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 536 اجللسة رمقحمرض 

ء : التارخي  ).م2021 يونيو فاحت(هـ 1442 شوال 20الثال
شار السيد : الرئاسة س الثاين اخلليفة، احللوطي إالاله عبداملس   .لرئ
ت ة  مثاين :التوق قة، ابتداء من السا قة  امسةاخلعرشة دق ق دىوا  إال
 .مساء عرشنال و 

ٔعامل ىلا :دول ا   :راسة والتصويت 
متمي القانون رمق  30.21مرشوع قانون رمق  - املتعلق  98.15بتغيري و

ات  ٔسايس عن املرض اخلاص بف اري ا ٔمني إالج بنظام الت
زاولون  ن  ٔجراء ا ري ا اص  ٔش املهنيني والعامل املستقلني وا

اصا؛   شاطا 
متمي القانون رمق  31.21مرشوع قانون رمق  -  99.15بتغيري و

داث  ات املهنيني والعامل املستقلني ٕ لمعاشات لفائدة ف نظام 
اصا شاطا  زاولون  ن  ٔجراء ا ري ا اص  ٔش   .وا

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

شار السيد عبد س اجللسة احللوطي، إالاله املس   :رئ
﷽  

  .الم موال رسول هللا و وحصبهوالصالة والس
رشيعية تاح اجللسة ال لن عن اف ٔ.  

رة،   السيدة الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ىل  راسة والتصويت  رشيعية،  لس هذه اجللسة ال خيصص ا
  :مرشوعي القانونني التاليني

متمي القانون رمق  30.21مرشوع قانون رمق  - املتعلق بنظام  98.15بتغيري و
ات املهنيني والعامل  ٔسايس عن املرض اخلاص بف اري ا ٔمني إالج الت

اصا؛ شاطا  زاولون  ن  ٔجراء ا ري ا اص  ٔش   املستقلني وا
متمي القانون رمق  31.21وكذ مرشوع قانون رمق  -  99.15بتغيري و

ات املهنيني والعامل املستقلني لمعاشات لفائدة ف داث نظام  ٕ 
اصا شاطا  زاولون  ن  ٔجراء ا ري ا اص  ٔش   .وا

ٔعضاء جلنة  س و ر لرئ لشكر والتقد لطبع وكام جرت العادة، نتقدم  و
ر الشغل  لسيد وز عية، وكذ  ج ة و التعلمي والشؤون الثقاف
راسة املعمقة  ل ا هودات اليت بذلوها يف س ىل ا وإالدماج املهين 

ٔعامل جملسنا اليومملرشوعي القانون دول  لني يف    .ني املس
ىل  راسة والتصويت  مرشوع قانون رمق "وسهتل هذه اجللسة 

متمي القانون رمق  30.21 اري  98.15بتغيري و ٔمني إالج املتعلق بنظام الت
اص  ٔش ات املهنيني والعامل املستقلني وا ٔسايس عن املرض اخلاص بف ا

زاولون ن  ٔجراء ا اصا ري ا   ".شاطا 
لحكومة لتقدمي املرشوع   .واللكمة 

ر   .تفضل السيد الوز

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

﷽  
س احملرتم،   السيد الرئ

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
  السيدات والسادة احلضور،

ٔم ٔتقدم  ٔن  ام جملسمك املوقر يف هذه اجللسة العامة، وذ سعدين 
ة  ٕالجامع من طرف جلنة التعلمي والشؤون الثقاف بعد التصويت 

ىل  شارن  لس املس عية مب ج بتغيري  30.21مرشوع قانون رمق "و
متمي القانون رمق  ٔسايس عن  98.15و اري ا ٔمني إالج املتعلق بنظام الت

ات املهني ٔجراء املرض اخلاص بف ري ا اص  ٔش ني والعامل املستقلني وا
اصا شاطا  زاولون  ن  بتغيري  31.21مرشوع قانون رمق "، وكذا "ا

متمي القانون رمق  ات املهنيني  99.15و داث نظام املعاشات لفائدة ف ٕ
اصا شاطا  زاولون  ن  ٔجراء ا ري ا اص  ٔش   ".والعامل املستقلني وا

لسيد  لشكر  لجنة ٔتقدم  ٔعضاء ا شارن  لجنة والسادة املس س ا رئ
ني ن املرشو لهم إالجيايب والرسيع مع هذ   .ىل تفا

ب  ٔعضاء مك لس و س ا لسيد رئ ٔيضا  لشكر اجلزيل  ٔتقدم  كام 
ني يف هذه  ن املرشو ىل هذ رجمهتم ملناقشة والتصويت  ىل  لس  ا

  .اجللسة العامة

س احملرتم،   السيد الرئ
شارون احملرتمون،السيدا   ت والسادة املس

مة يف جمال  ذ سنوات جتربة  الد رامكت م ليمك، ف كام ال خيفى 
ث مت ما ييل الل مقاربة تدرجيية ح عية من  ج   :امحلاية 

ي 2005الل سنة  - اري ا ٔمني الصحي إالج ، مت تفعيل نظام الت
ا ٔ املسامهة والتعاضد يف حتمل ا د ىل م ٔجراء القطاع يعمتد  سبة  ل طر 

ة،  ات احمللية واملؤسسات العموم و وامجلا ٔعوان ا اخلاص وموظفي و
ني اخلاص والعام؛ لقطا ٔحصاب املعاشات    ٕالضافة ٕاىل 

ىل  2012وانطالقا من سنة  - دة الطبية  ٔجرٔة تعممي نظام املسا متت 
ن وذوي ا ري مستوى الرتاب الوطين لفائدة الساكن املعوز ل احملدود 

ٔسايس عن املرض؛ اري ا ٔمني إالج ٔنظمة الت ٔي نظام من    اخلاضعني 
لطلبة  - ٔسايس عن املرض اخلاص  اري ا ٔمني إالج ل نظام الت كام د

ىض القانون رمق  ذ مبق   ؛2016ابتداء من سنة  116.12زي التنف
شمل العامالت والعامل امل - عية ل ج زنليني من ومت توسيع التغطية 

شغيل املتعلقة  19.12الل ٕاصدار القانون رمق  ديد رشوط الشغل وال بت
  ٔيضا؛ 2016لعامالت والعامل املزنليني ابتداء من سنة 
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ٔسايس عن املرض، لفائدة  - اري ا ٔمني إالج لت داث نظام  ومت ٕا
ىض القانون رمق  اري  98.15العامل املستقلني مبق ٔمني إالج لت املتعلق 

اص ا ٔش ات املهنيني والعامل املستقلني وا ٔسايس عن املرض اخلاص بف
اصا شاطا  زاولون  ن  ٔجراء ا ، 2017 يوليوز 13يف  الصادر ،ري ا

رب  ة يف دج لمعاشات لنفس هذه الف داث نظام  ىض القانون  2017وٕا مبق
  .99.15رمق 

ٔ التدرج، مت تعزز التغطية الصحية م د رب هنج م الل وهكذا،  ن 
ٔمني  ن وحتسني التعويضات املشمو بنظام الت د دة املستف توسيع قا
ملغرب حتسنا  سبة التغطية الصحية  اري عن املرض، وقد جسلت  إالج

ل دخول القانون  زي  65.00بريا، فق مبثابة مدونة التغطية الصحية 
ن من التغطية ال 2005التطبيق سنة  د سبة املغاربة املستف صحية ، اكنت 

اوز  سمة ،%16ال تت ل املليون    .حوايل مخسة د
ىل  بري  زي التطبيق، مت ٕاحراز تقدم  ومع دخول هذا القانون 

ث ارتفعت من  سبة التغطية الصحية، ح مع % 69ٕاىل % 16مستوى 
اري 2019هناية سنة  ٔمني إالج سبة اخلاضعني لنظام الت ، وتغطي هذه ال

