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  )2011 يوليوز 12  (1432 شعبان 10الثال6ء : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساDرئيس  ،اAكتور محمد الشـيخ بيد هللاملستشار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
واAقيقة  الرابعةابتداء من الساعة  دقيقة، وأربعة عرش ساعتان: التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت

  .بعد الزوالالعرشين السادسة و 
  :اAراسة والتصويت عىل النصوص الترشيعية التالية    ::::جدول األعاملجدول األعاملجدول األعاملجدول األعامل

يتعلق حبظر اسـتحداث وإنتاج وختزين  36.09مرشوع قانون رمق  -
  واسـتعامل األسلحة الكمييائية وتدمريها؛

يف اDالني النووي يتعلق gألمن والسالمة  33.10مرشوع رمق  -
  واإلشعاعي وبإحداث الواكp امللكفة مبراقبهتام؛

املتعلق  22.01بتغيري وتمتمي القانون رمق  36.10مرشوع قانون رمق  -
  gملسطرة اجلنائية؛

بتغيري وتمتمي قانون املسطرة املدنية كام صادق  35.10مرشوع قانون رمق  -
من رمضان  11الصادر يف  1.74.447عليه الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق 

  ؛)1974سبمترب  28( 1394

يتعلق بتنظمي قضاء القرب وحتديد  42.10مرشوع قانون رمق  -
  اختصاصاته؛

يغري ويمتم الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق  34.10مرشوع قانون رمق  -
املتعلق ) 1974يوليو  15( 1394من جامدى اآلخر  24بتارخي  1.74.338

  لمملكة؛gلتنظمي القضايئ ل

  يتعلق بتنظمي �نة التوثيق؛ 32.09مرشوع قانون رمق  -

يتعلق بتنظمي العالقات التعاقدية بني املكري  13.08مرشوع قانون رمق  -
  واملكرتي للمحالت املعدة للسكىن أو �سـتعامل املهين؛

يقيض بتغيري وتمتمي الظهري الرشيف رمق  12.10مرشوع قانون رمق  -
يف تأسيس ) 1959أكتوبر  27(ن ربيع اآلخر م 24الصادر يف  1.59.301

  صندوق وطين للتقاعد والتأمني؛

املتعلق  19.97يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق  53.10مرشوع قانون رمق  -
  gلسلفات الصغرية؛

يقيض بتغيري وتمتمي الظهري الرشيف املعترب  43.09مرشوع قانون رمق  -
سبمترب  21( 1414يع اآلخر رب  4الصادر يف  1.93.211مبثابة قانون رمق 

  املتعلق ببورصة القمي؛) 1993

املتعلق  69.00يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق  21.10مرشوع قانون رمق  -
  gملراقبة املالية ل�وp عىل املنشآت العامة وهيئات أخرى؛

املتعلق مبدونة  15.95يمتم مبوجبه القانون رمق  32.10مرشوع قانون رمق  -
  التجارة؛

يتعلق بسالمة املنتوجات واخلدمات وبتمتمي  24.09وع قانون رمق مرش  -
مبثابة ) 1913أغسطس  12( 1331رمضان  9الظهري الرشيف الصادر يف 

   .قانون �لزتامات والعقود

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

        ::::املستشار اAكتور محمد الشـيخ بيد هللا، رئيس اDلساملستشار اAكتور محمد الشـيخ بيد هللا، رئيس اDلساملستشار اAكتور محمد الشـيخ بيد هللا، رئيس اDلساملستشار اAكتور محمد الشـيخ بيد هللا، رئيس اDلس
  .سم هللا الرمحن الرحميب 

  السـيدتني الوزيرتني، 
  السـيد الوزير،

  السـيدة والسادة املستشارون احملرتمون،
نص،  14نبدأ اآلن يف جلسة ترشيعية، وAينا عدة نصوص، أكرث من 

  .خنصص لها هذه اجللسة
يتعلق حبظر اسـتحداث وإنتاج وختزين  36.09هناك مرشوع قانون رمق  - 1

لكمييائية وتدمريها، احملال عىل جملسـنا من جملس واسـتعامل األسلحة ا

  النواب؛
يتعلق gألمن والسالمة يف اDالني النووي  33.10مرشوع رمق  - 2

  واإلشعاعي وبإحداث الواكp امللكفة مبراقبهتام؛
املتعلق  22.01بتغيري وتمتمي القانون رمق  36.10مرشوع قانون رمق  - 3

  لسـنا من جملس النواب؛gملسطرة اجلنائية، احملال عىل جم 
بتغيري وتمتمي قانون املسطرة املدنية كام صادق  35.10مرشوع قانون رمق  - 4

من رمضان  11الصادر يف  1.74.447عليه الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق 
  ، احملال عىل جملسـنا من جملس النواب؛)1974سبمترب  28( 1394

اء القرب وحتديد يتعلق بتنظمي قض 42.10مرشوع قانون رمق  - 5
  اختصاصاته، احملال عىل جملسـنا من جملس النواب؛

يغري ويمتم الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق  34.10مرشوع قانون رمق  - 6
) 1974يوليو  15( 1394من جامدى اآلخرة  24بتارخي  1.74.338

  املتعلق gلتنظمي القضايئ للمملكة، احملال عىل جملسـنا من جملس النواب؛
يتعلق بتنظمي �نة التوثيق، احملال عىل  32.09رشوع قانون رمق م  - 7

  جملسـنا من جملس النواب؛
يتعلق بتنظمي العالقات التعاقدية بني املكري  13.08مرشوع قانون رمق  - 8

واملكرتي للمحالت املعدة للسكىن أو �سـتعامل املهين، احملال عىل جملس 
  املستشارين من جملس النواب؛

يقيض بتغيري وتمتمي الظهري الرشيف رمق  12.10نون رمق مرشوع قا - 9
يف تأسيس ) 1959أكتوبر  27(من ربيع اآلخر  24الصادر يف  1.59.301

  صندوق وطين للتقاعد والتأمني؛
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 19.97يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق  53.10مرشوع قانون رمق  -10
  املتعلق gلسلفات الصغرية؛

يقيض بتغيري وتمتمي الظهري الرشيف املعترب  43.09مرشوع قانون رمق  -11
سبمترب  21( 1414ربيع اآلخر  4الصادر يف  1.93.211مبثابة قانون رمق 

  املتعلق ببورصة القمي، احملال عىل جملسـنا من جملس النواب؛) 1993
 69.00يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق  21.10مرشوع قانون رمق  -12

ة ل�وp عىل املنشآت العامة وهيئات أخرى، احملال املتعلق gملراقبة املالي
  عىل جملسـنا من جملس النواب؛

املتعلق  15.95يمتم مبوجبه القانون رمق  32.10مرشوع قانون رمق  -13
  مبدونة التجارة، احملال عىل جملسـنا من جملس النواب؛

يتعلق بسالمة املنتوجات واخلدمات وبتمتمي  24.09مرشوع قانون رمق  -14
مبثابة ) 1913أغسطس  12( 1331رمضان  9لظهري الرشيف الصادر يف ا

  .قانون �لزتامات والعقود، احملال عىل جملسـنا من جملس النواب

ونسـهتل هذه اجللسة Agراسة والتصويت عىل مرشوع قانون رمق 
يتعلق حبظر اسـتحداث وإنتاج وختزين واسـتعامل األسلحة  36.09

  .مة للسـيدة الوزيرة احملرتمةاللك. الكمييائية وتدمريها

السـيدة لطيفة أخرgش، اكتبة اAوA pى وزير الشؤون اخلارجية السـيدة لطيفة أخرgش، اكتبة اAوA pى وزير الشؤون اخلارجية السـيدة لطيفة أخرgش، اكتبة اAوA pى وزير الشؤون اخلارجية السـيدة لطيفة أخرgش، اكتبة اAوA pى وزير الشؤون اخلارجية 
    ::::والتعاونوالتعاونوالتعاونوالتعاون

  السـيد الرئيس احملرتم،
  السـيدة والسادة املستشارون احملرتمون،

يرشفين أن أقدم أمام جملسمك املوقر مرشوع القانون املتعلق بتطبيق 
وإنتاج وختزين واسـتعامل  �تفاقية اAولية اخلاصة حبظر اسـتحداث

 13األسلحة الكمييائية وتدمريها، هذه �تفاقية املوقعة بباريس يف 
  . 2002أبريل  3، واليت مت نرشها gلظهري الرشيف الصادر يف 1993يناير

من املعاهدة واملتعلقة  7وقد مت إعداد هذا املرشوع اسـتجابة للامدة 
Aول األطراف بتنفيذ أحاكم اتفاقية بتدابري التنفيذ الوطنية، واليت تلزم ا

األسلحة الكمييائية عىل الصعيد الوطين، ويشمل ذ¹، طبعا، سن 
الترشيعات اجلزائية الالزمة ف¼ يتعلق باكفة األفعال احملظورة مبوجب 

  .�تفاقية
ينص هذا القانون يف مادته الثالثة عىل أن اللجنة الوطنية اخلاصة 

 17الصادر يف  1.04.472دثة مبوجب املرسوم gألسلحة الكمييائية واحمل
  . ، تتلكف بتنسـيق �تصال مع منظمة حظر األسلحة الكمييائية2000يناير 

ومينع مبوجب هذا القانون اسـتحداث أو صنع أو إنتاج أو امتالك أو 
ختزين أو تروجي أو اسـترياد أو تصدير األسلحة الكمييائية كيفام اكن مصدر 

كام ال ميكن ألي خشص طبيعي أو معنوي أن يقوم . هتاونوعية إنتاÂا ومكي
بعمليات اإلنتاج أو احليازة أو �حتفاظ أو �سـتعامل اخلاصة gملواد 
الكمييائية الواردة يف اجلداول املرفقة بنص �تفاقية، وذ¹ خارج تراب 

اAول األطراف يف �تفاقية، كام ال ميكنه أيضا نقل هذه املواد خارج 
الوطين إال يف اجتاه دوp أخرى طرف يف �تفاقية ألغراض حبثية الرتاب 

  .رشيطة �لزتام gلمكية املسموح هبا سـنوÉ ،أو طبية أو صيدلية أو وقائية
  أهيا السادة املستشارون،

من املهم جدا أن نسـتحرض أن اعÐد ب�Ï لهذا املرشوع، جعلنا 
ليت صادقت علهيا اململكة نسـتويف رشوط املالءمة مع مقتضيات املعاهدة ا

، وذ¹ انسجاما مع مواقفها والزتاماهتا 1995ديسمرب  28املغربية بتارخي 
اAولية يف جمال حظر انتشار أسلحة اAمار الشامل ونزع السالح من أجل 

  . تعزيز السمل واألمن اAوليني
  .شكرا لمك

        ::::السـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلس
إذن ... ن للسـيد مقرر اللجنةشكرا للسـيدة الوزيرة احملرتمة، اللكمة اآل

للمعارضة  10دقائق لألغلبية و 10أمر إىل املناقشة، وقد مت �تفاق عىل 
  . للفريق الفيدرايل أو إيداع التدخل كتابة Aى الرئاسة، شكرا 5و

اللكمة ألحد مستشاري فرق األغلبية أو إيداع التدخل كتابة Aى 
 .اDلس، إذن ننتظر التدخل الكتايب

        ::::شار السـيد محمد األنصاريشار السـيد محمد األنصاريشار السـيد محمد األنصاريشار السـيد محمد األنصارياملست املست املست املست 
  السـيد الرئيس،

إذا مسحمت، ف¼ خيص هاذ القضية دÉل التقرير، تعرفون بأن هاذ اليش 
عاد تصوت عليه، وهو اآلن يف نطاق اإلعداد وسـيذاع قريبا وسـيوزع، 

  . إذن نعترب كأنه توصلنا به، إذا ما اكين مشلك تسهيال ملأمورية امجليع
  .شكرا

        ::::اDلساDلساDلساDلسالسـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس 
  .دقائق 10شكرا، اللكمة ألحد مستشاري املعارضة يف إطار 

        ::::املستشار السـيد عبد الرحمي عمثوناملستشار السـيد عبد الرحمي عمثوناملستشار السـيد عبد الرحمي عمثوناملستشار السـيد عبد الرحمي عمثون
  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس احملرتم،
  السـيدäن الوزيرäن،

  السادة الوزراء،
  أخوايت، إخواين املستشارين،

مرشوع  يرشفين أن أتناول اللكمة gمس فريق األصاp واملعارصة ملناقشة
يتعلق حبظر اسـتحداث وإنتاج وختزين واسـتعامل األسلحة  36.09قانون 

  . الكمييائية وتدمريها
يف البداية، البد من اإلشادة مبضمون عرض السـيدة اكتبة اAوp وكذا 
جبو النقاش اéي مزي دراسة هذا املرشوع عىل مسـتوى اللجنة، واéي 

مقتضيات ذات أمهية gلغة، نعتربه يف فريق األصاp واملعارصة يتضمن 
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gلنظر ألنه يدخل يف إطار تطبيق مقتضيات �تفاقية اAولية حول حظر 
اسـتحداث وإنتاج وختزين واسـتعامل األسلحة الكمييائية املوقعة بباريس سـنة 

، واليت يعترب املغرب عضوا فهيا، ويه �تفاقية اليت نصت عىل أن 1993
  . ث ترشيع وطين خاص بتطبيقهااAول املوقعة علهيا ملزمة بإحدا

ويف هذا الصدد، فإن بالدÏ، وتطبيقا ملقتضيات هذه �تفاقية، 
أحدثت جلنة وطنية، يولك إلهيا تطبيق البنود املتضمنة فهيا، واملمتثî يف منع 
اسـتخدام أو صنع أو إنتاج أو امتالك أو ختزين أو تروجي أو اسـترياد أو 

  . فام اكن مصدر ونوعية إنتاÂا ومكيهتاتصدير هذا النوع من األسلحة كي
ولبلوغ هذا الهدف، وضعت �تفاقية نظاما حمددا للتحقق، حتت 
إرشاف دويل، من إمتام تدمري األسلحة الكمييائية املوجودة Aى اAول 
األطراف، وإضافة إىل ذ¹ ختضع معلية إنتاج واسـتخدام عدد من املواد 

 �سـهتالك املدين لرقابة مسـمترة الكمييائية املسـتخدمة بشلك واسع يف
  . لكوهنا ممكنة �سـتخدام أيضا لتصنيع أسلحة ك¼ئية

كام الزتمت اAول األطراف أيضا gالمتناع عن معل حتضريات عسكرية 
لتصنيع أسلحة ك¼ئية، وعدم تشجيع دول أخرى عىل ممارسة أنشطة 

لك من كذ¹ الزتمت اAول األطراف بإقرار عقوgت ضد . حمظورة
  . يرتكب انهتااكت لالتفاقية عىل أراضهيا

ويقوم نظام الرقابة اAولية، اéي تنص عليه �تفاقية، عىل الترصحيات 
والتفتيش، حيث تقدم اAول األطراف ترصحيات دورية إىل منظمة 
الهاي، تتضمن تقريرا عىل األنشطة املدنية والعسكرية اليت تنص �تفاقية 

ة اAولية، أما نظام التحقق فيتضمن زÉرات تفتيشـية عىل إخضاعها للرقاب
ل�ول األطراف من قبل مفتيش املنظمة، اéين يقومون gلتحقق من مدى 
 pوAت اليت يتضمهنا التقرير املقدم من قبل اÏمطابقة الوضع الفعيل للبيا

  .املعنية يف الترصحيات اAورية
  السـيد الرئيس احملرتم،
ديد اخلطري اéي ميثþ هذا النوع من األسلحة ال خيفى عىل أحد الهت

عىل السمل اAويل وأثره املدمر عىل البرشية والبيئة عىل حد سواء، وكذا 
أمهية اخنراطنا بشلك فعال يف احلد من انتشارها، خاصة وأن بالدÏ عانت 
مهنا خالل حرب الريف، حني اسـتعمل املسـتعمر اإلسـباين الغامش الغازات 

  . Âة ساكنة املنطقة، واليت الزالت تعاين من آ6رها حلد اآلنالسامة يف موا
كام أن اخنراط املغرب يف تطبيق مقتضيات هذه �تفاقية، يعترب مبثابة 
رساp إىل املنتظم اAويل بأن بالدÏ، وعىل غرار gيق دول املعمور، تسعى 

اAول جاهدة إىل احلد من انتشار هذه األسلحة الفتاكة وقطع الطريق عىل 
  . وامجلاعات اليت ترغب يف إنتاÂا وامتالكها واسـتعاملها

أيضا �تفاقية متنح بالدÏ إماكنية �سـتفادة من اخلربة اAولية يف دمع 
وتطوير الصناعة الكمييائية من خالل النص رصاحة عىل تشجيع التمنية 

ف والتطوير يف قطاع الكميياء، وحتفزي التبادل احلر بني اAول األطرا
للمنتجات الكمييائية واملعلومات عن التطبيقات السلمية للكميياء، وهو ما 

من شأنه أن يشلك دعام كبريا للصناعة الكمييائية والوطنية، واليت تعترب 
  .صناعة رائدة عىل املسـتوى القاري

  السـيد الرئيس احملرتم،
ومن إمياÏ منا يف فريق األصاp واملعارصة بأمهية هذا املرشوع قانون، 

منطلق حرصنا عىل التعاطي اإلجيايب مع لك املبادرات الرامية إىل التطبيق 
السلمي لالتفاقية اAولية املوقعة، فإننا نصوت gإلجياب عىل هذا املرشوع 

  .قانون
  .وشكرا

        ::::اDلساDلساDلساDلسالسـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس 
شكرا للمستشار احملرتم، اللكمة اآلن ألحد املستشارين من الفريق 

  . شكرا. الفيدرايل
مر اآلن إىل التصويت عىل املواد اليت يتكون مهنا املرشوع مادة، أ
  :مادة

  اإلجامع؛= : 1املادة 
  اإلجامع؛= : 2املادة 
  اإلجامع؛= : 3املادة 
  اإلجامع؛= : 4املادة 
  اإلجامع؛ = : 5املادة 
  اإلجامع؛ = : 6املادة 
  اإلجامع؛ = : 7املادة 
  اإلجامع؛ = : 8املادة 
  ع؛ اإلجام= : 9املادة 
  اإلجامع؛ = : 10املادة 
  اإلجامع؛ = : 11املادة 
  اإلجامع؛ = : 12املادة 
  اإلجامع؛ = : 13املادة 
  اإلجامع؛ = : 14املادة 
  اإلجامع؛ = : 15املادة 
  اإلجامع؛ = : 16املادة 
  اإلجامع؛ = : 17املادة 
  اإلجامع؛ = : 18املادة 
  اإلجامع؛ = : 19املادة 
  اإلجامع؛= : 20املادة 
  اإلجامع؛ = : 21املادة 
  اإلجامع؛ = : 22املادة 
  اإلجامع؛ = : 23املادة 
  اإلجامع؛ = : 24املادة 
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  اإلجامع؛ = : 25املادة 
  اإلجامع؛ = : 26املادة 
  اإلجامع؛ = : 27املادة 
  اإلجامع؛ = : 28املادة 
  اإلجامع؛ = : 29املادة 
  اإلجامع؛ = : 30املادة 
  اإلجامع؛ = : 31املادة 

