػذٌ  322الخاؿ مً أـل ملُىهين و مً اللىاع

ن الجضافي الؽهشي  دسهم لذي الفىذوق  5222لالظخفادة مً الخػٍى

 عي.الىوني للممان الاحخما

حشا  ظُلخحلىن بػملهم الظخاىاف أوؽىت ألا وأغلً أن حمُؼ 

ل كاتمت ظؼشوائهم مباؼشة بػذ اهتها  هزه ألاصمت، وأن الػالكت الخػاكذًت ج

ما بين ؤلاحشا  ومؽغليهم، مؽذدا غلى أن جحدعب الفترة اإلازوىسة همذد 

ماث اإلاخػل جؤمين ل الحم لألحشا  والبحاسة والفُادًً في الخػٍى لت لخخٍى

ىظا  الاحخماعي، وألاف أن الفترة التي ًخىكف فيها ألاحشا  غً الػمل الب

مً مذوهت  05حػذ فترة جىكف مئكذ لػلذ الؽغل وفلا ألحيا  اإلاادة 

الؽغل، مػخبرا اًاها فترة جىكف مئكذ هزلً باليعبت للبحاسة الفُادًً 

ً مً أحل ؤلادما  ج.باإلاحاـت، وهزلً باليعبت للمخذسبين كفذ الخيٍى
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وفي هزا ؤلاواس، أوضح أهه حػخبر في ولػُت ـػبت حشا  جفش ي 

ها غلى ألاكل ملت" ول ملاولت اهخفن سكم مػا96وىسوها اإلاعخجذ "وىفُذ 

بشظم ول ؼهش مً الؽهىس التي أغلىذ غنها الحيىمت لمً  %22بيعبت 

، وألاف أًما أهه 5296الصحُت ملاسهت بىفغ ألاؼهش مً ظىت  الىىاسة 

فعِخم اخماغه للجىت خاـت لالفخحاؿ  %22و %52ذ بخفىؿ مً فل

 ومػها اللىاع اإلاػني.

شح أهه ظىف ًخم حػلُم خالٌ هزه الفترة أدا  الاؼتراواث  ـو

اإلاعخحلت للفىذوق الىوني للممان الاحخماعي هؽشه لفخح الحم في 

ن الزي ًفشفه هزا الفىذوق بشظم هظا  الممان الاحخماعي،  الخػٍى

إلاممىهت بمىحب الخؤمين ؤلاحباسي غً اإلاشك، ورلً وهزلً مً الخذماث ا

 باليعبت لفئاث الػاملين.

وجحذر العُذ الىصٍش غً بػن اإلاماسظاث غير ألاخالكُت التي 

ههجتها بػن اإلالاوالث باللىاع الخاؿ والتي ـشحذ بمجمىغت مً 

" في أدا  96الفػىباث التي واحهتها حشا  جفش ي حاتحت وىسوها "وىفُذ 

لذيها، سغم أن معئولي هزه اإلالاوالث وخاـت اإلائظعاث لين أحىس الػام

الخػلُمُت الخاـت اظخخلفىا واحباث ؼهش ماسط وسغم رلً ـشحىا 

ح مً وشف هزه اإلاذاسط  ين، حُث جم الخفٍش آلاالف مً ألاظاجزة وؤلاداٍس

ُت بؤهثر مً  ذوا ؼغلهم وهم فلألف أحير باغخباسهم  15الخفـى

 مً آلابا  وأولُا  الخالمُز. اظخخلفىا واحباث ؼهش ماسط

واظخغشب العُذ الىصٍش مً هىغُت العلىن الزي كا  به 

معئولىا هزه اإلائظعاث هما هى الؽؤن أًما باليعبت لبػن اإلاصحاث 

والفُذلُاث، مؽذدا غلى أهه ال ًمىً أبذا أن ًؤخزوا أمىاٌ الذولت بذون 

الخؤخش  مىحب حم، وهىزا أوضح أن هزه العلىواث هي التي أدث الى

 إلخشاج هزا الىق الى ًىمىا هزا.
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    : ملحـــــق :ملحـــــق  

  
  ييــــــــاج املهناج املهنــــل وإلادمل وإلادمــــــــر الشغر الشغــــد وزيد وزيــــعرض السيعرض السي    --

