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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 موجزاأعرضشرف املوقر مجلسنا أنظار الذيلع ر لتقر

جتماعية و الثقافية والشؤون التعليم نة ابمناسبةأعدتھ دراس

قانون: قانونملشرو رقم30.21رقممشروع القانون وتتميم بتغي

بفئات98.15 اص ا املرض عن سا جباري ن التأم بنظام املتعلق

شاطا يزاولون الذين جراء غ اص و ن املستقل والعمال ن ني امل

رقم قانون ومشروع رقم31.21خاصا القانون وتتميم 99.15بتغي

نبإحد املستقل والعمال ن ني امل فئات لفائدة للمعاشات نظام اث

خاصا شاطا يزاولون الذين جراء غ اص   .و

ن ثن يوم نة ال عقدتھ الذي جتماع ذا ترأس ماي31وقد

السيد2021 وحضره نة ال س رئ الدين حامي الع عبد شار املس السيد

دم و الشغل ر وز أمكراز السيداتمحمد من ثلة وحضره امل اج

ن م املح ن شار املس   .والسادة

قد بالدنا أن خاللھ من أبرز عرضا، ر الوز السيد قدم بداية،

خالل من جتماعية ماية ا مجال مة م ة تجر سنوات منذ راكمت

سنة خالل جباري الص ن التأم نظام من2005تفعيل وانطالقا ،

نظا عميم سنةأجرأة الوط اب ال مستوى ع الطبية املساعدة م

والعمال2012 العامالت شمل ل جتماعية التغطية توسيع تم كما ،

لفائدة املرض عن سا جباري ن للتأم نظام إحداث تم كما ن، لي امل
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دجن الفئات ذه لنفس للمعاشات نظام إحداث وكذا ن، املستقل

2017.  

أنھ الذيوأفاد جتماعية التغطية عميم ورش يل ت إطار

لسنة العرش عيد خطاب خالل اللة ا صاحب عنھ وكذا2020أعلن ،

رقم طار القانون ع املصادقة عد و ملان، لل املوجھ ي املل طاب ا

رقم09.21 القانون ام أح مالءمة أجل ومن جتماعية، ماية با املتعلق

ق99.15 ام أح نمع املشروع ذين إعداد تم طار،   .انون

فقد القانون، مشرو ا إل يرمي ال داف لبعض سبة ال و

ي فيما تتمثل ا أ   :صرح

ام - أح إ نادا اس عتمد اص يف تص انية إم إضافة

العمل ا اري ا عية شر وال التنظيمية   .النصوص

ل - سبة بال ونية لك الوسائل داءاعتماد و يل   .ل

تنظي - بنص يل ال أثر   .تحديد

أو - املوحدة نية امل مة املسا لنظام ن اضع ا اص إدراج

خدماتھ من لالستفادة النظام ذا ي الذا املقاول   .لنظام

وصوائر - التأخ عن ادات الز من عفاء انية إم الصندوق منح

عات   .املتا

الغر  - مفعول ان سر خ تار التأختحديد عن   .امات

ن - التأم نظام من ستفادة ستمرار انية إم املؤمن منح

لشروط يفائھ اس عدم حالة املرض عن سا جباري

النظام ذا من   .ستفادة

ض - تفو انية إم الصندوق اتمإعطاء ا ش استخالص مة

الغرض ذا ل م ت اتفاقيات بموجب النظام ذا   .املتعلقة
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يطبق - معامل أساس ع النظام ذا برسم اك ش تحديد

املرض عن سا جباري ن التأم بنظام املتعلقة ات ا ش

املوحدة نية امل مة املسا لنظام ن اضع ا اص لأل سبة بال

ي الذا املقاول لنظام   .أو

جل - حسب انتقالية ة ف خالل اختياري املعاشات نظام اعتبار

رقماملن طار القانون عليھ ماية09.21صوص با املتعلق

  .جتماعية

م املح س الرئ   ،السيد

م املح الوزراء والسادة   ،نالسيدات

م املح ن شار املس والسادة   ،نالسيدات
  

ن شار املس والسادة للسيدات مناسبة العامة املناقشة لت ش

القانو  ن املشروع ذين مية أ ع نللتأكيد ورشن يل ت يل س

لفائدة تدر ل ش ا عميم و الواقع أرض ع جتماعية ماية ا

كذلك، جراء وغ ن للمستقل نية امل والفئات عام ل ش ن املواطن

م حقيقية تنمية ضمان التا ذاو و ، جتما القطاع ستدامة

عرف الذي جتماعية ماية ا مجال ومي ا العمل ن تثم تم الصدد

سنة منذ ا كب وتحوال ملموسا خالل2012تطورا تفعيلالعملمن ع

رقم القانون جتما البعد ذات ن قوان نظام55.00عدة عميم و

الطبية وكذ"الراميد"املساعدة واستكمال، طار قانون ع املصادقة ا

ذا شارة وتمت جتماعية، ماية با املرتبطة خرى ن القوان

جتماعية ماية با املتعلق املشروع دراسة ع سر ضرورة إ صوص ا

يتعلق فيما العالجات سلة توسيع بمسألة شادة تمت كما للوالدين،

ساسية ية ال   .بالتغطية
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وفيدو  جائحة أن ع املداخالت إحدى أبانت،19جاءت

فقدان من ذلك عن ترتب وما جتماعية ماية ا مية أ ع كب ل ش

م حقوق ضمان ع العمل ستد مما م، لعمل جراء من العديد

كذلك والتقاعد، ية ال سبةالتغطية بال جراءلالشأن غ اص أل

شاطا يزاولون   .خاصاالذين

فيما شاركية ال ة املقار غياب إ املداخالت إحدى وأشارت

ما وجود ع تؤكد الوزارة وأن خصوصا التطبيقية، املراسيم إخراج يخص

شاور8يقارب بال مندمجة ة مقار خلق ستد مما ا، لد مراسيم

نية امل الفئات من العديد وأن خصوصا ن، ني امل جميع مع والتوافق

إضافةاألطباء والتقاعد، الص ن التأم أنظمة نخراط ترغب ال

ن ني امل جميع تنظيم ة صعو يلإ س ع ن الفنان نظمة اتھ

من م وغ الثقافة قطاع ن م مع وار ا باب فتح ستد مما املثال،

شاشة، بال ا مداخيل عرف وال خاصة، شطة أل ن املزاول اص

منخصوص ذلك عن تب ي وما املوحدة نية امل مة املسا فرض أمام ا

ش سب ألخرى تفاوتات فئة ومن آلخر ص من   .اك

ة جبار ة املقار اعتماد ضرورة ع املداخالت إحدى وأكدت

مجدية غ ة ختيار ة املقار أن اعتبار ع املعاشات نظام يخص فيما

خرى الفئات تخدم ضرورةوال إ الدعوة تمت كما م، وغ ن املستقل

املتعلقة جتماعية ماية وا ية ال التغطية نظام النظر إعادة

يخص فيما شاركية ة مقار واعتماد ن جتماعي ن والعامل بالعامالت

وال ، جتما للضمان الوط الصندوق لدى ات ا ش سب استخالص

ب عموميسيما ن أساسي ن لنظام ن اضع ا اص لأل سبة ال

مع ية، خدمات تقديم مة م التعاضديات منح وكذا ، وخصو

الص املجال ن ثمر باملس أسوة ا، حول الرقابة آلية إعمال ضرورة

صو طارا القانون مشروع إخراج بضرورة املطالبة تمت كما ،
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الوجود ح إ بالضرائب أفقاملتعلق ية الضر العدالة تحقيق غية

