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 التاسعة والستني حمضر اجللسة
 
 فرباير 6)ه9341 مجادى األوىل 91 الثالاثء: التاريخ
 م(.1098
  رئيس جملس النواب. ،احلبيب املالكي السيد: الرائسة

والدقيقة  الزوا ةالثالثابتداء من الساعة  ،ةقدقي عشرون :التوقيت
 .التاسعة

 مقرتح قانون يقضيالدراسة والتصويت على  جدول األعمال:
واملتعلق مبدونة  41.08من القانون رقم  493بتعديل املادة 

 9.99.9.8احلقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم 
 .1099نونرب  11/ 9341من ذي احلجة  12الصادر يف 

 
 جللسة:ا رئيس احلبيب املالكي، رئيس جملس النواب لسيدا

بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف 
 .املرسلني

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،

يعقد جملسنا يومه جلستني تشريعيتني، األوىل ختصص للدراسة 
والتصويت على مقرتح قانون، واجللسة الثانية ختصص للدراسة 

مشاريع قوانني كما صادقت عليها اللجان  1والتصويت على 
املختصة، فيما خيص اجللسة األوىل سنناقش بنوع من االعتزاز  

ة يف درت يف املسامكون أن اجمللس ومكوانت اجمللس هي اليت اب
إنتاج التشريع. اجللسة األوىل ستخصص للدراسة واملصادقة على 

 41.08من القانون رقم  493مقرتح قانون يقضي بتعديل املادة 
قم واملتعلق مبدونة احلقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهري الشريف ر 

نونرب  11/ 9341من ذي احلجة  12الصادر يف  9.99.9.8
يف نفس السياق أعطي الكلمة ألحد واضعي . إذن 1099

 .املقرتح لتقدميه

 :النائب السيد حممد اشرورو رئيس فريق األصالة واملعاصرة

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 شكرا السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،

مقرتح قانون الذي يتشرف فريق األصالة واملعاصرة لتقدميه أمام 
 41.08من القانون  493املوقر يتعلق بتعديل املادة  اجمللس

 .املتعلق مبدونة احلقوق العينية

السيد الرئيس، من دواعي قسمة العقار هو رفع ضرر الشركة حىت 
قرر ي يتسىن لكل شريك اإلستئثار بنصيبه املشاع بعد فرزه ما مل

من  493بيع العقار ابملزاد العلين إذا تعذرت قسمته، واملادة 
املتعلق مبدونة احلقوق العينية كتأكد أن دعوى  41.08القانون 

القسمة إذا تعلقت بعقار حمفظ ال تقبل إال إذ وجهت ضد مجيع 
 .الشركاء ومت تقييدها تقييدا إحتياطيا

التقييد وكما هو معلوم السيدات والسادة النواب يهدف 
اإلحتياطي كإجراء حتفظي مؤقت يقيد ابلرسم العقاري يهدف إىل 
احلفاظ على رتبة التقييد النهائي إذا تعذر إجراء هذا األخري، 

من الظهري املتعلق ابلتحفيظ العقاري كتنص على أنه  82واملادة 
ميكن لكل من يدعي حقا على عقار حمفظ أن يطلب تقييدا 

 .قتااحتياطيا لإلحتفاظ به مؤ 

السيد الرئيس، ما غاديش ندخل يف التفاصيل ولكن ميكن يل 
نقول أبنه هاد اإلجراء هذا غادي ميكن واحد العدد دايل 
املواطنات واملواطنني اللي كيكونوا شركاء على الشيع يكونوا 
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متافقني ابش يديروا القسمة، أن التقييد اإلحتياطي يبقى ساري 
احد ئي، وابلتايل غادي منكنوا و املفعول إىل أن يصدر احلكم النها

العدد دايل العمليات العقارية مت يف ظروف مناسبة وظروف تتسم 
لى بتبسيط املساطري، وابلتايل يعين نقرتح يعين التعديل التايل ع

كالتايل: " ال تقبل الدعوة القسمة   493املادة املتعلقة ب املادة 
تياطيا، إذا دا احإال إذا وجهت ضد مجيع الشركاء ومت تقييدها تقيي

تعلقت بعقار حمفظ"؛ وتتم إضافة فقرة "يستمر مفعول التقييد 
اإلحتياطي املذكور إىل حني صدور حكم حائز لقوة الشيء 
املقضي به"، إذن هذا التعديل كما صادقت عليه اللجنة مشكورة، 
نتمىن أن يكون هذا املقرتح قانون يعين انطالقة جديدة ملقرتحات  

حات ني أن يعين احلكومة تتفاعل إجيابيا مع املقرت كثرية يعين لنب
دايل النائبات والنواب، وميكن نسجلوا أبنه هادي يعين طفرة 
 اترخيية يف التاريخ دايل جملس النواب اللي كنتمناو من السيد الوزير

املكلف ابلعالقات مع الربملان ابش حيرك شي شوية احلكومة ابش 
كاين   ني خاصة إيال عرفنا أبنهتفاعل مع مجيع املقرتحات القوان

