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 333 اجللسة رمقحمرض 

ء : التارخي ٔوىل 21الثال ر 05(هـ 1442 جامدى ا  ).م2021 ينا
س: الرئاسة لرئ وسكوس، اخلليفة الثالث  شار السيد محيد    .املس
ت قة :التوق ة  مخسة عرش دق قة  اخلامسةابتداء من السا ق  الرابعةوا

  .مساء عرشنوال 
ٔعامل ىل ا :دول ا راسة والتصويت  رشيعية التاليةا   :لنصوص ال

متمي القانون  57.20مرشوع قانون تنظميي رمق  - 1 يقيض بتغيري و
لتعيني يف املناصب العليا تطبيقا  02.12التنظميي رمق  املتعلق 

ىل جملس  92و 49ٔحاكم الفصلني  ستور، واحملال  من ا
شارن من جملس النواب؛   املس

مل 64.20مرشوع قانون رمق  - 2 ىل املرسوم يقيض  صادقة 
 15( 1442من حمرم  26، الصادر يف 2.20.605بقانون رمق 

مترب  ائية لفائدة بعض املشغلني ) 2020س سن تدابري است
هيم  عي والعاملني  ج لضامن  لصندوق الوطين  املنخرطني 
ٔجراء  ري ا اص  ٔش ات العامل املستقلني وا املرصح هبم وبعض ف

ى ا ني  احئة املؤم ن من تداعيات تفيش  لصندوق، املترضر
ورو  د "فريوس    ؛"19 -وف

متمي املادتني  - 3 ـر و ريم ٕاىل تغي من  256و 32مقرتح قانون 
ذه الظهري  65.99القانون رمق  ف املتعلق مبدونة الشغل الصادر ب

مترب  11( 1424رجب  14بتارخي  1.03.194الرشيف رمق  س
شارن من جملس  كام مت تغيريه،) 2003 ىل جملس املس واحملال 
  ؛النواب

ٔعضاء جملس  مقرتح - 4 ة نظام معاشات  لغاء وتصف ٕ قانون يقيض 
شارن   ؛املس

ة نظام املعاشات احملدث لفائدة  مقرتح - 5 ٔن ٕالغاء وتصف ش قانون 
شارن من جملس  ىل جملس املس ٔعضاء جملس النواب، واحملال 

  .النواب

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

س اجللسة وسكوس، رئ شار السيد محيد    :املس
  سم هللا الرمحن الرحمي

  ..والصالة
  .تفضل

ال  شار السيد ر   )يف ٕاطار نقطة نظام( :اكوياملاملس
ات قوانني  ل مقرت د جوج د رشيع اكن مربمج وا لسة ال يف هاذ 

ة  ٔو تصف لغاء  ٕ علقة  لس م سبة  ل لس النواب و سبة  ل املعاشات 

يل اكنت  لجنة يف املناقشات ا ل ا ٔنه اكن ٕاجامع دا شارن، رمغ  املس
مو شاور مع رؤساء الفرق وا ن بعد  ٔنه اك يظهر  ني،  ل هاذ املقرت ، ةد

ق يف بعض  لجنة ملزيد من التدق رجعو  ستحقو  ني ك ٔنه هاذ املقرت ن ب
ني،  كنقرتح ٕاىل اكن السيدات والسادة  املفاهمي ملقرت املتعلقة 

لجنة املالية ني  رجعو هاذ جوج مقرت ش  شارون قابلني    .املس
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

اع  ر ٕ لجنة، سوف نقوم  س ا ل رئ ٔن هناك طلب د بطبيعة احلال 
ل هيرض  يل  ات القوانني ا س ٕاىل النصني املتعلقني مبقرت هيم السيد الرئ

تصة لجنة ا لامدة  ا يل 217طبقا  ا   .من النظام ا
  .شكرا

ٓن   سم هللا الرمحن الرحمي  ،قلت ا
ٔرشف املرسلني ىل    .والصالة والسالم 

رشيعية تاح اجللسة ال لن عن اف ٔ.  
رة احملرتمة،   السيدة الوز

ر احملرتم،   السيد الوز
شارون احمل   رتمون،السيدات والسادة املس

ىل  راسة والتصويت  رشيعية  لس هذه اجللسة ال خيصص ا
رشيعية التالية   :النصوص ال

متمي القانون  57.20مرشوع قانون تنظميي رمق  - 1 يقيض بتغيري و
ٔحاكم  02.12التنظميي رمق  لتعيني يف املناصب العليا تطبيقا  املتعلق 

ىل جم 92و 49الفصلني  ستور، واحملال  شارن من جملس من ا لس املس
  النواب؛

ىل املرسوم بقانون رمق  64.20مرشوع قانون رمق  - 2 ملصادقة  يقيض 
مترب  15( 1442من حمرم  26، الصادر يف 2.20.605 سن ) 2020س

لضامن  لصندوق الوطين  ائية لفائدة بعض املشغلني املنخرطني  تدابري است
هيم املرصح هبم عي والعاملني  ات العامل املستقلني  ج وبعض ف

ن من تداعيات  ى الصندوق، املترضر ني  ٔجراء املؤم ري ا اص  ٔش وا
ورو  احئة فريوس  د "تفيش    ؛"19 -وف

متمي املادتني  - 3 ـر و ريم ٕاىل تغي من القانون  256و 32مقرتح قانون 
ذه الظهري الرشيف  65.99رمق  ف رمق املتعلق مبدونة الشغل الصادر ب

مترب  11( 1424رجب  14، بتارخي 1.03.194 كام مت تغيريه، ) 2003س
شارن من جملس النواب ىل جملس املس  .واحملال 

ىل مرشوع قانون تنظميي  راسة والتصويت  سهتل هذه اجللسة 
متمي القانون التنظميي رمق  57.20رمق  لتعيني  02.12يقيض بتغيري و املتعلق 

ٔحاكم الفصلني يف املناصب العلي ستور 92و 49ا، تطبيقا    .من ا
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لحكومة لتقدمي مرشوع القانون التنظميي   .اللكمة 
لمنصة، تفضيلالسيدة  رة تفضيل    .الوز

دية  احالسيدة  ة التقليدية والنقل اجلوي  ،ف ة والصنا رة السيا وز
عي ج صاد  ق  :و
س احملرتم،   السيد الرئ

ش   ارون احملرتمون،السيدات والسادة املس
ٔنظار جملسمك املوقر مرشوع القانون التنظميي  ىل  ٔعرض  ٔن  رشفين 