لتحقيق وذلك ية، ال والتغطية جتماعية العدالة وتوسيع تحقيق

جتماعية والتحوالت ات كرا افة يرا جديد تنموي نموذج

ببالدنا قتصادية  .و

م املح س الرئ   ،السيد

م املح الوزراء والسادة   ،نالسيدات

ش املس والسادة مالسيدات املح ن   ،نار
  

جوابھ املالحظاتمعرض بمختلف ر الوز السيد نوه

ن، م املح ن شار املس والسادة السيدات ا أبدا ال القيمة ستفسارات و

املستجد ء ال وأن امل، مت مشروع جتماعية ماية ا مشروع أن وأبان

املغار ميع سبة بال جتماعية ماية ا عميم أنيتمثل كما ة،

ن للمؤمن سبة بال ات ا ش ع عتمد و اصة ا فلسفتھ لھ التقاعد

عناكو  ن متوفر الغ اص لأل سبة بال أيضا جزافية ضات عو

خاص نظام ع يتوفرون ن مشغل الغ اص أن ن ح أطفال،

املادة من ة خ للفقرة وفقا وأفا4للمساعدة القانون، مشروع أنمن د

ضات عو و شة، وال املعوزة للفئات سبة بال مباشرة ضات عو ناك

أو التقاعد سن مشروطة املزاول غ شاط ال   .بوقت

جتماعية ماية ل وشامل عام تصور ناك أن عاموذكر ل ش

ن املشروع ذين صوصول ا وجھ سانةع ال عديل تم التا و ،

أشار كما طار، قانون مقتضيات مع ا ومالءم عية شر عدةإال وجود

ية ال املنظومة إطار ومراسيم ن قوان ع أنھمشار يتمحيث لم

و  عد، ا أنساستكمال غ أخرى، ومراسيم ن قوان ع حاليا شتغال تم

سنة خالل ن املشغل فئة جميع م محددة بآجال ومقيدة ملزمة الوزارة
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سنة2021 خالل الراميد لنظام ن اضع ا اص إحا2022و تم لةو

أخرى  ن السياق قوان   .ذا

مقدم أن أبرز ، الص املجال ثمار س موضوع خصوص و

طبية، أو ية خدمات يقدم ال ة جبار ية ال إالتغطية أشار  كما

أا وذكر ة، شر ال املوارد مستوى ع الوارد أطباءصاص توفر أجانبن

ولتجاوز ة، شر ال املوارد مستوى ع اصل ا صاص ا سد م سا س

ةش وتقو جتماعية ماية ا عميم يجب صاص ا سد املرتبطة االت

الوطنية ية ال   .املنظومة

للتداوي العمومية الفضاءات العالج انية إم فتح أن وأعرب

مائة ع تتوفر ية خدمات بوجود مفيدا ممكن، أمر و شفاء س و

الوط الصندوق مستوى ع ية ال التغطية من للضمانباملائة

جتما)CNSS(جتما حتياط ملنظمات الوط والصندوق ،

)CNOPS (ة ط وا املزمنة مراض   .م

إعدادوأكد ع عمل جتما للضمان الوط الصندوق أن

دمات ا مقدمي جميع مع مباشر ل ش خدماتھ يقدم كب ي معلوما نظام

والتأ الطبية ات واملخت نالطبية ني امل ن ب العالقة أن كما ، الص ن م

ذكره السالف ي املعلوما النظام ق طر عن تم س   .والصندوق

ب املتعلقة املسألة خصوص املراسيمالو إخراج إتأخر أشار ،

تم كماأنھ املعنية، نية امل الفئات مع الصدد، ذا ودات مج عدة بذل

ن الفالح مع شاركية ة مقار فتح بالتنقل،تم املعنية وكذاوالفئات

تفاقيات عض ع م مع التوقيع وتم السنان، أطباء   .الصيادلة،

املستفيدين عدد بلغ املوحدة نية امل مة املسا إطار بأنھ وصرح

جتما للضمان الوط الصندوق إطار م و71وذو 394ألف



7 
 

نكما،مستفيدا املنخرط عدد ا40بلغ تم و ن، د مألف مع لعمل

االت ش افة تجاوز يتم ح جية تدر   .بصفة

الفئات عض رغبة عدم و املطروحة ل املشا ن ب من أن وذكر

لزامي شاور ال إعمال يمكن ال التا و ، الص ن التأم باالنخراط

طار يبقىعلما،ذا النقاش شاور، أن وال التوافق إ للوصول مفتوحا

دفعلما ال استقراريبقىأن الوطو والصندوق ا عميم و نظمة

أن مضيفا ة، ووا مستقرة مداخيلھ ون ت أن يجب جتما للضمان

مات املسا أساس و زا ا الدخل أن اعت عندما حكيما ان املشرع

للمستفيدين سبة   .بال

للضمان الوط الصندوق شية مف ة تقو ضرورة إ ودعا

امل املقاوالت وزجر مختلفجتما تجميع تم س كما للقانون، خالفة

خاصا ا إدار مجلسا ستضم تركيبة ل أن غ امة، با املتعلقة ن القوان

املع   .باملجلس

سبة بال الفئة ذه تلعبھ الذي بالدور أشاد ن، الفنان فئة شأن و

الوزارة تمامات ا حاضرة م وضعي بأن وأشار وللمجتمع، للثقافة

إي ع حلولوستعمل مشجاد استقرار أ عدم أمام خاصة م، وضعي

وتأثر  نية مامل وروناأوضاع جائحة تداعيات من كب ل   .ش

  

م املح س الرئ   ،السيد

م املح الوزراء والسادة   ،نالسيدات

م املح ن شار املس والسادة   ،نالسيدات
  

قانون مشروع رقم30.21رقمبخصوص القانون وتتميم بتغي

بفئاتا98.15 اص ا املرض عن سا جباري ن التأم بنظام ملتعلق
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شاطا يزاولون الذين جراء غ اص و ن املستقل والعمال ن ني امل

