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يعقد جملس النواب جلسة عمومية تشريعية ختصص للدراسة
والتصويت على املشاريع التالية:

حمضر اجللسة الثانية واألربعني بعد املائة

مشروع قانون رقم  92.09يقضي بتغيري وتتميم القانون رقم 99.10املتعلق ابملسطرة اجلنائي؛

التاريخ :الثالاثء  92مجادى األوىل 0441ه ( 5فرباير)9102

مشروع قانون رقم  11.09يقضي بتغيري وتتميم جمموعةالقانون اجلنائي؛

الرائسة :السيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب.

مشروع قانون رقم  21.09بتغيري القانون رقم  15.09املتعلقبتنظيم مهنة املرشد السياحي؛

التوقيت :ساعة ومخسة وأربعون دقيقة ابتداء من الساعة اخلامسة
مساء والدقيقة اخلامسة عشر.

مشروع قانون رقم  94.01يقضي إبحداث مؤسسة األعمالاإلجتماعية لألشغال العمومية ،وذلك يف إطار قراءاة اثنية له؛

جدول األعمال :الدراسة والتصويت على النصوص التشريعية
التالية:

مشروع قانون رقم  91.09بتغيري وتتميم القانون 01.22املتعلق مبدونة التأمينات.

 مشروع قانون رقم  21.09بتغيري القانون رقم  15.09املتعلق
بتنظيم مهنة املرشد السياحي

ننطلق السيدات والسادة النواب بتقدمي مشروع قانون رقم
 92.09يقضي بتغيري وتتميم القانون رقم  99.10املتعلق
ابملسطرة اجلنائية ،الكلمة للسيد الوزير ،نعم.

 مشروع قانون رقم  92.09يقضي بتغيري وتتميم القانون رقم
 99.10املتعلق ابملسطرة اجلنائية

 مشروع قانون رقم  91.09بتغيري وتتميم القانون رقم 01.22

السيد حممد أوجار ،وزير العدل:

املتعلق مبدونة التأمينات

 مشروع قانون رقم  11.09يقضي بتغيري وتتميم جمموعة

..نقدمهم ب 9مرة واحدة مشروعي القانونني وال كل واحد
بوحدو؟ صايف.

القانون اجلنائي
مشروع قانون رقم  94.01يقضي إبحداث مؤسسة األعمال
االجتماعية لألشغال العمومية (قراءة اثنية).

السيد الرئيس:
ال كل واحد على حدة إذا مسحتم السيد الوزير ،أهنينا النقاش من
فضلكم السيد السيد النائب احملرتم أهنينا النقاش ،احنا يف حاجة
لإلستماع ،السيد النائب ،إذا مسحت ،احنا يف حاجة لإلستماع
إىل السيد وزير العدل.

السيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب ،رئيس اجللسة:

بسم هللا الرمحن الرحيم ،والصالة والسالم على أشرف املرسلني

وعلى آله وصحبه.
السيدان الوزيران،

السيدات والسادة النواب،
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السيد حممد أوجار ،وزير العدل:

حتت تدبري احلراسة النظرية واالحتفاظ ابإلحداث ،إذ أنه أمام
غياب أي نص قانوين يؤطر هذه العملية وعدم رصد أي ميزانية
خاصة هبا يتم يف الكثري من األحيان تلقي الوجبات الغذائية إما
من أسر املعنيني هبذا التدبري أو مببادرة من عناصر الضابطة
القضائية ،وهو وضع حتم علينا التفكري إبعداد مشروع قانون

شكرا السيد الرئيس،
السادة والسيدات،
السادة النواب احملرتمون،

يعاجل هذا املوضوع من كافة جوانبه ،لذلك فإن املتوخى من تعديل
املادتني  11و 411من قبيل املسطرة اجلنائية وإجياد حلول
تشريعية وتنظيمية إلشكالية تغذية األشخاص املوضوعني حتت

يشرفين يف هذه اجللسة أن أتقدم أمامكم مبشروع القانون رقم
 92.09الذي يسعى إىل معاجلة إشكالية تغذية األشخاص
املوضوعني حتت احلراسة النظرية واألحداث احملتفظ هبم ،هاذ

احلراسة النظرية واحملتفظ هبم صوان لكرامتهم وسالمتهم اجلسدية،
مبقتضى املشروع اجلديد ،فإن الدولة ستتحمل ألول مرة يف اتريخ
بالدان مصاريف التغدية اخلاصة ابألشخاص املوضوعني حتت
احلراسة النظرية واألحداث احملتفظ هبم ،حيث مت رصد ميزانية

القانون هو إجناز حقوقي كبري لبالدان ،أييت يف سياق تنزيل
املخطط التشريعي الذي التزمت به وزارة العدل يف جمال إصالح
منظومة العدالة وتكريس دولة احلق والقانون ،وتنفيذ التعهدات
اليت التزمت هبا بالدان من حيث اختاذ مجيع اإلجراءات التشريعية

خاصة هلذا الغرض يف القانون املايل هلذه السنة ،وسيحدد نص
تنظيمي ضوابط وشكليات هذه العملية واإلجراءات املرتبطة هبا
واجلهة اليت ستتوالها مبا يتالءم واملعايري الدولية املعمول هبا يف هذا
اجملال.

واإلدارية والقضائية الفعالة لتعزيز وأنسنة ظروف الوضع حتت
احلراسة النظرية واالحتفاظ ابألحداث.
حضرات السيدات والسادة،
إن الغاية من الوضع حتت احلراسة النظرية أو االحتفاظ ابألحداث
ليست حرمان الشخص من حريته وإمنا ملا تقتضيه ضرورة البحث
يف بعض احلاالت والقيام ببعض التحرايت الالزمة لكشف احلقيقة

بطبيعة احلال ،السيد الرئيس ،مت وضع مضامني مشروع هذا
القانون بعد عدة لقاءات تشاورية مع القطاعات املعنية ،وزارة
الداخلية ،وزارة اإلقتصاد واملالية ،إدارة الدفاع الوطين ،رائسة النيابة
العامة ،املديرية العامة لألمن الوطين ،الدرك امللكي ،روعيت فيه
ال اإلجابة على كل اإلشكاالت العملية اليت تطرحها تغدية

بشأن بعض اجلرائم اخلطرية ،ومجع األدلة املتعلقة هبا ،ويف حاالت
أخرى توفري احلماية للشخص املوقوف نفسه ووضعه رهن اإلشارة.

األشخاص املوضوعني حتت احلراسة النظرية ،وكذا اإلستفادة من
التجارب والدروس املستخلصة من املمارسة العملية هبدف تقوية
الضماانت اإلجرائية اخلاصة ابحلراسة النظرية واالحتفاظ

السيد الرئيس ،أظهرت اإلحصائيات املسجلة خالل السنوات
األخرية ارتفاع عدد األشخاص املوضوعني حتت احلراسة النظرية
واألحداث احملتفظ هبم لدى خمافر األمن الوطين أو الدرك امللكي،
انتقل العدد اإلمجايل هلؤالء من  141.095شخصا سنة

ابألحداث بشكل يتالءم مع املعايري الدولية ،ويساهم يف ضمان
التزام مغريب ابلتعهدات ،شكرا جزيال السيد الرئيس.

 9105إىل  119.415سنة  ،9101وهو هذا الرقم كما ال
خيفى على نباهتكم رقم كبري ،أابن التشخيص دايل الوضعية
احلالية عن وجود إشكاالت تتعلق بتغذية األشخاص املوضوعني
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السيد الرئيس:

األشخاص املوضوعني حتت احلراسة النظرية واألحداث احملتفظ
هبم ،هي مقتضيات أكيد سيكون هلا األثر اإلجيايب على مستوى
أنسنة ظروف الوضع حتت احلراسة النظرية واإلحتفاظ ابألحداث
وتعزيز الضماانت القانونية ملرحلة ما قبل احملاكمة وكذا تعزيز محاية
القضاء للحرايت واحلقوق ،ابعتبار أن الوضع حتت احلراسة النظرية

شكرا السيد الوزير ،شكرا للسيدة مقررة جلنة العدل والتشريع
وحقوق اإلنسان ،السيدة النائبة أمينة الطاليب ،نفتح ابب املناقشة
إبعطاء الكلمة للسيدة النائبة فاطمة الزهراء برصات إبسم لفرق
األغلبية.

واإلحتفاظ ابألحداث ليس عقوبة يف حد ذاته ،وإمنا هو إجراء
مؤقت تستدعيه ظروف احملاكمة ،وابلتايل وجب إحاطة هذه
الوضعية بكافة الضماانت حلماية حقوق املواطنات واملواطنني.

النائبة السيدة فاطمة الزهراء برصات:
شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير ،حنيي املقاربة احلقوقية الناظمة هلذا املشروع والتفاعل
اإلجيايب لفرق واجملموعة النيابية يف جلنة العدل والتشريع وحقوق

السيدان الوزيران احملرتمان،
السيدات والسادة النواب احملرتمون،

اإلنسان معه وهو ما متت ترمجته ابلتصويت عليه ابإلمجاع ،كذلك
حنيي التزام وعزم احلكومة على التسريع بتنزيل هذه املقتضيات
القانونية عرب املصادقة على اإلعتمادات املالية املرصودة لتنزيل هذا
اإلجراء التشريعي يف قانون املالية لسنة  ،9102خاصة وأننا أمام

يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم اجملموعة النيابية ،عفوا ،إبسم فرق
وجمموعة األغلبية يف املناقشة العامة ملشروع القانون رقم 92.09
الذي يقضي بتغيري وتتميم القانون رقم  99.10املتعلق ابملسطرة
اجلنائية يف مادتيه  11و 411وهو مشروع يهدف إىل وضع إطار
قانوين لتغذية األشخاص املوضوعني حتت احلراسة النظرية

فئة واسعة كما تفضلتم السيد الوزير وكما أكدت اإلحصائيات
اليت أابنت على انتقال العدد اإلمجايل من  141ألف و095
سنة  ،9105إىل أزيد من  119ألف شخص يف ،9101

واألحداث احملتفظ هبم وحتمل الدولة مصاريف التغذية اخلاصة
هبم.

انهيك عن اإلشكاالت املتعددة املرتبطة بتغذيتهم واليت يف كثري
من احلاالت تكون حاطة بكرامة وإنسانية املوضوعني حتت
احلراسة النظرية واألحداث احملتفظ هبم.