ر من ط ٔسايس عن املرض، املد عي ا ج لضامن  رف الصندوق الوطين 
عي، وكذا  ج ياط  ح ٔو من طرف الصندوق الوطين ملنظامت 
ل  ن وذوي ا ات املعوز دة الطبية من ف لني يف نظام املسا املس

  .احملدود
لتغطية، اليت اكنت حمدودة يف  ات املشمو  كام مت توسيع س العال

ٔمراض امللكفة و  شفاء وا ع س ات املتعلقة بت ٔمد والعال الطوي ا
ات املتنق شمل العال ث مت توسيعها ل ، ح ٔمومة والطفو وكذا  ،ا

ٔسنان ابتداء من سنة  ات ا ٔصبحت س 2015ال لتايل  ، و
شمل مجيع  عي  ج لضامن  لصندوق الوطين  سبة  ل اليا  ات  العال

ري امل  ات الطبية، مبا فهيا ت  ل الرتاب الوطينالعال   .توفرة دا
سبة اسرتداد املصاريف املتعلقة جبل  د التحسني التدرجيي ل كام مت اع

ٔصبحت ترتاوح بني  ث  ة وامللكفة، ح ٔمراض املزم % 100و% 77ا
السرتداد كذ ٔدوية املشمو    .وتوسيع ا

سبة املصاريف  ٔخرى خلفض  هود لوضع ٕاجراءات  سمتر هذا ا وس
اتق املؤمن هلماملتبق ىل    .ة 

س احملرتم،   السيد الرئ
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

لنه صاحب  ٔ ي  ملغرب، ا عية  ج تزنيال لورش تعممي التغطية 
الل خطاب عيد العرش سنة  ، وكذا اخلطاب 2020اجلال نرصه هللا، 
ٔوىل تاح دورته ا لربملان، مبناسبة اف ه  رشيعية املليك املو  من السنة ال

ىل القانون إالطار  رشيعية العارشة، وبعد املصادقة  اخلامسة من الوالية ال
ٔحاكم القانونني  09.21رمق  ل مالءمة  ٔ عية، ومن  ج محلاية  يتعلق 

داد مرشوعي القانونني  99.15و 98.15 ٔحاكم قانون إالطار، مت ٕا مع 

  :التاليني
ٔول - متمي القانون رمق  30.21قانون رمق مرشوع : "املرشوع ا بتغيري و

ات  98.15 ٔسايس عن املرض اخلاص بف اري ا ٔمني إالج يتعلق بنظام الت
شاطا  زاولون  ن  ٔجراء ا ري ا اص  ٔش املهنيني والعامل املستقلني وا

  :، وريم هذا املرشوع ٕاىل"اصا
 ٔحاك ادا ٕاىل  اص، تُعمتد اس ٔش م النصوص ٕاضافة ٕاماكنية لتصنيف ا

رشيعية اجلاري هبا العمل؛   التنظميية وال
  ٔداء، مع ٕاعطاء سجيل وا ل سبة  ل د الوسائل إاللكرتونية  اع

؛ ام بذ لق ٔخرى  د وسائل    ٕاماكنية الع
 سجيل بنص تنظميي؛ ر ال ٔ  حتديد 
  ٔشهر لالستفادة من ٔشهر بدل ستة  حتديد مدة التدريب يف ثالثة 

اري ا ٔمني إالج الل فرتة الت د  ٔسايس عن املرض، ويف شهر وا
ٔسايس عن املرض؛ اري ا ٔمني إالج ل تعممي الت ٔ   انتقالية من 

  اص اخلاضعني لنظام املسامهة املهنية ٔش سبة ل ل شرتاك  د  اع
ايت ٔو لنظام املقاول ا دة،  ات التمكيلية اليت  ،املو ٔساس الواج ىل 

؛ و   تفرضها ا
  اص ٔش ٔو لنظام ٕادراج ا دة  اخلاضعني لنظام املسامهة املهنية املو

ٔسايس عن املرض  اري ا ٔمني إالج ايت يف نظام الت املقاول ا
دماته؛   لالستفادة من 

  ر ري وصوا ٔ دات عن الت ح الصندوق ٕاماكنية إالعفاء من الز م
  املتابعات؛

 ري؛ ٔ ن مفعول الغرامات عن الت رخي رس   حتديد 
 ضيات ا ىل مجع املق ا  دة، مع إال ملتعلقة بتدبري النظام يف مادة وا

ٔحاكم الظهري الرشيف رمق  ىل  حلاكمة  ضيات املتعلقة  املق
عي؛ 1.72.184 ج   املتعلق بنظام الضامن 

  ٔمني ستفادة من نظام الت سمترار يف  ح املؤمن ٕاماكنية  م
فائه لرش  دم اس ا  ٔسايس عن املرض يف  اري ا وط إالج

  ستفادة من هذا النظام؛
  شرتااكت املتعلقة الص  مة است ٕاعطاء الصندوق ٕاماكنية تفويض 

ات تربم لهذا الغرض   .هبذا النظام مبوجب اتفاق

متمي القانون رمق  31.21املرشوع الثاين رمق  - داث  99.15بتغيري و ٕ
ٔ نظام  ات املهنيني والعامل املستقلني وا ري لمعاشات لفائدة ف اص  ش

اصا، وريم هذا املرشوع ٕاىل شاطا  زاولون  ن  ٔجراء ا   :ا
  ٔحاكم النصوص ادا ٕاىل  اص اس ٔش ٕاضافة ٕاماكنية تصنيف ا

رشيعية اجلاري هبا العمل؛   التنظميية وال
 ٔداء؛ سجيل وا ل سبة  ل د الوسائل إاللكرتونية    اع
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  دات عن ال ح الصندوق ٕاماكنية إالعفاء من الز ر م ري وصوا ٔ ت
  املتابعات؛

 ري؛ ٔ ن مفعول الغرامات عن الت رخي رس   حتديد 
  ىل ٔساس معامل يطبق  ىل  رمس هذا النظام  شرتاك  حتديد 

ٔسايس عن املرض،  اري ا ٔمني إالج شرتااكت املتعلقة بنظام الت
ٔو لنظام  دة  اص اخلاضعني لنظام املسامهة املهنية املو ٔش سبة ل ل

ايت؛املقاو   ل ا
  ل ٔ الل فرتة انتقالية، حسب ا ياري  مث اعتبار نظام املعاشات اخ

ليه يف القانون إالطار رمق  املتعلق بنظام امحلاية  09.21املنصوص 
عية   .ج

لشكر اجلزيل ٕاىل السيدات والسادة  ٔتقدم  ٔن  ٔود هبذه املناسبة،  و
ٔعضاء  شارن احملرتمني  عيةجلنة التعلمي والشؤ "املس ج ة و ، "ون الثقاف

ني واخنراطهم  ن املرشو اقشة هذ ىل دراسة وم م وحرصهم  ىل اه
ث  ٔنظارمه وكذا ٕاغناهئم ملضموهنام، ح ىل  الل عرضهام  لهم إالجيايب  وتفا
ٕالجامع، مع ٕاضافة بعض  لجنة  ل ا ىل النصني من ق متت املوافقة 

ضيا ٔهنا جتويد مق سري التعديالت اليت من ش ن وت ور ني املذ ت املرشو
  :تزنيلهام، واليت هتم املواد التالية

سبة ملرشوع القانون رمق  - ٔوىل مبرشوع 30.21ل ، تعديل املادة ا
متمي املادتني  30.21القانون رمق  الل  من القانون  37و 6من 

  :اكلتايل 98.15
ات املعنية والفرقا: 6املادة  ىل املشاورات مع الف ء إالبقاء 

عيني، مع ٕاجراهئا عن ة  دج يف ديد  ضاء لت ق
ٔسايس عن املرض؛ اري ا ٔمني إالج   تطبيق نظام الت

