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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 أعدتھشرف الذي ر للتقر موجزا املوقر مجلسكم إ أرفع

ا دراس خالل جتماعية و الثقافية والشؤون التعليم قانوننة ملشروع

رقم79.19مقر  القانون وتتميم وتنظيم73.00بتغي بإحداث القا

ن و والت بية لل جتماعية باألعمال وض لل السادس محمد   .مؤسسة

القانون  املشروع ذا نة ال ع تدارست وذلك ن اجتماع خالل

س: التوا م عاء2021يونيو17ا ر و برئاسة،2021يونيو30، وذلك

و السيد نة ال س رئ الدين حامي الع عبد شار السيداملس حضور

وال العا والتعليم امل ن و والت الوطنية بية ال ر وز أمزازي حثبسعيد

و  السادسالعل محمد مؤسسة س رئ وكذا الوصية، للوزارة العام اتب ال

والس السيدات من وعدد ن و والت بية لل جتماعية باألعمال وض ادةلل

ن م املح ن شار   .املس

من سط مستفيضا عرضا ر الوز السيد قدم فقد كذا، و

بموجب ا شا إ منذ املؤسسة ا عرف ال خية التار املحطات م أ خاللھ

رقم غية73.00قانون ن و والت بية لل الوط امليثاق لتوصيات وفقا

جتماعية الظروف ن تحس ساسية ا م م أسرةتحقيق أفراد ميع

ي فيما ا م أ نذكر م وعائال   :التعليم

تملك - ع ن املنخرط يع ل امل مت ي تحف نظام وضع

املؤسسة، تقدمھ ما ودعم تفضيلية، بأسعار ، رئ   سكن
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لفائدة - الط والنقل التكميلية ية ال للتغطية نظام وضع

الو  من م تمكي أجل من م، أسر وأفراد ن إاملنخرط لوج

املالية ا لف ليا املؤسسة تتحمل جودة، ذات طبية   ،خدمات

خالل - من ، والتم الدرا التفوق ع للتحف برنامج اعتماد

ن املنخرط أبناء لفائدة لالستحقاق، دراسية منح ل تخو

ا، الور البا امتحانات ن   املتفوق

لل - الوط املكتب مع السنوات متعددة اتفاقية سككإبرام

من م أسر وأفراد ن املنخرط ن تمك قصد ديدية، ا

تفضيلية، فة بتعر ي، السك النقل خدمات من   ستفادة

وأفراد - ن املنخرط لفائدة والتخييم لالصطياف مراكز إقامة

م،   أسر

- ، ا مناسك ألداء مساعدات ل  تخو

ن - املنخرط أطفال لفائدة و للتعليم نموذجية مدارس فتح

ع تم اململكة،س وأقاليم عماالت مختلف ع ا  ميم

من - عدد سوسيوثقافية ومراكز وسائطية مكتبات إحداث

اململكة،  مدن

ديثة - ا بالتقنيات ناس ست ع ن املنخرط يع

من مة م حة شر مكن الذي نافذة برنامج خالل من للتواصل

ط والر معلوماتية زة أج امتالك من التعليم ورجال ساء

ت،شب ن ن  كة

لفائدة - ختصاصات متعددة اضية ر نوادي إحداث

م أسر وأفراد ن   .املنخرط
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موظفو م املؤسسة منخرطو أن إ ر الوز السيد وأشار

ون إدار أساتذة ن، و والت بية بال لفة امل العمومية القطاعات

داخل ن املنخرط سبة وصلت بحيث 436.232مناملؤسسةومتقاعدون،

سنةمنخ سنة466.000إ2020رط سبة2021منخرط ب أي ،1,5

مستفيد ة) رجال%60ساء%40(مليون دار الساللم مختلف من

للمؤسسة اتيجية س التدخل مجاالت بأن مضيفا ناء، است شملبدون

فيھ وال والثقافة ن و والت بية وال والسكن ة بال املرتبطة ات ولو

وفق عشريوالسفر   .2028- 2018برنامج

القانون مشروع ا جاء ال داف م أ ر الوز السيد وأو

ي79.19رقم فيما تباعا ا   :نجمل

أوساط - ن ب و التعليم وإشعاع لتوسيع جديدة آلية وضع

سن طفال لفائدة منح ل تخو خالل من ن املنخرط أبناء

التقليص ام س غية املجاليةالتمدرس، الفوارق من

إ ن املنخرط أبناء ولوج س وت ، و التعليم ميدان

افئة، مت حظوظ و مبكرة سن التعليمية   سالك

والتعليم - بية ال مؤسسات مع اتفاقيات إلبرام املؤسسة يل تأ

ع شر لل طبقا ا ل املرخص اص، ا للقطاع عة التا ن و والت

د العمل، بھ اري ورةا املذ باملؤسسات ن العامل ن تمك ف

ا، خدما من ستفادة  من

ع - ن املحال ن املنخرط استمرار شروط وتوحيد مراجعة

املؤسس خدمات من ستفادة ن، ق وامل أسوةةالتقاعد ،

املساواة ملبدأ إعماال العمل مزاولة وضعية م بنظرا

والواجبات، قوق  ا
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التمث - شبكة سائرتوسيع للمؤسسة واملحلية ة و ا يليات

خدمات ب وتقر القرب ملبدأ تحقيقا ، الوط اب ال أرجاء

ن، املنخرط لفائدة  املؤسسة

وتدقيق - ة، املدير نة ال بتأليف املتعلقة املقتضيات مراجعة

ام بم املتعلقة ديدة ا املقتضيات مع اما ا ا ام م

 املؤسسة،

ا - القانون ام أح املقتضياتمالئمة مع العمل بھ اري

فتح شروط ا م املتعلقة سيما وال ديدة، ا عية شر ال

تقديم ومراكز جتماعية الرعاية مؤسسات واستغالل

حية، ر غ داف أل الطبية دمات  ا

املؤسسة، - ن املنخرط ات ا اش مبلغ ن  تحي

ا - تقدم ال واملالية جتماعية دمات ا سلة توسيع

وضعاملؤ  خالل من ا ع تنو ع والعمل ا، ملنخرط سسة

قروض ع صول ا من ن املنخرط ن لتمك عملية آليات

اتفاقيات إطار تفضيلية شروط سطة، م اجتماعية

البنكية، املؤسسات مع  للشراكة

بصفة - إما املؤسسة، باسم ل للتمو خاصة صناديق إحداث

مع للشراكة اتفاقيات إطار أو أومستقلة عامة يئات

املرصودة الت التمو تدب حسن ضمان أجل من خاصة،

ع اللمشار تقدم ال دمات وا املؤسسة ا تنجز ال

ا املرتبطة العمليات إلنجاز وكذا ا،   .ملنخرط

غي مت عديالت عدة جاء القانون املشروع ذا بأن وأضاف

التالية املواد ام أح   :وتتميم
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ةا( 1املادة - خ  ،)لفقرة

 ،2املادة -

 املكررة،2املادة -

ن،2املادة - مرت   املكررة

  ،3املادة

  ،15املادة

ة( 17املادة خ   ،)الفقرة

ة( 18املادة خ   ).املادة

م لف مفصال العرض ع ن شار املس والسادة السيدات ونحيل

املعط ذاافة ات محتو ضمن ة املطلو بالدقة فيھ الواردة ريات   .التقر

م املح س الرئ   ،السيد

م املح الوزراء والسادة   ،نالسيدات

م املح ن شار املس والسادة   ،نالسيدات
  

ناء و ادف بحوار القانون املشروع ذا ل العامة املناقشة ت تم

أفادت بحيث التعليمية، سرة لفائدة شر ال النص ذا د تجو يروم

شاء إ بأن املداخالت تقديمإحدى غية ملكية بمبادرة تمت املؤسسة ذه

تجاري مبت ا ل ون ي أن دون التعليمية سرة لفائدة اجتماعية خدمات

ز ت القانون املشروع ذا ع أدخلت ال التعديالت فإن لذا ، ور

يجب والذي املؤسسة اتھ ل والر التجاري انب ا وتكرس ا مضامي

لھ باه   .ن

ال منوتم لالستفادة املؤسسة ذه ع ايد امل باإلقبال تذك

افة شمل ل ستفادة مجال توسيع دون يحول الذي ء ال ا، خدما
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لالستفادة م ل ة ولو وإعطاء م مراعا يقت مما التعليم ورجال ساء

املؤسسة ا تقدم ال جتماعية دمات ا   .من

محاور  عدة حول املداخالت ضمنوتمحورت تدخل امة

جتماعية باألعمال وض لل السادس محمد مؤسسة تدخل مجاالت

واملنح صطياف و ة وال السكن مستوى ع وخاصة ن و والت بية لل

ي فيما ا نورد السكنية والقروض   :  والنقل

تمت  ، الص املستوى والدارفع اط الر محور إ شارة

تح ة و ج كأقطاب أغراضالبيضاء لقضاء ا عل مكثف بإقبال ظيان

والطبية ة دار دمات ا تمركز يجة ن وعالجية ة يقتإدار مما ما،

أجل من فنادق تخصيص غية السياحة وزارة مع شراكة اتفاقيات إحداث

ألجل والسيما ن ت املدي ن ات م تواجد أثناء التعليمية سرة إيواء

ي املطلب ذا و شفاء، قبلس املؤسسة لدن من ة باألولو يحظى أن جب

فاظ ل وذلك املثال يل س ع االصطياف أخرى مجاالت ا ثمار اس

جتماعية دمات ا من د املز ز عز و التعليم ورجال ساء كرامة ع

م تقارب،لفائد وال املؤسسة ا تقدم ال السكنية للقروض سبة بال أما

ت150 فقد م، در والتحدياتألف ات كرا ة ملواج افية غ ا اعتبار م

ا، قيم من الرفع يقت مما التعليم ساء و رجال ا ش ع فيماو ال

ا بأ املداخالت إحدى جاء فقد ن املتفوق للطلبة املخصصة باملنح يتعلق

الطلبة من العديد حرمان م سا ن ذات أنھ غ جيدة، مبادرة

ن اصل صولا ل صعبة شروط فرض يجة ن ا بأس ال معدالت ع

عالية و مرتفعة معدالت ع صول ا ضرورة ا بي ومن ا ،)18،19( عل

املحصل النقط بالضرورة عكس ال االت ا عض التم منح أن كما

والقدرات املادي انب ا ومراعاة التم منح النظر إعادة يجب لذا ا، عل

والطلبةالعلمي للتالميذ   .ة
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لفائدةيخصوفيما ا م ستفادة وشروط صطياف ع مشار

ة ا حول وقعت وال التعليمية سبةسرة بال خصوصا إعالمية،

ع املداخالت إحدى أكدت فقد ، صو ا التعلي القطاع ملوظفي

التعل التعليم ورجال ساء ل جتماعية باألوضاع وض ال يمضرورة

مة مسا مراعاة مع العمومي التعليم ة بو ال باألسرة أسوة صو ا

ضمانا املؤسسة ذه ا ا ا اش سب ب صوصية ا التعليمية املؤسسات

ملوظفي تضمن مالئمة صيغة وإيجاد ا، إل تمون ي الذين ن املوظف قوق

خصوصا املؤسسة خدمات من ستفادة صو ا التعلي وأنالقطاع

وظيفيا استقرارا عرف ال م م شاشة،أنكما،العديد ال ي عا م أغل

إ امإضافة م يمارس م م سبة والقطاعاأن العام القطاع مزدوجة

وموضوعية شفافة معاي وضع وكذا اص، خدماتا من لالستفادة

الذروة أوقات وخاصة   .صطياف

الوحدات إ كذلك شارة الوتمت املتنقلة شفائية س

عديدة االت إش سيخلق مما ا، خاص لقانون إحداثتخضع أن كما ،

املؤسسة لدن من ة ثمار اس خاصة وضعيشركة ع املاليةاسيؤثر

اجتماعيةاوخدما تقدم مجاالتال اعتبار وتم التعليمية، لألسرة

الز  واملدة ا عمل امج ب مرتبط املؤسسة ةتدخل املس داري للمجلس منية

املقررة زة ج و ا   .ل

ع النقل من ستفادة مت حات بمق مداخالت عدة وجاءت

مةONCFالقطارات امل تفاقية بتمديد وذلك الوط، املكتب مع

ديدية ا أخرىللسكك نقل خطوط من ستفادة كذلك شمل ل

عخصوصا تتوفر ال ال املناطق منتلك ستفادة وتوسيع القطارات

املتعلقة لماالتخفيضات ا ومراجع الا ا   .اقت
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التعليم بموظفي خاصة تمثيلية ك النقابة غياب التذك وتم