السيد الوزير ،هو مشروع يندرج يف إطار استكمال مالءمة قانون
املسطرة اجلنائية مع ما جاء هبا دستور  9100من محولة قوية وما
واكبه ،يعين ،تبعه من إجراءات تشريعية وتنظيمية لتنزيل هذه

السيد الوزير ،أكيد هاذ اإلجراء وتوفري التغذية هو إجراء مهم جدا
ونثمنه كفرق وجمموعة األغلبية ،ولكن هذا ال مينع من يعين من

اإلجراءات على أرض الواقع ،هي كذلك هو املشروع جاء كذلك
يف إطار وفاء املغرب إبلتزاماته الدولية ،من خالل اختاذ خمتلف
التدابري التشريعية والتنظيمية والقضائية الرامية إىل تعزيز حقوق

إبداء جمموعة من املالحظات اليت نعتربها كذلك مهمة :أوال من
الضروري إحاطة هذه املقتضيات أبكرب عدد من الضماانت
واإلجراءات اليت يعين من خالل تضمني النص التنظيمي املتعلق
بقواعد نظام التغذية وكيفية تقدمي الوجبات الغذائية ابلتدابري

اإلنسان ومحاية كرامة املواطنات واملواطنني ،مهما كانت
وضعيتهم ،كذلك مشروع القانون الذي بني أيدينا هو جاء يف
إطار مالءمة املمارسة الوطنية مع املمارسات املقارنة الفضلى اليت
عملت على توفري إطار تشريعي وتنظيمي خاص بتغدية

الالزمة اليت متكن من حصول املوضوعني حتت احلراسة النظرية
واألحداث احملتفظ هبم من التغذية املناسبة والسليمة والصحية
3

مداوالت جملس النواب – دورة  -أكتوبر - 8102

ابلكميات الالزمة ،لتحقيق األهداف واملرامي اليت يصبو هلا هذا

يسعدين أن أتدخل إبسم فرق املعارضة يف مناقشة مشروع قانون

املشروع؛ ضرورة إعادة النظر يف الفضاءات اليت حيتفظ فيها
ابألحداث واملوضوعني حتت احلراسة النظرية ،ألن أكيد كما
تعلمون السيد الوزير ،ابلرغم من اجملهودات اليت تقومون هبا إال أنه
لألسف الزال هناك عديد من املخافر دايل الشرطة ودايل الدرك

رقم  92.09والذي يقضي بتغيري وتتميم القانون رقم 99.10
املتعلق ابملسطرة اجلنائية الذي يندرج يف إطار تنزيل إحدى
توصيات احلوار الوطين حول إصالح منظومة العدالة ببالدان ،إن
هذا املشروع أييت يف سياق تفعيل مقتضيات الدستور خاصة فيما

امللكي اليت يعين يكون فيها احملتفظ هبم أو األشخاص حتت
احلراسة النظرية يف وضعية لألسف حاطة ابلكرامة ،من خالل
يعين مرافق ال تتوفر فيها ال شروط التهوية وال شروط النظافة،

يتعلق بضمان احلقوق واحلرايت األساسية للمواطنني واملواطنات،
مبا فيها احلقوق األساسية للمعتقلني يف بعدها الكوين وتوفري
الظروف اإلنسانية هلم ومحايتهم من كل أشكال التعسف والعنف
والتمييز والكراهية،

وابلتايل كنتمناو أنكم تبذلو جمهود أكرب ابإلضافة للمجهود اللي
تتقومو به ابلسيد الوزير ،من أجل العناية أكثر هبذه الفضاءات،
من الضروري كذلك تزويد هذه املخافر ابلكامريات وحنن نعلم أهنا
يعين احملاضر دايل الشرطة ودايل الدرك تيم اعتمادها بشكل كبري

السيد الرئيس،
أييت هذا املشروع بغاية إجياد حلول تشريعية وتنظيمية إلشكالية
تغذية األشخاص املوضوعني حتت تدابري احلراسة النظرية وكذا

أثناء سراين الدعوة وابلتايل كنتمناو أبن يكون التعميم دايل هاذ
العملية على كافة املخاطر يعين من خالل توفري الضماانت
األساسية للمتهمني ،كذلك من الضروري حتسني ظروف تقدمي

األحداث احملتفظ هبم ،مبا يعزز الضماانت احلقوقية املمنوحة هلذه
الفئة وسيساهم كذلك يف مزيد من أنسنة الوضع حتت احلراسة
النظرية من خالل التكفل ابألشخاص املوقوفني يف إطار قانوين

املوضوعني رهن احلراسة النظرية وعدم إبقائهم ملدة طويلة داخل
احملاكم وتقليص هاذ املدد ،هي جمموعة من املالحظات كنتمىن
أنكم اتخذوها بعني االعتبار السيد الوزير ،وشكرا.

يضمن هلم كرامتهم اإلنسانية ،حيث ستتحمل ميزانية الدولة
مبوجب هذا النص التشريعي مصاريف تغذية املوقوفني حتت
احلراسة النظرية على أن يتم حتديد قواعد نظام التغدية وكيفية تقدمي
الوجبات الغذائية بنص تنظيمي ،إن أمهية هذا القانون تكمن

السيد الرئيس:

كذلك يف حجم الفئات املستهدفة حيث ابت عدد األشخاص
املوقوفني سنواي رهن احلراسة النظرية يتجاوز 120.111
شخص ،كانوا يعانون على مستوى التغذية اليت كان تتحملها يف

شكرا للسيدة النائبة ،الكلمة اآلن ابسم فرق املعارضة للسيدة
النائبة حياة املشفوع ،تفضلي مرحبا بك.
النائبة السيدة حياة املشفوع:

أحيان قليلة العائالت ويف أحيان كثرية كانوا يظلون بدون أكل
لفرتة طويلة ،إن حقوق األشخاص املعتقلني كل ال يتجزأ وضمان
هذه احلقوق يقتضي أوال وقبل كل شيء توفري الظروف املناسبة
والشروط املالئمة املطلوبة يف فضاءات اإلعتقال اإلحتياطي ،اليت

بسم هللا الرمحن الرحيم ،الصالة والسالم على أشرف املرسلني،
السيد الرئيس احملرتم،
السادة الوزراء احملرتمون،

تنعدم فيها يف كثري من األحيان املواصفات الصحية ،انهيك عن
غياب كامريات املراقبة وتزايد ظاهرة االكتظاظ ،األمر الذي

السيدات والسادة النواب احملرتمون،
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يستوجب ،ابإلضافة إىل التكفل مبصاريف التغذية ،إعمال مقاربة

منر اآلن إىل مشروع قانون رقم  11.09يقضي بتغيري وتتميم

مشولية تستحضر البعد اإلنساين واحرتام اإلتفاقيات الدولية
املعمول هبا يف جمال اإلعتقال أينما كانت سواء أثناء مرحلة
اإلعتقال اإلحتياطي أو أثناء أداء فرتة العقوابت احلبسية.

جمموعة القانون اجلنائي ،الكلمة للسيد الوزير ،تفضل السيد
النائب.
النائب السيد عبد اللطيف وهيب (نقطة نظام):

السيد الرئيس،

السيد الرئيس،

إن خماطر اإلعتقال على مستوى احلراسة النظرية ،وإن كانت
تعرف بعض التطورات امللحوظة ،لكنها تبقى غري كافية وتتطلب
تدخل خمتلف القطاعات احلكومية املعنية للنهوض هبا والعناية

هذا املوضوع الذي سيتم التصويت عليه فيه خالف ،فيه خالف
كبري ،ال على مستواان حنن كربملانيني ،وال يف عالقتها ابجلهاز
الدفاع احملامني خارج هذه اهليئة ،وال ببعض املواطنني ،عندان
خالف كبري ،أان أطالب إبسم الرئيس وتطبيقا ملقتضيات املادة

بواقعها اجلد مزري ،حيث األوساخ ،قساوة الظروف املناخية،
غياب األفرشة وحىت اإلفتقاد لوسائل قضاء احلاجة الطبيعية ،مما
جيعل استمرار بعضها هبذه احلالة الكارثية ال يشرف صورة املغرب
ومكانة بالدان احلقوقية على املستوى اإلقليمي واجلهوي والعاملي،

 912من النظام الداخلي إرجاع هذا القانون إىل اللجنة ملناقشته
من جديد ،ألنه التعديل الذي مت تقدميه واتفقت عليه اللجنة فيه
إخالل قانوين مرتبط ابلفصل الذي سيسبقه وسيطرح إشكاالت
يف التنفيذ ،لذلك مبا أن القانون يعطي احلق لرئيس الفريق ،وفقا

وابلرغم من ذلك نعترب يف فرق املعارضة أن هذا املشروع له أمهية
ومحولة حقوقية ،ملا محله من مقتضيات جديدة تروم إبراز مكانة
التجربة املغربية يف جمال احلقوق واحلرايت وتعزيز الضماانت

ملقتضيات املادة  029من النظام الداخلي ،أن توقف املناقشة
وإحالة هذا النص من جديد على اللجنة ونعتقد أبن السيد الوزير،
فإطار احلوار الذي له مع مجعية هيئة احملامني ومعنا حنن ،ال نرى
مانعا يف ذلك ،شكرا.

القانونية واحلقوقية ما قبل احملاكمة يف إطار أنسة اإلعتقال
اإلحتياطي ،وعليه فإننا سنصوت ابإلجياب على هذا املشروع،
والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته.

السيد الرئيس:

السيد الرئيس:

نستمعوا السيد الرئيس السي بووانو إيال امسحيت غادي نستمعو
للسيد رئيس اللجنة ،فقط من ابب اإلستئناس وغادي اتخذو
الكلمة يف النهاية للبت النهائي ،تفضل السيد الرئيس.

شكرا للسيدة النائبة ،منر اآلن إىل عملية التصويت على املادة
الفريدة املكونة ملشروع القانون:
املوافقون :اإلمجاع

النائب السيد عبد هللا بووانو (نقطة نظام):

املعارضون :ال أحد

السيد الرئيس ،هاد الشي اللي قلتوه أان معاه ،السيد الرئيس غري

املمتنعون :ال أحد

نقطة نظام ،تطبيقا ملقتضيات النظام الداخلي خاصة املادة 029
خصنا حنرتموها كلها ،مازال ما حانش الوقت على طلب السيد
الرئيس ،كيتقدم السيد الوزير مبشروع القانون ،كيتناقش املناقشة

صادق جملس النواب على مشروع قانون رقم  92.09يقضي
بتغيري وتتميم القانون رقم  99.10املتعلق ابملسطرة اجلنائية.
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العامة ،عاد كيمكن لنا نتقدمو هبذا الطلب ،فأرجو احرتام النظام
الداخلي من حيث املسطرة فقط ،شكرا.