ليه يف : 37املادة  ذ املنصوص  زي التنف رخي دخول  تعديل 
اء بنص تنظميي بعض  98.15القانون  ست الل  من 

رخي  ٔهنا املراسمي اخلاصة وحتديد  ش ات اليت صدرت  الف
ي ودخ لشهر ا ذ يف فاحت الشهر املوايل  زي التنف ول 

ه رش ها مت ف   .القانون ذس

سبة ملرشوع القانون رمق  - ٔوىل من 31.21ل ، تعديل املادة ا
متمي املادتني  31.21مرشوع القانون رمق  الل  من القانون  54و 4من 

  :اكلتايل 99.15
ات امل : 4املادة  ىل املشاورات مع الف عنية والفرقاء إالبقاء 

ة  يف ديد  ضاء لت ق عيني، مع ٕاجراهئا عند  ج
  ؛تطبيق نظام املعاشات

ليه يف : 54املادة  ذ املنصوص  زي التنف رخي دخول  تعديل 
ات  98.15القانون  اء بنص تنظميي الف الل است من 

رخي  ٔهنا املراسمي اخلاصة هبا وحتديد  ش اليت صدرت 

ذ زي التنف ي  دخول  لشهر ا يف فاحت الشهر املوايل 
ه رش هذا القانون مت ف   .س

  :اكلتايل 31.21من مرشوع القانون  4 تعديل املادة -
  ات لف سبة  ل يار  جعل اخلضوع لنظام املعاشات اخ

ٔهنا املراسمي اخلاصة هبا ش   .اليت صدرت 

س احملرتم،   السيد الرئ
شار    ن،ون احملرتموالسيدات والسادة املس

ىل مسامههتم إالجيابية  شارن  ٔشكر السادة املس ام لكميت هته،  يف خ
ىل  رب املصادقة  عية،  ج ديدة يف تزنيل ورش امحلاية  يف وضع لبنة 
دة  سري وتوسيع قا ان الباب لت ن سيف ن القانونني ا مرشوعي هذ

حكومة ورملان م عية، وسيجعلنا  ج ن من التغطية  د لزتمني املستف
ة ة السام ذ التوجهيات امللك ف عية لفائدة  ب ج ة ٕاىل تعممي التغطية  الرام
ال احملدودة ٓ   .مجيع املغاربة يف ا
ه اخلري ا هللا مجيعا ملا ف   .وفق

ليمك ورمحة هللا وراكته   .والسالم 

س اجللسة   :السيد رئ
ر احملرتم   .شكرا السيد الوز

ٓن ملقررة جلنة ا عية، لتقدمي اللكمة ا ج ة و لتعلمي والشؤون الثقاف
لجنة   .تقرر ا

ا ٔنه وزع ٕالكرتونيا وورق   .ٕاذن التقرر وزع، وبلغنا 

ب املناقشة ح    :ٔف
وبة لسادة رؤساء الفرق، ٕاال اكنو غيقدمو املدا مك   ..اللكمة 

ل إالخوان الت د   .ٕاذن مجع لنا، هللا خيليك، املدا
الت  وبةٕاذن مجيع املدا وصل هبا مك   .س

ٔول، مرشوع  ىل مواد املرشوع ا قل بعد ذ ٕاىل التصويت  ن
ٔول  متمي القانون رمق  30.21مرشوع قانون رمق (القانون ا  98.15بتغيري و

ات املهنيني  ٔسايس عن املرض اخلاص بف اري ا ٔمني إالج املتعلق بنظام الت
ٔجراء ا ري ا اص  ٔش اصاوالعامل املستقلني وا شاطا  زاولون    ).ن 

ٔوىل ٔحاكم املواد  املادة ا ٔو املمتمة  ٔوىل  5املغرية   12و 8و 7و 6الفقرة ا
ٔوىل( ٔوىل( 13، )الفقرة ا الفقرة ( 24و 23و 22و 15و 14، )الفقرة ا

ٔوىل اري  98.15من القانون رمق  37و 37، )ا ٔمني إالج املتعلق بنظام الت
ٔسايس عن املرض اخلاص بف ري ا اص  ٔش ة املهنيني والعامل املستقلني وا

اصا شاطا  زاولون  ن  ٔجراء ا   .ا

لجنة هتا ا د لتصويت كام  رمهتا  ٔوىل    :ٔعرض املادة ا
  .ٕالجامع: املوافقون

لقانون رمق املادة الثانية لمواد  98.15، املمتمة  ر  املكررة  12السالف ا
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  :املكررة 28املكررة و 14و

لتصويتٔعرض امل رمهتا    :ادة الثانية 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :املادة الثالثة
  .ٕالجامع: املوافقون

  :املادة الرابعة
  .ٕالجامع: املوافقون

لتصويت ه  رم   .ٔعرض مرشوع القانون 
  .ٕالجامع: املوافقون

ىل مرشوع قانون رمق  شارن  بتغيري  30.21وهبذا، وافق جملس املس
متمي القانون رمق ٔسايس عن  98.15 و اري ا ٔمني إالج املتعلق بنظام الت

ٔجراء  ري ا اص  ٔش ات املهنيني والعامل املستقلني وا املرض واخلاص بف
اصا شاطا  زاولون  ن    .ا

ني معا، الفرق توصلت بتقرر  ر قد قدم املرشو ٔن السيد الوز ومادام 
ىل  ارشة ٕاىل التصويت  لجنة، منر م بتغيري  31.21مق مرشوع قانون ر"ا

متمي القانون رمق  داث نظام  99.15و لمعاشات لفائدة املهنيني والعامل ٕ
اصا شاطا  زاولون  ن  ٔجراء ا ري ا اص  ٔش   ".املستقلني وا

ٔوىل ٔحاكم املواد  املادة ا ٔو املمتمة  ٔوىل( 3املغرية  ، 14و 8، 4، )الفقرة ا
ٔوىل( 23، 17، 16، 15 داث  99.15القانون رمق "ن م 54و) الفقرة ا ٕ

ري  اص  ٔش ات املهنيني والعامل املستقلني وا لمعاشات لفائدة ف نظام 
اصا شاطا  زاولون  ن  ٔجراء ا   ".ا

لجنة هتا ا د لتصويت كام  رمهتا  ٔوىل  ٔعرض املادة ا   :و
  .ٕالجامع: املوافقون

لقانون رمق  ملادة السالف ا 99.15املادة الثانية املمتمة    :املكررة 50ر 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :املادة الثالثة
  .ٕالجامع: املوافقون

  :املادة الرابعة
  .ٕالجامع :املوافقون

لتصويت ه  رم   :ٔعرض مرشوع القانون 
  .ٕالجامع: املوافقون

ىل  شارن  بتغيري  31.21مرشوع قانون رمق "وهبذا، وافق جملس املس
متمي القانون رمق  ات املهنيني  99.15و لمعاشات لفائدة ف داث نظام  ٕ

اصا شاطا  زاولون  ن  ٔجراء ا ري ا اص  ٔش   ".والعامل املستقلني وا

لجميع   .شكرا 
  .ورفعت اجللسة

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

وبة املسلمة لرئاسة اجل : امللحق الت املك   .لسةاملدا

I- ٔصا   :واملعارصة فريق ا

متمي القانون رمق  30.21مرشوع قانون رمق ) 1 املتعلق  98.15بتغيري و
ات املهنيني والعامل  ٔسايس عن املرض اخلاص بف اري ا ٔمني إالج بنظام الت

