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  . لساGرئFس ل اخلامس اخلليفة ،ٔ�شن عبد الرحامن الس>يد املس�شار: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
 ةثالثال  اRقJقةٕاPدى وعرشون دقJقة، ابتداء من الساLة السادسة و  :التوقJتالتوقJتالتوقJتالتوقJت

  .مساء
يقيض  117.12والتصويت Lىل مرشوع قانون رمق  اRراسة ::::Tدول أ$عاملTدول أ$عاملTدول أ$عاملTدول أ$عامل

من جامدى  15بتارخي  1.72.184ب�متمي الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق 
   .املتعلق بنظام الضامن hجgعي) 1972يوليوز  27( 1392ا$ٓخرة 

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

    ::::ن ٔ�شن، رئFس اجللسةن ٔ�شن، رئFس اجللسةن ٔ�شن، رئFس اجللسةن ٔ�شن، رئFس اجللسةعبد الرحامعبد الرحامعبد الرحامعبد الرحام    الس>يدالس>يدالس>يدالس>يد
  .والصالة والسالم Lىل موالs رسول هللا ،rسم هللا الرمحن الرحمي

  الس>يدان الوز�ران،
  السادة املس�شارون احملرتمون،

خنصص هذه اجللسة vwراسة والتصويت Lىل مرشوع قانون رمق 
خي بتار 1.72.184يقيض ب�متمي الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق  117.12

املتعلق بنظام الضامن ) 1972يوليوز  27( 1392من جامدى ا$ٓخرة  15
  . hجgعي

  . اللكمة wلحكومة لتقدمي املرشوع
  .الس>يد الوز�ر، تفضلوا لتقدمي املرشوع، الس>يد وز�ر ال�شغيل

        ::::الس>يد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون hجgعيةالس>يد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون hجgعيةالس>يد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون hجgعيةالس>يد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون hجgعية
  .شكرا الس>يد الرئFس احملرتم

  دة املس�شارون احملرتمون،السا
 �117.12سعدين ٔ�ن ٔ�قدم ٔ�مام جملسمك املوقر مرشوع القانون رمق 

املتعلق بنظام  1.72.184ا�ي يقيض ب�متمي الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق 
مكرر  77و 53الضامن hجgعي، وا�ي هيدف ٕاىل تغيري و�متمي الفصلني 

مؤمين الصندوق الوطين wلضامن  من نظام الضامن hجgعي من T�ٔل م�ح
يوما من hشرتاك Pني بلوغهم  h3240جgعي ا��ن ال يتوفرون Lىل 

، تعويضا �ساوي مجموع اشرتااكهتم بعد حتيFهنا )Lاما 60(سن التقاLد 
  .حسب معدل الفوائد الصافJة لودائع الصندوق

ال وق ل الرشوع يف تقدمي مرشوع هذا القانون، ٔ�ود التذكري ب�ٔن جم
امحلاية hجgعية حيتل ماكنة ¤اصة يف �رsمج معل وزارة ال�شغيل 
والشؤون hجgعية ويف الربsمج احلكويم بصفة Lامة، وخصوصا ورش 
حتسني التغطية hجgعية ببالدs، من T�ٔل الرفع من مس>تواها وحتسني 

sمج wلرب -كام قلت  -¤دماهتا، اPرتاما لبنود اRس>تور اجلديد، وتفعيال 

  .احلكويم واطط ال�رشيعي
ويف هذا الصدد، فٕاننا نعمل Tاهد�ن Lىل القJام �لك ما �سامه يف 
تطو�ر هذا القطاع احليوي والهام يف ٕاطار ال�شاور واحلوار البناء مع 

  .الرشاكء hجgعيني وhق±صاديني ومجيع الفاLلني يف هذا القطاع
  حرضات السادة املس�شار�ن احملرتمون،

د يف بداية تقدمي هذا املرشوع ٔ�ن ٔ�س>تعرض Lليمك أ$س>باب اليت مت ٔ�و 
من T�ٔلها ٕاLداده، واليت تت¹ىل يف حرمان ف¸ة ال �س>هتان هبا من مؤمين 
الصندوق الوطين wلضامن hجgعي، والبالغني سن التقاLد، من ٔ�ي 

