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سم الله م ب   الرحمان  الرحي 

 السيد الرئيس احملرتم، 

 ن،والسيدات والسادة الوزراء احملرتم

 ن.ون احملرتموالسيدات والسادة املستشار

 

املوقر  مجلسنا  أنظار  على  أعرض  أن  أ  ،يشرفني  الذي  لجنة  التقرير  عدته 

وع قانون  دراستها ملشر ة، بمناسبة  ابية والبنيات األساسي ر ية والجماعات التالداخل

وسياسة  ىيتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة األعمال االجتماعية للسكن 13.16 رقم

 املدينة. 

م تدارست   الشروع  اللجنة  املنعقدة    قانون هذا  اجتماعاتها  التوالي  في  على 

، برئاسة 2021  وفاتح فبراير  يرينا   25،  2019ز  ليو يو   24،  2017غشت    8بتواريخ  

خليفة األول لرئيس دالوي ال شير العب، والسيد البالسيد أحمد شد رئيس اللجنة

تولي وزارة    ،اللجنة املتعاقبين على  الوزراء  السادة  الوطني إ وبحضور  التراب  عداد 

الوزير   والسيد  بنعبد هللا،  نبيل  محمد  الوزير  السيد  املدينة  وسياسة  واإلسكان 

 هة بوشارب. والسيدة الوزيرة نز   ،د الفاس يحاأل  عبد
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د  م السيد أح  املنعقد برئاسة  2021ر  يناي   25وخالل اجتماع اللجنة بتاريخ  

الوطني   شد التراب  اعداد  وزيرة  بوشارب  نزهة  السيدة  وبحضور  اللجنة  رئيس 

السيدة الوزيرة قانون، قدمت  ال  مشروع هذا  لتدارس  ،واإلسكان وسياسة املدينة

ة لة باألساس في االهتمام والعناي ه على أهمية هذا املشروع املتمثي ف  كدتعرضا أ

البشري، باعتباره املحرك األساس ي للرفع من مستوى   جتماعي للعنصربالجانب اال 

وتقوية  والتضامن،  التعاون  وتعزيز  االنتماء  روح  وتكريس  اإلداري  العطاء 

األخال  وتدعيم  التواصل،  جسور  ومد  اإلنسانية  القيم املق  العالقات  على  بنية 

 تلف الفئات العاملة بالوزارة.املشتركة بين مخ

 تالتي مر منها هذا املشروع، مشيرة إلى أنه تمراحل املسطرية  وأشارت إلى امل 

بتاريخ   الحكومي  املجلس  في  عليه  ليتم  2016يوليوز    26املصادقة  على   إحالته، 

بتاريخ   املستشارين  ت2016غشت    9مجلس  أنه  على  مؤكدة  إخراجه   في  أخر، 

الح  الهيكلة  تغيير  التيبسبب  الوزارية  والتعديالت  ال  كومية  هذا  قطاع، عرفها 

 على إخراجه في أقرب اآلجال.  الش يء الذي جعلها مصرة

هذا املشروع بين مختلف املعنيين    نوأفادت أنه قد تم االتفاق على مضامي

مو  تشاركية ومشاورات  مقاربة  اعتماد  بالوزارة وذلك من خالل  داخليةبه   ، سعة 
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نقابات كافة  مع  االجت  وخصوصا  األعمال  ومستخدمي وجمعيات  ملوظفي   ماعية 

ال التراب  إعداد  املدينةقطاع  وسياسة  واإلسكان  والتعمير  واملؤسسات    ،وطني 

ل  التابعة  مشيرةه  والشركات  وصايته،  تحت  املوضوعة  التي   أو  الخدمات  أن  إلى 

 مستفيدة ومستفيد.  7120سيتم تقديمها سيستفيد منها ما يناهز 

تنوعة  قانون يمنح لهذه املؤسسة صالحيات مع هذا الرو مشوأشارت إلى أن  

وتنمية   وتدبير  بإحداث  الوضعية تتعلق  تحسين  إلى  الهادفة  املشاريع  كل 

للموظفين وإبرام    االجتماعية  للسكن  الولوج  وتشجيع  ودعم  واملستخدمين 

املعن واملؤسسات  الهيئات  مع  والعقود  القروض االتفاقيات  إلى  الولوج  لتسيير  ية 

تفصيلوالتم بشروط  املختلفة  والخدمات  إجراءاية، إضافة  ويل  اجإلى  تماعية ت 

 أخرى في مجاالت التطبيب والترفيه والتنشيط. 

السيدة   تطرقت  من كما  يتكون  الذي  القانون  مشروع  هيكلة  إلى  الوزيرة 

لل والتسيير  بالتنظيم  املتعلقة  األحكام  وإلى  أبواب،  قبل  خمسة  من  مؤسسة 

لي  تنظيم املا تعلقة بالوإدارة املؤسسة، وكذلك األحكام امل   مجلس التوجيه والتتبع

 واملراقبة. 
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 السيد الرئيس احملرتم، 

 ،نوالسيدات والسادة الوزراء احملرتم

 ن.ون احملرتموالسيدات والسادة املستشار

بتاريخ  املنعقد  اللجنة  اجتماع  خالل  العامة  املناقشة  إطار  وفي 

ا  2017غشت 8 السيد  ترأسه  لالعبدال لبشير  والذي  األول  الخليفة   رئيس وي 

وبحضاللجنة الس،  الوطني ور  التراب  إعداد  وزير  هللا  بنعبد  نبيل  محمد  يد 

ا وسياسة  واإلسكان  املستشارون  والتعمير  والسادة  السيدات  تقدم  ملدينة، 

االجتماعي بالجانب  االهتمام  على  الوزير  للسيد  والتقدير  للموظفين   بالشكر 

الت الخدمات  على  كما  وتحفيزهم  القطاع،  لهذا  خدمة  يقدمونها  أغل ي  ب  أشادت 

االختصاالتدخال  بأهمية  للمؤسسةت  املوكولة  واملهام  تعز   صات  إطار  يز في 

 سستها. ؤ ت االجتماعية وممنظومة الخدما 

ل بعض املتدخلين في هذا اإلطار حول النظام الخاص بموظفي وأطر ءوتسا 

 ن خدمات هذه املؤسسة. رية وعن كيفية إدماجهم لالستفادة مضالوكاالت الح

كيفية    التساؤل تم   هذه  حول  الجهوية  مالءمة  للتمثيلية  املؤسسة 

 واإلقليمية للوزارة.
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لى كيفية تشكيل مجلس إدارة املؤسسة منتقدا  كما تطرق أحد املتدخلين إ

في ومطالبا  االنتخاب  صيغة  على  التعيين  صيغة  تغليب  إلى  الوقت   امليول  نفس 

مجلس تشكيل  عملية  والقطع    بإعطاء  الديمقراطي  البعد  أشكال  اإلدارة  مع 

املؤ   التعيينات هذه  مثل  باالستقاللي في  تمتيعها  مع  االجتماعية  املالية   ةسسات 

 ة. واإلداري

من  مالءمة  صيغة  عن  البحث  إلى  املستشارون  والسادة  السيدات  وأشار 

  ون ديستفيصيغتها الحكومية الحالية    يأجل جعل كافة أطر ومستخدمي الوزارة ف

 ساواة. عن خدمات هذه املؤسسة على قدم امل

حول  تو  دراسة  بإعداد  املطالبة  القانون مت  تهم   مشروع  دقيق،  بشكل 

والخدمات التنظيمقتضيات  بالخصوص   للمؤسسة  واملالي  اإلداري  والتسيير  م 

سات األخرى املشابهة س مع قوانين بعض املؤ   جتماعية املقدمة والقيام بمقارنتها اال 

لالستفادة   وتجاوز له  التي منها  والصعوبات  املشاكل  أرض   مستقبال  على  تعرفها 

 العمل االجتماعي.الواقع للرقي ب

التي   العامة  املناقشة  إطار  اجتماع  في  ترأسه   2021يناير    25عرفها  والذي 

نوه  بوشارب  نزهة  الوزيرة  السيدة  وبحضور  شد  أحمد  اللجنة  رئيس  السيد 
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املستشارو ا والسادة  ان  لسيدات  املبالعرض  وبلقيم  بالجانب   ها اهتمامقدم 

ل علىاالجتماعي  وتحفيزهم  القطاع  ما  لموظفين  لهذا  باعتباره   يقدمونه  لتطويره 

لل  أساسية  املجاليةرافعة  بأهمية تنمية  التدخالت  أغلب  أشادت  كما   ،

منظومة   تعزيز  إطار  في  للمؤسسة  املوكولة  واملهام  الخدمات االختصاصات 

 االجتماعية ومأسستها. 

بدراسة    أغلب  وأجمع اإلسراع  ضرورة  على  القانون شماملتدخلين    روع 

الحقيق االهتمام  أن  على  مؤكدين  ممكن،  وقت  أقرب  في  ة  للحكوم  يوإخراجه 

بموظفيها يجب أن يتم من خالل االهتمام بالجانب االجتماعي، مطالبين الحكومة 

االجت االتفاق  بتنزيل  ل  بااللتزام  بالنسب   2019أبريل    27ماعي  لذوي  وخصوصا  ة 

 ترقي في ساللم الوظيفة العمومية. ار في الاالستمر  الدخل املحدود واملحرومين من

املستشارين أن كل القطاعات التابعة للوزارة لها جمعية ة  السادوأفاد أحد  

لألعمال االجتماعية، مطالبا بضرورة الحرص على انصهار كل هذه الجمعيات في 

م كافة املنخرطين عوض تغليب مصلحة ملؤسسة التي من املفروض فيها أن تخد ا

 هة أخرى. هة على جج
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إدار  مجلس  تشكيل  كيفية  إلى  املتدخلين  أحد  تطرق  مركزا  كما  املؤسسة  ة 

التعيين،   منطق  عوض  والتمثيلية  االنتخابية  املرجعية  تغليب  ضرورة  على 

لك بنصه على انتخاب مجموعة مستحسنا الصيغة التي جاء بها هذا املشروع وذ

 رطين.لي املنخطين وممثولين على هذه املؤسسة من طرف املنخر من املسؤ 

ا ضرورة  على  املستشارون  والسادة  السيدات  األطر  وشدد  كافة  ستفادة 

باملؤسسات  العاملين  إلى  باإلضافة  املؤسسة  هذه  خدمات  من  واملوظفين 

والبحث عن صيغة مال للوزارة  التابعة  متأثرة  ءالعمومية  غير  أجل جعلها  مة من 

 ر الهيكلة الحكومية في املستقبل.  بتغيي

تجدر   الفاس ي  أن  إال    اإلشارةكما  االحد  الوزير عبد  التراب إوزير  السيد  عداد 

املدينة    واإلسكانالوطني   املشرو ق وسياسة  نفس  بتقديم عرض حول  قاام  ي  فنون  ع 

اللجنة اللجنة  برئاسة    االجتماع  شدالسيد  رئيس  يوليوز    24بتاريخ  املنعقد    أحمد 

2019 . 

 م، ئيس احملرتالسيد الر

 ن،واحملرتمالسيدات والسادة الوزراء 

 ن.ون احملرتموالسيدات والسادة املستشار
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غشت    8  )اجتماع  عبد هللا في إطار جوابهتقدم السيد الوزير محمد نبيل بن

والتقد2017 بالشكر  إل(  املستشاريسال ى  ير  والسادة  مال يدات  على  حظاتهم ن 

ي  طالب باإلسراع ف  ا ، كم مشروع القانون مع  واستفساراتهم وعلى التفاعل اإليجابي  

 عليه في الدورة املقبلة.   ةمناقشته وتحيينه قصد املصادق

أكد   الوزارة  هيكلة  مع  للمؤسسة  التنظيمية  الصيغة  مالءمة  وبخصوص 

املديريات ث تمثيلية اجتماعية للمؤسسة بكل  داإحالسيد الوزير على أنه سيتم  

مو  قصد  واإلقليمية  أعمالجهوية  اال اكبة  بها  الها  والنهوض  وتعميم جتماعية 

 االستفادة لكل املوظفين مركزيا وجهويا. 

املؤسسة   هذه  أن  إلى  الوزير  السيد  أشار  العمران  بمؤسسة  يتعلق  وفيما 

الخاص ويخضع لهم نظامهم  قتضيات خاصة فيما مل   ون شركة خاصة وموظفيها 

بأ  النهوض  للوكا يخص  بالنسبة  أما  االجتماعية  الحضعمالهم  كل  رية،الت  فإن 

جمعيته لها  الخاصة،وكالة  قصد  ا  قانونية  صيغ  عن  معهم  البحث  وسيتم 

املنتمين   االجتماعية  الجمعيات  وحل  املؤسسة  هذه  في  اليلإاالنخراط   ها، حيث 

ا نفس  تقديم  في  االستمرار  لها  املؤس دملخ يمكن  هذه  لهم  التي ستقدمها   سة ات 

 بإمكانيات أفضل. و 
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به أكد على  تخا مجلس إدارة املؤسسة عوض ان أما على مستوى التعيين في  

تأييده املبدئي وموافقته على مبدأ االنتخاب عوض التعيين وأنه مستعد لتعديل  

 يسمح به القانون.  املقتضيات املتعلقة بذلك في إطار ما 

السيدة الوزيرة    ( تفاعلت2021يناير    25خالل اجتماع  )  ومن خالل جوابها 

ت امع  والسادة  السيدات  إيجابيدخالت  بكل  ونوهتةملستشارون  باهتمامهم   ، 

عليه في مناقشته وتحيينه قصد املصادقة    طالبت باإلسراع  ا ، كمبمشروع القانون 

 وإخراجه في أقرب وقت.