مشروع القانىن كما أحيل على اللجنة من طرف مشروع القانىن كما أحيل على اللجنة من طرف     --

  ةةــــــــــــالحكىمالحكىم

 مشروع القانىن كما عدلته اللجنة ووافقت عليهمشروع القانىن كما عدلته اللجنة ووافقت عليه   -

 سيـــدات والســادة املستشاريــنسيـــدات والســادة املستشاريــنالئحـة إثبـات حضــىر الالئحـة إثبـات حضــىر ال   -
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بسن ثدابير استثنائية  25.20قاهون رقم  مشروع"ثقديم 

لفائدة املشغلين املنخرطين بالصندوق الوطني للضمان 
الاجتماعي والعاملين لديهم املصرح بهم، املتضررين من 

 "19-كوفيد"ثداعيات ثفش ي جائحة فيروس كوروها 
 

  

 المملكـــة المغربيـــة

------- 
 المهنـــيوزارة الشغـــل واإلدمـــاج 

  
ⵜⵜⵜ ⵜⵜ ⵜⵜ ⵜ ⵜⵜ ⵜⵜ ⵜ ⵜⵜ 

ⵜⵜⵜⵜⵜ ⵜⵜ ⵜ ⵜ ⵜⵜ ⵜⵜ ⵜ ⵜ  ⵜⵜ ⵜⵜ ⵜ  

ⵜⵜ ⵜ ⵜⵜⵜⵜ 

  

Royaume du Maroc 

------- 
Ministère du Travail  

et de l’Insertion Professionnelle 
  

  

أبريل  14مجلس املستشارين  –لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية 
2020 

 أمكرازد ــــــد محمــــــة للسيــــــالتقديمية ــــــالكلم
 يــــــاج املهنــــــوإلادمل ــــــالشغر ــــــوزي



 ثقديم عام 
 

  

 التً اإلنتاجٌة القطاعات بمواكبة القاضٌة السامٌة الملكٌة للتعلٌمات تنفٌذا•

  كورونا فٌروس جائحة تفشً عن الناتجة األزمة النعكاسات تعرضت

 بادرت الشغل مناصب على والحفاظ الوطنً االقتصاد ودعم ،"19-كوفٌد"

 وزٌر السٌد برئاسة الحكومة رئٌس شكلها التً االقتصادٌة الٌقظة لجنة

 ، المعنٌة الوزارٌة القطاعات من العدٌد وعضوٌة ، والمالٌة االقتصاد

 ، العمل وارباب ، المقاوالت وممثلً  الوطنٌة المالٌة المؤسسات وممثلً

 ، الحكومة علٌها وافقت التً  االجراءات من مجموعة اتخاد الى بادرت

 والتدابٌر كورونا ازمة من المتضررة الوطنٌة المقاوالت بدعم متعلقة

 . الشغل مناصب على والحفاظ ، لمواجهتها المتخذة

 



 

 المالٌة االجراءات من العدٌد المقابل فً الحكومة واتخذت•

 من بلورتها تمت التً المقترحات العدٌد لتنزٌل والتشرٌعٌة

 . المذكورة الٌقظة لجنة طرف

 جزافٌة مبالغ بصرف متعلقة اجتماعٌة تدابٌر اتخاذ تم حٌث•

 الوطنً الصندوق لدى بهم المصرح الخاص القطاع ألجراء

 اطار فً ،2020 فبراٌر شهر فً االجتماعً للضمان

 درهم الفً تبلغ ، كورونا جائحة بتدبٌر الخاص الصندوق
 . شهرٌا



 

 

 

 استثنائٌة تدابٌر سن إلى ٌهدف الذي القانون هذا مشروع وٌأتً•

 تأثر جراء من صعبة وضعة فً ٌوجدون الذٌن المشغلٌن لمواكبة

 والعاملٌن "19-كوفٌد" كورونا فٌروس جائحة تفشً بفعل نشاطهم

 اطار ووضع ، الفٌروس هذا تفشً تداعٌات من المتضررٌن لدٌهم

 فً الٌهم المشار االجراء لمواكبة الحكومة اتخذته الذي للتدبٌر قانونً

 . القانون مشروع

 



 
 أهداف املشروع 

 