املادةخاصا مت نة، ال طرف من التعديالت عض شأنھ تقدمت فقد ،

ن املادت خاصة منھ، املادة37و6و وع ما عل ت التصو تم حيث ،

ا عديل تم كما باإلجماع ا برم   .و

مل سبة بال رقمأما قانون رقم31.21شروع القانون وتتميم بتغي

ن99.15 املستقل والعمال ن ني امل فئات لفائدة للمعاشات نظام بإحداث

خاصا شاطا يزاولون الذين جراء غ اص شأنھو تقدمت فقد ،

املا شأن أخرى عديالت املادةأيضا خاصة ، و تم54واملادة4دة إذ ،

ا عديل تم كما باإلجماع ا برم و املادة وع ما عل ت   .التصو

رقم قانون مشروع ع نة ال صادقت تام، ا 30.21و

رقم القانون وتتميم سا98.15بتغي جباري ن التأم بنظام املتعلق

امل بفئات اص ا املرض غعن اص و ن املستقل والعمال ن ني

رقم قانون مشروع ع و خاصا شاطا يزاولون الذين بتغي31.21جراء

رقم القانون ن99.15وتتميم ني امل فئات لفائدة للمعاشات نظام بإحداث

خاصا شاطا يزاولون الذين جراء غ اص و ن املستقل  والعمال

باإل  ما عديل تم نةجماعكما ال   .داخل
  

  

  
  

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  من طرف الحكومة ةــاللجنعلى  الـــكما أحی ینونــالقان ینروعـمشال
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  حول مشروع قانونحول مشروع قانونالسید وزیر الشغل واإلدماج المھني السید وزیر الشغل واإلدماج المھني   عـرضعـرض

المتعلق بنظام التأمین المتعلق بنظام التأمین   98.1598.15بتغییر وتتمیم القانون رقم بتغییر وتتمیم القانون رقم   30.2130.21رقم رقم 
اإلجباري األساسي عن المرض الخاص بفئات المھنیین والعمال اإلجباري األساسي عن المرض الخاص بفئات المھنیین والعمال 

  غیر األجراء الذین یزاولون نشاطا خاصاغیر األجراء الذین یزاولون نشاطا خاصا  المستقلین واألشخاصالمستقلین واألشخاص
بإحداث بإحداث   99.1599.15بتغییر وتتمیم القانون رقم بتغییر وتتمیم القانون رقم   31.2131.21ومشروع قانون رقم ومشروع قانون رقم 

نظام للمعاشات لفائدة فئات المھنیین والعمال المستقلین واألشخاص غیر نظام للمعاشات لفائدة فئات المھنیین والعمال المستقلین واألشخاص غیر 
  األجراء الذین یزاولون نشاطا خاصااألجراء الذین یزاولون نشاطا خاصا

  



لم للسيــــــالتقديميةــــــال محمــــــة أمكرازــــــد د
دملــــــالشغرــــــوز نــــــو امل يــــــاج

يوم ن شار املس بمجلس جتماعية و الثقافية الشؤون و التعليم نة امام

ن 2021ماي31ثن

نمشروعرض وتتميمبتغي 30- 21 و31 - 21 القانون

نبنظاميتعلق  98.15 رقمالقانون  ساجباري التأم

اصاملرض  عن نبفئاتا ني نوالعمالامل املستقل

اص خاصا؛شاطايزاولون الذينجراءغ و

رقم القانون فئات  99.15و لفائدة للمعاشات نظام بإحداث
الذين جراء غ اص و ن املستقل العمال و ن ني امل

خاصا شاطا يزاولون



املحاور 

رقم القانون وتتميم بتغي قانون مشروع جباري  98.15تقديم ن التأم بنظام يتعلق
عن جراء سا غ اص و ن املستقل والعمال ن ني امل بفئات اص ا املرض

خاصا؛ شاطا يزاولون الذين

رقم القانون وتتميم بتغي قانون مشروع جباري  98.15تقديم ن التأم بنظام يتعلق
عن جراء سا غ اص و ن املستقل والعمال ن ني امل بفئات اص ا املرض

خاصا؛ شاطا يزاولون الذين
11

رقم القانون وتتميم بتغي قانون مشروع لفائدة  99.15تقديم للمعاشات نظام بإحداث
خاصا شاطا يزاولون الذين جراء غ اص و ن املستقل والعمال ن ني امل .فئات

رقم القانون وتتميم بتغي قانون مشروع لفائدة  99.15تقديم للمعاشات نظام بإحداث
خاصا شاطا يزاولون الذين جراء غ اص و ن املستقل والعمال ن ني امل .فئات 22

2



ةسنواتمنذبالدنا راكمت مةتجر ماية مجالم خاللمن, جتماعيةا
ة جيةمقار : تمحيث تدر

ننظامتفعيل2005 خالل• مبدأععتمدالذيجباري،الصالتأم
مة سبةاملخاطر،تحملوالتعاضداملسا اصالقطاعألجراءبال ا
ماعاتالدولةوأعوانوموظفي العمومية،واملؤسساتاملحليةوا

ابإباإلضافة ناملعاشاتأ اصبالقطاع والعام؛ا

عالطبيةاملساعدةنظامعميمأجرأة تمت2012 سنةمنوانطالقا•
ابمستوى  انلفائدةالوطال نالس املحدودالدخلوذوي املعوز

نغ  اضع نأنظمةمننظامأليا ؛جباري التأم سا

◦ 
3

رقم القانون وتتميم بتغي قانون مشرو عن  98.15تقديم سا جباري ن التأم بنظام املرض يتعلق
رقم والقانون خاصا شاطا يزاولون الذين جراء غ اص و ن املستقل والعمال ن ني امل بفئات اص ا

للمعاشات99,15 نظام بإحداث

رقم القانون وتتميم بتغي قانون مشرو عن  98.15تقديم سا جباري ن التأم بنظام املرض يتعلق
رقم والقانون خاصا شاطا يزاولون الذين جراء غ اص و ن املستقل والعمال ن ني امل بفئات اص ا

للمعاشات99,15 نظام بإحداث

عام تقديم



ننظام2016 سنةدخل كما• اصاملرضعنساجباري التأم ا
؛116-12 رقمالقانون بمقتالتنفيذح بالطلبة

شملجتماعيةالتغطيةتوسيعوتم• نوالعمالالعامالتل ل من امل
شغيلالشغلشروطبتحديد19.12 رقمالقانون إصدار خالل وال

نوالعمالبالعامالتاملتعلقة لي .امل

ننظامإحداثوتم• نلفائدةاملرضعنساجباري للتأم املستقل
ناملتعلق98.15 رقمالقانون بمقت عنساجباري التأم

اصاملرض نبفئاتا ني نوالعمالامل اصاملستقل غ و
و 2017 يوليوز 13 الصادر خاصاشاطايزاولون الذينجراء

بمقت2017 دجنالفئاتذهلنفسللمعاشاتنظامإحداث
  ،99-15 رقمالقانون 

4

رقمتقديم القانون وتتميم بتغي قانون عن  98.15مشرو سا جباري ن التأم بنظام املرض يتعلق
رقم والقانون خاصا شاطا يزاولون الذين جراء غ اص و ن املستقل والعمال ن ني امل بفئات اص ا

للمعاشات99,15 نظام بإحداث

رقمتقديم القانون وتتميم بتغي قانون عن  98.15مشرو سا جباري ن التأم بنظام املرض يتعلق
رقم والقانون خاصا شاطا يزاولون الذين جراء غ اص و ن املستقل والعمال ن ني امل بفئات اص ا