  اإلجامع؛ = : 32ادة امل
  اإلجامع؛ = : 33املادة 
  اإلجامع؛ = : 34املادة 
  اإلجامع؛ = : 35املادة 
  اإلجامع؛ = : 36املادة 
  اإلجامع؛ = : 37املادة 
  اإلجامع؛ = : 38املادة 
  اإلجامع؛ = : 39املادة 
  اإلجامع؛ = : 40املادة 
  اإلجامع؛ = : 41املادة 
  اإلجامع؛ = : 42املادة 

  اإلجامع؛ = : 43ة املاد
  اإلجامع؛ = : 44املادة 
  اإلجامع؛ = : 45املادة 
  اإلجامع؛= : 46املادة 
  اإلجامع؛= : 47املادة 
  اإلجامع؛= : 48املادة 
  اإلجامع؛= : 49املادة 
  اإلجامع؛ = : 50املادة 
  اإلجامع؛ = : 51املادة 
  اإلجامع؛ = : 52املادة 
  اإلجامع؛ = : 53املادة 
  اإلجامع؛  =: 54املادة 
  . اإلجامع= : 55املادة 

  .اإلجامع= : أعرض اآلن املرشوع برمته للتصويت

يتعلق حبظر  36.09إذن وافق جملس املستشارين عىل املرشوع رمق 
بإجامع  ،اسـتحداث وإنتاج وختزين واسـتعامل األسلحة الكمييائية وتدمريها

  .احلارضين
  . شكرا للسـيدة الوزيرة عىل مسامههتا

 33.10آلن إىل اAراسة والتصويت عىل مرشوع القانون رمق وأنتقل ا

 pالني النووي واإلشعاعي وبإحداث الواكDألمن والسالمة يف اg يتعلق
  .اللكمة اآلن للحكومة، السـيدة الوزيرة احملرتمة. امللكفة مبراقبهتا

        ::::السـيدة أمينة بنالسـيدة أمينة بنالسـيدة أمينة بنالسـيدة أمينة بنخخخخرضاء، وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيرضاء، وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيرضاء، وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيرضاء، وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئئئئةةةة
  .رمحن الرحميبسم هللا ال

  السـيد الرئيس احملرتم،
  السادة الوزراء،

  السـيدة والسادة املستشارون احملرتمون،
يرشفين أن ألتقي بمك داخل جملسمك املوقر لتقدمي أمه اخلطوط العريضة 

يتعلق gألمن والسالمة يف اDالني النووي  33.10ملرشوع القانون رمق 
اقبهتام، وأغتمن هذه املناسـبة ألتقدم واإلشعاعي وبإحداث الواكp امللكفة مبر 

gلشكر اجلزيل إىل اكفة أعضاء جلنة املالية والتجهزيات والتخطيط والتمنية 
اجلهوية عىل العمل اجلاد وروح املسؤولية اليت أgنوا عهنا أثناء تقدمي 

  . ومناقشة هذا املرشوع وإغناهئم � مبالحظاهتم القمية
لزتامات اAولية لبالدÏ ف¼ خيص األمن ويأيت هذا املرشوع اسـتجابة لال

والسالمة يف اDالني النووي واإلشعاعي وعدم �نتشار من أجل وضع 
إطار ترشيعي وتنظميي خيص مجيع األنشطة واملنشآت ذات الصg îألمن 
والسالمة، وإحداث سلطة مسـتقî تتوفر عىل املوارد البرشية واملادية 

وp حاليا لقطاعي الطاقة والصحة ف¼ خيص الرتخيص واملالية للقيام gملهام ا�
ومراقبة األنشطة النووية، ويتعلق األمر بواكp األمن والسالمة يف اDالني 

  . النووي واإلشعاعي
وهيدف مرشوع هذا القانون إىل تأهيل الرتسانة الترشيعية والتنظميية 

السالمة يف اDالني من خالل قبول مقديم اخلدمات التقنية املتعلقة gألمن و 
النووي واإلشعاعي وحتسيس العموم ووضع خمطط وطين للتدخل الرسيع 
يف احلاالت �سـتعجالية ومنظومات وطنية للحامية من األشعة النووية 

  . ومراقبة املواد النووية
gب ومقسمة  19مادة، موزعة عىل  187وحيتوي مرشوع القانون عىل 

  :أقسام 4عىل 
من والسالمة يف اDالني النووي واإلشعاعي؛ يتكون األ: القسم األول
gب، ويتناول تعاريف املفاهمي التقنية واخلاصة وتصنيف  11هذا القسم من 

املنشآت واألنشطة اليت ستسـتعمل مصادر اإلشعاعات املؤينة، وكذ¹ 
الرخص والتصارحي، وامحلاية من األشعة املؤينة واسـتعاملها ألغراض الطب 

، وامحلاية املادية للمنشآت واملواد النووية، والضامÏت، وطب األسـنان
  . وعدم �نتشار، وخمططات الطوارئ، واخلدمات التقنية املعمتدة

البحث عىل ا�الفات ومعاينهتا والعقوgت؛ يتكون هذا : القسم الثاين
القسم من gبني ويتناول العقوgت اإلدارية واجلنائية املطبقة عىل املنشآت، 

نشطة اليت تسـتعمل مصادر األشعة املؤينة، واملسؤولية اجلنائية واأل
لألشخاص اéاتيني واملعنويني واملسريين اإلداريني إذا ثبتت مسؤوليهتم يف 
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  .خمالفة أحاكم هذا القانون
واكp األمن والسالمة يف اDالني النووي واإلشعاعي؛ : القسم الثالث

إحداث الواكp واملهام املنوطة هبا  أبواب، ويتناول 4حيتوي هذا القسم عىل 
  .وأÂزهتا اإلدارية وتدبري وتنظمي مواردها املالية والبرشية

أحاكم ختامية؛ يضم هذا القسم gبني، وحيدد äرخي : القسم الرابع
دخول هذا القانون حزي التطبيق املرشوطة بتارخي صدوره يف اجلريدة 

سالمة النووية والراديولوجية الرمسية، النص اéي سـيحدث واكp األمن وال 
ويتناول كذ¹ األحاكم اليت سـتنسخ تلقائيا بعد دخول هذا القانون حزي 

  .التطبيق
ويف األخري، أمتىن أن حيظى مرشوع هذا القانون مبصادقة أعضاء 

  . جملسمك املوقر
وفقنا هللا مجيعا ملا فيه خري وطننا العزيز حتت القيادة النرية لصاحب 

�  . محمد السادس نرصه وأيده اجلالp امل
  .والسالم عليمك ورمحة هللا

Dالسـيد رئيس اDالسـيد رئيس اDالسـيد رئيس اDلسلسلسلسالسـيد رئيس ا::::        
اللكمة اآلن ألحد مستشاري فرق . شكرا للسـيدة الوزيرة احملرتمة

  .األغلبية، تفضل السـيد املستشار احملرتم

        ::::املستشار السـيد احلو املربوحاملستشار السـيد احلو املربوحاملستشار السـيد احلو املربوحاملستشار السـيد احلو املربوح
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدان الوزران،
  السـيدة الوزيرة،

  املستشارين احملرتمني، السادة
يتعلق  33.10أتدخل gمس فرق األغلبية ملناقشة مرشوع قانون رمق 

gألمن والسالمة يف اDالني النووي واإلشعاعي وبإحداث الواكp امللكفة 
مبراقبهتام، منوها gلعمل اجلاد واملسؤول اéي ساد أجواء النقاش داخل 

وع املهم إىل حزي الوجود، مؤكدا اللجنة ا�تصة من أجل إخراج هذا املرش 
عىل أن هذا املرشوع جاء لتعزيز الرتسانة القانونية املتعلقة gلسالمة واألمن 
النووي والوفاء gلزتامات املغرب جتاه الواكp الوطنية للطاقة اéرية، واéي 
يأيت يف سـياق اخنراط املغرب اAامئ يف اكفة �تفاقيات واملعاهدات 

  .اAولية
اسـتحرضÏ مجيعا أثناء مناقشتنا لهذا املرشوع النواقص اليت تعرتي لقد 

القوانني احلالية اليت ترشف علهيا هيئة األمن النووي التابعة للطاقة 
واملعادن، وهيئة األمن الراديولو� التابعة لوزارة الصحة، واليت وقفنا علهيا 

لطاقة والعلوم والتقنيات كربملانيني أثناء الزÉرة امليدانية إىل املركز الوطين ل
النووية، وتكونت Aينا القناعة برضورة إخراج هذه الواكp إىل حزي الوجود، 
واليت نشرتط فهيا، وgمس فرق األغلبية، أن تكون فعال مسـتقî متاما عن 
اكفة الفاعلني يف امليدان ليك يتسـىن لها أن تلعب دورها gلنجاعة املطلوبة 

  .تتطلبه القوانني اAولية املنظمة لهذا اDال و�نسجام الرضوري مع ما
نغتمن هذه الفرصة لنعرب عن ارتياحنا للمقاربة اليت تعاجل هبا احلكومة 
ملف الطاقة بشلك عام من خالل املشاريع الضخمة واملهيلكة اليت برجمهتا يف 
أفق السـنوات املقبî، منوهني حبجم هذه �ست"رات، خصوصا يف جمال 

لبديî، علام أن حاجيات بالدÏ تتطور موازاة مع جحم هذه الطاقات ا
املشاريع، اليشء اéي جيعل يف نظرÏ الطاقة النووية مضن املنظومة الطاقية 
لبالدÏ اختيار مفتوح، اليشء اéي جيعلنا يف فرق األغلبية خفورين هبذه 

  .الرؤية اإلسرتاجتية والواحضة املعامل
ع واAور الرائد اéي سـيقوم به يف وعيا منا بأمهية هذا املرشو

املسـتقبل من أجل سد اكفة الفراغات القانونية بإحداث واكp وطنية 
مسـتقî ترشف عىل تدبري األمن والسالمة يف اDالني النووي واإلشعاعي، 
فإننا يف فرق األغلبية ال يسعنا إال أن نصوت عىل هذا املرشوع gإلجياب، 

دار يف اجÐعات اللجنة أثناء مناقشـهتا لهذا  منوهني مبسـتوى النقاش اéي
املرشوع، واéي عرب عنه السـيدات والسادة املستشارين، أغلبية 
ومعارضة، بلك مسؤولية، مطالبني من احلكومة اإلرساع يف إخراج قوانينه 

  . التنظميية إىل حزي الوجود
  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلس
  .اللكمة اآلن ألحد مستشاري املعارضة شكرا للمستشار احملرتم،

        ::::املستشار السـيد محمد طريبشاملستشار السـيد محمد طريبشاملستشار السـيد محمد طريبشاملستشار السـيد محمد طريبش
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السـيدة الوزيرة، 

  السـيدان الوزيران،
  إخواين املستشارين،

 pيرشفين أن أتدخل يف هذه اجللسة ألعرض رأي فريق األصا
والسالمة يف  يتعلق gألمن 33.10واملعارصة حول مرشوع قانون رمق 

  .اDالني النووي واإلشعاعي بإحداث الواكp امللكفة مبراقبهتام
لقد äبعنا بإمعان كبري عرض السـيدة الوزيرة داخل جلنة املالية 
والتجهزيات والتخطيط والتمنية اجلهوية، وحنن يف فريق األصاp واملعارصة 

وزارة الطاقة نعترب بصدق أن هذا املرشوع جاء إلحداث واكp مسـتقî عن 
واملعادن والصحة اللتني يبقى دورهام منحرصا فقط يف املراقبة واألمن 
والسالمة، كام أن الزتاممك بتوفري موارد برشية مؤهî وقادرة عىل القيام هبذا 
اAور يف أحسن الظروف واألحوال، ال ميكن إال أن حيقق هذا املبتغى 

  .ويسامه يف تفعيل مقتضيات هذا املرشوع قانون
إننا يف فريق األصاp واملعارصة، وانسجاما مع التوجهيات امللكية الرامية 
إىل تطوير النجاعة الطاقية وبناء حمطات نووية جديدة لبلوغ برامج حمددة يف 
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، نمثن هذا املرشوع ونرى أنه قد أصبح من الالزم مواكبة لك 2020أفق 
يعرفها هذا  هذه التوÂات بقانون عرصي، يالمئ جحم التطورات اليت

  .القطاع إسوة ببايق اAول املتقدمة
  السـيد الرئيس، 

إن إمياننا gخليار النووي كطاقة نظيفة ومتجددة، ال جيب أن حيجب 
املزيد من احليطة واحلذر لتجنب فواجع وكوارث  ذعن أعيننا رضورة أخ

إنسانية وبيئية ال قدر هللا، ولنا يف دوp الياgن منوذجا صارخا يف هذا 
  .إلطار رمغ متلكها لناصية العمل وآليات التكنولوجيا املعارصةا

 pوللك هذه �عتبارات، السـيد الرئيس، فإننا يف فريق األصا
واملعارصة سـنصوت gإلجياب لصاحل هذا املرشوع، مشددين عىل دور 
احلكومة يف اختاذ لك أنواع �حتياطات �حرتازية لتحقيق األمن 

  .والسالمة للمواطنني
  .والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته

        ::::السـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلس
شكرا للسـيد املستشار احملرتم، اللكمة اآلن ألحد مستشاري الفريق 

  . الفيدرايل

        ::::املستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعة
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدة الوزيرة،
  السادة املستشارين، 
  السـيدة املستشارة،

اللجنة أن تشـبثنا مبجموعة من التعديالت عىل أي اكن موقفنا داخل 
اليت تقدمنا هبا، وأيضا اكن موقفنا أن امتنعنا عن التصويت، امتنعنا عن 
التصويت لسبب أسايس ورئييس أنه الفريق الفيدرايل، كام يعمل امجليع، نظم 
يوما دراسـيا حول مرشوع القانون اéي حنن اليوم بصدده، واكن غياب 

دن، رمغ الزتام السـيدة الوزيرة معنا gحلضور، حرضوا وزارة الطاقة واملعا
اإلخوان نتاع وزارة الصحة، ألنه هذا املرشوع اليوم عندÏ مؤسسـتني اليت 
تقوم gملراقبة، مؤسسة äبعة لوزارة الصحة ومصلحة داخل وزارة الطاقة 
واملعادن، حنن مع أن تكون هناك هيئة مسـتقî للمراقبة gعتبار أن هذه 

  . ملعايري اAولية، التعاون اAويل اليوم يفرض هذه املسأp هاذيإحدى ا
لكن التعاطي اإلجيايب نتاع السـيدة الوزيرة ف¼ خيص املوارد البرشية 
وطمأنة جزء من اإلخوة العاملني بقطاع الصحة، أي gملركز الوطين ملراقبة 

اليت اإلشعاعات، سنتعاطى إجيابيا مع هذا املرشوع وسنسحب التعديالت 
تشـبثنا هبا، وذ¹ إلعطاء بالدÏ إماكنية لواكp تقوم gملراقبة املسـتقî للك 

  .ما يتعلق gلقضاÉ اليت أىت هبا مرشوع القانون
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلس

  . شكرا للسـيد الرئيس عىل تعاونه
  :منر اآلن إىل التصويت عىل املواد مادة، مادة

  جامع؛إ= : املادة األوىل
  إجامع؛= : الثانية والثالثة والرابعة

  إجامع؛= : اخلامسة والسادسة والسابعة
  اإلجامع؛= : 8املادة 
  اإلجامع؛= : 9املادة 
  اإلجامع؛= : 10املادة 
  اإلجامع؛= : 11املادة 
  اإلجامع؛= : 12املادة 
  اإلجامع؛= : 13املادة 
  اإلجامع؛= : 14املادة 
  اإلجامع؛= : 15املادة 

  اإلجامع؛= : 16دة املا
  اإلجامع؛= : 17املادة 
  اإلجامع؛= : 18املادة 
  اإلجامع؛= : 19املادة 
  اإلجامع؛= : 20املادة 
  اإلجامع؛= : 21املادة 
  اإلجامع؛= : 22املادة 
  اإلجامع؛= : 23املادة 
  اإلجامع؛ = : 24املادة 
  اإلجامع؛= : 25املادة 
  اإلجامع؛= : 26املادة 
  امع؛اإلج= : 27املادة 
  اإلجامع؛= : 28املادة 
  اإلجامع؛= : 29املادة 
  اإلجامع؛= : 30املادة 
  اإلجامع؛= : 31املادة 
  اإلجامع؛ = : 32املادة 
  اإلجامع؛ = : 33املادة 
  اإلجامع؛ = : 34املادة 
  اإلجامع؛ = : 35املادة 
  اإلجامع؛ = : 36املادة 
  اإلجامع؛ = : 37املادة 
  اإلجامع؛ = : 38املادة 

  اإلجامع؛ = : 39ادة امل
  اإلجامع؛ = : 40املادة 
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  اإلجامع؛ = : 41املادة 
  اإلجامع؛ = : 42املادة 
  اإلجامع؛ = : 43املادة 
  اإلجامع؛ = : 44املادة 
  اإلجامع؛ = : 45املادة 
  اإلجامع؛ = : 46املادة 
  اإلجامع؛ = : 47املادة 
  اإلجامع؛ = : 48املادة 
  اإلجامع؛ = : 49املادة 

  اإلجامع؛ = : 50ة املاد
  اإلجامع؛ = : 51املادة 
  اإلجامع؛= : 52املادة 
  اإلجامع؛= : 53املادة 
  اإلجامع؛= : 54املادة 
  اإلجامع؛= : 55املادة 
  اإلجامع؛ = : 56املادة 
  اإلجامع؛ = : 57املادة 
  اإلجامع؛ = : 58املادة 
  اإلجامع؛ = : 59املادة 
  اإلجامع؛ = : 60املادة 
  اإلجامع؛  =: 61املادة 
  اإلجامع؛ = : 62املادة 
  اإلجامع؛ = : 63املادة 
  اإلجامع؛ = : 64املادة 
  اإلجامع؛ = : 65املادة 
  اإلجامع؛ = : 66املادة 
  اإلجامع؛ = : 67املادة 
  اإلجامع؛ = : 68املادة 
  اإلجامع؛ = : 69املادة 
  اإلجامع؛ = : 70املادة 
  اإلجامع؛= : 71املادة 
  جامع؛ اإل= : 72املادة 
  اإلجامع؛ = : 73املادة 
  اإلجامع؛ = : 74املادة 
  اإلجامع؛ = : 75املادة 
  اإلجامع؛ = : 76املادة 
  اإلجامع؛ = : 77املادة 
  اإلجامع؛ = : 78املادة 

  اإلجامع؛ = : 79املادة 
  اإلجامع؛ = : 80املادة 
  اإلجامع؛ = : 81املادة 
  اإلجامع؛ = : 82املادة 
  ع؛ اإلجام= : 83املادة 
  اإلجامع؛ = : 84املادة 
  اإلجامع؛ = : 85املادة 
  اإلجامع؛ = : 86املادة 
  اإلجامع؛ = : 87املادة 
  اإلجامع؛ = : 88املادة 
  اإلجامع؛ = : 89املادة 
  اإلجامع؛ = : 90املادة 
  اإلجامع؛ = : 91املادة 
  اإلجامع؛ = : 92املادة 
  اإلجامع؛ = : 93املادة 
  اإلجامع؛ = : 94املادة 