اصا شاطا  زاولون  ن  ٔجراء ا ري ا اص  ٔش   .املستقلني وا

س احملرتم،   السيد الرئ

  ر احملرتم،السيد الوز

شارن احملرتمني،   السادة والسيدات املس

ق تطلعات  عية نقطة بداية لتحق ج شلك تزنيل مرشوع امحلاية 
دي تعممي امحلاية  ابة لت ست امل دمحم السادس نرصه هللا يف ما خيص 
ري  متع املغريب، كام ميثل رافعة ٕالدماج القطاع  ات ا ىل اكفة ف عية  ج

لطبقة العام ويصون امل  صاد الوطين، مبا يوفر امحلاية  ق سيج  هيلك يف 
عية  ج ق التمنية املتوازنة والعدا  اسام يف مسار حتق عطفا  حقوقها، وم

الية   .وا
ٔيت  متمي القانون رمق  30.21مرشوع قانون رمق "وي  98.15بتغيري و

ٔسايس عن  اري ا ٔمني إالج ات املهنيني املتعلق بنظام الت املرض اخلاص بف
اصا شاطا  زاولون  ن  ٔجراء ا ري ا اص  ٔش ، "والعامل املستقلني وا

عية 98.15مة القانون رمق ءملال ج محلاية    .مع القانون إالطار اخلاص 

ي هيدف  ر الشغل وإالدماج املهين، وا ي قدمه وز هذا املرشوع ا
الل اص  ٕاىل جتويد نظام املعاشات من  ٔش ٕاضافة ٕاماكنية تصنيف ا

د  رشيعية اجلاري هبا العمل، واع ٔحاكم النصوص التنظميية وال ادا ٕاىل  اس
ح الصندوق ٕاماكنية  ٔداء، وكذا م سجيل وا ل سبة  ل الوسائل إاللكرتونية 

ر املتابعات ري وصوا ٔ دات عن الت   .إالعفاء من الز

ر ا ٔ سجيل بنص تنظميي، وكذا كام هيدف هذا املرشوع ٕاىل حتديد  ل
ٔمني  ٔشهر لالستفادة من الت د بدل ستة  حتديد مدة التدريب يف شهر وا
اص اخلاضعني  ٔش سبة ل ل شرتاك  اري عن املرض، وحتديد  إالج

ٔو  دة  اتلنظام املسامهة املهنية املو ٔساس الوج ايت عن   لنظام املقاول ا
و   .التمكيلية اليت تفرضها ا

رى فهيا وحنن بف ي  ٔصا املعارصة نصوت ٕاجيا مع هذا النص ا ريق ا
ه ٔعطى صاحب اجلال انطالق ي  عية ا ج   .تزنيال لورش امحلاية 

متمي القانون رمق  31.21مرشوع قانون رمق ) 2 داث نظام  99.15بتغيري و ٕ
ري  اص  ٔش ات املهنيني والعامل املستقلني وا لمعاشات لفائدة ف
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 ٔ اصاا شاطا  زاولون  ن    .جراء ا

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون،   السادة والسيدات املس
ل إالسرتاتيجية وذات  د جماالت التد ٔ عية  ج يعترب ورش امحلاية 
عية وحتسني  ج ه الهشاشة  ٔو لوقاية والتقليل من خمتلف  ٔولوية  ا

لمواط  شية    .ننيالظروف املع
ظومة امحلاية  ٔساسية ٕالصالح م ٔهداف ا ٔن ٕادراج املبادئ وا كام 

عية يف قانون ل والتزنيل -ج ٔم ٔن يضمن التطبيق ا ٔنه  ٕاطار من ش
ٔن تعممي امحلاية  لام ب ه،  السلمي لهذا إالصالح ويؤمن اسمتراريته ودميوم

ٔن يمت مض ي جيب  عية وفق مدلول القانون إالطار، ا ٔقصاه ج ل  ٔ ن 
ٔخرى  ة ا مخس سنوات، ال حيول دون اسمترار تطبيق السياسات العموم

ال و يف هذا ا   .اليت تعمتدها ا
رب  رشيعية،  لمؤسسة ال خنراط القوي  ومن دون شك، فٕان 
لقانون إالطار  شلك وثيق  ىل لك القوانني املرتبطة  ملصادقة  رسيع  ال

ىل عية وكذا مراجعة واملصادقة  ج محلاية  رشيعية املتعلقة   النصوص ال
ام حىت يمت تزنيل هذا إالصالح  ٔمرا  ملنظومة الصحية الوطنية، يظل  و

ري املسبوق ري و متعي الك   .ا
اء  متمي القانون رمق  31.21مرشوع القانون رمق "وقد   99.15بتغيري و

ات املهنيني والع لمعاشات لفائدة ف داث نظام  اص ٕ ٔش امل املستقلني وا
اصا شاطا  زاولون  ن  ٔجراء ا ، لتجويد نظام املعاشات من "ري ا

ٔحاكم النصوص  ادا ٕاىل  اص اس ٔش الل ٕاضافة ٕاماكنية تصنيف ا
سبة  ل د الوسائل إاللكرتونية  رشيعية اجلاري هبا العمل، واع التنظميية وال

ح الصندوق ٕام ٔداء، مقابل م سجيل وا دات عن ل اكنية إالعفاء من الز
ر املتابعات ري وصوا ٔ   .الت

ري، ومقدار  ٔ ن مفعول الغرامات عن الت رخي رس دد املرشوع  كام 
شرتااكت  ىل  ٔساس معامل يطبق  ىل  رمس هذا النظام  شرتاك 
اص  ٔش سبة ل ل ٔسايس عن املرض،  اري ا ٔمني إالج املتعلقة بنظام الت

ايتاخلاضعني لنظا ٔو لنظام املقاول ا دة،    .م املسامهة املهنية املو

ليه ٕالجياب مع هذا املرشوع  ،و ٔصا واملعارصة نصوت  فٕاننا بفريق ا
ي نعتربه  عية ا ج ل جتويد لك النصوص املرتبطة بورش امحلاية  ٔ

  .ورشا اسرتاتيجيا لبالد

II -  دة والتعادليةالفريق لو   :ستقاليل 

س،السيد    الرئ

  الوزراء، دةالسا

شارن،   السادة املس

لس  دة والتعادلية مب لو ستقاليل  مس الفريق  ل  ٔتد ٔن  رشفين 

اقشة مرشوع القانونني رمق  ل م ٔ شارن من  بتغيري  30.21و 31.21املس
متمي القانون رمق  ٔسايس عن  98.15و اري ا ٔمني إالج يتعلق بنظام الت

ات ا ٔجراء املرض اخلاص بف ري ا اص  ٔش ملهنيني والعامل املستقلني وا
اصا، والقانون رمق  شاطا  زاولون  ن  لمعاشات  99.15ا داث نظام  ٕ

ن  ٔجراء ا ري ا اص  ٔش ات املهنيني والعامل املستقلني وا لفائدة ف
اصا شاطا    .زاولون 

س،   السيد الرئ

ىل  ني بعد املصادقة  ن املرشو ٔيت تقدمي هذ القانون إالطار رمق ي
ٔحاكم القانون رمق  09.21 ل مالءمة  ٔ عية، من  ج محلاية  ي يتعلق  ا
ٔمام  99.15 دوى تقدميهام  ساءل عن  ور، وٕاذ ن ٔحاكم القانون املذ مع 

ة بدل  جلنة املالية والتخطيط والتمنية "جلنة التعلمي والشؤون الثقاف
صادية ستفاضة، فإ " ق قشته  رب اليت  ستقالل  ننا نؤكد يف حزب 

عية نعزت  ج ٔن قانون امحلاية  ته التنظميية  رب لك مكو فريقه الربملاين و
ٔزيد من  عية والصحية  ج  22هبدفه السايم الرايم ٕاىل توفري التغطية 

ٔنه  سلمي  لينا ال ة، و ت امللك لتعل ذا  اء تنف ي  مليون مغريب، وهو ا
ا  س ٕابدا ال   .حكوم

