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  الثانیة عرشة بعد املائة اجللسةحمرض 

  ).2017 غشت 8( 1438 ذو القعدة 15الثال�ء : التارخي
  .عبد القادر سالمة، اخللیفة الرابع لرئ�س ا�لساملس�شار الس�ید : الرئاسة
  .مساءدق�قة، ٕابتداء من السا�ة السابعة ثالثون  :التوق�ت

  :وانني التالیةا�راسة والتصویت �ىل مشاریع الق :�دول أ�عامل
یوافق مبوج�ه �ىل اتفاق ٕا�شاء املركز  02.17مرشوع قانون رمق  .1

�س�شاري حول قوانني م�ظمة الت�ارة العاملیة، املوقع �س�یاتل 
 ؛1999نومفرب  �30لوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة يف 

یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق املوقع بلوسااك يف  22.17مرشوع قانون رمق  .2
بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة زام�یا  2017فربا�ر  20

 �ش�ٔن �شجیع وحامیة �س��رات؛
یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق �ش�ٔن اخلدمات  23.17مرشوع قانون رمق  .3

بني حكومة اململكة املغربیة  2017فربا�ر  20اجلویة املوقعة بلوسااك يف 
 وحكومة مجهوریة زام�یا؛

یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق�ة املوقعة ب�ٔ�را يف  24.17مرشوع قانون رمق  .4
بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة �ا�  2017فربا�ر  17

لتجنب �زدواج الرضیيب وم�ع ا�هترب الرضیيب يف م�دان الرضائب 
 �ىل ا��ل؛

یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق�ة املوقعة جبو� يف  25.17مرشوع قانون رمق  .5
بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة ج�وب  2017فاحت فربا�ر 

السودان لتجنب �زدواج الرضیيب وم�ع ا�هترب الرضیيب يف م�دان 
 الرضائب �ىل ا��ل؛

یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق املوقع جبو� يف  26.17مرشوع قانون رمق  .6
 بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة ج�وب 2017فاحت فربا�ر 

 السودان �ش�ٔن �شجیع وحامیة �س��رات؛
یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق العام �لتعاون  27.17مرشوع قانون رمق  .7

بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة  2017املوقع جبو� يف فاحت فربا�ر 
 مجهوریة ج�وب السودان؛

یوافق مبوج�ه �ىل القانون الت�ٔس�يس �لمؤمتر  32.17مرشوع قانون رمق  .8
املعمتد بربا�  (AMCOMET)وزاري إالفریقي ولٔ�رصاد اجلویة ال

من ق�ل ا�ورة الثالثة لهذا  2015فربا�ر  �14لرٔ�س أ�خرض يف 
 املؤمتر؛

یوافق مبوج�ه �ىل اتفاق�ة �سلمي ا�رمني  44.16مرشوع قانون رمق  .9
بني اململكة املغربیة ومجهوریة الصني  2016ماي  11املوقعة ببكني يف 

 یة؛الشعب 

یوافق مبوج�ه �ىل اتفاق�ة التعاون إالداري  48.16مرشوع قانون رمق  .10
املتبادل من ٔ��ل �سهیل إالجراءات امجلر�یة وتعز�ز التعاون املشرتك 
والوقایة من ا�الفات امجلر�یة والبحث عهنا وردعها وبني دول ٔ�عضاء 

وقعة بعامن يف االتفاق�ة العربیة املتوسطة �لتبادل احلر، اتفاق�ة ٔ�اكد�ر، امل
 ؛2015فربا�ر  18

یوافق مبوج�ه �ىل الربتو�ول إالضايف  51.16مرشوع قانون رمق  .11
لالتفاق�ة العربیة املتوسطیة �لتبادل احلر حول انضامم دول �دیدة، 

 ؛2016ٔ��ریل  16املوقع يف 
یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق�ة املتعلقة �لتعاون  52.16مرشوع قانون رمق  .12

بني اململكة  2016ماي  11ال اجلنايئ املوقع ببكني يف القضايئ يف ا�
 املغربیة ومجهوریة الصني الشعبیة؛

یوافق مبوج�ه �ىل اتفاق و��رتاف املتبادل  53.16مرشوع قانون رمق  .13
�ملشغل �ق�صادي املعمتد بني ا�ول ٔ�عضاء االتفاق�ة العربیة 

ٔ��ریل  �13لقاهرة ب املتوسطیة �لتبادل احلر، اتفاق�ة ٔ�اكد�ر، املوقع 
 ؛2016

یوافق مبوج�ه �ىل مذ�رة التفامه يف جمال  54.16مرشوع قانون رمق  .14
�سهیل الربط إاللكرتوين وتبادل املعلومات بني ا�ول ٔ�عضاء االتفاق�ة 

 13العربیة املتوسطیة �لتبادل احلر، اتفاق�ة ٔ�اكد�ر، املوقعة �لقاهرة يف 
 ؛2016ٔ��ریل 

یوافق مبوج�ه �ىل �رتو�ول تعدیل اتفاق�ة بني  56.16مرشوع قانون رمق  .15
حكومة اململكة املغربیة وحكومة مملكة البحر�ن لتجنب �زدواج 
الرضیيب وم�ع ا�هترب من الرضائب �ل�س�بة �لرضائب �ىل ا��ل، 

 ؛2016ٔ��ریل  25املوقع �ملنامة يف 
يف یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق �ش�ٔن التعاون  62.16مرشوع قانون رمق  .16

بني ٕادارة ا�فاع  2016ماي  11ا�ال العسكري املوقع ببكني يف 
 الوطين �لمملكة املغربیة ووزارة ا�فاع مجلهوریة الصني الشعبیة؛

یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق ا�ويل لزیت  79.16مرشوع قانون رمق  .17
 ؛2015ٔ�كتو�ر  9، املوقع جبنیف يف 2015الزیتون وزیتون املائدة لعام 

 39.08من القانون رمق  4یقيض ب�متمي املادة  69.16انون رمق مرشوع ق .18
  .املتعلق مبدونة احلقوق العی��ة

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

  :املس�شار الس�ید عبد القادر سالمة، رئ�س اجللسة
�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل موال� رسول هللا و�ٓ� 

  .وحصبه
  .عن اف�تاح اجللسة ال�رشیعیةٔ��لن 

  السادة الوزراء،
  الس�یدة الوز�رة،
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  ٔ�خوايت، إالخوان املس�شار�ن احملرمني،
مرشوع اتفاق�ة، وكذ� مرشوع  17خنصص هذه اجللسة �راسة 

 17القانون املتعلق مبدونة احلقوق العی��ة، وهذه املشاریع القوانني ا�يل يه 
ىل ا�لس، وذ� من ٔ��ل ال�سجیل اتفاق�ة، �ادي نقراها دفعة وا�دة �

  .فقط يف احملرض
  :أ�مر یتعلق ب

یوافق مبوج�ه �ىل اتفاق ٕا�شاء املركز  02.17مرشوع قانون رمق  -
�س�شاري حول قوانني م�ظمة الت�ارة العاملیة، املوقع �س�یاتل �لوال�ت 

 ؛1999نومفرب  30املت�دة أ�مر�ك�ة يف 

ج�ه �ىل االتفاق املوقع بلوسااك یوافق مبو  22.17مرشوع قانون رمق  -
بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة زام�یا  2017فربا�ر  20يف 

 �ش�ٔن �شجیع وحامیة �س��رات؛

یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق �ش�ٔن  23.17مرشوع قانون رمق  -
بني حكومة اململكة  2017فربا�ر  20اخلدمات اجلویة املوقعة بلوسااك يف 

 وحكومة مجهوریة زام�یا؛ املغربیة

یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق�ة املوقعة ب�ٔ�را  24.17مرشوع قانون رمق  -
بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة �ا�  2017فربا�ر  17يف 

لتجنب �زدواج الرضیيب وم�ع ا�هترب الرضیيب يف م�دان الرضائب �ىل 
 ا��ل؛

ه �ىل االتفاق�ة املوقعة جبو� یوافق مبوج� 25.17مرشوع قانون رمق  -
بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة ج�وب  2017يف فاحت فربا�ر 

السودان لتجنب �زدواج الرضیيب وم�ع ا�هترب الرضیيب يف م�دان 
 الرضائب �ىل ا��ل؛

یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق املوقع جبو� يف  26.17مرشوع قانون رمق  -
بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة ج�وب  2017فاحت فربا�ر 

 السودان �ش�ٔن �شجیع وحامیة �س��رات؛

یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق العام �لتعاون  27.17مرشوع قانون رمق  -
بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة  2017املوقع جبو� يف فاحت فربا�ر 

 مجهوریة ج�وب السودان؛

یوافق مبوج�ه �ىل القانون الت�ٔس�يس  32.17مرشوع قانون رمق  -
املعمتد بربا�  (AMCOMET)�لمؤمتر الوزاري إالفریقي ولٔ�رصاد اجلویة 

 من ق�ل ا�ورة الثالثة لهذا املؤمتر؛ 2015فربا�ر  �14لرٔ�س أ�خرض يف 

یوافق مبوج�ه �ىل اتفاق�ة �سلمي ا�رمني  44.16مرشوع قانون رمق  -
بني اململكة املغربیة ومجهوریة الصني  2016ماي  11املوقعة ببكني يف 

 الشعبیة؛

یوافق مبوج�ه �ىل اتفاق�ة التعاون إالداري  48.16مرشوع قانون رمق  -
املتبادل من ٔ��ل �سهیل إالجراءات امجلر�یة وتعز�ز التعاون املشرتك 
والوقایة من ا�الفات امجلر�یة والبحث عهنا وردعها وبني دول ٔ�عضاء 

 18بیة املتوسطة �لتبادل احلر، اتفاق�ة ٔ�اكد�ر، املوقعة بعامن يف االتفاق�ة العر 
 ؛2015فربا�ر 

یوافق مبوج�ه �ىل الربتو�ول إالضايف  51.16مرشوع قانون رمق  -
لالتفاق�ة العربیة املتوسطیة �لتبادل احلر حول انضامم دول �دیدة، املوقع يف 

 ؛2016ٔ��ریل  16

�ىل االتفاق�ة املتعلقة یوافق مبوج�ه  52.16مرشوع قانون رمق  -
بني  2016ماي  �11لتعاون القضايئ يف ا�ال اجلنايئ املوقع ببكني يف 

 اململكة املغربیة ومجهوریة الصني الشعبیة؛

یوافق مبوج�ه �ىل اتفاق و��رتاف  53.16مرشوع قانون رمق  -
املتبادل �ملشغل �ق�صادي املعمتد بني ا�ول ٔ�عضاء االتفاق�ة العربیة 

 ؛2016ٔ��ریل  13ملتوسطیة �لتبادل احلر، اتفاق�ة ٔ�اكد�ر، املوقع �لقاهرة ب ا

یوافق مبوج�ه �ىل مذ�رة التفامه يف جمال  54.16مرشوع قانون رمق  -
�سهیل الربط إاللكرتوين وتبادل املعلومات بني ا�ول ٔ�عضاء االتفاق�ة 

ٔ��ریل  13لقاهرة يف العربیة املتوسطیة �لتبادل احلر، اتفاق�ة ٔ�اكد�ر، املوقعة �
 ؛2016