عدة وزراء يعين نقدروا نقولوا تيعكزو شي شوية ابش جييو يناقشو 
معاان مقرتحات القوانني، إذن تنتمناوا إن شاء هللا أنه املستقبل 

 .يكون مستقبل دايل املقرتحات القوانني ابخلصوص، وشكرا لكم

 :الرئيسالسيد 

سيد إبعطاء الكلمة لل شكرا للسيد الرئيس أفتح ابب املناقشة
 .النائب عبد هللا املسعودي إبسم األغلبية

 :النائب السيد عبد هللا املسعودي

 شكرا السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

إطار  فريق التجمع الدستوري يف يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم
من القانون رقم  493مناقشة مقرتح قانون يقضي بتعديل املادة 

41.08 

 :الرئيسالسيد 

 .أعتقد السيد النائب احملرتم أعتقد إبسم األغلبية

 :النائب السيد عبد هللا املسعودي

 إبسم األغلبية، 

 ،شكرا السيد الرئيس

ح األغلبية يف إطار مناقشة مقرت  يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم
املتعلق  41.08من القانون رقم  493قانون يقضي بتعديل املادة 

مبدونة احلقوق العينية وهو مقرتح جاء ليحمي احلق يف امللكية 
وحيقق األمن التعاقدي من خالل جتاوز اإلشكاالت النامجة عن  

الواردة  ةكون إعمال النص العام ابلنسبة ملدة التقييدات اإلحتياطي
يف النصوص اخلاصة ال يستند إىل مربرات قوية كما جاء ذلك يف 
تقدمي املقرتح، وهلذا جاء هذا املقرتح ليضمن استمرارية التقييد 
اإلحتياطي إىل هناية الدعوى املرفوعة على اعتبار أن دعوى 
القسمة قد تستغرق مدة تتجاوز بكثري مدة التقييد اإلحتياطي 

 .املشار إليه 82الفصل املنصوص عليها يف 

وقد أمثر النقاش الذي كان حبضور السيد وزير العدل عن جتويد 
من القانون املتعلق ابحلقوق  493هذا املقرتح املتعلق بتغيري املادة 

العينية وذلك ابلتنصيص على أن يستمر كما قال األخ أن يستمر 
قوة لمفعول التقييد اإلحتياطي املذكور إىل حني صدور قرار حائز 

 الشيء املفضي به بدل الصيغة اليت وردت يف املقرتح واليت ربطت
استمرارية التقييد اإلحتياطي إىل هناية الدعوى املرفوعة األمر الذي 

 .أدى إىل إمجاع اللجنة على الصيغة اجلديدة
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 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 أيها احلضور الكرمي،

حا تقنيا لذي نعتربه مقرت إنه بتصديقنا اليوم على هذا املقرتح ا
حمضا، إمنا نكرس انفتاح األغلبية على كل املقرتحات مهما كان 
مصدرها ألن الغرض األمسى من تشريعاتنا هو خدمة مواطنينا 
وبلدان ابلدرجة األوىل، إننا سنبقى إىل جانب كل املقرتحات اليت 
 تكون بناءة وتقدم قيمة مضافة للقوة اإلقرتاحية جمللسنا املوقر

ونغتنمها فرصة لكي جندد دعوتنا إىل إيالء مقرتحات القوانني كل 
العناية سواء عرب جتويدها أو تبنيها من طرف احلكومة يف حالة 

 .وجود فراغ تشريعي خبصوص املواضيع اليت تتعاطى معها

 وال يفوتين هبذه املناسبة أن أنوه إبسم األغلبية ابلتجاوب اإلجيايب
 ا املقرتح، بل ومع مقرتح سابق تقدمتللسيد وزير العدل مع هذ

به فرق وجمموعة األغلبية حيث مت تشكيل جلنة فرعية لدراسة 
من نفس القانون، مما يؤكد أننا بصدد  1مقرتح قانون بتغيري املادة 

تكريس ثقافة جادة يف إطار التعاون بني اجلهازين التنفيذي 
 .والتشريعي، والسالم

 : السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، الكلمة إبسم فريق األصالة واملعاصرة للسيدة 
 .النائبة مالكة خليل

 :النائبة السيدة مالكة خليل

 شكرا السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة ممثلي األمة،

أتشرف أبخذ الكلمة إبسم فريق األصالة واملعاصرة خبصوص 
من القانون رقم  493 مقرتح قانون القاضي بتعديل املادة

 .املتعلق مبدونة احلقوق العينية 41.08

وال يفوتين بداية تسجيل ارتياحي بل اعتزازي على حد قول رئيس 
اجمللس لكون كلميت تنصب على مقرتح قانون، مقرتح قانون اآللية 
التشريعية اليت نظر هلا لتكون حمورا عمل هذه املؤسسة، مقرتح 