يوما من hشرتاك  3240تعويض ٔ�و معاش، لكوهنم ال يتوفرون Lىل رشط 
  .وق، مما �شلك حJفا جتاه هذه الف¸ات من املؤم�ني¾لصند

وتبعا �Ã، طرحت املركزÁت النقابية املشاركة يف احلوار hجgعي 
 26، ومت الت�Åٔيد يف حمرض 2011هذا املوضوع vwراسة ¤الل دورة ٔ��ريل 

wلحوار hجgعي Lىل رضورة مراجعة قانون الضامن  2011ٔ��ريل 
يوما من الترصحي  3240ؤم�ني ا��ن ال يتوفرون Lىل hجgعي ¾لÇس>بة wلم

¾لصندوق الوطين wلضامن hجgعي ودعوة اGلس إالداري wلصندوق 
  .wلبت يف املوضوع من لك جوانبه

ووعيا من الهيئات املعنية برضورة اPرتام القانون، ويف نفس الوقت 
hجgعي،  wلحوار 2011برضورة تنفJذ hلزتام الوارد يف جوÍ ٔ��ريل 

واÑس¹اما مع إالرادة املعرب عهنا من طرف احلكومة wلتعامل إالجيايب مع 
امللفات املطلبية املس>تعÒ¹ املطروPة من ق ل املركزÁت النقابية، فقد مت 

  :اختاذ إالجراءات ا$ٓتية

ٔ�وال، �رجمة املوضوع يف Tدول ٔ�عامل اGلس إالداري wلصندوق  -
 الختاذ قرار rش�ٔنه؛ 2011يونيو ¤الل دورة  الوطين wلضامن hجgعي من

7نيا، دراسة املوضوع من طرف جلنة ال�س>يري واRراسات التابعة  -
كام  -wلصندوق، وٕاصدارها لتوصية تقيض مبنح مؤمين الصندوق ا��ن بلغوا 

يوما من hشرتاك، تعويضا  3240سن الس>تني ومل �س>توفوا  - قلت 
Fساوي مجموع اشرتااكهتم بعد حتي� Ãهنا ¾لضبط حسب معدل الفوائد، وذ

س>نة دون ٔ�ن  60¾لÇس>بة wلمؤم�ني البالغني وق±ئذ  2000ابتداء من س>نة 
يوما من hشرتاك، Lىل ٔ�ن يقدموا طلبات  �3240كونوا م±وفر�ن Lىل 

hس>تفادة دا¤ل T�ٔل ٔ�قصاه سÇ±ان من Øرخي دخول هذا إالجراء Pزي 
wلتقاLد ¾لÇس>بة wلمؤم�ني اجلدد،  ينالتنفJذ ابتداء من بلوغ السن القانو

يوما لالشرتاك، رشيطة ٔ�ن يتقدموا بطلهبم  3240ا��ن ال يتوفرون Lىل 
مكرر من ظهري  77دا¤ل T�ٔل ٔ�قصاه مخس س>نوات، بناء Lىل الفصل 

 .1972يوليوز  27
وقد صادق، كام تعلمون، اGلس إالداري wلصندوق Lىل توصية جلنة 

ع القانون هذا، ا�ي حنن بصدد تقدميه اليوم، ال�س>يري، ومت ٕاLداد مرشو
، ومتت ٕاPالته 2013ماي  28وا�ي صادق Lليه اGلس احلكويم بتارخي 
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، ليمت عرضه وم�اقش>ته 2013غشت  L13ىل جملس املس�شار�ن بتارخي 
نونرب  21يف اجgع جلنة التعلمي والشؤون الثقافJة وhجgعية بتارخي 

املقرتPة من طرف الفريق الفJدرايل wلوPدة  ، وم�اقشة التعديالت2013
ينا�ر  29والتعادلية ومجموLة hحتاد الوطين wلشغل ¾ملغرب، وذÃ بتارخي 

، حJث مت ق ول التعديل املتعلق ٕ¾ضافة ذوي احلقوق اwيل ما اكن�ش 2014
واردة يف النص أ$صيل، مت التغافل Lلهيا، ¾ٕالضافة �وي احلقوق يف نص 