یوافق مبوج�ه �ىل �رتو�ول تعدیل اتفاق�ة  56.16مرشوع قانون رمق  -
بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مملكة البحر�ن لتجنب �زدواج 
الرضیيب وم�ع ا�هترب من الرضائب �ل�س�بة �لرضائب �ىل ا��ل، املوقع 

 ؛2016ٔ��ریل  �25ملنامة يف 

یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق �ش�ٔن التعاون  62.16 مرشوع قانون رمق -
بني ٕادارة ا�فاع  2016ماي  11يف ا�ال العسكري املوقع ببكني يف 

 الوطين �لمملكة املغربیة ووزارة ا�فاع مجلهوریة الصني الشعبیة؛

یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق ا�ويل لزیت  79.16مرشوع قانون رمق  -
 ؛2015ٔ�كتو�ر  9، املوقع جبنیف يف 2015م الزیتون وزیتون املائدة لعا

من القانون رمق  4یقيض ب�متمي املادة  69.16مرشوع قانون رمق  -
 .املتعلق مبدونة احلقوق العی��ة 39.08

ويف البدایة، �مسمك مجیعا ٔ�رید ٔ�ن ٔ�شكر الرئ�سني د�ل ا�ل�ان، 
ٔ�ثناء دراسة وكذ� املقرر�ن ؤ�عضاء ا�لجنتني �ىل ا�هود اجلبار ا�يل بذلوا 

وم�اقشة هذه املشاریع قوانني، وكذ� �لوز�ر�ن، اكتبة ا�و� والس�ید 
الوز�ر، �ىل ا�هود اجلبار ا�يل بذلوا وا�يل اعطاوا �لمس�شار�ن مجیع 

  .املعلومات ومجیع ما ميكن ٔ�ن تعطیه احلكومة �لسادة املس�شار�ن
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ات اليت بدراسة هذه االتفاق� -�یف قلت  -ٕاذن �س�هتل هذه اجللسة 
ذ�رهتا طبعا، و�ادي نعطي اللكمة �لحكومة �لحكومة لتقدمي هذه االتفاق�ات 

  .دفعة وا�دة
  .تفضيل الس�یدة الوز�رة

الس�یدة م�یة بوس�تة، اكتبة ا�و� �ى وز�ر الشؤون اخلارج�ة والتعاون 
  :ا�ويل

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس�ید الرئ�س،

  مني،الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرت 
  الس�ید عضو احلكومة،

 17ٔ��رشف ب�ٔن ٔ�عرض الیوم ٔ�ماممك مجمو�ة مشاریع القوانني ختص 
اتفاق�ة م�نو�ة، من ح�ث املضمون وا�ال التطبیقي، مهنا ما ید�ل يف 
ٕاطار العالقات املتعددة أ�طراف ومهنا ما هيم العالقات الثنائیة، و�شمل 

  .ٕالضافة ٕاىل الصنيهذه االتفاق�ات الفضاء إالفریقي والعريب �
ؤ��هتز هذه الفرصة ٔ�تقدم �لشكر اجلزیل �لس�یدات والسادة 

  .املس�شار�ن �ىل مسامههتم الفعا� يف دراسة هذه النصوص
ف� خيص اجلزء أ�ول املرتبط �التفاق�ات املتعدد أ�طراف واليت ختص 

بطة هبذا اتفاق�ات مرت  4االتفاق�ة العربیة املتوسطیة �لتبادل احلر، وهناك 
إالطار، و�لتذكري فٕان اتفاق�ة التبادل احلر �س�متد ٕاطارها التارخيي من ٕا�الن 

، ا�ي �اء مببادرة من صاحب اجلال� محمد 2001ٔ�اكد�ر يف ماي 
، وهتدف ٕاىل ٕاقامة 2004فربا�ر  25السادس، نرصه هللا ومت توق�عها يف 

یة وتو�س ومرص م�طقة �لتبادل احلر يف مر�� ٔ�وىل بني اململكة املغرب 
  :وأ�ردن، و�متثل هذه االتفاق�ات أ�ربعة ف� یيل

 ـٔ�وال، اتفاق ��رتاف املتبادل �ملشغل املعمتد ٔ�و ما یعرف �لیه ب
)l’opérateur économique agréé(  وا�ي هيم �سهیل العملیات

امجلر�یة بني ا�ول أ�عضاء، وذ� �رب ٕارساء �المة املشغل �ق�صادي 
د اليت �سمح ٔ�ي رشكة تعمل يف جمال ذي ص� �لت�ارة ا�ولیة، املعمت

�حلصول �ىل �المة اجلودة يف إالجراءات امجلر�یة وٕاجراءات أ�من 
والسالمة، هذه العالمة متزي الرشاكت ا�ٔكرث موثوق�ة يف املعامالت امجلر�یة، 

املس�� وتعترب هذه العالمة واليت تصدرها ٕادارة امجلارك لصاحل املقاوالت 
�ملغرب، �المة معرتفا هبا يف مجیع ا�ول املوقعة �ىل اتفاق�ة ��رتاف 

 املتبادل؛
�ل�س�بة لالتفاق�ة الثانیة يه اتفاق�ة التعاون إالداري املتبادل من ٔ��ل 
�سهیل إالجراءات امجلر�یة وتعز�ز التعاون املشرتك والوقایة من ا�الفات 

 االتفاق�ة؛امجلر�یة وردعها بني دول ٔ�عضاء 
�لثا، مذ�رة التفامه يف جمال �سهیل الربط إاللكرتوين وتبادل املعلومات 
بني ا�ول أ�عضاء و�شمل الربط �لكرتوين لقا�دة البیا�ت واملعلومات 

امجلر�یة بني ا�ول قصد رحب الوقت والتقلیل من التاكلیف املرتبطة 
 �ٕالجراءات امجلر�یة؛

لالتفاق�ة العربیة املتوسطیة �لتبادل احلر حول  رابعا، الربتو�ول إالضايف
انضامم دول �دد، وحيدد الرشوط و�لزتامات املطبقة �ىل ا�ول الراغبة 

 يف �نضامم لالتفاق�ة؛
دامئا يف ٕاطار االتفاق�ات املتعددة أ�طراف، هناك ٔ�یضا اتفاق دويل 

يف جمال  وهيدف ٕاىل تعز�ز التعاون 2015لزیت الزیتون وزیتون املائدة 
توح�د املعایري والبحوث يف جمال زرا�ة الزیتون و�ك�ولوج�ة زیت الزیتون 
والتعاون التقين وكذا يف جمال �روجي م�ت�ات الزیتون و�رش املعلومات، هذا 
مع حتق�ق ال�ثل بني ال�رشیعات الوطنیة ونظريهتا ا�ولیة املتعلقة �خلصائص 

یت الزیتون وزیتون املائدة، بغیة احلیلو� الفزي�ئیة والكميیائیة واملذاق�ة لز 
دون �شوء ٔ�ي عق�ات ٔ�مام الت�ارة ا�ولیة لهذه املواد و�منیهتا وكذا تقویة 
دور ا�لس ا�ويل �لزیتون مكحفل مالقاة �م�یاز �لوسط العلمي ��ول يف 

 هذا ا�ال؛
ء ٔ��ريا، يف ٕاطار االتفاق�ات املتعددة أ�طراف هناك اتفاق �اص ٕ��شا

املركز �س�شاري حول قوانني م�ظمة الت�اریة العاملیة املوقع �س�یاتل يف 
، ح�ث س�ميكن لالنضامم لهذا املركز من �س�تفادة من 1999نونرب  30

املشورة اليت یقد�ا ٔ�عضائه من الب�ان النام�ة وأ�قل منوا �ش�ٔن مجیع 
ٕاىل �س�شارة املسائل املتعلقة بقانون م�ظمة الت�ارة العاملیة، ٕاضافة 

القانونیة والتدریب �ىل قانون م�ظمة الت�ارة العاملیة وكذا ا�مع يف ٕاجراءات 
 .�سویة املناز�ات يف م�ظمة الت�ارة العاملیة

ومما الشك ف�ه ٔ�ن هذا املركز س�ميكن هذه الب�ان ٔ�ي النام�ة وأ�قل 
�ظمة منوا من احلصول �ىل فهم اكمل حلقوقها والزتاماهتا مبوجب قانون م 

الت�ارة العاملیة، وی��ح لها الفرص ��فاع عن مصاحلها يف ٕاجراءات �سویة 
  .املناز�ات دا�ل هذه املنظمة

  الس�ید الرئ�س،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  :يف ما خيص االتفاق�ات الثنائیة یتعلق أ�مر
كومة ٔ�وال، بربوتو�ول تعدیل اتفاق�ة بني حكومة اململكة املغربیة وح

 مملكة البحر�ن الشق�قة، لتجنب �زدواج الرضیيب وم�ع ا�هترب الرضیيب؛
�نیا، االتفاق�ات الثنائیة مع مجهوریة الصني الشعبیة وهتم جماالت 

 التعاون العسكري واجلنايئ و�سلمي ا�رمني؛
ف� خيص جمال التعاون إالفریقي، یتعلق أ�مر �تفاق�ات الثنائیة بني 

غربیة وبعض ا�ول إالفریق�ة وقعت �الل الز�رات التارخيیة اليت اململكة امل
قام هبا صاحب اجلال� محمد السادس نرصه هللا، ٕاىل هذه ا�ول حتت 
ٕارشافه الشخيص ٕاىل �انب رؤساء ا�ول املعنیة واليت ٔ�عطت دینام�ة �ري 

 مس�بوقة لعالقات اململكة مع ت� ا�ول؛
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 �وهنا وقعت مع هذه ا�ول مع و�متثل خصوصیة هذه االتفاق�ات يف
دول ٕافریق�ة مل �كن �ربطنا هبا اتفاق�ات يف السابق، و�لتايل وضعت إالطار 
القانوين �لتعاون بني املغرب وهذه ا�ول يف ا�االت موضوع االتفاق�ة، وقد 
مهت �ٔ�ساس �دمات النقل اجلوي مع مجهوریة زام�یا، اتفاق �ام �لتعاون 

ج�وب السودان، حامیة و�شجیع �س��ر مع  بني حكومة مجهوریة
مجهوریة زام�یا ومجهوریة ج�وب السودان و�دم �زدواج الرضیيب مع لك 

  . من مجهوریة �ا� ومجهوریة ج�وب السودان
ويف أ��ري، هناك اتفاق خبصوص القانون الت�ٔس�يس �لمؤمتر الوزاري 

نظمة العاملیة لٔ�رصاد إالفریقي لٔ�رصاد اجلویة ا�ي یتوىل بتعاون مع امل 
اجلویة ومفوضیة �حتاد إالفریقي وامجلا�ات �ق�صادیة إالقلميیة وم�ضامت 
ٔ�خرى املسؤولیة عن الس�یاسات العامة املائیة وكذا املتعلقة �ٔ�رصاد اجلویة 
وتطو�رها يف ٕافریق�ا، ح�ث �سعى هذا املؤمتر ٕاىل تقدمي ا�مع والتوج�ه 

ا�ة الت�د�ت الكربى وا�هتدیدات املتنام�ة اليت الس�یايس �ول أ�عضاء ملو 
�شلكها املناخ �ىل التمنیة املس�تدامة يف ٕافریق�ا وتعز�ز التعاون إالقلميي يف 
لك ما یتعلق خبدمات أ�رصاد اجلویة، مع العمل �ىل ت�س�یق مواقف ا�ول 