ه العديد من  عية السابقة اكنت توا ج لب قوانني امحلاية  ٔ ف
دم وجود  لني و رها، كتعدد الربامج وتنوع الفا ٔ ت اليت تقلل من  د الت
ٔطلق امل دمحم السادس نرصه  ٔمام هذا الوضع،  د، و نظام اسهتداف مو

عية يف املغرب ج ام ٕالصالح نظام امحلاية  لن هللا ورشا  ٔ ث  ، ح
ٔوىل من  2020مبناسبة عيد العرش لسنة  ورة الربملانية ا تاح ا وعند اف

رشيعية اخلامسة من الوالية العارشة يف  ، 2020ٔكتور  09السنة ال
عية مجليع املغاربة ج   .رضورة ضامن امحلاية 

دة و  لو ستقاليل  ة ٕاننا يف الفريق  ات امللك لتو التعادلية نعزت 
كر  ة اليت  الل السام ، وذ من  عية الشام ج س تعممي التغطية 

ارية ٔولها توسيع التغطية الصحية إالج ٔربعة،  حبلول هناية سنة  حماورها ا
متكن 2022 ث س ستفادة من  22، ح د ٕاضايف من  مليون مستف

ي  اري عن املرض ا ٔمني إالج ٔدوية الت اكليف العالج وا يغطي 
د مهنا حوايل  ستف هيا تعممي التعويضات العائلية، اليت س شفاء،  س و

متدرس، ويتعلق احملور الثالث بتوسيع ) 7(سبعة  ماليني طفل يف سن ا
الل دمج حوايل مخسة  د، وذ من  ٔنظمة التقا خنراط يف  دة  ) 5(قا

شيطني ا ٔي تغطية ماليني مغريب من الساكن ال ىل  ن ال يتوفرون 
تعلق بتعممي التعويض عن فقدان الشغل  ٔما احملور الرابع ف د،  لتقا علقة  م

ىل شغل قار ن يتوفرون    .لفائدة املغاربة ا
ٔولوية،  سرتاتيجية وذات ا ل  د جماالت التد ٔ عية  ج فامحلاية 

ع  ج ه الهشاشة  ٔو ية وحتسني الظروف لوقاية والتقليل من خمتلفة 
ٔو  طق السياسوية  ل م عية ال تق ٔولية اج لمواطنني، مما جيعلها  شية  املع

ايب، فهذا ورش مليك مبباركة شعبية نت   .ستغالل 
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س،   السيد الرئ
الل ٕاضافة  ن القانونني لتجويد نظام املعاشات من  ٔيت مرشوعي هذ ي

اص ذو املهن احلرة اخل ٔش ٔحاكم ٕاماكنية تصنيف ا ادا ٕاىل  اصة اس
د الوسائل  رشيعية اجلاري هبا العمل، واع النصوص التنظميية وال
ح الصندوق ٕاماكنية إالعفاء  ٔداء، مع م سجيل وا ل سبة  ل إاللكرتونية 
ر املتابعات، ويف جتويد نظام املعاشات من  ري وصوا ٔ دات عن الت من الز

ن مفعول الغراما رخي رس ري، وحتديد مقدار الل حتديد  ٔ ت عن الت
شرتااكت  ىل  ٔساس معامل يطبق  ىل  رمس هذا النظام  شرتاك 
اص  ٔش سبة ل ل ٔسايس عن املرض  اري ا ٔمني إالج املتعلقة بنظام الت
ايت، واعتبار  ٔو لنظام املقاول ا دة  اخلاضعني لنظام املسامهة املهنية املو

الل فرتة ياري  ليه  نظام املعاشات اخ ل املنصوص  ٔ انتقالية حسب ا
عية 09.21يف القانون إالطار رمق  ج محلاية    .املتعلق 

ىل  اسبة ساحنة لنقف  ني م ن املرشو شلكت املناقشة العامة لهذ
ي  عي، ا ج لضامن  ى الصندوق االوطين  ماكمن القوة والضعف 

ٔو  ا مرضهم  ل العامالت والعامل، يف  مثن حزب يعترب م دمه، و بعد تقا
هودات اليت تقوم هبا ٕادارة الصندوق ومعها مجيع  اليا ا ستقالل 
دمة  ل  ٔ ديدة من  ليات  لق  رشية اليت تبدع يف  مواردها ال
شجيع  هيم واليت تتطلب بدورها مزيدا من ال املنخرطني وتقدمي اخلدمات ٕا

هنا من حقوقها اك ٔفق متك ب تزنيل قانون وإالنصاف والعناية يف  م حىت توا
، وهذا ما يطرح فكرة  عية والقوانني املفع  ج محلاية  إالطار اخلاص 
بة اخلدمات احلالية وجتويدها يف ظل إالماكنيات  ىل موا الصندوق 
الل  رزق هللا هذا الوطن من  ٔن  ٔمل  ىل  لمؤسسة،  املتواضعة 

ة  ستحقاقات املق حكومة قوية وقادرة ة امللك ك ينام بة ا ىل موا
االت اهتا يف لك ا   .وٕابدا

ليمك ورمحته تعاىل   .راكته والسالم 

III - العدا والتمنية فريق:  

س احملرتم،   السيد الرئ

  السادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

مس فريق العدا والتمن  ٔتناول اللكمة  ٔن  حتاد رشفين  ية ومضنه 
ىل  لتصويت  جللسة العامة  ملغرب  لشغل  مرشوع القانون رمق "الوطين 

متمي القانون رمق  30.21 اري  98.15بتغيري و ٔمني إالج املتعلق بنظام الت
اص  ٔش ات املهنيني والعامل املستقلني وا ٔسايس عن املرض اخلاص بف ا

اصا شاطا  زاولون  ن  ٔجراء ا  31.21مرشوع القانون رمق "و ،"ري ا
متمي القانون رمق  ات  99.15بتغيري و لمعاشات لفائدة ف داث نظام  ٕ

شاطا  زاولون  ن  ٔجراء ا ري ا اص  ٔش املهنيني والعامل املستقلني وا
  ".اصا

ٔيت مرشوع القانون رمق  يف ٕاطار استكامل ومالءمة القانون  30.21وي
ٔحاكم القانون إالط 98.15 عية،  09.21ار رمق مع  ج محلاية  املتعلق 

ٔحاكم النصوص  ادا ٕاىل  اص اس ٔش ضافة ٕاماكنية تصنيف ا ٕ وذ 
سبة  ل د الوسائل إاللكرتونية  رشيعية اجلاري هبا العمل، واع التنظميية وال
سجيل بنص تنظميي، كام سمتكن  ر ال ٔ ٔداء، وحتديد  سجيل وا ل

دات اليت سيعرفها واليت تضمهنا مرشوع القانون  99.15القانون رمق  املست
الل ٕاضافة ٕاماكنية تصنيف  31.21رمق  من جتويد نظام املعاشات من 

رشيعية اجلاري هبا  ٔحاكم النصوص التنظميية وال ادا ٕاىل  اص اس ٔش ا
ٔساس معامل  ىل  رمس هذا النظام  شرتاك  العمل، وحتديد مقدار 

شرتااكت املت ىل  ٔسايس عن يطبق  اري ا ٔمني إالج علقة بنظام الت
ٔو  دة  اص اخلاضعني لنظام املسامهة املهنية املو ٔش سبة ل ل املرض 
دات اليت هتدف يف مشوليهتا ٕاىل  ريها من املست ايت، و لنظام املقاول ا
الل مالءمة واستكامل  عية من  ج استكامل لَِبنات ورش امحلاية 

رشيعية وا ٔساسية اليت املنظومة ال ز ا ال بتعزز الراك لتنظميية يف هذا ا
قها   .هيدف هذا القانون إالطار ٕاىل حتق