جاللته ،إىل اإلنكباب الفوري على وضع خطة عمل عاجلة
للتصدي هلذه الظاهرة ،تتوىل تنفيذها آلية حتدث هلذه الغاية.

السيد الرئيس:

تنفيذا للتوجيهات امللكية السامية ،مت إحداث جلنة عهد إليها
بتتبع أفعال اإلستيالء على عقارات الغري ،حتت إشراف وزارة
العدل وممثلني عن كل القطاعات احلكومية واإلدارات العمومية
واألجهزة القضائية واملهنية ،وعلى سبيل اإلخبار أؤكد أنه،
ابإلضافة للوزارات املعنية يف عضوية هذه اللجنة ،املديرية العامة

أعتقد السيد النائب السي وهيب ،السي وهيب ،السيد النائب
صادقت اللجنة هاد الصباح ابإلمجاع أو مساء األمس ابإلمجاع،
على ..إيوا على كل ،..إذا مسحت كان أن يتم ذلك يف إطار
النقاش داخل اللجنة ،فإذا مسحتم الكلمة للسيد الوزير.

للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية واملسح العقاري واخلرائطية،
املديرية العامة للضرائب ،الوكالة القضائية للمملكة ،مجعية هيئات
احملامني ابملغرب ،اجمللس الوطين للموثقني ،اهليئة الوطنية للعدول.

السيد حممد أوجار ،وزير العدل:
بسم هللا الرمحن الرحيم ،والصالة والسالم على أشرف

املرسلني،

عقدت اللجنة عدة اجتماعات لتدارس هذا املوضوع وإجياد
احللول الكفيلة للتصدي لظاهرة افعال اإلستيالء على عقارات

السيد الرئيس،

الغري ،ملتزمة ابلتوجيهات املولوية السامية يف هذا اإلطار ،ومن
خالل اعتماد مقاربة استعجالية شاملة ومتكاملة تسهم يف تنفيذها
يف تنفيذها وفق منهجية تشاركية كل اجلهات واملؤسسات املعنية،

السيدات والسادة النواب احملرتمون،
السادة الوزراء،

وذلك عن طريق معاجلة قضائية تقوم على تتبع القضااي املعروضة
على احملاكم وضمان التطبيق السليم للقانون فيها والبت فيها
داخل األجل املعقول ،مع اإلعمال احلازم للمساطر القانونية
والقضائية يف مواجهة املتورطني وأيضا عن طريق معاجلة وقائية تقوم

أتشرف اليوم بتقدمي مشروع قانون  11.09الذي يقضي كما
تفضلتم بتغيري وتتميم الفصلني  159و 151من جمموعة القانون
اجلنائي ،وبتتميم أحكامه ابلفصل .152.0
حضرات السيدات والسادة النواب األفاضل ،كما ال خيفى
عليكم ،فقد وجه جاللة امللك ،حممد السادس ،حفظه هللا ،رسالة
ملكية إىل وزير العدل واحلرايت بشأن التصدي الفوري واحلازم

على ابتكار إجراءات وقائية تضمن معاجلة أي قصور تشريعي
وتعزز اجلوانب التنظيمية ،يف إطار هاد التشخيص الذي قامت به
اللجنة هلذه الظاهرة واألسباب الكامنة وراءها تبني وجود بعض

ألفعال اإلستيالء على عقارات الغري ،هذه الرسالة شكلت نقطة
حتول مفصلي يف التعامل مع هذا املوضوع ،حيث نبه جاللته ،إىل
خطورة هذه الظاهرة وتواصل استفحاهلا وعلى مساسها ابألمن

أوجه القصور من الناحية التشريعية ،خبصوص عدد من املواضيع
ومنها وجود اختالفات يف العقوابت الزجرية املنصوص عليها يف
جرائم التزوير اليت يرتكبها حمررو العقود ،لذلك من أجل سد هذه
الثغرات القانونية اليت يستغلها مرتكبو أفعال االستيالء الرتكاب

القانوين والعقاري ،وحبق امللكية الذي يضمنه دستور اململكة ،وهو
ما من شأنه التأثري سلبا على مكانة وفعالية القانون ودوره يف
صيانة احلقوق ،فضال عن زعزعة ثقة الفاعلني اإلقتصاديني ،ودعا

أفعال إجرامية ،وتفعيال لقرارات اللجنة مت إعداد مشروع هذا
القانون القاضي بتغيري وتتميم الفصلني  159و 151من جمموعة
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القانون اجلنائي وبتتميم أحكامه ابلفصل  0-152هبدف توحيد

وكذا للمغاربة املقيمني ابخلارج ،دون إغفال القاطنني احملليني مما

العقوبة خبصوص جرائم التزوير بني مجيع املهنيني املختصني بتحرير
العقود من موثقني وعدول وحمامني هبدف حتقيق الردع املطلوب
والصيغة اليت تعرض على أنظاركم هي نتيجة توافق داخل اللجنة
بني مكوانت جلنة العدل وحقوق اإلنسان ،شكرا السيد الرئيس.

يعطي رسائل سلبية للمستثمرين والفاعلني اإلقتصاديني ،وإذ نقدر
للحكومة السابقة واحلالية إهتمامها ابملوضوع خصوصا بعد
التعليمات املولوية السامية جلاللة امللك ،حممد السادس ،نصره
هللا ،يف الرسالة املوجهة لوزير العدل بتاريخ  11دجنرب 9101

السيد الرئيس:

واليت ميكن اعتبارها فاصلة وحمددة للمسؤوليات ابلنظر للوضوح
الذي تضمنته يف توصيف ظاهرة السطو على العقار وحتديد
التوجهات واجملاالت اليت ميكن من خالهلا احلد من الظاهرة
وحماسبة مقرتفيها.

شكرا السيد الوزير ،شكرا كذلك للسيد مقرر جلنة العدل والتشريع
وحقوق اإلنسان السيد النائب جواد عراقي ،نفتح ابب املناقشة
إبعطاء الكلمة للسيدة النائبة فاطمة أهل تكرور إبسم فرق
األغلبية.

السيد الوزير احملرتم ،إننا اليوم جندد تثمني كل اخلطوات اليت مت
اختاذها تفعيال وإستجابة للرسالة امللكية اهلادفة إىل حتصني امللكية
العقارية وتيسري تداوهلا وانتقاهلا مبا يكفل استقرار املعامالت
العقارية ومحاية حقوق املالّك وأصحاب احلقوق العينية وتعزيز الثقة

النائبة السيدة فاطمة أهل تكرور:
بسم هللا الرمحن الرحيم.

السيدات والسادة النواب احملرتمون،

واألمن العقاريني .إن التفكري يف إرساء سياسة شاملة ومندجمة
ذات طابع إسرتاتيجي يف هذا القطاع احليوي أضحى اليوم ضرورة
ملحة لتجاوز اإلختالالت املسجلة ومتكني العقار من اإلسهام
الفاعل يف دينامية التنمية.

يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم فرق وجمموعة األغلبية يف مشروع
قانون رقم  11.09الذي يقضي بتغيري وتتميم جمموعة القانون

ويف هذا السياق جاءت التدابري التشريعية للتصدي لظاهرة
اإلستيالء على عقارات الغري تعزيزا لألمن التعاقدي ومحاية حلقوق

السيد الرئيس،
السادة الوزراء،

الغري وحتصني ممتلكاهتم ،وذلك من خالل مشروع قانون11.09
الذي يقضي بتغيري وتتميم الفصلني  159و 151من جمموعة
القانون اجلنائي وتتميم أحكامه ابلفصل  152.0هبدف توحيد

اجلنائي ،لقد خلصت خمتلف التشخيصات املنجزة على مستوى
واقع قطاع العقار ببالدان إىل وجود جمموعة من اإلختالالت
واإلشكاليات اليت تعيق اطالع العقار بدوره الكامل يف التنمية
املنشودة ،إن على مستوى البنية العقارية أو على مستوى اإلطار

العقوبة خبصوص جرائم التزوير بني مجيع املهنيني املختصني بتحرير
العقود من موثقني وعدول..

القانوين املتعدد ،وابلنظر ألمهية امللكية العقارية ،ونظرا لقيمتها
التصاعدية ابلسوق اإلقتصادية ،فقد شكلت مطمعا لذوي النيات
السيئة اللذين يبادرون إىل الرتامي عليها وسلبها من مالكيها

السيد الرئيس:
شوية دايل اإلنصات من فضلكم السيدات والسادة النواب
نستمعو لبعضنا نستمعو لبعضنا من فضلكم.

احلقيقيني بطرق منظمة من طرف شبكات مؤطرة يف ميدان التزوير
بغاية البحث عن عقارات مهملة ،خاصة تلك العائدة لألجانب،
7
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النائبة السيدة فاطمة أهل تكرور:

جنائيا ما فيهش التوازن التشريعي ما ميكنش تشد واحد اجلنحة
وتعاقبها بنص جنائي ،عندك واحد اجلنحة عاقبها بنص من
النصوص اللي كتعاقب اجلنح ماشي تدير ليا نص كينص على
جنحة ألنه شكون العنصر اللي شديد هنا؟ راه ما بقاشي ساهل
والّ احملامي هو العنصر اجملدد ماشي راه أساسي اجلنائي ،وبناء

بتحرير العقود من موثقني وعدول وحمامني هبدف حتقيق الردع
املطلوب وبعد نقاش عميق داخل جلنة العدل والتشريع وحقوق
اإلنسان خبصوص العقوابت املنصوص عليها يف الفصل 152.0
صوت عليها ابإلمجاع ،استهدفت جتديد
مت اخلروج بصيغة توافقية ّ
العقوبة على احملامني املؤهلني لتحرير العقود الثابتة التاريخ طبقا

نقادو هان النص هذا ونوضحو ألنه غري نقول
عليه احنا بغينا غري ّ
ليكم غيحرر واحد احملامي و احد العقد غنجيبو ذاك احملامي
غيدوز سنة عند قاي التحقيق ،إيوا امسح لينا راك
غن ّديوه للسجن ّ

للمادة  4من القانون رقم  12.19املتعلق مبدونة احلقوق العينية،
ونظرا ألمهية هذا املشروع واسهاما منا يف حماصرة ظاهرة اإلستيالء
على عقارات الغري واحل ّد من تفشيها واستفحاهلا فإننا نصوت
كفرق وجمموعات األغلبية ابإلجياب على مشروع قانون
 ،11.09وشكرا.