  .أ�عضاء دا�ل احملافل ا�ولیة حول القضا� ذات �ه�م املرشك
ام، ٔ�تقدم ٕالیمك، الس�ید الرئ�س والس�یدات والسادة املس�شار�ن يف اخلت

  .احملرتمني، خبالص الشكر
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا �لس�یدة اكتبة ا�و�

ٔ�عتقد �یف تتعرفوا ب�ٔن التقار�ر د�ل هذه االتفاق�ات وزعت �لیمك، 
يف �ا�ة �ش املقرر د�ل ا�لجنة �هنض ید�ر ؤ�عتقد ٔ�یضا �ىل ٔ�ننا لس�نا 

  .التقر�ر د�لو، فٕاذا بغیتوا ندوزو م�ارشة �لمناقشة
كذ� �ىل حسب القرار د�ل ندوة الرؤساء ب�ٔن املناقشة �ادي 
�ك�ف�وا الفرق وا�مو�ات بدفع املدا�الت و�سلميها ٕاىل الرئاسة، فٕاذا اكن 

  .كذ� ٔ�دعو وا�د �ش ��ذ املدا�الت
ٕاذا مل �كن هنا� معين �ادي ندوزو م�ارشة �لتصویت �ىل لك  ٕاذن

  .02.17هذه املشاریع القوانني، و�ادي نبداو مبرشوع قانون 
  .�ٕالجامع: املوافقون

یوافق  02.17ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن �ىل مرشوع قانون رمق 
مبوج�ه �ىل اتفاق ٕا�شاء املركز �س�شاري حول قوانني م�ظمة الت�ارة 

  .1999نونرب  30لعاملیة، املوقع �س�یاتل �لوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة يف ا
  .22.17املرشوع الثاين، مرشوع قانون 

  . �ٕالجامع: املوافقون
  .�23.17ادي ندوزو ملرشوع قانون رمق 

  .�ٕالجامع: املوافقون

  .�لتصویت �24.17ادي نعرض مرشوع قانون 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  .�لتصویت 25.17قانون �ادي نعرض مرشوع 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  .26.17ٔ�عرض �ىل التصویت مرشوع قانون 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  .27.17ٔ�عرض �ىل التصویت مرشوع قانون 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  .32.17ٔ�عرض �ىل التصویت مرشوع قانون رمق 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  .44.16ٔ�عرض �ىل التصویت مرشوع قانون رمق 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  .�لتصویت 48.16ٔ�عرض �ىل التصویت مرشوع قانون 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  .51.16ٔ�عرض �ىل التصویت مرشوع قانون 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  .�لتصویت 52.16ٔ�عرض �ىل التصویت مرشوع قانون رمق 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  .53.16ٔ�عرض �ىل التصویت مرشوع قانون رمق 
  .�ٕالجامع: وافقونامل

  .�لتصویت 54.16ٔ�عرض �ىل التصویت مرشوع قانون 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  .�لتصویت 56.16ٔ�عرض �ىل التصویت مرشوع قانون رمق 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  .62.16ٔ�عرض �ىل التصویت مرشوع قانون رمق 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  .79.16ٔ�عرض �ىل التصویت مرشوع قانون رمق 
 .�ٕالجامع: وافقونامل

یوافق  79.16ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن �ىل مرشوع قانون رمق 
املوقع  2015مبوج�ه �ىل االتفاق ا�ويل لزیت الزیتون وزیت املائدة لعام 

  .2015ٔ�كتو�ر  9جبنیف يف 
  .شكرا الس�یدة اكتبة ا�و� �ىل املسامهة د�� يف هذه اجللسة

من  4یقيض ب�متمي املادة  69.16ن رمق و�ادي ن��قلوا ٕاىل مرشوع قانو
  .املتعلق مبدونة احلقوق العی��ة 39.08القانون رمق 

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لتقدمي املرشوع

  :الس�ید محمد ٔ�و�ار، وز�ر العدل
  .شكرا الس�ید الرئ�س
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  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني
  الس�ید الرئ�س،

  والسادة املس�شار�ن احملرتمني،حرضات الس�یدات 
�سعدين ٔ�ن ٔ�قدم ٔ�ماممك الیوم، الس�یدات والسادة املس�شار�ن 

من القانون رمق  4یتعلق ب�متمي املادة  69.16احملرتمني، مرشوع قانون رمق 
  .املتعلق مبدونة احلقوق العی��ة 39.08

ؤ�ود يف البدایة ٔ�ن ٔ�و�ه عبارة الشكر و�م�نان والتقد�ر للك 
دات والسادة املس�شار�ن �اصة ٔ�عضاء ا�لجنة، جلنة العدل هبذا الس�ی

ا�لس املوقر �ىل ا�هود الك�ري ا�ي بذلوه يف دراسة وم�اقشة هذا 
املرشوع، �لك مسؤولیة و�زاهة وهو العمل ا�ي لكل �لتصویت �ىل 

بلجنة العدل وال�رشیع  2017غشت  7املرشوع �ٕالجامع یوم االثنني 
  .ن مب�لسمك املوقروحقوق إال�سا

ی�ٔيت هذا املرشوع يف س�یاق ظرف�ة ت�سم بربوز ظاهرة �س��الء �ىل 
عقارات الغري واليت ٔ�صبحت �شلك هاجسا �يسء ٕاىل نظام امللك�ة العقاریة 
ببالد�، ویؤ�ر سلبا �ىل م�اخ �س��ر، فضال عن ما تلحقه هذه الظاهرة 

  .من رضر یلحق حبقوق الغري
العدل واحلر�ت ٔ�ن �درت يف هذا إالطار ٕاىل عقد  ولقد س�بق لوزارة

، مض ممثيل مجمو�ة من القطا�ات احلكوم�ة 2015دج�رب  15اج�ع بتارخي 
واملهن القانونیة والقضائیة خصص ملناقشة لك اجلوانب املرتبطة هبذا الواقع 
ودراسة اخللف�ات وأ�س�باب اليت �كرسه والبحث عن التدابري الوقائیة 

، وذ� وفق م�ظور مشويل ومقاربة �شار�یة �س�هتدف حتق�ق أ�من ملعاجلته
  .العقاري، �عتباره رشطا ٔ�ساس�یا �لتمنیة و�شجیع �س��ر

ومن اجلد�ر �لت�ٔ�ید �ىل ٔ�ن نتاجئ هذا ال�شخیص ٔ�فرزت ٔ�ن من بني 
ٔ�س�باب �س��الء �ىل عقارات الغري، سواء تعلق أ�مر �ملغاربة ؤ��انب، 

شخيص �لمالك يف ٕا�رام الترصفات القانونیة املرتبطة هبذه �دم احلضور ال 
العقارات وحضور و�ء ینوبون عهنم مبوجب واكالت م�جزة بعقود �ري 
رمسیة مربمة ٔ�ح�ا� �ملغرب ؤ�ح�نا ٔ�خرى �خلارج، تبني ٔ�هنا مزورة يف كثري 
 من احلاالت، مما یؤدي ٕاىل املساس �مللك�ة العقاریة وٕاىل إالرضار حبقوق

  .املالكني
كام ٔ�ن املرشوع ی�ٔيت يف س�یاق تنف�ذ التعل�ت امللك�ة السام�ة املضمنة 

دج�رب  30يف الرسا� امللك�ة املو�ة ٕاىل وز�ر العدل واحلر�ت بتارخي 
�س��الء �ىل عقارات  خبصوص التصدي الفوري واحلازم ٔ�فعال 2016

املعنیة واملهن  القطا�ات احلكوم�ةالغري، ح�ث �شلكت جلنة تضم ممثيل 
القانونیة والقضائیة، متخض عن اج��اهتا اختاذ �دة قرارات واقرتاح مجمو�ة 
من التدابري الوقائیة ال�رشیعیة والتنظميیة العملیة، وقد انعقد �ٓخر اج�ع 
لهذه ا�لجنة یوم امجلعة املايض، ح�ث مت الوقوف �ىل لك املنجزات 

اهرة، كام متزي هذا �ج�ع �زوال واالتفاق �ىل مواص� التصدي لهذه الظ

عند رغبة الس�یدات والسادة الربملانیني ؤ�ول مرة حبضور ممثيل حضا� 
  .�س��الء �ىل عقارات الغري

وتفعیال �لمقاربة الوقائیة، وبناءا �ىل نتاجئ ال�شخیص ا�ق�ق �لعوامل 
ورها والظروف املؤدیة ٕاىل تفيش هذه الظاهرة، وسعیا ٕاىل معاجلهتا من �ذ

من �الل العمل �ىل احلد من �االت الزتو�ر اليت قد تطال بعض 
الهیئات املهنیة (العملیات العقاریة، تقرر متكني لك أ�طراف املتد�� فهيا 

اليت �رشف �ىل توثیق الترصفات العقاریة من موثقني و�دول وحمامني 
نصب من ا�ٓلیات الناجعة اليت متكهنم من م�ارشة لك ترصف ی ) وحمافظني

  .�ىل عقار يف ظروف ت�سم �ٔ�مان والثقة واملصداق�ة
وهكذا ويف ٕاطار اجلهود الرام�ة ٕاىل تعز�ز أ�من التعاقدي وحامیة 
احلقوق وحتصني املمتلاكت وتفادي مضاعفات ما قد یرتتب عن اس�مترار 
الوضع احلايل من مشالك، ی�ٔيت مرشوع تعدیل املادة الرابعة من مدونة 

ٕ�د�ال الواك� مضن الو�ئق الواجب حتر�رها بعقد رمسي ٔ�و احلقوق العی��ة 
  .من طرف حمايم مؤهل ��

تلمك، الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني، يه دوافع ؤ�هداف 
مرشوع هذا القانون، وما من شك يف ٔ�ن مصادقة الس�یدات والسادة 

هللا املس�شار�ن مب�لسمك املوقر �ىل مرشوع هذا القانون س�تحقق ٕ�ذن 
  .املقاصد الفضىل اليت �سعى مجیعا ٕاىل حتق�قها

  .التوف�ق والسالم �لیمك وهللا ويل

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

ٔ�عتقد كذ� ٔ�ن التقر�ر وزع �لینا مجیعا، ومنر ٕاىل املناقشة، ٕاذا اكن 
هنا� من �رید ٔ�ن ی�ٔ�ذ اللكمة، وٕاال س�ٔمر م�ارشة ٕاىل التصویت �ىل هذه 

  .شكرا، شكرا. ادة، تفضل، تفضلامل
ٕاذن �ادي منرو م�ارشة ٕاىل التصویت �ىل املادة الفریدة اليت یتكون 

  .مهنا املرشوع
  .�ٕالجامع: املوافقون

  .�ادي نعرض مرشوع القانون �رم�ه
  .إالجامع: املوافقون

یقيض  69.16ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن �ىل مرشوع القانون رمق 
  .املتعلق مبدونة احلقوق العی��ة 39.08القانون رمق من  4ب�متمي املادة 

  .ؤ�شكر الس�ید وز�ر العدل �ىل مسامهته
  .التصویت؟ � ذ� تفسري

  :املس�شارة الس�یدة ٔ�مال العمري
  الس�ید الوز�ر،

اح�ا كهننئوك �ىل هاذ التصویت إالجيايب �ٕالجامع �ىل هاذ املادة 
ٔ�ن حقوق املالكني  هاذي، ولكن يف نفس الوقت عند� ٕاشاكل، مز�ن
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ٔ�حصاب احلقوق العی��ة �كونوا محمیني بواك� رمسیة، ولكن يف نفس الوقت 
بغینا �ش �كون التعریفة كذ� يف م�ناول املواطنني، ٔ�ن هاذ اليش ا