متمي القانون التنظميي رمق  57.20رمق  لتعيني يف  02.12بتغيري و املتعلق 
ٔحاكم الفصلني  ٔن  92و 49املناصب العليا، تطبيقا  ستور، بعد  من ا

سا رشيع وحقوق إال ليه جلنة العدل وال عها صادقت  ٕالجامع يف اج ن 
ء  ر  5املنعقد يوم الثال  .2021ينا

متمي الحئيت  وهيدف مرشوع هذا القانون التنظميي ٕاىل تغيري و
ة  لهيام يفاملؤسسات واملقاوالت العموم  2ورمق  1امللحقني رمق  املنصوص 

لقانون التنظميي رمق  الل 02.12املرفقني  اله، وذ من  ٔ  :املشار ٕاليه 
الت"ٕاضافة  - 1 لس احملدثة مبوجب القانون رمق " الواك الوطنية 

عي، 72.18 ج مع  رامج ا ن من  د ، املتعلق مبنظومة اسهتداف املستف
داث  ٕ الت"و لس ة "الواك الوطنية  ، مضن الحئة املؤسسات العموم

لس الو  هيا يف ا ٔن تعيني مسؤو زاري إالسرتاتيجية، اليت يمت التداول يف ش
ليه يف البند    ؛1من امللحق رمق ) ا(النصوص 

لضامن ومتويل املقاو"ٕاضافة  - 2 احملدثة مبوجب " الرشكة الوطنية 
ٕاىل رشكة  "صندوق الضامن املركزي"القايض بتحويل  36.20القانون رمق 

ة إالسرتاتيجية اليت يمت التداول يف  مسامهة، مضن الحئة املقاوالت العموم
ٔن تعيني م  لهيا يف البند ش لس الوزاري املنصوص  هيا يف ا من ) ب(سؤو
  .1امللحق رمق 

ذف  لتايل، مت  ان املركزي"و من الحئة املؤسسات " صندوق الضم
هيا يف جملس احلكومة  ٔن تعيني مسؤو ة اليت يمت التداول يف ش العموم

  .2من امللحق رمق ) ا(الواردة يف البند 

س، السيد شارون احملرتمون، تلمك، السيد الرئ ات والسادة املس
ٔنظارمك ىل  ضيات اليت يتضمهنا مرشوع القانون التنظميي املعروض    .املق

ليمك   .والسالم 

س اجللسة   :السيد رئ
رة   .شكرا السيدة الوز

لجنة  سان لتقدمي تقرر ا رشيع وحقوق إال اللكمة ملقرر جلنة العدل وال
  . حول املرشوع

   هل مت توزيع التقرر؟
  .وزع التقرر

سبني  ري املن لس  ٔعضاء ا ة و مو لمناقشة، الفرق وا سبة  ل

وبة قصد  الت مك ٔو تقدمي مدا ل  بطبيعة احلال، عندمه احلرية يف التد
ا يف احملرض   .ٕادرا

ال وبة تهل هناك مدا ٔم مك ٔهيا  ؟شفهية  .... السادة القرار لمك 
وبة   .شكرا.... .مك

لتصو  ٓن  قل ا ىل ن اليت يتكون مهنا مرشوع  املادة الفريدةيت 
  :ن التنظمييالقانو

  ٕالجامع؛: املوافقون
د؛: املعارضون ٔ   ال 
د: املمتنعون ٔ   . ال 

هٔعرض  رم   :ىل التصويت مرشوع القانون التنظميي 
  ٕالجامع؛: املوافقون

د؛: املعارضون ٔ   ال 
د: املمتنعون ٔ   .ال 

ىل شارن   مرشوع القانون التنظميي رمق ٕاذن، وافق جملس املس
متمي القانون التنظميي رمق  57.20 لتعيني يف  02.12يقيض بتغيري و املتعلق 

ٔحاكم الفصلني  ستور 92و 49املناصب العليا تطبيقا    .من ا

ىل مرشوع قانون رمق  راسة والتصويت  ٓن  يقيض  64.20ومنر ا
ىل املرسوم بقانون رمق  من حمرم  26الصادر يف  2.20.605ملصادقة 

مترب  15( 1442 ائية لفائدة بعض املشغلني ) 2020س سن تدابري است
هيم املرصح هبم  عي والعاملني  ج لضامن  لصندوق الوطين  املنخرطني 
ى  ني  ٔجراء املؤم ري ا اص  ٔش ات العامل املستقلني وا وبعض ف

احئة ن من تداعيات تفيش  ،  الصندوق، املترضر ورو د "فريوس   -وف
  ؛"19

لحكومة لتقدمي املرشوع -   .اللكمة 
لمنصة ر تفضل    .السيد الوز

ر الشغل وإالدماج املهين ٔمكراز، وز   :السيد محمد 
س   .شكرا السيد الرئ

س،   السيد الرئ
رة،   السيدة الوز

شارون،   السيدات والسادة املس
ٔشكرمك مجيعا ٔن  س ،ٔود يف البداية  س جلنة  السيد الرئ والسيد رئ

ٔعضاء  عية احملرتم والسيدات والسادة  ج ة و التعلمي والشؤون الثقاف
لس املوقر ٔعضاء ا يق  لجنة و رجمة  ،ا ىل  لمك و ىل حسن تفا

ع، ، اتاج اقشة مرشوع القانون رمق اج ع م قة اج  64.20يف احلق
ال املمك ٓ ٔقرب ا ي حنن بصدده اليوم يف    .ةا

زتاز روح  ٔستحرض معمك لك خفر وا مثر املناسبة  ٔس ٔن  ٔود  كام 
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لوطن، اليت طبعت  ة العليا  الء من املصل ٓزر وإال التالمح والتضامن والت
ادة الرشيدة لصاحب اجلال  ، حتت الق لني ببالد سلوك خمتلف الفا

ر  ورو ببالد ومع ما  احئة  شار  تب عهنا حفظه هللا يف التعاطي مع ان
عية صادية واج ر حصية واق ٓ   .من 

ايق  س ل  ىل التد ال امل  لتذكري حبرص  اسبة  ويه م
ة  ته السام ، مهنا تعل ٔوىل احلاالت ببالد ذ ظهور  ة هذه اجلاحئة م ملوا
صادية  ق ر  ٓ ة ا اص ملوا داث الفوري لصندوق  لحكومة قصد إال