ا هذا  حول  اتفاق  حصول  نتيجة  سعادتها  عن  عبرت  طرف ص  لن كما  من 

للكافة   التابعة  معتبرة اإلدارات  يتميز  وزارة،  يجعله  االجتماعي  بعده  باقي   أن  عن 

 . ى النصوص األخر 

 املتمثلة في: مشروع هذا القانون رت إلى رهانات وأشا 

تم   ❖ كما  االجتماعي  الجانب  بخصوص  الحكومة  مسؤولية  تنزيل 

 ؛االتفاق حوله في الحوار االجتماعي

سيجعل    هذه املؤسسة مما  ابعة للوزارة فيلتا  تجميع كافة القطاعات ❖

 مستفيد؛  7000دين من خدماتها يفوق فيعدد املست
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كافة   ❖ املؤسسة إشراك  هذه  هياكل  في  االجتماعيين  الفرقاء 

تقديم   في  فعالية  أكثر  لتكون  الجمعيات  كافة  وتجميع  التقريرية، 

 . خدماتها 

 املوظفين. يزحفؤسسة للوجود قصد تاخراج هذه امل  ودعت إلى االسراع في 

السي لكاوفي األخير جددت  الوزيرة شكرها  اللجنة وذلك علدة  ى  فة أعضاء 

 ة من أجل إخراج هذا املشروع للوجود.مسانداتهم الجماعي 

 السيد الرئيس احملرتم،  

 ن،والسيدات والسادة الوزراء احملرتم

 ن.ون احملرتموالسيدات والسادة املستشار

 
البرمل التعديل  لحق  واملجموعانا وإعماال  الفرق  تقدمت  البرملا ي،  بما  ت  نية 

 :كما يلي تعديال توزعت بحسب مصدرها  68جموعه م

 تعديالت؛  4 فريق األصالة واملعاصرة ✓

 ؛ 4 للوحدة والتعادلية: الفريق االستقالل ✓

 ؛ تعديال 20فريق العدالة والتنمية  ✓

 ؛تعديال 28فريق الحركي ال ✓
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 تعديال.  12مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل  ✓

بتاري املنعقد  االجتماع  فبراير  خ  وفي  لدراسة   2021فاتح  واملخصص 

 62ى مواد مشروع القانون وافقت اللجنة علىت والبت فيها والتصويت علالتعديال 

،  13  ، 12  ،11  ،10،  9  ، 8،  7  ،6،  5  ، 4،  3  ، 2  ، األولىاملادة  و   ،العنوانهمت    تعديال

 إضافية   تمت إضافة مادةو   ،28  ،27  ،23  ،22  ،21،  20  ،18  ،17  ،16  ،15  ،14

بعد   أربع تعديالت  بالتصويت، وسحبتعديلين  فيما تم رفض    ،29ة املادة  جديد

بالشرو  مقدميها  التي قدماقتناع  والدفوعات  السيدتحات  وز ها  التراب إيرة  ة  عداد 

 ملدينة. الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة ا

مواد على  اللجنة  وافقت  الختام،  ق  وفي  رقممشروع  يتعلق    13.16  انون 

األعمال   مؤسسة  وتنظيم  للسكنبإحداث  املدينة  ىاالجتماعية  وعلى  وسياسة   ،

 . باإلجماع معدال قانون برمته المشروع 
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إعداد الرتاب    ة وزير  ة ـد ـرض السي ع
وسياسة    كان واإلس لوطني والتعمري  ا

 املدينة 
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 اللجنة   على قانون كما أحيل  ال مشروع  
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قانون ع  املقرتحة على مشرو عديالت  الت   
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 المملكــــة المغربيــــــــة         

 البرلمـــــــــان              

 مجلـــــس المستشــــــــــــارين      

                    ********* 

 فريــــق األصــــــــــالة والمعــــــــــــاصرة

 

 

 للسكنى وسياسة املدينة  تماعيةاالجؤسسة األعمال حداث وتنظيم مإبيتعلق  13.16أن مشروع قانون تعديالت مقرتحة بش

 **** 
 التعليل التعديل املقترح  النص كما جاء في املشروع  ر. ت

تهدف املؤسسة إلى  – 2املادة  1

تنمية ودعم الخدمات  

االجتماعية لفائدة موظفي  

 قطاع السكنى ... 

بير كما تهدف إلى إحداث وتد

 فة إلىالهاد وتنمية كل املشاريع 

ئدة لفا عمال اجتماعيةاز أإنج

الفئات املذكورة وكذا  

إحداث هذه  مساعدتهم في 

 املشاريع وتدبيرها وتنميتها.

   – 2ملادة ا

 

 أضافة فقرة جديدة:  

يتولى وزير السكنى  -

وسياسة املدينة  

رئاسة املجلس  

 اإلداري للمؤسسة.  

 

من أجل ضمان  

رارات  التقائية الق 

ة  وكذلك تعزيز الرقاب

اصة  ملتابعة الخوا

 . ريةد البشباملوار 

يستفيد من خدمات   – 4املادة  2

املؤسسة وفقا لشروط يتم تحددها  

 في النظام الداخلي للمؤسسة: 

متقاعدو القطاع وأزواجهم   -

 وأبنائهم. 

أزواج وأبناء املوظفين  -

واملستخدمين املتوفين 

الذين كانوا يعملون  

 بالقطاع.  

يمكن الجمع بين العضوية  ال

ي ن العضوية فاملؤسسة وبيفي 

خرى لألعمال  أ ةمؤسس

 جتماعية. اال 

 

يستفيد من   – 4املادة 

خدمات املؤسسة وفقا  

لشروط يتم تحددها في  

 النظام الداخلي للمؤسسة:  

متقاعدو القطاع   -

 وأزواجهم وأبنائهم. 

أزواج وأبناء املوظفين  -

واملستخدمين  

ا  املتوفين الذين كانو 

 يعملون بالقطاع.  

 

  تض ى الذي حذف املق

الجمع بين  نع يم

ؤسسة  ة معضوي

جتماعية  األعمال اال 

للوزارة وكذا مؤسسات  

أخرى من أجل فتح  

الباب الستفادة بعض  

األطر في وضعيات  

 إلحاق أو رهن اإلشارة.    
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تتكون أجهزة املؤسسة   – 7املادة  3

 من:  

 مجلس التوجيه والتتبع.  -

 إدارة املؤسسة. -

 

تتكون أجهزة    – 7املادة 

 سسة من:  املؤ 

 إداري   لسمج -

 سسة.ملؤ إدارة ا -

 

توسيع وتقوية  

صالحيات املجلس  

اإلداري في التوجيه  

 والتتبع واملراقبة. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

 وحدة والتعادليةلق االستقاللي لتعديالت الفري

 

 النص األصلي التعديل  التعليل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من  ية ابتداء  نون يمتلك القوة القانونر القا العتبا

 مية. سالرلجريدة نشره با
 

 

   27المادة    

توضع تلقائيا تحت تصرف المؤسسة، ابتداء من نشر هذا  

والمنقوالت   والعقارات  الرسمية،  الجريدة  في  االلقانون 
........................................................................................

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

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

كما ............................ الجمعيات  تأسيس  بموجبه حق  يضبط 

 ييره وتتميمه. تم تغ 

 

من نشر هذا   داءالملكية، ابت  كاملمقابل، وب  كما تنقل، بدون

الجريدة الرسمية، العقارات والمنقوالت واألصول    القانون في

وزارة  لموظفي  االجتماعية  األعمال  جمعية  تمتلكها  التي 

 السكنى وسياسة المدينة.

 

تنقل، بدون مقابل، وبكامل الملكية إلى  وتنقل كذلك،  كما 

والمنقوالت   العقارات  الالمؤسسة   تمتلكها واألصول   تي 

لمستخاأل  جمعيات  االجتماعية  والهيآت عمال  المؤسسات  دمي 

تحت  الموضوعة  أو  المدينة  وسياسة  السكنى  لقطاع  التابعة 

وذلك   إشرافه،  تحت  أو  القانون وصايته  هذا  نشر  من  ابتداء 

 بالجريدة الرسمية.

 

   27المادة 

 من نشر هذا رف المؤسسة، ابتداء توضع تلقائيا تحت تص

الجريد   االلقانون الرسمفي  والمنقوالت وا  ،يةة  لعقارات 
......................................................................................

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

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

تأسيس  .................................. حق  بموجبه  يضبط 

 الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه. 

 

نشر  من  ابتداء  الملكية،  وبكامل  مقابل،  بدون  تنقل،  كما 

ا الرسمية،  الجريدة  في  القانون  والمنقوالت هذا  لعقارات 

ال تمتلكهاواألصول  األ   تي  ية لموظفي  اعمتج عمال االجمعية 

 وزارة السكنى وسياسة المدينة. 

 

وتنقل كذلك،  كما تنقل، بدون مقابل، وبكامل الملكية إلى 

تمتلكها  التي  واألصول  والمنقوالت  العقارات  المؤسسة  

ت جمعيات األعمال االجتماعية لمستخدمي المؤسسات والهيآ

وسياسة السكنى  لقطاع  أ  التابعة  الموضوعةالمدينة  تحت   و 

االنضمام  أ   هتايوص تاريخ  من  ابتداء  وذلك  إشرافه،  تحت  و 

 إلى هذه المؤسسة.
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 2التعديل رقم 
 

 

 مادة إضافية :   3التعديل رقم 

 النص األصلي التعديل  التعليل 

 

ببعدها   التسمة  المؤسسة  خدمات  لجعل  سعيا 

االجتماعي والتضامني تهم مختلف فئات الموظفين  

التا والمؤسسات والمستخدمين  للقطاع  بعين 

في تحقيق    عجمينظرا لتكامل اله،  التابعة ل  والهيآت 

 قطاع ونجاحه. أهداف ال

 

 

   82المادة    

 

لموظفي    جمعية األعمال االجتماعيةمحل     تحل المؤسسة

وجمعيات األعمال االجتماعية  وزارة السكنى وسياسة المدينة،  

للوزارة  التابعة  والهيآت  المؤسسات   و أ  لمستخدمي 

وصايتها  تحت  تحت   الموضوعة  فإشرافه  أو  ح ا  قوقها  ي 

والتوريدا  تهاوالتزاما األشغال  صفقات  بجميع  ت المتعلقة 

والخدمات وجميع العقود واالتفاقيات األخرى المبرمة من لدن 

المذكورة   الجمعيات  أو  في الجمعية  القانون  هذا  نشر  عند 

 الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ.  

 

   28المادة 

 

ة لموظفي اعيجتممال االية األعتحل المؤسسة محل  جمع

االقتضاء،سال  وزارة عند  وكذا  المدينة،  وسياسة  محل   كنى 

عمال االجتماعية لمستخدمي المؤسسات والهيآت جمعيات األ 

تحت  أو  وصايتها  تحت  الموضوعة  أو  للوزارة  التابعة 

صفقات  بجميع  المتعلقة  والتزاماتها  حقوقها  في  إشرافها 

والخدماأل والتوريدات  وجمي شغال  العقوات  وع  تفاقيات اال د 

قبل رة  برمة من لدن الجمعية أو الجمعيات المذكومال  األخرى

   تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
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 التعليل  التعديل  النص األصلي 
 مادة إضافية  

 : 29المادة 

 

المستخد  الموظيحتفظ  غير  العاملين مون  فين 

وسياسة المدينة    كانية لإلسل االجتماععية األعمابجم

اإلدارية   بوضعيتهم  لها،  التابعة  والمؤسسات 

للسكنى    كمستخدمين   االجتماعية  األعمال  بمؤسسة 

 وسياسة المدينة 
 

 

 

تعتبر   حفاظا التي  الفئة  هذه  مكتسبات  على 

االجتما للعمل  أساسيا  والتضامني  مكونا  الذي عي 

جم االجقدمته  األعمال  وستعية  قدمه  تماعية 

وللسةالمؤس الحهمسا،  في  مناصب  مة  على  فاظ 

الشغل وعدم تعريضهم للبطالة بعدما كانوا يشتغلون  

 بهذه الهيأة. 
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 يتعلق بإحداث وتنظيم 13.16على مشروع القانون رقم  فريق العدالة والتنمية تعديالت

 وسياسة املدينة  ىلسكن مؤسسة األعمال االجتماعية ل
 8 :ةلاد املعدعدد املو 

 

 التعليل التعديل املقترح  صلية ة األ د املا املادة رقم 

 العنوان 

رقم   القانون  بإحداث    13.16مشروع  وتنظيم  يتعلق 

وسياسة   للسكنى  االجتماعية  األعمال  مؤسسة 

 املدينة 

 

رقم   القانون  مؤسسة    13.16مشروع  وتنظيم  بإحداث  يتعلق 

  واإلسكانوالتعمير  إلعداد التراب الوطني  جتماعية  األعمال اال 

 ة نملديوسياسة ا

الوطني   التراب  إعداد  قطاع  إدماج 

وسياسة   اإلسكان  وقطاع  والتعمير 

 واحدة. املدينة في وزارة  

 

 1املادة 

 

اسم   تحث  مؤسسة  القانون،  هذا  بموجب  تحدث 

موظفي   لفائدة  االجتماعية  األعمال  "مؤسسة 

ى وسياسة املدينة"، ال تهدف  ومستخدمي وزارة السكن 

الربح،  إل بالى  اال تتمتع  واالستقالل  اعتبشخصية  رية 

 املالي، يشار إليها فيما يلي باسم "املؤسسة". 

 يكون مقر املؤسسة بالرباط.  

 

"مؤسسة   اسم  تحث  مؤسسة  القانون،  هذا  بموجب  تحدث 

وزارة   ومستخدمي  موظفي  لفائدة  االجتماعية  إعداد  األعمال 

ال تهدف    ملدينة"، وسياسة ا  كانني والتعمير واإلسالتراب الوط

ي، يشار  تع بالشخصية االعتبارية واالستقالل املالم، تتإلى الربح

 لي باسم "املؤسسة". إليها فيما ي

 يكون مقر املؤسسة بالرباط.  

 

الوطني   التراب  إعداد  قطاع  إدماج 

وسياسة   اإلسكان  وقطاع  والتعمير 

 املدينة في وزارة واحدة. 

 ءمة( )املال

 7املادة 
 :  ملؤسسة منتتكون أجهزة ا

 ؛ عبالتتمجلس التوجيه و  -

  

 :   تتكون أجهزة املؤسسة من  

 مجلس إداري؛  •

الفصل   • ألحكام  وفقا  تعيينه  يتم  عام  من    92مدير 

-  

مع توحيد عبارة املجلس اإلداري داخل   -

 مواد القانون؛ 

بدل - عام  مدير  على  رئيس   التنصيص 

 مدير املؤسسة؛   أو
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 إدارة املؤسسة.  -

 

و  التشريعية  النصوص  وباقي  التنظيمية  الدستور 

 ؛ذات الصلة

العام   • املدير  إمرة  تحت  يعمل  تنفيذي  جهاز 

و  عام  كاتب  من  ويتكون  مالي للمؤسسة،  يتم    مدير 

 العمل. انين الجاري بها و الق  نهما وفقتعيي

  تمثيليات جهوية  عند االقتضاء. -

أن  - في منصب  التنصيص على  التعيين 

للمؤسسة يتم وفقا ألحكام املدير العام 

ال   92  الفصل وباقي    دستور من 

 ؛شريعية والتنظيميةت ص ال النصو 

مكونات  - على  الجهاز   التنصيص 

 التنفيذي ؛ 

إدراج التمثيليات الجهوية ضمن أجهزة    -

 املؤسسة. 