مز�ن، ولكن يف نفس الوقت �یكون تعسف يف جمال أ�مثنة د�ل هاذ 
لك�ة بنفسو، و�لتايل حبال عقد امل االواك�، �ادي ميكن یبقاو حيس�بوها 

عرف�ش يش ٕاجراءات يف هذا ا�ال �ش ما امز�ن �كون هنا� ما 
�كو�ش هنا� ز�دة �ىل املواطنني ا�يل �یلجؤوا �لواك� يف هذا ا�ال من 

  .ٔ��ل احلفاظ �ىل حقوقهم العی��ة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
   .ته�شكر الس�ید الوز�ر �ىل مسامه  نٕاذ ،شكرا

  .ورفعت اجللسة
� ا�ٓن دقائق �ادي یلتحق بنا رئ�س ا�لس ابغیت نذ�ر �ىل ٔ�ن من داو (

  .)شكرا .ا�ورة ال�رشیعیة هذهالخ�تام 

***********************************  

 املدا�الت املك�وبة املسلمة لرئاسة اجللسة: املالحق

 .مشاریع قوانني االتفاق�ات ا�ولیة: �ٔوال

  :�س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة مدا�� الفریق - 1
  الس�ید الرئ�س،

�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس ٔ�عضاء الفریق �س�تقاليل �لو�دة 
والتعادلیة مب�لس املس�شار�ن، وذ� ملناقشة هذه االتفاق�ات 
واليت �ريم ٕاىل تطو�ر التعاون الثنايئ وإالقلميي واملتعدد أ�طراف 

  .بني الب�ان املعنیة
  الس�ید الرئ�س،

ا �مثن �الیا، تو�ه ب�� املغرب ا�ي یعمل دامئا من ٔ��ل ٕانن
تقویة الرشااكت مع ا�ول إالفریق�ة الشق�قة والصدیقة، واالتفاق�ة 
املربمة مع مجهوریة �ا� �اءت يف هذا الس�یاق، واليت هتدف ٕاىل 
حماربة وم�ع ا�هترب الرضیيب يف م�دان الرضائب �ىل ا��ل، 

التفاقني الوقعیتني مع مجهوریة زام�یا، وكذ� هو الش�ٔن �ل�س�بة ل
سواء اليت هتدف ٕاىل تعز�ز نظام النقل اجلوي من ٔ�سعار و�دمات 
تنافس�یة ب�ٔسواق مف�و�ة، ٔ�و ت� اليت �روم �شجیع وحامیة 
�س��رات و�لق ظروف مواتیة ملس�مثري الطرف ا�ي ٔ�جنز 

� �س��ر فوق �رابه، �ىل ٔ�ساس ٔ�ن �س�تف�د من معام� �اد
  .وم�صفة طبقا �لقانون ا�ويل ومق�ضیات هذا االتفاق

وكذا هو الش�ٔن �ل�س�بة لالتفاق�ات املربمة مع مجهوریة الصني 
الشعبیة واليت �روم التعاون القضايئ �ىل ٔ�وسع نطاق ممكن يف 
جمال التحق�قات واملتابعات وإالجراءات القضائیة يف ا�ال اجلنايئ 

مي ا�رمني بني الب��ن من ٔ��ل فعل ٔ�و االتفاق�ة القاضیة ب�سل
موجب �ل�سلمي ٔ�و ت� الرام�ة ٕاىل التعاون بني الب��ن يف ا�ال 

  .العسكري هبدف حتدید ٕاطار التعاون بني الب��ن وطرق تفعی�
ؤ�ما �ىل املس�توى العريب وإالساليم، ف�سعى دامئا ب�� 

یة وإالسالم�ة املغرب �ىل تعز�ز روابط التعاون دا�ل ا�ا�رة العرب 
  مبا خيدم العمل العريب املشرتك، 

ویدمع حضور املغرب س�یاس�یا واق�صادیة وثقاف�ا وخيدم املصاحل 
الوطنیة، وذ� بتفعیل �ٓلیات التعاون القامئة مع ا�ول العربیة 
والبحث عن ٔ�سالیب �دیدة و�نف�اح �ىل فا�لني �دد ملوا�بة 

الس�یاق ت�ٔيت التطورات واس�رشاف �ٓفاق ٔ�خرى، ويف هذا 
االتفاق�ة املربمة بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مملكة البحر�ن، 
من ٔ��ل جتنب وم�ع �زدواج وا�هترب الرضیيب �ىل ا��ل بني 
الب��ن، وكذ� هو الش�ٔن �ل�س�بة لالتفاق�ة املربمة بني اململكة 
املغربیة وحكومة ج�وب السودان لتجنب وم�ع �زدواج وا�هترب 

رضیيب �ىل ا��ل بني الب��ن، و�ٕالضافة ٕاىل االتفاق�ة اليت هتم ال
�شجیع �س��رات وتوطید �القات التعاون �ق�صادي بني 
الب��ن، و�لق ظروف مالمئة ٕالجناز �س��رات من طرف 

  .مس�مثري ٔ��د الطرفني املتعاقد�ن فوق �راب املتعاقد ا�ٓخر
ن ٔ��ل �لق ٕاطار قانون وكذ� ٕا�رام اتفاق مع نفس الب� م

�سا�د �ىل �منیة �القات التعاون الثنايئ يف ا�االت �ق�صادیة 
والعلمیة والتق�یة والثقاف�ة، �ىل ٔ�ساس ا�رتام م�دٔ� املساواة يف 
احلقوق و�م�یازات املتبادّ�، وا�رتام م�دٔ� التد�ل يف الشؤون 

  .ا�ا�لیة والس�یادة الوطنیة والو�دة الرتابیة
  الرئ�س،الس�ید 

ما �ل�س�بة لالتفاق�ات الثالث املربمة بني اململكة املغربیة �ٔ و 
ومجهوریة الصني الشعبیة واليت تتعلق �لتعاون القضايئ يف ا�ال 
اجلنايئ، و�سلمي ا�رمني �ٕالضافة �ىل اتفاق التعاون يف ا�ال 
العسكري بني الب��ن �مع معلیة السالم ا�ولیة واس�ت��اب أ�من 

  .ويلا�
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ٔ�ما توق�ع املغرب لربو�كول ٕاضايف لالتفاق�ة العربیة املتوسطیة 
�لتبادل احلر حول انضامم دول �دیدة لالتفاق�ة وذ� من ا�ل 

  .�لق م�اخ مالمئ لتحق�ق التاكمل �ق�صادي
وٕادرااك من ا�ول أ�عضاء ان اتفاق ٕا�شاء م�ظمة الت�ارة 

معقدة لفض املناز�ات العاملیة حتتاج ٕاىل نظام قانوين وٕاجراءات 
خصوصا ؤ�ن ا�ول أ�قل مناء متر مبر�� حتول اق�صادي وتتوفر 
�ىل �ربات حمدودة، وحتتاج ٕاىل دورات تدری��ة ودورات �كوی��ة 

  . لفائدة املوظفني احلكوم�ني يف جمال قوانني م�ظمة الت�ارة العاملیة
س كام ٔ�ن مصادقة الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة مب�ل

املس�شار�ن �ىل اتفاق�ة ٔ��اد�ر سواء املتعلقة �لتعاون إالداري 
املتبادل من ٔ��ل �سهیل إالجراءات امجلر�یة وتعز�ز التعاون 
املشرتك والوقایة من ا�الفات امجلر�یة وردعها بني ا�ول ٔ�عضاء 
االتفاق�ة العربیة املتوسطیة �لتبادل احلر، ٔ�و ت� املتعلقة �ال�رتاف 

ل �ملشغل �ق�صادي املعمتد بني ا�ول ٔ�عضاء االتفاق�ة، املتباد
وكذ� هو الش�ٔن �ل�س�بة ملذ�رة التفامه املوقعة يف جمال الربط 
إاللكرتوين وتبادل املعلومات بني ا�ول ٔ�عضاء االتفاق�ة، و�ك 
لتحصني البیا�ت وحامیة الش�بكة اخلاصة �لك طرف وتطبیق 

 یتعلق بنقاط االتصال، �ٕالضافة ٕاىل معایري السالمة املعلوماتیة ف�
حامیة رسیة املعلومات املتباد� و�ل اخلالفات واللكفة املالیة 

  .املرتتبة عن تنف�ذ مضمون املذ�رة
لك هذه االتفاق�ات املذ�ورة ٔ��اله �مثهنا �الیا، سواء الثنائیة مهنا 
ٔ�و املتعددة أ�طراف، ونصادق �لهيا �ٕالجامع كفریق اس�تقاليل 

و�دة والتعادلیة مب�لس املس�رش�ن، لكن حىت تفي �لغرض �ل
ا�ي ا�رمت من ٔ��� ندعو من هذا املنرب ٕاىل موا�بهتا من اجلهات 
احلكوم�ة وإالداریة ا�تصة وذ� عن طریق ٔ�وراش مف�و�ة لتعممي 

  .الفائدة �ىل املعنیني واملهمتني بب�� العز�ز
والسالم �لیمك ولرمحة هللا  وفق�ا هللا مجیعا ملا ف�ه �ري بالد�،

  .تعاىل و�راكته

  :الفریق احلريكمدا��  - 2
 الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

�رشفين ٔ�تناول اللكمة �مس الفریق احلريك مب�لس املس�شار�ن ل�سط 
لیة املعروضة �لمصادقة ٔ�مام جملس�نا و�ة نظر� وقراءتنا لالتفاق�ات ا�و 

 .املوقر

�س�تحرض يف البدایة التو�ات اجلدیدة ��بلوماس�یة املغربیة اليت 
ٔ��ادت بالد� ٕاىل ماكهنا الطبیعي مضن أ�رسة إالفریق�ة، ويه تو�ات 
ٕاجيابیة ذات بعد اسرتاتیجي �رؤیة ملك�ة سام�ة ومعل م�داين مك�ف من 

�ة �لعدید من الب�ان إالفریق�ة اليت اكدت �الل ز�رات م�عددة وم�نو 
بالد� ٔ�ن تفقد معها لك الروابط التارخيیة والثقاف�ة و�ق�صادیة اليت مجعتنا 

  .وٕا�ها
ولقد سامهت بالد� �رب التارخي �لوقوف ٕاىل �انب احلراكت التحرریة 
الوطنیة ودمعها �لك ما حتتا�ه ماد� ومعنو� ودبلوماس�یا حىت اس�تطاعت 

تتحرر من ق�ود �س�تعامر وحظیت �س�تقاللها امل�شود �ىل غرار �يق  ٔ�ن
  .ا�ول أ�خرى

  الس�ید الرئ�س،
ٕان هذه الرتاكامت املبدئیة اليت جعلت بالد� �متزي هبذا التو�ه اكنت يف 
�ا�ة ٕاىل تصور اسرتاتیجي، یعترب خریطة طریق جتسدت �ىل ٔ�رض الواقع 