غادير ليها؟
أنت بريء عاد اكتشفنا أبن ما عندك سوء نية كي ّ
يدوزو ،واش هاذي
دوز عام ودازو امللفات اللي بغاو ّ
حىت ّ
استقاللية احنا غنمشيو فيها حىت نلوحو هاذ البالد يف الواد؟ وبناء
عليه احنا طلبنا وفقا ملقتضيات املادة  129وقلناها ،رئيس الفريق

السيد الرئيس:

داب كون رئيس الفريق عندان احلق املطلق ابش نردوه للجنة ،السيد
الوزير كان حديث معه ،وكل أسبوع كاينة جلسة تشريعية دايل
األسبوع املقبل ،أسبوع ،أوال ن ّذاكرو فيما بيننا ون ّذاكرو مع املهنة

شكرا للسيدة النائبة ،اآلن إبسم فرق املعارضة الكلمة للسيد
النائب رضوان منينو وخلفه السي عبد اللطيف وهيب.

ون ّذاكرو مع السيد الوزير نعيدو صياغة امللف ،أان راه ما عندي
مشكل معكم جنائيا ما عندي مشكل ،وحنول جنحة إيال جناية
أان ما عندي مشكل ولكن حنددو املسؤوليات أين تقف مسؤولية
احملامي وأين تبتدئ املسؤولية اجلنائية؟ ماشي غري خنليها يف املطلق

النائب السيد عبد اللطيف وهيب:
بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة السالم أشرف املرسلني،
السيد الرئيس،

جيي حمامي جييو عندو  9دايل الناس يقول ليه غنبيع شي حاجة
يدير لو العقد غدا يدير به واحد الشكالية يقول راه ّزور عليا! أان
كذا كذا  ..واش كيملك وال ما كيملكش ،النوطري إيه مسؤل

السادة الوزراء،
امسحوا يل النقاش الذي مت يف هذا امللف لنكون واضحني أوال
هناك ما يسمى ابلعقود العرفية والعقود الرمسية ،املوثقني هلم العقود
الرمسية ويعاقبون وفق نص جنائي ،احملامون ال حيررون عقودا رمسية،

عالش؟ تيقلّب يف أصل امللف تيقلّب يف الصفة ،املوثق ملزم ولكن
احملامي راه ما ملزمش ،وبناء عليه السيد الرئيس ليس لكم وال
ألحد سلطة التدخل يف هذا الفصل  ،129حنن متمسكون
مبقتضيات املادة  921النظام الداخلي واحنا اتفقنا مع السيد

حيررون عقودا عرفية أي حيررون ما يصرح أمامهم الطرفني وليسوا
مسؤولني عن ما صرح به الطرفني ،مث يذهب الطرف للمصادقة
على العقد ،اآلن القرارات العقود العرفية يتم دائما تكييفها على

الوزير 029 ،نتا جالس تصحح ليا ،احنا معكم السيد الوزير،
أنه جلنة العدل والتشريع بطلب مين للسيد رئيس اللجنة أننا نعقدو

أهنا جرمية جنحية ،والعقود الرمسية للموثقني وغريهم هاذ العقود
الرمسية فيها اجلناايت ،احتفظوا ابلنص اجلنحي ولكن عاقبوه
8
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قوي خبصوص ما تطرق إليه السيد النائب احملرتم ،فيما يتعلق هبذه

اجتماع أو اثنني يف أقرب وقت ،اعطينا فرصة ون ّذاكرو ونديرو

النقطة وكانت هناك خمتلفة ،هاذ اآلراء اللي استطعنا مجيعنا
كأعضاء يف جلنة العدل على أن نقدم تعديال تقدمت به اللجنة
من أجل إيضا بعض األمور اليت ميكن أن تكون موضوع دايل
اللبس ،ألن األمر يتعلق بداية ليس أبي حمامي بل مبحام مؤهل

الصياغة صحيحة ابش ما يتم التأويل و ..النص ،يوحلو ألنه هنار
حيتاج شي واحد احملامي راه ما يلقاش كل شي غيخاف ،نديرو
اللي حنميو احلصانة دايل هيأة الدفاع واحملامني ونعاقبوه إيال دار
شي حاجة ،أان مع العقاب أان اللي دار شي حاجة غري ن ّديوه

لتحرير العقود ،ومن انحية اثنية يتعلق بنقل امللكية ألنه ليس أي
معلن الدور دايل احملامي راه الدور دايلو هو الدفاع هذا راه
اضافت لو ،كاينة عند العدول وعند املوثقني ،هاذ الصفة اليت

للحبس ،أان الذي طالبت احملامني إيال ما كيأديوش الضرائب
ميشيو للحبس ،تقبط هذا وغادي يديروها ،ولكن هاذي نضبطو
آشنا هي حدود املسؤولية دايلو نضبطوه حىت هو على أساس ..

أصبحت له وهاذ اإلمكانية القانونية اليت تسمح له بتحرير العقود
وبنقل امللكية وتطرقنا إىل اآلاثر دايل هاذ العقود اليت هي نفس
اآلاثر اليت تنتج عن العقد الذي يربمه املوثق أو العدل ،هوأنه انقل
للملكية ،وابلتايل كان جيب أن خيضع كغريه ،وتطرقنا كذلك ألن

دايلو ،وذيك الساعات نديرو ليه العقوبة اجلنائية اللي بغيتو،
ولكن خنلّيوها ابملطلق راه ما بقات ال حصانة الدفاع ال حرية
الدفاع ال حقوق الدفاع ،راه غادي متشي أان وصلت للتقاعد
هاذوك اللي جايّني لذلك أطالب بتطبيق املادة  029من النظام
الداخلي ،وشكرا.

األمر يتعلق مبثابة ظرف تشديد واحنا السيد الرئيس احملرتم إيال
تقرات املادة كما صودق عليها بلجنة العدل األمس  ،سريفع هذا
اللبس ،ألن حتدثنا استثناء عن املادة اليت تطرق إليها النائب،

السيد الرئيس:
شكرا السيد النائب ،منر اآلن ..تفضل السيد الرئيس.

حتدثنا عن استثناء ،مبعىن أن هاد املادة اليت سنصادق عليها اليوم
هي مبثابة استثناء لتلك املادة اللي فيها العقوبة اجلنحية ،اثنيا على
أن العقد احملامي املؤهل لتحرير العقود الثابتة التاريخ ،أضفنا اثبتة
التاريخ ،ومن انحية اثنية دون اإلحالة إىل ما يتعلق بنقل امللكية
رفعا ألي لبس ،حىت يكون النقاش واضح وصريح..

النائب السيد شقران أمام رئيس الفريق االشرتاكي (نقطة

نظام):

إيال امسحتو السيد الرئيس،
السيد الرئيس:

السيد الرئيس:

نستمعو لبعضنا من فضلكم ،تفضل تفضل السيد الرئيس.

شكرا،
النائب السيد شقران أمام رئيس الفريق االشرتاكي (نقطة

النائب السيد شقران أمام رئيس الفريق االشرتاكي (نقطة

نظام):

نظام):

وال نريد أن نعود لنقاش قانوين حنن مستعدون..

السيد الرئيس ،كاينة واحد القاعدة كتقول أفعال العقالء تصان
عن العبث ،واحلال أن جلنة العدل ابألمس كان فيها نقاش قانوين

السيد الرئيس:
شكرا ،منر ،السيد النائب تفضل.
9
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النائب السيد نور الدين األزرق (نقطة نظام):

عليه ابإلمجاع داخل اللجنة ،فلذلك إحرتاما لرؤساء الفرق
وإحرتاما الختصاصات هاد اجمللس هذا ،إذا كان طلب الرئيس
فقط يعين مهلة أسبوع لتدارك ،يعين ،أي خطأ وال أي سهو،
واحنا على علم أبنه جمموعة من اإلخوان الفقهاء يف هذه اللجنة
مل حيضرو جلسة البارحة النشغاالت أخرى مرتبطة بعمل اللجنة،
فلذلك..

السيد الرئيس،
شكرا ،غري نقطة نظام مسطرية ،نقراو املادة  029كما هي يف
النظام الداخلي ،قال لك ":إذا انتهت املناقشة العامة ،ال ميكن
إعطاء الكلمة ألي متدخل ،غري أنه إذا طلب رئيس الفريق
شخصيا ،ماشي ابلنيابة رئيس الفريق ،رئيس الفريق ،غري نكمل
اجملموعة النيابية.

السيد الرئيس:
خليو ،نستمعو للسيد الرئيس ،نستمعو للسيد الرئيس ،كمل،

السيد الرئيس:
النائب السيد نور الدين األزرق ( نقطة نظام):

السيدة النائبة ،من فضلك ،السيدة النائبة ،السيدة النائبة ،احرتمي
اآلخر ،من فضلك ،احرتمي اآلخر ،خليه يكمل ،واخا ما
تكونيش متفقة معاه ،خليه يكمل..

رئيس جلنة دائمة ،هادو أو العشر ،هادوك ميكن يطلبوا ،السيد

النائب السيد نور الدين مضيان رئيس الفريق االستقاليل

سي وهيب ،سي وهيب.

الرئيس ،ابلنيابة عندك احلق تطلب ماشي مشكل ،ولكن إىل كان
إرجاع النص خص عرض الطلب اجمللس للبت فيه ،إما ابملصادقة
أو ابلرفض ،إيال صادق اجمللس ،ولكن احنا إيال كان شي فتوى،

للوحدة والتعادلية (نقطة نظام):

على كل هذا رأيي ،وأقول وأؤكد أبنه يف مجيع اللجان هناك نواب
وهناك خمتصون وهناك نواب عاديون خمتصون يف أمورا أخرى،
ابش نكونوا واضحني ،ولكن رغم ذلك الكل سواسية ،يعين،
يعين ،يف وضعه القانوين داخل اللجنة ،هذا ماشي إشكال ،السيد
الرئيس ،السيد رئيس الفريق طلب طلب ،وعندكم اختصاص كما

ما زال شي إشكال فهاد النص القانوين ،أحنا خصنا جنودوه،
نعطيو الكلمة للحكومة هي تقرر ايال  ..ال نرى مانعا ،والسيد
راه حمامي ولتجويد النص متفقني على أساس كأغلبية مع
احلكومة.