للمعاشات99,15 نظام بإحداث

عام تقديم



يةالتغطيةسبةلت اتحسناباملغربال .كب

يةالتغطيةمدونةبمثابة65.00 رقمالقانون دخول فقبل ح ال
يةالتغطيةانت،2005 سنةالتطبيق منفقط% 16 شملال

ة .)سمةمليون 5 حوا( املغار

مستوى عكب تقدمإحراز تمالتطبيقح القانون  ذا دخول ومع
يةالتغطيةسبة غطي ،% 69 إ% 16 منقفزتحيثللساكنةال و

سبةذه نال اضع نلنظاما املدبر املرضعنساجباري التأم
الصندوق طرفمنأو جتماللضمانالوطالصندوق طرفمن

نوكذاجتماحتياطملنظماتالوط ل املساعدةنظامامل
انمنالطبية نالس .املحدودالدخلوذوي املعوز 5

رقمتقديم القانون وتتميم بتغي قانون عن  98.15مشرو سا جباري ن التأم بنظام املرض يتعلق
رقم والقانون خاصا شاطا يزاولون الذين جراء غ اص و ن املستقل والعمال ن ني امل بفئات اص ا

للمعاشات99,15 نظام بإحداث

رقمتقديم القانون وتتميم بتغي قانون عن  98.15مشرو سا جباري ن التأم بنظام املرض يتعلق
رقم والقانون خاصا شاطا يزاولون الذين جراء غ اص و ن املستقل والعمال ن ني امل بفئات اص ا

للمعاشات99,15 نظام بإحداث

عام تقديم



يلإطار  و • أعلنالذيباملغرب  جتماعية  التغطيةعميم ورشت
اللةصاحبعنھ  لسنةالعرشعيدخطابخالل  هللا،نصرها

طابوكذا،2020 يا ملاناملوجھاملل الدورةافتتاحبمناسبةلل
عيةالسنةمنو شر امسةال عيةالواليةمنا شر العاشرة،ال

عد مايةيتعلق09.21 رقمطار القانون عاملصادقةو با
اممالءمةأجلومنجتماعية، اممع99.15 رقمالقانون أح أح

نمشرو إعدادتم طار،قانون  نالقانون :التالي

6

رقمتقديم القانون وتتميم بتغي قانون عن  98.15مشرو سا جباري ن التأم بنظام املرض يتعلق
رقم والقانون خاصا شاطا يزاولون الذين جراء غ اص و ن املستقل والعمال ن ني امل بفئات اص ا

للمعاشات99,15 نظام بإحداث

رقمتقديم القانون وتتميم بتغي قانون عن  98.15مشرو سا جباري ن التأم بنظام املرض يتعلق
رقم والقانون خاصا شاطا يزاولون الذين جراء غ اص و ن املستقل والعمال ن ني امل بفئات اص ا

للمعاشات99,15 نظام بإحداث

عام تقديم



نبنظاميتعلق  98.15 رقم القانون  وتتميمبتغي قانون مشروع التأم

اصاملرض  عنساجباري  نبفئاتا ني نوالعمالامل املستقل

اص  مشروع وكذاخاصا،شاطايزاولون الذينجراءغ و

لفائدةللمعاشاتنظامبإحداث  99.15 رقم القانون عديلبتقانون 

نفئات ني نوالعمالامل اصاملستقل يزاولون الذينجراءغ و

.خاصاشاطا

رقم القانون وتتميم بتغي قانون مشرو عن  98.15تقديم سا جباري ن التأم بنظام اص يتعلق ا املرض
رقم والقانون خاصا شاطا يزاولون الذين جراء غ اص و ن املستقل والعمال ن ني امل بإحداث99,15بفئات

للمعاشات نظام

رقم القانون وتتميم بتغي قانون مشرو عن  98.15تقديم سا جباري ن التأم بنظام اص يتعلق ا املرض
رقم والقانون خاصا شاطا يزاولون الذين جراء غ اص و ن املستقل والعمال ن ني امل بإحداث99,15بفئات

للمعاشات نظام

عام تقديم



انيةإضافة يفإم ناداعتمداصتص امإاس التنظيميةالنصوصأح
عية شر اري وال   العمل؛اا

ونيةالوسائلاعتماد سبةلك يلبال داء؛لل و
يلأثر تحديد ؛بنصال تنظي
بمدةتحديد ر  3 التدر ر أ ستةبدلش نمنلالستفادةش عنجباري التأم

ر و،املرض ةخاللواحدش ؛انتقاليةف
اك اعتماد سبةش اصبال نلأل اضع مةلنظاما نيةاملسا أو املوحدةامل

ياملقاول لنظام االالتكميليةالواجباتأساسعالذا الدولة؛تفرض

رقم القانون وتتميم غي من دف سا  98.15ال جباري ن التأم بنظام يتعلق
الذين عن جراء غ اص و ن املستقل والعمال ن ني امل بفئات اص ا املرض

خاصا شاطا يزاولون

رقم القانون وتتميم غي من دف سا  98.15ال جباري ن التأم بنظام يتعلق
الذين عن جراء غ اص و ن املستقل والعمال ن ني امل بفئات اص ا املرض

خاصا شاطا يزاولون
11



ناصإدراج اضع مةلنظام ا نيةاملسا املقاول لنظامأو املوحدةامل
ي خدماتھ؛منلالستفادةالنظامذاالذا
انيةالصندوق منح اداتمنعفاءإم عات؛ صوائر و التأخعنالز املتا
ختحديد انتار ؛عنالغراماتمفعول سر التأخ
انيةاملؤمنمنح ننظام منستفادةستمرار إم ساجباري التأم

يفائھعدمحالةاملرض  عن النظام؛ذامنستفادةلشروطاس
انيةالصندوق إعطاء ضإم مةتفو اتاستخالصم ا النظامذااملتعلقةش

ماتفاقياتبموجب ذات .الغرضل

رقم القانون وتتميم غي من دف سا  98.15ال جباري ن التأم بنظام يتعلق
الذين عن جراء غ اص و ن املستقل والعمال ن ني امل بفئات اص ا املرض

خاصا شاطا يزاولون

رقم القانون وتتميم غي من دف سا  98.15ال جباري ن التأم بنظام يتعلق
الذين عن جراء غ اص و ن املستقل والعمال ن ني امل بفئات اص ا املرض

خاصا شاطا يزاولون
11



انيةإضافة يفإم نادااصتص امإاس التنظيميةالنصوصأح

عية شر اري وال   العمل؛اا

ونيةالوسائلاعتماد سبةلك يلبال داء؛لل و

انيةالصندوق منح اداتمنعفاءإم عات؛وصوائر  التأخعنالز املتا

ختحديد انتار ؛عنالغراماتمفعول سر التأخ

رقم القانون وتتميم غي من دف فئات   99.15ال لفائدة للمعاشات نظام بإحداث
خاصا شاطا يزاولون الذين جراء غ اص و ن املستقل والعمال ن ني امل