ٕاننا �س�تحرض مرة ٔ�خرى املبادرات امللك�ة العدیدة �شلك ٔ�كرث ؤ�معق، �ا ف
�ز�رات معل واليت فاقت ٔ�ربعني ز�رة، وتوق�ع االتفاق�ات اليت جتاوزت 
الشلك التقلیدي لرتتقي ٕاىل شلك تعاون دويل فعيل، م�ال مرشوع ٔ�نبوب 
الغاز ٕافریق�ا أ�طليس، ٕاضافة ٕاىل املشاریع أ�خرى اليت هتدف ٕاىل الرفع من 

دیة الفالح�ة والتمنیة �ج�عیة والس�یاح�ة وأ�من الغذايئ والتمنیة املردو 
  ".TripleA"القرویة من �الل �لق و�دات ٕالنتاج أ�مسدة 

  الس�ید الرئ�س،
يف ٕاطار  17ٕان دراس��ا لهذه ا�مو�ة من االتفاق�ات البالغ �ددها 

 �ىل �دة ا�لجنة ٕاشارة واحضة �ىل ا�هودات اجلبارة اليت تقوم هبا بالد�
مس�تو�ت، اكس�تعادة مقعد� وماكن��ا دا�ل �حتاد �فریقي وكذ� تنویع 
�الق�نا اخلارج�ة بتقویة العالقات الثنائیة مبا خيدم مصل�ة لك أ�طراف 

  .املعنیة هبا
  الس�ید الرئ�س،

ٕاننا يف الفریق احلريك نعي ج�دا ٔ�ن الهدف ل�س فقط هو املوافقة �ىل 
د ذاهتا ٕاكجراء مسطري ولكن املسامهة من �الل هذه االتفاق�ات يف �

ذ� يف حتق�ق س�یاسات معوم�ة واليت ی��غي ٔ�ن نتفا�ل مع مضامني هذه 
االتفاق�ات وما حتم� من الزتامات، وهو ما �س�توجب معال حكوم�ا 

  .م�سجام وم�دجما
وانطالقا مما سلف ونظرا ٔ�مهیة هذه االتفاق�ات، فٕاننا يف الفریق احلريك 

ٕاجيا� �ىل هذه االتفاق�ات ا�ولیة الهامة املعروضة �ىل جملس�نا  س�نصوت
املوقر جتس�یدا ٕالرادة جامعیة حتت الق�ادة امللك�ة لصاحب اجلال� محمد 

لقادة  29السادس نرصه هللا ا�س�اما مع خطابه التارخيي املو�ه ٕاىل القمة 
ب�ٔد�س  2017یولیوز  3دول وحكومات �حتاد إالفریقي املنعقد يف یوم 

���ٔ.  
  .وفقا هللا مجیعا ملا ف�ه �ري �دمة لهذا الوطن

  .والسالم



 �2017ریل �ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

8 

 )2017 غشت 8( 1438 ذو القعدة 15

من القانون رمق  4ب�متمي املادة  96.16مرشوع قانون رمق : �نیا
املتعلق مبدونة احلقوق العی��ة الصادر ب��ف�ذه الظهري  39.08

 22(  1432من ذي احل�ة  25يف 1- 11- 178الرشیف رمق 
  )2011نومفرب

  :ق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیةالفریمدا��  -1
 الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة مب�لس 
 من القانون 4ب�متمي املادة  69-16رمق  املس�شار�ن ملناقشة مرشوع قانون

املتعلق مبدونة احلقوق العی��ة الصادر ب��ف�ذه الظهري الرشیف  39- 08رمق 
، وهو )2011نومفرب 22(  1432من ذي احل�ة  25يف 1-11-178رمق 

مرشوع �روم ٕاد�ال الواك� الوطنیة �لم�افظة العقاریة واملسح العقاري 
واخلرائطیة مضن الو�ئق الواجب حتر�رها بعقد رمسي ٔ�و من طرف حمام 

  . مؤهل ��، وذ� لتفادي ما قد یرتتب عن ذ� من مشالك
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

ٕان املرشوع قانون، ا�ي حنن بصدد م�اقش�ته الیوم، وا�ي یفهم من 
�الل العرض ا�ي مت تقدميه من �ن احلكومة ٔ�نه یعد تتوجيا لعمل جلنة 

نیة حتت ٕارشاف ٕاداریة تتكون من القطا�ات احلكوم�ة واملهن القضائیة املع 
وز�ر العدل يف ٔ�فق تنف�ذ التعل�ت امللك�ة السام�ة الواردة يف الرسا� 

  .يف املوضوع 2016دج�رب  30امللك�ة املو�ة لوز�ر العدل واحلر�ت بتارخي 
ٕاذن فالنص �اء ن���ة معل �شاريك بعد دراسة أ�س�باب الاكم�ة وراء 

لغري وما �س��ه من ٕاساءة ٕاشاكلیة تفيش ظاهرة �س��الء �ىل عقارات ا
ٕاىل نظام امللك�ة العقاریة ببالد�، وما یلحقه من رضر حبقوق الغري، بغیة 
وضع إالجراءات الوقائیة ملعاجلهتا وحامیة مصاحل املالك وحتق�ق أ�من 

  .العقاري �عتباره رشطا ٔ�ساس�یا �لتمنیة و�شجیعا لالس��ر
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

ن ٔ�قوى احلقوق العی��ة ؤ�وسعها من ح�ث ٕان حق امللك�ة هو م
السلطات والضام�ت اليت مينحها �لام�، �� خصص لها املرشع املغريب 
مجمو�ة من املق�ضیات القانونیة وارتقى هبا ٕاىل مصاف امحلایة ا�س�توریة 

یضمن القانون حق امللك�ة، وميكن احلد “: ا�ي ینص 35مبوجب الفصل 
جب القانون، ٕاذا اق�ضت ذ� م�طلبات التمنیة من نطاقها وممارس�هتا مبو 

�ق�صادیة و�ج�عیة �لبالد، وال ميكن �زع امللك�ة ٕاال يف احلاالت ووفق 
�ىل اعتبار ٔ�ن امللك�ة اخلاصة من ..”إالجراءات اليت ینص �لهيا القانون

  .ٔ�مسى مظاهر حریة إال�سان واس�تقاللیته
�الن العاملي حلقوق إال�سان من االٕ  17ولعل هذا ما ذهبت ٕالیه املادة 

ح�ث ٔ�كدت �ىل ٔ�ن امللك�ة حقا مقدسا ال جيوز  1789الصادر س�نة 

ا�هتاك حرم�ه، وال جيوز حرمان صاح�ه م�ه، ٕاال ٕاذا قضت بذ� رضورة 
 .مصل�ة �امة تث�ت قانو� و�رشط التعویض العادل واملدفوع مقدما

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
انة بواكالت عرف�ة مزورة سواء اكنت يف ظل اس�تف�ال ظاهرة �س�تع

مربمة دا�ل املغرب ٔ�و �ار�ه، ح�ث تعترب هذه الوس�ی� يه ٔ�كرث ش�یو�ا 
  .يف �س��الء �ىل عقارات الغري

ويف هذا الس�یاق، فٕاننا يف الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة 
بة وانطالقا من قراءتنا لهذا النص وح�ثیاته، �مثنه �الیا،ٔ�نه �اء اس�ت�ا

ملضامني الرسا� امللك�ة املو�ة ٕاىل الس�ید وز�ر العدل واحلر�ت يف 
مؤكدا فهيا �اللته �ىل رضورة ابتاكر ٕاجراءات تضمن  2016دج�رب 30

معاجلة ٔ�ي قصور قانوين ٔ�و مسطري من ش�ٔنه ٔ�ن �شلك ثغرات �سا�د 
ٔ�ن  �ىل اس�متراریة �س��الء �ىل عقار الغري، كام تؤكد الرسا� امللك�ة �ىل

اس�متراریة ال�شيك �ش�ٔن نفس املوضوع لهو دلیل �ىل تواصل اس�تف�ال هذه 
  . الظاهرة ومؤرش �ىل حمدودیة اجلهود املبذو� ملاكحفهتا

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
ال شك ٔ�ن العقار یعد من الراك�ز أ�ساس�یة �لتمنیة �ق�صادیة 

ر�كز �لیه خمتلف و�ج�عیة �ىل اعتبار ٔ�نه �شلك البناء أ�ساس ا�ي �
الس�یاسات العموم�ة، مما جيعل ٔ�ي مساس به یرتتب �لیه نتاجئ وخمية تفيض 

  .ٕاىل زعز�ة ثقة الفا�لني �ق�صادیني
أ�مر ا�ي دفع �لك�ري من ا�ول ٕاىل اختاذ �دة تدابري وقائیة وزجریة، 
حامیة �لملك�ة العقاریة من التعدي والرتايم و�س��الء، وموا�ة لهذه 

ظاهرة اليت هتدد اس�تقرار املعامالت العقاریة وحامیة املتعاملني لتحق�ق ال
أ�من القانوين، عن طریق تقویة �رسا�هتا القانونیة وحتصني ٔ�نظمهتا العقاریة 

  .القوا�د القانونیة وإالجراءات الشلكیة�لعدید من 
 الس�ید الرئ�س احملرتم،

لك �ري قانوين، ٕان اس�رشاء ظاهرة �س��الء �ىل عقار الغري �ش
�شلك مسا خطريا �ٔ�من التعاقدي وبقدس�یة النص القانوين و�زعزع 
اس�تقرار املعامالت ویؤ�ر سلبا �ىل �س��رات و�لتايل اكن لزاما �ختاذ 

  .هذا التو�ه والتعاطي معه �لك حزم و�دیة
�ش�ید هبذه املبادرة ٔ�ن تعز�ز رمسیة الترصفات  ،ويف هذا إالطار

لملكیة المتعلقة بنقل ا تلتصرفااتشمل جمیع �ث جيب ٔ�ن العقاریة ح 

حق و ةلعمراحق ، عالنتفااحق ، قتفارالاحق(لمتفرعة ا قلحقووا

الزینة حق ، ألمدالطویل ااء لكراحق ، لسطحیةاحق  لالستعماا

 10 دةلماافي  دةلمحدوالتبعیة العینیة ا قلحقوالمتعلقة اوالترصفات 

مهما كانت و) رللعقا زيلحیااهن لراولرسمي الرهن اهي ونة ولمدامن 

 كمالأمن  رعقا اءسووغیر محفظ  أو نمحفظا كا رلعقااطبیعة 
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لخاصة ا كألمالاحتى  أو علجمواضي أرا أو سحباا�ٔ  أو اصلخوا

  . لةوبالد
الك�ري من ا�ول، نین العمل في قوولعل هذا النظام هو اجلاري به ا

 تماالتزوا تتفاقاالرسمیة تتضمن كل ا راتلمحرا�ىل اعتبار ٔ�ن 

فق ولتوثیق الهم صالحیة  صشخاأ فها من طرزنجاایتم ولمتعاقدین ا

حیث ال  تإلثباالقویة في الحجیة اتهم راقانونیة تكسي محرٕاجراءات 

  .ورلزا ةمسطر كال بسلوإلطعن فیها ا أوها دستبعاایمكن 
و�لمزید من الضام�ت نود يف الفریق �س�تقاليل �لو�دة  ،ويف نفس �جتاه

  :ادلیة ٔ�ن یؤ�ذ بعني �عتبار بعض املالحظاتوالتع
ٕا�ادة النظر يف مس�ٔ� التذییل �لصیغة التنف�ذیة طبقا ملا هو  -