عية لهذه اجل ج ه و ىل املسامهة ف ل  ٔق ي  احئة، وهو الصندوق ا
ة واملنتخبني  ف خمتلف املؤسسات الرمسية واحلكوم شلك تلقايئ ومك
دد من الفعاليات املدنية  صاديني و ق لني  والهيئات احلزبية والنقابية والفا

د سواء ىل  الم وامجلعوية ومعوم املواطنني    .وإال
ا ي شلك ا لعديد من وهو الصندوق ا ام  لق ٔساسية  مة ا

رزها  ٔ احئة، واكن  ل صادية  ق عية و ج ر  ٓ ة ا إالجراءات ملوا
ح تعويض شهري جزايف قدره  دمني  2000م ٔجراء واملست درمه لفائدة ا

لمقاوالت  ل إالدماج املهين واملنمتون  ٔ مبوجب عقود التكون، من 
لضام ت املنخرطة يف الصندوق الوطين  ه صعو عي اليت توا ج ن 

ر  رمس شهر فربا ور  ى الصندوق املذ ، ٕاضافة ٕاىل 2020واملرصح هبم 
دمات  ستفادة من  ات، مث  لمهن املستق يف نفس القطا املامرسني 
ية  رمس نفس الفرتة الزم ارية والتعويضات العائلية  التغطية الصحية إالج

دد من ملنح هذا التعويض، ويه إالجراء ت اليت ما زالت مسمترة لفائدة 
  .القطاعت اليت اسمترت يف التوقف املؤقت عن العمل

ات، مهنا  ىل بعض االتفاق ع  مت التوق دا س ملناسبة ٕان شاء هللا  و
مع شملها ا ٔخرى س ات  ٕالضافة ٕاىل قطا ات،    .متديد لبعض القطا

س احملرتم،   السيد الرئ
شارو   ن احملرتمون،السيدات والسادة املس

ة ولرضورة ٕاصدار النصوص  ي فرضته الظرف ال ا نظرا لالستع
ٔجراء واملقاوالت، فقد  ذة لفائدة ا لقرارات والتدابري املت القانونية املرتبطة 

لفصل  لجوء  ح لها  81اضطرت احلكومة ٕاىل ا ي ي ستور ا من ا
الل الفرتة الفاص بني تفاق مع  ٕاماكنية ٕاصدار مراسمي قوانني  ورات  ا

ٔمر يف  ان اليت يعنهيا ا ل ٔساس عرضها بقصد  ا ىل  لسني،  ا
الل دورته العادية املوالية لهيا من طرف الربملان    .املصادقة 

ٔيت مرشوع القانون رمق  مك،  64.20ويف هذا إالطار، ي ٔيد ي بني  ا
ىل املرسوم بقانون رمق  ملصادقة  ي يقيض  سن تدابري  2.20.605وا

لضامن  لصندوق الوطين  ائية لفائدة بعض املشغلني املنخرطني  است
ري  اص  ٔش هيم املرصح هبم والعامل املستقلني وا عي والعاملني  ج
احئة  ن من تداعيات تفيش  ى الصندوق، املترضر ني  ٔجراء املؤم ا

 ، ورو د "فريوس    ".19 - وف
دد لمك شكري شارن، السيد الر  ،ٔ س، السيدات والسادة املس ئ

  .ىل حسن تعاومك
  .وشكرا المك

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

لجنة   .اللكمة ملقرر جلنة التعلمي لتقدمي تقرر ا
  .وزع التقرر

ة  مو لمناقشة، فللفرق بطبيعة احلال وا سبة  ري ل لس  ٔعضاء ا و
سبني  ٔو املن ل  ا يف احلرية يف التد وبة قصد ٕادرا الت مك سلمي املدا

  .حمرض اجللسة
وبة   .مك

ىل  لتصويت  قل    :املادة الفريدة اليت يتكون مهنا مرشوع القانونن
  ٕالجامع؛: املوافقون

د؛: املعارضون ٔ   ال 
د: املمتنعون ٔ   .ال 

هٔعرض  رم   :لتصويت مرشوع القانون 
  ٕالجامع؛: املوافقون

د؛: املعارضون ٔ   ال 
د: املمتنعون ٔ   .ال 

ش يقيض  64.20مرشوع قانون رمق ىل رن إاذن، وافق جملس املس
ىل املرسوم بقانون رمق  من حمرم  26، الصادر يف 2.20.605ملصادقة 

مترب  15( 1442 ائية لفائدة بعض املشغلني ) 2020س سن تدابري است
عي والعاملني  ج لضامن  لصندوق الوطين  هيم املرصح هبم املنخرطني 

ى  ني  ٔجراء املؤم ري ا اص  ٔش ات العامل املستقلني وا وبعض ف
 ، ورو احئة فريوس  ن من تداعيات تفيش  د"الصندوق، املترضر -وف

19".  

متمي  ـر و ريم ٕاىل تغي ىل مقرتح قانون  راسة والتصويت  ٓن  قل ا ن
ق مبدونة الشغل، الصادر املتعل 65.99من القانون رمق  256و 32املادتني 

ذه الظهري الرشيف رمق  ف  11( 1424رجب  14، بتارخي 1.03.194ب
مترب   .كام مت تغيريه) 2003س

ٓن ملقرر جلنة التعلمي والشؤون ال  عية لتقدمي ثاللكمة ا ج ة و قاف
لامدة  ، وذ طبقا  لجنة حو يل 214املقرتح وتقرر ا ا   .من النظام ا

  .وزع التقرر
وبة، شكرا الت مك كون مدا ادي  ٔعتقد  لمناقشة،  سبة    .ل

ىل مواد املقرتح لتصويت  قل  ٓن، ن   :ا

  



شارن    2020 ٔكتوردورة  –مداوالت جملس املس

4 

ٔوىل 21 ر 05( 1442 جامدى ا  )2021 ينا

ٔوىل   :املادة ا
  ٕالجامع؛: املوافقون

د؛: املعارضون ٔ   ال 
د: املمتنعون ٔ   .ال 

  :املادة الثانية
  ٕالجامع؛: املوافقون

د؛: املعارضون ٔ   ال 
د: املمتنعون ٔ   .ال 

ه مقرتحٔعرض  رم   :لتصويت القانون 
  ٕالجامع؛: املوافقون

د؛: املعارضون ٔ   ال 
د: املمتنعون ٔ   .ال 

شٕاذن  متمي اوافق جملس املس ـر و ريم ٕاىل تغي ىل مقرتح قانون  رن 
املتعلق مبدونة الشغل، الصادر  65.99من القانون رمق  256و 32املادتني 