  .ادة من حق اسرتTاع اشرتااكهتممرشوع لالس>تف
وجتدر إالشارة، يف أ$¤ري، ٕاىل ٔ�ن خروج هذا القانون ٕاىل Pزي الوجود 

ٔ�لف مؤمن ¾لصندوق الوطين wلضامن hجgعي ٔ�و  385س>ميكن ٔ�كرث من 
ذوي حقوقهم من اسرتTاع اشرتااكهتم ¾ٕالضافة ٕاىل الفوائد املرتتبة عهنا، 

  .مليون درمه 630واليت س>تصل ٕاىل ما �زيد عن 
 -كام �رون  -هذا هو حفوى ومضمون هاذ مرشوع القانون، ا�ي 

عندو ٔ�مهية وبعد اجgعي ¾لغ أ$مهية، وTاء لزييل احليف Lىل رشحية 
  .ٔ�لف 385واسعة من العاملني واملس>تíدمني، وكام قلت يقدر Lددمه بــ 

¾جلو  والبد هنا ق ل ٔ�ن ٔ�خمت لكميت، الس>يد الرئFس احملرتم، ٔ�ن ٔ�ش>يد
أ$خوي والتعاوين ا�ي ساد دا¤ل اwلجنة، حJث اش>تغلنا مجيعا لÇرسع 
ٕ¾خراج هاذ املرشوع قانون ٕاىل الوجود، ٔ$ن املواطنني ا��ن �س>تفJدون 

  .يÇ±ظرون، فهنF¸ا هلم وهنF¸ا لنا مجيعا
  .وشكرا لمك، الس>يد الرئFس احملرتم والسادة املس�شارون احملرتمون

  :الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . كرا لمك، الس>يد الوز�رش

ٔ�عطي اللكمة ملقرر جلنة التعلمي والشؤون الثقافJة وhجgعية لتقدمي 
  .مت توزيع املرشوع، تفضل، متاما... تقر�ر اwلجنة حول املرشوع، ٕاذا اكن

ٕاذن، ٔ�ف±ح ¾ب املناقشة حول هذا املرشوع، ؤ�عطي اللكمة ٔ$ول 
ليغوا حسن، ô حق اخ±يار م±د¤ل عن فرق أ$óلبية، اللكمة لòٔس>تاذ س 

  .ٕاما ٔ�ن يتلو تد¤õ ٔ�و يقدمه مك±و¾، تفضل

        ::::املس�شار الس>يد حسن سليغوااملس�شار الس>يد حسن سليغوااملس�شار الس>يد حسن سليغوااملس�شار الس>يد حسن سليغوا
  .شكرا الس>يد الرئFس
  الس>يدان الوز�ران،

  ٕاخواين املس�شار�ن، 
�رشفين ٔ�ن ٔ�تد¤ل ¾مس فرق أ$óلبية، شاÅرا احلكومة من ¤الل 

ذا املرشوع ا�ي الس>يد وز�ر ال�شغيل والشؤون hجgعية Lىل عرضها له
ي�ٔيت يف ٕاطار تدعمي م ادرة احلكومة الرامJة ٕاىل حتسني الوضعية hجgعية 

وحتسني ¤دمهتم، ¾عتبار هذا املوضوع من ٕاPدى لòٔجراء واملس>تíدمني 
أ$ولوÁت اليت تضمهنا الربsمج احلكويم، حJث sقش>ته جلنة التعلمي 

 .س>بوع املايضا$ٔ  -مشكورة  -والشؤون الثقافJة وhجgعية 
  الس>يد الرئFس، 

مرشوع القانون ا�ي حنن بصدد م�اقش>ته هيدف ٕاىل تغيري و�متمي 
مكرر من نظام الضامن hجgعي، حJث س>يعمد ٕاىل  77و 73الفصلني 

الرفع من امحلاية hجgعية wلمشغلني، واليت نعتربها يف فرق أ$óلبية ٕاPدى 
، كفرقاء س>ياس>يني ونقابيني، السعي الرهاsت الكربى لبالدL ،sلينا مجيعا