باألستاذ املتعلقة ات ا ش قيمة النظر إعادة يقت مما ، العا

ام م600(ا ا) در ستاذ ل ا ثقل س نوال ح املبتدأ، ام

اك ش سقف برفع املطالبة م80(تمت وكذا) در املرتفع، الدخل لذوي

املتعلقة املؤسسات وتجميع التعليمية سرة لفائدة جور من الرفع

خدمات تقديم لضمان واحدة مؤسسة إطار ة الوزار بالقطاعات

بدون القطاعات مختلف ن املوظف ميع ة ساو تفاوتاتم

ضرورة إ إضافة ناءات، دماتوالست ا ثمار س توجيھ ع العمل

خية التار املناطق اتجاه التعليم ساء و رجال لفائدة ة املوج جتماعية

ثمار س و فنادق لعدة القضائية التصفيات باستغالل وذلك والسياحية

لألس اجتماعية خدمات لتقديم تفضيلية بأثمنة ا ذهف التعليمية رة

تمت،املناطق كما قاليم، بتلك البلدية املجالس مع ات شرا وع

عاملطالبة جتماعيةبالتوقيع عمال جمعية مع شراكة اتفاقيات

من ستفادة مجال لتوسيع ن شار املس مجلس وموظفات ملوظفي

املؤسسة ا تقدم ال دمات   .ا

م املح س الرئ   ،السيد

مالس املح الوزراء والسادة   ،نيدات

م املح ن شار املس والسادة   ،نالسيدات

ل بتقدمس ر الوز السيد تفضل ال ة عيجو ا م

والسادة السيدات ا أبدا ال واملالحظات ستفارات و ساؤالت ال مختلف

بداية ع القانون، املشروع ذا حول القيمة م مداخال ن شار املس

بت الغامرة سعادتھ شرجعن ال النص ذا ملدارسة م مع اللقاء ديد

ام لألعمال،ال السادس محمد مؤسسة حصيلة لتتميم جاء بأنھ ا مو

ا إحدا منذ جتماعية ا خدما يان وت ن و والت بية لل جتماعية
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رقم قانون ة73.00بمقت الوج احات ق و املداخالت جميع مثمنا ،

سا وال ن، شار املس والسادة السيدات لسان ع جاءت تدل

ذه إلحداث سا دف ال أن إ ا مش ا، مع ي يجا التفاعل

توقعات لتلبية صرف اجتما عد ذات خدمات تقديم و املؤسسة

الكفيلة الوسائل افة ر وتطو وتوف ن و والت بية ال أسرة ومتطلبات

م راح ن تلعبھبتحس الذي املحوري بالدور ا م إيمانا م ي رفا وضمان

ذا لتحقيق بأنھ مضيفا ، الوط بوي ال النظام ز عز الفئة ذه

ا وتوسيع م إشار ن ر املوضوعة جتماعية دمات ا ع وتنو املبت

لتوف ات شرا خلق ع عمل املؤسسة فإن م، م ضة عر فئات شمل ل

ال السكناملداخيل إ الولوج جتماعية دمات ا د لتجو افية

و  بية ناوال و زلت عز و والسفر ية ف وال اضية الر شطة و والثقافة

تدخل مجاالت و الطبية والرعاية ية ال التغطية من ستفادة

ة ولو ذات تجاري،املؤسسة أو ر توجھ ا ل س ل املؤسسة فإن التا و

مداخيلمطلق توف ع ر س اجتما عد ذات مؤسسة وإنما ا،

املعلإضافية ظروف ن تحس مةضمان واملسا ن و والت بية ال ألسرة شة

اليومي ا ا،رفا كفاء ز عز و ة بو ال الشغيلة ارات م ن تثم وكذا

جتماعية دمات ا من مجموعة موردا البيداغوجية، ا وفعالي نية امل

اا بي ومن املؤسسة ا تقدم   :ل

 تقدمأكدبحيث:املنح املؤسسة انت البداية 100أنھ

تم حاليا أنھ غ املؤسسة، ا تخصص ال انية امل ع باالعتماد منحة

صندوق مؤسسة خالل من ا ف ثمار س ع ا ملنح مغاير أسلوب ار ابت

أ ع صول ل والتدب املنح،يداع تلك إعطاء يتم ا خالل من اح ر

يخص فيما جبارا ودا مج بذلت املؤسسة بأن ستحقاق"مضيفا أو"منح

بتقليص"التم" املعدالتوذلك لذوي ا عل صول ا اصلةشروط ا

ةفقطنقطة19و18عوض16النقطةع م ع ن اصل ا وكذا ،
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جدا" يقار "حسن ما املنح عدد بلغ بحيث نظرا3000ب، حاليا منحة

جاء الذي ح املق مع ي يجا تفاعلھ إ ا مش ا، وارتفاع املداخيل لتنوع

منحة تخصيص بضرورة واملتعلق ن شار املس السادة أحد لسان ع

ة املدير نة ال مع شاور بال وذلك ى د الساللم أو املحدود الدخل لذوي

املؤسسة   .داخل

 اص ا دماتأو:القطاع ا وتوسيع توف بأن

عملةجتماعي ال املداخيل وتوسيع بتوف ن ر املؤسسة ا تقدم ال

شر ال النص ذا فإن ثم ومن ات، شرا ع ا ادخار ع املؤسسة

موظفي أيضا شمل ل املؤسسة ا تقدم ال جتماعية دمات ا يضمن

مة املسا طة شر صو ا التعلي حواالقطاع املحددة %2املالية

الذين ن باملنخرط اصة ا ات ا اإلش و صوصية ا التعليمية للمؤسسات

صو ا التعلي القطاع   .شتغلون

السادس محمد مؤسسة وجود رغم بأنھ ر الوز السيد وأضاف

فإن ن، و والت بية لل جتماعية باألعمال وض لل جتماعية لألعمال

س و الرجال جتماعية لألعمال جمعيات ع كذلك يتوفرون التعليم اء

الوطنية بية ال سواء تكميلية خدمات خاصة وأتقدم ، العا التعليم

املالية باملساعدات يتعلق افيما تمنح اال وغ وا ض عيد

اج خدمات من تقدمھ ما مع تتعارض ال ال دمات ا منمن تماعية

نطر  و والت بية لل جتماعية لألعمال السادس محمد مؤسسة   .ف

 نخراطات سب:سب ال ذه بأن ر الوز السيد أكد

واملالية والداخلية ة ال خرى ة الوزار القطاعات مع ،.إ.....باملقارنة

إطار تقدم ال جتماعية دمات وا ات ا ش مستوى إ تر ال

محم ةمؤسسة خ ذه ن، و والت بية لل جتماعية لألعمال السادس د

اجتماعية خدمات تقدم تقدمھ ال ما مع باملقارنة بكث أفضل
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بأن مضيفا خرى، ورة املذ ة الوزار للقطاعات جتماعية املؤسسات

د لتجو شر ال النص ذا ا جاء ال نخراطات قيمة من الرفع

ج دمات اا وتحسي  .تماعية

 القائل:السكن الرأي مع ليا يتفق بأنھ ر الوز السيد أو

ا مي أل البيضاء والدار اط الر محوري سكنية إقامات توف بضرورة

وذلك ة، بو ال سرة لفائدة ة إدار أغراض قضاء أو شفاء لالس البالغة

بقع توف أو سكنية إقامة كراء ع لبنةإما الوزارةأرضية اجس و و ا، ا

معا الحقا،واملؤسسة ا ل حل إليجاد امللف ذا ستدرسان حيث مطالبا،

مق شاء إ أجل من مالية بدراسة بالقيام املؤسسة س رئ ن اتر ذات

النائية املناطق شتغلون الذين ساتذة لفائدة  .سكنية

 النقل من: ssupratourشركة ستفادة بخصوص أو

يقارب ما ا ملستفد قدمت املؤسسة بأن افالت، ا ع النقل خدمات

حوا25% لوغ و التخفيضات ع16من وخاصة مستفيد، ألف

يوجد ال ادير أ مدينة امقر امستوى بصددمضيفا،ل املؤسسة بأن

منافةبحث ستفادة عن تبة امل اليات اش يقدم ال دمات ا

الو  املدرسيةاملكتب العطل وخاصة ديدية ا للسكك  .ط

 ديد ا من ل ب والفنادق السياحية املنتجعات ز ا

أعلن: ومراكش حوافقد إ وصل بأن440بأنھ علما منخرط ألف

ذه ل يعابية س بأنالطاقة مضيفا محدودة، جد السياحية املنتجعات

مع اليات ش ذه دراسة بصدد حلالوزارة إليجاد املؤسسة س رئ

استغالل أجل من يتم%40واق نما ب املستعملة، غ الفنادق من

ة%60استعمال بو ال سر أغلب ألن وذلك مراكش، فقط ا م

خاص فضاء ع تتوفر ا أل السكنية، قامات ز ا تفضل

م ملتطلبا أوستجيب الغرف ز ا ثمن بأن علما ة،، متقار قامات



12 
 

ذا جتما التواصل وسائل مغالطات من راج ما ل مفندا

صوص   .ا

م املح س الرئ   ،السيد

م املح الوزراء والسادة   ،نالسيدات

م املح ن شار املس والسادة   ،نالسيدات
  

السيد حضور ل ش وضلقد لل السادس محمد مؤسسة س رئ

و  بية لل جتماعية نباألعمال و شرو الت عدة لتقديم إضافيةحاتفرصة

إطار قدمت ال واملالحظات ستفسارات مختلف حول ودقيقة

ساس دف ال بأن بداية أو بحيث املؤسسةاملداخالت، شاء إ من

أحدثت املؤسسة بأن مضيفا ، ر توجھ ا ل س ول و بالدرجة اجتما

ل وذلك للفنادق ة مس خاصة بأثمنةشركة اجتماعية خدمات تقديم

ة، بو ال سرة لفائدة عالية افية واح نية م و عالية وجودة تفضيلية

ورجال ساء ل امة اجتماعية ام م أدت عمومية املؤسسة بأن مضيفا

عن يفوق ما منذ من20التعليم أك استفادت حيث ألف140سنة،

من كب بدعم وذلك ، الرئ السكن من بحوامنخرط 40املؤسسة

كما عليم، رجل ل ل م در يقاربتألف ما ة معا ط20تم ملف ألف

شفافية ل ب ا ر إش إضافة حوا، أو3000إعطاء التم منحة ألف

و أيضا، وشفافية بموضوعية ا سنو لفائدة28ستحقاق منحة ألف

و و)سنوات6إ4من(التعليم منحة150، برنامجألف إطار

ا" 1نافذة" ت ام اح ضمان مع ديثة ا للتكنولوجيات الولوج لضمان

بأنھ،الفرص نمضيفا أسبوع بحيث"2نافذة"برنامجفتحتممنذ ،

يقارب ما إ املؤسسة امات12توصلت ل بذلك مفندا طلب، ألف

للطعن جتما التواصل وسائل املغرضة شاعات مصداقيةو

أن إ ا مش صطياف، ملف بتدب يتعلق فيما وخاصة املؤسسة،
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بحوا اضية الر والنوادي السياحية املنتجعات بدعم أيضا تقوم املؤسسة

ا3 سنو نموذجا(مليون اط كما)الر سكنية، شقق توف املؤسسة تحاول

امل العطل أثناء وخاصة عالية وجودة تفضيلية بأثمنة معلالصطياف درسية

مراعاة شملضرورة ي معلوما نظام يل والرقمال نخراط رقم

من ستفادة الشفافية لضمان امان كشرطان التعليمية لألسر املا

ا بيع تم ال الشقق عدد بجالء ن تب إحصائيات عدة موردا صطياف،

حوا ن ك بحوا3739للمش أي و %98ألف بحيث إمنخرط، صلت

بمراقبة100% للقيام ومية ح ة ج أي مطالبا اري، ا يوليوز ر ش

خوف، أي دون ا عمل مصداقية ومدى غاملؤسسة عدد بأن مضيفا

إ وصل ن مدينة،%2واملنخرط إ ا منمراكشمش ستفادة تم ال

بحوا ذا يومنا إ يناير فاتح منذ ا الطاق%5خدما بأن علما ة،

إ وصلت يعابية يد%60س ش طور املؤسسة بأن مضيفا ،150

فتاركة ت ت110وب كذلكب وإفران ان طلبمازا شراء تم كما ات،

بناء تم وس بمراكش فنادق لشراء والتدب يداع صندوق من عروض

ة،100 وز با تم105شقة وس بالسعيدية، فنادقكذلكشقة بناء

وال اط حوابالر إ الشقق عدد سيصل بحيث والداخلة، البيضاء دار

التعل1200 لألسر يعابية س الطاقة لتوسيع وذلك   .ميةيشقة،

يخص البيضاء،وفيما والدار اط الر من ل ب ات امل يد ش

بناء بصدد املؤسسة بأن أفاد و4فقد شفائية اس ة18مراكز عم

الوط أغالصعيد أن اعتبار محوريع تتمركز ية ال املراكز لب

البيضاء والدار اط منفقطالر التعليمية سر افة ن لتمك وذلك ،

الوطن وع ر مختلف الطبية دمات ا من   .ستفادة

بالسكن يتعلق ع،وفيما تتوفر املؤسسة لتدب 4فإن ،هآليات

لھبحيث بخصوص80حواخصص م در السكنألف  قروض
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تم" اليمفو " س واو ستفادة سنة15توسيع منذ مستفيد ألف