ذه الظهري الرشيف رمق  ف  11( 1424رجب  14 ، بتارخي1.03.194ب
مترب    .كام مت تغيريه) 2003س

ات قوانني ل مقرت  ري كام قال السيد اكن عند يف الربجمة جوج د
ٔعضاء جملس  مقرتح( ة نظام معاشات  لغاء وتصف ٕ قانون يقيض 

شارن ة نظام املعاشات  مقرتح، و املس ٔن ٕالغاء وتصف ش احملدث قانون 
ٔعضاء جملس النواب لجنة ، و)لفائدة  س ا ل السيد رئ ون هناك طلب د

يل ا لنظام ا ل املالية، وطبقا  سبة لهاذ 214 يف مادته د ل  ٔعتقد 
ٕالجامع ليه    .الطلب هناك تصويت 

لتايل مت  ،و ل هاذ النصوص جبوج س ني د ا املقرت سوف يمت ٕا
تصة لجنة ا ىل ا هتام  ا   .ٕا

لجميع   .شكرا 
ر   .شكرا السيد الوز

  .رفعت اجللسةو 

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

وبة املسلمة لرئاسة: امللحـــق الت املك   :اجللسة املداخ

I -  متمي القانون التنظميي  57.20مرشوع قانون تنظميي رمق يقيض بتغيري و
لتعيني يف املناصب العليا تطبيقا 02.12رمق   49ٔحاكم الفصلني  املتعلق 

ستور 92و   .من ا

  :فريق العدا والتمنية) 1
  سم هللا الرمحن الرحمي

ٔمجعني ٓ وحصبه  ىل  ىل سيد محمد و   .والصالة والسالم 
س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
اقشة مرشوع قانون تنظميي رمق متمي القانون  57.20 يف ٕاطار م بتغيري و

ٔحاكم  02.12التنظميي رمق  لتعيني يف املناصب العليا تطبيقا  املتعلق 
ستور، ننوه يف فريق العدا والتمنية خبصوص  49و 92الفصلني  من ا

ة واملناصب العليا احملددة يف  حتيني لواحئ املؤسسات واملقاوالت العموم
رمن القانون ال  2و 1امللحقني    .تنظميي السالف ا

ٔهداف  ة من ا ق مجمو وسعى مرشوع هذا القانون التنظميي ٕاىل حتق
ٔمهها   :املهمة 

الت"ٕاضافة  - لس احملدثة مبوجب القانون رمق " الواك الوطنية 
عي  72.18 ج مع  رامج ا ن من  د املتعلق مبنظومة اسهتداف املستف

ة إالسرت    اتيجية؛مضن الحئة املؤسسات العموم
لضامن ومتويل املقاو"ٕاضافة  - احملدثة مبوجب " الرشكة الوطنية 

ٕاىل رشكة " ن املركزيامصندوق الض"القايض بتحويل  36.20القانون رمق 
ة إالسرتاتيجية؛   مسامهة مضن الحئة املؤسسات العموم

ة " الضامن املركزي"ذف مؤسسة  - من الحئة املؤسسات العموم
هيا يف جملس احلكومة، الواردة يف  اليت يمت التداول ٔن تعيني مسؤو يف ش

  .2من امللحق رمق ) ٔ (البند 
ال امل محمد السادس  ستحرض يف هذه املناسبة خطاب  كام 
رشيعية اخلامسة من  ٔوىل من السنة ال ورة ا تاح ا نرصه هللا مبناسبة اف

رشيعية العارشة بتارخي  ث د 2020ٔكتور  09الوالية ال ولهذه  ...: "اح
ام مبراجعة معيقة ملعايري ومساطر التعيني، يف  لق الغاية، ندعو احلكومة 
خنراط يف الوظيفة  ىل  املناصب العليا، مبا حيفز الكفاءات الوطنية، 

اذبية ٔكرث  ة، وجعلها    ...".العموم
ستحقاق مما  اكفؤ الفرص و ة و ادئ الشفاف كرس م ويف ٕاطار 

ينا طم ق احلاكمة اجليدة يف تدبري املرفق العمويم، فٕاننا نثري يعزز  وح حتق
ٔمهها ة من املالحظات    :يف فريق العدا والتمنية، مجمو

شلك يضمن عنرص  - مراجعة معايري ومساطر التعيني يف املناصب العليا 
ة؛   الشفاف

امئها دستور  - ٔرىس د سني اليت  رتام املناصفة واملساواة بني اجل   ؛2011ا
لتعيني يف  02.12مي نتاجئ تزنيل القانون التنظميي رمق رضورة تق  - املتعلق 

ٔحاكم الفصلني  ستور، حىت  92و 49املناصب العليا تطبيقا  من ا
الالت اليت  خ سبات وتصحيح  مثني املك ىل  سىن لنا العمل  ي

ٔثناء تطبيقه؛   ظهرت 
ٔساليب التعيني امل -   . عمول هبا يف املناصب العلياتزنيل املساء ف خيص 
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حتاد الوطين  ٔسباب، فٕاننا كفريق العدا والتمنية ومضنه  للك هذه ا
ىل مرشوع القانون التنظميي رمق  ٕالجياب  ملغرب سنصوت  لشغل 

لتعيني يف  02.12بتغيري ومتمي القانون التنظميي رمق  57.20 املتعلق 
ٔحاكم الفصل ستور 92و 49ني املناصب العليا تطبيقا    .من ا

ليمك ورمحة هللا وراكته   .والسالم 

  :الفريق احلريك )2
س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارن احملرتمني،   ٕاخواين املس
اقشة  لمسامهة يف م مس الفريق احلريك  ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 

متمي 57.20مرشوع قانون تنظميي رمق  القانون التنظميي رمق  يقيض بتغيري و
ي تقدمت به احلكومة يف  02.12 لتعيني يف املناصب العليا، وا املتعلق 

ستور، واستكامل حتسني  ٕاطار مواص اجلهود املبذو لتفعيل مضامني ا
ٔن العام ظومة تدبري الش   .م

ي تقدممت به حول مرشوع  ر، ٕاىل العرض ا لقد اسمتعنا، السيد الوز
متمي الحئيت املؤسسات واملقاوالت هذا القانون  ي هيدف ٕاىل تغيري و وا