 :فً ما ٌلًاهداف المشروع و تتمثل 

،2020ٌونٌو 30 غاٌة إلى 2020 مارس 15 من الممتدة الفترة خالل القٌام، 

 اإلدماج أجل من التكوٌن قصد والمتدربٌن األجراء لفائدة تعوٌض بصرف

 لدى 2020 فبراٌر شهر برسم بهم المصرح بالمحاصة الصٌادٌن والبحارة

 فً ٌوجدون الذٌن المشغلٌن قبل من االجتماعً للضمان الوطنً الصندوق

 المعاٌٌر حسب كورونا فٌروس جائحة تفشً آثار جراء من صعبة وضعة

 األجراء هؤالء ٌكون أن على انون،قال هذا مشروع فً المحددة والشروط

 .الجائحة هذه نتٌجة عملهم عن مؤقتا توقفوا قد والبحارة والمتدربون

 أهداف املشروع



 

بالنسبة العمل عن مؤقت توقف فترة حكم فً المذكورة الفترة اعتبار 

 مدونةب المتعلق 65.99 رقم القانون من 32 المادة أحكام وفق لألجراء

 بالنسبة التكوٌن ولعقود بالمحاصة الصٌادٌن للبحارة بالنسبةو الشغل

 التعاقدٌة العالقة بالتالً وتظل ،اإلدماج أجل من التكوٌن قصد للمتدربٌن

   قائمة؛ المشغلٌن مع

ستحدد تًال والشروط لمعاٌٌرا حسب صعبة وضعٌة فً المقاوالتاعتبار  

 .تنظٌمً بنص
 

 أهداف املشروع



 

والبحارة لألجراء الحق لتخوٌل تأمٌن كمدد المذكورة الفترة وتحتسب 

 الشرٌف الظهٌر فً علٌها المنصوص التعوٌضات فً بالمحاصة الصٌادٌن

  ٌولٌوز 27 ) 1392 الثانٌة جمادى 15 بتارٌخ 1.72.184 رقم قانون بمثابة

 بمثابة 65.00 رقم القانون وفً االجتماعً، الضمان بنظام المتعلق (1972

 الشهر باعتبار أٌام إلى المدد هذه وتحول ،األساسٌة الصحٌة التغطٌة مدونة

 .ٌوما وعشرٌن ستة

 أهداف املشروع



 

خالل االجتماعً، للضمان الوطنً للصندوق المستحقة االشتراكات أداء تعلٌق 

 كشرط ،2020 ٌونٌو 30 غاٌة إلى 2020 مارس فاتح من الممتدة الفترة

 الضمان نظام برسم الصندوق هذا ٌصرفها التً التعوٌضات فً الحق لفتح

 اإلجباري الـتأمٌن نظام بموجب المضمونة الخدمات فً وكذا االجتماعً،

 من التكوٌن قصد والمتدربٌن لألجراء بالنسبة وذلك المرض، عن األساسً

 باألمر؛ المعنٌٌن بالمحاصة، الصٌادٌن والبحارة اإلدماج أجل

 أهداف املشروع



الصندوق إلى ٌرجع، أن المشغل على ٌتعٌن أنه على القانون مشروع ٌنص 

 تصرٌح على بناء صرفه تم مبلغ أو تعوٌض كل االجتماعً للضمان الوطنً

 الجاري التشرٌع فً علٌها المنصوص العقوبات تطبٌق طائلة تحت منه، كاذب

 مٌزانٌة إلى إلٌه أعٌدت التً المبالغ إرجاع على الصندوق وٌعمل العمل به

 .الدولة
 

إلى الضرورة دعت إذا تنظٌمً، بنص ٌتم بأن القانون، هذا مشروع ٌسمح 

  المادة فً المحددة المعاٌٌر مالءمة وكذا أعاله، إلٌها المشار الفترة تمدٌد ذلك،

  .للبالد واالقتصادٌة الوبائٌة الوضعٌة مع القانون مشروع من 3

 املشروع أهداف



 

بها تقوم التً المالٌة للمراقبة المذكورة العملٌات خضوع على التنصٌص 

 العمل، بها الجاري والتنظٌمٌة التشرٌعٌة للنصوص وفقا المختصة األجهزة

 عملٌة إطار فً ،للضرائب العامة والمدٌرٌة للمالٌة العامة المفتشٌة السٌما

 الوطنً الصندوق ٌتولى التً للعملٌات الدولة بها تقوم التً والمواكبة التتبع

  .القانون هذا فً الواردة التدابٌر تطبٌق إطار فً بها القٌام االجتماعً للضمان

 

 املشروع أهداف

2020 أبرٌل فاتح من ابتداء القانون هذا أحكام دخول على التنصٌص. 

