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  )2011 نونرب 1  (1432 ذي احلجة 4الثال4ء : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
رئيس اخلليفة اخلامس ل ،الرحامن أشن السـيد عبداملستشار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة

Eلسا .  
واNقيقة  اخلامسةمن الساعة  ا، ابتداءدقيقة ست وثالثون دقيقة: التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت

  .اخلامسة وامخلسني مساءا
  :اNراسة والتصويت عىل النصني الترشيعيني التاليني ::::جدول األعاملجدول األعاملجدول األعاملجدول األعامل

يغري ويمتم مبقتضاه الظهري الرشيف الصادر يف  14.07مرشوع قانون رمق  -
  املتعلق mلتحفيظ العقاري؛ ) 1913غشت  12( 1331رمضان  9
مقرتح قانون يقيض بتغيري وتمتمي الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق  -

املتعلق ) 1972 يوليوز 27( 1392جامدى اآلخر  15بتارخي  1.72.184
  .اإلج�عي كام مت تغيريه وتمتميهبنظام الضامن 

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

        ::::املستشار السـيد عبد الرحامن أشن، رئيس اجللسةاملستشار السـيد عبد الرحامن أشن، رئيس اجللسةاملستشار السـيد عبد الرحامن أشن، رئيس اجللسةاملستشار السـيد عبد الرحامن أشن، رئيس اجللسة
  .mمس هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني

  السادة الوزراء، 
  السادة املستشارون، 

ويت عىل النصوص خيصص اEلس هذه اجللسة ل�راسة والتص
  :الترشيعية التالية

يغري ويمتم مبقتضاه الظهري الرشيف الصادر يف  14.07مرشوع قانون رمق  -
املتعلق mلتحفيظ العقاري، احملال ) 1913غشت  12( 1331رمضان  9

  عىل جملسـنا من جملس النواب؛
مقرتح قانون يقيض بتغيري وتمتمي الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق  -

املتعلق ) 1972 يوليوز 27( 1392جامدى اآلخر  15بتارخي  1.72.184
بنظام الضامن اإلج�عي كام مت تغيريه وتمتميه، واحملال عىل جملسـنا من جملس 

  .النواب
ونسـهتل هذه اجللسة Nmراسة عىل املرشوع األول أي مرشوع قانون 

رمضان  9يف ا�ي يغري ويمتم مبقتضاه الظهري الرشيف الصادر  14.07رمق 
اللكمة للحكومة . املتعلق mلتحفيظ العقاري) 1913غشت  12( 1331

  .لتقدمي املرشوع، تفضلوا السـيد الوزير

        ::::السـيد إدريس لشكر، الوزير امللكف mلعالقات مع الربملانالسـيد إدريس لشكر، الوزير امللكف mلعالقات مع الربملانالسـيد إدريس لشكر، الوزير امللكف mلعالقات مع الربملانالسـيد إدريس لشكر، الوزير امللكف mلعالقات مع الربملان
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  السـيدة والسادة املستشارين احملرتمني،
يرشفين أن أعرض عىل جملسمك املوقر مرشوع قانون يغري ويمتم مبقتضاه 

  . املتعلق mلتحفيظ العقاري 1913غشت  12الظهري الرشيف الصادر يف 
غري خاف عليمك، السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني، أن نظام 

  :التحفيظ العقاري يكتيس أمهية كبرية تتجىل mألخص يف
لعقارية من خالل تطبيق املبادئ اليت يقوم علهيا هذا حامية امللكية ا -

  النظام، واليت تمتثل أساسا يف مبدأ الصفة الهنائية للرمس العقاري؛ 
  عدم قابليته للطعن؛  -
التوازن بني اإلشهار املوسع لإلجراءات ومبدأ التطهري القانوين واملادي  -

  للعقار؛ 
  مبدأ األثر اإلنشايئ؛  -
   ؛للتقييدات املنجزة mلرمس العقاري القوة الثبوتية -
تعبئة امللكية العقارية عن طريق إجياد الوعاء العقاري الرضوري إلجناز  -

µج�عية، وتوفري الضام¸ت  ،µست·رات يف خمتلف اEاالت µقتصادية
للحصول عىل القروض الرضورية لمتويل تµ ¹ست·رات من طرف 

  املؤسسات البنكية؛
½ العديدة اليت يوفرها من خالل ضبط الوضعية املادية للعقار املزا -

والتعريف مبالكيه وأحصاب احلقوق العينية والتحمالت العقارية املرتتبة عليه، 
وكذÂ من خالل توفري بيا¸ت دقيقة ومضبوطة متكن من إجراء املعامالت 

  .العقارية يف أحسن الظروف
  ، السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني

إن مرور ما يناهز قر¸ من الزمن عىل تطبيق نظام التحفيظ العقاري 
وثبوت فاعليته ال حيول دون مالحظة أن بعض مقتضياته أصبحت غري 
متالمئة مع الواقع احلايل بفعل التطورات اليت عرفهتا بالد¸ يف خمتلف 

رضورة امليادين µقتصادية وµج�عية، مما فرض عىل احلكومة التفكري يف 
مراجعة القانون املنظم للتحفيظ العقاري من أجل µسـتجابة للمتطلبات 
احلالية والبحث عن الوسائل القانونية الكفيN Ëمع سـياسة تعممي نظام 

  .التحفيظ العقاري
ا�ي أىت  14.07ويف هذا السـياق، مت تقدمي مرشوع قانون رمق 

  : مبسـتجدات هامة، ميكن تلخيصها فÏ ييل
سـتجدات ذات صبغة عامة، تبين صيغة عربية ألول مرة لقانون أوال، م 

التحفيظ العقاري، تتسم Nmقة والوضوح وتتجاوز مساوئ تعدد الرتجامت 
غري الرمسية املتداوÕ، مما يؤهل مرشوع القانون ليصبح النص الرمسي املعمتد 
بلغة عربية سلمية وحممكة ويشلك املرجع الرئييس للك املتعاملني هبذا 

  القانون؛
4نيا، حتيني املصطلحات الواردة يف الترشيع احلايل وحذف املقتضيات 

  المئة Üتلف الترشيعات املعمول هبا؛املغري 
4لثا، تدعمي سـياسة تعممي نظام التحفيظ العقاري عن طريق إماكنية 
فتح مناطق للتحفيظ اإلجباري وإقرار مسطرة خاصة لتحفيظ العقارات 

اطق، هذا إىل جانب تأكيد حاالت التحفيظ اإلجباري الواقعة هبذه املن
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املنصوص علهيا يف قوانني أخرى، وذÂ بغية حتفيظ أكرب عدد ممكن من 
العقارات، سعيا لتأمني امللكية العقارية، وتعبئهتا من أجل جلب أكرب قدر 

  من µست·رات وضامن المتويل الالزم لها؛
من املواطنني ومطابقة دائرة نفوذ  رابعا، تقريب مصاحل احملافظة العقارية

  : احملافظة العقارية مع التقسـمي اإلداري للمملكة، وذÂ عن طريق
إçحة إماكنية إحداث حمافظة أو عدة حمافظات يف النفوذ الرتايب للك  -

 عامÕ أو إقلمي؛
وضع األساس القانوين السـتعامل األساليب اإللكرتونية يف تأسيس  -

  التحفيظ العقاري والرسوم العقارية؛وتدبري مطالب 
مسـتجدات رامية إىل تبسـيط اإلجراءات وتقليص آجال إجنازها، 

  :وذÂ من خالل
أوال، حذف شهادات التعليق املتعلقة مبسطرة التحفيظ وتعويضها 

  mإلشعار mلتوصل هبدف تفادي التأخري يف البت يف مطالب التحفيظ؛
خل األجل عىل احملافظ عىل 4نيا، حرص إماكنية قبول التعرض دا

  األمالك العقارية أو ¸ئبه أثناء جر½ن معلية التحديد؛
4لثا، حرص إماكنية التعرض خارج األجل يف احملافظ عىل األمالك 
العقارية من حيث µختصاص ويف املدة السابقة إلحاÕ ملف مطلب 

  التحفيظ عىل احملمكة من حيث التوقيت؛
عىل األمالك العقارية وmيق املتدخلني بإجناز خمتلف رابعا، إلزام احملافظ 

إجراءات مسطرة التحفيظ داخل آجال مضبوطة حىت يمت البت يف 
مطالب التحفيظ يف آجال معقوÕ، تشجع عىل اإلقبال عىل هذا النظام 

  وتعمم µسـتفادة من مزا½ه؛
 خامسا، تبسـيط رشوط تقييد احلقوق العينية mلرسوم العقارية mختاذ

مجموعة من اإلجراءات الكفيË حبث أحصاب احلقوق عىل املبادرة إىل حتيني 
  .رسو÷م العقارية

أخريا، املسـتجدات الرامية إىل تقوية الضام¸ت، وهتدف هذه 
املسـتجدات إىل حامية حق امللكية عن طريق التصدي ملطالب التحفيظ 

أو سوء  والتعرضات والتقييدات µحتياطية الصادرة عن كيد أو تعسف
  :نية، وذÂ عن طريق

وضع رشوط وضوابط قبلية إليداع مطالب التحفيظ من خالل  – 1
  رضورة اإلدالء mحلجج والو4ئق املسـتوفية للرشوط املتطلبة قانو¸؛