س احملرتم،   السيد الرئ

  السادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،  السيدات والسادة املس
ٔن  شري ٕاىل  ٔن  شارن  لس املس وال يفوتنا يف فريق العدا والتمنية مب

شواطا هامة لتكرس احلق يف التغطية الصحية وجتسيد بالد قطعت ٔ 
دة، وتوسيع  ادئ التضامن واملساواة يف الولوج خلدمات حصية ج م
ذ  ، م ق ذ ا حتق ت اليت يطر د د، رمغ الت خنراط يف نظام التقا

اري عن املرض يف سنة  ٔمني إالج ٔجرٔة الت ، وتعممي 2005انطالق معلية 
دة الطب  ٕالضافة ٕاىل التغطية الصحية 2012ية يف مارس نظام املسا  ،

لفائدة الطلبة، والتغطية الصحية لفائدة املهاجرن، واليت استفادت مهنا 
هودات  رشاحئ واسعة من املواطنني املغاربة واملقميني، ويه تتوجي مستحق 

ال   .هذه احلكومة واحلكومات السابقة يف هذا ا
ستحضار هذه املنجزات احملم ت  ،ودةو البد من إالشارة ٕاىل الصعو

عية واملمتث يف حمدودية املوارد  ج ه تزنيل ورش امحلاية  اليت توا
ات التحتية والتجهزيات البيوطبية، وضعف استعامل  رشية والب ال
ىل  ن  ابة لطلبات اخلدمة الصحية، مؤكد ا والرمقنة لالست ولوج التك

لصند از الرقابة  عي، وٕاعامل رضورة تعزز  ج لضامن  وق الوطين 
سيري خمتلف املؤسسات املكونة ملنظومة امحلاية  ادئ احلاكمة يف  م
ني يف نفس السياق ٕاىل رضورة إالرساع يف ٕاخراج املراسمي  عية، دا ج

ال ة يف هذا ا   .التطبيق

شارن  ،ويف اخلتام لس املس فٕاننا يف فريق العدا والتمنية مب
ىل ولالعتب ٕالجياب  رها، سنصوت  مرشوع القانون "ارات اليت سبق ذ

متمي القانون رمق  30.21رمق  اري  98.15بتغيري و ٔمني إالج املتعلق بنظام الت
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اص  ٔش ات املهنيني والعامل املستقلني وا ٔسايس عن املرض اخلاص بف ا
اصا شاطا  زاولون  ن  ٔجراء ا  31.21مرشوع قانون رمق "، و"ري ا

متمي القانون رمق  ات  99.15بتغيري و لمعاشات لفائدة ف داث نظام  ٕ
شاطا  زاولون  ن  ٔجراء ا ري ا اص  ٔش املهنيني والعامل املستقلني وا

ٔهداف املرجوة مهنام"اصا ق ا سهام يف حتق ٔن  ٓملني   ،.  

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

VI - احلريك فريقال:  

  س احملرتم،السيد الرئ 
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

لسنا املوقر يف ٕاطار  مس الفريق احلريك مب ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 
اقشة مرشوعي قانون راز  نيم اسبة ساحنة لنا ٕال ٔمهية مبا اكن، ويه م من ا

عي الهام، ا ج ا حول هذا الورش  اء تعديال تصوراتنا ومواقف ي 
ٔصليني الصادرن يف  ان 2017يوليوز  13لنصني ا ان يندر ، وهام مرشو

ري املتعلق بتعممي التغطية  متعي الك يف ٕاطار تزنيل الورش املليك ا
ٔيضا ضامن املالءمة مع قانون إالطار رمق  عية، وسهتدفان   09.21ج

عية ج محلاية    .املتعلق 

س ا   حملرتم،السيد الرئ

ل  وهنام املد ٔوىل يف  ة ا ر مكن  ني  ن املرشو ٔمهية هذ ٕان 
ات املعنية هبام لف ة املتعلقة  ٔسايس ٕالخراج املراسمي التطبيق   .ا

متمي القانون رمق  ٔهداف من تغيري و والقانون رمق  98.15وخبصوص ا
ال  99.15 اقشهتام، ف ان حنن بصدد م ني ا ن املرشو ىض هذ سبة مبق

اص تعمتد  ٔش ه هو ٕاضافة ٕاماكنية تصنيف ا ٔول فالغاية م لمرشوع ا
د  رشيعية اجلاري هبا العمل، واع ٔحاكم النصوص التنظميية وال ادا ٕاىل  اس
سجيل بنص  ر ال ٔ ٔداء، وحتديد  سجيل وا ل سبة  ل الوسائل إاللكرتونية 

شهر لالستفادة ٔ  6ٔشهر بدل  3تنظميي، وكذ حتديد مدة التدريب يف 
نتقالية،  الل الفرتة  د  اري عن املرض، ويف شهر وا ٔمني إالج من الت
اص اخلاضعني لنظام املسامهة  ٔش سبة ل ل شرتاك  د  وضامن اع
ات التمكيلية اليت  ٔساس الواج ىل  ايت،  ٔو النظام املقاول ا دة  املهنية املو

ح الصندوق الوطين ٔيضا م ، و و عي ٕاماكنية تفرضها ا ج لضامن   
ن  رخي رس ر املتابعات وحتديد  ري وصوا ٔ دات عن الت إالعفاء من الز

ري ٔ   .مفعول الغرامات عن الت

ٔول  ٔهداف املرشوع ا ٕالضافة ٕاىل  مكن،  ٔهدافه  ٔما املرشوع الثاين ف
الل الفرت  س ٕالزايم  ياري ول رها، يف اعتبار نظام املعاشات اخ ة السالفة ذ

ليه يف قانون إالطار رمق  ل املنصوص  ٔ  09.21نتقالية حسب ا
اية سنة  ٔي ٕاىل  عية  ج محلاية    .2025املتعلق 

س احملرتم،   السيد الرئ

ل ٕاجيا النقاش احليوي والهادئ واملسؤول  س ٕاننا يف الفريق احلريك 
عية مبنا ج ة و ه جلنة التعلمي والشؤون الثقاف ي عرف سبة دراسة ا

لحكومة يف خشص  ٔيضا  ني الهامني، والشكر موصول  ن املرشو هذ
ىل تفا إالجيايب مع استفسارات  ر الشغل وإالدماج املهين  السيد وز
لتصويت  لجنة، وهو ما توج  ٔعضاء ا وتعديالت السيدات والسادة 

لهيام   .ٕالجامع 

س احملرتم،   السيد الرئ

عتبارات، سنصوت ن  للك هذه  ىل هذ يف الفريق احلريك ٕاجيا 
ني   .املرشو

ليمك ورمحة هللا تعاىل  والسالم و
  .وراكته

V - شرتايك فريقال:  

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

شارن لس املس شرتايك مب مس الفريق  ل  ٔتد ٔن  ملناقشة  رشفين 
  :مشاريع القوانني التالية

يتعلق  98.15بتغيري ومتمي القانون رمق  30.21مرشوع قانون رمق " -
ات املهنيني والعامل  ٔسايس عن املرض اخلاص بف اري ا ٔمني إالج بنظام الت

اصا شاطا  زاولون  ن  ٔجراء ا ري ا اص  ٔش   ؛"املستقلني وا
يتعلق  99.15ومتمي القانون رمق بتغيري  31.21مرشوع قانون رمق "و -

اص  ٔش ات املهنيني والعامل املستقلني وا لمعاشات لفائدة ف داث نظام  ٕ
اصا شاطا  زاولون  ن  ٔجراء ا   ".ري ا

رشيعات ذات البعد  اءت يف ٕاطار مالءمة ال ويه املشاريع اليت 
عي مع قانون إالطار رمق  ج 19.21ج محلاية  ي املتعلق  عية، ا

