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• املداوالت
عقدت لجنة املالية والتخطيط والتنمية جلسة يوم الخميس  07مارس  2019وذلك لالستماع إى
جهة املبادرة حول مقح القانون عدد  36لسنة  2017والنظر -ي كل من مشروع القانون عدد 08
لسنة  2019ومشروع القانون عدد  12لسنة . 2019
ّ
أفاد ممثل جهة املبادرة السيد الحبيب خضر أنه تم تقديم مقح هذا القانون يوم  15مارس
 ، 2017وأضاف ّأن الفصل الثاني منه يقت{ yzقطعا ّ
الدخول ح CDالنفاذ -ي جويلية  2017ونظرا
لعدم املصادقة عليه قبل هذا ٔالاجل فيجب تعديل الفصل  2باختيار أجل ثاني أو التخ4ي عنه.
ّ ّ
مجلة التأمDن قد انطلقت ّ
بكم من الفصول سنة  1992ومن ثمة دخلت -ي سلسلة ك?ى
وأفاد أن
من ٕالاضافات حيث أصبحت املجلة تتضمن حاليا  6عناوين .ويندرج هذا املقح -ي العنوان
ّ
الخامس من مجلة التأمDن الذي أضيف بالقانون عدد  86لسنة  ، 2005مشDا إى ّأن هذا املقح
ّ
املجلة املجرى ّ
حاليا.
غ Dمشمول بمراجعة
ّ
وبDن السيد الحبيب خضر ّأن املشرع ّ
تحسب لبعض الوضعيات الاستثنائية ال yيمكن أن يحصل
فا حادث مرور ولكن مرتكب الحادث يكون قد أخل بما عليه من وجوب التأمDن فتقرر احداث
"صندوق ضمان حوادث املرور" يعهد إليه بدفع التعويضات املستحقة لضحايا الحوادث املتسببة
ي أضرار .وقد حصر الفصل  172تدخل الصندوق -ي :
 حالة عدم التوصل ملعرفة املسؤول عن الحادث، حاالت الاستثناءات من الضمان املنصوص علا بالفصل  118من مجلة التأمDن، حاالت عدم التأمDن املنصوص علا بالفقرة "أ" من الفصل  120من مجلة التأمDن.وبالرجوع للفصل  120من مجلة التأمDن يت?ن ّأن حاالت عدم التأمDن املقصودة تقتصر ع4ى:
 بطالن التأمDن، اناء صلوحية عقد التأمDن، فسخ عقد التأمDن، ايقاف عقد التأمDن.وبالتاي فإنه بموجب ٕالاحالة من الفصل  172إى الفصل ّ 120
فإن حاالت عدم التأمDن -ي الفصل
 172ال تستوعب حالة عدم التأمDن مطلقا.

2

ويمكن الجزم ّ
بأن هذﻩ النتيجة غ Dمنسجمة مع الفكرة ٔالاصلية لصندوق ضمان ضحايا حوادث
املرور ،إذ ال يبدو ّأن هناك منطقا لتمكDن الضحية من التعويض إن لم يتم التعرف ع4ى مرتكب
الحادث -ي حDن يحرم من التعويض إذا تم التعرف ع4ى مرتكب الحادث ولكن تبDن عدم ابرامه
مطلقا عقد تأمDن .ولهذا توجب تعديل الفصل  172وفق مقح القانون املقدم بإدراج عبارة"أو-ي
حالة عدم التأمDن مطلقا".
وأثناء النقاش ّ ،
ّ
النص ٔالاص4ي
ع? بعض النواب عن استحسا¢م لهذﻩ املبادرة خاصة و ّأن
ّ
ّ
املشرع ّ
ّ
ٔالاول ،إضافة إى أنه كان من املمكن
متناقض مع روح القانون و يوجد ثغرة لم يتفطن لها
ّ
التوقف عند التعويض ملن ليس له عقد تأمDن دون التخصيص.
ّ
ّ
سيتم طرحه -ي مجلس وزاري قريبا و يمكن انتظار هذا
وأفاد البعض ٓالاخر ّأن تنقيح املجلة
املشروع و تعديله إن لم يتم طرح هذﻩ النقطة فيه.
وتساءل أحد النواب إن ّ
تم التنسيق أم ال مع الجهات املسؤولة عن التأمDن و شركات التأمDن،
ّ
وعن امكانية الاستماع إليم -ي هذا الصدد  ،كما تساءل عن حاالت السكر -ي مجال التأمDن إن
كانت تستث¬ أم ال باعتبار وجود شغور -ي هذا املجال وعن وجود أداء اضا-ي أم ال ع4ى مستوى
التأمDن.