من املسطرة املدنیة اذ �یف ميكن لقاض  432م�صوص �لیه يف الفصل 
حملمكة ابتدائیة معینة الت�ٔكد من سالمة وحصة وثیقة معدة من موثق 

  .ٔ�ج�يب م�ال والت�ٔكد من صدق�هتا
تعز�ز امحلایة اجلنائیة �لعقود والرسوم العقاریة وتقویة دور النیابة العامة  -

يف قضا� الزتو�ر سواء �ىل املس�توى اجلنايئ او �ىل مس�توى ظهري 
 .التحف�ظ العقاري

وللك هذه �عتبارات السالفة ا��ر، فٕاننا س�نصوت �ٕالجياب �ىل 
قضاء �ىل ظاهرة �س��الء هذا النص، وذ� بغیة ال�رسیع يف املعاجلة وال

  .�ىل عقار الغري

  :فریق أ�صا� واملعارصةمدا��  -2
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 

  السادة الوزراء احملرتمون، 
  السادة املس�شار�ن احملرتمني، 

�رشفين �مس فریق أ�صا� واملعارصة ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة ل�سط و�ة 
 4، یقيض ب�متمي املادة 96.16نظر� يف ٕاطار م�اقشة مرشوع القانون رمق 

  .، املتعلق �حلقوق العی��ة38.08من القانون رمق 
ٔ�ود يف مس�هتل هذه املدا��، ٔ�ن ٔ�تقدم �لشكر اجلزیل ٕاىل الس�ید 
وز�ر العدل احملرتم �ىل العرض القمي والهام، سواء ا�ي تفضل ٕ�لقائه ٔ�مس 

 ٔ�نظار جملس�نا ٔ�مام جلنة العدل وال�رشیع املوقرة، ٔ�و ا�ي �سطه ا�ٓن �ىل
هذا، وتطرق �ال� ٕاىل خمتلف أ�س�باب الاكم�ة وراء تقدمي مرشوع 

  .القانون ا�ي بني ٔ�یدینا
، من القانون �4ريم مرشوع القانون املوضوع �لمناقشة ٕاىل �متمي املادة 

املذ�ور ٔ��اله، هبدف اشرتاط رمسیة الواكالت املدىل هبا من �ن أ�طراف 
الناق� �لملك�ة العقاریة، ٔ�و امل�ش�ئة حلقوق عی��ة ٔ�ثناء ٕا�رام الترصفات 

وعقاریة ٔ�و القاضیة بنقلها ٔ�و تعدیلها ٔ�و ٕاسقاطها، وذ� هبدف حامیة 
  .احلقوق العی��ة

  الس�ید الرئ�س،
، تت�ىل يف سده ٕال�دى الثغرات 69.16ٕان ٔ�مهیة مرشوع القانون 

س��الء �ىل القانونیة اليت لطاملا اس�تغلها حمرتفو النصب و�ح�یال لال
أ�مالك العقاریة، �اصة ت� اليت یتغیب ٔ�حصاهبا ملدد طوی� �عتبارات 

  .خمتلفة، اكملغاربة املقميني �خلارج
ف�نايم ظاهرة �س��الء �ىل أ�مالك العقاریة، ٔ�صبحت تبعث عن 
القلق، �ر�ة ٔ�ن مجیع حمامك اململكة تعرف تقاطر �دد �ول من شاك�ت 

اضهيم وعقاراهتم، مما اس�تدعى تد�ال ملك�ا �رب الرسا� املواطنني هنبت ٔ�ر 
اليت و�ت ٕاىل الس�ید وز�ر العدل من ٔ��ل ٕاجياد �لول �جعة �لظاهرة، 
وموا�بهتا وحبث س�بل التصدي لها �رب اع�د لك التدابري املمك�ة �ىل اكفة 

  ).ال�رشیعیة والتنظميیة والعملیة(املس�تو�ت، 
عارصة، �رى ٔ�ن هذا املرشوع هو خطوة ٔ�وىل يف فریق أ�صا� وامل ،ٕاننا

و�مة حنو القضاء �ىل ظاهرة �س��الء �ىل العقارات، رشط تدعميها 
بتعدیالت ٔ�خرى �سري يف نفس �جتاه، وموا�بهتا ٕ�جراءات تنظميیة ومعلیة 
لضامن تفعیلها �ىل ٔ�حسن و�ه، ومن هذا املنطلق فقد قرر� يف فریق 

، یقيض 96.16یت لصاحل مرشوع القانون رمق أ�صا� واملعارصة التصو 
  .املتعلق �حلقوق العی��ة 38.08من القانون رمق  4ب�متمي املادة 

  :فریق العدا� والتمنیةمدا��  -3
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمون،
  السادة والس�یدات املس�شارون احملرتمون،

� والتمنیة مب�لس املس�شار�ن �رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق العدا
یقيض  69.16املرشوع قانون رمق  يف هذه اجللسة العامة �لتصویت �ىل

 ويه. املتعلق مبدونة احلقوق العی��ة 39.08من القانون رمق  4ب�متمي املادة 
م�اس�بة نثري فهيا مجمو�ة من القضا� الهامة املرتبطة مب�ال العقار �ىل 

ساس�یة لضامن حق املواطنني يف السكن، اخلصوص �عتباره ا�ٓلیة ا�ٔ 
و�عتباره الو�اء الرئ�يس لتحفزي �س��ر ا�ي یعد احملرك الرضوري 
لتحق�ق إالقالع �ق�صادي ا�ي ت�شده بالد� يف خمتلف ا�االت 

فقد �رزت يف ا�ٓونة أ��رية . الصناعیة والفالح�ة والس�یاح�ة و�ريها
�متثل يف �س��الء �ىل احلقوق العی��ة  و�شلك الفت ظاهرة خطرية �لغایة

وهو ما اكن حمل . و�البا ما یمت هذا �س��الء عن طریق الزتو�ر. �لغري
  .انتقادات �ادة من طرف صاحب اجلال�، فو�ه يف ش�ٔهنا تعل�ته السام�ة

ٕاننا يف فریق العدا� والتمنیة نؤكد �ىل ٔ�مهیة حامیة احلقوق العی��ة 
امحلایة من احلقوق أ�ساس�یة اليت �رسها دس�تور اململكة لٔ�فراد لكون هذه 

مما یق�يض موا�ة ظاهرة �س��الء �ىل العقارات . 21يف فص� 
وذ� انطالقا من جتوید الرتسانة القانونیة املؤطرة لنقل امللك�ة . �خلصوص
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ٕاذ نعترب ٔ�ن إالطار القانوين هو . ا�ي ظل یعرتیه قصور وقد مت ملؤه الیوم
  .من ا�ٓلیات املندر�ة يف ٕاطار التدابري الوقائیة الالزمة�ٓلیة 

و�مثن يف هذا الصدد املقاربة ال�شار�یة واملندجمة اليت اعمتدهتا احلكومة 
ملوا�ة هذه ا�ٓفة، واليت مشلت وزارة العدل واحلر�ت واملد�ریة العامة 

ائطیة �لرضائب والواك� الوطنیة �لم�افظة العقاریة واملسح العقاري واخلر 
والهیئة الوطنیة �لموثقني والهیئة الوطنیة �لعدول ومجعیة هیئات احملامني 

  .�ملغرب �عتبارمه م�د�لني ٔ�ساس�یني يف معلیة نقل امللك�ة
كام �مثن م�ادرة �لق �ٓلیة ملكفة بت��ع ملف �س��الء �ىل عقارات 

ت الغري وا�ي یندرج ٕا�داد هذا املرشوع قانون القايض ٕ�ضافة الواكال
اخلاصة ٕاىل قامئة الو�ئق اليت یمت حتر�رها مبوجب عقد رمسي، يف ٕاطار تنف�ذ 

كام �مثن اجلهود املبذو� يف اجتاه اع�د . ما متخض عن معل هذه ا�ٓلیة
اخلاصة بت��ع وضعیة العقارات عن بعد واليت لق�ت " حمافظيت"تطبیق�ة 

  .اس�تحسا� وجتاو� �بري�ن من طرف املواطنني
هذا املق�ىض، �لرمغ من ٔ�مهیته، یبقى قارصا ما مل یمت اع�د �ري ٔ�ن 

ٕاجراءات ٔ�خرى مصاح�ة �، �اصة ما یندرج مهنا يف املس�توى التدبريي 
من ق�یل وضع جسل وطين �س�ل ف�ه مجیع الواكالت �رمق معني ميكن 

�اصة ؤ�ن العدید من القضا� ٔ�ث�ت التحق�ق �ش�ٔهنا تورط . �طالع �لیه
كام ٔ�ن . م�اصب املسؤولیة يف إالدارات العموم�ة ا�تصةٔ�طراف يف 

�س�هتداف طال خشصیات يف ماكنة �الیة ممام یؤكد جبالء ٔ�ن أ�مر یتعلق 
  . �ش�باكت وعصا�ت �ش�تغل �شلك م�ظم

ونظرا ٔ�مهیة املرشوع قانون �خطوة يف اجتاه احلد من هذه الظاهرة 
ق العدا� والتمنیة �ٕالجياب وحتق�ق أ�من العقاري ببالد� س�نصوت يف فری

  . �لیه
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا

 :الفریق احلريكمدا��  -4
 الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
�رشفين ٔ�ن ٔ�تقدم �مس الفریق احلريك ملناقشة مرشوع قانون رمق 

 . املتعلق مبدونة احلقوق العی��ة 39.08رمق  من القانون 4ب�متمي املادة  69.16
  الس�ید الرئ�س،

حنن يف الفریق احلريك �مثن �الیا هذا املرشوع الهام وا�ي هيدف ٕاىل 
التصدي لظاهرة خطرية ٔ�ال ويه ظاهرة �س��الء �ري املرشوع �ىل 
 عقارات الغري نظرا ملا �س��ه من ٕاساءة ٕاىل نظام امللك�ة العقاریة ببالد� �ىل

اعتبار ان حق امللك�ة من ٔ�وسع احلقوق العی��ة، واليت جيب حام�هتا 
 والتصدي للك من خولت � نفسه �س��الء �لهيا، وهذا ما ٔ�كدت �لیه

 30الرسا� املولویة السام�ة املو�ة ٕاىل وز�ر العدل واحلر�ت �ٓنداك بتارخي 

فعال ، ح�ث د�ا �اللته ٕاىل إال�ك�اب الفوري واحلازم �ٔ 2016دج�رب 
�س��الء �ىل عقارات الغري وموا�هتا خبطة �ازمة وم�اكم� من �الل 

تعمل �ىل ...اختاذ ما یلزم من تدابري وقائیة و�رشیعیة وتنظميیة ومعلیة
حتدیدها �ٓلیة حتدث لهذه الغایة من لك اجلهات وفق مهنجیة �شار�یة مجلیع 

ملواص� إالصال�ات  وهو ما جيسد ٔ�یضا إالرادة القویة �لحكومة. املتد�لني
  . وتزنیل مضامني اخلطب امللك�ة

  الس�ید الرئ�س،
�عتباره ٔ�مه ضامنة  حنن يف الفریق احلريك نؤكد �ىل ٔ�مهیة هذا املرشوع

محلایة حقوق املواطنني من الضیاع واس�تقرار املعامالت، كام انه س�سامه يف 
رات، حتریك جع� �ق�صاد �شلك فعال وم�تج، وت�ش�یط و�لب �س��

وحتق�ق التمنیة امل�شودة �ىل خمتلف ا�االت ببالد�، و�رى ٔ�نه �ان الوقت 
�لتصدي لظاهرة �س��الء �ىل عقارات الغري وٕا�ادة الثقة �لمواطنني يف 

  . نظا�م العقاري وضامن ٔ�مال�هم
ومن هذا املنطلق، فٕانه ال �سعنا يف الفریق احلريك ٕاال ٔ�ن �مثن هذا 

تضمنه من اجيابیات �مة ؤ�هداف تصب لكها يف حامیة  املرشوع، نظرا ملا
  .وضامن حقوق املواطنني

  .وبناء �لیه فٕاننا س�نصوت �لیه �ٕالجياب
  .وفقا هللا مجیعا ملا ف�ه �ري �دمة لهذا الوطن

  .والسالم

  :فریق �حتاد العام ملقاوالت املغربمدا��  -5
 .رسلني�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف امل

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل الیوم �مس فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب، 

 4یقيض ب�متمي املادة  �69.16لمناقشة وٕابداء الرٔ�ي حول مرشوع قانون رمق 
ة احلقوق العی��ة، هذا املرشوع ا�ي املتعلق مبدون 39.08من القانون رمق 

  . حيظى ب�ٔمهیة �لغة �ینا نظرا ل�ٓ�ر إالجيابیة املنتظرة م�ه
 الس�ید الرئ�س،

 �اصة �رشیعیة بعنایة حظیت اليت احلقوق ٔ�ھم من امللك�ة حق یعترب
ا�س�تور ا�ي یعترب القانون  يف ھذا احلق �ىل النص �الل من وذ�

  .أ�مسى ��و�
 الوقت يف �شلك اليت العقاریة، امللك�ة يف �متثل امللك�ة ٔ�نواع ٔ�ھم ولعل

 �ج�عي، �س�تقرار مكو�ت وٕا�دى أ�سايس لالس��ر احملرك الراھن
 یصطلح �لیه ٔ�صبح ما بتحق�ق كف�ل �لعقار �اص نظام ٕارساء ٕان ح�ث
 .العقاري �ٔ�من الیوم
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 اس�تف�ال مام�ٔ  أ��رية ا�ٓونة يف ٔ�صبحنا ذ� لك من الرمغ و�ىل
 ٔ�و لٔ��انب اململوكة ت� الغري، �اصة عقارات �ىل �س��الء ظاھرة
ؤ�ح�ا�  فردیة، سلواكت شلك ٔ�ح�ا� تت�ذ واليت �خلارج، املقميني املغاربة
 يف والفا�لني املتد�لني من مجمو�ة أ�دوار ف�ھا یتقامس م�ظمة جرامئ ٔ�خرى
املؤسساتیني، كام ٔ��رزت هذه  ٔ�و أ�مر �ملھنیني تعلق سواء العقاري، ا�ال

الظاهرة، اليت ٔ�صبحت �شلك هاجسا ومش� معقدا ی�س�ب يف إالساءة 
ٕاىل نظام امللك�ة العقاریة ببالد�، جحم املشالك والثغرات اليت تتضمهنا مدونة 

  .احلقوق العی��ة
ٔ��ل ذ�، فٕاننا يف فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب ننوه مبرشوع 

من مدونة احلقوق العی��ة من  4قانون ا�ي یقيض بتعدیل املادة هذا ال
�الل ٕاد�ال الواك� مضن الو�ئق الواجب حتر�رها بعقد رمسي ٔ�و من طرف 
حمام مؤهل ��، وذ� تفاد� حلاالت الزتو�ر اليت اكنت تطال الواكالت 

وع ا�ي املنجزة بعقد �ري رمسي، واليت یت�ني ف� بعد ٔ�هنا مزورة، هذا املرش 
�اء تنف�ذا �لتوجهيات اليت تضمنهتا الرسا� امللك�ة املو�ة ٕاىل وز�ر العدل 
واحلر�ت، من ٔ��ل العمل �ىل وضع خطة معل مس�تع�� �لتصدي 
لظاهرة �س��الء �ىل عقار الغري، �اصة عقارات أ��انب ٔ�و املتغیبني، 

املغرب ٔ�ن احلد  والسهر �ىل تنف�ذها، ح�ث �رى يف �حتاد العام ملقاوالت
من الرضر ا�ي یلحق حبقوق الغري جراء هذه الظاهرة اليت تقوم ٔ�ساسا 
�ىل الزتو�ر، ووضع التدابري الوقائیة ملعاجلهتا وحامیة مصاحل املالك وحتق�ق 
أ�من العقاري، رشطا ٔ�ساس�یا �لتمنیة و�شجیعا لالس��ر، وكذا لتحق�ق 

  ریة�س�تقرار والتوازن يف املعامالت العقا
  الس�ید الرئ�س،

اعتبارا لكون هذا املرشوع �شلك جوا� و�ال واقعیا عن ظاهرة 
�س��الء �ىل عقارات الغري، فٕاننا يف فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب 

  .ننوه هبذا املرشوع ونعرب عن تصوی��ا �ٕالجياب �ىل مضام�نه
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته

 :رتايكالفریق �شمدا��  -6
  الس�یدات والسادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شارون،
�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق �شرتايك ملناقشة مرشوع قانون رمق 

املتعلق مبدونة احلقوق  39.08من القانون رمق  4یتعلق ب�متمي املادة  69.16
ة العی��ة، هذا املرشوع ا�ي یعترب ٕاضافة نوعیة وضامنة حق�ق�ة محلای

عقارات أ�ش�اص من السطو والزتو�ر، ح�ث ٔ�صبحت ظاهرة �س��الء 
�ري املرشوع �ىل عقارات الغري �شلك هاجسا �سئ ٕاىل نظام امللك�ة 
العقاریة ببالد� ویؤ�ر سلبا �ىل م�اخ �س��ر فضال عام تلحقه هذه 
الظاهرة من رضر حبقوق الغري، �اصة ؤ�ن من ٔ�س�باب �س��الء الغري 

وع �ىل عقارات الغري سواء تعلق أ�مر مبغاربة ٔ�و ٔ��انب ميثل املرش 

�ٔ�ساس يف �دم احلضور الشخيص �لمالك يف ٕا�رام الترصفات القانونیة 
  .املرتبطة هبذه أ�موال العقاریة

كام ی�ٔيت هذا املرشوع تنف�ذا �لتعل�ت السام�ة املضمنة يف الرسا� 
خبصوص التصدي  2016دج�رب  30 امللك�ة املو�ة ٕاىل وز�ر العدل بتارخي

الفوري واحلازم ٔ�فعال �س��الء �ىل عقارات الغري، ح�ث مت �شك�ل 
جلنة تضم ممثيل القطا�ات احلكوم�ة املعنیة واملهن القضائیة، ٕالجياد �لول 

  .واحتاد قرارات وتدابري وقائیة سواء اكنت �رشیعیة ٔ�و تنظميیة
وزع حسب ال�شخیص ا�ي فقضا� �س��الء �ىل عقارات الغري تت

قضیة يف طور البحث اجلنايئ،  �15لصت ٕالیه تقار�ر هذه ا�لجنة، بني 
 20(قضیة معروضة �ىل هیئات احلمك  33قضا� ٔ�مام قضاة التحق�ق، و 9و

  ).قضیة ٔ�مام حممكة النقض 13قضیة ٔ�مام حمامك املوضوع، و
�ىل  كام ٔ�ن ٔ��لب هذه القضا� �متركز ببعض املدن الكربى، وتنصب

عقارات يف ملك�ة أ��انب ٔ�و املغاربة املقميني �خلارج، واليت �كون يف 
ٔ��لب أ�ح�ان فار�ة ٔ�و مس�تغ� من طرف بعض أ�ش�اص ا��ن �ربطهم 
�ملالك �القات قرابة ٔ�و معرفة، موحضا ٔ�ن وسائل �س��الء �متثل يف 

ٔ�و وصا� ٔ�و  الغالب يف �زو�ر الو�ئق الناق� �لملك�ة من �الل عقود رشاء
  .هبات ٔ�و ٕارا�ت ٔ�و عن طریق واكالت مزورة

فعىل املس�توى ال�رشیعي، یعد هذا املرشوع �ٔ�مهیة مبا اكن ف�عدیل 
من مدونة احلقوق العی��ة ٕ�ضافة الواك� مضن الو�ئق الواجب 4املادة 

 352حتر�رها مبحرر رمسي ٔ�و من طرف حمام مؤهل ��، وتعدیل الفصل 
انون اجلنايئ بتوح�د العقوبة خبصوص جرامئ الزتو�ر بني مجیع من مجموع الق

املهنیني ا�تصني بتحر�ر العقود من موثقني و�دول وحمامني، وم�ح ممثل 
النیابة العامة وقايض التحق�ق واحملمكة الصالح�ة يف اختاذ تدبري عقل العقار 

ا�ل موضوع الترصف ٕاىل �ني البت يف القضیة، يه الطریقة السلمية من 
  .احلد من ظاهرة �س��الء �ىل ٔ�مالك الغري

جسل الت�ارة "كام مت يف هذا الس�یاق تعدیل الس�ل الت�اري لیصبح 
ل�شمل ٕاىل �انب الرشاكت الت�اریة، الرشاكت املدنیة اليت ال " والرشاكت

متارس ٔ�عامال جتاریة، وٕاضافة صالح�ات اجلهة املسرية �لرشكة مضن البیا�ت 
وذ� من ٔ��ل حتدید املسؤولیات " 7"یتضمهنا ا�منوذج أ�ساس�یة اليت 

  .وضبط صالح�ات املسري�ن ال س�� يف جمال تفویت عقارات الرشاكت
و�ىل املس�توى التنظميي والعميل، اختذت ا�لجنة اليت لكفت من ا�ل 
تصحیح هذا اخللل بتدابري هتم ٕاجناز ٕاشهار رمقي من طرف الواك� الوطنیة 

لاكفة الرسوم العقاریة ت��ح �لمالك ت��ع وضعیة عقاراهتم، �لم�افظة العقاریة 
وحرص العقارات احملفظة واململوكة ملتغیبني ٔ��انب ومغاربة، واختاذ الرتت��ات 
الالزمة �لت�ٔكد من حصة الو�ئق والعقود املربمة �خلارج �رب مراس� 

ث مركز السلطات أ�ج�یة ا�تصة طبقا لالتفاق�ات ا�ولیة املعمتدة، وٕا�دا
ٕالكرتوين لٔ�رش�یف خيص العقود املربمة من طرف املوثقني، و�شجیع 
املالك �ىل حسب نظا�ر الرسوم العقاریة املتعلقة هبم، ودعوة النیا�ت العامة 
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ٕاىل ت��ع أ�حباث اجلاریة �ش�ٔن قضا� �س��الء �ىل عقارات الغري �حلزم 
لت�س�یق مع خمتلف والرصامة الالزمني، واحلرص �ىل �رسیع وتريهتا وا

  .املتد�لني يف ا�ال لضامن اجلودة والفعالیة
  الس�ید الرئ�س،

ٕان هذا الوضع ال یقلص من عوامل �ذب �س��رات أ�ج�بیة فقط، 
بل �يسء ٕاىل مصداق�ة القضاء، وٕاىل مصداق�ة و�زاهة مؤسسات ا�و� 

