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  727رمق  اجللسةحمرض 

 م(.2020أ بريل  21)هـ 1441شعبان  27 الثالاثء: التارخي

 .اخلليفة الرابع للرئيس، القادر سالمةعبد الستشار الس يد : الرئاسة

بتداء من الساعة عرش دقائق: التوقيت الثالثة وادلقيقة الواحدة والثالثني ، ا 

 بعد الزوال.

بسن  25.20 رمق نوناقمرشوع " دلراسة والتصويت عىلا :جدول ال عامل

تدابري اس تثنائية لفائدة الشغلني النخرطني ابلصندوق الوطين 

للضامن الاجامتعي والعاملني دلهيم الرصح هبم، الترضرين من 

طار يف، ""19-كوروان "كوفيدجاحئة فريوس  تداعيات تفيش قراءة  ا 

 .اثنية

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

 :اجللسة ئيس، ر القادر سالمةعبد الس يد  تشارالس 

 افتتاح اجللسة الترشيعية.أ علن عن 

للظروف الاس تثنائية اليت نعيشها مجيعا والوضعية الصعبة نظرا 

نخصص هذه اجللسة لدلراسة والتصويت عىل ف  ،والظروف الاحرتازية

ئدة الشغلني النخرطني لفاية س تثنائ بسن تدابري ا 25.20مرشوع قانون رمق 

 ،لصندوق الوطين للضامن الاجامتعي والعاملني دلهيم الرصح هبماب

يف  ،"19-كوفيدالترضرين من تداعيات تفيش جاحئة فريوس كوروان "

طار قراءة اثنية بعد تعديل الادة الرابعة منه  .ا 

س يد أ ن نشكر ال  ابمسمكأ ود  ،وقبل الرشوع يف مناقشة هذا النص

اذلين الفرق واجملموعة  رؤساءذكل للجنة وكاللجنة واكفة أ عضاء ارئيس 

ل عىل مسامهته شغسامهوا يف دراسة هذا النص، كام أ شكر الس يد وزير ال 

 .يف هذه ادلراسة

طار  يف الرشوعتقدمي ل  ،الس يد الوزير ،اللكمة لمك  قراءة اثنية طبعا.ا 

 :لهينواال دماج ا وزير الشغل ،محمد أ مكرازالس يد 

 الس يد الرئيس. اشكر 

 الس يدات والسادة الستشارين،

البداية البد أ ن أ تقدم ابلشكر اجلزيل للس يد رئيس اجمللس وللس يد يف 

عىل التفاعل اال جيايب  ،ة وللس يدات والسادة الستشاريننرئيس اللج 

درااك مهنم  ،مةالالز رسعة ل واب مياان مهنم وا  وارتباطه  ،ل مهية هذا النصا 

الرصح هبم دلى  واسعة وعريضة من ال جراءبفئة  متعلقةقات ابس تحقا

 من هذا التعويض. ناذلين يس تفيدو  ،الصندوق الوطين للضامن الاجامتعي

 الس يد الرئيس،

يت بعد ذكل آ  س)اكلتايل س تصبح الادة الرابعة وفق التعديل القرتح 

 :(رشح أ هدافهل 

ن أ داء الاشرتااكت الس تحقة لل "  ،الاجامتعيضامن ين للصندوق الوطا 

ىل غاية  2020حت مارس اخالل الفرتة المتدة من ف ، 2020يونيو  30ا 

برمس نظام دوق فتح احلق يف التعويضات اليت يرصفها هذا الصنكرشط ل 

وكذا يف اخلدمات الضمونة مبوجب نظام التآ مني  ،الضامن الاجامتعي
سايس عن الرض  :اال جباري ال 

لهيامالش نيملاعال ئيتف ل  بةق ابلنس  ليع -   ؛يف الادة ال وىل أ عاله ار ا 

ىل اترخي الحق  يؤجل - دارةحتا  الرصح هبم  ،ابلنس بة للعاملني ،دده اال 

لهيم يف الادة الذكورة اذلين مل يتوقفوا عن  من قبل الشغلني الشار ا 

 ."معلهم

عادة صياغة  ضافهتا مع ا  ال مر يتعلق ابلفقرة ال خرية من الادة اليت متت ا 

 اجلديدة. مالمئة ابلصياغةها لتكون الادة ك 

 ،الس يد الرئيس

كنا انقش نا وكنا حتدثنا يف الصيغة ال وىل من الرشوع واس هتدفنا الفئة 

نفس  ىل جراء دلالتوقفة من ال جراء، ولكن هناك فئة أ خرى من ا

يس مترون يف أ داء  ،اكت ونفس القاوالت اليت تتواجد يف حاةل صعوبةالرش 

داري ل لنوس بق هماهمم،  صندوق الوطين للضامن ل ا أ ن اختذان يف اجمللس اال 

من اشرتااكت  ،الاجامتعي قرارا بتآ جيل مجيع الاس تحقاقات الاجامتعية

ىل ما بعد أ جلناها  ،تؤدهيا الرشكة وغريها دايل هاذ ال جراء الش تغلني اليل ا 

ىل دولكن من الناحية القانونية توقف الاشرتااكت يؤ  ،مرور ال زمة ي ا 

هبذا حنلوها وابلتايل أ صبحنا يف وضعية قانونية جيب أ ننا  س تفادةتوقف الا

التعويضات دلى  من الاس تفادة من سمح لل جراءن حبيث  ،التعديل

ت يف هاذ الاشرتااك أ داء رمغ عدم ،الصندوق الوطين للضامن الاجامتعي

بشلك  سيس تفيدونهبذا احلل القانوين  ،ا أ يضاهاوابلتايل أ جلن ،الوقت

سيس تفيدون خالل  ،ال جراء اذلين يش تغلون ..الرحةلطبيعي خالل هاذ 

ىل ما بعد عىل أ ن يمت تآ جيل مجي ،الرحةل بشلك طبيعي هاذ ع ال داءات ا 

  .ابتفاق مع اال دارة أ نذاك جدولهتا ال زمة وتمت

دات والسادة ترص التعديل، الس يد الرئيس، الس يذا هو م ه

 .الستشارين احملرتمني

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد الوزير.

لكرتونياأ عتقد بآ نه التقرير وزع  ذا اكن هناك  ،، فالناقشةا  يد أ ن من ير ا 

 .يآ خذ اللكمة هل ذكل

ذن ما اكينش  ، غادي ندوزو مبارشة للتصويت.ا 

 ع.: ابال جامال وىلالادة 

 ابال جامع.الادة الثانية: 

 الادة الثالثة: ابال جامع.

طار قراءة اثنية  :الادة الرابعة كام وردت عىل اجمللس يف ا 
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 الوافقون: ابال جامع.

 ابال جامع. :5الادة 

 ابال جامع. :6 الادة

 ابال جامع. :7 الادة

 ابال جامع. :8 الادة

 ابال جامع. :9 الادة

 انون برمته للتصويت:مرشوع الق غادي نعرض ال ن

 ابال جامع.الوافقون: 

ذن وافق جملس الستشارين عىل  بسن  25.20مرشوع قانون رمق "ا 

صندوق الوطين للضامن لفائدة الشغلني النخرطني ابل تدابري اس تثنائية 

الترضرين من تداعيات تفيش  ،الاجامتعي والعاملني دلهيم الرصح هبم

طار قراءة اثنية. "،"19-"كوفيدجاحئة فريوس كوروان   يف ا 

 وشكرا للجميع.، رفعت اجللسة