  .إجامع= : 187أمر برسعة إىل املادة 
  :أعرض اآلن مرشوع قانون برمته للتصويت

  إجامع؛= : املوافقون
  .ال أحد: املعارضون

يتعلق  33.10إذن وافق جملس املستشارين عىل مرشوع قانون رمق 
gألمن والسالمة يف اDالني النووي واإلشعاعي وبإحداث الواكp امللكفة 

  .احلارضينمبراقبهتام بإجامع 
وأنتقل اآلن إىل اAراسة . شكرا للسـيدة الوزيرة عىل مسامههتا

 22.01بتغيري وتمتمي القانون رمق  36.10والتصويت عىل مرشوع قانون رمق 
  .اللكمة للسـيد الوزير احملرتم. املتعلق gملسطرة اجلنائية

  .تفضل السـيد الرئيس احملرتم

        ::::املستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصاري
  رئيس،السـيد ال

كنلمتس إىل اكن من املمكن مبا أن يف املناقشة مت تقدمي املشاريع األربعة 

دفعة واحدة من طرف السـيد الوزير، ومتت املناقشة دفعة واحدة خالل 
اللجنة، كذ¹ يتفضل السـيد وزير العدل بتقدمي عرض للمشاريع األربعة 

ريع دفعة واحدة، عىل أساس أن تكون التدخالت كذ¹ بنسـبة للمشا
  . األربعة دفعة واحدة، وهكذا سـنكون قد دأبنا عىل نفس املسار

  .شكرا

Dالسـيد رئيس اDالسـيد رئيس اDالسـيد رئيس اDلسلسلسلسالسـيد رئيس ا::::        
نعا، إذن عرض للسـيد الوزير حول املشاريع االرئاسة ال ترى م. شكرا
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. األربع ومناقشة حول املشاريع األربع كذ¹ يف وقت واحد يف دفعة واحدة
  . شكرا جزيال

  .اللكمة للسـيد الوزير

        ::::محمد الطيب النارصي، وزير العدلمحمد الطيب النارصي، وزير العدلمحمد الطيب النارصي، وزير العدلمحمد الطيب النارصي، وزير العدلالسـيد السـيد السـيد السـيد 
  .شكرا السـيد الرئيس

  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس،

  حرضات السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،
  السـيد الوزير،

أسـتأذنمك، السـيد الرئيس، يف أن أعرض عىل جملسمك، كام تفضل 
اريع قوانني كام gقرتاح ذ¹ أحد السادة املستشارين احملرتمني، أربعة مش

  : وافق علهيا جملس النواب
يغري ويمتم الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق  34.10مرشوع قانون رمق  - 1

) 1974 يوليو 15( 1394من جامدى اآلخرة  24بتارخي  1.74.338
  املتعلق gلتنظمي القضايئ؛

  بتغيري وتمتمي قانون املسطرة املدنية؛ 35.10مرشوع قانون رمق  - 2
املتعلق  22.01بتغيري وتمتمي القانون رمق  36.10رشوع قانون رمق م  - 3

  gملسطرة اجلنائية؛
يتعلق بتنظمي قضاء القرب وحتديد  42.10مرشوع قانون رمق  - 4

  .اختصاصاته
وتندرج هذه املشاريع لكها يف سـياق اعÐد خريطة وتنظمي قضايئ 

قضاء القرب  عقالين مسـتجيب ملتطلبات اإلصالح وكذا إعادة النظر يف
كام حث عىل ذ¹ صاحب اجلالp امل� محمد السادس نرصه هللا يف 

  . 2009غشت  20خطابه السايم مبناسـبة ذكرى 
ويف هذا اإلطار، هتدف مشاريع القوانني املعروضة عىل أنظار جملسمك 
املوقر إىل إدخال تعديالت جوهرية عىل بعض مكوÏت التنظمي القضايئ 

  :مر gلتعديالت التاليةgململكة، ويتعلق األ
أوال، إحداث أقسام لقضاء القرب gحملامك �بتدائية، تعمل وفق 
مسطرة مبسطة مبا حيقق تقريب القضاء من املتقاضني، وخيتص قضاء 
القرب gلنظر يف اAعاوى الشخصية واملنقوp اليت ال تتجاوز قميهتا مبلغ 

ونة األرسة والعقار والقضاÉ درمه، وال خيتص يف الزناعات املتعلقة مبد 5000
  . �جÐعية واإلفراغات

وميتد اختصاص قايض القرب إىل البت يف ا�الفات، عىل أن ال 
  درمه كغرامة؛ 1200تتعدى العقوgت اليت ميكن احلمك هبا مبلغ 

6نيا، خلق إماكنية لتصنيف احملامك �بتدائية حسب نوعية القضاÉ اليت 
حمامك ابتدائية مدنية وحمامك ابتدائية اجÐعية وحمامك ختتص gلنظر فهيا إىل 

وهيدف هذا التعديل إىل حتقيق مردودية أكرب، خاصة . ابتدائية زجرية

gلنسـبة للمحامك �بتدائية الكربى، وذ¹ عىل عدة مسـتوÉت كتوحيد 
 اإلجراءات وتبسـيط املساطر وتوحيد �جهتاد القضايئ؛

عىل مسـتوى احملامك �بتدائية، ختتص 6لثا، إحداث غرف اسـتئنافات 
. gلنظر يف بعض اإلسـتئنافات املرفوعة ضد األحاكم الصادرة عهنا ابتدائيا

وسيسامه هذا التعديل يف تقريب القضاء من املتقاضني، السـ¼ gلنسـبة 
للمحامك �بتدائية البعيدة مقارها عن مقار حمامك �سـتئناف، وبذ¹ 

ية خمتصة gلنظر ابتدائيا، مع حفظ حق �سـتئناف سـتصبح احملامك �بتدائ 
درمه،  20.000أمام غرف �سـتئناف gحملامك �بتدائية إىل غاية مبلغ 

وابتدائيا مع حفظ حق �سـتئناف أمام حمامك �سـتئناف يف مجيع الطلبات 
درمه، وتبت ابتدائيا إذا اكن قمية موضوع الزناع غري  20.000اليت تتجاوز 

  . ع حفظ حق �سـتئناف أمام حمامك �سـتئنافحمددة، م
كام ختتص غرفة �سـتئنافات gحملمكة �بتدائية gلنظر يف 
�سـتئنافات املرفوعة ضد األحاكم الصادرة ابتدائيا عن احملامك �بتدائية يف 
قضاÉ ا�الفات، ويف القضاÉ اجلنحية اليت ال تتجاوز عقوبهتا سـنتني حبسا 

 ى العقوبتني فقط؛وغرامة أو إحد
رابعا، توسـيع جمال اختصاص القضاء الفردي gحملامك �بتدائية ليشمل 
اكفة القضاÉ، ما عدا اAعاوى العقارية العينية وا�تلطة وقضاÉ األرسة 

وهيدف هذا  .واملرياث gسـتثناء النفقة، كام يشمل اكفة القضاÉ اجلنحية
سـيط إجراءات التقايض والتحمك التعديل إىل ترسيع البت يف القضاÉ وتب 

 يف سري اجللسات وتقوية الشعور gملسؤولية؛
خامسا وأخريا، إحداث أقسام متخصصة يف اجلرامئ املالية ببعض حمامك 

إىل  �241سـتئناف للنظر يف اجلناÉت املنصوص علهيا يف الفصول من 
النفوذ من القانون اجلنايئ، واملتعلقة gلرشوة و�ختالس واسـتغالل  256

وتشـمتل هذه . والغدر وكذا اجلرامئ اليت ال ميكن فصلها عهنا أو املرتبطة هبا
األقسام عىل عدة غرف، سـمتكهنا من أداء �مهتا عىل الوجه األمكل من 

  .أجل ختليق احلياة العامة وحامية املال العام
تلمك، السـيد الرئيس، حرضات السـيدات والسادة املستشارين 

ط العريضة ملشاريع القوانني الرامية لكها إىل عقلنة التنظمي احملرتمني، اخلطو 
  . القضايئ والرفع من النجاعة القضائية

وهبذه املناسـبة، أستسمح، السـيد الرئيس، يف التنويه gلتعامل اإلجيايب 
مع املشاريع املذكورة للك من السـيد رئيس جلنة العدل والترشيع وحقوق 

كذا السـيدة والسادة املستشارين أعضاء اإلنسان والسادة رؤساء الفرق و 
جلنة العدل والترشيع وحقوق اإلنسان اéين حرصوا عىل أن تدخل هذه 
املشاريع حزي التنفيذ يف أقرب اآلجال حىت تمتكن حمامكنا من أدوات 
ووسائل معل جديدة، ستساعدها عىل حتقيق النجاعة املطلوبة اليت 

  .تسـتجيب ملتطلبات اإلصالح
  .مك ورمحة هللاوالسالم علي
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        ::::السـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلس
أفتح اآلن gب املناقشة، وأبدأ gلرتتيب اéي أىت . شكرا للسـيد الوزير

، اللكمة ألحد مستشاري فرق 34.10به السـيد الوزير، أبدأ gلقانون رمق 
  .األغلبية، السـيد الرئيس احملرتم، ودفعة واحدة، شكرا جزيال

        ::::املستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصاري
  .م هللا الرمحن الرحميبس

  السـيد الوزير،
  أخيت، إخواين املستشارين،

يرشفين أن أتدخل اليوم gمس فرق األغلبية، وذ¹ يف إطار مناقشة 
مشاريع القوانني املعروضة عىل أنظار جملسـنا املوقر، كام وافق علهيا جملس 

نية النواب، واليت تتعلق gلتنظمي القضايئ للمملكة وقانون املسطرة املد
  . وقانون املسطرة اجلنائية وتنظمي قضاء القرب

هذه املشاريع اليت تندرج يف إطار اجلهود املبذوp من أجل إقرار 
خريطة قضائية عقالنية، تسـتجيب ملتطلبات اإلصالح املنشود، واليت 
حظيت مبناقشة مسـتفيضة داخل جلنة العدل والترشيع وحقوق اإلنسان، 

، انطالقا من العرض القمي اéي تقدم به وذ¹ من طرف مجيع املكوÏت
  .السـيد وزير العدل، وكذ¹ اإليضاحات والتفسريات اليت أدىل هبا

 îوبطبيعة احلال فإن هذه املشاريع، كام يعمل امجليع، تأيت يف سـياق مرح
دقيقة ومفصلية يف äرخينا السـيايس املعارص، مرحî يشهد فهيا قطاع العدل 

غشت  20مس مالحمه اخلطاب املليك السايم ليوم حرااك منقطع النظري، ر
، اéي أفرد للقضاء حزيا 2011مارس  9، وزاكه اخلطاب التارخيي ل 2009

هاما جتسد بشلك واحض من خالل اAسـتور اجلديد اéي حظي بتأييد 
ومباركة املغاربة ملاك وشعبا، وذ¹ تدع¼ للقطاع معوما والسـتقالل القضاء 

  .خصوصا
  س،السـيد الرئي

لقد شلك القضاء املغريب عىل مر التارخي موضوع العديد من املراجعات 
والتعديالت املتواصî، اكن الهدف مهنا تطوير األداء القضايئ وتقوية 
اسـتقالليته وضامن نزاهته، ومتكينه من اآلليات القانونية الكفيî بتحقيق 

تقريب العدل واإلنصاف، وضامن حقوق املتقاضني، خاصة ف¼ يتعلق ب 
  .القضاء من املتقاضني، مبا يسـتجيب الحتياجات الساكنة

ويف هذا السـياق، كام يعمل امجليع، فقد مت إحداث حمامك امجلاعات 
واملقاطعات، اليت شلكت يف ذ¹ الوقت لبنة أساس ملفهوم قضاء القرب 
ببالدÏ، املرتكز عىل القضاء الشعيب، لكن حصيî معل هذه احملامك كشفته 

وس عىل مر األÉم حمدودية هذه التجربة اليت شابهتا عيوب مجة، وgمللم
حالت دون التحقيق الاكمل لألهداف املرجوة، فاكن أن دعوÏ غري ما مرة 
إىل إلغاء هذه احملامك وتعويضها بقضاء حمرتف، جيسد مفهوم القرب ويفصل 
يف البعض من منازعات الساكن عىل املسـتوى احمليل، دعوة حتقق شطرها 

ألول بإقرار العمل مبقرتح القانون القايض بإلغاء الظهري الرشيف بإحداث ا
وتنظمي حمامك امجلاعات واملقاطعات وحتديد اختصاصاهتا، وهايه احلكومة 
اليوم مشكورة تمكل الشطر الثاين وذ¹ عن طريق وفاهئا gلزتا�ا اéي 

عدادها قطعته عىل نفسها Aى مناقشة مرشوع القانون السالف اéكر بإ
للمشاريع املعروضة عىل أنظار جملسـنا املوقر، مما من شأنه أن يعزز رصيد 
الثقة بني السلطتني الترشيعية والتنفيذية ويقوي جسور التعاون البناء 
املتبادل ويزيد من ثقتنا يف قدرة احلكومة عىل �لزتام بتعهداهتا وتنفيذ 

  .هابراجمها بتغليب املصلحة الوطنية عىل ما دون سوا
  السـيد الرئيس،

إننا، يف فرق األغلبية، نعترب أن تعزيز رصح دوp احلق والقانون وإقرار 
العداp �جÐعية، ال ميكن أن يمت مبعزل عن اإلصالح الشمويل ملؤسسة 
القضاء ورجاالته، وإن ذ¹ يبقى رهني gلرفع من أداء السلطة القضائية 

ء �سـتثنايئ جبميع أصنافه، ببالدÏ، ومير حرصا عرب القطع مع القضا
وإحداث قضاء للقرب أكرث �نية وكفاءة من شأنه جتاوز سلبيات التجربة 
السابقة، وهو ما جتسده املشاريع املعروضة علينا اليوم، واليت تروم عقلنة 
التنظمي القضايئ والرفع من جناعة القضاء عرب إقرار تعديالت جوهرية عىل 

للمملكة وما يسـتلزمه ذ¹ من مالءمة  بعض مكوÏت التنظمي القضايئ
لقانون املسطرة املدنية وقانون املسطرة اجلنائية مع الظهري الرشيف مبثابة 
قانون املعلق gلتنظمي القضايئ، إضافة إىل إحداث أÂزة قضائية حمرتفة 

  . ومؤهî ملعاجلة املنازعات وا�الفات البسـيطة
ع ما هو إال تأكيد عىل اخنراطنا ¹é، فإن تصويتنا اإلجيايب عىل املرشو

الالمرشوط يف اDهودات املبذوp إلصالح Âاز العداp ببالدÏ حتت 
  .القيادة الرشـيدة لصاحب اجلالp رئيس اDلس األعىل للقضاء

  .وشكرا

        ::::اDلساDلساDلساDلس    السـيد رئيسالسـيد رئيسالسـيد رئيسالسـيد رئيس
  .شكرا للمستشار احملرتم، اللكمة اآلن ألحد مستشاري فرق املعارضة

        ::::ابد شكيلابد شكيلابد شكيلابد شكيلاملستشار السـيد عاملستشار السـيد عاملستشار السـيد عاملستشار السـيد ع
  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السادة الوزراء،
  السـيدة والسادة املستشارون احملرتمون،

يرشفين أن أتدخل gمس فريق األصاp واملعارصة يف إطار مناقشة 
  :مشاريع القوانني التالية

يتعلق بتنظمي قضاء القرب وحتديد  42.10مرشوع قانون رمق  -
 اختصاصاته؛

يغري ويمتم الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق  34.10مرشوع قانون رمق  -
) 1994يوليوز 15( 1394 ةمن جامدى اآلخر  24بتارخي  1.74.338
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 املتعلق gلتنظمي القضايئ للمملكة؛
بتغيري وتمتمي قانون املسطرة املدنية كام صادق  35.10مرشوع قانون رمق  -

من رمضان  11الصادر يف  1.74.447رمق عليه الظهري الرشيف مبثابة قانون 
  ؛ )1994شـتنرب 28( 1394

املتعلق  22.10بتغيري وتمتمي القانون رمق  36.10مرشوع قانون رمق  -
  . gملسطرة اجلنائية

هذه املشاريع قوانني تدخل يف سـياق التحوالت الترشيعية واملؤسساتية 
ة عن إقرار التعديالت اليت تعرفها بالدÏ وما تتطلبه املرحî اجلديدة النامج

، واليت جاءت بعدد �م من التجديدات، 2011اAسـتورية لفاحت يوليوز 
سواء عىل مسـتوى احلاكمة الرتابية أو املؤسسات اجلديدة وما يعقهبا من 

  . إصالحات معيقة
وتندرج هذه املشاريع قوانني املذكورة يف سـياق اعÐد خريطة وتنظمي 

لبات اإلصالح، وكذا إعادة النظر يف قضاء قضايئ عقالين، يسـتجيب ملتط 
القرب، كام هتدف إىل إدخال تعديالت جوهرية عىل بعض مكوÏت 
التنظمي القضايئ للمملكة وما اسـتوجب ذ¹ من مالءمة هذه القوانني مع 

 .الظهري املتعلق gلتنظمي القضايئ للمملكة
  السـيد الرئيس،

شاريع قوانني املذكورة نعترب يف فريق األصاp واملعارصة أن هذه امل 
تشلك حتوال إجيابيا، جيب عىل العديد من املعوقات، السـ¼ املتعلقة مهنا 
ببطء ترصيف القضاÉ وامللفات، والسـ¼ املتعلقة gلفساد املايل، وما خيلفه 
ذ¹ من آ6ر سلبية عىل نفسـية املتقاضني، وهو ما اسـتوجب إحداث 

حنو ترسيع وترية البت يف ت�  قضاء للقرب وحتديد اختصاصاته، سعيا
القضاÉ وترصيفها يف جتاوب مع تطلع املتقاضني وللميض يف ختفيف العبء 

  .عن اكهل القضاء العادي
وسـمتكن هذه املشاريع قوانني بالدÏ من إدخال تعديالت جوهرية، 
تتعلق بإحداث أقسام لقضاء القرب gحملامك �بتدائية ومراكز القضاء املقميني 

قضائية حمرتفة، سـتحل حمل قضاء حمامك امجلاعات واملقاطعات، كام كجهة 
ختصص احملامك �بتدائية حسب نوعية القضاÉ اليت  هتدف إىل خلق إماكنية

ختتص gلنظر فهيا إىل حمامك ابتدائية مدنية وحمامك اجÐعية وحمامك ابتدائية 
 زجرية، gإلضافة إىل إحداث غرف اسـتئناف عىل مسـتوى احملامك

�بتدائية، ختتص gلنظر يف بعض �سـتئنافات املرفوعة ضد األحاكم 
الصادرة عهنا ابتدائيا، وذ¹ هبدف تقريب القضاء من املتقاضني السـ¼ 