أشار زميلي الدكتور األزرق إىل أنه لكم احلق يف عرض الطلب
على القاعة فقط ،إذن ،إذا كان هاد الشي ،مبعىن أن هاد القانون
مت التصويت عليه ابإلمجاع يف اللجنة ،إذن اشنو هو الضرر دايل
 1اايم وال  4اايم وال  5اايم من أجل التجويد وإصالحه؟ اشنو

السيد الرئيس:
شكرا السيد النائب ،السيد الرئيس.
النائب السيد نور الدين مضيان رئيس الفريق االستقاليل

هو الضرر؟ حنن مقتنعون أبنه سنصوت كذلك على هذا النص
يف مجيع احلاالت ،إذن شنا هي إشكالية؟ فقط هو تفعيال للنظام
الداخلي وإعطاء املصداقية هلاد املؤسسة ومن مؤسسات رؤساء

للوحدة والتعادلية (نقطة نظام):
شكرا السيد الرئيس،

الفرق ،إن هاذ الطلب احملرتم ،السيد الرئيس ،إذا مل تكونوا مقتنعني

فعال ،املادة  029صرحية هو أن هناك طلب سواء قام به الرئيس
أو من ينوب عن الرئيس ،جرت العادة وهاد القانون متت املصادقة
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منك السيد الرئيس ،ما فيها ابس ،يف دقيقة من الطرفني ،دقيقة

فعليكم عرض هذا الطلب على اجللسة من أجل ،يعين ،الرفض
أو القبول ،شكرا.

يتقدم رئيس الفريق االشرتاكي ،واإلخوان من املعارضة ،هذه املادة
اللي فيها إشكال تبسط ،يف النظام الداخلي عندان خمارج قبل أن
نرجعها للجنة ،إذا جا على خاطرك ،غري تبسط ابش هاد اإلخوان
النواب ..حنا عاواتين ماشي ما كنفهمو والو ،تعرض علينا

السيد الرئيس:
أان اقرتح على السيدات والسادة النواب إذا مسحتم ،رفع اجللسة
ملدة مخس دقائق ،ابش نتقدموالسيد الرئيس ،طيب تفضل السيد
الوزير ،ولو ..ما عندهومش احلق ولكن تفضل السيد الوزير ،ال
ال ما عندوش احلق ،معذرة معذرة غادي نعطيك الكلمة مباشرة
بعد السي بووانو ،معذرة.

نستوعبو واحد الشوية ونتخذ القرار بال ما نرفعو اجللسة ،أرجوك
السيد الرئيس هذا هو الطلب داييل ،شكرا.
السيد الرئيس:
مرحبا ،تفضل السيد النائب تفضل ،ومن بعد نستمعو مرة اثنية
بكيفية مركزة للسيد شقران ،السيد الرئيس ،تفضل.

النائب السيد عبد هللا بووانو (نقطة نظام):
السيد الرئيس،

النائب السيد حممد التوميي بنجلون (نقطة نظام):

يعين ابلتدبري دايلكم أنه ترفعو اجللسة للتشاور ولكن ما فهمتش.
ولكن قد ..هي ترفع يف حالة اإلشكاالت ،دااب تقريبا ما كاينش
إشكال ،السيد الرئيس ،ما تفضل به السيد الرئيس السيد نور

شكرا السيد الرئيس،
السادة الوزراء،

الدين مضيان هو وجيه ،ولكن فيه واحد النوع من االنتقاص ،أان
ما حضرتش ولكن أان عندي الثقة يف رؤساء آخرين ،ألن ما
ميكنش ..أان طبيب ولكن السي شقران راه حمامي ورئيس فريق،

السيدات والسادة النواب،
حنا فهاد املؤسسة التشريعية ،عندان اإلمكانية دايل النظام
الداخلي اللي عطاان هذا احلق ابش نطلبوه السيد الرئيس ،هذا

وبقا حاضر حىت ل  00د الليل ،إيال مسحو يل حىت  00د الليل،
فلذلك أان السيد الرئيس إذا جا على خاطرك..

حقنا وهذا احلق اللي جاء منصوص عليه فالنظام الداخلي ما
نتجاوزهش هباد البساطة ،ابخلصوص إيال كانت احلكومة
كتجاوب معنا فهاد القرار ،احنا هذا موقف دايلنا ،ابش جنودو

السيد الرئيس:
تفضل ،نستمعو أ سي مضيان ،السيد الرئيس أ سي مضيان،
السي بووانو كتعرفو مزاين ،خليه يكمل ..تفضل.

هاد القانون و حنيدوا مجيع املشاكل وال اإللتباسات اليت ميكن ليها
يديرها ،بغينا انخدو مهلة وعندان جلسة تشريعية مقبلة ،وإن شاء
هللا ندوزو األمور ،هادي ماشي شي حاجة معقدة ،هذا واحد
املادة فنص للتجويد فقط ،والسيد الوزير راه إىل تفهم معاان فهاد

السيد عبد هللا بوانو:
إذا جا على خاطرك السيد الرئيس ،هذا الطلب داييل ،أنه حيث

املوضوع ،أان كنظن ما منشيوش بعيد ،ما كاين الش نديرو نقاش
مضمون ،هذا غري الشكل ،وابلتايل السيد الرئيس حنا كنطلبو

التقريرما استطعناش نتوصلو به ،إذا جا على خاطرك ،حيث
احلكومة ابش تتكلم فاملوضوع من انحية النظام الداخلي ما
كاينش ،حنا راه تنتشاورو معاها والرأي دايهلا عندان ،أان كنطلب
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ونتمناوا على أننا ايال كان شي وجهة النظر اثلثة تكون حاضرة

منكم ابش يتحال هذا القانون مازال للجنة وإن شاء هللا األسبوع
املقبل نصوتو عليه.

تعرب ،وإال فكل انئب ختلف عن حضور يف جلنة
ابألمس واتهي ّ
ما ،جيي للجلسة هناي ويطرح هاد اإلشكال ،راه عادي أنسسو
شي أمور اللي سيكون من األفضل جتنبها ،وشكرا السيد الرئيس.

السيد الرئيس:
شكرا ،تفضل السيد الرئيس.

السيد الرئيس:

النائب السيد شقران أمام رئيس الفريق االشرتاكي (نقطة

تفضل السيد النائب ،تفضل سي وهيب ،تفضل.

نظام):

النائب السيد عبد اللطيف وهيب (نقطة نظام):

شكرا السيد الرئيس،

نعم ،غري نكونو منطقيني ،اشناهي حالة االستعجال اللي عندان،

احنا إيال كانت شي حاجة تستحق ،ألن بطبيعة احلال غيكون
اهلم دايلنا اجلماعي هو أن النصوص اللي خترج تكون واضحة

غادي يهربو احملامني وال هترب اجلرائم ،بغيت نعرف حالة
اإلستعجال اللي عندان فهاد الفصل ،غادي يتسدو السجون ،ما
بقاوش حيلّوهم ،غادي يس ّدو السجون ما بقاوش حيلوهم .. ،يف

وتكون ما فيها حىت شي لبس ،وايال كان األمر يستحق ،كنا،
بطبيعة احلال ،أي انئب جيي ينبه لواحد احلالة معينة غادي نتافق
معاه مجل ة وتفصيال ،لكن احنا خلصنا للنقاش ابألمس على أنه

حالة اإلستعجال اللي سخنا الطرح ،أان ما أريد ،آش كنقول؟
حينما يتم تزوير عقد ،حينما يكون العقد متكامال فيقوم حتريفه،
إن يف اإلسم أو يف املوضوع أو ابألرقام ،ال ،مجيع التزوير بشكل
عام ،حنا كانتكلمو دااب بشكل عام ،يكون التزوير ايال تصرف

فيما يتعلق ابلفصل  0-152استثناء من أحكام الفصل 151
أعاله يعاقب ابلعقوابت املقررة يف الفصلني  159و 151من
هاد القانون كل حمام مؤهل قانوان لتحرير العقود التابثة التاريخ
طبقا للمادة  4من القانون رقم  12.19املتعلق مبدونة احلقوق

يف وثيقة أصلية مت قبوهلا وجا واحد تصرف ،أي جا دار شي
حذف وشي تشطيب وشي  ..فني هو عادل ،هاد الشي دايل
النوطريات ،هذا تزوير ،أان كمحامي ايال تصرفت غادي للحبس

العينية ،ارتكب أحد األفعال املنصوص عليها يف الفصلني
املذكورين ،هاد املادة هادي جات من بعد نقاش طويل ،ومن بعد
ما مجيع الفرق ،مجيع السيدات والسادة النواب اللي كانوا

جبناية ،ايال كان رمسي غادي جناية ،كان عريف غادي للجنح،
هاد هو التزوير ،دااب اشنو هو؟ ابش نكونو واضحني ،النقاش
اللي كاين ،اشنا هو؟ احملامي يتلقى اإلفادات ،كيجيو عندو 9
الناس ،تيقولو لو بغينا نديرو واحد االتفاق ،تيكتبو هلم ،هو ما

حاضرين اعطوا املالحظات دايهلم ،كان السيد النقيب ،األستاذ
النقيب األنصاري من الفريق اإلستقاليل أبدى مالحظات تصب
يف هذا اإلجتاه ،واألستاذة مينة الطاليب كذلك ،وكانت واحد
اجملموعة من املالحظات ،كان تباين حىت داخل الفرق نفسها كان

تيتأكد من املعلومة تينقل فقط يف العقد ما اتفق عليه الطرفان ،ما
تيقلب واش امللكية ،ما شي حبال ،NOTAIRE
NOTAIREخصو يقلب امللكية ،خصو يقلب السند دايهلا،

هناك اختالف م إهناء التدخني الفروق مكسواه ألن كان نقاش
قانوين صرف بكل جترد ،وصلنا للخالصة ألن هذا هو احلل
القانوين ،هذا هو احلل القانوين ،يعين ،ابش جنيو اليوم ونفتحو
نقاش من جديد ،النقاش اللي اخدا من أمس الوقت دايلو الكايف،

خصو يقلب كل شي عاد يكتبNOTAIRE ،احملامي ال،
احملامي كيسمع للطرفني..
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السيد الرئيس:

النائب السيد عبد اللطيف وهيب (نقطة نظام):

السيدة النائبة ،السيدة النائبة.

ايوا غري خليين هنضر ..قول ليه راه أنت كتشوف الفريق اإلشرتاكي
ما بغاش خيليين نتكلم السيد الرئيس.

النائب السيد عبد اللطيف وهيب (نقطة نظام):

السيد الرئيس:

هاد راه ماشي كليان..

وهلذا حاول.

السيد الرئيس:

النائب السيد عبد اللطيف وهيب (نقطة نظام):

السيدة النائبة.

أان مؤدب السيد الرئيس ،أان مؤدب حلد اآلن ،تنتظرك تعطي قرار.