ة2019 ر ش ادة ا1000(بز ر ش املستفيد) مستفيد منح ق طر عن 40أو

املستفيد منح مع عادية قة بطر ي شار قرض أخذ أو م در ألف40ألف

منح أو م فقد150در املنح بخصوص أما الفوائد، أداء مع م، در ألف

ب الواردةأفاد الطلبات مختلف دراسة عد يتم ا منح مختلفمنأن

امل ومراعاة ات ةا ج ل إطار عليھ املحصل ك انتعدل وإن ح

يقارب بما تتوصل املؤسسة بأن مضيفا ألخرى، ة ج من مختلفة يجة الن

ا2500 بي من اختيار يتم منحة و100(منحة500طلب وطنيا 400منحة

ج امنحة ة)و م ع ن اصل ل تمنح كما جدا"، بأن"حسن مضيفا ،

من املنح لدعم املخصص الصندوق قيمة من بالرفع قامت 125املؤسسة

إ م در و650مليون مليار إ ثم م، در بحيث350مليون م، در مليون

و90تخصص ستحقاق ملنح م در التعليم56مليون ملنح م در مليون

ا سنو مو أبنا يل ل أسرة ل ل تمنح كما م2000مقدار، در

و التعليم ا   ).سنوات6/ سنوات4(سنو

بخصوص ا:  Supratoursوأو مع وقعت املؤسسة بأن

سنة الص ر ا أثناء من2020اتفاقية ستفادة عميم أجل من

بتو  وذلك ، الوط الصعيد ع التعليمية لألسرة يقاربالرحالت ما ف

سبة12698 مراعاة يتم كما أو%30رحلة، اق ال ع للسفر كتخفيضات

ONCF،الزمنية دولة ل وفقا ا ع بالسفر املتعلقة املعطيات افة ن وتح

املؤسسة بأن ومضيفا مليون سبة ب للنقل ا سنو دعما ألف400تخصص

أن إ ا مش م، س10تخصصاملؤسسةدر م در إطارمليون ا نو

مع مة امل تفاقية15وsupratoursتفاقية إطار ا سنو م در مليون

مع مة ديديةامل ا للسكك الوط   ).ONCF (املكتب
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بأن أو فقد ية نو ا واملناطق الشواطئ يخص وفيما

وذلك ا شأ مالئمة صيغة إليجاد ا حول دراسة إعداد ع عازمة املؤسسة

سيق املنتبالت نخبمع املحلي   .ن

لألسرة ثمار اس أفضل ا بأ أعلن فقد ات، ا لالش سبة بال أما

ستفادة من ة بو ال سر ن وتمك املداخيل ة تقو دف وذلك ة بو ال

ات ا ش سب ل إحصائيات عدة موردا جودة، ذات اجتماعية بخدمات

منخرط ل مبمختلفل أنأسالك بحيث ة، جاءدار الذي ح املق

سب ب باالنخراط الدنيا الساللم لذوي يخول شر ال النص ذا إطار

جدا يوميا(قليلة م در من السلم)أقل خارج املنخرط أن ن ح ،

سبة ب م سا تفرضھ50س ما مع باملقارنة يلة ض سب و ا، ر ش م در

املل أمام قدمت املؤسسة بأن مضيفا خرى، سنةاملؤسسات 2018ك

ا عشر انية2028- 2018برنامجا م لف ا20سي بموج تقدم م در مليار

تم ات ا ش سب بأن معلنا ة، بو ال لألسر صرفة اجتماعية خدمات

لم و التعلمية، لألسر ايدة امل واملتطلبات للتحديات ستجيب ل ا م الرفع

منذ ا غي النص20عرف ذا ا معت مضت، فرصةسنة شر ال

مع املؤسسة خدمات من لإلستفادة اص ا القطاع ملوظفي كذلك مالئمة

لضمان م ا ا باش مة املسا دماتاستفادمراعاة ا افة من م

من مجموعة م تح املؤسسة بأن مضيفا املؤسسة، ا توفر ال جتماعية

التدب الشفافية تضمن ا خالل من ال واملبادئ االقيم ت ا م وأ

ال ختيار ام اح وكذا ة ساو م وواجبات حقوق وضمان الفرص

وال والتضامن التعليثوامل القطاع موظفي بأن مؤكدا ن، املنخرط مع قة

اتفاقية ع م مع التوقيع انية إم املؤسسة ستدرس صو ا

ا تقدم ال جتماعية دمات ا من سلالستفادة ةلفائدة بو ال معر

سبة وأداء املؤسسة لدى جور بكتلة ح التصر شرط ام اح ضرورة
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مدى%2انخراط ع بناء جتماعية دمات ا م ل ستقدم بحيث

السكنماستقرار توف يخص فيما وخاصة   .الوظيفي

م املح س الرئ   ،السيد

م املح الوزراء والسادة   ،نالسيدات

املس والسادة مالسيدات املح ن   ،نشار

ب الداخوعمال النظام ي،مقتضيات ملا ال التعديل يخص فيما

طرف من قدمت امة عديالت شر ال النص ذا ع ورد فقد

ا مجموع بلغت باملجلس للشغل الديمقراطية ونفدرالية ال مجموعة

التالية11حوا املواد حول   :عديال

 و   :املادة

عة( :  2املادة - الرا امسة: الفقرة ا   )الفقرة

ج: (مكررة2املادة - الفقرة ب، الفقرة أ،   ).الفقرة

ن2املادة - مرت الفقرة8الفقرة: (املكررة ،12.(  

 الثانية   :املادة

الثالثة( 5املادة:  4املادة - الفقرة الثانية،   )الفقرة

  .11املادة -

م املصادقة مسطرة ع التعديالت ذه عرضت تموقد ما ا

ليا ا املادة5الفقرة(قبول و( 2من أ) (املادة املادة/ب/الفقرات من ج

املادة2 وكذا بالفقرة4مكررة، مر تعلق و وجزئيا الثانية، املادة 8من

املادة نة2من ال داخل ا صياغ إعادة تم وال ن، مرت وكذا(مكررة

م وأبنا م ا) ألزواج با ب لدنوتم من ت ش وقع أنھ غ لتعديالت،
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املادة حول التعديالت النص5مقدمي ذا من الثانية املادة الواردة

يجة الن انت ف ، شر   :التاليةال

  01: املوافقون -

  03: املعارضون -

  الأحد: املمتنعون -

مادة ت التصو ع القانون املشروع مواد با عرضت وقد

قا املشروع وع رقم79.19رقمنونمادة، القانون وتتميم 73.00بتغي

باألعمال وض لل السادس محمد مؤسسة وتنظيم بإحداث القا

ن و والت بية لل تمجتماعية كما نة ال عليھ صادقت بحيث برمتھ،

التالية يجة بالن   :عديلھ

  04: املوافقون -

أحد: املعارضون -   ال

  01: املمتنعون -
  

  
  

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  من طرف الحكومة ةــاللجنعلى  لــكما أحی ونــالقان روعـمشال



79.19 ~J û~lj ~~

73.00 ~J û~WI ~J~
't1 d ~ .A~t:...~~:.1 ' · '4!t1~~LMU J.4:.u 4~_j-O ~j ~ J.>H ~L4J

~~IJ ~jUJ ~~~I J~~4 ~~..

2021-1442



79.19~..) û_,JL9 t~
73.00.r...i . ·WI .... ....,-l..)uy ~j~

VI'.,)t-I1 ~ d..-j-o ~j ~I..I.>H~WI

~_,!lJlj ~jW ~4'i1 J~~4 ~~

o~Li.L......,~1..bj~j ..:.,lA..GJ1~~ o~~1 ..:.,~t.a..~1~~j»

~I ~JlI ..:.,L...Al......Ajr~~~I ..:.,lS'~1 ~~j ~»

«.~}4ll ~~ ~I_,JI»

JbJ1 ~j J ù:~p._,.l.1 ~_p.J.1 01 - .o~1 2 o~lll»

%1 J ~~ 4:_";""'"'4JlA ..:.,lS'~1 çbi ._HL.a..o, »

.~~I ~GI~H ~lh.iJ1 ~_,J ~lb.l.1 ~~I ~I 0A»

.~JlI ..:.,~l......> J1······························.·· ~ ~»

ù:jJlj ,~JlI ..:.,lA..l...>0A ~ 0i ~»

: ..Ld..ï.:iJluk I~i»

.!JJ.)j' ~I ~ ~_'\..::JI ~ ~ ~I..I.> ~y'lA1- (b

~y.....J1 FI .jA ..I.>lj r~ J ~...l=:! ~_,.;.........!.l~1 çl~i ._Hl...i..o»

~~JlI..!.l~~1 F.~ ~ J.4: ~i uk ,~L41J1~w JL.,a..JI»

0"'~1 ..!.l~~1 F. JjJ..::J ~ ,~_p.J.1 J+j 0A ~_,.;.......»

~0_,.;WII.u 0A 5 o~lll J '4k»

~1~i._HL.a..o ,~I ~L41J1uk 'ùL>)'1~y'ji - (...,..»

~W JL.,a..J1~~I FI 0A ..I.>lj r~ J ~...l=:! ~_,.;.........!.l~i»

Cr" ~_,.;.......~~JlI ..!.l~~1 F.~ ~ J.4: ~i uk ,~L41Ji»

J '4k 0"'~1 ..!.l~~1 F. Jj.î::J ~ ,~_p.J.1 J+j»

~_0_,.;WII.u Cr" 5 o~lll»

._Hl...i..o, ~_,.;WI ~I..I.> ~ J+j ji - (c:»

JWI ~_,..;....JIFI 0A %1 J~...l=:! ~_,.;.........!.l~1 ~Ij ~IJ»

..1.> ~.,.4 ~ o')ki (i) ...L4!1r~i ~ ~j .~L41J1 ~W»

.o),s-..ul~_,.;WI ~I»

o~1 2 j 2 œ~lll r~i Cr" ~lili....1 - .œr o~1 2 o~lll»

..:.,lA..GJlj 4..:.9LllJI~~Ij ~ 0i ~ ,o')ki»

J>1..ù1 rlh.iJ1 J 0"'~~1 ,y_jJlj ~I»

~.)lqJI4!Q!t.;jïlij ~~I0"'~1 r~i o~!r ~ ~}4ll»

«.~I~»

(o_;1->~1o~l) 1 ~1_,.l.1r~i 'JWI ~I uk 'Fj .#3
18.., (o_;1->~1o~l) 17 J 15 j 3..,œr o~ 2..,o~1 2.., .z,
~j ':'I..I.>H ~WI 73.00 ~.) 0_,.;WI Cr" (o_;1->~1o~l)

ü:_,s::;JI..,~.;W~~~I J~~~ u"'j-fU 0"'~WI...l.4=o ~~

~~40A 11 ~~ 1.01.197~.) ......l...~1~I o-4..i.i..iu~L.,a..J1

:~jO~rül.S ,(2001 ~i ~lj) 1422JJ~1

~j ...b~_)~ ~JlI ~ 0fi:: - .(o_;1->~1o~l) 1 o~lll»

J .:.~ ,~I ~4-)yl......) ly4W ~j 4:~ tJ_,..9 ':'1..1.»»

.J>I..ùllyo~ J ~~ ..bj~ ~j ,~}4ll ~1~l..:.,I..I.>j ~»

J1 ~ J1 ~JlI._g..Lf -.2 o~lll»

~~j ~j 4:y'__,.Jj4..:.9Wj~j ~~I ..:.,lA~ r~l»
:l . ;1' ~ '1<"'11- 1'. Il - 1.11 -II - ,'·1 - '-~J'"'I.! ~ ~')y 1...JU'1..IQ.4J1.! ••••.•.•••••••••.•.•••.••.••• O...LlUl.J ~.r''''»

..:.,L.........,Jl~j~I ~Ij JWI ~Ij ~I ü:_,s::;Jlj~_,JI»

~~ V lyo~1 'ùL> J ~~.., ~ ~~_,.l.1 ji V ~WI»

o~Li.L......,~1~I l..y ~L> ~t.a..1 ~~j »

.~Jlllyo...l..Q.j ~I ..:.,lA..GJ10A»

0A ..:.,l:-9t.a..1rG-!)' ..!..U..iS'~JlI ~'yj»

_,-.b~1J1 ,~Jlllyo...l..Q.j ~I ..:.,lA..GJ10A o~Li.L......,~1-l.:!..w J.?Î»
. - -, Il' ~ :! Il«·~~Œ~~~·························.····.· ....»