رقم القانون وتتميم غي من دف فئات   99.15ال لفائدة للمعاشات نظام بإحداث
خاصا شاطا يزاولون الذين جراء غ اص و ن املستقل والعمال ن ني امل 22



اكتحديد اتعيطبقمعاملأساسعالنظامذابرسمش ا املتعلقةش

نبنظام سبةاملرضعنساجباري التأم اصلبال نأل اضع لنظام ا

مة نيةاملسا ي؛املقاول لنظامأو املوحدةامل الذا

 ةخاللاختياري املعاشاتنظاماعتبار عليھاملنصوصجلحسبانتقاليةف

مايةاملتعلق09.21 رقمطار القانون  . جتماعيةبا

رقم القانون وتتميم غي من دف فئات   99.15ال لفائدة للمعاشات نظام بإحداث
خاصا شاطا يزاولون الذين جراء غ اص و ن املستقل والعمال ن ني امل

رقم القانون وتتميم غي من دف فئات   99.15ال لفائدة للمعاشات نظام بإحداث
خاصا شاطا يزاولون الذين جراء غ اص و ن املستقل والعمال ن ني امل 22



كم با ان ع شكرا



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      
  المناقشة التفصیلیة لمواد مشروعي القانونینالمناقشة التفصیلیة لمواد مشروعي القانونین

  



1 
 

الواردةاملناقشة للمواد   التفصيلية

قانون  رقم0.213رقممشروع القانون وتتميم 98.15بتغي

ن ني امل بفئات اص ا املرض عن سا جباري ن التأم بنظام املتعلق

و ن املستقل خاصاوالعمال شاطا يزاولون الذين جراء غ    اص

رقموكذا قانون رقم 31.21مشروع القانون وتتميم 99.15بتغي

فئا لفائدة للمعاشات نظام نبإحداث املستقل والعمال ن ني امل ت

غ و خاصااص شاطا يزاولون الذين   .جراء

 
  

 الوا:أوال للمواد التفصيلية قانونةدر املناقشة رقممشروع

رقم30.21 القانون وتتميم جباري98.15بتغي ن التأم بنظام املتعلق

و ن املستقل والعمال ن ني امل بفئات اص ا املرض عن اصسا

خاصا شاطا يزاولون الذين جراء   : غ

بإيجادا:واملادة يةملطالبة ال للتغطية شمولية صيغة

الطبية املساعدة نظام ع التنصيص ضرورة مع   .-الراميد–والتقاعد،

و( : 5املادة اتھ:  )الفقرة الوارد التعب أن ع التأكيد

عدي وضرورة ا، ف والتدقيق ا مضمو تحديد يجب لذا مفتوحا، لاملادة

نية  امل املادةصناف إلغاء أو ال5، إش من تطرحھ قد ملا   .ليا

واب   :ا

املادةكأ بأن بإم5د وجاءت امل يف التص إحداثألغت انية

امل شطة لأل أخرى يفات املوحدةتص نية امل مة املسا ذه،نية بأن مضيفا

يمكن ال اءاملادة خ مع شاور ال عد إال ا عل التنصيص تم ألنھ حاليا ا إلغا

التق عميم و ومة ل العامة سنةمانة حدود إ ا اختيار ون سي اعد

2025.  



2 
 

ال: 6املادة ن ني امل مع شاركية ال ة املقار مسألة إ شارة تمت

ا لتفعيل قانونية آليات إعمال مع محدد زم سقف إطار ا اعتماد   .يجب

واب   :ا

الوزارةأكد أن بحيث املوحدة، نية امل مة املسا إلغاء يمكن ال بأنھ

نية امل الفئات عض أن غ ن، ني امل ن الفاعل مع مشاورات عدة قامت

ابك يوقعوا جرةسيارات  أ املتعلقلم باملشاورات اص ا املحضر ع

مضي العائلية، ضات التعو ع صول ا طة شر مر ذاذا بأن فا

ع والوزارة ره، م لھ نالتعديل ني امل مع شاور ال مبدأ وفق   .مل

يمكن: 7املادة ال ي و لك يل ال مسألة إ شارة تمت

ع االت إش تخلق يلأن ال رأال خالف ن ح جيدا، عد الذي ي ىتلقا

املتدخل وضعيةعض عة متا حول الية إش سيطرح ي التلقا يل ال أن ن

جراء   .عض

واب   :ا

قانونأو ا عل منصوص ونية لك املنصة استعمال بأن

ضمانا قانونيا ا مراعا يجب محددة مساطر يحدد الذي ية ال التغطية

جرا ةقوق ج من ة،ء ج من جتما للضمان الوط وللصندوق

مضيفا منأخرى، ا نا است يتم ال الفئات ستحدد التنظيمية ن القوان بأن

ا سر بدء وكذا ي، و لك يل املحددةنال الطعن ومدة قتطاع خ تار

أش   .رستة

مناقشة:  8املادة   بدون

مناقشة: 12املادة   بدون

مناقشة:  13املادة   بدون

مناقشة: 14املادة   بدون
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قد: 15املادة الذي ال ش حول ساؤل املادة ذه شأن طرح

بخصوص التغطيةاصيطرح نظامي لتدب سبة بال جراء غ

والتقاعد ية ع) AMO(ال يتوفر والذي داري املجلس لدن من املس

ن النظام كال كيبة ال   .نفس

واب   :ا

ظأكد كي1972بأن ال إ زالتش ال وال الثالثية بة

مختلفة تركيبة ما لد التقاعد ونظام ية ال التغطية نظام وأن معتمدة،

ن نبحسب املنخرط   .وعية

مناقشة: 22املادة   بدون

مناقشة: 23املادة   بدون

مناقشة: 24املادة   بدون

الدولة: 27املادة ن ب ما ساو م ل ش الغرامات بأداء املطالبة

التنظيمية جراء وضعية مراقبة وضرورة لھ   .واملؤمن

واب   :ا

الغأو تنظيبأن بنص ستحدد   .رامات

مناقشة:  37املادة   بدون

ّاملادة   :الثانية

واملادة14مكررة،12املواد( مناقشة: )مكررة28مكررة   بدون

مناقشةبدو :الثالثةاملادة   ن

عةاملادة مناقشة:الرا   بدون
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 الوا: ثانيا للمواد التفصيلية قانونةدر املناقشة رقممشروع

