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  10:االجتماعـاتعدد 

  ساعتان: ساعات العملعدد 

 :وع القانونرعلى مش التصويتنتيجة 

افقون:–  الأحد: املمتنعون –0املعارضون: –     7املو

 التقرير: قام بإعداد هذا الطاقم اإلداري الذي

 الس يدة زهرية زيك )رئيسة مصلحة اللجنة( -

 كجيالس يد أ محد  -

 الس يد محمد ادعيجو -

 الس يدة رجاء النيازي -



 بسم هللا الرمحن الرحمي 

 السيد الرئيس املحترم،

 السيدات والسادة الوزراء املحترمون،

 السيدات والسادة املستشارون املحترمون،

 

نة لج أعدتهأنظار مجلسنا املوقر نص التقرير الذي  علىيشرفني أن أعرض  

أحكام بسن  03.03شروع القانون رقم مةدراس عد انتهائها منالقطاعات اإلنتاجية ب

 حية وعقود النقل الجوي للمسافرينخاصة تتعلق بعقود األسفار واملقامات السيا

 )كما وافق عليه مجلس النواب(.

ماي  81االثنين  يوم املنعقد اجتماعهامشروع هذا القانون في اللجنة  تدارست 

لجنة، وبحضور السيدة وزيرة العبيد رئيس ا، وذلك برئاسة السيد أبوبكر 0303

 واالقتصاد االجتماعي . والصناعة التقليدية والنقل الجوي  السياحة

تقديم ب السيدة الوزيرة تفضلت وبعد الكلمة الترحيبية للسيد رئيس اللجنة، 

بما  كونه يرتبطلمشروع هذا القانون، واستعجالية  أوضحت فيه أهمية وراهنيةعرض 

السياحة والنقل  قطاعمن تداعيات على ’’ 81كوفيد ’’ أفرزته جائحة فيروس كورونا 

السياحية من شبح اإلفالس،  ، مما استوجب معه العمل على إنقاذ املقاوالتالجوي 



من خالل مشروع هذا القانون ملساعدة  وذلك عبر تنزيل هذه اآللية القانونية 

لظرفية ا ت مالية واقتصادية واجتماعية بسببالقطاعات املعنية والتي تعاني صعوبا

 الحالية.

تتوزع مقتضااااااياته على أربعة  قانون   الساااااايدة الوزيرة أن هذا املشااااااروعوأضااااااافت  

( أبواب، تهااادل إإى إتااااحاااة مقااادمي العااادماااات فرصااااااااااااااااة تعوي  املباااال  املساااااااااااااتحقاااة 4)

يادة ز  دون ، على شكل اقتراح خذمة مماثلة أو معادلة دينبال  بواسطة وصل لزبنائهم

على  قتصادي وبالتاإي تأثيرهبغية الحد من جميع أشكال توقف النشاط االفي السعر، 

مناصااااااااااااااب الشاااااااااااااغل، وأيضااااااااااااااا لتجنب خطر إفالس مقدمي العدمات املغاربة وحماية 

مصاااااااااااااالل الدائنين، ولتحفيز الطلب، والحفاع على قيمة املعامالت باملغرب من خالل 

 تجنب األداءات املرتقب دفعها بالعملة الصعبة.

وعن نفس املقتضاااااااايات أوردت الساااااااايدة الوزيرة أنه تم تحديد فترة زمنية دقيقة  

وبشااااااااااااروط واضااااااااااااحة تهم عقود األساااااااااااافار واملقامات السااااااااااااياحية، وعقود النقل الجوي 

 بساااااااااااااببها ؤ ،  التي تم إلغا(0303شااااااااااااا نبر 03 إإىفاتح مارس )ما بين املبرمجة في الفترة 

عقود : العقود املقرر تنفياااذهاااا خالل الجاااائحاااة ، مع التمييز بين نوعين من التفشااااااااااااا ي 

، ( رفع حالة الطوارئ الصاااااااااااااحيةتاريخ إإى غاية   0303فاتح مارس )الفترة املمتدة من 



اليوم املواإي لتااااااااريخ رفع حاااااااالااااااة )والعقود املقرر تنفياااااااذهاااااااا خالل الفترة املمتااااااادة بين 

 (.0303ش نبر  03إإى غاية  الصحية الطوارئ 

 السيد الرئيس املحترم،

 السيدات والسادة الوزراء املحترمون،

 السيدات والسادة املستشارون املحترمون،

  