  .ٕاىل توفري املناخ الس>يايس املالمئ ٕالجناùا
  الس>يد الرئFس، 

ٕان هذا املرشوع، ٔ�هيا إالخوة وأ$خوات، س>يكون لبنة من لبنات 
الوعي ¾ملسؤولية Rى إالدارة العامة wلصندوق الوطين wلضامن hجgعي، 
واليت تبارش ٕاصالPات þمة و¾ق±دار يف الصندوق، فإالجراءات اليت حنن 

  .بصددها �س>تفJد مهنا Lدد هائل من املس>تíدمني
  الس>يد الرئFس، 

اء ال �سعنا، يف أ$¤ري، ٕاال ٔ�ن ننوه، ¾مس فرق أ$óلبية، هبذا إالجر 
س>يكون لبنة من لبنات إالصالح الشامل  -كام قلت  - املرPيل ا�ي 

wلتغطية الصحية إالج ارية وتوس>يعها، مع السعي حلل خمتلف املشالك اليت 
مازالت Lالقة واليت يعFشها، مع أ$سف، أ$جراء، ممتنني العمل اRءوب 

  .ا�ي تقوموا به
ي ٔ�ن �رتقي ن�ٔمل من مؤسسة الصندوق الوطين wلضامن hجgع

مبختلف اخلدمات املقدمة لòٔجراء واملس>تíدمني، مطالبFهنا ¾ملزيد من 
اجلهد لتوس>يع قاLدة املنخرطني، حىت نصل مجيعا ٕاىل تغطية شامÒ تلف 

  .رشاحئ جممتعنا من العامل واملس>تíدمني وأ$جراء
وبناء Lىل لك ما س>بق ذÅره، فٕان فرق أ$óلبية ال �سعها ٕاال ٔ�ن تصوت 

  .جياب لهذا املرشوع¾الٕ 
  . وشكرا

  .والسالم Lليمك

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا wلس>يد املس�شار

  .اللكمة ٔ$Pد املتد¤لني عن فرق املعارضة، أ$س>تاذ ٔ�فرÁط، تفضل

        ::::املس�شار الس>يد عبد املاÃ ٔ�فرÁطاملس�شار الس>يد عبد املاÃ ٔ�فرÁطاملس�شار الس>يد عبد املاÃ ٔ�فرÁطاملس�شار الس>يد عبد املاÃ ٔ�فرÁط
  .شكرا الس>يد الرئFس
  الس>يدان الوز�ران،

  السادة املس�شارون،
ٔ�ن ٔ�ذÅر ب�ٔن امحلاية hجgعية يه حق من امسحوا يل يف البداية 

حقوق املواطنة، من املفروض ٔ�ن تنخرط فJه اRوÍ والفاLلون 
وامحلاية hجgعية، كام عرف ذh . Ãجgعيون والفاLلون hق±صاديون

املك±ب اRويل wلشغل، يه امحلاية اليت يوفرها اGمتع ٔ$بنائه عندما تتقلص 
  .عجز ٔ�و املرض ٔ�و الوالدة ٔ�و الش>يخو¤ةمداخJلهم ٕاما rس�ب ال

وٕاذا مسحمت، الس>يد الوز�ر، حنن ن�ٔسف ٔ�ن احلكومة مل تتعامل مع 



 2013دورة ٔ�كتو�ر  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

3 

 )2014 فربا�ر 4( 1435 ربيع ا$ٓخر 4

 ،Áا	د هؤالء الضJطالبنا ب�ٔن �س>تف 
Jح Ãشلك ٕاجيايب، وذr تعديالتنا

 اكن البعض يت	ايل Lىل القانون، Jعي حgجh س>نوات الرصاص Áحضا

ساLة، وال يمت  24ساLة Lىل  24 يوما 30حJث ٔ�نه اكن من �ش>تغل 
  .الترصحي ٕاال بعرشة Á�ٔم، مما جعلهم اليوم يعانون من هذا احليف hجgعي

امسع لنا، .. طبعا، حنن اليوم نطالب ب�ٔن يمت توس>يع امحلاية hجgعية
�Ã، ٔ�عتقد ب�ٔنه هناك اجلانب املتعلق . الس>يد الوز�ر، كام ٔ�صغينا ٕاليمك