 8املادة 

 

 

األعضاء   من  والتتبع  التوجيه  مجلس  يتألف 

 التالي بيانهم:  

الرئيس، يعينون ( أعضاء من بينهم  7سبعة )  -

ال  طرف  ب الحكومية  سلطة  من  السكنى  املكلفة 

قابلة    ةسياسو  سنوات  أربع  ملدة  املدينة 

 للتجديد مرة واحدة؛ 

-  ( املنخرطين6ستة  ممثلي  بين  من  أعضاء   )  

( منهم  4يتم انتخابهم باالقتراع املباشر، أربعة )

( واثنان  النشيطين  املنخرطين  منهم  2يمثلون   )

ا املنخرطين  و يمثالن  أربع  ذلملتقاعدين  ملدة  ك 

 سنوات. ( 4)

التوجيه  ضموي نائبا    أعضائه  نبين  م  مجلس 

ا الوز   لس اإلداري ج امليترأس   بإعداملير  الوطني  كلف  التراب  د 

املدينة    والتعمير واإلسكان  له            وسياسة  أو من يفوض 

 . بذلك

 

مجلس  اإلداري    يتألف  املؤسسةاملجلس  رئيس  على    ، عالوة 

 :  بيانهممن األعضاء التالي 

)  تسعة م9أعضاء  بين  من  يعينون  نخرطي  ( 

من  السلطة    املؤسسة،  الحكومية طرف 

ب الاملكلفة  واإلسكان    تراب إعداد  والوطني 

قابلة  سنوات  أربع  ملدة  املدينة  وسياسة 

واحدة،   مرة  من  5)  خمسةللتجديد  منهم   )

( من  4قطاع اإلسكان وسياسة املدينة، وأربعة )

 قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير؛ ..... 

)  ةتسع  - باقيعينو   (9أعضاء  من ن،  تراح 

 

 

 

 

 

 

التنصيص على اقتراح املركزيات النقابية  

أوال   التسعة  لألعضاء  التمثيلية  األكثر 

 لصعوبة إجراء انتخابات مباشرة؛ 

مما   استفادة  في  ثانيا  به  معمول  هو 

 ات أخرى؛ قطاع
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التوالي   على  يمثالن  للرئيس  ثانيا  ونائبا  أول 

 الفئتين األولى والثانية املذكورتين أعاله.

 . إذا فقد.................................................الصفة

 ....................املؤسسة.تحدد.............................. 

 

 قطاع بكل من    ر تمثيليةبية األكثاملركزيات النقا

التراب   إعداد  وقطاع  املدينة  وسياسة  اإلسكان 

ائج آخر انتخابات، من الوطني والتعمير وفقا لنت

طرف السلطة الحكومية املكلفة بإعداد التراب  

( 5)  الوطني واإلسكان وسياسة املدينة، خمسة

وسياسق  عنمنهم   اإلسكان  املدينة طاع   ة 

ل التابعة  وأربعةهواملؤسسات  قطاع    عن(  4)  ، 

الإعدا والتتد  الوطني  واملؤسسات    عمير راب 

التابعة له. تحتسب نسبة تمثيلية كل مركزية في 

املقاعد  عدد  مجموع  إلى  نسبيا  املجلس 

املقاعد  عدد  ملجموع  بالنسبة  عليه  املحصل 

قطا كل  مستوى  على  عليها  ع  املتبارى 

 عة له؛ واملؤسسات التاب

لة  افي حسسة  املؤ لة لرئيس  ام املوكو يباشر نواب الرئيس امله

 غيابه أو إذا عاقه عائق. 

 .)الباقي بدون تعديل(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرئي تمرار مضمان اس حال    س في ؤسسة 

 تعذر عليه مباشر مهامه.

 13املادة 

 

يعين   مدير  الحكومية  يتولى  السلطة  من  باقتراح 

املدينة،  املكلفة وسياسة  للنصوص   بالسكنى  وفقا 

إدارة   العمل،  بها  الجاري  والتنظيمية  التشريعية 

إدارة شؤون املؤسسة والسهر    املدير العام للمؤسسة،يتولى   

 : التالية  ع باملهاملى حسن سيرها. ولهذا الغرض يضطعل

املؤس  جميع تدبير   - وتنسيق  مصالح  اإلدارية  و شؤونها  سة 

إعداد   قطاع  إدماج  االعتبار  بعين  األخذ 

والتعمي الوطني  وقطاع  التراب  اإلسكان  ر 

 ة واحدة.ة في وزار وسياسة املدين
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ح على  والسهر  املؤسسة  ولهذا  شؤون  سيرها.  سن 

 تالية : املهام الالغرض يضطلع ب

ج  - املؤسسةمميع  تدبير  اإلدارية    صالح  شؤونها  و 

 وتنسيق أنشطتها ؛ 

املتعلقة    - والعمليات  التصرفات  بجميع  القيام 

ب  اإلذن  أو  املؤسسة  إزاء  بغرض  املؤسسة  وتمثيل  ها 

القانون   أشخاص  من  اعتباري  شخص  وكل  الدولة 

وأما الخاص  أو  والقيام  العام  الغير  وإزاء  القضاء  م 

 ملؤسسة ؛ ائدة فظية لفاعمال التحبجميع األ 

املمتلكات    - من  عناصر  تفويت  أو  باقتناء  القيام 

مجلس   مصادقة  بعد  وذلك  للمؤسسة،  العقارية 

 التوجيه والتتبع ؛

لدن  ا  - من  املبرمة  االتفاقيات  تنفيذ  على  لسهر 

 املؤسسة ؛ 

للمؤسسة    - الداخلي  النظام  على  إعداد  وعرضه 

 قة عليه ؛بع للمصادمجلس التوجيه و التت

 جلس التوجيه و التتبع ؛فيذ قرارات م نلى تالسهر ع

طبقا    - السنوات  ومتعددة  السنوية  البرامج  إعداد 

لدن  مجلس    الستراتيجية عمل املؤسسة املحددة من 

املجلس   مصادقة  على  وعرضها  والتتبع  التوجيه 

 املذكور؛

ى مجلس ية السنوية وعرضه علإعداد مشروع امليزان  -

 ؛ دقة عليهتبع للمصاوجيه والتالت

 أنشطتها ؛ 

بغرض   - املتعلقة  والعمليات  التصرفات  بجميع  القيام 

وكل   الدولة  إزاء  املؤسسة  وتمثيل  بها  اإلذن  أو  املؤسسة 

الخاص   أو  العام  القانون  أشخاص  من  اعتباري  شخص 

ب  وأمام والقيام  الغير  وإزاء  األع القضاء  مال  جميع 

 ؤسسة ؛ ملدة اظية لفائالتحف

املمتلكا - من  عناصر  تفويت  أو  باقتناء  العقارية  القيام  ت 

 ؛ املجلس اإلداري للمؤسسة، وذلك بعد مصادقة 

 السهر على تنفيذ االتفاقيات املبرمة من لدن املؤسسة ؛  -

على   - وعرضه  للمؤسسة  الداخلي  النظام    جلساملإعداد 

 للمصادقة عليه ؛ اإلداري 

 ؛داري إل لس ااملجارات  تنفيذ قر سهر على لا -

طبق - السنوات  ومتعددة  السنوية  البرامج  ا  إعداد 

لدن    من  املحددة  املؤسسة  عمل    املجلسالستراتيجية 

 وعرضها على مصادقة املجلس املذكور ؛ اإلداري 

على   - وعرضه  السنوية  امليزانية  مشروع  املجلس  إعداد 

 للمصادقة عليه ؛ اإلداري 

مشاريع - ااالتفاقي  اقتراح  إبرامها ات  رف  طمن    ملزمع 

 قصد املصادقة عليها ؛املجلس اإلداري املؤسسة على 

ميزانية   - في  املحددة  النفقات  وصرف  املوارد  بقبض  األمر 

 املؤسسة ؛ 

أعمالها   - وسير  املؤسسة  أنشطة  عن  سنوي  تقرير  إعداد 

 ؛ املجلس اإلداري وعرضه على مصادقة 

أو   مدير عام بدل مدير ى ص علالتنصي   -

 رئيس. 

بدل    مالءمة  - اإلداري  املجلس  عبارة 

مجلس التوجيه والتتبع في مختلف مواد  

 املشروع. 
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من طرف    - إبرامها  املزمع  االتفاقيات  مشاريع  اقتراح 

قصد   والتتبع  التوجيه  مجلس  على  املؤسسة 

 املصادقة عليها ؛

بقبض    - في  األمر  املحددة  النفقات  وصرف  املوارد 

 ميزانية املؤسسة ؛ 

املؤ   - أنشطة  عن  سنوي  تقرير  وسير  إعداد  سسة 

مص  على  وعرضه  مجلسأعمالها  التوجيه    ادقة 

 ؛والتتبع 

املؤسسة  عإ  - ملستخدمي  األساس ي  النظام  داد 

للمصادقة   والتتبع  التوجيه  مجلس  على  وعرضه 

 عليه؛

لل  - نظام األساس ي  تشغيل مستخدمي املؤسسة وفقا 

 للمستخدمين. 

لى  ضه ع ؤسسة وعر ي ملستخدمي املالنظام األساس  اد  إعد -

 للمصادقة عليه ؛ داري املجلس اإل 

األساس ي   - للنظام  وفقا  املؤسسة  مستخدمي  تشغيل 

 ؛وتدبير شؤونهم اإلدارية  للمستخدمين

 اقتراح جدول أ عمال اجتماعات املجلس االداري.  -

 14املادة 

 

، في إنجاز مهامه لجنة إدارية،  مدير املؤسسةتساعد  

إلى   باإلضافة  عضويتها،  في  العام  تضم  الكاتب 

  م يده يتم تحد  ها، أعضاءاملالي ب  للمؤسسة واملسؤول 

أيضا   يحدد  الذي  للمؤسسة  الداخلي  النظام  في 

 ر عملها. تأليفها وكيفية تسيي 

املؤسسةيجوز   يفوض ملدير  أن  مسؤوليته،  تحت   ،

أو   للمؤسسة  العام  الكاتب  إلى  صالحياته  من  جزءا 

 أحد مستخدميها املكلفين بمسؤولية.

تنفيذي،  از  جه  مهامه  للمؤسسة، في إنجاز   ملدير العام ا يساعد  

با بها، ة  فإلضايضم  املالي  واملدير  للمؤسسة  العام  الكاتب    إلى 

 يتم تحديدهم في النظام الداخلي للمؤسسة. مسؤولين 

العام يجوز   يفوض  للمؤسسة  للمدير  أن  مسؤوليته،  تحت   ،

أحد   أو  للمؤسسة  العام  الكاتب  إلى  صالحياته  من  جزءا 

 ا. دميهمستخ

 

أو   رم بدل مديالتنصيص على مدير عا  -

 رئيس. 

يذي بدل لجنة  لى جهاز تنفعصيص  التن   -

 إدارية. 

يساعدون    - مسؤولين  على  التنصيص 

 املدير العام عوض أعضاء. 

 

 15املادة 
قبل    من  يعين  الذي  العام  الكاتب  السلطة  يتولى 

املكلفة   املدينة  الحكومية  وسياسة  مهمة  بالسكنى 

مهمة    للمؤسسة تحت سلطة املدير العام يتولى الكاتب العام  

السهر على حسن سير العمل اإلداري باملؤسسة والقيام بمهام  

اال    - بعين  إداألخذ  إعداد ماج  عتبار  قطاع 

اإلسكان    ترابال وقطاع  والتعمير  الوطني 
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على العمل  السهر  سير  واملال  حسن  ي  اإلداري 

والقيامباملؤسس ك  ة  التوجيه    تابةبمهام  مجلس 

 ومسك وثائق ومحفوظات املؤسسة.  والتتبع 

املدينة ظات املؤسسة. ومسك وثائق ومحفو  املجلس اإلداري كتابة  واحدة  وسياسة  وزارة  مع   في 

امه  التنصيص على ممارسة الكاتب العام مله

 تحت سلطة املدير العام للمؤسسة.

عبارة املجلس اإلداري بدل مجلس    مالءمة  -

 مواد املشروع.  التوجيه والتتبع في مختلف

التعيين  - التنص  سلطة  علتم  يها سابقا  يص 

 من هذا القانون.  7دة اامل في

 16املادة 

 

يساعد مسؤول مالي، تحت إشراف الكاتب  :  16املادة  

الطابع  ذات  باملهام  القيام  في  املؤسسة  مدير  العام، 

قبل   من  يعين  الحكوميةاملالي،  املكلفة   السلطة 

املدينة  بالسكنى   ويقوم ألجل ذلك بمسك    ،وسياسة 

املالية  اثالو وإعداد    باملؤسسة،املالية    الحسابات ئق 

 واملحاسبية وحفظها. 

للمؤسسة،  مالي  مسؤول  يساعد:  16املادة   العام  في   املدير 

املالي الطابع  ذات  باملهام  بمسك    القيام  ذلك  ألجل  ويقوم 

املالية   الوثائق  وإعداد  باملؤسسة،  املالية  الحسابات 

 وحفظها.  واملحاسبية

االعتبا  - بعين  ق األخذ  إدماج  إعدادر   طاع 

اإلسكان  نالوطلتراب  ا وقطاع  والتعمير  ي 

 حدة. وسياسة املدينة في وزارة وا

مدير  - بدل  عام  مدير  على  أو   التنصيص 

 رئيس.

عليها سابقا    - التنصيص  تم  التعيين  سلطة 

 من هذا القانون.  7في املادة 
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 13.16قانون رمق وع  ش م   حول  املقرتحة جدول التعديالت  

لسكىن وس ياسة املدينة ل   عيةمت لأعامل الاج ظمي مؤسسة ا وتن   اث حد يتعلق ب    

 

  تبرير التعديل التعديل املقترح  املادة األصلية
مشروع  العنوان رقم  :  مؤسسة    13.16قانون  وتنظيم  بإحداث  يتعلق 

 لسكنى وسياسة املدينة لاألعمال االجتماعية 

رقم  نو قامشروع    العنوان: وت  13.16ن  بإحداث  األعمال  ة  سسمؤ نظيم  يتعلق 

   لوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة وزارة إعداد التراب ا لماعية االجت 

قط  إدماج  االعتبار  بعين  التراب  األخذ  إعداد  اع 

املدينة   وسياسة  اإلسكان  وقطاع  والتعمير  الوطني 

 في وزارة واحدة. 

 األهداف. : اإلحداث واملهام و األول الباب 

بتحد  -  األولى.املادة   مؤس  هذا  موجبث  تحتالقانون،  اسم    سة 

االجتماعية   األعمال  املدينة"مؤسسة  وسياسة  إلى  للسكنى  تهدف  ال   ،"

واالستقالل املالي، يشار إليها    تتمتع بالشخصية االعتباريةتحقيق الربح،  

 فيما يلي باسم "املؤسسة".