نال يبدو نظراي متاحا وعمليا بعيد امل قانون احلق الدستوري الذي
إنه وحبق السهل املمتنع سبب هذا الوضع هو ضعف جتاوب 
احلكومة مع هذه اآللية، وهذا احلق الدستوري وأقصد ابلتجاوب 
 التجاوب الفعلي املتجسد يف إدراج مقرتحات قوانني للمناقشة
ومنحها األولوية، جتاوب ال ميكن دحض ضعفه بتصرحيات مبثابة 
درء الرماد يف العيون، فالضعف يف التجاوب مع مقرتحات القوانني 
حاضر يف سياسة احلكومة، وال أدل على ذلك أن حصيلتنا ملا 
يناهز السنة والنصف جد ضعيفة، ونتمىن أن يكون هذا املقرتح 
وحبق لبنة أساس تعيد فيه احلكومة النظر يف موقفها اجتاه مبادرات 

 .هذه املؤسسة أعضاء وفرقا

 السادة الوزراء،

من مدونة احلقوق العينية  493إن مقرتح القانون بتعديل املادة 
قار ابلنسبة لدعوة قسمة ع يرمي إىل جعل التقييد اإلحتياطي

حمفظ ساري املفعول إىل غاية هناية الدعوة، وذلك خالفا ملا هو 
، من ظهري التحفيظ العقاري 83، 82منصوص عليه ابملواد 

 .واملنظمة للتقييد اإلحتياطي بشكل عام

فاملمارسة العملية أابنت عن عدة إشكاالت من اعتبار التقييد 
ي لدعوة القسمة يف العقار احملفظ اإلحتياطي إجراء إلزامي مواز 

وشرط من شروط قبوهلا، يف مقدمتها عدم استحضار صفة 
الشركاء على الشياع والذين يعتربون مالكا مما جيعل املنازعة يف 
اإلستحقاق غري واردة، وابلتايل عدم أمية الرتتيب يف التقييد 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  7102أكتوبر     

 -  

 

4 

لشق اوالذي يعترب الغاية من التقييد اإلحتياطي، كما أن فرض هذا 
اإلجرائي يف هذه الدعوة يشكل زايدة غري مستساغة يف األعباء 
والتكاليف ابلنسبة للمتقاضني اليت غاية دعواهم اخلروج من حالة 
الشياع وفرز أنصبتهم، ومن املفروض تبسيط اإلجراءات يف 
وجههم خصوصا بعد الرفع املهول يف الواجبات اليت تستخلصها 

 .ييدتقييد، وكل عملية متديد للتق الوكالة الوطنية عن كل عملية

 السادة الوزراء،

إن احلكامة تستدعي منا رصد مثل هذه النصوص اليت ليست 
جمرد نصوص تقنية، فإذا اعتربان مقياس احلكامة يف اجملال القضائي 
إمنا هو توفري كل ما من شأنه حتقيق نتائج واضحة وملموسة 

ا اهلدف، حقق هذللمواطنني، فهذا النص يف صيغته املعدلة سي
ألنه ارتكز ابألساس على واقع معاش، واقع الكم اهلائل من 
الدعاوي أمام احملاكم اختلف بصددها العمل القضائي، ومن 
طرف الفاعلني القانونيني مت رصد نقذ بناء، ختاما نتمىن من جديد 
أن يكون جتاوب احلكومة مع هاذ املقرتح جمرد بداية لبناء طرح 

 ن مقرتحات القوانني نساء ورجال هذه املؤسسةتشريعي حتت عنوا
 .أهل له

 :السيد الرئيس

 .شكرا لك، الكلمة للسيد الوزير ابسم احلكومة

السيد مصطفى اخللفي، الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة 
 :املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس،

 والسادة النائبات والنواب احملرتمات واحملرتمني،السيدات 

أوال أعرب بدوري عن سعاديت أننا ندشن مرحلة هتم التفاعل 
اإلجيايب مع مقرتحات القوانني، تعبري من احلكومة عن ضرورة 

اإلنتقال إىل مرحلة جديدة ال نقتصر فيها على املشاريع، بل أيضا 
من الدستور،  81قا للفصل على املبادرة التشريعية الربملانية تطبي

من القانون التنظيمي لعمل احلكومة،  14وأيضا تطبيقا للمادة 
مقرتح  13احلصيلة اليوم احلمد هلل عندان احلكومة تلقت حوايل 

مقرتح قانون، النص الذي بني  39قانون، وحنن جاهزون حلوايل 
أيدينا اليوم هو نص يتعلق بقضية أساسية هتم محاية حقوق الغري 

ى املستوى عقاراهتم وأمالكهم، واملقرتح اليوم نعتقد أبنه عل
 .سيساهم بشكل أكرب يف صيانة هذه احلقوق، وشكرا

 :السيد الرئيس

السيد الرئيس خاصك ..، شكرا للسيد الوزير، أعرض الباب
تصفق حىت على النواب، شكرا، أمتىن أن تتجاوب احلكومة مع 

س الضغط ر والسيد الوزير سنماعدد متزايد من مقرتحات القوانني، 
 .عليه يوميا إن شاء هللا

 .اإلمجاع :أعرض للتصويت املادة الفريدة املكونة ملقرتح القانون

 .181املوافقون: 

 .املعارضون: ال أحد

 .املمتنعون: ال أحد

مقرتح قانون يقضي بتعديل املادة  جملس النواب علىصادق 
 .مبدونة احلقوق العينيةاملتعلق  60.98من القانون رقم  613

 
 

 