وضع رشوط حمددة إلماكنية قبول التعرض خارج األجل من  – 2
 Âللحد من طرف احملافظ عىل األمالك العقارية ضد مساطر التحفيظ، وذ

  البطء ا�ي تتسم به هذه املساطر؛
تضييق اخلناق عىل لك من حياول عرقË جر½ن مسطرة التحفيظ  – 3

عن طريق إلزام املتعرض خارج األجل mإلدالء mلو4ئق املبينة لألسـباب 
اليت منعته من تقدمي تعرضه داخل األجل وmلعقود املدمعة لتعرضه، 

لقضائية وحقوق املرافعة أو إثبات حصوü عىل mإلضافة إىل أدائه للوجيبة ا

  املساعدة القضائية؛
تبين غرامة ملعاقبة لك طالب حتفيظ أو متعرض أو طالب تقييد  – 4

احتياطي، ثبت للمحمكة أنه تقدم بطلبه عن كيد أو سوء نية أو تعسف، ال 
من قمية العقار أو اجلزء من العقار املتنازع فيه،  %10يقل مبلغها عن 

  .بت عند µقتضاء يف طلبات التعويض لفائدة األطراف املترضرةوال 
  السـيد الرئيس،

  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،
إن الهدف املشرتك للحكومة وجملسمك املوقر املمتثل يف املصادقة عىل 
نص ترشيعي متاكمل متجانس من حيث املضمون أوال ومن حيث الصياغة 

ع اجلهود، ونتيجة معل مسؤول وجاد ألعضاء جلنة 4نيا، وبفضل تضافر مجي
الفالحة والشؤون µقتصادية Eلسمك املوقر، اسـتطعنا اخلروج بنص 
ترشيعي، يتسم جبودة الصياغة وتناسق األحاكم ووحدة املصطلحات 

حق امللكية وحتقيق اسـتقرار  ووضوح العبارات، ويريم إىل تأمني
 µعتبار عىل ما اسـتقر عليه املعامالت العقارية من خالل األخذ يف

µجهتاد القضايئ وما أقره الفقه من مبادئ تضمن حامية احلقوق وتعطي 
 .لنظام التحفيظ العقاري الفعالية املطلوبة واآل4ر القانونية املتوخاة

مرة أخرى شكرا لرئيس اللجنة، شكرا لاكفة األعضاء، والشكر 
  .موصول للمجلس املوقر، شكرا لمك

        ::::يس اجللسةيس اجللسةيس اجللسةيس اجللسةالسـيد رئ السـيد رئ السـيد رئ السـيد رئ 
شكرا للسـيد الوزير، واللكمة ملقرر جلنة الفالحة والشؤون µقتصادية 
لتقدمي تقرير اللجنة حول املرشوع إذا مل يكن قد وزع، وإذا اكن قد وزع 
فسـننتقل إىل فتح mب املناقشة حول هذا النص، وأعطي اللكمة ألحد 

النص عن فريق السادة املستشارين ا�ي يرغب يف التدخل ملناقشة هذا 
اللكمة لمك . التجمع اNسـتوري املوحد، األصاÕ واملعارصة والفريق احلريك

  .اليس بنيس

        ::::املستشار السـيد أمحد بنيساملستشار السـيد أمحد بنيساملستشار السـيد أمحد بنيساملستشار السـيد أمحد بنيس
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير،
  السـيدة والسادة املستشارون،

ا�ي يغري  14.07أترشف mلتدخل يف مناقشة مرشوع قانون رمق 
) 1913غشت  12( 1331رمضان  9الصادر يف ويمتم مبقتضاه الظهري 

املتعلق mلتحفيظ العقاري، وذm Âمس فرق التجمع اNسـتوري املوحد 
  . واألصاÕ واملعارصة وكذÂ احلركة الشعبية

ولإلشارة فميكن أن نقول بأن أن هذا املرشوع املتعلق mلتحفيظ 
جعل العقار العقاري هو من أمه املشاريع اليت جاءت هبا احلكومة من أجل 

احملفظ خاضعا للنظام املقرر يف القانون املذكور ونذكر mملناسـبة أن التحفيظ 
أي إmن عهد امحلاية  1913غشت  13العقاري ينظمه الظهري الرشيف يف 
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  .1954وآخر تعديالت اليت عرفها اكنت  1916وا�ي مت تعدي	 سـنة 
ول مشلكة تتعرض وكام قال السـيد الوزير، اكن نصا mللغة الفرنسـية وأ