 .يكون مقر املؤسسة بالرباط

 اإلحداث واملهام واألهداف.  ل: األو  بابال

 : ت اسم لقانون، مؤسسة تحاب هذا تحدث بموج االولى:املادة 

التراب  مؤسسة    » إعداد  لوزارة  االجتماعية  واإلسكان  األعمال  والتعمير  الوطني 

إلى   هذه املؤسسةال تهدف   ،باسم املؤسسة في ما يلي يشار إليها » وسياسة املدينة

 لي. واالستقالل املا املعنوية خصيةتحقيق الربح، وتتمتع بالش

 

   لرباط.مقر املؤسسة با  ون يك

 

 

التراب    - إعداد  قطاع  إدماج  االعتبار  بعين  األخذ 

املدينة  الوطني   وسياسة  اإلسكان  وقطاع  والتعمير 

 في وزارة واحدة. 

 

 

تنمية ودعم الخدمات االجتماعية لفائدة    تهدف املؤسسة إلى  -.2املادة  

ت  الهيئاؤسسات و وملستخدمي املة املدينة  وسياس  السكنى قطاع  موظفي  

ل ا  هالتابعة  إلى    وضوعةملأو  تنضم  التي  إشرافه،  تحت  أو  تحت وصايته 

 املؤسسة، وكذا لفائدة أزواجهم وأبنائهم. 

 

كما تهدف إلى إحداث وتدبير وتنمية كل املشاريع الهادفة إلى إنجاز أعمال  

املذكورة   الفئات  لفائدة  مسااجتماعية  في وكذا  هذه    عدتهم  إحداث 

لفائدة   والثقافية املؤسسة إلى تنمية ودعم الخدمات االجتماعية دفهت -.2 املادة

و   بوزارةمتقاعدي  العاملين  واألعوان  والتعمير    موظفي  الوطني  التراب  إعداد 

 عموميةواملقاوالت الاملؤسسات  الهيئات و ومستخدمي    واالسكان وسياسة املدينة

املوضوع أو  لها  تحت  التابعة  إشر صو ة  تحت  أو  إلى  أافها،  ايتها  تنضم  التي  و 

 وكذا لفائدة أزواجهم وأبنائهم. املؤسسة، 

إنجاز   إلى  الهادفة  واملشاريع  املنشآت  كل  وتنمية  وتدبير  إحداث  إلى  تهدف  كما 

 . أعمال اجتماعية لفائدة الفئات املذكورة

قطاع إدماج  االعتبار  بعين  التراب    األخذ  إعداد 

امل اوقطاع    والتعمير الوطني   وسياسة  دينة  إلسكان 

واحدةف وزارة  جميع   ي  استفادة  ضمان  مع 

 املتقاعدين والعاملين بالوزارة. 
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 ها. وتنميت تدبيرهااملشاريع و 

وكذا    -.3املادة   املدينة،  وسياسة  السكنى  قطاع  موظفو  ينخرط 

مستخدمو املؤسسات والهيئات التابعة لهذا القطاع أو املوضوعة تحت  

أو ت إلى املؤ وصايته  التي تنضم  املادة  ا ألحكاسسة طبقحت إشرافه،    2م 

 . أعاله

تحدد شكليات وشروط انخراط كل فئة من الفئات املذكورة وفقا للنظام  

 ة. الداخلي للمؤسس

جميع   -.3املادة   املؤسسة،  في  منخرطا  واألعوان يعتبر  واملستخدمين   املوظفين 

 أعاله.   2املشار إليهم في املادة 

 

 

شكليا انتحدد  وشروط  الفئ ت  من  فئة  كل  املذخراط  وفات  للنظام كورة  قا 

 للمؤسسة.  يالداخل

 

مع   مالءمة املشروع مع النصوص القانونية املماثلة

على   كل التنصيص  بالوزارة    انخراط  العاملين 

 تهم من خدمات املؤسسة. لضمان استفاد

في  4املادة   تحديدها  يتم  لشروط  وفقا  املؤسسة،  يستفيد من خدمات   :

 : نظام الداخلي للمؤسسةال

 ؤهم؛وأزواجهم وأبنا  ع القطاو  متقاعد-

 

يعملون  - كانوا  الذين  املتوفين  واملستخدمين  املوظفين  وأبناء  أزواج 

 بالقطاع.

 

وظفي القطاع املوجودين في وضعية إلحاق أو وضع رهن اإلشارة  يمكن مل

للنصوص  طبقا  إشارته،  رهن  املوضوعين  أو  بالقطاع  وامللحقين 

العالتشري بها  الجاري  أو  أن يستفيد  ب منهم،مل، بطلعية والتنظيمية  وا 

أو  ي إلحاقهم  مدة  طيلة  املؤسسة  خدمات  من  االستفادة  في  ستمروا 

 رهن اإلشارة.   وضعهم

 

في مؤسسة   العضوية  وبين  املؤسسة  في  العضوية  بين  الجمع  يمكن  ال 

 أخرى لألعمال االجتماعية.  

املؤسسة،  :4املادة   ف  يستفيد من خدمات  تحديدها  يتم  الوفقا لشروط  نظام  ي 

 : لمؤسسةداخلي لال

املدينة  و عدو  قامت • وسياسة  واالسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  زارة 

 وأزواجهم وأبناؤهم؛

•  

•  

أزواج وأبناء املوظفين واألعوان واملستخدمين املتوفين الذين كانوا يعملون   •

و ب واالسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  املدينة  وزارة  بإحدى  او  سياسة 

 أعاله.  2املشار إليها في املادة يئات هأو ال والت العموميةملقا أو ا اتاملؤسس

اإلشارة   ويمكن أو وضع رهن  إلحاق  في وضعية  املوجودين  وزارة  للموظفين  لدى 

أو   إعداد التراب الوطني والتعمير واالسكان وسياسة املدينة أو إحدى املؤسسات

العمومي املشار  املقاوالت  الهيئات  أو  في  ة  للن،  أعاله  2املادة  إليها  صوص  طبقا 

هم، أن يستفيدوا أو يستمروا  شريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بطلب منتال

 

 

التراب   إعداد  قطاع  إدماج  االعتبار  بعين  األخذ 

املدينة   وسياسة  اإلسكان  وقطاع  والتعمير  الوطني 

و  واحدةفي  جم زارة  استفادة  ضمان  يع  مع 

 ة. ر بالوزااملين والعقاعدين املت 
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  في االستفادة من خدمات املؤسسة.

عضوية   بين  الجمع  يمنع  الذي  املقتض ى  حذف 

وكذا   للوزارة  االجتماعية  األعمال  مؤسسة 

 .ضمانا لحرية االنتماء مؤسسات أخرى 

لفائدة   :6املادة   اجتماعي  طابع  ذي  مرفق  أي  وإنشاء  تدبير  يجوز  ال 

العقااملنخرطين   داخل  وأبنائهم،  والوأزواجهم  املخصصة فضاءات  رات 

التابعة  امصالح  لل املدينة لوزارة  إلدارية  وسياسة  املؤسسات    السكنى  أو 

والهيئات التابعة لها أو املوضوعة تحت وصايتها أو تحت إشرافها، إال من  

 سسة وبترخيص من اإلدارة املعنية. قبل املؤ 

املرافق للخواص طبقا للنصوص   ويمكن للمؤسسة أن تفوض تدبير هذه

الجاة والتنلتشريعيا بهاظيمية  العمل، ووفق شروط وضوابط تحدد   ري 

في نظامها الداخلي وكذا في دفتر تحمالت، يصادق عليه مجلس التوجيه  

 بعده.  7والتتبع املنصوص عليه في املادة  

امل  :6ملادة  ا لفائدة  اجتماعي  طابع  ذي  مرفق  أي  وإنشاء  تدبير  يجوز  نخرطين  ال 

دا وأبنائهم،  العق وأزواجهم  التراب  ل بعةتاالوالفضاءات  ارات  خل  إعداد  وزارة 

و املؤسسات أو املقاوالت العمومية  أ  الوطني والتعمير واالسكان وسياسة املدينة 

املوضوعة تحت وصايتها أو تحت إشرافها، إال من قبل  أو الهيئات التابعة لها أو  

 عنية.املؤسسة وبترخيص من اإلدارة امل

تفوض   أن  للمؤسسة  هويمكن  املر تدبير  للخو ذه  أل  اص افق  طبقا    جهة   ي أو 

وضوابط   شروط  ووفق  العمل،  بها  الجاري  والتنظيمية  التشريعية  للنصوص 

دفتر تحمالت، يصادق عليه   في  الداخلي وكذا  نظامها  في  اإلداري  تحدد  املجلس 

 بعده.  7املنصوص عليه في املادة 

إ االعتبار  بعين  الترا األخذ  إعداد  قطاع  ب  دماج 

وقطاوالتعم  الوطني اإلسكاير  نة  املدي  ياسةوسن  ع 

واحدة وزارة  كل  في  استفادة  ضمان  العاملين   مع 

 بالوزارة.

 

 

على  اإلداري   التنصيص  مجلس  املجلس  عوض 

 التوجيه والتتبع. 

 تتكون أجهزة املؤسسة من:   :7املادة 

 ؛ مجلس التوجيه والتتبع -

 إدارة املؤسسة.  -

 

 :   تتكون أجهزة املؤسسة من:   7 املادة

 ؛ إداري  مجلس •

 ؛من الدستور  92ينه وفقا ألحكام الفصل يتعيتم مدير عام  •

ؤسسة، ويتكون من كاتب  مجهاز تنفيذي يعمل تحت إمرة املدير العام لل •

 عام ومدير مالي يتم تعيينهما وفق القوانين الجاري بها العمل. 

  تمثيليات جهوية  عند االقتضاء. •

 

مو عبار   توحيد  - داخل  اإلداري  املجلس  اد  ة 

 نون؛ القا

على   - عالتنصيص  بدلامدير  أو م  مدير     رئيس 

 املؤسسة؛

أن  - على  املدير   التنصيص  منصب  في  التعيين 

من    92العام للمؤسسة يتم وفقا ألحكام الفصل  

 الدستور؛ 

 الجهاز التنفيذي ؛  مكوناتالتنصيص على  -

 ؤسسة. إدراج التمثيليات الجهوية ضمن أجهزة امل -
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 ير ي : التنظيم والتسالثاني  الباب 

 املادة 8: يتألف مجلس  التوجيه والتتبع  من األعضاء التالي بيانهم :

-( السلطة  7سبعة  طرف  من  يعينون  الرئيس،  بينهم  من  أعضاء   )

املكلفة   املدينة  الحكومية  وسياسة  قابلة بالسكنى  سنوات  أربع  ملدة 

 واحدة؛ للتجديد مرة  

-( من6ستة  أعضاء  املنخ  (  ممثلي  بارطين  بين  انتخابهم  القتراع  يتم 

)4)بعة  أر ،  املباشر واثنان  النشيطين  املنخرطين  يمثلون  منهم  منهم  2(   )

 ( سنوات . 4يمثالن املنخرطين املتقاعدين وذلك ملدة أربع )

 

التوجيه   مجلس  أول ويضم  نائبا  أعضائه  بين  من  ثانيا    والتتبع  ونائبا 

 . اله أع  املذكورتينة  لثانيلفئتين األولى وان على التوالي اللرئيس يمثال 

 

 

 

 

فقد  أ  إذا  األسباب،  عأحد  من  سبب  ألي  والتتبع،  التوجيه  مجلس  ضاء 

( 3الصفة التي عين بموجبها، وجب تعويضه خالل أجل ال يتعدى ثالثة )

التعيين   كيفيات  لنفس  وفقا  الصفة،  فقدان  تاريخ  من  ابتداء  أشهر 

لل وذلك  أعاله،  عليها  مدة  املنصوص  من  املتبقية  العضو فترة  انتداب 

 ذي فقد الصفة.ال

إتحد الداخلي  ءجراد  النظام  في  التوجيه والتتبع  ات تنظيم وسير مجلس 

 للمؤسسة.

 : التنظيم والتسيير الثاني  الباب 

االداري    أو من تنتدبه لذلك املجلس   تترأس السلطة الحكومية الوصية   : 8املادة  

يت املديأالذي  الى  باالضافة  للمؤسسة  لف  العام  للرئيس  بصفتهر    نم نائبا 

 : بيانهمعضاء التالي األ 

 يمثلون اإلدارة، يعينون من طرف السلطة الحكومية الوصية  ( أعضاء 5خمسة )

 ؛ مرة واحدةعلى املؤسسة ملدة أربع سنوات قابلة للتجديد 

( أع5خمسة  املباشر،  (  باالقتراع  انتخابهم  يتم  املنخرطين  ممثلي  بين  من  ضاء 

 . احدةرة و يد مقابلة للتجد( سنوات 4ملدة أربع ) وذلك

  الحكومية املعنية يمثلون  السلطاتمن طرف  باقتراح  ضاء يعينون  عأ (3)  ثالثة  -

 :قطاعات 

 االقتصاد واملالية؛   -

 الشباب والرياضة؛ و  الثقافة -

 الصحة. -

لرئيس املجلس االداري أن يستدعي بصفة استشارية كل من يرى فائدة في  ويمكن 

 حضوره.
 

ا  ة التي عين  فالص   ب، باألي سبب من األسملجلس اإلداري،  إذا فقد أحد أعضاء 

يتعدى   ال  أجل  تعويضه خالل  وجب  أشهر6)ستة  بموجبها،  تاريخ    (  من  ابتداء 

فقدان الصفة، وفقا لنفس كيفيات التعيين املنصوص عليها أعاله، وذلك للفترة  

 املتبقية من مدة انتداب العضو الذي فقد الصفة.

 

 سسة. ؤ للم لياخي في النظام الد ر املجلس اإلدار د إجراءات تنظيم وسي دحت

السلطة   التنصيص على أن املجلس اإلداري ترأسه

 الحكومية الوصية على املؤسسة؛

الطابع  ذات  الحكومية  القطاعات  بعض  إضافة 

للمؤسسة   اإلداري  املجلس  عضوية  إلى  االجتماعي 

و )  والصحة(  الثقافية  والرياضة    ع م الشباب 

 عضوا  15بما ال يتجاوز مالءمة عدد األعضاء 

امل   - عبارة  مواد  توحيد  مختلف  في  اإلداري  جلس 

 املشروع. 