  .gلنسـبة للمحامك �بتدائية البعيدة مقارها عن مقر حمامك �سـتئناف
وكذ¹ هتدف هذه املشاريع قوانني توسـيع جمال اختصاص القضاء 

ردي gحملامك �بتدائية ليشمل اكفة القضاÉ، ما عدا اAعاوى العقارية الف
 Éسـتثناء النفقة، كام يشمل القضاg األرسة واملرياث Éالعينية ا�تلفة وقضا
اجلنحية، وذ¹ هبدف ترسيع البت يف القضاÉ وتبسـيط إجراءات التقايض 

  . والتحمك يف سري اجللسات وتقوية الشعور gملسؤولية

وتروم كذ¹ هذه املشاريع قوانني إحداث أقسام متخصصة يف اجلرامئ 
املالية ببعض حمامك �سـتئناف للنظر يف اجلناÉت املنصوص علهيا يف 

من القانون اجلنايئ واملتعلقة gلرشوة و�ختالس  256إىل  241الفصول 
ملرتبطة واسـتغالل النفوذ والغدر، وكذا اجلرامئ اليت ال ميكن فصلها عهنا أو ا

 .هبا
ويف هذا اإلطار، وgلنظر إىل األمهية البالغة للمشاريع املذكورة 

يف فريق األصاp  ،وارتباطها الوثيق مبرشوع إصالح القضاء، ال يسعنا
إال أن ننخرط بشلك إجيايب يف هذه اAينامية اإلصالحية، ¹é  ،واملعارصة

  .فإننا نصوت عىل هذا املرشوع قانون gإلجياب
  .م عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكتهوالسال

        ::::السـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلس
شكرا للمستشار احملرتم عن فرق املعارضة، اللكمة اآلن ألحد 

  .مستشاري الفريق الفيدرايل

        ::::املستشار السـيد عبد املا¹ أفرÉطاملستشار السـيد عبد املا¹ أفرÉطاملستشار السـيد عبد املا¹ أفرÉطاملستشار السـيد عبد املا¹ أفرÉط
  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيدان الوزيران،

  السادة املستشارون،
لفريق الفيدرايل للوحدة واAميقراطية يرشفين أن أتناول اللكمة gمس ا

مبناسـبة مناقشة مشاريع القوانني املتعلقة بإدخال تعديالت عىل بعض 
مكوÏت التنظمي القضايئ للمملكة، وما اسـتوجب ذ¹ من مالءمة قانون 
املسطرة املدنية وقانون املسطرة اجلنائية مع الظهري الرشيف مبثابة قانون 

  .للمملكة املتعلق gلتنظمي القضايئ
  السـيد الرئيس، 

البد من التذكري يف البداية أن هاته املشاريع القوانني تندرج يف إطار 
إصالح القضاء، هذا الورش اéي فتحه املغرب مع التأكيد أنه لن يمت أي 
إصالح للقضاء إال يف إطار إعادة النظر للعديد من القوانني املتعلقة 

. مسأp تأهيل املوارد البرشية لهذا القطاع gملنظومة القضائية ببالدÏ، وأيضا
مذكرين أيضا أن صاحب اجلالp اكن قد دعا يف خطابه السايم مبناسـبة 

لثورة امل� والشعب إىل رضورة إصالح القضاء وتأهيþ ليكون  56اéكرى 
يف خدمة املواطن يف سـياق اعÐد خريطة وتنظمي قضايئ عقالين 

د جاللته يف ذات اخلطاب احملاور مسـتجيب ملتطلبات اإلصالح، وحد
األساسـية لهذا اإلصالح ممتثî يف تعزيز ضامÏت اسـتقالل القضاء وحتديث 
املنظومة القانونية وتأهيل الهيالك واملوارد البرشية والرفع من النجاعة 

  .القضائية وترسـيخ التخليق وحسن التفعيل
من إعادة  إن هذا املرشوع يندرج مضن ما يسـتلزمه اإلصالح القضايئ

النظر يف التنظمي القضايئ ويف مكوÏته من حمامك وقضاة ومن تقريب القضاء 
من املتقاضني مبفهومه احلقيقي، وبعده احلقويق اéي يروم إحداث إطار 
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قضايئ مؤهل ملعاجلة املنازعات وا�الفات البسـيطة، مبا يسـتوجب ذ¹ من 
  . نفيذسهوp �لتجاء إليه مع تيسري سـبل التبليغ والت 

 Éلنسـبة للقضاg وحيدد مرشوع القانون �ختصاص القميي لهذه احملامك
درمه gتفاق  5000درمه، مع إماكنية رفعه إىل  3000املدنية يف حدود مبلغ 

 Éسـتثناء الزناعات املتعلقة مبدونة األرسة والعقار والقضاg األطراف
  . �جÐعية واإلفراغات

أقسام قضاء القرب شفوية وجمانية ومعفاة  وفضال عن كون املسطرة أمام
من الرسوم القضائية، ميكن كذ¹ عقد جلسات تنقلية بإحدى امجلاعات 
الواقعة بدائرة النفوذ الرتايب لقسم قضاء القرب، ويه لكها إجراءات 

 .ستسامه ال حماp يف تقريب خدمات العداp للمرتفقني
  السـيد الرئيس،

  السـيدان الوزيران،
  ستشارون،السادة امل 

لقد جاءت احلاجة إىل إحالل قضاء القرب حمل حمامك امجلاعات 
واملقاطعات، وحنن هبذه املناسـبة نعرب عن ارتياحنا لهذا اإللغاء نظرا لألثر 
السليب اéي أنتجته هذه التجربة القضائية، وذ¹ لكون القميني علهيا ال 

ياب أية خربة أو عالقة هلم بس� القضاء وتسببوا يف عدة مشالك نتيجة غ 
وكنا من بني الهيئات اليت طالبت منذ زمن . تكوين قانوين Aى املزاولني

بعيد بإلغاهئا، رمغ ما شلكته من متنفس gلنسـبة لبايق احملامك، واليت الزالت 
رمغ اDهودات املبذوp تعرف تراكام يف امللفات وبطء يف النظر والبت 

  . والتنفيذ فهيا
أن نذكر برضورة حتسني األوضاع �جÐعية، وقبل اخلتام، البد 

األوضاع املادية و�عتبارية لرجاالت القضاء، وطبعا حنن نطالب دوما 
gسـتقالل القضاء ونزاهته، وكام قلت إgن أشغال اللجنة ما اéي مينع أي 
قاض أن يكون نزهيا ومسـتقال، فإذا أراد أن يكون القايض نزهيا فسـيكون 

  .ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما بأنفسهم كذ¹ ولكن إن هللا
¹é، فأعتقد أنه ال يعقل مثال أن موظفني ببعض الوزارات يتوفرون 
عىل رشوط �سـتقرار �جÐعي والعائيل من حيث توفري السكن 
ووسائل النقل، مثال وزارة اAاخلية واحد القايد كيتعني يف واحد البالصة 

السـيارة، ما عندو مشلك، يف حني أن السكن و  همن اAقة األوىل عند
واحد املشالك كبرية  هبعض القضاة، القايض املقمي، يف بعض األحيان عند

  .دÉل التكيف مع أوضاعه هبذه املناطق
¹é، فأخريا فإننا نتطلع إىل أن تسامه هاته املشاريع يف تقريب القضاء 

ا الزلنا ننتظر أن من املتقاضني، خاصة يف املناطق النائية، مع التذكري أنن
يكون Aينا قضاء متخصص، عىل غرار قضاء األرسة، أن يكون خاصة أننا 

  . منثل األجراء أن يكون Aينا قضاء اجÐعي متخصص، وبه وجب اإلعالم
  .شكرا السـيد الرئيس

  :السـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلس
  . شكرا السـيد املستشار احملرتم

دمه السـيد الوزير، إذا أمر اآلن إىل التصويت، ولكن gلرتتيب اéي ق
  :، مادة فريدة34.10نبدأ مبرشوع القانون رمق 

  .اإلجامع= : املوافقون
  .اإلجامع: إذن اعرض اآلن املرشوع برمته للتصويت

يغري  34.10إذن وافق جملس املستشارين عىل مرشوع قانون رمق 
من جامدى  24بتارخي  1.74.338ويمتم الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق 

متعلق gلتنظمي القضايئ للمملكة بإجامع ) 1994يوليوز 15( 1394خرة اآل
 .احلارضين

  :، مادة فريدة35.10مث مرشوع القانون رمق 
  .اإلجامع= : املوافقون

  .اإلجامع= : أعرض اآلن املرشوع برمته للتصويت

بتغيري  35.10إذن وافق جملس املستشارين عىل مرشوع قانون رمق 
ة املدنية كام صادق عليه الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق ومتمي قانون املسطر 

بإجامع ) 1974سبمترب  28( 1394من رمضان  11الصادر يف  1.74.447
  .احلارضين

 22.01بتغيري ومتمي القانون رمق  36.10مث أمر إىل مرشوع القانون رمق 
  :املتعلق gملسطرة اجلنائية، ننتقل إىل التصويت عىل املواد

  .اإلجامع= : ة األوىل إىل املادة اخلامسةمن املاد
  .اإلجامع= :أعرض اآلن مرشوع القانون برمته عىل التصويت

يقيض  36.10إذن وافق جملس املستشارين عىل مرشوع القانون رمق 
  .املتعلق gملسطرة اجلنائية بإجامع احلارضين 22.01بتغيري ومتمي القانون رمق 

علق بتنظمي قضاء القرب وحتديد يت 42.10وأمر إىل آخر مرشوع رمق 
  .اإلجامع= : 22إىل املادة  1اختصاصاته، من املادة 

  .اإلجامع= : إذن أعرض اآلن مرشوع القانون برمته عىل التصويت

يتعلق  42.10إذن وافق جملس املستشارين عىل مرشوع قانون رمق 
  .بتنظمي قضاء القرب وحتديد اختصاصاته بإجامع احلارضين

وأمر اآلن إىل اAراسة . الوزير احملرتم عىل مسامهته القميةشكرا للسـيد 
  .يتعلق بتنظمي �نة التوثيق 32.09والتصويت عىل مرشوع القانون رمق 

  نقطة نظام؟

        ::::املستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد امحلمحلمحلمحليد السعداوييد السعداوييد السعداوييد السعداوي
  السـيد الرئيس،

أترشف gمس مجيع الفرق الربملانية مبجلس املستشارين، ونيابة عن 
من النظام اAاخيل،  224الفرق، بطلب تطبيق املادة زماليئ رؤساء 

وإرجاع النص إىل اللجنة ا�تصة السـتكامل اAراسة واملناقشة نظرا ملا 



 2011    أبريلأبريلأبريلأبريلدورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين 

12 

 )2011يوليوز  12( 1432 شعبان 10

  .يكتسـيه هذا النص من أمهية
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلس
، وgلتايل .."إذا رغب رئيس فريق أو رئيس جلنة"هذا النص يقول 
فريق، فأعيد هذا املرشوع إىل اللجنة إلعادة دراسـته فهذا أكرب من رئيس 

  .إذا مل تكن هناك أية مالحظة
يتعلق بتنظمي العالقة  13.08أمر اآلن إىل مرشوع قانون رمق . شكرا

السـتعامل لالتعاقدية بني املكري واملكرتي للمحالت املعدة للسكىن أو 
  .اللكمة للحكومة، السـيد الوزير احملرتم تفضل. املهين

لسـيد عبد السالم املصبالسـيد عبد السالم املصبالسـيد عبد السالم املصبالسـيد عبد السالم املصباHHHH، اكتب اAوA pى وزير اإلساكن والتعمري ، اكتب اAوA pى وزير اإلساكن والتعمري ، اكتب اAوA pى وزير اإلساكن والتعمري ، اكتب اAوA pى وزير اإلساكن والتعمري اااا
        : : : : والتوالتوالتوالتمنمنمنمنية اDالية، امللكف gلتية اDالية، امللكف gلتية اDالية، امللكف gلتية اDالية، امللكف gلتمنمنمنمنية الرتابيةية الرتابيةية الرتابيةية الرتابية

 .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيدة والسادة املستشارين احملرتمني،
كام سـبقت اإلشارة إىل ذ¹ يف جلنة العدل والترشيع وحقوق اإلنسان 

املنظم للعالقة  13.08جلسمك املوقر هذا، مت إعداد مرشوع القانون رمق مب
التعاقدية بني املكري واملكرتي للمحالت املعدة للسكىن أو �سـتعامل 

بناء عىل مهنجية ارتكزت عىل خالصات دراسة مشولية حول قطاع  ،املهين
  . السكن املعد للكراء

شامل لإلكراهات اليت وقد مت من خالل هذه اAراسة إجراء تشخيص 
تقف يف وجه تطور هذا القطاع عىل املسـتوى القانوين واملايل واجلبايئ 

  . والتنظميي، مع صياغة اإلجراءات الكفيî بإنعاش هذا القطاع
وعىل هذا األساس، مت إعداد مرشوع هذا القانون معمتدا أيضا عىل 

ور مع اسـتطالعات رأي واسـتجواgت مع عدد من رؤساء احملامك وتشا
خمتلف اإلدارات واملؤسسات العمومية واخلاصة، ومت �طالع عىل جتارب 

 .بعض اAول يف إعداد هذا املرشوع
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيدة والسادة املستشارين احملرتمني،
 10مادة، موزعة عىل  52هيدف هذا املرشوع اليل تيتكون من 

  : أبواب، واملعروض عىل تصويت اجللسة العامة إىل

 توحيد النصوص واملقتضيات القانونية املنظمة للكراء وجتميعها؛  -

نسخ القوانني اليت سقطت بعدم �سـتعامل أو غري املالمئة للواقع  -
 السوسـيواقتصادي احلايل؛ 

 املقتضيات الترشيعية املشوبة gلعيوب والنقائص؛  مراجعة ونسخ -

 حتيني القوانني اجلاري هبا العمل وجعلها تتالءم ومتطلبات القطاع؛  -

 ملء الفراغ القانوين اéي يعرتي هذه النصوص؛  -

تيسري العمل عىل احملامك ومسـتعميل هذا القانون بسن مقتضيات  -
  .مبسطة وواحضة وخالية من لك تعقيد

كومة من خالل إعدادها ملرشوع القانون هذا عىل املسامهة وتراهن احل
  :يف

إعادة بناء الثقة يف العالقات التعاقدية بني املكرين واملكرتين واحلد  -
 من عزوف املالكني عن ختصيص حمالهتم للكراء؛ 

تقليص الزناعات الناشـئة بني املكرين واملكرتين واحلد من ترامك  -
 ؛ القضاÉ املطروحة أمام احملامك

احلد من طول وتعقد مسطرة الفصل املنازعات القضائية املتعلقة  -
 بعقود الكراء؛ 

تشجيع املنعشني العقاريني عىل �ست"ر يف قطاع الكراء عىل غرار  -
 التحفزيات اليت تقد�ا اAوp للمستمثرين يف إنتاج السكن؛ 

�سـتجابة حلاجيات رشحية عريضة من املواطنني من خمتلف  -
Éيف أن يسكنوا سكنا الئقا عن طريق املسـتو �ت، غري القادرين عىل المت
 الكراء؛ 

تلبية حاجات اDمتع �جÐعية و�قتصادية واإلمنائية املسـتوجبة  -
  .للكراء واملتوقفة عليه

وكام يف عمل السادة والسـيدات املستشارين احملرتمني، فقد متت دراسة 
جلنة العدل والترشيع وحقوق املرشوع املعروض عىل أنظارمك اليوم يف 

اجÐعات مطوp، أغلبية  6اإلنسان، حيث تقدمت خمتلف الفرق يف 
ومعارضة، مشكورة مبجموعة من التعديالت، تفاعلت معها احلكومة بشلك 
إجيايب، قناعة مهنا أن هذه التعديالت تشلك قمية مضافة يف إغناء 

  .املرشوع
ستشارين احملرتمني، أمه تلمك، السـيد الرئيس، السـيدات والسادة امل 

  . أهداف مرشوع القانون املعروض عىل تصويتمك اليوم
  .شكرا

Dالسـيد رئيس اDالسـيد رئيس اDالسـيد رئيس اDلسلسلسلسالسـيد رئيس ا::::        
اللكمة اآلن ملقرر اللجنة، وإذا مل يكن . شكرا للسـيد الوزير احملرتم

  .حارضا فأمر إىل لكمة أحد مستشاري فرق األغلبية، شكرا

        ::::املستشار السـيد حفياملستشار السـيد حفياملستشار السـيد حفياملستشار السـيد حفيظظظظ وشاك وشاك وشاك وشاك
  .الرحميبسم هللا الرمحن 
  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  السادة املستشارون،
يرشفين أن أتدخل gمس فرق األغلبية مبجلس املستشارين ملناقشة 

املتعلق بتنظمي العالقات التعاقدية بني املكري  13.08مرشوع قانون رمق 
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واملكرتي للمحالت املعدة للسكىن أو لالسـتعامل املهين، وهو املرشوع 
 سن التدابري والقواعد القانونية الهادفة إىل إعطاء ديناميكية الهادف إىل

هذا القطاع اéي يشكو من عدة اختالالت . لقطاع السكن املعد للكراء
  : هيلكية، مهنا gألساس

 عدم مالءمة العرض للطلب كام وكيفا؛  -

 غياب إطار قانوين حمفز لعروض الكراء؛  -

 دة للكراء؛ ضعف مردودية �ست"ر يف احملالت املع -

 . غياب إطار جبايئ حمفز للسكن املعد للكراء -
مما يسـتوجب ويؤكد احلاجة امللحة إىل مراجعة ونسخ املقتضيات 
الترشيعية اليت أكد الواقع ثبوت عيوهبا وثغراهتا وكذا احلاجة إىل جتميع 
وحتيني خمتلف النصوص القانونية املنظمة لقطاع السكن املعد للكراء، وهو 

من وضع إطار قانوين، يمتزي gلشمولية gعتباره دعامة ملبدأ  ما سـميكن
�سـتقرار القانوين يف املعامالت والعالقات الكرائية من Âة، وما سيسمح 
من توفري أرضية مؤطرة ومسرية لعمل احملامك واملتقاضني حبمك البساطة 

 .والوضوح واAقة اليت متزي مقتضياته من Âة أخرى
  : واملمتثî أساسا يف ،جاء هبا هذا املرشوع إن املسـتجدات اليت

 إقرار مبدأ احلرية يف حتديد مثن الكراء؛  -

إلزامية توثيق عقد الكراء وفق وثيقة منوذجية حتدد بوضوح وحقوق  -
 والزتامات لك من املكري واملكرتي؛ 

 إقرار مفهوم عقد الكراء احملدد لألجل؛  -

- pاحملل موضوع الكراء عند وجوب تعبئة وتوقيع الطرفني لبيان وصفي حلا 
 إبرام العقد وعند انهتائه؛ 

¹ اجلديد واملكرتي يف حاp انتقال ااسـمترار مفعول عقد الكراء بني امل -
 ملكية احملل موضوع الكراء؛ 

إلزام املكرتي بأداء تعويض يف حاp اسـمترار حيازته للمحل بعد انهتاء عقد  -
 ل بدون سـند؛ الكراء عىل اعتبار أنه يعد يف وضعية احتال