تطبيقه هو ترمجته إىل اللغة العربية، حيث يرتمج حسب فهم املرتمج ودرجة 
متكنه mملصطلحات واملفاهمي القانونية، إذ عىل كونه أنه قانون قدمي واكن من 
الرضوري حتيينه وجع	 مواكبا للمسـتجدات اليت عرفها جمال التحفيظ يف 

ونؤكد كذÂ أن التحفيظ يبقى أمر . املغرب احلديث، مغرب األلفية الثالثة
الفصل (اختياري، غري أنه إذا قدم مطلب التحفيظ ال ميكن حسبه مطلقا 

6.(  
أما ما جاء به القانون من جديد يه كام قال السـيد الوزير هناك 
مسـتجدات ذات صبغة عامة اكلتحديد اNقيق ملفهوم التحفيظ، مطابقة نفوذ 

إىل غري ذÂ من املسـتجدات ذات .. .احملافظة، تدعمي سـياسة التحفيظ
  . الصبغة العامة

كذÂ هناك مسـتجدات خاصة تنص عىل التحفيظ فÏ خيص ترسيع 
اإلجراءات، تبسـيط اإلجراءات، حفظ الضام¸ت، إىل غري ذÂ، كام تكون 
هناك مسـتجدات هتم التقييدات فÏ خيص ترسيع اإلجراءات وتبسـيطها 

ء فÏ خيص مطالب التحفيظ أو املتعرض والتقرير املدقق للضام¸ت، سوا
ü، حيث السـيد احملافظ عىل مطالبة التحفيظ mلقيام mإلعال¸ت الواجبة، 

  . إىل غري ذÂ من الضام¸ت
كام جيب كذÂ عىل احملافظ، برمس هذا القانون، أن يوجه مجيع الو4ئق 

ئيس اEلس الرضورية إىل رئيس احملمكة µبتدائية وممثل السلطة احمللية ور
يوما، كام جيب كذÂ  20امجلاعي، وذÂ قبل التارخي احملدد للتحفيظ ب 

أن يقوم ÷ندس مساح طبوغرايف مقيد يف جدول الهيئة الوطنية للمهندسني 
واملساحني الطبوغرافيني عند معلية التحديد ويسـتفرس كذÂ طالب 

 .التحفيظ واEاورين واملعارضني، وذÂ حتت مسؤوليته
يعطي احلق للك خشص يدعي حقا عىل العقار ا�ي  24لفصل أما ا

طلب حتفيظه أن يتدخل عن طريق التعرض يف مسطرة التحفيظ خالل 
أجل شهرين من يوم نرشه mجلريدة الرمسية كام سـبق ذكره، كام جيب عىل 
طالب التعرض أن يبني هويته ويقدم اإلثباçت القانونية املنصوص علهيا، 

بعد  m29سـتثناء ما هو منصوص عليه يف الفصل  وال يقبل أي تعرض
من هذا  29انرصام أجل شهرين، يبدأ من نرش اإلعالن املذكور يف الفصل 

القانون، حيث يقول هذا الفصل mحلرف أن التعرض ميكن أن يقبل بصفة 
اسـتثنائية ويتعني عىل املتعرض أن يديل للمحافظ mلو4ئق املبينة لألسـباب 

قدمي تعرضه داخل اآلجال وmلعقود والو4ئق املدمعة لتعرضه اليت منعته من ت
  .ويقوم احملافظ برفع التعرض غري قابل للطعن القضايئ

ولك طالب حتفيظ أو تعرض عليه ثبت للمحمكة صدور أي تعسف أو 
أي سوء نية أو كيد يوجب ضد صاحبه غرامة مالية لفائدة الواكÕ الوطنية 

من قمية العقار دون بطبيعة  %10مبلغها عىل للمحافظة العقارية، ال يقل 
  .احلال املساس حبق األطراف املترضرة من التعويض

من هذا القانون فإنه يعاقب لك ما قام بعرقË يف معلية  25أما الفصل 
أشهر وبغرامة مالية ترتاوح  6التحديد mحلبس ملدة ترتاوح بني شهر واحد و

هاتني العقوبتني لك من أبدى درمه أو بإحدى  1000و 500قدرها بني 
  .سوء النية هبدف عرقË معلية التحفيظ

واإلشارة كذÂ، سـيدي الرئيس، أن هذا املرشوع اكن mإلماكن أن 
ندخل عليه تعديالت لتطعميه أكرث وملالءمته أكرث مع الواقع ا�ي نعيشه، 
لكن نظرا للظرفية اليت جاء فهيا هذا املرشوع، فنصوت عليه mإلجياب 

  دام هو معل برشي فإنه قابل للتعديل مسـتقبال ما
  .وشكر السـيد الرئيس، والسالم عليمك ورمحة هللا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
. اللكمة ألحد املتدخلني عن الفريق الفدرايل. شكرا للسـيد املستشار