عية وتعممي التغطية  ج ة لتعممي امحلاية  ته السام ال امل تعل ٔعطى 
ديدة للك  ٓمال  ٓفاق و ح  ش املواطنني وف الصحية لتحسني ظروف 
ورو مدى الهشاشة والفقر اليت  احئة  نت ظروف  ٔ املغاربة، بعدما 

ن ال ٔرس املغربية ا ات عريضة من ا ٔدىن تعاين مهنا ف ىل   يتوفرون 
هتم املسمترة ٔو تغطية حصية ختفف من معا عية    .حامية اج

عية والصحية ورامج  ج ٔنظمة  ة من ا ىل مجمو فرمغ توفر بالد 
ات  اج ل ستجيب  ة ومل  ري اكف ٔهنا ظلت  دة، ٕاال  مع واملسا ا

ستحقها، ومل ي ات اليت  ستوعب الف لمواطنني ومل  رها الرضورية  ٔ لمس 
ات  لتقائية بني القطا سيق و ب ضعف الت س سيط، وذ  املواطن ال
عية  لفعل ثورة اج ٔن، وهو ما اعترب  لني هبذا الش ة املعنية والفا احلكوم
صادية  ق عية و ج اوز الوضعية  عية بني املغاربة لت دا اج خللق 

اكبدها املواطن املغريب،  ىل مدخول املزرية اليت  ن ال يتوفرون  اصة ا
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ٔن  ه الصدمات اليت ميكن  ٔو حصية تق عية  ٔية حامية اج ىل  قار، وال 
ورو احئة  دث مع  ٔية حلظة كام    .حتدث يف 

س،   السيد الرئ

عية، وتزنيل ورش  ج ٕان هذه املشاريع تعترب توطئة لتعزز املنظومة 
ش ٔرض الواقع  ىل  عية  ج ٔفق امحلاية  ق تعمميها يف  لك تدرجيي، لتحق

ام2025هناية  شلك  رامة املواطنات واملواطنني  واملهنيني  ،، مبا حيقق 
اص، وضامن حقهم املستدام يف التغطية  شلك  ٔجراء  ري ا املستقلني و
ملصادقة  ٔنواعها، مما استوجب إالرساع  لك  عية  ج الصحية وامحلاية 

ح ا لبعد ىل قانون إالطار لف ال لتعديل ومالءمة مجيع القوانني املرتبطة 
شود، وتعترب مشاريع القوانني رمق  ضياته لبلوغ الهدف امل عي مع مق ج

ٔخرى البد من تعديلها  31.21ومرشوع قانون  30.21 لقة مضن مشاريع 
ٔحاكم القانون رمق  متميها ومالءمهتا مع  عية 09.21و ج محلاية   املتعلق 

اري ٔمني إالج ٔسايس عن ىل مستوى نظام الت داث نظام  ا املرض، وٕا
ري  اص  ٔش ات املهنيني والعامل املستقلني وا سبة لف ل لمعاشات 
دات هتدف ٕاىل  اصا، ملا حتم من مست شاطا  زاولون  ن  ٔجراء ا ا
ٔحاكم النصوص  ادا ٕاىل  اص تعمتد اس ٔش ٕاضافة ٕاماكنية تصنيف ا

سبة التنظمي  ل د الوسائل إاللكرتونية  رشيعية اجلاري هبا العمل، واع ية وال
سجيل بنص تنظميي، وكذا حتديد مدة  ر ال ٔ ٔداء وحتديد  سجيل وا ل
اري  ٔمني إالج ٔشهر لالستفادة من الت د بدل ستة  التدريب يف شهر وا
اص اخلاضعني لنظام  ٔش سبة ل ل شرتاك  عن املرض، وحتديد 

ات املسامه ٔساس الواج ايت عن  ٔو لنظام املقاول ا دة  ة املهنية املو
اص اخلاضعني لنظام املسامهة  ٔش ، وٕادراج ا و التمكيلية اليت تفرضها ا
ايت يف هذا النظام لالستفادة من  ٔو النظام املقاول ا دة  املهنية املو

ٔ دات عن الت ح الصندوق ٕاماكنية إالعفاء من الز ري دماته، مع م
ري،  ٔ ن مفعول الغرامات عن الت رخي رس ر املتابعات، وحتديد  وصوا
اري  ٔمني إالج ستفادة من نظام الت سمترار يف  لمؤمن ٕاماكنية  ح  وم
ستفادة من هذا  فائه لرشوط  دم اس ا  ٔسايس عن املرض يف  ا
الص  مة است النظام، مقابل ٕاعطاء الصندوق ٕاماكنية تفويض 

ات تربم لهذا الغرض، شرت  ااكت املتعلقة هبذا النظام، مبوجب اتفاق
ل  ٔ الل فرتة انتقالية حسب ا ياري  واعتبار نظام املعاشات اخ

ليه يف القانون إالطار رمق  عية،  21.09املنصوص  ج محلاية  املتعلق 
ستفادة  دات هتدف ٕاىل جتويد نظام املعاشات وتنظم جمال  ويه مست

ٔجراء من ال  ري ا ات املهنيني واملستقلني و لف اري عن املرض  ٔمني إالج ت
اصة شطة  ٔ زاولون  ن    .ا

س،   السيد الرئ

ا مثن التعديالت اليت  ٔن  نا ٕاال  شرتايك، ال ميك ت ءٕاننا يف الفريق 
عي ملالءمهتا مع  ج يق املشاريع ذات البعد  هبا هذه املشاريع يف انتظار 

شلك حتوال  09.21ر رمق قانون إالطا عية، واليت  ج محلاية  املتعلق 

اته  ة وتو رؤية ملك عية  ج ستفادة من امحلاية  ذر ف خيص 
دا  عية وتعمميها خللق  ج لحامية  ٔولوية  ة ٕالعطاء ا ة الرام السام

كفلها دستور اململكة للك املغاربة عية واليت    .اج
ٔنه ي ة اليت ري  ف ساءل معنا امجليع حول الك ا كام ي ظل سؤالنا مرشو

ري مؤطرة؟ ويف  ظمة و ري م ن  زالون  ن  عامل هبا احلكومة مع ا س
رية يف ظل النقص احلاد  عية حبمولته الك ج مت تزنيل ورش امحلاية  س

ه ة املطلوبة ٕالجنا ك لوجس رشية وا وتزني  ىل مستوى املوارد املالية وال
؟   تزنيال سل

VI - لشغل فريق   :حتاد املغريب 

س احملرتم،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

لشغل خبصوص  حتاد املغريب  مس فريق  ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 
اقشة   :م
متمي القانون رمق يبتغ  30.21مرشوع قانون رمق " - ملتعلق ا 98.15ري و

ات املهنيني والعامل  ٔسايس عن املرض اخلاص بف اري ا ٔمني إالج بنظام الت
ٔجراء ا ري ا اص  ٔش اصااملستقلني وا شاطا  زاولون    ؛"ن 

متمي القانون رمق  31.21مرشوع قانون رمق " - داث  09.15بتغيري و ٕ
رينظام  اص  ٔش ٔجراء  لمعاشات لفائدة املهنيني والعامل املستقلني وا ا

اصا شاطا  زاولون  ن    ".ا

ىل  ر  لشكر اجلزيل ٕاىل السيد الوز لتقدم  كام ال تفوتنا الفرصة 
ملغرب  عية  ج ٔن تزنيل ورش تعممي التغطية  ٔفاد  ي  العرض القمي ا

الل خطاب عيد العرش لسنة  لن عنه صاحب اجلال  ٔ ي  ، 2020ا
لربمل ه  ٔوىل من السنة وكذا اخلطاب املليك املو ورة ا تاح ا ان مبناسبة اف

رشيعية العارشة رشيعية اخلامسة من الوالية ال   .ال
ٔمهية اليت  عي ببالد ا ج ٔن  لش عني  ىل املت وكام ال خيفى 