مشاركة  والذي عرل 03.03ملشروع القانون رقم  املناقشة العامة وخالل

أجمع املتدخلون على اإلشادة مختلف الفرق واملجموعة البرملانية،  من مس شارين

لجاللة امللك أيده هللا والتي تمخضت عنها إجراءات اس باقية  بالرؤية االس شرافية

 يبر احترازية جنبت بالدنا األسوأ.وتدا

 03.03وبعد التذكير بالظرول االستثنائية التي جاء فيها مشروع القانون رقم 

والتنويه بمبادرة الوزارة تجاه الفاعلين في القطاع السياحي وتفادي إفالس وانهيار 

أزمة القطاع ليست وليدة هذه الظرفية  أن ن علىشار السادة املس شارو ، أاملقاوالت

 0303-0383ة االستراتيجية الصعبة، بل تمتد إإى سنوات خلت وهو ماحاولت الرؤي

، إال أن القطاع ظل يراوح مكانه وظلت مشاكله هي نفسها إن لم تكن قد تداركه

 تفاقمت.



عل ج املس شارين املحترمين إإى عدمأما عن السياحة الداخلية فقد دعا بع  

تثار إال في لحظات األزمات الدولية الا ومناسباتيا، حيث الحديث عنها موسمي

، الربيع العربي، االوبئة...(، في حين يتعين على بالدنا أن تتوفر على استراتيجية اإلرهاب)

كلف ي تملة لهذه العدمة بالشكل الذي يجعل الزبون املحلي يقبل عليها، والذتمك

 .وطنيا سياحته العارجية أمواال مهمة كان باإلمكان ضعها في دورة القطاع

كما كانت املناسبة فرصة إلثارة السادة املس شارين لوضعية الصناع الحرفيين 

التقليديين باعتبارهم فئة مرتبطة ارتباطا وثيقا بقطاع السياحة وباعتبارهم من 

ة الطوارئ الصحية، حيث طالب السادة الفئات األكثر تضررا بفعل إجراءات حال

 املس شارون باعتماد خطة عملية بعد الحجر الصحي إلنعاش هذا القطاع.

ما و يفت السادة املس شارون إثارة االن باه إإى العاملين بالقطاع السياحي م كما ل      

  الظرفية من اهتمام بهم ومساعدتهم على العروج من هذه الوضعية. متستلز 

آخرون وفي إطار مناقشة مشروع القانون أثاروا فاعلين آخرين لهم  مس شارون

 إإى وضعيتهم ويتعلق األمر بمموني شرة بقطاع السياحة يتعين االلتفاتعالقة مبا

 .وغيرهم الحفالت ومنظمي املهرجانات

ومن املواضيع املثارة من طرل السادة املس شارين خالل املناقشة العامة 

 إإى ضرورة التدخل ومراقبة نفقاتها ادعو ، التي امللكيةوضعية العطوط الجوية 



األزمة  أخرى إإى كما تطرقت تدخالت ،إليها في هذه الظرول ةال حاجخصوصا تلك التي 

التي يعيشها االقتصاد الوطني مطالبين بالحصول على كل املؤشرات التي تدل على 

بة عن النشاط بالنسحول تصريحات التوقف حجم األضرار وطالبوا أيضا باملعطيات 

للمقاوالت السياحية، م سائلين عن مدى تأهيل العنصر البشري لإلندماج في تدابير 

 الوقاية الصحية مابعد استئنال األنشطة.

مشروع القانون شكال ومضمونا وظرفية، عبر  بأهميةوبقدر مانوه مس شارون  

ومن أبرزها عدم تضمين املشروع لجزاءات في حالة  ،آخرون عن مالحظات نقدية للنص

عداد نموذج موحد الوفاء بالتزاماتهم كما طالبوا بإتخلف مقدمي العدمات عن 

صيص عدم التن وكذلك ،للوصل الذي يسلمه مقدم العدمة للزبون تفاديا للتالعبات

 على ضمانات التبلي  للزبون.

ؤل عن الجدوى التي جعلت كما انصبت مالحظات بع  املتدخلين حول ال سا

طرق في حين كان باإلمكان حله بال ،الحكومة تتدخل في هذا املوضوع عن طريق ال شريع

التفاوضية بين الزبون ومقدم العدمة، ونبهت هذه التدخالت إإى أن مشروع القانون 

،  العقودو  االلتزاماتالواردة منها في قانون  ه ضرب ملبادئ قانونية أساسية كتلكفي

عامة  القاعدة القانونية باعتبارها أمامويضرب مبدأ املساواة  اتمييزيو  افئوي هتبرتواع