إذن إذا مل تكن هناÂ تدخالت ملناقشة هذا النص، ننتقل للتصويت عىل 
مواد، املادة األوىل وتتضمن مجموعة من الفصول،  4مواد هذا املرشوع ويه 

  :سأتلوها قصد التسجيل من طبيعة احلال
، 23، 22، 21، 20، 19، 18، 16، 13، 12، 10، 9، 8الفصل 

24 ،26 ،27 ،31 ،34 ،35 ،38 ،40 ،41 ،42 ،43 ،44 ،48 ،50 ،
، 67، 66، 65، 63، 62، 61، 60، 55، 54مكرر،  52، 52، 51
68 ،69 ،72 ،74 ،75 ،76 ،77 ،78 ،84 ،85 ،88 ،89 ،90 ،91 ،
، من الظهري 107، 105، 104، 103، 102، 101، 97، 94، 93

املتعلق ) 1913غشت  12( 1331رمضان  9الرشيف الصادر يف 
 :mلتحفيظ العقاري، أعرض املادة للتصويت

  .طبعا اإلجامع، ال ممتنع وال معارض. اإلجامع: املوافقون علهيا
، 11، 7: املادة الثانية ويه تنسخ وتعوض الفصول التاليةننتقل إىل 

14 ،15 ،17 ،25 ،29 ،30 ،32 ،37 ،45 ،47 ،58 ،64 ،65 ،70 ،
من  109، 108، 106، 100، 96، 95، 87، 86، 83، 82، 73، 71

) 1913غشت  12( 1333الظهري الرشيف الصادر يف çسع رمضان 
  .املتعلق mلتحفيظ العقاري

  .اإلجامع، ال معارض وال ممتنع: لتصويتأعرض املادة ل 
مكرر والفصول من  37الفصل  :املادة الثالثة وتتضمن الفصول التالية

  .110مكرر و 105مكرر والفصل  86والفصل  19-51إىل  51-1
  .اإلجامع :أعرض املادة للتصويت

، 28، 5، 4، 3، 2: املادة الرابعة واألخرية تنسخ مقتضيات الفصول
من  99، 98، 92، 81، 80، 79، 59، 57، 56، 53، 49، 46، 36

املتعلق ) 1913غشت  12( 1331الظهري الرشيف يف çسع رمضان 
  .مبقتضيات انتقالية لتطبيق الظهري mلتحفيظ العقاري

  .اإلجامع: أعرض املادة الرابعة للتصويت
  .اإلجامع: أعرض مرشوع القانون برمته للتصويت
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 14.07ين عىل مرشوع قانون رمق هكذا وافق جملس املستشار  ،إذن
غشت  12( 1331رمضان  9يغري ويمتم مبقتضاه الظهري الرشيف الصادر يف 

  .املتعلق mلتحفيظ العقاري mإلجامع) 1913
وننتقل إىل النص الثاين وهو مقرتح قانون يقيض بتغيري ومتمي الظهري 

 1392 من جامدى اآلخرة 15بتارخي  1.72.184الرشيف مبثابة قانون رمق 
. املتعلق بنظام الضامن µج�عي كام مت تغيريه وتمتميه) 1972يوليوز  27(

اللكمة ملقرر اللجنة واعتقد أن التقرير وزع، وإذا اكن للحكومة لكمة يف 
  .املوضوع، تفضلوا السـيد الوزير

        ::::السـيد جامل أغامين، وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد جامل أغامين، وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد جامل أغامين، وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد جامل أغامين، وزير التشغيل والتكوين املهين
  .شكرا السـيد الرئيس

  دة املستشارين،السـيدات والسا
أوال أعرب عن سعاديت بتصويتمك عىل هذا املرشوع يف اللجنة اليت 
تدارسـته يف جملس املستشارين، هذا املرشوع يكتيس أمهية جد mلغة يف 
جمال امحلاية µج�عية والتغطية الصحية لفئة ظلت حمرومة مهنا ملدة 

ارين سـنوات، ويسـتجيب كذÂ لتطلعات العديد من السادة املستش
واملستشارات ا�ين سـبقوا أن ساءلو¸ عن هذا املوضوع يف العديد من 

  .اجللسات اليت عقدها جملسمك خالل هذه الوالية
يدخل هذا املقرتح، ا�ي مت املصادقة عليه mإلجامع يف  ،بطبيعة احلال

جملس النواب ومن طرف جلنة املالية مبجلس املستشارين، يف سـياق 
mلفعل هناك ما يناهز . تغطية الصحية وµج�عيةيسـهتدف توسـيع جمال ال 