 



 

  الغرض لهذا المحدثة اإللكترونٌة البوابة فً التصرٌح جرى 

  : الماضً مارس شهر بخصوص

 

 131.955ألف 216 أصل من كورونا جائحة من تضررت مقاولة 

 نسبة ٌُقارب ما وهو االجتماعً، الضمان صندوق فً منخرطة مقاولة

 الصندوق لدى المنخرطة المقاوالت عدد إجمالً من 61%

 .االجتماعً للضمان  الوطنً

 

 القطاع من أجٌر 808.199 العمل عن المتوقفٌن األجراء عدد بلغ 

 . %31 بمعدل أي أجٌر، ألف 600و ملٌونٌن أصل من الخاص

 

 بعض إلاحصائيات



 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

مشروع القانىن كما أحيل على اللجنة من طرف مشروع القانىن كما أحيل على اللجنة من طرف 

  الحكىمــــــةالحكىمــــــة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



مشروع قانون رقم 25.20

بسن تدابير استثنائية لفائدة املشغلين املنخرطين

بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي والعاملين لديهم

املصرح بهم، املتضررين من تداعيات تف�شي جائحة

فيروس كورونا »كوفيد - 19«

رئيس الحكومةالــمـملكة الــمـغربية

2020 - 1441 األمانة العامة للحكومة )املطبعة الرسمية( - الرباط



املادة األولى

يصرف، خالل الفترة املمتدة من 15 مارس إلى غاية 30 يونيو 2020، 

اإلدماج  أجل  من  التكوين  قصد  واملتدربين  األجراء  لفائدة  تعويض 

والبحارة الصيادين باملحاصة، املصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 لدى 

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي من قبل املشغلين الذين يوجدون 

في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطهم بفعل تف�شي جائحة فيروس كورونا 

»كوفيد - 19«.

كما يستفيد هؤالء، برسم الفترة املذكورة ووفق النصوص الجاري 

بها العمل، من املصاريف املتعلقة بالخدمات املضمونة بموجب نظام 

التأمين اإلجباري األسا�شي عن املرض، ومن قيمة التعويضات العائلية 

بالنسبة لألجراء والبحارة الصيادين باملحاصة.

يشترط أن يكون األجراء واملتدربون والبحارة املذكورون قد توقفوا 

مؤقتا عن عملهم نتيجة الجائحة.

املادة الثانية

تقتطع مبالغ التعويضات واملصاريف املنصوص عليها في املادة األولى 

أعاله من الحساب املرصد ألمور خصوصية الحامل عنوان » الصندوق 

الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا »كوفيد - 19««. ويتولى الصندوق 

الوطني للضمان االجتماعي مهمة أدائها.

املادة الثالثة

تعتبر الفترة املنصوص عليها في املادة األولى أعاله، بالنسبة للعاملين 

املشار إليهم في املادة املذكورة، في حكم فترة توقف مؤقت لعقد الشغل 

بالنسبة لألجراء وفق أحكام املادة 32 من القانون رقم 65.99 املتعلق 

للبحارة  بالنسبة  العمل  عن  مؤقت  توقف  وبمثابة  الشغل،  بمدونة 

بالنسبة  التكوين  لعقود  مؤقت  توقف  وفترة  باملحاصة،  الصيادين 

العالقة  بالتالي  وتظل  اإلدماج.  أجل  من  التكوين  قصد  للمتدربين 

التعاقدية مع مشغليهم قائمة.

وتحتسب الفترة املذكورة كمدد تأمين لتخويل الحق لألجراء والبحارة 

الصيادين باملحاصة املشار إليهم في الفقرة السابقة، في التعويضات 

املنصوص عليها في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 

15 من جمادى الثانية 1392 )27 يوليوز 1972( املتعلق بنظام الضمان 

الصحية  التغطية  بمثابة مدونة   65.00 القانون رقم  وفي  االجتماعي 

األساسية، وتحول هذه املدد إلى أيام باعتبار الشهر ستة وعشرين يوما.