  .بصفة �امة، وجيعل �س��ر �ملغرب مغامرة حمفوفة ��اطر
تفعیل هذا القانون من ش�ٔنه التصدي لظاهرة �س��الء �ىل عقارات و 

الغري، الس�� جراء اس�تعامل واكالت مزورة يف بعض أ�ح�ان، كام نعترب ٔ�ن 
تنايم هذه الظاهرة یؤ�ر سلبا �ىل م�اخ �س��ر ویلحق رضرا حبقوق 

جيب ٔ�ن  “ومبق�ىض هذا القانون، تنص املادة الرابعة �ىل ٔ�نه. الغري وذوهيم
حترر، حتت طائ� البطالن، مجیع الترصفات املتعلقة بنقل امللك�ة ٔ�و ٕ��شاء 
احلقوق العی��ة أ�خرى ٔ�و نقلها ٔ�و تعدیلها ٔ�و ٕاسقاطها، وكذا الواكالت 
اخلاصة هبا مبوجب حمرر رمسي، ٔ�و مبحرر �بت التارخي یمت حتر�ره من طرف 

ینص قانون �اص �ىل �الف  حمام مق�ول �لرتافع ٔ�مام حممكة النقض ما مل
  .، ف� مل یطرٔ� تغیري �ىل �يق فقرات هذه املادة“ذ�

كام ندعو يف نفس إالطار ٕاىل تعز�ز امحلایة اجلنائیة �لعقود والرسوم 
العقاریة وتقویة دور النیابة العامة يف قضا� الزتو�ر سواء �ىل املس�توى 

  .اجلنايئ ٔ�و �ىل مس�توى ظهري التحف�ظ العقاري

 :فریق �حتاد املغريب �لشغل�� مدا -7
 الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون؛
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق �حتاد املغريب �لشغل مب�لس 
ق املس�شار�ن ملناقشة مشاریع القوانني املدر�ة �جللسة العامة، واليت س�ب
ٔ�ن مت تناولها بلجنة اخلارج�ة واحلدود وا�فاع الوطين واملناطق املغربیة 

  :احملت�، واملتعلقة �ملشاریع التالیة
  ؛02.17مرشوع قانون رمق  .1
  ؛22.17مرشوع قانون رمق  .2
  ؛23.17مرشوع قانون رمق  .3
  ؛24.17مرشوع قانون رمق  .4
  ؛25.17مرشوع قانون رمق  .5
  ؛26.17مرشوع قانون رمق  .6
  ؛27.17نون رمق مرشوع قا .7
  ؛32.17مرشوع قانون رمق  .8
  ؛44.16مرشوع قانون رمق  .9

 ؛48.16مرشوع قانون رمق  .10

  ؛51.16مرشوع قانون رمق  .11
  ؛52.16مرشوع قانون رمق  .12
  ؛53.16مرشوع قانون رمق  .13
  54.16مرشوع قانون رمق  .14
  56.16مرشوع قانون رمق  .15
  ؛62.16مرشوع قانون رمق  .16
  .79.16مرشوع قانون رمق  .17

�رية هتم ن هذه ا�ٔ �ٔ ولیة ملضمون االتفاق�ات تبني �ٔ سة و�لق�ام بدرا
فضاءات جغراف�ة م�نو�ة، فهناك الفضاء �فریقي، والفضاء العريب والصیين 

خرى، وٕاذا اكنت االتفاق�ات الثنائیة اخلاصة �لفضاء �فریقي قد �ٔ من �ة 
�اءت تتوجيا �لز�رة امللك�ة لبعض ا�ول احلدیثة العهد �لعالقات مع 

�ن تقدمي عرضها كزام�یا إ املغرب،كام �اء �ىل لسان الس�یدة الوز�رة 
وج�وب السودان ح�ث اعطیت هبا انطالقة �لعدید من املشاریع 

ىل االتفاق�ات إ ضافة إ ج�وب معها، -�ق�صادیة لتعز�ز التعاون ج�وب
املتعددة �طراف كت� املتعلقة �ٔ�رصاد اجلویة، واليت �اءت ن���ة 

  .ني ا�ول �فریق�ة حملاربة ظاهرة �ح�باس احلراريالتعاون ب
وخبصوص الفضاء الثاين، كام �اء يف لكمة الس�یدة اكتبة ا�و�، فهيم 
بعض ا�ول العربیة خبصوص التبادل احلر، ويه ن���ة لتفعیل مسلسل 
ٔ�اكد�ر، واليت �شلك نواة �لمبادالت الثنائیة بني ا�ول العربیة كفلسطني 

حبیث س�مت  ويه دول تعرف نو�ا من �س�تقرار، بحر�ن،وأ�ردن وال 
  .اس�تغالل هذه االتفاق�ات البی��ة ٔ�داة دبلوماس�یة مع هذه ا�ول

ما خبصوص الفضاء الثالث، ف�تناول االتفاق�ات ذات الص� �النف�اح �ٔ 
ىل هذا إ �ىل فضاءات �دیدة اكلصني واليت �اءت تتوجيا �لز�رة امللك�ة 

��لق م�طقة صناعیة يف طن�ة ونتاجئ : نتاجئ اق�صادیة �مةالب� واكنت لها 
اجيابیة �ىل الس�یا�ة بعد رفع الت�ٔشرية �ىل الس�یاح الصین�ني، هذا اىل 
�انب البعد �مين والس�یايس احلارض يف هذه االتفاق�ة، ح�ث اصبحت 

  .الصني ن���ة لهذه اجلهود امه زبون جتاري �لمغرب
فاق�ات من محو� س�یاس�یة واق�صادیة ونظرا للك ما حتم� هذه االت

وٕاسرتاتیجیة س�تعود �لنفع �ىل بالد�، فٕاننا �مثن هذه االتفاق�ات ونؤكد �ىل 
هداف تو� النتاجئ �ق�صادیة �دمة ا�ٔ ان احلكومة مطالبة �هنج مقاربة ت 

ا�بلوماس�یة، و�ش�ید ��هودات اليت تقوم هبا بالد� من ا�ل تعز�ز ماكنة 
صادیة والس�یاس�یة يف احملیط �فریقي والعريب وا�ويل، كام املغرب �ق�

ن �كون � ��ر إالجيايب �ىل �س��ر و�لق الرثوة وفرص الشغل �ٔ ميكن 
نواعها ؤ�صنافها، وحتسني �ٔ والتحسني من الوضعیة �ج�عیة �لشغی� �لك 

  .مس�توى ا��ل وأ�جور
ت�س�یق بني خمتلف البد من الت�ٔ�ید �ىل رضورة ال  ،ويف هذا الصدد

ن �ٔ القطا�ات احلكوم�ة يف ٕاطار التقائیة الس�یاسات العموم�ة، وقد س�بق 
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ٔ�كد� �ىل هذا املوضوع �الل مدا�� فریق�ا ا�ن اجللسة الشهریة مع رئ�س 
احلكومة ملناقشة الس�یاسات العموم�ة، واليت اكنت تتعلق �التفاق�ات املشار 

  .�اله�ٔ �هيا إ 
  لس�ید الرئ�س احملرتم؛ا

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون؛
  .الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون

ن عودة املغرب لالحتاد �فریقي ال �ٔ خرى �ىل �ٔ البد من الت�ٔ�ید مرة 
ن �كون هذه العودة بدایة �ٔ ن تبقى �ربا �ىل ورق، بل جيب �ٔ جيب 

فریق�ة لتكر�س اجلهود خبصوص �نف�اح �ىل ا�ول �فریق�ة معوما ودول ا
�دیدة من �الل تعز�ز التعاون �ق�صادي والس�یايس و�مين �دمة 

  .لٔ�هداف ا�بلوماس�یة �لمملكة و�ىل رٔ�سها قضیة و�دتنا الرتابیة
فٕاننا يف فریق �حتاد املغريب �لشغل نصوت �ٕالجياب �ىل  ،ويف اخلتام

  .هذه املشاریع قوانني
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :فریق �حتاد ا�س�توري ا�ميوقراطي �ج�عيمدا��  – 8
  .�سم هللا الرحامن الرحمي

  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن،
�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي يف 

 من القانون رمق 4یقيض ب�متمي املادة  69.16م�اقشة مرشوع القانون رمق 
هذا املرشوع ا�ي �اءت به  ،املتعلق مبدونة احلقوق العی��ة 39.08

احلكومة تنف�ذا �لتعل�ت امللك�ة السام�ة يف الرسا� امللك�ة اليت و�ها 
، واليت تتعلق مبوا�ة 2016دج�رب  �30اللته ٕاىل وز�ر العدل بتارخي 

 طالت ظاهرة �س��الء �ىل عقارات وممتلاكت الغري، ويه الظاهرة اليت
  .مالك عقارات مغاربة ؤ��انب �ىل �د سواء

وال خيفى �ىل ٔ��د ا�ٓ�ر السلبیة لهذه الظاهرة �ىل ا�متع و�ق�صاد، 
ح�ث �سود نوع من إالحساس �لال�دا� دا�ل ا�متع، واملس حبق امللك�ة 

  .وحتصني املمتلاكت اليت تعترب حقوقا دس�توریة
ا�س�تور ا�ميقراطي �ج�عي، ٔ�ن  فٕاننا نعترب يف الفریق ،ؤ��ل ذ�

هذا التطور القانوين وال�رشیعي س�یقطع مع ظاهرة السطو وح�ازة امللك�ات 
بدون ٔ�ي س�ند قانوين �لعقارات اململوكة لٔ��انب ومجیع املواطنني �ارج 

  .ودا�ل الوطن
  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شارون،
بة، ٔ�نه يف س�یاق �س�ت�ابة �لتعل�ت البد من الت�ٔ�ید هبذه املناس� 

امللك�ة، واس�تدرااك �لوقت واس�تع�ال ٕاصالح العیوب والنقائص، اليت 
ٔ�فرزهتا ال�شخیصات اليت ٔ�كدت ٔ�ن أ�مر یتعلق بنظام الواك�، ح�ث ٔ�ن 
التعدیل ا�ي �اءت به احلكومة ینص �ىل تعدیل املادة الرابعة من مدونة 

اك� مضن الو�ئق الواجب حتر�رها بعقد رمسي احلقوق العی��ة، ٕ�د�ال الو
  .ومن طرف حمام مؤهل ��

فٕاننا يف فریق�ا س��عامل �ٕالجياب مع هذا املرشوع، وس�نصوت مع 
  :املرشوع مع رضورة التن��ه ٕاىل ما یيل

البد من تعز�ز أ�من التعاقدي وحامیة احلقوق وحتصني املمتلاكت  - 1
  ة، ومبراجعة لنظام التحف�ظ ببالد�؛مبراجعة شام� ملدونة احلقوق العی��

ت�ٔهیل املوارد ال�رشیة املعنیة بتحر�ر العقود وتوثیق املعامالت  - 2
بل ال بد من احلرص �ىل ٔ�ن ینخرط  ،العقاریة يف جمال ال�رشیع العقاري

امجلیع يف هذه العملیة سواء تعلق أ�مر �ٕالدارة العموم�ة ٔ�و املهن القضائیة 
 احلرة؛
ف�ذ أ�حاكم القضائیة وضامن تنف�ذها الس�� يف ا�ال رية تن ت�رسیع و  - 3

العقاري، ا�ي حيرق تعرثات وعرقالت ومماطالت �برية تنعكس �ىل ثقة 
 .املتقاضني والفا�لني �ق�صادیني