÷ين يف جمال النقل ببالد¸، مع ذوهيم وأرسمه يبلغ العدد تقريبا  300.000
واحد مليون ونصف من الساكنة املغربية، اليت مل تكن تتوفر كام سـبق 

  .القول عىل أي نظام خاص للتغطية
أن أمن هذه الفئة، mلفعل، سـبق للصندوق الوطين للضامن µج�عي 

ولكن اكن عددها حمدود، واكن كذÂ وقفت اللجنة من جملسمك املوقر يف 
السـنوات السابقة عىل طريقة µخنراط د½ل هاذ الفئة واعتربهتا جلنة تقيص 
احلقائق من اخلروقات اليت ارتكبت يف سـنوات مضت من طرف 

 .املهنية الصندوق أنه مت تأمني هذه الفئات عن طريق بعض امجلعيات
اليوم مبقتىض هاذ القانون، يفتح الصندوق الوطين للضامن µج�عي 
احلق لهذه الفئة من µسـتفادة من خدمات ومنافع الضامن µج�عي مبا فهيا 
 Ëالتغطية الصحية األساسـية، ومبقتىض هاذ القانون سـيكون يف األشهر املقب

لوطين للضامن µج�عي تنفيذ هاذ املرشوع، اEلس اإلداري للصندوق ا
عقد جملسه اإلداري يف غشت من هاذ السـنة، وصادق mإلجامع عىل 
مقرتح فتح mب الصندوق لتأمني هذه الفئة وسعادة خشصية أنه يأيت ترمجة 
ملا مت µتفاق عليه يف جوالت احلوار µج�عي، تعلق األمر mملهنيني أو 

 26مع املركز½ت النقابية واتفاق  تعلق األمر خالل جوÕ احلوار µج�عي
مع املركز½ت النقابية وµحتاد العام ملقاوالت املغرب تضمن  2011أبريل 

  .بندا خاصا بتأمني هذه الفئة
كذÂ سعادة خشصية ألن حسب ما أتذكر وزير التشغيل هو إبن 
 ü ط وملا توىف مل تكنmلرm رس املهنة د½ل سائقÏواحد السـيد اليل اكن ك
أي تغطية حصية ودخل املستشفى بدون تغطية حصية، هذه األشـياء من 

  . املفروض أن تصبح غري مقبوÕ يف بالد¸
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للسـيد الوزير، وننتقل لفتح mب املناقشة إن اكن هناÂ من 

  . يريد املناقشة، تفضلوا اليس بومنر، تفضل

        ::::بوبوبوبومنمنمنمنرررراملستشار السـيد عبد الكرمي املستشار السـيد عبد الكرمي املستشار السـيد عبد الكرمي املستشار السـيد عبد الكرمي 
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الرئيس،
  السـيد الوزير،

  أخيت املستشارة احملرتمة،
  إخواين املستشارين،

يرشفين، mمس حتالفنا املتكون من فريق التجمع اNسـتوري املوحد، 
الفريق احلريك وفريق األصاÕ واملعارصة، أن أبسط و#ة نظر حتالفنا 

تعلق بنظام الضامن µج�عي كام امل  1.72.184خبصوص مقرتح قانون رمق 
  .مت تغيريه وتمتميه

فكام ال خيفى عىل علممك، السـيد الرئيس، إن مقرتح القانون ا�ي حنن 
بصدد التصويت عليه اليوم يف اجللسة العامة هو مثرة اجهتاد مجموعة من 
الفرق النيابية مبجلس النواب، واليت اهتدت إىل رضورة توسـيع دائرة 

الضامن µج�عي ليك تشمل رشحية السائقني املهنيني غري تغطية نظام 
أجراء بقطاع النقل الطريق واملتوفرين يف اآلن نفسه عىل بطاقة السائق 

  .املهين
  السـيد الرئيس، 

إننا يف فرق التحالف نمثن هذه املبادرة العتبارين أساسـيني وجوهريني، 
وي عىل بعد اج�عي يف يأيت يف مقدمهتام أن املقرتح ا�ي بني أيدينا ينط

وقت أصبحت فيه احلاجة واخلصاص µج�عيني غري قابلني لالنتظار، 
برملاين، يف وقت -و4نهيام كون املبادرة موضوع اNراسة يه مثرة اجهتاد برملاين

افتقدت فيه املؤسسة الترشيعية لهذا النوع من املبادرات، وذE Âموعة من 
  . لرسدها وحتليل أسـباهبا بكيفية موضوعية µعتبارات اليت يضيق اEال

وعليه، فنحن اآلن أمام مقرتح قانون متاكمل، سواء يف شقه µج�عي 
لكونه وسع التغطية µج�عية ليك تشمل فئة مل تكن تسـتفيد من قبل أو 
يف شقه النفعي لكونه سـميكن من أجرأة أسمل ملدونة السري اليت غاب عهنا 