~Ij ~_jJ1 wL.......,~ ~ w~t.a..1 rG-!)' ~JlI ~.y l.S»

~.)lqJl ~ ~ V ~_).I i.)OWI tlb..a..U ~WI0:~lj»

J~ J YlA..l...>r...l..Q.j~I <l:-4'olLiJl ~JlI ~ l..iS'j ,~I ~»

0A ,~ ~ ~I o.>-""'i ~ly..Si o...GW~I ~I»

(fi.A~1 J1 ~JlI ..:.,lA..l...>~ 0A o~Li.L......,~1-l.:!..w J.?Î»
r~~ ~Wlj '~j <Wb ~ ..:.,L.........,JlIo~ ~WI»

«.~I 4_jj..l.4.!J.h1.l1 65.99 ~.) 0_,.;WI»



-2-

~jll ~~ o..l.\LiJ ~_, 45~ 'r~I-11»

~f'f~i_,»

,~I ~ ~J4J1 d.!Q.!\;'iill_,~~I U""'~ ~ - 12»

~WI jl ,lVJ ~l:i ü~ j\ ..::,~~ -:'..l=j \) ~j.4ll~»

~ ~4 r~1 'lf.a ~yiJl 0~ C).b~ ·lvJlAU"'GJ»
~lQ_iJlj ~4)11 ü)l~1 J ,~~ y:~j ~_;.!.I ..J1.ui"

~y_jJ1 jl ~I jl ~I-,,)

ü~l:l.: ~.ill ,~~I ~~I o..l.iLiJ~ ~ ~y..; - 13 »

ü~1 ~jj j~)l1 p':W ~ ...:..l.l~_,,l.ohJl ffL..,G~»

~~j.4ll J>1..ùl rl.h;J1J o~~1 .bj~I-,,)

131.13 ~J üyWI l..JA 60 o~lll r~~ L9Yl> 'r~1 - 14»

rWI tlb.ll ~ 45~1 Jlb) J ,.,_.hJ1~ 4.Jj~ ~i»

,~ .:.:1...L>jjj5~j ü~ -:'I...L>H,~ l..a.A, jl ,U""'b.Jlj»

~G-9ij~~I o..l.\LiJ,~.J:l. ..J1.u~ ,~..::,la...G- f-:!..l..Q.:ï.h

4.!Q.!bii1Ij ~~I U""'~4 ~I Jlb) J ...:..l.l~j'~j-'-"I»

~~I~~J4Jb)

~I_, ~4'ilj ~I ~U:._.JJj5~ ët.olS)- 15»

l..JA ,~WI ..::,~~)l1 ~j~ U""'~~lj ~I U""'~~j»

~~I U""'~ ~ '~j-'-"I ~G-9ij ~_;ll ~~»

~~I ~ ~J4J14.!Q.!\;'ijJl_,»

o~I..::,L........._;.!.ljüW)l1 üL........._;...~ 45~ 'r~1 -16»

o..l.\LiJ~I ~4)11 ~jP rlbil J~ ~~ ,~J»
.~L:;..üWWlo......L.> ~..l=j~.b.' -,. ·.L .:.."1»- .. ~ - - ..)j-'-"&j ~~

...,..._...,b Ü~j ~G>l..JA ~I).I U"'J~-.1 5o~lll»

·'4J1l4~ l '4.-0fi.=J1 d.b.W1~»

~_, ~I r...L.ij- . (o_r..>~1o~l) 17 o.llll»

~I ~~Îj '4J1l4~I '4.-ofi.=J1d.b.W1_,4Afi.=J1~J J))

J) ül~~?JI üyJl ~y:_' - .(o_r..>~\o~l) 18 o.lllb)

15 o.llli J ~) Ju..ll ~I J!j '4J1l4 ~I '4.-o~1 d.b.Wb)

.o')ki"

: '4JWI J~~4 ~_;ll ~ -.3 o.llli»

:'4JWIJ~~4r~ÜI ~~1 ~-1»

:~~fi.ü~WIJlb)J ~I-»

-.......Ip _1. Il ët.oWI..::,I, 11 451 'Il üWwl 1 1 -»~ ""_l..::cJj ~ ~ ~ _ r')"!,

...bj~ ~~I o..l.\LiJ,j5'l.....A ~~ ~ ~W\ ~»

.. , ~~~I q~lli~ .:..,.11Jla~.l ...L.ij-»U""'yYJ 1..; -' 'j-' - ~ _ 1- f-:!
ff~l.....A ~ ~Ij jA~ ~ ~~\ _,i<C~ _,I~I»

\S..ù ~ ~j~ l..JA O.l1...i:ï.....)11 J:!.i l..JA ~IYj»

J 4.l>..ul1 ~ J o~1 ü~l_, ùW)l1 üL........._;...»

.oJ§..i.l.1~WI _,Iç.~'il ~~ ü~»

....................................................................................................-2»

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• »

~~WI ji ët.oWIü~1 ~ CIji.9I - 7»

............~hl:i.....1 ~ ~.llA ..::,L;u:') f-:!...L.ij~ ~I - 8 »
1._'1 ~t!" ~.j:. ~ •• t~ ..:.._~.It.l1..........J I..J-'I-"-' l..o_,'~j-'-"I ~~I _,I Ü":">~»

ët.o...uil.1.a........bJ1~ l ,a........bJI..::,la..û.lL:1_~~.....iJ~ 1._".i"_. . j _. .~::J ~J

rLb..;~ 'i ~Ij ,ijU:.?J1jl ~I jl ~.rt\ ü)ll> ~ ~»

.ff..l.\LiJ ~I jl ~L..,~I ~I ~I»

~«~j.4ll J>1..ù1rl.h;J1J ...b_,~.l..l=jj»

~~I ~41..::,L.:..i..a~~ljl ët.olS)-9»

~~ j-'-"1 .l1;.9i_,»

~J4J1 J_,~I~I ~_, t l.L.!,) J ~WI - 10»

.~I~»

: '4-J'i1J~~4 ~j»

~~I ~ ~J4JI ,o~4-0 ~ ~I _,Io~4-0-»

~I Jly~1 rl~1 ~~ üWWI rLH)-»

~~I ~~I ~ o..l.\LiJJ_,~I U"'J..l..<ü.lJ~ ~y..; - »

.b_,~ ~_, ,J_,~I ~I ..::,L........._;...\S...L>H ~I»

.~j.4ll J>1..ù1rl.h;J1J.l..l=j üW-,,)

------------------------------- -- -- - - - - --



-3-

.b\#'il .bj~ ~y...J.1 ~~I ,,~~I ~19 ~ - »
'4kllj <l:~1 ül...L>_,J1~.)L..!.ii,)Â.) y...ojj .4............_;.l1J»
i,)Â.)J .~l..;~i8 ~~Ll.IJ ~ ~~I 4............_;...o..U~WI»
~~I ~~W YlA...I.>f"..w ~I üt........,...,_;.lljül.t:J1 ~.)L..!.l»

~ ..!.U~ J.?i 0A ~ 4AA.1ü4-9Li:i'i1 ~~»

J.?i 0A .4.....,jWI0~1 JoL....oj "Li:ü'il P-:~ Jp Jjl..üll - »

~..û ~ Vi ..u....J 0i ~ ~I üt........,...,j.(ljül.t:JI.)4:l>I»
.,. Il 4.....dA.J.>'i 1d....h.i.:i..ll4..J:,.; i lb l ,g .4A...l.Al1ü lA...Gd1»~j.. ... .) ''i'

4..........._;.l1~ ~I .4......G..J1J.?~ »~'il f"lh.;j 4!'!SiJl»

~~~i 3 ~~LlIJ ~ ~~I 'fÂ~i ~!.r9ij~~ ~...I,jl.ih

üt........,...,_;.lljü\S'~1 ~ 4AA.1 ü4-9Li:i'i1 ~ 4j~WI - »
.)UJ.I ü~lj üL.:.;jLülI l..iS'j~WI ji 4AWI ül.t:Jlj»

~~~i 3 ~~Ll.IJ Vl»

~I ülA...Gd1 0A ~~l..i:i.....,'il...1:.,4j ..bj~ Jj-> Jjl..uJ1 - »

4WI ül_,..a...JlJ ~1.)UJ.1 ~~~I Ji 4............_;.l1~..w»
ü4-9Li:i'i1 ~ 4j~Wlj .~~i 2 ~~Ll.I0A ~l}lj 'U.lWlj»

~~4...ili..:i..lI»

~ lAI 4............"1 L.. 1 ..... "" ~l.:> - ~~ ..!.I...L>I- »., """ f-"". U:_,__..., IY- ,
.~l.:> ji 4A~ ü~ ~ dSl_,....illü4-9Li:iI.)lbl Jji ~»

~I ~~ ~~~).I ü':>l:~I'p':!..û ~ 0~ J.?i 0A»
j~tll..iS'j .~~~..w ~I ülA...Gdlj 4............_;.l1~»

~4: ~).I ü44-aJ\»

.4............_;...o..U~Wi '4kllj <l:~1 ül...L>_,J1..bUJ ~ - »
LiA 0A 9 ~~Ll.IJ ~ ~~I ü~ l..iJ:, dJ..L::dlj »

~0_,.;WI»