 

 

 

 

العضوية    - فاقدي  لتعويض  أشهر  ستة  مدة  منح 

املنتخبة   للفئات  )بالنظر  أشهر  ثالثة  مدة  عوض 

 املكونة للمجلس( 

الت  :9املادة   املسائل  جميع  في  والتتبع  التوجيه  مجلس  تهم  يتداول  اإلداري يتداول    :9املادة  ي  ا  املجلس  املسائل  جميع  ويتولى  في  املؤسسة.  تهم   توحيد عبارة املجلس اإلداري في مختلف مواد املشروع.لتي 



55 

 

ويتولى ا  املؤسسة.  برنامج  الإعداد  أو  لعمل  السسنوي  نوات  متعدد 

وحصر ميزانية املؤسسة وحساباتها، وتناط به على وجه الخصوص املهام  

 التالية: 

العامة   - التوجهات  والسيما  املؤسسة  عمل  استراتجية  تحديد 

 واالختيارات ذات األولوية في إنجاز مهامها ؛ 

والعمل على   حصر برامج عمل املؤسسة السنوية ومتعددة السنوات  -

 ؛فة دوريةيمها بص تقي

قائ - دفع حصر  ومن  من صفاتهم  التأكد  بعد  املنخرطين  األعضاء  مة 

 ولة أو املؤسسات التي ينتمون إليها ؛ اإلعانات املالية من لدن الد

بالصفقات   - املتعلق  التنظيم  ملبادئ  وفقا  الصفقات  نظام  تحديد 

 مومية الجاري به العمل ؛ الع

 ة؛ألساس ي ملستخدمي املؤسس املصادقة على النظام ا -

لتنظيمي للمؤسسة واملحددة فيه البنيات التنظيمية  تحديد الهيكل ا -

 واالختصاصات ؛ 

 ظام الداخلي للمؤسسة ؛ املصادقة على الن -

املصادقة على اتفاقيات التعاون والشراكة املبرمة مع هيئات القانون   -

أو   إالعام  تسعى  التي  والجمعيات  املؤسسات  فيها  بما  لى  الخاص 

 تحقيق نفس االهداف؛  

املالية  املصادقة على امل - يزانية السنوية للمؤسسة والقوائم التركيبية 

 املختتمة؛ 

واجبات اشتراكات املنخرطين في املؤسسة  و كذا جدول مبلغ  تحديد -

يتحملها املنخرطون برسم الخدما التي  املالية  املقدمة  املساهمات  ت 

 من طرف املؤسسة ؛

املؤسسة   ميزانية  وحصر  السنوات  متعدد  أو  السنوي  العمل  برنامج  إعداد 

 وجه الخصوص املهام التالية: وحساباتها، وتناط به على 

عم - استراتجية  التو تحديد  والسيما  املؤسسة  واالخل  العامة  تيارات  جهات 

 ذات األولوية في إنجاز مهامها ؛ 

املؤسسة   - عمل  برامج  على  حصر  والعمل  السنوات  ومتعددة  السنوية 

 تقييمها بصفة دورية؛

االعانات  حصر قائمة األعضاء املنخرطين بعد التأكد من صفاتهم ومن دفع  -

 يها ؛ ملؤسسات التي ينتمون إلاإلعانات املالية من لدن الدولة أو ا

العمومية  تحديد نظام   - بالصفقات  املتعلق  التنظيم  الصفقات وفقا ملبادئ 

 به العمل ؛ الجاري 

 املصادقة على النظام األساس ي ملستخدمي املؤسسة؛ -

الت - البنيات  فيه  واملحددة  للمؤسسة  التنظيمي  الهيكل  نظيمية  تحديد 

 واالختصاصات ؛ 

 خلي للمؤسسة ؛ املصادقة على النظام الدا -

عاون والشراكة املبرمة مع هيئات القانون العام  على اتفاقيات الت  املصادقة -

نفس   تحقيق  إلى  تسعى  التي  والجمعيات  املؤسسات  فيها  بما  الخاص  أو 

 االهداف؛  

التركيبي - والقوائم  للمؤسسة  السنوية  امليزانية  على  املالية  املصادقة  ة 

 املختتمة؛ 

امل تحديد - اشتراكات  املؤ واجبات  في  كذ نخرطين  و  مبلغ  سسة  جدول  ا 

من  املسا املقدمة  الخدمات  برسم  املنخرطون  يتحملها  التي  املالية  همات 

وتحصيلها عن طريق االقتطاع من املنبع من قبل الهيئات  طرف املؤسسة،   

 ؛ين أو املتقاعديناملكلفة بأداء األجور أو املعاشات بالنسبة للموظف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التنصيص على ضرورة تحصيل واجبات االنخراط  

ضمانا   وذلك  املنبع  من  االقتطاع  طريق  عن 

 ملساهمات املنخرطين. 
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 ر املؤسسة؛ مراقبة وتقييم تدبي  -

 ألنشطة املؤسسة؛ ى التقرير السنوي املصادقة عل -

مفي - يراها  التي  والتدابير  القرارات  جميع  األعمال  اتخاذ  لتنمية  دة 

 االجتماعية للمنخرطين؛

واملسجلين   - املقبولين  املحاسبين  بين  من  للحسابات  مراقب  تعيين 

يا ة للخبراء املحاسبين لتدقيق حسابات املؤسسة سنو بالهيئة الوطني

 وضوع؛وتقديم تقرير في امل

 والوصايا. قبول الهبات  -

 ؛ مراقبة وتقييم تدبير املؤسسة -

 ؤسسة؛ السنوي ألنشطة امل التقرير املصادقة على -

اتخاذ جميع القرارات والتدابير التي يراها مفيدة لتنمية األعمال االجتماعية   -

 للمنخرطين؛ 

بالهيئة   - واملسجلين  املقبولين  املحاسبين  بين  من  للحسابات  مراقب  تعيين 

تقرير    املحاسبين لتدقيق حسابات املؤسسة سنويا وتقديم  الوطنية للخبراء

 ضوع؛في املو 

 .ل الهبات والوصاياقبو  -

التوجيه والتتبع: تكون مهام أعضاء  10املادة   م  مجلس  قابل، غير  بدون 

مأمورية خاصة أو تنقالت، تقتضيها  ض ي تعويضات عن كل  أنه يجوز تقا

بها   الجاري  والتنظيمية  التشريعية  النصوص  وفق  املؤسسة،  حاجات 

 العمل، والتي يتعين إدراجها في النظام الداخلي للمؤسسة. 

يجوز تقاض ي  بدون مقابل، غير أنه    ملجلس اإلداري ا : تكون مهام أعضاء  10املادة  

تتعويضات عن كل مأمورية   تنقالت،  أو  املؤسسة، وفق  خاصة  قتضيها حاجات 

في   إدراجها  يتعين  والتي  العمل،  بها  الجاري  والتنظيمية  التشريعية  النصوص 

 النظام الداخلي للمؤسسة. 

بدل مجلس    عبارة املجلس اإلداري   إحالل  توحيد  -

 في مختلف مواد املشروع.  التتبع التوجيه و 

والتتبمع  يجت  :11ملادة  ا التوجيه  أعمالعمجلس  محدد    ، حسب جدول 

سلفا، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بدعوة من رئيسه أو بطلب من نصف  

 عدد أعضائه وعلى األقل مرتين في السنة : 

 يونيو للمصادقة على نتائج السنة املالية السابقة؛ 30قبل  -

لدرادجنب  15قبل   - للس ر  التوقعي  والبرنامج  امليزانية  وحصر  نة  سة 

 املوالية. 

لص مداوالت  ويشترط  احة  والتتبعمجلس  األغلبية    لتوجيه  حضور 

املطلقة ألعضائه على األقل. وإذا لم يتوافر هذا النصاب، يدعو الرئيس  

يوما، وتكون مداوالته في هذه    15الجتماع ثان للمجلس في أجل ال يتعدى  

 ة أيا كان عدد األعضاء الحاضرين.  الحالة صحيح

قرارات   بتتخذ  والتتبع  التوجيه  األعمجلس  أصوات  ضاء  أغلبية 

، حسب جدول أعمال محدد سلفا، كلما دعت  داري املجلس اإل يجتمع    :11املادة  

وعلى األقل    نصف عدد أعضائهرئيسه أو بطلب من  اجة إلى ذلك، بدعوة من  الح

 مرتين في السنة : 

 يونيو للمصادقة على نتائج السنة املالية السابقة؛ 30قبل  -

 دجنبر لدراسة وحصر امليزانية والبرنامج التوقعي للسنة املوالية.  15قبل  -

 

املطلقة ألعضائه على  حضور األغلبية    املجلس اإلداري رط لصحة مداوالت  ويشت

فر هذا النصاب، يدعو الرئيس الجتماع ثان للمجلس في أجل  قل. وإذا لم يتوااأل

يوما، وتكون مداوالته في هذه الحالة صحيحة أيا كان عدد األعضاء    15ال يتعدى  

 الحاضرين.  

قرارات   اإلداري تتخذ  حابأغلبية    املجلس  وفي  الحاضرين،  األعضاء  لة أصوات 

توحيد إحالل عبارة املجلس اإلداري بدل مجلس    -

 التوجيه والتتبع في مختلف مواد املشروع. 

 

 

 

 

 

طرف املدير  ص على أن املحاضر توقع من  التنصي   -

أو   إسوة  العام  وذلك  عنه  ينوب  بقوانين  من 

 اثلة وبغية تيسير العمل اإلداري. مؤسسات مم
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فيه  الحاضرين،   يكون  الذي  الجانب  يرجح  األصوات،  تعادل  حالة  وفي 

 الرئيس.

تحرر في شأن مداوالت املجلس محاضر يوقعها أعضاؤه الذين شاركوا في  

 املداوالت. 

 ون فيه الرئيس. ت، يرجح الجانب الذي يكتعادل األصوا

 

يوقعها  ت محاضر  املجلس  مداوالت  شأن  في  من  حرر  أو  للمؤسسة  العام  املدير 

 .ينوب عنه

عن    -.12املادة   منبثقة  فرعية  لجان  إحداث  التوجيه  يمكن  مجلس 

 يحدد تأليفها ومهامها وكيفية سيرها في النظام الداخلي للمؤسسة  والتتبع 

يحدد تأليفها    املجلس اإلداري ة عن  كن إحداث لجان فرعية منبثقيم  -.12املادة  

 نظام الداخلي للمؤسسة كيفية سيرها في الومهامها و 

توحيد إحالل عبارة املجلس اإلداري بدل مجلس    -

 التوجيه والتتبع في مختلف مواد املشروع. 

يعين    :13املادة   مدير  املكلفة يتولى  الحكومية  السلطة  من    باقتراح 

نظيمية الجاري  وفقا للنصوص التشريعية والت  نى وسياسة املدينة، بالسك

العم املبها  شؤون  إدارة  ولهذا  ل،  سيرها.  حسن  على  والسهر  ؤسسة 

 الغرض يضطلع باملهام التالية : 

 تدبير جميع مصالح املؤسسة و شؤونها اإلدارية وتنسيق أنشطتها ؛ -

املؤسسة أو اإلذن    ة بغرضالقيام بجميع التصرفات والعمليات املتعلق  -

الد إزاء  املؤسسة  وتمثيل  من بها  اعتباري  شخص  وكل  أشخاص    ولة 

ال بجميع  القانون  والقيام  الغير  وإزاء  القضاء  وأمام  الخاص  أو  عام 

 األعمال التحفظية لفائدة املؤسسة ؛

للمؤسسة،    - العقارية  املمتلكات  من  عناصر  تفويت  أو  باقتناء  القيام 

 توجيه والتتبع ؛ جلس الوذلك بعد مصادقة م

 ؛  املبرمة من لدن املؤسسةالسهر على تنفيذ االتفاقيات  -

الداخلي للمؤسسة وعرضه على مجلس التوجيه و التتبع    إعداد النظام  -

 للمصادقة عليه ؛

 السهر على تنفيذ قرارات مجلس التوجيه و التتبع ؛

عمل   - الستراتيجية  طبقا  السنوات  ومتعددة  السنوية  البرامج    إعداد 

والتتبع التوجيه  مجلس  لدن   من  املحددة  على    املؤسسة  وعرضها 

على    ،للمؤسسةعام  الير  دامليتولى    -.13املادة   والسهر  املؤسسة  شؤون  إدارة 

 حسن سيرها. ولهذا الغرض يضطلع باملهام التالية : 

 

 

 تدبير جميع مصالح املؤسسة و شؤونها اإلدارية وتنسيق أنشطتها ؛ -

التصرفات والعمليات   - بها  القيام بجميع  اإلذن  أو  املتعلقة بغرض املؤسسة 

امل شوتمثيل  وكل  الدولة  إزاء  أشخ ؤسسة  من  اعتباري  القانون  خص  اص 

األعمال   بجميع  والقيام  الغير  وإزاء  القضاء  وأمام  الخاص  أو  العام 

 التحفظية لفائدة املؤسسة ؛ 

املمتلكا - من  عناصر  تفويت  أو  باقتناء  وذلك القيام  للمؤسسة،  العقارية  ت 

 ؛ املجلس اإلداري دقة بعد مصا

 سسة ؛ ات املبرمة من لدن املؤ السهر على تنفيذ االتفاقي -

النظا - على  إعداد  للمؤسسة وعرضه  الداخلي  اإلداري م  للمصادقة   املجلس 

 عليه ؛

 ؛ املجلس اإلداري السهر على تنفيذ قرارات   -

ا الستراتيجية عمل املؤسسة  إعداد البرامج السنوية ومتعددة السنوات طبق  -

 جلس املذكور ؛ وعرضها على مصادقة امل اإلداري  املجلسة من لدن   املحدد

بعين ق   األخذ  إدماج  التراب  االعتبار  إعداد  طاع 

املدينة   وسياسة  اإلسكان  وقطاع  والتعمير  الوطني 

 في وزارة واحدة. 