حتمل املكرتي ألشغال الصيانة املألوفة واإلصالحات البسـيطة وإلزامه  -
بإرجاع احملل إىل حالته األصلية بصفة اسـتعجالية وعىل نفقته عند إدخا� 
لتغيريات عىل احملل دون موافقة املا¹، خاصة ت� اليت تشلك خطرا عىل 

 احملل؛ 

تفاع النامج عن أشغال الصيانة ختويل املكرتي، يف حاp حرمانه من �ن  -
أÉم، احلق يف فسخ العقد واللجوء إىل القضاء لطلب خصم  3ملدة تزيد عن 

جزء من مبلغ الوجيبة الكرائية مبا يتناسب ومدة احلرمان من �نتفاع من 
 احملل املكرتي؛ 

رفع مبلغ الضامنة من شهر واحد إىل شهرين من واجبات الكراء مع تنظمي  -

 اعه؛ طريقة اسرتج

التنصيص عىل مراجعة الوجيبة الكرائية طبقا ملقتضيات القانون رمق  -
املتعلق مبراجعة أمثان كراء احملالت املعدة للسكن أو لالسـتعامل  03.07

 املهين أو التجاري أو الصناعي أو احلريف؛ 

إلزامية تضمني املوافقة الكتابية للمكري يف حاp التولية والتخيل عن  -
ر عقد التولية والتخيل مفسوخني بقوة القانون عىل غرار عقد الكراء، واعتبا

  .الكراء األصيل مبجرد صدور األمر القضايئ بطرد احملتل

تلمك مناذج ألبرز املسـتجدات اليت أسس لها هذا املرشوع، واليت من 
شاهنا املسامهة يف إعادة الثقة بني املكري واملكرتي، واحلد من الزناعات 

وgلتايل التقليص من جحم القضاÉ املعروضة أمام احملامك، كام أن احملمتî بيهنام، 
هذه األخرية أصبحت تتوفر بفضل هذا املرشوع عىل مقتضيات متكهنا من 

  . البت الرسيع واملنصف يف املنازعات القضائية املتعلقة بعقود الكراء
عالوة عىل ذ¹، فإن هذا اإلطار القانوين يشلك أرضية حمفزة 

العقاريني من أجل الرفع من است"راهتم املوÂة للقطاع السكين للمنعشني 
  .املعد للكراء

  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  السـيدات والسادة املستشارين،
إن مصادقتنا من موقع األغلبية عىل هذا املرشوع، صادر عن اقتناعنا 

قات بكونه جاء ليعزز منظومتنا الترشيعية مبرجعية قانونية مؤطرة للعال
التعاقدية الكرائية وضامنة ملبدأ التوازن بني حقوق والزتامات لك من 
املكري واملكرتي ومسـتحرضة �تلف الزناعات احملمتî يف هذا الشأن وموفرة 

pلرشوط البت فهيا وفق مساطر وقواعد تضمن الرسعة والعدا.  
 وgلتايل فإننا أمام مجî من العوامل اليت من شاهنا بعث دينامية

ملموسة يف قطاع السكن القابل للكراء، مؤكدين يف اخلتام عىل أن بلوغ 
املرايم اليت توخاها املرشوع يف هذا الصدد تظل حباجة إىل مجموعة من 
اإلجراءات املشجعة واملصاحبة، نذكر مهنا gألساس إقرار نظام جبايئ حمفز 

ة للطلب السـتغالل احملالت املعدة للكراء، وهو ما سـميكن من �سـتجاب
املزتايد عىل الكراء من Aن الفئات املهنية واألرس احلديثة التكوين من Âة، 
وهو ما سـيخفف من الضغط املزتايد عىل القطاع السكين ا�صص للملكية 
من Âة أخرى، عالوة عىل مسامهة السكن الكرايئ يف الرفع من املداخيل 

 .هذا ة، éا سـنصوت gإلجياب عىل مرشوع القانونيالرضيب 
  .والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته، وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلس
شكرا للسـيد املستشار احملرتم، اللكمة اآلن ألحد مستشاري فرق 

  .رضةااملع
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        ::::املستشار السـيد عالل عزيويناملستشار السـيد عالل عزيويناملستشار السـيد عالل عزيويناملستشار السـيد عالل عزيوين
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السـيدان الوزير،

  ة، إخواين، أخيت املستشار 
يرشفين، gمس فريق األصاp واملعارصة، أن أتناول اللكمة ملناقشة 

املتعلق بتنظمي العالقات التعاقدية بني املكرتي  13.08مرشوع القانون رمق 
  . واملكري للمحالت املعدة للسكن أو �سـتعامل املهين

هذا املرشوع قانون اéي يشلك إحدى املداخل الترشيعية لتجاوز 
صعوgت اليت يعرفها قطاع السكن املعد للكراء، وهيدف هذا املشالك وال

املرشوع قانون املعروض عىل أنظار جملسـنا املوقر يف مراجعة ونسخ 
املقتضيات الترشيعية املشوبة gلعيوب والنقائص وجتميع النصوص اجلاري 
هبا العمل وحتييهنا، فضال عن دمع مبدأ �سـتقرار القانوين اéي يعترب هذه 

وص وتيسري العمل عىل احملامك ومسـتعميل القانون مبقتضيات مبسطة النص
  .وواحضة وخالية من لك تعقيد

ومن جانب آخر، ميثل هذا املرشوع أمهية خاصة يف التقريب بني 
املكرين واملكرتين والتوفيق بني مرتكزاهتام القانونية يف اجتاه تقوية هذه 

املتسمة gلتنافس ومن خالل  العالقة والعمل عىل جتاوز امحلوالت النفسـية
توضيح احلقوق والواجبات وتبسـيط املساطر والتخفيف عىل اإلدارة 

  .واحملامك
ويف هذا اإلطار، وسعيا وراء جتاوز املعيقات اليت تطرOا النصوص 
املتعلقة gلكراء، وانطالقا من واقع العالقات الكرائية وكيفية تعامل القضاء 

 طريف العالقة الكرائية وحتصني احلق يف معها، وهبدف حتقيق توازن بني
السكن اéي يعترب حقا من حقوق اإلنسان، وانسجاما مع قناعتنا يف فريق 
األصاp واملعارصة برضورة التعامل اإلجيايب مع لك املبادرات الرامية إىل 
�خنراط يف لك اAيناميات اإلصالحية اليت تعرفها بالدÏ، نصوت عىل 

g إلجيابمرشوع القانون.  
  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلس
  .شكرا للسـيد املستشار احملرتم

اللكمة اآلن ألحد مستشاري الفريق الفيدرايل، إذن سـميدÏ بتدخل 
  .مكتوب

= : 52إىل املادة  1منر اآلن إىل التصويت عىل املواد، من املادة 
  .اإلجامع

  .اإلجامع= : أعرض اآلن املرشوع برمته للتصويت

يتعلق  13.08إذن صادق جملس املستشارين عىل مرشوع القانون رمق 
بتنظمي العالقات التعاقدية بني املكري واملكرتي للمحالت املعدة للسكىن أو 

  .�سـتعامل املهين بإجامع احلارضين
وأمر اآلن إىل اAراسة والتصويت . شكرا للسـيد الوزير عىل مسامهته

يض بتغيري وتمتمي الظهري الرشيف رمق يق 12.10عىل مرشوع قانون رمق 
يف ) 1959 أكتوبر 27( 1379من ربيع اآلخر  24الصادر يف  1.59.301

  . تأسيس صندوق وطين للتقاعد والتأمني
 ؟مك عندمك؟ اثنان؟ أربعة ؟دفعة واحدة... اللكمة للسـيد الوزير احملرتم

  .تفضلوا، إذن السـيد الوزير تقدمي واحد ألربعة مشاريع
  .ليس وشاكتفضل ا

        ::::املستشار السـيد حفياملستشار السـيد حفياملستشار السـيد حفياملستشار السـيد حفيظظظظ وشاك وشاك وشاك وشاك
  السـيد الرئيس،
  السـيد الوزير،

هناك عدة متدخلني gلنسـبة لألغلبية احلكومية خبصوص القوانني، يعين 
  .ليس متدخل واحد، ولك واحد يتدخل يف القانون اéي هيمه

  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلس
ت طبعا حسب املشاريع، يقدم الوزير يف تقدمي مشرتك، مث التدخال

  .ماكين مشلك، شكرا

        ::::السـيد صالح اAين مزوار، وزير �قتصاد واملاليةالسـيد صالح اAين مزوار، وزير �قتصاد واملاليةالسـيد صالح اAين مزوار، وزير �قتصاد واملاليةالسـيد صالح اAين مزوار، وزير �قتصاد واملالية
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السادة املستشارين احملرتمني،
املتعلق gلصندوق الوطين للتقاعد  12.10مرشوع القانون رمق 

ا يف إطار مرشوع والتأمني، ميكن تلخيص التعديالت املقرتح إدخاله
  :القانون يف ثالثة حماور

تأطري أنشطة الصندوق لتسـتجيب أكرث للمهام اليت قد تولكها  - 1
  السلطات العمومية �؛

 تقوية آليات احلاكمة داخل هذا الصندوق؛ - 2
  .مالءمة بعض مقتضيات الظهري الرشيف السالف اéكر - 3

  : ف¼ خيص تأطري أنشطة الصندوق، األهداف يه
تدبري ورصف اإليرادات املمنوحة تعويضا عن حوادث أوال، مركزة 

  : الشغل، وذ¹ من خالل
إقرار اإليداع اإلجباري Aى الصندوق للرأسامل املؤلف لهذه  -

اإليرادات من طرف مقاوالت التأمني اليت تكون مطالبة بأداء هذه 
اإليرادات، ومن شأن هذا اإلجراء أساسا حتسني تصفية وتدبري هذه 

  . وكذا اخلدمة املقدمة للمسـتفيدين مهنااإليرادات 
كام أن هذه املركزة سـمتكن بفضل جتميع املعطيات من تعميق اإلحاطة 
بلك اجلوانب التقنية واملالية املرتبطة هبذا التدبري، وgلتايل من تقيمي أمعق 
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ويف هذا الصدد، ينص املرشوع قانون عىل أن . ألخطار حوادث الشغل
 أساسها احتساب رؤوس األموال املذكورة أعاله، التعريفات اليت يمت عىل

  حتدد بنص تنظميي؛
إعادة تأطري دور املؤمن اéي خيو� الظهري الرشيف السالف اéكر  -

  للصندوق الوطين للتأمني؛
ختويل الصندوق تدبري أنظمة التقاعد اليت قد يمت إحداQا مبوجب  -

  ترشيعات خاصة؛
ب الغري للك نظام أو تعويضات متكني الصندوق من التدبري حلسا -

  .ترصف، وذ¹ مبوجب اتفاقيات
  : 6نيا، ف¼ خيص تقوية آليات احلاكمة داخل هذا الصندوق، األهداف

إقرار إلزامية تقيد الصندوق الوطين للتقاعد والتأمني بأحاكم القانون  -
  عىل التجار العمل هبا؛  الواجب املتعلق gلقواعد احملاسبية 9.880رمق 

إقرار إلزامية تكوين الصندوق الحتياطات تقنية اكفية للوفاء  -
  ؛gلزتاماته

إخضاع الصندوق الوطين للتقاعد ملراقبة الوزير امللكف gملالية،  -
سواء عن الو6ئق أو بعني املاكن، وكذ¹ ختويل وزير املالية سلطة اختاذ 

  ؛لك اإلجراءات الكفيî بتقومي الوضعية املالية
خيص مالءمة بعض مقتضيات الظهري الرشيف gلنسـبة  6لثا، ف¼

اéي هيم مبدأي التخيل واحلجز عن اإليرادات اليت منحها  اخلامسللفصل 
للصندوق، فيجب اإلشارة أن هذه اإليرادات تبقى مماثî لت� اليت متنحها 

  .املتعلق مبدونة التأمينات 17.99مقاوالت التأمني اخلاضعة للقانون 
فقد أصبح دون موضوع بعدما مت التطرق  التاسعللفصل أما gلنسـبة 

. منه 11و 10، 8، 2للنصوص التنظميية لهذا الظهري الرشيف يف الفصول 
  . هذا ف¼ خيص مرشوع القانون املتعلق gلصندوق الوطين للتقاعد والتأمني

املتعلق  69.00ري وتمتمي القانون رمق يبتغ  21.10ف¼ خيص املرشوع رمق 
بة املالية ل�وp عىل املنشآت العامة وهيئات أخرى ملسايرة متطلبات gملراق 

املنافسة واéي يعترب املبدأ  ةعرصنة آليات احلاكمة اجليدة وإرساء مبدأ حري
األمسى ف¼ يتعلق بصفقات املؤسسات واملنشآت العامة، فقد أصبح من 

دئ الرضوري إرساء أرضية منسجمة للصفقات العمومية عىل أساس مبا
ومساطر مشرتكة بني اAوp و الهيئات العامة األخرى يف إطار رشاكة 
متوازنة مع القطاع اخلاص، من شأهنا املسامهة يف إجناز خدمات ذات جودة 

  . عالية وبأقل تلكفة
من القانون رمق  19، 17، 7: يقرتح تغيري وتمتمي املواد ،ولهذه الغاية

69.00 pملراقبة املالية ل�وg عىل املنشآت العامة وهيئات أخرىاملتعلق ، 
هبدف إخضاع بعض املؤسسات العمومية، اليت حتدد قامئهتا بقرار من 
الوزير امللكف gملالية، ألحاكم النصوص التنظميية املتعلقة gلصفقات 

  .العمومية
وجتدر اإلشارة كذ¹ إىل أن احلكومة بصدد هتييء مرشوع مرسوم 

ة للصفقات العمومية ليشمل اAوp هيدف إىل توحيد النصوص املنظم
وامجلاعات احمللية وبعض املؤسسات العمومية، وكذا إىل إدخال تعديالت 
جذرية عىل نظام الصفقات العمومية املعمول به حاليا يف اجتاه حتديثه 

  .وتكريس املبادئ املذكورة سالفا
ثابة قانون املغري واملمتم للظهري الرشيف املعترب مب الف¼ خيص املرشوع 

قانون املتعلق ببورصة القيام، الهدف منه هو عىل غرار تطور القطاع املايل 
املغريب بصفة عامة وإقبا� عىل مرحî جديدة من التطور عىل املسـتويني 
الوطين واإلقلميي عرب مرشوع القطب املايل ل�ار البيضاء، ومتاشـيا كذ¹ 

ورصات، تقرر مراجعة مع أحسن املعايري اAولية املعمتدة يف حاكمة الب
تشكيل رأسامل بورصة اAار البيضاء، وذ¹ لضامن مشاركة أمه املتدخلني 
يف سوق البورصة يف تدبري هذه السوق وإسها�م يف رمس تطورها 

  :ويف هذا النطاق، يضع مرشوع هذا القانون املبادئ التالية. اإلسرتاتيجي
املسرية لبورصة أوال، حتديث تشكيî املسامهني يف رأسامل الرشكة 

  القمي يف النظام األسايس لهذه الرشكة؛
6نيا، حتديد سقف بنسـبة لك مسامه من أجل جتنب متركز الرأسامل 

  . بني أيدي مؤسسة واحدة ومجموعة من املؤسسات تنمتي إىل نفس اDموعة
وجيب التأكيد عىل أن مرشوع هذا القانون يندرج يف إطار إصالح عام 

إىل تعزيز اإلشعاع اجلهوي للسوق املايل ومن تدعمي  وتصور مشويل، هيدف
  .مسـتوى تطوره وعرصنته

القايض بتغيري  53.10ف¼ خيص املرشوع األخري، مرشوع القانون رمق 
املتعلق gلسلفات الصغرية، يندرج هذا املرشوع  18.97وتمتمي القانون رمق 

ة من حتسني يف إطار اجلهود الرامية إىل متكني مجعيات السلفات الصغري 
قدراهتا ومؤهالهتا املالية واملهنية الرضورية حىت تمتكن من �سـتجابة يف 
أحسن الظروف للطلب املزتايد عىل السلفات الصغرية و�نسجام األمثل 

  . مع التوÂات احلكومية يف جمال التمنية �قتصادية و�جÐعية
ات وعليه، فإن هذا املرشوع هيدف إىل وضع جسور بني مجعي

السلفات الصغرية وgيق القطاع املايل مما سيسامه ال حماp يف تقدمي اخلدمات 
Ïاملالية عىل نطاق أوسع ببالد . Sولهذه الغاية، فهذا املرشوع يتو

  :األهداف التالية
تسهيل التطور املؤسسايت gلنسـبة مجلعيات السلفات الصغرية اليت  -

يلية لتحقيق هذا التطور، وذ¹ عرب متت� القدرات املالية والبرشية والتشغ 
متكني ممارسة نشاط السلفات الصغرية بطريقة غري مبارشة بواسطة مجعية 
أخرى للسلفات الصغرية أو رشكة مسامهة معمتدة من طرف بنك املغرب 

املتعلق مبؤسسات  34.03كرشكة متويل خاضعة ملقتضيات القانون رمق 
   �ئÐن والهيئات املعتربة يف حمكها؛

متكني العمليات املتعلقة gندماج مجعية أو أكرث من مجعيات السلفات  -
الصغرية، وكذا مض مجعية أو أكرث من مجعية للسلفات الصغرية إىل مجعية 
أخرى من مجعيات السلفات الصغرية وإخضاعها إىل ترخيص، مينح من 
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طرف الوزير امللكف gملالية بعد اسـتطالع رأي اDلس �ستشاري 
 .لفات الصغريةللس

  .شكرا عىل انتباهمك، شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلس
إذن نناقش ونصوت حسب الرتتيب اéي . شكرا السـيد الوزير احملرتم

  أىت به السـيد الوزير، نقطة نظام؟

        ::::املستشار السـيد عبد الرحمي عمثوناملستشار السـيد عبد الرحمي عمثوناملستشار السـيد عبد الرحمي عمثوناملستشار السـيد عبد الرحمي عمثون
د gش مكقرر جلنة املالية، إذا مسحت، السـيد الرئيس احملرتم، أÏ مسـتع

نقرا، ولكن اسـتجابة لزماليئ املستشارين ولرحب الوقت، فسيمت توزيع 
  .التقارير

        ::::السـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلس
شكرا جزيال للسـيد املقرر عىل حضورك وعىل اسـتعدادك للتعاون مع 

  .اDلس
أمر إىل املناقشة حسب الرتتيب اéي أىت به السـيد الوزير، إذن 

اللكمة ألحد مستشاري . 43.09 مث 32.10مث  21.10هو األول،  12.10
ال أحد، أحد . ، وكام أردمت طبعا12.10فرق األغلبية، مرشوع القانون رمق 

  .مستشاري املعارضة، العفو اليس وشاك، تفضل السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد حفياملستشار السـيد حفياملستشار السـيد حفياملستشار السـيد حفيظظظظ وشاك وشاك وشاك وشاك
  .شكرا السـيد الرئيس