ü~WI ~j 4............_;.l1J ~~~I ..b1#1 ~ ...1:~ - »
üW ~ ~ ~~i 3 ~~Ll.IJ ~ ~~I ~4tIl»

~~~I»

~4............_;.l44lAWI ~I ~.)I,A.U,-:?""L..,~If"ll:..;J1...1:~ -»

0i ~ i..?..iJlj.4............_;...o..UJ_>I..JI f"ll:..;J1~ 4j~WI -»
:~l.:>~~~~»

0A ~~i ~l_"jij~~1 ~~l..i:i.....,1üW'j..bj~jP-:~-»
~0yWILiA f"~~ l..iJ:, .4............_;.l1~..w ~I ülA...Gdl»

~~'il Jw..~1 ~ ~J.:..i.oIAGJ~1'p':!1..uJ1~ rl_)ijl -»
~4A~1 ~ ~_;-i ~I_"jij~~I ~J.jW .~_,h;j»

0yWI0A~~I22j11 j10j9j8j5j4~1_,.l.1 f"~i ~
: '4}WI f"~~4 uà~jfi..iJ1 ù.lWI73.00~.)

.~ .ül_,.;......~) ~..Ll~..l4 ~ 4............_;.l1..):!..û-.4 ~~Ll.\»
0A 0yA 'fo~1 ~ I~ 0-'rj ...L>lj'~.) Ji ijl,.Qtl4»

: ~j ~I ~ ù.lb ~I üll.iJ1 ~»

~ 4............_;.l1f"~ ~I üGI~tll ~ ~ (7) ~ -»

~~_#JJ ~ }S'~I'4-;LiJIü~1 ~ ~ (7)~ -»

4.:~~'ilj '4}Ll.I ü~lh.iJ1 J4; ü~ (7) ~ .. »
~,,\..iSJ10A <4lc _;-9"z lA~ ,,~lA_;4:l>1 ~ .~~'ilj»

.4............_;.l1~i J~ J ~~Ij ~plj»

~~I ülhWl ~ 0A ~I üGI~tll ~ ~j»

.~~W\»

~ ~ ~Li.;J1 üW:....ù.10~ ü:..iJ1~~~I ~j»
~19 ül_,.;......~) ~..Llf'f~ 0A rl_)ij4 4............_;.l1~.) ~ 0A»

.~...L>Ij ~_;A ...1:~»

4.:~~'ilj '4}Ll.I ü~lh.iJ1 J4; ~I Ü'! lo.;.Â,.)1~j»
....1:~ ~19 ül_,.;......~) ~..Ll4A~1 ~.) ~ 0A ~~'ilj»

~~ ~ ~I ~I ~..Lli ~I ~~i ...L>i..Li9 I.~!j»
dJ')U .s~ 'i J.?i J~ "-+<>:~ ~j .y~~1 0A ~ i..?~»
~~lü~I~~j<l:~101..Li9~li0A,,1~1~Î»
i..?..iJ1~I yl...wl ~..l40A ~I ~_;illdl~j o~Ll.lo..lA J ~»

A-,:~ ..Li9»

f'f ~I ~WI ~ J ~..Lli ~I Jjl.,ûj - .s ~~Ll\»
ül~1 ~..La.:i.llji i..?~1 ~1 ~l..;..)-!~I~l J_,zj .4............_;.lI»
:~'il f"~1 ~l.:> ~y. ~ .bUJj Y4l......>_, 4............_;.l14~~_,»

.~ 'i i..?..iJI4............_;.l1J ~~1..!l1j..:.1 ~ Jj~ ...1:~-»
10 ~ ~ 0i .0~~lj ~_,l.1 0A ~I üll.iJ1 ~»
~~W ~ ~ i..?..iJlj.~I J ~.)~ 50 J~ ji ~G~»
4..iKI.1~I ~ 0A FI 0A ~I ~_".b ~ 4............_;.l\»

~~1~~4»



-4-

8 o~UI J~) .)LUI ~"4:~1 ..:..1...1.>_,JI..!.....L;oÜ-.9 o~UI»

«.~_;.ll ~.) \)4 ~:_lp4 ~ ~..ù.1 ~.)~ ~)ki»

~WI ~Ij 4:~I..:..I...1.>_,J1~ ~I_,.g.;,~ -.10o~UI»

~I ":"~jl....Lo~ ._,Q~ ~_;.ll ~.) .)~ .~_;.ll o)~)'»

.~..ù.I»

~ ~~ ~i ~..ù.1 ~I ~~i ~~ ~ -.11 o~UI»

~I ..:..~~UI ~ ":"40:_pj ~ ~ ~i J::l:. .~~»

ù..o.)~ \)4 Ûj~ L:S .~I L).<!~ .~ û-""~»

~~ ji .0.)§..i.l.1..:..~~U4 ~~ ~~ .4..0Ij)'lj J.i;..LJ1»

.l .~ ~I . Gt..U16.CL...ù.1~I Jl.L!.i ~ . »'i"""" • U. J:!):!. 1_j.)J-lA>

~_;.ll ~~ ~I ..:..Lo..GJ1L).<!~ -.0~1 22 o~UI»

~G-llj ~_;.l4 û_,.LoWIûl-,",~Ij ~~I .û_,.;WII..lA rK>~L4b»

.~.#ll ~~~I ~ ~1.bj~1 u-....iJ ~j.4J ~WI»

~_;.ll J.+_g L).<!~~I fi-!...ü..ll..:..IS"~ û_,.LoWI~ L:S»

rlh.J1 J 0.;,~1 .bj~ L4b ~~ ~I ..:..Lo..GJ1~ \)4»

«.~j.4l.l J.>1..ù1»

~~_;.ll û..ù \)4 ..:..~I r~H ..,.,.WI rlh.JI...I:!~ -»

~G-l1 \)4 lAJ::l:.j .~_;.ll 0)';')' ~I ~I ...I:!....L;oÜ- »

~û_,.;WII..lA \)4 10 o~UI rK>i 01L\r ~ .4J ~WI iSy>~I»

.~Ij 4:~1 t'yiJl..!.I...1.» .bj~ -»

..:..~~j ~ljij ..:..~ ~ ~ ~_;.ll JW -.8 o~UI»

~j...1.>J 4WI rltll ~ .bill '~j 4:..*?" ..:..1...1.>j.~I»

: ij.ljJllA~~ ylj';'»

~..lAJ.+_g L).<!~ ......;..K; ~ ~ r~lj .~_;.ll o)~) ~-»

~~_;.ll ..,.,.~I Jl_bj J J>..û ~I rltllL).<! .0p~l»

..:..Lo..GJL~I CL. ..ù.1~I ..:..1I.Q.l.ui.;.j'~ '1 - »• :!):!. '.):.r - I.?" ..)-Ir'""-'

~~d 10 bl..:..' - ."' l..i...b ·.L ':"_,.II 4..o~1»~ '.). ~yw . ~~

.ylS"~~~_;.l1 ~.)-!i ~1..:..~Li.;~lj.;,_,.4.aJ1 ~&-»

~~ rl}iJ~1 '4.9\rj»

~Ij ~I.;,)'I o~Wlj fÛ'..ù1 J~i ~ f=~ - »

o~l...i..:i.....u~I\)4~J..?i\)4 .~...>-""i~I_"jij~.#ll o~L.i.h

~.._jj)oJl0-->i J ~_;.lI..:..Lo...G- L).<!»

o~W '45'1_,llj .)4>)'lj J+.:,1_,:ù1d.b.4.i4 t~~1 - »

~O~j ~I~ ~ .~.#ll»

..:..Lo~ ~Lï;.)~1~L!. \)4 .~..ù.1 ~ [!pl ~ f=~ - »

«.~Ij ~~I0:~1 ~~.fo.JJ 4..o~1 ~_;.ll»



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      
التربیة الوطنیة والتكوین المھني والتعلیم العالي التربیة الوطنیة والتكوین المھني والتعلیم العالي السید وزیر السید وزیر   عـرضعـرض

بتغییر وتتمیم القانون بتغییر وتتمیم القانون   79.1979.19والبحث العلمي حول مشروع قانون رقم والبحث العلمي حول مشروع قانون رقم 
وتنظیم مؤسسة محمد السادس للنھوض وتنظیم مؤسسة محمد السادس للنھوض القاضي بإحداث القاضي بإحداث   73.0073.00رقم رقم 

  باألعمال االجتماعیة للتربیة والتكوینباألعمال االجتماعیة للتربیة والتكوین
  



1



2

1

4

3

2











5



3



4

.



5













6













7



8



9



10



11



12













13









14









15









16



17



















18

المشروع المقترح النص الحالي  المادة

.

1



19

المشروع المقترح النص الحالي  المادة

..........

2



20

المشروع المقترح النص الحالي  المادة

2



21

المشروع المقترح النص الحالي  المادة



22

المشروع المقترح النص الحالي  المادة



23

المشروع المقترح النص الحالي  المادة

%



24

المشروع المقترح النص الحالي  المادة



25

المشروع المقترح النص الحالي  المادة

"–

-

-



26

المشروع المقترح النص الحالي  المادة



27

المشروع المقترح النص الحالي  المادة

"–

"–

–



28

المشروع المقترح النص الحالي  المادة

–

–

–



29

المشروع المقترح النص الحالي  المادة

"–

"–



30

المشروع المقترح النص الحالي  المادة

-

-

-

-



31

المشروع المقترح النص الحالي المادة



32

المشروع المقترح النص الحالي  المادة

-



33



34

المشروع المقترح (تنسخ)النص الحالي  المادة

–

–

–



35

المشروع المقترح النص الحالي المادة



36

المشروع المقترح النص الحالي المادة



37

المشروع المقترح النص الحالي المادة

-



38

المشروع المقترح (ختنس)النص الحالي  المادة



39

المشروع المقترح النص الحالي المادة



40

المشروع المقترح النص الحالي المادة



41

المشروع المقترح النص الحالي  المادة



42



43









44





45





46





47





48





49





50





51





52





53





54





55





56





57





58





59





60





61





62





63
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 المملــــكة المــــغربیة
 البرلمـــــــــــــــان

نــشاریتمجلـــــــس المس  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 تعــديالت
القاضي  73.00بتغيري و تتميم القانون رقم  79.19جمموعة الكونفدرالية الدميقراطية للشغل حول مشروع قانون رقم 

 االجتماعية للرتبية و التكوين باألعمالبإحداث و تنظيم مؤسسة حممد السادس للنهوض 
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 التعدیل االول

ير ح الت املق صلية التعديل  املادة

 
الغرض من هذا التعديل هو املالءمة مع مقتضيات 

املتعلق مبنظومة الرتبية  51-17االطار رقم  –القانون 
و التكوين و البحث العلمي، الذي وضع مقاربة 

خلصوصي و فق إطار مشولية لتطوير التعليم املدرسي ا
تعاقدي اسرتاتيجي حيدد مسامهة القطاع اخلاص يف 

 .تطوير منظومة الرتبية و التكوين
 
 
 
. 
 

 

 

 

 

و  املادة

املواد ام أح ، التا النحو ع وتتمم،  .………………………………غ

ة( 1املادة خ ). الفقرة

…………………………………………………………… 

إ- .2املادة املؤسسة  ........................................... ..دف

خاصة اتفاقية  .............................. وتحدد

اتفاقيات إلبرام كذلك املؤسسة ل  .............................. وتؤ

بية ال مؤسسات مع اتفاقيات إلبرام املؤسسة ل تؤ كما

اص ا للقطاع عة التا ن و والت طبقااوالتعليم ا ل ملرخص

العمل بھ اري ا ع شر قانونلل بمقتضيات مة إطار-املل

البحث51-17رقم و ن التكو و بية ال بمنظومة املتعلق

ن املادت سيما ال و املؤسسةمنھ44و14العلمي مع وكذا ،

لفائدة ية ال التغطية مجال ا خدما تقدم ال التعاضدية

التعليم أسرة ستفادةأفراد تمديد أجل من ة، حصر بصفة

ذه ن العامل ن املستخدم إ املؤسسة خدمات عض من

القانون ام ألح ن اضع وا ومنتظمة، دائمة بصفة املؤسسات

الشغل65.99رقم بمدونة  .املتعلق

 

 
و  املادة

املواد ام أح ، التا النحو ع وتتمم،  .………………………………غ

ةا( 1املادة خ ). لفقرة

…………………………………………………………… 

إ- .2املادة املؤسسة  ............................................. دف

خاصة اتفاقية  .............................. وتحدد

اتفاقيات إلبرام كذلك املؤسسة ل  .............................. وتؤ

إلبر  املؤسسة ل تؤ بيةكما ال مؤسسات مع اتفاقيات ام

طبقا ا ل املرخص اص ا للقطاع عة التا ن و والت والتعليم

ال التعاضدية املؤسسة مع وكذا العمل، بھ اري ا ع شر لل

أسرة أفراد لفائدة ية ال التغطية مجال ا خدما تقدم

عض من ستفادة تمديد أجل من ة، حصر بصفة التعليم

املؤس املؤسساتخدمات ذه ن العامل ن املستخدم إ سة

رقم القانون ام ألح ن اضع وا ومنتظمة، دائمة 65.99بصفة

الشغل بمدونة  .املتعلق
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 2: التعدیل 

 
 

ير ح الت املق صلية التعديل  املادة

لفائدة جتماعية عمال مؤسسات إحداث إن

مبا غ رفع سياق جاء الدولة شرموظفي

التا و ن، املنخرط ستفيدألجور أن يمكن ال

إذا إال متيازات ذه من اص ا القطاع أجراء

مات مسا بدفع اص ا القطاع مقاوالت قامت

ألجراء الدولة تدفعھ ما عادل ا أجرا لفائدة

أجراء استفادة ستصبح وإال العام، القطاع

وغ إضافية امتيازات بمثابة اص ا  القطاع

اصم ا القطاع ملقاوالت الدولة ا تمنح . باشرة

جزء جتماعية دمات ا توف عت باإلضافة،

املقاوالت بھ تتكفل عأل مما تنص كما ا جرا

الشغل مدونة وخاصةذلك ا مواد من العديد في

ا466املادة ما مسا تقل أن يجوز ال لذلك ،

س ي ح ا أجرا لفائدة الدولة مات مسا عن

من املساواة، قدم ع ستفادة ميع ل

وض لل السادس محمد مؤسسة خدمات

ن و والت بية لل جتماعية  .باألعمال

و  املادة

املواد ام أح ، التا النحو ع وتتمم،  .………………………………غ

ة( 1املادة خ ). الفقرة

…………………………………………………………… 

إ- .2املادة املؤسسة  ............................................. دف

خاصة اتفاقية  .............................. وتحدد

اتفاقيات إلبرام كذلك املؤسسة ل  .............................. وتؤ

بية ال مؤسسات مع اتفاقيات إلبرام املؤسسة ل تؤ كما

ا للقطاع عة التا ن و والت  ..……………اصوالتعليم

ستفادة وشروط دمات ا الئحة ورة املذ تفاقيات وتحدد

املؤسسة مات ومسا باألمر ن املعني ات ا اش ومبالغ ا م

للمؤسسة، ا دفع الواجب ذهاملشغلة مات مسا تقل أال ع

عن ذه% 2املؤسسات ألجراء املرصدة النفقات من

ا انيا م واملقيدة  .املؤسسات

وامل  ادة

املواد ام أح ، التا النحو ع وتتمم،  .………………………………غ

ة( 1املادة خ ). الفقرة

…………………………………………………………… 