 أو رئيس.  مدير عام بدل مدير التنصيص على  -

 

 

عبارة املجلس اإلداري بدل مجلس  توحيد إحالل    -

 والتتبع في مختلف مواد املشروع.  التوجيه 
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 جلس املذكور؛ مصادقة امل 

والتتبع  إع  - التوجيه  مجلس  على  وعرضه  السنوية  امليزانية  مشروع  داد 

 للمصادقة عليه ؛

امها من طرف املؤسسة على مجلس  اقتراح مشاريع االتفاقيات املزمع إبر   -

 يها ؛التوجيه والتتبع قصد املصادقة عل

 ؛دة في ميزانية املؤسسة األمر بقبض املوارد وصرف النفقات املحد -

س   - تقرير  على  إعداد  وعرضه  أعمالها  وسير  املؤسسة  أنشطة  عن  نوي 

 مصادقة مجلس التوجيه والتتبع ؛

املؤسس  - ملستخدمي  األساس ي  النظام  مجلس  إعداد  على  وعرضه  ة 

 التوجيه والتتبع للمصادقة عليه ؛

 خدمي املؤسسة وفقا للنظام األساس ي للمستخدمين.تشغيل مست -

م - الإعداد  امليزانية  على  شروع  وعرضه  اإلداري امل سنوية  للمصادقة   جلس 

 عليه ؛

على   - املؤسسة  طرف  من  إبرامها  املزمع  االتفاقيات  مشاريع  املجلس  اقتراح 

 ؛قصد املصادقة عليها اإلداري 

 ت املحددة في ميزانية املؤسسة ؛األمر بقبض املوارد وصرف النفقا -

سن - تقرير  وس إعداد  املؤسسة  أنشطة  عن  وعرضه  وي  أعمالها  على  ير 

 ؛ املجلس اإلداري مصادقة 

على   - وعرضه  املؤسسة  ملستخدمي  األساس ي  النظام  اإلداري إعداد    املجلس 

 للمصادقة عليه ؛

 

للنظاتشغيل   - وفقا  املؤسسة  للمستخدمينمستخدمي  األساس ي  وتدبير   م 

 اإلدارية؛هم  شؤون

 لس االداري. عمال اجتماعات املجأ اقتراح جدول  -

إدارية، تضم في   إنجاز مهامه لجنة  ، فيمدير املؤسسةتساعد    : 14املادة  

بها،   املالي  واملسؤول  للمؤسسة  العام  الكاتب  إلى  باإلضافة  عضويتها، 

الذي   للمؤسسة  الداخلي  النظام  في  تحديدهم  يتم  أيضا  أعضاء  يحدد 

 تأليفها وكيفية تسيير عملها. 

املؤسسةيجوز   من  ملدير  يفوض جزءا  أن  مسؤوليته،  تحت  صالحياته ، 

 د مستخدميها املكلفين بمسؤولية.عام للمؤسسة أو أحإلى الكاتب ال

العامساعد  ي:  14املادة   في إنجاز مهامه   املدير  ي  للمؤسسة،  تنفيذي،    ضم جهاز 

الكاتب    باإلضافة و إلى  بها،   املديرالعام للمؤسسة  دهم  دييتم تح  مسؤولين  املالي 

 في النظام الداخلي للمؤسسة. 

 

ا من صالحياته  ليته، أن يفوض جزء، تحت مسؤو للمؤسسة  لعام للمدير ايجوز  

 إلى الكاتب العام للمؤسسة أو أحد مستخدميها. 

 

 أو رئيس.  مدير عام بدل مديرالتنصيص على  -

 تنفيذي بدل لجنة إدارية. التنصيص على جهاز  -

 

يساعدون   - مسؤولين  على  العام    التنصيص  املدير 

 عوض أعضاء.

 

يعين يتولى    -:15املادة   الذي  العام  قبل    الكاتب  ال من  حكومية  السلطة 

املدينة  املكلفة   وسياسة  العمل  بالسكنى  سير  حسن  على  السهر  مهمة 

كتابة   بمهام  والقيام  باملؤسسة  واملالي  والتتبع اإلداري  التوجيه    مجلس 

مهمة السهر    مؤسسةلل تحت سلطة املدير العاميتولى الكاتب العام    -:15املادة  

اإلد على ح العمل  سير  كتابة  سن  بمهام  والقيام  باملؤسسة  اإلداري اري    املجلس 

 .ومسك وثائق ومحفوظات املؤسسة

التراب     - إعداد  قطاع  إدماج  االعتبار  بعين  األخذ 

املدينة   وسياسة  اإلسكان  وقطاع  والتعمير  الوطني 

الكاتب  وزارة واحدةفي   مع التنصيص على ممارسة 
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 ير العام للمؤسسة. ملهامه تحت سلطة املدم  العا ومسك وثائق ومحفوظات املؤسسة.

توحيد إحالل عبارة املجلس اإلداري بدل مجلس    -

 التوجيه والتتبع في مختلف مواد املشروع. 

سلطة التعيين تم التنصيص عليها سابقا في املادة    -

 من هذا القانون.  7

مسؤو :  16املادة   مدير  يساعد  العام،  الكاتب  إشراف  تحت  مالي،  ل 

ذات  املؤسسة   باملهام  القيام  يعفي  املالي،  قبل  الطابع  من  السلطة  ين 

املدينة  بالسكنى    املكلفة الحكومية  بمسك  وسياسة  ذلك  ألجل  ويقوم   ،

 الحسابات املالية باملؤسسة، وإعداد الوثائق املالية واملحاسبية وحفظها. 

للمؤسسة،  ليما  مدير  عديسا  :16املادة   العام  ا  املدير  ذافي  باملهام  ت  لقيام 

املالي الحويقوم    الطابع  بمسك  ذلك  وإعداد  ألجل  باملؤسسة،  املالية  سابات 

 . الوثائق املالية واملحاسبية وحفظها

التراب    - إعداد  قطاع  إدماج  االعتبار  بعين  األخذ 

وسياسة   اإلسكان  وقطاع  والتعمير  املدينة  الوطني 

 في وزارة واحدة. 

 أو رئيس.  مدير عام بدل مديرالتنصيص على  -

ملادة  عليها سابقا في ا لطة التعيين تم التنصيصس  -

 من هذا القانون.  7

النظام    :17املادة   يحدد  للمؤسسة،  جهوية  وحدات  احداث  يجوز 

 الداخلي مهامها وكيفية تنظيمها 

احداث    :17ملادة  ا الدا  تمثيلياتيجوز  النظام  يحدد  للمؤسسة،  خلي  جهوية 

 مهامها وكيفية تنظيمها 

تمثيليا على  وحدات  التنصيص  بدل  جهوية  ت 

 .ةجهوي

 :  18املادة 

 يلي:شتمل ميزانية املؤسسة على ما  ت

 في باب املوارد :    -أ

النظام  - في  املحددة  املنخرطين  ومساهمات  واشتراك  انخراط  واجبات 

 الداخلي للمؤسسة؛ 

 ولة ؛اإلعانات املالية السنوية التي تمنحها الد-

و - تحت  املوضوعة  والهيئات  الشركات  الوزارة  مساهمة  إشراف  أو  صاية 

 سة؛ املنخرطة في املؤس

لفائدتهم  مساهمات  - املقدمة  الخدمات  بعض  تمويل  في  املنخرطين 

 ولفائدة أزواجهم وأبنائهم؛

 :  18املادة 

 سسة على ما يلي:تشتمل ميزانية املؤ 

 في باب املوارد :    -أ

ومساهماواجبات  - واشتراك  املحدانخراط  املنخرطين  في  ت  الداخلي  دة  النظام 

 للمؤسسة؛

 اإلعانات املالية السنوية التي تمنحها الدولة ؛-

مساهمة الشركات والهيئات املوضوعة تحت وصاية أو إشراف الوزارة املنخرطة  -

 في املؤسسة؛

املن - و مساهمات  لفائدتهم  املقدمة  الخدمات  بعض  تمويل  في  لفائدة  خرطين 
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 املوارد املتأتية من الخدمات التي تقدمها املؤسسة ؛ -

 سة ؛ املوارد املتأتية من ممتلكات املؤس-

 غيار؛ املوارد املتأتية من الخدمات املقدمة لأل -

 املؤسسة؛ منوحة من طرفرجعة من القروض املاملستحقات املست -

أو  - العام  القانون  التي يمنحها كل شخص من أشخاص  املالية  اإلعانات 

 الخاص ؛ 

االقتراضات التي يجب املصادقة عليها وفق الشروط املقررة في النصوص -

الج  االتنظيمية  لدى  املبرمة  االقتراضات  عدا  ما  العمل  بها  أو  اري  لدولة 

 العام؛ ين خاضعين للقانون لدى أشخاص آخر 

 الهبات والوصايا واملوارد األخرى حسب ما يسمح به القانون ؛ -

 

القطاعات واملؤسسات الخاضعة  - التي تمنحها  السنوية  املالية  اإلعانات 

فوها أو مستخدموها أعضاء  لوصاية الدولة أو مراقبتها والتي يكون موظ

ة مع  راكة أو عقود مبرمبيقا ألحكام اتفاقيات شمنخرطين في املؤسسة تط

 سسة؛املؤ 

خاضعين  - آخرين  أشخاص  لدى  أو  الدولة  لدى  املبرمة  االقتراضات 

 للقانون العام أو الخاص وفق التشريع الجاري به العمل؛

 موارد أخرى مختلفة. 

 م؛ أزواجهم وأبنائه

 الخدمات التي تقدمها املؤسسة ؛  تية مناملوارد املتأ-

 املوارد املتأتية من ممتلكات املؤسسة ؛ -

 املوارد املتأتية من الخدمات املقدمة لألغيار؛ -

 ؤسسة؛املستحقات املسترجعة من القروض املمنوحة من طرف امل-

 و الخاص ؛ أشخاص القانون العام أ اإلعانات املالية التي يمنحها كل شخص من-

 

النصوص  االقت - في  املقررة  الشروط  وفق  عليها  املصادقة  يجب  التي  راضات 

لدى   أو  الدولة  لدى  املبرمة  االقتراضات  عدا  ما  العمل  بها  الجاري  التنظيمية 

 أشخاص آخرين خاضعين للقانون العام؛

 ون ؛ والوصايا واملوارد األخرى حسب ما يسمح به القانالهبات -

واملؤسسات  السنو املالية  مات  واملساه اإلعانات  - القطاعات  تمنحها  التي  ية 

تحت املوضوعة  والهيئات  العمومية  أو   واملقاوالت  إعداد  وصاية  وزارة  إشراف 

 ؛ التراب الوطني والتعمير  والسكنى وسياسة املدينة

 

العام لدى الدولة أو لدى أشخاص آخرين خاضعين للقانون املبرمة  االقتراضات-

 عمل؛شريع الجاري به الأو الخاص وفق الت

 موارد أخرى مختلفة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضمان    مصادر تنويع   مع  املؤسسة  ميزانية  تمويل 

الهيئات   مختلف  مساهمات  تحصيل  إمكانية 

 التابعة للوزارة. 



61 

 

املؤ   :20املادة   لتدقيق سنوي، يجرى لزوما تحت  تخضع حسابات  سسة 

مكتب   نظامسؤولية  بتقييم  يقوم  الداخليللخبرة  الرقابة  للمؤسسة  م  ة 

ممتلكاتها   عن  صادقة  صورة  تعكس  املالية  بياناتها  أن  من  والتأكد 

 ووضعيتها املالية ونتائجها.  

إلى   التدقيق  تقرير  املكتب  والتتبعيرفع  التوجيه  أ  مجلس  ال  داخل  جل 

 ( أشهر بعد اختتام السنة املالية. 6يتعدى ستة )

زوما تحت مسؤولية  دقيق سنوي، يجرى لتخضع حسابات املؤسسة لت :20ة املاد

أن   من  والتأكد  للمؤسسة  الداخلية  الرقابة  نظام  بتقييم  يقوم  للخبرة  مكتب 

 ا.  بياناتها املالية تعكس صورة صادقة عن ممتلكاتها ووضعيتها املالية ونتائجه

ت املكتب  إلى  يرفع  التدقيق  اإلداري قرير  ي   املجلس  ال  )داخل أجل  ( 6تعدى ستة 

 لية. اختتام السنة املاأشهر بعد 

 

 

 

 

 

توحيد إحالل عبارة املجلس اإلداري بدل مجلس    -

 التوجيه والتتبع في مختلف مواد املشروع. 

 

 التنظيم املالي واملراقبة  الباب الثالث:

أو متعدد السنوات، يحدد    تضع املؤسسة برنامج عمل سنوي   :22املادة  

تي تعتزم  رطيها والخدمات ال راد إنجازها لفائدة منخاملشاريع واألنشطة امل

 تقديمها لهم. 

السلطة  ويكون برنامج العمل املذكور موضوع اتفاقية تبرم بين املؤسسة و 

املكلفة   املدينةسكنى  بالالحكومية  تنفيذ  وسياسة  كيفيات  فيه  تحدد   ،

الب والوسائل  تصرف البرنامج  تحت  املوضوعة  واملالية  واملادية  شرية 

 قبته وتقييمه. تتبع تنفيذه ومرا  سسة من أجل ذلك، وآلياتاملؤ 

 : التنظيم املالي واملراقبة لباب الثالثا

تضع املؤسسة برنامج عمل سنوي أو متعدد السنوات، يحدد املشاريع   :22املادة  

 التي تعتزم تقديمها لهم.  واألنشطة املراد إنجازها لفائدة منخرطيها والخدمات

 

العمل   برنامج  اتفاقية  ويكون  موضوع  املؤسسة  املذكور  بين  السلطة  و تبرم 

عليها  الحكومية تنفيذ    .الوصية  كيفيات  فيه  البشرية  تحدد  والوسائل  البرنامج 

تتبع   وآليات  ذلك،  أجل  من  املؤسسة  تصرف  تحت  املوضوعة  واملالية  واملادية 

 تنفيذه ومراقبته وتقييمه.

 

 

 

 

الت  إعداد  قطاع  إدماج  االعتبار  بعين  راب  األخذ 

وق والتعمير  وسياسالوطني  اإلسكان  املدينة  طاع  ة 

 في وزارة واحدة. 

 

 

: يجب أن ترفع املؤسسة كل سنة إلى السلطة الحكومية املكلفة  23املادة  

و املكلفة  باملالية  الحكومية  املدينة بالسكنى    السلطة  تقريرا  وسياسة   ،

املوا  ميتضمن  استعمالها،  وأوجه  عليها  حصلت  التي  السنوية  صادقا رد 

خبير لدن  من  جد  عليه  في  مقيد  املحاسبين،  محاسب  الخبراء  هيئة  ول 

 لحسابات التي يتضمنها التقرير. يشهد بصحة ا

الحكومية  :23املادة   السلطة  إلى  سنة  كل  املؤسسة  ترفع  أن    الوصية  يجب 

را يتضمن املوارد السنوية التي حصلت  تقرياملكلفة باملالية،  والسلطة الحكومية  

وأوج علعليها  مصادقا  استعمالها،  محه  خبير  لدن  من  جدول  يه  في  مقيد  اسب 

 املحاسبين، يشهد بصحة الحسابات التي يتضمنها التقرير. هيئة الخبراء  

 

التراب    - إعداد  قطاع  إدماج  االعتبار  بعين  األخذ 

املدين وسياسة  اإلسكان  وقطاع  والتعمير  ة  الوطني 

 في وزارة واحدة. 