  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السادة الوزراء،

  ستشارات احملرتمات،إخواين، أخوايت امل 
يرشفين أن أتدخل gمس فرق األغلبية مبجلس املستشارين من أجل 
مناقشة مرشوع القانون القايض بتغيري الظهري الرشيف احملدث للصندوق 

وإننا يف فرق األغلبية جلد واعني . 1959الوطين للتقاعد والتأمني منذ سـنة 
 املسـتوى �جÐعي Agور الكبري اéي لعبه هذا الصندوق الوطين عىل

وعىل مسـتوى تأمني األجراء وتمنية مساهامهتم وحتصني مسـتحقاهتم بعد 
  .انهتاء وظائفهم املهنية

لقد طرحنا، ومنذ سـنوات، مجموعة من اإلشاكليات اليت تعاين مهنا 
أنظمة التقاعد والتأمني gملغرب، سواء عىل املسـتوى الترشيعي أو مسـتوى 

ولقد أكدت مجموعة من .  مسـتوى التوازÏت املاليةالتدبري واحلاكمة أو عىل
اAراسات منذ سـنني رضورة اإلرساع بإصالح أنظمة التقاعد والتأمني يف 
املغرب ودقت Ïقوس اخلطر gلنظر إىل ما أgنت عنه اAراسات �كتوارية 

  .من حمتية جعز صناديق التقاعد يف آماد أصبحت منظورة
حلحنا مرارا عىل رضورة أن تتحىل وانطالقا من هذا التشخيص، أ

احلكومة gلشجاعة السـياسـية الالزمة ملبارشة إصالح معيق ومسـتدام 

ألنظمة التقاعد ببالدÏ، مبا حيقق التوازÏت الرضورية عىل املدى 
�سرتاتيجي، ومبا يعزز ضامÏت امحلاية �جÐعية وحتسني التدبري 

  .واحلاكمة
قني أن مرشوع هذا القانون يندرج مضن وإننا يف فرق األغلبية لعىل ي

هذا األفق اإلصالH املرتقب، فالتعديالت اليت يتوS مرشوع القانون 
إدخالها عىل الظهري احملدث للصندوق الوطين للتقاعد والتأمني، سـمتكن من 
تطوير وعرصنة اإلطار القانوين املنظم لقطاع التقاعد والتأمني، موضوع معل 

  :يالت ثالث حماور أساسـيةوهتم التعد. الصندوق
أولها، خيتص بتأطري أنشطة الصندوق من أجل أن تواكب املهام 
اجلديدة اليت سـتولك إليه، ومركزة تدبري ورصف اإليرادات املمنوحة تعويضا 
عن حوادث الشغل من خالل إقرار اإليداع اإلجباري Aى الصندوق 

مني، وهو ما من للرأسامل املؤلف لهذه اإلرادات من طرف مقاوالت التأ
  .شأنه أن حيسن تصفية وتدبري ت� اإلرادات

كام يسـهتدف هذا التعديل تأطري اAور ا�ول للمؤمن من خالل 
إخضاع التأمينات من طرف الصندوق للرتخيص املسـبق لإلدارة اليت حتدد 
رشوط لك تأمني، وهو ما سـميكن من توفري امحلاية للصندوق من أجل 

اإلخطار gلنظر إلطاره القانوين مكؤسسة معومية  تقوية قدرته عىل حتمل
وختويþ تدبري أنظمة التقاعد اليت يمت إحداQا، مع عدم حتمþ اللزتامات مالية 
إضافية، ومتكينه من التدبري لفائدة الغري لك نظام أو تعويضات ترصف 

  مبوجب اتفاقات يصادق علهيا من طرف اإلدارة؛ 
آليات احلاكمة داخل هذا الصندوق، و6ين التعديالت تتوS تقوية 

حيث يلزم gلتقيد gلقواعد احملاسبية الواجب عىل التجار العمل هبا، وهو 
إقرار إلزامية تكوين صندوق الحتياطات تقنية اكفية للوفاء gلزتاماته اجتاه 
املؤمنني، مع إخضاع الصندوق ملراقبة وزارة املالية اليت تبقى لها سلطة 

  الكفيî بتقومي وضعيته املالية؛  اختاذ اإلجراءات
من الظهري  9و 5وأما التعديل الثالث فيتعلق gملالءمة حبذف الفصلني 

  .احملدث للصندوق
  السـيد الرئيس، 
  السـيد الوزير،

  السـيدة والسادة املستشارون احملرتمون،
إننا بتصويتنا عىل مرشوع هذا القانون، فإننا عىل يقني بأننا سـنضيف 

ىل مسـتوى إصالح أنظمة التقاعد وحتسني رشوط  تدبري لبنة جديدة ع
الصندوق الوطين للتقاعد والتأمني وتطوير نشاطه وحتسني خدماته وتعزيز 

  . احلاكمة مبا يعود gلنفع عىل املسـتفيدين
  . شكرا السـيد الرئيس

Dالسـيد رئيس اDالسـيد رئيس اDالسـيد رئيس اDلسلسلسلسالسـيد رئيس ا::::        
  .شكرا للمستشار احملرتم، اللكمة اآلن ألحد مستشاري فرق املعارضة
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        : : : : املستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيل
  السـيد الرئيس احملرتم، 
  السـيد الوزير احملرتم،

  السـيدة والسادة املستشارون احملرتمون، 
gمس فريق األصاp واملعارصة، أتدخل لبسط موقف فريقي حول 

القايض بتغيري وتمتمي الظهري الرشيف رمق  12.10مرشوع القانون رمق 
يف ) 1959أكتوبر  27( 1379لثاين ربيع ا 24الصادر يف  1.59.301

  .تأسيس صندوق وطين للتقاعد والتأمني
  السـيد الرئيس احملرتم،

إن املرشوع قانون اéي بني أيدينا، هيم قطاعا يكتيس أمهية كربى عىل 
الصعيدين �جÐعي و�قتصادي، أال وهو التقاعد والتأمني، واéي يعترب 

اéي سيسامه يف إعادة توزيع  أيضا من أمه أسس امحلاية �جÐعية
  . الرثوات واحلفاظ عىل السمل �جÐعي وتوطيد مبادئ التضامن والتاكفل

وللتذكري فقط، فإننا نتفهم املشالك والتحدÉت اليت تواجه جل أنظمة 
التقاعد عىل املسـتويني اAميغرايف واملايل، ومن هنا ال تفوتنا الفرصة 

 سبيل املثال، gلصندوق املغريب gسـتحضار اإلكراهات اخلاصة، عىل
 3,4إىل  1982شط للك متقاعد سـنة Ï 12,5للتقاعد واليت اخنفضت من 

  . حاليا حسب آخر اإلحصائيات
  السـيد الرئيس،  

إننا يف فريق األصاp واملعارصة، نرى أنه لتحقيق األهداف املتوخاة لهذا 
ادة تأطري املرشوع، وجب إقرار حاكمة جيدة داخل هذا الصندوق وإع

أنشطته ليك يسـتجيب أكرث للمهام اليت تولكها السلطات العمومية لهذا 
  . الصندوق

كام نؤكد أيضا عىل تقوية آليات احلاكمة بداخg þعتباره مؤسسة 
معومية، كام نشدد أيضا عىل رضورة وضع مقاربة اجÐعية مصاحبة للمقاربة 

،îعتبار املسـتفيدين  املالية، تتحمل فهيا وزارتمك مسؤوليهتا اكمg ¹وذ
  . رشاكء يف التمنية

وختاما، فبقدر ما هيدف املرشوع قانون إىل إخضاع الصندوق للمراقبة 
من طرف احلكومة حىت خيول لوزارة املالية اختاذ سلطة مالية عىل 
الصندوق، بقدر ما نرص أن تكون احلكومة يف مسـتوى تطلعات 

وير وعرصنة تسـيري هذا الصندوق، املسـتفيدين، وهذا لن يتأىت إال عرب تط
تالفيا للك انزالقات وتقنني واحض وشفاف للك العمليات بداخل الصندوق 

  . الوطين للتقاعد والتأمني
  .والسالم عليمك ورمحته

Dالسـيد رئيس اDالسـيد رئيس اDالسـيد رئيس اDلسلسلسلسالسـيد رئيس ا::::        
  .شكرا لألسـتاذ احملرتم، اللكمة اآلن ألحد مستشاري الفريق الفيدرايل

        ::::املستشار السـيد العريب حبيشاملستشار السـيد العريب حبيشاملستشار السـيد العريب حبيشاملستشار السـيد العريب حبيش

  .كرا السـيد الرئيس احملرتمش
  السـيد الوزير،

  السـيدة املستشارة، 
  السادة املستشارون،

يرشفين أن أتناول اللكمة gمس الفريق الفيدرايل للوحدة واAميقراطية 
يقيض بتغيري وتمتمي الظهري  12.10مبناسـبة مناقشة مرشوع قانون رمق 

ق بتأسيس املتعل 59أكتوبر  27الصادر يف  1.59.301الرشيف رمق 
  . الصندوق الوطين للتقاعد والتأمني

وامسحوا يل يف البداية أن أؤكد لمك يف الفريق الفيدرايل أننا ننطلق من 
كون مسأp التقاعد تعد عنرصا أساسـيا من عنارص شـبكة امحلاية �جÐعية 
بلك حماورها، سواء اكنت تغطية حصية أو تعويضات عائلية أو تأمني عن 

و تعويض عن البطاp اليت نطمح ألن تكون من بني هاته حوادث الشغل أ
  . احملاور مسـتقبال

كام ننطلق من رضورة اعÐد نظام بديل دميقراطي وعادل ومعمم، مبين 
عىل مبدأ التوحيد والتضامن بني األجيال، ويفيض إىل معاش حيافظ عىل 

عين مكتسـبات املتقاعدين ويضمن هلم حد أدىن من احلياة الكرمية، مما ي
جتاوز طبيعة النظام احلايل املتسم gلتشتت وعدم �نسجام وضعف 

درمه  500وحمدودية نسـبة التغطية وضعف املعاشات اليت مل تكن تتجاوز 
  . أبريل املايض 26قبل اتفاق 

إن األزمة اليت يعيشها نظام التقاعد ببالدÏ يه نتيجة ترامك �ختالالت 
إن . �حتياطات وضعف املراقبةعىل مسـتوى التسـيري وهشاشة توظيف 

جل الصناديق امللكفة بتدبري التقاعد، إما تعرف حاليا مشالك عويصة أو 
سـتعرفها يف القادم من السـنوات، ¹é فال حميد عن إصالح جذري لهذه 
األنظمة وتوحيدها، وذ¹ يقتيض أوال الكشف عن اكفة �ختالالت 

إشعار وحتسيس املعنيني واكفة وحتديد املسؤوليات، كام يقتيض العمل عىل 
األجراء هباته اإلشاكلية، كإشاكلية جممتعية ال جيب التعامل معها gملعيار 
التقنوي، بل تقتيض قرارا سـياسـيا، يأخذ بعني �عتبار دميومة الصناديق 
واحلفاظ عىل املكتسـبات �جÐعية للمتقاعدين وتطويرها مبا خيدم هذه 

  .ة مكية ونوعية داخل النسـيج اDمتعي الوطينالفئة اليت أصبحت لها قمي
إن التعديالت املقدمة هتدف إىل إعادة تأطري األنشطة ملواكبة املهام 
اجلديدة، كام هتدف إىل مركزة التدبري وحتسينه وعرصنته وتقوية آليات 

¹é، فإننا يف الفريق . حامية الصندوق، كام هتدف إىل تقوية آليات احلاكمة
  . تعامل إجياg مع هذا القانونالفيدرايل سن 
  .وشكرا

Dالسـيد رئيس اDالسـيد رئيس اDالسـيد رئيس اDلسلسلسلسالسـيد رئيس ا::::        
  . شكرا للمستشار احملرتم

إىل  1ننتقل إىل التصويت عىل مواد املرشوع، إذا مسحمت من املادة 
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  .اإلجامع= : 5املادة 
  .اإلجامع= : أعرض اآلن مرشوع القانون برمته للتصويت

يقيض  12.10 إذن وافق جملس املستشارين عىل مرشوع قانون رمق
من ربيع اآلخر  24الصادر يف  1.59.301بتغيري وتمتمي الظهري الرشيف رمق 

يف تأسيس صندوق وطين للتقاعد  1959أكتوبر  27املوافق ل 1379
  .والتأمني بإجامع احلارضين

أنتقل اآلن إىل املرشوع املوايل حسب ترتيب السـيد الوزير، مرشوع 
املتعلق gملراقبة  69.00مي القانون رمق يقيض بتغيري وتمت 21.10قانون رمق 

  . املالية ل�وp عن املنشآت العامة وهيئات أخرى
إذن أفتح اآلن gب املناقشة، اللكمة اآلن ألحد  ..اللكمة للسـيد املقرر

  .مستشاري فرق األغلبية، تفضل السـيد املستشار احملرتم

        ::::املستشار السـيد فؤاد قديرياملستشار السـيد فؤاد قديرياملستشار السـيد فؤاد قديرياملستشار السـيد فؤاد قديري
  .الصالة والسالم عىل أرشف املرسلنيبسم هللا الرمحن الرحمي و 

  السـيد الرئيس احملرتم،
  السـيد الوزير احملرتم،

  السـيدة املستشارة احملرتمة،
  السادة املستشارون احملرتمون،

يرشفين اليوم، بإجياز وتركزي، أن أتدخل gمس فرق األغلبية ملناقشة 
علق gملراقبة واملت 69.00املمتم واملغري للقانون  21.10مرشوع القانون رمق 

  . املالية ل�وp عىل املنشآت العامة والهيئات األخرى
هذا املرشوع اéي يأيت اليوم يف سـياق اسـتثنايئ ويف ظل ظرفية 
ممتزية لبالدÏ، خاصة بعد إقرار اAسـتور اجلديد حبمولته اإلصالحية 

رك املتعددة األبعاد ومبضامينه اجلوهرية، واليت جعلت يف األفق املنظور احمل
  . الرئييس للمسـتقبل

هاذ معلية املراقبة اليت سـتقوم عىل أساس توفري لك الضامÏت وأسس 
احلاكمة التدبريية اجليدة املبنية عىل احملاسـبة اجلادة واملسؤوp، املبنية عىل 
املراقبة اAقيقة للنفقات العمومية مع حتسني املسؤولية من لك الشوائب، 

  . رجاهتا وبتنوع متفصالهتاحتسني املسؤولية عىل خمتلف د
نسجل، السـيد الرئيس، أن املرشوع يعترب حلقة �مة يف إطار إصالح 
منظومة املراقبة املالية ل�وp عىل املؤسسات واملنشآت العامة، وتبدو هذه 
األمهية من خالل احلرص عىل عرصنة آليات املراقبة لضامن اسـتقاللية 

الشفافية الرضورية، وضامن لك هيئات اإلدارة والتسـيري، وأيضا ضامن 
وسائل الوقاية من ا�اطر املالية و�قتصادية، وتوفري بنيات املالءمة 

  . حسب خصوصيات لك مؤسسة عىل حدة
إننا نؤمن أن املرشوع يؤسس ملنظور جديد يف إطار احلرص احلكويم، 
وبناء عىل الربÏمج التعاقدي للحكومة من خالل ترصحي الثقة اéي سـبق 

تقدم به السـيد الوزير األول احملرتم أمام جملسـنا املوقر، كام أنه يؤسس أن 

لتقوية مبادئ املراقبة املالية عىل املنشآت العامة بإخضاع املؤسسات 
  .العمومية ألحاكم النصوص التنظميية املتعلقة gلصفقات

  السـيد الرئيس احملرتم،
اآلليات املواكبة لقد انصبت مناقشتنا داخل اللجنة ا�تصة عىل توضيح 

لضامن جناح األهداف املتوخاة من املرشوع يف إطار حوار مسؤول ومزتن 
مع السـيد الوزير احملرتم، اéي نسجل � جتاوبه املطلق مع خمتلف 
املقرتحات اليت تقدم هبا السادة املستشارون، أعضاء اللجنة، من خمتلف 

  .الفرق داخل جملسـنا املوقر
ه من مضن هذه اآلليات رضورة تبين مقاربة والبد اليوم أن نؤكد أن

حىت نضمن �نسجام  69.00جديدة من خالل املراجعة الشامî للقانون 
الرضوري اéي نص عليه اAسـتور اجلديد خبصوص مبدأ احلاكمة اجليدة، 
وهو ما يتطلب العمل عىل إقرار منظومة جديدة للصفقات العمومية يف 

ية واملراقبة الصارمة والزنهية ملواÂة لك إطار مواصî تفعيل مبدأ الشفاف 
أشاكل تبذير املال العام ولك �ختالالت كذ¹ اليت تعرفها بعض 
املؤسسات التابعة ل�وp، وأيضا ملواكبة اإلصالحات املؤسساتية 
و�قتصادية اليت تعمل احلكومة جادة عىل حتقيقها يف إطار إصالح 

التصويت املكثف عىل اAسـتور سـيايس شامل، اكنت راكئزه األوىل يه 
  .اجلديد

وحىت ال أطيل، أملنا، السـيد الرئيس احملرتم، أن حتقق اإلصالحات 
السـياسـية العميقة املرتقبة من خالل النصوص التنظميية املزنp لراكئز 

  . اAسـتور اجلديد
أملنا أن تكون هذه الصحوة السـياسـية وأن يكون هذا التحول 

قمية مضافة لبالدÏ يف مسارها حنو التأهيل  السـيايس اجلريء واملقدام

�قتصادي والتأهيل �جÐعي داخل فعل دميقراطي تطبعه الشفافية 
واملصداقية والزناهة، ومبين كذ¹ عىل رضورة اإلدراك والوعي التامني 
gملسؤولية أو gملفهوم اجلديد للمسؤولية، مرادف احملاسـبة والعقاب عند 

  .درة عىل حتمل ت� املسؤولية�قتضاء، وكذ¹ الق
وعىل هذا األساس، وإمياÏ منا gنسجام مضمون املرشوع مع قناعتنا 

  ".نعم"كأغلبية، سوف نصوت ب 
  .شكرا السـيد الرئيس، والسالم عليمك ورمحة هللا

Dالسـيد رئيس اDالسـيد رئيس اDالسـيد رئيس اDلسلسلسلسالسـيد رئيس ا::::        
اللكمة اآلن ألحد مستشاري فرق املعارضة، . شكرا للمستشار احملرتم

  .شكرا اليس القادري .اليس التويزي

        ::::املستشار السـيد أمحد التويزياملستشار السـيد أمحد التويزياملستشار السـيد أمحد التويزياملستشار السـيد أمحد التويزي
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الرئيس احملرتم،
  السـيدة املستشارة احملرتمة،
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  السـيد الوزير احملرتم،
  السادة املستشارون احملرتمون،

يرشفين أن أتدخل gمس فريق األصاp واملعارصة ألعرض عىل أنظار 
بتغيري وتمتمي  21.10وع قانون رمق حرضاتمك موقف فريقي خبصوص مرش 

املتعلق gملراقبة املالية ل�وp عىل املنشآت العامة  69.00القانون رمق 
  .وهيئات أخرى

يف البداية، البد من التذكري أن مرشوع القانون املشار إليه أعاله، 
يندرج يف إطار سلسî من اإلصالحات املالية اليت هتدف إىل تعممي املراقبة 