لهيام يف امللحقني رمق  ة املنصوص  لقانون  2ورمق  1العموم املرفقني 
ضافة 02.12التنظميي رمق  ٕ الت"، وذ  لس ة ، احملدث"الواك الوطنية 

ن من  72.18مبوجب القانون رمق  د املتعلق مبنظومة اسهتداف املستف
داث  ٕ عي و ج مع  الت"رامج ا لس ، مضن الحئة "الواك الوطنية 

سرتاتيجية، وٕاضافة  ة  لضامن "املؤسسات العموم الرشكة الوطنية 
ل القايض بتحوي 36.20، احملدثة مبوجب القانون رمق "ومتويل املقاو

ٕاىل رشكة مسامهة، مضن الحئة املقاوالت " صندوق الضامن املركزي"
هيا يف  ٔن تعيني مسؤو سرتاتيجية اليت يمت التداول يف ش ة و العموم

ذف  لس الوزاري، و من الحئة " مؤسسة صندوق الضامن املركزي"ا
هيا يف جملس  ٔن تعيني مسؤو ة اليت يمت التداول يف ش املؤسسات العموم

  .مةاحلكو 
س،   السيد الرئ

امئها  ٔرىس د ظومة التعيني يف املناصب العليا، اليت  كام تعلمون، تعد م
واملرسوم املتعلق  02.12دستور اململكة، ورخس لبناهتا القانون التنظميي رمق 

ٔحاكم املادتني  برية يف  5و 4بتطبيق  ٔمهية  من هذا القانون، ذات 
ي مسلسل ٕاصالح املرفق العام، الرتباطها  لتعيني يف املناصب العليا ا

ادئ احلاكمة اجليدة، وربط املسؤولية  يس لتعزز م ل الرئ شلك املد
اكفؤ الفرص  ة والزناهة واملساواة و ادئ الشفاف كرس م حملاسبة، و
ىل  ستحقاق، فضال عن تعزز الفعالية يف التدبري العمويم القامئ  و

  .النتاجئ
ستحرض م ٔن  تاح وهنا البد  اللته مبناسبة اف اء يف خطاب  ا 

ىل  ٔكد  ني  لربملان  ة  ورة اخلريف ام "ا ٔو مرشوع،  ٔي خطة  ٔن جناح 
ادئ احلاكمة اجليدة، وربط املسؤولية  د م ع ٔهدافه، يبقى رهينة  اكنت 

ٔن "حملاسبة ٔن "، موردا  ة جيب  و واملقاوالت العموم مؤسسات ا
ائقا لهاتعطي املثال يف هذا ا س  لتمنية ول كون رافعة  ٔن    ".ال، و

س،   السيد الرئ
و  ليه ا ي تعول  يس ا تعترب املسؤولية إالدارية، مبثابة احملك الرئ
ة يف تدبري  ة وشبه العموم ة بني املرافق العموم شطة املوز ٔ الل ا من 

صادية ق ارشة مبسلسل التمنية  ة واملرتبطة م شطهتا اليوم عية  ٔ ج و
  .والسياسية

ىل  يار والتعيني  خ ٔمهية اليت يوهيا حزبنا ملنظومة  مكن ا ومن هنا 
سرتاتيجية مهنا،  اصة  ة، و ة والشبه العموم رٔس املؤسسات العموم
مي  شخيص وتق ام ب ة لرضورة الق ة املل ملناسبة، ٕاىل احلا ث ندعو،  ح

ىل ٕاجيابياته، ومدی لتزنيل هذا النص القانوين التنظمي لوقوف  ي 
ٓليات متكن من جتاوز بعض  ت اليت تعرتض تطبيقه، والبحث عن  الصعو
فع  ٔفق امليض قدما يف مسلسل إالصالح إالداري ببالد وا هفواته، يف 

ت ىل املستو ٔ   . بع التمنية والريق هبا ٕاىل 
لتعيني يف املناصب العليا، واليت ة  رب عهنا  وشلك الرؤية امللك

ٔكتور  لتاسع من  ام 2020اللته يف خطابه  لق ا احلكومة  ني د  ،
مبراجعة معيقة ملعايري ومساطر التعيني يف املناصب العليا، مبا حيفز 
ٔكرث  ة، وجعلها  خنراط يف الوظيفة العموم ىل  الكفاءات الوطنية، 

ارطة طريق ٕالصالح هذه املنظومة مبا كرس  اذبية، مسارا معليا و
ستحقاق والكفاءة  اكفؤ الفرص و ادئ  ٔسس احلاكمة اجليدة، ويعزز م

ة   .والشفاف
تالية ومسمترة ستوجب تعديالت م سواء  ،ٕان طبيعة هذه املنظومة، 

ستوجب وضع  هبا، مما  رت ىل مستوى  ٔو  ىل مستوى املؤسسات 
س ورشوط حمددة النتقاء  ىل مقاي طق معني وتعمتد  مرجعية لها م

هتا راتب   .املؤسسات و
ملال ل التعديالت مرتبطة فقط  مة والتحيني، فٕاننا نعلن ءولكون 

ٕالجياب ىل هذا املرشوع  ا    .جتاوبنا وتصوي
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

II -  ىل املرسوم بقانون رمق  64.20مرشوع قانون رمق ملصادقة  يقيض 
مترب  15( 1442رم من حم 26، الصادر يف 2.20.605 سن ) 2020س

لضامن  لصندوق الوطين  ائية لفائدة بعض املشغلني املنخرطني  تدابري است
ات العامل املستقلني  هيم املرصح هبم وبعض ف عي والعاملني  ج
ن من تداعيات  ى الصندوق، املترضر ني  ٔجراء املؤم ري ا اص  ٔش وا

ورو  احئة فريوس    :"19 - د وف "تفيش 
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ٔصا واملعارصة) 1  :فريق ا
مس فريق  ٔتناول اللكمة  ٔن  ٔصا واملعارصة  مس فريق ا رشفين 
ىل مرشوع قانون رمق  راسة والتصويت  لسة ا صا واملعارصة يف 

ىل املرسوم بقانون رمق  64.20 ملصادقة   26الصادر يف  2.20.605يقيض 
مترب  15، املوافق لـ 1442من حمرم  ائية لفائدة 2020س سن تدابري است  ،