املادة الرابعة

يعلق، خالل الفترة املمتدة من فاتح مارس إلى غاية 30 يونيو 2020، 

االجتماعي  للضمان  الوطني  للصندوق  املستحقة  االشتراكات  أداء 

كشرط لفتح الحق في التعويضات التي يصرفها هذا الصندوق برسم 

نظام الضمان االجتماعي، وكذا في الخدمات املضمونة بموجب نظام 

الـتأمين اإلجباري األسا�شي عن املرض، وذلك بالنسبة لفئات العاملين 

املشار إليها في املادة األولى أعاله.

املادة الخامسة

يتعين على املشغل أن يرجع إلى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 

كل تعويض أو مبلغ تم صرفه بناء على تصريح كاذب منه، داخل أجل 

30 يوما من توصله بإشعار في املوضوع من طرف الصندوق املذكور، 

الجاري التشريع  في  عليها  املنصوص  العقوبات  تطبيق  طائلة   تحت 

به العمل.

ويعمل الصندوق الوطني للضمان االجتماعي على إرجاع املبالغ التي 

أعيدت إليه إلى ميزانية الدولة.

مشروع قانون رقم 25.20

بسن تدابير استثنائية لفائدة املشغلين املنخرطين

بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي والعاملين لديهم

املصرح بهم، املتضررين من تداعيات تف�شي جائحة

فيروس كورونا »كوفيد - 19«



املادة السادسة

للضمان  الوطني  الصندوق  بها  يقوم  التي  العمليات  تخضع 

القانون للمراقبة  االجتماعي في إطار تطبيق التدابير املحددة في هذا 
الجاري  والتنظيمية  التشريعية  النصوص  في  عليها  املنصوص  املالية 

بها العمل، ال سيما تلك التي تقوم بها، طبقا لهذه النصوص، املفتشية 

العامة للمالية وكذا املديرية العامة للضرائب.

املادة السابعة

ألجل تطبيق أحكام هذا القانون، يعتبر فـي وضعيــة صعبــة كــل 

مشغل يستجيب للمعايير والشروط املحددة بنص تنظيمي.

املادة الثامنة

يمكن، إذا دعت الضرورة إلى ذلك، أن يتم بنص تنظيمي تمديد 

الفترة املنصوص عليها في املادتين األولى والرابعة أعاله، حسبما تقتضيه 

الوضعية الوبائية واالقتصادية للبالد.

املادة التاسعة

يعمل بأحكام هذا القانون ابتداء من فاتح أبريل 2020، مع مراعاة 

أحكام املادتين األولى والرابعة منه.
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املادة األولى

يصرف، خالل الفترة املمتدة من 15 مارس إلى غاية 30 يونيو 2020، 

اإلدماج،  أجل  التكوين من  واملتدربين قصد  األجراء  لفائدة  تعويض 

املصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان 

االجتماعي من قبل املشغلين الذين يوجدون في وضعية صعبة جراء تأثر 

نشاطهم بفعل تف�شي جائحة فيروس كورونا »كوفيد - 19«.

كما يستفيد هؤالء، برسم الفترة املذكورة ووفق النصوص الجاري 

بها العمل، من املصاريف املتعلقة بالخدمات املضمونة بموجب نظام 

التأمين اإلجباري األسا�شي عن املرض، ومن قيمة التعويضات العائلية 

بالنسبة لألجراء.

يشترط أن يكون األجراء واملتدربون قد توقفوا مؤقتا عن عملهم 

نتيجة الجائحة.

املادة الثانية

تقتطع مبالغ التعويضات واملصاريف املنصوص عليها في املادة األولى 

أعاله من الحساب املرصد ألمور خصوصية الحامل عنوان » الصندوق 

الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا »كوفيد - 19««. ويتولى الصندوق 

الوطني للضمان االجتماعي مهمة أدائها.

املادة الثالثة

تعتبر الفترة املنصوص عليها في املادة األولى أعاله، بالنسبة للعاملين 
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املادة الرابعة
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املادة الخامسة
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مشروع قانون رقم 25.20

بسن تدابير استثنائية لفائدة املشغلين املنخرطين

بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي والعاملين لديهم

املصرح بهم، املتضررين من تداعيات تف�شي جائحة

فيروس كورونا »كوفيد - 19«
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