إ- .2املادة املؤسسة  ............................................. دف

خاصة اتفاقية  .............................. وتحدد

امل ل اتفاقياتوتؤ إلبرام كذلك  .............................. ؤسسة

بية ال مؤسسات مع اتفاقيات إلبرام املؤسسة ل تؤ كما

اص ا للقطاع عة التا ن و والت  ..………………والتعليم

ستفادة وشروط دمات ا الئحة ورة املذ تفاقيات وتحدد

ومسا باألمر ن املعني ات ا اش ومبالغ ا املؤسسةم مات

للمؤسسة ا دفع الواجب  .املشغلة

 



4 
 

 
 
 
 
 3: التعدیل
 

ير ح الت املق صلية التعديل  املادة

 
. 
 

 

سيؤدي املتقاعد بأن يو قد مادي خطأ

ن شيط ال ن املنخرط ات ا اش مبالغ  مجموع

و  املادة

املؤسسة، خدمات من ستفيد أن .......................... يمكن

التقاعدو  ع أحيلوا  :الذين

،-) أ العمل بھ اري ا ع شر لل طبقا السن حد برسم إما

املبلغ من واحد يوم يحدد سنوي اك اش أداء مقابل وذلك

عن يقل أال ع التقاعد، ملعاش الصا مبلغمجموعالسنوي

مبلغ دول طبقا ن، املنخرط قبل من ا سنو املؤدى اك ش

اك املادةش عليھ القانون؛5املنصوص ذا  من

و  املادة

املؤسسة، خدمات من ستفيد أن .......................... يمكن

التقاعد ع أحيلوا  :والذين

،-) أ العمل بھ اري ا ع شر لل طبقا السن حد برسم إما

املبلغ من واحد يوم يحدد سنوي اك اش أداء مقابل وذلك

مبلغالسن مجموع عن يقل أال ع التقاعد، ملعاش الصا وي

مبلغ دول طبقا ن، املنخرط قبل من ا سنو املؤدى اك ش

املادة عليھ املنصوص اك القانون؛5ش ذا  من
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 4:التعدیل 
 

ير ح الت املق صلية التعديل  املادة

 
 

 

 

 

سي املتقاعد بأن يو قد مادي ؤديخطأ

ن شيط ال ن املنخرط ات ا اش مبالغ  مجموع

و  املادة

املؤسسة، خدمات من ستفيد أن .......................... يمكن

التقاعد ع أحيلوا  :والذين

حد- ) أ برسم القانون؛... ………………………………………إما  ذا

،- ) ب ت ا التقاعد ع حالة برسم بلمقا................ أو

الصا السنوي املبلغ من واحد يوم يحدد سنوي اك اش أداء

عن يقل أال ع التقاعد، املؤدىمجموعملعاش اك ش مبلغ

اك ش مبلغ دول طبقا ن، املنخرط قبل من ا سنو

املادة عليھ ؛5 املنصوص القانون ذا  من

و  املادة

املؤسسة، خدمات من ستفيد أن ........................ ..يمكن

التقاعد ع أحيلوا  :والذين

حد- ) أ برسم القانون؛. ……...………………………………إما  ذا

،- ) ب ت ا التقاعد ع حالة برسم مقابل................ أو

الصا السنوي املبلغ من واحد يوم يحدد سنوي اك اش أداء

مج عن يقل أال ع التقاعد، املؤدىملعاش اك ش مبلغ موع

اك ش مبلغ دول طبقا ن، املنخرط قبل من ا سنو

املادة عليھ ؛5 املنصوص القانون ذا  من
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 5:التعدیل 

 
 

ير ح الت املق صلية التعديل  املادة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ذوي استمرار انية إم ع التنصيص يجب

املتوف أو حياء ن املنخرط منحقوق ن

ان كما املؤسسة خدمات من ستفادة

رقم القانون عليھ الذي73.00منصوص

املؤسسة أحدثت  بموجبھ

و  املادة

املؤسسة، خدمات من ستفيد أن .......................... يمكن

التقاعد ع أحيلوا  :والذين

حد- ) أ برسم ا...………………………………………إما سنو املؤدى

قبل عليھمن املنصوص اك ش مبلغ دول طبقا ن، املنخرط

القانون؛5املادة ذا  من

،-) ب ت ا التقاعد ع حالة برسم املبلغ................ أو

الصا مبلغ...……………………………………السنوي دول طبقا ،

املادة عليھ املنصوص اك ؛5  ش القانون ذا  من

ب- ) ج قبل القانونيةأو السن حد ،.................................لوغ

سنوي اك اش واجب م أدا القانونية.. ……مقابل السن

ورة  .املذ

ن واملستخدم ن املوظف أو ن، املنخرط حقوق لذوي مكن و

واملؤسسات ة الوزار للقطاعات سابقا ن سب املن ن، املتوف

املادة ا إل املشار أو 2واملراكز ستفادة القانون، ذا من

م، م بطلب املؤسسة خدمات من ستفادة ستمرار

املبلغ من واحد يوم يحدد سنوي اك اش أداء مقابل

و  املادة

املؤسسة، خدمات من ستفيد أن .......................... يمكن

التقاعد ع أحيلوا  :والذين

حد-) أ برسم ا. ……...………………………………إما سنو املؤدى

عليھ املنصوص اك ش مبلغ دول طبقا ن، املنخرط قبل من

القانون؛5املادة ذا  من

،- ) ب ت ا التقاعد ع حالة برسم مقابل................ أو

الصا السنوي املبلغ من واحد يوم يحدد سنوي اك اش أداء

التقاعد، اك..…………………………ملعاش ش مبلغ دول طبقا ،

املادة عليھ ؛5 املنصوص القانون ذا  من

القانونية- ) ج السن حد بلوغ قبل ،.................................أو

يحدد سنوي اك اش واجب م أدا املبلغ1%مقابل من

التقاعد ملعاش الصا البند. السنوي ام أح م عل ) أ(وتطبق

ورةأ املذ القانونية السن حد م بلوغ عند  .عاله
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املعاش صاحب عن ن املستحق املعاش الصا السنوي

؛ ص املعاش صاحب عن ن  املستحق

أعاله، ا إل املشار ات، ا ش مبالغ تحصيل لفائدةيتم

يآت ال قبل من املنبع من ز ا ق طر عن اما املؤسسة

ق طر عن ذلك عذر حالة أو املعاشات بأداء لفة امل

املؤسسة حسابات إ مباشرة الت  .تحو

استفادة استمرار او استفادة وشروط اجراءات وتحدد

ن ناملنخرط املنخرط حقوق ذوي وكذا واملتقاعدين ن ق امل

من اعاله، م إل املشار ن، املتوف ن واملستخدم ن املوظف أو

الداخ ا نظام املؤسسة  .خدمات
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 6:التعدیل 
 
 

ير ح الت املق صلية التعديل  املادة

 
 

 

 

 

 

 

 

أسر أفراد استفادة ع أيضا التنصيص يجب

دمات ا ذه من ن  املنخرط

و  املادة

املؤسسة-. 3املادة لف التالية..... .............................ت  :باألعمال

ن-  1 املنخرط التالية...........................يع باألعمال تقوم

: 

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

نائية-  8  است بصفة مادية إعانات تقديم ع ............ العمل

أو ن العملللمنخرط وكذا م، أسر أفراد

دمات................................ با تتعلق ف مصار تحمل أو لسداد

أو املرض حاالت ب س م ل املقدمة الطبية، شبھ أو الطبية،

ية ال التغطية نظام ا يتحمل ال وال عاقة، أو ز ال

م لفائد التكميلية أو مساسية أسر أفراد  .ولفائدة

شروط للمؤسسة؛............................... وتحدد الداخ  النظام

 

 

و  املادة

املؤسسة- . 3املادة لف باألعمال............................... ت

 :التالية

ن-  1 املنخرط التالية...........................يع باألعمال تقوم

: 

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

نائية-  8  است بصفة مادية إعانات تقديم ع ............ العمل

العمل وكذا م، أسر أفراد أو ن للمنخرط

دمات................................ با تتعلق ف مصار تحمل أو لسداد

املقدم الطبية، شبھ أو أوالطبية، املرض حاالت ب س م ل ة

ية ال التغطية نظام ا يتحمل ال وال عاقة، أو ز ال

م لفائد التكميلية أو  .ساسية

شروط للمؤسسة؛............................... وتحدد الداخ  النظام
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 7:التعدیل 
 

ير ح الت املق صلية التعديل  املادة

 
 

 

 

 

 

 

املجاالتاملجاالت شمل شاملة، ية ال

املرتبطة املجاالت من ا وغ ضية والتمر الطبية

ة  بال

و  املادة

املؤسسة- . 3املادة لف باألعمال............................... ت

 :التالية

1 - ………………………………….. 

………………………………….. 

اري-  12 ا والتنظيمية عية شر ال للنصوص اطبقا

ا، ل عة تا يئات أو ات شر تحدث أن للمؤسسة يمكن العمل،

القيام ا، م الغرض ون ي أن شرط ا، مال رأس مة املسا أو

املجاالت ا، ام م ر وتطو املؤسسة داف أ لتحقيق شطة بأ

ية وال والثقافية الطبيةجتماعية ؛أو ية ف ال  أو

و  املادة

لف- . 3املادة باألعمال............................... املؤسسةت

 :التالية

1 - ………………………………….. 

………………………………….. 

ا-    -12 اري ا والتنظيمية عية شر ال للنصوص طبقا

ا، ل عة تا يئات أو ات شر تحدث أن للمؤسسة يمكن العمل،

ا ا، م الغرض ون ي أن شرط ا، مال رأس مة املسا لقيامأو

املجاالت ا، ام م ر وتطو املؤسسة داف أ لتحقيق شطة بأ

؛ ية ف ال أو الطبية أو ية وال والثقافية  جتماعية
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 8:التعدیل 

ير ح الت املق صلية التعديل  املادة

 
 

مادي خطأ يح  ت

 

 

االثانية  املادة

ملدة-.4املادة ة مدير نة املؤسسة سنواتتدير ع . أر

و ا، س رئ إ باإلضافة ،دااحتضم، ك ع عضوا ن وعشر

م و نة ال ا م تتألف ال الفئات ممث من ونون  :يت

 

االثانية  املادة

سنوات-.4املادة ع أر ملدة ة مدير نة املؤسسة . تدير

، ك ع عضوا ن وعشر واحد ا، س رئ إ باإلضافة تضم،

من ونون ميت و نة ال ا م تتألف ال الفئات  :ممث
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 9:التعدیل 
 
 

ير ح الت املق صلية التعديل  املادة

 
 

 

 

لفائدة جتماعية عمال مؤسسات إحداث إن

مباشر غ رفع سياق جاء الدولة موظفي

فرض يمكن ال التا و ن، املنخرط ألجور

مرتفعة مات منباإل . مسا الرفع عد ضافة،

ن ب اوح ت سب ب ة السنو مة أضعاف6املسا

ح 7و نق لذا فيھ، مبالغ حتفاضأضعاف

صلية املادة مقتضيات رقمبنفس بالقانون

ة،73.00 مر ن املنخرط اعداد بان علما

مؤسسات إنضمام إثر جدا ة كب سب ب لالرتفاع

صو ا  .التعليم

االثانية  املادة

م-. 5ادةامل ال املسائل جميع ة املدير نة ال تتداول

املتعدد أو السنوي العمل برنامج إعداد وتتو املؤسسة،

بوجھ ا وتناط ا وحسابا املؤسسة انية م وحصر السنوات

تية ام امل  :خاص

ال-  الذي املؤسسة ن املنخرط اك اش مبلغ جدول تحديد

الفئات حسب أنيمكن، عوان، و ن املوظف من املعنية

يفوقدر 20عنيقل أو السنة80م ما يتم،در والذي

من املنبع من ز ا ق طر عن املؤسسة لفائدة تحصيلھ

؛ باألداء لفة امل يئة ال  قبل

االثانية  املادة

م-. 5املادة ال املسائل جميع ة املدير نة ال تتداول

إ وتتو املتعدداملؤسسة، أو السنوي العمل برنامج عداد

بوجھ ا وتناط ا وحسابا املؤسسة انية م وحصر السنوات

تية ام امل  :خاص

ال-  الذي املؤسسة ن املنخرط اك اش مبلغ جدول تحديد

أن عوان، و ن املوظف من املعنية الفئات حسب يمكن،

عن يفوق10يقل أو م ر50درا الش ما يتمدر والذي ،

من املنبع من ز ا ق طر عن املؤسسة لفائدة تحصيلھ

؛ باألداء لفة امل يئة ال  قبل
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 10:التعدیل 

 
 

ير ح الت املق صلية التعديل  املادة

 
 

 

 

ن املنخرط الئحة ع املؤسسات ذه حصول

صية ال املعطيات حماية اك ان شأنھ . من

بطاقة  ع يتوفر تخولفاملنخرط ال نخراط

طرف من املقدمة دمات ا ع صول ا لھ

عمال مؤسسة مع املؤسساتاملتعاقدة

ع املؤسسات ذه لتوفر دا وال جتماعية

مسبقا  .اسمھ

االثانية  املادة

م-. 5املادة ال املسائل جميع ة املدير نة ال تتداول

ة-. 5املادة املدير نة ال بوجھ. …………………تتداول ا وتناط

تية ام امل  : خاص

املؤسسة-  ن املنخرط اك اش مبلغ جدول تحديد

؛... ………… باألداء لفة امل يئة ال قبل من املنبع من ز  ا

لشروط-  ن املستوف ن املنخرط عضاء قائمة حصر

الوحدات إشارة ن ر ا ووضع املؤسسة، نخراط

واملحلية ة و اا عل املنصوص للمؤسسة عة التا

الأدناه،8املادة واملؤسسات يئات ال إشارة ن ور