النائب السيد عبد اللطيف وهيب (نقطة نظام):

السيد الرئيس:

هادو راه نواب األمة ،كعال تناقشي معااي ،هادو راه ماشي كليان،
راه نواب األمة..

تفضل.

السيد الرئيس:

النائب السيد عبد اللطيف وهيب (نقطة نظام):

السيدة النائبة.

كنت طلبت منك اتخذ قرار ،ذاك الشي عالش مؤدب أان حلد
اآلن.

النائب السيد عبد اللطيف وهيب (نقطة نظام):

السيد الرئيس:

السيد الرئيس ،هاد النقاش كلو زايد ،أان كنطلب ،عاود تنطلب
املرة الثانية ،بغيت تديروها ديروها ،بغيت تديروها ديروها..

تفضل ،تفضل.

السيد الرئيس:

النائب السيد عبد اللطيف وهيب (نقطة نظام):

السيدة النائبة ،تفضل ،كمل السيد وهيب..السيدة النائبة ،السيدة
النائبة ،خنليو السيد النائب يكمل.

قلنا السيد الرئيس كاين حاىل اإلستعجال ،مث كاين واحد املبدأ
كيعرفو السي عبد هللا بوانو وكان رئيس فريق ،تيعرفو السي مضيان
كان رئيس فريق ،كنعرفو أان كنت رئيس ومازال رئيس فريق،
وتنعرفو إيال كنت رئيس فريق ،حينما ..السي شقران ما عرفو حىت

النائب السيد عبد اللطيف وهيب (نقطة نظام):
السيد الرئيس ،املوضوع الثاين ،عندان مشكل مع االحتاد
االشرتاكي السيد الرئيس ..داك الشي عالش قلتها..

وال رئيس فريق ،احنا حني تتقدم بواحد اإلقرتاح كرئيس فريق ما
كيعارض لينا حد من رؤساء الفرق .تنقبلو ألن كنقولو هذا فيه
نوع من املساعدة على جتويد النص وعلى فتح اجملال للنقاش،

السيد الرئيس:

وم َع َّم ْر شي واحد إعرتض ،تنتناقشو بينتنا وكندوزو األمور ،داب
َ
املشكل شكوان هو احلكومة موافقة ،احلكومة كتقول ليك مكاين

السي وهيب ،انت مؤدب يف كل ما تقوم به.
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مشكل نطورو النقاش ،ألنه يف مصلحتها نطورو النقاش ،ويف

اإلجتماعات ،وميكن غري يف الصباح انقشناه أمام السيد الوزير

مصلحة اجلميع ،غادي خنلقو أزمة اآلن بني احلكومة وبني هيئات
آخرين ،الش؟ خليوان نتفامهو ونتفامهو احنا معهم ،وجنيبو شي
حاجة ،واش داب كنقلبو على احلل أو قلنا اسبوع السيد الرئيس
أنتما يف الربانج متعاعكم ،عندكم الثالاثء وال األربعاء املقبل عندان

وهو اإليقاع دايل التشريع اللي بغينا حنافظو عليه ،طبعا كان نقاش
احنا إيال كانت احلكومة قابلة ،داب احلكومة راه قَ ْبالَت بعدا على
إطار اللجنة ،وإيال كانت غادي تقبل مرة أخرة فامسيتو ،فإيال
كان قبل السيد الوزير كنظن حنسبو هذه نقاش أو ننتهيو يف هاذ
النقاش ،شكرا السيد الرئيس.

نص تشريعي ،عندان جلسة تشريع ،طلبنا من داب حىت لذاك
اجللسة التشريعية ،أو التزمنا هبا مع السيد الوزير ،أخالقيا ،وإلتزمنا
مع األغلبية أخالقيا ومهنيا ،واشنو بغيتو أكثر من هكا ،ما

السيد الرئيس:
أان عندي اقرتاح ،عندي اقرتاح ألن حىت السيد النائب عندو حىت
هو نقطة نظام ،اي هللا إبجياز ،مث نكف ،إبجياز من فضلك.

انقشوش كمعارضة! م انطلبوش كمعارضة! غري ألن األغلبية
عندها العدد دايل التصويت تصوتو؟ وابركة..

النائب السيد هشام املهاجري (نقطة نظام):

السيد الرئيس:

السيد الرئيس ،لقد أابنت املعارضة سواء من فريق حزب

طيب شكرا السيد الرئيس ،السي أوزين ،آ السيد الرئيس ،السي

اإلستقالل ،األصالة واملعاصرة يف جلنة املالية على تعاون جدي
وحقيقي ،أبنه متكنا من مناقشة عامة ومناقشة تفصيلية لقانون
التأمينات يف مدة  09ساعة ،أو قدمنا التعديالت وصوتنا عليه،
يعين أبنا عن حسن نية يف التعاون ويف اإلشتغال مع احلكومة مع

أوزين ،لك الكلمة،لك الكلمة ،نستمعو للسي أوزين ألن ..
الكلمة ،السي وهيب ،آ السيد النائب ،السيد النائب من فضلك،
دقيقة ،تفضل السي أوزين ،تفضل السيد الرئيس.
النائب السيد حممد والزين (نقطة نظام):

األغلبية ،وهلذا ابش يستمر هاذ النوع دايل التعاون ودايل اإلمجاع،
السيد النائب ،جمموعة من السادة النواب ألن كاين اختالف فعال
على املادة ،حمتاجة مازال للنقاش ،يومني أو  1أايم وما غنبقاوش

شكرا السيد الرئيس،
أان حقيقة مل أعتد على اخلوض يف نقط نظام ،ألنين أعتقد أن
هذه القبة املوقرة منظمة بنواهبا ومكتبها وبرئيسها مبا يكفي ،ولكن
السيد الرئيس راه ميكن أن نتفق وميكن أن خنتلف ،لكن ما ال

هاذ احلكومة اتخذ خترج قوانني كيفما طرا مع التجار وحتت ضغط
هيئة احملامني تراجع عليها غدا ،أعطيو فرصة دايل  94ساعة وال
 49ساعة ،ابش يبقى هاد النوع دايل اإلمجاع والتعاون ،هللا
جيازيكم خبري.

ميكن أن خنتلف حوله هو صون حرمة هذه القبة املوقرة ،وطبعا
هاذ صون هاذ يعين هاذ الوقار دايل هاذ املؤسسة احملرتمة راه أيضا
من صون حرمة أشغال جلاهنا ،وقرراهتا ومقرراهتا ،بلغين السيد

السيد الرئيس:

الرئيس أن اإلخوان اشتغلو إىل تقريبا حدود صبيحة اليوم ،أان
أيضا أتثرت ابملداخلة دايل الصديق عزيز وهيب ولكن أعتقد أنه
أخطأ يف زمنها ومكاهناِ ،زْد على ذلك أننا السيد الرئيس
كنستحضرو واحد املعطى اللي انقشناه يف واحد جمموعة دايل

شكرا ،أان عندي السيد النائب ،أان غادي نقدم ليكم اقرتاح ،إيال
مسحتوا ،تفضل السيد النائب.
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النائب السيد نور الدين األزرق (نقطة نظام):

التوافق واملسؤولية شكرا لكم ،منر اآلن إىل عملية التصويت
وأعرض املادة األوىل للتصويت كما صادقت عليها اللجنة ،تفضل
السيد النائب تفضلي السيدة النائبة.

شكرا السيد الرئيس،
ال إبسم الفريق دايل التجمع الدستوري وال بعد االستشارة مع
اإلخوان دايل األغلبية ،كنطلبو رفع اجللسة ل 01دقائق ،وحنسمو
يف هاد املوضوع.

نعم السيد الرئيس،

السيد الرئيس:

فقط ابش نقدو نوضحو املوقف دايلنا ابلفعل هاذ القانون حضر

النائبة السيدة مالكة خليل:

نقاش وكان نقاش حمتدا يف اللجنة ابألمس ،وكان عندان حتفظ
ابلفعل رغم أنه انتهى التحفظ بعد نقاش طويل ابإلمجاع وكان
التحفظ دايلنا أساسي األساس دايلو أن ابلفعل جا هاذ القانون

طيب ،السيد الرئيس ،السيد الرئيس ،إبجياز من فضلك ،إبجياز.
النائب السيد شقران أمام رئيس الفريق االشرتاكي (نقطة

نظام):

لسد الفراغ التشريعي يف جمال ما يسمى مبحاربة السطو على
العقارات من خالل توحيد العقوبة خبصوص تزوير بني مجيع
املهنيني املختصني املعهود إليهم بتحرير العقو،د ولكن ال حظنا
على هاذ املشروع ضعف البناء التشريعي فالتشريع اجلنائي

السيد الرئيس احملرتم ،وأان عهدي ليس بطويل هبذه املؤسسة
احملرتمة ،أعمل فقط على احرتام القانون وعلى إحرتام هذه
املؤسسة ،اليت أقدس تواجدي هبا ،وال أحب دائما أن أقع يف
منطق الشخصنة أو التشخيص ،وأحتفظ عن رد ما تلفظ به الزميل
األستاذ وهيب لسببني ،السبب هو هذا املقام ال يسمح

ابلتحديد كيطلب استحضار الظاهرة اجلرمية يف كل أبعادها
وبشكل مشويل لضمان النجاعة التجرمي والحتواء الظاهرة ،ألن
حترير العقود ختتلف صورها ابختالف املهنيني وهذا اللي ذكران
خالل اجللسة ،وابلتايل ال يستقيم ال منطقا وال تشريعا إخضاعه

ابلتشخيص ،والسبب الثاين هو أخالقي واألعراف املهنية حتول
دون أن أتطرق إىل زميلي أقدم مين هنا يف املؤسسة ويف املهنة،
شكرا.

لنفس السياسة العقابية الفصل  151من خالل النقاش اعتربانه
نشاز يف البناء التشريعي ككل ،فاحملامي حيال عليه العقد الثابت
يف التاريخ ،حجيته تكون جمرد حجية ال ختتلف عن حجية العقد

السيد الرئيس:
طيب ،السيدات والسادة النواب ،انطالقا من النقاش وكذلك
انطالقا من التصويت الذي مت داخل اللجنة واللي كان ابإلمجاع،
وحفاظا على روح التوافق كنطلب منكم رفع اجللسة ملدة مخس
دقائق.