ؤسسات العمومية واملنشآت العامة اليت تسامه فهيا اAوp وامجلاعات عىل امل
احمللية بطريقة مبارشة أو غري مبارشة، وكذا مراقبة املقاوالت ذات �متياز 
مبقتىض عقود اAوp، وتطبيق أمناط للمراقبة حسب خصوصية لك 

ع مؤسسة، ومالءمة أنظمة الرقابة حبسب أنظمة اإلعالم والتدبري، وتشجي
املراقبة  :املراقبة اAاخلية املطبقة من طرف املؤسسة املعنية لتشمل هذه

القبلية واملراقبة املواكبة، املراقبة مبقتىض اتفاقية واملراقبة التعاقدية، وحتديد 
وتوضيح املسؤوليات gعÐد ثالث �ام منفصî داخل لك مؤسسة، ويه 

لنجعل من هذا  ،والتقيمي )�مة املراقبة(�مة التوجيه، �مة التدبري و
 pوAواملؤسسات العامة ورشاكت ا pوAاملرشوع إطارا قانونيا للتعاقد بني ا
أو الرشاكت التابعة العامة اليت تسامه فهيا اAوp بشلك مبارش، وجعل 
مقتضياته حمفزة لهذه املؤسسات بأن تتبىن أنظمة يف جمال اإلعالم والتدبري 

املتفق علهيا دوليا وعامليا لضامن تدبري عقالين  و�تصال مطابقة للمعايري
  .وشفاف وحتفزيي

ويف نفس التصور العام، وتقديرا منا للمجهودات الهامة واملبادرات 
اجلريئة اليت أصبحت تعيشها وتعرفها العديد من مؤسساتنا املالية، ومتاشـيا 

ة مع مقتضيات اAسـتور اجلديد، واéي تنص مقتضياته عىل حتسني احلاكم
وترشـيد التسـيري ومراقبة النفقات وكذا تقوية مسؤولية املدبرين، فإننا نلح 
مرة أخرى عىل رضورة إعامل ثقافة املساءp واحلاكمة والشفافية gعتبارها 
يه الضامنة السـمترار املؤسسات وصامم األمان أمام لك انزالقات حممتî يف 

من ا�اطر املالية التدبري أو التسـيري من Âة، والشفافية والوقاية 
  . و�قتصادية من Âة أخرى

وهنا أذكرمك، السـيد الوزير، مبجموعة من الفضاحئ و�ختالسات اليت 
عرفهتا مجموعة من املؤسسات املغربية، واليت ملفاهتا الزالت راجئة أمام أنظار 
احملامك، وتشغل gل الرأي العام الوطين اéي أرص ويرص أكرث من أي وقت 

ضامن سري شفاف ملؤسساتنا العمومية وحاميهتا من الهنب  مىض عىل
و�سـتغالل املمهنج وهدر املال العام بإعامل املراقبة واإلسهام املبارش يف 

Ïخمتلف العمليات التمنوية اليت تعرفها بالد.  
وال خيفي عليمك، السـيد الوزير، عىل أن وزارة املالية لها دور فعال يف 

ة املالية فعال يف املراقبة دÉل املؤسسات العمومية، هذا املوضوع، دور وزار 
ألن وزارة املالية حارضة يف مجيع املؤسسات العمومية، حارضة يف اDالس 

اإلدارية، كتكون حارضة كذ¹ يف ذوك اليل كيخلصوا، ذوك اليل 
، املراقبني املاليني، إذن حارضة )les agents comptables(كيسميومه 

Éل املفتشـية العامة للاملية اليت جيب أن كذ¹ جبوج مديرÉت، املديرية د
تلعب دورا أساسـيا، ونمتىن هاذ القانون يعطهيا هاذ �ختصاص، يعطي 
هاذ القوة للمفتشـية العامة للاملية اليت جيب أن تلعب دور فعال ف¼ خيص 
 املراقبة، ألن شكون اليل ترياقب املال العمويم؟ هو الربملان، اDلس األعىل

  . للحساgت، املفتشـية العامة للاملية، إذن جيب علهيا أن تلعب هذا اAور
كذ¹ اكينة املديرية اليل يه ملكفة غري هباذ املؤسسات العمومية، 
املديرية امللكفة gملنشآت العمومية واخلوصصة اليت دورها هو املراقبة، 

وري، دور وgلتايل دور وزارة املالية يف هاذ األمهية دور أسايس وحم
أسايس، ألنه لو قامت هاذ املديرÉت، ولو قام املسؤولني اليل حطاهتم 
وزارة املالية داخل اDالس اإلدارية، ما غاديش يكونوا �نزالقات اليت 

  . الحظناها يف عدد كبري جدا من املؤسسات املالية
اآلن اكع ممثيل املالية كيقول ¹ أÏ صويت وصوت اآلخر داخل اDلس 

داري حبايل حباهلم، ال، ما خصش يكون حبالو حباهلم، ألن وزارة املالية اإل
يه عني اAوp، عني وزارة املالية ف¼ خيص السري دÉل هاذوك املؤسسات 

  .املالية
وgلتايل لو اكنت قامت هباذ املوضوع وبقات هباذ الثقافة وال اكنت 

ا اكنت هناك هاذ عندÏ هاذ الثقافة وال أعطيناها هاذ اإلماكنيات مل
�ختالالت اليت الحظناها يف عدد كبري جدا من املؤسسات العمومية، 

  . ألن كنجيو حىت اآلخر، ما كنجيو حىت يفوت الفوت
إذن احنا نمتناو أن هاذ القانون يعطي هاذ القدرة لهاذ املؤسسات، 
يعطي القدرة لوزارة املالية gش ميكن تكون املتابعة اليومية، مايش غري 
حنرضو يف اDلس اإلداري ونقولو احنا راه صوتنا، احنا صوتنا هو هذاك، 

أن وزارة املالية حارضة كذ¹ أثناء وضع ... وحنرضو يف واحد العدد دÉل
املزيانية دÉل مؤسسة معومية، ما ميكنش يش مؤسسة معومية كتجي 
ا لوزارة املالية واكينة مناقشة، نقاشات بينمك وبيهنم gش ميكن حيطو 

املزيانيات دÉهلم، وgلتايل فإن دور وزارة املالية فهو حموري يف هذا 
  . املوضوع

ونمتىن أن هاذ التعديالت لكها أن متيش يف إطار تقوية هاذ اAور 
  . الرقايب، اليل واجب أن تقوم به وزارة املالية

وgلتايل، حنن يف فريق األصاp واملعارصة، انطالقا من هاذ املبتغى اليل 
نبغيوه ف¼ خيص حتصني املؤسسات العمومية وحماربة الفساد، كام قلنا، ك 

واملفسدين، وكنشوفو الشارع املغريب اآلن، اخلطاب السائد إذا سوليت 
سـنني كيقول ¹ حماربة الفساد واملفسدين  4 هاAري الصغري يف اAار عند

Aا �وp، فإننا واéين يهنبون الرثوات وتيلعبوا يف مؤسسات اليل هام يف م
  . سوف نكون معمك وجبانبمك وسوف نصوت gإلجياب عىل هذا القانون

  .وشكرا
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Dالسـيد رئيس اDالسـيد رئيس اDالسـيد رئيس اDلسلسلسلسالسـيد رئيس ا::::        
شكرا للمستشار احملرتم، اللكمة اآلن ألحد مستشاري الفريق 

  .الفيدرايل

        ::::املستشار السـيد العريب حبيشاملستشار السـيد العريب حبيشاملستشار السـيد العريب حبيشاملستشار السـيد العريب حبيش
 السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيد الوزير،
  رتمني،السـيدة والسادة املستشارين احمل

يرشفين أن أتناول اللكمة gمس الفريق الفيدرايل مبناسـبة مناقشة 
املتعلق gملراقبة املالية  69.00مرشوع قانون يتعلق بتغيري ومتمي القانون رمق 

  .ل�وp واملنشآت العامة وهيئات أخرى
  حرضات السـيدات والسادة،

ب وتعزيز من منطلق املشاركة النشطة يف حامية املال العام gملغر 
الشفافية يف التسـيري والتدبري، ما فk فريقنا يطالب بإعامل مبدأ املراقبة 
واحملاسـبة، وذ¹ وعيا منا خبطورة جرامئ املال العام، واليت تعمل عىل تأبيد 
واقع الفساد واإلخالل بتوازن اDمتع، ومعلنا بلك ما أوتينا من Âد عىل 

  . ريات العموميةفضح مجيع أنواع سوء التدبري وهنب اخل
وإذا اكن القانون هيدف إىل تعممي املراقبة هبدف مراقبة مجيع املؤسسات 
واملنشآت العامة اليت تسامه فهيا اAوp وامجلاعات احمللية بطريقة مبارشة 
 ،pوAوغري مبارشة، ومراقبة املقاوالت ذات �متياز مبقتدى عقود ا

املراقبة حسب خصوصية  وتنشـيط مسلسل املراقبة هبدف تطبيق أمناط
لك مؤسسة، فإننا ندعو إىل توحيد النصوص املنظمة للصفقات العمومية 
لتشمل اAوp وامجلاعات احمللية وبعض املؤسسات العمومية، ونقول، السـيد 
الوزير، يف إطار قانون وليس مرسوم، لقد طالبنا السـيد الوزير gلريق 

  .إىل مرتبة قانون وليس مرسومgلنص القانوين املنظم للصفقات العمومية 
¹é، فقد الزتممت السـيد الوزير، داخل جلنة املالية بأن النص املنظم 
لقانون الصفقات العمومية سـيصدر عىل شلك قانون وليس مرسوم، وذ¹ 
دعام للشفافية وتقوية للمراقبة املالية ل�وp من Âة وتعزيزا Aور هذه 

  . تصادية لبالدÏاملؤسسات كفاعل يف اAينامية �ق 
كام ندعو إىل اعÐد �فتحاصات اAاخلية ورضورة حتمل اDالس 
اإلدارية وجلن املراقبة لهاته املؤسسات ملسؤوليهتا يف تدقيق حساgهتا 

pوAلتكون مدعام وممكال ملراقبة ا.  
ويف انتظار ذ¹، نتطلع إىل أن يكون هذا املرشوع إطارا قانونيا 

pوAأو الرشاكت للتعاقد بني ا pوAة واملؤسسات العامة ورشاكت اÂ من 
التابعة بشلك مبارش من Âة أخرى، وجعل مقتضياته حمفزا لهاته 
املؤسسات بأن تتبىن أنظمة جديدة يف اDال اإلعاليم والتدبريي 
و�تصااليت طبقا للمعايري املتفق علهيا عامليا بغية ضامن تدبري عقالين 

  .وشفاف

كومة لعدم التساهل مع Ïهيب املال العام اéي يه مؤمتنة كام ندعو احل
عىل حاميته، كام نطالب احلكومة يف األفق املتوسط بأن تعيد النظر بشلك 

  .ري يف القانون املنظم ملراقبة املؤسسات العموميةذج
للك هذا وبغية اAفع هباته اإلصالحات يف اDال املايل إىل األمام، نعلن 

  .جيايب مع هذا القانونتعاملنا بشلك إ
  .والسالم عليمك

        ::::السـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلس
  . شكرا للمستشار احملرتم

  .إجامع= ننتقل اآلن للتصويت عىل املادة الفريدة، إذن 
  .إجامع= : أعرض اآلن املرشوع برمته للتصويت

يقيض  21.10إذن وافق جملس املستشارين عىل مرشوع القانون رمق 
املتعلق gملراقبة املالية ل�وp عىل املنشآت  69.00 بتغيري وتمتمي القانون رمق

  .العامة والهيئات األخرى بإجامع احلارضين
 15.93يمتم مبوجبه القانون رمق  32.10منر اآلن ملرشوع القانون رمق 

  . اللكمة ألحد مستشاري فرق األغلبية، تفضل. املتعلق مبدونة التجارة

        ::::املستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد امحلمحلمحلمحليد السعداوييد السعداوييد السعداوييد السعداوي
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الوزير،
  السـيدة الوزيرة،

  إخواين املستشارين،
يسعدين أن أتدخل يف هذه اجللسة املباركة ألعرض رأي فرق األغلبية 

املتعلق  15.95يمتم مبوجبه القانون رمق  32.10رمق حول مرشوع قانون 
  .مبدونة التجارة

  السـيد الرئيس احملرتم،
ن إىل عرض السـيد الوزير داخل جلنة الفالحة لقد اسـمتعنا بإمعا

والشؤون �قتصادية، وسامهنا يف دراسـته ومناقشـته، ونعترب كفرق 
األغلبية أن هذا املرشوع جاء لتغطية فراغ قانوين يف الترشيع املغريب ف¼ 
خيص تنظمي آجال األداء يف املعامالت التجارية، وأيضا كذ¹ اآلجال 

رسة املغربية لألعامل اليت تعترب طويî، وتؤثر كذ¹ املكرسة يف واقع املام
  . عىل القدرة التنافسـية للمقاوالت الصغرى واملتوسطة

اآلجال اليت تبقى يف نظرÏ كذ¹ طويg îملقارنة مع اآلجال  ،هذه
املعمول هبا يف دول �حتاد األورويب اéي يشلك الرشيك التجاري 

  .الرئييس للمغرب
  السـيد الرئيس،

  ادة الوزراء،الس
  إخواين املستشارين، 

إننا يف فرق األغلبية، نعتقد أن هذا املرشوع الهام جاء ليحافظ عىل 
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النسـيج �قتصادي املغريب، وذ¹ بتقنني آجال األداء يف املعامالت 
التجارية اليت تعترب طويî وتؤثر سلبا عىل القدرة التنافسـية للمقاوالت 

ىل توازن مالية املقاوالت، خاصة الصغرى املغربية، هذا ينعكس إجياg ع
  . واملتوسطة، اليت جيب املراهنة علهيا لتقوية اقتصادÏ الوطين

 60كام سـميكن كذ¹ هذا املرشوع من حتديد أجل أقىص لألداء يف 
 90يوما، عندما ال يتفق األطراف عىل أجل ألداء املبالغ املسـتحقة، ويف 

ع أو تنفيذ اخلدمة املطلوبة عندما يكون يوما ابتداء من äرخي التوصل gلسل
gإلضافة إىل كونه سيسامه . هذا �تفاق بني األطراف حول آجال األداء

يف احلفاظ عىل النسـيج �قتصادي الوطين ووضع حد لعرقî تطور 
  .املقاوالت ومالءمة ترشيعنا مع الترشيع األورويب

  السـيد الرئيس، 
�عتبارات الهامة لهذا املرشوع أن إننا يف فرق األغلبية نرى من gب 

تدبري العالقات مع الزبناء تعترب وظيفة جوهرية gلنسـبة للمقاوp، ويه 
أساسـية لضامن تطورها، وعىل هذا األساس فإن عدم األداء وعدم التحمك 
يف آجال األداء يشmن أحد األسـباب الرئيسـية لصعوبة املقاوp، خاصة 

  .ثة التأسيسمهنا الرشاكت الصغرى واحلدي 
ويف نفس السـياق، ولضامن التطبيق األمثل لهذا املرشوع، فإن 
احلكومة مطالبة برضورة التحسني والتعبئة خبصوص مضامني وأهداف هذا 
املرشوع يف ظل أوضاع عاملية تتسم بأزمات اقتصادية واجÐعية وتأثريها 

  .عامعىل قطاع الصناعة والتجارة، وكذ¹ عىل اقتصادÏ الوطين بشلك 
  السـيد الرئيس، 

أثر إجيايب  - كام أسلفنا- إن تقنني أجل األداء يف املعامالت سـيكون � 
  .عىل مالية املقاوالت، خاصة الصغرى واملتوسطة

وللك ما سـبق، السـيد الرئيس، السادة الوزراء، اإلخوان 
  .املستشارين، إننا يف فرق األغلبية نعلن تصويتنا إجياg عىل هذا املرشوع

  .م عليمك ورمحة هللاوالسال

        ::::السـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلس
gيق عندÏ، السـيد الوزير، بورصة القمي والسلفات الصغرية، اللكمة 

تسلمت تدخل فريق األصاp شكرا، . اآلن ألحد مستشاري فرق املعارضة
   .واملعارصة مكتوg، شكرا

  . اللكمة اآلن ألحد مستشاري الفريق الفيدرايل

        ::::يدعةيدعةيدعةيدعةاملستشار السـيد محمد دع املستشار السـيد محمد دع املستشار السـيد محمد دع املستشار السـيد محمد دع 
  . غادي نوضعو عند الرئاسة، السـيد الرئيس

  :السـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلس
  . شكرا

  : أمر اآلن للتصويت عىل املادة الفريدة
  . اإلجامع= : املوافقون

  . اإلجامع= : أعرض اآلن املرشوع برمته للتصويت
يمتم مبوجبه القانون  32.10إذن وافق جملسـنا عىل مرشوع قانون رمق 

  . مبدونة التجارة املتعلق 15.95رمق 
بتغيري وتمتمي  يقيض 43.09قانون رمق أمر اآلن للتصويت عىل مرشوع 
ربيع اآلخر  4الصادر يف  1.93.211الظهري الرشيف املعترب مبثابة قانون رمق 

  . املتعلق ببورصة القمي) 1993سبمترب  21( 1414
أعطي اآلن اللكمة ألحد مستشاري فرق األغلبية، إذن سيسمل 

إذن التدخل  اللكمة اآلن لفريق األصاp واملعارصة،. مكتوب التدخل
  . مكتوب، شكرا جزيال

اللكمة اآلن ألحد مستشاري الفريق الفيدرايل، نفس اليشء، تفضل 
  . اليس دعيدعة

        ::::املستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعة
  السـيد الوزير،  

  السـيدة الوزيرة 
  السـيدة املستشارة، 
  السادة املستشارون،

  ئيس،السـيد الر 
، لقد تعاطينا معه داخل اللجنة 43.09ف¼ خيص مرشوع قانون رمق 

أننا حباجة إىل تغيري : بشلك اجيايب ولكن مع تسجيل املالحظة التالية
جوهري عىل القانون املنظم للبورصة، خاصة بعد مصادقة الربملان عىل 

صالح إنشاء القطب املايل ل�ار البيضاء، وما يتطلبه هذا القطب غدا من إ
، )le marché à terme(للبورصة، تعلق األمر ببيع السـندات أو ب 

و¹é عىل احلكومة اإلرساع يف تغيري وقانون جديد للبورصة حىت يمتكن 
  . غدا القطب املايل من لعب دوره

  .  شكرا السـيد الرئيس، شكرا السـيد الوزير

        ::::السـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلس
  . شكرا للسـيد املستشار احملرتم

  .اإلجامع: ن إىل التصويت عىل املادة الفريدةأمر اآل
  . اإلجامع: القانون برمته

يقيض  43.09إذن وافق جملس املستشارين عىل مرشوع قانون رمق 
الصادر يف  1.93.211بتغيري وتمتمي الظهري الرشيف املعترب مبثابة قانون رمق 