تفاقيات بموجب ن املنخرط لفائدة ا خدما تقدم

؛ ذلك أجل من ا مع مة  امل

 

 

االثانية  املادة

ة- . 5املادة املدير نة ال ا. …………………تتداول وتناط

تية ام امل خاص  :بوجھ

املؤسسة-  ن املنخرط اك اش مبلغ جدول تحديد

؛... ………… باألداء لفة امل يئة ال قبل من املنبع من ز  ا

لشروط-  ن املستوف ن املنخرط عضاء قائمة حصر

الوحدات إشارة ن ر ا ووضع املؤسسة، نخراط

ا عل املنصوص للمؤسسة عة التا واملحلية ة و ا

تقدمأد8املادة ال واملؤسسات يئات ال إشارة ن ور ناه،

ا مع مة امل تفاقيات بموجب ن املنخرط لفائدة ا خدما

؛ ذلك أجل  من
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 11:التعدیل 

 
 

ير ح الت املق صلية التعديل  املادة

 
 

 

 

ال التا و تطو ع طا ذات ا يقومن ال ام امل

غالبا ألنھ ض عو أي م منح تتحوليمكن ما

فساد ا ض التعو  عملية

االثانية  املادة

ض-.11ااملادة عو أي ة املدير نة ال أعضاء يتقا ال

ات املأمور عن ضات عو م منح يمكن أنھ غ م، عضو عن

من ستفيدون كما نة، ال من ليف بت ا، يقومون ال

ات باملأمور م قيام بمناسبة قامة، و التنقل ف مصار

ة، املدير نة ال أشغال م حضور بمناسبة أو املذكورة،

ا ع ثقة املن ان  .وال

بمرسوم املذكورة ف واملصار ضات التعو مبالغ  .وتحدد

 

 

 

االثانية  املادة

عن- .11املادة ض عو أي ة املدير نة ال أعضاء يتقا ال

ال ات املأمور عن ضات عو م منح يمكن أنھ غ م، عضو

في مصار من ستفيدون كما نة، ال من ليف بت ا، قومون

أو ورة، املذ ات باملأمور م قيام بمناسبة قامة، و التنقل

ثقة املن ان وال ة، املدير نة ال أشغال م حضور بمناسبة

ا  .ع

بمرسوم ورة املذ ف واملصار ضات التعو مبالغ  .وتحدد

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
المقدمة حول مشروع المقدمة حول مشروع نتائج التصویت على التعدیالت نتائج التصویت على التعدیالت 

  73.0073.00بتغییر وتتمیم القانون رقم بتغییر وتتمیم القانون رقم   79.1979.19قانون رقم قانون رقم 
القاضي بإحداث وتنظیم مؤسسة محمد السادس القاضي بإحداث وتنظیم مؤسسة محمد السادس 

للنھوض باألعمال االجتماعیة للتربیة والتكوین وعلى للنھوض باألعمال االجتماعیة للتربیة والتكوین وعلى 
    المشروع برمتھالمشروع برمتھ
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  التعدیالت المقدمة  نتائج التصویت على
  حول 

القاضي بإحداث وتنظیم  73.00بتغییر وتتمیم القانون رقم  79.19رقم مشروع قانون 
  نعمال االجتماعیة للتربیة والتكویمؤسسة محمد السادس للنھوض باأل
  برمتھالقانون وعلى المشروع 

 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                  

  
 

موقف   مقدم التعدیل  المادة
  الحكومة

موقف 
أصحاب 
  التعدیل

  نتیجة التصویت على المادة  نتیجة التصویت على التعدیل
  الممتنعون  المعارضون  الموافقون  الممتنعون  المعارضون  الموافقون

         المادة األولى
لم یرد بشأنھا أي   الفقرة األولى

 إجماع كما أحیلت  ---      تعدیل

 1المادة 
  )الفقرة األخیرة(

لم یرد بشأنھا أي 
 إجماع كما أحیلت  ---      تعدیل

دة 
لما

ا
2  

  4الفقرة 
مجموعة 

الكونفدرالیة 
الدیمقراطیة 

  للشغل

  سحب  رفض
الفقرة اية   :عبارة5إضافة

سسات على أال تقل مساھمات ھذه المؤ"
من النفقات المرصدة ألجراء % 2عن 

ھذه المؤسسات والمقیدة في 
  ".میزانیاتھا

  عدلتإجماع كما 

  5لفقرة ا
    مقبول  

دة 
لما

ا
2 

رة
كر

م
  

الفقرة 
) أ(
  )ب(و

  
مجموعة 

الكونفدرالیة 
الدیمقراطیة 

  للشغل
  
  

  اعــــــــــإجم    مقبول
  "مجموع"إضافة كلمة 

إضافة   إجماع كما عدلت
 بنھایة
الفقرة 

  )ج(
  اعــــــــــإجم    مقبول

  )ج(إضافة بنھایة الفقرة 

 2المادة 
  المكررة مرتین

لم یرد بشأنھا أي 
  أحیلتإجماع كما   ---      تعدیل

ادة
الم

3  
الفقرة 

مجموعة   8رقم 
الكونفدرالیة 
الدیمقراطیة 

  للشغل
  

مقبول 
    جزئیا

  
  إجماع كما عدل باللجنة

  
  "ئھموكذا ألزواجھم وأبنا" :إضافة 

  إجماع كما عدلت باللجنة  

الفقرة 
رقم 
12  

  ---  سحب  رفض

لم یرد بشأنھا أي   15المادة 
  أحیلتإجماع كما   ---     تعدیل

 17المادة 
  )القفرة األخیرة(

لم یرد بشأنھا أي 
  أحیلتإجماع كما   ---     تعدیل

 18المادة 
  )الفقرة األخیرة(

لم یرد بشأنھا أي 
  أحیلتإجماع كما   ---     تعدیل

  إجماع كما عدلت  المادة األولى برمتھا
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موقف   مقدم التعدیل  المادة
  الحكومة

موقف 
أصحاب 
  التعدیل

  نتیجة التصویت على المادة  نتیجة التصویت على التعدیل
  الممتنعون  المعارضون  الموافقون  الممتنعون  المعارضون  الموافقون

         المادة الثانیة
یرد بشأنھا أي لم   الفقرة األولى

 أحیلتإجماع كما   ---      لتعدی

 4المادة 
  )الفقرة األولى(

مجموعة 
الكونفدرالیة 
الدیمقراطیة 

  للشغل
    

  إجماع
  

  "واحد"تصحیح خطأ مادي 
  عدلتإجماع كما 

دة 
لما

ا
5  

الفقرة 
  الثانیة

مجموعة 
الكونفدرالیة 
الدیمقراطیة 

  للشغل
  

  ال أحد  3  1  تشبث  رفض
الفقرة  ال أحد 1 3

  ---  سحب  رفض  الثالثة

لم یرد بشأنھا أي   8المادة 
 إجماع كما أحیلت ---       لتعدی

لم یرد بشأنھا أي   9المادة 
لتعدی  إجماع كما أحیلت ---      

لم یرد بشأنھا أي   10المادة 
لتعدی  إجماع كما أحیلت ---      

مجموعة   11المادة 
الكونفدرالیة 
الدیمقراطیة 

  للشغل
 كما أحیلت جماعإ  ---  سحب  رفض

 22المادة 
  المكررة

لم یرد بشأنھا أي 
      لتعدی

 إجماع كما أحیلت ---

 إجماع كما عدلت  برمتھا 2المادة 
  
  
  
  
  

  
   : برمتھ نتیجة التصویت على مشروع القانون
  4 :الموافقون  
  أحد ال :المعارضون  
  1 :الممتنعون  

 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  معدال كما وافقت علیھ اللجنة المشروع القانون



املادة األولى

األخيرة(  )الفقرة   1 املواد  أحكام  التالي،  النحو  على  وتتمم،  تغير 

 و2، و2 املكررة و2 مكررة مرتين و3 و 15 و 17 )الفقرة األخيرة( و18

وتنظيم  بإحداث  القا�ضي   73.00 رقم  القانون  من  األخيرة(  )الفقرة 

مؤسسة محمد السادس للنهوض باألعمال االجتماعية للتربية والتكوين 

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.197 بتاريخ 11 من جمادى 

األولى 1422  ) فاتح أغسطس 2001(، كما تم تغييره وتتميمه :

»املادة 1 )الفقرة األخيرة(. - يكون مقر املؤسسة بالرباط. ويمكن 

 »إحداث فروع  جهوية ومحلية لتمثيلها بسائر أرجاء اململكة، تحدث في

»شكل وحدات إدارية  للمؤسسة، وفق شروط تحدد في نظامها الداخلي.

»املادة 2.- تهدف املؤسسة إلى ............................................. تسعى إلى 

 »القيام بخدمات اجتماعية وطبية وثقافية وتربوية وتعليمية وتكوينية

 »وترفيهية  لفائدة ............................. بالقطاعات الوزارية املكلفة بالتربية

»الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي وباملؤسسات 

»التابعة لها أو املوضوعة تحت وصايتها في حالة انضمامها لها بموجب 

»اتفاقيات.

» وتحدد اتفاقية خاصة .............................. لهذا املكتب االستفادة 

»من الخدمات التي تقدمها املؤسسة.

.............................. من  اتفاقيات  املؤسسة كذلك إلبرام  »وتؤهل 

 »أجل تمديد االستفادة من الخدمات التي تقدمها املؤسسة، إلى األطر

» .................................... بموجب الفقرتين السابقتين.«

» كما تؤهل املؤسسة إلبرام اتفاقيات مع مؤسسات التربية والتعليم 

»والتكوين التابعة للقطاع الخاص املرخص لها طبقا للتشريع الجاري 

»به العمل، وكذا مع املؤسسة التعاضدية التي تقدم خدماتها في مجال 

التعليم بصفة حصرية، من  أفراد أسرة  لفائدة  الصحية  »التغطية 

»أجل تمديد االستفادة من بعض خدمات املؤسسة إلى املستخدمين 

»العاملين بهذه املؤسسات بصفة دائمة ومنتظمة، والخاضعين ألحكام 

»القانون رقم 65.99 املتعلق بمدونة الشغل.«

»وتحدد االتفاقيات املذكورة الئحة الخدمات وشروط االستفادة 
باألمر ومساهمات املؤسسة املشغلة  »منها ومبالغ اشتراكات املعنيين 
»الواجب دفعها للمؤسسة،  على أال تقل مساهمات هذه املؤسسات 
عن 2% من النفقات املرصدة ألجراء هذه املؤسسات واملقيدة في 

ميزانياتها.

إلحاق  في وضعية  املوجودين  املنخرطين  إن   - املكررة.   2 »املادة 
».............................، مقابل أداء اشتراكات مالية سنوية تحدد في %1 

»من الكتلة األجرية املطابقة لوضعيتهم النظامية بإداراتهم األصلية.

» يتم تحصيل ............................................... إلى حسابات املؤسسة.

»يمكن أن يستفيد من خدمات املؤسسة، .......................... والذين 
»أحيلوا على التقاعد :

»أ( - إما برسم حد السن طبقا للتشريع الجاري به العمل ، وذلك  
السنوي  املبلغ  من  واحد  يوم  في  يحدد  اشتراك سنوي  أداء  »مقابل 
»الصافي ملعاش التقاعد، على أال يقل عن مبلغ االشتراك املؤدى »سنويا 
من قبل املنخرطين، طبقا لجدول مبلغ االشتراك املنصوص »عليه في 

املادة 5 من هذا القانون؛

»ب( - أو برسم اإلحالة على التقاعد الحتمي، ................ مقابل أداء 
»اشتراك سنوي يحدد في يوم واحد من املبلغ السنوي الصافي ملعاش 
املؤدى سنويا من »قبل  مبلغ االشتراك  »التقاعد، على أال يقل عن 
املنخرطين، طبقا لجدول مبلغ االشتراك املنصوص عليه في »املادة 5 

من هذا القانون ؛

»ج( - أو قبل بلوغ حد السن القانونية .................................، مقابل 
»أدائهم واجب اشتراك سنوي يحدد في 1% من املبلغ السنوي الصافي 
»ملعاش التقاعد. وتطبق عليهم أحكام البند )أ( أعاله عند بلوغهم حد 

»السن القانونية املذكورة.

 ويمكن لذوي حقوق املنخرطين،.............................................
 ...........................................صاحب املعاش األصلي؛

.........................حسابات  االشتراكات،  مبالغ  تحصيل  يتم 
املؤسسة.

مشروع قانون رقم 79.19

بتغيير وتتميم القانون رقم 73.00

القا�ضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس

للنهوض باألعمال االجتماعية للتربية والتكوين
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وتحدد ........................................................ نظامها الداخلي.

»املادة 2 املكررة مرتين. -  استثناء من أحكام املادتين 2 و 2 املكررة 
والخدمات  الثقافية  واألنشطة   ............. يستفيد  أن  يمكن  »أعاله، 
»الطبية والترفيهية، األشخاص ............................ في النظام الداخلي 
»للمؤسسة مع مراعاة أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري 

»بها العمل.«

»املادة 3. -  تكلف املؤسسة .................................. باألعمال التالية :

»1 - تشجيع  املنخرطين ........................... أن تقوم باألعمال التالية :

» - التحفيز ..........................................في إطار اتفاقيات تبرمها معها ؛

» -   إبرام اتفاقيات للشراكة  مع الهيئات العامة  والخاصة املكلفة 
بشروط  املنخرطين  لفائدة  مساكن  بناء  قصد  البناء  »بتجهيز 

»تفضيلية ؛