يعFش ارمة للك ٔ�ولئك الغشاشني، وا��ن rس�هبم برضورة املراق ة الص
العديد من أ$جراء ويالت اجgعية، ولكن ٔ�يضا، وكام Lربs عن ذÃ ٕا¾ن 

ٔ�ن نصوت Lىل  - وكنا Ñشلك ó�ٔلبية يف اwلجنة  -املناقشة، اكن ٕ¾ماكننا 
اwلهم "تعديالتنا، ؤ�نمت تعلمون ذÃ، الس>يد الرئFس، ولكن ٕاعامال ملبدٔ� 

، تعاملنا rشلك ٕاجيايب مع هذا املرشوع، Lىل اعتبار ٔ�ن "العمىالعمش وال 
معين مس>تفJد من هاته املس�Íٔ، وهو يشء ٕاجيايب،  400.000هناك تقريبا 

رمغ ٔ�نه اح�ا L�ٔ s�ٔمل جJدا ٔ�ن óالبية املرصح هبم ¾لصندوق الوطين wلضامن 
 hجgعي ال يت¹اوزون احلد أ$دىن لòٔجر، ولكن Lىل أ$قل ٕاذا مت

اسرتداد مسامههتم ٔ�جراء، رمبا هاذ اليش ما óاد�ش �كفهيم حىت wلمصاريف 
دÁل شهر، ولكن Lىل أ$قل حنن نعترب ٔ�ن هاته املس�Íٔ ٕاجيابية Tدا، و�متىن 
ٔ�ن تتطور يف املس>تق ل، مع الت�Åٔيد مرة ٔ�خرى ٔ�ننا جيب ٔ�ن نفكر مجيعا يف 

دود الساLة ال تت¹اوز صيغ توس>يع امحلاية hجgعية، ٔ$نه، لòٔسف، ٔ�نه حل
من الف¸ة الÇش>يطة، ؤ�يضا ٔ�ن جند فرص wلعمل  %30امحلاية hجgعية 

 .حىت يمت توس>يع وLاء hخنراطات واملساهامت
�Ã، مفرة ٔ�خرى نظرا للك ما قدم�اه من معطيات وحJثيات، ولن 
ٔ�رجع wلنقاش ا�ي اكن ٔ�ثناء ٔ�شغال اwلجنة، ف�حن صوتنا ¾ٕالجياب Lىل 
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ؤ�عطي اللكمة wلمجموLات، تفضلوا أ$س>تاذ، اGموLة الوطنية wلشغل 
  .¾ملغرب
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  .rسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Lىل ٔ�رشف املرسلني

  الس>يد الرئFس احملرتم،
  يدان الوز�ران،الس> 

  ٕاخواين املس�شارون،
�رشف مجموLة hحتاد الوطين wلشغل ¾ملغرب ٔ�ن تقدم ٕ¾جياز 

، و¾لطبع ا�ي يد¤ل يف ٕاطار 117.12مالحظاهتا Lىل مرشوع القانون 
الهدف العام وهو امحلاية hجgعية، ويف ٕاطار إالصالح املرتبط بصندوق 

موLة من أ$جراء ا��ن ظلوا الضامن hجgعي، واملرتبط ٔ�ساسا مبج

  .حمرومني لزمن طويل من هذا احلق
الشك ٔ�ن هذا القانون فعال هو يعزز الرتسانة املرتبطة ¾محلاية 

، ومل تعد تنطلق من اhجgعية، واليت Tاء اRس>تور ليك يضع لها ٔ�سس
 فراغ، ٕامياs ب�ٔن ما نقدمه wلطبقة العامÒ فعال ٔ�نه حتققت مجموLة من أ$مور،

واليت مت ذÅرها، ولكن نÇ±ظر الك�ري الك�ري، ¤اصة وحنن نؤمن ب�ٔن جزءا من 
 Òرب هاته الف¸ة الصامدة، العامL يمت vعي لهذا البgجhق±صادي وh البناء

  . بصمت
اكحتاد وطين  -و�Ã، هذا القانون من ¤الل املقرتPات اليت قدم�اها 

ذوي احلقوق كذÃ من و¤اصة Lىل مس>توى اس>تفادة  - wلشغل ¾ملغرب 
كام  -هذا القانون، هاته hس>تفادة فعال س>توسع هامش التغطية، رمغ ٔ�نه 