سهيا القانون  ث 98.15ك دا، ح ٔخر  ، وٕان اكن صدر يف وقت م
ستفا ات من  دة من التغطية الصحية سميكن هذا النظام العديد من الف

اسب مع وضعيهتم  اص مالمئ ي وهيم وفق نظام  ٔو  سواء لشخصهم 
ات املشمو من التغطية  سبة الف رفع من  ٔن  ٔنه  املادية، وهذا من ش
ولية  ات ا ستور واالتفاق شلك يتطابق مع نص ا ملغرب،  الصحية 

  .املرتبطة هبذا اجلانب

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،السي   د الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ي تقدم به  ىل العرض ا لشغل، وبناء  حتاد املغريب  ٕاننا يف فريق 
رشيعيا  ن القانونني يعدان مكسبا  ٔن مرشوعي هذ ل  س ر،  السيد الوز
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حلق يف  ات  لعديد من الف رتف  ث ا ، ح ٔن ينكر ذ د  ٔ ال ميكن 
ات، التغطية ا رشيعية اخلاصة بت الف لصحية، وقد مت تدعمي الرتسانة ال

عي، بصدور القانون رمق  ج ال  القة  احملدث  99.15واليت لها 
ري  اص  ٔش ات املهنيني والعامل املستقلني وا لنظام املعاشات لفائدة الف
زي الن  ث  القانونني يد اصا، ح شاطا  زاولون  ن  ٔجراء ا  ا

ذ معا، وذ بعد رش مجيع النصوص التنظميية املتعلقة هبام يف اجلريدة  التنف
لهيام ا  ٔكرث إال   .الرمسية، وما 

ر  ون مرشوعي القانونني السالفني ا لرمغ من  ٔنه  ر  ر  د و
ارشة  ٔهنا ستلج م ات معينة، ٕان حص التعبري، فهذا ال يعين  خياطب ف

ٔمني  لت ٔن تتوفر لنظام اخلاص  ٔسايس عن املرض، بل جيب  اري ا إالج
ة مستق  شاطه بف زاول  كون الشخص  ٔن  فهيا العديد من الرشوط، 
ٔسايس عن  اري ا ٔمني إالج ن من الت د اص املستف ٔش ىل ا اصة، و و
ٓخر  ٔي نظام  اضعني  كونوا  ٔن ال  ٔو من رمس املعاش، جيب  املرض 

ٔسايس عن  اري ا ٔمني إالج ٔداء لت ٔخرى  املرض، ومن بني الرشوط ا
ى  شلك مسبق  ٔو رشاكئه من " ريد املغرب"شرتااكت املستحقة 

اتيني و لمقاولني ا سبة  ل ٔبناك،  عي"ا ج لضامن  " الصندوق الوطين 
ال احملددة بنص تنظميي حسب لك صنف  ٓ ل ا ات دا سبة لبايق الف ل

ٔصناف   .من ا

ىل ما سب ن مرشوعي القانونني ،قوبناء  ىل هذ ٕالجياب    .نصوت 

VII - لشغل ميراطية  ة الكونفدرالية ا   :مجمو

س احملرتم،   السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السادة والسيدات املس

لشغل  ميقراطية  ة الكونفدرالية ا مس مجمو ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 
متمي القانون رمق  31.21ورمق  30.21مرشوعي القانونني رمق  ملناقشة بتغيري و
ات  98.15 ٔسايس عن املرض اخلاص بف اري ا ٔمني إالج املتعلق بنظام الت

شاطا  زاولون  ن  ٔجراء ا ري ا اص  ٔش املهنيني والعامل املستقلني وا
متمي القانون رمق  31.21اصا،  داث نظام  99.15بتغيري و لمعاشات ٕ

زاولون  ن  ٔجراء ا ري ا اص  ٔش لفائدة املهنيني والعامل املستقلني وا
اصا   .شاطا 

رسيع ٕاخراج النصوص القانونية  ٔتيان يف سياق  ني ي ن املرشو ٕان هذ
ا  لزتا ة من الوفاء  عية لتمتكن السلطات العموم ج محلاية  املتعلقة 

عية الشام ج ٔفق سنة بتوفري التغطية   لفائدة معوم املواطنني يف 
ضيات القانونني رمق 2025  99.15و 98.15، وهو ما تطلب مالءمة مق

ٔسايس عن املرض  اري ا ٔمني إالج لت داث نظام  ٕ ىل التوايل  املتعلقني 
ٔحاكم  ات مع  لمعاشات لنفس هذه الف داث نظام  ٕ لفائدة املستقلني، و

عيةاملتع 09.21قانون إالطار رمق  ج محلاية    .لق 

متمي القانون رمق  30.21مرشوع قانون رمق ) 1 املتعلق  98.15بتغيري و 
ات املهنيني  ٔسايس عن املرض اخلاص بف اري ا ٔمني إالج بنظام الت

اصا شاطا  زاولون  ن  ٔجراء ا ري ا اص  ٔش   .والعامل املستقلني وا

ة من  ضيات اليت من ريم مرشوع هذا القانون ٕاىل سن مجمو املق
ستفادة من التغطية  اص لغرض  ٔش ح ٕاماكنية تصنيف ا ٔن تف ٔهنا  ش
ٔحاكم النصوص التنظميية  ادا ٕاىل  قة، اس الصحية وفق معايري دق
لكرتونية لتدبري النظام  د الوسائل  رشيعية اجلاري هبا العمل، واع وال

لمتد سبة  ل ح الصندوق ٕاماكنية وتقليص املدة املطلوبة لالستفادة  ربني وم
خنراطات ني هبدف توسيع  وكذ ٕاعطائه  ،التعامل مبرونة مع املؤم

شرتااكت مبوجب اتفاقات تربم لهذا  الص  مة است ٕاماكنية تفويض 
  .الغرض

متمي القانون رمق  31.21مرشوع قانون رمق ) 2 داث نظام  99.15بتغري و ٕ
ٔجراء لمعاشات لفائدة املهنيني والعام ري ا اص  ٔش ل املستقلني وا

اص شاطا  زاولون  ن    .ا

ضيات الواردة يف مرشوع القانون  تضمن مرشوع هذا القانون نفس املق
ىض مبوجب املادة الرابعة تنص  30.21رمق  ر، مع ٕاضافة مق السالف ا

ل  ٔ الل فرتة انتقالية، حسب ا يار  ىل اعتبار نظام املعاشات اخ
عية 09.21ليه يف القانون ٕاطار رمق  املنصوص ج محلاية    .املتعلق 

س احملرتم،   السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السادة والسيدات املس

ن  ٔمهية هذ ىل  لشغل ٕاذ نؤكد  ميقراطية  ة الكونفدرالية ا ٕاننا يف مجمو
ني يف تعزز واستكامل امل  اصة املرشو عية،  ج لحامية  نظومة القانونية 

عية، نثري املالحظات التالية ج   :بعد ٕاطالق ورش تعممي التغطية 

عية بصفة جمزٔة  - ج محلاية  مت تقدمي مشاريع القوانني املتعلقة 
ة من الغموض  لهيا مس ٔضفت  ام والتناسق و س ٔفقدهتا طابع 

ال تع د قد تتطلب ٕاد ل عند والتعق لهيا يف القريب العا ديالت 
ذ؛ زي التنف   دخولها ٕاىل 

ظور  - ا وفق م عتبارها مرفقا معوم رضورة ٕاصالح املنظومة الصحية 
ٔساسية لالرتقاء مبنظومة التغطية الصحية؛   مشويل وركزية 

عية وذ  - ج رشيعات  شارية يف ال د املقاربة ال رضورة اع
ىل ٕاخضاع م  شاريع النصوص القانونية ذات الص لتنصيص 

عيني ج شاور مع الرشاكء    .ل

ليمك ورمحة هللا   .والسالم 