» - تقديم  دعم مالي للمنخرطين الراغبين في اقتناء عقار بغرض 
»السكن أو بنائه أو اقتناء مسكن جاهز والعمل على مساعدتهم 
لدى  تفضيلية  عروض  من  االستفادة  أجل  من  »ومواكبتهم 
في  املتدخلة  حكمها  في  املعتبرة  والهيئات  االئتمان  »مؤسسات 

»عمليات تمويل االقتناء أو البناء املذكورة.

.................................................................................................... - 2«

 ......................................................................................................... «

»7 -    اقتراح .................................... مع الهيئات العامة أو الخاصة ؛

» 8 - العمل على تقديم إعانات مادية بصفة استثنائية ............ 
»للمنخرطين أو أفراد أسرهم، وكذا العمل ................................لسداد 
»أو تحمل مصاريف تتعلق بالخدمات الطبية، أو شبه الطبية، املقدمة 
»لهم بسبب حاالت املرض أو العجز أو اإلعاقة، والتي ال يتحملها  نظام 
»التغطية الصحية األساسية أو التكميلية لفائدتهم وكذا ألزواجهم 

وأبنائهم.

»وتحدد شروط ...............................في النظام الداخلي للمؤسسة«؛

» 9 - إقامة أو اقتناء منشآت اجتماعية.............................. املنخرطين 
»وأفراد أسرهم ؛

» 10 - املساهمة في إشعاع وتنمية التعليم األولي .................. الجاري 
»بها العمل.

»ولتحقيق ............................................................. باألعمال اآلتية :

» -مباشرة  أو  العمل على مباشرة، ...................... الجاري بها العمل ؛

» - إبرام اتفاقيات ............................. مراقبة استخدام األموال التي 

»تقدمها ؛

املنخرطين  أبناء  جميع  لفائدة  األولي  للتمدرس  منح  تخويل   -  «

شروط  وفق  األولي،  التعليم  مؤسسات  بإحدى  »املسجلين 

»وكيفيات تحدد في النظام الداخلي للمؤسسة.

» 11 - القيام، بشراكة وبتنسيق ......... لفائدة منخرطي املؤسسة 

»وأبنائهم ؛

»12 -  طبقا  للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، 

»يمكن للمؤسسة أن تحدث شركات أو هيئات تابعة لها، أو املساهمة 

»في رأس مالها، بشرط أن يكون  الغرض منها، القيام بأنشطة لتحقيق 

»أهداف املؤسسة وتطوير مهامها، في املجاالت االجتماعية والثقافية 

»والصحية أو الطبية أو الترفيهية ؛

» 13 - تخويل منح للتميز لفائدة أبناء املنخرطين، الذين يتابعون 

الكيفيات  ووفق  االستحقاق  ملعايير  طبقا  وذلك  العليا،  »دراساتهم 

»والشروط املحددة في النظام الداخلي للمؤسسة؛

»14 - القيام، خالفا ألحكام املادة 60 من القانون رقم 131.13 

العام  القطاع  مع  الشراكة  إطار  في  الطب،  مهنة  بمزاولة  »املتعلق 

متنقلة،  ووحدات  ومراكز  بنيات  بإحداث  معا،  هما  أو  »والخاص، 

»لتقديم خدمات طبية، ألهداف غير ربحية، لفائدة املنخرطين وأفراد 

والتنظيمية  التشريعية  بالنصوص  التقيد  إطار  في  وذلك  »أسرهم، 

»الجاري بها العمل ؛

والنفسية  واالجتماعية  الصحية  للرعاية  مراكز  إقامة   -  15«

من  الخاصة،  االحتياجات  ذوي  واألشخاص  املسنين  »ولألشخاص 

التشريعية  للنصوص  طبقا  أسرهم،  وأفراد  املؤسسة  »منخرطي 

»والتنظيمية الجاري بها العمل ؛

»16 -  القيام، بشراكة مع مؤسسات االئتمان واملؤسسات املعتبرة 

»في حكمها، بوضع تصور لنظام للقروض االجتماعية املبسطة لفائدة 

»املنخرطين وفق شروط تفضيلية تحدد بموجب اتفاقيات خاصة.

»املادة 15.- تمارس املراقبة ........................ من خبراء وعون محاسب 

»تعينهم السلطة الحكومية املكلفة باملالية.

»املادة 17 )الفقرة األخيرة( . - تقدم اللجنة ........................... وتبلغها 

»إلى  رئيس الحكومة و السلطة الحكومية املكلفة باملالية وأعضاء اللجنة 

»املديرية.
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»املادة 18 ) الفقرة األخيرة(. - ويرفع العون ................ اإلجراءات إلى 

»السلطة الحكومية املكلفة باملالية وإلى اللجنة املشار إليها في املادة 15 

»أعاله.

املادة الثانية

تنسخ أحكام املواد 4 و 5 و 8 و 9 و 10 و 11 و 22 املكررة من القانون 

رقم 73.00 السالف الذكر وتعوض باألحكام التالية : 

»املادة 4.- تدير املؤسسة لجنة مديرية ملدة  أربع سنوات. تضم، 

»باإلضافة إلى رئيسها، واحدا وعشرين عضوا على األكثر، يتكونون من 

»ممثلي الفئات التي تتألف منها اللجنة وهم :

» - سبعة )7( ممثلين عن اإلدارات املعنية بمهام املؤسسة  ؛

» - سبعة)7( ممثلين عن املنظمات النقابية األكثر تمثيلية للمنخرطين ؛

واالقتصادية  املالية  القطاعات  تمثل  شخصيات   )7( سبع   -  «

»واالجتماعية، يتم اختيارها بناء  على ما تتوفر عليه من الكفاءة 

»والخبرة والتجربة في مجال أنشطة املؤسسة.

»يعين رئيس املؤسسة طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل. 

الحكومية  السلطات  قبل  من  املعنية  اإلدارات  ممثلو  »ويعين 

»التابعين لها.

»ويعين األعضاء الذين يمثلون املنظمات النقابية حسب تمثيليتهم 

»من قبل رئيس املؤسسة باقتراح من منظماتهم ملدة أربع سنوات قابلة 

»للتجديد مرة واحدة.

واالقتصادية  املالية  القطاعات  تمثل  التي  الشخصيات  »وتعين 

»واالجتماعية من قبل رئيس الحكومة ملدة أربع  سنوات قابلة للتجديد.

»تختار اللجنة املديرية من بين أعضائها ثالثة نواب للرئيس يمثل كل 
»واحد منهم فئة من الفئات التي تتألف منها اللجنة.

»وإذا فقد أحد أعضاء اللجنة املديرية الصفة التي عين بموجبها 
»ألي سبب من األسباب، وجب تعويضه خالل أجل ال يتعدى ثالثة 
»أشهر ابتداء من تاريخ فقدان العضوية وفق نفس الكيفيات املنصوص 
»عليها في هذه املادة وذلك للفترة املتبقية من مدة انتداب العضو الذي 

»فقد عضويته.

تهم  التي  املسائل  جميع  في  املديرية  اللجنة  تتداول   -  .5 »املادة 
»املؤسسة، وتتولى إعداد برنامج العمل السنوي أو املتعدد السنوات 
»وحصر ميزانية املؤسسة وحساباتها وتناط بها بوجه خاص املهام اآلتية :

 » - تحديد جدول مبلغ اشتراك املنخرطين في املؤسسة الذي ال يمكن،
»حسب الفئات املعنية من املوظفين واألعوان، أن يقل عن 10 
»دراهم أو يفوق 50 درهما في الشهر، والذي يتم تحصيله لفائدة 
املكلفة  الهيئة  املنبع من قبل  الحجز من  »املؤسسة عن طريق 

»باألداء ؛

» - حصر قائمة األعضاء املنخرطين املستوفين لشروط االنخراط 
»في املؤسسة، ووضعها رهن إشارة الوحدات الجهوية واملحلية 
ورهن  أدناه،   8 املادة  في  عليها  املنصوص  للمؤسسة  »التابعة 
»إشارة الهيئات واملؤسسات التي تقدم خدماتها  لفائدة املنخرطين 

»بموجب االتفاقيات املبرمة معها من أجل ذلك ؛

» - التداول حول معايير االنتقاء ومساطر إعالن املنافسة، من أجل 
»اختيار الهيئات واملؤسسات التي يمكن أن تسند إليها مهمة تدبير 
»الخدمات املقدمة، في إطار أنظمة التغطية االجتماعية والصحية 
»التكميلية ونظام االدخار ألجل الدراسة، التي تقررها املؤسسة 
»لفائدة منخرطيها وأفراد أسرهم، املنصوص عليها في املادة 3 أعاله ؛

واملؤسسات  الشركات  مع  املبرمة  االتفاقيات  على  املصادقة   -  «
»والهيئات العامة أو الخاصة وكذا التعاونيات والجمعيات املشار 

»إليها في املادة 3 أعاله ؛

التي  الخدمات  من  االستفادة  تمديد  شروط  حول  التداول   -  «
»تقدمها املؤسسة إلى  األشخاص  املشار إليهم في الفقرات الثانية 
»والثالثة والرابعة من املادة 2 أعاله، واملصادقة على االتفاقيات 

»املتعلقة بها ؛

إما بصفة  املؤسسة  باسم  للتمويل  - إحداث صناديق خاصة   «
»مستقلة أو في إطار اتفاقيات للشراكة مع هيئات عامة أو خاصة، 
»من أجل ضمان حسن تدبير التمويالت املرصودة للمشاريع التي 
»تنجزها املؤسسة والخدمات التي تقدمها ملنخرطيها، وكذا إلنجاز 

»العمليات املرتبطة بها ؛



للمؤسسة، التابعة  واملحلية  الجهوية  الوحدات  نشاط  تتبع   -  « 

 » واملحدثة طبقا للكيفيات املنصوص عليها في املادة 9 من هذا

» القانون ؛ 

 » - تحديد  مبلغ انخراط األعضاء في املؤسسة ومبلغ املساهمات

» اإلجبارية املنصوص عليها في املادة 3 أعاله حسب مختلف  فئات 

» املنخرطين ؛

» - تحديد النظام األسا�ضي للموارد البشرية العاملة باملؤسسة ؛

 » -  املصادقة على النظام الداخلي للمؤسسة، والذي يجب أن

» تحدد فيه بصفة خاصة :

» -  قواعد تنظيم عمل اللجنة املديرية وكيفيات سيرها ؛

» - معايير وشروط وكيفيات استفادة املنخرطين وأفراد أسرهم من 

»الخدمات التي تقدمها املؤسسة، طبقا ألحكام هذا القانون ؛

» -  اقتراح جميع التدابير التي تراها مفيدة لتنمية األعمال االجتماعية 

»وتطويرها، لفائدة املنخرطين وأفراد أسرهم  على الحكومة ؛ 

» -  تحديد النظام الخاص بإبرام  الصفقات من لدن املؤسسة ؛

» - تحديد الهيكل التنظيمي إلدارة املؤسسة، وغيرها من املرافق 

»األخرى التابعة لها، مع مراعاة أحكام املادة 10 من هذا القانون ؛ 

» - شروط إحداث الفروع الجهوية واملحلية.

وعماالت  وأقاليم  جهات  صعيد  على  املؤسسة  تمثل   -.8 »املادة 

في حدود  التالية  املهام  بها  تناط  »اململكة، وحدات جهوية ومحلية، 

»دوائر نفوذها الترابي : 

»- تمثيل إدارة املؤسسة، والقيام بكل مهمة تكلف بها من قبل هذه 

»األخيرة، من املهام التي تدخل في نطاق اختصاص املؤسسة ؛

» - السهر على تنفيذ قرارات اللجنة املديرية املتعلقة بالخدمات 

»املقدمة للمنخرطين طبقا لتوجيهات إدارة املؤسسة؛

» - تتبع تنفيذ العقود واالتفاقيات التي أبرمتها املؤسسة مع شركائها، 

» ومراقبة االلتزام بها ؛

والتقنية  اإلدارية  واملساعدة  الدعم  أشكال  مختلف  تقديم   -  «

»لفائدة املنخرطين وأفراد أسرهم، من أجل تمكينهم من االستفادة 

»من خدمات املؤسسة في أحسن الظروف؛

لفائدة  واملواكبة  واإلخبار  التواصل  بأنشطة  االضطالع   -  «

»املنخرطين، بكفية دائمة ومستمرة ؛

» - تقديم كل اقتراح للجنة املديرية، من شأنه االرتقاء بخدمات 

»املؤسسة املقدمة للمنخرطين على الصعيدين الجهوي واملحلي.«

»املادة 9. - تحدث الوحدات الجهوية واملحلية املشار إليها في املادة 8 

»أعاله بقرار للجنة املديرية يتخذ باقتراح من رئيس املؤسسة.«

»املادة 10.- تحدد قواعد تنظيم الوحدات الجهوية واملحلية التابعة 

»إلدارة املؤسسة، بقرار لرئيس املؤسسة يعرض على مداوالت اللجنة 

»املديرية.

املديرية أي تعويض عن  اللجنة  يتقا�ضى أعضاء  11.- ال  »املادة 

التي  املأموريات  عن  تعويضات  منحهم  يمكن  أنه  غير  »عضويتهم، 

مصاريف  من  يستفيدون  كما  اللجنة،  من  بتكليف  بها،  »يقومون 

»التنقل واإلقامة، بمناسبة قيامهم باملأموريات املذكورة، أو بمناسبة 

»حضورهم أشغال اللجنة املديرية، واللجان املنبثقة عنها.

»وتحدد مبالغ التعويضات واملصاريف املذكورة بمرسوم.

»املادة 22 املكررة.- يستفيد من الخدمات التي تقدمها املؤسسة 

»طبقا ألحكام هذا القانون، األطر واألعوان العاملون باملؤسسة واملرافق 

»التابعة لها، وفق نفس الشروط املطبقة على األعضاء املنخرطين.

»كما يستفيد العاملون بشركات التدبير املحدثة من قبل املؤسسة 

»من بعض الخدمات التي تقدمها طبقا للشروط املحددة في النظام 

»الداخلي للمؤسسة.«
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