  .تبقى مجموLة من إالÅراهات ومجموLة من إالشاكالت -نقول 
¾لطبع هذا جيعلنا ن�ساءل، الس>يد الوز�ر، وهو إالصالح ا�ي جيب 

ملنخرط، يعين ما معناه؟ بتوسعة ا ،hجgعئ�ن �شمل صندوق الضامن 
ومازلنا نتذÅر، دون ٔ�ن ند¤ل يف نقاش معويم، يف ٕاPدى اwلقاءات اليت 

درLة يف  -  ماسة -  متت مع مجموLة من الوزراء Lىل مس>توى  ة سوس
الر¾ط، واكنت احلضور هناك املركزÁت النقابية، واكن كذÃ هناك 
حضور ¾لÇس>بة ٔ$ر¾ب ¤اصة القطاع الفال!، واكن اRور ا�ي لعبه 

 ٓ نذاك ¤اصة مد�ر الصندوق ٔ�نه مت اختاذ ٕاجراءات معلية لتحفزي هاته �
املقاوالت Lىل اRفع هبا لالخنراط وتوسعة hخنراط، لكن اكن هذا اwلويب 

Tاء ليك يضغط Lىل هذا الصندوق دون ٔ�ن يدفعه الختاذ إالجراءات (
ارة، يبقى ، و�Ã  يبقى دامئا رمغ اGهوادت اجلب...)الالزمة ملراق ة وم±ابعة

  .دامئا hخنراط حيتاج ٕاىل كذÃ نوع من الضبط
¾لÇس>بة wلنقط أ$خرى، حنن Ñشدد وبقوة وبدون م الغة وبدون مزايدة 

ال ٔ�ح±اج ٕاىل ٔ�ن ٔ�ذÅر مبجموLة من أ$مور اليت . ٔ�ن هناك ٔ�مور قد متت
ظلت زم�ا تÇ±ظر يف طابور hنتظار، ولكن ا$ٓن بدٔ�ت #رشئب حنو 

أ$مل هو معقود Lىل امجليع، معقود Lىل الطبقة العامÒ من أ$مل، و¾لطبع 
¤الل قواLدها ومن ¤الل مركزÁهتا، كذL Ãىل مس>توى التدبري دÁل 
احلكومة والتدبري دÁل ¾يق الرشاكء، Lىل ٔ�ساس ٔ�ن م�ل هاته القوانني حنن 
ٔ�حوج لها، ويبقى wلغرفة الثانية، ¤اصة حنن نت	دث عن من بني ٔ�دورها 

�سمى ¾ل�رشيع hجgعي، مازلنا ٔ�ننا عندما نتذÅر التارخي جند ب�ٔن  وهو ما
هناك �رسانة من ال�رشيع hجgعي قد مت دا¤ل هاته الغرفة، ويه لها 
الرشف يف املتابعة ويف الضبط ويف التحري، ¾لطبع يف ٕاطار التالحق بني 

  . الغرفة أ$وىل والغرفة الثانية
ازالت تÇ±ظر، ومجموLة من أ$مور يف طور ٔ�ملنا ٔ�ن لك القضاÁ اليت م

إالجناز، ٕان شاء هللا عز وTل، �متىن ٔ�ن نوفق يف ٔ�قرب وقت، وحنن 
¾لطبع ما دام ٔ�ننا مت النقاش دا¤ل اwلجنة، وما دام ٔ�ن املقرتح هو توس>يع 
hس>تفادة ل�شمل كذÃ ذوي احلقوق، فٕاننا �مثن هذه املبادرة، و¾لطبع 

  .التصويت Lلهيا
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  .إالجامع: ٔ�عرض مرشوع القانون �رم±ه wلتصويت
 117.12 ٕاذن، هكذا وافق جملس املس�شار�ن Lىل مرشوع قانون رمق

من  15بتارخي  1.72.184يقيض ب�متمي الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق 
املتعلق بنظام الضامن ) 1972يوليوز  27( 1392جامدى ا$ٓخرة 
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