ملزمة للطرفين،  حل هذا النوع من املشاكل الناجمة عن عقود اليس مجالهو  ومجردة،



يقظة ن لجنة ال، كما اعتبروا أضرب حقوق طرل واحد بقوة القانون وبهذه املبادرة يتم 

العاصة بتدبير جائحة كورونا هي التي يتعين أن تتوإى مهمة إيجاد الحلول ملثل هذه 

أن تكون الحكومة خضعت  منعن تخوفهم  وعبروااملشاكل وليس القانون، 

 ه العدمات في إخراج هذا القانون السيما وأن بعضها لهلضغوطات لوبيات مقدمي هذ

ط العادلة والسليمة في التعامل مع زبنائها، وتمنوا سوابق في ممارسات مخلة بالشرو 

 حتى تتمكن من استقطاب أن تشكل ظرول الجائحة فرصة لتحسين شروط العدمات

 الزبون املحلي.

 ع ملقتضياتوتساءلت مداخالت أخرى عن كيفية جعل الزبون األجنبي يخض

   .أنه اليسري إال داخل البالد هذا القانون علما

 

 

 

 

 

 

 



 الرئيس املحترم،السيد 

 السيدات والسادة الوزراء املحترمون،

 السيدات والسادة املستشارون املحترمون،

 

في ردها على مداخالت السادة املس شارين، أشارت السيدة وزير السياحة  

ملتاح الحيز الزمني ا أن إإى والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي،

باالستفاضة والتفصيل في جميع جوانب هذا املشروع قانون نظرا  اللجنة اليسمح أمام

ها بمناقشت بقطاعات أخرى وبفاعلين متعددين، واعدة اللجنة ل شعب ارتباطاته

  لقريب.ا املستقبلوكذلك دراسة مشروع القانون املتعلق بالصناعة التقليدية في 

ر الوباء وما رافقه وعلى صعيد آخر أكدت السيدة الوزيرة بأن الوزارة ومنذ ظهو 

من ظرول استثنائية واظبت على املقاربة ال شاركية مع جميع الفاعلين واملهنيين 

 بالقطاع السياحي وكذلك بقطاع الصناعة التقليدية.

وردا على مالحظات السادة املس شارين أكدت السيدة الوزيرة بان اقتراح 

ل آخر، أما بخصوص اآلجا امشروع القانون تحملت فيه الوزارة مسؤوليتها وليس طرف

توقعات املنظمة العاملية  بمشروع القانون بناء على ، فقد وردت0303ش نبر  03وملاذا 

 لتاريخ، كأفق لفتح املجال الجوي.اللسياحة التي توقعت هذا 





 

 

 

 

 

 

 عرض الس يدة الوزيرة
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 فتاح  وزيرة السياحة والصناعة التقليدية كلمة السيدة نادية

 والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي

 

بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود  03.03مشروع قانون رقم  بمناسبة تقديم

 األسفار واملقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين

 

 أمام لجنة القطاعات اإلنتاجية بمجلس املستشارين

 

 

 

 

 

 

 0303ماي 81اإلثنين 

 

Royaume du Maroc 
Ministère du Tourisme, de l’Artisanat, 

du Transport Aérien et de l’Economie Sociale 
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 المملكة المغربية
 والصناعة التقليديةوزارة السياحة 

 والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي

 ةقطــاع السياحــ
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 بسم هللا الرحمان الرحيم،

 السيد الرئيس املحترم،

 السيدات والسادة املستشارون املحترمون،

 

يشرفني أن أجتمع بكم اليوم في إطار لجنتكم املوقرة التي تقوم بدور أساس ي و 

محوري في وضع التشريعات التي تستجيب لحاجيات القطاع االقتصادي ببالدنا، 

بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود األسفار  03.03القانون رقم  بهدف تقديم مشروع

واملقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين، بعدما صادق عليه مجلس 

 .0303ماي  80النواب باإلجماع يوم االربعاء 

و ال يخفى عليكم ما لهذا املشروع من استعجال و أهمية كبيرة بكونه يرتبط بما  

 س كورونا من تداعيات على قطاع السياحة و النقل الجوي. أفرزته جائحة فيرو 

ولعل  أهمية واستعجال هذا املشروع يأتي في سياق إنقاذ مقاوالت هذا القطاع من 

شبح اإلفالس. و هو ما جعل وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي 

خالل مشروع القانون  واالقتصاد االجتماعي تسعى إلى تنزيل هذه اآللية القانونية من

 بهدف مساعدة القطاعات املعنية : 03.03رقم 

أرباب النقل الجوي النقل السياحي و  أربابوكاالت األسفار واملؤسسات السياحية و  

للمسافرين و التي تعاني من صعوبات مالية و اقتصادية و اجتماعية بسبب الظرفية 

 .الحالية املترتبة عن وباء فيروس كورونا 
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 السيد الرئيس املحترم،