القانون31.21 وتتميم لفائدة99.15رقمبتغي للمعاشات نظام بإحداث

يزاولون الذين جراء غ اص و ن املستقل والعمال ن ني امل فئات

خاصا   شاطا

  )3/4/8/14/15/16/17/23/54( :واملادة

اطرح عل التنصيص يتم لم ال لزامية موضوع حول ساؤل

ديدة ا للفئات النص   .ذا

واب   :ا

مشروعأو م إل شارة تمت رقمبأنھ سيماوال 30.21قانون

ورد37املادة ما وكذا ا، رقممن54املادةم قانون   .31.21مشروع

  :الثانيةاملادة

مناقشة) :مكررة50ادةامل(   بدون

مناقشة:ةلثالثااملادة   بدون

عةاملادة شمل: الرا ال نتقالية ة الف حول ساؤالت طرحت

املعاش لنظام ن اضع ا ذهاص تحديد ضرورة مع ختياري، ات

املست   .فيدةالفئة

واب   : ا

تمأو س لكن قائمة، و الثانية، املادة وردت لزامية بأن

جية تدر بصفة التقاعد نظام نخراط تم وس الحقا، ا ونو ،إلغا سي

تنظيااختيار بنص ستحدد ال نتقالية غايةاملرحلة ،2025إ

الدخل بخصوص أما إلزامي، ل ش املعاشات لنظام ضوع ا تم س بحيث

سبة تحديده تم فقد ، زا بمقت%1,5ا سبة ال ذه غي تم وس ،

املعاش  نظام مبدأ تطبيق انطلقت الوزارة أن إ ا مش ختياريمرسوم،



5 
 

ا عض لفائدة مؤقتة املثال،كمرحلة يل س ع العدول دفة املس لفئات

بأن الواقع1972ظمضيفا أرض ع متجاوزة بنود عدة   .يتضمن

الدخلكما مسألة مت و عة الرا املادة حول ساؤالت طرحت

ع  النقط وشراء زا الصندوقا ع ن النظام ذين لدى نخراط

للضمان  منالوط ستفادة باألمر ن للمعني يخول والذي جتما

ا منخدما عة الرا املادة من ة خ الفقرة بحذف املطالبة إ إضافة ؟،

ضمانا املعاشات التطبيقنظام   .للمرونة

جتماجواب للضمان الوط للصندوق العام   :املدير

تحديدهأو تم زا ا الدخل يخص فيما ى د د ا بأن

حدة100 ع صنف ل ل الفردي الدخل مراعاة ضمان مع م   .در

  



 

  
  

 

  
  
  

بتغییر وتتمیم  30.21مشروع قانون رقم  تائج التصویت علىن
المتعلق بنظام التأمین اإلجباري عن  98.15القانون رقم 

المرض الخاص بفئات المھنیین والعمال المستقلین واألشخاص 
  غیر األجراء الذین یزاولون نشاطا خاصا



 

 98.15بتغییر وتتمیم القانون رقم  30.21مشروع قانون رقم  تائج التصویت علىن
المتعلق بنظام التأمین اإلجباري عن المرض الخاص بفئات المھنیین والعمال المستقلین 

  واألشخاص غیر األجراء الذین یزاولون نشاطا خاصا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                  

 
 

  نتیجة التصویت  المــــــــــــادة

  اإلجماع كما جاءت  المادة األولى

 اإلجماع كما جاءت -  5المادة  -

اإلجماع كما عدلت من طرف  -  6المادة  -
 اللجنة

  اإلجماع كما جاءت -  7المادة  -
  اإلجماع كما جاءت -  8المادة  -
  اإلجماع كما جاءت -  12المادة  -
  اإلجماع كما جاءت -  13المادة  -
  اإلجماع كما جاءت -  14المادة  -
 اإلجماع كما جاءت -  15المادة  -

 اإلجماع كما جاءت -  22المادة  -

 اإلجماع كما جاءت -  23المادة  -

 اإلجماع كما جاءت -  24المادة  -

 اإلجماع كما جاءت -  27المادة  -

ف اإلجماع كما عدلت من طر -  37المادة  -
  اللجنة

  اإلجماع كما عدلت  المادة األولى برمتھا

  اإلجماع كما جاءت  المادة الثانیة

  اإلجماع كما جاءت  المادة الثالثة

  اإلجماع كما جاءت  المادة الرابعة
  

  اإلجماع كما عدل :نتیجة التصویت على مشروع القانون  برمتھ 
  

  
 



 

  
  
  
  
  
  

بتغییر وتتمیم  31.21مشروع قانون  تائج التصویت علىن
بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات  99.15القانون رقم 

المھنیین والعمال المستقلین واألشخاص غیر األجراء الذین 
  یزاولون نشاطا خاصا



 

بإحداث  99.15بتغییر وتتمیم القانون رقم  31.21مشروع قانون  تائج التصویت علىن
نظام للمعاشات لفائدة فئات المھنیین والعمال المستقلین واألشخاص غیر األجراء الذین 

  یزاولون نشاطا خاصا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                  

 
 

  نتیجة التصویت  ادةــــــــــــالم

  اإلجماع كما جاءت  المادة األولى

 اإلجماع كما جاءت -  3المادة  -

عدلت من طرف اإلجماع كما  -  4المادة  -
 اللجنة

  اإلجماع كما جاءت -  8المادة  -
  اإلجماع كما جاءت -  14المادة  -
  اإلجماع كما جاءت -  15المادة  -
  اإلجماع كما جاءت -  16المادة  -
 اإلجماع كما جاءت -  17المادة  -

 اإلجماع كما جاءت -  23المادة  -

عدلت من طرف اإلجماع كما  -  54المادة  -
 اللجنة

  اإلجماع كما عدلت  المادة األولى برمتھا

  المادة الثانیة
  )مكررة 50المادة (

  اإلجماع كما جاءت

  اإلجماع كما جاءت  ثالثةالمادة ال

  عدلت من طرف اللجنةاإلجماع كما   المادة الرابعة
  

  اإلجماع كما عدل :تیجة التصویت على مشروع القانون  برمتھ ن
  

  



 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ة النھائیة لمشروعي قانون كما وافقت علیھما اللجنة معدلینالصیغ



املادة األولى

تغير أو تتمم على النحو التالي أحكام املواد 5 )الفقرة األولى( و6 
و7 و8 و12 )الفقرة األولى( و13 )الفقرة األولى( و14 و15 و22 و23 
و24 )الفقرة األولى( و27 و37 من القانون رقم 98.15 املتعلق بنظام 
التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض الخاص بفئات املهنيين والعمال 
املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الصادر 
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.15 بتاريخ 28 من رمضان 1438 

)23 يونيو 2017( :

»املادة 5 )الفقرة األولى(. - يصنف األشخاص ……....…........................ 
معايير  تصنيفهم حسب  يمكن  كما  يزاولونها.  التي  واألنشطة  »املهن 
»تعتمد استنادا إلى أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها 

»العمل.«

»املادة 6. - تحدد كيفيات تطبيق نظام التأمين اإلجباري األسا�سي 
عن املرض املشار إليه في املادة األولى أعاله، بالنسبة لكل صنف أو 
صنف فرعي أو مجموعة من األصناف املشار إليها في املادة 5 أعاله، 
والفرقاء  املعنية  الفئات  مع  مشاورات  إجراء  بعد  يتخذ  بمرسوم 

االجتماعيين عند اإلقتضاء.

»املادة 7. - يتعين على كل ………………………. إليها في املادة 15 أدناه، 
»عبر املنصة اإللكترونية املحدثة لهذا الغرض أو عبر أي وسيلة أخرى 

»تحدد بنص تنظيمي.

»ويتعين على الهيئة ………………. بطاقة تسجيل.