امع املتعلق ببورصة القمي بإج) 1993سبمترب  21( 1414ربيع األخري  4
  . احلارضين

يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق  53.10رمق القانون اآلن أمر إىل مرشوع 
فرق األغلبية سـيصلين التدخل . املتعلق gلسلفات الصغرية 18.97

  . مكتوب، املعارضة نفس اليشء، سـيصلين التدخل مكتوب
  .اللكمة اآلن ألحد مستشاري الفريق الفيدرايل، شكرا. شكرا
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  : ىل التصويت عىل املوادأمر اآلن إ
  إجامع؛= : املادتني األوىل والثانية

  .إجامع= : أعرض اآلن مرشوع القانون برمته للتصويت
يقيض  53.10إذن وافق جملس املستشارين عىل مرشوع قانون رمق 

املتعلق gلسلفات الصغرية بإجامع  18.97بتغيري وتمتمي القانون رمق 
  . احلارضين

  . احملرتم عىل مسامهته يف هذا النقاشنشكر السـيد الوزير 
يتعلق بسالمة املنتوجات واخلدمات وبتمتمي  24.09مرشوع قانون رمق 

مبثابة ) 1913أغسطس  12( 1331رمضان  9الظهري الرشيف الصادر يف 
أعطي اآلن اللكمة للحكومة املوقرة، السـيد . قانون �لزتامات والعقود

  .الوزير احملرتم

        ::::، الوزير امللكف gلعالقات مع الربملان، الوزير امللكف gلعالقات مع الربملان، الوزير امللكف gلعالقات مع الربملان، الوزير امللكف gلعالقات مع الربملانالسـيد إدريس لشكرالسـيد إدريس لشكرالسـيد إدريس لشكرالسـيد إدريس لشكر
نيابة عن زمييل السـيد أمحد رىض شايم، يرشفين أن أتقدم أمام 
اDلس املوقر مبرشوع القانون، منوها gلعمل اجلبار اéي قام به السـيدات 

  . والسادة املستشارين احملرتمني إلخراجه إىل الوجود
اللجنة عىل لك ما يرسوه  وإذ جتدد وزارة التجارة الشكر لاكفة أعضاء

لها من مالحظات ومن متحيصات، تود أن توحض أن هذا املرشوع هيدف 
إىل وضع الزتام عام gلسالمة كيفام اكن املنتوج أو اخلدمة، وإخضاع لك 
املنتوجات واخلدمات للمراقبة قبل عرضها يف السوق وفقا خلصائص 

  . السالمة
عرض منتوج أو خدمة يف كام أن هذا املرشوع يلزم لك مسؤول عن 

السوق أن يتخذ ملفا تقنيا للمنتوج وأن يضع عالمة املطابقة التقنية عليه، 
وحيرر ترصحيا للمطابقة، يثبت من خال� أن املنتوج أو اخلدمة يسـتجيب 

  . للمقتضيات املنصوص علهيا
من Âة أخرى، حيدد املرشوع رشوط اعÐد هيئات تقيمي مطابقة 

ت ملقتضيات هذا القانون، وحيدد أيضا الزتامات املنتجني املنتوجات واخلدما
واملوزعني واملسـتوردين ومقديم اخلدمات ف¼ خيص اإلخبار وتتبع األخطار 

  . وسـبل الوقاية مهنا وكذا العقوgت
رمضان  9يعرض هذا املرشوع كذ¹ ملقتضيات معدp وممكî لظهري 

ق ــــلزتامات ف¼ يتعلاملتعلق بقانون العقود و�) 1913غشت  12( 1331
gملسؤولية املدنية الناجتة عن األشـياء املعيبة، واليت حدد املسؤوليات وعىل 

  . من يقع التعويض يف حاp الرضر، وكذا رشوط احلصول عليه
أخريا، السـيد الرئيس احملرتم، السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني، 

هذا املرشوع gإلجامع، وهو ما  السـيدتني الوزيرتني، صادقت اللجنة عىل
يكرس مدى جو التوافق والتفامه احلاصل بني خمتلف الفرق، حني يتعلق 
 األمر حبامية املواطنات واملواطنني، كام يدل عىل أننا يف ب�Ï، حني يتعلق

األمر مبصلحة العباد، نكون �ام اختلفنا يدا واحدة، كام يؤكد ذ¹ يف لك 

  . p نرصه هللامناسـبة ساحنة صاحب اجلال
  .والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته

        ::::السـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلس
اللكمة اآلن ألحد مستشاري فرق األغلبية، . شكرا للسـيد الوزير احملرتم

، نفس اليشء إذن سـمند به كتابةاليس توفيق، تفضل السـيد املستشار، 
جزيال، تدخلني ، نفس اليشء، إذن شكرا لفريق األصاp واملعارصةgلنسـبة 
   .، نفس اليشاللكمة اآلن ألحد مستشاري الفريق الفيدرايل. مكتوبني

إذن ننتقل اآلن للتصويت عىل مواد املرشوع مادة مادة، وإذا مسحمت 
  .اإلجامع= : دفعة واحدة 64إىل املادة  1من املادة 

  اإلجامع؛= : أعرض اآلن القسم األول عىل التصويت
، 5-106، 4- 106، 3-106، 2-106، 1-106: تتضمن املواد 65املادة 
106-6 ،106-7 ،106 -8 ،106-9 ،106-10 ،106 -11 ،106-12 ،
  .اإلجامع= : 106-14، 106-13

  اإلجامع؛= : أعرض اآلن للتصويت هذه املادة
  اإلجامع؛= : أعرض اآلن القسم الثاين للتصويت

  .اإلجامع= : أعرض اآلن مرشوع القانون برمته للتصويت

يتعلق  24.09فق جملس املستشارين عىل مرشوع القانون رمق إذن وا
رمضان  9بسالمة املنتوجات واخلدمات وبتمتمي الظهري الرشيف الصادر يف 

  . مبثابة قانون �لزتامات والعقود) 1913أغسطس  12( 1331
وإذا مسحمت . وبه نكون قد انهتينا من دراسة هذه املشاريع الثالثة عرش

سة، تتعلق خبطايب املتواضع لرئيس اDلس، مث تالوة ننتقل إىل آخر جل 
tg ة إىل السدة العاليةÂالربقية املو.  

  
        ::::IIII    ملحقملحقملحقملحق

  .مكتوبةمكتوبةمكتوبةمكتوبةاليت مت التوصل هبا اليت مت التوصل هبا اليت مت التوصل هبا اليت مت التوصل هبا فرق األغلبية فرق األغلبية فرق األغلبية فرق األغلبية مداخالت مداخالت مداخالت مداخالت 

îمداخîمداخîمداخîسـتوري املوحد    مداخAسـتوري املوحدفريق التجمع اAسـتوري املوحدفريق التجمع اAسـتوري املوحدفريق التجمع اAمس ((((    فريق التجمع اg مسg مسg مسgحول مرشوع حول مرشوع حول مرشوع حول مرشوع     ))))فرق األغلبيةفرق األغلبيةفرق األغلبيةفرق األغلبية
يتعلق بسالمة املنتوجات واخلدمات وبتمتمي الظهري يتعلق بسالمة املنتوجات واخلدمات وبتمتمي الظهري يتعلق بسالمة املنتوجات واخلدمات وبتمتمي الظهري يتعلق بسالمة املنتوجات واخلدمات وبتمتمي الظهري     24.0924.0924.0924.09ون رمق ون رمق ون رمق ون رمق قانقانقانقان

مبثابة قانون مبثابة قانون مبثابة قانون مبثابة قانون     ))))1913191319131913أغسطس أغسطس أغسطس أغسطس     12121212((((    1331133113311331رمضان رمضان رمضان رمضان     9999الرشيف الصادر يف الرشيف الصادر يف الرشيف الصادر يف الرشيف الصادر يف 
  �لزتامات والعقود�لزتامات والعقود�لزتامات والعقود�لزتامات والعقود

  رحميــــن الامس هللا الرمحـــــب
  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،
  رين،السادة املستشا

يف مناقشة مرشوع  األغلبيةعظمي الرشف أن أتدخل gمس فرق  يــل
بتمتمي الظهري الرشيف تعلق بسالمة املنتوجات واخلدمات القايض القانون امل 
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مبثابة قانون �لزتامات والعقود، وسـميكن هذا املرشوع من حامية 
  .املسـهتلكني وتوسـيع جمال املراقبة وحتديد املسؤوليات

مجليع أن حامية املسـهت� حتتل ماكنة هامة يف السـياسات العامة ا يعمل
ل�وp يف جماالت التمنية �قتصادية و�جÐعية، عن طريق تعزيز 
التنافسـية واملبادرة احلرة وحامية املواطنني من �حتاكر والتالعبات يف 

  .اجلودة
  السـيدات والسادة املستشارين،

مناقشة موضوع هام  إىلمناقشة هذا املرشوع، توH بشلك تلقايئ  إن
وخطري عىل �قتصاد الوطين، إنه موضوع الهتريب اéي ينشط بشلك 
واحض يف جنوب املغرب وشام� ورشقه، فالسلع املهربة تكتسح السوق 

 األثرالوطنية، ويه سلع غري مضمونة اجلودة والسالمة، مما سـيكون � 
  .الغذائيةيب عىل حصة املواطن وسالمته الواحض والسل

gمس فرق  gإلجيابنصوت عىل هذا املرشوع  إذ إنناف ،ذ¹ـول
والعملية  اإلدارية اإلجراءاتاختاذ لك  إىلهنيب gحلكومة  فإننااألغلبية، 

غري اكفية  تطبيق مقتضيات القانونن للحد من ظاهرة الهتريب، أل واألمنية
مع بشلك غري قانوين، الوطين  اليت تقتحم السوق لضامن سالمة املنتوجات

يف إخراج النصوص التنظميية اليت تبقى العائق األكرب يف تطبيق  اإلرساع
  .بشلك عام فلسفة الترشيع والقانون

  المـــــوالس    

        ::::IIIIIIII    ملحقملحقملحقملحق

  .مكتوبةمكتوبةمكتوبةمكتوبةاليت مت التوصل هبا اليت مت التوصل هبا اليت مت التوصل هبا اليت مت التوصل هبا     األصاp واملعارصةاألصاp واملعارصةاألصاp واملعارصةاألصاp واملعارصةق ق ق ق ييييفر فر فر فر مداخالت مداخالت مداخالت مداخالت 

 îمداخ îمداخ îمداخ îيمتم مبوجبه القانون يمتم مبوجبه القانون يمتم مبوجبه القانون يمتم مبوجبه القانون     32.1032.1032.1032.10مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق مناقشة مناقشة مناقشة مناقشة إطار إطار إطار إطار يف يف يف يف مداخ        
        املتعلق مبدونة التجارة املتعلق مبدونة التجارة املتعلق مبدونة التجارة املتعلق مبدونة التجارة     15.9515.9515.9515.95رمق رمق رمق رمق 

  السـيد الرئيس احملرتم، 
  السـيد الوزير احملرتم، 

  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني، 
مرشوع ناقشة مل gمس فريق األصاp واملعارصة ناول اللكمة أن أت يرشفين 

  .املتعلق مبدونة التجارة 15.95يمتم مبوجبه القانون رمق  32.10رمق قانون 
يف البداية البد أن ننوه جبو احلوار املمثر اéي ساد أطوار مناقشة هذا 
املرشوع قانون داخل اللجنة، واليت عرب خاللها السادة املستشارون عىل 

 والهنوض بهأمهية القطاع وعىل اDهودات واملبادرات اإلصالحية لتطويره 
ظاللها عىل يف ظل ظرفية دولية تتسم بأزمات اقتصادية واجÐعية تلقي ب

  . مبارشة ةقطاع الصناعة والتجارة بصور
  السـيد الرئيس، 

شورع قانون املعروض عىل أنظار جملسـنا املوقر هيدف إىل إن امل 
p قاواحلفاظ عىل النسـيج �قتصادي املغريب ويضع حدا لعرقî تطور امل

 وذ¹ من خاللاملعمول به املغربية ومالمئة ترشيعنا مع الترشيع األورويب 
تقنني آجال األداء يف املعامالت التجارية، وهذا ما سـيكون � أثر إجيايب 
عىل مالية املقاوالت وخاصة املقاوالت الصغرى واملتوسطة وذ¹ من 

  : خالل
لألداء يف سـتني يوما عندما ال يتفق األطراف حتديد أجل أقىص  •

رخي ويف تسعني يوما ابتداءا من ä ،عىل أجل ألداء املبالغ املسـتحقة
التوصل gلسلع أو تنفيذ اخلدمة املطلوبة عندما يكون هناك اتفاق 

   ؛بني األطراف حول أجل األداء
التنصيص عىل نظام لفوائد التأخري من أجل التعويض عن الفوائد  •

   ؛البنكية املتحمî من طرف املوردين
  .تلكيف مراقيب احلساgت gلتحقق من احرتام القانون •

  السـيد الرئيس، 
إننا يف فريق األصاp واملعارصة وانطالقا من قناعتنا الراخسة ف¼ خيص 

ودمع املقاوالت وتطويرها وتعزيز  احلفاظ عىل النسـيج �قتصادي الوطين
  .قدرهتا التنافسـية، فإننا نصوت عىل هذا املرشوع قانون gإلجياب
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   ،السـيد الرئيس احملرتم
   ،السـيد الوزير احملرتم

            ،السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني
عن موقف  ألعربواملعارصة  األصاpيرشفين أن أتدخل gمس فريق 

املتعلق  43.09فريقنا خبصوص اAراسة والتصويت عىل مرشوع قانون رمق 
إحالته علهيا كام درسـته جلنة املالية مبجلس املستشارين بعد  ،ببورصة القمي

  .من طرف جملس النواب
أمهية سوق البورصة يف  الكرمي خيفى عىل علممك ، الالرئيس يسـيد

 األسهمعهنا يف تداول  يدةحم  ة ال�قتصادÉت املعارصة حيث أحضت آلي
ني اكفة الفاعلني �قتصاديني املدرجوالقمي املالية ونرش ثقافة الشفافية بني 

  .يف سوق البورصة
وأبرز  أمهحد أجعلت من البورصة أو السوق املايل  األمورلك هذه 

احملركة لالقتصادÉت الليربالية وصامم أمان يف وجه لك التالعبات  اآلليات
 األسواقيف  األسهمو�حنرافات اليت قد تعرفها معليات تداول القمي أو 

  .األخريةالعادية بعيدا عن مياكنزيمات الرقابة والتحصني اéي تفرضه هذه 
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فقد شهدت سوق البورصة gملغرب منذ مطلع  ،فانطالقا مما سـبق
مهت gخلصوص الرشكة املسرية للبورصة  إصالحاتالسـبعينات عدة 

، وهو ما مت املزيد من الشفافية وتدعمي قواعد احلاكمة إضفاءوذ¹ من أجل 
تعزيزه بشلك رصحي مرة أخرى من خالل بنود هذا املرشوع قانون حيث 

 األسايسمت حتديد تشكيî املسامهني يف رأسامل الرشكة املسرية يف النظام 
  .لهذه الرشكة وذ¹ بدل التنصيص عليه يف القانون التنظميي لهذه السوق 

املال  رأسجل تفادي متركز أكام مت حتديد سقف نسـبة لك مسامه من 
  .بني أيدي مؤسسة واحدة أو مجموعة من املؤسسات تنمتي لنفس اDموعة 

 عىل لك هذه �عتبارات الوجهية وغري القابî تأسيساسـيدي الرئيس، 
 فإننال�حض وانطالقا من موقعنا مكعارضة بناءة نؤمن gلتنافسـية والشفافية 

عىل هذا املرشوع قانون كام سـبق وأن صوتنا عليه  gإلجيابسـنصوت 
  .داخل اجللسة العامة  gإلجياب
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  السـيد الرئيس احملرتم، 
  السـيد الوزير احملرتم، 

  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني، 
مرشوع ناقشة مل gمس فريق األصاp واملعارصة ناول اللكمة أن أت يرشفين 

مي الظهري متسالمة املنتوجات واخلدمات وبت يتعلق ب  24.09رمق قانون 
مبثابة قانون ) 1913أغسطس  12( 1331رمضان  9الرشيف الصادر يف 

  .�لزتامات والعقود
يف البداية البد من اإلشادة مبضمون عرض السـيد الوزير وgلنقاش 

اéي هذا املرشوع قانون الهام اéي مزي دراسة املرشوع داخل اللجنة، 
  نتوجات أو اللجوء جاء محلاية املسـهتلكني من األخطار املرتبطة gسـتعامل امل 

 املنتوجات وسـيع جمال تطبيق املراقبة لتشمل لكإىل اخلدمات وت
ضامÏ لثقته يف  ،املسـهت�حيتاÂا خلدمات، وكذا تفعيل السالمة اليت وا

السوق الوطنية واحلد من وقوع احلوادث النامجة عن اسـتعامل املنتوجات 
  . يل عدم عرضها يف السوقاتهذا املبدأ وgل  واخلدمات اليت ال حترتم

 قانون �لزتامات والعقود لتحميل تا املرشوع جاء لتمتمي مقتضياضأي
ؤدي يف نظرÏ ذ¹ سـيلك  ،عن املنتجات املعيبةاملسؤولية املدنية النامجة 

 رهنا اإلطار القانوين املتعلق بزجمقص اليت ظل يعاين إىل تفادي النوا
الزجر  أمبدعىل  لكونه يعمتد ،ذائيةأساسا للمنتوجات الغالغش، املوجه 

كام أن نتوجات، جودة امل �قتصاديني عىل حتسني  عوض حث الفاعلني
جيعل لك  ،جل تقنني املنتوجاتوء التلقايئ للمقاييس املعمتة ألاللج

  .ة أو الفعالية إجبارية التطبيق واء مهنا املتعلقة gلسالمساملتطلبات 
راقبة  يكن يسمح مبطار القانوين احلايل ملن اإلأفضال عىل  ،هذا

   .اخلدمات، واليت لها ارتباط مبارش gملواطنني ومبصاحلهم اليومية
  السـيد الرئيس، 

ا حامية املسـهت� يف السـياسة نة الهامة اليت حتتلهاكامل مك ختفى عليال
 بفعل اري اéي شهده العاملة ل�ول يف ظل التطور �قتصادي والتجيمنو الت 

ظاهر سلبية يكون املسـهت� احللقة األضعف ما اليت نتجت عهنو العوملة 
  . فهيا

¹é، و يا يف فر ننفإ pي حنن ق األصاéاملعارصة نعترب املرشوع قانون ا
 ونعتربه حلقة من سلسî القواننيبصدد دراسـته خطوة يف �جتاه الصحيح 

Ðملسـهتاليت جاءت لالهg الوطين وحاميته مم �ن لك مظاهر الغش 
  .  يتعلق gلسلع أو اخلدماتسواء ف¼ ،لهااليت يكون عرضة والتالعب 

  ، السـيد الرئيس
Ïرصنا عىل التعاطي حمنا بأمهية هذا املرشوع قانون وانطالقا من  إميا

ننا نصوت فإ ،الترشيعية اليت هتمت gملسـهت� مع لك املبادرات يباإلجيا
 .gإلجياب عىل هذا املرشوع قانون