الرمسي ،كما أن املساطر اليت خيضع هلا العقد العريف العقد الرمسي
ليست ذاهتا ،هكذا ال يستقيم أن تكون اإلطارات خمتلفة قانوان
ويتم توحيد السياسة العقابية ،فهناك انزالقات ،فعال مهنية ،ولكن
حتيني احتواء أي ظاهرة يكون ابستحضار خصوصيتها ،وقبل هذا

نستمر يف مناقشة املشروع القانون وأتقدم ابلشكر اجلزيل

وداك احرتام النصوص القانونية ذات الصلة ،واحرتاما كان موقفنا
الستحضار البناء التشريعي وكنرفضو النشاز اخلاص به ،ولكن
على ما مت التوصل إليه خالل النقاش مع السيد الوزير ،أن

السيد الرئيس:
للمعارضة على تفهمها سياق النقاش وكالعادة على حتلّيها بروح
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الكلمة للسيد الوزير ،السيد وزير السياحة معذرة ،نظرا لبعض
اإلكراهات للسيد الوزير املكلف ابلعالقات مع الربملان ،تفضل.

املالحظات دايلنا غيتم تضمينها يف القانون يف جملس املستشارين،
لدا كنقول أان املوقف دايلنا ابلتصويت يكون على هاد األساس،
وشكرا.

السيد مصطفى اخللفي ،الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة

السيد الرئيس:

املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين:

شكرا للسيدة النائبة،

بسم هللا الرمحن الرحيم.

أعرض املادة األوىل للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

السيد الرئيس،

املوافقون :اإلمجاع

السيدات والسادة األعضاء اجمللس املوقرين،

املعارضون :ال أحد

املشروع اليوم هو يهم مؤسسة األعمال اإلجتماعية األشغال
العمومية يف إطار قراءة اثنية ،والذي صودق عليه يف جملس

املمتنعون :ال أحد

املستشارين ،مث بعد ذلك يف جملس النواب ،مث بعد ذلك يف جملس
املستشارين ،اليوم يف احملطة الثانية هنا ابجمللس ،متت مالءمة بعض
املواد ،املادة  ،9املادة  01و 09و 09ملالءمة تسمية الوزارة

أعرض املادة الثانية للتصويت ،كما صادقت عليها اللجنة:
املوافقون :اإلمجاع

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت كما صادقت عليها
اللجنة:

واملادة  91إبضافة عبارة النصوص اجلاري هبا العمل ،و هلذا
نلتمس ،اعتماد هذه املالءمة البسيطة اليت متت يف اجللسة العامة
بعد التصويت عليها ابإلمجاع يف جلنة البنيات األساسية والطاقة
واملعادن والبيئة ،خاصة وأن هذا املشروع له وقع إجيايب على
املوظفني واملنخرطني يف هذه املؤسسة ،وشكرا.

املوافقون :اإلمجاع

السيد الرئيس:

املعارضون :ال أحد

شكرا السيد الوزير ،شكرا للسيد مقرر جلنة البنيات األساسية

املمتنعون :ال أحد

والطاقة واملعادن والبيئة ،السيد النائب حسن الفياليل ،منر اآلن
إىل عملية التصويت:

املعارضون :ال أحد
املمتنعون :ال أحد

صادق جملس النواب ابإلمجاع على مشروع قانون رقم

أعرض املادة  9للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

 11.33يقضي بتغيري وتتميم جمموعة القانون اجلنائي.

املوافقون :اإلمجاع

شكرا للسيد الوزير ،وللسيدات والسادة النواب .منر اآلن إىل
مناقشة مشروع قانون رقم  94.01يقضي إبحداث مؤسسة
األعمال اإلجتماعية لألشغال العمومية يف إطار قراءة اثنية،

املعارضون :ال أحد
املمتنعون :ال أحد
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أعرض املادة  01للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

صادق جملس النواب على مشروع قانون  31.31يقضي

املوافقون :اإلمجاع

إبحداث مؤسسة األعمال اإلجتماعية لألشغال العمومية يف

إطار قراءة اثنية له.

املعارضون :ال أحد
أعرض املادة  09للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

منر اآلن إىل املشروع املوايل مشروع قانون رقم  91.09بتغيري
وتتميم القانون رقم  01.22املتعلق مبدونة التأمينات ،الكلمة
للسيد الوزير.

املوافقون :اإلمجاع

السيد مصطفى اخللفي ،الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة

املعارضون :ال أحد

املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين ابلنيابة

املمتنعون :ال أحد

عن السيد حممد بنشعبون ،وزير االقتصاد واملالية:

املمتنعون :ال أحد

بسم هللا الرمحن الرحيم.

أعرض املادة  09للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

السيد الرئيس،

املوافقون :اإلمجاع

السيدات والسادة أعضاء اجمللس احملرتمني،

املعارضون :ال أحد

يشرفين نيابة عن السيد وزير اإلقتصاد واملالية أن أتقدم بعرض

املمتنعون :ال أحد

مشروع القانون  91.09يغري ويتمم القانون  01.22املتعلق
مبدونة التأمينات ،والذي صودق عليه ابإلمجاع من طرف جلنة
املالية والتنمية اإلقتصادية ،املشروع أييت يف إطار عملية التنزيل

أعرض املادة  91للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:
املوافقون :اإلمجاع

املالية التشاركية يف بالدان وخاصة ابعتماد التأمني التكافلي ،الذي
يعد آلية دستورية يف تفعيل املالية التشاركية ،مت إعداد هاذ املشروع
بناء على مالحظات اللجنة الشرعية للمالية التشاركية املنبثقة عن
اجمللس العلمي األعلى ،وذلك من أجل مالءمته مع مبادئ وأسس

املعارضون :ال أحد
املمتنعون :ال أحد
أعرض مشروع القانون برمته للتصويت يف قراءة اثنية له:

التأمني التكافلي املنبثقة من أحكام الشريعة اإلسالمية
ومقاصدها ،يهم هذا املشروع:

املوافقون :اإلمجاع
املعارضون :ال أحد

أوال -مالءمة اإلطار القانوين احلايل على مستوى التأمني التكافلي

املمتنعون :ال أحد

مع أحكام الشريعة اإلسالمية ومقاصدها ،وذلك عرب إضافة
مصطلحات تتعلق بعقد االستثمار التكافلي ،صندوق التأمني
التكافلي ،حساب التأمني التكافلي ،حساب إعادة التأمني
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السيد الرئيس،

التكافلي وغريها ،أيضا إعادة النظر يف منظومة تغطية األخطار
أيضا اعتبار املقاولة املعتمدة لتدبري التأمني التكافلي جمرد مقاولة
للتسيري وليس هلا حق يف متلك أموال املشرتكني ،وأيضا التنصيص
على ضرورة إعداد نظام لتسيري الصندوق التأمني التكافلي ،فضال
عن عدد من املقتضيات اإلجرائية املتعلقة هبذا اجملال ،وخاصة ما

السيدين الوزيرين،
السادة النواب والنائبات احملرتمات،
إننا يف فرق األغلبية ،نعترب أبن مشروع هذا القانون وما أتى به
من تعديالت ،هتم التأمني التكافلي وعالقته ابألبناك التشاركية،
قد أتى يف الوقت املناسب والضروري لعمل هذه األبناك .ونعترب

يهم وجوب احرتام األحكام الشرعية اخلاصة ابإلرث واهلبة
والوصية يف تعيني مستفيد أو مستفيدة يف عقود التأمني التكافلي
العائل.

أن هذا النوع من التأمني هو شرط وجود ابلنسبة هلذه األبناك،
ابعتبار أن خصوصياته اإلسالمية تالئم خصوصيات األبناك
التشاركية ،ونعترب أيضا أبن مشروع هذا القانون جاء لسد الثغرات

من جهة اثنية ينص هاذ القانون على مراجعة تقنية لبعض أحكام
مدونة التأمينات مع مستوى التعريفات املتداولة يف التأمني

املوجودة يف مبدأ املنافسة الشريفة ،بني املؤسسات البنكية التجارية
العادية وبني األبناك التشاركية اليت ليس يف وسعها اإللتجاء إىل
التأمني العادي.

التقليدي أو إدراج بعض األعمال ضمن هاذ املشروع ،من ذلك
إعطاء اإلمكانية ملقاوالت التأمني وإعادة التأمني التكافلي ملزاولة
كل أصناف التأمني التكافلي ،أيضا هنالك مقتضيات تتعلق
بتخصص البنوك التشاركية دون غريها من البنوك يف عرض التأمني

وعليه فإننا نعترب أبن املغرب هبذا املشروع ،أكمل عقد هذا املنتوج
البنكي وجعل احلكومة تفي بكافة تعهداهتا وإلتزاماهتا جتاه هذه
األبناك وجتاه املستثمرين فيها.

عملية التأمني التكافلي العائلي والتأمينات التكافلية املتعلقة
ابإلسعاف والقرض كما ختتار مجعيات السلفات الصغرية املعتمدة
ملزاولة عملية التمويل التشاركي املعتمدة ملزاولة عملية التمويل

ولعل ما يعطي حصانة ومناعة أكثرهلذا املشروع ،هو أنه

التشاركي يف عرض عمليات التأمني التكافلي ،العائلي والتأمينات
التكافلية ضد احلريق والسرقة املربمة من طرف عمالئها.

 .0حاز رأاي ابملطابقة من طرف اللجنة الشرعية للمالية التشاركية
التابعة للمجلس العلمي األعلى.
 .9أنه ربط كل اإلجراءات املرهونة واملتعلقة هبذا النوع من التأمني
التكافلي برأي املطابقة صادر مسبقا عن اجمللس العلمي
األعلى .وهذه ضمانة حقيقية من أن هذا التأمني لن يزيغ

تلكم السيد الرئيس احملرتم ،السيدات والسادة النواب
احملرتمون ،أهم املقتضيات اليت جاء هبا مشروع القانون املعروض
على أنظاركم ،والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته.
السيد الرئيس:

عن املبادئ اإلسالمية اليت اقيم عليها .فقط هنا البد أن
نلتمس من اهليئة الشرعية أن تواكب هذا األمر ابلسرعة
والفعالية املطلوبة.

شكرا للسيد الوزير ،نفتح ابب املناقشة إبعطاء الكلمة للسيد عبد
الرمحن أبليال إبسم فرق األغلبية.

 .1إن مشروع هذا قانون حظي إبشادة وإمجاع من طرف اجلميع
يف جلنة املالية والتنمية اإلقتصادية.