»يجب أن يكون …… التسجيل معلال.

بتسجليه  أعاله،  األولى  املادة  في   ............ املكلفة  الهيئة  »تقوم 
»تلقائيا. كما يمكن للهيئة املكلفة بالتدبير أن تقوم بتسجيل األشخاص 
الهيئات  من  بها  املتوصل  البيانات  قاعدة  من  انطالقا  »املذكورين، 

»املنصوص عليها في املادتين 10 و11 أدناه. 

»وفي هاتين الحالتين، تقوم الهيئة املكلفة بالتدبير بإشعار املعنيين 
ببطائق  موافاتهم  مع  بتسجيلهم  لديها،  املتوفرة  بعناوينهم  »باألمر، 

»التسجيل.

»تحدد بنص تنظيمي .............................. مع مراعاة أحكام الفقرة 

»السابقة.

»املادة 8. - يسري أثر التسجيل .............................. ابتداء من التاريخ 

»املحدد في النص التنظيمي املنصوص عليه في املادة 6 أعاله حسب كل 

»صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من األصناف املذكورة أعاله. 

»ويحق للمعني باألمر الطعن داخل أجل ستة )6( أشهر من تاريخ 

»توجيه اإلشعار املنصوص عليه في املادة 7 أعاله، أمام ......................... 

»املادة 15 أدناه.« 

»املادة 12 )الفقرة األولى(. - يتعين على كل ......................... بالتدبير 
»االشتراكات املستحقة، عبر الوسائل اإللكترونية أو أي وسيلة أخرى 

»وخالل اآلجال، املحددة............................................ في املادة 3 أعاله.«

»املادة 13 )الفقرة األولى(. - يتعين على كل مؤمن .................... مدة 

»تدريب محددة في ثالثة أشهر تبتدئ من ..................... في املادة األولى 

»أعاله.«

»املادة 14. - كل انقطاع عن مزاولة املهنة أو النشاط ملدة متصلة 

»تفوق ثالثة أشهر .............. وبالتالي وقف تقديمها.

»غير أنه يتعين على الهيئة ........................ لهؤالء األشخاص ولذوي 

»حقوقهم.

»تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذه املادة، وال سيما فيما 

»يتعلق بمدة االستفادة من الخدمات وكيفية تسوية وضعية املؤمنين 

»املعنيين.

»املادة 15. - ويعهد بتدبير ..................... بنظام الضمان االجتماعي.

»يختص مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي بالنظر 

»في جميع املسائل املتعلقة بتدبير نظام التأمين اإلجباري األسا�سي عن 

»املرض لفائدة األشخاص املشار إليهم في املادة 3 من هذا القانون، 

»وكذا بالبت في جميع القضايا املرتبطة بهذا النظام.«

مشروع قانون رقم 30.21
 بتغيير وتتميم القانون رقم 98.15

 املتعلق بنظام التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض
 الخاص بفئات املهنيين والعمال املستقلين

واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا
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»املادة 22. - يتم تحديد االشتراك ........................ مجموعة األصناف 
املداخيل  تحديد  كيفيات  تنظيمي  بنص  تحدد  إليه،  ينتمي  »الذي 

»الجزافية.

»غير أن االشتراك املذكور، يحدد بالنسبة لألشخاص الخاضعين 
»لنظام املساهمة املهنية املوحدة أو لنظام املقاول الذاتي على أساس 
»الواجبات التكميلية التي تفرضها عليهم الدولة وفق التشريع الجاري 

»به العمل.

»ويحدد اشتراك ........................التقاعد التكميلي عند وجوده.

»املادة 23. - مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من املادة 22 أعاله، 
»تحدد نسب االشتراكات ........................ الوطنية للتأمين الصحي.

»وفي حالة عدم وجود توازن مالي، يتم تعديل :

» - نسبة االشتراك طبقا لنفس الشروط بعد استشارة الفرقاء 
»االجتماعيين والهيئات املنصوص عليها في املادة 10 من القانون 
»السالف الذكر رقم 98.15 املمثلة في مجلس اإلدارة املشار إليه 

»في املادة 15 منه ؛

» - الواجبات التكميلية املشار إليها في املادة 22 أعاله.«

»املادة 24 )الفقرة األولى(. - مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من 
»املادة 22 أعاله، يقدر مبلغ االشتراك املستحق ..................... عن مزاولة 

»نشاطه أو مهنته.«

»املادة 27. - يترتب عن كل تأخير في دفع ............................ واحد عن 
»كل سنة.

»يسري مفعول تطبيق غرامات التأخير ابتداء من اليوم األول من 
»الشهر املوالي للشهر املستحق.

»تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق أحكام هذه املادة بالنسبة 
»لألشخاص املشار إليهم في الفقرة الثانية من املادة 22 أعاله.«

»املادة 37. - تدخل أحكام هذا القانون ......................... أو مجموعة 
»من األصناف املذكورة.

استثناء من أحكام الفقرة السابقة تدخل أحكام القانون رقم 
التنفيذ بالنسبة لبعض الفئات التي شملتها املراسيم  98.15 حيز 
الخاصة الصادرة قبل دخول هذا القانون  حيز  التنفيذ، ابتداء من 
فاتح الشهر املوالي للشهر الذي سيتم فيه نشر  هذا القانون  بالجريدة 

الرسمية.  وتحدد الئحة هذه الفئات بنص تنظيمي.«

املادة الثانية

املكررة  12 باملواد   98.15 رقم  الذكر  السالف  القانون  يتمم 
و14 املكررة و28 املكررة التالية:

»املادة 12 املكررة. - تؤهل الهيئة املكلفة بالتدبير ألن تفوض تحت 
»مسؤوليتها إلى مؤسسة عمومية أو إلى شخص اعتباري من أشخاص 
املتعلقة  االشتراكات  استخالص  مهمة  الخاص،  أو  العام  »القانون 
»بالتأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض، بموجب اتفاقيات تبرم لهذا 

»الغرض يحدد نموذجها بنص تنظمي.«

لكل  يجوز  أعاله،   14 املادة  ألحكام  خالفا   - املكررة.   14 »املادة 
»شخص خاضع لنظام التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض املشار إليه 
»في املادة األولى من هذا القانون، لم يعد يستوفي شروط االستفادة من 
»هذا النظام، أن يستمر في االستفادة من هذا النظام، شريطة أال يكون 

»خاضعا ألي نظام آخر للتأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض.

»تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه املادة بنص تنظيمي.«

»املادة 28 املكررة. - يمكن للصندوق أن يمنح إعفاءات من الزيادات 
»عن التأخير وصوائر املتابعات املنصوص عليها على التوالي في املادتين 27 
الشريف  الظهير  في  املحددة  والكيفيات  الشروط  وفق  أعاله،  »و28 

»املعتبر بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.72.184.«

املادة الثالثة

تنسخ أحكام املواد 16 و17 و18 و19 من القانون السالف الذكر 
رقم 98.15.