ّ
و-ي ردﻩ،أوضح ممثل جهة املبادرة ّأن الاستثناءات من الضمان يمكن أن تكون
قانونية تنطبق ع4ى
ّ
اتفاقية يقت{ yzملكتتب
كل عقود التأمDن بمقت{ ¬zالفصل ، 118كما يمكن أن تكون استثناءات
عقد التأمDن ّ
تحملها.
وبالنسبة لعقد جلسات استماع ّ ،
فإن هذا راجع لقرار اللجنة مع ٕالاشارة إى ّأن صندوق التأمDن
خاضع لوزا ة أمالك ّ
الدولة والشؤون العقارية ال لوزارة ّ
املالية ،إضافة إى ّأنه لم ّ
يتم التنسيق
ر
مع شركات التأمDن .وأفاد ّأن موارد الصندوق ال تحتاج إضافة إذا ّ
تم التعديل.
و-ي ختام جلسة الاستماع ،أكد نائب ئيس اللجنة ّأن ّ
ّ
القانونية مستعجل و يندرج
سد الثغرة
ر
ّ
ّ
الانسانية و ال يجب انتظار مشروع تنقيح املجلة إلدراجه .وتم الاتفاق ع4ى
ضمن الاعتبارات
الاستماع إى املكلف العام بCXاعات الدولة وممثل عن الهيئة العامة للتأمDن.
 مشروع القانون عدد  08لسنة 2019أشار النواب أن هذا القرض ّ
موجه لتعبئة موارد مCDانية الدولة املتأتية من القروض الخارجية
والّ y
تم الخي ــص -ي تعبئ ــا بمقت{ ¬zقان ــون املالي ــة لسن ــة .2019
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ّ
وبDن نواب آخرون أن الشروط املالية لهذا القرض ّ
ميسرة خاصة -ي ما يتعلق بنسبة الفائدة
املوظفة موضحDن أن وثيقة شرح ٔالاسباب تضمنت ما يفيد أن الشروط املالية للقرض تفاضلية
مقارنة باإلصدارات ع4ى السوق املالية العاملية .كما أشاد عدد آخر من النواب ¶ذا القرض
واعت?وﻩ غ Dمشروط خالفا لقروض أخرى خارجية موجهة لدعم املCDانية.
وقررت اللجنة املوافقة عQى مشروع هذا القانون بإجماع الحاضرين.
 مشروع القانون عدد  12لسنة 2019ّ
ودار نقاش ،أكد خالله النواب ع4ى ضرورة استعمال موارد هذا القرض لتحقيق ٔالاهداف املرسومة
ّ
له واملتمثلة -ي تحسDن نسبة ّ
الCود باملاء الصالح للشرب بالوسط الريفي بوالية بCXرت ،كما أكدوا
ع4ى ضرورة التسريع -ي إنجاز مختلف مكونات املشروع وم·ا خاصة محاور الجلب الرئيسية وتزويد
التجمعات الريفية ذات ٔالاولوية وإنشاء محطة لتصفية املياﻩ ّ
ومد ٔالانابيب والتجهCDات الالزمة
للمشروع ومستلزما¹ا.
وأكد نواب آخرون أن الوسط الريفي -ي والية بCXرت يشكو صعوبات -ي الCود باملياﻩ الصالحة
للشرب رغم توفر مخزون هائل من املياﻩ -ي هذﻩ الجهة مما خلق عدة توترات اجتماعية ومن شأن
هذا املشروع التخفيف من حد¹ا.
واقح بعض النواب أن يتم تكليف الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع املياﻩ بالتصرف -ي هذا
املشروع نظرا لفشل تجربة الجمعيات املائية أو إحداث شركة وطنية تع¬ باستغالل وتوزيع املياﻩ
ي املناطق الريفية .هذا ،واعت? نواب آخرون أن إمكانيات الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع املياﻩمحدودة وتوزيع املياﻩ باملناطق الريفية ُمكلف ،واقحوا التعامل مع الجمعيات املائية خاصة وأن
ّ
هناك ّ
عدة جمعيات مائية نجحت -ي توف Dاملاء الصالح للشرب -ي الوسط الريفي.
للCود باملاء الصالح للشرب ضعيفة ّ
ورأى أحد النواب أن نسبة اسالك القروض املوجهة ّ
جدا،
ّ
التصرف وخلية الحوكمة ،واقح أن يتم
ويشهد ٕالانجاز تعطيال ناتجا عن بطء -ي تكوين وحدات
تكوين وحدة التصرف وخلية الحوكمة قبل املصادقة ع4ى اتفاقية تمويل املشروع.
وقررت اللجنة املوافقة عQى مشروع هذا القانون بإجماع الحاضرين.
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