عي والعاملني  ج لضامن  لصندوق الوطين  بعض املشغلني املنخرطني 
ٔجراء  ري ا اص  ٔش ات العامل املستقلني وا هيم املرصح هبم وبعض ف
احئة فريوس  ن من تداعيات تفيش  ى الصندوق، املترضر ني  املؤم

د"ورو  ة ٕاىل ، وا"19-وف ي يندرج يف ٕاطار مواص اجلهود الرام
احئة  ٔو املقاوالت املترضرة من نتاجئ تفيش  ات  بة بعض القطا موا

ورو  د"فريوس  الل "19-وف اصب الشغل، من  ىل م ، واحلفاظ 
ٔجراء واملتدربني قصد  الل فرتة حتدد بنص تنظميي لفائدة ا رصف تعويض 

ل إالدماج، املرص  ٔ ر التكون من  رمس شهر فربا ى  2020ح هبم 
ن ميارسون  َل املشغلني ا عي من ِق ج لضامن  الصندوق الوطين 
ات الفرعية احملددة بنص تنظميي  ٔو القطا ات  د القطا ٔ شاطهم يف 

ورة شاطهم بفعل تفيش اجلاحئة املذ ر  ٔ دون يف وضعية صعبة جراء ت  .ويو
ٔن مرشوع املرسوم بقانون رمق ىل نص تنظميي  2.20.605 ومبا  حييل 

ٔجراء املعنيني  ري ا اص  ٔش ات املشغلني والعامل املستقلني وا ديد ف لت
ر ستفادة من التعويض السالف ا ات  يف   .وكذا معايري ورشوط و

ظومة امحلاية  هبذه املناسبة ندعو احلكومة ٕاىل املزيد من تعزز م
ٓ ب ا عية الوطنية ليك توا صاد الوطين ج ق ىل  احئة  ل ر الوخمية 

  .واليد العام الوطنية
يل  سجيلها من ق ىل الرمغ من بعض املالحظات اليت البد من  و
اء يف مادة فريدة فٕاننا  ونه  جراء وكذ  ام هبذا  ٔخر احلكومة يف الق ت

ٔصا واملعارصة  ىل هذا املرشوع قانونيف فريق ا   .ٕالجياب نصوت 

دة والتعادليةا) 2 لو ستقاليل    :لفريق 
س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

شارن احملرتمني،  السادة املس
دة والتعادلية  لو ستقاليل  مس الفريق  ل اليوم  ٔتد ٔن  رشفين 

ىل املرسوم بقانون رمق  64.20ملناقشة مرشوع قانون رمق  ملصادقة  يقيض 
مترب 15( 1442من حمرم  26الصادر يف  2.20.605 سن تدابري ) 2020س

عي  ج لضامن  لصندوق الوصين  ائية لفائدة املشغلني املنخرطني  است
ري  اص  ٔش ات العامل املستقلني وا هيم املرصح هبم وبعض ف والعاملني 
احئة  ن من تداعيات تفيش  ى الصندوق، املترضر ني  ٔجراء املؤم ا

ورو  د"فريوس    ".19-وف
س،الس    يد الرئ

رشيعية  رتام املؤسسة ال ىل احلكومة ويف ٕاطار ا اكن من املفروض 
ضيات اليت اقشة املق شلك تفصييل  ٔن تعرض م اء هبا املرسوم بقانون 

ال، وهذا  ستع ىل مادة فريدة مبربر  ملصادقة  كتفاء فقط  س  ول
ىل الرب  ٔشاكل الوصاية اليت تفرضها احلكومة  ملان وحرما يعترب شلك من 

شارن من املناقشة و تقدمي  لسيدات والسادة املس ستوري  لحق ا
  .التعديالت اليت هتمه

رشيع يف  ل ستورية اخلاصة  ضيات ا ٔن توضف املق ىل احلكومة  و
س بدافع مترر مراسمي قوانني حتت  لهيا القانون ول الظروف اليت ينص 

ال ستع قة سلب  ،مظ  حلق الربملانيني يف املناقشة ويه يف احلق
  .والتعديل

مع خص فقط الق ٔن جمال ا ستقاليل نعترب  ات طٕاننا يف الفريق  ا
ات  ٔن هناك ف لام  عي،  ج لضامن  املنخرطة يف الصندوق الوطين 
ري  مع و ة لهذا ا ٔمس احلا عية ويف  ش هشاشة اج واسعة وعريضة تع

ور   .مرصح هبا يف الصندوق املذ
ٔجراء  ة من العامل وا رسيبات امجلاعية اليت طالت مجمو شدة ال ن  وند
ىل  ٔرسه، مما انعكس  شها بالد والعامل ب ٔوقات العصيبة اليت تع يف هذه ا

سبات الطبقة العام   .حقوق ومك
ٔيت يف إ  ٔن هذا املرشوع ي ىل  يد  ٔ ار التوجهيات طوالبد من الت

م املولوي السايم لصاحب ه اجلال امل محمد السادس نرص هللا،  و
مي وضعية  ع وتق ة املترضرة ودمع املشتغلني، وت ات إالنتاج بة القطا مبوا
ىل اخلصوص، ٕاىل  ة،  صاد الوطين ودراسة إالجراءات والتدابري الرام ق

بة املقاوالت املترض  اصب الشغلرموا ىل م   .ة واحلفاظ 
ليمك ورمحته تعاىل و   .راكتهوالسالم 

  :العدا والتمنيةفريق ) 3
س احملرتم،   السيد الرئ

  السادة الوزراء احملرتمون،
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

شارن  لس املس مس فريق العدا والتمنية مب ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 
ىل مرشوع قانون رمق  لتصويت  ملصادقة  64.20جللسة العامة  يقيض 

 15( 1442حمرم  26الصادر يف  2.20.605ملرسوم بقانون رمق ىل ا
مترب  ائية لفائدة بعض املشغلني املنخرطني ) 2020س سن تدابري است

هيم املرصح هبم وبعض  عي والعاملني  ج لضامن  لصندوق الوطين 
ى الصندوق،  ني  ٔجراء املؤم ري ا اص  ٔش ات العامل املستقلني وا ف

ورو املترضر احئة فريوس  د"ن من تداعيات تفيش  ، "19- وف
ٔزمة الصحية اليت تعرفها  ة هذه ا لينضاف بذ ٕاىل اجلهود املبذو ملوا