 

 ة : أحكام ختامي الباب الخامس

تلقا  :27املادة   املؤ توضع  تصرف  تحت  نشر ئيا  تاريخ  من  ابتداء  سسة، 

 : أحكام ختامية الباب الخامس

تحت تصرف املؤسسة، من تاريخ نشر هذا القانون في  تلقائيا  توضع    :27ادة  امل
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التي   واألصول  واملنقوالت  العقارات  الرسمية،  الجريدة  في  القانون  هذا 

تملكها الدولة واملوضوعة رهن إشارة جمعية األعمال االجتماعية ملوظفي  

رقم  وسي السكنى  وزارة   الشريف  الظهير  وفق  املحدثة  املدينة  اسة 

بمو   1958مبر  نوف  15في    الصادر  1.58.376 تأسيس  يضبط  حق  جبه 

 الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه.

 

 

 

 

تاريخ   من  ابتداء  املؤسسة،  إلى  امللكية  وبكامل  مقابل،  بدون  تنقل،  كما 

و  واملنقوالت  العقارات  الرسمية،  الجريدة  في  القانون  هذا  األصول  نشر 

االجتماعية   األعمال  تمتلكها جمعية  السكنى وسملوظفي  التي  ياسة  وزارة 

 .املدينة

العقارات  وتن املؤسسة  إلى  امللكية  وبكامل  مقابل،  بدون  كذلك،  قل 

االجتماعية   األعمال  جمعيات  تمتلكها  التي  واألصول  واملنقوالت 

التابعة لقطاع السكنى وسياسة امل دينة  ملستخدمي املؤسسات والهيئات 

و  إشرافه،  تحت  أو  وصايته  تحت  املوضوعة  ابت أو  تاريخ  ذلك  من  داء 

 ؤسسة. نضمام إلى هذه املاال 

وضوعة  الجريدة الرسمية، العقارات واملنقوالت واألصول التي تملكها الدولة وامل

 : رهن إشارة 

مل - االجتماعية  األعمال  وسيا جمعية  السكنى  وزارة  املدينة  وظفي  سة 

 سات التابعة لها واملؤس

 مير وإعداد التراب الوطني جمعية األعمال االجتماعية ملوظفي وزارة التع -

واملقاوالت   - املؤسسات  ملستخدمي  االجتماعية  االعمال  جمعيات  كل  وكذا 

التابعة   والهيئات  والسكنى  العمومية  والتعمير  الوطني  التراب  اعداد  لوزارة 

 و تحت اشرافها. وعة تحت وصايتها اسياسة املدينة او املوضو 

 

كما تنقل، بدون مقابل، وبكامل امللكية إلى املؤسسة، من تاريخ نشر هذا القانون  

 : في الجريدة الرسمية، العقارات واملنقوالت واألصول التي تمتلكها 

اال  - األعمال  املدينة  جمعية  وسياسة  السكنى  وزارة  ملوظفي  جتماعية 

 ملؤسسات التابعة لها وا

 رة التعمير وإعداد التراب الوطني ماعية ملوظفي وزاعية األعمال االجت جم -

كل   - واملقاوالت  وكذا  املؤسسات  ملستخدمي  االجتماعية  االعمال  جمعيات 

والتعمير الوطني  التراب  اعداد  لوزارة  التابعة  والهيئات  والسكنى    العمومية 

 ها او تحت اشرافها. وسياسة املدينة او املوضوعة تحت وصايت

-  

 

 

 

 

ية من اجل األخذ بعين االعتبار إدماج  أحكام انتقال 

وقطاع   والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  قطاع 

واحدة اإلسكا وزارة  في  املدينة  وسياسة   ن 

على  واملنقوالت   والتنصيص  العقارات  وضع 

املؤ  تصرف  رهن  لدن  سسةواألصول   كل من 

وليس   عة للوزارةجمعيات األعمال االجتماعية التاب

االجتجمفقط   االعمال  السكنى  عية  لقطاع  ماعية 

 وسياسة املدينة. 

 

وزارة  تحل املؤسسة محل جمعية األعمال االجتماعية ملوظفي    -.28املادة  

املدينةالسكنى   األعمال  وسياسة  جمعيات  محل  االقتضاء،  عند  وكذا   ،

املوضاالجتماع أو  للوزارة  التابعة  والهيئات  للمؤسسات  تحت  ية  وعة 

أو تحت ا والتزاماتها املتعلقة بجميع صفقات  إشرافها في حقوقه  وصايتها 

األخرى   واالتفاقيات  العقود  وجميع  والخدمات  والتوريدات  األشغال 

وزارة السكنى   مال االجتماعية ملوظفياألع تحل املؤسسة محل جمعية  -.28املادة 

املدينة وسيا لها  سة  التابعة  و واملؤسسات  ل،  االجتماعية  األعمال  لتعمير  جمعية 

الوطني،   التراب  للمؤسسات  كل    وكذاوإعداد  االجتماعية  األعمال  جمعيات 

والهيئات و  العمومية  والتعمير   لو التابعة    املقاوالت  الوطني  التراب  إعداد  زارة 

املدينة  واإلسكان    املو وسياسة  وصايتهاأو  تحت  والتزاماتها    ،ضوعة  حقوقها  في 

ية  حلول مؤسسة األعمال االجتماع التنصيص على 

كل  األعم محل  التجمعيات  االجتماعية  ابعة  ال 

لوصايتها الخاضعة  والهيآت  املؤسسات  و   للوزارة 

االجتماعية   االعمال  جمعية  محل  فقط  وليس 

 لقطاع السكنى وسياسة املدينة.
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هذا   دخول  تاريخ  قبل  املذكورة  الجمعيات  أو  الجمعية  لدن  من  املبرمة 

 تنفيذ. القانون حيز ال

العقود   وجميع  والخدمات  والتوريدات  األشغال  صفقات  بجميع  املتعلقة 

املبرمة التنفيذ  واالتفاقيات األخرى  القانون حيز  من لدن    قبل تاريخ دخول هذا 

   .ورةذكالجمعيات امل
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قراطية للشغلمجموعة الكونفدرالية الديمتعديالت   

 املدينةألعمال االجتماعية للسكنى و سياسة مؤسسة ا بإحداث وتنظيم يتعلق 13.16رقمقانون  مشروع على

********************** 

  التعديل األول 
 تعليل التعديل  التعديل المقترح  النص األصلي 

 
 3المادة 

قطاع  موظفو  المؤسسة،  في  ينخرط 

وعند   المدينة،  وسياسة  السكنى 

المؤس مستخدمو  سات  الاقتضاء 

ل التابعة  أو  هذا  والهيئات  القطاع 

تحت    الموضوعة أو  وصايته  تحت 

إشرافه، التي تنضم إلى المؤسسة طبقا  

 .أعلاه  2لأحكام المادة 

فئة  كل  انخراط  وشروط  شكليات  تحدد 

للنظام  وفقا  المذكورة  الفئات  من 

 .الداخلي للمؤسسة

 3المادة 

موظفو المؤسسة،  في   ينخرط 

السكنى    ومتقاعدوا وسياسة  قطاع 

ا  لاقتضاء مستخدموالمدينة، وعند 

والهيئات   وادومتقاع المؤسسات 

الموضوعة   أو  القطاع  لهذا  التابعة 

التي   أو تحت إشرافه،  تحت وصايته 

لأحكام   طبقا  المؤسسة  إلى  تنضم 

 .أعلاه 2المادة 

كل   انخراط  وشروط  شكليات  تحدد 

وفقا   المذكورة  الفئات  من  فئة 

 .ي للمؤسسةللنظام الداخل 

 
 

اده المادة إنسجاما  إضافة المتقاعدون إلى ه
 لمادة الثامنة. امع 
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 الثاني التعديل 
 تعليل التعديل  التعديل المقترح  النص األصلي 

 5المادة 

تتولى المؤسسة، تقديم خدمات  

اجتماعية وثقافية وترفيهية لفائدة  

منخرطيها وأزواجهم وأبنائهم. وتقوم  

 : الخصوص بـما يليعلى  

وتش - المنخرطين  دعم  جيع 

إلى  والمستف الولوج  على  يدين 

 ..………ن عبر تأسيس تعاونياتسكال

وتقديم  المنخرطين  أبناء  تمدرس  دعم 

في   منهم  للمتفوقين  مالية  تحفيزات 

يحددها   وضوابط  شروط  وفق  الدراسة 

 . النظام الداخلي للمؤسسة
 

 
 

 5المادة 

خدمات  تتولى المؤسسة، تقديم 

لفائدة    اجتماعية وثقافية وترفيهية

اجهم وأبنائهم. وتقوم  منخرطيها وأزو 

 : الخصوص بـما يلي  لىع

المنخرطين   - وتشجيع  دعم 

إلى   الولوج  على  والمستفيدين 

تأسيس   عبر  السكن 

 ..………تعاونيات

المنخرطين   أبناء  تمدرس  دعم 

تحفيزات   للمتفوقين    مالية وتقديم 

شروط  وفق  الدراسة  في    منهم 

الداخلي   النظام  يحددها  وضوابط 

 . لمؤسسة ل

 

 
 
 

 . تحفيزاللتوسيع وعاء  ة الماليةحذف عبار 
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 الثالثالتعديل 
 تعليل التعديل  التعديل المقترح  النص األصلي 

 
 11المادة 

يجتمع مجلس التوجيه والتتبع، حسب   

جدول أعمال محدد سلفا، كلما دعت  

رئيسه أو  الحاجة إلى ذلك، بدعوة من 

بطلب من نصف عدد أعضائه وعلى  

 : مرتين في السنة الأقل 
 
 

 

 11المادة 

مجل   اليجتمع  والتتبع،  س  توجيه 

سلفا،   محدد  أعمال  جدول  حسب 

السنة في  دعت  و مرتين  كلما 

رئيسه  إلى ذلك، بدعوة من  الحاجة 

أعضائه  عدد  نصف  من  بطلب   أو 

   على الأقل. 

 
 

 تجويد النص
 

 
 و الخامس و السادس و السابع الرابعالتعديل 

 تعديل تعليل ال يل المقترح التعد النص األصلي 
 

 13المادة 

ير يعين باقتراح من السلطة  ى مديتول

الحكومية المكلفة بالسكنى وسياسة المدينة، 

وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري 

بها العمل، إدارة شؤون المؤسسة والسهر  

حسن سيرها. ولهذا الغرض يضطلع  على 

 : بالمهام التالية

 13المادة 

يتولى مدير يعين باقتراح من السلطة  

الحكومية المكلفة بالسكنى وسياسة  

المدينة، وفقا للنصوص التشريعية  

ل، إدارة مية الجاري بها العموالتنظي

هر على حسن  والسشؤون المؤسسة 

سيرها. ولهذا الغرض يضطلع بالمهام 

 : التالية
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  لح المؤسسة و شؤونهاتدبير جميع مصا -

 ها ؛ الإدارية وتنسيق أنشطت

القيام بجميع التصرفات والعمليات   -

المتعلقة بغرض المؤسسة أو الإذن بها  

وتمثيل المؤسسة إزاء الدولة وكل شخص  

اعتباري من أشخاص القانون العام أو الخاص 

ام القضاء وإزاء الغير والقيام بجميع وأم

 ؤسسة ؛ الأعمال التحفظية لفائدة الم

  تناء أو تفويت عناصر منالقيام باق -

متلكات العقارية للمؤسسة، وذلك بعد  الم

 مصادقة مجلس التوجيه والتتبع ؛ 

السهر على تنفيذ الاتفاقيات المبرمة من  -

 لدن المؤسسة ؛

وعرضه   إعداد النظام الداخلي للمؤسسة -

 على مجلس التوجيه والتتبع للمصادقة عليه ؛

جيه و  يذ قرارات مجلس التوالسهر على تنف -

 التتبع ؛

رامج السنوية ومتعددة السنوات  الب إعداد -

طبقا لاستراتيجية عمل المؤسسة المحددة  

مجلس التوجيه والتتبع وعرضها    من لدن

 على مصادقة المجلس المذكور ؛ 

الميزانية السنوية وعرضه  إعداد مشروع  -

 على مجلس التوجيه والتتبع للمصادقة عليه ؛

ن اقيات المزمع إبرامها م اقتراح مشاريع الاتف -

تدبير جميع مصالح المؤسسة و   -

 شؤونها الإدارية وتنسيق أنشطتها ؛

العمليات  القيام بجميع التصرفات و -

المتعلقة بغرض المؤسسة أو الإذن بها  

وكل   وتمثيل المؤسسة إزاء الدولة 

أشخاص القانون   شخص اعتباري من

خاص وأمام القضاء وإزاء  و الالعام أ

الغير والقيام بجميع الأعمال التحفظية  

وذلك بعد مصادقة    لفائدة المؤسسة

 مجلس التوجيه والتتبع ؛

 ؛ 

تفويت عناصر من  القيام باقتناء أو  -

الممتلكات العقارية للمؤسسة، وذلك  

 لتتبع ؛بعد مصادقة مجلس التوجيه وا

رمة  تنفيذ الاتفاقيات المب السهر على -

 من لدن المؤسسة ؛ 

النظام الداخلي   مشروع إعداد- 

للمؤسسة وعرضه على مجلس التوجيه  

 ؛ عليهوالتتبع للمصادقة 

السهر على تنفيذ قرارات مجلس  -

 التوجيه و التتبع ؛ 

البرامج السنوية   مشاريع إعداد- 

ية  ومتعددة السنوات طبقا لاستراتيج

   ددة من لدنعمل المؤسسة المح

 

 

 

 

 

عد مصادقة  ببجميع التصرفات  المدير قيام

 .مجلس التوجيه والتتبع 

 
 
 
 

  يعد المدير مشروع النظام الداخلي

نظام داخلي  بحيث لا يصبح  فقط

عرضه على  إلا بعد للمؤسسة 

  لمصادقةوامجلس التوجيه والتتبع 

 عليه.