النائب السيد عبد الرمحن أبليال:
بسم هللا الرمحن الرحيم.
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وعليه فنحن يف فرق األغلبية نثمن بدوران ونصوت ابإلجياب على

دايل هاد مشروع القانون ،ألنه من  9101هاذ القطاع دايل

هذا القانون .نتمىن أن يساهم بشكل كبري ومباشر يف جعل
األ بناك التشاركية عند الغاايت واألهداف اليت أتت من أجلها،
وجيعلها خاصة تعرض بيسر كافة منتوجاهتا على العموم ،كما
نتمىن أن يشكل التأمني التكافلي والتشاركي ،إىل جانب التأمني

يعين التمويل التكاملي كان كيعيش غري على رجل وحدة ،أنه
كاين أبناك يعين تشاركية ولكن ما كاينش يعين قطاع التأمني اللي
كيواكب هاذ القطاع هذا حبيث أنه هاذ األبناك التشاركية بدات
كتعطي يعين منتوجات ،ولكن بدون أن يكون عندها يعين أن

التأمني للتجاري العادي ،آلية من آليات النموذج التنموي اجلديد
الذي دعا إليه صاحب اجلاللة ،امللك حممد السادس ،نصره هللا،
وشكرا.

تكون مؤمنة مما خيلق مشاكل ال لألبناك وال كذلك حىت يعين
للمستفيدين.
يعين استحضران كذلك ،السيد الرئيس ،الطابع اإلسرتاتيجي دايل
هاذ القطاع يعين ابلنسبة لإلقتصاد الوطين ،حبيث أننا يعين واخا
هاذ األبناك بدات يف  9101يعين اي اله تقريبا عندان أقل من

السيد الرئيس:
شكرا للسيد النائب ،إبسم فرق املعارضة ،الكلمة للسيد النائب
أمحد التومي.

 011ألف حساب اللي تفتحات ،رمبا يعين هاذ كان هلاذ قطاع
التأمني ما كانش رمبا كان له دور ،حبيث أنه كنا ننتظرو أنه يكون
يعين هاذ القطاع يعرف واحد يعين االزدهار يعين أكرب.

النائب السيد أمحد التومي:
بسم هللا الرمحن الرحيم.

كنعرفو السيد الرئيس ،أنه واحد العدد دايل املواطنني املغاربة يعين
ما ع ّدهومش حساابت بنكية ،أان كنظن هاذي رمبا يعين األبناك

السيد الرئيس احملرتم،

التشاركية غادي تساهم ابش غرتفع من هاذ يعين اإلندماج
البنكي ،وهنا كان يعين احلكومة مشات فهاذ يعين فهاذ اإلجتاه،
ورمبا احنا كنعطيوها اآلن الوسيلة ابش متشي يعين أبعد.

السيدين الوزيرين احملرتمني،
السيدات والسادة النواب احملرتمني،
يشرفين ،إبسم فرق املعارضة ،أن نساهم يف النقاش حول مشروع

السيد الرئيس ،اللي مهم فهاذ الشي كلشي هو التنزيل ،ألنه
خصنا يعين ما خصناش نبقاو معطلني بزاف هاذي عامني واحنا
ياله تنديرو هاذ القضية دايل التأمني ،يف حني أنه هاذ القطاع راه

قانون 91.01الذي يغري ويتمم القانون  01.22اللي كما هو
معروف ،هوقانون عن مدونة التأمينات.

هو سباق دويل حمموم ،راه كاين يعين إفريقيا اجلنوبية ،كاين
نيجرياي ،كاين مصر ،كاين تونس ،كاين واحد العدد ،احنا خصنا
حىت احنا نسرعو هباذ يعين إيال دران هاذ القوانني نديروها خنرجوها

السيد الرئيس ،كان نقاش مستفيض ،كان نقاش علمي ومايل اللي
استمرعلى طول يومني ،واللي كان انفعل فيه السيد الوزير وقدم
واحد العدد دايل اإليضاحات ،واحد العدد اللي مكنت السادة
النواب من التعرف عن قرب عن هاد الورش املهم.

ونسرعو هبا ،ألنه راه هاذ األبناك التشاركية راه واحد الرقم يعين
كبري جدا حبيث أنه وصالت املعامالت دايل األبناك التشاركية
اآلن ما يزيد على  9تريليون دوالر اللي كاينهذا ،ويف 9191

السيد الرئيس ،املناقشة دايل هاد مشروع القانون ،استحضران
واحد العدد دايل املسائل ،أوال استحضران الطابع االستعجايل
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غتوصل  4تريليون دوال ،فإيال جبنا غري %0من هذا غادي
نكونو واحد الرقم اللي ميكن نضخوه يف اإلقتصاد الوطين.

نزيدو للقدام ألنه الرهان كبري واالستفادة غتكون أكرب ،وشكرا
السيد الرئيس.

أان كنظن السيد الرئيس ،السادة الوزراء ،يعين التنزيل راه مهم،

السيد الرئيس:

واحنا عندان طموح ألنه يعين هاذ la place financiére
دايل الدار البيضاء هاذ القطب املايل دايل الدار البيضاء ما
غيمكنش يزيد للق ّدام يعنهي بال ما تساهم فيه هاذ األبناك
التشاركية ،يعين هذا راه شيء مهم ،كذلك احنا:

شكرا للسيد النائب ،منر اآلن إىل عملية التصويت:
أعرض املادة  0للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:
املوافقون :إمجاع

ابش

املعارضون :ال أحد

ندخلو CEDEAOيعين اجملموعة االقتصادية اإلفريقية والعديد

املمتنعون :ال أحد

السيد

الرئيس،

احنا

عندان

واحد

الطموح

من الدول هاذ الدول دايل غرب إفريقيا راه كيشوفو يف املغرب
هو منارة إسالمية ،فإيال ما جيناش احنا وامسيتو واستغلينا هاذ

أعرض املادة  9للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:
املوافقون :إمجاع

الفراغ هذا رمبا غادي نكونو ندمو عليه من بعد ،وغادي جييو ليه
واحد العدد دايل يعين دايل يف آخرين.

املعارضون :ال أحد

أخريا وليس آخرا السيد الرئيس ،هو أنه خصنا ما خصناش خنافو
من فتح السوق ألنه كنشوفو دااب ملّي شفت أان هاذ السوق دايل
األبناك التشاركية درانها يعين ب ..مع األبناك املغربية ،داير حبال
إيال احنا كتخوفو من هاذ األبناك رمبا اخلارجية ما خصناش

املمتنعون :ال أحد
أعرض املادة  1للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:
املوافقون :إمجاع

نتخوفو من هاذ الشي ،إيال بقينا هكا رمبا حىت التنافسية ما
غكتكونش فذاك املستوى اللي تنديروا ،إيال كانت غري des
 féliallesغريهذا ما غاديش ،أان كنظن ما خصناش نتخوفو

املعارضون :ال أحد
املمتنعون :ال أحد
أعرض املادة  4للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

من هاذ الشي ألنه عندان احلمد هلل عندان واحد القطاع بنكي
اللي مزدهر عندان يعين شركات بنكية اللي موجودة إبفريقيا ،فإيال
دخلنا احنا إلفريقيا وكنطلبو فتح األسواق يف إفريقيا وكنسدو
األسواق دايلنا هذا راه غيكون مشكل ،واحد النهار غادي يقول

املوافقون :إمجاع
املعارضون :ال أحد
املمتنعون :ال أحد

لنا إيوا كيفاش أنتما ها أنتم يف إفريقيا ها السريونس ،ها األبناك
ولكن يعين يف السوق املغربية كنظن ما خصناش نتخوفو ،خصنا

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما عدلته وصادقت عليه
اللجنة:
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املوافقون :إمجاع

ابألسف ما كيتمكنوش من الكتابة ،ولكن كتلقاهم كيتكلموا
واحد  4اللغات و 5اللغات ،وعندهم واحد التجربة مرتاكمة
لسنوات متعددة ،فلهذا ارأتينا أننا نقرتحو عليكم هاد املشروع
دايل التعديل دايل هاديك املادة ابش منددو ديك الفرتة االنتقالية،
ابش ميكن لنا ندجمو هاد الناس اللي كيمارسوا ما زال يف املناطق

املعارضون :ال أحد
املمتنعون :ال أحد
صادق ابإلمجاع جملس النواب على مشروع قانون رقم

الصعبة ،ابش ميكن هلم يكون عندهم الواثئق دايهلم ابش ميارسوا
العمل دايهلم ،هذا هو اهلدف من هاد التعديل دايل هاد القانون
املنظم ملهنة اإلرشاد السياحي ،وشكرا.

 31.33بتغيري وتتميم القانون رقم 31.11املتعلق مبدونة
التأمينات.
منر اآلن إىل مشروع قانون رقم  21.09بتغيري القانون رقم

السيد الرئيس:

 15.09املتعلق بتنظيم مهنة املرشد السياحي ،لكم الكلمة السيد
الوزير.

شكرا للسيد الوزير ،شكرا للسيد النائب حممد احلافظ مقرر جلنة
القطاعات اإلنتاجية.

السيد حممد ساجد ،وزير السياحة والنقل اجلوي والصناعة

التقليدية واالقتصاد االجتماعي:

منر إىل عملية التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون:

شكرا السيد الرئيس،

املوافقون :إمجاع

السيدات والسادة النواب احملرتمني،

املعارضون :ال أحد

هذا املشروع رقم من  21.09مشروع قانون يتعلق بتعديل
املشروع األصلي املنظم دايل املهنة دايل املرشد السياحي اللي
كان صادق عليه الربملان سنة  ،9109هاد املشروع املنظم ملهنة

املمتنعون :ال أحد
صادق جملس النواب على مشروع قانون رقم  11.33بتغيري
القانون رقم  21.30املتعلق بتنظيم مهنة املرشد السياحي.

اإلرشاد السياحي كان نص يف واحد املادة دايلو على واحد الفرتة
انتقالية دايل سنتني ،ابش مي ّكن الناس اللي كيزاولو هاد املهنة
ميدانيا واللي ما عندمهش شواهد منصوص عليها يف القانون ،أهنم
يتسلم االعتمادات ابش ميكن هلم ميارسوا العمل دايهلم ،هاد الفرتة

شكرا للسيد الوزير ،شكرا للسيدات والسادة النواب.

دايل السنتني خالهلا الوزارة نظمت أواخر  9101واحد مباراة
بنص تنظيمي اللي مكنت من ترسيم واحد العدد كبري دايل
املرشدين السياحيني امليدانيني ،وصلنا لواحد العدد دايل 0911
مرشد السياحي للي مت تسليمهم االعتمادات للمزاولة دايل املهمة
دايهلم ،ولكن الحظنا فديك الفرتة دايل اإلمتحان أنه كاين واحد
العدد دايل املرشدين السياحيني ابخلصوص يف املناطق اجلبلية اللي
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