  .ب ومعها العامل
ضيات  ث يندرج هذا املرشوع مرسوم بقانون يف ٕاطار تطبيق مق ح
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لحكومة ٕاماكنية ٕاصدار مراسمي  81الفصل  ي مينح  ستور، ا من ا
ان اليت يعنهيا  ل تفاق مع ا ورات،  الل الفرتة الفاص بني ا قوانني 
لهيا من طرف  لسني، مع رضورة عرضها بقصد املصادقة  ٔمر يف  ا ا
الل دورته العادية املوالية، وهو ما حنن بصدده اليوم، ولك ذ  الربملان، 

و لتدبري هذه  يف ٕاطار اجلهود املتاكم اليت تقوم هبا خمتلف مؤسسات ا
ة اخلاصة   .الظرف

نية من خمطط  ٔيت هذا املرشوع مرسوم بقانون يف ٕاطار مر  وي
ىل املستوى  ات املترضرة من تداعيات هذه اجلاحئة  بة القطا موا
لمقاوالت واملشتغلني هبا  الل تقدمي دمع  عي، من  ج صادي و ق

ٔوىل متثلت يف دمع املشغل ة سبقهتا مر  ن توقفوا عن معلهم ن ني ا
شاطها  ىل استعادة  بهتا  ٔكرث ترضرا من هذه اجلاحئة ملوا اصة ا اجلاحئة، 
ة من إالجراءات  الل مجمو اصب الشغل، وذ من  ىل م واحملافظة 
لصندوق الوطين  شرتااكت املستحقة  ٔداء  ل  ٔج اليت هتدف اىل ت

ل املشغلني ا عي من ق ج ساب التعويضات لضامن  دم ا ملعنيني، و
لهيا يف البند الثاين من املادة  دات العائلية املنصوص  من  57واملسا

دات  لرضائب، ٕاذا جتاوزت مجموع هذه التعويضات واملسا املدونة العامة 
ي سيرصف  ٔجر الصايف بعد خصم % 50والتعويض ا وسط ا من م

ر ر وفربا رمس شهري ينا وض    .2020 الرضيبة املق
ات العامل املستقلني  ٔجراء واملتدربني وف ح هذا النص ل وي
هيم يف هذا املرشوع مرسوم بقانون،  ٔجراء املشار ٕا ري ا اص  ٔش وا
خلدمات املضمونة مبوجب نظام  ستفادة من املصاريف املتعلقة  ٕاماكنية 

ٔسايس عن املرض، ومن قمية التعويضات العائلي اري ا ٔمني إالج ة الت
ٔجراء سبة ل   .ل

س احملرتم،   السيد الرئ
  السادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
اء هبا هذا املرشوع مرسوم بقانون  ٕان مجموع إالجراءات والتدابري اليت 
اصب  ىل م سيج املقاوالت واحلفاظ  مع  ه بالد  يل تو شلك  ترتمج 

ملقابل البد من  الشغل اليت شلكت هذه ا لها، و ق اجلاحئة هتديدا حق
ٔن إالجيابية اليت تطبع هذه إالجراءات مازالت تعرتهيا بعض  إالشارة ٕاىل 
دم مشولية هذا النص  يل  ٔن يمت جتاوزها، من ق ٔمل  إالشاكالت اليت ن
ٕالضافة ٕاىل ممارسات  عي،  ج ري املس بصندوق الضامن  ات  لف

ب العمل ا ريها من ٔر ٔجراء و ة ل ق داد احلق ٔ دم الترصحي  ليت هتم 
  . املامرسات اليت متس حقوق الشغي وتتعارض مع قانون الشغل

اما ىل  ،وخ ٕالجياب  رها ستصوت  ت اليت سبق ذ فٕاننا ولغا
ىل املرسوم بقانون رمق  64.20مرشوع قانون رمق  ملصادقة  يقيض 

مترب  15( 1442 حمرم 26الصادر يف  2.20.605 سن تدابري ) 2020س
لضامن  لصندوق الوطين  ائية لفائدة بعض املشغلني املنخرطني  است

ات العامل املستقلني  هيم املرصح هبم وبعض ف عي والعاملني  ج
ن من تداعيات  ى الصندوق، املترضر ني  ٔجراء املؤم ري ا اص  ٔش وا

ورو  احئة فريوس  د"تفيش    ".19-وف
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

III -  متمي املادتني ـر و ريم ٕاىل تغي من القانون رمق  256و 32مقرتح قانون 
ذه الظهري الرشيف رمق  65.99 ف املتعلق مبدونة الشغل الصادر ب

مترب  11( 1424رجب  14بتارخي  1.03.194   .كام مت تغيريه) 2003س

ٔصا وامل) 1  :عارصةفريق ا
لسة  ٔصا واملعارصة يف  مس فريق ا ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 

متمي املادتني  ريم ٕاىل تغيري و ىل مقرتح قانون  راسة والتصويت   32ا
  . املتعلق مبدونة الشغل 65.99من القانون رمق  256و

مة من طرف جملس  شلك مسامهة  ٔن هذا املقرتح  ل  س بداية 
شارن يف تعز  عية، وهو ما يؤكد املس ج ظومة امحلاية  ز وتقوية م

ي خص به دستور اململكة لسنة  ور املركزي ا جملس  2011ا
لس لم ٔصيال  صاصا حرص و شارن، واعترب بذ اخ   .املس

روم  ٔهنا  مثيهنا  رشيعية وجب  ادرة  شلك م ٔن املقرتح  كام 
رشيعية ٕاىل مدونة ال  ضيات ال ةتعديل بعض املق  شغل، مبثابة قمية ٕاضاف

ٔداء اخلدمة العسكرية  ٔصيل، خصوصا ف يتعلق بفرتة  املادة (لنص ا
ي طلب اخلدمة ) 32 ري ا ٔ ٔداء التعويض من طرف املشغل ل و

ودخول هذا ) 256(العسكرية، وذ عند مغادرته املقاو املادة 
جلريدة الر  رخي رشه  ذ ابتداء من  زي التنف   ).2(مسية املادة القانون 

ٔصا واملعارصة، ومن موقعنا  ويف هذا إالطار فٕاننا يف فريق ا
لحكومة ٕاىل رضورة توسيع  مكعارضة مسؤو وبناءة، جندد دعوتنا 
عيني وٕاعامل  ج عي مع لك الفرقاء  ج ب املشاورات واحلوار 