 

 

 تجويد النص
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ف المؤسسة على مجلس التوجيه والتتبع طر 

 قصد المصادقة عليها ؛

الأمر بقبض الموارد وصرف النفقات   -

 المحددة في ميزانية المؤسسة ؛ 

أنشطة المؤسسة  إعداد تقرير سنوي عن  -

وسير أعمالها وعرضه على مصادقة مجلس  

 التوجيه والتتبع ؛ 

لمستخدمي   عداد النظام الأساسيإ -

ى مجلس التوجيه  ه عل المؤسسة وعرض 

 والتتبع للمصادقة عليه ؛

تشغيل مستخدمي المؤسسة وفقا للنظام  -

 .الأساسي للمستخدمين 

 
 

التتبع وعرضها على  يه ومجلس التوج

 ؛ مصادقةلل المجلس المذكور

إعداد مشروع الميزانية السنوية   -

وعرضه على مجلس التوجيه والتتبع 

 ؛ عليهللمصادقة 

اقتراح مشاريع الاتفاقيات المزمع   -

إبرامها من طرف المؤسسة على مجلس  

 مصادقة عليها ؛قصد الالتوجيه والتتبع  

قات  النفأمر بقبض الموارد وصرف ال -

 المحددة في ميزانية المؤسسة ؛ 

إعداد تقرير سنوي عن أنشطة   -

  علىالمؤسسة وسير أعمالها وعرضه 

 مصادقة مجلس التوجيه والتتبع ؛لل

إعداد النظام الأساسي لمستخدمي   -

المؤسسة وعرضه على مجلس التوجيه  

 والتتبع للمصادقة عليه ؛

ؤسسة وفقا  تشغيل مستخدمي الم -

 .لمستخدمينسي لللنظام الأسا

 

  ويد النصتج
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 الثامن التعديل
 تعليل التعديل  التعديل المقترح  النص األصلي 

 
 

 16المادة 

يساعد مسؤول مالي، تحت إشراف  

الكاتب العام، مدير المؤسسة في القيام 

بالمهام ذات الطابع المالي، يعين من  

قبل السلطة الحكومية المكلفة  

قوم لأجل  بالسكنى وسياسة المدينة، وي

ك الحسابات المالية  ذلك بمس

المالية   وإعداد الوثائق مؤسسة، بال

 .والمحاسبية وحفظها

 

 16المادة 

يساعد مسؤول مالي، تحت إشراف  

الكاتب العام، مدير المؤسسة في  

القيام بالمهام ذات الطابع المالي،  

يعين من قبل السلطة الحكومية  

المكلفة بالسكنى وسياسة المدينة،  

حسابات  لأجل ذلك بمسك الويقوم 

الوثائق  اد ة، وإعدالمالية بالمؤسس

 .المالية والمحاسبية وحفظها

 

 
حذف هذه المادة و التنصيص على هذه 

  ظام الداخلي.نبالالمقتضيات 
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 التاسعالتعديل 
 تعليل التعديل  التعديل المقترح  النص األصلي 

 
 21المادة 

المفتشية   لمراقبة  المؤسسة  تخضع 

للمالية   لأحكام  العامة  تخضع  كما 

رقم  القانو بمدونة   62.99ن  المتعلق 

المادتين   سيما  لا  المالية،   86المحاكم 

  . منه 154و
 
 

 21المادة 

تخضع المؤسسة لمراقبة المفتشية  

لأحكام   تخضع  كما  للمالية  العامة 

المتعلق بمدونة    62.99القانون رقم  

المالية،   المادتين  المحاكم  سيما  لا 

  . منه 154و 86

 

 
 ألحكام  المؤسسةتخضع لحذف بحيث ا

المتعلق بمدونة المحاكم  62.99القانون رقم 
 مواد محددة بهذا القانون. حصردون  المالية

 

 العاشرالتعديل 
 تعليل التعديل  التعديل المقترح  النص األصلي 

 
 
 

 مادة جديدة 29المادة 

نشره   بعد  التنفيذ  حيز  القانون  هذا  يدخل 
 يدة الرسمية. بالجر

 

 
ات إىل  تشري  جديدة  دخولمادة  حيز   ريخ   القانون  هذا 

 . القانون 
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التعديالت   جدول التصويت على 

 قانون المشروع  وعلى مواد  
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 بإحداث وتنظيم   يتعلق  13.16 رقم مشروع قانون    مواد  جدول التصويت على التعديالت وعلى                          

 للسكىن وسياسة املدينة   مؤسسة االعمال االجتماعية 
 ******* 

 
 

وقف م مقدم التعديل املادة
 كومة احل

موقف أصحاب 
 التعديل 

 نتيجة التصويت على املادة  على التعديلنتيجة التصويت 

 املمتنعون  املعارضون  املوافقون  املمتنعون املعارضون  املوافقون

 العنوان 

 : ورد بشأأنه تعديالن 

 العداةل والتمنية   :فريق1التعديل  
 - مقبول

 مجاعاإل مجاعاإل

 االمجاع - مقبول الفريق احلرك   2التعديل 

 األولى 

 : ورد بشأأهنا تعديالن 

 منية فريق العداةل والت   1الفريق 
 - مقبول

  اإلمجاع

 اإلمجاع

 االمجاع - مقبول الفريق احلرك   2الفريق  

2 

 ورد بشأأهنا ثالث تعديالت 

 فريق الاصاةل واملعارصة   1التعديل  -

بصيغة  مقبول

 اللجنة
- 

  اإلمجاع

 اإلمجاع 

 ة اللجنةبصيغ
 اإلمجاع - مقبول احلرك الفريق    2ل  التعدي 

 مقبول الفريق احلرك   3التعديل  
 

- 

 اإلمجاع

 

 المملكة المغربية  

 البرلمان 

س المستشارين مجل  

لجنة الداخلية والجماعات الترابية  

األساسية  البنيات و  
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وقف م مقدم التعديل املادة
 كومة احل

موقف أصحاب 
 التعديل 

 نتيجة التصويت على املادة  على التعديلنتيجة التصويت 

 املمتنعون  املعارضون  املوافقون  املمتنعون املعارضون  املوافقون

3 
 
 
 

 : تعديالن ورد بشأأهنا  

 الفريق احلرك   1التعديل  
 - مقبول

  اإلمجاع

 اإلمجاع 

 مجموعة الكونفدرالية ادلميقراطية للشغل   2لتعديل  ا  بصيغة اللجنة
مقبول بصيغة 

 اللجنة
- 

 لجنةبصيغة الاع اإلمج

4 

 تعديالن: ورد بشأأهنا  

 فريق الأصاةل واملعارصة   1التعديل  
 - مقبول

 1 أحد ال 5 اإلمجاع

 1 أحد ال 5 - مقبول الفريق احلرك   2التعديل  

 اإلمجاع اإلمجاع - مقبول اطية للشغل ورد بشأأهنا تعديل مجموعة الكونفدرالية ادلميقر  5

6 

 تعديالت:   3ورد بشأأهنا  

 فريق احلرك ال   1يل  التعد 

 مقبول

 للمالءمة

 

- 

 

 

 اإلمجاع

 

 

 - مقبول الفريق احلرك   2التعديل   اإلمجاع

 - مقبول الفريق احلرك   3التعديل  
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موقف   التعديل مقدم   املادة 
 احلكومة 

موقف أصحاب  
 التعديل 

 ملادة نتيجة التصويت على ا  نتيجة التصويت على التعديل 

 املمتنعون  املعارضون  افقون املو  ملمتنعون ا  ضون املعار املوافقون 

7 

 تعديالت:   4ورد بشأأهنا  

 فريق الأصاةل واملعارصة   1التعديل  

 

 
- 

 

 

 

 اإلجماع

 

 

 

 - مقبول العداةل والتمنية فريق    2التعديل   اإلجماع

 - مقبول احلرك   الفريق    3التعديل  

 - مقبول الفريق احلرك   4التعديل 

8 

 تعديالت:   7ورد بشأأهنا  

 فريق العداةل والتمنية   1  التعديل 
 - مقبول

 

 االجماع

 

 

 

 

 

 

 

   اإلجماع

 غة اللجنةيبص

 التشبث  غري مقبول فريق العداةل والتمنية   2التعديل  
 أحد ال 6 1

  السحب  غري مقبول فريق العداةل والتمنية   3التعديل  

 

  االجماع

 بصيغة اللجنة
 

 السحب  مقبول غري الفريق احلرك   4التعديل  

 - مقبول الفريق احلرك   5التعديل 

 - مقبول الفريق احلرك   6التعديل  

 - مقبول الفريق احلرك   7التعديل  
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موقف أصحاب   موقف احلكومة  مقدم التعديل  ادة امل 
 التعديل 

 نتيجة التصويت على املادة  نتيجة التصويت على التعديل 

 املوافقون 
 املمتنعون  املعارضون  املوافقون  عون متن امل املعارضون  

9 

 ورد بشأأهنا تعديالن : 

 الفريق احلرك   1التعديل  
  - ءمةلمالمقبول ل

 اعاالمج 

 بصيغة اللجنة

 مجاع اإل

 بصيغة اللجنة

 ك الفريق احلر   2التعديل  
صيغة ب مقبول

 اللجنة
- 

- 
 اإلمجاع مجاعاإل للمالءمة مقبول ورد بشأأهنا تعديل الفريق احلرك  10

11 

 تعديالت   3ورد بشأأهنا  

 الفريق احلرك   1التعديل  
 للمالءمة قبولم

-  

 بصيغة اللجنة اإلمجاع

 

 اإلمجاع 

 بصيغة اللجنة
 - مقبول الفريق احلرك   2التعديل  

 الكونفدرالية ادلميقراطية للشغل   ة مجموع   3التعديل  
  مقبول

- 

 ورد بشأأهنا تعديل الفريق احلرك  12
 لمقبو

- 
 مجاعاإل اإلمجاع

13 

 تعديالت  10ورد بشأأهنا  

 فريق العداةل والتمنية   1التعديل  

 مقبول

- 
 اإلمجاع

 

 العداةل والتمنية فريق   2التعديل  
 ولمقب

 اإلمجاع -
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موقف أصحاب   موقف احلكومة  مقدم التعديل  املادة 
 التعديل 

 نتيجة التصويت على املادة  التعديل نتيجة التصويت على  

 املمتنعون  املعارضون  املوافقون  املمتنعون  عارضون امل  املوافقون 

13 

  إلجماعا - مقبول الفريق احلرك   3التعديل  

 

 

 اإلمجاع

 - مقبول الفريق احلرك   4 التعديل 

 - مقبول الفريق احلرك   5 التعديل 

 - مقبول الفريق احلرك   6التعديل 

 1 4 2 ث بلتشا غري مقبول ميقراطية للشغل الكونفدرالية ادل  ة ع مجمو   7التعديل  

 اإلمجاع - مقبول الكونفدرالية ادلميقراطية للشغل   ة مجموع   8لتعديل  ا 

 - مقبول الكونفدرالية ادلميقراطية للشغل   ة مجموع   9التعديل  

 - مقبول الكونفدرالية ادلميقراطية للشغل   ة وع مجم   10التعديل  

14 

 تعديالت:   4ورد بشـأأهنا  

 تمنية فريق العداةل وال   1تعديل  ل ا 
 مقبول

- 
 

 اإلمجاع

 

 االمجاع

 - مقبول فريق العداةل والتمنية   2يل التعد 

 - مقبول الفريق احلرك   3التعديل  

 - مقبول الفريق احلرك   4التعديل  
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موقف أصحاب   موقف احلكومة  مقدم التعديل  املادة 
 التعديل 

 ة التصويت على املادة نتيج  نتيجة التصويت على التعديل 

 املمتنعون  املعارضون  املوافقون  املمتنعون  املعارضون  وافقون امل 

15 

 ورد بشأأهنا تعديالن: 

 فريق العداةل والتمنية   1التعديل  
 اإلمجاع اإلمجاع - مقبول للمالءمة

 اإلمجاع اإلمجاع - مقبول للمالءمة احلرك   الفريق   2التعديل  

16 

 ت:تعديال 3ورد بشأنها 

 نميةفريق العدالة والت 1التعديل 
 - مالءمةمقبول لل

  اإلمجاع

 

 اإلمجاع
 - مالءمةمقبول لل الفريق احلركي 2التعديل 

  سحبال غري مقبول ونفدرالية الدميقراطية للشغلالك ةجمموع 3التعديل 

 اإلمجاع اإلمجاع - مقبول للفريق احلركيورد بشـأنها تعديل  17

18 

 ا تعديالن:ور بشأنه

 الفريق احلركي 1التعديل 
 - قبولم

  اإلمجاع

 اإلمجاع

 مجاعاال - للمالءمةمقبول  الفريق احلركي 2التعديل 

 االمجاع مل يرد بشأنها أي تعديل 19

 االمجاع اإلمجاع - مالءمةبول للقم ورد بشـأنها تعديل للفريق احلركي 20
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أصحاب  موقف   موقف احلكومة  مقدم التعديل  ملادة ا 
 ديل التع 

 لى املادة نتيجة التصويت ع  يل نتيجة التصويت على التعد 

 املمتنعون  املعارضون  املوافقون  املمتنعون  املعارضون  املوافقون 

21 
ورد بشـأنها تعديل جمموعة 

 الدميقراطية للشغلالكونفدرالية 
 - مقبول

 االمجاع اإلمجاع

 االمجاع اإلمجاع - مقبول الفريق احلركي ورد بشـأنها تعديل  22

 االمجاع اإلمجاع - مقبول الفريق احلركيل ورد بشـأنها تعدي 23

4225--
26 

 أأي تعديل    يرد بشأأهنم مل
 

 اإلمجاع

27 

 تعديالت:   4ورد بشأأهنا  

 الفريق الاس تقالل   1التعديل  
 - مقبول

 

 اإلمجاع

 

 اإلمجاع

 - مقبول ك الفريق احلر   2التعديل  

 - مقبول احلرك الفريق    3التعديل  

 - قبولم الفريق احلرك   4التعديل 

28 
 تعديالت   3ورد بشأأهنا  

 الفريق الاس تقالل   1التعديل  
 - مقبول

  اإلمجاع
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أصحاب  موقف   موقف احلكومة  مقدم التعديل  ملادة ا 
 ديل التع 

 لى املادة نتيجة التصويت ع  يل نتيجة التصويت على التعد 

 املمتنعون  املعارضون  املوافقون  املمتنعون  املعارضون  املوافقون 

 اإلمجاع بصيغة اللجنة اإلمجاع - ولمقب الفريق الاس تقالل   2التعديل  

 

 

 

 الفريق احلرك   3التعديل  
بصيغة  بولمق

 - اللجنة

 لجنةاإلمجاع بصيغة ال

 

29 
 إضافية مادة 

 مادة اضافية 

 فريق الاس تقالل ال   1التعديل  
 السحب غري مقبول

 اإلمجاع -

الكونفدرالية ادلميقراطية  للمجموعة    2التعديل  

 للشغل 
 - مقبول

 اإلمجاع

 

 ت  ــــــــــــــ وي ـــــ ص ـــــــ ت ــــــــــ ال 

االعمال االجتماعية للسكىن وسياسة  يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة    13.16رقم  مشروع قانون  على  

 رمته: ب   معدال املدينة  

ع ا ـــــــــــــــــ م ــــ ـــــ االج 
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 اللجنة   ه ي عل كما وافقت    قانون ال مشروع  
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حضور السيدات والسادة أوراق اثبات    

 املستشارون 
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