وانب µج�عية للمهنيني، ويه املالحظات اليت لألسف µه�م mجل
سطر¸ها يف حيهنا وأخذ¸ وعودا والزتامات رصحية من الوزير املعين 
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بتفعيلها، لكن ما إن صودق عىل املرشوع حىت رضبت هذه الوعود عرض 
 .احلائط

  السـيد الرئيس، 
إن حتمسـنا وإمياننا يف فرق التحالف جبدوى هذا املقرتح ال ينبغي أن 
يعفينا من إ4رة مجموعة من املالحظات اجلوهرية، واليت من شأهنا ضامن 
حسن تطبيقه وmلتايل بلوغ األهداف املتوخاة منه، وmلتايل مفن هذا املنرب 
فإننا ندعو إىل رضورة اإلرساع يف إخراج املراسـمي التطبيقية املرتبطة هبذا 

هنية، هذا فضال املقرتح وكذÂ تبسـيط الرشوط للحصول عىل البطاقة امل 
  .عن القيام حبمالت حتسيسـية لرشح بنوده ومقتضياته

 Ëومرة أخرى، السـيد الرئيس، وانطالقا من قناعاتنا جبدوى وفضي
املعارضة البناءة، ت¹ املعارضة اليت تنترص للك املبادرات اجلادة مبختلف 
 تالويهنا وصنوفها وأشاكلها، فإننا إن شاء هللا سـنصوت mإلجياب لصاحل

  . هذا املقرتح قانون
  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
ننتقل إذا مل يكن هناÂ متدخل، هناك . شكرا للسـيد املستشار

  .متدخل mمس الفريق الفيدرايل، تفضل اليس الرماح

        ::::املستشار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الرماح
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السـيد الوزير،

  والسادة املستشارين، السـيدة
يرشفين أن أتناول اللكمة mمس الفريق الفدرايل للوحدة واNميقراطية 
مبناسـبة مناقشة مقرتح قانون يقيض بتغيري وتمتمي الظهري الرشيف مبثابة 

املتعلق بنظام الضامن µج�عي لبسط و#ة نظر  1.72.184قانون رمق 
السائقني املهنيني املسـتقلني من فريقنا يف هذا املقرتح ا�ي يروم متكني 

  .التغطية µج�عية والصحية املالمئتني
  السـيد الرئيس،
  السـيد الوزير،

  السـيدة والسادة املستشارين،
كام هو معلوم، فنظام الضامن µج�عي اجلاري به العمل طبقا للظهري 

كام مت  1972يوليوز  27الصادر يف  1.72.184الرشيف مبثابة قانون رمق 
متميه وتغيريه ا�ي يطبق عىل األجراء العاملني حلساب مشغل أو عدة ت 

مشغلني mلقطاع اخلاص، وهو ما جيعلنا mسـمترار نطالب بتعمميه عىل مجيع 
 Âاألجراء من خالل تعممي الترصحيات مع سالمهتا من العيوب، مبا يف ذ

حلافالت أجراء قطاع النقل، مبا فهيم سائقو الشاحنات ومساعدهيم وسائقو ا
ومساعدهيم وسائقو سـيارات األجرة الكبرية والصغرية والعاملني mحملطات 

الطرقية ورشاكت النقل، وهو ما أكد¸ عليه يف µج�ع ا�ي مت يوم أمس 
حبضورمك، السـيد الوزير والسـيد املدير العام للصندوق الوطين للضامن 

وضوع، واليل µج�عي، وا�ي اكن مناسـبة لبسط و#ة نظر¸ يف امل
 ü كنعتربو أن هذا اللقاء اكن جد إجيايب من دون شك أنه سـتكون
انعاكسات جد إجيابية عىل تطوير وتقدم، وخاصة كنعترب أن إرشاك 
املستشارين وإرشاك الربملانيني يف معل من هذا القبيل سوف لن يكون إال 

  .إجيابيا
ومبوجب هذا التعديل، سيمت إدخال السائقني املهنيني غري األجراء، 
حيث سيمت ختويلهم حق µسـتفادة من اخلدمات اليت يقد÷ا الصندوق 
الوطين للضامن µج�عي، وهبذه املناسـبة نؤكد عىل رضورة إحداث منتوج 
جديد من طرف الصندوق الوطين للضامن µج�عي خاص mملسـتقلني 

بطبيعة . لقطاعات، دون املساس حبقوق ومكتسـبات املأجورينجبميع ا
احلال هذا الصندوق ا�ي نرى أن يشمل لك املهنيني يف القطاع احلر 
مبختلف القطاعات، تعلق األمر mلتجار أو mألطباء أو املهندسني أو غريمه، 
 وكام أرش¸ إىل ذÂ حنن نرى أنه كثري ما طالبنا mش مجيع املهنيني تشملهم