داد مشاريع القوانني املتعلقة مب شارية حلظة ٕا دونة الشغل املقاربة ال
عية ج   . ولك القوانني ذات الصبغة 

ٕالجياب  ٔصا واملعارصة نصوت  عتبارات فٕاننا يف فريق ا لهذه 
  .ىل هذا املقرتح

دة والتعادلية) 2 لو ستقاليل    :الفريق 
س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

شارن احملرتمني،   السادة املس
مس الف ل اليوم  ٔتد ٔن  دة والتعادلية رشفين  لو ستقاليل  ريق 

متمي املادتني  ريم ٕاىل تغيري و من القانون  256و 32ملناقشة مقرتح قانون 
ذه الظهري الرشيف رمق  65.99رمق  ف املتعلق مبدونة الشغل الصادر ب
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مترب  11( 1424رجب  14بتارخي  1.03.194 . كام مت تغيريه)  2003س
ليه جملس النواب يف( رب  22 كام وافق    ).2020دج

س،   السيد الرئ
ب  ح  فرتايض بف ٔن تعمل يف ما تبقى لها من العمر  ىل احلكومة 
ا القوانني املرتبطة مبدونة  ل ٕا عيني ق ج لني  عي مع الفا ج احلوار 
مثن  رشيعية، وٕاذ  ىل املؤسسة ال ة املرافقة لها  الشغل واملراسمي التطبيق

ىل ا ل من طرف جملس النواب واليت تعد املصادقة  ٔح ي  ملقرتح قانون ا
ٔن ال  ذ العربة مهنا، و ٔ ٔن ت مثيهنا، فعىل احلكومة  رشيعية وجب  ادرة  م
ات القوانني اليت يتقدم هبا  ول مقرت رشيعي لك مرة بعدم ق تو ال رفع الف

شهر ٔال  رشيع، و ٔصل ال ٔن الربملان هو  عتبار  يف لك  السادة الربملانيني، 
ل ٕاطار العمل التنظميي  ات القوانني املقدمة تد ٔن مقرت ني  وقت و

  .لحكومة
اء به املقرتح مل  ي  ٔن التعديل ا دا  ستقاليل نعي ج ٕاننا يف الفريق 
ضافة بعض التغيريات فقط ف  ٕ ٔصيل وٕامنا قام  متس مضامني النص ا

ٔداء اخلدمة العسكرية  ٔداء تعويض من طرف و ) 32املادة (يتعلق بفرتة 
ي طلب اخلدمة العسكرية، وذ عند مغادرته املقاو  ري ا ٔ املشغل ل

رشه ) 256املادة ( رخي  ذ ابتداء من  زي التنف ودخول هذا القانون 
  ).2املادة (جلريدة الرمسية 

ب احلوار  ح  لك ارتياح الزتام احلكومة بف ل  س ري،  ٔ يف ا
ٔمام النقا عي  ت لتعميق النقاش حول خمتلف القوانني املرتبطة ج

ل هناية  ح هذا الباب ق ٔن يف ظر  ستقاليل ن لشغل، وحنن يف الفريق 
ة، وٕان تعذر، فٕان هذا هو املنتظر من حكومة معقت  الوالية احلكوم

عية وسامهت يف الهشاشة وسط الطبقة العام ج   .الفوارق 
ليمك ورمحته تعاىل   . وراكتهوالسالم 

  :العدا والتمنيةفريق ) 3
س احملرتم،  السيد الرئ

  السادة الوزراء احملرتمون،
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

شارن  لس املس مس فريق العدا والتمنية مب ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 
متمي املا ريم ٕاىل تغيري و ىل مقرتح قانون  لتصويت  دتني جللسة العامة 

ذه  65.99من القانون رمق  256و 32 ف املتعلق مبدونة الشغل الصادر ب
مترب  11( 1424رجب  14بتارخي  1.03.194الظهري الرشيف رمق  س

  .كام مت تغيريه) 2003
ريم  لربملان،  رشيعية  ل هذا املقرتح القانون يف ٕاطار املبادرات ال يد

ليه م اللها ٕاىل استدراك ما اكنت تنص  دونة الشغل خبصوص من 
ديد ٕاىل ٕاقرار العمل  اخلدمة العسكرية، وذ يف ظل عودة املرشع من 

رب  26هبا بتارخي  خلدمة  44.18مبوجب القانون رمق  2018دج يتعلق 
ه من القانون  س ٔن مت  ي سبق و مبوجب املادة  65.99العسكرية، وا

ذه الظهري حبذف اخلدمة العسكرية الصا 48.06الفريدة من القانون  ف در ب
ريل  17بتارخي  1.06.233الرشيف رمق  ٔ2007 .  

ت  ة من الضام سهم هذا املقرتح قانون يف ٕاقرار مجمو ث س ح
لقطاع اخلاص يف هذا الواجب الوطين املمتثل يف  لمشاركني املشتغلني 
فاع عن  ٔداء اخلدمة العسكرية، اليت هتدف ٕاىل ضامن مسامهة امجليع يف ا

ضيات الفصل  الوطن ستور، وذ يف اجلانب املتعلق  38معال مبق من ا
لتعويض عن  الل فرتة اخلدمة العسكرية، و ا  بتوقف عقد الشغل مؤق
لمقاو من  ستفد مهنا حلظة مغادرته  ري مل  ٔ العط السنوية ٕاذا اكن ا
ا حلظة  ىل توقف عقد الشغل مؤق ملقابل فٕان التنصيص  ٔداهئا، و ل  ٔ

ٓخر يف ٕاطار عقد مغ ري  ٔ شغيل  لمقاو متكن املشغل من  ري  ٔ ادرة ا
ٔداء اخلدمة  ري العودة لعم بعد  ٔ شغل حمدد املدة، وتضمن لهذا ا

ىل التوازن يف العالقة الشغلية   .العسكرية، و ذ يف ٕاطار احملافظة 
ره ىل ما سبق ذ س  ٔس لت لس  ،و فٕاننا يف فريق العدا والتمنية مب

شا ٕالجيملس ىل مقرتح قارن سنصوت  متاب  ريم ٕاىل تغيري و م انون 
املتعلق مبدونة الشغل الصادر  65.99من القانون رمق  256و 32املادتني 

ذه الظهري الرشيف رمق  ف  11( 1424رجب  14بتارخي  1.03.194ب
مترب    .كام مت تغيريه) 2003س

ليمك ورمحة هللا تعاىل و    .راكتهوالسالم 