املادة الرابعة

استثناء من أحكام الفقرة األولى من املادة 13 من القانون السالف 
الذكر رقم 98.15، تحدد في ثالثين )30( يوما مدة التدريب املنصوص 
عليها في املادة 13 املذكورة، وذلك بصورة انتقالية خالل الفترة  املحددة 
من أجل تعميم التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض املنصوص عليها 
في البند األول من املادة 17 من القانون - اإلطار رقم 09.21 املتعلق 

بالحماية االجتماعية.

           



املادة األولى

تغير أو تتمم على النحو التالي أحكام املواد 3 )الفقرة األولى( و4 و8 
و14 و15 و16 و17 و23 )الفقرة األولى(، و54 من القانون رقم 99.15 
املستقلين  والعمال  املهنيين  فئات  لفائدة  للمعاشات  نظام  بإحداث 

واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا :

»املادة 3 )الفقرة األولى(. - يصنف األشخاص …....…… حسب املهن 
تعتمد  معايير  حسب  تصنيفهم  يمكن  كما  يزاولونها.  التي  »واألنشطة 
»استنادا إلى أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.«

»املادة 4. - تحدد كيفيات تطبيق نظام املعاشات املحدث بموجب 
هذا القانون، بالنسبة لكل صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من 
األصناف املشار إليها في املادة 3 أعاله، بمرسوم يتخذ بعد إجراء 

مشاورات مع الفئات املعنية والفرقاء االجتماعيين عند اإلقتضاء.

» املادة 8. - يعهد بتدبير ..................... بنظام الضمان االجتماعي.

»يختص مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي بالنظر 
»في جميع املسائل املتعلقة بتدبير نظام املعاشات لفائدة فئات املهنيين 
نشاطا  يزاولون  الذين  األجراء  غير  واألشخاص  املستقلين  »والعمال 
»خاصا املشار إليهم في املادة 2 من هذا القانون، وكذا بالبت في جميع 

»القضايا املرتبطة بهذا النظام.«

»املادة 14. - يتعين على كل منخرط ................ االشتراكات املستحقة، 
»عبر الوسائل  اإللكترونية أو أي وسيلة أخرى وخالل اآلجال، املحددة 

»بنص تنظيمي بالنسبة ................. إليهم في املادة 2 أعاله.

»مع مراعاة أحكام ...................على أساس الدخل الجزافي، املحدد 
»بنص تنظيمي، املطبق على.................... ينتمي إليه.

»يتم بالنسبة لألشخاص املشار إليهم في الفقرة الثانية من املادة 22 
»من القانون السالف الذكر رقم 98.15، تحديد مبلغ االشتراك برسم 
»نظام املعاشات املستحق على كل منخرط على أساس معامل يطبق 
»على االشتراكات املتعلقة بنظام التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض 
»الخاص بفئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء 
الكيفيات املحددة بنص  يزاولون نشاطا خاصا، وذلك وفق  »الذين 

»تنظيمي.

»املادة 15. - يمكن للمنخرط أن يختار عند تسجيله، حسب الحالة، 

»وعاء اشتراك يفوق الدخل الجزافي أو مقدار االشتراك املطبق على 

»الصنف .............. الذي ينتمي إليه.

 »كما يمكنه، حسب الحالة، تغيير وعاء اشتراكه أو مبلغ اشتراكه

»إما بالعودة إلى وعاء االشتراك أو مبلغ االشتراك املطبق على ................... 

»تغيير وعاء اشتراكه أو مبلغ اشتراكه إلى دخل جزافي أو مبلغ اشتراك 

»يفوق ذلك املطبق ............... الذي ينتمي إليه.

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة 16. - مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من املادة 14 أعاله، 

»يقدر مبلغ االشتراك .............. تحدد بنص تنظيمي.

»املادة 17. -يترتب عن كل ............................ شهر تأخير  موال.

»يسري مفعول تطبيق غرامات التأخير ابتداء من اليوم األول من 

»الشهر املوالي للشهر املستحق.«

في  إليه  املشار  االشتراك  على  زيادة   - األولى(.  )الفقرة   23 »املادة 

 »الفقرة الثالثة من املادة 14 واملادة 16 أعاله، يمكن للمنخرط ..............

»يحدد بنص تنظيمي.«

 »املادة 54. - تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ، ......................

»أو مجموعة من األصناف املذكورة.«

استثناء من أحكام  الفقرة السابقة، تدخل أحكام القانون رقم 

99.15 حيز  التنفيذ بالنسبة لألصناف التي شملتها املراسيم الخاصة 

الصادرة  قبل دخول هذا القانون حيز  التنفيذ، ابتداء من فاتح الشهر 

املوالي للشهر الذي سيتم فيه نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.

مشروع قانون رقم 31.21
 بتغيير وتتميم القانون رقم 99.15

 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات املهنيين
 والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء

الذين يزاولون نشاطا خاصا



-2-

املادة الثانية

99.15 رقم  الذكر  السالف  القانون  التالي  النحو  على   يتمم 

باملادة 50 املكررة التالية :

من  إعفاءات  يمنح  أن  للصندوق  يمكن   - املكررة.   50 »املادة 

 »الزيادات عن التأخير ومن صوائر املتابعات املنصوص عليها، على التوالي،

»في املادتين 17 و50 من هذا القانون، وفق الشروط والكيفيات املحددة 

»في الظهير الشريف املعتبر  بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.72.184.«

املادة الثالثة

تنسخ أحكام املواد 5 و9 و10 و11 من القانون رقم 99.15 بإحداث 

نظام للمعاشات لفائدة فئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص 

غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

املادة الرابعة

الذكر  السالف  القانون  من  و6   2 املادتين  أحكام  من  استثناء 

بالنسبة  اختياريا  املعاشات  لنظام  الخضوع  يعتبر  رقم 99.15، 

لألشخاص املشار إليهم في املادة 2 املذكورة، خالل فترة انتقالية، تحدد 

 بنص تنظيمي، مع مراعاة أحكام البند الثالث من املادة 17 من القانون -

اإلطار رقم 09.21 املتعلق بالحماية االجتماعية.

يمكن لكل شخص من األشخاص املشار إليهم في املادة 2 السالفة 

أن  املرض  عن  األسا�سي  اإلجباري  التأمين  لنظام  الخاضعين  الذكر 

يطلب االستفادة، خالل الفترة االنتقالية املذكورة، من نظام املعاشات 

املحدث بموجب القانون املذكور رقم 99.15.

نظام  برسم  باألمر  املعني  بتسجيل  بالتدبير  املكلفة  الهيئة  تقوم 

املعاشات املذكور على أساس طلب التسجيل الذي تقدم به لالستفادة 

من نظام التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض.

تسري أحكام هذه املادة على الخاضعين لنظام املعاشات املحدث 

بموجب القانون السالف الذكر رقم 99.15 والذين صدرت، قبل تاريخ 

دخول هذا القانون حيز التنفيذ، النصوص التنظيمية الالزمة لتطبيق 

أحكام القانون املذكور عليهم.
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