التغطية µج�عية والصحية من خالل املنتوج ا�ي كام أرشمت، السـيد 
  . الوزير، يف اللقاء ا�ي اكن يوم أمس أنمك كذÂ تشاطروننا نفس الرأي

غري أن مطالبنا ظلت دوما خالل املراحل املاضية بعيدة عن التحقيق 
 بدعوى أن الصندوق ال ميكن تلبية مطالهبم mعتبارمه أشخاص مسـتقلني

ويدخلون يف جمال التطبيق الشخيص للضامن µج�عي ا�ي يقترص عىل 
من الظهري الرشيف مبثابة قانون كام أرش¸  2األجراء فقط طبقا للامدة 

 .املذكور 1.72.184
املتعلق mلتأمني اإلجباري األسايس  03.07ورمغ صدور القانون رمق 

 30لني الصادر بتارخي عىل املرض لبعض فئات ÷نيي القطاع اخلاص املسـتق
، وا�ي سن إجبارية التأمني m1.07.165لظهري الرشيف  2007يوليوز 

mلنسـبة لهذه الفئة وذوي حقوقها يف التغطية الصحية يف إطار ما يعرف 
وذÂ بتسجيلهم Nى رشاكت التأمني اخلاصة أو بتعاضدية " عناية"بنظام 

رب¸مج ال زال يعرف عدة يمت إحدا8ا بيهنم لهذا الغرض، غري أن هذا ال
ثغرات بل أثبت فش	 ا�ريع، حيث ما زالت هذه الفئة حمرومة من أي 

  .تغطية حصية أو اج�عية
من بني الفئات اليت عانت من طول مدة µنتظار حقها يف التغطية 
µج�عية السائقني املهنيني غري األجراء بقطاع النقل الطريق، �ا فتخويلهم 

من اخلدمات µج�عية اليت يقد÷ا الصندوق الوطين حق µسـتفادة 
  .للضامن µج�عي سـمتكهنم ح� من العمل يف رشوط مالمئة

  السـيد الوزير،
  السـيد الرئيس،

  السـيدة والسادة املستشارون،
وحنن اليوم إذ نصوت لصاحل مقرتح القانون ا�ي يعيد النظر يف نص 
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ن µج�عي، فإننا جندد مطالبنا القانون املتعلق mلصندوق الوطين للضام
بتعممي امحلاية µج�عية والصحية عىل مجيع رشاحئ اEمتع ببالد¸، وخاصة 

  .فئات املسـتقلني واملشـتغلني حلساهبم اخلاص ومساعدهيم وذوي حقوقهم
كام عىل الصندوق الوطين للضامن µج�عي ÷مة حتسني مسـتوى 

ودة اخلدمات املقدمة ألجراء القطاع التغطية µج�عية واحلرص عىل ج
اخلاص ولك الفئات احملرومة من امحلاية µج�عية، كام أن الصندوق 
مطالب بتعزيز نظام املراقبة وحتسني آليات التفتيش مبا يضمن فرض احرتام 
تطبيق مقتضيات القانون اجلاري به العمل وإعطاء دينامية وفعالية 

  .يف التفتيشومصداقية للمساطر املعمول هبا 
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا للسـيد املستشار

  :ننتقل هبذا للتصويت عىل مواد املقرتح
، 33، 20، 19، 16، 15، 2تغري وتمتم مقتضيات الفصول  1املادة 

   من 15بتارخي  1.72.184مكرر، من الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق  53

  .املتعلق بنظام الضامن µج�عي) 1972يوليوز  27( 1392جامدى اآلخرة  
  .أعرض املادة للتصويت، أعتقد أن فهيا إجامع

تطبق أحاكم هذا القانون ابتداء من اليوم األول من الشهر : 2املادة 
ü جلريدة الرمسية ونرش املراسـمي التطبيقيةm املوايل لتارخي نرشه.  

  .اإلجامعاملوافقون؟ طبعا 
  .فيه إجامع ،أعرض النص برمته عىل التصويت

إذن هبذا يكون جملس املستشارين قد وافق عىل مقرتح قانون يقيض 
من  15بتارخي  1.72.184بتغيري وتمتمي الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق 

املتعلق بنظام الضامن  1972يوليوز  27املوافق ل  1392جامدى اآلخرة 
  .تغيريه وتمتميهµج�عي كام مت 

نشكر مجيع السادة املستشارين وكذÂ السادة الوزراء ا�ين سامهوا 
 .معنا يف إجناح هذه اجللسة

  .ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