 السيدات والسادة املستشارون املحترمون،

إن وعي هذه الوزارة بهذه الظروف القاهرة و التزامها املسؤول باإلنخراط اإليجابي في 

 4هذه التحوالت جعلها تبادر إلى إعداد هذا املشروع و الذي تتوزع مقتضياته على 

 أبواب: 

 (0و  0و  8الباب األول: أحكام عامة )املواد  ▪

الباب الثاني: أحكام خاصة بالعقود املقرر تنفيذها خالل الفترة املمتدة من  ▪

 (5و  4إلى غاية تاريخ رفع حالة الطوارئ الصحية )املواد  0303فاتح مارس 

الباب الثالث: أحكام خاصة بالعقود املقرر تنفيذها خالل الفترة املمتدة من  ▪

)  0303سبتمبر   03رئ الصحية إلى غاية اليوم املوالي لتاريخ رفع حالة الطوا

 ( 7و  6املواد 

 (80و  80و 88و  83و  9و  1الباب الرابع: أحكام مشتركة ) املواد ▪

 و يمكن تلخيص الخطوط العامة لهذا املشروع في العناصر التالية: 

إن مقتضيات هذا املشروع تسمح ملقدمي الخدمات بتعويض املبالغ املستحقة 

بالدين على شكل اقتراح خدمة مماثلة أو معادلة، دون أي زيادة في لزبنائهم، بوصل 

 السعر.
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 إن هذا املشروع يهدف إلى : 

الحد من جميع أشكال توقف النشاط االقتصادي وتأثيره على مناصب الشغل  -

 و ذلك من خالل تخفيف الضغط على خزينة مقدمي الخدمات؛

الخدمات املغاربة وحماية مصالح الدائنين،  تجنب خطر إفالس مقدمي -

 السيما الزبناء؛

تحفيز الطلب و الحفاظ على قيمة املعامالت باملغرب، و ذلك من خالل تجنب  -

 األداءات املرتقب  دفعها بالعملة الصعبة.

كما تجدر اإلشارة إلى أن مقتضياته محددة لفترة زمنية دقيقة وبشروط مبينة، 

ملقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين املبرمجة وتخص عقود األسفار وا

والتي تم إلغائها نتيجة  ،0303شتنبر  03إلى غاية  0303في الفترة ما بين فاتح مارس 

 ".89-تفش ي جائحة فيروس كورونا "كوفيد

مشروع القانون بين نوعين من العقود وفًقا للتواريخ املقررة للتنفيذ، وهي  كما يميز

 كالتالي:

إلى غاية  0303. العقود املقرر تنفيذها خالل الفترة املمتدة من فاتح مارس 8

تاريخ رفع حالة الطوارئ الصحية. هذه العقود ستفسخ بقوة القانون حيث 

اإلعالن على حالة الطوارئ  يستحيل تنفيذها بسبب االجراءات املتخذة إثر

غالق املجال الصحية )الحجر الصحي، إجراءات تقيد التنقل و السفر، إ

 الجوي، ...(؛

. العقود املقرر تنفيذها خالل الفترة املمتدة من اليوم املوالي لتاريخ رفع حالة 0
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يمكن ملقدم الخدمات   والتي  0303شتنبر 03  الطوارئ الصحية إلى غاية

فسخها نظرا للتغيرات و التقلبات التي يعاني منها هذا القطاع بسبب تفش ي 

أي برمجة أو تخطيط )إغالق حدود  املغرب   التي تعيق جائحة فيروس كورونا و

والدول  التي  تعتبر  مصدر  للسياح، إجراءات   تقييد  التنقل و السفر 

 للخارج،...(.

إذا تعذر إبرام العقد املتعلق  من جهة أخرى، وحفاظا على حقوق املستهلكين،  فإنه

م مقدم الخدمات فورا بالخدمة الجديدة قبل نهاية مدة صالحية وصل الدين يقو 

 بإرجاع مجموع املبالغ املؤداة من طرف الزبون.

 

 السيد الرئيس املحترم،

 ،السيدات والسادة املستشارون املحترمون 

 

 نظرا ألهمية و استعجالية هذا املشروع فإننا نلتمس منكم الـمصادقة عليه.

 و السالم عليكم و رحمة هللا تعالى و بركاته.



 

 

 

 

 مرشوع القانون كام أ حيل عىل اللجنة 

 ووافقت عليه بدون تعديل
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